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[.1111anistan har
ı, Romanyanın 

akıbeti ve 
8a/kanlarda 

• 
nızam 

Hakikaten Balkanlara 
lıir yeni nizam lcizun o
loc,aktır oe bu Aur•pa 
helıinin umanda miina
~ edilecek en hu
r>etli bir meu;ıa olmak 

t .,,,Voz.iye~:!ir .. 

~n: ETEM iZZET BENİCE 
~~.'UJ>a harbinin. belki dünya 
-,ha' llıabiyctini iktisap edeeeti 
~~lı \ •.him, daba buhranlı, daha 
'''ad !:tinler de gelecektir. Fakat, 
tJı,. c Ve sonunda bu harbin İn-
1~1 1

• ve demokrasilerin yüzde 
ı,ı 1 l•feri ile bitecetia.e fÜphe 
tı Ur_ 

~ı:~~li birçok memleketler istila 
l,ı;, 1 r, bırçok kanlar döküle -
lii1.j Arnına, btitüıı bunlar bu 
'ıt.'nHiz olan neticeyı değiştir
t~a4 İu arada, Yunanistana sal
~)·d lalyan ordusunun da hali 
~~ti 'lııdadır. O da mağhip edile
~"''" hatta ma~liıbi~·ete yüz tut
~l;ı~~· addolunabilir. Arnavut -
\ıı\~ ; Italyan kuvvetleri, lıu 
~'• k 1•rin maneviyatı Yunanis
I tef al'<Jı bir zafer kazanmıya ka
''ila~•tniştir. Belki, İtalya, harbi 
l~,U~ •ttirerek ve' a Adriyatikte 
~~~. fe~akiırlıklara katlanarak 
'tıı•rıı •enhesine daha büyük kuv
litııı;. getirebilir. Ancak, ne ge
\;tı 1 ~lursa olsun bunun da fay
~tit~:. acağına ve umumi harp 
j;,tt· lDde wer bayrağının Elen 
~/nde sallanacağını şahit ot.-
~-
\~•ak Ömrümüs uzun veya kı
~\\.:-• zafer er nya ge( de tait' L· •ise bugünıi<'o sö\lene -
ı.. ır sÖ • ~Q~ ziimüz vardır. O da harp 

llt,, ~ Anupaya oldu/Tu kadar 
~ 0~ •~a da yeni bir nizam la-

tııaıı uı:udnr. Bu •yeni nizam• 
~'lif Ya ve İtalyanın mahut ve 
~· ıı..İY•ni nizam• ı değildir. Bi
~Q "• • ~anya ve İtaly:ının tari
\ bı, ~&tıkbalin herhano::i devrin
~qllıa efa daha Balkanlara ayak 
~tg~~sını ve basmayı düşüne
~ llıııı •nı temlıı edici nizamdır. 
~~ı,,:ııh İmparatorluğunun Bal
~ ~tıı a tesis etmiş bulunduğu 
~ 'l1t \:Yıfladıktan sonra Bal -
~hı, Ylik veya devlet halinde 
~ti 01 •ııarşirun, bin bir tallJ'iklıı 
\iı'- b °'Uştui. 1912 den sonra bu 
'ıı ••):şka başka şekillerde ve her 
t ı.,d nazaran mulıtelif karak-
1~~ ~ezahür etmistir. Yıllarca 
~ lı·:ııı vtıııturya, İngiliz, Alman, 
ı~tl,li ';:Ti.irk nüfuzları ve mcn
lı •• ]!) •!kanlarda carpışmışhr. 
(~a . 18 bu tezahürlere daha 
~ )'det::•lik.amctler ve inkişaflar 
~"'••·'tmı. ve umumi harp mü
~·i~ ~ "~ •ullıu Balkanları yine 
~ılııa 'aletlikten tama mile kıır
a;~ lı llııştır. Ebedi Şef Atatür
•-~ıı •~anlarda temelini attığı 
~·Qf :.•rliği Balkanfor i(in eıı 
ı;:• h •r. devrin başlangıcı idi. 
~'ıı h~ ~ırlik istikbal ve istik
~iı· •dıse!eri müvacebesinde 
~ •hi;~~ tasavvur e~ile~ veçheyi 
~ lı.~ lı; olsaydı hıç şuplıe yok 
~ llcııı Pa harbinin başlamasın -
~~~ ra da Balkan antantı ha
"ııl'~tclC~ecek her türlü tehlikeyi 
~hı lılıı t. ve umumi mııkaddera
ıı' dııı~'~ Ve müdafaa edebil~cek 
~lb;ıit~·bır birlik ve mevcudiyet 
ı:'~ •d': 1'e yazık ki, bu hakikat S !lıtııf •l•medi, renebi rekabet 
ır:'''•ce~atleri Balkaulıları bir -
~:'ll~U ~· :verde daj':ıttı ve bu
ı:-ıd; n:,•iyetkri husule getirdi. 
~I ~•ıı<1; ltlanya i<gal altındadır 
~"lak kendi~ni tek silah ııat
ı~kiııd'•keklii:inden ve istiklal 
\d a~~a •n rn~hrum k~lmışhr. Yu
llıı, '' ~ f.azyık, tehdıt karşısın -
'İı "11, • ~arbin kendisine ulaş -
li 1 ııı 1~ {;':V.azı içindedir. Bulga -
•1.., ~ .. 1 alı malilmdur ve .• Yuna
~~ıı.:•·.~~za ukramıştır ve kah-

ı'~· dogüşüne dc\'Rm etmek-

~ ı~~i'•I . 
l;ı aıııa •tın ve istikbalin dalıa 
11 "1;~ 0.ı:ın başına ne getireceğini 
\~t••ln ~· .nnrbin ihtilôt bulması 
~I ·ı "ıtıh lıtUn Ralkanlara yayıl
. "ıa, 1 temel old11ğıı ,..ibi mev:r..ii 

~ '~tı~ke İhl"an ordusunun Ar
tlı ~'tııı t~n siiriiliip cıknrilması 
~d•ıı ~· ~; iimit .ol•ın•b lir. B -

at 1 h "Ç b<r lıüldlm \•rr 
'l)eva ını 3 u Mi. aah f rı., ı 

MİLLi MATEMİMiZ 
Yarın; Büyük Atanın aramızdan 
ayrılışının ikinci yıldönümüdür 

Yurdun her yerinde 
i~tif ali er yapılacak 

Y cınn .l'beei .Sef Atcıtürkün ölii
münün Z inci vıl dönümüdür. 

Bu münasebetle sabalılevin sa -
at 9,05 de tekmil Halkevlerinde. V
niı,er.ritede ve mekteı:ıle...U ilıti -
fal/er 1/&ı>tlo:caktır. 

Eminönü Halkevi ve Ü1'iversite-

deki ihtifalleri mi.Uecıkw. tOPltıea 
Scıra11burnu abidesine Qidile..ek 
ihtiram çelenkleri konulacaktır. 

Betıoiilu cihetiftdeki toplantı -
lardo:n •Dflro: da Taksim abide.rine 
11idili11 celenkler konacaktır. Y ann 

m ... m. 3 ıiımi ~I 

• 
Bir Ynn11:ıt Eb un müfr-i 

Yunan cep
hesinde 
ingilizler 
Aynı safda 

italyanlara karşı 
çarpışıyorlar 

Londra 9 (A.A.)- Londrada be
yan edildiğine cöre, Yunanistan -
Arnavutluk hududunda İtalyan 
ve Yunan kıt'aları şimdi karşı 
karşıya gelmiş bulunmaktadır. 

Simalde Yunanlılar Arnavutluk 
toprağında çarpışıyorlar, fakat 
Görice henüz İtalyanların elinde
dir, daha cenupta Yunan kıt'aları 
)ili' miktar ilerlemişlerdir. 

Pinde mın takasında bir İngiliz 
müfrezesi de Yunanlılarla ayni 
safta muharebe etmektedir Fakat 
İngiliz müfrezesinin ne ın1ktarda 
oldnö-u malilm değildir. 

cteıaniğe 
esir 

a rnı 
Dün de muhtelif 

harekatta 1so· esir 
ahndı 

Atina 9 (A.A.) - Resml bir teb
li.i!e .ııöre. Yunan kuvvetleri dün 
muhtelif harekat esnasında 150 İ
talyanı esir almışlar, yedi mitral
yöz ve di.i!er .ııanaim elde etmiş -
lerdir. 

Atina 9 (A.A.)- Biiyük milr.
tarda İtalyan harp esirlerinin Se
liiniğe getirilişi devam etmekte -
dir. 

(İtalyan - Yunan harbi hnkloın
da gazetemizi mak!neye \.'erirken 
aldığımız difi•r telgraf hal•rrleri 
üçüncü sahifcn1i:ı.dc .son lıa\·::&dis
ler• sütunundadır.) 

~~~~--~~-

SAHTE ARTiSTLER 

Hakiki san'atkarların 
tefriki Dahiliye Veka

letinden istendi 
Artist vesikalarının Güzel San'atlar Akade

misinden imtihanla verilmesi lazım f 
Son zamanlarda baz.ı ıcnç kad1n ve 

erkeklerin kendilerine artı~t süsu ve
rerek şehrimizde ve Anadolunuo muh
telrl yerlerinde temsiller vcı-wncğe, var
yetler yapmağa kalkı>tıklan göriıl • 
müştür. Bunların hıç bır san'at kıy
metleri olmadığı g1bı ıclerınden bazı 

ı:enc kadınların gıtıiklerı ~hlrlerıle 

ı:ıtli fuhuş yaptıkları dıı işıdilınişlir 
Bu vaziyet h.ak..i.kl sanatkoir ve ar -

tistleri derin bır teessüre sevketmi~

ür. Yine bu derme çatma kumpanya
ların. en maru! muharıirlerın eserle: 
rini ve batlA Sehır tiyatrosunda oy
nanan eserleri bile oynamağa kalkışa
rak kıymetten dilııilrmeleri protestola
n mucip olmUJtur. 

Öğrcndiğımizc göre bu hususta Dahi
liye Vekfıletınc muracaal edilerek ha

kik.1 art4t ile yalancı.::;ının ayrılması ve 
tiyatro, operet, ve varyete aıemindeki 

bu kej.lllekeşın önlennıesi iı;in ted -
birler alınması istenmi~tir. Diğer taraf
tan sık sık Anadoluda temsiller veren 

operet san'atkArlanmıı.dan Cemal Sa
lur de bu vaz.iyeUere şahit olmuş ve 
bir muharririmize demiştir ki: 

- cAnadoluda gördüklerimden an
ladığım şu ki; bizde her önü.ne gelen 

bir vesika uydurup artistim diye cıkı
yor. Bu meyanda İstanbulda fuhu.Btan 

kayıtlı olanlar da bittabi burada dikiş 

(Devamı 3 ü11cü sahifede) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Küçük Haınınm Yavaş GeDR 
cSon telpahı karilerini pefin •ıra sürükliyec<?ğin mu

hakkaktır; çünkü ıen halin, tauurun, üslubun, ıuhluğun, 
macera/arınla harikulade bir kızsın. 

Küçük Ha ım Yavaş Gel! 

Hitlerdün 
siyasi bir 

nutuk 
söyledi 
Dedi ki: 

'Bu harbin benim 
zam•nımda ol· 
masını istedim,, 

'Sizlere yeni muvaf
fakıyetler haber vere 

cek vaziyetteyim,, 

Al1nanya 
harbe devam 

edecek 
Berlin 9 (A.A. )- . ,\l•~an 

führer ve şansölyesi dün ak -
şaın siyasi ve ('Gk uzı-n bır 
nutuk irat etmiştir. Ru nutuk
tan bazı parc;:aları aşağıda ve
riyonıı:: 

Hitler eski Almanyarun va
ziyetini, S14 harbini, o vnkitki 
mağlitbiyetin esbabını uzun 
uzadıya tahlil ettikten ' ıo·~ 
kendisi iktidar me\•kiine gel
diği ,-akit Fransa, İngiltcr~ ı;e 
İtal.va iJe bir anja!)ına , .,., .. ~"''1: 
istcdi!;;ni ve bu ü~ memleket
ten ~·alnız l\lus<Jlininin :'t·iik -
sek dehiısilc idare edilmekte 

f De1:amı 3 ürıcil salt.ifcdP ı 

Müddeiumumi
m: z bir kaza 

geçirdi 
MüddeıulJlumi B. Hihme~Onat 

müessif bir kaza ;reçirrniştir. Müd
deiumumimiz gece evinde elektrik 
düğmesini çevirerken ayağı kayıp 
vere düşmüş ve ba<:ak •kemiğinde 
ıbir catlaklı:k talınıin oluı:xlu.i!undan 
'.3:ı!at Musevi hastanesine kaldırıl
mıstır. Birkac ırün orada tedavi e
dilecektir. 

Kendisine ııeçmis olsun deriz. 
ltalya Kralının doğum günü 

İtalyan Kralı 3 üncü Viktor E
rnanoelin do~um t!ilnü münasebe
tile önümüzdeı. ~azartesi sabahı 
saat 10 da Bevog~uııda Sen! Antu
Yan kilifC'~in..lc di .,A iıvin ve saat 
18 de de Tepe bası i tal van kulü -
bünde merasim yapılacaktır. 

Kuş tutarken bir 
gencı bıçakla 
yaraladılar 

(Yazısı 3 ü11cil sahifede J 

KISACA 

Sulh Ruzveit'in 
elindedir 

Bizim mahut arkadatla ko
nuşuyorduk da: 

- Sulh acaba kimin elin
dedir ve ne vakit gelir? diye 
sordum. Gülerek ıu cevabı 
verdi: 

- Cevap basit, kim kazana
caksa onun elindedir. Ve bir 
kaç yılda elbette gelir bulur 
sahibini! 

- Hayır, onu sormak iste
miyorum, onu sür'atle Avru
paya kim getirebilir, demek 
istiyorum ..• 

Dedim. Yine güldü, yine 
sesindeki vekarlı tonla ıu ce
vabı verdi: 

Milli müdafaa vasıtaları
nın yüzde ellisini İngiltereye 
vereceiini ilan eden Ruzvelt, 
yüzde yüz yardıma hatladı
ğı gün emin ol ki, hiç bir ta
rafta çıt çıkmaz, Almanya ' 
da, İtal a da upeS» der! •• 

Moda denis kltibiiı>de toplanarak kahraman ukerlerimise Jatbk ciJeeek ören Kadıköylü 
• Bayanlardan bir grup 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Şehrimizden ilk 
Yunan ·ar·ıesi bu 

a { a gidiyor 
Izmir Yunan konsolosluğu da bir 

davet tebliği neşretti 
Yunan - İtalvan harbinin baş -

laması üzerine; memleketimizde 
ika'11et etmekte olan askerlik ca -
i(ındaki Yunanlılar, Yu anistana 
.ııitmeğe cai?ırllmi.slardır~iıni.z 
Yunan konsoloslu~u. ru;kerhk ca
i!ında olan tekmil Yunan tebaasını 
isim ve adreslerini kavdettirmcii:e 
davet cylemistir. Esasen. ı:ıönüllü 
olarak da Yunanistana .ııitmek icin 
son ı!ilnlerde müteaddit müracaat
lar yapılmıştır. 

Vize muameleleri biten 300 Yu
nanlı bu ak.,am konvansiyonelle 
memleketlerine hareket edecek -
Ierdir. 

Di.i!er taraftan İzmir Yunan kon
soloslui!u da dün İzmir .ııazetelerin
de su daveti neşretmiştir: 

·Kırk yasına kadar İzmir vila-

Münakale Veka
leti yanlış bir 
kararı düzeltti 

Tekmil Üniversitelilere 
nakil vasıt.:ı larında ayni 

tenzi'at yapılacak 
Üniversite talebesine tramvay, 

vapur ı!ibi nakil vasıtaları icin ve
ril~ek pasoların talebenin hariçte 
çalışıp çalı.smadıJ<ları esasına göre 
tefrik edılmesinı Münak:ıle Veka
leti™' bir komisvonca teklif edil
diıl:ini yazmış ve böyle bir tefrıkin 
hic de doğru bulumnadı.i!ını kay -
dederek teklifin kabul edilmeme-
5ini istemistik. 

Memnuniyetle öi!Tendiğimize .ııö
re. Münakale Vekaleti komisyonun 
teklifini reddederek veni esaslar 
bildirmiştir. Bu esaslara ;röre. ta
lebenın yeni hüvivet \'arakaları 

.ııaso ııibı ıııx:ecektir. Bır iste çalı
dan da. calısmıvan da J'ıila istisna 
bu vcnı huvıvet varakalarile avni 
tenzıliıttan istıfade edecektir. 
Eskı yanlış kararın bu suretle de· 

Ui.stırilmesi talebeleri memnun et
mıstır. Yenı hüvıyet varakaları ha
zırlann>aktadır. 

ASKER' GÖZİLE . 
C E.P ·H E "L E R: 

t • - " ~ ..... - ~ ... 

inkişaflar 
arifesinde 

yetinde bulunan Yunan tebaaları
nın İzmir Yunan ııeneral ko:rıso -
loslui!unun yazıhanesinde serian 
isbatı vücut etmeleri, Manisa, Kü
tahya, Afyon. Aydın. Denizli. İs -
l'.lllrla. Konva. Muğla, Antalya, kel, 
Mersin, Cebelibereket ve Gazi An
tep vilavetlerinde bulunanların ise 
yukarıda zik-rolunan konsolosluita 
askerlik vaziyetlerini biran evvel 
tahriren bildirmeleri rica olunur.> 
İzmir Yunan General konsolosluku 

Arnavutlar da gidiyor 
Şehrimiııdeki Arnavutlardan bir 

ikııınıı da: Yunanlılarla birlikte İ
talyanlarla çar111"1nak üzere Yu -
nanistana gitmeğe baslamışlardır. 

Kral Zogo ile ı:ıelmis olan bazı 
Arnavut zabitleri de hu meyanda
dır. 

ÇERÇEVE 

Kabus 
NECiP FAZIL KISAK.VREK 

Ben şıı kanaatteyim ki, yer
yiizü kuruldu kurıılalı, insan 
toplulukları arasındaki kanlı 
veya kansız ibtiliıllar bakwuıı
dan lıeşeriyet, bugünkii kadar 
esrar, vuzuhsuzluk ,.e garabet 
~fade eden hiçbi< devre yaşa -
nıadı. Bundan sonra da yaşıy:ı
bilece!:ine, benim kısa 3klım, 
uzun küreğiıne rağmen ermiyor. 

Bugüniin, içtin1ai, siyasi ve • .. 
askeri çerçevede topyekun man
zarası, misilsiz bir k3buıt ... İ·ı
san bu kabusu vakıalar alemin
de değil, bir gece rüyada gör
se, ertesi günü mutlaka cinnet 
getirmiş olarak uyanır. 

Sanki insanlık, koca insan -
lık, ezeli ve ebedi akıl ve ruh 
zemininin bütün kanunların.ı, 
ilahi bir tecelli yüziinden top
yekun kaybetmiştir. 

Hiçbir şey, bilindiği, bilin
mekte olduğu gibi değil ... Her 
şey, eski bir konağın ahşap ta
vanındaki budaklar ve eciç bü
cüç sckillcr tarzında, belirsiz, 
meçhul ve her biçime göre tef
sir edilm~si mümkün bir mahi
yette ... 

Aman ~.rabbi ne oluyor, ne 
oluyor?. İnsanlığın on binlerce 
senedenberi, doldııra doldura 
hal olduğıı minirik malı'.'ımlar 
heybesi mi delindi?. Biitün bil
gilerimizi; ve klasika çerçeve
sine girmiş cınniyetlerimizi 
ka~ıp mı ettik?. 

\'> .nan - ftalvan harbi. on Jd 
l!iıl"den(.cri nctıceler üzcrındc mü

( Devamı 3 üncü sahıtede) ; 

'Henüz kimin kimle boğuştu
!'.-. nicin ve nasıl boğu~tuğu; 
kinıin kiminle anlostığı, niçin 
1.'C na~ıl anlaştı~ı: kimin ki .. 
minle brraher olduğu, niçin ve 
na~ıl beraber olnııva rucchur 
'lıulunduku belli dei;:•... Bwı-

Askere 
kışlık 

hediye 
Şehrimiziil har ta
rafında hüınmah 

faaliyete geçildı 
Kahraman askerlerimize kı~lık 

hediyeler verilmesi için &ehriıniz
de olduğu gibi memleketimizin 
her tarafında da haliyete geçil -
miştir. 

Halkevlerine, Kızılay subeleri
ne bu sabah da müteaddit halk 
müracaat ederek ördükleri yiin 
kazak, çorap ve gömlekleri mak
buz mukabilinde teslim etmblel'
dir. 

Üsküdar,• Be~·oirlıı, İstanbul kız 
san'at mektepleri talebeleri ile Ü
niversiteli, orta okul ve liseli genç 
bayanlarımız da boş zamanlarında 
kahramanlarımız için örgüler ör
mektedirler. Bu meyanda dün .Mo
da deniz klübünde içlerinde ecne
biler de bulunan birçol< güzide ve 
hamiyetli genç bayanlar toplanıp 
örgü örmeğe başlamışlardır. 

ları riyazi bir şekilde tayin ede
bilene aşkol~un!. 

Sözüm ona yeni bir id•·olotya 
mümessili koca bir millet, bü
tün madde n bütün ruh mev
cudile es.nevine göz koyınuş bir 
millete karşı, (ademi t• oa' üz) 
misakındaıı başlıyarak ıugüne 
kadar, iradesiz ve miill vckkil, 
bir k<.'r.arda pinc!tli)'tLiliyor ... 
1\.lucizcvi garabet!!!. Bt.•!-. ~r hiir
ri~·c-t hakı.ını kofasın<l;ı 'e ~ün
güsündc Ylt at1111s bal"" .a bir 
millet, dal.a bu~ün nıeydana 
çıkan bir hakikat halinde, "bir 
telörgüsü bile takmadığı hudıı
dunda, tek fi<J<e darbesilc sö
ni.iveriyor .. l'.fuci:ıe\: i garabet!:!. 
Zindanlarıı:.da tıklım tıklım ha
in dolu milletler, yine esrarlı 
bir dokunuşla, krallarından ço
banlarına kadar hain oluyor; 
'e hapishanedeki hainler basa 
geçiyor.. l\lucizcvi garabet!!!. 
Tecaviize tığ"rtyan kel!'. ek ciis
seli bir millet lıarboderken, bir 
sani~·e sonra teslin1 olacağı; ~:a
hut bir !i"aniye sonrn karga cüs
seli di.işnulnını yutacağı duyu
luyor... l\Iucizevi garabet!!!!. 
Bii:vük ihtilafın büyük kutupla
rı arasında. herhangi bir saniye 
irinde, yüzer milyonluk (katli
am) pli\nları hazırlanırken, bir
denbire. damdan diişcrcesine 
sarmas dolas olacakları haberi 
yayılıyor ... l\tucizcvi garabet!!!. 

Ne oldu; ihtiyar küre dipsiz 
fezanın hangi noktasına dü~tü; 
ve bütün zaman ve ınek3n mef
humunu hangi kanunlarla de
ğistirdi? . 

GünilmÜ7C nit cemiyet ve in .. 
san seriyesinir. t·a gİTİft \'C ko
nusuln11ya c!..!gcrli ceı1hcsi bu ... 
dur· ve bıı kıihus diinyasında 
insanın, aklı.11 ve ruhunu ko -
rııyabilınc i ıçin ,binlerce yıldır 
innndığı iilmcz nıc-fkftrcler mah
faza~ına sımsıkı ı;arılması li. -. . ' 
:um 
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\ 3 inilyon
uk bir iş 

Elektrik, Tramvay, Adaptasyon paydos 
MİRAS 

iLiMDE · Tünel idarelerine tevıi 
•Ulunay> ın 1 

bütün iddia ve if. 
tiralarına rağmen, Tiirk tiyatTosu., 
on, on be.ş, bilhas ıı yirmi sene ev
veline nazaran, mukayese kabul 
etmez ölçüde bir tekamiilc maz
har olmıı tur. Şimdi, artık, bizde 
bir tiyatro vardır. Bu tiyatronun 
anlayışlı, zevk sahibi seyircileri 
vardır. 

Bir gazete ya:uyor: Bir tıp 
profesörü, uzun zaman yanın- 1 da çahşan ve bili.he.re ölen 
bir doçentin yazdığı kita,bı, 
üzerine k-eadi ismini koyarak 

basbrmıt! . 
Halbu ki, biz zannederdik 

ki, profesörden doçente ilim 
miras kalır. Meğer, doçentten 
prof eaöre de miru kaldığı o

iuyormuı ! 
TRAMVAYCILARIN 

ŞAPKASI 

Tramvay idaresi biletcilerin, 
vabnanların ıapkalannın bi
çimını değittimıeğe karar 
vermiı: Tramvay mütahdemi
ni, bildiğimiz adi kasketler 
giyeceklermit ! 

Bize kalır•, ne biletcilerin, 
ne vatmanların ppkasım de
dqtirmeie lüzm yok. Çünkü 
bu zavallı talihsizler, yolcu
larla her gün külahları deği~
tiriyorlar. 

SEYRÜSEFER 

iŞLERi 

İatanbulun aeyrüsef er İ§İ, 
nihayet intizama aılrecek ga
liba.. Çünki, Lodra, Paria, 
Roma, Berlin, Nevyork gibi, 
dünyanın bütün büyük ıehir
lerinin zabıtai belediye tali
matnamleri tercüme edilmİJ. 
Demek, lstanbulda da, tram
vaylar, otobüsler, otomobil
ler, o şehirlerde olduğu ıibi, 
vızır vızır iıliyecek ! 

Biz görecekmiyiz dersiniz?. 

BiR SENELiK 

TEFTiŞ 

Belediye müfettitlerinin bir· 
senelik faaliyetine dair bir ia

tatiatik okudum. Yüzlerce çal
ğılı gazino tefti§ edilmi§, yüz
lerce gıda meddeıi nümuoesi 

tahlil edilmif. 
Acaba, bu gazinoların için

de Taka im ıazinoıu da var 
mı?. Çünkü, bu nıüeueae de 
bir 29 luk rakının fiah meze
siz iki liraya yakın! 

AHMET RAUF 

ln>ial 
Adliye kalemleri 

Adliye VeknJeti hakimlerin ter
filerine, hakimler kadrosunun ıs· 
lah ve takviyesine cok ehemmiyet 
veriyor. Her ~eçen yıl, bu mevzu
da yeni irrkişa!lar kaydediyor. Fa
ikat, kendilerile ~rüştüğümüz ba
zı avukatlar, bazı adliye k:Jemle
rinin, yani katiplerin hem adet, 
hem keyfiyet bakımından kifayet
sızliğinden şikayetçidir. Herhalde, 
Vekalet, bu işe de el koyacaktır. 

BURHAN CEVAT 

için bu salahi7et 
veriliyor 

Haricten otobüs satın almak ve 
tramvay, elektrik ve tünel idare
lerinin icabeden Jusımlarının ı?e
nisletilıp ıslah olunması kin 3 mil
yon liralık taahhüdata ı?irisebil -
mesi hususunda bu idareler umum 
müdürlüğüne salahiyet verilmesi 
dün sehir meclisinden istenmiştir. 

Bu sipari$ler 1942 - 1944 senele
rine sari olacaktır. 

Bugünkü tekiımül merhalesine 
geldikten sonra, sahnemizde, ak -
sanuığa başlıyan bir hidise göze 
çarpıyor. Bu hadise, adaptasyon
dur. Anlaşılan şudur ki, Türk se
yircisinin kafası ve gözü önünde, 
adapte piyes, çok şişman bir adam 
elbisesi giymiş çiroz insanın hali 

Tereyağ ve margarin kadar güJiinç ve gayritabiidir. 
('.ünkü, sahnede seyrettiğimiz e-

imatithaneleri serin kendi milli, mahalli ve lçti-
Terevai ve margarin imalatha- mai karakterlerimize, renklerimi- : 

ne~ri ile vd izabe yerleri hakıkın- ze, duygu ve düşünce tarzımıza-= 
da ibeledivece yeni bir talimatna- uymıyan en küçük tarafına veya 
me hazırlanmıstır. Esaslı ve yeni şekline artık tahammül edcmiyo-
hükümleri ihtiva eden bu talimat- ruz. 
namede dün şehir mecliisne verilip Mesela, «Bir ıma• piyesile, Türk 
müzakere ve kabul olunmuştur. ı tiyatrosunda artık adaptasyon -

--<>- culuğa bir nihayet vermek lazım 
Vapur, tramvay ve tünel geldiği, bir kere daha anlaşılmış-

biletlerine zam tırSahnemizde, bundan böyle iki 
Vapur, tramvay ve tünel bilet teşit piyes seyredebilir ve zevk 

ücretlerine 10 ar para zam yapıl- duyarız. 
ımak suretile hava kurumu vari - Telif piyesi 
datının arttırılacaihnı haber ver - Tercüme piyesi 
mistik. Diinya tiyatrolannın oynadığı 

Hava kurumunun bu husustaki bfrvük rto1Jhtki eserlere her zaman 
teklifi dün şehir meclisine veril - mı.lıtac;z: Bu eserleri tiyatromuz 
miştir. Şehir meclisi teklifi rnern - daima oynamalı ve biz seyretme-
nunivetlc kabul ederek usulen ma- liyiz. 
kama havale etmiştir. Telif esere gelince: Artık. mem· 

-<>- lekette bir tiyatro edebiyatı doğ

Bir mektebe cMuhgine 
7:eyncp okulult ismi verilecek 

Kücükyahda tesis olunan cİs
tanbul 2 inci yatılı ilk mektep,. e; 
bu mektebin tesisinde nakden var
dırnları dokunan Bavan Muhsine 
Zevnebin ismine izafeten cMuh -
sine Zeynep okulu• adının veril -
anesi dun belediye reisliğ'ince şehir 
meclisine teklif olunmuştur. Tek
lif encümene havale olunmustur. 
~ 

Ba§ tathirhaneıi müteahhidi 
ile belediye arasında ihtilaf 

çıktı 

Karaağac mezbahası civarındaki 
arazide fenni ve sıhhi tesisatı haiz 
olmak üzere baş ve paca tathirha
nesi yapılması beledıyece karar • 
lnstınlmıs ve inşaat bir müteahhide 
verilmişti. 

Bu kere müteahhit B. Hamdi 
iPerlipeli ile belediye arasında bir 
ihtilitf ç.ıkrnış ve is durm~tur. Be
lediye reisliği bu ihtilafın sulhen 
hallini dün sehir meclisinden iste
mistir. Keyfiyet encümene havale 1 

olunmustur. 
-<>-

T alebclerin sıhhi 
muayenelerine ba§lamldı 
Şehrimizdeki ilk mektep talebe

lerinin sıhhi muayeneleri~ dün
den itibaren başlanmıştır. Mıntaka 
doktorları iher mekte-bi ı?ezeoek -
ler ve hasta talebelernı meccanen 
hastanelere yatırılmalarını da te
min edeceklerdir. Lise ve orta 
mekteplerde de ılll(!ktep doktor -
ları tarafından sıhhi muavnelere 
baş lanı lmıstır. 

--<>--

ilk mektep muallimlerine 
konferanslar 

Şehrimizdeki ilk mektep mual
limlerinin mesleki bilcilerini art
tırmak stavesile rnaarü müdürlüj?iı 
S?ecen yıllarda olduğu e:iıbi bir kon
ferans serisi tertip etmistir. Kon
feranslar Bevoelu. Eminönü. Fa
tih, Adalar ve Kadıköy kazaların
daki mektet> veya Halkevi salon
larında verilecektir. 

malı. kendi hayat, telakki, zevk ve 
karakterimizi sahnede konuşacak 
eserler viicut hulınnlıdır. . 

REŞAT FEYZi 

IBüçüK HABERLER ' 
* İ tanbul çöplerinden azami L'lti

fade iı;in yeni ı:areler arnnmnktadır. 

Çöpler arcısındaki kemikler Avnıp:ıya 
ihraç olunacaktır. * İnebolulu olduğm1u söyllyen bir 
ihtiyar dun bele liye reis muııvini B. 
Lutfi Aksoya müracaat ederek beş p:ı
rasız olduğunu söyleyip memleketine 
göndcrılmesini istemiştir. B. LCıtfi Ak
soy ihtiyımn "·artyelıodC'n şüphelenmiş 
ve üzerlnl arattırıncıı. 53,5 lira bulun
muştur. Bu p:.ı ad:m bilet ucreti kesil
miş. üstu açıkgöz ihtiyara iııde olun -
muştur. * KendiSlne memur slisil \'Crerek bir 
çok esnafın hüviyet cüzdanlarını tetk k 
eden ve sahte olduğunu söyllyerek ye
nisin( yapmak bahanesile paralannı 

dolandıran Muzaffer isminde biri dun 

adl•ycce tevkif olunmuştur. 
* Zıraat Vck!ıletı dıınyıı ahvalinin 

aldığı son vaz.iyet üzerine T!irk toprak 
mahsullerimizin dlinyn piyasalarında 

yüksC'k flatla satıldıklannı t.csbit et -
miş ve fazla mahsul ekimi için yeni 

tedbirler almıştır. ı * C~hpaşa hastanesinde yeni ya
pılan modem mutfak salı günü akşamı 
merasimle açılacaktır. 

* Sıhhiye musteşan doktor Asını 

Arar dün Vnllyl zıyarcUe görü;imüştür. 
Mumaileyh gazetecilere yakında Al -

manyadnn, Amerikadan milhlm milt

darda tıbbi ecza geleceğini ve depo sa
hiplerile yapılan temaslar neticesinde 

ihtiyacımızın tamamen karşılanması 

için tedbirler alındığını söylemiştir. * Romanyi, Bulgaristan, Yunruıis
tan ve diğer yerlerden memleketimize 
selen 2789 ırkdnşımız Türk tabtiyetine 
alınmıştır. 

* Ankara radyosuna glm1ek istiyen 
musiki san'atkfırlanmn imtihanlarına 

dün ba:slanm11tır. 

*Yakında İngillereden mühim mlk. 
tarda teneke gelecektir. Külliyetli bir 
parti teneke de gelmiş bulw1maktadır. 

Son Telgrarm edebi roma n : 165 
lısabilmck. sevilmek, ivi tanınmak 
ne hos şey değil mi?. İstanbul se
viyor. Londra seviyor. Moskova se
vivor! 

GÖZYAŞ°LARI 
. ETEM iZZET BENiCE 

şey anlamadım. Fakat, son 
lesi kafamda burkuldu. 

- Ne isi?. 

BeQ. bir şaşkın eibi dinlivorum. 
O, yine anlatıyordu: 

- Türkiyenin bütün büyükleri 
ile ahbabını. Herhanı?i bir süphe
nin önüne aeomek için Mısırda bir 
ciftlik nediyc ettiler. ıHer av Lon
dradan 'Mısıra, Mısırdan da bana 
l!el~ tnhsisatım ı?lıva bu ciftlik 
hesabına oluyor! Moskovadan da 
cok para ~ekiyorum. Hiç sakınma-

Ve .. ,gözünde iri bir damla yaş 
vardı. lçtcn gelen bir damla pu, 
voksa aktör damlası mı bilmiyo -
rul'T'!. Fakat, benim hiç sesim çık
ın vordu. Onun topukları dıbin
de onun kokusunu ala ala sürünü
) Ordum. v~ .. yine o nnlat·,or, o 
sô· ı..ıvordu. 

Dedim. Lakavt ve sakin 
-İs .. 
Büyük is! 
Dedi. 

/ 

dan, kıymadan para harcıvabiliyo-
rum. Yine övlcvken büyük bir ser
vet yaptım. Bu muvaffakivetimin 

- Şimdi rahatım!. 
Zengınim!. 
Ç ı- param var .. 

Buviık is 'apıvorum. 
B n~ bu refah ve rnuvaffakivete 

sı uren sen oldun!. 
S ninle t..ın stıktan sonra ken -

dımi ivıce tanıttrm. Me\ikıim. ka
Z<Jlcım. nüfuzum. kıymetim her 
s v m arttı. Kendi basıma ıs vap
m a baslad m! 

Bunları söylerken ilk önce bir 

- Yine anlamadım!. 
Dedim. Daha sakın: 
- Londra ve Mookova hesabına 

calışıyonun .. 
Dedi, ilave etti: 
- İki tarafı da idare ediyorum. 

Zor is amma. :mUkemmel. Çok ho
suma eidiyor. Kor1.-u. heyecan. deh
set duyarak çalısmak. ihtiras kin
de dıdmnek. yorulmak öyle zevkli 
bir sev ki . Her saniye tutulmak. 
duvulmak. kursuna dizilmek teh
likesi icinde vıne sezdırmeden ca-

basamai!ı sen oldun. Bana oturup 
bön bön anlattı(!ın devlet esrarı 
iHc nüm ve şahsiyetimi yaptı. 

Sonra kendi !kendime <loi'!rudan is 
yapmal?a baslndım. Bütün bunlan 
anlatmak uzun. Artık beraber 
yaşarız. Rahat edersin. Kocam 
olursun. Herşey düzelir, :ztırapla-
rın diner!. Çektiklerin unutulur. 
Yaraların kapanır!. 

O nnlattıkça ben açılıjordum. 
Dünya gözlerimde busbiıtün ay

dınlanıyordu. 

Trakya 
etleri 

DÖNMIYEN FiLO 
Tefrika --Büyük -- Tarihi 

No. 36 Yazan: RAHMİ YAGIZ Şehrimiz kasapları daha 
ucuza mal olduğu içinı 

(!) ~o:ludan kesilmiş !Düşmandan hesap sorma 
et getirip satıyorlar! 

zamanı 

Son zamanlarda baı.ı kasapların 
(Trakya mezbahalarında kesılen 
hayvanalrı şehrimize 2etirterek 
di.i-kkiı.nlannda sattıkları .ızörülmüs
tür. 

Bu etler: kasapların İstanbul 
mezbahasından satın aldıklarından 
daha ucuza mal oJduklarından ( ! ) j 
Trakyadan ve bilhassa Çorlu mez
bahasından et getirten ·kasaplar 
çoi?almıstır. İstanbul mezfuahasının 1 
varidatına tesir edip mezbaha t?e
lia.ni azaltması muhtemel olan bu 
v~iyete karsı belediye bir tedbir 
htmak ceresini aramış ve neticede 
bu etlerden fazla •muayene üc -
reti:t alınması tcerrunül edilmiştir. 
Teklif dün sehir ·meclisıne Yeril -
roiş ve encümene havale olun -
mustur. 

Halbuki kasaplar; en zivade 
cÇorlu· mezbahasından kesilmiş 
et ~ctirildiğini ve bunların da ora 
belcdiyesınin .fenii kontrolü, neza
reti altında muayene edilip kesil -
di_ğini sövlivcrck schrimizdeki ikin
ci muavenevi lüzumsuz bulmakta
dırlar. Kasaplar bu muayenenin de 
snf cmuavene ücreti• alınması icinl 
yapıldıi!ını beyan etmekteı:lirlcr. 

-~~-oo~~~~ 

Bir fincan kahvenin 150 
kuruta içildiği yer 

Bevoiilu cihetindeki barlardan 
birinde bir fincan kahvenin 150 ku
ru.sa satıkh~ından şlkfıvet edil -
mistir. Belediye reis muavini B. 
Lütfi Aksov bu sabal1 hadisevi e
tıemmiyctle tahkike başlamıs ve 
Beyoğlu kavmakamlıi?ından izahat 
istemistir. B. Lutfi Aksoy bir mu
han-irimize demistır 'ki: c- Gerçi 
biz barlar icin fiat tesbit etmedik. 
Fakat bu ka<ları da fahiştir. Ceza 
verilecektir.,. 

PC>~İS 1 
l\T AU KEM EL ER , _____ _ 

Soydukları dük
kanda iki gece 
zevk ve saf-a ! 
Sıddık, Yaşar, Muharrem ve 

Mehmet Osman adlarında 4 ço
cuğun dün ıhırsızlık suçile asliye 
6 ıncı cezada muhakemelerine ba
kllm'lştır. Bunlardan Sıddık Bc
•·azıtta saatçi Ömerin dükkanına 
tavanı delerek girmı.ş ve 20-0 ka
dar saat aşırmıştır. Sı<ldık bilaha
re ıbunları arkadaşlarına ölçekle 
tevzi etmiştir. 

Diüer üç kafadar ise Divanyo -
hında Fcvzullahın bakkal dükka
nına bir cumartesi gecesi girmiş
ler ve pazar günile ~ecesini de o
rada geçirmişlerdir. Bu müddet 
zarfında dükkfmdaki .muhtelif iç
kileren içmi$ler, mezeler yemişler 
ve zilzurna saııhoş olup sızmışlar
dır. Nihayet pazar günü gecesi sa
baha karsı kasayı da ıkırıp 00 lira 
da dis kirası ve büyUk çHoolata -
lıır alarak ka~·nn~lardır. 

Dük.kan sahibi Feyzullah pazar 
günü Jıt.>eesi dükkanının önünden 
geçmir ve üst odada elektriği ya
nar görerek kendisı aç.k bıraktı
J1ını zannetmiştir. Cebin<le anah
tar olmadı~ından ertesi sabah er
kenden dükkana dönmüş, bu se
fer de elektriği sönük ve içerisini 
ikarrnakarıs•k bulmuştur. 

Mevkuflar w~larını itiraf et -
misler ve dava diğer şahitlerin 
celbine kalmıştır. 

Herşeyi biliyordum.. Tanıyor -
dum .. İşitiyordum!. 

Munis tim. 
İ taa t1i idim!. 
Dinliyordum .. 
Kelime kaçırmıyordum:. 
Fakat, ikide birde gözüm kılı -

ğıma ilişiyor: 
- Bu ne pislik?. 
Ne iğrenç kıyafet!. 
Bu adam ben miyim?. 
Nasıl bu hale f?eldiın?. 
Diyordum. Kılığımdan, kalıbım-

dan tiksiniyordwn!. 
- Fakat, bu kılıJhnı değiştir -

meden sana bir iş vereceğim.. 
Dedi. İlave etti: 
- Kolay bir iş!. 
- Ne?. 
Dedim. Cevap vereceği yerde 

lbana: 
- Gel benimle !beraber .. 
Dedi. Beni bitişik ıbir odaya gö-

türdü. Orada bir yazıhane ve ıbir 
kusa vardı. Kasayı açtı: 

- Bak ibütün bu paralar senin 
olacak!. 

Dedi, devam etti: 
- Bankalard~ki servetimin de 

ortagı olacaksın!. 
(Devamı var) 

Paşovi('in hotkiın ve ınnğrur 
ruhunda Osmanlı umumi kararga-

- .Mondros limanını kapatmak, 
içeride bulanan diişman donan -

hile bahriye nezaretinin Su~onu masını hansetmek IUzım gelse na-
beceriksizlikle itham edişinin inti- sıl bir hareket tarzı tutulur? 
kamını almak ihtirası alevlenmişti. 
Donanmayı teftişten geçiren ye

ni kumandaıı; Ya\'UZ, Midilli, lla
midiye, l\lecidiye, Muavenet, Ya
digfü·. Gayret, Berk ve Pe:ı1ı::den 
mürekkep küçiik, fakat kuvvet -
Iice bir filo teşkil etmek·, bu filo
yu Ak \ 'e Karadenizde parlak ne- 1 
ticeli nkmlara çıkarmak kararın· ı' 
da Hti. . • 

Bu karar tatbik edikbilir miydi? 
Bunun hiçbir münntn~nya mey

dan bırakmadım cevabını :ıaınan 
ve Pnsovi~in Mondros akınına a
tıJıı:;ı çabucak \'ermiş oldu. 

Nezaretle temas."\ geçen ve ken
di hazırlad~ı bir nkın projesini 
donnnmn erkiınıharbiye reisi ile 
giirüstükten sonra - bütiin itiraz
lara rai!men - tatbik sahasına koy
mağa karar veren Amiral artık 
yalnız bununla mesgul bulunu -
yordu. 

Pasovidn projesi öyle idi: 
Hafif. fakat kuvvetli bir (ilo 

halinde tensik edilecek Osmanh 
donanmasını, Alman bahriyelile -
rile techiz edecek. Türk subay ve 
mürettebatı karnya ('ıkarncak, giz- ] 
lice lıo~azdan çıkacak, düşman e
linde bulunan boğaz dışındaki fm
rozu bombardıman ettikten sonra 
Limnos adnsına dümen tutacak, 
burnda Mondros limanında vatan 
İngiliz donnnD\asını top, to~pito
larla ates altına alacak, imha ede
cekti. 
Yalnız bir nokta Amiralin fik

rini ediyordu. 
Mondros limanı topn tutuJduğu 

sırada hemen demir alıp liman -
dan çıkmağa Ualkacak olan İngi
liz de anmasını nasıl durdura -
cekti? 

Limnosun biricik limanı l\tond
ros açık tarafı cenubu .şarkiye 
doiYnı bir at nalı şeklinde idi. 

Bilhassa limanın af,tzı darl~ı do
Jnyısile birkaç mayn dökiilcrck ko
layca kanntılmağa miisnitti. Fn -
kat oraya kadar bir mayn gemisi 
göndermel:, ona Mon.!rosun aj'.,rzı
nı knpntınak \ 01tzifcsini vermelr. 
çok tuhn( ve gülünç olurdu. 

Çünkii; bo[!az dı ında, maya 
tarlaları ve hatları arasına çeki
lerek muvakkat bir tenl>clliğc da
lan İngiliz zırlılılan değil abulla
but bi~ nıayn gemisinin açılmasına 
hatta kuv,·etli bir donnıımunııı bi
le boğn7.dan çıkır.asına maddeten 
imkan bırakmıyorlardı. 

Bofraz dışında doıınnm.1 ile ya
kın adalar arasında dc\•amlı ka -
rakolda bulunan ingiJiz destrÖ -
yerleri ve skavotları mükemmel 
tarassutlarite k1-ş u.çurtmıcyor -
lardı. 

Bu noktayı enine. boyuna tet
kik eden Amiral, bahriye erkanı
harbiye reisinin fikrine müracaat 
etti, scrdu: 

AVRUPA HARBİNiN 

YENi MESELELERi 

ihtiyaç arttıkça ••• 
Ya:zaıı: ALİ KEMAL SUNMAR 
Almanyanın bu harbi nasıl de· 

vuın ettireceği meselesi ııskcrli:t 
bakımından değil de para ihtiyacı 
ııoktasmdan. Almaııyadı devle
tin resmi bütçesi nedir, ne kadar 
para sarfediyor, ne kadar para 
topluyor?. Bunlar matbuata reç
mediği için esrardır. Fakat harbia. 
arifesinde erbabı tarafından ya -
pıltn.1$ hesaplar, Almaııyada neı
redilen rakarullln göz önüne ala
rak yürütülmüş ınütalealar eksik 
değildir. Bugiiukü Almanya i(İll 
zahirde büyük birer muvaffaki -
yet gibi görünen öyle haller var
dır ki hakikatte bunl::ır birer kuv
vet menbaı olmaktan uz.aktır. Şa 
kadar senelik programlar gibi ki 
bunlar fahakkuk ettirilmek su -
rctile Almanyarun bir an ev.el 
harbe hazır bulunması temin e
dilmek istenmişti. Halbuki çabuk 
yapmak ile sağlam yapmak her 
vakit birleşemiyor. Gerek Alma• 
devlet reisinin, gerek onun en fa
al yardımcısı demek olan Mareşal 
Göringin büyük tasavvur -
lnrı hııkikat sahasına çıkanlınak 
için adama, paraya ve vcc:nite ihti
yaç görülmektedir. 

Alman sanayii söylemeğe lüzum 
yok ki yalnız aldığı emri yerine 
getirmek için çalışmaktadır. Bun
da da l'!ave harbin idamesidir. Al
man sanayi erbabının ne vaziyette 
bulunduklarına dair yapılmış t• 
kikat neticesi şuna varmaktadır: 
Sanayi erbabı yalnız emre tibi ol
maktan başka birşey diişiinm• -
mektcdir. Başka şey düşünmeia 
lüzum görülmüyor. Muanen se -
nelere ait nraeramlan tasa"'9 

Cevap şu oldu: 
- Hariçten kun·etli bir donan-

manın ablukası ve methalin mayn
lerle kayatılması suretile .. 

- Zayıf bir donanma tarafındnn 
ııe ~izlice bu şekil tatbik edilmek 
istenilirse?. 

- O znnınn liman nıethalini ka
patmak için tahtelbahirler tara[ın
dan ma~·nlenmcsi icap eder. 

Bu fikir taınnmdı. İçeride kuv
vetli bir diişnıan donanması mev-
cut bulunan bir limanı ancak tah
telbahirler vasıta:.ile maynliyerek 
kapamak kabildi. 

1''akat, Osmanlı donanmasında 
tchtclbalıir ıne\·cut m~ydu? 

Yukarıda da kavdettiğimiz şe-
kilde maalesef hnrp malzemesin -
ce zenginliğini ileri süren mütte-
fiki Osnınnlılara tahtelbahir ver -
memis. Çanakkale muharebeleri 
sırasınd:ı esir edilen bir Fransız 
talıtelbahirini üstünlförü tamirler-
le hale '·ola koyan Türk denizci
leri bundan istifadeye (alışmıı -
lardı. 

Kuradcnizcie harekatın duru:,u, 
Akdenizde ise Osmanlı donanma -
sına yapacak bir iş kalmayışı kar-
c:ısında, tahtelbalıir noksanı na
;arı itibare alınmıyordu. 

Yalnız, Suşonun yiizünü kızar
tan Marmaradaki diişman tehtcl
bahirlerinin faaliyeti sıralarında 
gerek Osmanlı umumi karargahı· 
nın müracnati, nerekse Suşonun 
yana yakıla Alman karargahı u
mumısme müteaddit jurnallar 
ynrrdırarak n'Iarmıırııdnki harekatı 

müsbct neticeye ba~lamak için 
Osmanlı donanmasının bir tah
telbahir filotilliısına ~iddctle ih -
tiyacı olduğunu bildirmesi, bu 
zengin (!) ve kudretli (!> mütte
fiki fedakarlığa mttbur etmiş, U 
22. U 23. U 20 numaralı üç tahtel
bahir Karadeniz yoliyle İstanbu
la gönderilmiş, fakat Alman su
bay ve nıürcttcb~tmm elinde ve 
A(lman bayrağını taşıyaralc hiz
mete giri en bu tabtelbahirler Os
manlı doııanmasma ilhak oluna-
ınaınışh. 

Bütiin bu l Ü~ iselerde nazarı dik
kati celbeden hususiyet, Alman 

perscınclinin Osmanlı donanmatı 
dahilinde servis başında bulunur-
tarken mevcut materyali Alman 
malı addetmek, Tiirk personelini 
de hakir görmek, kendi hizmet -
lerinc nıalısus bir sınıf telakki et
mek noktasının her safhada tebtı
rüz etmesidir. 

t ıJevamı var) 

sahasından hakikat iılemine çıkar
mak işini üzerine almış olan Ma
re~al Göringin cınirlcri bu itibarla 
kafidir. Sanayi erbabından iste
nen de bu emirlere knt'i bir ita
attir. 

Faaliyet ve gayreti azami de -
receye <:ıkarınakta Almanlann 
mu,·aUak olduklarını dostlerı da, 
düı:;manları da ittifakla tasdik edi
yorlar. Fakat muvaUakiyetin öl
çüsü eğer bu faaliyet ve gayreti 
azami derecesine \'ardırmağa mu
kabil verim keyfiyetini asgari had-
dinde bırakmak ise buna diyecek 
yok. İktısadi bir usulün kıymeti 
bilakis verimin asgari gayrete 
karşı azami dereceye (ıkarılması 
ile ölçülünce Almanyada kaç se
nedir tatbik edilen çareleri• umu
lan neticeleri vermiyeceği kanaati 
erbabınca hasıl olmu,tu.r. 

Almanyadaki tecrübenin arzct
tiği mahiyet şu olmuıtur: Pek u
zun zamanlardanberi çalupnanın 
her sahada gayret ve faaliyetin 
biriktirmiş olduğu biitüt ihtiyat 
mevcudün gitgide sür'atle sarfe
dilmesi, istihlak olunması 933 den 
beri, yani şimdiki idarenin işba
sma geldiği zamandan "bu zamana 
kadar Almanyaıun geçirmekte ol
duğu miihiın bir tecrübe '·ardır. 
Yedi sene evvel iktidar mevküıae 
gelenler şiiphesi:ı. a:ı.inı \ie sebat 
P'ÖStercrck işbaşına geçmişlerdir. 
ı~tıkin en çetin meselelerin hal~ 
dilmesi, iktısadi ve mali dertlere 
çare bulunması, her gün karşıla
c:ılan yeni bir hale göre tedbir alın
ması lazım geliyordu. Harp çık • 
tıktan sonra ise bu büsblitün za. 
ruri olmuştur. İngiltere ile Al -
manya arasındaki fark burada da 
görülnftktedir. İngilterede büyük 
sanayi ve ticaret erbabının hal -
lettiği meseleleri A1manyada dev
let reisi ile arkadaşları ba armak 
mecbUl'iyetiııWirler.. 

B. . . a"oast 
ır seçımın Dl 

Yazan: Ahmet Şiikriİ 
. . eltiı 
iki devreden, y:ını s k• 

denberi, Amerikanın nıu iSİ 
tım idare eden Cumln!r~c il' 
vclt ürüncü bir dc\·rc ıçııı ' .. . 
sek makama scçilmiştır.bıı 
iic;üncii devre ic:in CııP1. 
ğine secilmeklc. yliz ellı t< 
bir an'aneyi kırmış oltıY~': 
fa Amerika CuıııhurreJ~'-

Acaba Amerikalılar gibi 
)erine saplı bir millet JI~ 
şingtonun zamnnındnnberı~ 
eden bir kaideyi itibar• ~ pr• 
rak Ruz,·clti tckrnr secn11 ~ I< p. • 
te bu suale cevap arar c Jı 
rikalıların bir millet oısra ıııı 
karşısındaki \'azi:, .. -.tlrri dıll 
vuzuhile anlaşılmaktad'!:· dtı1' 
rndur ki Ruz\'elti üçiinC~ •it~ 
c:n ~ertiren mih\·er de,· s· 
Hitlerdir. Musolinidir. .~ b 
dur. Amerika, müeadeleJI~ d• 
lan'!ıcından sonra lnıritte. ·1 .Jıl t

• ili J'. 
sına karşı olan senıpa 1 • f' 
tcrnıektcn rekinmenıiştıt· d• 
büfün hal ve tavrile şu~" bİ' 
Iatrnıştır ki, bu sempat~, r, 
zaman 1914 harbinde ~ ı° 111 1' 
Amerikayı harbe sürul< ei'-;; 
cektir \·e Amerika Jı:ırbe 
lenmemck için ubitarııf1ı) t 
ları adı verilen bir takırll 'ıİ' 
ler de almayı ihmal ctnıeıU ,__. 
bitar.afhk kanunları. ı\I~:~ 
dar Inı:dltçrenin ,.e fra~ıİ 
aleyhlerine idi. Mesela. ·tP 
yı 1914 harbine süriikh' d 
keııdi gemilerinin Alnıaıı ,r:J 
gemileri tarnCındnn batıt .-il'I 
dı. Amerikanın kendi ge~ 
tecnviizden koruınak n°b11 ,, 
ısrar etmesi ,.e nihny.c~ ıeri' 
den harbe girmesi fngılı1, S' 
ziYade ~lerinF elverınişri·~ ~ 
fa Amerikalılar, bitar• i 
nunlarile Amerika ~e~ s 
harp mıntakası ad<iedılt •"i 
girmelerini menettiler. )" j\I~ 
harbinden farklı olarak, ıı• 
farı, kayıtsız denizııltı ırır,IJI'. 
si ~·npmakta serbest bırıt: t ~ 

Fakat mihvcrcilcr ra •.ıı.-. 
madılnr. Bir defa Almn11'

11
dl 

«yeni nizam .. etiketi nl~ 1' 
rupa kıt'nsı üzcrintle es e ";/ 
yom•ari bir taluılddin~ ;11.,eJ"ı 
politikası takip ctıncsı 11~ 1 
da iyi tesir bmıkmadı. fft,tl'j 
yalnız burada kaJsnyd~, !-~ 
yirie harekete geçınczdı. Jı1' ,,, 
Avrupa kıt'ası üzerinde i).'_J 
rnını. kurarken, .Anıer riV'.ıl 
tahrikat ) apıyordu . .A-nıt • ıJ 
l):'asıııda nazi teşkilatı ''eıt 'I'. 
na te ebbiis edildi. nıııdtJ., 
detli tenkitlere hedef ol tr' 
Cumhurreisinin şahsın~ııı
edildi. Vücutça malül o ·ıet·. 
lendi. Nihayet ıniJl\•erc•14,_. 
paktı imzalıyarak bu .. >"~ ti~ 
talarının en büyiiğiin\l ır p:~ 
tiler. Üdü paktın in1ıaS1111 
dan doi!ruy:ı Aıneri~aJI ~· 
politikası üzerine tesır tı; i 
maksadına matuftu. ra~t"~' ~ 
na kadar infirntçı poh / ~ ~• 
edenler. Ruz\'cltiıı etr• 

1 oı~ı 
landılar ';- bunc1an son~ll il~.> 
reisinin iiçüncii devre. ı~ ·~ 
mesi bir emrivaki hııh11;.-ı..:,I 

Alman va, horbin b•~ ~ / 
danberi Amerikaya Jtıı~rii/~ 
tiği hareket haHilc .Aıt'dı,,,.J' 
Amerikalıları anlıyaın~4 ~: tenni.ş oluyor. Tıpkı 19 ,_, / 
imparatorluk Alnıan.r'f~ ~' 
talı yolu üzerinde yiit' ı11i' 
Ru7Neltin intihabın• te A 
miştir. d• ~ ~ f 
Vilki seçilmis olsa~' İt'~ 

harbine karsı ha!>ka bir ;e§'~ 
kip edecek mi,ydi?. 8 11 tttf· · 
raşhrmıya lfö:um yo~ ilı~ 

1
'./. 

söylemek kafidir ki ':ıaıı~ 
Ruzveltin seçlimesine erf IJ(I 
ya çalışını lar ve ı\;i~ f 
bunu anladıklım icin ~t 
fından Anupa har~iıı;,rıi7~ 
kip edilecek siyasetill JiJ~~ ~~ 
zerinde durmıya bile t1r .. 
miyerek, mih\•er de\fle t1'9 
men, Ruzveltô intih•P • ~ 

Birimizin D0•,r~I Hıpımızıa ~, 
K .. - d otrt•", ... omur ep _,i," 
fiat levhala!'J 

yok ? ~el 
Aksarayda oturs~r· ıtl_ 

nından B. Zühtfi 1 ri1 ,ı 
cDün madtın JcÖf11ii pllıctl 

. ti eve 
bir depoya gıt rn. 1<ı.ıt"ş f{ 
rafı olarak 120 etti 
D'" · 100 Jı;unıŞ tllteP tıt 
ıgen ocre ,, 

buki kömür na1til tı r 1
1
t t 

tanbul semtlerinde ır-11 

beled!:rece bir otııfıtlC pııı$t 1' 

diğini gazetelerde 0Jct'. .. tı I' 
pOıar .. · ıc 

niyen hemen de grrt e\ 
de gerek fjııtıan ve uırJe ıı 
masraflarını gösteri~elCÔ (t ' ( 

n mevcut değildir. sdıf P' 
poya tarife levbnsı ~ıırtıJ~ 
tehaHifünden halk 

lur?> 
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f so 
!AKIKA 
~lnıan -r~dyosu
bun Y unanistana 

bir ihtarı 
A.tina ajansı Ja;ram 
g~len cevabı verdi 

~ıi"a: 9 (A.A.) - Alma a.İM>•>ı bil-
1~: 

... _"11tıan radvo.'iU Yunan milleti.ar ce-,N . • 
\i lre hbstyhna kapılımy;.ı.ra-k nıa.n-

... ~ '""mi dmlem...ınl tavsiye -.. 
r.ı, ledlr. 0\.lma.n millt"U gibi huharlıp 
l\..~)"'-tin, .,erer ve kar.u-ı için kah

... ~ Çarp..,an bir :millete lıu sozıer
'-~.baş.ka !iM.iyl.iyttclt sOz bul.ırna.mış 
·--~ l'Wtıf eıctttlr:. Atma.n ra.dyo
~ \•lUı: ~ i.~nd;w büyük olduk.lan 

ı... ' İ~bata u:pna.ş olan dii:rr dev
"'"l'i ,., 'hılsat olarak göst.crme-ktedir. 
\'ıı ~tnı l.tbarüz ettirmek li.zundır kl 
"'t::Jı.ian, misa.Jlt-rin~ başka millet-
1~0 cl<-Ylilı, !loref. kahrama.ur•Jt ff: 

'"~•kla.rla dolu kendi t;ırihindcn 
lbter. 

~tinaya getirilen 
ltalyan hava 
subaylurı 

1~tına 9 (A.A.) - Atinava ııeti-
4~ n on bes kadar ordu ve hava 
b;ı ·~rıne mensup ltalvan su-
~ ın..ı i sticvaplarından anla-
~lt ıı; "" göre, General Mctaksasa 
~Y"\atarrıun verildiı!i gecenın sa
~ ı Yunan arazisine girmekte o
'lo~ İtalvan kuvvetl~ri. stTat<>ıık 
, <ta.arı iş!!al etmek üzere ken • ! 
-ı;•rıne ser.besi ı:ecit verildii?:ı hıssıı' 

ll<la bulunmakta idiler Bu su· 

~~ <ır, Kont Ciano, Yu2oslavva l 
~kili B. Tsvetko\'iç ve B. Me
'ıtııı ın bu serbest geçitlerin ve
Glq es; hakkında mutabık kalmtş 
~ llklarıi1ın kcrıd;let.;ne bıldırıl -
v. 01<luğunu da ilave etmislerdir. 

·' Olabılecck mukavemctın an
«, henüz haberdar olmıvan ileri '· 
, ~<lltonar tarafından vaoıl:ıbıle -
~ ı tte bu subaylara sö,-lenm4;lır. 
~ 
~İ~tl~e==r =d=ü=n=s=ıy=a=s=i=b=i=r= 

nutuk söyledi 
( l inci ı:;ahifcdrn d~vam ) 

olan İtalyanın kell'Iİ teklifini 
~abu) ettiği halıle dıf;crlcnnın 
:tddcttığini ;ö,ll~u!ı~. ln~il -
<"rl"yc ~.-aplıgı sılah!->ızlanma 
~•kti!iııin İngiltere tarafından 
/!ıtıl olunmadıi;ıııa i~ar.ı e-
('rek Iıu;jltcre 'c Fraıı.ı.,anırı 
~Üleınadiyen harbe hazırlan
! '.klarını iddia elıniş ve söz • 
trırıc ~öyle devam etmiştir: 

t' •O vakit mesele harpten iç
ı,'.nap etmek değil, bu harbı 
ır, iki veya üç ~ene tehir et

llıck ı:ibi bir •ekil almıs bulu
~ll~o~du. İngiltereniıı harp ;.. 
h·d'.ı;ıni anladıgım vakıl bu 
<ttı>ın brnim zamanımda ol-

ına" . , ... k. b .~ını arzu ettın1. "un u en 

! Manastır hadi-j 
jsesinden sonra ... 
Yugoslavya, bombardı-

Yunanistana 
iL~ gilterede 
açılan iane 

manı yapan devletten 
tazruinat istiyecek 
Belı!rat 9 (A.A.) - Gazeteler, 

i\ ,·ala "iansının su teblıJ!!Ili nes
retnwktedir: 

Bıtolje - manastır - SC'hrinin bom
/ bardımanı üzerine yapılan tah -

ki.katın neticesine intizaren, Yu -

l ·~slavva hükümeti. Atına. Roma 
ve Loıı<lra nezdınde teşebbüsatta 
bulunarak bir muharip devlet ta
rafından Yuııoslavya arazisi bita-
railıilının ihlalini izah etmiştir. 

Yugoslavya hükumeti bu gibi 
hadiselerin tekerrür ettit!i takdır
de le\'lil edeceği arzu edilmez ne
ticeler hakkında muharip devlet
lerin nazarı dikkatini ccfüetmis ve 
bu devletlerin bu tekerrüre miını 
olacak tedbirler alaca.klan ümı.dıni 
ızhar eylemistir. 
Yuııoslavva hükumeti. yaoılmak

ta olan tahkikatın neticeleri ma - 1 

lüm olduktan sonra, bombardıman 
neticesi husule aclcn zarar ve zi- ı 
Yanlar icin tazminat talep etmek 
hakkını da muhafaza etmektedir. ı 

Metaksas Yunan - lngiliz 
birliği fahri reisi 

Atina 9 (A.A.) - Basvekil B. 
Metaksas, inııiliz - Yunan birliği 

Londra 9 (A.A.>- Harbin Yuna
nistana da sirayet etmesi dolayısile 
Jngiltcre ılc bu memleket arasında
kı munasebetler takviye edilmiş
tir. Bu münasebetle, bu hafta ıçin
de bir kat daha takvıye edilmiş 
bulunacaktır. nur.un da sebebi, 
bugün Mansion Houseda yeni 
Lon<lra belediye reisinin i~e baş
lama merasimi eonasında, beledi
ye reisınin Yunanislandakı muh -
taçlara vardım için tesis etmiş ol
duitu muavenet sandığı açılacak
tır. Bu sene. Londra belediyesi -
nin muhtaçlara yardım maksadile 
toplamış olduğu meblağ beş mil
von sterlini bulmuştur. Kahra • 
manca müdafaası büyük hayran
lıklar uyandiran Yunanistaııa ya
pılacak yardımlar ıçin toplanabı
lecek mıktarların herhalde bun
dan aşağı olmıyacağı kanaatı mev
cuttur. 

Yeni belediye reisi George Vil
kimonun İngıliz mılletine hita -
ben Yunanlılar ıçın yardım talep 
etmesı üzerine Atına belediye re
ısı Yunan milletinın b" ulvi ha
rekele kar~ı olan minnetlerini bil
dirmi~tir 
~ .... .. ' ... _,. . - ,.. . . . 

Yunanistan har-
' fahri reisliğine seçilmesi münase- bi 
betıle v,azdığı tes_ekkür .mektubun-, ' 
da ezcıur.le demıstir kı: 

Romanyanın 

akibeti ve 
Balkanlarda 

•Hürriyet, adalet ve bevnehnilel 
ahE..k namına İngiltere ve Yuna
nıstanın müsterek mücadelelerinın 
nıhai zafere kavusaca~ına emın 
bulw1maklayun .. 

Gir ide ihrac nasıl 
yapıldı? 

Girıtte bir yer 9 (A.A.)- Röy
ter 1:1.ıansının Girittekı :seferi kuv
vetleri nezdıncie bulunan muha
bırı. bu kuvvetlerin ilırac:nı ş<iy-
le anlatmaktadır: ı 

'ı.'una~ıstanın talebi üzerıne Gön 
drrıJen İng .diz sl'feri kuvvctlerı
nin ılk cüzütamları Girıt adasının 
ll!r tabii limanına çtkar tnııııtır. 
Jnrac :ımeli v e$ı, İngiliz harp ge -
mılerının ~iddelli baraj ateşlerıne 
rağ'n,.•n, avcılar refabtınde bu -
ıunan İtalyan bombardıınan tay -

. . . 
yenı nızam 

(Ba.şmakaZ~den devam) 
meınck, her türlü ilıtin1nl karşı -
sında hazır bulunn1a!;; geı-chtir. 

Ancak yarın, yaui, Avrupa harbi
nin bittiği ve umumi sulhun de
mokra.iler k!ıindc tecelli ettiği 
gün Balkanlarda umumi istikrarı 
müebbet kılaca!< ve her türlü nü
fuz ve rekabetin çarpışmasını kül
liyen men~..:ccek bir yeni nizam 
kurmak, onun miinaknşasını yap
mak behemehal gerek olacaktrr, 
1939 - 1940 gösterdi · hayat 
ve baka ancak ona layık olmak 
vnzivetindc bulunan ve istiklil 
nşkmda, istiktal mücadelesinde ve 
istikbal için dan1arlarıuı bo~alt -
111ak azminde bulunanların hakkı
dır. Erkek ve dürüst olnııynn. sa
dece ba"':,ağrısı veren ve günlük po-

-'trart>Jcnn1n liman üzcrıne pı.ke 
yaparak atmakta oldukları bom
';;Jların ve .bunlara kar~ı atılan o
tıuslerın ınfilakları arasın'41 ya
oılmıştır. 

lngilız kıt'alarının ıhra(.' a.me -
liyesı ba;l ar ba~lamaz, düsman ha
va lt..~L'kl\.u!lerı liman etrafındaki 
kaçuk dagiarın Lt zt•rlerin<lc gorti.n
meğe başlad !ar 'l' ask<rlnııı vuk
lu bulunduktan kruvazörler<.> hu
cum etlilı• r Harp .ııemikrmın t-Op
tarı save•. ><le bu hllcu.nı akım kal
dı. Bombalar rıhtım yakmıne du
•er!'k hasar yapm ıdı. Yainız tki 
neler hafil(e yaralandı. 

' litika ıhtirar.Jarına İllet olan mil
let ve dc•l~tlere ıııficadelcnin han
gi safında buluırnrlarsa bıtlun -
sunlar hayat hakkı )oktur. 

lJüşman ta;•varelerı gittikten 
sonra halk, evlerden ve s.gınak -
lardan cıkmış ve askcrlerın elie -
rını sıkarak çıçekler da{ııtmı;;tır. 
Düşman tarafından erte:;ı ııiin 

yapdan ve yine akım kalan bır ta
arruza rağmen ivı tcşktliit savt>
sinde ihraç ameliyesı ıııslıeten kı
sa bır muddet zarfında bıtırılmış
tır. 

İtalyan lavvareleri bu münase
betle Kandıve şehrini bombardı
man etmı$ler, sokakları mıtral -
vöz atesıne tutmuşlardır İnsanca 
hıçbır zavıat olmamıştır İngiliz 
kıtııatı g»çhklerı rerde büv k ~ 
z:<lıtı ralla karşılanmışlardır, 

Balkanlardaki yeni nizaınrla u
nıuıni otorite, un1un1i sulh. umumi 
birlik \'e hedef herhalde sıl ol
ınak ikti'la edecektir. 

FTFM 17.7'.F.T BF.NİCE 

Milli Matemimiz 
C 1 inci Rahiff'dt:n devam > 

sabah tekmil mekıepll.'1' bu mıLna
•~betkr acık bulunacaklardır. 

StTte-Jıuı, t.i11atro ve saire qibi 
eQlcnc~ 11erlerı ıLe 1nücssesat sa -
hıpten bu milli maıe-rn oüniine iş• 
hrak ı<:uı uıınn kendifıklennden 
ka"JJannla kararı vermişlerdir. An~ 
karo cad.desındekı bırcok kitaıx:ı
lar da bu sabah camekliıılannı vaı
nız Atatürke aıı e€erlerle süs!~ 
!erdir. 

Y ARINKI RADYO 

lsoN24SAArl 
içindeki 

Hadiseler 
(Bu yazının metınlerl Ana. 
dolu Ajansı bültenlerinden 
alınmıştır.) 

Telhis eden: MUAMMER ALATUB 

Atinadan ı:elen ve benw teyit 
cdiln1iyen bir şayiayııı göre, Arna
vutlukt'!ki İtalyw.n kumandam ge
ri alınara.kt yerine genelkurmay 
başkam Mar~ Bad.ıi:lıyu tayia 
edılnıiştir. 
Diğer taraftan bazı Amerikan 

kavı.akları Arnavutlukta bir ı:ale
yau hareketinin başladığım ve İ
talyanlara müşkülat çılı.anldı&ın • 
dau bahsetmektedir. 

Cephenin umumi vaziyetınde e
heıruniyetli denilebilocelı. bır deii
şiklik olmamıştır. 

Yun an tebliğine göre, bütün 
cephede topçu muharebesi devam 
etmektedir. Epir cephesinıle İtal
yanların Yunan me\·zilerine karşı 
yantığı taarruzlar dur~!urulmnş .. 
tur. Taarruz.a iştirak eden İtalyan 
tanklarından dokuzu tahrip edil
mi~tir. 

Yunanlılar bu cephede İtalyan 
taz) ikınin arthğıru bildirmekte -
dirler. 

İtalyan tebliğine göre, Epir cep
hes.inde harckit devanı etmekte
dir. Korfu tekrar bombardıman e
dilmiştir. Altı tayyareden mürek
kep !. r İngiliz teşekkülü Avlon
,,aya hücum etrni~sc de, hava da
fi lopları ve avcı tayyarelerinin 
ani mukabelesi kar,ısmda bu te
şekldil imha e<lilmiştir. 

Halbuki İnı:iliz ka~·nakları bu
nun ak.sini id.!ia etmekte, Avlon
ya tayyare meydanı iizerine çok 
muvaffak.iyetli bir ak•n yaınldı
jj'ını bildirmekte<lir. Meydanda bu
lunan İtalyan tayyareleri bom • 
bardımnu edilmiş ve mitralyöz a
teşine tutulmuştur. Bu ta~·yareler 
üzerine birçok tam isabetler kay
dedilmiştir. 

.MERKEZDE VF. GÖRİCEDE 
VAZİYET 

İtalyan kuvvetlerinin çember 
i._.:ue• alınmış bulundukları mer -
kez cephesindeki mevzilerde Yu
nan kuvvetleri harp malzemesi 
iğ'tinamına devam etmektedir. 

Güriee cephesine gelince, şehir 
henüz İtalyanların elindedir. Yu
nan arazisinde bulunan Slemnice 
civarında küçiik bir Yunan ilerle.. 
yişi kaydedilmiştir. 

·BOYUN EÔJ\1İYECEGİZ· 
Yunan Bıı:.vckili Metak_.as Go

los halkına ı:öııdcrdiği bır mesaj
da bilhaosa diyor ki: •Birkaç bi
nanın yıkılma:sı, birkaç evJidımı
zın ölmes.i Yunanistana son yü.z 
senede kazandıklarını kaybetti -
remez. Bu gaddarane hareket kar
şısında boyun eğıniyeceğiz. Tarihi 
mukadderatımıza ve ölmezliği • 
mize itirnadın11z vardır.• 

Yunan gazeteleri de. Yunan kıt
alarının ıuuzafferane ilerleyişi ile 
nıe~gul olmaktadır. •Akropolis• 
gazetesi ,,ı;yle l tıyor: •Biz Yu -
nanhlar ne kendimizı ınc>thedcris, 
ne de kehanetlerde bulunuruz. 
Biziın bildiğin1iz birşey \'arsa, o 
da•şudur: Ya ölece-ğiz, ya !nuzaf
fcr olacağız.• 

ARAl' MEMLEKETLERİNDE 
KALKINl\1A 

Kahirede çıkan Elahram gaze
tesine göre, Arap mahfilleri bu
günkü vahim hadisderı karşıla -
mak üzere, yakın şarktakı Arap 
memleketleri arasında hır birlik 
proje•ini münakasa ve tetkik et
mektedirler. l\tısrr hüki'ımeti, Sn
rive. Filistin, Irak ve İbnissund 
Arabistanım ihtiva edecek olan 
bu birli((e iltihaka davet edilecek
tir. Elıtanistan ile hanın da ilti
hakları ınüınkün görünmektedir. 
AMERİKA iMALATlNIN YARI
SINI İNGİLTEREYE VERİYOR 

Ücüncü defıı olarak Amerika 
Cumhurreisliğine intihap edilnıif 
olan Ruzvelt dün gazeteciler top
lantısında şunları söylemiştir: 

>ctlnız Aln1anyanın onlarca, 
;·uz1ercc senedenbcri yctişti
eıneınis oldu~u derecede n1e
~ka nıütclıanımil bir de, le! 
-~anımdan ibaret değiliııı. Ay
ltııauıanda .ı\lnıanvanın en hü
j0k olorile,ine d~ sahıp bu
ltnıı:vorum.> 

lliller, bundan sonra bir 
s,,ne evvelki vazh'cti hulasa 

Bir ltalyan iftirası daha 

Yann sabah radııo. aiaıı.s habeT
.[ermi müteakıp spiker, milletin 
büvük elemine katılarak tazime" 
nesrivatm tatil edilececiinı bildiriı:ı 
Milli Setin Atatürk hakkındaki 
bevannamesini okuııarak susacak
tır. Ôiile ve aksam nesriuatında da 
aıını suretle hareket edilecektir. 

•Bundan böyle şn ameli pror
ramı teshil ettim. Amerikan fab
rikalarından çıka.o müdafaa mal
zeınesinin yüzde ellisi İngiltereye 
ve Kanadaya verilecektir. Bu 
malzeme arasında hüvük bom • 
bardıman tayyareleri de vardır •• 

'ltikt d " . k ' en sonra ernıştır ı: 

t Rir ~ene evvel J,olon~a or
l'~daıı silintnh.tir. Bugtin, o ta
,1lıtcn bir si'nc ~onra sizlere 
· t'Jli tnu\·a(faki:.,-,:tler haber 
\e . 
t recek \'aziyettc bulunuyo -
\·tını. Rütün Avruı>a kıt'ası ya
ııı"·· \·n,·aş kendine ı:elerek 
t b:sierck diL•man olan lnı:ll-
~ . . 

f rev(' kar 1 kenı.Iİ kcndİtlJ St-

){€'t},,.r ediyor. ı\lın ..; nya bu 
ıt' \ ' .. • ı· . 1. ı' a turrıye ın ı • a(· ay 
'; :"İ · c hih:ık!iın Vl"rebil -

~ııı:tir. İngi1trrcı.ı:u i.Jütı..An \\ 

bun •ı Bathwla~t·r.,wk "''' -u . 
t u ak· n ' .. ,]~ ıoıt •• ,. kat'ı su-

t le hn' ~ 1 ""1111;$tİr. 
~ 

1 
z de 1 l dkml •rı bıı 

l layı i\ ice b t .. n!"' ı 'rr • 
i t •eh li•l~r İnı: ltere hutün 
;,

1 
ll_'>a} ı karma!.ımşık etrek 

\• ('.dı. Sımdi ora' ı .1\lnı 1 11~·a 
t:klıalyu yeniden tanzim cde-

lerdir • 
ıı· . 

~ar 1tler. Almonvanın nihai 
~, ·~~ kadar harbe devem e
Lıı~•ı:ın) silvliyercl< nutkunu 

trıııiştlr. 

Atina 9 (A.A.l - İtalvan rad'vo
ları. ltah-an tecavı.izu baslamadan 
evvel Gırıtte lnııilız kıtaatı bulun
makta olduiruna dair l!'Ülünc haber
ler vermPktedır Heı-kesce malüm-' 
dur kı \'unamstanın lakio cttiih 
sıkı bıtaraflık sıvasetı dolavunle. 
Yunan topraklarında "" bir tek 
İneılıı neferı. ne de tek bir İnID.l\z 
hahrıve.sı mevcuttu . Hatta. oek 
tabıi olarak tnıtiliz donarun.ası Gi-

ride eelebilmek icin muhasamat -
tan sonra birkac gıin vak.it ııccir
mistir. İtalyan donanması ise mu
tadı üzere İneıliz donanmasının 
yolunu kesmek icin meydana çık
mamıştır. 

MEVLÜDÜ NEBEVi 
Şehrimizin maruf hafızlannd aıı Mevliıthan Hafız Sadettin 

Kavııak, Uafız Riza, llnfız> Emine Sönmezışık. Hafız Burhan, Hafız 
M~<H Sesıgür, Hafız , lahmut, Hafız Osman, Halu İbrahim, 
Hafız l\iıırı 1 Dnngıl Ercüment ile ?O kişilik tevşiheilcriu iştirakile 
yarınk Par.ar ı:-unLi ikindi nama ı:ını müteakip F..ıniuönü Ycnicamii 
şerifinde 

• 
1 T ABL 

tarafın il ınavl dü "'1'if okuttu ru1arajlındaıa arzu edenlerin teş
rifleri rica ohmur. 

Bundan başka 300 ticaret va • 
purıınuu İntiltereye teslimi iç.la 
Aınerika ile müzakereler cereyaa. 
etmektedir. 

l' ASIFİKTE İŞBİRLIC.l 
Londradan ı:elen haberlere rö

re İngiliz - Amerikan teşriki me
saisi gitlikı;e gen!şletilmektedir. 
Bu haberlere göre. Ingiltere, Ame
rika ve Avu•tralya delegeleri ara
sında '.\''apılan müzakereler netice
•ınd<. ·P3'ifik deni>indeki işbirliği.
hakkında bir prensip anlaşması 
hns1I olınu~tur. Anlaşmaya göre, 
müstaoel hallerde derhal kıırarbr 
verilnıe..ı.;.lni tenıin edecek ş~kilde 
hareket edilecektir. 

YENİ BİR SULU ŞAYİA.<;ı 
İspanyol Ef< ajansının Berlio

dc Aln1an hariciye nezaretinin fi
kirlerini iyi akı.cttirdijti iddia edi
len muhabirinin ı:önderdi~i hir 
tclgrat Madritte biiyük bir alaka 

3-SOK TJl!LG&AF-9 

B U G 0 N 

iPEK ŞAKK EDEBİYATININ ROlUEO .,, JÜLYET'i 

SiNEMASINDA,,., 

LEYLA ile MECNUN 
Şark Filmeiliği nin ŞAHESERi 

MECNU N'wı y;ni şarkılarını söyliyen: 

ııı 
l'ıtUS İKİ ve BESTEKAR: ÜSTAT 

SADETTlN KAYNAK Ü N ı R 
LE YIA'oın bütün şarkıları: 

M 

N U R E O D t N MÜZEYYEN SENAR 
2 - (.15 - 6.30 ve 9 da. Saat 12 ve 2 seansları tcnzilatlıdır. 

1

( B A R B A R o s -~r f~)~~.o E v E N E ô i K] 
--------------- ------ . -- ·--~ 

Asker gözile 
capheler 
( 1 inci sahifeden devam i 

essır olabilecek inki$alları:m he
nüz gosterıniş değildir. Bizim an
la<lıi?ımıza göre, Yunanlılar .ıı:afil 
avlanmıs olmamakla beraber, tam 
hazırlıklı bulunmuyorlardı. Bunun 
da mantrk1 sebeplerini kabul etmek 
lazım ı?<"lir. Bir defa Yunanlılar, 
İtalyanları tahrik etmis bir vazi
vete düsmemek icin, tam seferber 
bir halde bulunmak istemediler. 
Fakat tecavüz vakı olunca. sefer
berliği ikmale kalktılar. Haııbe gi
recek bir orduvu 'e ferber etmcl: de 
övle kolay bır is deitildir. Yunan
lılar, bır taraftan İtalyanlarla har
be tutu.sın us olmakla beraber, dii!~r 
taraftan da simdi seferberliklerıni 
tamamlamağa ealısıvorlar. 

Bu isin hazırlıi!ı. bızce avn.i za
manda taarruz hazrrlıih demektir. 
Yunanlılar, şimdiye kadar müte - j 
cavize karsı müdafaada azami mu
vaffak olmuslardır. 

Epir cephesini adamakıllı sıkış -
\ıran İtalvanların on ild kilometre 
ka<dar yeni bır ılerlevıs vaomaiia 
muvaffak olmaları, netice üzerine 
müessir olabilecek kıvmette bir 
muvaffalovet savılamaz. 

Yunan hudut kıt'aları seferber
liğın tamamlanmasına ve bundan 
sonra taarruzi harekata gecilme
sine intizaren, mevzilerini tutmak
ta ve hatta elde etikleri veni mev
zileri de akvive etmektedirler. 

İtalyan sd cenahındaki nisbl 
tazvik ıstisna edilirse, Göriçenin 
dayanması ve Yunan ordusunun 
henüz bu şehre .eırememis olması, 
bütün cephede topçu faaliyeti ile 
iktıfa edılmesı. her iki taraf er
kiınıharbiyesinin de bundan son
ra.kı günler içm geniş tasarlama -
!arda bulunduı?unu eösterir. 

SL\hte artistler 
( 1 inci sahifeden denm ) 

tutturamıyacaklanndan dısarl,1a gidip 
artist dıye gcnıçıyorlar!. Za.bılai bele
diye nıcmurlan meset.i bır bakkala, 
ahçı dıikkfı.nıoa bile gırip kontrol ya
parak vestka istiyorlar Fakat sahne

ye çıkanların, artı.stım dıye gt"Çtnenle

rin ellerindeki acentelerden alınmıJ 

vestkaların sıhhatını tesbıt içın kon
trol yapmıyorlar. Binaena1e-yh artist 
vesıkaları acentelerden değil GUz~l 

San'ntler Akademlsınd"n veya bükU
metten lmtihanla ahnmaııdır ve bu 

Avrupanın n&r yerinde OOyledir.> 

Davet 

İstanbul müddeıumumilıi!mden: 
Mezunen İstanbulda bulunan İı

mır aihr ceza mah·kemesı aza mu- j 
avınlennden Handan Ertüncün 
940/3617"1 savmuzla acılen memu
rıvetrmıze müracaat etmesi. 
$ehrmıızde olduğU anlasılan Ma- · 

den h§kim l!Mlavıni Muhsın Er.ıı:ü
nevın de acilen memurivetiınize 
müracaatı teblıl! olunur. 

göster~tir. Mulıabir bu t~l'1'afta 
diyor ki: 

.Eğer Amerika devkt reisi &ın
velt. bütün Avrupa için acı ve bü
yük Britanya için de müthiş ola
cak bu kış mevsimiııde realist ve 
insani bir siyaset takip ederııe bel
IJ ilkbaharın basında sulbü iade 
eduek ihtiyar Avrupanın bütün 
dünyada yapacağı işte İngiliz mil
letinin ırki meziyetlerinden istifa
deyi mükün kılacak bir tarzı hal 
bulmak kabil olacaktır.• 

SOVYETLER MÜTECAVİZE 
MUKABELEYE HAZffi 

- Hiçbir kahramanın tarihi ne yazılmıyan bir şereL. 

- Hiçbir yiğitin fedakarlığı na benzemiyen bir ates ~ 

- Hiçbir insan kudretinin yaratamıyacıığ1 bir harik.l ... 

TÜRKÇE 

GÖNÜLLÜ KAHRAMAN 
GARYCOO PER RAY MİLLAND 

ROBERT PRESTON 

Bugün LALE Sinemasında 
- Günün en mübint hadise si: Soa Akdeniz harbi Türkçe 

PARAMUNT JURNAL 

- Seanslar: 1 - 2.30 - 4.31 - 6.30 ve 9 da. 
Geceleri Liiks balkon nuınaralıdır. Tel: 43595 1 

,.. SAK ARYA Sinemasında -
1- Edebıyalın en meşhur ta rihçesi... 

MARC TWAİN'in Ölınez EserL .. 

KAÇAK KORSANLARI 
Renkli ve Fransızca Sözlü bir Şaheser. 

2-- (İstanbulda İlk Defa> BOOUCU CANAVAR 
REX LEASE ve MİSCHA AUJ::R taraiınd_an 

IMPERIO ARGENTINA 
Tangoları ve şarkılarile 

KÖYLERİN ŞARKISI 
• İspanyolca sölzü ve şarkılı filminde 

Bu hafta SÜMER Sineması 

Seyircilerini gaş~·cdiyor. Siz de gidip görünüz. 
tlilveten: Renl<li MİCKEY MOUSE 

Bu ak,am T U R AN Sinema -
Şehzadeb:ıtı Tiyatroounda B 

Tiyatro - Sinema - Varyete 
San'ntkilr NAŞİT ve arkadaşlan - Okuyucu SUZAN YAKAR ve 

yeni varyete numaraları. TALİH SİZ KIZ komedi 3 perde. 
Gündüz sinemada 4 film birden 

1- HAŞMl."l'Lİ VALS. 2 - KOVBOY VE CASUS. 3 
BAYAN BELMA SEYAHATTE (Türkçe sözlü). 4- TENCERE 

YUVARLANDI fantezi komedi. 
Gere •inema 17,30 da başlar. Tiyatro 19 da başlar. Sin<'ma v.., 

tiyatro bir biletle seyredilir. T~L 22127 

Eyüp Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

Eyüp sulh hukuk Hakimli
ğinden: 

Hazıne vekili avukat Naim Ye
ner taraLndan miıddeaaleyh Ba
latta Ayan hanında 19 No. da mu
.kını ıken halen ikametı:ı5'1t meç
hul bulunduôu pm;ta memurunun 
davetiyesi zahrına verildiği meş
ruhattan ve zabıtaya yazılan mü
zek:kere cevabından Kudüs tarafı... 
na hıcret ettiği anlaşılan Mişon 

Savanın yapılan muhakemesı sı
rasında müddeaaleyhe bir ay müd
detle ilfuıen tebligat icrasına mah
kemece karar verihnış old ugun -
dan muhakemenın bırakıldığı 4/ 
12/940 Çarşamba günü saat ll de 
mahkemede hazır bulunmanız ve
ya taraLnıtdan bir vekil "öoder
~cdığınız takdirde mahkemeni
zin gıyabınızda devam edeceği roa
lüm olmak ve tebliğ makamına ka
im olmak üzere keyfiyet gazete 
ile ilan olunw-. 940/106 

İstanbul aseye altıncı hukuk mahke
mesındesı: 

Müddei: İbsaıı. 
Mıiddeialeyh: Hilmiye: Fatih Sofular 

Alı Emıri sokak 7 No. da. 
MUddeı İhsan tara!•ndan müddeıaleyb. 

Hilm.ıye eleyhıne a,ııan boşanma da
vası ıcın müddelaleyhın 7/11/1940 per
tembe ııunü saat (14) de mahkeme -
ınizde nazır bulunması lUzumu ilanen 
tebliı! edilrnesi üzerine murnaileyhtn o 
gun gelmeme<;· ve7a bır vekil gönder- ı 

memesi.ne mebn: hakkında gıyap kann 
ittihaz: olunmuı ve lmlA kılınan bu ka
rara ait ihbarnamenin bir nüshası da 
ma'hkeme divanhanesine asılnuş ve keJ
lı,velnı on beş gun müddetle film ıçin 
\ah._ 29(11/1940 cuma günü saat 
ı '4 > do bı.rahlmıı olduıtn tebliğ yenne 

Kuş tutarken bir gen
ci yaraladılar 

Kadrkövünde Kadırai!a mahal
le.inde 27 numarada oturan O;; -
man oğlu İsmet ile avni verde mu
kım Raıf kus tutmak vüz;.ınden 

kavga emı.işlerdir. Raif bı,a~ını 
çekerek arkadaşı is.rneti iki arka
sından, bir gögsünden bir baldı -
rından varalamıstır. Yaralı hasta
neye kaldırılmış sudu tutulmııs -
tur. 

Haskövde oturan Marika ile 
komı;usu Şükri ve ve kardeşi Se
lika kavııa ebn.isler Şükriye ve 
Selika Marikavı dövüp başından 
da tasla yaralamıslardır. 

iKDAM 
Yarın sabah: 

.Mahmut Yesari'nin ph
eaeri edebi romanı ile 
Nizameddin Nazifio Ebe
di Şef Atatürk'e ait "Son 
balo,, adlı röportaj sil
sile8ini neşre ha§lıyor. 
Yarın aabah her halde 
İKDA)I simayı unutma
yınız. 

Boşanma davalara 
kolaylaşhnhyor 

Sovyetler Birliği Müdafaa Ko
miseri Mareşal Timoçenkc Sovyet 
ihtiliilinin 23 üncü yıldöniimü mü
nasebetile yapılan merosim<le söy
ledij!i bir nutukta bilhassa demiş
tir iri: «Fevkalıide karışık enler -
nas:vona) bir •azivet i.;inde bulu
nuyoruz. Harp daima artan bir 
genişlik almaktaıl ır. Dünra nüfu
sunun yansından !adası bu kı
tale ı:irismiş bulunuyor, Sovyetler 
Birliiti ise harbe istirak etmiyor. 
Enternasyonal meselelerin hallin
de Sov~~tler Birliğinin rolü pek 
bü)iimüstür. Kızılordu, mukad -
des hudutlarımu:a tecavüze ciir'et 
edueklere her an yıldırım ı:ibi 
mu.kabelede bulunmağa bazn dır.• ~~ıeit uz.e.ı.e Jltn Gl.unur. IM0/161 

AdUye Vekileıı lıcş.Jnma davalnrnu 

kolaylaştıran yeni b:':r kaPun ı_yihasa 

hazır!:amaktadu-. Bu meyanda sulh ~ 

ı;ebbüsii ıstenilirsc karı koca u.ratın· 

dan Asliye mahkemeiecma.e de ,yapı .. 
labile<:elı:la. 
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Yazan: lıkender F. SERTELLi No.21 

Sırb muteberanından ve iyaa azaıından olan 
PopoYİÇ efendi, bir gü~ mecJiıte kendini unu
tarak, Fransuva Jojeften bahsederken :-İmpa
ratorumuz .• dimek küstahlığında bulunmuştu 

Besarva efendi .ııörünüste terbi- ı 
"Y'l!li, nazik ve fakat biraz enerıik 
bir adamdı. Zaman zaman, bilhas
sa Rumeli meseleleri mevzuu bah -1 

ııedildii<çe, kendini tutamıvara.k 
heyecana kapılır ve muhitini SÜP
tıeve düşü'rece.k tavır !ar takınır, 
fikir ve mütalealar serdederdi. 

Yine kendisi ııfüi, iıvan mecli -
.tmizde •Sırp muteberanından• di
yıe -,.er alan azadan Temko Popaviq 
efendi ile Besarra efendl arasında 
bir ııiin mecliste $Öyle bir m:üna
t..a ııeciVOl'du: 

Besarva efendi - Ruroelideıı t... 

I 

o.r;.~nlı -ayan meclı"1 azaoından 
Popoviç Efendi 

rında her iki azanın şu münaka
sası da şayanı dil<katti. Besarya 
efendi, meclisten çıkar çıkmaz. Pır 
poviç efendiye: 

- Sen ne yaptın, azizim? Tür
kiye iıvan meclisi azasından oldu
J!'ımu unutmuŞ l!İbİ konusuvor -
sun? Meseleyi 11iirültüve ııetiri-p 

kapatmamış olsaydık. büvük bir 
rezalete mevdan verecektik! dedi 

Popovic efendi küstahlıkta esi 
bulunmaz bir adamdı. Hayretle ba
IUU .salladı: 

- Yalan mı sövledim? Yarın bi
zi buradan atarlarsa. vine oraya 
;ıidecek deitil miyiz? Yer yüzünde, 
bizim imparator kadar tebaasının 
hukukunu düsünen bir hükümdar 
var mıdır? 

Popoviç Efendi Osmanlı a-
yan meclisi azasından bulunmak
la beraber, ayni meclisin koridor
larında, A vusturva - Macaristan 
1mparatoru Fransuva Jozefe sa
dakatini teyit etmekten cekinme
dıii:i .ı;ıibi. bu hissini ııizlemenin ma
nasını da anlıvamıvor. hatta bunu 
tııl\·salasına s d ramıvarak h.ddet
lenıvor \"C Besarva de"lC:.vc: 

- Sen çok nankör adammıssın! 
dive bağırıyordu. 

Besarya ekrdı bu J-ii<lisevi - va
ki olmamış ııibi - der"a kapatmaita 

tanoola hicret eden bir takım Bos- muvaf!a kolmuşsa d&, bilahare sa
nalı müslüman muhacirlerin seh- m.mi dootu Popovicı söz sövlemek
rimizde Avusturya hükıimeti a -
levhinde atıp tuttukları söyleniyor. ten siddetle menetmiş, fakat ken-
Bu işin tahkikini ve iki devlet a- dµi - Ulah milliyetçiliğinden hiç 
nasındaki dootluitu ihlale meydan bir zaman vaz ıı~cmiverok - sırası 

Teimedıen önlenmesini hükıimet - ııeldikc;e tenkitler, muahazeler 
~ rica ederim. vapmaktan ııcri durmamıştır. Hat-

Reis vekili Muhtar pasa - Hü- ta bir ııün Sait ııasanın bile, riva
kfunetin nazarı dikkatini <:i!lbe - ı;et makamından: 
deri2, efendım. İkazınıı.a hassaten •- Besar:ı a efendinin istihza 
~kkür ederim. vollu tenkitleri !ll'Wslıurdur!. 

P<>POvi<: efendi - Hii:kiınıeti ikaz Cümlesile Besarva efendiye ta-
•lmekten ne çıkar? Sokakta önüne 
.ıelen bir takını Bosnalı baldmçıp- m etti~i de, Besarva efendinin a-
laklar. Avusturya İmparatoru a - lavları kadar meşhur olmuştu. 
Jıevhiııde atııı tuluvorlarmıs. Bu 

1 
________ .-<_D_e_va_m_ı _va._r_>_

1 
.ıfui serserilerin de.ıiıal dillerini 
kesmeli 

Reis vekili Muhtar pasa - İ\y-an. 
meclisinin icrai saliıh.iveti vok -
~. efendim. İş yine hükıimete da
vanı?or. Sadrazamın ve dahiliye 
nazırının na= dik.katini celbet
mekten b:ıska bir şev yapamayız. 
Hükümet bu ııibi islerle uj!rasrr. 
Hadise vlli ise, bunu önlemek ba
sit bir zabıta işidir. 

Bu arada azadan Sırbistanlı Po
ı;ıovic efcnıdinin eski bir itiyat ese
ri olarak: •Avusturya imparatoru
mw. aleyhinde atıp tutuvorlarm1ş!> 
..,k!inde idarei kelam ettiiti iddia 
edilmisse de, yine Muhtar paşa
nın ve Bcrnrva efendinin sahabet 
ve vardımlarile kapatılmış olan bu 
lıiHi•evi unutmıyanlar da vardı. 

Bundan sonra. meclis koridorla-

Sultanahmet l inci sulh hukuk ma.b
kemesiııden: 

Davacı Hüsnü Çıtak'ın Kumkapıda Ha
vu.zluhamam TurakCI sokak No. 3 de Sı_ 

dıka aleylllne açtılt 40 1.ıra alacak dav•

ımdan dolayı müddeaaleybin ikametg~

hının moı;hu!Jyetl hsobile ilfuıen yapı

lan tebligata rağmen mahkem<ye ıeı -

medi&.inden &JYabında icra kılınan du· 
TU.Jın.asında: Şahit dinlenocelinden ba

llisle davalıy3 20 gün müddetle cıyap 
kararının UAnen tebliğine karar veril

miş olduğundan ilfl..n tarihind~ itiba
ren 5 gün içinde itiraz etmediği, mu
hakemenin tcras1 için tayin kılınan 10/ 
12/940 tarihine rastlıyan sah günü saat 
14 de Sultanahmet 1 inci sulh hukuk 
mahkemesinde bulunmadığı takdirde 
muhakemesinin gıyabında icra ve intaç 1 

edileceği ilanen tebllg olunur, 940/1887 

Müferrih mid-.vidir 

I~KIB .l, J; ZIMSIZllK, fAIDf BUllNTI re BOZUKl UGU Ot BARS~~ 
TEM BE l L 1 G U O E, Mi O E EK~ ili K re YA HM Al AR 1 Nil\ emniyetle0:ı:~\~;r: 
.Mide '1-e arsakları temizler, alıı~tırma:ı: ve yormaz. MAZON isim ve HO!~OS markasına dikk•1 

- _ ..... .,,,. 

IST ANBUL DEFTERDARLIGINDAN : 
S. iştiııalin Mahallesi 
N. l•mi nevi S. N~. 

Matrah K•zanç Bulıroıı 
Ceıa 

Maballeıl 

Se,e•I 
~fehmet Kah\"ehane ıt:ernankes Cad. 12/14 

2 rı.1ustafa Altuı 

3 Lütfi K:..hya 
4 Lütfi K ... lıya 

Komurcü 
Kahveci 

Kahveci 
5 Feyı.ulluh Ulu~y Kundura tamırcisi 
6 Feyzul1ah t:lusoy Ku..dura tamircisi 
7 ~ot ~f:ıc;;is \'eresesi 
8 Kalmet 

TC'rz.i 
).ltihendis 

9 Kalmet 
10 !lüleni Eğe 

Mühendis 
Teneke kutu imali 

11 Hüseyin Halit 
12 Pertev HUdaverdi 
13 Fuat ve İamall 

Kunduracı 

Kunduracı 

Kunduracı 

lt Hiristofor Hıdır oğlu Mimar 
15 Yorgi Çavdarlidis Şekerci 

16 Ettare Negri Dahili komisyoncu 
17 İsmail oğlu Mehmet Yemi5çl 
18 Ali Rıza Günaydın Kahveci 
19 Ali R= Günaydın Kahveci 
20 Beh!QI Gülay 1'1nncı 

21 Hasan Gazinocu 
22 .Az.iz Kömürcü 

23 İbrahim Sarı vere•w Bakkal 
24 Selim Fltnat odun kömür tüccan 
25 Vasil Damyan Fırıncı 

28 Naz.lf Ali Güne! Dr. 
27 MiJtiyadi Alibr:ınti hurda tilccan 
28 Miltiyadı Alibranti Hurda tüccarı 

29 Miltiyadı Alibrantı Hurda tüccarı 
30 Necmi Yıldız Lastik tamircisi 
31 Mehmet Turgay 

32 Yaktıp Grünb•rg 
33 Remzi oğ. Şemsettin 
34 Fazıl Azık 

35 Kemal Yunus oğlu 
36 Kemal Yunus oğlu 

37 Şcv)<et Lütfi Ballın 
38 Aurcı Setnn.::z 

39 Adol! ~Iatgoviç 

Yumurtacı 

Terzi 
Kahveci 

Tilrcar Kom. 

Dahili Kom. 
Dahili Kom. 

Kahveci 
Kom. 

İtha15t K. 
40 ABol! Matgoviç iıııaıaı K. 
41 Veysel of.lu Ram3z:ın J\.Tahnllebici 
42 Veysel oğlu Ramaz.an tı1ahallebici 

43 ArnQld Jı.luBer İthalat Ko. 
44 Va.siliki Ycranimon Hazır şapkacı 

45 Ali Mehmet Kahveci 

> Aga~tuluınba 11 
> 'l"ophane kasaptan 10 
> Tophane kasapları 10 
> Necatibcy caddesi 204 
> Necatibey caddesi 264 
> Havyar Han 3/5 
• Frenkyan Han 4/25 
> Frenkyan Han 4/25 

Nomlko Han 3/19 
Kasap çıkmazı 2 
Kasap çıkmazı 2 

Kasap -çıkmazı Hayvan ban 62 
Hızır oğlu H. 1/1 
Halil pop. 2 
Xürkçüba~ı han 1/1 
Turhan kapı ağzı 
l!Jöşemeei 7-9 
Döşemeci 7-9 
Hoca Tahsin 38 
Kara abalı 1-5 
Mumhane 161 

Meb'usan Cad. 3 
Ressamlar S. 8 
M eb'usan Cad. 38 
?. .. b'usan Cad. 47 
Ada han No. 11 
Gümüş Halkalı 14 

Gümüş Halkalı 14 
Yemjşçi Hasan 5 
Mumhane 152 

Necati bey 96 
Eoğlzkescn 6 
Hüdavendigar H. 60 

Ktirkçübaşı han 1/1 
Kürkçübaşı han 1/1 

Karamustaf01paşa 32 - 34 
Turhan No. 6 

Çeçeyan H. 1 /12 
Çec;cyı.ın H. 1/12 
Havyar ll. 45/47 
ı·a\'yar H. 45/47 

Küçük l\'Iillet han 27 
Necati bey Cad. 18 

K. K. Cad. 92 

891 240.08 48.02 Kemankeo 838 

180 
135 
135 

51 
51 
57 

250 
250 

60 
74 
36 
46 

226 
297 
800 

30 
211.25 
211.25 

48 
72 

36 
31.25 

800 

60.-
135 

135 
225 
45 

31 
180 

96 

60 
60 

600 
Temyiz 

1200 
1200 

131.78 
131.78 

25,-

80.54 

2.82 14.ıO 

6.61 
13.72 

2.49 

1.32 1.10 
2.74 2.f7 
0.50 

10.20 2.04 
17.10 3.42 

205.- 41.-
205.- 41.-

9.93 1.99 
3.28 0.66 
3.79 0.76 0.88 

10.13 2.03 1,82 
61.89 12.38 

8.ıo 

2.03 
0.13 
0.45 

40.52 
10.13 
0.66 
2.25 

11.95 2.39 2.15 
0,60 

,.04 1.41 1.27 
1.93 1.79 

4.81 0.96 0.87 
9.- 1.82 1.84 

170.16 34.03 
-06 
15.60 
2.02 

3.12 
0.40 

48.09 11.06 7 .21 
49.16 9.83 8.85 
2.22 0.44 

4.81 0.97 
57.75 11.55 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
> 

• 
• 
> 
> 

• 
> 

• 
• 
> 

• 
Ö. A. 
K. K. 

P. T. 

• 
• 
• 

K('mank~ 

• 
• 
• 
• 
• 

K.Ali 
17.87 

8.22 
0.61 

3.57 3.21 Kemankeı 

1.64 
0.12 

Zam 
- 86.40 

• 
• 

• 
kon. i!'yonu k ırarılc K. v. 

144 
lH 

15.81 

3.75 

Terk.n 25.92 

28.80 172.80 
28.80 172.80 

6.32 15.81 
4:2.00 

0.75 -

938 
938 
938 
937 
938 
9:17 
937 
938 
938 
937 
937 
938 
938 
938 
938 
938 
938 
937 
937 
937 
937 

139 
937 
938 
937 
937 
937 

937 
938 
938 
937 
938 
938 

938 
938 

938 

937 

937 
937 
937 
937 

936 
937 ticaret yılına ait vesniki ile hesap 
m .. itrhassısları bürosuna müracaatı i15n 
o!unur. 

7.26 1,45 K.K. 937 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatiz'113' 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

1 İcabında günde üç kaşe alınabilir. Taklitlerinden saJunıoıJ. 
Her yerde pullu kutuları ısrarla isteviniz. • 

Devlet De..iryollan n 
u. ltiarai 

Li•••lan 
llialan ._ ________________________________________ ~ 

. Muhammen bedeli (3850) Ura olan 11000 kilo muhtelif eb'atta ~ 14) 
!inde mustamel kazan saçı 26/11/1940 salı günü saat (10,45) onu kırl< .,ı' 
Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık e.k:siJııne 
lile satın alınacaktır. • , t ff 

Bu işe lirmek istiyenlerin (288) lira (75) kunııluJı: muvakkat tem•0~ 
kanunun tayin ettiği ve-saikle birlikte eksiltme günü saatine kadar kofll·c; 

1 müracaatları lAzımdır. 
1
C(/J 

Bu i&e ait ~artnamel.-r komisyondan parasız olarak dalıtılmakbdıt 

• • • ·-aı" 
On beş tonluk alel!lmun. vagorılann tonajı 25/10/~40 tarihinden iU 

on altı tona ibllg edilmiştrr. 
Faıla malı1mat alınalt.. Uz:ere jstasyonlara müracaat olunması. 

•7508> 

* * 41ı" Muhamrnen bedel ve muvakkat temin at miktarı aşağıda gö~terilmlş oıan 
lem muhtellf liıstik malzemPn.in, taahh\idünü ifa edemiyen müteahhit nsı c ' 
hesabına alınması ic;'..n 4/ 11/ 1940 tarihinde yapılan açık C'ksiltrrıeye t3llP h 
madığındo:ın bu iş 1·1/11/1940 tarihiı:e müsadi! perşembe günü saat 15 ti 
reır açık ek:ı!tmcye konulmı..ıştur. (f' 

Bu ışe girmek istiyen!erin muvak:.C at teminat le kanı n ~ tayin et~ .rıJ' 
sik:lları hamilen aynj ç:ün eksiltme saatine kJda ... Ankara a idn-e Lina!-J "' 
toplan<ın merkez 9 uncu komh.yonda hbatı vücut ctrıE::lcri 15.zımdır 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, }-{aydJ. r 
tcsı.:Ltlm ve sevk şcfiit.ındc d..lğıtılacaktır. (10619) 

M11va~k't1 

t aıi:ı' 1 

Ecnebi malı olduğu takdirde 
Yerli malı olduğu t.cı.kdlrde 

Muhammen bedrli 

IJ·r· 1369.88 lir'. 
18265 " :.45 ıı_:;. 
35046 lira 2623:_.:....- .. 

-, -, S_T_A_N __ B_U_L_B_E_L_E_D_İ_Y_E_S t 1 LAN LA ;(I 
~-~~~~~~~~~~~~~~~~--~:_...,;. 

Tophane maliye şubesi mU.kelleflerinden yukarıda adı, i:i, ticaretg8hı adresi yazılı şahıslar terki ticaretle yeni ad· 
reslerini bildirmemiş ve tebellüğe salahiyetli bir kimse göstermemiş ve yapılan araştırmalarda da kazanç, buhran ver_ 
gilerini ve zamlannı havi ihbarnamelerin kendilerine tebliği mümkün olamamıştır. ı 

Keyfiyet 3693 sayılı kanunun 10 ve 11 inci maddelerine tevfikan tebliğ yerine geçmek üzere ilfın olunur. (10618) 

3710 sayılı belediye Jstimlik kanununa tevfikan btlmlfıkinin unılrnl ~ ~ 
faaUere uygunluğu tasd:k edilip rneLki'.r kanunun 8 inci ınaducsi rı ~c ' 
2025 lira kıymet takdir edilmiş bulunan Eminönünde Çei~bi oğlu ~\lı.ıt"tt~ ı1 
hallesinin Mısırçarşısı derununda Erzak anbarı sokağında kadastronun 3S r. .. 
adasında 163 parsel ve eski yeni 15 kapı No. ıu K. dükkfının tapud3n tf "" 

::~;;.;::.ır :~~-:~~ 
yeti içtımaı Eureti Ad.iyede 29 lkincıtes- ---- -
rin 1040 tarihine tesadüf eden cuma 
(Ünü saat 15 de ıirketimizin merkezi 

olan Beyoğlundn Yeşil sokakta 15 nu
maralı dairede aktedilecektir. Heyeti 
umumiyeye iştirak edecek hissedarla -
rm malik oldukları hisse seneUerin1 

tarihi içtimadan bir hafla evvel Be
;yoğlunda Yeşil sokakt3 15 numar31.ı 
daireye tevdi ederek mukabilind~ mak
buz almalan lazımdır. 

RUZNAl\IEİ MÜZAKERAT: 

1 - idare meclisi ve murakıp ra -
porlarının okunma. ve tasdiki. 

2 - 1 ey!(IJ 939 - 31 ağustos 940 he

sap yılımıza ait pil;lnço ktır ve zarar 

hesaplarının okunma ve tasdiki. 
3 - İdare meclisi ve murakıbının 

ibrası. 

PIRLANTALI ve EL11.ASLI c~iUeri gelmiştir. 
SON YENİ MODELLER ÇOK ZARİFTTR 

Fiyatlan flrvkal5de uygundur. Bir defa &örmeniz menfaatiniz icabıdır. 

z. SAATMAN 
faıanbul, SuJtanbamam, :'amc.ıh141 han, ARLON deposu 

SATIŞ YERLERİ: İstanbul, Bahcekapı Üç ltardeşler Saat Tlca.reth&11,..I. 
Ankarada: Autart.ır.ıar caddesi No. ıs A. Güngcncl. İzmlrde Balcılar Cad. 1 

225 U. Fevzi KASLL 

NACAR SAATJ.ARININYENI MODELLERi 
GELMiŞTiR 

Vapura. Wl'I• dundo retlı-ı•~ ~ arıccM 

<•bi•lrdo •• kolu•urdo NA C A R •- olmolodot, 

1!1 TAŞL.1 ve 1!1 SENE GARANTi 

tasarru:f kaydında 1/2 hi.s.<.,(>sine sahip Ali oğlu Jialil Sadettine bu kıt~ 1' 
liğ edilmek istenl1miş ise dr ü::ametg&hı tesbıt edilemediğinden z.sbl ı.:· . """ pı,lan tahkikattan anlaşılmış olmakla 3710 sayılı belediye l:;t.ınlilk ,..a 1~' 
10 uncu maddesinin btbiki zaruri görü\dügiJndcn icabeden tebliğ varsk:

haritasile birlikte birer nüshasının bu dükk!ına diğer ikinci nüshalllf· ~ 
olduğu belediye daireııine ve üçüncü nüshalarının da umuma n1a~US JJl 
20 şer gün müddetle tatık edildiği ilfin olunur. (10654) _---:::::::;;; 

-
Yarım elma ile ııönül alındığı devjrJer ııeı:ti demeyin!.. 1 

HACI BEKiR ŞEKERİ ile almmadık gönül mü vardır· 

ALİ MUHİDDİN 

HACI BEKİR 
Merkezi: Bahçekapı. Subeleri: Beyoğlu, Karaköy, KadıkÖ"f .....ıı 

~~~~~~~~.'~!~/ 
Sahip ve ne§rİyatı idare eden Batmuharriri 

ETEM İZZET BENiCE 
Basıldığıyer: SON TELGRAF Matbaası 

- --
FO.S ARSO L 

F O S F A R S O L, Kanın en hayatt lı:ısmı olan lı:ımım :ru ... rıacıklan tueliverek çofalm. Tatlı itta>ı tentiıl eder. Vücude devamlı ıençl.ik, dinçlik verir. Sinirleri raolJl.O"~• 
ürarak asabi bulınuılan, uyk:mnzlağu lriderir. Mnannit inkıbazlardL banak tembelliiinde, Ti1o, Grip, Zatürrieye, Sıtma nekahetlerinde,. Belınşeldiii ve ademi lktidard• 

lı:iJe almakta eayanı hayret faydalar temin eder. · ı• 

F o S FARS o L'ün: diğer bütiiıı larv.-et fllrllPlaruadan ütüıılllitl DEVAMJ..I BİB SURETl'E KAN, KUVVET, İŞTİBA TEMİN E";:MESİ n ilk knllanıuılarda )ıı 
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YAVUZ SUllllH SELiM 
Halifeler Diyarında 

No. 36 Yazan : M. SAMI KARA YEL 

Çocuklarımızı Yeniçeri yapınız 
Ruhan esnaf olan hıristiyanlar 

QOCuklarını yeniçeri yapıp devlet 
otoritesine sahiı> olmak için can
larını verir !erdi. 

İşte bu suretle yeniçeri ocağı 
~tgide çığrından çiktı. Üçüncü 
Sultan Mehmet zamanında yapı
lan büyük bir sünnet düğünü ye
niçeri ocağını büsbütün bozmuştu. 
Düğün olup bittikten sonra, hı

rlstıv an ve Türkten gavri dönme 
ballt saray önünde topl:ınarak ri
ca ve ıstı.thaıratta bulundular_ is
tediklerı şu idL 

- Çocuklarımw yeniçeri y ao:ıı-

Çünkü yeniçeri olmak lclrlı bir 
işti. Türk camiası içinde bir aınrlı 
mahsustu. Astıj(ı, a..-tı.k.. kestiği, 
kestikti. 

Bazı aklı başında vüzera, ileri a
tılarak bu talepleri reddettirmek 
istediler. 

Fakat, sarayın dönme ve dev -
&ir me Sultanları vüzeranın dev
~irmekri Ci ekseriyeti bunlar teş
kil ederdi talepleri kabul ettiler_ 
Bu güruhu yeniçeri ocağına dev
rettiler .. 

Za ter bu devinle veni.çeri OC'a-
ğı be • uştu. Bu, devşirmelerle 

Acemi oP;!anlan yeni.çeri, si-pah, 
ıilihtar ve bölükatı erbaa tı>bir o
lunan u!Cıfeciyanı veminü vesar, 
gurebavı yeminü yesar ve azap
lar bölüklerine kaydolunurlardı. 

İsimleıden de anlaşılıyor ki, 
bunlar yabancılardı. Gureba de
mek .ııarioler dçrnektir. 

U!Ufeciyan demek vazifeleri 
muayyen asker demektir. Az'1'blar, 
belclr sınıfı olup sipahi ve silihtar 
ise akıncılık, çapulculuk ve kara
kol hizmetlerinde ve düşman kar
~ında oiyadelerin muhaf;ızasile 
hücum işlerinde kullanılır süvari
lcrdi. 

Yeniçeri ağası, gerek payıtaht
ta, gerek taşrada bulunan yeniçeri 
askerinin kumandanı idi. 

Bundan maa<la payıtahtın zaptı 
raptını lemin eylemek de vazifesi 
idi. Bu cihetle ağa haftada iki üç 
lcere ııece veya ııündüz İstanbul 
sokaklarını dolaşır ,cl!'Zaya müs -
tahaok olanları aricasından getir -
dikleri falakaya yatırarak sokak 
ortasında döğcrdi. 
Basına J:iydiği serpuşa kalafat 

denirt' i. Kırm121 çuhadan beyziye 
yakın bır şekilde olup üstü diHm
ler teşkil edecek veçhill' dlldlı'liş 

ve sair yerleri çatalvari 58nlouş 
sarık ile örtülmüştü. 
Arkasına üst namında kolsuz bir 

ikürk l(ivercli. Bu kürkün bir ka
rıs kadar mahalli ön tarafından 
görünür ve omuzların alt tarafla
rile boyun cihetine bir miktar 
kürk konurdu. 

.Ağanın bir de kırmızı şalvarı o
lup ayaklanna san mest veya pa
puç ve beline murassa bir hançer 
takar, gümü..• takımlı, altın kak -
malı ırla biner. resmi l?(in]erde ve 
yol yürüyüşlerinde önünde ocağa 
mahsus tuğ, arkasından da dört 
yedek at l(iderdi. 

Ocak sancağı ile meh tarhane ta
kınıı ve muhafızlar ağanın arka -
dan l?iderdi. 

Cuma l(ii.nleri camie giderken a
zanın önünde kırbalı bir sebilci 
halka su dağıtırdı. 

Yeqiçeri ağalığını Yavuz Sultan 
Selim tesis etmişti. Yeniçeri ağa
ları Yavuz Sultan Selim ve Sü
leyman zamanlarında ayda alt -
m~ bin kuruş alırlardL 
Buııünkü para ile altmış bin ku

ruş binlerce lira tutar. Kurus ve 
akçe hesabını bundan evvel oku
yucu!armıa su=tc:n-

kında toolu ve az olmakla bera -
ber oldukça malümat verdim. 
Osmanlı Türkleri imparator -

lui(u tarihini iyi kavramak ve i
çinden anla.mak için yeniçerilerin 
icyüzünü ve teşkilatlarını bilmek 
elzemdir. 
Osmanlı i.mparatcrluğunun düş

tüi(ü hatalara düşmemek için bu
ııünün Türkleri eski tarihleriııden 
ibret dersleri almalıdır. 

!stil! devrimi2in nihayeti Ka
nuni Sultan Süleyrnanla biter ... 
Bundan sonra, tevakkuf devrimiz 
başlar.. . , 

Yavuz Sultan Selun ve oğlu ka
nuni Süleyman yeniçeri ocağını 
eski devirlere uyarak tam mana
•ile zaptırapt altına almaita çahş
mı<lardır. 

Yeniçeri oca~ siddetli bir disip
lin altında bulundurulmuştur. A
rasıra çıkan ufak tefek isyanlclrl 
hareketler derhal ibu padişahlar ta
rafından i<ahren ve cebren halle
dilmiştir. 

Fakat, bu ~ahlardan sonra 
.ı;ıelenler veni.çeriyi :ıaptırapt altına 
alamaınıstır. HeP6i yeniçeri oca
;:tının esiri ohnuşlardır 

Bu pnclişa:hlardan ..,rTtl son o-

alan tek olarak bir padişah gel -
mi.şiir. O da dördüncü Murattır. 
Bağdat fatihi olan bu padişah sa
hipkıran bir şahsiyettir. 7.a.m•nı 
biikü:metinde yüz elli be• 'blı işi 
yi idam eylemiştir. 

Yavuz Sultan Seliınin istilfilan 
zengin ülkelerden ziyade çöl ve 
bayaban içinde cereyan ettiği için 
yeniçeriyi zaptırapt altına almak 
müşkül olmuıştur. 

iBütün bu müşkülata rağmen na
dir yeti~ vücutlardan olan Ya
vuz Selim, dalına yeni.çeriye bA
!lcim kalmıştır. 

Çaldıran seferinde büyük tec -
rilllıelere sahip olan Yavuz, avde
tinde yeni.çeri ocağını tensik et -
mi.şti. Başkaldıran.lan birer, birer 
kendi elivle katleylemi.şti. 

, Yeni.çeri, Yavux Sultan Selim -
den korkardı. 

Bütün vüzera, Yavuzun haşme
tinden titrerdi. 

Yavuz, Çaldırandan 90nra müş
ltül olan Arabistan seferine hazır
lılta başladığı zaman k:ulırktan, ku
lağa ~ar lronu.şulııyordu: 

- Bu rollor n.'.ISl.1 ııeçilir0 Ordu 
Macaristan ovalarına doğru yü -

~ 
V" . . •?-ıfaCB~ uzera ve yenıçerı, Vl>':J 

ovalarında, Lehistan ve 9 ~ 
yarında ,ııanlınetin bolluğtJJl,.,,el 
mak istiyorlardı. Onlarııı t· oıf 
ceplerini doldurmaktL JiJlı .• r 

·dea ır Fakat Yavuz, Türk ı rııV 
tünlemek. onun ana hat~. . J' 
•İn eylemek niyetinde ı bıl'' r 

Kulaktan kulağa konıı..:,j.ılf 
!ardı. Kulaktan kulaJia Jll_,,,,ıı 
bili. lard Çün' k'. yav~ · yor ı. u fi 
lıct enselerinde idi. ~ 1 

Vezir Yunus paş~, l 
rinde şöyle demişti. fef f' 

_ Padişahım.. ııu ~ ,ıı 1 
müşkülcedlr.. Harap ~eıl 
rektir. Sonra edile!l / 
d • ·~ J egmez.. ce' r:" 

YaVU%, Yunns paşaY~tJ5 
memi.ş, susmw;tu. BU eıı! 
lı:.orkunçtu. rııJl ~ .1 

Vüzera, Yunus pa~111 , ~~ rl 
uçacak zannetmişti. F' ıP f 

Jiın yıııı 4 
dense Y wın Se ~ 
kıvfr.amıştı. rt'tır 

Padisah, valnızştt sU 
ı;öylenıniştı: 


