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~E AÇIK ' • Yunanlılar ~ Italyanları. ~'VAT AN BEK-
bnıat ederler- Göriceyi mu- maneviyatını ÇiLERiNE 
~h~-ederler hasara ett'ler hozan zaferler 8ORÇLAR1 M iZ •• 
1) ün Zürihten verilen ---o-- o 

:·•Yanı~ir :~:~; g~::.~~: Dün on italgan tagga. I rinL::~::ı ~~i.~li: ~c;:;:: 
~•ki Fransızlarm ta vur Ye resi daha dütürüldü nizdeld vaziyeti tetkik ede-
'tek t• · b v v 'l rek Tarantoda lngilizlerin ~ e ını egenmemege, Londra (A.A) - Royter 
endi · d k k · l elde ettiği zaferden sonra 

L sın en pe ço ış er aı'ansı Atinadao ögv rendigv İ· 
ı-'klediği Lavalın - Alman - müvazene terazesinin deniz-r,, ne göre Yunanlılar cephede de olduğu kadar karada 
' tısız anlaşması işinde bir mukabil hücuma geçerek 
eyler v ff k müttefikler tarafına yatma-•l yapmaga muva a bir bayii ilerlemeye muvaf· 
•ıııı • b kk d ğa başladığını ve bunun ya· ) yacagı • ın 8 yavaş fak olmuşlardır. Bu esnada 

-~••ı kanaat getirmeğe ve kında kat'i neticeler vere-
~•hayet Fransızlara itimat yapılan büyük bava muha- bileceğiz ve lngiliz donan-
e • rebesinde 10 ltalyan tayya- masının Bingazi Tobruga 
d .. emniyet göstermenın resi düşürülmüş ve 3 Yu-
.°İl'lı olmıyacağını anlama- yaptığı hücumlarla ltalyan 
h b 1 nan tayyaresi kaybolmuştur. maneviyatının pek ziyade 

•ı amışbr. Görice Yunanlılar tarafın-f:ö Al · ı· l' bozulmasına ve Ingiliz do-~ 6 er man rıca 1 ga ıp dan kimıJen muhasara edil-
t.lıııanya ile mağliip ve pe- nanmıı.sının faaliyeti Italyan-
''' miş yalnız şimali şarkide lar Libyadaki kuvvetlerine aıı. n Fransa arasında uzun bir gedik kalmıştır. Yunan 
11teb'I k b' ı öteberi nakletmek için ltal-~· 1 ece ır an aşmanm, lutaata Kalama ırmagv ını geç· 
~t:.dostluğun tesis edebile- tiler. yanların pek çok zorluk 

l•oe inanıyorlarsa: çek.tiklerini tebarüz ettir-
1 F .11 t' · Piodus dağlarında Italyan mektedı·r. , - ransız mı e ıoın 

~.bllgün düştükleri feci ve dağ fırkasından kalan esir- Londra (A.A} - Yunanit-
~·l!~p verici mağlubiyet ve ler toplanmaktadır. tandaki lngiliz umumi ka-
b~tışanlığa rağmen - nasıl yen iden 270 esir daha rargahını u bir tebliğine gö. 
ır lllillet olauğunu, ahnmışhr. re evvlki gün Ergiliye 

d 
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- Dünyaya hürriyet Atina (A.A) - Çarşamba muvaffakiyetli hücumlar ya-
~ e!ai veren, istiptada karşı günü Karısaya ltalyan tay- 1 b q'' pı mış ve ir çok yangıolar t~· illa isyan ve ihtilal bay- yareleri 200 bomba atmış-
·~ k F çıkarılmış ve AvloDyadaki ı, 1 çe en, yalnız ransız- )ar. insanca zayiat vardır. d; arasında değil, bütün ---o yegane iskele tebrip edil-
ı, llya milletleri arasında da miştir. 
b·llı bir müsavat ve mutlak Amerikada in- ---0,--

e: •dalet talep ve telkin J •ıt 
ı en Fransız büyük ihtilal gİIİz zaferi teb- Dgl ereye DO• 
~"inini · I h d• • 
"ı - Milli vicdanları uyan- rİk ediliyor e e ıyeSI 
~t lllilletlerin hiçbir esaret Nevyork (A.A) _ Deyli Nevyork (A.A) - Amerika 
-/\Jtıduruğunu kabul ede- Haralt gazetesi lngilizleri nın meşhur Börin tayyare 
-~l'tcelderi hakikatini he- 800 zaferlerinden tebrik et- fabrikasının imal ettiği 80 
le~ kafi derecede bilmedik· mekte ve Nevyork Beledive "Uçan kale,, den 40 tane-
tıni isbat eder. ,, · · · d d 'I · l'f reisinin hava nazaretine ge- sını ve ıca e ı en nışan 

lal ele hürriyetlerini, istik- ı ı b' N ı h d 
ııı 1 tirilmesini tavııiye ettikten a ma i etini ır oe e i-
... 1.1e1tiııi elJerinden aldıkları · ı k ı ·1 ·1 
"q eti d d 1 k h sonra tayyareciligv in Ameri- yesı o ara ngı tereye ven -
1. er en oat u ve a- · k it ı t 
i~! bahhk bekliyen ve on- kada doğduğunu ve lngiJte- mesı arar a uıa 8 ınmış ır. 

----11111111----

Göıleri yeni bir şafakla dolu, 
Kızaran yüzü de benziyor tunca 
Bir kolu göklerde, yerde bir kolu 
Uzanıp; gidiyor hudut boyunca •• 

Göğsünde sarsılmaz bir imanı var, 
Mukaddes toprağın armağanı var 
Kannıda1 soyunun asil kanı var; 
Bu kan ki ea büyük kuvvetir onca .• 

Hızından sarsılır bastığı yerler 
O aslan adama: "Mehmetcik,. derler 
Emanet edilmi~ vatanı bekler 
Yıkılmaz kaledir dimdik durunca 

Titretmez azmini ne bora, ne kar 
Kararan engine heybetle bakar 
O bir tek emirle cihanı yakar 
Bir boru sesinde marş marşı duyunca 

Yurda bir yabancı girmesin diye 
Mebmetcik geceyi böler ikiye 
Bu yılmaz askere binbir hediye 
Sevinçle gönderir millet coşunca .. 

iCRA 
HEYETi 

A. Fuad Tuğserea 

VEKiLLER 
TOPLANDI 

•111111111111ınnunnıuııuııııı 

Ankara (A.A) - icra Vekilleri Heyeti 
dün saat 16 da Başvekalette Başvekil 
doktor Refik Saydamın riyasetinde top
lanmış ve rüznamede dahil meseleler gö
rüşülmüştür. 

YENi TUHAFiYECi
LERDE ÇOK FECi 

BiR CiNAYET 
---uııımoıınn---d ' İtimat ve emniyet eden nio Hitlcre bava kuvvetleri 

.:\ilet tefleri kadar siyasi sayesinde ayni darbeyi vur-
~ tarihi hatalar irtikibma duğunu yazarak Amarika-
.:tlııet hiçbir insan tasav- nında ona göre davranma-
~ olunamaz. sı lüzumunu ileri sürmekte-

t rtık bütün dünya öğ-
~i~~elidir ki bir milletin dir · 

Ali Işıldak karısı Ra
Hem bir zevk biayı dokuz yerinden 
ve he de va- vurarak öldürdü 

f~thı \7e vicdanını zapt ve 0 

lth etlllek için henüz bir si- it ) d 
keşfedilmiş değildir. a yan onan-

~om~alRn~y~a~~d~~a~v--~ ması nerede? 
" Atina (A.A) - Vaktiyle 

~l daima yüksekten atan Jıır-
.\ illan bayrağı nale d'ltalya gazetesi Yunan 
, 6kkara (Radyo gazetesi}- ve Ingiliz zaferlerinden sonrıt 
~6 re§ten gelen haberlere yelkenleri indirerek her türlü 
bite hükumetin neşrettiği techizata malik kuvvetli bir 
~ t 'lllirle Romanyada, Ro- düşmanı çapışıldığını itiraf 
ih:.11Ya bayrağına gösterilen etmeğe başlamıştır. 
~, ltanıın Almanya bayrağı- Biz buna karşı tek bir 
--it~- gösterilmesi bildiri!- sual soracağız: "ltalyan do-

bı-• naamaıı Derededir?" 

tani bir vazife! 
-·-

Amerlkada Alman casus-
ları nasıl çalıştılar ; 

lngiliz gizli istihbarat teş
kilih onlarla nasıl çarpıştı-
lar ; 

Sah gününden itiberen 
tefrikaya başhyacağımız bu 
eseri okumak karilerimiz 
için hem heyecanlı bir zevk 
ve hem de vatani bir vazi
fe olacaktır. 

---mı111ıııınu---

Dün gece saat 23 te Yeni tuhafiyeciler
de çok feci bir aile faciası olmuştur. 

Mahallinde yapbğımız tahkikata göre, dlia 
gece Afyondan gelen Hüseyin oğlu 37yaıla 
rında Afyonlu Kara Ali isminde birisi on 
beş senalik karısı Rabiayi aralarında ça
maşır yıkamak meselesinden çıkan ka•ı• 
neticesinde biraz boğuştuktan sonra Ali 
bamil bubnduğu bıçakla Rabiayi yere ya· 
tırdıktan sonra koyun keser gibi 9 yerin
den keserek öldürmüştür ! 

Cinayeti müteakip Ali kaç ışsa da za
bıtamızın aldığı tertibat sayesinde bir kaç 
saat zafında cani bıçağiyle beraber yaka
lanm•ı ve adliyeye teılim edilmittir. 
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Tarihi Hlkiye Is tan bul da Sa- -----•-tıııın11111umın 1111111•ı1111111ımım•••"1111 

RUKZOLAN SULTANIN • • ; Halk Doktorunun 
ısmınde 1 o·· v ••tı • 28 • 

mı ye 
24 SA Ti bir 

. ı gu erı: - -
kadın ra- nınınınıım• .... ---o--- ...... -

-4-
lşte bütün sarayı, hatta 

bütün memleketi sarsabile-
cek bu cinayet iki kadının 

başbaşa verdikleri şu loş 

odada tasmim ediliyordu. 
"Rokzolan., la uGülnoş,, 

cinay_etlerine kati bir şekil 

vermekte pek müşkilit çek
mediler. 

Kızlarağasının mevkiine 
göz koyan Cafer ağa bu işi 
o mevkie nail olmak için 
kolaylıkla becerebilirdi. Za
ten Haseki sultan kız ağası 
Sinana faıla ehemmiyet ve 
riyordu. 

Binaenaleyh Haseki sul -
tanın ortadan kalkmasiyle 

Cafer ağa için meydan boş 
kalacak hele Rokzolan gibi 
bir gözde tarafından hima
ye edilirse mutlaka Sinan 
ağanın yerine kızlarağası 

olacaktı. 

Gülnoş Cafer ağayı ko
laylıkla ikna edeceğine emin
di. 

Yalnız o akşa ·n harem 
dairesinin en hakim ve na
fiz başı olan Sinan ağa 

mümkün mertebe daireden 
uzaklaştırılmalı idi. Sonra 
Cafer ağa ile Gülnoş Ha
~ eki sultanın dairesine ge
çerek cariyelerin gafletiodt!D 
bilistifade Hasekiyi boğa
caklar. 

Bu fedakarlıklarına mü
kafat olarak Cafer aga kız 
larağası oJacak, Gülnoş da 
sevgili hanımının ölünceye 
kadar minnetini kazanmak 
saadetine mazhar olacak
h. 

* * :;. 

Ortalığı zifiri bir karanlık 
sarmıştı. 

Koca sarayda 
işitilmiyordu. 

Arada sırada 

ses seda 

hafif bir 
rüzgino tema ıiyle hışılda
yan kavak yapraklan, st'r-

viJerio sim siyah yükselen 
gövdeleri hayalJerde cin ve 
peri masa ile rı yaşatacak 

kadar ca.ıh ve mabuf idi
ler. 

Karaıılık her tarafı, her 
köşeyi doldurmuştu. Tek 
tük pencerelerden içerde 
yanan kandillerin ölgün ve 
titrek ziyası seçilebiliyor
du. 

Bu korkunç gece. Bu 
uh •evi sükunet içinden tiz 
bir feryat yükseldi. Yatsı 

ezam okuouyordu. Müezzi
nin yanık ve hazin sedası 

•hıretten geleb bir nida gi
bi bütün kalplere çöküyor
du. 

Ezan bitti. T t: krar zulmet 
ve sükunet ortuhğı kapla
dı. 

* • .y; 

Cinayete kaı ar verenler 

!"'-------1 keyfiyetidir. 

1 

1 

ouu tatbik et meyi ihmal et
memişlerdi. GüJnoş planı 
muvaffakiyetl~ tatbik etmiş 
ti. 

Cafer ağayı hakikaten 
iğfal etmiş Sinan ağayı ba
rem dairesinden uzaklaştır-

mıştı. . 
Şimdi karaGbk koridorun 

başında Cafer ağayı bekli
yordu. 

Biraz sonra hafif bir ayak 
sesi gittikçe Gülnoşa yak
laştı, bir şeyler fısıldadı. 
iki gölge Haseki .sulta:ıın 

dairesine doğru yürümeye 
başladı. 

kibini vurdu 
---o---

Istanbul - Samiye adın
da bir kadıo, sevdiği Mu
radla f\lakadar olan KarmiJ
layi takip etmiş ve dün gece 
Beyoğlunda sinemadan çıka· 
rak evine giderken bıçakla 

göksünden ağır surette ya 
ralamıştır. Kadının yarası 

ağırdır. 

---o--
BelediyeMecli~ 

si dün toplandı 
Cafer ağa geniş cübbesi ---o---

oin altına sakladığı palasını Belediye meclisi dün öğ-
eliyle tutuyor, icap ettiği leden sonra Belediye reisi 
takdirde ondan bile }ardım doktor Behçet Uzun riyase-
bekliyordu. tinde toplanmıştır. 

iki gölge Hueki sulta ın On bin liralık münakasa 
dairesine yak laştıkça e"dişe teklifi yap.lmış ve Belediye 
ve tereddüt hissetmeğe baş- muhasebe müdürü Samioin 
lamışlardı. Hele Haseki sul- 929 hesabı kabul edildikten 
tanın dairesinde hilaf mutad sonra Alaybey otobüs me-
aydmhk ve hareket sezince selesi halledilmiş ve Beledi-
korkudan sarardılar. Acaba yeye ipotekli ve ipoteksiz 
planları keşf mi edilmiş di? olarak borçlu bulunan eş-
Hele gidip g len gölgelere hasın borçlarının tecili bak-
manası anlaşılmayan fısıltı- , kındaki nizam encümeoii maz-
lara ne deme iydi? ,. batası müzakere edilmiş ve 

Sonu yarın- münakaşaları mucip olmuş-

-K""""""'e,,_m..,..2"""'8,,_,,..J_.p ..... ;...,,s,....,....,.,a-yme=O~- J tu~eticede borçlular için 

tatminkar bir karara varıl-

} un da kaza 
Kemalp.ışa belediyesinde 

kayıtla' on suyılı otomobil, 
şoför Ethem Taşm idaresin
de Çamdibi ınevkiinden ge
çerken 12 yı şmda Huriye 
adında bir l ıza çarpmış, 

kızcağızın sağ ayağından 

yaralanmasına sebebiyet ver
miştir. Huriye lzmire getiri
lerek memleket hastanesin· 
de tedavi altına alınmıştır. 

---o---
Bergamada 
Zelzele 
Evvelki gece Bergamada 

orta şiddet ve üç saniye 
devam eden bir zelzele ol
muştur. Hiç bir hasar yok
tur. 

---o--
Parti 
lVlüfettişimiz 
Istanbulda bulunan Parti 

möfettişi ve 1 ıtanbul mebusu 
B. Galip Bnbtiyar Göker 
şehrimize dönmüştür. 

o---

Borsa 
Haberleri 
10,50-20 kuruş arasında 

2128 çuval üzüm, '-17 ku· 
ruş arasın 1125 ~uyal incir 
satılmıttır. 

1 miıtir. 

mıştır. 

Meclis bugün saat 16,30 
da son toplanrısını yapacak
tır. 

---o---
Berlin 
Görüşmeleri 

--o-
Berlin (A.A) - Yarı res· 

mi bir men hadan bildirili
yor: 

B. Molotofu;..ı ziyareti iJe 
alakadar olarak salahiyettar 
Berliu mahfilleri o de teba. üz 
ettirildiğine göce bu ziyar~t 
Almanya ile ~ ovyetler bir
liği arasında mevcut dosta-

ne münasebetleri daha zı

yade derioleştiı ~iştir. iki 
devleti alakadar eden gü-

' nün mc selele:'i müzakere 
edilmiş ve bütün mühim 
meselelerin her iki tarafça 
t~likkisinde tam bir anlaş
ma müşahede olunmuştur. 

Almanya geçen sene ak· 
tedilen ademi tecavüz mu
ahedesiyle başlanan siyaseti 
her iki devlet için menfaat
li olan ve binnetice daha 
ziyade iokişaf ettirilmesi 18.
~ım gelen bir iş birliği için 
sağlam ve devamlı bir te
mel olarak görmektedir. 

BerJin görüşmeleri Sovyet
ler birliğinin bu düşünüşe 
iştirak ettiğini g6atermiştir. 

. --- -
b•rı• ıit•iıtir. 

Ci~erlerimizi nasıl 
korumalıyız? 

-3- ·r 
Ayni zamanda burnun iç kısımları, h•'' ıi 
ten tahmin edilemiyecek kadar kiriotı, 
ve çıkıntılı olduğundan hava buralar;•. 

geçerken cidarların hararetile ısınarak et' 
ğ ue ılık bir halde vasıl olur. 

Teneffüste dikkat edeceğimiz oıiibi' 
noktalardan biri de nefesin derin ılı'' 
ma91dır. Yukarda denildi ki, hava cii',r 
1 . . d b' .. ol'' ere gnıoce ora a ır gaz ahş verışt 

caktır. Ancak derin nefeslerdir ki ciğer' 
damarlardaıd kanı kafi derecede telJJiıl~: 
mek imkanını verir. Acele ve sıhhi teo' 

füs çabuk verilen bir film gibidir. M•~ 
sadı temin ·edeme:ı.. Derin nefes alı:D1~. . ~ 
bır defa havanın daha uzun bir :ıamıo . 
- . ı' 
gerde kalmasını ve böylece mübadele ıf . ~ 
nın tam olmasını garanti ederiz. Buo ,e 
başka, derin nefes havayı daha içeril' 

k 'der sev eder. Sathi teneffüslerde hava Clıt d' 
lerio derinliklerine girmediği için oral•' 

11 
eskiderı kalma, bakiye hava, yani tol 
kaim ış olur. 

Buraları, dibi temizlenmiyen bir "·~ 
gibi ebediyen tozlu ve tortulu kal~!~, 
mahkumdur. Halbuki derin nefe!ler c:ıl1, 
rin her köşesine girer ve bu derin teıı',, 
füsü temin için lazım gelen müddet •41 
fında da içeri girmiş olan hava citer ,. 
durur böylece iskelede kafi miktard• ~ ·. 
larak yükünü muntazam alıp veren g~~~ 
ler gibi göğsümüzdeki gaz m6badele•1 

tam bir mükemmeliyetle yapılır. ,. 

Daima derin ve bütün göğsü şişireO \ı 
neffüsü kendimize huy edinmiye g•Y',. 
etmeliyiz. Derin teneffüs veremin ,;go 
tası dır. 

(Devamı_j 

FAYDALI BiLGiLER 

Göz kapaklarındaki şis 
, r 

Hen delen miş sala talık içerisine bit 1'' 0t 
ve kaşışı gül suyu karıştırmalı, iki tülb~0ı 
arasına yerleştirerı k göı: kapaklara nıe'1 

,. 

koymalı. Bir çeyrek saat durursa gö:S ~I' 
pak1arınıu yorg11n1uğu, şişi ve kırlJJ1ıı 
geçer. 

Çagın güzel kokması için , 
ıııı'' Çay haşlarkt:n kokusunun güzel O ~tf 

için çaydanlıl< içerisine bir parça şeııı'' 
ko ;malıdır. Şeker çay yapraklarının t• f' 
mile açılmasını ve bütün kokusunu 

10 

bırakmasını temin eder. "" .. ........ ""~" .. -" ...... ~~ ı 

i MU-iDE ı .. 
ı Bütün lımiri Güldürmektan Kırt' 
ı GEçirecek Olan 
ı TUrkfe Sözlü 

! ZORLA 
i TAYYARE~!· 
ı Emsalsız komedi şaheseriyle YA~ ı 

ı Elhamra Sinemaf• .' 
: ~tı' I 
ı Doyulmaz bir kahkaha menl>aı ola~,, .......... " ...................... ~ 

----··e- l edeceklerdir. 



SEVDALIL 1 
(24) -. Yazao:A. Fuat Tuğseven ..-

ismetle birlikte biz de bu 
1 •• • 

Uzel tabloya dahil olmuştuk •• _____ .. ____ _ 

I•' 

b•ıi titrer, ürperir 
Suya eğilen dal.ar 
Dokunarak, geçerken 
l<üçük, küçük sandallar .. 

Göl pırlanta gibidir 
Fuarınlboş bağrında 
Ne mes'uddur scvişe1 
Oııun kıyılarında .. 

- Bitti mi? 
er' - Evet.. Siı bu kağıtları 
sJI' 'ttede bulmuştunuz? 
e~ ~ ..... Hemen şu dar yoldaki 
~ laepelarden birici;-; arka
~ ~•ki kütük bir çamın al-
,~ •da buldum. 

ifİ ~ - Bunlara tekrar oraya 
'Y•hm. 

,. ..... iyi olur.. Sahibi belki 

"''" değil mi? 

o hakiki sahnelerd n birini 
teşkil ediyorduk . . Lakia s e 
vişmiyorduk. Hatta kableri 
miz bile birbirinin lisanından 
anlamıyordu ! 

En sııkiu melekler<! d "hi 
aşkıa leziz içkis ini tattıran 
bu yer, d:ımarlarında aşk 
fırtınaları dolaşın iki genci 
koynunda dilsiz, heyec ansız 
biraz da hissiz g ibi tutamaz· 
dı.. 

Biran geldi ki tabiatin 
kudreti ve fu uı o em s .ılsız 
güzellilderi bizim varlığım ı z 

üezerindede kudretini denedi 
karauız bir şavk sayesinde 
bulunduğumuz çardakta is-
mete ilk defa şunu sorabil
bildim: 

- Daha susacak mıyız ? 
-Sonu var-

(Halkın Sesi) 15 2nci Teşriu 

D •• 2 O I ı:ıımıımmnıınımnwınuııunmımımıı11 mm'l!ftlD•UıınBmnınm111111mım• 

u1'n ~an 1 Hayatta Muvaffak 
ayyaresı = Ol S 1 1 

Düş~rü:dü i Hagat:~nh~~kes iu:~f~k 1 

Londra (A.A) - Hava 
ve dahili emniyet nezaret· 
terinin tebliği: 

Cenup sabili açıklarında 
d üşmanın oa üç bombardı
man tayyaresi ile bir avcısı 

hücuma hazırlanırlarken dü
şürijfmtişlerdir. Ve bir az 
sonra diğer bi r bombardı
man tayyaresi daha tahrip 
edilmiştir. iki avcımız füıle
rine dö n mecr. iş lerse de pi
lotun birisi sağdır. 

L ~rnd ·a (A.A) - Hava 
, ezaretinin tebliği: 

Evve ce bildirilen tayya
relerde:l sonra dört tuyyare 
daha düşürülmüştür. Bunuıı
Ja dün düşürülen tayyarele
rin adedi on dokuzu bul-

muştur. iki tayyaremiz ka· 
yip pilotları sağdır. Ve ge-

ce iki bombardıman tayya
resi daha tahrip edilmiştir. 

~ 
B 
~ 

Olabilir mi ? - Evet ! 1 
Yazan: SIRRI SANLI 1 

'Jııımaıo ııının111IIIDnmınoımn - 111 - oımnıııJınııımııuımımeJ 

fatih Sultan Mehmet 
---o--
-3-

BARBAROS 
Tarihte pek şanlı sayfalar veren ve eser· 

ler bırakarak bütün düoyaya kendini du· 
yurmuş olan kahraman dcnizcilerimizden 
Barbaros Hayrettin (Paıa) nın bu muvaf
fakiyeti diirüst harekatına ve bayat yoUa
raodaki vukufuna delalettir. 

Herkesin bildiği gibi Barbarosun diğer 
adı Hızırreisdi. 

Osmanlı padişahlarının idaresine girme· 
den evvel bu yüce kahraman bir kaç ka
dırgasiyle zaten Akdeniz bavza11nı talaa 
etmiş ve o zamanın korsanlarına kendi ik· 
tidar ve haşmetini tanıtmıştı. 

..... Evet •• Belki dalğınlığa 
ttlerek düşürmüştür. 
~ - Hemen şimdi götüre
~• Oıacian dc1 göl kıyısına 

lideriz. 

, lıınetin bu te ~ lif ı hoşuma 
tit11ıişti .• Derhal oturduğum 
terden fırlayıp, onun karşı-

---o---
Romanya or- Mısırı siyase
dusu yarın ter- ti ve ölen Baş-

his ediliyor vekilin 

O asırda Türk hakanı bulunan Kaauat 
Sultan Süleyman bu değerli ve kahramaa 
denizcinin menakilini dinleye dinleye kea• 
disini görmek ve onu yakından tetkik ede
rek devlet huabına maletmek için c.ta 
atıyordu. 

Barbarosun kendisine dehalet etmesini 
memnuniyetle kabul etti, bir güa birkaç 
devlet ricali yanında arkadaşl•rile beraber 
bu deniz kurdunu huzuruna kabul ederek 
onu inceden inceye tetkik ederken arala· 
r1Dda şu muhavere geçmişti. 

' :
11
• geçerek, eHerioden tu

'P onu da kaldırdım. 
,,r 8 
" ~ Q ıoo hareketimiz diğer 

._ "•pelerde oturanların na
ti ~ti dikatini celbetmişti. Her 

"'~ııta bir takdir, her gü-
4 le bir emel ışığı parlıyor· 
il. 

~Bulunan kağıtları yerine 
~ ttlcıp, epey bir müddet 
•• 
01tıtıktan sonra, gilüo gi-

11~tili bir kıyısındaki küçük, 
Qlt k 
~ tş yuvasını andıran ve 

: '•yalar altı gazinosunun 
tlc•ııoa düşen bir çardakta 

;""•rak, akşamın, gölde 
~"•ttığı güzel manzaralaraoı 

,. 'tttm t-ğe başladık. 

ıır .;6kte alevin ince balutlar, 

tilclli1a berrak ıu.yu~a. aks et
i ~e, masal perılerının gök· 

b "dea yue inip, bir biJlö t 

t '\'uıda sarı uçlarını dağı . 

1't•k, yık•odıklarıoı batır
•tı ,~ Yor ve kıyıları donatan 
bttçlırın ıuya eğilen dallan, 
b~ tfaanvi perilere ya !varan 
iter ·- b . d aşıga enııyor u. 

k'tt11lclerin işlediği bu tablo 
'-'rıısıada her şeyi uoutma-

' '" elden relmediği gibi, 
~~lQ en derin sarrıoı tahlile 
~ ı,,aıamak ta mümkün ola· 

1Yordu. 

~ ftu tablo, içerisinde mu
t ~Yel ıevdalarıu bakikatı 
: tıs&m etmiş, binbir gece 
t' -••llarıoın canla sahnele-
'11• süslenmişti. ,, .. '-b illetle birlikte biı de bu 

loya dabil olmuı, biz de 

Londra (A.A) -- Bükreş · 
ten Berline gelen haberlere 
göre, general Antenesko 
Romaya hareket etmezden 
evvel şimdiye kadar neşro-
lunmıyan bir kararname im 
zalamıştır. Bu kararnamede 
Romanya hava, kara ve de
niz efradı terhis olunacağı 
yazılıdır. Terhis yarın öğle
yin haşlıyac.ıktır. 

Çemberlay ın 
cesedi yakıldı 

Londra (A.A)-Dün eski 
başvekil Çemberlayoın ce
sedi yakılmış ve külleri Vest 
Minster kilisesi ae konmuş· 
tur. 

Bol çeşit, uygun fJy.ıt, 
temiz, k"'tıkıs • z ve iyi mal. 

4.lışverişte saygı, doğruluk 
ve iaan. Telef ora : J !J 3 l ~) - \ 

ce-
• 

nazesı 
Kahire (A.A) - Başvekil 

Hasan Sabri paşanın cena
ze merasimi yarı~ sa bab 
vapılacaktır. 

Başvekilin vefatına rağ· 
men p ek muhtemel olarak 
kralın nutkunda bildirilen 
siyasdin devamı, teşekküJ 

tarzı birkaç güne kadar 
bildirilecek bulunan yenı 
bir hükümet tıtrafından te-
mın edilecektir. 

---o---
-efelonya 

Adasına bomba atıldı 
Atina (A.A) - Emniyet 

nezareti tebliği : 
Duakü gün düşman hava 

kuvvetleri Kefalonya adasını 
bombardıman etmiştir: Za
yiat pek azdır. Leskas'ta 
iki köy bombardıman edil
miştir. ve fakat ne zayiat 
n .! de hasar va rdır. 

Dr. Fah i Işık 
17..ni r Memleket Hastanesi 

\{ontken Mütehassısı 
Ronlltcn ve Elektrik tedaviıi 
yapı lı r. İkinci Beyler Sokak 

29 No. TELEFON 2542 

Lastik Mühürler 
Untikten e11 iyi ve en sağlam 

ve garanti ila resmi ve hususi 
mühürler yapılır. 

lzmir Hisarönü 15 No. da 
d.1-3 N. IŞILDAR 

Kanuni - Hoş geldin kaptan, seaiale 
tanışmak ve görüşmek istiyorum . 

Barbaros. vukur ve fakat asil bir jestle 
Kanuninin buıurunda eğilerek şu cevabı 

verdi : 
- Yüce Sultanım, ben de sizin ribi 

milleti uğrunda temiz bir kalple ve doir•
lukla çahşan bir Padi,aha kul olmak ve 
hizmet etmek emelindeyidim. işte " arka
daşlarını işaret ederek ,, bütün bana sadık 
arkadaşlarımla bazurunuza gddim. Ne ira· 
de buyurulursa canla başla çalışacağımıza 

dair namusum üzerine söz veriyorum. 
Sultan Süleyman, başları dik ve pala-

bıyı kl ı kahraman yiğitlere te.kClirkir bir 
göz gezdirdikten sonra. " mahzuz oldum 
ve inşaJJab hepinizden d~vlet ve miJletimiı 
için hayırlı ve yararlı himetler eörürüm " 
dedi. 

-Devamı var-

............. ,. ........................... .. 
!BUGÜN TAYYARE Sl-f 
iNEMASINDA TEL:3&4&i 
fÇA AKKALE! 
i GEÇiLMEZ i 
ı Türkçe sözlü ve şarkılı Askeri Film ı 

ı Ayrıca Mısırda lngiliz - ltalya Harbine ı 
: Ait Sinema Gazetesi ı 

Matineler: 1,30 -3,30-5,30-7,3ft-9,31 ı 
:cumartesi Pazar ~ünleril 1,30da ili•e ıeaa.wı 

ı Talebeye her gün yalmz ilk matinelerde ı 
: Salon 15 Kuruştur ı .......................... -.......... .. 

Milli Piyaaee Biletlerınizi (SA DET ) 
alHHZ ) Çort~\t :t ı> \J p l \ı 'l~r'oıl 1<ıı.rtııı NJ. 11~4 Hu'l'l T slui:ı Ô der T~lefo., 1497 
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ZABITA HABERLERi iTFAiYEMiZ YANGINI OLDIJ 
GU YERDE BASTIADI 

Hırsızlık Yaşar I IKIÇEŞMELIK MUHiTi Kadriye mahallesinde Abdi oğlu BÜYÜK BiR 
GEÇiRDi Hasan oğlu Haydar Mehmet Ali karısı TEHLiKE 

Rabiaoın evine girerek bir takım eşyalarını 
çaldıkları şikayet edilmiştir. 

Yapılan takip sonunda suçlular çaldık
ları eşyaların bir kısmını sakladıkları yer-

den alınmış ve bir kısmını da eskici Mus
tafa ve Yusufa sattıkları anlaşılmış ve bu 

eşyalar da bunlardan ahnarak tahkikata 
başlanmıştır. 

iskarpin Çalmış 
Atatürk caddesinde Recep oğlu Kemal 

Osman oğlu Abmedin bir çift iskarpinini 

çaldığı . şikayet edilmiş ve suçlu iskarpin 
ile birlikte yakalanmıştır. 

Bıçak taşımı, 
PeŞtemalcılarda Halil oğlu Yusufun üze

rinde bir bıçak bulunarak alınmıştır. 

Şeker Fiatlarının ___ .. ___ _ 
Arttırııacaaı haberi doğru değildir 

----.. .....-..---
Ankara (Hususi) - Son günlerde halk 

arasında şeker fiyatlarının arttırılacağı et· 

rafında bir şayia dolaşmaktadır. Bir kısım 

halkımızın bu şayialar üzerine endişe et

tikleri ve fazla miktarda şeker aldıkları 
görülmüştür. 

Bu yersiz şayiaları alakalı makamlardan 

Yangın esnasında itf aigı çavuşlarından Veli ve Ali garaıandııar 
Bu sabah saat dördü kırk· ve muhit için tehlikeli bir çavuşlarından Ali ve V• 

beş geçe Ldçeşmelik muhi· vaziyet almışııa da yetişen yaralanmışlar ve bastah•0 

tini oldukça korkutan bir fedakar itfaiyemiz her za- YE kaldırmışlardır. Ev 5 
yangın tehlikesi atlatmıştır . 1 man olduğu gibi burada da liraya 3İgortahdır. Y aog•111 

lkiçeşmelikte 431 numaralı cansiperane ve ald1ğı yerin bodrum katında şöfor tarıb 
sokakta bayan .. avanın ah- de ve sıkı tedbirler saye- dan konula" benzinlerin ıte 
şap evinin bodrum katından sinde ateş sistemli bir su~et almasından ileri gelmiştir. 
yangın çıkmış ve benzinler- te sö odürülmüştü r. bıta tahkikata devam et 
den ateş sür'atle evi sarmış Yangın esnasında Hfaiye mektedir. 

MISIA 
BAŞVEKiLi 

ING LiZ TAY- Kadın dellall 
Y ARELERI rı yakalandıl 

--o--- --o-- --o·--
K 1 F "' M •• h• Jt 1 ) Jstanbu 1 - Zabıta bl ra arugun u ım a yan kadın dellillarının faaliyeti 

tk k • ı• ) bulunduklarını, bunların fi nu unu o ur- ıaşe ıman arı- giyinerek kadın ticaretİ1 

ken kalp sek- na hücumlar meş~ul _olduklarını, .adliy•t' 
vakı muracaat üzerme yıf 

tesinden öldü yaptılar tığı takibııt neticesinde·~ 
laşılmışhr. Bu ahlak diit~ 

-o-- --o-- nü ve avcısı şebeke .oıeY ' 
Kahire (A.A)-Mısır baş- Loodra (A.A) ·- Tayyare- na çıkarılmıştır. Tahkik• 

vekili Hasan Basrı Paşa terimiz dün Arnavutlukta dcv•m edilmektedir. 
Kral Farukun, Kraliçe Fe- bulunan mühim ltalyan iaşe --o--
ridenin, valde kraliçe Naz- limanlarına muvaffakıyetli Tranto Liıııl 
lının ve daba bir çok hane- hücumlar yapılmıştır. Draçta 
danın ve bütün mebusların çıkarılan yangın devam et- Dl y enideJJ 
huzurile parlamentoda Kra- mektedir. Arnavutluğun bu 
lın açılma nutkunu okurken mühim limanı çok hasar göl'- Bom baland1 
ölmüştür. müştür. Ergilideki bir tay- L v .. 

tahkik ettik, bugünkü fiyatların artırılması Royter ajansinın Kahire 
için biç bir karar olmadığını vt: yu .. dumuz- • deki hususi muhabiri bu ha-

d h k dise hakkında şu tafsilatı 
a al ımızın istihlak edeceği miktardan 

yare meydanında yangınlar ondra (A.A) - ~· 
çıkarılmış ve bazı hangarlar gece yeniden Taranto fi 

tahrip edilmiştir. · manı bombalanmıştır. ~~il 
--o--- çok berraktı tayyareler• f 

fazla stok şeker bulunduğunu öğrendik. 

IZMIR ASKERLIR 
ŞUBESIND E, : 

Malul ve emekli subayların ellerinde bu· 

lunan ordu tipi tabanca ve dürbünler sa

tın alınacağından satmak istiyenlerin şu
beye müracaatları ilin olunur. 

ister Gül, ıs ter Ağla 
Kardeşinin adını bil

miyen kız! 
Evin bayanı hizmetçi kızına çıkıştı: 
- Dün kapı aralığında konuştuğun de

likanlı kimdi? 

Kardeşim efeodim. 
- Kardeşirin adı ne? 

- (Şaşırarak) adını sormağı unuttum. 
Gelecek defa geldiğinde öğrenir, size söy
lerim. 

Bir evin bayaı:ana bir hizmetçi kızın 
verdiği bu cevabı düşün, taşın sonra da 

ister BOi, ıstar Ağla 

vermektedir. 

Parlamentonun matbuat 
locasında bulunuyordum. 

Kralın açılış nutkunu okur
ken nutkun ortasında Ha-
san Basri Paşanın sesinin 
değiştiğini duydum. Bir da-

kika sonra Paşanın kürsüde 
mikrofonun üstüne kapan-

dığı görüldü. Başvekil nut
kun yazılı olduğu kağıtlar 

e1leri arasında sıkıştırılmış 

bir halde idi. 

Kabine azası ve hanedanı 
ansızin kendisini kaybetmiş 

olan başvekilin yardımına 
koştular. Başvekil içtima 

salonunun yanı başındaki 

odaya götürüldü. Bunun üze· 

rioe ayan reisi nutku tamam
ladı. 

Bunu myteakip bir çok 
acıklı sahneler oldu. Krali

çe Feride, valde kraliçe ve 

bayan Hasan Basri Paşa 

hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı. 
Kral, nutuk ikmal edildik-
ten sonra başvekilin 
duğu odaya koştu 

başv•kil e dakikaya 
ölmiittü. 

buluİı
ise de 

kadar 

General Ante
nesko Mussoli
ni ile görüştü 

Roma (A.A) - General 
A otenesko ve hariciye ve· 
kili Kont Ciano ite görüş
müşler, bilahare Antenesko 
yanlarında Kont Ciano ol
duğu halde Venedik sara-
yma gitmişler ve Mussolini 
tarafından kabul edilmişler-

Taranto körfezinden iJerl't 
ken u1aktaki gemiler ~ 
rünmekte idi. Müthiş. o" 
bücum yapılmış ve bırÇ~' 
ya,,gınlar çıkarılmış ve .. ,,, 
man iskeleler hasara uf~
blmışbr. iç hmanlara d0.,ı 
lara tam isabetler olıJJUf! ;ı 
Düşman iki tayyareı.ıı•• d 

düşürüldüğünü ilan etmif51 f 
doğru değildir. Bütôn . tıeP 
yarelerimiz üılerine sahıd 
dönmişlerdir. 

---o---dir. Görüşmeler saat 18 ze 
kadar devam etmiştir. Ru- Gu·· nde sekiı 
meo misafirleri buradan 

Villadamaya g~tmişlerdir. S&&ttan az çl' 

3 çoc~k yandı lı_şılacak işle! 
Dikilinin ihsanlar köyün· l li tisat vekaleti tarıa~ıo~_,. 

de Fahrettinin iki yaşında hazırlanan, günde sekıı ıl' 
ve Rlb yaşında iki kızı ile at veya daha az çahştıt ~· 
iki yaşında bir oğlunu ev- maıı icabeden işler haklı~jl' 
de bırakıp dışarı çıktığı bir daki nizamname icra fe o~' 
.•mada evde ateş çıkmış ve leri heyetince kabul ve Y 't' 
yavrular yanarak ölmüşler · sek tasdika iktiran et .... 

dir. tı'r 11 
. jl•' 

Hasan Basri paaa bu sa- Bu nizamnamede 51 '( 
'Jl bit 1 

bah Kral tarafından kabul kaideleri bakımından ·-
edilmiş ve Kralın v~rmiş ol
duğu Mehmet Ali nişanının 
büyük kordonunu tatımakta 
idi. 

. . - d k .,~· 
çının gun e anca d•' 
saat çalıştırılması icabe ~· 
işler ayrı ayrı g6ıterilıı>' 
tedir. 


