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Bahardaki 
ırtına nerede 
Patlıyacak ? 
A.ll?'anya oe J talya aon 
lıozlannı herhalde önii-
111.ib:Jeki bahar oe y~ 
ıtylarmJa oynı;rac:aklar
ılır. Ba anda harbin a• 
ıtırırnileprıui ihtimali de 
11cırdır. 

: ETEM İZZET BENiCE 

~ya.ıua Anupaya 7eııi al-
. •~ek n Avrupa devletle
k·· laınamını bu :aizam ye ta-
l llın altıua alma.k tH.rnu.u 
. l!lakiyetle neticelellllledik -
lnnnn - İtalyan harbi de llal-
. tyhine biz hız ve cereyan al
'~lfl.adıktan sonı:a unııuniyet 
1 

1eni biz .ııüküu devri bllf
ltır, Bu ıü.kunun il.lı.bahara 

Biinoesi ihtimalı "uvvetli -
~~da, .. d«<> İtalyawn Ar -
·•llllJctan .kimilen sökülüp a-
ı '-' ihtimali vardır. Almanya 
~!Yanın 1940 yılı sonunda kay-
~ltı~leri harp bilançosu harbin 
lıb· 1 -.e aa!ibiyet balwnından 
lb~ ~ey kaydetmi) ecek, sadece 
'lrıt 1§e yaramamakla beraber 
~ ~ oskeri muva(fa.kiyetleri, 

'iiı •yı, devletin yıkılmasını te
~ ttlirecektiz. Fakat, yine Al-
1;~11ıa ve İtalyanın kullarını 
1 salladıkları ve harpten ön

\~ llaaaran daha çok yorulınu~, 
~Sok &ayıOamış oldukları aö-
8 tlı:tir 
~:&"iinkü hal ve şekli ile bilna-
1~ Almanya ve ltalya harbi 
"'tın;şlerdir. Ancak bu her 
<~~tin de yeni baınleler yap
·''ima deliilet etmez. Bizce 

·::141evlet önümüzdeki ilkba
" lı:at'I neticeyi almak üzere, 
~' harbi bütün dünyaya yay

Zorile son denemelerini ya
... , ..... ve ıon takatlerini kay • 

~<eye kadar ailiıhı elden bı
~ hcakJardır. 
~ ~ lı.ıluından dünya n Avrupa 
\ıı_' korkunç, en kanlı yıl 1941 in 
~.t Ve yaz ayları olacaktır. 

\ t~~ baharda nerede patlak 
o\ıı'•tıni s-Oylemek kehaaet olur. 
,
1 
'ilk, AJmanyanın İngiltereye 

,' lıiitün· imkiınlarını •eferber 
•h:k lıir biiyük bava taarrınu ve 

' lıareketi teşebbıisüade bu
~1'•lı muhakkaktır. 
ulıı•nya bu hareket Ye teşeb

~li ~de herhalde en aeniş ölçü-
~ 1 n -.e hwç hırslarını bır ara
~ı;·~~Yaca.k ve İngiliz adaların
l 'Y.I ~itin hayat unsurlarını im
~'ı •tııek azmi ile hava bücum'
~l\;~'l>aenk, askeri ve sivil hedef 
~iıı •tmiyecektir. 
~it • Alman ve İtalyanların 

'<i,Q treken Mısıra kara ve hava 
'~ı;:ları yapmaları ihtimali kuv-

~ '· 
\iıı llıııın dqında Avrupa kıt'ası 
~b~ı.~e Balkanlar haricinde ka
L .\) 1 Yapacak saba kalmamıştır. 
~ .\ıııı..nyanm ve japonyarun bar
ı) l'ıya ve şarka taşırmaları ve 
\'ı ~ldan bütün dün)'aya yayma
lıt~~llınali.de yine ilkbabann ve 
b İbı~Zdeki yaz aylarının &izledi• 
~ lııı.aller içindedir. 
~~ İtibarla, fİtndiki stikilnun 
ı ,::ıı.ıa büyük bir dünya fırtı
"'~ il. hazırlanmakta bulundu -
\ııı lıerşeyden önce inanmış ba

\tt '1t lcnp etmektedir ki, bu 
'ıı~nn ayrı ayn tahlillerini 
~ yazılannuza bıraluyoruz. 

~~ndi arabası
~ altında kaldı 
1,-.. 'dı>aıada oturan Sıdkı isminde 
~~:~~ Eminöııünden geçerken mu. 
\111'."'Uti kaybedip arabadan aıağı 

ll:J "• tekerlelı:ler üzerinden ı~ 
~mıııtır. Kendi arabas~ 
C altııda lı:alan zavallı ara- l 

lıt. "raııpa~ ba.ıtne•ine lı:ldınl -

' -;<leıı Tlı:al,.e ıelmekte olan 395 
\ı.::: 9atmanın idaresJıdeki 104 
11~ tramvay araba>ı Yüksekkal

a. otur;ın Nesim kızı Viktoryaya 
ı 'lı t Y•ralamı.ştır. 2445 numara
~ arabacısı Hüseyin Tahta.kaleden 
\ • "'1 76 Y•llllda O- ;nan ısm nde 
ı .. ~"'ı>ıp muhtelif 7e•"crinden y~ 

Ve müteakıbf"f' de blr f brı· 

illi.ar. k "' tı 

Ceplıeye :yapılan aevkiyabn Atiu oolı:aklannda bir gonmuşrı ... 

Ergiri de Yunan T . h . 
d l. orıno şe rı 

or usunun e ıne f b .k I .d 
geçmek Üzeredir datl rıb a abrı Işı d

e e om a an ı 

Müteaddit ltalyan 
kolları tecrit 

ediliyor 

Fabrikalarda büyük 
yangınlar çıktl, 
infi.ikrar o~du 

Gazete aayfala
rını çoğaltmak 

müsaadesi 
verilmiyecek 

Buğday ve çavdar 
ha ındaki karar a. 
rın tatbikine geçildi 

Ofis, şehrimizden 9,75 kuruştan 
buğday mübayaasına başladı 

Cuğdaya yapılan zam nisbetinde 
ekmek fiatının ik·i gün sonra 

aı· ma:tı zaruri görDIOyor 
Ticaret Mü.dürü ve Belediye lktısat Müdürünün 

• 
gazetcmıze 

Hükumetimiz tµğday işini esaslı 
bir şekilde halletmek üzere yeni 
ve n1ühiın kararlar almı§ ve bun
lar di111kü Resmi Gazete ile neşro
lunduğu gibi Başvekalet de bir 
be) annatne neşretmiştir. 

Yeni J<ararlarııı tatbikatı etra
fında sehriınizdc bu sabahtan iti
ho ·•·n faaliyete geçilmi~tir. l\llnta-

bu sabah verdikleri izahat 
.ka ticaret müdürü Avni Sakman 
bu hususla bu sabah bir muharri
rimize ~u izahatı vermiştir: 

day ve o;avdnrlara hükumct~e el
konulmu..•lur ı-e bunların bedelle
rini toprak nıahsullcri ofisi pcşi-

Ayasarandadan 
da Şimale 

cekiliyorlar 

Duseldorf mühimmat 
fabrikalarına da 12 saat 

Başvekiiin böyle 
bir teşebbüse mu
vaf akatından vo 

tefebb""sün kimin Örfi idare komu-

•- 500 kilodan fazla buğday ve 
çavdarı o~anlar beyanname vere
ceklerdir. Be~annameye tiibi ol -
mıyau yerl~.r şunlardır: Umumi 
muvazeneye tabi daireler, vilıiyet 
hususi idareleri, belediyeler, top
rak mahsulleri ofisi. 

Beyanname verecekler buğday 
ve çavdar için ayrı birer beyan -
name vereceklerdir. Dört gün için
de verilmesi icap eden bu beyan
nameler vilayet tarafından alına
cak ve toprak mahsulleri ofisine 
v~rilcC"f'kfir 

1 nen ödi)'cccktir ve btanbul, İzmir, 
Bilecik, Manisa vilayetleri dahi -
linde bulunan yerlcrd• ekstra 
buğdavları ofis dokuz kuru , 311 
paradan, ekstradan ga)'ri olanları 
9 kuruş 10 paradan, çavdarı 7 ku
rus 10 paradan satın alacaktır. 

Beyannameden sonra 20 gün i
(Devamı 3 üncü. sahifed~J ----

süren bir taarruz yapıldı namına yapddığın- tanının kabul et-
Londra 6 (A.A.) - B. c. c. Car- den hiç kimsenin • • • 

• şamba gecesı !oııiliz tavv~lerinin h b - k tıg" 1 zıyaretler 
İtalvacia Torıno sehrı fabrıkalarına a eri YO 

[taryanf arın Preme
dinin ötesinde ikin
ci ve ha.ta üçüncü 
bir h~t tesis ede· 
bllmelerl şüphe!i 

iki isabet ılan bir ltal
yan torpidosu yana yatt1 1 

Bir ltalyan fır
kası ağır zayi
ata uğratıldı 

yaptıkları taarruzlar çok müessir •Vatan> ııazetesi bu.ııün gazete 
olmuş ve ikı saat sürmüştür. Eahifelerınin hacı:mlarına ııörc al-

Fabrikalardan bıri o kadar şid- tısar ve sekızer sahife çıkmalarına 
detle vanmağa ve infilaklar bir - koordinasyon heyetinin karar ver
bırıni o kadar sür'atle takip etme- di.iiıni ve muhterem Başvekilin bu 
_ğe basladı kı, infilaklar bir alev husustaki kararı tasvip ettik:erini 
hattı seklıni almıştır· ve kararnamenin yakında intişar 

İlk hücumdan sonra arkadan ııe- edecei!ini haber vermektedir. 
len İtlllilız tayvarelcrı. vanınnla - Tahkıkaımıza göre böyle bir 
rın ve infüii·kların sıddetınden at- karardan ve koordinasyon heyeti 
tıkları bombaların tesırını seze - nezdındc matbuat namına bövle 
memışlerdır. Yan.ııınlar. 85 kılo - mllsterek bir tesebbüs ve talepte 
metre uzaktan gôrulebiliyordu .İn- bulunuklu~ndan İstanbul matbu
ııiliz tavvarelerı Almanvada Do - atının ekseriyetinin haberi voktur 
seldrof'a hıicum etmıskr, demir - ve bôvle bır tesebbüse. karar ıstih-
volJarı. silah ve mühımmat fahri- salıne müsait asla bir deittsıniş va-
kalarını liman ve doklan baslıca · zıvet de yoktur. Bilakis kaiht fiat-
hedef ittihaz etmislerdır. Bu taar- )arı ook artmıs. memlekette de stok 
ruz 12 saat sllrmüştur artmamıs. azalmıştır. İalva - Yu-

< Devamı 3 üncü sahifede ) 

Elektrik sarfiyatı 
günde 40 b~n ilo

vat saat azaldı ! 
lElektrik Umum Müdürü Ücretlere 

zam yapılacağını tekzip ediyor 

Bir Y ıınan tayyaresi ııçmıı&'a 
,hazırlanıyor 

B.B.C lngiliz. radyom taı'a· 
lından bu aabah neşredilen 
haberler • 

londra, 6 ( A.A.) B.B.C. -
Atina radyo•u, dün gece geç 
vakit Arnavutluk cephainde 
11az.iyeti ıöyle hülô.sa dmif
tir: 

ltalyanlar Ergeriden koğul
makta, aahilde Aya.aranda 

Devamı ve ,,diğer tel
graflar 3 ÜnC'Ü sahi/ede 

lşrklarm kararhlmeı ~ mas - 1 Umum müdür B. Mustafa Hulki; 
kelenmesınden sonra sehnmızde ücretlerı pahalılaştırmanın sarfi-
elektrık sarfivatı ınınde evvela 35 vat: vükseltmek dl' öl, azaltaca_iiını 1 

t>ın kilovat saat azalmışken, bu ve bövle bır zam düsıinül.ınedi_iiinı 
mıktar bu.ııün 4-0 bın kilovat saati söYlemıstır. 
bulnıustur. Elektrik ıdaresınm va- Esasen dün de vazdıi!ınuz ııibi. 
rıdatını karşılaanak üzere, kılovat karart,.,,~ ve maskeleme va.kında 
ücretlerıne 2 kuI'll$ bır zam va - kaldırılacaktır Vatandaşların mas-
pılacaih savi olmustur. Fakat bu keleme malzemesını tamamen te

l sabah elektrık ıdaresınden vaotı-

1 

mm edıp bu te<lbıre alışmalarından 
e-unız tahkıkata l!ore, bu savıa sonra, ısıklar vıne eskısı Jtibi va-

r do f(l'U değı !dır, -- n1 _a_c_ak.:t;:ı;:r ';:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:::;:::;::;:; 
Anadolulu 
tüccarların 
müracaatı 

Anadoludan şehrimize ııelen 
miıteaddıt manifatura ve makara 
alıc!ları bu sabah mıntalra tıcaret 
mudiırıi B. Avni Sakınana mıira
caa ederek İstanbulda hıc makara 
bulaımadıklarını ve ·bazı firmaların ' 
makara sakladıklarından şüphe et
tiklrrını iJı bar etmıslerdir· Keyfı
vc tetkık olunacaktır 

KISACA 

En pahah nesne .. 
Bizim mahut arkaJQfla ko

nuıuyorduk da, 
- Harp piyasasında en 

pahalı meta acaba ne olsa 
gerek?. 

Diye sordu. Düşünmedqı 
fU cevabı verdim: 

- Şimdiki halde ve her
halde« Yunan ciğeri» olmalı!. 

• • 

Komutanlığa verilen 
vaı.ife ve salahiyetler 

üzerinde çalışılıyor 
Örfi idare komutanı Korııeneral 

Ali Rıza Artunkal dün ve huııün 
ordu evindeki makamında mesıntl 
olmuş. komutan, dün İstanbul ian
darnna komutanı yarbay Ziya ile 
emniyet müdürü Muzafferi ve di
lter bazı zevatı kabul etmistir. 

Komutan •bundan sonra vali ve 
belediye reisi doktor Lutfi Kırdar 
ile İstanbul asıkeri mahkeme reis
li.itine tayin edilen General Zi va 
ve mezkür mahkemenin askeri 
müddeiumumilığine tayin edilen 
belediye reıs muavini Rifatın zi
yaretlerıni kabul etmistir. 

ORFİ İDAREYE GECEN 
SALAHİYETLER 

Di.iier taraftan dün de vazdıih
mız ((İhi rezalet çıkaracak derece

(Dcvamı 3 üncü sahifede) 

lşakla. 101 iyi 
maskelemeyip 
ceza görenler 
Işıkların karartılması ve maskelen ... 

mcsine iyi dik.kat etmiyenleri yakala -
mak üzere v1l&yet merkez bürosundan 
üç kazada yapılan kontröllerde hakla
nnda ceza zaptı kesilen ve l§.lklarını 

iyi maskelemedik.leri görülenler fWl ... 

!ardır: Bakkal Ahmet: Saraçbanebap 
numara 5, Kasap: Fatih tramvay du ... 
raııı No. n, Manav İsmail: Fatih tram
vay durağı No. 89, tütüncil Haydar Kı
lıç: Fatih tramvay duraılı No. 70 

(Devamı 3 üncü. sahifede) 

'-.~' .. _-~, -,,..>14. l •• "" • • 

ASKER .GOZILE :c E,'p H .E ;ı; E R 
' " . . ' 

Tepe delene · ve 
Ergiriye doğru 

Arnavutlukta, Yunan - İtalyan 
cephesinde şiddetle devam eden 
muharebelerde, diiı:, mühim de
jişiklikler kaydedilmiştir. 
Yunanlılar Ohri batısında, El

basana doğru çekilmekte olan İtal
yan kuvvetlerinin dümdarları ii

(Deva.mı 3 üncli aa.hilede) 

HÜK0_'1.ETÇE ELKONAN 
Bl'.GDAY VE ÇAVDARLAR 

Milli korunma kanununun 14 ön 
cü ınadd°'i hükümlerine müsteni
den, zahire tiraretilc uğTaşmıyan 
miistahsillcrden gayri bilıimum 
hakiki ve hükmi şahıslara ait olup 
isbu kararnaıncnin neşri tarihin
de bazı mahallerde bulunan huğ-

Kücük bir cocuk • • 
kaynar yemekle 

haşlandı 
Be~lunda Okeuınusa cadde -

sinde oturan Abdullah odasında 
yemek kaynatırken teneere tas -
mıs. odada oynamakta olan oiilu 
kücük Faik muhtelif yerlerinden 
haşlanıp hastaneve kaldırılnustır. 

Pasif müdafaada ölen 
ve yaralananların aile
lerine maaş verilecek 

Meclise yeni bir kanun verildi 
Hükılmet meclise yeni ve mü -

him bir kanun layihası vermis ve 
ruznameye alımnıstır· Bu liiviha 
esaslarına göre hazarda pasif ko
runma tatbikatında fevkalade hal
lerde vevabut umumi ve kısmi se
ferberlikte pasif korunma islerin
de ve paraşütçülere karşı olan teş
kilat ile avcı ırruplarında saliıhi -
vetli makamlar tarafından istib -
dam edilecek mütehassıs ve var-

ÇERÇEVE 

Üç delil 
NECiP FAZIL KISAKÜREK 

Tehlike, Balkanlar üı • 
tünde kanat sermekte de
vam ediyor: 

İ§te ıize üç tane okkalı 
delil! .. 

Birinci delil: 
Bulgar Hariciye Nazın, 

eon Bulgar cilvelertJıe rağ
men milletinin mihvere bağ
lılığını, mahut toprak ve 
mahreç iıteğini açıkça be
lirtmit; bu belirtiti gölııo
lendirmek için de, iatinat 
tetkil etmez bir takım CÜJD• 

le oyunları yapmıfbr. 
Her dervifin zıddına her 

politikacıda olduğu gibi, 
Bulgar Hariciye Nazırının 
zikri baıka, fikri b&§kndır. 

Zikri ıu: 
- Mihvere sadık ve do!· 

tuz; amma kDnıtularımıza 

dımcı kadın ve erkek şahısların 
bu vazifeleri başında hastalanma
ları veyahut yaralanmaları halinde 
kendileri ask.eri ve mülki hastane
lerde tedavi altına alınacakları gibi 
malôl düsmeleri ,·cva ölmeleri ha
linde kendilerine veva yetimlerine 
maas tahsis edilecektir. 

Bu nisbetler birinci dereceden 
başlayıp aYlık 900 - 650 kuruş asit 
maas arasında bulunacaktır. 

da dost ... Toprak ve mah
reç davamızdan vazgeçmit 
değiliz; amma bunları harp 
vasıtasile temin etmek i .. 
temeyiz. 

Fikri de ıu: 
- Mihverden ve mihver 

emellerinden başka hiçbir 
'eye bağlı değilız. Balkan
larda mıhverin timdiki za· 
af dakikası geçer geçmez, 
komşularımıza ve harp va~ 
ııtasına karşı taahhüdü -
müzden kurtulmuş olaca
ğız. Fırsat kolluyoruz!. 

İkinci delil: 
Bütün mihver propagan

dası, alakayı Balkanlardan 
uzaklaştırmak için sefer -. . 
berdir. Biraz nefeı alsın ve 
guya iyi olmut gorunsün 
diye Balkan hastasının bur
nunda yüzlerce oksijen tü
pü kırılıyor. 
Üçüncü ve en okkalı delil: 

Mahut baımuharrir, teh
likenin Balkanlardan uzak· 
lnttığını yazmıştır . 



KARAGÖZ 
r!fBI ADAM 

Osman Cemalle ahbablığı
!;ımız pek ileridir. Onunla 
kar:plıkiı iki masada otı:ınr, 
ya.ı:ılarımızı öyle ya:ravı:z. Os
man Cemal başından ~ 
§U hat!!seyi. a.nlattı: 

- Geçea zü11: bn kalıwede 
bir •esile i!e, ynnıbe'!'""'ızda
ki .-da otaraa bis :zatJa 
tanıştııa. 

C...Zeteci oldı.iu- c;&re • 
ID9Ce! 

- Omnaa C-ali t•h•u 
taaır mı.unız, dedi .. 

- Tanıruo- • 
- K.anıröz gibi bir adam 

olaeak herhalde.. 
- ?! ?I . . . . .. 
- Çünkü, Son Telgrafın 

Ahmet Raufu, mü.tanadi}'en 
- kon arur, ö,le lazır 
cevaplan var ki .. 
SEKRETER 

AJlfCA 

Vatan refikimiz de §Öyle 
bir aerlevfıa ıö<ıüme ilişti: 

«Valimiz bu c-ün üç yaıma· 
baslyor.» 

in.al yahır, valimiz üç ya
tına basmıyor, İstanbulda ü

&;ünçü vazife yılına basıy<ll'.Va
tan refikimiz, valimizi ne ka
dar küçük görüyor?. 

Bu serlevlıayı koyan aekre
ferin beynine turp sıkayım. 
BiZDE 

iHTiSAS 

Dıı ticaret dairesi reisi, Ma
arif Vekileti talim ve terbiye 
dair..U azau olmuş. Bu :zat 
eskid D hoca idi. Sür'atle Ti
caret Vekiletiıııe geçmif6. 

Maarif Vekaletinde kemli -
sinden iatifade ediliyor idiy
se. n~in, vaktile, Ticaret Ve
kaletine ıreçirildi.'L Ticaret 
Vekaletinde faydah otuyor 
idiyse, neden Maarif V eki.le
tine ~efine müsaade edi
ı:... ? u,or .. 

Senelen:e, dıt ticaret isk -
rile uj:rqan bir zat dütü;,.ün. 
Şimdi, maarif hayatımızın 
-'5im•!..rbiye dairesi demek 
otan tar Ye terbiye dairesi
ne ~1iyor, 

ffte, be>yle olar, bizde ihti
_, _ _,,. -. ' 

~ ---18JD--
AHMET RAUF 

Nerede zenginJerimiz? 
HuduUarımın lbeklıyen kah -

:raman a>kcrlffe kı.}lık hediye ve 
askere gıden vat.uıdaş.ların aıİe -
!erine yardım ı~ınde dalıa zıy ade, 
orta halli ve h<ttt.i fakir vatandaş
lar harekete geçmiştir. Yardım 
mevzı.ıuııda bır nisbet kurarsanız, 
bil"'ok zengin vatandaşların he -
men hem.en hiç rn~smde yar
.dwı yaptı.ğını görilrşünüz. Bu, ne
den böyledır'I. Dı1şfüunesi dahi 
hazın•. 

Bilh8S$öl hediye m45elesinde da
ha g~ hır faaliyet ve daha zen
gın hır nelıce ümit ederdik. 

BlJRHANCEVAT 

- Gene ~"alrate çıbak dedi. 
I!ab:Jt etmek ıçın oı ıvı çaU ı:ıez
mektır. 

Jal., tatlı tatlı kocasuıın ıı;özle -
ruıe baktı· • 

- S!!Vl•ınek kin de .. 
Caht eulumsedi. kansının elinı 

.vucunun ıtlne alıp ok.s<ıdı 
-9-

H \S-.'ALlli: .SÜKSF.Dh'°OR 
lİnııt!erımelt• 
Jafe limit ve korku i(inde yası

vorclu. Cahi.tın lulındeı> venıdcın 
o k,,..kunc buhrana Yakalanacai?l 
hıc belli deı!;ldi; fakat Jale.. bir an
da karsısında vabancı hir adam ııö
reöılecegni diı~up harap olu -
yordı· 

Cahit C<lk cıilisıvordu. Ömrünu 
sabahtan ~:una kadar atöl"USinde 
ı;:ecir:yordu. 

Alınacak 
memu lar 

Bursa Valisinin l'>eyanab 
Bur..... 5 (Son Telı<raO - Vali -

rniz B. Refık K~altan ma.hsulle
rimızm dde- fial4da aatılm""' 
içm tetkıı.Ier vaı:up çahşm..akladtr. 
Valimiz~ bu vıl yeni tütün mahs.u
lü:nun 5,:i milvOll kilo oloduP.tmu ve t 
-iııınlann deiier !iaUarına sirndiden 
satılmış savılabileceğ.,ııi, bu yılki 
~ütünün eıı ıımI. nıu~terisı Arnen
kalılaY ve İııı;ıilizler olacaeının t&
an'iin ~ ~bi bulunduğunu 

söylaru.ve: 
•- Gecen nl kırk mil 'r'On kilo 

:zeytin ve zevtin~·aıh istihsal edil
nuş ve milı;a.ı.t Iıatlarla satıimıstır. 
Bu \Tllkİ zevtin ve zeytınvaıl:ı reC-ol
te=z hcın<'n hemen bu mıktar -
dan ~ fazladır• dem.İştır. 

---<>--

yeni bir atış poli&'onu 
Bakırköv Halkevınde yapılmak

ta oian veni temsı.1 salonuna bır ele 
.atış polı~u· ilave olumnUŞt.ur. 

---<r--* Allın dün 25 !ıra 25 kuruştan 
muamele ıonnüştür. 

jalt bw. da muarızdı, yorgun
luktan asabı boıtu.lacak d:ive kor
lı:uvutlu. 

Fakit Cahlt memnundu: 
- Bilivorsun Jale. ben ancak a

t01yem<le ve senın yanında mes'ut 
oluvonrm. 

- Bıra-z fası.la versek? .• 
Calı.i t di.;,,iindü: 
- Ha nr declı. fas.ıl.a. vermek i~ 

temiyorum. elimdekı işi bitirme
livmı. ne olur ne olmaz.. 

- Bu da "" dtmek? . 
- Hıç .. Llf olsun diye söy ledlın. 
Jale 2ı0rluvor. C4hid.i ı;?e2dimıek 

istiyordu. 

Konusu=m. vakıı ~i.rirslıı. din
lemms olunı:un. 

- H;mr Jale. ben a.ııcalr. senin 
.,anında dinlenıvorwıı. 

Jale bu fiılnrde deiıild.ı. CahKlin 
ealısrnam»ı. du~ilnmemıesi. z.LI -
nim yorma.m;ısı lazımdı.. &r ~are 
wldu. 

- Bu ııece annemin m.ısafirleri 
var. benı de ca&dı. Sen -elıne sı
.lulırsaıı. S.,n 1!"6. G<?c vakıt uğ'rar 
beni alırsın. 

Jale bu· akşam geç vakit eve 
döndü ve keOOıni bırdenbıre pek 
valnız hnısettı. Kocası e.elmed.en 
vatmak istemedi. ~du. Pen
ceresine basını dayadı. sokaia 
bakmaia. basladı 

Ne zzman bu ııeııceren ba.ş2nı 
davasa. bır sene evvelki korl<ulu 
PECVi hatırlardı. 

- Of!. Artık o ııecevi ı.mutma -
lıvım!. 

S:ıatle-r- ııect1'. Jale kalı oturdu. 
ka.Iı dolastı, kah uzandı. 

Nmavet saat ıkte Cahit 11eldi 
- N'ekadar l!'tıktin canun? 
Cahit saate baktı· - Arlbdaşlannı araytp sorduğun 

vok. Arada mada kuH"rlıe de l!ider
din. {rl,ne .l!i t. Kaduı tar kocalarını 
kulübe e.ötı<k>ıımek ıstemezler am
o:ıa. beıı o !<admlardan dei!ilim· · ·' 

- Sahı!. Zaruın ne cabuk !?'" -
('ivor. Ben on iki zann<'divordum. 

- El!lendın mi bari. 
-lflayır. 

Gelgelclim; imtihan zamanı geç
tiğı h.ıILi .. Şahaıı fakülteden me -
zun olamamıı, ve bir gün: 

.._ liıWıar eueceğım .. In ti har e
deceği:n_ l.mtıhanı kazanama -
dun: .• diye ağlayıp numara yap
m;.şt.ır. 
Nışanlısınm müteakip vaziye -

ündeı. ~üphelenen Zerrin fakül
tede t:ıhkıkaı yapı.rrınca böyle bir 
t<.kbe ~ııhınmadığını öğrcnm~ ve 
civardab ıkı kızı da ayni şekilde 
evvelce kandırmış olan sahtekar 
gew:iı. orta mektep tahsili bile 
bu'.urm '•Y1P. boşta gezer takımdan 
olduğu <ia bilahare ıme~-ıiana çı.k
mışt,r. Bunun üz.erme nışan bo
zuJn:u~ ve Şahap iğfal suçile mah
kemeve verilmiştir. Dava dünltii 
celsl!'<'e mudafaaya kabmjtrr. 

- Kimler vardı? 
- Bırçcık lı:işı vardı.. coı?unu ı.-

nıanıvorırm. 

Yorııun ııörünü vor. canı konuıı
mak ıst.em1 vordu. Bovuna saate ba
kı vor. sövlenivordu: 

- Üc olmuş! .. Gariı:ı şev!, 
Kol oaalını çıkardı. Kurarken 

tekrar ;öylen<lı. 
- Evet. ü~ olmuş. .. f!~·ıTet ... 
Aıinvormus P.ibi alnım sıktı. 
- Başın mı a,iirıv-0<'! 
- Havır. 
- Bu- can sıkıntın mı var? 
- Havır. 

Cahıt vattı ve derhal u:vudu. Er
tesı eün solııun ll'\"aadı . Gözleri -
run allı curi>ınüstü. sü:ıııündi.ı. 

jale aralık duran tuvalet oda
sının kaoısından ona bakıyordu. 
Cal:ut ızf>Ce cüzdanını bıraktıin ma
sanın cinündevd•-· Cüzdanı aldı. 
icınden bir de>te banknot cıkardı 
ve sasmı~ ı!ibı duraladı ... 

Stmdi cüzdanı almıs evirio çe -
viriyordu, sanki tammadı:ğı bir 
şe:-e bakar gibi bakıyordu ... 
Banknotları savl';or. tekrar savı
vordu .. sonra gene cüzdana lıakı -
~ 

'De\'ü.Dll var> 

No! 17 

Deniz 

AVRUPA HARBİNiN 

YENi MESELELERi 

Heyecan bahsi. .. 
Yazarı: Ali Kemal SUNMAN 

Fevkalade vckayi ile geçen gün
luin hassa. i.usaıılarda biriktirdi
ği 1..irlü llirlü teessürler vardır. 
Bunların netiresi hazan p~ göze 
çarpar. Mesela bir nutı.ık söyler
ken bir devlet adamının L·infoli
birc düşüp öldüğü &öriılüJor. Böy
le vak'aLu:w tekerrür ettigi olu
yor. Şiddetli !tir heyecanıa vücut 
üzerindeki tesirleri öledcnberi 
maliım. Eskidenberi sırasile hi
kimler ve ruhiyat erbabı bu -
Rnııla meşgul olup durmaktadır. 
Vücudün, sinirlerin mukave.n1eli 
olmayınca ani teessürlerle ölfu.nle 
netice verecek kadar elim ..tur di
ye kabul edil~elmiştir. Harp çık
tı ~ı.kalı ise bn me\•ıuun Avno
pada ve Amerikada daha etraflı 
bir surette 11rtaya kondQju görülü
yor. Bahı:' herkesin uıll)'acağı 

lllrzda umumi surette anlaşılma
sı için blc!'t yürütenler çok. Ta 
ki türlü vebyün tesirleri.ne luırp. 
mukave-t hazırhğı ır9riilsüıa.. 

KuvveUi heyecanlar zaten has
la olan bir ricu:tta valuımeti art
hrmakta, yahut yeni dertlere yol 
açmaktadır. Tee..sür, ıztırap gibi 
dcreee derece ruhi hallerin maddi 
beden üzerinde neler yııplıgt göz 
önüne e:etiriJince ruh ile eishn a
~ındaki münasebetin a.sırlarılıın- · 
!teri süren münaluı..'!3" hatıra gc
li~ or. Me• linallm bir heytınde de
ıliği ~ibi ten uııdan, can dJı ten
den örtiilii değil 

La.kin büyük haklın bunu an
labnağa rnü,aade olmadığını ila
ve etmiş ki zihinleri yoran da işte 
bu derin münasebetin mahiyetini 
tayin iç.in uir•!ılll'!k keyfiyeti o
luyor. 

Can ile ten herhalde birbiriniıı 
derdini pekala anlıyor. Bir iki sene 
evvel vefat c_den Amerikalı meş
hur bir ce<rah bunun üzerinde 
çok durmu~, n~bi tesir ve tees
sürlerlc, kıı.vvetli heyecanların 
ruhi birer keyfiy-et O>!makla bera
ber vücutta iib.rin peyoia oim<0-
sına sebep. teşkil ettiği kanaatine 
varm1~tı. !hti'8s erbabının meş
gul olduğu lıu mevznun bir de 
herke•çe dü~ünüleeek cihetlez:i 
vardır. 

YHan: RAHMJ YAGIZ 

(Devamr var) 

Geçen lıat-ptcnberi yapılan tet
kikat !Ut - 18 devresiade !tazı .ns
hi hastalıkların türediği ve bun
larda maddi luıstalıkfara selııep ol
duğunu ı:östermişti. Yirmi ,..,..., 
sonra A nupada yeni bir harp da
ha çoktı. Bunun nelere yol açacağı 
da ayrı bahis. 9l8 de Parisin Al
manlar tarahııdan bombardıwa.o 
edilmesi esnasında Fransız pay
tolıtuıda kalb illeti olan bir çok 
kiaıselerin birdenbire öldüğü gö
rülıuu~tür. Diı:cr miişahiller de 
dalıa b~ türlü kıılb hastalıiı de
ği I, fakat hassasiyeti ziyade olan
ların ani heyecanlara dayananu
yarnk öld.üklni olmuştur. Bir ltem
bardıman esnasında böyle çabucak 
korl.-uya kapılanlar diğer sakin ve 
tabii ·amanlard.ı akıl ve muha
kcnıel<"ri cok verinde, bir derece
ye k.adar kendilerine hfilı:im kim
selerdi. Llikin birdenbire kend.ile
rini dehşete kaptmnca a.rtık her 
türlü mantık ve hesap kendilerin
den uzaklaşnuşhr. Yoksa mu.ha
kenıelerı devam edebilse pekala 
ılüşünürlerıli ki havadan bomba 
alan di4man tııyya.resine ka.rşı mii
dJıfaa tertibatı vardır .Bir düşman 
fan'aresi her vakit istediği ır:ibr 
bir yeri döi\ip clnra.maz. NihaJet 
ya kaçırılır, ya düşürülür, ydut 
bttdi çeltllmeie mecbur kaim_ ve 
saire~ 

Sinirleri böyle çabuk bozulaa -
larm utudıkları korku ile vüeut
larında da maddi hastalıklar da 
lıaşgöstermekte gecikmemi~tir. 

Fakat ilave etmeğe lü~um yok 
ki her yerde böyleleri bir azlık 
teşkil etmektedir. Hilkatin büyük 
kanununa göre hayat devam ede
cektir. Öyle heyecanlara taham -
mü! edemiyerek birer suretle has
talananlar ve)'& ölenlere muk.abil 
en büyülı: ekseriyet yaşıyanla.rda, 
yaşıyacal< olanlardadır. Onun için 
mesela geçen seferki lı.arbin, bir
duıbire Paris üzerine tayyare yol
lıyarak bonıba attırmanın böylr. 
tesirlerine bakarak gelecek seforld 
kngayı da topyekün bir Ş<'kilde 
ani taarrmlarla başarmayı diişii
nenler kendi emelle<ine göre, par
lak ümitlere kapılmışlardır. İşte 
bu seferki !ıarp öyle düşünülerek 
başarı:mak istenmi~ti. Ancak gö
r!ildii ki insanların ekseriyeti ya
şamak irin mukavemet hususun
da ke,dilerinde ergcç kuvvet bu
hıyor. Ru itimat his sarsılmamak 
gerek. Bunun icin de şu kaw>.•t 
esası teskil ediyor: 
Dıında llakh olmak. 

• 
BirJeşi1c Anıerikil 1 

Sovyctltr 1 

Y .. f,51' 
azan: Af,met Şül:ru . ,,. 
"'--~le 1 .. ···-~··" a.,;;ru~.:r"C"ı. T .T t;:t1 o~ı.. 

yük devletler urasıu<İa en ~iP' 
leşik Amerika ile sarilllr:ı ısı 
selıet tesisine lııyrucl •= clt' 
~et vermekle idi. Çünkii ~"'' 
Birliiinin liiı:l~.ı.. ~. 
menfaatleri hi\bır nok::ı·' 
halinde tleğildir. Di" 1

'' 

~e~ıb. Sovyetler B.rli>"ııı: 
du.strı kurma sahusııı.da 
yardııuh Dul uaahilir. ~-
.. F:ıl~t Amerika Sovı:'t.r"~, 
cı ıle ıvi münasebet te~ısııı t•' 

ima kaçınauı,tır. Uatıi ~)ı 
en s<'n tanıyan büyük dc1 1 

!eşik Amerikadır Fa!>•I ,\fll• . . ~"" hır defa Sonctleri tıııııd• ' 
ra, Uzalı: - Ş~rk vaziydi. )•'~ 
..aş bu d<!v 1..ti So~tlrt , 
ile i,ıt.i.rliğiıtt ılutrıı · kr'I" \ 
Fılhaki.ka bugün iapoı>}aıı ·ıı 
k '•t• .. ·•'' arşı p·ış !~l lCl"ll\'UZ .. 'JJ 
karşısınd" llide~ik Aııırıı 
Sovyetler Birli~i arasınd'• 1'" 
menfaat rn göriis birliği 1 ıı; 
Ve ba ......._ ı.· ı·i:.._ · p;ıı_Y0 • b"'"'<.4-l ır Ib., j3 ~, 

fından !liankiıı lıukunırtı 
rnlması Öicriue büsbiıtün '.'ı 
ctmişlır. N~nlin Jrfif.unıe 1111 
hrr kırrulmaz, altı bii · 
iki rfiınre3-e ayr1!nn~İard1f. 
ponya, Almanya ve Itsh~ 
kin hiikümctini tanı111akt• 
DiPr tarnftan tn~mcre. • 
!er Birliği ve Ame;ika çaolıJ& 
Şek hükıimetıııi tanımalf\ı<· 
edeceklerini beyan eınır. r>~ 
Vaziyet böyle olmakla t~ 
Sovyetler Bidiğİ, A!nıanY' 1 kindiği için bu devletle h'

1
t 

Iinde bırlnnaıı İııgı1tcre iJt .1 
Şarkta İ!birliği )·apmal<f•''.1;. 
mckledi•. Esasen fngiiter~~' 
yetler arasında ULRk-Ş~r~~ 
ka sahalarda telifi zor ~1•0 

hat te:ı:ııtlan vardır. ':."P st 
tlir ki Soryetler Birligi lıı;. 
ye karşı tahip etti;,.; :hti:"J~ 
tikımndan ayrılmırn.,<tır· ( -· • ıı. gıliz . Sot',fct münasche'!I' ı 
lin lıiıkiımctinin kunılrt•";ıt' _.! 
men, eski s-ığırdw. J..!\·uu.1 .'.fl 
beraber, bu d~\lct, Birl•Ş'~ ;!, 
rika ile daha lakın münll~e 
tesisi gayesilc son günler 
a<lıın a!lnış buhnınyor. 8~ • 
~ebbibünün Birı~ik .ıtz 
tarafından da iyi tcl3kl<i 
Vaşinctondan gelen &•~-ıc 
bildirilmelı:tetı'ir. Bu intbeT''.' 
:re. Vaş(ngto11daki s.,,-yet '":i 
elçW, lllileşik Aınerika ıl"Jıı 
miisleşarile bir ınülakalllt 
ıtukta• •ooua, Amerika ( 
reisi, Ça• - Kay . Şek bii. 
ne yüz milyon fflar lredi · 
luıranıt4a lnıl auğwıı.ıa loi1 tlıl 
tir. Diğer taraftan So•~ 
öted.e.llberi, ç - Kal - > ' 
ılımda buluİı-kta idJer f 

yardııru yapmak.ta. duanı •,,!ı 
leri, Mol.otoiun Bel'liııc >•r· 
yallatten avdet edor ctııJ"ı~ 
ajansı ta.rafından ne,reti!l' 
teb!ii ile de bildirilmişt.İ
ki Sovyetler ve 8iJ<l~iJ:' .~' 
Çang - Kay - Şek huJ<i;;ll .. ~ 
nımak ve bu hülo.iiwcte f~ /) 
d.mıda bulunmak noktalat 1~ 
le~ bulunayorlar. 1·a~·~ 
yısile, Asyada ja114>oyanı11 ~ JI) 
çalışhğ:ı yeni nWıına ı....r~ı r· 
rek cephe karmlllj olu)ot~ı 

Hatırlardadır ki üç.lii P rl'. 
yük aevletle.r tarafından ~· 
vaziyet alınmagma ~J 
için iımalarunış biı: a~ •• 
Ve dikkate layıktır ki in~~' 
:aaıuan paktın Birleşik N~\0ı 
mı, yoksa Sovyetler Birlı'~ 
karşı olduğunda tereddüt lı l 
muştu. Baztla.rı bunuıı S0

', 

Birlif_ini japon - Almall ~ 
içine alarak lıareketsiz lı..., • 
maksadwa matuf old~~Jl' 
etm~ bazıla.rı ise, Amet'~ iııl 
rupa ve Asya kıt'ala.ruıın ~ 
rışınaktan menetmek için 1~ 
ıfılmı söylemişti. Hakik•ıt 
paktı, hem Birleşik .ı\fl't. • 
hem de Sovyetler BirJiiri'fl' Jt1 
daf etmekte idi. Ve ııadi•r 
bunu teyit etmiştir. ~ 

Moloto!on Berlin zir"rtıl' 
sonra bu miinasebetlcrin h/ 
değişmediği sualine de ,,,;. 
mi.iste~arı şu sözleri söyJr j' "' . - Sovyd - Amerik:US s 
betlerinin ayni doslanc h•~
de deva'" ettiğini siyleı"·ı 
suale ~n güzel cevap tcş1'' · 

, ı- ..... u _ ..... --•J asa vazı.,.~., ZXI" (, 

::J.irlesik Am rika ile. 5'.'~ 
BirHği arasıntla !11.ıkı htr ı, 
ııin kunılmakh oldu<:u~~ i' 
etmektedir .-e bu i~hirJığ'• ,ı 
yanın A~ya,\·ı ttVtni niı-•""'""1 
altında tahakkümü attın~ 
na en büyük engel teşkı 
tcdir. e . 1.!, Stıvyetler Birliği. ile 6 1

' ~,ıl 
merika ara•nndaki müna!lit 

"rt· 
mahiı•eti bu olduj!una !ı" ·tff 
Amerika, Sovyetleri tntı~~~ 
de ;vakla~tırmak hu~',"'" t~ 
köprü vn•lfcsfoi giireh'.l~ltli 
t~ıe giiııiia en eJıeDım ne 
.lıudur. 
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1 
içince ki 

Hadis ler 

Asker gözile 
cepheler 

, 

·Bir muamma 
l~~~Y-az_a~:~R-E---'-Ş_A_T~_F_E~Y_z_._i~~ ' 

Sedat. Cemile ıöyle dedi: Cemil Sedada doi1ru el!ıl - Gö.., 
leri faltası l!ibi aı:ıllT'1stı: 

~i t fabrikal rı- / Ingilterede iaşe 
la bombardımanı vaziyeti darlaş-

i 1 
Bir Yugoslav 

vapur na yapılan , 
hava hücumu 

(Bu yatının Metinlcrı Ana. 
dolu AJansı bültenler:nden 
al:nmıshr.) 

Telhis ede~ i\lUA.'\lllllill ALATuR 

Ncvyorktan gelen habcı:le.tc gö.· 
re Anucika İngill.ereye yardınıını 
arttırmak yolundadır. Rezet"f Fe
deral bankası ınıidiirle,- n:ecfisi re
is~ Ecccb. Amerikanın İug_iltereyc 
iki buçul mil) a.r ılolartık bir ik
rnda bulunmasmı ve- İngilterenin 
de buna n1ukabil be~ sene miid .. _ 

( l iDıııl Ji;ıb.ifed.ea devam > 
zerıude müessir tazyikler yap -
maktadır. Bu bölgede ıuııtostkletli 
ve bi:.ikletli ilı..i İtalyan 2enag1icri 
alayuu uj;ı:: zayiMla uğratını}lar -
dı.r. İt..ıl)an düoııiarlaı-ıruu. bütür. 
nıuka~·cnıet.Lerine \:e hatta mt.ı.ka
hil taarruzJarına raj:men, bu. l"'"'P· f 
hede lı.enW. t11l14nacak bi~ mevzi 
bulanıa~lru:dır. Dığeı: iaJ:a{taa 
~ngiliz ve Yunan tayyareleri de 
ltalyan ric'alini b!lsoütüıı l>ırpa

lımıaktadır. 

- .o-:::....m va.zrı:>:t:m: J<Jsk:ındı
itını sö~ !ü ;·orsun .. Senı tcmın ede
rim ki, ı-.ugünkü halimi. herhan$(i. 
bir ku lSt' ile defiişmegt! razı yun .. 

Cemil bir kahkaha attı: [ 
- l1er ~evinle mi? Apartmıan

l:ırm. servetin. ic ımai vaziyetin, 
parlak i.<tikbalon?. 

- Ne söyruyors.ın'. Sedat .. SaQ> 
mala yor muswı?. 

- Hayır.. Ne söyleii;ğimi bıii • 
yorum .. 

- Sen çJdırmışsın 
- Hayır .. Aklını basımda .. 

edildi m ş değildir 
~!ra 6 (A.A.) - Hava neza
Ç ' "'".'"'lııa..ı:ıı.t suvm bildiriyor: 

- Evet. evet .. Her şeT'imie .. Ne f 
yazık k;, buna. ru•; kimseyi inan- • 
dırll'lllıvara~1m. Seni bıle .. Bıitün ı 
samimivetiaıle itiraf edivorum. 
hakikat. ifade ettiğim gibidir. 

- Senin karar verdiğini söy l"' 
di~n hareket aklı basında bir in
saıı.a ait olaınaL Bilhassa sana?_ 
Asla .. 

111 ~ar~oa aksamı. ln~ıli:ı baı:ı:ı.
ı' E' ıaı:m ta'!'vııreleri Tonnodakı 
ye.' ~ilk •.ıah f;roribla.tı üariıııe 
ı ı.,. ı:am bır biltulll\) apıruşlar~ur. 

rıı< ~ ~lıUm botdefi yıne devlee ait 
.~ ~~11'.nnıat fabrik:a.st teskil etmistir. 

1 ~ ı....-t '.!! dL'D az: sonra barn:ba. -
il' .:"'1'1ııa başiamıs olan tııvvare e -
~~ bı:r fabrikanın üze: i;rule iki 

ı \tilt.e 'nlli:ın l>ir miiddeC kalmıs!ar
'. Slmaldcn cenl.lll'l dıri!ru uzan

ıı.."OCl:a olan bir b±>a lamamtn a
~· ...,inde k:al!o kesıf dumanlar 
.:'""'l\'laltta iol:i. Yanııın Vt!l"l.erinde 

la!t zivalm- ııı ·şreden infilaklar 
'ne ..,mrniştn-. Diiter bir ırl

~llıı ifadesine nazaran vanııınlar 
~·l ır çok idı ki. bunların orta-
: a düsen bombabrmın tc-srrle

<al•n:ıcie muvaffak olllr.'.:ı.mıs· 
Son bcmbardıınan tav-•aresı 
l!ı,c11k,. '· r. a:rrı. kt ~ Fcli da

il:a sonra şı~~ctı. bir ıniiliık ol-
~ vo vaııgm tekrar ı;ıidetleıı • 

~ ... -r. Tayyare ıfor..erken 70 kilo· 
,"<reden vangınlar görülebilrr.ek

:cıı. 
li).,t fabrik:ııl • da bembardıma-

IG • · ustur. bıi-

1 ~\Yangınlar cıkarılmıstır. Veri
raoorlardan biri bir fabrikanın 

fu.,,-'Jıdc iki h<rmlr.ının patla· 1 

\..ı,.' olduğunÜ bildirmektedir. 
11lçrenin iaşe vaziyeti 
llern 6 (A.A.) - D. N. B: 1 

t".ılcral mi.'\'!.•/'. B. Stamp!li, 
~ Ui_ konsc\ e, İsvıçrcııin harı: do· 
Vısue erzak ve cu a va~i,·ctı hak· 

'· tafsiilt ver~tir. 
ll Stampfili, bazı iptidai rnad -

~·er ve baa ~-va i.ein İ~ ö.eruz 
ntröıü müsaadesi alırnnıs bu -

:dıı.kunu bildirmışti.r. Balkan -

1 
dan. b;rcok iaşe maddesi ve daha 

~ İltr maddeler ithal olunmaktadır. 
~t Yunan - italvan harbinden
~ . · dıen.iz as<n memleketlerden 
Vi~ ~.,-a ııet.iril mcsi ~k g_üı;-

. "'1\~tiı-. 
ll. &a.npflei b~ İs\-iett sevrise

ı.;.~bti lcıınılması mestiesi.uin 
~~edilmekle olduğunu. söv le- f 
~~· Bu ın-iı:re şirketine ait ı?e
bıı- İsvicre bandırası çttecek ve 

İtalyan prcpaganda· 
sına verifeo cevaplar 

Lon<lra 6 (A.A.)- Jlöyteriu dip· 
lomatik muhabiri yazıyor: 
. ltalyan propaı;arulası servisleri, 
Ingif[z i~ nazııuun vesik~·a ta
bi bazı gıda ma.'.dl'icri miktarının 
tahdidi ~e portaka1Wın maada di
ğer ye~;ı- ithaLdın;.a tamande 
nıen'i !ı:ıkkmcfaki kararından mcm
nuni;yellerüıi gö,tcrmcl:te "" bu 
teöirlen blız~ı k~ndi memleket-
!er indekı vaziy~te ve güçlükler& 
bcıızctcrrk. Alını.n Qblul a le~e'>
biisii ile lngıitt.•teuın pek yakın:i;ı 
dizçök~ceğini iravc eh=ktcdirler. 
İW ..,. propagıın4a h&~·le dü

şü~ınıekt~ u1azurdul' .. ÇünJ;.ü lıt

~:11,rcdekir bhcft11:ı.t si.ıtcuunm lıı-

tıilru deki İa'!e vazİJeti üzciitıde 
ı.c ı..a.ı~r aı: tasi.r ~·""' nakıa oldur 
ğt.\llU a.nfıyamar.. 

llarptı·n eY'tllelk.ir.e n:ızaratı, da-
ba .. .z wiktarde bulunan tcttyı..~. 
jan1hoR, şeke.r: vtt yıuuurta h.Jrıt:, 

in~c tahdiJatınnt t'c:!>!ricri & n1cn._ 

hemen itôrri:fmemektcdit. llcr is
tiyen, istediği lokan ·ada kenJisi .. 
ne nK.i c1wucl b; · ycıuek ı~ 11tarlı
ya1'i1 i r \ .. ! bunun ii'in ve~L.4t iltra .. 
ıına ·i.tuın :yoktur. 

Et satı~ının haftada resmen dôtıt 
gün nı~· ııınu olduğu italyada İ!\e, 
~imdi makarna ve pirinç g~bi e~~s 
Hdyan gım.ı -.ı.ıeıu·u.iıı d• arLal
tılması liioıwa!u ıo.ııolunınaktacllır. 

M "d 1" b. 1.n~ a ~: et.ı ır 

Londra: 6 (A .• \.) - Yugosıavyoıun 

Cetuiti vapuru. dtin blr İrlandalı dev
riye g<'.!nJ.İ.ıSi tarafıncL.ın İrlnndadaki Va
lentia liınaruna yllU.ekte olursk: ge\irtl
mişlir. Pazar gtiou bir .;\' qn bon1 -
bartl!lllan tavyaresi ı in hucumuna u1a... 
ruz. kcılan Cetu .. ti.'nin. k.3.p~an ve ;nüret- t 
tebatl tahlis!ye Jiandallanna ycrl(!Şın1:-ı 

bulunuyordu. Ilunlnr salın.en liınana 1 

çıkarılıı}tır. Cenn :uta h .. ..1.sa13 ı.ıg-

ranH".n44 ise de ;, .. ,l. ıe g~1nisi .!'lava
nın 11uıh:1 ı d !ay _,. yedege 31-
maRt.ı mılşlt.ül..ı.t ·ckı.r.1;;-tir 

Alma lar bir g~nde 14 

dctter n.uiste .. nlekelerind'c cld ... e· 
dilen alhnllırı Amerikaya \'er • 
n1esiui ta~hhüt etmesini tekli( et
ltt\!~dir. 

İn~~lHeredcn fayyare ile Nev -
yorka ~den h.gifz haz;ll<!' müte -
hassısı Jı'rcdrik i"iliµs ın.ıll •az'ye
tin lı.içbir zanıaa hıqrtlr ii koıicr 
saglnm o!madığın.ı ı.,'llzctocil<!.l'e 
söyll·ı!1iştir. Büyü!t P.l'itauyanın 

n1aJi k~vll.ilklarınuı vüs'atine l~ tayyara kaybettiler 
Loı:ıd ra, 6 (.\. A.) - B, H. C. - "\!· 
maıılar du. İı:,li}terc. uzerınc yaptıı~
lar kınlat esna,,ı.nda 14 .JYJJ.rc Kıy
betmı~lerdir. lnJıJiıl~r~n ~yiau 2 tay
yar~ u.c de bı.ru;Jıı.- p.JJ.u \ kul'tuln1~

tur. 

I· gün 4.5 milyo11. dolar >arfedehil -
t mekte olması biz delil teşkil eder. 
1 İNltİf.TlcltE VE SOVYETLEB 

A ıuu kı.mar~s;ada. ı\ı ıeri.ka ve 

* Bern 6 (A.A.)- Yıi7<1e üç 
buçuk filizli l.!5 :ni1von !svıçrc 
franklık dev!~t ilitıkraz'1un tama· 
mile kapan_m:ş olduğu haber ve -
rilmektedır. 

Gazete SA) fal•rı 

l İngi, r<• il' Sovycılcr- lhrlrği ınii
n2!<eht!t11'riuin ıslahı içia sarfedi
lt:lt' gayıetlerin ne ncttt.:e ,·erdi:ı, 

1 
ltahknıd.J. sorulan bir ... ual~ cc\ a
bcn., h :-i cı?e must~arı Batleıı fi.e-

l 
ıui~tir ki: 

«llarici.vc . ·a~ırı, Aınl"rika hü -
künı!'ti ile SoYye-t htikür.ı~ı ııra~ 
&ındaftl ıuilc..a:-tc5ctleı· hak t1la l b..c-yanatt,ı O:dr.:os.ı:a: ... v:rznrc4.1~ d.C!· 

( 1 iıı,·i .,alıifeden devam J 
n:-ın harbi ba. ··Httktan sonra da 
TürkiYeye ~·olcı:ıo<i Jciğıtlar dahi 
gclmemıstir. Bu "''kik1e bir karar- , 
nan1e cı:<.ına-51 bugünkil n1aliyet 
fiatları j!e muvazene teoıs eden bir 
wk İstanbul ırnzeteleriııin kapan
ması ıı ve mütesebbislerinin ;rJs 
eYleır.esini mucıo olacaktır. 

ğildir.. l' .. ak4lt İngi1ı7 tıfiıtuın<!ti, 
Sovyet>Ier Btriibıoilı.> kc·1:ii nıüna -
sebet: erinin ~dam{·~i '~· ı"'lahı yo-
J.ında \•ukuhul.ıcak hır inlci~Jfı iyi 
karsıhyacakhr .• 
SOVYETLERiN ÇİNLE r,fÜXA· 

SEBETLECİ DEGİ!:iMİYOR 
Renu Sovyet ajan!"tnuı bildirdi

ğine ;töre. jaµOn Harici~·e Nazırı 
Tokyodaki Sovyet el\ismi kı<lml 
edererc, geçenlerde • ankin lıükU
meli ile imza edilen muahedcde 
koınii.nizn~c kar~ı nıücadelcyc d..ı.ir 

Merkezde Berat istikametin.te
ki harekat devam etmektedir. 
Yunan kıl'alan bu biilgeı!e buı. 
mühiın mevkileri ·ele geçirmiş .. 1 

!erdir. 
Ftaşerı 1'.ıntakasında yapıla11 

son Yunan taarruzu üzerine İt~ 
yan cep:l'eSi gerilemiş ve Yunaa
lı!ar burada 1150 rakımlı Klisıaa 
!.epMil\i zıı:tle!mişlerdir. Bu tepe
nin zaph iizeril\e Tcpeilelett yolu
nuıı Ywııı..,lıJatft açılınış olduiuna 
llükmcd.-eb: iriz. Prerueı.!Jdcn sonra 
l\.lisura <la Yun 1!:ılc:1rin u.r e geç
ti.kll'n nra. bu cepl.,,de lıa~eka 
tın daha ,iya4e i:ıki~afuu bekliye
bılil [,, Zateu. bu mıu.taı.a.ıa ı. .. re
kiu Jun:w~ de~:ı • r. TepA!dclen 
istikamdindo.i<.i. İtaly~n ricali, 
lay3a el.erin. naaklr.eli tüfekleri ve 
bomiıal;.•ı ile de nıütıımadiyen izaç 
edilrue ktıed.ir, 

Dif;\,;r ınülılm llir· cephe, muba
rcbcleri.ı §<ıldelle ccıe~an etnı k· 
tc olduğu Erıjri mıntaıkasıdır. 
Pı·nn.cdinin zapt.L Kıgi.rinin de "a-
1.iy~~:ni t~ltlikr-y" di.tşiirmü~tür. 

Cu şchr:n de bu~Culer(f(> Yunan
lı!a:.·u1 cllne ge~nıesi hı.:.klea"bilir. 

~ınsnhlar, cenuı>ta, EPir böl
gesinde d~ 1nüh1m nıut·~ffakiyf"t
ler elde ctmi~lcrtl-ir. Belki şu da
kika Aya~-aranôa ,.c DrJ\·ina şe
hirlerine de girmİş_ ofmaları muh
temeldir. İlalya:-far Aya.arandayı 
kırk sekiz 'aaıteııb •ri tahliye et
ınektetlirlC'r. 

Gö.-Hlü:\·or ki, ta Obri gölüaden 
Korfu~a P.adar bütün ccohedt va-
zi~·e:t J,er ~ii 11 Yunanlılar lehine 1 

yeni J,ir inki~af l· aydetm••ktedir. ---oo----
topçu düellosu 

I.ondi:a 6 (A.A.}- Dü,. akşllCll, 
Paıiöka lede şiddetli bir ttl{l~U ıılü
c;llıtSu olruu 1\lr. te~ gÜO'-'Ş hat
tıktan ~oıır& ba~lamL•l'ı•. Caıııı,-iz
nt.~Ce bu lunan A.lmaıt balaryasL 
Duvr civarnıı şidcktlc hQflıhaHı· 
man ctmeı;-e başlamıştır. tngili:c 

Kfıı?1t stoku eot!alnt.:ımıs !iat!ar 
artnıı.s. ~hifclerin tE:zvidirıe her 
oak.mdan hl<;bir hin.o' ha.ıl ol -
man1ı.") buiund\.:gu bir zalnan-da 
bü\ le bır ~arar: ıilır.erı.ır cıkma~1na 
mkJn görültl"emt'kttd.r. 

olan üçüncü nıaJd~nin hiç bir za- Elelttr 1k 
nıaıı Sovyctlere tevcih edilmiş. ol
madığını temin etnııştir. NazıT bu 
maddenin dahili ahv:;.I şartların
dan ilt'ri geldin-ini illııt;~ eylemiştir. 

rfiyah gün
de 4l) bin kilovat azaldı 

Dııier t.araft>nı :s.,.vekilin ı>U 
ı voirla bı.r tasvtıı kat ·ı Tennis bu

lwıılıı.k:..rındaıı luıll.>l'ııin nı.ı;ü -
matı oln;ad..l!t ııi.bı Ba~vclcil n~z
d:nde bclki b:J' ilu !!aJ:ı'tecını.n Jah
Sfilt t.e:;ebbiis~ bulwuıı.ı.s olf!'a.<ı 
ihl:mali vard.u-. Anrnk h.ırı::i bır 

1 

topl;ırı mukabeleye b:ı.şl..,..ı~lardır. 
Bir ~a.at ".enra ela azahnak. eınarcsi. 
gtırühn$ksizin ate~ dev 
~·orıJu. ~ 

e<Ü -

* Bültreş, S (A. A.) - Y>hudıl .re 

Bunwıla b-'!aber :Sovyet sefiri 
de S<ıvyetler Biıliğinin Çin~ kar 
olan siyaseti nde bir değişiklik ol
n1ad:I;ın1 beyc.n et.mi. tir. 
AL:nANYANIN ao . !llYA İLE 

• :>i'LAŞMASl 

( l inci sahifeden de,.am l 
Beyoı;:,ıtın-l:ı Asri sinema•n, N;,ant.aş~ 

.Karak11lıı. K ... sa.pt ':'opbane C:lldd~.11 No. 
161, balclcal 1.ılust.a!a.: Tophane c-c.ddıesi 
No. 281/l. 

EmlnOnünde: Hitfıl ~inemat1, Beyazıt 
ü&Wnrie- knhv·eci llasan.Ç:ıqıkapıd.1 tü-
hmcO l'ılf'~·uı: 6 num rada.. 12 numa
rada K'a.D.p K:ıdi.r,. 14 numarada. :13rapırı 
.fur., :.3 numarada s('bıeci seraj.,l sa .. 
hiı ~ 11 nwnara.da pazar içinde Htise-

Cemil. oturduiu koltuktan kalk
tı. Arkadasırun yanma ııitti. Elini 
omın oou:una'koydu.:. 

- Bırak bu liiku:d:ları. Sedat, 
dedi .. Bunlar bos sey .. ıBiuz dıaha l 
anlatırsan. kendiın.i tiyatroda zıııı
D<>de.::eğim. 

Sedat. birden bzrnıstı. Arkaclaoı
nın bileı!ini tuttı.: 

- Cemil, şu dakikada bana iıı.aıı
mam:ıkla, en bü vü k hakareti Ta
pı vorsun.. Fakat. bu hareketinin 
farkında değilsin .. Eiron icin bile 
olsa. s:ımimiveUmden <Ü'Phe edi -
yorsa!l, derhal evimden cık göt .. 

Cemil. sasalamış!ı. Elinf. Sedır 
< n omzundan ce!:ti. Bir adım geri 
ve doitru vürüdü. Yüzünde büyiik 
bir teessür vardı. K>ıl:ık!arma inan· 
m:ık isteır:ivordu. 

Ani olarak zihninden ııeçen fikir 
su idi: 

Hic birsey söylemeden. kapın 
cekio <?itmek.. 

Sonra. dW;ün<lü. asabı ge..,,edi: 
- Sedat, buııün sende bir tu • 

haflık var'. Çok a>abfain.. Benimle 
ilk defa bu sekilde konusuvorsun.. 
K, fanın i<:inde buyük bir muam
ma olduitunu faırkc?diyorum. Ne [ 
vazık ki. hadiseyi bilmivorum. 

s..dat. b'- sil(ara yaktı. Tabaka
yı arkadasına da uzattı: 

- Bir •iıtara alır -ınısm? 
- Sakin ol Sedat. ızt=bm var, 

bunu •eni hı.sscdivorurrı. 

- A.n...ıa Riireceksin .. 
Cemil, veriıııtl.eıı kalklı. Arkad&

şının omw: başında avalı:ta duru
vord.u: 

- Bana ba.ksana. 8'!da t? 
Sedat basını kaldırdı: 
-Ne var?. 
- ller sevi. olduiiu l!ibi oana 

söylemelisin_ En vakln en P.<kı bi.r 
arl<ad~n olmak sıi.ttıle ,böyle bir 
sey istemek. zannedivonııın k• 'ıak· 
kınıdır. • 
S~t. dudaklarının ıı<:ik acı acı 

ırüldü: 
- Anlltırmı .• 
- D.inlhıoru.ın .. 
-Cemi1

' ... 

- Ne var. caııım! .. 
- Ben ... 
- Evet!... 
- Bir karuru öldiirecei?im .. 
- Ne ınii.nasebet? Bu kadın 

kiillı?? Senin neyin oluyor 
- Dinle •. BiL kadın yok mU\ 
- Evet!. 
- Ben bekarım de~l mi~ 
- Evet!.. 
- Bekar olduğum halde, benim 

ismimi taş<varak. surada burada 
keıı.d:ini para ile salıyor. 

- Fena sev!. 
- Tabil iena .. 
- Fakat. blr cinaTet mevzuu vo• 

ortada.. 
- Dinle .. Ben. hu badi.sev ge

cen rin lcimden duvdınn ibılivor 
11lJ..LS'lm?. 

- Kimden?. 
- Otur su koltı.u~a.. - Ahlil r.rb .... ası şefinden. K.ı
Cernıl. Seda<lın kaı>1->1na oturdu: dmı bir verdi!- nkalamıslar .. K:ılı
- Sana cicl<il sövlüvorum, ben. J be, benim ismimi V"1"~k:: •B-'n, 

biraz evveline kadar, seni, hava- fi~canın kansıvım.• O('l'llİS .. Beni 
dan dınfivordum. Şaka edıyorsun, dav~t ı:_ttil.~r. l!·:ıiın ... K,;ırsınıda. 
zannedıyordınn... ' r lı:imı ?!!~~d~.m, bılir m•sın ... 

- Sedat. ı~nı çekti; İk' 1 "· ad -
~ . - ı sene e-VTe ..,.,"'hS l1!lm na 

- Ha; ır. saka degıl.. Bent hafi.k · ınussuz kuıvı ı 
!ardır kemiren bır kurt V8T ki.. biç ı .,..,,.,.,,..,,..,,.,,,..,·.,· .,,.,_ ___ __ -.. 
kimı>e~e ıtırai edemıvorum. lsfanbul 

- Ha.t.ta bana bile.. dôTdÜn•· 
- E\'et .. 
- Nedir, mesele?. 
- Lıwı l:ukiı.v., .. 
- Uzun hikiı ve. olduitunu anh,. 

vorıım. Roman da olsa. bu ıı:ece din
lemeile. lııtrenmeıZe meebw:uım_ 

•• • cu ıcra memur· 
luğundan: 

ile Stıretie ııenisefer edecektir. 
~ r hal ve ürda bir düzine 

t&iri şehride dihmek 
ait bü!ün den.iz \'e n~hir va~rlilrı htl

I kümet tarafından it....im13k edilmi.Ş,t.ir. 

t• ~ 

mola olan kii.ıtıdın sarf ve ist:ıhla
kinde-ki tasarruf fikri ile milıısscs 
vaz.iretl€rin ba.lc!dar dır.Jnıaı;ı ,.., 
işh·rin umunı.\·et:e e\·velcl.' c:;.ka"l 
kararnameye e:.öre tanzırc. edi!m.ıs 
bulunması esasın:ı saJık blın.ır•k 
harp sonuna kadar salıi(e adetleri 
üzer;nde bil' bdil ranıl'ınl'13C.a.<ı 
muhakkak telJkki t'dilrre:<tecfü. 

AJnıanya ile Bemanya a:'raınnda 
o,. eı..e müddiı!tli bir ill.b.<2"11 •n
laşnıa iuıza edihuişti'r. Buna gö- 1 

ı:e, nomaııyaia. llııaat. pe roıl ku.· 
yuları ve demiryollaı:ı Almon koni· t 
rolüne geçmektedir. Bütün Roman
)'aw.n zirai mahsı.tller i, petr<>I ku· 
yula"UWl istihsalleri Alman yaya 
ınu>)·yen bir Ciat!a satılacaktır. Bir 
ik~oıfi buhran zuhur etse bile, 
fintfrır aynen muhafur.u edile -

- Halimden luçbır 'i"Y h._t -yw, 22 o.uınar.ld:... K3zım BDzd;]ğan, 2.3 
m.:ııor muydun?. 

numarada :"dt>hınet .'\Jı, 30 nunıarada 
Fehmi, 29 nwuarud:ı. Ahmet, 3~ nurno- - Hayır .. 

1
Evvelce Üsküdarda Ka-

l dıasker Ahmet Ef. ma
hallesi Nuh kuyusu so
kak 43 sayrlı hanede 

üıere 
Ilı ( 1 inci sahifeden det'am) 

1 /"lakaaında ricat aıl..,~e.Jı 
~e çekilmektedir. 
~ ltalyanlar çarşamba giinü 
llı~rtıeti nuntakasında çekı7-
1' 'f oldul..ları yeni meııztler
e <le tııtu.nanuuntf1arJır. 

~ İ' ıı1tan ileri /iareluti yüziin
I •ıı tniiteadı:lit ltalyan arı 
~Cıit eclilmektedir. 
t ltalyflDl•m Permlet'1tin C.. 
~~&İtıcJe ; • nci &le l...nit İifÜftdi 
~r ltıüdaiaa INıth telis eddlit

•leri fiAplw}.iJ iz. 
le,.~rıgi&; r1e Y mMn tay~e
ı . 1 ArnıwatlıJt semctlanna 
~Q/ı' () ">'ı bulunuyorlar. 

ta ç ve AYlo11ya.ya 
yeni hücumlar 

7, ~a & (A.A.) - B. B. C. Yu· 
~ 1 ~ ~d..Jti Iwtiliz. hava kuvvet;.. 
:!ı~ ~ l?ıın tebligine göre 1.ngiliz tav
·~./ ı::,ercr. i Drac ve Avlonya liman· 
ı 11.. ıtı bombardıman etmiş!ttdir. 

t~ İıtı "il~ Tlalnn t0<1>ıd06una iki bom-ı 
r. ,lS<1bet ettiril:mi.>h-. 
'"' ~ lil'ui.to der lıaI. durmu.ı ve ' ana 
rr l "ttııısı.r. 
r.l liır i&.17aa fırkaaı ağır 

zayiata uğrabldı ı 
4 l.oııdra 6 (A.A.>- B.B.C. Ati
l~d•ıı gelen son haberlere cöre 
~ ly,.., kı atım udilere dliken 
~---hla<, dnıize döı..m..k için 
~e devam ediJoriıu. 

.,,.r,unanlıl,ır Premedi mmlaka -
b,":"" 1eai munfiaJ..iyeller ka:a.,.. 
·~t.rdır. 
t\ V tttı.anlılar ~ttm..diniıı şimal" 
~bısnrde bir Ualyan fırkllbını a
,. <ayiahı uğratmı~ ar1 dıtlıa ahı 
~top. sffialr ve mühirmnııt etıı. 

şlerdir. 
'l'11aen la •yareleri, dii~manın i
~ ~~lörlii kvlunu iınh:ı etmiş, Do 

, 1 ~l haralalara bombalar isabet 
1ı'. 1rıni~. siperlerde gi:dt!mni~ -0fan 
ııı';ly·an "' ··erlerine bomba ve 

1 rnt~·öılcrlc hücum etmi tir. tif •aç v, A\'lonya limanlar~ f.,. 
la,~ tayyarelerinin ağır taarru:ı: -

·~n uğramaktadır. 
lııı;ili:ı; ~l are!cri, dÜJllllUllll 

Asker aile lerine 
y•rdım tc-v:zia tı 

Dahiliye Vekaleti beledi\'enin 
40 bin liralık tahsisatıl'H kabul et
tiğinden asker ailelerine vard<m f 
t:>aralarının verilmesine Eminöntt ~ 

kazasından sonra bu sabah tan iti
baren de diiter tekmil kazalarda 
da baslaıulmıştır. 

- ---00,u---

Kahvede bir eroin 
araştırmas ı 

Lüleciler caddesin-de Mehmet 
Abn<n kabvesmd., kac·akt::ılık su.· 
besi. memurları dün gece bır arama 
yapmışlar ve müsterilerden Emin 
i1e Cemalin üzeriru:left eroin çı.k
~tır. 

Bir motorun reisi 
denize düşüp boiuldu 

%9 ıı.on teşrin ~<.esi &eğ:liden 
kömür yiikliyerek limanımıza ge· 
len Sürmene u .. amıı.a kayıtlı ld· 
ris oğlu Ömer reisin idaresiıı<lelH 
'ı4 tonluk •Kart.al. moliirW.iin yol
ca makinesinde arıza olmuş. arı 
za tamİ.!' edilı.rck ınotö limllAt -
mıza gelmişse de ınolör boğaz ~
kr•r.da yalpa YUrmağa başiamıt
tır. Buaua iiHrine kümliı:lerl de

n ·ze atmakla uğraşan Sürmeneli 
Halim o<:ln İshak del\İze ılüşnriif 
ve llıırtarılaınıyaı:ak boğul.muştur. 

Tahk;irn!a Büyükdcre müddeıtt· 
nıumi:,i ıcami clkoymuştur. 

temalcnmesi.ade Yunanlılar ile 
sıkı bUı "11ttlte t riki .._i edi
y ... lar. 

Yunan tebliği 
Atına 8 (A.. A ~ B.D.C. - Yunan 

Baıku.ı::ıaadanhilnıo dUn ccceki ~ 

tnm bw m lbflrkade Ye- cenup ~ 
canda Derlemelerine dev.om ffı,)(Orb.r. 

Ylm= ta~r!, d iln rıııı, 

m~1•.rlni ft aslıerl ~edetJlınıu boaı

ba.-.funım etınillienlir. 

Fuğd&y ve Çavdar 
ha\ıkında kar rla r 

( 1 ınci saiıijed.:m devam ) 
çinde bedcli teJi~c edilctek mii -
bayaa olunını)·~n buğ,da_y \'e. çav
darlar serbest bıralillını~ sayda -
c.alı.t.ı.ı:.. 

D'iter tı.raft.an hiikUınct toprak 
ınalısulle1i o!isiui lwı{<lay. Mt>a, 
ıav.ıar ve Jiub( ırııallsulk•jnden 
stol..lar yapmağıı tımıı: dsıi~ıir. 
Oiis n&iilıayaa fiatLı.cmı .ınihelt· 
mişlir. Eskiden 6,;i kuış.ı aldığı 

buıi:dayları baderun ycrnu: ıöre 
7 kuru.ıa. ';5 santim ve 8,5 iwt'uş(an 
satın alacakl.u:. ;\.<ea "" c,;ııvda• 
mülıay"" fi Uan cLı yilkselm~ti.t.. 

Typrak nı.alL>Ulleri ıWai. lıu SU· 

reile yül<Sek fi..lla buğday satın 
alacağµıdan bittalıi ekmek iiatlım 
da y;ökselen.klir. :ılu · toıırllk 
mabsullar oiisi ~hrinıiz şubesiu
.ıe-. beledi.ye i.ktısat nıfuhirliiğürule 
keyfiyet tetkik ola'Mnaktadır. Fı
nnc:ıla.ı:a. ·üksek fi"Ua ua -.il · 
ıneğe baslandığı giindca itibaren 
ekmek fiatlarnun da ayni nisbet 
dahilinde artması zaruri. bulan -
ınali:taılrr. 

BELEDiYE İKTJSAT 
tÜD .. rRÜNÜN İT.AH ATI 

~<!diye ilrlwrt müt!Wıü Saff.et 
Sezer bu sabah bir mıdıaniriınize 
şu izahs tı vermi~tir: 

- Topr,al< mohsulleri ofisi ~eh
rimizdr buğdayı 6.5 - 7 kuruşa ka
ıtar veriyordu. Buı;iindcn itiharen 
i"" 9;2!1 - !l',75 kuru~tan satın :rf
mağıı baslamıştır. Ekmek fiatlan
mft bu ....IJepJ.,. YC im nisbct d:ıhi -
linıllr Jllİ<selm.-si maalesef zaru -
ddm~ .. 
Aıınk selırimizde ua !loku ~ 

du. ()LİR fmAI a yeni fiatla bu~ 
ıb.y ""rae-:e ba.•layınca yani ilci 
gün sruıra ' 'eni ekınek asrin taf-. 
bik olunaraktır. O güne imdat 
m<1vcııt narh lcafacaktır. Yeni nuk 
lialdhnda tetkik ve !e'Ul'aSlara baş. 
ı..-k.. 

ZAYİ - Bevoğlu Ma mildQrlüğiln
den alır.akta oJdutu.m mJ.:ı..$ tatbik mil- } 
hürümü kaybt-tt'im. Yenisini alacağım- ı 

dan eskisin.in hükmü. yoktur. 
ılJ2I Mehmet ÖzbeT 

cckt!r. 
Yeni a11Jn.sn1a ile R'omanyan ın 

petrolleri ile ziraat nı ahsulleri Al
manyanın eline g~mektcdir. 

\'UNAN - lTALYAN 
CEPlll:LERİNDE VAZİYET 

rada Kasap Ali Yurd kul, 34 numa - - Nasıl olur? .. 
rad• b•klı:al S..,.it, 35 noJm-.rada bakkal - Cidden herhangi bir del!iflk-
Ismaıı, '41 numarada cıl(cr-"l ınehme- _ liğin üzerinde d~mü~ değilim.. 
din yetnında kapı içindeki mana~·, 55 - B n .. bir cinavet işlemem, .._ 
nurn:ır:.ıda ı-cbıcci Mehmet, 57 numa· ı rarlastırciım. • 
r:ırla kasap Hayri, 59 numarada 'lıı ~,.;;li9ıanmmmmECllmmmm~ 
tara Aral, 22 nunıarnd~ k.as<ıp Faik <;a-
h~n. 17 nuınanıda. Çar,:kapı tramvay 
cadde~i bakkal Sıtkı. rlab3..lid(~ -ı2tı nu-
n1arah mucellit, Remzi kütüphanesi, 
Ank:ıra caddesi f\.feserret otelinin aı ... 
tındaki. kahve. Ankara caddesi J59 nu ... 
mt:trada tütüncü, 163 numarada berber,. 
9~ No. berber, A>kl!rl tıbbiye okulu. 

---ou---

VATA."! - İSTİJU.AL ve 
lUEFKür.E AŞKININ kndre
tiıo.e YÜKSEK bir MİSAL". 

mukim iken halen ad· 
resi meçhul bulunan 

1

. Zehraya 
Hazinei maliye tarafından mü-

~ davene senedine müsteniden ba
l kiye 43 lira 64 kuruşut) tahaili için Premedinin Yunanlılar tarafın- l 

dan işgalinden sonra, dün cenuı>ta 
;\ya~araııdanm da işgaJ edildiği 
Jıakk:nda "fr haber gelmiştir. Şi
ıııaltle d·· Italyan ku.vvetleri El
basana dogru çekilmektedir. Elba
s.an 'l>oııanlılar tarafmdan geçen
lerde isgal edi len Pogra<lcç şehri
nin 60 kilometre kadar garbiııde· 

Ö rfi idare kcmutanır.ın. 
kabul ettiği ziyare t ler 1 

1 

VATAN 
FEDAİSİ 

merhun bulunan Üsküdarda Ka -
dı.asker Ahmet Ef. mahall<!iıi Nuh 
kuyusu sokağı eski 41 mükerrer ve 
yem 43 sayılı. maa bahçe bir bap 
hanenin paran çevrilmesi hak -
landa tanzim edilip yukarıdaki a& 
resinize gönderileıı ödeme emri ad. 
resinizin nıt>Cl'ıul bulunması ha:;e-

dir. 
Btınnnfa beraber, büvük Atinıı 

.-u clet.ri. karilerin.e herşeyfo Yu
nan orchıları için mükemmel bir 
surette cereyan et tiğj tasavvuruna 
kapılmam•laı::uu tavsiye etmekte
dir. 

-Eleft.....,n Viına• gazetesi: •Bİİ>
yük bir muharebe arj fesindeyiz.• 
tfiyor. 

ha lya n tebl iği ne göre, ik i ordu 
mmtalıalarında diinkü gün taar
ruz H ~nkabif taarnnlarla geç
miştir. ltaly:ın tayyareleri yolla
rı, köprüfef'i, levazım kamyon l•
nnı ve yürüyü' halinde bulunan 
k1 taall. bombardı111an etmişlerdir. 
Dün iki İtalyan tayy~e.si üslerine 
d.iiıunemişti.r. Del!ino isminde bir 
İtalyan denizaltıst l:ge denizinde 
bir Ynıwın l<>ı· itg nnılu:ibini ha • 
tırnnşt.ır. 

liıuıdan cel- hab~lcı!, cephe· 
nin şimali şarki bölgesinde şid • 
ıletli mulıaı:ebeler olmaktadır. i
talyanla.ruı. şicUletli müdafaaları
na ve mü hıadclit ıruıkabil taarruz
larına rağmen, Yunan ilerleyişi 
devam ebnektcdir. 

İagiliz tayyareleri da Tepe<lelen 
ile Berat arasında ric'at eden İtal
:yan kollarını bombalamıştır. Aya- , 
saranda açığında bir İtalyan tor
pito muhribine iki tam isabet kay· 
decfılmistir. 
o' N U AL.,IAN TAYYAR.ESİ 

DÜŞÜRÜLDÜ 
İngilh ' . !· ı !erine göre, Alman 

tayyarrlrrı <hın gece Londra ve 
orta İıı~tere üıerinde uçarak 

(Birinci sahifeden devam) 
de sarhoş olanla.!• saat 24 den 
sonra ııiirültü edip balkı rahatsız 
edenlerin yakalanmasına. filim ve 
senaryoların. kontröllerine. abone 
ve ilan santaicilarının tutulması
na. edebe mu11ayir oYun ve resim
lerin men'~ ait l)(llis kanunun -
uaki vazife ve satahivetler Heyeti 
Vekile kararile örfi idare kc:ımu
tanlıl!ına intikal etmiştir. 

Örfi idare komutanlığı bu vazife 
ve salfilıivetlerini ııolis vaıs.ıtasile j 
ifa ettirecektir. Kararın tat·bika~ 
etrat'mda idarei örlive komutan!~ 
ile emnivet müdüriimüz B. Muzat- ı 
fer Akalın teırnısta bulunmakta ve 
bu hususla çalıaılmaktadır. 

* P<ya•daki sabunların eneriol 
hileli olduğundan Rltı. kontrölltt y~ 
pılaca.ktır. 

bombalar atmışlarılır. Düıı sabah 
ye (;ileden sanra tla Keııi Kontlu
fıunwı şark bölıcesinde bir hava 
mnharel>e&i ..ı .. uş. ll Alınan tay
yaresi düş_ürülmüştür, Bir İngilis 1 

avew kayı ır. Pil<>! knrtulmuştur. 
lllİllVEIUN STOKLARI 

TÜKn'İYOR 
1 

Bliyük harp, sergüzeşt, aşk ye 

cid al filmi. 

Türkçe sözlü 
Büyük vatani ve askeri dram. 

&şt:'a &İ.CHAIID Diııf 
Dilber GAİl. PATıtic:K e 
~ i"ONTAİNE oJduğu 

h alde 12 büyük Yıldız .. 
On binluce ligüraa 

Milyonluk film 

BUGÜN 
Matinelerden iti baren 

TAKSİM 
Sinemasında 

1 bHe bihl teblii! iade edilmiş ve za
bıtaca da r.ıpılan tahkikat neticesin
de ad~iniz bulunamad.Vndan...!.t 

tan.bul icra hakinıli~ince ödeme 
emrinin bir av müddetle ilanen 
tebileine karar verilmiş olduğun
uan işbu i.lfuıın tarihi teblii?inden 
itibareıı. mezkur müddet icinde bor
cu ödemeniz aksi halde> takip tal~ 
bine karsı bir itirazınız varsa teb
l:ii! t.ariltinden it.iıbıı.ı;ett vine mez
kur müddet icinde bildirmeniz ak
si halde bu müddet zarfında iti • 
raz etm..-zsenız merhuııun satıla • 
cai?ı ödeme rmri t:ebliiti makamına 

i kaim olmak üzere ilan clunur 
. 938/3600 

Sahibi 111!! nefTİ1f!lt itltJTe eılu 
BOf muharriri 

El"EM lZZET BENiCE 
Son Telgraf Matbaası 

Bu akşam T U RA N Sinema 
Tiyatro.unda 

Saıl'atkiır NAŞİT n arkadaşları, Oknyuru SUZA,' ve yeni 
VARYETE numaralan. KUDRE't HELVASI Komedi 3 perde 
Sinema: Gündü.ıleri 11 de11 itika ren de,·amlı matineler. 

l 1 - SAADET YUVASI ;e.::;: ~~~~ıı 
Saliıhiycttar İngiliz makamlil -

rında beyan edildiğiae (Öre, Al -
manlar istihsallerinden ve gelirJo. 
rinden farla beD'Zİn sarfetmekte
dirler. İng;liz: tayyarelerinin Al - 1 

niau ekonomi hedeflerine gittik -
çe artan hüc~lan da sıkınbyı 
arttırmaktadır. İtalyan s6oklarr da 
şüphesiz tiilcenmekted ir. İtalyan
ların ı\frilcada ve on ilri adadaki 
sokları kili de~ , 

2 .. H 1 R S 1 Z K i M .... ? g~c:ı~~. 
Büyük bir -ır iozeşt fil.mi, 

Akşamlan sinema I!.311 da haşlar 21.311 da biter. Tiyatro :U.35 .. 
başlar. Sinema ve tiyatroya bir biletle gı.rilir. 



• 
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O zaman, Balkan gazetelerinden birinde şöy
le bir yazı çıktı : « Oımanh dewletinin galiba 
l:. alkan ıiyaıetine akıl erdirecek diplomatları 
yok f Olsaydı, bu ateş çabuk söndürülürdü. » 

(Çarlkof) un gayreti 
Balkan hiila'.imetleri arasında 

bir lesme ve anlaşma emelleri ve 
buna ait teşebbüsler Yeni bir iı 
detıildi Çarlık Rlls:!'asının İstanbul 
sefiri Carikof'un bu hususta hayli 
gayret sarfettiği ve Türkiye de da
hil oldııiu halde, böyle bir ittiha
dın husulüne 5iddetle taraftar ııö
r~ muhakkaktı. (Bu mese
leye ait Bahıali hazinei evrakında 
ı:ıek mühim dosyalar vardır.) 

~ sönctünilıilirdi.• 
Tarzında bazı yazılar vazmal!a 

başlamıştı. Bu bir Sırp gazetesiydi. 
Gazetenin Türkiyeye ithali kabine 
l<ararile menedilnıişti. 

Halbuki, Sırp gazetesi hl<; de 
vanlış vazmıvordu. Yukarıdaki sa
tırlar, hakikatin ta kendisiydi. Acı 
olduğu için ziilfüvare doku.ıımu.ştu. 

* Balkanlarda çarpışan 

menf ai:tler 

Reımi ve Nim Reımi Müeııeıelerin 
Halkımızın Nazarı Dikkatine 

ve 

Aaerlerirnhe hazırlanacak hediyeler içinde en ~lisf olan !llrl1 n 
arkası kalın boz ıayaktan yapılm11 avcı ,.el.eti ıiparişleri alınıp sür'atle 
tea1iın edilmektedir. Haftada iki bin yelek teal!mi mümkündür. Mlllıim ve 
1oplu olaraktan yapılacak .siparişlerde fiatı 200 kuruştur. 

(Bundan evvel bildirilen perakende 200, toptap 180 kurus tiat. Clıııf.i :ıa
yak, arkası ularlı yeleklere alddir.) 

rtiRKin: IÖYLil ve işçi BLBİSELlli 
Toptan at ş yexi: 

t...nm.ı SQlt;,,nhamam İrfanfye Oufısı Ne. 11 - 11 

r elgraf muhabere bilgisi olan ilk 
mezunu memur alınacak 

mektep 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden 
1 - İda...,miz münhallerine ilk mektep IMZUDU ve telgraf muhaber<o hllgl

slne Ylk:ı1 olmak üzere alınacak maqlı veya Qcretli memurlar- için müsabaka 
imtihanı yapılacaktır. 

2 - Müsabakada muvattak olanların idarenin teklif edeceii yerlerde memu
n;_,,,t kabul •tmeleri ıarttır. 

3 - Müsabakada muvaffak olanlara 3658 sayılı kanım hükümlerine göre 1 

clO> lira maaş veya 40-45 lira ücret ve rilecektir. 

4 - İdare dahilinden milsabakaya I,ıtirak edecek hal baş bakıcı, baş müvez
ıi n bakıcı · ve müvezzilerin c30> ,.aşından evvel idareye intisa.p etmiş olmaları 
prtlır. 

5 - İdc.re haricinden müsabakaya girmek istiyenlerle halen idare dahilinde 

Vaktile Osmanlı Türkivesini se- bulunan muvakkat memur, muvakkat bakıcı ve müvezzilerin 788 sayılı memu
vindiren, ve pek büyük ümitlere rin kanununun dördüncü maddesindeki şartları haiz olmaları ve devlet imtiha
düsüren Rus _ Japon muharebe .. nma ilk defa alınacaklann c.30> ya§llll g~me~ olmaları IAzımdır. 

GOZELBOYOK 
ANNELER 

Genç ve taze görünmek 
için bu kolay tedbiri 

tecrübe ediniz 

Böyle bir ittihadın en şiddetli 
mürevviçlerinden ııecinen Cari -
kof'un bu ittihada Tür.kivev:i de 
almalı: ister '1ibi ııörünmesinin se
bebi, o sırada Türkivede meşruti 
ıdarenin ilan edilmis olınasıvdı. 
Zira, Çarikof bu vazivet karsı -
sında Türkiyeyi ihmal etmek su
retile ııavret ve mesai sarfına im
kan bulamazdı. Türkiyeyi de böy
la bir ittihada alımva imkan ha· 
=lı7an saik, şüphesiz ki, mes -
rutivetin ilanı hiıdiscsivdi. 

sinden sonra, Rusların: $arkta w 6 - Halen idarede müstahdem olanlardan müsabakaya girmek lstiyenler 30/ 
aksavı şarkta en büyük rakipleri 12/940 paza~sl akşamına kadar yalnız bir dilekçe ile ve idare haricinden gir
olan İngilizlerle itilaf ettikleri l!Ö- mek l.!tiyenler de yine mezk(lr tarih alrşamına kadar dilekçe ve evrakı müsbite
ı:ülınüstii. ı lerile birlikte ~ühanlarm icra olunacağı P. T. T. merkez müdürlüklerine milra-
Artık •şarkı karip > buhranı bu caat edecekl•rdır. 1 

anlasına ile büsbütün şiddetlenmiş 1 7 - Müsabaka vlliint P. T. T. merkez müdtirlülderinde muhabereden 2/ı/ 

Beyaz renkte (yağoız) ToKalon 
kreminin ihz~rı için 20 seneden -
beri kullanılmakta ol~n meşhur 
formülde mevcut gizli diğer cev
herler meyanında takim ve tas.. 
five edilmiş süt kaymağı ve zey
tinyağı da vardır. Bu krem cildi
nizi serian besler ve gencleştirir, 
tenin ga vri saf maddelerim ve bu
ruşukluklar .nı izale eder. Cildinizi 
taze, nermin ve genç _gö.c:terir. Ay
ni zamanda nefis bir koku ile tatir 
eder. Sıyah benlerin zuhuruna ına.. 
ni olur. 

RusyiUllll ve Avusturyanın Bal
kanlarda alakaları ve bu vüzden 
tak:iJ) ettikleri siyasetleri olma -
savdı. Makedonva ve Arnavutluk 
meselesi pek ook evvel - şijphesiz 
Osmanlı devletinin zararına ola
rak - halledilmis olurdu. 

bulunuyordu. 941 perşeme günü saat <9> da ve umumi bilgilerden 3/1/941 cuma günü saat <9> 
Rus diplomasisinin Balkanlarda da yaplacaktır. •11355> 

takip ettiih maksat, İslav hüku - ---------------------------
metlerini Rus nüfuzu altında top
lamak idi. 
Diğer taraftan da Avusturya hü

kU:ıneti, her türlü desise ve vesa
ite müracaat ederek. Rusların bir 
noktada toplamak istedikleri nü
fuzu dalhtmai!a ve Rusları hedef
lerine ulastırm.amak için bin türlü 
entrikalar oevirn.eile çalrnıvordu. 

j-Kaaıköy Vakıflar Direktörlüğü ilan l a rı J 
1 

1 - Üsküdarda Altunizade maballe . .;inin Koşuyolu caddesinde eski 46 yeni 
1 

1 58, 60, 82 kapı sayılı ve bermucibi senet 41355 metre murabbaı arazi içinde meb
zul c;-am ve ayrıca ke.;tane, sa ire ağaçlan muhtevi ve kilçilk Çamlıca caddc.:J ile 
Koşuyolu caddelerine geniş cepheleri bu \unan korunun mülkiyeti satılmak üzere 
9098 lira 10 kuruş muhammen bedelle kapalı zarf usulile müzayedeye çıknnl

nu.ştır. İhalesi 9/12/ 940 pazartesi günü saat 14: de Kadıköy valnflar ml.td t.irlil
ğünde icra kılınacaktı r . 

2 - Arttırmaya girmek istiyenler 682 lira 36 kuruş teminutı muvakkate 

Mütehassısların beyanatına gö
re ciltte görülen bu şayanı hayret 
tebeddül ve tekemmül, sırf Toka-
1 ·ın kreminin muntazaman i:.:; i. ima
line medyundur. Hem en siz de bu
gün den kul l annı1\"a basl:l\'1n1z ve 
her sabah daha gc,nç gür unürcünüz. 

O zamanın siyasi kaplarından 
olarak - her tarafta olduğu gibi • 
burada da zararımıza ve alev • 
himize tecelli eden menfi bir ha
yata malik idik. Biz ancak büvük 
devletler arasındaki rekabetten is
tifade edivorouk. Ve bütün kuv
vetimiz de hemen hemen buna 

Balkan hükfunetleri, bir aralık 
- mesrııtivetten sonra - bu · iki bü
yük ve makiis cereyanın sevk ve 
tesirile baska baska vaziyetlere 
düsmüs ve ittihat fikri etrabnda 
toplanmak .imkanları hasıl olama
mıştı. 

akçesin! Kadıköy vakıflar müdürlüğü ve7.nefilne teslim etmelidir . ~ ~. · :"!'l!'ill'l:t'<ll:'!ll~ 
3 - Tek.lif mektupları 1 inci madde:Je yazılı saatten bir saa t evveline kadar 1 Böbrekl<.·r<l en . idr:.ır torbama ~a ... 

arttırma komisyonuna verilmiı olacaktır.. dar yollardakı hastalıkların mık -
4 - Posta ile gönderUen mektupların da ayni saa.te kadar komisyona ıelm~ rop1arını kökünden temizlemek 

olması tart olup gecikmeden vakflar idaresi mes'ul olmıyacaktır. · için HELMOBLÖ kullanınız. 
münhasır kalm:ştı. 

Zaten Abdülhamit de otuz üç 
Yıl süren saltanatım, bu siya.sete ı· t b 1 l' .. .. 

5 - Dış zarfların mühür mumlle iyice kapatılmış olması lftzımdır. «11100> H [ L ~1 o B L E u (Devamı var) 

S4Iılarak devam ettimıemis mivdi? s an u as ıye 4 uncu 
Fakat. bu hal ve bu sivaset asır- huk k ha" ki f" "· den· 

larca süreıne7.d.i. GUnün birinde bir U m I 9 ın · 
cCarikof. meydan siva.setine atı - ZollE!Uldak ııümrük idaresi tara-
larak, yalnız Makedony;ıyı değil, fından Mahmut Acar. Mustafa Ze-
bütün Rımı.eliyi b izden koparmal!a ki Burııucu oğlu ve İstanbulda 
calısıyardu. Bu çalısmavı devlet Sülevmaniyede 8 inci, ilk okul kar· 
adamlarmıız da, (İttihat ve Te - sısındaki evinde mukim; hacı Ali 
rakki cemiyeti) erkanı da pekfili Semercioiılu. aleyhlerine açılan B o· N ı G • R . 
bilivor ve ı;özlerile görüvordu. alacak davasının muhakemesi sıra- aş ış, ez e, rıp, omatızma, 

Mesrutivetin ilAnını müteakıp sında: miiddeialeyhlerden yukarıda ' · / 
·Carikof· ne Y2Jllllak istemişti? adresi yazılı hacı Ali SemercioiHu- Nevralji Kırık lık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

Carhk Rusvasınm bu kurnaz el- na gönderilen tecdit arzuhaline · ' .. . . kli · d kı \ 
cisi, Balkan devletleri ittihadını mez.kılr evde bu isimde bir kimse icabında ıtınıde llç kaşe ah nabılir. ~· .tı~ en H nınıs. 

- d · Her yerde pullu kutuları ısrarla ısteyınız. vucu e getırmek maksadile çalı.şı- olmadı~ cevabı verilerek tebli~ 

Böbreklerin çalışma kudretini art

bnr. Kadın, erkek idrar zorlukla

ruu, eski ve yeni belsoğuk.luğunu 
mesane iltihabını, bel ağrısını 

aık ilk idrar bozmak ve bozarken 
yanmak. hallerini giderir. Bol idrar 

temin eder. f<:t:arda kumların, me
•anede ta:;Jarın te:;ekkillüne mAnl 
olur. 
DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı 

temizliyerel< ır.avileştirir. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatım ha • 
izdir. 
HER ECZANEDE BULUNUR. 

vordu. mazbatası iade edilmiş, bunun ü- \ 
Balkanlarda böyle bir ittihat vü- zerine mahkemece Hacı Ali hak- DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

cude gelecek olursa. Rusyanın Bal- kında ilanen tebligat icra ettiril - Sıvas - Erzunım istilcrazuıın ~ buçuk mllyon liralık yedinci ..., son tertl- •Gemi demirler! örtüsü kama çlvisl-
kanlardaki nüfuzu da artmıs ola- ırnesine ve kendisine bir av müh- binin Süskripsiyonu da diler lertipl..-de olduğu gibi hallun ve müessesatın a:öe- nin ve buna mümasil mevaddın dökill-
caktı. Zira, Balkan devletleri Ma- let verilmesine ve muhakemenin \erdiği rağbet neticesinde muvaffakiyetle kapatılınJ§tır. cıı545> mesl usulU> hakkında ihtira için İktı-
kedotıYa ve Arnavutluihı Türkiye- 27 /12/940 saat 14 d e talikine karar sat VekAletinden alınmış olan 2 ilkt•i-
den koparmak suretile arazi ve nü- verilmis olduihından mumaileyh !. l"\A •ı MA HER YERDE rin 1929 tarih ve 1008 No' lu ihtira be-
fusunun artmasını temın edecekti. Hacı Ali bir ay zarfında mahke- tL1 ratının ihtiva ettiği hukuk bu kerre 

Bu neticeye göre bütün Balkan meve müracaat etmedi~ veva bir (,:.·y ··-_' , .. ;;. Mııfr..lı'I başkasına devir veyahut icadı Türki -
devletleri Rusvava minnettar kal- vekil göndermedii!i takdirde hak- ~-' ~ ~ ' yede mevkii fiile koymak için icara da-
rnıs olacaklardı. ÇarlıJc Rusya da kındaki muhal<emeve ıııvaben de- t: ;.; .- - hl verilebileceği teklif edilmekte ol -
bu suretle diı?er devletlere Bal - vam olunacağı ve işbu ilfuun bir ' ~' makla bu hususa fazla malümat edin-
kanlarda nüfuz mıntakası wrmi.s suretinin mahkeme divanhanesine mele lstıyenlerin Galatada Aslan han 
o1mıyacaktı. asılmış oldultu ilan olunur. 939/372 5 ıncl kat 1 - 3 No. !ara müracaat ey-

İşte cÇapkof• bu sinsi zaferi - ---- lemeleri llAn olunur. 
tf'mine uğraşıyordu. DEVllEDİLECEıı: iıırlıı.A BERATI ,'/."' - DEVREDİLECEK iıırlRA BERATI -

Rus elcisi, Ahnıet Muhtar paşa tSellüloz pudrası imaline dair ısla- !·-:~ .!' : cTabı işlerinde varakalarn besleme 
kalıinesinden çok evvel, İttihat ve hat> hakkındaki iht_ira için İlttısat Ve- ~ · · .. ;,.;-.; . -ı usulünde ıslat.at> hakkındaki ihtira için 
Terakki erkarule de birkac temas Uletinden istihsal edilmiş olan 19 ilk- "°.\\ •>· - ·• İktısat Vek~letinden istihsal edilmiş o. 
v:..pmıs anlara da tatminkar vait- kanun 1938 tarih ve 2718 No. lu ihtira lan 26/7/938 tarih ve 2620 No. Ju ihtira 
!erde bulunmuştu. beratmm ihtiva etliği hukuk bu kerre S İ R K E C İ beratının ihtiva ettiği hukuk bu kerre 

O sırada Balkan R;azetecilerin - başkasına devir veyahut icadı Türki- Sa!kımsöğüt Demirkapı Dr. Hahz Cemal başkasına devir veyahut icadı Türkl-

l•tanbul Asli7e mahkemesi 8 inci hukuk 
dairesinden: 

Evvelce Beyoğlunda Kaımerhatun mahallesinde eski cc'r"'r 
Camcı sokainfı.da yeni 8 numaralı apartımanda mukım ik•r. ~~ 
mukaddema Kadıkövünde Bahariye caddesinde Şcvki bcv sak~ 
numarada mukim iken halen i·kametgiilu meclıul olan lııave;~urlti 

Davacı hazineye izafetle İstanbul maliye muhakernat mu d J'I 
vukatlarından Rüstem Kemal tar:ıfından aleyhinize Beyoıtlun ~ 
hatun mahallesinin Camcı sokağında kain 8 numaralı aı:ıartJ1132 13r 
hissesinin iskan suiistimalinde aahl.ekarlıkla namınıza 18/7/9 •2 ııf de tapuca muamelei tescilivesi icra ve müteakıben yani 2/9j93d ıır. · 
de tarafınızdan Necımi Güneşe 4000 lira mukabilinde ferae e ~ı. 
mumaileyh Necmi Günes de 2000 lira borcuna karşı sizin le!ıınhl-~l 
ci derecede ipotek e1ııniş ve mezkilr ııavriınenkulün istirdadı •et 
Necmi Güneş aleyhine acılan dava adı ııecenin suinivetle har~~ 
87'lasılarnadığından reddedilmi,<; ve hazinenin bu yüzden uii:ra ~jSSI' 
sızden talebe hakkı bulunmus ve mezkur gaYrimenkulün avrı b~ · 
•250 lira kıvmetin~e oldulnı anl~ılmış olduihından hazinen''da~ 
den u~adı~ 4250 !ıra zarar ve zıyanla ·bera.ber Necmi Gunes . · 
hazinenin ihtiyar eyledi~ 28 lira 35 kurus ki ceman 4278 .l•f~~ 
rusun maa faiz ve masarifi muhakeme ve ücreti vekaletle bır feri' 
siline karar verilmesi ve işbu gayrimenkulün Necmi Günese JJ1' 
delinden 2000 lira matlubun uz bulundu im tapu kaydı ile sabıt 0 ~ 
binaen işbu alacai!ın müddeabihin temini istifası için ihti\·atendc 
karar itası ve iootek kavdının tadil ve tamr edilmemesi icın ıl.ıl' 
lik tedbiri ihtiyati olarak tapuya ı~'arda bulunulması talebile ac 91 
vanın vapılan muhakemesinde: Tarafınıza tebliği muktazi rla''3. 

linin ikamell!.ihınızın mechul olnıasına binaen usulün 142 iJıCl13r 
sine tevfikan ve ilanen teblii?ine ve ııazetede isbu ilanın ne~Tı }ı!· 
ferdasından itibaren bir av müddet icinde cevao vermenize ~fJ. 
ce karar \'Cr ilmis ol,,., akla ilanın ferdasından itibaren bir av ıc ı~ 
van ıav;hanızı venneniz lilzumu ve isbu arzuhalin bir nüshasın ~ ı: 
keme di\nnhanesi~e talik edildil!i teblii! makamına kaim o]Jll3 

fliin olunur. 94fl/42 , 

TAK.SİM BELEDiYE GAZINOSV 
Yeni varyete programını ilan ediyor: 

Q U A T R O Ü T A S Y: Revü Komik ,/ 
T R t O M E X t C A N O S: Fevkalade eğlenceli nu~ 

D O U H A V K t N S - A L E X A N D ıt . ,1: 

• 

Klasik atlerler Romanya Conser tiltl 

Çigan Orkestrası - Albaharv - caı 

~ 

l 2000 - 2000..-

3 1000 - 11000~ 

2 750 - 1500.-

' 500 - 2000.-

8 250 - 2000.-

15 ıoo - 3500.-

80 50 - 4000~ 

00 20 - 6000..-

T ürkiy.! İ ; Cank sına para yahrmakla yal· 
n.z par biril _ .İ§ olmaz, aynı zamanda 

ta!iini_i de denemi§ olu 1unuz. 

ıı:-.ld•l•r : 4 Şubal, 1 Ma-

J ta, 1 Aiusloıı, s İklnd- 1 ı hesaplannda en az elli JJ . 
! ra8I balunanla.r kur'a.ya 

\ ~
Kumbaralı ve kumbaras1> 

' 1 dalıll edilirler • 

den biri: yede mevkii fiile koymak içm sallıhi- H ı · ı s L OKl\tA.lll HEKİM yede mevkii fiile koymak için sal(lhi _ 
cTürkiyenin ııaliba bu vük- yet verileceği tekli! edilmekte olmakla a } CZCr DAlULIYE MÜTEJIASSISI yet venne teklif edilmekte olmakla bu 

sek Balkan sivasetine akıl er- bu hususa !azla malümat edinmek isti- d k hususa fazla malQmat edinmek isti _ - -
direcek diplomatları vok. Ol- ı yenlerin Galatada, Aslan han 5 inci Karyola fabrikaıııı: • 

1 
'.\fnayene 2!~:~r;.~u-!~~eı: Z!lBS yenlerin Galatada, Aslan han 5 inci kat }sianbul dördün-

-Sarıyer sulh hukuk h~kiffl 1 

İstanbul belediyesi taraflJld~; 
)'"ilk.derede Maltız sokağındJ S 

kahvede mukim Halim Kaf!lııı" 
hine açılan bedeli icar dava:5·J 

layı müddeaaleyb llalime P' ~' 
davetiye ve yaptınlan polis ııı I 
dan ikametgA.'unın meçhul olÔ 
laşıldıiından l!Anen tebügal . 
karar verilerek duruşması ~ 
saat 14 <U! bırak:ıldığından ııı 

savdı Balkanlar bu derece ka- kat ı - 3 No. Jara mUracaat eylemeleri Ser~iyi ziyaret ediniz. --- - 1-3 No. Jara müracaat eylemeleri 

====az=v=e=Tür=·=· =k=iv=e=bu=a=teş=i pe=k= il=" an=o=lun=ur=.=========·=ı ·= ·= ·= ·=· =· =·=·=·=·=-====================iliı=n=o=h=uıur=.========- cü icra memur lu-

YAVUZ SULTA SELiM 
Halif el~r Diyarında 

No. 6 3 \'azan: U. SAMI KARAVEL 

Kalyonlar delik d ~şik oluyordu 
Artık bundan sonra Türk do -

nanması düşmanın birinci hattını 
ı ~gal eden kalyonları tahrip et -
mel< üzere muvakkat hücumları
n ı tatil e<ierek toplar.nı seri bir 
surette ve meharetle kullanmağa 
b<1şladılar. 

Düşman kalyonlarından dahi 
'.Nırk donanması üzerine yağmur 
tan~si g>bi mermiler yağdınhııak
ta ıdıyse de menzillerinin kısa ol
masından layıklle tahribat yıı.pa
mıyorlar<l ı, 

Türk harp gen:.lerin<len atılan 
rn ·rmiler ı.se kalyonları cielik de
fl.k eyliyordu. 

Türk gemileri Küçük olmakla 
bera-ber top merızilleri uzundu. 
Düşmanın ilk hattını teşkil eden 
kalvonlar beriıad olmuştu. 

Bunun üzerine düşmanın ikinci 
hattını. teşkil eden kadirgalar İ
talyan Amirali Anderya başta ol
duğu halde ileri atıldı. 
Anderyanın maksadı Türk do

nanmasını ric'at ettirmek, kalyon
ları lnırtarnıaktı. 

Fakat, Amiral Doryanın kadlr
gaları şid<letli bir Türk topçu ate
şine maruz kalınca tekrar kal - , 
yonlarının arkasına kaçıştılar. / 

Barbaros, manevı·asını p('k mü- , 

, kemmel Ye dahiyane yapmıştı ve 
bu manevra esıı a.wıcia Turgut Re
isın kumandasındaki ihtiyat kor
san fil nı.u dahi du~man kadirga fi
losu yerini terkecııp kalyonlarının 
önüne ~!iği zaman, düşman kal
yonlarının boş kalan ar<Lna bir
denbire hücum etmiı;ti. Turgudun 
bu manevrası harikulade idi. 

Anderya Dorya, Barbarosun ve 
Turgudun gösterdiği meharet kar
şısuıda ne yapacağını şaşırmıştL 

Artık iki taraf· iyıden iyiye bir
birine girmişti. Meydan muhare
besi ateş ve duman içinde kal • 
m1~tL 

İki taraf biriıirini görnıeı ol -
muştu. Harbin 1'öyle karışık bir 
zamanından istifade fikr;i~ İtal
·;an .ı.nıir~lı Anderya D~rl '• Türk 
donanmasının hattı ric'atini kes
mek için, kalyonları ile kadirga • 
ları arasında, yani iki ateş or ta
sında bulundurmak için bir gayret 
göstererek bir kaç defalar kara -
rının icrasına teşebbüs etti. 

Fakat Ba~baros daima müteyak
kız bulunduğundan asla gaflet 
göstcrmiverek dili;-:anın bu ma
nHTas•m mukabil harp harekati-
1< Dcızdu. Fille sokturmadL 

Anderya doryanın Türk donan- . 
ması hattı ric'atine düşmek gay
reti her defasında Türk denizcile
rinin şiddetli ateş i ve mahirane 
manevralarile karşılandı. 

Bu suretle Anderya Dorya ric'at 
etıneğe mecbur edildi. Amiral 
Dorya, birbirine çatan harp ge -
milerinin etrafında dokuz dolaş
mağa başladı. 

Harp gemilerimiz birbirine ça
tılmış gibi vaziyet aldıklarından 
düşman tarafından ayırmağa im
klın bulunmadı. 

Türk oonanmasının cepheden 
ve ihtiyat korsan filosunun ce -
nahlardan bir noktada çatılıp kal
ımış olan gemiler üzerine saatlerce 
şiddetli top ateşleri icra eyleme
leri bu gemileri hakikaten müda
faaya muktedir olaıruyacak bir 
derecede tahrip ey !emiş olduğun
dan Barbaros bir işaret vererek 
Türk donanması, düşmanın birin
ci hattını teşkil eden kalyonlar ü
zerine şiddetle hücuma başladı. 

Hattı harp üzerinde bulunan 
tekmil Türk gemileri birden hem 
ilerlemei(e. hem muktedir olabil
dikleri kadar şiddetli top ateşleri-

ne devam ederek kalyonlara !ay,.. 
kile yanaştılar. 

İ§te tam bu sırada şiddetli bir 
avazei tekbir ile müsademeye baş
lıyarak bir nicesini garkettikten 
sonra kalyon hattı hariıini yardı
lar ve bu suretle düşman ikinci 
hattı harbini teşkil eden kadirga
lara doğru :Yiirüdüler. 

Türklerin bu hali ehlisal.i:be deh
şet verdi Fevkalade bir JcoI'ku yü.. 
reklerine indi. 

Düşman kalyonlan yanıyordu. 
Hattı harbi yaran Türk denizci -
leri düşman ikinci hattı üzerine 
Allah Allah ivazile saldırmıştı. 

Çok geçmeden ikinci hat da bo
r.uld u. Ehlisalip perişan olınll§tu_ 

Andery a Dorya pşll"lllJŞtı. Düt
man amiralinin kumandasını aıı
lıyacak ortada ltimse kalma:ımştı. 

Yani düşman kumandadan çö -
zülınüştü. Da~tı. Korsan fi
lomuz, babayiğit 'I'lll'gudun laı -
mandasında cenahlardan, geriler
den düşmanı harpalayıp dağıtı;yor 
ve şaşH"tıyordu. 

ıOevamı var) 

ğundan: 
Evvelce Kadıköyünde 
Moda caddesinde 26 
numaralı hanede mukim 
iken halen adresi meç
hul bulunan Şerafetti-

ne. 

~ 
de hazır bulanması veyahlıt 

cöndermesl için tebliğ mal<•"'! 
olmak üzere on beş gün müd~ 
olunur. (940/196 

Mülııa Evta:ın sandı~ izafeten Zayi: Vasisi ·bulundu_i!tl: 
İstanbul malive muhakemat mü - d ullah N ecatinin 1'.'nı. in_?ıı,~ 
dürlüiil tarafından müdavene se- müdürlüğünden 3082 cU"" 
nediDe müsteıriden 1415 lira 19 ku- marasile almakta oldu~ıı'ıı' 
rusa mukabil merhun bulunan cüzdanını zayi ettim. yeıı 1" 
Sehzadebaşu><fa Revani çelebi ma- karac~ eskisinin d> 
hallesinde Seldıanbası İbrahim ağa :voktur. va··~ 
~ eski 3, 5 yeni 3 savılı Hanife 
ıınukaıcJdema hane elvevm arsanuın ====-=====V.~ 
ı:ıarava cevrilmesi i<;in tanzim e - miş olduihından işbu ila~~ 
dilip yı.ıkarıdalri adresinize ııönde- nesrinden itibaren mezkıJ -~ 
riJen ödeme emri adresinizin meç- içinde borcu ödemeniz ''e' 
bul bukmması basebile bili telıli1 talebine karsı bir itirazıfl'ııc 
iade edilmis w yapılan zabıta talı- yine mezkı'.ır müddet iel~ 
ikikatile de bulunaınadıkı anlasıl- dairesine bildirmeniz ıı~ 
ması üzerine İııtanbul i<:ra hfilcim- merhunun para;-a ccYrl ıt· 
liltince ödeme eır~•nin bir av :ınüd- m.e emri • .. hliiH ,.,. a1 an1 

detle ilanrn tebl~~ne karar veril- i olnuık üze t 1 r ( ı u r. 


