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ETEM İZZET BENİCE 

CQrı hevli ile 
saldırış 

~lınanya, taarru:zi kabi
lıyeti her gün bira:z da
ha kuvvetlenen İngilte
re kar1mnda olduğu ha
clar yer yer uğradığı 
l'lliişkülô.tı ve artan teh
like/eri önlemek için 
can havli ile bütün cep
helerde harp talihini 
•on bir denemeye aev-
ked b·1· ......_e ı ır ... 

~· : ETEM iZZET BENiCE 

~>, ~lolotof mülakatı bitti 
hır r.,,,mj tebliğ neşri il• 

ılilo.lıındu. l\lüteaınil tebliğle· 
1 ile l·azılmış bulunan bu 

;:~anı.enin ayrıca bir hususi
,~~ •sı bulunup buluıımadığı

~'•l lıl_dcu ziyade, zamanın ve 
ı.,."••n inkişafına terketmek 

4; 11 '
11de olan harekettir. 

\;i,;''• Sovyct Baş\"ekili ve 
~ı,~h Komiseri ile de görüş -
\ı,d sonra ağlebi ihtimal A\•
\~; :kı siyasi temas Ye faaliyct
:ıı;ı .,an:ıaınJamış bulunuyor. Ge
~~ '_•nko ile temas edilıııi~tir. 
l"l-•tı ıle temaslar yapılını~lır. 
('llt, •rle de temaslar bitnıi~tir. 
.""'ıd 111 haricinde ve Balkanlar 
th11~ l:litıerin görü~eceği, siyasi 
~~ti •r sarfedeccği Avrupa 
~b~ kalmamıştır. Almanyanın 
,'.llb;j a Ve Amerika ile olan mü

ıt.·. Vaziyetlerinde bu sırada 
d,~'\iklik olacai;ını zannetme

'· . Veri ~oktur Qı~I .r • 
,Ilı Şahsi kanaatimize göre, 

~.~on siyasi faaliyetini (Bcr-
1 it• 0•kova) noktai nazar tea
~la~ kapa!ken yeni bir döniim 
L.~Oktıa gırmiş bulunf11aktadır. 
,lj '1ı lada Almnn~anın göster -
ı.:ı 4"»ra 'udur: Kendisi i~in 
~ ıı. hbaı ettiği , e planını çiz
l'bi 1'<eye vasıl olnıal< üzere 
.:oııiııı:•an Almanya Polonyayı, 
\ t tlıa, Holanda, Belçika, 
~ti~ Fransa, R~manyayı işgal 
• ~ etıniştir. lspnnya ve is
ı,1 1~ 1llda orta ve garp Avrupa 

'lı~1Uz.erinde işgnl etmediği \"e 
\ ı, 1 ~ 1 refeylemediği hiçbir 
~l<tı •lnıaını~tır. Fakat, hiitün 
'< d }·a~a~ken n yaptıktan 
~e a hı~hır sey karnnmadığı-

1,~8 •sıı hedefe varmadığının 
•ı.1 ha •atnııştır. Çünkii, Alman
r' ~ •be sevkeden biitiin mese· 

dua hakiki iımilkr olduğu gi
·~~~llıaktadır; a'keri mu-
1 htler hiçbir ~eyi hallet -

~.·~~ııktedir olamamış, bilakis 
'lııı1 ~tı arttırmış, gaileyi ço -

•i~: ~: İşgal \'C istilfılar lıarp
d<t • 1 ınaddi, manevi , .• mali 
~l '.~.1 hütiin bütlin arttırınış, 
ı~,~.uı nıilyon yeni insanın 
h u hayat ıncs'ı:li~·eti Al -

'\~~ın oıııuzlarına çokmiiştür. 
ı,t~t •tıın istcdii:i sulh ve zafer 
~~iıup gibi ufukla gittikçe en
~·ı t 0~ ve söniıyor. Bıına mu
~"1ı;°~•ltere ı;:iin g~çtikçe kuv-
'~d,}or, ku•·vetiııi miidafaa 

\,}• ~ taarruz haline yiikselti
•ı"ıi;ı 11.nu bizzat hava filolarının 

lı il lu~e artan faııliyct ve tab
ı h·e hınat \"e binndis Alman
ı,,~sseıtiriyor. Ve .. Almanya
l~~~tlı olacak her tiirfü hayat 
~~ ·~ ıııaddesinin iııini elinde 
~la llııyctl altında lııhıyor. Al
\ ··~~•Yıldığı, isgal ve istila sa

"°b· a, harabeye dönen Anu
. •ı~'tleti içinde fiilde yolunu 
~ ~ıı•' olrnya dönıniıştür. Av

~ııı a1cı1ndan ta\aınıyor, Avru
. ~·ı~'•nda tek hedefini tabak

'· ~"<ek ümidi ~ul~~uyo_r. O 
~•ı;; lınaııya bııgııııku lıalınde 
ı,~ıı •skeri nıı••affaki)·etlc -
la11l"n ı-\\·r11n ı hıt'a~ı İçinde 

1 1 .• ~tla sarıla kendi hare ket 
~i~ •ıı, kayhcJcıı rn ya,aılı-

ı toh . 
~lllı .. aç manzora~ı arzetn1ıye 
•. ~tır. Büı·iidii1'(c, geni lc
'"ı'tı''aı·ıldıkra kazanmamı~. 

• ~ 1 .1.ş; ku\'\ l1 tl<"nn1rıniş, zayıf 

\'•ı. ·~·· 
~lııt(~~llıdi hgal '" emri altın
~ lııj, ~tı milyonlarca insanın 
4, ltt'' <tdrmi tnl·mnunj)'et \'e 
ı '~~- ı·e hinl,U. rr it müşkülatı 
1 >o, a,., daha rok zaafa, daha 

\L~ ;:;lııııı·a, daha çok diislin -
,-+~, 1 

\'C dıslı m\icadeleye 
•• , t•kt' • 
i ~Uk· ır. 
ı·~~ı.. '• Alınan)'& basladığını 

'l'ett S.behh·et \·erdiği har~i 

~~ •. .° neticelrndirmek isle
•ı\ı· 

!~ . ' ıııuhafaza etmekte 'e 
'~ıı İçinde bulundurduğu 
'"•nmak hi<Sini hakikat 

Yunan s:uvvellerıne muıemadiyen iltihak ettikleri bildirilen Arnavu• 
çetelerinden bir grup 

1Yunanistanda bir 
milli Arnavut 
Legion'u teşkil 

ediliyor 
Şehrimizd _ki Arn•· 
vutiar vat an vazife 
sini ifaya çağırıldı-
Arnavutıuk başkonsoloslui(un -

dan: 
Yunan Krallıilı dahilinde, Arna

vut bayra.ıiile ve Arnavut zabıta
nın idaresi altında teşekkül etmek
te olan milli Arnavut Leııionuna iş
tirak etmek üzere bütün Arnavut 
tebaasının derhal Baskonsoloslu.i'?a 
müracaatları ehemmiyetle tavsiye 
olunur. 

(Adres: Taksim, Parmakkapı, 
Mis sokak No. 6/6.) 

...... :ıı - ,· ' ... 

Yunan ordusu 
Göriceyi hemen 

hemen muhasara 
altına aldı 

Bütün cephede şid
detli topçu ve piya

de muharebeleri 

Molotof dün Ber
linden Moskova

ya avdet etti 

Moskovada da Al· 
man hükumeti11in 
tebliğine b-nzer 

Fakirlerin para İstanbulun kazandığı güzellikler d~n yeni Eminönü meydanı ve şehrimizin imar plannıı modern 

h k 
belediyeciliği nıiidrik bir isab etle tatbik sahasına ge~iren Vali ve Belediye Reisi B. L(ıtfi Kırdar 

cezası ve ma e- • • • - -
me masrafları Va ımız, lstanbulda Hususi aynalar-

oluyor 

Merkezde takvi
ye kuvvetleri de 
muhasarada .• 

Yeniden 200 esir alındı, 
Kalamas nehrini geçen 
Yunanlılar İtalyan kuv
vetlerini takip ediyor 

bir tebliğ neşredildi 

Uzakşarkta da 
Sovyet - Japon 

anlaşması 

affedildi ··ÇÜ CÜ faaliyet la denizleri gö-
tşsiz mevkuflardan zetliyorlarmış ! 
ek;:::ı~::~kda yılına başlıyor 

Atina 15 (A.A.>- Cepheden ge
len haberlere güre, Yunanlılar Gö· 
riceyi heınen hemen nıuhasara et
mi~Jerdir. Yunan kıl'alarının geç
tiği Kalamas nehri mıntakasında 
İtalyanların pii,kiirtülnıesine de
vanı olunmaktadır. 

Merkez cephesinde üçüncü dag 
Devamı ve diğer tel
grallar 3 iincü sahifede 

Moskova 15 (A.A.)- Halk Ko
miserleri mecJisi reisi ve llarici
ye Komiseri Molotof dün Mos -
koYaya vasıl olınu&tur. 

l\1olotofun Berlinde l·aptığı ınii
Jiıkatlar hakkında J\foskovada dn 
Alman hiikumeti tarafından neş
redilen tebliğe müşabih bir tebliğ 
neşredilıni~tir. 

Tas ajansının tebligi 
Moskova 15 (A.A.) - Berlin 

mülakatları hakkında Tass ajansı 
aşağıdaki tebliği neşretmiştir: 

12 ve 13 son teşrin tarilılerinde 
Bcrlindeki ikameti esnasında So\"
yetler Birliği Kamiserler heyeti 

( De1'amı 3 üncü sahifede ) 

Şehrimiz mahkemelerinin hük
metti~i para cezası \ie mahkeme 
nıasraflarının yılda yarıın ıııilyoıı 
lirayı bulduğu anlaşılmıştır. An
cak suçlulardan birçokları yersiz, 
yurtsuz olduklarından bu parala
rın çoğu tahsil edilememiştir. 

Bir kısmı sabıkalılar da buhın
muşlar ve para cezaları, muhake
me masrafları istendiği .-akit: Biz 
hayatımızı zor kazanıyoruz. Para 
nerede? demişlerdir. 

Bu kere kanunda )'apılan bir ta
dil ile para eczaları ve mahkeme 
masraflarının yalnız vermiye muk· 
tedir olanlardan aranmasına baş-
1anılmıstır. Şimdiye kadar tahsil 
olunamıyan paralarla cezaevle -
rinde yatanlardan vakti halleri 
olmıyanların ekmek paraları be
delleri de afoflunnıuştur. 

Şehrimizde ihtikar takipleri şiddetlendirildi Vergi borcu 
16ıödenmeden mal 

satılabilecek 
d U Tapu kanunundılkİ 

Dünvebusa a 
m • 

ır utu 
Gıda maddelerini arttıran bakkal
lar sıkı bir kontroldan geçiriliyor 

Yeşildirekte oturan I<iımil; E- Pçarak i~indeıı ı•ksilttiği 'e pa-
minOnüııdc n1anifatu•·acı Dunitrı- halıya ~attığı içiıı n1iiddeiumun1i4 
nin yiıt :yirnıi kuru~luk siyah pa~ liğe veriln1i~tir. 
zeni GO kum~ fazl,1'.lc 18U kuruı• Tütün günırii~üııde tüccar Sa-
sattığını ihbar etınis ve bir t:tirmii- porta \ 'e Sıtkı ile konıisyoncu Ce· 
mef';hut ~;apıl:trak n1uhtekir ınani· mal de :zincirleıne ticaret y.ııparak 
faturacı \akalannıı~tır. Ka•aköy- bahar fiatlarını arttırmak iddia-
dc hırılarntı:ılık >•ırnıı jak Deka- sile miiddciııınumiliğ'e verilmiş -
Io fabrHrnlarla tün·ırlardan aldı· !erdir. Diğer taraftan belediye ta-
ğı tril.otaj iğııderiıı;ıı paketlerini (Deı:amı 3 iincii sahifede) -------

ka1ıt kaldırılıyor 
Herhangi bir orsa ve)·a gayri

menkulün satılması için evveli\ 
vergi hor"laruıın öclenıncsi icap 
ediyordu. 

Tapu \'e kadastro umum ınıi -
dürliiıiii bu yüzden vatanıla~ıar a
rasında şahsi senetlerle alım ve 
satımın çoi;aldığını görerek tapu 
tesçillerinde badema şahısların 
vergi borçlarını ödemiş olup olmu
dıklarına bakılmaksızın muanıefo 
]erin yapılmasını temin maksadilc 
tapu kanununu değiştiren bir ka
nun projesi hazırlnmıştır. 

Doktor Lfıtfi Kırdarın iki yıl 
başardığı işler içinde 

Bir hatta ~onra; Vali ve Belediye 
reisi LUtfi Ktrd;ir İ .:tan bul Vali ve 
Belediye reislıı,:ine tayjn edili:ı;inin 

ikinci yılını bitirerek ~hrimizde üçün
cü mesai yıJına girecektir. 

istanbulun bu enerjik \"e laal idare
ciyi kazanm~sından sonra şehirin sima
sında görülen bariz değı., Bdk \·e can
lılık her yıl gittikce art:ırıı.k en hücra 
semtlere kadar p('yder Pl'Y yapılmak
tadır. 

Liitfi Kırdar Mani~a \"a1ıllğinden İs
tanbula gelmesile beraber evvela •i
mar işini bir kl ohırak ele almış ve 
modern ~ehirciliği tam kavrıyan bir 
görüşle tatbikat sahas:uıa geçirrni!jtir, 
Bu suretle bir taraftan Eminönü mey
danı açıhrken, Taksim Cumhuriyet 
meydanı da güzel bir §ekle sokulmuş, 
Kadıköy, Üı;ki\dar, Ff'nerbahı;e gibi 
kazalarla mütPaddit yerler :ı imarları 

haz1rlanmıştır. 

Bu gün; gerçı iı-tiınlJk'crile birtkte 
Eminönü meydanın:ı 2 ı 1ilyon 279 bin 
571 lira Earf edilm;Ş .. f'de, b~ ~a ı ,in 
güzelliği ve ~ehirin kaz.and ğı güzel 
meydanın ehem!T'!ycti gö7. önüne ah
n1rsa bu büyük iş k;:ırsı!..;nda rnez.kür 
rakkam kürUk görülmcrr.clidir 

Yen iden bir kac 
• 

sınemacı 

cezai andırıldı 
Altı otomobilin daha 

plakası alındı 

• 

cTaksiın meydanı> nın kısa bir za
man zarfında aldığı ınorlem ~ekil ve 
yakın zamanl~u·da. llC6rbı.Yeye kadar o
lan ~•hada görulccek byuk, r11utekAmil 
df'ğişiklik ile rak:s; :n Şehiı• gaı.inonu, 

F1orya plajı d..ı ~chrimizdeki esaslı imar 
faaliyetinden bır nümunc bulunmak
tadır. 

Diğer taraftan vali ve belediye rei
simiz.in esaslı çalışma ve rnuvaffak.i
yet mevzularJ"dan birini de yol faa
liyeti teşkil etmektedir. Doktor LQtfi 
Kırdar yolların bir şehir hayatında 

n~sı en rnühin1 bir c:ın danuırı ol
duğunu kavrayan t crubeh bir doktor 

(Deramı 3 üncü. sahifede) 

Rumca bir gazetenin 
sahibi tevkif edildi 
Runıca Tahidroınos gazetesi sa

hihi Kostantin Todori; muhteliE 
şahısları ci~ ,·ı·rcreğinı .. diye do· 
laııtlırmak snc"le diin Sultanalımet 
birinci ~ulh t '1 ,.,ah~i.eınt:sine ,-e
ritip tc\·kif !. !l'.r.ınuştur. 

:\lumaile~·lı bu suretle 900 liraya 
yakın para a1mI~ \"e bir ay sonra 
da gaıetesini kapa111ı"itır. 

- wca. 

amık 

·---=~=~.__, .... ~1~--ır:s;H;H:-.mııı ....... 1C1111 .... .-11mm ........ ~I Şehzadebaşında •Hilal, sinema-
sının ~ıkış kapıları siirıncli bulu
narak y::.ngına kar~ı n1ahzurlu gö
rü1düğiiııden sahihi l'eznlandırıl· 
mişlir. 

Necip Fan! Kısakiireii!n (Namık 
Kemal) isimli bü.tıilk bir tetkik ., 
'Üzerinde ça!ıştı<'iı ma!Umdur. Dört 
tıiiz sahifelik bir kitap teşkil ede
cek olan bu eserden bir parcaııı, 
arkadaşmıızuı bir (Cuma krımış
ması ı olarak siitmılarımıza intıkal 
ettirmesini istedik. Fikir 1Je edebi
ııat iilcmimi.::de bir hıidise teşkil 
edeceqini tahmin etti<'iimiz eser -
den. Namık Kemalin qazeteci hü
vi11et ıne ait kücük bir kısmı okı.ı-
11ucularımıza takdim ederiz: 

• 
yenı 

• • 
IViuharebe 
safhaya gırıyor 

Epirde İtalyanlar Kalaııı:ıs neh
rine kaüar çckildil\t('n, n1t·ı l".c2dc, 
Pindos 1n11~·laka-.ında 'unanhlar 
ü<.·t.İııcii İtalyan diı;_:- fırkasııa pcrl
şan ctınck suretile siirüp Arna -
vulluk arazi,inc girdikten ve bu
rada mühiıu bazı tcpt.•lcri ele ge
çirdikten sonra, 1ruııan cephesin
deki vaziı el iyidtn iı İ) e dei:i~ıniş 
bulunuyor. 

Yunan ~rkiinıharbi) esinin bu 
vazi)'etin a\·antajlarından istifade 
edecei!inc <iiphe yoktur. Ancak i
tal)nnlar bütiin Yunan hududu 
boyunca, gtrilerdn ıniihim \1e 
mıistahkeııı me.kilerı çok enel
den hazırlamış buluıımaktadırlar. 
Bu me• kilerin stratejik kı) metleri 

1 Yeni Romanımıza YARI.~ Başlıyoruz 
ı 5ELA Mİ iZZET' in Son Telgraf için hazırladığı: 

KÜÇÜK HANIM YAVAŞ GEL! .. 
Yalnız şimdiye kadar görülmü§, duyulmu§, malum bir 
aşk macarası değil, okuyankrını başından sonuna kadar 
merakta bırakacak, bazen heyecana kaptırıp: 

Wıt'h<t;liJ.~ IH!aırııom Yaı~ceış ~ceo g 
Delirtecek, bazen de sabırsızlandırıp: «Küçük hanım ça
buk gel» diye özletecek bir romandır. Bu romanda yal
nız sevişen iki genç değil . fakat bir genci çileden çıka· 
ran hadiselerle karşılaıacak sınız. 

• • • Pek yaeunda: 

Deniz Fedaileri 
Osmanlı - İtalyan harbinde Türk donanması, Trabulı, 
Bingazi, Derne, Preveze, Bey rut muharebeleri. 

YAZAN: RAHMİ YAGIZ 

Yine Şchzadcbaşında Turan si· 
t nemasına balık istd"i ıniiştcri alın

dığından •Ccınbnlitaş•, •Alem• 
dar .. , .. Aznk,., Sirkecide •Halk• 
sinenıaları sahipltri de )·angın ka-
pıları mahzurlu ,.e kırmızı lin1ba
lar az bulunduğundan tecıiJe e
dılınislerdir. 

Şirkctiha)ri~·enin 53 nuınaralı 
vapuru biifecİ'iİ ~lchnıet ilı..~ 60 nu 
nı;ıra biift>ci~i Artin sıhhi n1uaye
nt:siz rah~hklarından ccıalanoı 
rılnuşlardır. 

37 l\lerzilon, 121 Maltepe, 4~ 
Maltepe plakalı otomobiller, Üs -
küdarda çnlıştıklarından, 55 Kar
tal, 58 Kartal, 21 Gelibolu plakalı 
otomobiller de İstanbulda işledi -
irinden plakaları s'ikiilmüştür. 

Merkez bankaıınıa 
Hamburg şubesi 

Cumhu. rivet Merkez bankasının J 
Hamburır subesi ııörülen lüzum ü-

Gazeteci Namık Kemal. 
Ga:zetecilik çerçevesi 

Kahraınanımızın, içinde en bü
yük ve değerli şalısiı etile bize gö
rüneceği gazetecilik çerçevesini, 
basit manada aJnıaınak 13zım. 
Namık Kemale ~·akıstırdığımız 
gazetecilik çerçevesi, her .-abalı 
açılıp her akşam solan fani kır çi
çekleri gibi, ırünlük bir tekerle -
mc ve karalaına dün~ıas ı değ-ildir. 
Görenek teki Amerikam ari ga1e
tcciliğin, sade su,·a tirit; ktiksüz, 
temelsiz ve ömürsiiz; gönUI eğ -
lendirmej!e ve ihenç (Vulgarisa
tion - bayağılaştırma) !ara mah
sus laf kalabalıi(ı zanaatinden, Na-

Birinci sulh cezada ga
rib bir hırsızlık davası

na başlandı 
Dun Sııltanahmet bırinci sulh 

ceza mahkemesinde garip bir dava
nın görülmesine baslanıl·nışt.r: 

Maznunlar l\lelıınet Yazıcı ı le 
Mehmet Bıyık isirnlerindt! ıki dal
ıııçlır. İddiaya ııöre bun!ar Devlet 
Demiryollarırun ııümrük ambar -
larındaki lokomotif kazanlarına ait 
iki boruyu denize atmışlar; 'onra 
da denizden çıkarıp satmıslardır. 
Mehmet Yazıcı mahkemede demiş
tir ki: 

•- Deniz bir hazinedir. Ne De
miryolları idaresinin ne de dii(er 
bir dairenin maLd.r. Ona tahak
küm edip koynunda sakladığı mü· 
cevherleri alabilenler ancak de -
nizdcn istifade edebilirler!. İşte bi
zim isimiz ve maişetimiz de bu • 
dur. Her ııün hususi ve büyük ay
nalarla denizleri tetkik ederiz. Ne 
ııörürsek cıkarır. salarız. Mukave
lemiz mucibince ejicr bunlar güm
rüiie ait ise teslim ederiz. 

Ayna ile bakarken bu boruları 
denizde !!Ördük. Dalarak cıkarıo 
sattık. Bizim lı::.kkım·zdır. Çün'<ü 
havatımızı tehlikeye kovup her 
ııün saatlerce deniz üsünde avna 
ile bakıyor, dibe iniyoruz .• 

Dava şahit celbine kalmıştır. 

Kemal 
NECiP FAZIL KISAKVREK 

l\'amık Kemalin gazeteriliği bir 
zanaat değil, lıir san"athr: \.'~ iln1i, 
edebi, hakiki nıaııaJa gazet~l'İlik-

En heshetli ~,,1ı~13 et :.dr\e:--..Je, 
gazetecilik dedığinuı yazı <:< r<ı:c
vcsinde he~·kellr>eıı Xaııııl< ı·c
mal. basit gaıt•tcrilik plfirıHıın hrr 
hangi Uir unsuru clc~il. gaz, ~eci
lik nliııu onun l.crhnng-i hıı l 11 11· 

rudur. 
İşte, ikisi de ~) ni pl5nda boy 

göstcrdi~i halde, biri cemi) et rch· 
berlii?i li~ akctinJc. öbiirü tİ\ otro
Jurda (e~1enC'elik!'.~' diye s:• ılaıı 
leblebi - fıstık Ü hıp\USU iki ınu
harrir arasındaki fark!. Bunlar • 
dan ikisini lıird,·ıı (ga,etecl) ıli)·e 
ann11\·or mu:ruz? 

Dü~finiilebilir ki, bunl .. rdan il
kine gazeteci değil. edip ,.e~ a ınii .. 
tefekkir demek liiznıdır: gn,eteci, 
ikinci soydan karalotnıacılara ve
rilen unvan ... 

Biz bu ırörü~ü pa\ la•amıyar:ıi;ız. 
l ln1u n1i 1 ·ef_le gf'nİ-.; halk tabaka· 

larına hitap eden gaıcıeeilik :1eti, 
ı.ııtıassa mutlak C.rJi~·ct~i deı •ıok· 
rasyalarda biisbü!Hn başıboş kala· 
"91ıkların nebati keyfini tatmin 
etınej(e mecbur ola ola (en canlı 

'misal - Amerika). kenımİ\'<I bakı-
( Deı·amı 3 üııcü salılfedeJ 

il 
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OTOBÜS 
TEKLiFi 

leviçreli bir otor:ıobil fab 
rikıı.törü, belediyeye müraca
ıı.t ederek, otobüs satmak tek
lifinde bulunmut·· 

Allah verede ıu it olsa .• 
Yalnız, bu firma ile pazar· 
lık ederken fiatı yüzde 25 kır· 
ınıı.lı .. Çünkü, malumyıı., ıı.rtık 
fatanbuldıı. itliyen umumi na
kil vasıtalarında kanepe kul· 
!anmıyoruz. 

iZDiHAMI 
KALDIRMAK 

Karaköyden Taksime ka • 
c:lar uzanacak yeni iki tünel
den, sık sık bahsedilmeğe 
baılandı. Bu tüneller yapılın· 
ca, Eminönü ile Taksim ara
sında, tramvylardaki izdiha
mın önün!: geçilecekmif .. 

Tramvayladaki izdihıı.mı 

kaldınnak, çok mühim mese
le.. Knrıı.köyyden Beyezıda 
kadıı.r olan.kıaımdaki izdihıı.
J!ll kaldırmak için de, Gıı.lata 
ve Beyıı.zıt kulelerine bağlıı.

nacak bir asma köprü yaptır
malı! 
BAYANLAR -----
OKUSUN 

Bir gazete de okudum: Hıı.
zirandan itibaren bazı kadın
laı·dan yol vergisi alınacak
mı§.· Benim bildiğim, yol ver
gisi. yollarda yürüyüp, kaldı
rınıları eskitenlerden alınır. 
Kadınların ise, yola geleceği
ni hiç zannetmiyorum. 

Yolunu şatıran kadın görü
lür, fakat, yola gelen kadın 
hiç gördünüz mü? 
MESH UR 
/iiR. FIKRA 

Fıkra methurdur: Bir a -
dam ziyafete gitmiş .. ~ofra 
üzerinde, yemekler biri birini 
takip ediyormuş: t'atııc .. nıı 
et, patlıcan, kızartması, pat
lıcan böreği, patlıcan <!olması , 
patlıcıı.nlı pilav .. 

Patlıcandan gözü korkan 
miı;afir, ev saLibinin oğlunıı. 
sealenmit: 

cı - Evlat, patlıcansız bir 
su varsa, verir mi&iniz?. 

İatanbulda, ihtikanız bir 
madde gösterseniz de alsam! 

AHMET RAUF 

Beyhude masraf 
f~tanbul sokaklarından mühim 

bır kısın:, hepinizin bildiğiniz gi
hi. Arnavut kaldırımı ile döşelidir. 
Ma'ıalle nralarında, bir kı<mının 
tamir ediliş şeklini görüvoruz. Çok 
hazın .. Bır takım adamlar ta~ları 
~küvorlar, bir takım rıdr.rnlaı-, ay
ni taşları topra~ın üstüne koyuve
ri.vor!ar. Bir yaitJ!ıur ve bir kam· 
ıon gecmesi. yolu, eski halindej'.l 
d3h« berbat yapıyor. 

Bı· tamir masQflarına ya.zık ... 
Ya hiç yapm.yaLm, yal.ut, iyi ya
pai :n. 

BÜRHANCEVAT . 

Yerli yemişlerimizi 
alanlar arasında kur'a 

çekilip hediyeler 
d•ğıtılacak 

Yerli mallar ve tasarruf haftası 

önümüzdeki avın on ikisinde bas • 
lıvacaktır. 

Milli iktısat ve tasarruf cemi • 
yeti memleketimizde yerli mal • 
ların sürümünü daha fazla arttır
ınak ve yerlisi olan herhangi bir 
malın ecnebisini hicbir vatandaşın 
kullanmamasını tem.in etmek üzere 
bu haftadan geniş istifade etme~ 
kararla. mrustır. Hafta münase -
betile dünden itibaren her vila • 
yette bir komisyon teşkil olunmus
tur. 

HAFTANIN AÇILISI 
Bu komisvonlar bir kutlama pro

.ıramı hazırlıyaeaktır. Tasarruf ve 
yerli mallar haftası radvoda Baş • 
vekilimizin veyahut İktısat Veki
linin bir hitabesile a<;ılacaktır. Haf
ta zarfında her yerde vitrin müsa
bakaları, mekteplerde tasarrufa da
ir yazı müsabakaları yapılacaktır. 
Hafta başlarken remivet tarafın
dan şehrimizdeki büvük manav -
!ara numaralar dağıtılacaktır. Yer
li yemi~lcrimizi alanlara verile -
cek olan bu numaralar arasında 
bilahare kur'a rekilip hediyeler 
tevzi olunacaktır. 

Terzilerin tiki.yeti 
Bazı açıkgözlerln yerli ip~•kleti 

boyıyarak ve marknlı)·arak ecnebi 
malı di~·e sattıkları görülüp taki
bata gerilmiştir. Qiğer taraftan ti
re ve makara saklıyanların arttığı 
ve 5 kuruşluk tirelerin 15 kuru~a 
verildiği terziler tarafından şikU · 
yet olunmuştur. 

-0-

Husuai müeueaelerden askere 
gidenler 

Boşanma davaları 
Geçenlerde, boşaama davalarını 

kolaylaştıran bazı yeni mevzuat 
projelerinin tetkik edilmekte ol· 
duğunu bildiren bir küçük hava
dis intişar etmişti. 
Tenıenni ederjm ki, adliye me

k.aniznıası, bu meseleyi bir an ev· 
ve! neticelendirsin ve tatbik saf
hasına koysun!. 

İlk bakı.ata q.,şanmayı kolaylaş
tıran mevzuatın kabulüne tema • 
yül, aile bağlarını gevşetm· ·lo;, aile 
ocaklarıty._yıkmak arzusu halinde 
görünür. 

Halbuki, hadisenin içyüzü, hiç 
de böyle değildir. 

Bu havadisi veren satırlar şunu 
da bildiriyordu: Mahkeme kapıla· 
rında boşanma kararı bP.kliyen 
300 bin kadar vatandaş var. 

Bu yekiln, küçük bir rakam ifa
desi dej;ildir ve üzerinde düşün
mek gerektir. 

Aile, bizce, bir takım kantın1 
müeyvedclcrle huzuru, rahatı, sa· 
mimiveti temin edilebilen maddi 
bir varlık değil; kadın ve erkeğin 
karşılıklı hüsnüniyet ve fedakar
lığından doğan manevi bir mües
sesedir. Havası bozulan aileyi, ka
nun müeyyedeleri, sureta muha
faı:a eder. Hakikatte aile diye bir 
şey yoktur, kadın da eN<ek de 
huzursuzdur, Hele arada çocuk da 
varsa, bu zavallılar bedbaht ve 
istikbali karanlık..,.yavrulardır. 

!:..ilenin iflas ctnıiş olduğunu, 
daha evvel, tarafeyn kararlaştır
mış ise, mahkemenin ayni karara 
intıbak etmekte gecikmesi, kadın 
ve erkek için sadece u:tırap vesi
lesi olur. 

REŞAT FEYZi 
~~ 

Yeni bir meyvacılıı.r birliği 
tetkil ediliyor 

Ticaret Vekaleti şehrimizde ce
viz, fındık, kuru üzüm. incir, ba
dem, fıstık Vi! saire gibi kuru mev-

Askere giden vatandaşlardan hu- va i<lerile uğrasmak üzere bir 
susi müesseselerde calısanların ile- •kuru meyvacılar birliği kurulma-
retlerinin temini için yeni bir ka- sını kararlastırmıstır. 

Rehinle 
borç para 

Bedestendeki sandığın 

arttırılacak • 
aerrııayesı 

Emniyet ıandığı 
servis açacak 

bir 

Belediyenin Sandal bedestenin
deki yardun sandığından rehin mu· 
kabilinde •borç para almak istiven- / 
ler son zamanlarda çoğalmıstır. 

Bu yüzden her müracaatçıya 

borç para verilememekte bu da 
şik.iıyetleri mucip olmaktadır. Be
lediye sandığın 26 bin lira olan 
sermavesini arttırmak için imkan
lar aramaktadır. Bu imkan bulu
nursa faydalı ve tıavırlı bir ıs va
l)ılmıs olacaktır. 
Diğer taraftan sandığın depola

rındaki merhun eşyanın yekunu 
25 bini bulmuştur. 

YENİ BİR SERVİS 
Bedestendeki yardım sandığın -

da borç ııara verme muamelesi 
5 - 10 dakika içinde biriktii!inden 
acele parava ihtiyacı olan vatan
daşlar burava müracaat edip dı -
sarıdaki fahiş faizcilerin elinden 
kurtulmaktadırlar. Bu meyanda 
hamile fakir kadınları. vetimleri 
ve mütekaitleri düşünerek beledi
yenin sandıi!ın sermayesini sür'atle 
arttırması beklenmektedir. Diğer 
taraftan Emniyet sandığının da 
her nevi eşva mukabilinde hemen 
porç para verecek bir servis açacai!ı 
öğrenilm~ir. 

iki muhtekir daha tevkif 
olundu 

Adanada Kapa!ıçarşıda manifa
turacı Mustafa oglu Mehmet Ünal 
ile tezııiıhtarı Mevlut oğlu Osman, 
metresi 4~ kuruşa satılması la • 
zım gelen Nazilli basmasının met
resini 72,5 kurun satmak sure -
tile milli korunma kanununa av· 
kırı harekette bulunmuşlar ve 
evvelki gün mahalli adlivesine 
verilerek tevkif olunmuslarclır. 

nun layihası hazırlandıiiım haber j~~~~:-:::::::::::~::::::=: 
vermiştik. 1 r;;;·· .. A RLER 1 

Bu layihava !löre 15 bin liradan ~-UÇUK H BE _ 
fazla sermavesi olan hususi müesse- ~===::::::::::::::::=:::=.:=-! 

selerde çalısanmemur ve işcilerden * Dün B;.<ra yolile Haydarpaşaya p C) L İ S 1 
26 bin kilo kına, tutkal, çay, ve kuru 

manavra veya stai için askere ııi-
dcri gelmiştir. v• denlerin maaşları tam olarak ve- -

rilecektir. Resmi dairelerdeki o- * Son günlerde piyasada sığır de- lif AH KEME LE R 
dacı ve kaptcı. bekci ~ibi müstah- rileri pahahla3ın1ştır. Evvelce 26 ku- ------------
demler de yerlerine ailelerinden ruş olan denlcn 95 kuruşa çıkmıştır. 
birini bırakıp tam ücret alacak - * İngiltcreden getirildiğini dün yaz.. 
!ardır. Proie bugünlerde Büyük dığımız malların mühim bir kısmı güm-
millet meclisine verilecektir. rüktcn çtkarılamatnakta ve mallar bil

-o-
Bir kasten yangın çıkarma 

mevkufu öldü 
Bahcekaıııda Hasan ecza deoo -

sunu kasden vakmaktan maznun 
ve mevkuf olan Ali Tevkiflıanede 
hastalanarak ölmüştür. 

Bu sebeple dava sukut etmiş ve 
birinci ağır ceza mahkemesi: e\rra
kın beravı tetkik müddeiumu -
miliğe gönderilmesine karar ver· 
mistir. 

-o-
Açık İ§ ve memuriyetler 

Maarif \•eıtaleti neşriy;ıt n1üdürlü .. 
ğünc 70 lira aylık ücretle lise veya 
kollej mezunu ingiJizce bilen bir me-
mur alına('Jklır. 

Talipler ayın 25 inci pa:;:artesi gü
nüne kadar rr.üracaat edebileceklerdir, 
Vazi!e 3 ay müdc..telledir. 10 a<let tes
viyeci arann1akladır. Talipler Karaköy
de Galic;i hanına n1ür3caat etn1el:dirler. 

Elektrik, tramvay ve tünel idareleri 
lise mezunu bir daktilo arar?ıaktadu-. 

Talipler imlihana girnıek üzere ayın 
18 inci günü saat 1 t de Tünf'lin E.:·yoğ
lu ba~ındaki Metro banınua zat i~leri ) 
şubesinde hazır bulur.n1alıd1rlar. 

fiil ithal olwıamamaktadtr. Bu yüzden 
tüccarlar şild.yet etmektedirler. * Yeni zabıtai belediye talimttina
mesinde otel ve pan~iyonlar için yeni 
esaslar tcsbit olunn1uştur. Bu esaslara 
göre oteller ve pansiyonlar muhakkak 
kı'igir binalarda bulunac.:aklardır. Yeni 
talinıatname bugün şehir meclisinde 
göriışülccektir. 

* Ai>kcr ailelerine yardım için v;l

Pidatları ayda 100 Urad~ fazla olan 
aileleri tesbit etmek i~in her nahiyede 
bix ehli vukuf te~kil olunmuştur. Me
mur1ardiiln da bu ay m3aşlarındoın her 
yüz lira ic;in bir lira kesilecektir. * Anadoluya petrol tevziat.ı için dün 
sab:ıh ticaret müdürlüğünde yapıldl

ğını haber vercligiıniz toplantıdaki ka
rar mucibince 1\1ar~a bir vagon, Di -
yarb0tkıra iki vagon benzin se\'kedil· 
m~tir. Bugünlerde de Karad~niz vi-
1;ıyeUe1·inc 60 bin, cenup viltı.yetlerine 
40 bin teneke petrol sc,·kolunocaktır. * .Beykozda vn.pur iskelesinde be -
lcd·yecc büyül: meydan bir açılması 
k:ır·3rJaştınlınışltr. Şehircilik mütehas
sısı Ptostun hazırladığı buranın planı ile 
Süleyın.:ıniye, Ayasofya ve Beyaz.ıdın 
pl ·.nlurı Vali tarafından tetkik olunup 
beğenilmiştir. 

Denizde bir 
ceset bulundu 
Dün sabah Üsküdar açıklarında 

bir erkek cesedi bulunmuş ve sa
hile çıkarılmuıtır. Hıristivan oldu· 
~ anlaşılan cesedin hüviyeti ve ne 
suretle denize düştüğü araştırıl
maktadır. 

Dünkü zabıta vakaları 
Aksaravda beledi ve tarafından 

istimlak edilerek yıkılmakta olan 
bir binanın üst katında calısan 
Kadirgalı Yusuf isminde bir ame
le dün düserek ai(ır surette va
ra1anmıstır. 

Ali isminde bir hırsız dün sabah 
5.5 da Vewecilerde bir berber 
dükk<l.r:ına kepengi kırıp ııirmiş ta
kımları çalıp kaçarken tutulmus
tur. 

Maltcpede demir fabrikasında 
calısan Necmi dün gece Taksimde 
ııezerken Şevket ısmınde birinin 
hücwnuna uııramı; ve bıçakla ya
ralanıp Devoğlu hastanesine kal -
dırı1mı.ştır. 

Sanıve isminde bir kadm kıs • 
kandık vüzünden Bevoğlunda Kar
mil adında bir kadını bıcakla va
ralamı.tır. 

Divordu!. 

Son Telgraf'ın edebi romanı: l 71 
yılışık ey!. Adamcağ;z deli ol -
muş ortada. O hiıliı hayır .. diyor. 
Bile bile a:Ca kara demek mi avu· 
katlık. a iki gözüm"'. 

CUiUA SABAHI 
İki mav:s cuma sabahı. Vakit 

haber veriyordu: " 

_ZyAŞLA 1 
ETEM İZZET BENiCE 

İki adliveci konuşuyordu: ı 
- jüri olsaydı hemen beraet hük

mu \erilirdi' 
Eir avukal arkadaşına sesleni -

yordu: 
- Deli bile olmasa•·dı mesele 

hık. Nihayet öldürdüğü bir casus 
ka'.iın' Hangi hakim bu vaziyette 
bır adamı mahkİI!!' edebilir">. 
Dır dokt'>r sorulana cevap ve

rı ı~du: 
.ıuhakkak deli. füitiin ka -

rakt~ nasta bir adam!. Bu ne-
tice t .lbll r. 

Bir gazeteci söylüy'rdu: 
- l\fonşer har· ·de enteresan, 

oti,;ral bir delirı . Herifin yalnız 
cr~~·r~i ı;azct(."de beş ~tün tutar! 

Y;r.e bir ga·eteci foto,., ar muh
biri:"!d:L r. soruvordu~ 

C ld•rdıı:ı zamanki resim e -
rir.i 'lldın mı? 

Bır katip yüksek sesle anlatı • 
yordu· 

- Ben hakim olsam hemen hük-

mü verir: Haydi oğlum, git i!;ine 
derdim. Kadın da sağ olsaydı he -
men mahkemeye çeker alimallah 
soluk aldırmadan ipe yollardım. 
Amma kadınmuı haaaa .... 

Halktan bir adam ha}"rctini sak
lıyam vc.ruu: 

- Ölümü hakümiş kahpe'. 
Bir tıp talebesi arka<laş·ıe ka -

rar,aştır yordu; 
- Yaı.n dersi \llr. Hocadan so· 

ralım, bir konferans ıstı ·elim. Bır 
şifre müdürü nasıl bir çamur ha
line girebiliyor ve .. tamamile sön
düı!Ü zannedilen bir hafıza nasıl 
bir realuii,·on ile tekrar hay at bu
luyor, hatıraları toplıyabi!iyor, 
şuuri bir idrak ile sahibini bir 
cinayete kadar sürük.liyebiliym 
ve .. yine bir akse ile nasıl s:;.!:lvor, ~ 
bitiyor delirivor?. Bütün bunları 
bize anlat n1• 

lhtivar oir kadın yan·ndaki ta
ze. e öylüyordu: 

aranın avukatı da amma 

Din leyicilerden bir hakİin etra· 
fını saran hukuk<;ulara fikrini söy
lüyordu; 

- Yirmi allı senedir meslekte
yim. İlk defa bu kadar enteresan, 
ve harikulade bir cinavet davası 
dinledim. Hele o Ruhi hakimlerin 
de, avukatların d~, doktorların da, 
edip ve gazetecilerin de Nk etüd 
edc-ceklcri bir tip! E~er ben bir 
ruh doktoru olsam Ruhinin hatı
ralarını, söylediklermi, Naram, 
Ruhiyi ve ortadaki bütün bu do
kümanları tetkik eder bu iki tipi 
koca bir cilt halinde yaza ·dem!. 

Ve .. iki genç son sözlerini söy
lüyorlard·: 

- Ercrin ve .. Ümit yar!n g:aze-
telerı okvunCJ herhalde şa~ırıp 
kalacaklar. İmkan olmalı da onlar 
gazeteyi okuvup babalar•Jıı tanı
Vl"ıca insan yanlar·nda bµlun -
malı. Kimbilır ne söyler, ne y:ı • 
parlar?. 

Y'ne. bu gençlerden bıri: 
_: Ben olsam aldırmam .. 
Öbürü de: 

. - Amma yaptın ha.. Öl!rcnir 
öI',rerur. z hemen kllŞar. arar. bu
lur bo;'tlıma sar.lır, babac: .m .. , 
derim. r-:. olsa baba'.. 

- Ruhi bey beraet etlı!. 
Cumhurivet birinci sahift»inde 

nesred i yordu: 
- Eski şifre müdürü tımarha • 

neye gönderildi!. 
Ve .. Milliyet matbaasının önün

de toplanan bedavacı bir halk züm
resi vitrine konan reklam nüs -
hasından kararın serlevhalarını 
ok· ··orlard.: 

Huh. Bey beraet etti ve tunar
haneye teslim edildi'. 

Katil ceza kanununun 46 ıncı ve 
47 ir.d r.ııddelerine göre hüküm 
ft;vmıştir. İYi oluncıya kadar tı -
ıra ·1 a1'ede kalacaktır. 

:.'&''ke-'"1enin kararı her tarafta 
çok i' • bir tesir bıraktı!. 

Halbuki cinayctın olduğu gü -
nlin sabahıhda bütün İstanbul bu 
adama ad vermişti: 

- Camur Ruhi!. 
Katil Ruhi.. 

2myam Rtrhi... 
Ccırıav.,r Ruhi!. 
GÜi eşin hayata, hayatın güne

se n ız açtığı saatlerde dünyanın 
hrr tar.:ıfrwa V(·r vüzü hep bu ol
'1tı ve ~~Ps daıma o tezatlar üze
rırc dohJ !. 

DÖNMIYEN FiLO 
Büyük Tarihi Tefrika 

No. 42 Yazan: RAHMİ YAGlZ 

Midilli aldığı vazifeyi yapıyordu 
Adanın şark sahilinde karakola 

men1ur olan Lezar destroyeri da· 
lıa ates başlamadan; önceden pro· 
jektöründen kurtulaıı Ya vıızla 
Midilliyi Carkedince: 

-Tehlike!. 
İşareti çekmeğe koyulmuştu. 
Fakat, bu işaretler düşman do • 

nanması tarafından haber alın • 
madan Türk toplarının dehşetli 
salvo sesleri tehlike işaretini, leh· 
like başladığı sırada iUııa kafi 
gelmişti. 

Yavuz, işaretle Midilliye emir 
vererek ateş taksimini şöylece 
yapmıştı: 

lmrozda, l{efalo burnunda mev· 
cııt telsiz istasyonu ile tayyare 
hangarı \"e benzin depoları Yavuz 
tarafından bombardıman edilecek. 

Midilli adanın Kuzu koyundaki 
.Rağhn ve IU. 28 monitörlerine a
teşini teksif edecek, bunları ba· 
tırdıktan sonra kaydırılacak 15 lik 
topların ateşi Yavuzun ateş ve 
hede( mıntakasına teksif oluna • 
cak. 

Midili kendisine verilen harp 
vazifesini muvaffaki~·etlc ve ta
mamen tatbik ediyordu. 

Snl.Jnh mahmurluğu içinde ateş 
yağmuruna tutulan Rnğlan n1onİ· 
törü ancak Türk kruvazörtinün ü
çüncü salvosunda toparlanabildi. 

J'ıionitörün etrafında su sütunları 
vükseliyor, dü~man mürettebatı 
kendi toplarını Midilliye dirise ct
meğe çalışıyorlardı. Nihayet bü -
tün bu gayrete rağmen birinci 
mermilerini attıkları sırada Mi
dillinin altıncı salvosu bütün deh
şetile koyu sarstı. Rağfan aldıitı 
vasat kıc;;mındaki isabetten sar°'ll
dı. Monitörde bir infilak ve i~tial 
meydana geldi. ı dakika içinde 
monitCr bütün mürettebati1e bir
likte _ı..uzu koyunun derinliğine 

gön1ülmü~tü. ı· 
Birinci n1onitörü haklt:yan l\1i -

dilli şirndi ikinci ınonitörc, I\f. 28 c 
ateşini evcih emiş, sahile daha ya
kın duran ınonitörün baştankara 
etmesine n1cydan vermeden onu 
da müessir ateş sahası İ(crisine al
mıştı. 

Hu monitör, Rağlaıı gibi bir mer· 
ıni dahi atnıağa nıuvaffak oh.una
dı. Midillinin atc~ilc bir anda al
dığı dört isabdin tesiri altmda o 
ruı" suya gömüldü. 

Bu işi bitiren Türk kruvazörü 
coiındi lin1anda her zaınan mevcu
diyeti haber verilen juno kruva -

AVRUPA HARBİNİN 

YENİ MESELELERi 

Kar ve zarar 
hesabı .. 

"\'ı..:ı::u' Ali Kemal SUNMAN 
Avrupa imparatorluğunu kur • 

mak isti•·en Napalyon oradan O"" 

raya [ütuhat peşinde koşarken 
Rus Çarı birinci Aleksandr da ken
dini bir gün dünyada sulhu temin 
edecek, kardcsçc ve hırisli>·anca 
bir illifakla salibin bayrağı altın· 
da bütün be>eriyetin siyasi ve ah
l;lki menafii~1i birleştirınck i.izcre 
gökyüzünden nıeınur cdii111tş diye 
faJ.·zel: .... ·ol'dU. Daha doğrus.u ina
nıyoı·du. Çarlık Rusyasının tari· 
hinde parlak diye anılan •imalar
dan birincisi me~hur Deli Petro ise 
ikincisi de birinci Aleksandr olsa 
gerek, 

Kırını ınuharcbesinde mağlüp 
olarak bu acı ile ölen birinci Ni
kola da Çarlar silslesinde üstü11 
bir mevki almıştır. Ondan sonra 
gelen Rus Çarları içinde Petroya, 
Aleksandra ve Nikolaya benze -
mek istiyen olmuştur elbet. Fakat 
ne de olsa bunlar sönük kaldL 

Çar birinci Aleksandrı parlatan 
hadisat vardır. Öyle bir hüküm • 
dar dü~manlarının parıltısile da
ha çok parlar. Napolyon gibi bir 
rakip var. Napolyona karşı koy· 
nıak üzere birlc~en irili ufaklı AY· 
rupa hükümdarlarının başında bi
rinci mevki hiç şüphesiz Rus Ça
rına verilmek miinasip görülü • 
yordu. Bu da en ziyade şundan i· 
!eri gcliyormus: Vaktile T.rova har
bini yanmak üzere Asya toprak
larına hücum cd~n Yunanlıların 
basında en azametli hükümdar o
\ar~k Agamemnun bulı.udıığu gi
hi 19 ııncu asrın başında da Bo· 
naı>arta karsı en kuvvetli di.ı e 
hesap edilen bir orduya malik sa• 
rılan Car da terazinin gözünde 
aihr basıyordu. Aleksandr bu va
zivellcn istifade etmeyi bilmemiş 
d~ı;..;ı. Naryolyon devri kapandığı. 
zanıan ki1nin k&rlı, ltiınin zararlı 
cıktı!,; gözönünc getirilince Çarın 
hiç eli boş kalmadığı anlaşılmış· 
tır. Avrupada senelerce Napolyoa 
gailesi hüküm sürerken Çar da 
ha<I~ Finlandiya cıldni:u halde gö
züne kestirdiği yerleri hircr birer 

zörünü arıyordu. Fakat bu gemi, 
iki gün evvel Mondros litnauında 
bulunan donanmaya iltihak et • 
mişti. 

Ya\"UZ, dehşetli loplarile adayı 
altüst ediyor, Kefalo burnundaki 
telsiz istasyonu, tayyare hangarı 
daha ilk salvoda yok olmuş bulu
nuyor, ayrıca limanda depo hiz -
meti gören 2000 tonluk bir düş • 
man nakliye gemisi de bordadaki 
15 lik seri ateşli topların ilk salvo
sile batmış, mürettebatile birlik
te dcni·ıe gömülmüş ve artık İm
rozda iki akıncı Tiirk gemisine ya
pacak iş kalmamış oluyordu. 

Bo11ıbardın1anı memnun na • 
zarlarla Yavuzun :zırh kulesinden 
dürbünle seyreden Paşoviç, dür· 
bünü ~imale dof:ru çevirince, ora
da; nıayn tarlaları arasında uyuk
lıyan düşn1a11 harp genıilcrinin 
tcliiı;la demir aldıklorını, sağa. so
la kaçı~tık.Jarını, derin bir !ô!a~ktn
lğın bu ani baskn tesirile dii~ntan 
donanmasıu istiliı ettiğini gördü. 
Bomhardıınanuı nıuvaffak te· 

sirile 111 nevi' atı son derece art -
ınış bı.ilU.!lan Yavuz ve 1\!.idilli 1nü
rettebatı için artk akının ikinci 
safhasını, Litnni adas111a gidip 
1\'lonriros limanında bulunan dü.ş -
n1an donanmasını endirekt atış • 
!arla imha etmekten başka yapa -
c~k i~ kalmamıştı. 

Amiral; geldii:i yo!Jan cenuba 
inmeyi. ad3nın cenubundan dola
şarak ı;e!Jikleri tehlikesiz yol -
daıı Mondros istikametine rota 
tebdilini kararlaştırdı. 

Yavuzun işaret ınahallinde 1\-Ii-
di!liye: 

- Atcs kes! 
İ~arctjni mütcak!p: 
- Beni takip et!. 
İ~aretlcri göriınc. ek ateş kesil

di. (enuba doğru Yavuz önde, oğ
lii l\lidilli arkada son h12la hare
kete gı:(.'.:l<li. Batır!lan ınonitörlcr 
Çanakkale muharchcleri sıraların
da oraJa J;clirihni~ \iC tnnı bir y:l· 
dır devantlı ateşlerle boğ~z istih
k3.n1ların1 tariz eden iki harbi U· 
munıi ir:ı•Jı tefcncdcn iharetti .. 
Bunlaıın her birisi 5000 ton hac
minde bulunuyor. lıcnlardan Rağ
lan iki tane 35,5 luk blr lJ tik top 
ta.;ıyor, ~!. 28 ise bir 38 lik ağır 
top ile ı;:üteuddit tayyare topla • 
rını lıiı.nil bulıınuyc.ı-du. 

(Dev•nıı var) 

alıınştır. O 7. ınan Lehlerin bir 
Var...,vd Dükalığı varını<. Çar 
hemen orayı almakla fırsat kaçır· 
manılS, sonra Besarabvayr, Gür -
cistanı, Dağıstaıu, daha da irili 
ufal:lı en nıünasip görtlüb,'ii yer -
lcri zaptettirivcrnıiştir. 
Çarın orduları söylenıoğe lü -

zum ;·ok ki Osmanlı imraratotlu
ğunun hudutlarına da taarruz et· 
mekten geri kalmıyorlardı. Bu 
taarruzların pahalıya mololdıığu 
besbelli idi. Öyle ki Çar nihayet 
masrafın arttıkça arttığını gör -
mü~, zayiatı ister istemez gözönü
ne getirnıcğe n1ccbur kalmıştır. 
Ruslar ele geçirdikleri yerlerde 
12 milyon nüCus daha kazonarak 
Çaruı inıı>aratorluğunu biiyütn1üş .. 
!er ise de de\'anılı surette muha
rebeler nclic.csinde büyük bir se
faletle kar~ıla~mışlar .. Koca im -
,...araLorluğun bütUn iktısadi rahat 
•·e huzuru altüst olmuştur. Çarlık 
tarihinin cil\elcrindcn olsa gerek: 
Galip geldikleri zanıanlaı-da da 
Ruslar her harpten eliboş döndük
lerine hayıflanmışlardır. Rusların 
Agaoıcmnunu da Napolyon devri 
kapan ';klan sonra eline birşey 
gec;mcınis oldu"11nn, buna muka
bil Prusya ile Avustun·anın pek 
•ok karlı çıktıklarını diişünerek 
uğradığı siyasi hezimetten dolayı 
içini çekermiş. Bu hoşnutsuzluk o 
zaman bütün Rusyayı kaplamış. 
Hulaoa Rusya döktüğü kanın ınu· 
kabiliııde olduğu kadar karlı çık
mam1'trr; kanaati bütün Rusları 
hayıilandu·mı'\tır. 

93 harbinde de yine Aleksandr 
adlı dii(cr bir Çarın orduları mu· 
harcbe ediyor. Fakat galebenin 
kendince beklenen mükafatını 
görınck için sabırsızlanan ihtiyar 
Rns başvekili Gorçnkof Berli11 
k .... ,gresine giderek döndi.iğü za .. 
ııı~id romatizınalı dizlerini döğe -
rek: - Biz harbettik, kan döktük. 
Rus zaferinin semerelerini başka· 
\arı topladı. Diye hiddetinden ne 
diyec~ğini bilemez olmuştu. 

Gorcakofun en ziyade hazmede
mediği acı Berfin kongresinde Al· 
man başvekili Bismarka siyasete11 
mağlı'.lp oluşudur. Osmanlı impa
ratorlu""unun taksiminde Bisınar .. 
kı daim .. kendisine tabi olacak 
ıannctıniş, Berline öyle gitmişti. 
Dönüş ihtiyar Gorçakofa bir h• 
:ı:ımet oldu. Ta•ihiu loii.vlA levha • 
ları da var. 

İıı--rilt~re ve lr!ıı~ ., .. tı· 
Yazan: Ahmet şJJ<rıı 

·ısıı•' İrlandanın gerek J:lrı . ı 
. " ratorlugu ccrccvesı u .. ··eİ \ 

tüsü ve gerek bcvneL'll'.,,; 
~ok karısıktır. İrlanda .'~e~ı 
Inııilteren'.:ı müsteml<9 ~1 
tinde idare edilnııştı. .ı , : 
içinde ırk itibarile ın2 .. · 
anı olan İrlanda 1 ılar r.r•• 
tiklal cereyanları 1>-lı.r 
!adı. Bu asır ic; rdc inıtıl 
politikası İrlanda mc~~· 
de toplanmıstı. Fakat , 
!iz dede! adarr.hrını ıre 1 
bu mesele 1914 harı..·.,e., 
Jedilemcdi. Harpten E'"n;r "1 1 

. h ~~· tere Irbndava • O•" , 
idari muhtarivd verme•1,: 
du. Ve 1925 senesinde .1c . 
temsil eden Cosgrave 'ıu· 
hükumeti arasında ~ır 1 tııf 
zalandı. Bu itilafa ıtorc. şiO 
nüfusu prote"t ın olan I"· 
altı kontluk mü•tesna 0 

1
,: 

İrlanda ya idari muhtag ı' :ıt. 
vordu. İngiltere Kralı 1 

rir.de bir vali ile tcn'sil · 
sair hususlarda irıarıda ,_ 
Jacaktı. Bu 1~21 anl&$~;f 
ı?:ra-.:e partisinin r.ı~h.,t. ft. 
Valera partisi itiraz el 

1 

p· 
İrlandanın şimal. cenU r" 
zere ikiye ?Vrıln-:ası~a nl· 
yordu. Ve Inc'ltcre ılc. • 

··~ ıs !eri kesc"ck bü:1bfi!U•· (S 

nına taraflardı. D~ \' ...-~e .. , 
nihayet, birkac sen 5 ''

1
b··r J 1 . eline aldı. O zaına a 
1 landanın mukaddc·f3t ., 

mekledir. ı 

E;ier İngiltere Al:;1fc.,.: 
hayat memat müı:-3oe • ı:' 

-ra memis olsavdı. iilıP ... ,. a• 
nın muhtelif cüzülcrııcrıı .· 
ki münasebetleri tanıt• ·~ 
daima süples göstcrcrd · lı1 
bu nzivdin davırr.·, f• q~ 
~ar görn1ivcbilirlcrd':' tr ı tdi 
!izler. bu zor vaz ,·eh~bıl· 
müstcrck müdaf'.ıa tc 
masını L,tc-rrı J ~r.!~ r: d"' ı 
Almanyanın Jng;Jıı · , 

· k t - ni h~ · tıne arsı aı.; ıgl YE . , 
vesi kur~ısın<la İrlandr.. "'\tt" 
üsl('re sahip olınak İıı~~· 
ehcn·n'l\. etli bir mcSl ;i > 
mıstır. Geccnlcrde lı; ~~ 
kili B. Çörcil. söy!ccl -~~ ! 
meseleye temas ede:·ı; 

ib d b .. ıcrııı cenu un a azı u~ ·<;iıl 
E?cırilmesi, İngili_ılcr .1 

:,. ! 
hal'ni alC:ıi!ını si>dcın•> ~ 
ten İngilizleri bu nc_k;B ~ 
gös~i~rec~k bir vaı~,e,.A.:fll 
Ingiltere donanma"· . ,3 . 

mücadele ederken. ~Jtli: 
landanın nıüna!;ale 1 0 ~c 
bulundurma!< icin de ..;:'ır' 
mektedir. Bin8enale\r el''" 
da bu mücadelede fi: wr.. 
giltereve yardımda b.lb,ıı 
~0raber, hic o!rnozsa.· 1,,~' Ilı 
Ingilizlcre tcrketf"C>- . ti 
tek dcğild;r. 5r/' ~ 

Fakat De Valcra C ır> b 
kuna cevao vererek. 1,~ e (Ji ıt 
bitaraflıfrmı her teca iSlif· 
koruvacal"!ını bıldı_rnı re tr 
lera'va göre. lnaılızlC ~ı 
üs vermek. Alman'';' e~~ 
bombardımana da\"C 0 ~ 
:nektir. Halbuki İ_rıaıı~;r 
Ingiliz mücadeksınc 
nivetindedir. . 0,.C~ 1 

lngilizlerın ise bı! 1,f,I 
rak ansızın IrlandaV'ıc 11' j 
tına almaları kuvvel· şiıı'. 
<lir. İneilterenin burı'' i~1 

. ııı 
dar tehir etmclerın ~ 
vardı: ~ııJ9 

1 - Evvela ana,·at " 
tar askerleri yoktU· il'' I, 

2 - İkincisi. A!Il~r,0rl 
neticelenmesini bek ~ trl·~ı· 
kü Amerikada bırc0 1 gı\-t 
vardır. Ve bunlar ·ııcıe 
ııöstcrdiği ııibi. İni!' e~ 
vazivet alırlarsa. A~1eb 
İngilizlere karıa çe';rc 
çimden evvel İnl!lıt ıı~ 
daki İrlandalıların il ~ 
karsılaşm3.k isteme~~· J 
Esasen bugün Amer 1-iil 1 
.ıtiltereve doğru te(ı~ııd'1)ı 
ileri ııitmistir ki rb·Je~ 
cerevana. mfıni ola 1 

temel dei!ildir. Al 

~ru 
Birimizi• ~11ı Hepimizin. 0 

tııt 
Harap olan ıı-

d•~ 
Okuyuculannı.ıı ~ ,,..,, 

yazıyor: srııc~ d· .f 

•Geçen giln bit il ~· 
müftilik dairesine Jl t>ıl 1 ol~ ıefı 
uğradım. Ah:r1 P ıuP , 
den güne h:ıraP 0 

1,.cd' ,, 
il d• ıl" hal almıştır. >l1 de t>l~' 

metli eski e crlet """ııJl J 
vur ~• . 

ctnn bir yangın rta.f"I~· ~ 
e.ı:::er ve vesaik J<t.I 11J 

ktır· 111 
kfın olamıy3ca it ~ · 

. "d b' tedb ı• sımrlı en ır tıl'1" J1 
bmlr veyahut da .,ııı" 

·n ... ıı.
Y«"ıti bir dairen 1 • 

yok mudur"> 



Lor endeki lLondra' da askeri!Amerikanın Vişi 
Fransızlar hedef diye bom- sefiri Fransaya 

çıkarılıyor mu? balanan yerler dönmüyor 
80111 d' - · .. .. 1o- J ·ı ·· · d B 1 b b R 

1 

1 
ı en ıgıne gore, gun - ı un ngı tere u:ıerın e unun a era er uz-

e be ş altı tren muhacır 19 tayyare düıürüldü velt i stifasın ı kabul 
taşıyor Londra 15 (A.A.) - Reuter: 

\ Almanların inııilterede yalnız 
'işi 15 (A.A.) - Maresal Pc - ı askeri hedefleri bombardnnan et-

~11' rivasetindc . toplanmı_s olan tiklerine dair olan iddiaları ile a-
•tlar heyeti ıctımaını muteakıp liıkadar olarak. istihbarat nezareti,! 

,..r~t.ıen teblig şunları bildirmek-ı son dokuz hafta içindeki hücum
Lolt': !arda b<ımbardımana tabi tutulan 

t, tPn'dcki Alman maka matı. ana' .askeri hedefler• in bir listesini 
~. _.rı fransızca olan ahalivi gön- neşretmiştir. 
~ :· 'ePkJeı·i Polonvaya veva Fran- Bu Jıstede şunlar yazılıdır: 
"l<J,,n hırlni secmeğe davet etmiş- 4 hastane, ~;. 1<ilise. Bunların 
" Halk Fransayı intih~p etmiş- icinde Westmınster kilısesı, S"int-
. 11 kinciteşrindenber: bu ahail Paul, Katedrali, Canterburv Ka -
~ d~lu \'asati eünde 5 i!a 7 tren tedrali, Tra!alıı.ıtr meydanındaki 
~ııe. do~ru tahrik edi!mektcdl~. Saint - Martin kilisesi ve İsveç ki-
ahhivettJr olır.ıı·an mahfiller- lisesi vardır. 

· bu tedbtr;rı Fnnsız ·;e Alrr.<'n Dört saray, bunların arasında 
~~·~ınetıeri >raoında Kararlaş"'·' Buckingham ve Kensinl(ton saray-

~1.!"u sôvlr>nır..E:ktedir. Fral'sı:?: ları vardır. 
~kuıneti i;~ h<·fiyeti siddctb 17 dünyaca ehemmiyetli bina. 
· •• 10 etmis•!r. Fr.ınsız ~ Aln~an , Bunların arasında Londra kulesi, 
'~sınelerı esnasıııd" bövle blr 1 British :Mucseı.;m, diğer müzeler, 
!tın bahtS l"CVZdU .lmadı~ı ne- Lortlar kamarası, Westminster Hali, 

~.edılıne!<t~dir. Fransız hüki•- Holland House de vardır. 
U 1 bu tcdıı,r ha~:kım1a Alman 18 umumi bina, bunların arasın-
'lt~-'ll'ı;ke kom's\c~unun naza~ı da Bayan Tussaud müzesi d6'Yar-
•atıni cd',etmi5tir. dır. 

· ' S€ kiz gazete idarehanesi. Bun - 1 

Gürice muhasara !arın arasında Ameri1<an Associn
ted Preess, Daily Eksores. Daily 

altında fü·ralda ve Dailv Sketch de vardır. 

etmedi 
Vasi~ton 15 (A.A.) - Rcuter: 

Dün. B. William Bullit, Fransa nez- 1 

dinde Amerikan büyük elçilii!"i va-J 
zifesinden istifasını B. Ruzveltin 
kabulden imtina ettiğini -bildir -
mistir. 

B. Bullit, demistir ki: 
Geçen a.ı!ustosta istifa clmek ar

zusunu ızhar emistim ve 7 tesrıni
sanide tahriren istifamı verdim. 
B. Ruzvclt, vazifede kalmamı arzu 
ettii\ini bildirdi. Vaziyet şimdilik 

1 

budur. Resmi vazifelerln tahmil 
ettiği takyidattan azade olarak ko
nuşmaka ve var.makta serbest bu
lun,ırsam Amerika Birlesik dev
letlerine daha büyük hizmetler e
debıleceğimi zannedivorum. 

Dün. B. Bullitin bu bcvaıoa~ın
dan C\'vel, pek t~bii olarak Lon -
dr~· a dönmek is 1 e'l1ediği sanıbn 
B. Kennedvin:n ı·~rinc B. Bullitin 
Londrava göı.derileceği savıast rıi:
mıstır. 

B. Bulli!in bcvanatı. Fransaı·a 
dönüp dünmivereği vcvahut ken
disine Londra büı·ük elçiliği gibi 
baska bir vazife verilip vcri~mcy~
cei?i mes('!esini mcskfık bırakmak· 
tadır. Maamafih ivi haber alan 
mahCillerin zannına göre. B. Bul -
!itin Visivc gönderilınesi muhte
mel değildir. 

fıık ( l inri •ahi'ec!en dcPam i 
ı,k ~sından kalonlaı a göndcriltn 
ı.ı·ı' ıı·e kuvl'etlcri de muhasara 

ı tniştir. 

Yeniden 200 esir 
alındı 

26 merdan ve bü;-ük cadde. Bun
ların arasında Leisct~r ve Kon - ı 
sint?lO!l mevdanları. Bond ~~rtrret, 
Oksfort Stre~t. Park Lane. Pıc -
cac.ill", Re~ent Screet caddeleri ve 
Ylır'>led. '" tenis kordları vardır. 

6 bü.yük mai!aza. B~nların ara
sında Gamages, John Lewis, Pe
ter Robiııson ve Sclfr'dges ma•~a
zaları vardır. 

İspanya Hariciye Nazırı 
Parise giHi 

l~ı\tina 15 (A.A.)- Tunnn ha~
·~~an&;anlığının tebliğine göre, 
l;ı Un cephelerde kesi( topçu mu
rt '•b..,,i olnıu~tur. Yine bütün 
'trh•lcrde ~iddetli piyade mııha
ı_;•leri olm.Jı:tııdır. J)iinkü ha.-a 

;•Yeti de pek kesif olmuı;lur. 
~t"'~llan tayyareleri Göri<..e ve 
tı t.Jtokastro .tayyare meyi:anl:ı -
~~· hombardıınan elnıi.ıerdir. 

lde iki tayyare tahrip edilnıi~lir. 
•! ltnıın kıl'alan rcnldcn 200 esir 
l1;ıı ••!ardır. Yurüyüş halinde bir 
~. ;nn kolu mu\'affaki~·el!c bonı-1 t lrnan edihni~tir. 
iltanto muvaffakıyeti 
tarn muvaffakıyettir 
l:.ondra 15 (A.A.) - Bır Sovyet 

, 1~ti münakkidi Taranto'da İn -
ıı., ık ınuva[!akiyetinden bahse -t;: en dirnr ki: ·Bunun büyük 
t•rıı 'rrı ıt·affak vet <ılduğ.ınu ta~dık 
· •k lazımdır.-
~ ---0-

vlolotof Mo[ kovaya 
vardı 

t1; • ı 1 inci salıtfeden det·am ) 
•!~~· \·e Ilariciyc ilalk Komiseri 
I~ Olof Alnııın~·a Şansölyesi Hit
bı le Hariciye Na71rı Fon Rib
~ltoı• la müiika!larda lmlmı -
ı, . ıır. Fil<lr lratilcri kaı·,ılıklı 
~ Jqnıat h.'lvaşt ic;iııdc \iUkubul .. 
)a'lı..~ Ve Alınan ·a ile Sovycl Kus
~ı ~ı~kadar eden bü) iik cbeın
~et.i haiz bütün nıeselcler,fe ntü-
4t, hıl bir anlaşma tesis edilmiş-

it;~101olof Mareşal Güriııgle ve 
~- 1«ı.ı nas~·onal sosyalist parti
.;~d•ki ıuua,·ini lless ile de mü-
I ~11 .. rda bıılunınu,ıur. 
~I soııte~rin sabahı Komiserler 
Ilı; •t'. reisi ve Hariciye Halit ko
~ - 8j:r• l\Iololof Mosko\'aya doğru s't ıııden hareket etmi<ıir. 
cı..,y_etler laponlar· 

-
1 'ı, .. '· l" (AA l T . I 'İlcli nva => • • - ass aJnnsı 
l · ri, or: United Press ajansı şu 
""ı.,1.. . • . ' Jq Ihı ncsre,mıstır: 

~ lırıloıuatik ıııeh.ıfil japonya -
\•ı "io,,.yet Rus} a ile U•r.k ~.ı.r!.ıa 
f• ~ U~ n;..ntakalcrını a,·ırnn ve 
~kinıt hüküınetınc l apılan )·ar
t>ıı ::rı;ı katodilnıcs:::i it~p elti -
~i~ır İli.üfa ,·ardı.:;ı.u b:Jdirmck-

r .• 
l'a.s a i.eı~cı bu Jıa~,:adisin. l'aidka

l- ~l.;ıb.k ul:n~dığmı be~a·ıa ıuc
"'~ur. 

,
1 kg·ıtered': rı ')nderilen 
lııh· • d - b · ı ım at c omo illeri 
~g İl ·ı. - İngiliz lardım komitesi 

1 h•re ıı l'ızılnye 24 iane on 
1~;1 imdadı sıhlıı ot nıo~. • r. n-
1ıt ı tir. Bun! r clörıfor yJt»klı
~;1 !ichrhuizde pa>if müdnfaada 

' anılacaklardır. 
-o---

ler" umum "TJf':d :il Al1 
l ze c:c ıı,..~ • 

3 büvük ekilik. Bilahare k?ldı
rılan bir saatli bombanın düstüıl:ü 
. .l\.n1crikan büyük elçiliği. ta'.!live 
edilmiş olan Janrynya 'Jüvii!< elçi
lii!: ve İspanya lvniik kili~i. 

DÜN 19 ALJIIAN'T'AYYARESİ 
DÜSÜRÜLDÜ 

Löı,dra 15 (A.A.) - Dün Büvük 
Brıt:ın\·a üzerinde eerevan eden 
muha,.,bel~rıfo 19 Alı-Pan tavyar<'si 
düsürülmüslür. Bu t9\ ı arelerdcn l 
ı.:ı. Ü bir İn~Hiz sptfaYr filrJ!;ıt t::ıra
fındnn t\tisürüım·~e:tür. İl:i ta vvaresi 
kl\·ıntır. ı 

"Uçan kaleler 1, 

noele doğru 
verilebı~ece!< 

80 uçan kc:le ay scnun~ 
da ikmal edilniİŞ cl.:ıcak 

Nevyork 15 (A.A.)- İngillcre.Ye 
Noel hediyesi olarak •Uçan kaleao 
ler verilecektir. l1Jlıakika \~aşing
tondan haber ah~1dı~1n3. göre bu 
aynı nihı,·etine d<ıl!rti"Bocing fab
rikaları 80 uçar kale bombardıman 
tay~·arcsin.i ik1nal edecektir. Ruz
\'Cltin in1alc1tın yarısını İngilte -
rC)'C \'Crıneyi derplş eilcn te\"zİ 
usulü mucibinre bu t~yyarclerin 
~·arısı Yani 40 tanesi lngiltereye 
, ·eritecektir. 

Haber alı n dığına göı·~, Birlesik 
1\.ınerika İngiliz hükün1etine h~ın~ 
bardıınan tayyarelerine ınaiısus 
son der.,ce dakik yeni sistem bir 
nişan alma fi leli de verecektir. 

HoJaadanın milli mü
dafaa tahsi satı 

Londra 15 (A.A.) - Holanda 
hükümeti veni bütcesine milli mü
dafaa için 12 mil yon İnıüliz IirasL 
tahsisat kovmustur. Bu para Fe
lemenk Hind.istanında alınacak 
müdafaa masraflarını kapalmağa 
tahsis edilecektir. 

Holanda hükumeti. İnı?iliz arka
da.larınn yanıbasında çarpısan 
Holı:nda ı askerlerin masrafları;ı.ı 
da de•uhJ.e edecektir. 

Js: ... enderiyey ~ ç.ok-
şiddetii bir taarruz 
İsk ıderiye 15 (A.11..) -;- Dün 

İt.ıh an tavvarcleri harbin bida -
vetirı<lcnbcri İskcnder:veve en 
$iddetU bir • aarruzda bu luıımus -
!ardır. Ölenler, yaralananlar var -
wr. 
"Almanların ~artları 

kabul edaem ez,, 
Kahire 15 (A.A.) ~ Fnn-

s Find ın v isi Gen ral Ks t 
ı" rg Y" ile nesn:d le ('(lk muhey
v c b r beslnde b lh a Al c"!al'
vanın rrnn:.ıva d rm~vıır ctti'i ' 
ıırtıarn kallulü {!avc1k )ıl o u· 
un• .ı;oYIE ışl. 

Londra 15 ( A A.) - A iman is-
tihbarat ai<-nsmın bir haberine 
f!öre. İspanva haric:ve nazırı Suner 
dün aksma Par' ·e hareket etmiştir.1 
f- --~ - ;,R- • _, .... 

Valimiz lstanbulda Ü· 
çüııcü faaliyet yılına 

b::şhyor 
( l ind sahifedCl'. dcı:am) 

<.'ne:·jL ı lll' 111e.sai pıog..:.ancı-1;13. yol !a.ı

liyctirıı birinci pliina alnu~hr. Bu su
retle yalnız geçen yılrla , tnılyon 610 
bin liralık 60..11:1 kıioıııeı.:-e ycut yol 
ya~ılrnı'j, r.0.981 kilometre yol da ts.ınir 
edilip lbtatıbulun· nıilteaddıt k::ı;wl.a.ı;-ın
da ana c;ıdciel.er p:1rkcdcn a:.falta çev
r:lıni~. bozuk yerl\'."r tarr:ır cıJ:iip b.ı.,..tan 

yaptırılmışttr. 

Bu f:ıaliyelle ber~be-r bir yantian d:ı 

Sıhhııt, :?viaar!f. Zıraat, Yeterine~. fJ.J!l:t: 
şik<i::clit.•ri, Pasif konın:n.:ı, İktı!a1 ş}P-

1 
rine ayrı ıJır :1ikkat ... ·c c-he·n1n·;.·et at
f,-dcn Lô.tfı Kırdar n1ı.ite· ·'!rtt Ş"'hir 

luıstanelerıni yeni paviyı>ııl.!rl.ı. gı.:hı.ş

le:mi~. 1000 yalaklı !l.!<>cıdı)ekfı_; has
tansinin ı>Fınlarır.ı haz~·!at:nı~, 30 ti.Jtı 
fazla ilkınelt~ep açt.ınp, 5::ı r.11.::tıcıJ:n 

taınirlerini yaplır·nq·, 15 ınektC'biu d~ 

de in:;aalına d~\'3ın t>,iiln1ckte lnı1ıın

ınuşlur $Ph\td<>ki re-.r.i ve '1 ısu.s-. bi
nalarda ıt:ıneklar, b·üıçe \'e m0y -
danlarda _ Loı!dra h;ı.v·ı hucun11arında 

sıGın.:ıktan ziyade fa>df'li o!d•ıkl rı ı 

'-ccrü.be ile anl:ı ıh~11~ oLıa _ s.perler 
inşa ettirilerek modern ~: :if .~•lrtın

tna \'esaiti ten1ln olunmu~hır. 
Hulisatan; Avrup.:ı ho.rbınin d·l~ur

dui:'..ıı mfişkli 1 '1tu r ~-,ıH'n .son yılda d.J i
ınar "e tau,-.lın i~lcrine 'şt"hı ı:ı he;.· ya 
nınd., ttynı <"nerji \:C hıı.1a de\•am olu
narak B. Lüt!ı Kırdar'ı:ı nıesai:iı.le bu
cun lst.anbul, Aı·navut kaldırunllrın

dan asfalta, n-ıezbele halindc arsa ve 
mezarhklarda11 e;b.l.hçc~ ye s..>ız sahil
lerden pl:lj=t>, çirkinlik manzarası sa
halardan mod<"t'n inşaata k.a\•uşmu~tur. 

•SON TSLGR:\F• LüUi Kud:ırın İc
t..ınbul belcJiye re~sliğindeki bu yıl 

dönn"ı.ünü tebrik eder, üçüncü ve diğ~r 
mteakip yıllarda da ayni encr.!ı i!e de
ğerli çalışınal:ı1·1na deovam edeceğine 

emin bulunriuğunu k:.ıydeyler. 

Asker gözile 
cepheler 

(Birinci salııfeden devıır.ı.) 
birbirlerinden farklı, zayıf veya 
1·uvvellidir. İlal) anlar bilhassa 
l{oniçc istikan1elin<le Nemcr~ka 
dağlarında iki ~ucdf:nlıeri ınühiın 
tahkimat vücude ~rt;rnı:sJerdir. 
llinaenalcJh Yunanlılar tar~iın -
dan bu istikanıcti zorlaınnk biraz ' 
güç olu;". Bun~ mukabil l.e<kov;k 
k.Hkanıeti t:~lıa zt:yıfhr. Eğer 1·u· 
nunlılar hurnJ<1n ilerlh· •hil:rlcr 
de, GCrice - Ergiri yolunu tut:ı -
hilirlcr('r. İt:ılynn ~-~nahlarını iki-
l C aynın'"' sa.} ılai:ıitirler. 

llerıı ~..;.zireti bn~;nkii hali1ıde 
dııramıvnc·a ~ına ,.e hcl" iki taraf 
1nü{c1na<!~y~n tahkimat nokta~arı 
\•Ücude gclirdik{tr·nc göre, önil
mii•deki kısa günlnde, bilhııs·•a 
hu rephelt•rd<'ıı '.niilıiw hab rl..:ıc 
intiz r cdcbiLriı. 

lsoN24SAATI 
içindeki 

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

Telhis eden: .l\WAMMER ALATUR 

Diin bildirdiğimi'L veçhile Sov
yetler Birliği Komiserler meclisi 
reisi Molotof dün Berlinden !Uos
kovaya hareket etmiştir. Alman 
Haricive Naurı Fon Ribbentrop 
otele gelerek misafir Başvekili 
Anhalt istasyonuna götürmüş ve 
oradan leşyi etmiştir. Şark istas
yonu11a g-ötürmediğine göre, bu 
istasyonun İng-iüz tay~:areleri ta
rafından labrip edilmi~ olmasına 
hül;..medilebilir. 

Nesr.,.JiJen kısa bir resml teb -
!iğde ~;\;:le denilmektedir: •Fikir 
teatileri karşılıklı bir ilimat ha -
vası icinde cereyan etmiş ve Al -
manya ile Sovyctler 3irliğini ala
kadar eden bütün meseleler de 
ka.rşılıklı H,tli..la müncer ohnu~ -
tur.> 

Sovyct ordusunun organı olan 
Kr:ısnaya S\'esda ga:..t"tesi bu nıü
na~ebt.!tlc oı:-~rettiği bir n1akalc
dc: a_ı\Jnıan Sİ)"H .. ctini idare eden
lerle !>alı.si tcn1aslaru1 tekrar tc!-tisi 
ve {i~dr teatisi, Alnlan - Sovvct 
nıiinaschctlerinin iki nıcnılcJ...t"tİn 
ncrine olarak, bund.c:u !lOnrakİ in
ki~af V" takviyesini hiı:; '-iiphcsiz 
{(!.>Jıil ed~.:chtir.n d<.'nıekt~d:r. 

RUMEN ORDUSU TERHİS 
El1İLİYOR 

l!oınanya Başvekili General An
tonc5kıı tarafından Kamaya bare
ketindl'n evvel imza edilıniş olaı1 
bir kararname ı.nucibince, Roınaıı
yanın kara. deniz ve ha\·a urdula
rının heyeti umumlyel<'ri "'·~arile 
terhb~lerinc bugün ilğlcden sonra 
basbııacaklır. 

Al\TONESKU l\tt:SOLİNİ İLE 
GÖRÜŞTÜ 

General ı\ntoile:,ku refakatin -
de Jlaririyc Naıırı Preı" Sturdja 
olt?ııi!u h.:.lde c!iin s=ıat onda lto -
tti:ı: a gclmi~, l\1usolini Cuınen 
misafirlerini garda l.:r.rsilaını::ftır. 

İtalya Kralı öglc ,-akli Girinal 
sarayında Rornauya 3:1~\·ckili ile 
Ilariciyc Nazırını kaİJ~\l etnıi~tir. 
Run1e-n de,·let adaın!arı bundan 
sonra Kont Ciano ile birlikte Ve
nedik S'fayına gitmişler ,.e '\lu -
solini tar.afından kahu! eJilnıiş -
!erdir. 
TARA:'.\ITOYA İKİ~Cİ HÜCUM 

ingili:ı lla\a Nezar~ti i.,t!hhar3t 
biiro.Ju, per~erube gcct::.-;İ Tacauta 
havuzları üzerine nıu' aff .. 1 .. iyt~tli 
bir laauuz da!Ja yaıııldı'imı hil
dirınektedir. 

Gcte ay ışı~ında }'a!)ı1en taar
ruzda, limandaki egıı;ilrr pek iyi 
gürauü)·ordu. Tay:,-arc1er !·~di bil
,.i;k y::uıgın hirdcn çıkarrnı-.lJr ve 
ıntithi:.o infil~~'ar i~itılıni:)tır. Sa
hilde petrol depol:mııJ "e tez -
ı:a!ılarda torpilo muhribi hkele -
le:-i"e tanı isalr.:t!cr o1nıu~tur .. 
Yii"s~k infilaklı bir bomba mulı
ripl~rin ,·anıntl.ıki doklurın du -
\'&rları boyunca paU~u.aslır. 

Lint!'n ve harp gemileri topla -
r1n1n siddelli baTaj ate$İne ca~ -
ınerı, bücunıa sonuna kadar de
vanı edilnıis. iç lilnnnda!<i c~as dok
lnrın <ark kısmı hiiı ük inntaklı 
bonıbalarla ve ;\'"lngın boınhal:ırile 
siüdelli sw·etle bombardıman edil
n1!stir, 

İhlyanlar, iki iııc:iliz tayyare
sinin düsli:-üldüğünii iddia etmek
le ise d~. lıiitüıı tayyarelerin üs
lerine döndüğü tenıin edilınekt_,
dir. 

Ta;-anto bombardımanlarından 
bahseden •Taymis. gazetesi •yı
kıcı bir darbe• haslığı altında yaz
dıj(-ı bir makalesinde huliısftta.n di
"Or ki: .Bu parlak galebe yalnız 
bahri vaziyeti değil, belki siyasi 
vaz'· •ti de tahmini kabil olmıya
ca!: derecede tebdil elmişlir. Su
ya gömülen İtal•·an zırhlıla<ını tek
rar hi7mcte sokabilmek, aylarca 
çalısm~fra bakar. İtalyanın safh 
harp ııeıııileri Hibarile ku\'\'eti üç 
cüzUtaına indiKi için Fransız do
nanması elden kaçtıktan sonra alt
üst olmus olan Akdeniz müvaze
nesi de diizcJmiştir.ıt 

YUNAN!STANDA İTA.LYAN 
RİC'ATİ 

Atinadan verilen haberlere {!Öre, 
!t:ı.Jvarlar Epir cephesınde Kala
mas nehrine kadar çekilmislerdir. 
1-forkezcie. Pindos mıntakasında 
Yunanlıların muvaffakiyetli akın
ları neticesinde Arnavutluk t<ıp • 
raklarında veni tepe silsileleri har
ben isıı1! edilmistir. Siwal cephe
sırıde bir dei!isiklik olmamıstır. 
Yurıan tavvarelerı Görice tay -

va remevdanını bombalamış, ver
d• birçok İtah•nn tavvbrclerini 
ta' rip ctmislir. 
İn~ilz tayı·areleri de Drac ve 

Avlonyayı tekrar bo.mbardunan et- · 
mL;lerdir. 

Draç evvelki gün ba.slıvan ve 
h~l5. dcYam eden yangınlar dola
vısile. tavvareler hedefk!rini ko -
lavlıkla bulmuşlardır. Arnavutlu-

Can hevli ile 
saldırış 
(B11.$11U1kaleden devam) 

halinde kabul etmiye meyyal ve 
müstait bulunmakladır. Harbin 
başındanberi insan zayiatının ta~ 
miııden az ve muvaffakiyetlcrin 
kolay oluşu da ayrıca Almanyanın 
henüz içinde yaşaltığı emel ve ü
midi, vaziyete hariçten bakanların 
görüşü ne olursa olsun, tamamile 
kırmaınıstır. Bunun içindir ki, Al
nıanyanın bütün takatini seferber 
~derek gerek yer yer ve muhlelif 
mevzıdar üzerinde başgösteren 
müşkülatı yenmek, gerek kendisi 
jçin tasarladığı ne( iceye varmak 
ümidi ile ve canhevli ile son bir 
defa daha harp lalilıini denemeye 
kalkısması ve bunun için de aklı
qa kestirebileceği istikametlerde 
taarru~a kalkışması pek muhle -
meldir. 

f ETEM İZZET BEİNCE 

l
,--On altı muhtekir 

daha yakalandı 
( 1 inci sah•f0 den. devam ) 

rafından .ks.yınakamhklara veri -
l~n ka Ci eınir üzerine mevaddı gl
dai' c nıuht~kirlerinin şiddetle 
kontroluna gc<;>!lnıi~tir. 

Şi,Ji, Pangaltı ve Ni,anla~ı 
semtlerindeki koıı:rollarda dün 
8 bakkal gıda maddelerini pahalı 
sattıklarından yakl.lannıışlar, ad
liyeye veriln1işl: .. •rdir. Bu ~abaliki 
koıırcllarda da iir bakkal lıakkın
d:ı sabun ve zrytlnJağ ihtikirın
d~n zahıl tululmrslur. 
ODUJ.\Cl'T,AR. KÖ1\1ÜRCÜI.ER 

Yİ'\E ZA'\I i 'TEl>İLER! 
Odun ve kömiircülrr yinE- fiat

lara ı:an1 istenıişlerdir. F~at ınu -
rakahe konıi.,;yonu dün hu talebi 
reddelmistir. Saklc>oan peynirler 
de piyasaya çıkarılacnktır. 

---O-

ikramiyesiz ka~an 
m~halle mümessilleri 

•fah3Jle mümessilierrne tarik be
deli mukellefleri Es\dcrirıi ha - 1 
zırla.11 ık i~in her yıl belediye ta-

1 
rafından verilen ikramiye bu sekrı 
"\'eriln1emist!r. 
Yapılan tahkikatta hütçeye tah-

1 sisa konulmadıi(ı ar.la:;ılrr.ış ve mü
n1e:;;~..ülcr \•ıtavete müracaat ctmeLi"i 
'< a rariJ.stı rın ısla rdır. 

de Barid4"ki petrol tasfü·e!ıanele -
rine hücum etmislerdir. Avlonyada 
bir rrüh;mrr.at dcyosunda yangın
lar ve infil'11dar ctkarılmsıtır. Av
lom·a tayyare meydanı da büvük 
tahribata uğramıştır. Bir nakliye 
otomobil tecemmüüne de l:ıarruz 
edilnıisir. 

Yunan tavyareleri Erııirideki 
tavvare meydanına hücum etmis
lcrdır. 

italvan tgb!ii!i ise, Görice mın
takasında dÜS!tlan tarafından ya
pılan bazı hücumların püskürtül
dü~üııü, Eoirde. Kalabakl bölge
sinde italvan tavvarelcrinin mü
zaheretile yapılan mevzii har~ -
katın muvaHakivetle inki5~f etti
ğini bildirmektecl'ır 

MISIR MECLİSİNDE ACIKLI 
BİR H:\DisE 

Mısır Başvekili Ha.~an Sabri pa
sa. ;!ün parlamentonun açılıs cel
sesinde Kralın açılts nutkunu o -
kurken, sesi b;rdcnbirc •leğismis 
ve Basvekil bir dakika sonra mik
rofonun illerine yıkılarak 

0

ölmüs
tür. 

Mecli;tc hazır bulunan Kral Fa
ruk, Kralice Feri<le ve ana Kralice 
Nazlı ile nazırlar derhal Başvekili 
ba3ka bir odava l:!Ölürmüslerse de, 
yapılan muayenede Hasan Sabri 

3- S O N T E L G K A F - 1 a ! inci TEŞRiN 1941 

( 1 inci sahifeden deı,am ) \ 
mından meslek ve alcı kadrosunu, 
leblebi - fıstık üslüpçularına bı -
rakmak vaziyclinde kalıııışlır. Ve 
büyük fikirciler nazaruıda gaıe
teciHk, böylece, içinde büyük dü
şünce, büyük tahlil ve lerkip ka
biliyetinin yer alanııyacağı bir 
(Vulgarisalion - bayağılaştırma) 
vasılası bilinm~tir. Çok haklı ola
rak büyük eserin, kitap kadrosu 
dı~ında vcrilemiyeccğini kabul e
den üslün lefekkür kabili:vetine 
göre gazetecilik, satıh liz~rinde 
adi bir (müşehhas) ve basit bir 
(ameliye) temsil elmekle. 

Biiyük eserin tahayyiiz hassası 
yalnız kitap kadrosı:na yakı~sa da, 
kafa ve kilap halinde büyle bir 
kadro:va istinat ettikten sonra, ga
zelcciliğin, bütün cemiyeti kucak· 
lıvan (müşahhas) ve (ameliye)
sinden faydalanmak, herhalde en 
parlak is ... 

Esas, lecrille olmakla beraber, 
büyük ıe,lıissiz hü~·ük lecrirun kıy
meti hudutlııdıır. Buna karşılık 
büyük lecritsiz büyük le~bisin 
kı}"oıctiy"'e büsbiitün lıudutlu ... 

Onun içindir ki, elbetle verimi
ni kilap kadrosuna d'ik•cek olan 
bü}·iik leerit 'e bü)iik te,his ze
kası, leşhis cephesiııderı, gazeteci
liğin pek geniş (nıü:;alıha>) ından 
istifadeyi unutmıyacaktır. Gazete 
ve gazetecilik, bii,ı-le bir kıymet 
nazarında, aıncli dünyanın inşası· 
na ınalısus en zengin \'asıt:ıdır. 
Şimdi biz bu noktaya kadar, do

ğuşundaki vücut hikmetile asıl 
:;!a7.eteciliı!in ne olduğunu tarif e
dcbildiğimizr- kaniiz. 

llakiki gaıelccilik, belki lanı bir 
şuur halinde örgüle~t.iriln1t>uıiş ol
sa da, bu kaJgı ,.~ ihtiJ·aç ) üzüıı
den doğınuş; ve lJir an evvel an~ 
lattı~ıınız !ı.cbcple ga~ csiııi ~:ışıra 
şaşıra, ııilıa; et (gazeteci) labirın
den anla.dığnnız ucuz liıf ebelerini 
ürelıni~tir. 

Illl~; güııiln fani kadro"ıu için
de, 3.Jet znrureti baJı:ınundan, bu 
cin.s 13.f ebelrrinc de mutlaka n1c\·
ki vcrnı~ğ"~ mecbur olan ga7etc -
ci!ik, her hn!de ashnı ,.e ,·iicut 
hikmt"tini, tarif f'lt?ğimiz kalcnı 
\"C itlrak kıyıncHnc tenısil ettire· 
ce~tir. 

İse biz, (gauleril ,.e (gaıeleci
lik) mefltumunu bu capta alarak, 
Naınık Kt'maliıı en tesirli cephe· 
sini( ,..azctcd Namık Kemal) diye 
isinılcndh·d'k. 
Hayatını ve eserinin iir kösesini ı 

anlatırken, daima ioı,;c kiiçük · tec- t 

ritten basiay1ıı. i~i büyi.ik teshi!lte 
Litircu bir sathi vr. aıucli dünya 
dehası dive tarif eltif:imiz Namık 
Kemal, cok labiidir ki, en keskin 
ısı~Jarını, 00.~·le bir dehi için en 
ınüsait zeu1in olan gazetecilikte, 
üslüo w lıaysiyelli manasile ga
zetecilit 'c göstersin. 

Evvelki gürüsleriaıi•İ de büs -
bütün saj\lanılaf,lıran bu görüşte
ki isabeti. onun divan şiirini ka
patır kapatmaz gazeteciliğe sıçra
nıas1; ~tabut gazctcciHğl' sı(rauıa
slle di\-·an eoiirini kauat1nası, kct!di 
kendisine ishal eder. 

\•e intikaıli cephelerden biitün 
• 'amık Kemali birl•~tircn biı· mik
yasta nıcrkezle~tirıniş oluyor. 

Yine ouun İ(İndir ki biz, ~i' asi, 
içli:nai, edebi, bedii ve intikadl 
cephelerile fikir yazıcısı Xanıık 
Kemali, (ıınzeleci) Namık Kemal 
ismi altında terkip etınchle. onu ca 
canlı v3hidine irca citiğiıni:.ci sa· 
nıyoruz. 

En canlı viihidile 
Namık Kemal 

En canlı vihidile Nam,k Kemal; 
siyasi. içtin1ai, edebi, bedii ve in
tikadi cephelerile teklesliği ( ga
•eteci Namık Kemal) dir. Ve ga· 
zelecilik Namık Kemalde, en ge
niş ,.e sümullü 8.lct ihtiyacının 
reınzi ... 
Namık Kemali bu saba~·a >ıÇ

ratan vesilenin, (~inasi) vr.- \Tas
viri Efkilr) olduğunu, genj~ biyog
rafya fa•lında göslerdı!.'.. 
Yanmıya hazırlanınıs bir kav 

gibi, bu vesileye le•add et:ler et
n1cz parlıyan ''C en üstün munı 
ku;-\'ctindeki !Şahsi~·et ampu,ünü 
ışıldatan kahraınaor!'?ız, biohir 
şubeH bir vfıhid ha~iude. k~!ldisini 
gazetecilik çerçeH•indc bul:lıı ve 
göste.-di. 

Hatla lıu bulu:; o h.!ar k:ıvv~lli 
ve sarsıntılı oldu ki • .._ .. anuk K~ -
mali uzun zanıarı, pek uz 1 uı Laın:ın 
~iire ,·eda ettirdi: lırııı Gc evvelki 
N"anıık Kenıali ve dil"an eJı:biya
tını, onun gözi.i.nde cücelc ıiı·dı. 

Damdan düşrrce~lnc bit bır ~u
beli t"n canlı \~3,hidine gt(en Na -
mık Kemal; ~öhrct, J..c,1i, ı:e\·k ve 
hüner içıııde, o günden ba,Iı,-arak 
ölüınüne kadar götürdCğii a:.Ji şah
siyetini iıı~a etnıckl~ dc\'a•ıı l"tti. 

İşte (en coıılı vnhidile Na ~ık 
Kemal) diye lc,·hala tmlı~ımı:ı 
aksi~·o!lcu bi.l}lik edip. lıatıa· on
dan ~;onra sarktıgı \"at1nı ve un.ıu
mi c.;iirleri, pi~·e..,Jcrr, romanları, 

brihlerile de, hinhir ~uholı bu 
canlı ,-ahidin ınüııı<'~silidir. ~n. .. 
nıık Kentalii '-İ~a,i, i(ıira:-i, cdcblt 
bedii \'C jutik*"'di ccphclfrtu«Jc·n 
kayrıyan hu raalı \·fıhii: t~ndan 
sonraki "airin de-, f;ı:rıtro rr.uh:ırri
rinin de. ron1ancü11n da, tarihçi ... 
niıı de nıerkczi. .. 

En canlı vU.lıid;l(~ r-!an1·k f{e~J
li, tlain1a tekrnrladığtllli7. g;hı. \·a l
nız anıeli pl.aru:~aki r:ksi~·o!1tu de
h5.sının ccr«;>cvelcdlği ~n~ıa i<·İntle 
ve bilhassa her h?.disl"nin rnli.fhiş 
bir ~·enilik çın1atfığı ge('mi~ za
man ve nıckUn ortasında. en bil .. 
yük kıvmd lclit!:ki edeceğiz. 

N~CİP FAZIL KISAICÜREK 

V ilayette bu sabahki 
toplautı 

Sehrimize !!elen cnuıiyct işleri 

müdürü Alı Rıza Cevik bu sahah 
vilaYete gelerek Vali ve Belediye 
reisi B. Lfıtfi Kırdaı·ın 'aıanda emo 
niyet müdürünün de iştirak h .. • '>ı r 
t'lplantı yapılmıştır. 

Onun içindir ki Namık Kemal, 
bir taraflan ayrıca kitap kadrosun
da çalmr: bir taraftan da yine ki
lap kadrosuna tıH:·un tanda, ol -
dukça nlônlı ve silsileli gazete ya
Et!arı ne.rederken; lıal<kile belirt: 
t!ğ'i aksiyonru büyi.ik edip hü\·i:vc~ 
tini: siya~ı, içtinıai, edebi, bedii 

Asansörü tamir ederken 
Galatada Adalet hanında asan-

sör kapısını t::ınıir C'dcn Yorcı viilu 
Andorva iskeleden <l:isır.üs vç t !ı· 
likeli surette var:ı.Jaıııo !> r • r ı 
hastanesine kaldırılı;- ı. t;r. 

D•vlet Demiryollan n U.~lan }71.etm;-I 
U. lciarai lıia !&n 

pas~n:n !rnlp scktes'.nd~n öldüi(ü Türkıve. Yunanistan ve B'ılgaristan demirvollarırda mer i f • a· 
anlasılmı>tır. Kralice Feride ve ana raflı müsterek esva tari!esiıvle:tl Bulgar demin·ollarına ait n3klivt 
Kraliçe. Bayan Hasan Sabri paşa ücretlerinin tadil edilmis oldııifu ilan olunur. 
hıt:kıra hıçkıra ağlımuşlardır. Kra- Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat olunması. (10876) 
lın ,·arım kalan nutkunu ô.van reisiı: · _____ _ _ _ ..;... __ ...;._ ...;. _ _ ...;..;.;.;;;;.;;;,...;.,;.;;;;;;;,;,;;;;;;.;:;__..:.;;:.;;.;,,;:..:_ 

tamamıam•sltr. B .. A s R ı" s· d Başvekilin cenazesi bu sabah U gun ınerna a 
merasimle kaldırılmıştır. 

Yeni hükumetin tesekkül tarzı 
birkaç gün sonra bildirilecektir. 
Kralın mecliste okunan nutkuna 

nazaran. Mısırın hattı hareketi şu 
olacaktır: 

1 
ŞEYH AHMET 

Eıı biisiik Türkçe söüö 

•e şa.rk:ı h filıa 
ILAMON NOVARRO 

SON GANGSTFlt 

• en bü7ük mattra ve zabıta rtrml 

EDVARD ROBENSON 
JAMES STEWART 

cİngiltere ile ~iındive kadar <ıl
duğu gibi. bütün diğer dev -
!etlerle de dostluk bağlarını idame 
etmek. bevnelmilel sartların ala
caih sekil ne <ılursa <ılsun, emni -
velini ve bütünlüıfünii idaıneve 
gayret ederek h3.diselerin seyrini 

Yarın akşam TURAN 
Şehzadeba~ı 

Sinema 
Tiyatroınında 

TİYATRO - SİNEMA - VARYETE 
San'atkir Nı\.ŞİT ve arkadaşlan, Okuyucu SUZAN YAKAR ve yeni 

.,.&17.&e numaralan 

A IAN HA. 'L\I 
takip ev lemek .. 

•• BUGLN 
Matinelerden itib&ren 

TAKSİM 
sinemasında 

Cluyelier ... Kanlı !htlliller-

rt!RK DONANMA.SININ 
PRJ ı·EZE ZAFERİ NETİCESİ 

'Eski Vtnedlk'! :rıpralaa slyaal 

lhtiliflar ... Kadın entrikaları, 

ATEŞiN Bİll AŞK FACİASI 

B AR BAR O S 
Devrinde 

VE E D iK 

sus Komedi 3 perde 

ih 'I bu mühim Iitnanı Yeniden ha- Büyijk Turkçe si•lii iuihl f ilm_ Filme - Müler mus!klsl, Cea.lt 
_ara uiiratılmıştır. AŞK ve SERGÜZEŞT- Tiinulerl ve Gülı..- llive edilmiştir. 

İrg.tiz uzun mesafe tavvareleri ı ilı::mmıa•••••••a.m1111111m•mliliiı::.;;;oı•••mıaım•aı1111m:a••••••••••••• 
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SAN TA ~İZ MİR---. Çabuk ve iyi cii?nemeden yemek yivenler, 
fazla baharatlı ve biberli yiyenler, bilhassa 
içki k'enler midelerini tahriş ederler. 

·azan : lakender F. SERTELLi No. 3 0 

Bir Konsolos, Selanik valimize ögüt veriyor
du: «ordunun yakasını bırakınız •• Hudut bek-

• 
çisi, va tan müdafii olar ak kalun . » 

Herkea, bilhassa çocuklar tarafından alınması ıra yet 
kolay ve müessir bir müstahzardır. 

BARSAK SOLUCANLARINA 
kar§ı ırayet tesirlidir. Barsa k Solucanlarının büyüklerde 
ve küçüklerde aebep olacağı tehlikeler ıröz önüne alına
rak Solucan hasta lıklarında bunu kullanmaları faidelidir. 

Hıt&Jmll'rimbe ve b.a1kımısa taY~e edilen be mes&ahuz Jaer 

eesahanede bulun u . 

Kutusu 25 kur§tur. 

O.Vle t Demiryollan n 1 i• e•lan 
U. idareci lıulan 

PAM UK MfN SUCATI 
T ürk Au <onim Şirketinden: 

Mamulatımız kaput bezleri
nin İkbsat Vekaletince 24/9/ 
940 tarihinde tesbit edilen fi
atları aşağıda ilan ederiz. 
Tipi Eni Sın. 36 ~'. lı lt topu 
D 85 818 Kuruıı 
B 90 916 , 
E 85 879 > 
F 85 874 , 
F 75 8()0 , 
G 115 778 > 
G 75 710 > 

H 115 749 > 

Leylek 90 735 > 
i,bu fiatlar fabrikada teslim 

olup bedeli pe.şin ve ayrıca 
balva başına 225 kuruş am -
balaj masrafı ilave edilecektir. 

EK~fLf K, HAZIMSIZLIK, 
AGIRLIK ve Baş dönmeleri 

ve yemekten sonra bütün vücutte ve midede 
aiiırlık hissederler. 
Yemeklerden bir saat sonra birer tatlı kasıiiı 

MAZON HAZIM~IZ-
alıuıru LICI 

MiDE, EKŞtLiK ve YANMA
LARINI ve BARSAKLARI 

• • yakan zehirleri ~erir. 131ı2 
Sabahları ac karnına alınırsa İNKIBAZI defeder. Şeker h~5 

olanlar ibile korkusuz alabilirler. ~ 
Mazon isim ve Horos markasına dikkat. ~ 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden : 
~ı ~· 

Müdiriyetimiz sivil memurları için 550 takım elbi:·e ile 550 aclf't ~.tO 
alınması kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş ihale günü olan ı=: 1.,,f'ı., 

- O zaman bir ordu kumandanı 
olan Mahmut Şevket paşa, ordu
sunda J<endisinden başka, asker ve 
zabit herkesin Kızıl sultana karşı 
ateş oüskürdÜİl'ÜnÜ ııörüyordu. Bir 
kere İttihat ve Terakkiye söz ver
mişti. Abdülhamidi devirip istib
dadı kökünden yıkmak lazımdı. ts
tanbulda karsısına çıkacak hiç bir 
kuvvet yoktu. Bu vaziyet karşısın
da kendisi de ayni !ikri ve a)·ni 
arzuvu ileri sürmeiie mecbur ol
muştu. Ordu co.skun bir halde: 
cHcykeli istibdadı yıkacaiiız!> di
ve baiiırıvordu: derva içinde bir 
katrenin ne ehemmiveti vardı? 
Mahmut Şevket paşa hareket et -

yorum; dinlemek ve dınlememek 
sizin bilecef(iniz bir istir. Fakat, 
memleketinizin selameti, ordunu
zun haysiyeti noktai nazarından 
size söylerim ve rica ederim ki, 
doktor •N .. > beye sövleyiniz .. Za
bitana ilkaatta bulunmaktan vaz 
geçsin; çok fena tesir yapıyor. Dün 
aksam Bevazkule bahcesinde onu 
gördüm: etrafını bir takım zal;ıit- ı 
!er almı.ştı. ve o mütemadiven ken
dikrine bir şevler anlatıyordu. 

Farzedelim ki, bu adamları ka
zandınız. Fakat. bundan ne çıkar? 
Ordunun bütün zabitanı tabii sizin 
aibi veya doktor •N .. • Bey ıribi 
düşünüp muhakeme etmiyorlar. 
Burada bazı zevatı kendinize ka
;:anırken, daha ötelerde birçok kim
seleri ııendinize muhalif ve düşman 
yapıyorsunuz! Ordunun yakasını 
bırakınız: Hudut bekçisi, vatan 
müdafii olarak kalsın.> 

Hüseyin Kazım Bey de, •bu söz
leri söy!iyen konsolosu da pekiıl.l 
biliyorlardı ki, o tarihte memle -
keti her kösesinde ve her zümre
sinde olduğu gibi orduda da muh
telif sivasl f>kir cerevanları vardı. 
(lHalaskaran cemiyeti) nin bir ta
kım maceraperest müntesipleri, 
askerlikten zivade, siyasi yollarda 
iştihar etmek sevdasına düsmüs -
tü. Seliınikte ııizli ııizli klimalar \ 
vapılarak memleketin sevk ve id~
resi hakkında bir takım zümreler 
tarafından korkunç, garip karar -
lar veriliyordu. 

Muhamn1cn bedeH (3850) lira olan 11000 kifo muhtelif eb'atta parça ha
linde mü.stanel knuın sa<;ı 26/11/1940 sah gUnü saat (10,45) onu kırk beştef 
Haydarpa$ada Gar bin<tsı dahilindeki komü;yon taralından .açık eksiltme usu
lilıt "atın alınacaktır . 

B işe g;:mek istiyf'tılerin (288) lira (75) kurıı.şluk mu\•akkat teminat ve 1 
kanunun tay1n ettiği vesaikle birlikte eksi1tn1e günü saatine kadar komisyon:ı ı 
müraca"'tl::\rı l:izımdır. 1 

Bu ise ait şartnameler komisyondan para~ız olarak dağıtılrr.aktad\r 1il629 I 
TASHİH 1 '"'11]!111~· SİRK E C İ ~ 

Gazetenizin 13 ildnciteı:rin 940 btrihll ~ S !k •• ., .. D 1 

nüshasının 4 üncü sahilesinin 5 inci a lmSOgUt emirkapL 
S\Jtununda gayrimenkul satışma dair Ha I 

1
• I Sez,.._ r , 

939/459 numaralı ilfulın beşinci fıkra- -

ınnın yedinci ,atırındaki ikinci arttırma h aryo!a fabrikı;s•nrlaki 
günü 20/12/940 cuma eünü olmayıp ı Sergiyi z;yaret edi iz. 

DEVREDİLECEK İH'<'İRA BERATI 
c:Mcıhrukatlı tahrik makinelerinin 

huruç gazlc.·inin verdikleri enerjiden 
hava "\'esaiti nakliye işletmesinde da

ha iyi istifade etmeğc dair tertibat> 
hcık K ında:<i irat iı;in İktısat VekfUetin
den i~tih~al rdilıni~ ulan 23 haziran 
1938 tarih ve 2~ · rıı No. lu ihtira bera

tının ıhtiva ettıi:,i hukuk bu kerre baş
kasına devir veyahut icadı Türkiyede 

rr. v·k ii fiile koymak için icara dahi 
verilebilecrği tekli! cdiln1ckte olmakla 

bu husu:-a fazla mahhnat edinml'lt bti
yer.1erin G;ılatarla A~)an llan 5 inci kRt 

1 

ıünü nıüdüriyet binasında kurulu komisyonuınuzda talip zuhur ('tnıcd·L · 
tırma, eksiltme ve Jhalfıt kan\Dlunun 40 ıncı m~ddcslne tevf kan h r 

·ı· ay müddetle ve pazarlıkta intaeına karar vC'rilmlştir. Bir takım rlbi~e 1 
11 

~apkanın muhammen bedeli 25 lira, muvakkat teminatı 1031 Jir~ı 45 ı. tı 
Taliplerin ihale günü olan 17/12/940 salı günü saat 15 de miidiirıyetlt•11 

. . ~ 3 ınudıi' 
sında kurulu komisyona numune ile prt namt"yı gormek ıçın '"'· 
muracaat etmel<ri. «10847> '1 
InhisarJar UmumMüdürlüğundeıı' 

Bazı içki b ::o yilerinin 

Viski, Cin, ve Şampanya!arı 

İzmir meb'uslanndan Seyit Bey 

mesevdi, omın verini alacak ku -
mandan mı yoktu? Mahmut Şevket 
paşa, bir tesadüfün. sadaret san -
dalvasına kadar vükseltti~i çok 
talihsiz bir adamdı. Talat paşanın 
dediiti ,ıı:ibi: <Mahmut Şevket paşa 
talihli bir adam olsavdı. sadaret 
sandalyasına ııelmez, ve Topal Tev
fik gib i'bir habisin kurşunile ölüp 
~tmezdi.> 

Maama!ib bu sözümün son fık -
rasına su sekilde bir itiraz vapmak 
da mümkündü: Mahmut Şevket 

paşa, Babıılli baskınından sonra 
sadaret mevkiine getirenler, itti
hatcılar delili miydi? O halde Ta
latın ona talihsizlik atfetmesi ka
dar gülünç bir isnat tasavvur edi
lir mi? 

Evet. Bu itiraz <:Ok doiiru ola -
bilir. Nasıl ki, ben de, bu hadise -
leri bir sinema ~di sür'atile g&
zümün önünden geçirdi~ za -
man, Talil paşanın bu sözündeid 
mantılı:snlığı görür ve bu muam
manın içinden bir türlü miisbet bir 
kanaatle e<l<amam. 

Zaten yı]larca perde arkasında 
ovnayan bu ııizli ellerin şahsiyet
lerini kolayca tahlile imkan var 
'tltdır? 

Bir konsolosun öğütler i.. 
Hüseyin Kazım Beye bir gün 

Seliı •. .kte büyük bir devletin gene
ral konsolosu aelivor ve şunları 
söylüvor: 

•- Biz AvrU11alılar, sivasiyata 
karışmıvan ve daha doltrusu ka -
nstırılmavan 'bir ordunun, mem
leketi için daha faydalı olacağına, 
kıymet ve itibarı da o nisbette ar
tacaiiına inanırız. Halbuki siz. bu- 1 

1 
nu anlaınrv~ ı;ıibi görünüyorsunuz. 
Ordunuz siyasetle işti,gal ettikte• 
ve bu derekeye düstükten sonra, 
onun itihatcı veya itilafçı olma -
sında hiç bir fark ohnaz. Bu hale 
gelen bir ordudan hizmet bekle • 
nemez. Ben bu sözleri sizin sah -
sınıza itimadım dolayısile söylü -

Y VUZ SUL 

O tarihte Selanikteki kolordu -
nun başına getirilen Kara Sait pa
sa bile ordudaki muhalif cerevanı 
ıtizliden l!izliye idare eden en mü
him amillerin basında bulunu 
yordu. 

(İttihat ve Terakki) nin ken -
disinden çok sevler umduğu ·bu a
dam, Hüseyin Kazım Bev Seliinijle 
ayak basar basmaz: 

<- Aman beyim, ordu.da sizin 
alevhinizde mühim bir cereyan va.r 
Yeni tayin edil~n Selanik valisini 
hemen ise baslatmadan geri ce -
virelim diyenler var!> 

Sözile Kazım Beyi tedhiş bile 
etmisse de, Kazım bey: 

- Ben her şevden önce vatanını 
seven bir insanım. Ve ordunun ta
nıdıih kadar fena bir insan deiti
lim. 

Diyerek hemen işe başlamış, beş 
on ııün içinde bütün zabitler le te
mas ederek: 

- Şu beni sevmiyen ve aleyhim
de •fena adam!> hükmünü veren 
kimseleri tanımak istiyorum. 

Dedilii halde karsısına hiç kimse 
ç>kmamıştı. 

Kazım Bey de anlımııştı ki, onun/ 
Se!iiniğe gelişinden zabitler de.itil, 
Kara Sait paşa memnun olmamıştı. 
Maamafih Kazım bey, çok kısa za
man zarfında. ordu kumandanı Ka
ra Sait ııasava da kendini sevdir
mei!e muvaffak olmustu. 

Sait pasa bir aksam Seliinik va
lisi Kazım B~Yi zorla kolundan ce
kip vemeite davet etmiş ve taam 
esnasında ve birçok zabitlerin hu· 
zurunda: 

- Siz çok sempatik bir devlet 
adamısınız beyefendi'. İdarecı -
!erimizin hellSi sizin ııibi nazik ':e 
anlayıslı olsalardı. huı?vn va:nız 
orduva değil, millet arasına da bu 
muhalefet mikrobu girmez .. Girse 
bile barınama1.d.ı. 

Demekten kendini alamamıstı. 
(Devamı var> 

Diya-ında 
No. 42 Yazan: M. S.tıMİ KARAYEL 

Barbaros Akdenize hakimdi 
( 1'L 1554) 1"'.iliıdi ser.esinde yi

ne Fransa hükiımetinin padi.şaha 
rica ve iltıması \Jzcrlne Turgut 
Reis barurui padişahi altmış kıt'a 
kadırııadan mlirekkep bir donan
ma ile Korsika ceıiresi üzerine ha
reket ederek cezire i fothile meş
l!lll olan Fransız amıraline mua
venette bulunmuştur. 

Padisah, Turgut Reisin fevkala
de hizmetlerini takdir ile uhde -
sine kaptanı deryalık ile Cezair 
beyle!'beyiliği tevcih ve ihsan eyle
mi' iken veziriazam Rüstem paşa 
padişaht şu yokla sözlerle ikna ey
lemişti: 

- Padişahım, Turgut kulunu:< 

t;ışrada yetişmiş olmak hasebile 
dergahı mualla hizmetinde bulun
mak istemez .. 

Diyerek ihsanı şahaneye mani 
olmuştur. 
Veziriazamın bu veçhile vukua 

gelen ilkaatına mebni Turgut bey 
vine Karlieli sancaf(ında ipka olun -
mak istenilmişti. 

Nihayet Turıgut Reis, padişah E
d irneye giderken yolda rikiiıbı hü
mayunu öptükten sonra şifahen 
Trablus eyaletinin ihsan olunma
sını r ica ve Sultan Süleyman dah i 
matlt.bunu is'af b uyurmakla yaşı 
sekseni 1'eçmiş bir pirivakur ol
duğu halde .Malta muhasarasında 

16/12/940 pazarı .. ; günü olduğu tas-
hih olunur. 

-D a htldekl m uhabJ1'1er : 

1-3 numaralara müracaat 
ilfln olunur. 

eylemeleri 

IV1erkez 

Adi ..,e fevk.alide 

BususJ 

---- -------

Bankası 

T. L, 

6.Pr.<66, l : 
tı . vJJ. ıJ~~ 

Ura 
15,000.000.-

12.188.666.15 

\98. 146,35 .198.146 35 Teılnülıl•kl banlı.noUar 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Sa!i kliogram5.215.199 

Allına tahvili kabil ııerbeol 

dövizler 

-
7.335.593,98 

DE:ruhde 
nakdiye 

edilen evrakı 

Kaııunun 8 - 8 inci mad -
dc!erine tevfikan h:ızi -
ne tarafından vAki te -
diyat 

Diğer dövizler ve borçlu k.li-
ring bakiyeleri 26.903.207,9< 34.238 801,92 Deruhde cdi1•n evrakı 

Hazine tahvilleri: 
Dcruhde edilen evrakı nak -

r.akdiye bakiyesi 
K~rşıbğı tamamen altın 

ıılı\roık iltveten tedavti -

158.7<i8.563,-

139.357.079,-

diye karıılığı 1511.7.t~ ~63,- le vazedilen 17.00C.000,-
Ree•kont mukabili il~-

veten tedvüle vazedilen ~40.000.000,-

H azineye yapılan altın kar
şılıklı avans mukabili 3902 
No. lı kanun mucibince ilA
ve tcn tedavüle vaı.edHen . 

l\IEVDUAT: 
K anunun S .. 8 incı madde -
lerine \evfikan h Rzine tara • 
tından vaki tediyat 11 391.48-4,- 139.357.079,-Türk Llrıısı 

- - - ·-1396.357.079.-

68.109.148,"f' 
Sene-dAt cü=.!aaı: Altın safi 1-.lg. 89.3'72, .125.709,391 68.234.857.75 

2850 No. kan1Jna göre ha
ı;ineye a.çı~~n n·.'cın.!I muka-
bili tevdi oh.nan altınlar. 

S5!i kiloJ"llm 55.5419 ,o 78124.167.9, 78.124.167,90 
Döviz taahhüdatı: 

Ticart serıedat: 2•2.937.900 11 252.9J7 901,llA!tına tahvid kabil döviz,w 
Diier döviz.ler ve alacaklı 

.-,-
E"ham Ye tahTtlil Cltbd.aaa 

(Deruhde edilen. evrakı 
A - (nakdiyenln karşllıilı 

(Esham ve Tahviltl 
(İtibari kıymetle) 

Serl>est eal~am ve B-
tahvilli 

Avanslar: 

Al tın ve Döviz Qzrlne avans 

Tahvili'ıt üzerine avans 
Hazineye kısa vadeli avans 

Hazineye 3850 No. lu kanu
na göre açılan altın karşılıklı 
avans 

uı~sedarları 

M u.hlellf: 

,ıı ~g baki)'elerl 33.482 208 58 

47.060.536,90 

8.277.057,57 55 337.594,50 -
8.177.75 

7.808.722,-
7.~55.000,-

80.584.926,75 95.856.8'.!6,50 
-4.500.000,-

21.462.422.89 -Yokta 719.393 872, !~ YeHn 

33.482.208,58 

116.006.89_ .47 

719 39 3 87?.,85 

1 Temmuz 9~1 .... . lıind r n itibar en: iskonto haddi 'J. 4., altın üzerine avaL8 1/1 3. 

şehit olunc:ya kadar, yani on bir 
seneye karip bır müddet Trablus
garp vil<iyetinde kalmıııtır. 

Rüstem paşanın ve kardeşi Si
nan -·<anın ırk güderlikleri do
layısile Turgut Reise kaptanıder
yalık verilmrdiğinden, bilahare 
donanmavi hüm.avunun inhitata 
maddi ve· manevi zararlara uğra
d:ğı tarihçe mukayyettir. 

* Barbaros Hayrettin pa~anın da 
korsanlık devri Yavuz Sultan Se
liın zamanına tesadüf eder. 

Barbaros, Hızır Reis namile Ak
deniz ve Adalar denizinoe hıristi
yanlara karşı korsanlık yapıyor
du. 

Yavuz Sultan Mısırı fethettiği 
zaman Barbarosu huzuruna da -
vetle taltif ey !emişti. 

Barbaros, Türk imparatorluğu 
tarihinde büyük nam almış bir 
Türk evladıdır. 

Barbaros aslen Turgut gibi Ana
doluludur. Bir sipahi oğludur. 

Yavuz Sultan Selimin Çaldıran, 
ve Mısır seferleri sıralarında Tur
gut ve Barbaros Akdenize hakim 
vaziyette bulunuyorlardı. 

Fakat Yavuz. Mısır, Çaldıran 

seferlerini yapıncıya kadar Türk 
korsanlarına Akdenizde hareket 
etmemelerini emreylemişti. 

Yavuzun maksadı, g;ır ::ıi toplan
dırıp biı· ehlisalip muharebesine 
teşvik e,nıemekti. <:ark i•lerini bi
tirmek idealini şarkta tahakkuk 
ettirmek, ondan sonra denizden 
ve karadan Roma iınparatorlugu 
bakayasına saldırmaktı. Zaten, pa
diı;ahın tersaneler inşası ve avuç 
dolusu tıara dökerek donanmayı 
hazırlama>ı heµ ııcrıcie vücude ge
tireceği garp seferlerine taallük 
ediyordu. 

Turgut Reisin hal tercümesinde 
yazdıi!ım gibi Barbaros o vakitler 
Cezaire hakinı ve bütün Akdenize 
hükmeder ıbir reis idi. 
Okuyucularıma Barbaros Hay -

rettin paşanın hal tercümesini ya
zıyorwn .. 

Barbarosu tanımak her Türk 
iıçin elzem ibir b ilgidir. Baroaros, 
Yavuz Sultan Selim devrinde dev
leti aliyyeye hizmet edememiştir. 
('ünkü, Yavuzun ömrü vefa et
memiştir. 

Yavuz, Mısır seferinden sonra 
vefat etmiştir. Garbe do~ ya
pacaltı seferlerinden mahnım ol
muştu. 

Bu sebeple Yavuz, ne Turgut 
Reisten ve ne de Barbarostan isti
fade edeınemi.şti. 

Barbaros, Yavuzun oğlu Kanu
ni Süleyman devrinde İstanbula 
gelmiştir. Kanuni, Avusturyalılar 
aleyhine ilii.nı harbolunduğu sua
larda devleti başka yüzden meş
guliyete düçar ederek askeri ha
rekata sekte vermek ve Kanuni
nin Avusturya üzerine taarruzla
rını semeresiz bırakmak mütalea
sile Almanya imparatoru me.şhur 
beşinci Sar! tarafından Avrupa
nın en namdar kaptanlarından 
Ceneviz Dükası Amiral Dorya a
zim bir dcnanma ile Akdenizin Os
manlı sularına gönderilmi:;ti. 

Anderya Dorya memur olduğu 
fevkalade hizmeti ifa etmek için 
m aiyetinde bulunan cesim donan
ma ile evveıa Mora sahilini vur
ırnağa ibaşlamışıır. 

Almanya imparatoru, denizden 
Türk kuvvetlerinin gerilerini ve 
yanlarını vurarak Türk ordusu -
nun Avusturya ve Almanya üze
r ine olan taarruzunu İ1<eSre5'remek 
istiyordu. 

(Den.mı nr>. 

tarife fiatından :fazlaya sattıkları haber alınmıştır. . 9,ıığı'' 
Müşterilerin mutazarrır olmamalan için bu içkilerin satış Cıatıarı k~ııtd' 
derrcdHmiştir. Bu fiatlardan fazlaya satnııya teşebbüs edenler h

3 tı•~ 
gereken tedbir alınmak üı.erc keyfi1etten Umum MiidürHiğumüzun 
dar edilmesi rica olunur. 

V i S Ki 

Gol.! f,a bel 1 
Hed Label 
Vihitc Label 

Ha iğ 
J ohnnie 
Dev ar 

Valker I 

Valkf'r 1 

875 

Dimp'.e 
BLı ı· k Lahel 
Victoria Vat 
Şan.panya 

Cin 

1 
Ha iğ 
Johnnie 
Dev ar 

925 

625 
7 2!> 

~ 
• '1"1: ,f 

I B~ş, Diş, Nezle, Grip, Romattı"~$r 

'

Nevralji, K ı rı k lık ve bütün ağrılarınızı derhal k,~ ,,. 
Taltlifler inden sııP" 

1 

§?/~ 

Güneş Gibi Hakikat! - . i L A N Jcu~ ıti 

1 

Lezzeti, nefaseti ve sıhhi 
yapılışı ile §Öhret alan 

: Namlı APIK O"LU nun 
J Kayserili U halis 

ı Koyun ve sıfır etinden 7a.pı.lm.ış 

1 TH~: ~rdefa~y~~~a~l~!.~2-
den s .. kınınız. Taşrayo sıparlu ka-
bul edilir ve .serian sönderHir. 

Dr. İHSAN SAMİ 
1 GONOKOK AŞISI 

1 
Belsoğukluğu ve ihtilatlarına 
karsı pek tesirli ve t.:ue aı;:dır. 
Divanw>lu Sultanmahmut 

Türbesi No. 113 

İ LAN 
Üsküdar ikinci sulh hukuk mah

kemesinden: 
Üsküdnrda Ahmet Çelebi mahaHe ... 

sL'lde Davudoğlu sokağında 13 No. lu 
hanenin bir oda~ında sakin iken 14/3/ 
940 tarihinde vefat eden ve terekesine 
mahkememizce vaz'ıyed edilmiş bulu
nan Zehradan alacak ve borç iddla~ında 
bulunanlann bir ay ve veraset iddia
sında bulunanların Uç ay içinde ve ... 
saiki knrıuniyelerile birlikte mahke -
memize müraraatları ve aksi takdirde 
terekenin hazineye de\Ted.Ueceli ilan 
olunur. 940/185 --

1 

1359 Hicri 

ŞEVVAL 

ıs 1 

1351 . .... 

2 ind T2E$RİN 
1940, Ay 11, Gün 320, Kasım 8 

15 İkinciteşrin CUMA 

Vakitler Vasati Ezani 
8L Da.. llL Da. 

~--------1~;;;;.-=;:;. ı·----;;.;;~1 
Güneş 

Öiile 
İkindi 
Aksam 
Yatsı 

İmsak 

6 47 
11 .59 
14 35 
16 51 
18 26 

5 O') 

1 .56 
7 07 
9 44 

12 00 
l S5 I 

12 13 il 

Sahibi oe nqriyatı idare eden 
B°' muharriri 

ETEM iZZET BENiCE 
Son T elsraf Matbaaaı 

Üsküdar ikinci sulh hU e""" 
kemesinden: . ırı•~·~, • 

Usküdarda Mur;::ıt reıs ]lJ oD· rı· 
de Külhan sokağnda 4 N°:

6 
.940 ) ı 

bir odasında sakin iken 20J ' ,.J 1 
ııJ • 

hinde vefat eden Emin }t rç id ı 
Halkakırandan alacak \·e bO e , ... " 
sında bulunanların bir :.ıY \.~· K ... 
iddia~ınd abulunanların ~<:eıe(ile t: 
"\·esaitt ve senedatı kanunıY tı:ıfl 

""rrıca.'1 likte mahk:ememi:ze rnu • ·retiı 
h::ılde terekenin hazineye dC\. 
ilfın olunur. D40/210 

--liıl-·""!':i.!$Ö~"{ 
I ALATI CERRAı-1}, •. ı' 
: s:1"'' ~.r 
1 

Dtmir ameliyat nı:ı • •t 
• c rr•b' ile · krl~tal alit dı.:l:>bı ı· rr•b 

' · ı c< sani!ığı, muhttlif ala 1 

ve nlsalyt satılıktır. ~j~fı;: 
s f· Kadıköy llıU.K ECf.,\. . 

-- .. , 
. ş~L'"' 

ZAYl - Fatih askerli.k c·erıı 
a1mış olduğum terhis tezle ~ 
ettim Yenisini alacağırndaJlr 
hük~ü olmadığı ilfın otvnurrıt1 c· 

1 r.ı:eıı , 
1319 nun1ara ı ı..ul 

Şahin J{or _......... ~ıı, 

ci "' 
Sultanabmet 5 Jl 

11
: ı6 

hukuk biikim liğiııdı-1 , 0JJ , 
·· ıe 3 

Akıl hastalı1tına nıu~le i>' 
0 

' 
ve bu hastalıi:!ı doJavıs; ı,ıs 

dı~' •1•' ında fayda bulunma ij,61 ı• 
tıbbı adli meclisinın dil<p":06 
raıxırile anlasılan a:~,µıc~o 1 
Mimar Hayrettin ın da i~ ,,e 
hattat sokağında 29 "f· J<f~d .ıı'" 
eden Naciyenin bacrı e ıv4 
avni adreste sakine ~ı~hi J<9° ' 
zadın vasi tayin edıldaddes ~;,(; , 
medeninin mahsus ırı 9.}(). 
fikan ilan olunur. .-- j~ 
------:" g,trO ıl 

Şehir tıY vıı ·4 
TEPEJJı\ş~v~ sD p 

ıcıs11f ı zO· ~' 
c;il• .. ıf1 

Bu akş•";.,~ı ar~ıılİ 
Ayak ta ıco••· 

İstiklal caddesind• 

1tısınıııd9 o 4' 
t ıo,3 Bu akşaın sa• ~ 

DADI ~ıe 
Sehtin her tarafıtıJ 0 

edilmistır. 


