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1-Yan ordusu 
'nağlup 
0lıırken 
~ ..................... !!!!! .... ..,.,,.,.ı .\!.,, - . ----
~nı"" - ltalyan Başkuman
'•le iltı arasındaki müzake-
,, Pek ziyade dikkate 

ı ~ ıtı.:' bir hadisedir.. Al -
·ı~b~•nın İtalya • Yunan 
İlıti~ıı~ müdahale etmesi 
•lab·ı~lı de bahis mevzuu 

~· 
. ~l"E:M iZZET BENiCE 
ı~b~htanberi Yunan ordusu 

• 'IJkf 
hııı a umumi taarruza 

hab unuyor. Bu ana kadar 
, •rler bü tiin cephelerde 

~eıı:: .gerileıliğini, kahra _ 
~. ''." rnurnffakiyetle ve 
i~rl' 8~ır. zayiat verdirerek 
'lıd 1 hıldirm.:ktedir. Görice 
ır~ Şehirden ziyade Göri-
liiv--k•nı verdiği dağ silsile
ıİ,u ehemmiyeti vardır ki 
/. daha ziyade lruvayi 

tı,,' •le bu d;oğlık araziyi iş
. et g·· t a h os ermekte ve Yu _ 

V'•rı Ududu boyunca şimale 
ij•rı •~ektcrlirler. 
qL •:tı~ bir noktadan batıya 
" etr· · ~ti 1~ 'e sür'atle sahil 
ı~tde •nki,af eylediği tak
~n .j•n orıl.so, merkez ve 

~t;( ı •rliyen Yunan kuvvet
. , 'lldaıı da tamamile imha 
"I llıüsa 't b' . • • " rtı .. ı i r vazıyet ı~ıue 
~aı Uş olaca]; ve kendilerine 
la, ••ak sal.il boyunda da 
~ •na . k' k ~a 

1
. ım • ., hıra ılmıya -

'd •lolarmrn hücum ve 
·d;:~•nları ile malıvedile-
6~· lerbalı'•'. Yunan ordu

,...,. noktada, baslıyan umu
'~a;~~ böyJ,, kıİt'i neticeli 
111ak· ıstihd"f eylemekte ve 
~ı,., 'Yetıe in•,i,af etmekte • 
'ı·er ' 11.,· ın \·el oıneti herhalde 

·"' •n d 'ı huı a d"kkat nazarını 
ı, it Uıunal:dır ki diin Al-
4;, ~aıY.an s .. ,kumandanları 
11 • •ki taraftan da gelen 

L.j .. t ata~rr.:1 Htcrlcrin iştira
... il 0Plantı ) apılmıştır. Fil

. N. B. ajansı bu haberi 
ıa~•nuu tasrih eyleme

~; hak •ce; •llarbin sevk ve 
"'•ı·a kında askeri göriişme
~ı,.,, n etmistirn demekle ik
İ ~~n•ktedir. Bugün için ital
~irh·an cephtsi miistesna o

ıloniı:hr _r~phcıle faaliyet yok
~ıt1 ılır. Ahnanva İ(İn Al-·
: ı,. ası liıuiııde ingiliz ada-

" <\ i~.ardım;mdan başka ya
~ ,.t!' l· alnıaını..;tır. Harbin bi~ 
~İl) ~~l'i döniı.a noktası mih
' lld d~nize intiknl ctınjştir. 
\'~l ,.~ lngiliz h3kimilctine 
I~~~ •rebilnıek ve bir zafer 
.•~~ıt e_ttırn1ck ancak ıuihve-
~ ltıı gıri~indc: !<i ınaksatJarın . '>ı~:• kazanı' ıra bilir. Akde-

ı d.rfer oln.ak icin he bel-
i ~iı ~ ~u. siilunlarda tekrar 
~ ... ~hı lngilizled C~belii!
, tak"' e;-ştrn, Şınıalı Afrı-

1 liıııd~ıı Şarl·tan, )folta, Kıh
~~ 1 de Yunan üslerinden 

· t~ 1 A.kdcnizi kapan1ak ve 
''ıııa~kdeııiz kıyıları:rn ha-
)ı4 h lazımdır. Alman ve 
'~i~ "'kumandanları arasın
h..:11 bu teşebbüse geçil -

t ~lııı Usunda miizakcrelerde 
'·~-~ş .olması ihtimali var -

1,,1eh~~ce hundan daha öıı
tı;; ~ı use bir mukaddime 

lıı it• Yunan cephesinde 
ltı;ıı, alyan taarruzunun al

\>;ı, ~! <eklinin göriişiilnıiiş 
\~it~} •htimali daha km vctli
• "'~ •~ııı Arnavutluktaki 
"~ •ı·ı tehlikede ve imha 
1 Va • \ı. tı ~ ... , lıyeti karşısındadır. S lttıi ~ann1as1 yarı kuvvetini 
. l;10j!''· İngiliz ve Yunan 

\"'ha rı Arnavutluğun en 
t' İtıi \·a üs ve muvasala mcr-

1 'i'~ J.~aha~~iit nııntakalarını 
~~~''uıanı clınektedirler. Yu· 
~ '~•tı 1! bu hız ve bu mu -
' tıı.,, • •nki~af eylemekte de-
l b~ <\r~ he iki iki hafta~·a var-

1,',bi,"' avutıuk İtalyan ordusu 
\,"' ··•C'z ti \-~ar olacaktır İtal~·anın 
~ i~i b Arnavutluğu terket-

4;,, •kınıdan Alnıanvavı •d . , 
'i <\• er: 
"·•den· ·ıı~dc_. •~e lakınlaşn1ak ve 
\ iıı,k'?'ıiradcleyi kolaylaş • 
'ta .~nlarından birinin ,.e 

ıııuhiınıııinin ka\bcdil -
1 ı, . 

~ . aJı. 
"ha; nn ordusunun ilk gi -

h-•,.,,._ıı.t~ 300,000 kisilik zayi-
·~ı· ~ 1 • • 1 ~iıı lllha edilmesi, ltal:van 

i \' tnanc,·i:ratının sıfıra '.._ r . . . il) lJllt sı ıra ınl"n nıanevı-

eı:aını 3 ıincu sahıfedeJ 
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y Bir Yunan topçu kolu ilerliyor 

BTElll iZZET BENİCE 

T aranto darbesi 
Amerikada nasıl 

karşılandı ? 
Musolini hakikatın 
yarısını dahi itiraf 

etmemiştir 

İtalyan hava 
ordusu da endişe 

·-------------·------ı• • 
ispanya Hari-

ciye Nazırı 
Berline 
gidiyor 

Fon Rib&ntrop 
Nazırı Berline 

davet etti 
Londra 16 (A.A.)- D. N. B. 

ajansı halen Pariste bulun -

ı"çt"ndedt"r 1 makta olan İspanya Hariciye 
Nazırı Serrano Sunerin Fon 

Nevyork 16 (AA.) - Cuma gü- ı Ribbentropun daveti üzerine 
nü İngilizlerin Akdenizde italyaya 1 yakında Berline gideceğini 
karsı deniz ve havadaki galebeleri- .._b11i.ldai.rm-e•koıte11d .. ir.,·--·---~ 
niıı haberi, Birleşik Amerikada te
zahür le karsılandı. Taranto'ya kar
sı yapılan h ticum, Amiral Drake ve 
Amiral Nclson usulü yapılmış bir 
taarruz olarak tavsif edilmektedir. 

Nevyork Herald Tribune gaze
tesi şunları yazmaktadır; 

Bu kadar fevkalade nisbetler ar
zeden bir galebe normal zamanda 
kuvvetli bir darbe teskil eder. Fa

( Devamı 3 iincii sahifede) 

Molotof Hitlere 
teşekkür etti 

Berlin 16 (A.A.) - Hitler ve 
Fon Ribbcntrop. Mololnftan kendi
sine Alman hükümet merkezinde 
gösterilen dostane kabulden dolaı· 
bir teşekkür telgrafı al.mıs!ardır. 

Ticaret Vekili 
Ankaradan bu 

sabah geldi 
Vekil gazetelere 

beya ,ı atta bulundu 
Ticaret Vekili N aımi Top(uoj;lu 

bu sabah Ankaradan şehrimize 
gelmi~tir . 

Vekil beyanatında hususi i'leri 
için geldiğini. yarın Ankararn· dö
necc~ini SÖ)·lcmi~ \'C İngilizlerle 
yapılan ticaret ınlizakcrclerinin 

öniiınüzdeki hafta neticcll"nt<"c -
ğini, ayın yirnıi"inde İs\'içredcn 
bir ticarcı ~eycti gelcccgini ,.e 
hemen müzakerelere ba~lanılaca
ğını sö,·len1iş ,.e «Alman~·a ile t'.
cari ıniinasebatımız anlasına mp
cibince inkişaf etmektedir. Y tni 
bir anla~ma irin teklif almadık. 
Alırsak me~gul olacağıZ» demi~tir. 

Türk matbaacılığının 
500 üncü yılı 

Türk matba~ '· "!ınPı vıldönümü 
münasebetile blll!ün saat 15 de in· 
kilap miizcsinde Vali ve beledive 
reisi B. Liitfi Kırdar tarafından 
biiı·iik bir sergi acılacaktır. 

Görice önünde l A l 
"dd ti" h 1 partman sahiplerinin hileleri 

----

Beri in 
Elçimiz 

bu sabah 
geldi 

'''Çocuk düşürenler 
vatan haini sayılmalı,, 

şı e ı mu are- _____ ......._ ......... __..._ _______________ , 

be devam ediyor 
Yunanhlar 700 esir 

ve 10 top daha 
aldılar 

• 
lngiliz kuman-
danı general 
Vıyvıl Giride 

geldi 
Bütün cephede de top
çu ve piyade muhare

besi oluyor 

Selanikteki Al
man kolonisi 
Al manyaya 

dönüyor 
Atina 16 (A.A.)- Röyter 

ajansının hususi muhabirinin 
öğrendiğine göre, akşaına ka
dar Göricede .şiddetli nıuharc
'beler o)muştur. Biraz sonra 
ınuharebe tekrar başlanuı;; ve 
hiıliı devam etmektedir. 

liörıcccıc ltalyanıarın s1kışnuş 
vaziyetlerini ı:österir harita 

Selanikteki Almanlar 
Belgrat 16 (A.A.) - SeHinikteki 

Alman kolonisini teşkil eden 131 
kişilik bir kafile. Almanyaya git
mek üzere dün buraya J?clmiştir. 

1 

Yanan - ltalyan harbi
ne ait diğer telgraflar 
3 üncü aahilemizdedir. , __ , 

Bu sabah ölümle 
neticelenen2 feci 
kaza ld Yazısı 

O il 3üncide 

Kiraları arttırmak 
için baş vurulan 
hileler önleniyor 

Su, kapıcı, tanzifat paralarının kiracıya yükletil
mesi, kalöriferlerin yakılmaması suç sayılcak 

Kiraların yü.k!;c:ılııimc::.-\ Kourdina~

yon heyeti tarafından men edi1111!~ bu
lWlmaktadır. Buna rağmen bt.ızı apart
man; dükkiln ve ev sahiplerinin tür
lü hilelere müracaat ederek kiraları 

arbrd1kları görülınüştür. 

J(jra artırmanın daha ziyl.!de aşağı

daki şekillerle y~pıldıi:;ı an12şıln11::;.tır: 

Doğrudan doğruya kira artırmak. 

Ev' elce tenvirat ve tanzifat gibi ,·er
&:iler ev sahiplerine ait iken bun1an:'I 
kiracılara ödettirilmesine teşcpbfi,;. 

Eski mukavclclC'rdc su parası ev s;;,h:
bine ait iken bu paranın kiracıya \•er
dirilmesi bir kaç aylık ev kirası peşin 

elı~~•k ap;:rtnıan ddireler:ne veril"?n 
sıc.:>.ıe suyu azaltmak yeya kalori 'eri 
dah~ az zaman yakmak kapıcı parala
rını yüksek olarak k:racıya yüklcrrıck. 
Kwrd!nasyon he.yeti bu ki.0bil birçok 

noktalan daha tesbit etmiş olduğundan 
icap eder~e kiraya verilen her evi ayrı 
ayrı kontrol ettirecektir. Bu kontrollerde 
eski mukavelelerle yeni mukaveleler 

isten!Lı> karş!oıştırılacak ve mukavele 
§artlarnda mc~el.ii yukardakilere ben
zer her hangi bir değ::şikük görülürse 
e\' sahipleri hemen l\!illi korunma ka
nunu.'la gcire mahkeme:re verilecek -
lerdir. 

Yeni taksi 

Bu akşam lstan
buldan Ankaraya 

gidecek olan 
Hüsre.v Gerede
nin gazet ~ miz ::ı 

beyan ati 
Berlin Büyük ElçimiL. B. Hüsrev 

Gerede bu sabah saat ı;n burukta 
Sirkeciye muvasalat eden tren:e 
Almanyadaıı sehriır.ize ııe:mişt1'. 
Sirkeci istasyonunda dostları. ak
rabaları ''e tainpederi esl;.i M()'
kova büyük elçisi Galıp Kemali 
tarafından karsılannııştır. 

B. Hüsrev Gerede ıstasyonda 

kendisini karsılıyan bir muhar -
ririmize su beyanatta bulunmuş
tur; 

•- HükUmetimizin vakı oirn 
da\·eti üzerine ı?eldim. Bu aksam 

( Dcı;amı 3 üncii sahifede) ASKER' GöZ1LE 
c ·E _P H E·L ER cıkarılmasına · lase Umum 

Y 1 

izin verilmiyor Madürlüg"' ü 
unan taarruzu ş· d"'f .d 1 ; ımen oergı enyerere 8 .. 1 b' 
başladı diye 1 otobüs seferleri 1 h okyke d ır htas~vvbu~ a lD a enuz ır 

biliriz kaldırılıyor 1 karar verilmiş deiildir 
Bcıızııı sarfiyatının tahdidi için 1 (Yazısı 3 iincii sahifede! 

hazırlaııdıt?ını haber verdiğimiz Yunan cephesinde İtalvanları 
simdi tamamile tedafüi bir vaziye
te J?ecmis olarak görüyoruz. Göri- ' 

;-eni kararname hakkında tekmil J K I S A C A 1 
Vekaletlerin noktai nazarlarına -------------' 

cede ve dieer rnıntakalarda yaptık-
1 

müracaat edilmiş ve tam bir mu- E 
)arı bazı mukabıl taarruzları bu . tabakat hasıl olmuştur. n kestirme çare 

(Devamı 3 üncü sahifede) 1 ( Devamı 3 iincıi sahiiede ) ---- - --
Yeni ~~manımıza BUGON Başladık 

SELAMI iZZET' in Son Telgraf için hazırladığı: 

KOÇUK HANIM YAVAŞ GEL! .. 
Yalnız timdi ye kadar görülmüı, duyulmuı, malum bir 
aık macarası değil, okuyanlarını batından sonuna kadar 
merakta bırakacak, bazen heyecana kaptırıp: 

Küçük. ll=llaıllil om Vaı"aş Gel ı 
Delirtecek, bazen de sabırsız !andırıp: «Küçük hanım ça
buk gel» diye özletecek bir romandır. Bu romanda yal
nız sevi§en iki genç değil, fakat bir genci çileden çıka
ran hadiselerle karşılaşacak sınız. 

• • • Pek yakında: 

Deniz Fedaileri 
Osmanlı - İtalyan harbinde Türk donanması Trabuls 
B. . D p ' ' ıngazı. erne, reveze, Beyrut muharebeleri. 

r YAZAN: RAHMi YAGIZ 

Ev kiraları arttırılamaz. Milli 
konuna kanununun bu hükmü 
sarihtir. Fakat, ev ve apartıman 
sahipleri hinbir hileye başvurdu
lar. Sıcak su~-u aıalttılar, kalöri
fer, su ücreti icat ettiler, vergileri 
kiracıva yüklediler, evi boşalt -
mak ve yeni miişteriye daha çoğa 
vermek için bahaneler buldular • 
Koordinasyon heyetinin şimdi hu 
hilelere karşı da tedbir ald1ğını 
n1emnuni~·etle öğreniyoruz. An -
cak, bizim mahut arkadaşla konu
suyorduk da: 

- Bunun en kestirme bir çaresi 
\'ar •. 

Diyerek, devam etti: 
- Her ev ve apartıman sahibi 

yeni miişterisi i]e kontoratını tas
dik ettirirken 1938 yılında o ev 
vc:ya apartımnn dairesi için ak
detmis olduğu kontoratı da notere 
jbraz ctn1ek mecburiyetine tabi 
tutulur. Noter, 1938 yılına nazaran 
kira bedel ve şartlarında miişteri 
ale~·lıinc dej!işiklik bulursa mal 
sahibini ihtikar suchısu olarak der
hal adliyeye ihbar eylemekle mü
kellef tutulur. Koııtoratsız ev ki
ralamak n1iimkün olarnadı~ına 
göre hu tedbir ile hem halk. hem 
de hiikı'.imet nhata kavu~mus ola-
ca~. • • -

Çocuk Esirgeme Kurumu Reisi bu teklifi yapı
yor ve bir de çocuk vergisi alınmasını istiyor 

Çocuk Esirge lC knı u reisi '\.'e 

KrklareU n1ebu:;u dtıktor Fuad Umay A k •ı / • 
mem!eketiınizce ölüm vak'<.larrnın bin- s er aı e erıne 
de 25 çucuk olma~ına işaret ederek bu 
miktarı çok görmüş ve dcm.ş\ir ki: ay başında 

- cBu çocuk vef!yatını önle~ek i-

çin icap eden tedbirlerin alınmasında yardım başlıyor 
J, bütçe darlıgı ileri sürülemez. \'ergiler 
ı çoktur deneınC'z. !\tillet bu hu'.i\lt!a ten-1 --

vir edili"e tekli! olunac•k bir •Çoc •k 3000 aileye her ay ne ka-
~~r;~~:;,,:;:n.:;~~i~e ucanç vermiy<eeği- dar yardım yapılacak? 

Bu vergiden teınin edilecek para; 
ya hı.ı.klımctin bütçesine i15.\.1e oluna
rak ykpılacak program dairesinde teş
kiliı.ta tahsis ve ,.ahut da bu hususta 
çah~.an kurumumuza yardım olarak 
\.'erilir. Nüfus sayımı davasında mu
vaffak oln~ak icin müşavere e\'leri, po
liklinikler, doğum evleri, süt mutfak
ları, çocuk ;>·u,-a ve bakım evleri, ço
cuk hastaneleri, bahc;tleri ve tam te
şekküllü ~ıhhat merkezleri vücude ıe
tirmek ıazur.dır. 

( De• amı 3 iiııcü sahifede l 

ÇERÇEVE 

Lütfi 
Birka( gün 5onra Liılfi Kır

dar, İstanbul Valiliği 1e Bele
diJe Rei~lığine getirili!'inin ikin
ci yılını bitirccekt;r. 

Demek Lı'.ilfi Kırdar, :-\cfinin 
(Hurşidi cihanlap ile tartıı.a 
ıezadır) dediği İstanbulıın, mül
ki ve beledi idaresini eline al
dı alalı, 730 ~in geçmiş buln· 
DU}Or. 

Bir(ok selefinin i300 r;ünde 
73 dakikalık fikir çile•i doldur
maktan kaçındığı bii.ı-ii'; lstan
bul menuunda Lı'.itfi Kırdar, 
iki yıl ıribi nisbeten kiiçük bir 
zaman kadrosuna hangi iş ve 
hamle kıymetini sığdırabildi? 
Ruhlarında iş ,.e hamle kıy

meti yaşatan iktidar ehli için 
kısa zaman, uzun zaman di;ye 
bir ölçü yoktur. İktidar ehlin· 
den bir vali ve belediye reisini, 
isterseniz beş ıJakikn müddetle 
salahiyet iskemlesinde bırakı -
nız!. Bu adanı beş dakika için
de hiebir şey yapamasa, yapıl
ması ~ereken islerin serlc,·ha
larını billı'.irlaştırmak gibi esas 
bir kıymet gösterecektir. 

Lı'.itfi Kırdar, Valiliği ve Be
lediye Reisliğinin henüz iki se
nelik J.adrosu içinde isbat et
miştir ki. ana eserine çalışan 
bir san'etkir gibi, İstanbulun 
madde n ruh pJanında bütün 
imar çilesini çeken; bu çileyi 
ana dili n mü,alıhas tefekkür 
,., tehassiis ('.er(c\·esi içinde 
temsiJ eden ilk idareridir. On· 
dan ,,.,·elkiler. ana e~erine ('a
lışan bir .;;an'atktir j.;;i di~ e tarif 
rttif!in1iz bu n1e,·:1udft, ba<-it 
tercGınrr: ,.,. if...tihaı,,cılardan 

bar.ka birşey d~i:ildi. Üstelik bu 

Şehrimizdeki asker a.kıcr,. c Yar
dım icin hazırlanan talimatname 
dün sehir meclisine verilmistir. Ta
limatnameye göre 100 lirava kadar 
avlık kazancı olanlardan avda 1 
lira. 200 liradan 400 liraya kadar 
olanlardan 2 lira, daha fazlaşından 
4 lira alınacaktır. 

Bu paraları vermiyenler hakkın
da hemen haciz yapılacaktır. Bele
diye yardmı para>arını ev ,.e dük
kanlardan toplamak için elli tah-

( Dern •nı 3 ti'' c ·, sa ıı it rdc ı 

Kırdar 
NECiP FAZIL KISAKVREK 

tercümeci ,.e jktibas(.laı rıı, ba· 
sil terrümc 'e iktiba' kadro -
.sunda olsun, birşesi anlarnak ,-e 
benim~emek htısu~unda şah~i 
g<iriiş ,. anlasış belirtid tek 
ka~ ı:ıları l oktu. 

Lı'.itfi Kırd•r; plan. ı:a~ e. öl
çü, irfan, ze' k kıJnıctlerile do
lu idarcci}c uzun zenıan has
ret (ekn1i~ istanbulu: ~ırtında 
bu kıymetlerden her birine 
malik olduğunu gösteren bir iı 
'\:'e fikir heJbesiJe me~'ut etme
ie gclnıis idarecidir . 

Cadde, ;yol, sokak; 111e\ dan 
b.ahce, arsa, ti:yatro, sineın~. ga~ 
zıno; n1anzara, tabiat, atik eser; 
e,·, sara.). ibide; bii;yük ~ehrin 
maddesini terkip eden bütün 
bu ana unsurlar, Llltfi Kırdarın 
kafasında bir plan \'e ı::iirü~ 
hassi.\·rti tl'111sil etn1ektcdır 

Teşhisimize şahit, Lı'.itfi Kır
darın sadece iki screfik t."•cr1e· 
ri; ,.e bundan sonraki senelere 
şimdiden resıncttiği nan1ı.ctlik 
çehresi... 

Lı'.itfi Kırdar, her büyiik işi 
gi;JgeJendiren \:c pec;e1i~·en harp 
kiisufuna rağmen bu kadar gö
riinü;ror~a; )'·arın tabii ha~:at 
nvdet edince. <;ahsi~etini bin 
n1iı;.lj ısı1datacak sartlar a1tın· 
da me) dana cıkacak!ır. 

l\fani a \.·aliliğindt'n tanıdı • 
ğın1 Lıitfi Kırdarı. idarr adanı
larından bahsctn1eın<'k hu.;;u -
sundaki n1i1arın1a rağmen. bun· 
dan bir buruk sen~ nnl ilk 
d<'fa oku~ uc11ların1a takdim et
nıek \'e onu beklediğin1iz idare
f"İ dive gö~fern1ek; bana ıa -
ınanJa )!errtk1e C'n birfolt tes· 
hi,itn arasnıdn hir tan~~j ol • 
ıtıalc zevkiui \·eruıiştir. 
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lSTANBULUN 

RENKLER/ 

Bir müddet evvel, Niza • 

mettin Nazif bir yazı yazmq, 

E 'nönü meydanının bir İa
ul meydanı olmadığını 

.!mişti. Meraklı bir oku
um, bana göııderdiği bir 
hıpta diyor ki: 

mı 

tanb 

~vyİ 
yuc 
rneit 

(( 

mişt 
- Bu mektubum gec;k. 
;r. Çünkü, uzak bi• mem

tteyim Nizamethn Ns.zifin 
id ettiği Eminönü mey
.nı görmedim. Bir lstan
meydanı olmadığını ıöy

r. Haklıdır. Çünkü, mey-

leke 
tenk 
dan· 
bul 

lüyo 

dan ı kaplıyan asfaltın renırı 
ai olmalı idi.» hav 

KÔ P.?.VNVN 

CiRl ZİN 

B 
nını 

elediye, Eminönü meyda
açtıklan sonra, köprü ba
birkaç kırmızı boyalı di

d ilcmiş, aralarına da, bir 
tına 

rek 

zın cir germitti. Bu zincir, 
di, sırra kadem basını§! 

m bilir, hanri açık röz 
dırdı .• 

!iM 

Ki 
kal 

raf 
Alan her kimse hürriyet ta
lan im;§·· Zincir vurulma
a gönlü razı değil! sın 

M ÜDAHALE 

ED İL!'1İYECEK 

Mü 

Et fiatları tetkik olunmUf, 

rakabe komisyonu, ~imdi

müJahale etmemeii karar• 
ırmıt ! 

lik 
la~ı 

i 
sıy 

yi amma, ademi müdahale 

aseti bu zamanda hiç te iyi 

iceler veren bir politika 
gli. Bitaraf olmak iddia;;ın

nel 
de" 

da hulnanların batına gelen· 

ı görmüyor muyuz?. ler 

D OKTOR 

CRETI Ü 

Bir gazete yazıyor: Bazi 

ktorlar muayene ücretleri
arlırmışlar .. 

do 
111 

ne 

Sıhhıyye müdürü: «muaye

ücretini tayinde doktor

aerbesttir.» diyor. !ar 

fil 
Eyvah!. Demek, bu ite narh 
8.n konamıyacak. 
Artık doktorların vicda • 
ıa kalmıt! nıı 

AHMET RAUF 

1 1 
Dahıı çabuk olalım 

A 
c' 

Askere kış tıedıyesi verilecek. 
s',.,re ı:iden!erin ailelerine yar -
•ı edilecek. Fakat, haftalar var 
, toplantılar, tetkikler yapılıyor. 
cnüz fili yardım başlamış degtl-

kı 

H 
d' ;r 

l!a!!:ıuki, kış geliyor. Bu j,in da-
h a fazla mw.ımelata, tetkikata, kır

siyeve tahamır ..;1ü yoktur. Çünta 

• 
1 

al arı 
Son yılda on dörder 
milyon liralık içki Ye 

tÜlÜD içilmiş f 
İnhisarlar idaresinin mayıs ~ 

gayesinde sona eren 1939 - 40 malt 
sene zarfında safi varidatının «i 
milyon lira kar temin etliği anla
şıl. ı.;tır. Bir sene evvel safı varidat 
ancak 42.l mHyon lira, hazine his
~~•i ıs 41-4 milyon lira idi. 

Bu varidatı temin etmiş olan sa
tışlar ~nlardır: 

1939 - 40 mali vılı zarfında mem
lekrtt~ 47.9 mih·on lira kıvmetinde 
H.3 milyon kilo mamul tütün sa
tıl nı:;tır. Bir sene evvel ise 45.6 
milyon lira kıvmetinde 13.6 milyon 
kilo mamulat satılmıştı. Mamul tü
tün satışının 14 milyonu bulduğu, 
hatta tecavüz ettil!i memleketimiz
de iki defa viıki olmuştur. 23 mil
yon nüiusa malik olan Osmanlı İm
paratorluğu zamanında Rejinin sa
tışı 8 milvon kiloyu geçmiyordu. 

BARUT, TUZ VE İÇKİ 
Avni sene zarfında dahili tuz sa-

tışı 6 milvon lira kıymetinde 177.766 
tonu -bulm~tur. 1938 - 39 senesin
de ise tuz satı.sı 5.7 milvon lira kıy
metinde 169.993 ton<lan iobaretti. 
Harp ,·azi\·eti dolavısile harici tı.ıc 
satısı azalmıı;tır. 

İçki satLSı 1939 - ~ senesinde H 
mih·on lirayı Jl<'Çl'lliştir. Bir sene 
evvelki satıslar ise 12 milY'On lira 
tutmuştur. 

Patlayıcı maddeler satışları 1.8 
milyon liradır. Bir sene evvelki 
satışlar bundan biraz noksandır. 

Memurluğa talip 300 genç 
imtihan edildi 

Şehrimiz defterdarlığına alına· 
cak memurlar için orta mektep ve 

Eski bir veıika 
Atatilrkün yas giinü münasebe

tile, yaaacağım yazı için, gazete -
ııiıı arşiv odasında, kitaplar, eski 
ga:ıete kolleksiyonları, tarihi ve
ııikaları karıştırıyordum. 

Ebedi Şefin, klişesi alınıp basıl· 
mış bir el yazısı gözüme ilişti. 

Atatürk, şu satırları yazıyordu: 
•Sinarun heykelini yapınız.• 
Altında imza: K. Atatürk. 
Tarih: 2/VID/ 1938. 
Saat: 22,50 

1 

Düiliııdüm. Aradan bu kadar 
zaman geçmiştir. Fakat, ben, Türk 
~an'at dihisi Koca Sinanın hey· 
kelinin }·apıldıliını hatırlamıyo • 
rum. 

E!'er, böyle bir hadi<e olmuş ol
savdı bilhassa mesleğimiz ic:ıbı 

m~tl~ka duyacak, yazacak, hatta, 
uzun boylu ııe,riyat yapacaktık. 

Huliisa, Sinanuı heykeli yapıl -
dığına dair bir hadise hatırlaını • 
yorum. 

Kendi kendime dü ünmekte de· 
vam edivorum: Acaba, Alatiirkün 
bu emrinin yerine getirilemen1e ... 
sinin sebebi nedir?. 

Bütçe mülahazası ını?. 

Uzayıp giden tetkikat mı?. 
Kırtasiyecilik mi?. 
Sina•ın heykelinin henüz VÜ • 

cut bulmanıış oln1asında, bu ve 
bunlara benzer sebeplerden başka, 
hicbir ciddi amil tasavvur edemi -
yorum. 

Muhakkak ki, Atatürldin bu 
emri derhal !Uyık olduğu ehem • 
mivet ve dikkatle telakki olun -
m~ş ve faaliyete gcçilmi~tir. 

Amma, bizim malum şekildeki 
faaliyetlerimizden ... 

Bu •faaliyet•, bu •tetkik• mev
zuu> $İmdi, kimbilir, hangi «ma
kanı• da yahut, han~i bir •komis ... 
yon, dad1r?. 

lise mezunları arasında bir mü.sa- ~ ..c ~ ~ 

baka imtihanı açılmıslı. Otobüacülerin yeni iki dileği 

RESAT FEYZi I 

İmtihan dün Üniversite hukuk 
fakültesi 1 inci sınıf salonunda icra, Olubüs sah;p1cri: tramvaylarda 
olunmuş ve 300 den fazla talip gir- oiduiiu ııibi otobüslerde de avakta 

volcu taşınmasına müsaade olun-miştir. masını belediyeden ıstem~lerse de, 

---<>-- bu talep mahzurlu görülerek reddo-
Açık it ve memuriyetler lumnustur. Diğer taraftan otobüs-
Topkapı sarayl müze.iine 10 Hra etiler malzeme buhranını ileri sü .. 

a3ll mnnşlı kapı ve koru muhafızı aran- rerek yeniden biletlere zam iste-
m:ıktldır. Bahtivanlılttan an~.:ımaları mektedirler. 
icabedenlerin 20 teşrinisaniye kadar !=;=:=:==~====~==~== 
~~e:.b>.>kalipliğıne müracaat etmeli- l~ÜÇÜK HABERLER ı; 

Y1:lzgat belediyesi ~ehir havayici :ıa- J 
· • d , * Vasil isminde blr matbaacı sahte ruriye burosu f\iıı usulü mUz.aa .. a an 

anlar bir muhaşip aranmaktadır. Ya- diploma yap1nak ı·~ Hü ... cy!n isminde 
kında belediyeye elli t.aruıldar alına- biri bunu bile bile satmak ve \,..ecihl 
caktır. 

SPOR 

Bu haftaki pehlivan 
müsabakaları 

Finlandiyalı meşı-,, 

Pelini Kara Aliy• 
meydan okudu 

Serbet gilrcşin en yüksek şahsi
yeti ve Türkiı·e ı:üres federasyonu 
antrenörü Finlandiyalı Pelini ile 
Kara Ali varır.ki pazar ı:ünü BeşiK
taş stadvomunda öıılcdcn sonra çar
PLSacaklardır 

Dinarlıyı Pariste mağlup ede:ı 
meşhur Bulı:rar o~hJiyanı Bankof 
da bu harta Beşiktasta hasmile 
karşılaşacak ve bir intikam macı 
yapacaktır. 

D;iler taraftan Babae:;kili İbra· 
h.m. Tekirdağlı Hüseyine meı•dan 
okttm ;tur 

namında bir gene de b~nu alıp bir 1 
yüksek mektepte birkaç ay kullanmak 
suçile dün tevkif olunn1..:.~lardı.r. * !Ii.ndistandan satır. alıntın 200 bin 
çuvaldan 150 bin adedinin yola çıka
rıldığı dün telgrafla bıldirilm~tir. * Saffet adında birisi Karaköypa -

lasta K:izım ve şürektısı tmallthane -

sinden 4 ı ,5 kilo kinin çalmış, İsmail 

vasıtasile kolonyacı Ali Rıza.ya satar
ken ya'<.alanıp her ikisi de adliyeye 
verilmişlerdir. 

* İngiltereden gelen ve dan gilm -
rt;.k:erden çıkarılan otomobil 15stik.le -

rinin acenteler tarafından satışına baş
lan1lm1~tır. Acentelerden liistik almak 

istiycnelr evvcll mıntaka ticaret mü
dürlüğünden müsaade alacaklardır. 

Taksi şoförlerinin ihtiyacı için de ıo
förler cem!ycli Ue teınas olunmak -
tadır. 

kü •. hafıı:lar, aylar çabuk ~eçer. l 
El..ınız;, d a çabuk lutal m. 

BÜRHANCL.VAT 

Coktanberi sevr mlen mahrum 
l:alc 12 :nız r· fosyonel ııüreşler'n 
ıYı_ıntaza bir surette devarrı et -

esi · temt: '1İ c ~1.or pc'ıli\·an -
!arım •a mu•·affak•vetler dileriz. 

* Perakende peynir satıcıları ve ba
zı bakkallar dün Vali muavinine müra
caat ederek toptancı peynlrC'ilerin c.ma

h!"llı: yok::t diyerek buzhane1erdeki pey

nirleri piyn~aya çık lrr11.arlıklar~nı bil

dir-ı~lcrdir Toptancılar bunları çıkar

r:ıamakta ddia ederse ticaret müdür

lUgü piyasaya çıkarıp n1uayyen fiaUa 
hf', .en aat~caktır 

Son Telgraf'ın Edebi Terrikası: ı 
;;;;...~~~~~~~~~~-~ 

' • .. çü H n nı Y av ş 
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BİHİJSCl KISUi 
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Küçük hanım yavaş gel l .. 

1 
ş 

1 

Cahü Yaman yapaca .nı bir tür
[i tasarlıyamı)c.reı-; çencsmi uk· 
;yarak, bıy;klarüc o. nıyarak bir 

müddet Saraçhane parkında do • 
aşt:, nıh.ayet kararını \'ermiş gi

ııi parktan çıı<tı, fakat '.rnlcLnmda 
yine dura!r.dı, etrafına bakındı, 
kar~ı kö>c.'<lcki fırına doğru yıi 
rüdu, kapısından başını uzatıp 
sordu: 

- Sizde telefon var mı~. 
Te:r.ga hta bal':d oturan çırak, 

cliıc yün çc.ral:. ın yırtığından 

fırıa ııı nasırı.. a) ak parmak.111 • 

rınc!an ı;cl<lı, kolunu kaldırdı, sol 
tarafı ışard ederek. 

- Yanıbasıaıızdaki şekercide 
var! dedı. 

Cahit Yaman bir müddet şeker
cıdeki telefonun başında düşün
du, nihayet kal'i kararım verdi, 
numaraları çevirdi: 

_ AIJ.o!. Doktor Şiıkrü Anların 
muayeneııancsı mi?. Doktorla 
göruşrrei< isti;o;>rum.. Ya ... Ne za
man ,.cı r .. D 'llek iki buçktan 
altı buç ;a kadar hasta K 'lul edı
yor.. ekJ,, tc,e.k}tür eder .,_ 

Cah,, le .fonu kaµad~ masaya 
yedı bc;çuk kuruş b:ral:tı, çıktı. 
Saa. ,,ırdı, iki buçuııı kad;ır ne 
ya..,.ı.tak, n.ı.;•J vakit geçirecekti?. 

Tenha kaldırımlardan Y"''~ ya
va< yür ... neğe lıaşia<lı. Sankı or
ta! 1a sarı <.ız bıirümcüğü geril -
nı ti. güneş ığı sar., 'raf sarıy

dL 
Cahıt agır agu· \ ilrıinıekterı yo

rulduğu.:ıa hisseltigi zaman ken
dini Ç;ıkıırbostanda buldu. Du -
vara davantlı, durdu gen.ş bir 
P<iğüs geç •di. Doktor bu derde bir 
deva bulabılecek miydi?. 

Bunu hazin hazin dü;;ünürken 
kulağına ,esler geldı. Arandı. Ses
ler boötandan geliyordu. Bir kadın 
ile bir erkek se.siy<ıı. Kaq:a edi
yorlardı. Birdenbire erkek sesi 
kabardı: 

_Küçük hanım yavaş gel! .. 
Cahil iki elini duvara dayadı, 

eğildi. Aşağıda, duvarın dibinde 
ı:cnç bir kadın, orta yaş:ı bır cr
kegin kolundan rekıyor, golür 
mek istıyordu. Erkek du,·ara yas
lanmış küpürüyordu· 

- Bıraaaıı: beni. . B;trrrak! .. 
Ben yaptığın'. iıılırım, sarr('ş "lU 

sanıyorsun benı ı 

Cahil anladı .• · :.k" etlen 

Mahküm, / DÖNMIYEN FiLO 1 

mevkuflar 8 .. ..k ,.,. ·ı..... ,.,. Fı ·1.. 1 

lstanbul ceza ennde 
iııizlikten •Ür'atle 

nasıl kurtarılıyorlar? 

uyu ı arını ı e TlRa 
N-;_ 43 Yazan: RAHMi Y AGIZ 

İstanbul ceza evi müdürlüğüne 
tayin olunan B. Hüsnü yeni vazi
fesine başlamLSllır. Mumaileyh ce-

1 
za evinde yeni bir rejim ve dısıp
lin tatbİk elmeğe karar vererek 
hemen ıslahata ııeçm~tir. 

Bu infilak' amir alı şaşırttı 

İlk olarak suçluların hallerinin 
ıslahına en çok enııel olan işsizli~ 
önüne mü.'tlkÜn oldu1hı kadar geo
mek üzere atelyeler kurulmasına 
teşebbüs etmiş ve mukaddeme o
larak bir oku.na odası açmıştır. 
Avrıca burada müteaddit alelye
ler tesisi de kararlaşlırılmLStır. 
Diğer tarfatan İstanbul ceza e

vinin altındaki mahzenlerde bir 
sıi!ınak vücude ı:etirilmesi de ta
karrür etmiştir. Mahkii:ın ve mev
lruflar bu inşaatta çalıı;acaklar, 
bahçede de siper yapılacaktır. 

İçki dütmanlannın kongresi 
Yeşilay ı:enclik subesi 24/11/940 

pazar gunu saat 10 da Eminönü 
Halkevinde X uncu yıllık kongre
sini yapacaktır. Her sene çalısına 
sahasını biraz daha genişleten ve 
~ki, beyaz zehir düşmanlarını ı:?it
tikçe arttıran bu lesekkül son se
nelerde Anadoluda kök salmış va
ziyettedir. 

Bu münasebetle mezkıir gün ve 
saatte tekmil ülkü arkadasları t0l>
la11tıda hazır bulunmai(a davet o
lunma:ktadırlar. 

Şehir meclisi içtima günleri 
artırıldı 

13eledive reislii?i tarafından ya
pılan bir teklif üzerine işler cok 
olduğundan bade:.ıa sehir meclisi
nin haftada 2 ı:ün verine pazartesi, 
çarşamba ve cuma olmak üzere 
haftada 3 !!Ün toplanması karar -
lastırılmıştır 

POLİS 
V( 

.MAllKEIUELER 

Birgecelikzevkın 1 
sonu: 5 ay hapis 

cecası ! 
Edirnekapıda oturan Necati is -

minde biri komşularından Sema -
hat adında gene bir kızla tanıı;arak 

1 
sevişm~ ve bir gece onu alarak ci
vardaki bostana ııötürüp 'beraberce 
sabahlamıştır. 

Semahatin annesinin ~ikaycti ü
zerine Necati yakalanarak adliyey" 
verilmiştir. 

3 inci asliye ceza mahkemesi Ne
catiyi; 15 yaşını bitirmis, fakat 18 
yaşını ikmal etmemiş olan Sema
hati bir gece yanında alakovma:k
tan beş av hapse mahkılm etınistir. 

Cenuba doğru yola çık .. akı.na 
Türk zırhlılarının peşi.ne düş -
man karakol destroyerleri Lezari 
ve Tiğris takılmıştı. Bnnlar, top 
menzili dıı,ında duruyor, akıncı • 
ları talı:ip ediyorlardı. 

Midilli bunlara bir defa ateş aç
tı, fakat mermileri kısa dti,tüğii i
çİR yoluna devam etti. 
Şimdi Yavuz ende k9'Uyor, Mi

dilli enR bin metre mesafe ile dü
men suyunda takip ediyordu. Yal
nız Midilli Yavuza pe~lerini bı -
raknııyan düsman destroyerlerini 
defi'ni 'l>aşaramadığıın işaretle bil
dirince kudretli Türk zırhlıslll.Ul 
kumanda mevkiini işgal eden Al
man Amirali, Yavuzun toplarile 
bunları kaçırmağa karar verdi. Bu 
kararını Midilliye çektiii: 

- Provaına geç!. 
İşaretleri le tatbik mevki.i.ne koy

mağa kalkıştı. 
Bu takdirde, Yavuzun önüne 

geçecek olan Midilli toplarına mi
ni teşkil etmiyecek, bu miiz'iç at 
sineklerini Yavuz bir iki salvo.ta 
bertaraf edecekti. 

Midilli kendisine işaretle tebliğ 
edilen emri yapmağıı koyuldu. Fa
kat bu icraat esnasında müthiş a
kıbeti hazırlıyan ölüm tehlikesine 
saplanmış oldu. 

Tam döniişün yedinci kerte • 
sinde iken Midillinin kıç tarahn
da tahtelbahir izleri bulundu~ 
süvari;t.·c rapor edilmişti. Siivari 
bunu Yavuza haber verirken ani 
bir infilak oldu. 

İnfilak, Midillinin sancak kıç 
tarafından bir mayne dokunma
sile meydana gelmiş ve şi<ldeti ge
minin sancak makinesini arızaya 
uğratıp istapcr ettirn1iş, düınea 
tertibatını da hareketten alıkoy -
muştu. 

Amiral bu beklenmiyen infilak
tan şaşırdı, Fakat bunu evvelce 
gördüOü bir serseri ma:y•e atfetti. 
Limnostan havalanan bir düşman 
tayyar.., rnosu da •imdi Türk a
kıncı gcnıilerinin üzerine gelmiş, 
sağa, sola savurduğu bonıbalarla 
tehdide b11şlanıı~tı. 

Yavuzun tan·are defi topları 
bunlara cevap verıncktc ve iize -
rinden uzaklaştırmakta gedkmedi. 

Bu vaziyet karşLSmda arlık a -
kına devam etmek, l\londrosa ka
dar gidip düşman donanmasına 

ba• kın vermek imkiw ortadan 
kalkınış oluyordu. 

Gerçi l\londros limanında düş -
manlll Nclson tipinde üç zırhlı -
sile beş ağır kruvazörü mevcuttu. 
Ve bir gün evvelden oraya gönde
rilmiş bulunan l.' r 23 tahtelbahi
ri de liınan ağzını kapatmıştı. Fa• 
kat, Midillinin yaralanması hare-

- ketiıı. burada kesilip geriye dönül
nıesiai amir bulunuyordu. 

Bir mücevherat hırsızının, 
mahkumiyeti AVRUPA HARBİNİN 

Mehmet isminde birisi Ahmet 
adında birinin Falihdeki evine gi
rerek sandıi!ından 2 yarım beşibir
lik. bir bütün beşibirlik, bir cift 
küpe ve bir yüzük çalarak kaçmıs 
fakat satarken vakalanmıı;tır. 

YENi MESELELERİ 

Aslive 8 inci ceza mahkemesine 
verilen suclu dün 2 yıl 2 av hapge 
mahktlın olunmuştur. 

Bir men'i muhakeme kararı \ 
Bir müd:'et evvel, afyon inhisarı 

sabık umum müdürü Ali Sami ile 
idare meclisi reisi Ziya Taner ve 
idare meclisi azasının bir suiistimal 
iddiasile adliveye verildiği vazıl
mıstı. Öğrendiğimize ııöre, Ali Sa
mi ve Ziva Tanerle sabık afyon in-' 
hisarı idare meclisi azası hakkın
da, ahiren, ademi takip ve men'i 
muhakeme kararı verilmistir. 

bir karı koca facia'! idi: Sarlwş 
ı erkeğe varan genç kadının felıi -

keti ... 
Erkek bir iKi adım attı. Eliyle 

tluvarı tutuyordu. Kadın önle • 
mek. onu ızeri çeYlrmek i.Stiyordu. 
Kadın bir hamle daha yaptı. 

Hiddetle ve şiddetle kocasının ko
lunu tutup çekti 

- Buraya gel eliyorum sana!. 
Erkek kolunu silkeledi, kurtar

dı, arkasmı duvara yaslad~ ba -
caklarını açıp durdu ve tükürıir 
gibi alay elti. 

- Kücük hanım yavaş gel!. 
Ve toparland,, duvardan ayrıl

dı, iki yana yalpa vurarak yürü
meğe baı;ladı. 

Kadın şimdi yalvarıyordu: 
- Ne olur. söz dinle ... Yazıktır· 

canına .. Geri dön, eve gidelim ... 
Cahil arkalarından baki!. On -

!ar uzaklaşıyorlardı. Tiı uzakta, 
kadın tekrar adama sokulmak ve 
tutmak istedi. Cahil yine ayni bo
ğuk, rıı ıstekreh sesi duydu: 

- Küçük hal'•m yavaş gel!. 
Çar~a~ ava inP'l yola çıktılar, 

. a' ı sap! l"r, ?ozden kayboldu • 
lur. 

«Cehennemlik 
adam •. » 

Yazan: Ali Kemal SUNMAN 

Ergeç bir gün gelecek, Avrupa
da bu seferki harbe sebep olan
ların da rolü kalını~·acak. O zaman 
onlardan nasıl bahsedilecek kiın
bilir?. Fakat daha evvelkilerden 
bir gün nasıl bahsedilmiş ise şim
dikiler de ileride öyle anılacak. 

Vakit vakit bazı insanlar çıkı -
yor, tarihin sahnesinde güriiltülü 
rollerini yaparak perdenin indiği 
gün onlar da maziye karışıyor. 
Bunlar kendilerinden bahsettir -
dikçe etraflarındaki merak ve 

· endişe h-lkası da genişledikce ge
nişler. Fakat bir gün arkalarında 
bir yığın harabe ile gözyaşı di
ken bir çok da insan bırakarak çe
kilip giderler. Şüphe yok ki teh
likeli adamların uyandırdığı kor
kulu ve gıcıklayıcı bir merak var
dır. On dokuzuncu asrın başında 
Napolyon Bopapart Avrupayı ta
mam.ile hükmü altına alarak garp 
gibi şark alemine de hakim ol -
mağa çalışırken az korkunç bir a
dam değ.ilmiş. Bonapart •enelerce 
Avrupayı helecanda tutmuş, za -
manın1n imparatorlarına, kralla -
rına çok endi~eler salmıştı. Karşı
sındaki Rus Çarı birinci Aleksanılr 
ile Avusturya iınparatoru.nun 
me.şhur başvekili Meternih Av -
rupa kıt'asında bu korkonç adamı 
bertaraf etmek için ne )'apacakla
rını şasırıııı.ıar. Bir gün Ingilte
reııin ı;iç gevşeıniyen gayret ve 
sebatı ile Napolyonun da mağlôp 
olduj;'ll görülüyor. O zaman ge
rek Rus Çarı, gerek - hakikatte 
imparator demek olan - Prens Me· 
ternih geniş birer nefes alıyOL 
Fakat ne rip~ Napoh ıı gailesi 
ortadan kalktık.Uın. ı;pnra Çara da, 

Midilli kendi dümeniaie görü -
len tahtelbahir izlerini Yavuza 
haber vermiş: 

- Dikkat, tahtelbahir var!. 
İşaretini tekrarlıyarak amiral 

gemisini ikaza çalışmıştı. Giiktea 
tayyare filoları, su altından tah • 
telbahir ve torpitolarla tehdit edi
lirken bir de ılüşman donanma • 
sının taarrur:una uğramak yarab 
Midilli ile Y nuzu çok müşkül bir 
vaziyete düşürmefe kifi idi. 

Amiral dönüş kararını Yavuz 
süvarisine teblii; ile :\olidilliye ie 
işaret çektirdi, 
Yapacağı iş basitti. Yaralı Mi

dilliyi yedeğine alacak, boi;aza H· 

det edecekti. 
Türk amiral gemisi, Midilliyi 

yedeğe almak için tornistanla ya
ralı sefineye yakla~mağa çalışı • 
yor, manevra yapıyordu. Ant Y• 
hain bir maynle yaralanan Midilli 
makinesinin sta~r etmesi yüzüa
den kendisine hakim olamıyor, ö
menin de dıı.rıışu, iskele tarahna 
abanm:ş bulunan kruvaziirü sa -
!arın cereyanına kaptıımış, dal • 
galarla salınarak akıntıyı takibea 
ilerletiyordu. 

Yavaz, yavrusnna yaklaşırke11 i
kinci bir infilak daha oldu. Bu bi
rinciden daha şiddetli idi. Midilli 
bu sefer de sancak tarafından Jıir 
mayne çarp~ buradan da bir 
yara alınıştı. 

Maamafih ikinci infilak gemiye 
zarardan ziyade mevzii bir fayda 
temin etti. 

İskele taraiına aban.m.ı.ş olan ... 
fine sancak tarafından açılan ye-

' d • ni yaranın bölmelere doldur ugu 
sularla müvazenesini temin etti.. 
doğruldu. 

Yavuz Midilliye yaklaşırken va
sat kısmında bir infilak duyuldu. 
Gcıni, jkinci yarayı almış bulu -
nuyordu. Bu sırada geminin sa • 
ğında solunda r.ıüteaddit maynler 
farkedildi. Bunu yüksek sesle ra
por edep işaretçilerin avazı Ami
ral Paşoviçe dikkatsizliğini an -
)atmış, geminin bir mayn tarla
sına düştüğünü bildirmişti. 

Suların cereyanına kapılan Mi
dillide heyecana delalet eden bir 
hal yoktu. Batmak tehlikesi ge
tiren kruvazörün zabitan ve mü
rettebatı vazifeleri başında bulu
nuyorlar, süvari: 

- Terki sefine!. 
Emrini henüz vermemiş, hali 

idnde bulundukları müşkül vazi
yete rağmen vazifeye devam et
nıevi sürdürüyordu ve bn halinde 
ike~ de Yavuza vardınt iı.:in çalı .. 
şıyor, kendisini düşünmeyi ak -
lından bile geçirmiyordu. 

i\lidilli bil' defa daha işaret ver
di: 

(Denmı var) 

Nemseli ı·rense de bir camsıkıntısı 
arız olmuş. Zavallı ilonapart men
fayi boı·ladıktan sonra haşınetli't 
Çar ile asaletlı'.'ı Prens de uzun za· 
man kendilerini oyalamış, düşün
dürnıüs, l.crkutmuş, gece uy kula· 
nuı kaçırtmış olan bir dramın son 
perdesi artık indi diye bır mah
zunluk duymuşlar. Bu hal gitgide 
artnıış. Prens Metcrnih ötcdcnbe .. 
ri Napolyon için ·Cehennemlik •· 
dam!• dermiş. Çar da daha güzel 
bir surette tavsif ediyor değildı. 

Fakat bu cehennemden gelen •
dam bir kere dünyanın öbür u
cunda hir adacığa götürülerek Av
rupa sahnesinden uzaklaştırılınca 
Çar da en tehlikeli bir eğlencesi
ni kaybetmiş olmaktau doğan bir 
teessüre kapılmış. 

Car birinci Aleksandrın N apol
yo~un belki şerrinden korkarak 
okşaılıi'ı zamanlar da var. Fakat 
o tehlike bertaraf olduktan sonra 
Çarın cansıkıntısına ne mana ver
meli?. Aleksandrın hayatındaki 
türlü meraklı safhaları yazanlar 
Çarın bir gün gelerek yerinde du
ramaz bir halde oradan oraya gez
diğini söylüyorlar. 
Büyüklüğün manasını küçükleri 

ezmek diye anlıyan ve o suretle 
önlerinde artık hudut tanımıyan· 
!arın bir gün ister istemez kendi 
silahlarile mağhlp düştükleri ta
rihin türlü misallerinden anlaşılı
yor. Napo]yon da bir gün geldi, 
mai!'lı'.'ıp oldu. Ondan sonra Avru
paya yeııi bir nizam vermek iş.ia
de birinci Aleksandr ile Meternila 
yine birinci derecede bir rol oy -
namışlar, bir daha böyle tehlike
lerle Avrupanın asayişi bozulıwı
sın diye mukaddes ittifaklar ak· 
detmisler ... ve saire. 

Ortada çok acı vekayi olmakla 
beraber insanlık tarihinde yüksek 
bir gaye)'e doğru bir tekamül ol
duPıı inkBr edilemez. Yüı, yüz elli 
sene cv\'clki ile ne de olsa bugün 
arasında bir fark var. Bundan Ü· 
midi kesmemek lazım. Mücadele 
çetin oluyor, fakat netice gözle 
gUrilılüyur. 

• 
Avrupa harbi "e 

Amerika ~ 
ükr .. r.srd 

Yazan: Ahmet Ş u ,\' 
t lenll1 1 ş. Artık seçim nihaye 1 at' 

merika dörtel ile ingiller•~;ı~·~· 
ılım meselesine sarılını~ •0dı'1 

lt k~1• yor. Seçimde RuZ\'e P 01•~ 
gibi, kendi partisine ıı~c~>• ıııeclY 
azalar rerek ınümcc;sJlh:~scrİ)tt 
sinde Ye gerek ayauda e . 
kazaıunıı;lar~ır. ,31ıit ol' 

Esasen seçuııden so~ra "ı:ırı Jır 
duğumuz milli birlik nıı•~oin ,\• 
giltereye yardım me5~le.~ırııaku1• 
merikada bir parti ı 1 'J· i alıll' 
çıkarak milli politika ba.~fhaki~• 
ğım ia göstermektedir. fı el (ıl· 
serimde ma"lôp olan nanıı l•"lıl 

'" 
0 

• .• an .. ,, 
ki, intihabatın nctıeesı. tchri• 
anlaşılmaz, Ruzvelte b~an ,oor' 
telgrafı yollamı~ ve. oC ıııbıır'" 
da Amerika .. metiııı, ~ d•~'t 
isinin etrafında toplanııııY• s«i°' 

ti . otan ·ıı. etmiştir. Pek hararc ı iJl<~ 
mücadelesinden sonra. "'~ 5"' 
mücadele içimle •Ö} le~en ~.rıııdJ 
leri uııutarak, RuzvclhJ1 • . .,si ol' 
toplaaması, bu milletin _!j foP' 
gnnluiunu isbat ettiği ı•• ' ı ~ty 
tereye yardım politika~ 
lıimı röstermektedir. rııiiel; 

Amerika İngiltereye en debilil· 
sir şekilde nasıl yardım ~ p.rat • 
Filhakika bir senedenberı h'" 
rika İn~ltereye tayyare. -e~ll' 

, "ndcr-, • malzemesi ve silah go 'ki •• 
dir. n .... dan başka Aınet' ,aı•r" 
narunasının bir 1'!sın.ıru : il• ı'~ 
ye devretmiştir. Jngııter ll)ld• ~ 
!antik ve Pasifik Ok~·nnııs h•ı•rdl 
birliii, yapmakta ve ~u ~:ı,nı ~ır 
İngiliz menfaat ve afak• ,

6 rumaktadır. ıar µ~ 
Bununla berabe~, lıUDJınııü" 

değildir. Amerikanın k b•ılı' 
şartlar altında fili otar• d• !İl" 
girmesine ne imki.ıı ,.e oe 
zıuıı vardır. ih pı<' 

Devletler hukukuıı~n s•;,rıı 51' 
siplerine göre, Amtrıka, b•r i'.te' 
hası olsun veya olnwsın, . · ••' 

' ·1 rın• • d diği limana ticaret g~ıııı ~p(olk 
derebilir. Ve bu geııııler . d• .~ 

. ki . takdır ,c~ ya nakletmedı erı eln 
niyet altında se.vrüscfcr biti' 

. . i~· r> 
hakkını haizdirler. Aın~1ıaklar1,. 
raflık kanıınlarile kcn~ etıııİ! ~cıl 
ve salfıhb·etlerini tahdıt akdıllİ' 
lunuyor. Bu kanunların JiıJ11dııt; 
ettiren tarihi sebe.pler ~~ ,,ıırt~ 
Fakat bugün vazı}et 'ı.teıfıl '.ııi 
değişmiştir. Kanunlar 1 tltiğ'. 

d' · "dalı• s il' zaman, ken ını mu ft.\·rtıP r 
beyan eden Almanya, cağı•11 

1
, 

zerinde tahakküm kur~k ı\'ptf 1 
çıktan söylüyor. Birleş•" kiiıt• '.. 

b talı•" ·•'' ka Almanyanın u .
9
rih • • 

cebir politikasına karşı do ıfr1~ıı 
yet almıştır. Alman~ a. poo)·o ıi• 

şi.k Anı.eri.kaya kar'1. ':ıe ft'''~ıt'. 
bırleşıruştır. Bn •·atı~ e 

1 
ril• r ,u 

kanın bitaraflık konııtl ".1eıı1• • 
b'r •· ·ı·ı 

rini baiUı tutmakta ı 'kS· b• ·İ·•' 
yoktur. Birleşik An1erı .,.,o 1 ;ı: 
raflık kanunlarını her •:uoııı\ıiJI 
ederek de"Jctler Iıuku ·n c 

·ı tcfll' 'itı' taraf de\· letlere bı c dtn ' 1 
haklardan ve saliıhiyet:•~ııttr':o• 
fade edip binnetice Öer I'_~ j1 
yardım edebilir. Drvl~ ,ııi%1 ~ 
kunun bitaraflara teıı 1111 ,ııo~e' 
saliıhiyetlerılen frra:".~r,lı''' ~
dolayısile, Almanyov• > 'k•o'0 ~ıt 
mek olur. Birleşik An1'~öylt 
taraflık kanunlar!"' ,iJ<:İrdı'g;bi, 
maksatla yapmadıgı "· ri~• "fii~ 

Fakiıt Birleşik . An••,,.. b11 (il• 
dünya müvazenesıı!dd ,,ıctı0 · ;ı 
ağırlık ifade eden bır ':,,.ed<0 .(el 
olarak harbe iştirak ~ ço1' ıt) f!t1 
bu yardım bah,indc bı',01ı11~~·0,rl 
yapabileceğine şiiphe J

3 
<~1 ıııf' 

yardımın vapılma.ın. ·n b•' ~·· 
davranması. ~merika ı{'·bi )<t 

' ... " 'J f deniyet borc old~ıı::~tiı•'ı~' · 
hayati menfaatlerı 1 

11ışfl 
Harikzedegin apa~1';";r0' il' 

Üniversiteye verı ·rı aP~ 
'k ede~• '-..J Lalelideki harı ı urdtl' Jıll~. 

manlarının cTaleb~ .v .
11 

ı;ııtı ıııı'"' 
ve tine ııetiri1tııesı ıcı,3 l<~r ~l 
Maarif Vekaletince h•' d• 1<~ 1 ıııı•1 
na teklif olunmu.s5~3,i<Jat ,~ 
kendisine mühim bır. ıcse1' l<\rı&' 
eden bu binalara '"'\, de "rı iJI 
istemistir. Tadilat ıçı ı:ıı.ı P3~ 
masraf yapıfaca_ITTnd•"vaPıırı 
veni bir vurt bına~ı ustil'· 
daha muvafık ııörulnı ;ı 

17-:=====;;:~ l 
Birimizin D0sr,~i ı 
Hıplmlzlo ~ 
Kurc•D ka)eııt, 

y 1ktJ 'A' 
kuruşa ç ~·.,.""~ 

turoJl ı•1 ,Y 
Divaoyolunda ° F'tWlt '!ş .p. 

Jarımızdan Bayan ~ 5 ~ııfll ~·ıe' 
c.Bir harta evvel. 'k,tırftıI1 "~ 

dığıın 100 paralı!< b'.r o.ııı ",ııll"' 
mine ayni _dEt~eeb\Jre.P ~ 
5 kuruş ;,ıedı. · 'ıSf""~ 1,/J' 

kOP' ~rtı 
Fiat miirakabe f•all"'" 
lorta ·ye ve kalem 

t--:-H Ne oldu~~ e......, .. , 
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giJiz kuınanda-~A1man taarruzu
nı Giride geldi I na uğrıyan 38 

1!a 16 (AA) - Orta şark 1n- } ·ı· 
Uvvc•1c;ı kumandanı Gene- \ ngı iZ vapuru 

"v!] .ı1g,Jız ku\-vctlerini tef-

Orta şarkta 
vaziyet emniyet 

' vericidir 
A 'k ere Gi~ıde gı;lmi~tir. iki vapurun daha y . ı ·r Uzakşark 
'Wlo'1ya .skeıc~ı 1 _ , enı ngı ız 
tıL · d·ıd· ı kurtuCmuş oldugu Başkumandanının 

ıırıp c ı ı _ - ·ıd· .. . 
na le (AA> İngiliz tay- ogrenı 1 muşahedelerı 

1 Gıır•ce • .ntak:ısında Yu-
~a Yardnna C1~\am etmek- Almanlar hafı·- Ranııon 16 <...-...A.) - Yem İn. 

İ gi!iz Uzalq;ark başkumandanı hava 
1~ ~)g •• z tavvarekrı talvan mareşali Brooke Popham .. Lon -
rr.•t ıtollarıra muvaffakiyetle l•den do··rt va· drn<lan memuriyeti mahalline gi-

etnıısk. dir. ~ 
•ri.ze bir l:ol ciddi surette / derken yanında kurmay erkıinı da 

ir ! ·ı t pUrU batırdı ar bulundu,Zıı hal<le, Maltayı, Mısın. ~ olmuştur. "g'liz pı 0 
• 1 lrakı ve Hindistanı ziyaret el~ 

ılıe 11dan ba,ka bir kôprüvü de Londra 16 (A.A.)- Alruan ta - ve son defa Birmanvada umumi 
·lo nıuvaffak olmuŞ!ardır. arruzuna u;;rı,·aıı 38 vapurdan ,·alinin misafiri olmuştur. 
. nva cıa bombardıman edil- ~ ' 
}ele t<,hrip olunmuştur. İki mürekkep kafileden 30 vapurnn Mare>al Popham demiştir ki: 
~ t kurtulmuş olduğu evvelce bildiril- •- Zi,·aretlerim esnasında her 

Y il av\'are.si kayıptır. • mi~ti. Bu kafileden iki vapurun yerde, askerlerin ve halkın mane-
lllnlıla r 700 eıır ilaha kurtulmuş olduğu telsiz tel- viı tını cek mükemmel buldum. 

daha aldı grafla öğreni!nli~tir. Askerler ve halk zaferden emindir 
J Dört vapur batmıştır. 7500 to- ve zaferin kazan;lmasına kadar l!<>-

:ı.ı 16 (A.A.) - Dün akşam nilatoluk diii;er bir rnpıırdan da cirilecek muvakkat güdükler her 
Saskumand,ııılıl!ı tgıafın- haber yoktıır Son 38 inci vapur ne olursa olsun ·bunları soğukkanlı-

<İ·'.edi!en 20 nurr.aralı tebliğe\ da kurtulıırn~ ise de )·cnid~n tay- hkla ve emnivetle kar~ılanıara az-
:ı.- ~n bütün cephede olvgde ~·arelerin hürunıuna u~aını~ ve metm!s bulun.maktadır.• 

ı eı~'· m.tralröz atesi ve ıa-{Ya- tcrkedilnıi~tir. * '.ondra 16 {A.A.) - Bl.· i•alyan 
n ··cıi kavJcdılmistir. Dobriccdeki Alı:ıanlar tebliğ1nde bir İngı'.iz zırhlısına üç tor-
~ ;rıh tar 10 lor ii?tinam et!!'l<3- pil "ix>t etti:i k.:ıydcdHm:ştır. Bu 

1 00 esir alnııslardır. Belgrat 16 (A.A.) - Dohricada hahor ıaamn ıyle asıl.o ıdır. 
<ıı an tavvareleri c~ohC<lel« İ- ı Alman ırkına mensup buknan ve 

1 t!"Ji~ti~$-~ t·~t.D;.ı.~:.ı;;:~~~' 
r ?atıarını bombardıman et- Almanya"a hicret etmekte olan - 1 · 

ı:,:r. lfava wuharcbclerı ,,,_ la. ian_ ilk grup, Beiarat civaru,da Jta [uan 
ıic İ•a!van ta ·yarcsi dü- kg -ı Scmlu- muvakkat kan,nına ı ~ ordusu 

mağlup 

olurken 

~ııstür. t,. Yuı al' tayyaresı l!elnıis ve bilih:ırn hususi b r tren-
i~ ' <ıöıımcnıi~tıı:. • ı le.-\ '""lam·ava vollar.na dernm et- ıl 
jil.t meclısıne verı- ...__,_ .r. • 

~<::ek. iki kan'!.ln ,Hur Fransız denız kuv-
~a 16 (A.A.) - Yahudilerin vctlerine rr.en!.Up b:r 1 
~Unt.;• tahd d• ve Bull!ar_:; - 1 • b ı 

' 1 eenebi pr..ıpaganda ra~li- ge:nı attı 
. ~aı- ı \ neJk tMbirler hak- LondH J6 (ı\.A.)- Hiir Fran-
e ~ ~.rofe Tıil .. · ere edilmek sız kuv\'etl~rine mensup bir harp 
~-'ntımüzdeki gv ]erde Sob- gemisinin kayholdııl:u dün ak~am 

\ t,, e Verilecektir. neşredilen aşağıdaki tebliğde bıl-
~ ~1 __ , 16 (A. A.) Dun sabah dirilmistir: 

lltı snhili orns >da iki saat Hür Fransız deniz kunetleri 
ı e,aen bir topçlJ ılcşl oltnuştu.r. ku.nıaııd::uıı, Le peulmic karakol 

1.,labilleri"'lc bir k:aç obüs düş- geınisinin Gtişnıan tarafından ba-
tırılmış olduğunu teessürle bildi
rir. Ölenlerin yakın akraha~ı, va
zi~·etten haberdar edilecektir .. ıatanto darbesi 

1 
( I ine! sa1ıif den dernrıı) 
ler'in yeni nizamını kur -

' 'a. :;tığı su zdmanda bu dar· 
r ~ulade bir mahivet kes -

•ı:ledir. Bu darbe. İn~ilterenin\ 
e Ve Balkanlardaki nüfu -

~lakvıve e<'ecek, Franco'nun 
>aUtlcrini coaaltacak Ye hür 

"'•t~ın Afr,"qdak! harnkctini 
\ı e.ndireccktir, 

l.1, 'İNİN SÖNDÜRECEGİ 
;, . YAKICI ATE~ 

ı, 
1 
•. IG (A :\.) - Uaily telgraf 

'il ·n, y3zmak~.ıdır: 

lll· · rııJl<."t 1e, Taranto ve 
ıt" q ı.ı Us.leı " .... yapılan akınlar es-
~ hoınbaların husule gel rd ği 

la.)'ıatın ya .. ı ını He .lraf et
te:t ederır* ektedir Ktyf.\·et, 

'tı.in sOndu yeccğ~ yak cı 
"'l.J.aı .başlamış ol uı.. ır ı gösterir. 

tun söz Oylcy ... ; i Sirıyor 
f;. h 

't:ı <:" vrmcğl~ rr: 'lltlt' cdiln':i.ş-

qııgı $eyler vı'?ıl :Tlalardan i
: 13:.ı. vı 'dumalar İtalvan Dcv

i1in İtaly •yı tı.• 
1

trmÜs olduk-
' .l'etten dolayı dogan endişele-
... ~trn~kledir. 

·n, ltaJyan n C'' lrın cı ığtr 
~ uı. k 1. ıasın kt"y.!le mi, 
'hfaf d. • • ıhyacağı.~ı ta
lt 1 e rılU kra n:ıü kül bir me
tndü t ·i -:ıin hı palcın ....... J ·iyle 

Ilı~ olan Bcrli~'in bu m tte
bny k ir ıt bar g&. •ermesi 

t h~ 1 C~rl 'llC ektCL , 
\'f\1'; T'ı.'ı"Y\l"C.LİGİ DE 

F.!UİŞOE 

16 CA. A > - İngiliz • OJ·ya-
ıc H nıyı bı "" enı elLr ~ Jü-

1 

•r. Dor na 11 !larp harici 
:ı \t r ı etr. cyı1 , İt.J.lyün ha-

Bu geminin kay hı. Fransa \e ln
giltere i~in zaferin alınmasına ka
dar Almanlara ve İtalyanlara kar
şı nıilcadeleye devam hu!-usunda 
hür Fransız denİL kuv\·etlerinin 
bütün azasının kat'i azn1ini an -
cak da),a ziyade fazlalaştıraca1dır. 

Kral Karol'un em'aki 
müsadere edildi 

Belgrat 16 (A.A.) - Blikresten 
alınan haberlere göre, sabık Kral 
Carol'un Romanyadaki eml~ki, 
Rumen adlive nazırının emn ile 
müsadere edilmiştir. * Londra 16 (A. A.) - İngltcreye 
yapı!Jn dünkü h"va hücumlarınd.:ı 17 
Alman tayyaresı du.şüri.ı.lmüştür 

Bu ı:ıbahki iki feci kaza 
Bu sabah Eyüpte Bababaydarda 

22 nunıaraiı evde oturan 55 ya~ın
da Şahesne Balkan isminde dul 
bir kadın mangalda kahve pi~il'ir
keıı üzerine fenalık gelip manga
lın üzerine düşınü~ \"e ıı1angal d~· ··
rilip yangın çıkıııı~tır. Neticı·<le 
1-.ıdııı vanarak ölıniiştür .. 

Yine bu saba:• köprünün Üskü
dar \'apur iskelesi yanındaki ağ
zı öniiode de bir ınotör bir san -
dala çarpmış \'C motörün sivri u
cu sanc!alcının karnına i~ahctlc 
zavallı atlan1cağız ölıniistür. Tabi
biadli Sal:h Ha~im her iki hadise· 
yi de tcslıit 0 gitmiştir. 

ATES CARPAX TAYFA 
Liınanlla bağlı duran ~lar.tlalva 

'apıırıında tayfa ı\rnp :Uııkne-re 
de kazandaki kızgın ates ~aqı 0 rak 
hastane)·e knhlırılmıştır. 

--0---

fi'"' . 
1 n d.. .Jgı bı v-:ız.yete 

n ıc. beden her cıi y~ptı-
1 

Tra:,zonda du 
... r.uh.:ıbıri 

'h • .~'" ~ ) büyü bir fuar 
l "• fvrı o .c,, .n elcıt.r"k ' açılacak 

1 ı l:: ef z eden l g ı; 
~..,,, . . 

. ıt , o k d .. mue ır netı-

. ilr k , ı ly "'lların avcı tay
ıı ta rı >d nle ı rnek ususun-
h\!tıer. bcı:..nıy .. e ak m kal
>! 

e lQ l11tlcre u t.ıcei uir . ta-
'tı) 0 ndcrerek, imha cdilC'n ı.al
J:ıı •lola ıı:m yer ne manyetolar 
':l. ıru ve yaL motörler ve
~! leı:-eğe mecbur kaldı. lng!
J ı.ı.-vet erin, Alm ;""sın 1 mer-

r ne y~pmı c. el bon -
c cc i, H 1 yedek 

~ ve h t t n mo rle
lJ.ğu d r mek-

e;y , it ,, an yyar le-
ıt! -e ' 1' r c ne t.ly
d \e k ! yctın~ y -
ı e-: ıln c • ::1• 

ıt; ı, bu mı ~t:.d r. 

Sark viıavetle;i valileri Erzu -
nımda ücüncü umum müfeltis Na
zif Erkirun :reisliı:;ınde toplanmış
lardır. 

Dört ~ün süren ictima dün bit- 1 

ımıs ve mühim, faydalı kararlar ve
rilmiştir. 

Bu kararlara göre, Kars, Erzu
rum gibi yayla v11avetlerinde hay
van ve hayvan mahsulleri pana • 
v r!arı .ıç•lması ve İzmirde olduğu 
e ~ı Trabzor.da l!enis ölçüde bir 
f· k•Jrul ası. ,,;ı. : ık vavliı köy-

ler ın a :ıclındır Jl n. ha\'at sa"t
ları musaı• c.''IltYan kaza merkez· 
1 rın e .ıbav vleri va-
ııılm • • de ehır ve 

... rlli.ı.n 

(Başmakaleden devam.) 
yatın ordıu1un üiger a-;csam1na ve 
kuvvetlerine bir inhilfıl t•!lsuru 
halinde sirayet etınesi ve binneti
cc AJ111an ınanevİ) atının da bun .. 
dan müteessir olması .. 

Bu iki rnziyet J.or~ısında AI -
ınanyanın müttefiki italJa~ a yar
c!:m ~ekli de yine üç türlü olabilir; 

1- Fili vardım 
2- JUan~\·i ) ardım 
3- Müsamaha ve nıüsaade var-

dınıı... .. 
Fili yardım Alnıanyanın ordusu 

i1~ uıüdahalcsidir, 11u 1niidahale 
Bu1garb,tan veya '\.·ugoslavya ta
riki ile )'apılabilir. Bulgaristan 
yolu tehlikelidir ,.c harbin bütün 
Balkanlara yayılma ını \'e hatta 
cil:an harbi mahi}et'ııi iktisap ey
Jcınesinj intaç ~debllir. Yugoslav
ya JOlu belki Şal'ki ve Cenubu 
Ş3rki Balkanları l:aqı ateşinden 
bir dereceye kadar n1asun tuta
bilir. Fakat, Yugosla, ~·a da harbe 
girmiş olur. Anca!. hunun da büs
bütün itirnzsız kalnıaınası ihtiınali 
vardır. 

l\1an0\·i yardım şekli İta!~ an er
kıiıııharbiyesinin Alınan erkünı
Jıarbiye~i tarafından ~evk ve ici1a
rc~ e ba:sJJnnın~ıdır. nu l!arbin 
Balkanlarda sira)etine me~dan 
vermez ve fakat ltalyan kurma
yını ve ordusunu taınanıilc Bt•rli
ııin eınrine ge~irıni~ olur. llLiı,a .. 
maha ve müsaade ~·ardımı ise, )' i
ne ı\lmanyanın İtalyayı Yugos
Jn· ·•·n istifade etmek \'e bu
nun avakibine katlanınak '.\:olun
da serbest l•ırakması kabiİ olur. 
Bu takdirde İt al) a YugosJa,·ya ile 
de harbe tutuşur ve Yugosla\• toıı
raklarınc!a mu\'a{fakil"et arıvarak 
Arnavutluktaki ort'.ıısuna y;rd:ııı 
eylemek hevc•ini güder. Ancak 
İtalyanın Yugos]avya.:ya taarru~ 
eJlcıncsi k~ndisinc Yunonistana 
taarruz etmesinden daha farklı bir 
ııeticc \'3.dedcnıt'z. ı·t:~osla\·:ra her 
halde simalde İta! ·a kar~ısmda 
döğli'-'mesjni bilccr_~i t?İhi ı\rna -
vutluktan bir kısım İhlvan tü • 
mcnlcrinın c:nubi Sırbi~tana ta
arruz ederek \.~unaıı o:;:u."iunun 
arkrısına dii~mcsinC' ,·e 111iltlafuası 
ile iırsat ,.e iınkcln hırakıu' arak
tr. Çiinkii, Yugo~ıa,· ordı~suoun 
en iyi döğüschilcccği ve ıniidafaa 
eyliyecci{i sahalardan lıiri de ınu
hakkak ki renuhi Sırhistaııdır. 

Herhalde, göriilii~or ki İtalya 
Arnavut!t•kta kendisinden laakal 
altı misilde kü(ük \C teknik vası
ta bakımından çok daha zayıf ve 
fakat mane,·iyat, kahramanlık, 
harıı kabiliyeti ve iktidarı bakı -
nıından rok daha üstün Yunan or
dusuna n1n;ıç.liıp olurken a'·ni za -
n1anda Bal~-:ın1arın un1uı~i vazi
vcti üzerinde de y('ni yeni tered
düt ve ınerak safhaları ~·aratmak
ta amli olmaktadır. Bu itibarla 
Alman - İtalyan Ba~kıımandanları 
arasındaki müzakere güniin en 
ziyade dikkate şayan olan mevzuu 
halindedir ve Almanyaıuıı bu 
mai!lı1biyet hadi.<;esi karsı<ında na
sıl hir hath hareket takip edereği 
de nvrıea mc-rnk t"<lilnii~·r d<:'ğ'cr bir 
merhall•\'e girıniş bulunmaktadır. 
Herhalı!r merak \'e toreddiitleri 
izale edecek kat'l vaziyet yakın 
gunlcr Hnd~ aydıııbn" aktır. 

ETE!\I İZZET BEİNCB 

(Bu y IWIUJl metinleri Ana. 
dolu Ajansı bültenlerinden 
alınm!.$tır.) 

Telkis e8ea: MUAMME& ALATU& ı 

Berlinde Molot.fla Fen Ribbeat
rop arasında cereyan eden müla-

3- S O N T il: L G & A F - 1940 

lsı- b ld Et•• Bir Muvaffakıyet Kazan•n Bir filmin 

:w~~8m İPEK Sinemasında 

LEYLA il·e MECNUN 
DlKKAT: Paurtesl ..tluelerden itibaren : 

SEVEN K AD 1 N .,~~~= 
BEDDY LAMAR-ROBERT TA YLOR 

Türkiye Milli Bankası 
kat hakkında MilAooda çık.an Kor
riera della Sera diyor ki: «Berlia. 
görü~meleri sonunda neşredilen 
tebliğ, o tarzda yazılmıştır ki, bu 
hususta yapılacak her tefsir bu 
tebliğin manasını tebarüz ettire
cek yerde, ancak karıştıracaktır.• 

L AA L E En lıiiyük neş'e 
,.._,, · haftasını Y•'?ıyor (Hali tasfiyede> 

Gazetta del Popolo da şunları 
söylüyor: •Tebliğ sarihtir. Bu gibi 
teblijileri filiyatın takip etmesi ta
biidir. Fakat şimdilik i11 müsahe
deyi yapabiliriz: İngilter~nin ;\los
kova elçisi Krips vazüesinde mu
vaffak olamamıştır.• 

Stefani ajansı da Şanghaydan 
aldığı malümata atfen, mülakatın ı 
Uzah Şarkta da biiyük bir alaka 
uyandırdığını. bu n1iizakerelerin. 
hatta Şarki Asya için ~ok mühim 
akisleri olabileceğini bildiriyor. 
Diğer !3raftan Tas ajansı, ja -

ponyanın Sovyct Rusya ile Uzak 
Şarkta nüfuz rnıntakalarmı ayı -
ran ve Çunking hükiimetine yapı
lan )"·ardıınların ke~ilnıtfini icap 
ettiren bir itilafa v:ırıldığına dair 
Unayted Presin verdi~i ba,adi
sin hakikate nıut:ıbı!< 0Jn1Prlıg-nıı 
beyan etmektedir. 
İTALYANLAR 12 ADA:-JIS 
İŞGAUNi IlEKLİYORLAR 

On iki adadan .ltinaya gelC'n 
lıabcrlerdcn anlaşı!d1ğıua göre, İ
talyanlar her gün bu udaların İn
giliz ve Yunan kuvvetleri tar~iın
dan işgaline intizar ehncktl l1İr. 
İtalyan makamları İtalyan reji -
ıninin ne kadar insani olduğunu 
söylemeler;ni bu addar halkından 
rica etmektedir. Adalardaki ba -
lıkçı gemileri, İngiliz gemileri ile 
temas etnıemelcri için geceleri 
kumsala çekilm~ktcdir. 

YUNANİSTA..."iDAKİ HARP 
VAZİYETİNE GELİNCE .. 

ÇiiaJd: 
JAN BLONDEL - MALVİN DUGLAS 

Her laayata bir saadet kat..n ... Her yuny-. bir ıstnap aplıyan.... Her 
günüle bir aşk çenpli takaa. 

-

FraaalllC& 

KADIN PARMAGI Filmini 
Neş'eılm örülmü~ bir fantezi.. Beyecandu yaratılmış hir eser ... 
Kahka1ı.a ile süslenmiş lıir san'at ltarikası yaptılar. 
Gülmek ve mes'ut olmak içia ( L A L E ) ye koşunuz. 

Dil<kat: Dünya harbin.in e• Hn ve heyecanlı vak'alan. 

Bugün saat 1 ve 2.36 da tnilitlı matineler. 

Bu ak~am TURAN Sinema -
J._,, Şehzadeba~t 'fiyatro1unda 

TİYATRO. SİNEMA - VARYETE 

San'atkir NAŞİT ve ar~lan, Okuyucu SUZAN YAKAR ve veni 
T&l"J'ete namaraları 

AMAN HANIM SUS Komedi 
3 perde 

incma saat 19.30 da başlar. 
ŞİMAL DENİZİNDi!: CASUSLA& 

ca susluk filmi 

Ticaret Kanununwı 361 .inci mad~ 

desile Banka mukavelesın.in ahk.~mına 

tevfikan (Hali tafsiyede) Türkiye MJU 
Bankası Hissedarları, 1940 srnesi Bi
rincik:lnunun 18 inci Çarşamba günt\ 

1s.aat 10.30 da Galatada Blllıir aokağmda 
Büyük Tiinel hanında 10/11 numaralı 
Bay w. J. Perk:inS"in yaz:t:&nesinde top
Uınacak fevka13.de he-ye i unumiye içti
maına davet olunurlar. 

1 
i 
' 

RUZNAMEİ MUZAKE&AT 

ı. Tasfiye memuru ve mürakip r&
porlarnın kıraati ve tasdiki l'.e 
tas!iye muamellı.~ınd:ın na~i zim
nJetinin ibra!ıı. 

ı. Ticaret kanununun 452 inci mad
desi mucibince miLıfesih ba:ı ~J. .. 
nın evrak ve defatirinin muhafa
zası ıç.n bir ~·edd :idil tayıni 
hakkındaki muamelenin ifuı zım .. 
nında mezuniyet it'lSt. 

Tiirkc~ sözlü büyük har~ ve 

11 BÜTÜN ŞEHİR HALKI Bl:GÜN' Ilı 

Ticaret kanununun 385 Lnci maddesi 
mucibince her hi~dar bu içUruada ha.. 
zır bulunabilir ve hamil oldutu hisse. 
adedi kadar rey sahıh;dır ve kendisini 
içtimaa iştirak eden dıger bir his:·C'dat' 
tarafından teınsil ettlrebi . ~1:ezkUr iç
timada hazır bulunmak 1 ·teyl'n 1isse .. 
darlar Banka Dahili Nizamnamesinin 
35 inci maddeosine te\~ikan içtima ta
rilünden on gün evvel hisse t;.enet,erı11 
G >tada Büyük Tünel hanında 10/11 
Na. da Bay '\'. J. Perkı:"'!.S·e vcy:ıhut 

'Londrada L..ır.b;rd Street ~o. 2•128 de 
t.Anglo _ International Bank Lı.nııted• 
bankasına tevdi etmeleri icap eder. 
Bankalara tevdi edil«ek hisse ıeBet

leri makbm:ları Jirket m€'rkezlne tev

• 
TAKSIM Sinemaaında göıı· 

terilmekte olan 

BARBAROS devrinde 
V NEDiK 

Filmini GÖR MELİDİR. 

1 

TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARK MUSiKİLİ diat mahiyetinde olarak kabul oluna
T~"fiye M~mara. !Uuazzam tarihi film 

1 caktır . 
Mehtrr musikisi. Cenk iiirküleri- Gülhankler.. ı----------·----

.__mı __ tıaveten: İki~kıs~ım~l~ık:_-~ko~med~~i.~~-~~~11' yeni taksi çıkarılma-
Yuuaı."<tanda harp vazıyeti git

tikçe Yuııuıılılarııı lehine inkişaf 
et.nekte<lir. Yunan piyadesi Jiin 
sabah simdiye kadar görülmemiş 
bir şıdrlctlc, Göriccuin tin1ali şar
kisindt-ki tepelerden ~L;n~ü ile hü
uıma kclk:nışlardır. Esas hedc.f 
Görtceye h~.ı in1 olan İ\'an dağını 
tutı,,aktır. O~lcden sonra yapılan 
ikinc.i bir sUn;rii hi.icuınuıııla. Yu
naıı!ılar bu dai;Jık arazinin büYük : 
bir kısınını i ... ~ale nıuvaffak ~I - •' 
muşlardır. 

.-.ı ......... ll'mmlıl .. ~! 
1 SAKARYA 

Çocuk düşürenler 
(Birinci sahifeden de1Jam) 

Çocuk d!Jöürmeyi önlemek ıçin de 
tedbirl~r almak ıa:z.ımdır. Çocuk dü
iÜI"ell d.oltlor ve ebelerm dlplomalan 
alınarak ~relerine .vatan haini> 
damgasını vurmak da alınacak tedbir
lt:rin en başında gt:lir. Türk. bdınuı 
dotum kodnoti bize bir balında iki mis
li nüttll vaid ve teb:;ır eder. İki miali 
nüfus, 35 milyonluk Türkiye .. B)l ıı.o 

büyük kuvvet, se<Tet ve aaadet kay-

sına izin verilmiyor 
( 1 iDcl sa.hif,drn df'v~m) 

Bu kararnameye gure şehrimiz
de ve diii:er yerlerde pivasava ven 
aksi çıkarılması menolunaca.ktır. 

Şimdiki halde şrhrin yalnız şi
ınali g~lı bi j~t:ka ~ıctinde hir ge
dik kalınıstır. ~elırc ınuhasara e
dilmis nazarile bMk labiliı·. 

Diinl<li harekatta Yunanlılar 
bü)·ük çapta altı İtalyan topu da 
ahnıslardır. İvan dcıgının işgali ta
ınuııılanınca, Görice~·e giden bü
tiin nıi.ihiın yolları kontrolları :ıl
!ıııa ahnıs olacaklardır. Bu suretle 
İtalyanların bu şehri ellerinde tu
tabilnıeleri daha giiçlc~f.'cektir. 

iHerkezde, Pintlcs da!:larında 

miinhczin1 vlan iiçüntii llaly.ın 
dağ fu·kasındaıı kalau baki) derin 
toplanınası bitnıck. üzeredir. 

Cenıııı ceplıe,indc İtalvaular 
taınnmilc Arna,·uth:k huJ~uduna 
atılmı~lard.:r. 

Diğer taı aftan da harn akıı:farı 
gittikçe siddrtlcncrek dernm et
n1ektcdir. Diin l::"ıınanlıların on 
İtalrnn tayyaresi dii~ürmeleri, İn
gilizlerin YunaıılıJara yeni nıodcl 
tanarcler vermi~ olduklarma de
lil addedilmektedir. 

İtalyan tayyareleri de Larlsa n 
KorfuJu ycnidcıı boıubalnnıı~1ar
dır. 

:IJİHVER BAŞKl::\TA. ';)A. "LARI 
ARASINDA GÖRÜŞ;\lELER 

D. S. B. ajansının bildirdiğine 
göre, 15 te_~riııisanjde İnshrukda~ 
Alnıan \"C Ital~ an haşkuınandan -

Sinemasında: l\lühim bir 
nrogram 

l - ARSENL l!PEN 
HAFİYE 

MAURİCE LEBLANC'ın 
romanından iktibas \·e 

JULES BERRY • SUZY PRİM 
tarafından oynanmış bir film 

2 - KORSANL\R 
GEMİSİ 

MOVİTA ve GEORGES 
HONSTON tarafından oynan
mış renkli ve Fransızca giizel 

bir ınacera fiJıni ---m•SATILIK __ 
!11ükeınmcl \'aziyette teferrüat 
ve motörile 70 100 eb'adında 
bir mathaa makinesi satılıktır. 
Babıali Acımıı,luk S. 8 No. da 
Kemalt> n1üraraat. 

nıanlara götiirmek de tehlikeli bir 
iştir. Hatta tamir liınanlarıııa gö
liirüldüklcri kabul edilse bile, bu 
gemilerin faali}-ete ı:ecmelcri u
ıun zamana mütevakkıftır. İtal
yan deniz ku\'\•ctlerinin yarıya in
mesi, İngiltereye Akden'izd~ yeni 
\"azifeler vcrmekt~dir.• 

1 Y A~JN (iARKTAKİ Kl.'VVETLER 

nağıdır .. > .. 

--<>--

iaşe Un· um 
Müdürlüğü 

Ankaradan Son Posta J!&7;etesine 
ı 

bildirildiğine !!Öre hükıimet bazı 1 

iktısadi tedbirler ahnak tasavvu· [ 
run<la<lır va bu tedbirlerin mahi
yeti yakında anlasılacaktır. 

Bu arada Başvekii.lete merbut ol
mak üttre hır Uıı;e umum mü -
düriüaü teskil edilmesi ihtimali 
kuvvetlidir. 

C.Iaamafilı bizim yaptıib:mız tah-1 
kikata ~re henüz iaşe umum mu
dürlüğü !eskili tasavvur edildiği_ ! 
hakkında bir karar verilmiş değil 
dir. 

Asker gqzile 
( 1 inci sahifeden devam) J 

müdafaanın zaruri icaplarından te-1 
!illi edebiliriz. 

\' mendifer l!ÜZCr!!:lliı olan vilii.
' . arasında oto11ıobıl. kamyon 
veya otobüs işletılmesi yasak edi
lecektir. Şehrhnızde de tramva\"L 
ııidilen yerlerde otobüs seferleriniı 
tahdit veya ilııası :muhtemel görii~ 
mekted:r. 

Şahıslara ait olan hus11si oto -
mobillere muavycn miktarda \'e 
ihtivaclarına !!Öre benzin verilece
ği ı!ibi taksiler tek. c:tt numura 
esasına göre münavebe ile işleye
ceklerdir. 
Diğer taraftan şe-hrimizdc tıazı 

kimsel~rin benzin saklamai!a bas
ladıkları hakkında bazı dedikodu· 
!ar yapılmaktadır 

---0-

Berlin elçimiz bu 
sıtbah geldi 

cRirinM tn1i•' 1 '1 dPt"nn•) 
~\~ ç.ı~aya gide .. k ... orrıri.:ı n. üc 
ııün kaldıktan sonrn te\.: ar.\ !llü ,

,·ava. ~·azifernl' döı:l:ee'ğ.ır.. Alman-
~ l•k talebelerinıiz'n rnziyeti 

c k iyid.r Türk - Al -ıan ticaret• 
anlasması te,·e,;sii decektir. Al
manyanın Ankara sefiri Fon Paperı 
de Berlinden Ankarava dönmekte
dir.• 

Adc..;r ailelerine 
yardım 

( 1 ine sal· n " •·am ) 

1 farı arasında harbin se\'k. ve i<la
rcsi hakkında askrri görüşml"ler ' 
oln1uştur. Görü~n1rlcri Aln1an baş
kumandam Mareşal Kaytcl \'e İ
tal~·an başkırnıandaıu Badogliye 
idare ctıni.~lcrdir. 

lngiliz Harbiye Xazırı Eden, 
rad~·oda yaptığı bir götüşınede 
Yakın Şarktaki kuv\'etlcrin dur
n1adan artt1rıld1ğını söylenıiştir. 
Bu kıtalar en iyi silahlarla te~hiz 
edilmi tir n silahları boldur. 
Kullannıasını da iyi bilnıekte ve 

her gi.in talin1 gi.irınckte<lirlcr. Ya
kın Sarkta n~ ihin1 Fraıısız ve Po
lony~lı kıt'alar da buLımmakta -
dur. Bunlar hürriyetlerinden va:ıı 
geçmemiş insa!'lardır. Nnzır söz
lerini şöyle bitirmiştir: •Bütün bu 
askerler serbest surette bize yar
dım getirmi~lerdir. Böyle mane -
viya! mağlup edilemez.. 

Bütün cephe boyunda kademe 
kademe ilerleyen Yunan ordusun:ı 
ise taarruza l!eçmiş vaziyette te- 1 
!akki edebiliriz. Bu taarruzun asıl 
hedefini tayin etmek simdilik müş
kül olmakla beraber. Görice mın 
takasında üstüste sün.e:ü muharebe
lerile tutulmak istenen İvan tepe
si vamaclarındaki harekat. Yu 
nanlıların herçebadabat Göricevi 
ele gecirmek istediklerini l!ÖSterir. 

30,000 nüfuslu Görice Arnavut 
lui!un en mühhn sehirlerinden biri 
olduğu gibi, bütün iltisak noktala
rının da merkezidir. Giiriceve hi
kim olmak. şimali Arnavutlukta, 
Elbasana do,ğru yolu Yunanlılara 
açmış olacaktır. 

sildar alacaktır. T~ •ldarların 1'11 
"onuna kad~r olan a~lıkları için ,e
r meclisi dün 15 bin lira kabul 
c iSt.r. Belediyf' muhnsebccisiniD 
dün verdiği izahata göre, bu ay 
basından itibaren asker ailelerine 
tevziata başlanılacaktır. Ve ~ehri
wi•de yardıma muhtaç üç bin asker Görüşnıclerc her iki taraftan 

diı"\er generaller de iştirak etmiş
lerdir. 

TARANTO BASKINININ 
Ali İSLERİ 

Tarantoda İngiliz deniz ve ha
va kuvvetlerinin yaptıkları son 
baskın hakkında tefsirlerde bulu
nan İngiliz ıııelıafilinde şu ınüta
lealar yürütülmektedir: 

•Bu ınuvafiakjyctin siyasi ne • 
ticeleri de olacaktır. İngilizler 
harbin bidayetindcnberi hasımla 
karşılaşmaktan endişe eden İtal
yan donanmasını her yel'de ara
mıştır. Tarauto muzafferiyeti, 
Bitlerin dmizlcrde faikiyetin hiç 
birsey ifade etmediği hakkındaki 
boş nazariyesini çürütnıüştür. 

Tarantodaki İtalyan harp gemi
leri derin sularda olmadıkları içil\ 
tamamilo batrnamı~ar ise de, 
hunların ,.~rinde tamiri güçtür. 
Bu gemileri tam.ir cdileccl:i li -

FRANSIZLAR T,ORENDEN 
ÇIKARILIYOR 

Lorenden çıkarılan Fransızların 
Fransanın cenubuııa doğru gön -
deriJı,.clerine devam edilmekte • 
dir. Yerlerinden çıkarılan 60,000 
Lorenli pazartesi giiniindeııberl 

Liyondan geçmektedir. Vişi hü -
kümeti, bunlara Fransanın cenu
bundaki işlenmemiş münbit ara· 
zide toprak verecektir. 

Berlinde Lorendeki Fransız mu· 
haceretinden bahsedilirken, Bal -
tık ve Besarab~·ada bulunan Al -
man etnik gruplarının tahliyesi 
misall olarak gösterilmekte, ayni 
prensibin şimdi Lorende d" tat· 
bikinin tahii addedilmesi lfızını. 
ı:clmektedir. 

On eskiz l!iindenberi hiçbir mu
vaffakivet elde edemiven, bilakis 
birçok esir. varalı, ölü ve harıı 
malzerr.esi bırakarak ııeri cekilen 
İtalyan ordusunda ise, kahkari bir 
hezimete uğra.mamak gayretinin 
sarfedildiğini anlıyoruz. Fakat bu 
gayret ordunun bozulduğuna hük
ımedebilece/timiz maneviyatını ne 
dereceye kadar duzeltebılecek? Bu 
takdirde italvan mukavemetini 
şüpheli ııörmek caiz olacakhr. 

Bir taraftan carpısan Yunanlı
lar bir taraftan da Yıltı"ak "ılinde 
hudut üzerine toplanın· a dcvn"'l. 
C'diyor. Yı)!ınaklar tam:w-ul·"ırlık -
tan sonra. taarruzun jnkis:f -ıı ·t>c-k-ı 
]emek IAzımd.ır. SitT'dilfu ı lk be -
dc'in CrÖricc oldukunı.. si'ylemelt 

-ha.ta olmaz. . 

aılesi vardır. •Bunlar oturduklan 
yerin kavmakamlığrna müracaat 
edip birer bevanname dolduracak• 
!ar ve p0!is sür'atle tahkikat yaııe
eaktır. Büvük nüfus başına her ay 
bes lira. 11 yasından kikük çocuk· 
lar için avda iki buçuk lira verile
cektir. Kira evinde oturanlara ay
rıca on lira mesken bedeli verile-
cektir. l 
Be~ivenin hazırlrklan vardıımı 

muhtaç asker a'lelcrini müteşekkir 
etmiştir. Bunlar; yardımlara llT 
basında muhakkak baslanmasım 
ümitle beklemektedirler. __,,_ 

Harp ekonomisi 
kürsüsü 

Üniversite iktısat fa'rultesln~ 
clı.arp ekonaınis'.• namile veni bir 
kiirsii acılmı,stır, 
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Veremli birdarülfüoun talebeıi, aıker kaçajı 
diye şiddetle aranırken, medreselerde yaşıyan 

ISirılerce yobaz, gözümüzün önünde 
kollarını sallıyarak dola117ordu 1 

Ne vazık ki, o tarih<le ordunun 
ınaneviyatı bozulduktan başka, li~r 
zaman mevcudiyetile iftihar etti • 
ltiıniz intizam ve birlik duNU]a -
nndan da eser kalınamıstı. 

Kısa bir zaman sonra. Yine Se
linikte, Vali Hüseyin Kiızun b~yi 
Zİ'iıttet eden avni l<on90Jos, valive 
yaklaşarak: 

- Sizi tebrik ednim, ekselin.•! 
diyor. Sözlerimi nazarı dikkate aı-ı 
mıs ve icabına t.Pvessül etmııı ol-

'Sel.inik mcb 'usıarıncan .Karasu Ef. 
(Abdülhamidin hal'ına gi
den heyette idi> 

malısınız ki bir aydanberi Beyaz
kule bahçesinde sivillerle zabitler 
kol.kola J?ezmez oldular .. Ve sokalı: 
baslarında rastladıibmız ~ın -
bklara mahirane bir şekilde nilıa
vet verildi. Bu muvaffaki~tinizi 

ilk önce devletime 'bildirdim, sim
di de sizi tebr>k ediyorum! 

Ei(er, 10 temmuz inkılabını mü
teakıp, hiç olmazsa birinci sınıf vi
liıvetlere zj.inderilen valiler, Hü
seyin Kazım Bey ayarında. de;terE, 
anlayışlı, uzağı ııörüs kabiliyet -
leri fazla ve namuslu insanlardan 
ırecilsevdi. memleket birkaç yıl i
cınde bu kadar büyük felaketlerle 
kaı-8ılasmazdı. 

• 
Milliyet duygusunu 
öldüren yobazlar 

Türlrocaklan bir yandan .Türk-
ıılllük> cereyanının memltSetin 
ber kösesinde i.nk~fına ve kök -
}esmesine calısırken; bir yandan 
da •milliyet duy~su• na alenen 
diismanlıılı: ııösteren bir takım yo
lıazlar memleket dahilinde, buırün
l<ü besinci kol denilen kuvvetten 
daha lrorkunc bir faaliyet ı;abası 
~ varlıklarını J!(isterivor ve 
her ven:liiii. hu n'ivi kokmuı; 
lı:a.fasile önlemel?e muvaffak olu • 
J'Ol'(!u. 

Memleketi tela.ketten feliıkete 
'aürültleven siyasi hatalarrmız vet
m.iyor.ınuş gibi, milletin ahlakını 
bozan bu iki lı uvvetin ı·arpısması 
da cemivetln nizamlarını ailen:n 
huzurunu altüst ediy~rdu. 

Balkan harbi r.ıraıarında olduıhı 
!kadar, Osmanlı cPnıiyeti. hicbır 
cı.,virÇe benlikin:i. hüviyetini ze -
lıline bir su?l!tte kaybetmiş de
,tildi. 

Sair Mehmet Akilin o lfiinler
deki :fttyadını hatırlıyorlJ%. 

Akif bajbnyordu: 
Ev. bu toı>rcıkta lr.rer ~ J>e· 

ri30 n bırakıp 
Yüksel~ miivekkibi erııah! Sa-

kın ana baktı> 
S<mm4vın: Sevkii ~ehadetle ?co

şan bi~ kan vur. 
Bizde Ieıten daha hi.._<iz, daha 

kok•~wı can var. 
Bakmtıtltn. hem tükürün cehre\ 

murdanmua' 
Tükürün: Belki biraz c!uvqu qe

lir iirımu:a' 
TülciiTim cephei liikavdına şar

kın. tükürün! 
Kuşlwlamın, qörelim. oavreti 

halkın. tükün! 
Kim, irimin yüzüne tiiJcürecek

tı• Herkes. birbirinden utanıyor
du. Kim, lumden hesap suracaktı? 
Herkes, vıcdanına karsı mes'uMü. 
Muahaze edilen, ferdin vicdanı de
iı:il 0wnumun vic<lanıydı. Akilin 
bu aıhr ;itihamlarına hiç kimse 
4!evao veremıyordu. Umumi ve ma-

~, bir sükılt.. İste o kadar. 
-«ki!. efkarı umumivcnin, muzta

rip milJetin hissi\"atının tercümanı 
oluyordu. Ona kim cevap verebi
lirdi? 

Kim çı:kar da: 
- Sen haksızsın! Sazını eline 

almıs. bu acı naı!melerinle kime 
hitap ediyorsun? Mes'ul tutmak 
için kimi arıyorsun? 

Diyel:ıi lirdi. ' 

Fatih medreselerinde oturan; ve 
on yedi vasına ııiren ııenc cocuk· 
ları:mız bıle ııönüllü olarak harbe 
koşarken. bu medreselerde yan ııe
lip cubuırıınu içen binlerce yobaz, 
milli felaketimize, yelesinin ucile 
yüzünü kapayıp için için gülüyor
du. 
Darülfiınun talebelerinden bir 

erup o l!linlenie Dahiliye Neza... 
retine .;derek: 
•- Medreselerdeki binlerce as-

1 
lıer kacaiiı - ııözümüzün önünde du- ı 
rur ve .ııezerken - takip etmiyorsu
nuz da. bır v<!remli arkadasımrzı 
ııünlerdenberi ne din merl<ez ku
mandanlı~ T11S1tasile - asker ka -
cae-:t dive - aratıp duruvorsunuz?. 

Diye sikiıyet edivordu. Gerçek, 
Nazmi isminde bir ııenç hastalığı 
yüzünden taıtısiline devam edemi
verek, Çe:ınberlitasta bir hanın t;a... 
van arasında - kirası arkadaşlan 
tarafmdan ödenen - bir odada inim 
inim inler ve kan tülr.ürirrken, a&

kerliib ı!t>ldi~ halde l!itmmır diye 
merkez kumandanlıi?ına ihbar e
dilmiş ve l>u hadise ııençlil(ın in
sanlık duygularcnı rcncıde eı.mi.şti. 
Öyle va .. Bütün İstanbul medrese
lerinde o tarihde on altı bine yakın 
asker kacaitı. hüküınetin ve mili~ 
tin ııözü önünde ve .tal<"bei ulUm• 
ltl.işeai altında kollarını sallrvarak 
dolasııı dururken. bir veremli Da
rülfünun talebesine bu derece şid
det ııöstermenin ne manası vardı? 

4te bu küçiik hadise medreseler
deki asker kacakları üzerine ilk de
fa nıızarı dikkati tovlamıs buhı
nuyordu. 

(Devamı var) 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
c-Püskürme döküm parçaları imali 

usuhi> haltk.uldaki ihtira için İlet.ulat 
Vekaletinden iAlhsal edilmi: oıan 1 
Sontoşrin 1938 larih '" 2705 No. ile ıh
tira beratuun ihtiva ettiCi hukuk bu 
ftn'e başkasına devir veyahut icadı 
Ttirki;Y'ede mevkii frilf' koymak üzere 
lcua dohi venleb;Jecegi telı:l.ıt dilmok
u. olmakla bu hususa fazla malfunat 

edmm•lı: i.ııyonlenn Galatada, &lanı 
Han 5 inci kat l _ 3 No. 1ara miiracaat 
t"Ylemeleri ilA.n ôlunur. 

YAVUZ SULTAN SELiM 
Halifeler Diyarında 

No. 43 Yazan .- M. SAMI KARA YEL I 

Amiral Anderyanın donanması 
Anderya Dorya gittikçe lruvv~ 

tini arttırdı ve tedarikat.m.ı ikmal 
ederek taarruzlarını daha ileriye 
2'itürnıeıte başladı. 

Anderya Doryanın harekatı pa
di.şa:lıın gözünden kaçmadı. Deriıal 
Barbarosa haber yolladı. 

Barbaros o vakitler Cezairde 
idi. Padişahın .. nderdiği habere 
itaat etti ve Cula lilelmeie 
karar verdi 

Barl:ıa1'06, padişahın fermanını 
alır almaz (H. 940) senesinde ma
iyetinde on S<"m parça mükem • 
mel kadir,ııa ile bir o kadar da eı>-

ırlillü laxı;an gemisinden miirek -
keıı bıb~ .ffir.~.!!ll"!P.!'.~ ~ 

zairden kalkarak Sard:unya ve Si
cilya adalarına uğrıyarak miitruş 
tahribat ve hasar verdikten sonra 
ve Cen~e sa:lı.ilinde saba1ıle7in 
birdenbire bir kaleyi baıııp, yat
ma ve tahrip etti. 

Barbaros önüne gelen d~ 
ü.Glerini yakarak ve tı--U İa
tanbula l!('liyordu. 

Ceneveden sonra, Baroaros Me
sina boğazı üzeri.erinde dahi An
derya Dory,a, donamnasından, on 
sekiz parça bü;yüılı: RE!lni}ere tesa
düf ederek habersiz ve iıe+mla 
zaptetti.. Gemi efradını esir ve 
ııı•m1leri Vrinıı l'!hrine lı:arşı ya
tarak Gir nümaJjşi bııiıri yaııtı. 

lstanbul ikinci icra Menıurluğundru. 
Bfr borçtan dolayı açık arttırma ile pardya çevrilmec:lrıe karar verilen ve ta

mamına 9280 lira kıymet tı.k<lir olunan ı·e~.ikoyde Teşvı.kiye file:thaUesindc İrfan 
&ok.ağında 25 No. bahçeh hanenjn tamam:nın açık arttırmaya tıkarılmış olup 29/ 
11/94:0 tarihınden itibaren ıartnamesı herlicsin görebı!mesi ıçı.ı1 daire divanhane
sine talik. edilecektir. 

Satış peşindir. Müşteriler muhamn1cn kıyn:etinin yüzde yedi buçuk nisbetin-

.. :: 
-ıı::ıı 
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ALATURKA KISMINDA - HER AKŞAM 
de pey ak~·esi veyahut nıilli bir bankanın teır.in~.tlı rr.l'kt:...bunun \•eri1mesi icabe
der. Mtlteralt'm verg:ler ile rusumu tell;iliye borçluya aıt ulup satış bedelinden 
tesviye edilecektir. 20 senelik taviz bedeli rnü~teriye aitt.ir. Gayrimenkul kend.is.ine 
ihale olunan müşteri veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fes- 1 
bedilir ve kendisınden ev\1el en yüksek teklifte bulunan kimse arı.etmi;t olduğu 

SAFİYE -----..... ~ ... -- ---............ ------ -20 kişilik saz - Yeni geti rl!en milli ZEYBEK ve KARADENİZ o~ unla,.,. 
Zengin Varyete - Muhte şem Dekorasyon. Fiatlarda zam yoktur. 

bedellle almağa razı oJursa ona ihale edilir. O da ra:ı:.ı olmaz v~yahut bulunmazs9 
ııemen 7 gfuı müddetle arttırmaya çıkarılır. ller iki halde 1 inci .ihale edilen müşteri 
iki ıihale arasındaki farktan ve diğer 7.ararl'ardan mes'uldür. İhale farkı ve ge
çen günlerin !aizlni ayrıca huJone'lhacet kalm~ksızın dairece tahsil olunur. Işbu 
hane lrfan sokağındaki çift kanaOı demir kapıdan bLıbçesine girilir. Bahçede altı 

çam, SP kadar meyva fidanı ve V8çlarile b'.r havuz tulumbalı, suyu potren is-

tin.atlı bir asma ağacı olup hah ~enin İrfan ve Gülistan sokak-
larında 60 - 80 sant~m irtifaındaki duvarları üzerine rekzedilmiş po!-
renler yağlı .kales te1 ve sağ cephede ku;.men kafes tel ve kısmen tahta perde 
olup arka sırtı tahta perde ile çevrilmış~ir. Bah~·enin Gülistan sokağındaki köşc
llnde .ıeminı kı~men toprak ve kısmen tahta döşemeli bir sofa bir odadan ibaret 

ahşap bir aralık vardır. Bahçede iki tarafı mermer merdh:enli ve zemini mt'rmer 
etrafı renkli camlı antreden girildikte zemin katında bir sofa üzerinde iki oda 

bir salon ve ara kapısı ile ge('it'i küçük bir koridor uzf.'rinde bir oda b:r hala ve 
divan ıılt.mda bir dolap zemini k~rmızı çini maltız ocak.Jı mermc·r 1.c:kneU ve sar
nıcı havi_ bir mut1ak vard1r. Birinci kattabir sofa üzerinde etrafı camekanlı birj 
balkon dôrt oda bir ha15. odanın bir blrin .ien geçilmek surctilc zemini mermer 
çifte musluk ve kumalı bir banyo olup odalarda zeminleri çinko tahta parnıak
lıklı bir yer balkon \·ardır., 

ikinC'i katta &cniş bir e;ofa üzerindeki zcınini çir.ko etrafı tflhta \'e oymsh par
maklıklı bir balkon _ile uç od~ ve iki fie dc-po uusha.ın ol;ır;•k ç·atı illh cı~up ı 
buradan binanın dahılınriek mus1uk1ı::ıırına te\-:z. olunınak uı.e~,. su ciepoları 

vardır. Gayrimenkulu..ı üzeri Mart,lya tc.rem-tJidir. Hrıdrum kHtta ze-mini 
kara sim.on bir svri.I Uzer inde mermer y~~dk ve musluk vf• 1rn1inı tahta 1 
bir oda, zemini tc•prak bir kcLnürluk zf'mıni f.•·ni bir kileri 

zemini kırmızı çini mermer tekne! t;nbit çıfte çnnHışır ka1.:ını olan bir mut-
fak ve bir huloid..ın :barr(tır. G:.ıyr.r..ıenk-'l ahşap \'e c-üı'i tamire muhtaçtır. İçin-ı 
de elektrik tertibatı olup halen boştur. 1.-..ıdudu tapu k.:ıydı g:bıd.r. f\-fc~~hası ta
mamı 920 metre murabbaı oll;p bundan 130 mP(re murc.bb;!ı b:na :?8 metre n1u

rabbaı bahçe-deki arabalık \"e mutebakisı bahçedir. 
Birinci arttırması 9/12/940 tarihjne mı.i:~adil p::ız:ırtc~i günü .ı:;;:;ıt dan ye 

kadar İstanbul 2 inci icra dairesinde icraed;Je~ktir. Arttırrna bedeli kıymeti mu

hammenenin yilule 75 ve bu gayrimPnkulc mevcut ipotek be<lcllcr'nd.en fazlay:ıl 
çık:tıb takdtrde ihale edilecektir. Aksitakdirde en çok arttıranın taahhüdü baki 

kalmak üzere arttırma on gıln temdit edilerek 19/12/940 tarihine mü;adıf pcı;em
be sünü _aiy nsaatte ve ipotek bedellerin de fazlaya çıktıiı surcttl' en çok arttıranaJ 
ihale f'd_iJe-cektir. 2004 No. icra ve iflas kanununun 126 ıncı maudesinc tevfikan 

ipotek sahibi alacaklısı ile diğer 3lfıkadarlannın ve irtifak hakkı sahıplerinin işbu 1 
ıayrim~uldek..i haklarını \'e hususile !~iz ve ma~rife dair olan idd1aları ev-j 

rakı müsbite1erile birlikte 15 ıün jtinde jcra dairesine bildirilmeleri ]Az:ımdır. j 
Abi halde hakları tapu sicilleri ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşm::ısın

dan hariç kalırlar. Alilbdar1annın işbu maddei ka.nuniyeye göre hareket E:lme
leri ve dah" :t.az.la malümat Ut.i;J'enJe.rin 935/913 No. do.sy.1ıısile doııirenıize milra-
caatbn ilin olu.nur. ta5/913 

1. GENÇLİK 1 
2. GÜZELLiK 1 
3. SIHHAT 
ftıe :r1ibelı bir kremde 
araa.a.n b• meabeUerW 

lı•P91al lise 

KREM PERTEV 
temin edebilir. 

1- KREM PERTEV: 1'ir 
tuvıalet mUatahz.an

<lu. lnco bır itina ı• 
7apıhfmdaki hmw.ı-

7ot IUbarıle ;rüzdel<I 
ciz.lı ve b~uklukl•

"" teıokkülUn• ın&ııı 1 
olur. Derı,yi •cııç vu 
ı•rııin tutar. 

~ KREM PERTEV: Wr 
GU.ollılt vuduıdı:. 

Genial.emif ..-matı 
llluftırarak ciltte.o 
pürtük ve ltabarcıJ.:

luı -1clwir. Çil ve lt
lı:elui ualo eder. Teni 
mat w tdfaf bir l&ale 
ıı:oilrlr. 

"- KREM Pıı:ıtTEV: B\r 
cilt deva.sıdır. Deri 
suddelerini.D ifraz.atı. 

a.ı düzeltir Sivilce ve 
ıty:vı .. ktaların teza
hUrilne mAni olur. 
Cilt ada lesini beırııı.i,.e

nk kuvvetlendırir. ' I Kuru ciltler için yağlı ve yağlı cilt'er için l1= hwıusi tüp ve vazolan vardır. 
yağ11z 1 

1 

Sultanahmet 3 üncü sulh hukuk mah-1 ı 
kemesinden: 

Süleyman, Fikri ve Ali Rııa ve Fat
ma Hikmet ve Halime Hasibe ve Muh
sine namı diğer Ümmügülsüm ve İb
rahim H::ılilin :ayian ve müeterek:en 
muta~rrıf olduk.lan i-:;tanbul Hocapa
şa. mahD.llcs1nde Orhaniye sokağında 
eski 29, 31 ve yoni 28/30 tapu 20 ve 
pafta ve 6 ada ve G parsel No. lu 105 
metre murabbaında üstünde odaları 
bulunan rnağazanın izalei ~yuu zım -
nında !üruhtu takarrür ederek müza
yedeye Yazolunmuştur. Heyeti umu
miye~inin kıymeti muhnmmene.si 9615 
dokuz bi.n altı yüz on be, liradır. Bi
rinci açık arttırma 17/12/940 tarJbine 
milsadiI Salı günü saat 14 den 16 ya 

İSTANBUL BELEDİYESİ 

Yı!lık 
kiras. 

?2,00 

ilk te. 
mlDat(I) 
ıenelik 

5.40 Mıbmutpaşadı Tarakçılar solnığında ~3 numaralı Rahikl ,# 
medttses_i (1 ili 3 &ene n1üddetle) ., _ d~ • 

0,90 Flıtihde lskıenderpaşa mahallesinin Çiftekumrular wk;ıl(Jfl it) 
numaralı ve 84 metre murabbaı sahalı arsa (1 ıene n-.udde',ıııı 

Yıllık ltlra bedelleri muhammenleri ile ilk teminat mıktarları yukarıda '! rt· 
gayrimenkuller kiraya verilmek üzere ayrı ayn açık arttırmaya konulmuştur. $;~11 

12,00 

1 
nameler zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde göriilccektir. İhale 28/ 11 ;,ı 
perşembe günü saat 14 de dalm1 encümende yapılacakt1r. Taliplerin ilk t<'ıf 1~ 
makbuz veya mektuplari1e ihale günü muayyen saatte. daJm1 encümende buııırır. 
!arı. ( 10787) 

kadar ıcra. olunacak~r. · Kıy.meli m. u-ı Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hast .. lıkların mLk!Opla' 
hammenesmın yuzde 75 uu . bulduiu rını kökünden temizlemek için HELMOBLÖ kullanınız. 

r~~~:~:~~lı~f~~:ı~~:~::~~::::; H EL M O B L E 
on gUn rı"' 1cide:'!Jc:- tı>mdı~ eC:lerek i~~nci • 
a~ık artıırn~.~ 27/12/940 t.orıhınr mu:;a- ı 
<l'.f Cuma günü saat lı\ den 16 ya k:a- .. . . . 

1 
. :.ar? 

dar icra kıLı:=:C'ıık vp o gun en çok art- Bob:reklenn ~alı..qnak .lcudr.eıt.ıru. arttı:ru. Kadırı, erke.:i ıdr.:ır zorluk p) 
t.ır~nn ihale Ld_ill'~cklir. . • ı eski V'E? )"eni belsol,ıulr.lui{unu mesane 1 Jtihabını, bel affrısınJ. sık it' 

lpolck '"h•b: •ıacaklılarla dı.ger >la- idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerinıi giderir. Bol ıdrar teıı1 
kad~rlar~n ı:ı;:bu gnyrın1<"nkııl uzt>rınde- ed İdr d k l ed , __ , ___ ,_ '·k .. 1.. · · ıur. er. ar a un1 arın, mesn:n e ~.ı .. u IA::':'le.K u une manı o 
ki haklarını hasusile faiz ve ınasrata 
rln'r olan irldiclmnı evrakı musbi\ele- DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınız.ı temiz!iyere:.C mavileştirir. 
rilc (15) <·n beş gün içinde bildir- Sıhhat Vekalet nin mhsatını haizdir. HER ECZANEDE DUL1I1'1)11· 
meleri ıazımdır. Aksi hald<" hakları 

ıl 

tz.pu ~icillcrile sabit olmadlk<:a satış 

bedelinin paylaşnıaf:ından hariç kala -
caklardır. Müterakim bilünıum vergi
ler hic;sedarlara \.'e tellfıliye \"C 20 sene
J;k \"akı! ta\·iz bedeli ve ih:l1e pulu \'e 
tapu masru!ları müeteriye aittir. Art
tırma şartnarr.esi işbu iLan tarihinden 
itibaren mahkeme di\"e:.nhanesine talik 
kılınmıştır. TOA;ip olanların kıymeti 

muhammer.es'nin yüzde 7,5 ğu nisbe
tinde pey ak~C'Sini hAmiJen o gün ve 
saatte İ~t.;:ınbui Sı..:ıtanahmette tapu bi- 1 

nasının alt katında dairei mab~usa -
sında Sultanahmet 3 üncü sulh hukuk 
mahkeme-si ba~kJ.libinc 9-40/30 No. ile 
müraca41U;:.rı iWn olunur. 940/30 

TAT denilen mefhum: 
HACI BEKIH adında kemal mertebeııini buldu •.. 

-- ~ 
İstanbul 4 üncü i<'ra memurlui'un -

dan: 
940/4447 numaralı dooyada bir borç-

tan dolayı mahcuz o1up paraya çevril
mesine karar \·erilen 300 lira kıyme -
tinde beyaz bo:Y'11ı büyük kıfada kel-
vinatrir m~rkalı buz dolabı a~·ık arttır-
ma suretile 20/11/940 Ç<Jrşamba günil 
saat il den itibaren islanbul belediyesi 
memurlar kooperatifinin lokantası ö-
nünde satı!.ıcaı:ı \·e tekJif olunan mu
hammen kıymetınin ytizde 75 ini bul
mazsa o güniü sabş geri bırakılarak 
22/11/940 cuma günü ayni yerde ve
ayni saatte ikinci arttırma su.retile aa-
Wacağı Han olunur. (465) 

Ali MU iDDiN 
HACI BEK. 
Merkezi: Bah~ekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karakö~, Kadıki;) 

Üsküdar icra l\lt"murluğundan : 
Tahjr'e borçlu Mahmut Ce1alett.in iokayanm hacı.edilen Üskudar.da pır~ 

mahalle \·e floksgında e~kı 11 3 yeni 1, 1, 1 kapı sayılı sag tarafı Huriye hanıJ1l 61 

Suat bey menzıl ve bahçeleri.ı arkası imam Ahmet efendi arsası, soJ tara.!J_ s.ı~ 
fendi ver~esi mcnzıl ve bahçesi ve Çavu~deresı sokagı vt' Dlirba1i sok;ıg.Ir pt1 
dut v.e tamamına 3164 lira kı.ymet takdir edilmiş olan iki OOp hO}nCnin 3(10 rı. 
itibarile 14 hissesi satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir. 

GayrimenkuJun vazıyeti haııra!ı: ~ıl 

Mezkiır gayrimenkul tl.küdarda Dürbali mahallesinde Çavu~<leresi ve P ~ 
eokaklarnda ı, 3 No. lu bahçeli bir kapı dahiJinde iki ahşap hane olup por 
ve Çavu~rif'rc sokaklarının köşesindeki !>ir kapı No. 1u haneılin evsafı. . tfltf"' 

l - K~rşı bahçe kapısından girilir. Yedi basamaklı mermer merdiveDll, tııf 
dıvenle tıkılır ze-mıni tini sahanlıkta birinci kata &irilir bir sofada ik.İ od:1ı 
halli ve U>mJn kata inen me-rdiven mevcuttur. pi'" 

2 - Btr sofa da knr:.;ıhkh iki o-:la bir halidan ibarettir. Çatı katı. Ba]korılS ttı' 
men bir çatı ara!mdan ibarettir. ZemiDkat. z~mini çini bir taşlıkda bir cı~ı.ıf" 
mutfak bir ıu~üJhan~ bir merdiven ve altı ve iki bahçeye ve sokağa çıkar )l:rr ı 

ZAYİ - Ma111nttek.i hizmet !;enele... dan Jbarettır. Bu kat )dgirdir. i~bu ıayrimenkul ahşap tamire muhtaçtır J.lf 
rimi gösteren 27/7/939 tarihli veoikaını tosioatı vardır 
zayi ettim. Yenisini çk:aracatımdan ee-
kisinin hükmü yoktur. 

Yusuf Sirmen 

!/eni fiHan 

3 No. lu .eayrimenkulun evsafı. .11 tıi' 
Zeınin kat. Zemini çini bir taşlıkta bir mutfak bir me-rdiven altı bir c.O 

halildan ibarettir ııi1" 
Birinci kat. Bir sofada ka~hklı iki oda bir hala, Çatı kat. KarŞtJı}ı;tıv-rıtlı' 

balkonlu ik, çatı bir sandık odası.ı-ıdan ibarettir. Gayrimenkul ah.ŞBP 

muhtaçtır. İçerde elelı:trik tesisab Tardır. ,tr 
. - - . iti~ r 

1- 1şbu gayrimenk~lun artlırma şartnamesi 6/12 1940 tarıhnıdf'n tır~. 

940/592 numara ile Üsküdar icra dairesınin mua}-yf'n numnr3c::ınd3 . pl1 

sin görebilmesi lçin açıktır. İlAnda yazılı olanlardan_ fazla mallımo'lt rı111:~~
yenler, işbu şartnameye ve dosyn No. sUe memurıyetimize_ mür<iCaat et.ırK11 dt ff 

2 -- Arttırmi9.ya Jştırak için yukarıda yazılı kıyn:ıl·lın ~;; 7,5 nı:sbc·tırı 

veya milli bir bankanın teminat mekt.Jbu tevdi edilrc.:rktır. (Maddl" lZ) tııt it" 
-J - İpotek sahibi alace:ıklılarla di.Cer alflkadarların ve ırtif~k ho.ıkk 1 ~.ı· LJJı .. 

• r. ·~ 
rinin ıayrım, ... kul üzerindf:'ki haklarını, hususHe fai.ı ve n1asuıfa el;; ~r l, r b 
lanın İlibU nan tarihinden itibaren yirmi iÜD içinde C\"rak1 mü~bıti j(.'f jJJ ıil 
likte memuriyet.imiL.e bildirmeleri icabeder. Aksi halde hioikları 14•Pl1 :.ır 
sabit olmadıkça Eatış bedelinin paylasmasından hariç kalırlar ., 1 rıı 1

,... 

4 - G&ierllen günde arttırmaya iştırak edenler arttırma şarınnıJ1l' ıfJıı/ 
d ,., 

kumlll ve Ji.ı.zumlu m&lfımat alınış ve bt.Jnları tamamen kabul etnıi~ ,. 
Sahip ve nqriyah idare eden Bqmuharrirİ' 

ETEM iZZET BENiCE 
Baaıldığıyer: SON TELGRAF Matbauı ıl 

Galata, Kürekçiler 
Tel: 40H;J4 

olunurlar. . f •' 
d n · rl" 

5 - GaYTİmenlrul 16/12/940 larihınde paz:ırlesi &ünü soıol 14 • ,.~ ' 
kadar Üüudar icra memurlugwuia uc deCa bağırıldıktan ı;unr:ı en '"vıJ~ 
'UJ""2D.R ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kcymetin ~.; 75 ı;ırı~61 r"', 
ve;:ra satır> istiyenin alacatına rUçbanı olan dii:er alacaklılar bulunur' , r11ı r' 
bunlano bu ı;ayrırnenk.ul ile temin edil m.iş alacaklarının mecmuurıd:J\tıl Of ( 
çıkme••a en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırına JO i

6 
~;ı Jıt' 

temdit odj)erek 28/12/940 tarihinde pef$embe giınü saat 14 den 1. w<.J' 1 

Bu esnada Amiral Anderya Der
yanın yirmi dört çektirme ve yir
mi alu parçadan ibaret diger harp 
gemileri Koron üzerine yürüyüp 
şehri y alımıı;tı. Avdetle Pereveze 
sularına geldiğinde Amıralin Bren
dizi limanına iltica etmek üzere 
kaçtıj(ı. haber al·ndı. 
Baclıarosun geldiğini h:.ber alan 

Anderya Dorya kaçıyordu. Lak.in 
Bariıaros diişmanın itaçtıtını duy
DUlftu. 

Bariıaros, maiyetinde bulunan 
ıt:Mnilerden yirmi beş parça ka
dir<>a a~ırarak Anderya Dorya -
nın takibine yolladı. 

Bu Türk müfrezesi talı.ip eııııa
ıımda Aııderya Dorya donaıuna -
.ı:ından ı:ıeride kahnış ol.an yedi 
parça N apoli gemilerine yetişerek 
çarpJftı. Bu müsademede ilri düş
man gemi.si Zli'J)tolundu_ Geri ka
l.an beş ı;ıemi rüzgarın yardı.mile 
firar edil) Napoli limanına iltica 
ede!>ildUer. 

Barbarosun yirmi beş parçalık 
talı.ip filıosıı düşmandan zıoptetti
lti iki gemi ile avdet etti 

Barlıaros, nllıayet N av arın li -
manına gelip demirledi. 

lYavarin limanında seksen paı-

çadan ibaret Türk donanması bu
lunuyordu. Türk donıı.nnıası, Bar
lbarosun Nevarin limanına giriı;ı
ni topçu ateşi merasimile kar~ıla
d.ı. 

Kaptan paşa, padişah namın.l 
Barbarosu kaqılamış, hakkında 
büyi.Pk ihtiram merasınıinde bu -
lunmu'' ı. 
Osmanlı donanmasının kaptanı 

Ahmet beydi. Ahmet bey kaptariı
derya idi. 

Yani, Mınıet bey Osmanlı do -
nanmasının büyük amirali bulu
nuyordu. 

Barbar= oonan.ıruı.sı ve Os -
manlı donanması birleııtikten son
ra Na varin limanından kalkarak 
Koron önüne geldiler. Düşman 
sahillerini yırkarak ve yalıyarak 
nihayet Çanakkale boğazına if'lip 
demirlediler. Ve pa~tan boğazı 
geçmek için ferman beklediler. 
Padişah .boğazdan geçmelerine 

ferman etti. Osmanlı imparator -
kığu donanrnasile Barbarosun kuv
vetli gemileri İstanbul önüne ge
lip Galatada d!'mirlediler. 

Barbarosun yanında on sekiz 
kişiden mürekkep donanma reis
]pri vardı. Bunl:ır Barbarosun sa
.ı.ık arkaclasları ıdi 

Barbaros on sekiz arkadaşı ile 
Jı:aptan;derya Ahmet >beyin evine 
misafir oldular. 

Ba1'baros arkadaşlarile birliıkte 
huzuru hümayuna çıkarı.ld.ı.lar. 

Bunlar korsanlıktan gelme adam
lar olup ,pad~ huzuruna girilip 
ne suretle hareket olunacağını bil
mez takımından idiler. Bunların 

en büyük riay~tleri Türlı. iıd~ti 
veçhile el öpmekti. 

Barbaros başta ve on sekiz ar • 
.laıdaşı geride bulunduğu halde 
huzura .ııirdiler. 

Barıbaros, pad.işahuı yanına va
rıp el Öptü. Diğer arkadaşları da 
reislerine uyarak el öptüler. 

Padişah, bunlarda gördüı'!U fe
caat ve dirayeti pek biiyük bul
muştu. 

Zira padişah hangi ınüıkül bir 
şeyden bahsetmişse ibu t)ahadırlar 
#(ayet soğukkanlılıkl" cevap ver -
mişlerdi. 

Hatta bu sıralarda en büyülı: iş 
Anderya Dorya meselesi olduğun
dan padiı;ah Bari>arosa bundan 
rual eyledikte; Ranbanos tam bir 
korsan li.sanile ııu cevabı verdi: 

(Devıum "ar) 

tı . . ·n ,ı ,~ 
dar sküdar ic:ra memarluıcu odasında arttırma bedeli satış •~tıJenı lıı ! 

rüçhanı olan diler alacaklıların bu ıayrimenkul ile temin edı. ·ıı· '. ,-it r 
mecmuundan fulaya çıkrnM.k prtile en çok artbrana ihale f'.d.lir. f• 
bedel elde edilmeue ihale l'>Pilmu ve ..,1ış talebi düşer. ·' •'" · cıı " e - Gayrimenkul kendiaine ihale olunan kirme derhal \'('ya ver:' c "'1 

J 

let ieinde parayı ver-a>eue ihale kararı tesho1unarak kendisinden e\·~ c (IJ'.I'· rfl,J 
sek teklifte bulunan ltimaeye ar.etmiş olduiu bedelle almaia razı olun·· .-· 
olmaz veya bulunmaz.sa hemen yedi ,un müddeUe arttırmaya c.,·ık.ırılır er·· ~ 
arttJrana ihale edili.r. İki ihale arumdaki fark ve eeçen ı-ün1er Jc.-Jn 1 

( 
5
, (i,ıır 

sap olunacak faiz ve diler urarlar aynca bükme hacet kalmak~ı.ı.:n 111 
... ı 

tiınitte alıcıdan taholJ olunur. (lıladdo 133) ,,t1'" 
pi -Jı: .. 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ hatC'I t.1f· ,,. .,, 

~ -..akıt taviz bedelini "t'e ihale karar pulhırını verm<'ge _nlct·blırO bt;~~ 
t.eralcim versi}er, 1envirıt ve tanzttıt w te.Ualiye resminden mUteve-Jlıt tJf· U ~ı.ı 

·ı olufl ~· rüsınmı vakıf ievesi alıcı7• alt olmal'IP arttırma bedelınden terı.ı .,od' "1 ıa,.rimeııkul ,.u1ı:anda zikredilen tarihde Üslı:\idar icra memurluğu od•· g4l'ı ~ 
nln ve ı<islerilen arltırma prlnaınMi dairesinde satılacağı ilıln olun~ 

Müsabaka ile bir dakt ilo alınacaktır 

lıtanbul Elektrik, Tra mvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden : t"' 

0ı:ıı' "' 
tmu n hizmeti.ne 11WWıbekp ile bir daktilo alınacakt.ır. Alınacak t: 

clıaktilım:wn lıae mezunu omlası, usulü tabrire bihakkin ·v;..kı! btılıını"f.3 9 icı ... rt' 
sftr'aili yac yazmam esastır. Taliplerin imt.hana ı:ırıııc-k üze··-~ lf. 11 bıl' 
hinde eaat 14 d M41iıQ hanında z.at i,ıerl iu.besUJt.: ıı.uı • .u.: .... ııoıı }lıt.Ulllı,) 
ıır. (10835) 


