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Italyan ordusu 
Görice şehrini 
tahliye etmiye 

bqladı 

Şehrin 48 •••t 
içinde dü'mesi 

bekleniyor ~:ETEM iZZET BENiCE 

l~ ~ adaaıa vaziyeti, baba 
\ it Gıst.ını., harı... &"irdikten -
~~-birinci plaoda ,,.,,..1 -

1 • A.Ja,.. haberleri, RGDUHia 
~~ların m ııka4deratı INıla -
ile., 11 endiıı;e laiı.soluaohlillllll 

11-J llıe&tedirlec. 
~ », \' unıuUsuaa taarruz el
~" Öoaee de on iki adalara mü
~ ~aıılım yapamamak va:ı.iye
\j~~ Buna laerııeyden önce A.lı.
~i . . lngi!n '-iz hakimiyeti 
~ } akaı, İngilizler ~ark! 
~ e .Kıbrıstun başka deuiz 
'I İ\i •ahıp bulunmadıkları kin 
~l •dalarla Ital) • arasınduki 
'ı. r tam m.ınasile keseme
\ ~ 1

• KaçaınalL yapılabili~or
"ı ıı,, '!buki, şimdi l'unuistana 
~Q j"' Ü..ler. inin vt bilb.,..,. Gi
-~._..1111lizler eline geçmiş bu
'iı 1 $ark:i Akdrnizde tam hit
\~;.°ti tesis dmolerine fırsat 

Kont Ciyano 
yakında 

Berline gidiyor 

Akdeniz harbin 
kat'i muharebe 

meydanı 

Konica şehrinin 
varı•ı yakıldı 

230 kilometrelik cephe 
üzerinde muharebe bütün 
şiddetile devam ediyor 

ispanya Hariciye 
hazırı da Paristen 

Bu denizde daha 
bir çok muharebe

Berline geçti lere tahit olacağız 

ı/spanyol Nazırı Taranto harbin 
1 .... . . 
~ l1 Kıbi llalyan donırınmas1nın 

Pariste Laval dönüm noktası 
~1 ;.rıya imha edilnıı~ bulun -
lJ ıı . adaların anavatJa olaa 
_.._~"1 muvasalasmı kesmiştir. 
~ da harpten önce büyük gıda 
11-~~~ı. tesis edilm" bulnnıııası 
1\ d •dir, \'ine: bu adalarda İtal
\d~lliz ~~nll~riııin bulun -
t'iıı..~ hadlfflerın son <ereyaa 
l ~~ ID~en anlaşılmaktadır. Bel
:<11~, _ lrııktar destroyer, h•fif 
~~r, deniultı buralarda bı
i'.', ~ta 're daha ziyade herhanai 

ile görüştü olmuştur 

• ~ •ç harek.,ti tasavvuru ile 
1'ıa ~k••!den en iki adalara İtal
'lıJııı. •ıı ve kava filoları tah~it 
~~ '• bulunmaktadır. Ancak, 
~ı~nin Akdeııizde tekrar 
~ lehine !«elli etmiş bu
i't«ı Ve Framaıun matliihiye
~ "°"'"!' buıl olan botlutun 
11 ~ _ltal:ı-aıwı harpten önce 
~..... •(lnd". o.n iki adalarda 
~"' oldutn talı~dah da kıy • 
~. ~I ~rmıiflur. Burada talı
~ ~ •a İtalyan tümenleri İta) 
"'-~ "" !leeiz kuv9etlerinia 
~ L , lıAkiıa olmas. nasariye-

s..:flanllll4 O~llk daha ziya
~ ~ Filistin, Mı11r için ha
~11ıı_':'f.ard1. Ve .. Yunanistana 
~~: ~alyan taarruzu da mu
~,,,. ki bo esasa dayanıyordu. 
~ı,, ••tan istili edile<ek, Yunan 
~'lı ~ lı-af~mdaki kısa mesafe
l "'Qd Una~ıst~n He on i~i adalar 
ı>oı.,,k a kopru bıznıetını _ih ey
~l~ıı., Ve Adnyatıkıe Kızlenen 
~ 

1 
filo•u bu adalardaki üslere 

'llııacak, Girit zaptedilecek; 
(Devamı 3 üncü •ahifede) 

Londra 17 (A.A.) - Dün Pa -
riste İspanyol haricive nazırı Ser
rano Suner ile Laval arasında bir 
ııorüşıne vuku bulduğu öP;renil -
mistir. 

Alman hariciye nazırı B. Von 
Ribbentrop'un daveti üzerine B. 
Suner Berline müteve<:cihen ha -
re-ket etmistır. 

Londrava J!elen haberlere ll!öre 
İspanva hariciye nazırı ve Alman 
hükumet adamları arasında vuku ı 

bulacak konuşmalara iştirak etmelı: 
i?zere italvan hariciye nazırı kont 
Ciano'nun yakında Berline ll!ide -
cdı ihtimali mım:uttur. 

---

Nevyork 17 (A.A.)- Nnyork 
Tribvne sazeteııi •Alman lakırdı
ları ve İngiliz filiyatı. başlıiı al
tında ~ttiii bir başma.l..alede 
eliyor ki: 

•Ne Molotofuıı Berlini siyareti, 
ac de bn ziyaret etrafıııdıı ıuızile
rin prnpagandası, totaliter dava
sının bugün, None( istil&suıdan
beri en aşaiJ derecede buhmchıiu 

fiyetini .. kJ'.:"8111U."""...,_ __ 
Bir İngllla zaferi ihtim•llwi ise, 

bugün her zamankinden daha bü
yüktür. 

Bitlerin içinde bulunduiu n:U
( Deoomı 3 ünc-ıi !ahifede ) 

1 Sığınaklar için 
ceza alınmıya 
başlandı 

Şimdiye kadar kaç kişi cezalan
dırıldı ?-2000 kişilik yeni itfaiye .• I 
Sehrimiııde halle tarafından yap-• !arda 97 kişı nizamnameye uygun 

tırılan sıper ve sı.R"ınakların kon- ı "'ıinnak vaomadıiiı veı·a •bodnım 
trollarına başlanmıştır. İlk kontrol- (Deva.mı 3 u11ciı •ahifede) - -- ---

............ ----------------~ 
Deniz Fedaileri 

tt"'b . " lusgarp harbinde Osmanlı - ltalyan donan-
lllaları ve Türk denizcilerinin kahramanlığı 
~911 Osmanlı - ltalyan harbinde Türk donanmaaının 
il, eltfitile T rablua, Bingaz.i ve Derne muharebelerini; 
~I~ ve Beyruta yapılan düşman deniz. baskınlarını 
ı.,~iiatile anlatan yakın ta. rihin en heyecanlı deniz. 

•lta.ııdır. 

~DENİZ FEDAiLERİ 
lfıık 

Ilı~ 11.sını hazırlamak içın arka da.şımız Rahmı Yajtız bın seksenı 
~ı::aviz vesıkavı bırer bırer el d~ıı geçırmek mecburıy.,tınde 
lıel'iış' Ü'(' sene uı:ra>;<ırak mevda na ı;ıetırebılmıştır. 
~'ltitiz FEDAİLERİ: Şimdiye kadar üzerinde uğraşılmamış 
t~ bir menu olan 1911 0"1tla nlı - İtalvıın barbınin en feci 
~)'\>{iz sahnelerini, en acı vak'a ları bütÜn t;ıplaklığile ortaya 

~ıı ve,ik.alara müstenit bir eserdir, 

• • • ~"'·' ~ ~ede lllnıharpen bir ~o eıı."Wl yapılan ba~kınla Alpaıot ve Tokat 
.\rııt~>erJerinin batırılması, Bryrut un bombd dımauı. Avnullah kruvazörile 
~ r ta nıuhribinin düıman donanması tarafından bastırılması, Trablusta 
trı-ra'•Hjteri inhlzaını. Bom1iyane me!barrıet;ı ve Derneye taarru:ı eden dti.$· 
' don.anmaıının Turk topçusu tarafından ksçırılmasıle yokluk Jçınde 
l.tıl'flı~ıtı bir varlık göstererek her barekeıi başlı basına dünya derus harbi 

'rinı,. şeref aahiieleriDe mal ola.o TUrk denızc1leı·ının menkıbelerınt 

"l'OEN/Z FEDAiLER/ 
'tfrtlta.rnızda don.anmum hartık.AW. birlilı:te heyecan, u•k •• ...akıa 

'dcce1tsin.iz. 

Çarşamba ba,lıyor 

ASKER GÖZİLE 
' 

CEPHELER 

Görice düşmek 
Üzeredir 

Son alametlere bakılırsa. ılmal 
cephesinde İtalyanların Göriceyi 
tahliyeye basladıklarına bükme -
debilırız. Bu mıntakada sehre ha
kım 1van dai!larının ve diiter te
pelerın büvi.ık hır kısmı Yunanlı
ların elıne ııeçmiştir İtalyanların 
şimdiye kadar ııön<lerdikleri tak -
vıve kuvvetlerile vapm1$ oldukları 
ırnuhtelif mukabil taarruzların al!ır 
zaviatla tarde<lil:mesı, şehrin ta -
mamile ihata e<lilmıs denilecek bir 
vaziyete ııirmıs olması. ııeri mu -
vasala hatlarının mütemadiyen 
Yunan ve İngılız tavvarelerinin a
tesı altında bulundurulması, İtal
yanları' bu mıntakada tutunamaz 1 
lbir hale j!ehr.mis olsa ııerektir. 

Her &ı tarafın bu mıntakaya . 
verdiRi ehemmlvet. harbm siklet 
merkezinin daima Görıce üzerinde 
bulunmakta olmasıdır. Buradaki 
İtalyan cephesi yıkılırsa merkez 
ve cenup «phelerının taarruzi ve 
tadafül kabihvet ve kudretleri bü
vük bir zata umvacaktır. Demek 
Görieenm düşmesi ile biitiin İtal
nn cephesi sarsılacaktır. 

Alınan ita/yan 
e•irleri 3500 
kişiyi buldu 

Atina 17 (A.A.)- B. B. C. Yu
ııan lnrvvetleri ba.şlmmanılanlı,iı 
Cumarieııi akı;amı 21 numaralı 
aı;ağulalı.i tebliii ""'lretmi~ir: 

Bütiin cephe üzerinde ve bil -
hassa Giiriceıı.i:n $8rkmdaki dallık 
arazide mubııttbeler olmuş ve 
tarafı.nazdan esirler alınmıştır. 
Bundan btışka düşmanı• havan 
topları ve birçok harp malM>me -
sini aldık. 

İtalyaıılar ric'at ederken Konica 
l"hriııiıa yansını yakmışlarılu. i
talyanbır hiçbir askeri lıedef teş
kil etmiyes köyleri top ateşi altına 
almışlana da zarar ~apaıwınuş -
lardır . 

Yunanliiar Preaba 
rarbında ilerliyor 
Loadn 17 (A.A.)- B. B. C. Bu-

ıııya Keleıt. haberlere ıröre Yuıuın 
ordusu İtalyanlar taraiıııdan zap
tedilıniş olan bütün köyleri istir
dat ettikten senra Pre8ba ıölü -
nün garblııe doiru ilerlemektedir. 

23J kilometre üzerinde 
muharebe 

Londra 17 (A..A.)- B. B. C. As
keri meluıfilde Yunan ordusunun 
48 saat urf:ında Göriceyi işgal et
mesine intizar edilmektedir. Yu
nan kıtaatı ~di bulundukları 
mevkiden İtalyan askerlerinin şeh
ri tabliye ettiklerini görm.,ktrdir
ler. Atinadıın bit.ıirildiğine &'Öre 
muharebe Adriyatik deniı:inden 
Yugoı;bıvya budndıma kadar 230 
kilometrelik bir sahada bütün şid
detile denm etmektedir. 

Yanan - ltalya.n harbi. 
ne ait diğer telgraflar 
3 üncü .alıifemiz.dedir. 

KISACA 1 , __ _ 
Otur.. OturduS)un 

yerde 1 
Bulear eazetelerinden ba· 

zıları İtalya Yunan harbi mü
nasebetile 't'e mahut tabiri ile 
cfiskoaa» batlamıılar ! 

Bizim arkadqla, bu neıri
yatı konutuyorduk da eüle
rek: 

- Bu nevi fiakoslarda bu. 
lunan Bulgar eazetelerine 
haliaaııe •e dostane bir çift 
aozum •ardır ve olabilir. 
O da: Otur .. Oturduğun yer· 
de! •. Demektir. 

- Zira, bu babia de seyir
cilik, sözcülükten ziyade bü
tün Bulearların lehine 't'e 
menfaatinedir. mesele, bu se
fer Dobruc• cnimeb i eil>i 
kolay yenir yutulur nimet ve
ya meselelerden değil! Zira, 
balık 't'ar kılçığı yutulur, ba
lık •ar kılçığı takılır. 

CeYab1111 YWdi, 

•• 

Cephecl,0 düşman tayyareJ.,rini kollıyan bir Yunan mitralyözü 

Vatan müda
faasına koşan 

Elen gençleri 
Dün gece 60 kişilik 
bir kafile Sirkeci-
den hareket etti 
Yabancı memleketlerde bu

lunan askerlik çağındaki Yu
nan tebaasının vatani hizmet
lerini ifa etmek ~re f)E'Yder
pey memleketleTine l(i• ı ele
ri Uzc ne diln ~ $t:bı·imız
den 60 kişi!Hc bir kafile kon -
vansiyonel trenile Yunanis -
tana hareket ~istir. Vatan
larının müdafaasına şevk ve 
heyecanla ikosan Yunan ııenç
leri dün ~Sirkeci istaHo -
nunu hıncahınç dolduran aile
le-ri V<! dostları tarafından u
i!urlanmıslardır. 

Ellerinde Türk - Yunan bay
rakları bulunan Elenli ııenç
ler avnlırlarken uzun müd -
det beraber yasadıkları arka
daslarına bir cemile olın!<a ü
zere hep bir aih2ıdan İstiklal 
ve Cumhuriyet marşlarını eöy
lemislerdir. Tren tam saat 22.35 
de !ıareket etmistir. 

Bu &abah ve dün 
cezalandırılan 

esnaf 
Emniyet 6 ıncı şube memurları 

tarafından 'bu sabah ve dün yapı
lan kontrollerd<ı Gedikpa.şa cad-
desinde 23 numaralı sebzeci Fahri, 
avni caddede 51 numaralı sütçü 
Koç0 dükklmlarmın camları kirli 
ve icleri pis olduğundan, 53 nu -
marada fırıncı Lambo sıhhi mua
yenesiz müstahdem calıstırdıitın -
dan, 48 numarada şekerci Karabil 
68 nu.nıarada şekercı Nerses, 95 

numarada kasap Vahan, 49 numa
rada kasap Sabri. Kumkapıda bak
kal Osma;ı. Minas ve Sadi zabıtai 
belediye talimatnamesine muhalif 
hareketlerinden, Kumkapıda fı -
rlil<!ı Kirltor pasa bezlerı pis oldu
Jtundan tecziye olunmuşlardır 

Yine dünkü ve bu sabah:kı kon
trollarda 13 şoför, cezalandırılmı$, 
16 kisı tramvavdan atlarken vaka
lanml$ ve 3 arabacı da ehlıyetsrz 
~lıştı.klarından teczıye olunmu$
lardır. 
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Bir tren makasçısı 
vücudu iki parça a 

bölünerek öldü 
Pl.anevra esnasında ayağının ıslak 

basamaktan kaydığı anlaşı~da 
EdirnC'deıı bildirilcliiiiıır göre 

dün gece Edirnede Karaağ&(' i•
tasyo.,unda çok feci bir kaıa ol
muştur. Tren maka~ılığı yapan 
Süle":vman., gece mane\.·ra yapmak~ 
ta olan bir marşandi-, katarının 
basam~ atladıt:;ı biT "rada, is-
--~--

Paket içinde 
sokağa bırakılan 

kız çocuğu 

Bir hafta içinde atılan 
yavrular üçü buldu 
Evvelki gett Nişantaşmda Zen

ne sokağında paket i~ine sarılmış 
bir kız çocuğu bulunmuştur. 

\'eni doğduğu tahmin edilen ço
cuk Darülacezedeki Kr<·şe göude
rilmistir. Bu vak'a ile bir hafta i
çinde ~azetc kitgıdına ye~·a pake
te sarılmak suret'le sokaga bıra
kılan günahsız :rnvru1arın sayışı 
üçii bulmustur. 

Çocuklarını böyle snkaklara bı
rakan ı·icdansız analar şiddetle a
ranmaktadır. 

ÇERÇEVE 

lak olan basamaktan a:ı_ağı kay -
mış ı·e birdenbire tekerlt>klerin al
tına giderek l'iicudü oTtadan ke
ı;ilmek suretilc ölmüştür. 

Kazadan dokurnncu i~letme ida
r~si haberdar edilmi~ ve tahkikata 
ge~ilmistir. 

la 1e işleri için 
teşkilat 

tetkik ed'iliyor 
Milli Korunma kanunu da 

şiddetlen diri livor 
Ankaradan bildirildiğine ı:ıöre, 

memleketin ıasc ihtikf.r ve mura
kabe islerile mesgul olmak üzere 
bir teşkilat vücude 2etırilmesi hak· 
kında tetkikler yapılmakta<l•r An
ca>< bu hususta he:ıüz ı·erilm:s bir 
kara"'" \"'}~+ r v ni te1 kiliıtın rnem· 
kkctin her taraf na ~amil ve cok 
~en .. ofo~;... • Sl le m ~ktedir. 
İhtikarn knrsı daha <.'Ok şiddetl.e 

mücadele edilebimes, ıcin milı. kC> 
runma ka,., •nurd:ı da bazı deıiı -
şiklıkler yapılm:ısı ınuhtemrldır. 

Ankara radyosundan 
ilhamlaı· 

- Ajans haberleri bitti!. 
- Başladımı ki bitsin?. 

• 
- Gonga vurulduğu zaman 

saat 110 )u, (3%1 dakika ıreçi • 
yordu!. 

- Ha~·ır, sizin beyniniz su • 
Jandıı:ıldığı ve türkçede ifade 
kanunları size unutturulduğu 
zaman. saat (10) u, (32) dakika 
ıreçiyordu!. 

• - Birçok tayyarelerin öldür
dükleri birçok siviller ... 

- Su türkçe bakımından, 
birçok ıüppe telkinlerin değil, 
telkinin; öldürdükleri değil, öl
dürdükü; birçok başıbozuklar 
değil, birçok başıbozuksunuz!. 

• - İs - tik - ba - ha - barah ..• 
Padon, padon... İstih biritıııa 
nazaran ... 
,- Mehmet Altlfin decliti sibi 

(Pardon) çıkh çıkalı ber suç 
mubahtır .Hele (R> sız pardon, 
yani (padoa) çıktı çı.lıalı ... 

• 

NECiP FAZIL KJSAKORE! 

Ankara ... 
- Aman \·arabbi, Frnn'.llız şi

'·esini taklit edebildiğiniz kadar 
Tiirk ~ivesini taklit edebilsey
diniz ne iyi olurdu!. 

• 
Tiitita titatı\ta ti ... 
- Bu kaval Ankara rad~·osu· 

nun en nıantıklı Te doğru sesi. 

• 
- tr'emberlayn) öldü. 
- Mümkündür ki bu haber 

(Nevi! Çemberlayn) a dcğ:t de, 
Yıllarca evvel ölen (üsten 

Çemberlayn) a ait olsun! Ha 
(Alkazar) sinemasındaki hava
dis filminin yeniliği, ha Anka· 
ra radyosunun dünya viluala
rına vaktinde tahakküın dere
cesi. .. 

• 
- Bey hey, of of, of aman!!! 
- Bu, Ankara radyosunua 

san 'at 're fikir bamulesi bala· 
mından t-sil ettiği manevi ki
lovat ikticlar111a karşı, oıı11 cWt-

• 



OTELLERiN 

SINIFI 

Tıpkı lokantalar, gazinolu 
gibi, oteller de, sınıflara ayrı· 
lıyormu§ ! Geçen yaz, gazino
ların ıınıflara ayrılmasından 
doğan kargafalığı hatırlar 
ıınız .• 

Demek, artık. otellerde de 
rahat huzur kalmıyacak, fi. 
atlar alabidiğine yükselecek •• 

iSTANBULUN 

KEYFi 

Modern 
ziraat 

Amerikadaa 
son ıiıtem 

yeniden 
muhtelif 

zirai makiaeler ve 
aletler getirtilecek 
Ziraat V~leti tarafından Av

rupa ve Amerikadan ııetirtilm~ o
lan zirai makinelerden mühim 
mikdarda yeniden sipariş veril -
mesi icin tetkikler yapılmaktadır. 
Bunlar son sistem makinelerden 
olacaktır. 

Diğer taraftan -'CÇenlerde ııetir
tilen makinelerle son bir ay içinde 
Ankara, Polatlı, Eskişehir, Konya, 
Kırşeh:r ve Yozııatta Kırk bin dö
nüm arazivi tohınnlamı.şlar ve pan
car ekimi vapılan yerlerde de ay
rıca kırk bin dönümlük sahada 
hafrivat vaoılmıştır, 

1 

Dünya, bu ... Ne açık gözler 

var. Birisi de, terkoa ıuyun • 

dan Margarin yaiı imal ebne

ğe kalkıtmıt .. Bir mahkeme

.:le timdi hesabı görülüyor. T opkapı aar~yı eaaalı 1 
tamir edilecek ı Terkoıu, opüp b&§ımıza ko

yalım. Bakın: Yağ imaline 

dahi ıalih.. 

Bir de, içmeğe aalih olsa. 

değmeyin iıtanbulun kayfi

ne ! 
MUHARRiR 

BUHRANI 

Tesadüf değil mi? ••• Dün, 
iki gazete birden muharrir 

kıtlığından bahsediyordu. t .. 
tanLulda gazete, okadar ço

ğalmıt ki, yazacak adam bu

lunamıyormUf ! 
Fıkra meıhıırdur: Gece, 

yolda bir adamı soyuyorlar

mış .. bağırmıt: 

c - Can kurtaran müslü • 

man yok mu?. 

Bir köıede ıızıp kalan sar

hoşun biri, ce•ap vermit: 

« - Var ama, yerinden ' 

kalkacak hali yok..» 

MAVNACILARIN 

ÜLTiMATOMU 

İstanbul çöplerini denize 

dökmeğe memur müteahhide, 

mavnarılar bir ültimatom 

vermiıler, artık, çöpleri dök

miyeceklermiı ! 
Görüyoraunuz ya, ültima

tom usulü, mavnacılara ka

dar sirayet etti! 

AHMET RAUF 

Has;tahane ihtiyacı 
Geçenlerde Cerrahpaşa hasta -

nes.ne il.ive edilen yeni pavyo -
nun k~at resmi .vapıldı. Bu ha -
<lise, İstanbul için büyük birşey
dir. Çünkü, bu şehir, hastaneye 
çok muhtadır. Belediye yeni ve 
muaaam hastaneler yaptırtmak 
üzere projeler hazırlatm~tır. Yenı 
bir hastanenin atılacak temeli ka
dar, bizi, hiç.bir şey sevindirmez. 
Bu voldaki yeni havaaısleri sa -
b;rsızlıkla bl"kliyoruz 

BURHAN CEVAT 

Topkapı esaslı tamirat yapılması 
kararlastırılmıstır. Bu tamirata 
virmi yedi bin lira sarfolunacak ve 
önihnüzdeki av başlanılacaktır, 

---o
Boşanmalar naaıl 
kolaylaıtırılacak 

Bos:ınma davalarında esaslı ta
dilat yapan bir kanun Jıiyihası ha
zırlarıdıgını vazmıstık. Bu layiha 
vakında Büyük Millet mecfüine 
ııönderilecektir. 
Şimdi ve kadar sulh te.>ebbüsleri 

karı veva koca tarafından evvela 
sulh mahkemeleri nezdinde yapılır 
ve barışma olmazsa aslıve mahke. ! 
melerıne müracaat edilivordu. Bu 
vaziyetin boşanmaları uzattığı an
lasılmıştır. 

Yeni proieve göre ml:h teseb -
büslerı ıstenildiği takdirde doğru
dan do~ruva aslive mahkemelerin
de yapı1acak ve her türlü muame
le en kısa bir zamanda .kmal olu
nacaktır. 

Dün yıldırım cezasına 
çarptırılanlar 

Belediye reis muavini dün Ka
bataş mevdanının açılması. Ak -
sarav parkı ınsaatını tetkik etmiş 
ve 3112 numaralı otobüsün seyrü
sefer niLa.mlarına muhalif hareket 
etıigıni 3l~l numaralı _vük an.ba
sının da fazla vük aldığım görerek 
bunları •Yıldırım C<!Zası. na çarp. 
tırm~tır. 

Yılda 24 milyon kilo kağıt ve 
karton yapılacak 

İ~aatının tamamlandığını haberi 
verdi~imiz İzmit ikinci kağıt ve 
sellüloz fabrikasında elektrik san· 
trallan ile su buhar tesi.satlarının ı 
da ikmaline geçilmistir, 

Birinci ıfabrika ile birLkte bu • 
rada yılda 24 milvon kilo kağıt ve 
karton yapılabilecektir. 

Bu miktar, fazla israfata kapı]. 
madan memleketimiz ihtivacının 

tamamını teşkil evlemektedir. 
-----<>--

Açık it ve memuriy~tler 
Ankara belediyesinde 82, 75 ve 80 

lira ücretli üç memurluk münhaldlr. 
Ayın 25 uıci pazartesi günü orta mek.
tep \'e lise mezunu talipler arasında 
bir imtihan yapılacaktır. Talipler ayın 
23 üncü cunlartesi giinüne kadar istida 
ve vesaik ile birlike Ankara belediye 
reisliğine milracaa emelidirler. 

Nafıa \'ekAleti ElAzık - Van _ İran 
hudut demiryolu başmüdürlüğü emrin
de r;alıştırılmak üzere 210 lira aylık 1 
ücretle bir dahiliye<:l doktor aramak ... 
lad:r. 

Son Telgraf'ın Edebi Tefrikası: -
Küçük Hanım Yavas Gel! 

SELAMİ iZZET SEDES 

Cahil doğruldu, duvardan ki -
reçlenen avuçlarını br >birine sü
rüp temizledi. t<'Zları JoKtü, sonra 
l:ıovnunu büktü. 

Bir bostanın duvar' d lıınde yal
var~n ıca<lınla alay eden sarhat; 
erkek gonlüne bir hüzıin gibi çök
mustU. 

cKuçük ha:4Ull yavaş gel! .. • 
Bu sözün, bugüne kadar onun 

dilinde ve kalbinde neş'eli bir in
tıbaı vardı: Küçük hanım yavaş 
~t,!. Ha'.buki bu kızg,n güneş al
tında, bır bostanın duvarı dibin
de, bir sarhoş ağz ndan çıkan ve 
'.ılvaran ~ r genç kadına söyle. 
nen bu s-Oz e ı ıntiba1 nı, güzel in
tıbaını lıp su~ ,rmüş, onun ye
r'1le -bir elc:n duygusu koymuştu. 

Cahıt tl"lcrar vüriımeğe başladL 
Yavaş va'l:4 Seyazı<iın yolunu 
tuttu. e;·danda saate lbaktı.. ikiyi 

on geçiyordu. Bir tra:Tl\'aya atla
dı, beledivede indi, doktorun kapı
sını çaldı. Fakat garip değil mi, 
dilinin ucunda hep o cümle vardı: 

Küçük hanım yavaş gel!. 
B.rden irkildi. Bu sesi tanıyor

dı· bu sesi tanıdığı şimdi, birden
bire aklına gelmişti. Bostanın du
varı dibınde •küçük hanım yavaş 
l(e l!. diyen sese aşina idi. Kimin
di bu se:>'. O genç kadın kimdi?. 
Bulmağa vakit kalmadan dok

torun kapısı açıldL 

-2-

Hastalığın teşhisi 
D:>ktor Şilk:rü Anların bekleme 

salonunda beş kişi vardı. Cavlak 
lcafalı, katmerli enseli, potur bi
çimi pantolonlu kırk beşlik kalan
tor bir zat, kibrit cöpü vilcııUu, 

adamı 
Belediye Reisimiz Dr. Llıtfi Kır· 

dar İstanbul hizmetinde ikinci yı· 
lıoı doldurdu. Valimiz, birkaç güa 
sonra programını evvelce çizdiği 
üçiincü faaliyet senesine gireeek. 

Belediye Reisimizin iki sene i
çinde İstanbula yaptığı hizmetler, 
ancai< çok geniş bir zaman kadre
su İ(inc ~ığabilen, müsbet işlerdir. 
Lı'.ıt(i ICırdarın bütün talihsizliii, 
İstanbul gibi teskilatı dağınık, 

hatta biraı da alaturka. hududa 
reni'!, uzun zaınon ihmal edilm;ş, 
derdi çok, paı a" mahdut bir şeh
rin ba~ına l:'Cçnıiş obnasıdır .. Fa
kat, bu talihsizlik, İstanbnluo iyi 
şansıdır. 

On be~ sene sonra, İstanbulda 
belediye reisliği, o kaı!ar mühim 
bir dava olınıyacakhr. 

Bu şehrin o kadar çok şeye ih· 
tiyacı var ki, mi.(tenı•diycn tamam; 
Jadığıruz ek.,ikler, tabiri marufıle, 
bu dev cüs.:;eli beldenin, ancak di
f;İnin kovuğuna gHliyor. Ortaı!3, 
yine, her gün bah,edilen bir çok 
nok~nlar, birçok meseleler var~ 

dır. 
Lı'.ıt{i Kırdar, adda lıfününi)e-

tin sembolüdür. İstanbulın ara -
dığı adam da bu idi. Eğer, lıalii bir 
takım ufak tdck noktalar üze~ın· 
de tenkitkiır !.alemlerimi~i yürü
tüyorsak. bunlar, imkan hudıı dı
ş nda kalan bir takım zaruretlerin 
çırçıplak meydanda bırakmef:a 
mecbur olduğu pilrüzleı-dir. 

E'·imizin t"ksiklerini bıle, güJt

lert-e tamanılıyamıyor, aradığı • 
mız elemanları bulamıyor. üziilıip 

duruyoruz. Bir de, koskoca şeb -
rin dağdağa ve hay huyunu dü -
şünün. 

İstanbul, aradıi{ı, muhtaç ll -
dn~ adamı bulmuştur. B~lodiye 

rcis:ntize. Ü(İ.incü :vıhnda da bil· 
yük muvaffakiyetler dil.riz. 

REŞAT FEYZl 

eni bir 
te bir 

Polis 6 ıncı şube me
murları ve Belediye 
ıı.. ·:takıpleri da ihtikar 
kontrolları yapacak 
Şehrimizde esnaf kontrollan ya

pan emnivet 6 ıncı şu be memur
ları ile belediye murakıplarının da 
ticaret müdürlü~ü memurları J(ibi 
ihtikar kontrollan da icra ederek 
muhtekir esnafı tesbit etmeleri ka
rarlaştırmıştır. 

Bu veni tedbir save&inde fiat mu
rakabe isleri ve muhtekirlerin va
kalamnaları daha kolaylastırılmış 
olmaktadır. 
DüN 9 MUHTEKİR BAKKAL 

TUTULDU 
Diğer taraftan beledive mura

' kıpları dün hemen sıkı kontrol -
!ara geçmisler ve yalnız Galata, 
Tarlabası semtlerinde 9 mut.tekir 
bakkal ile peynircivi yakalamış -
lardır. 

Bunlar Galatada tramvav cad -
desinde 23 numaralı Zakr. Yani, 
2~ numaralı Dimi~ri, Ta"labaöı cad
desinde Koço, K:ı.ıakövd~ peynir 
tüccarı Ali ile di~cr d5rt bakkal -
dır. \'e pe~·nirlerle yağları fi"t mu
rakabe komisyonunun fiatıarından 
fazlam sattıklarmd:uı ha'.darında ı 
takıbata gecilmi.slir. 

Hukuk Fakültesi talebe!erinin 
çayı 

Üniversite hukuk fakült~3i ~eı<o.~ 
leri bu yıl liEelcrde!l"aralarına ka
tılan arkadaşlurını tamır.ak ve 
profesörlerle tanı~!11ak için danslı 
bir cav tertip etmi.slerdir. Bu çav 
avın 23 ünde Maksim salonlarında 
verilecektir. 

-<>--
Serb~~t bırakılan gazete ıahibi I 

Bir iddia üzerine tevk;f edilmis 
olan Metepoli Tefsis gazetesi sa -
hibi serbest bırakıJmıstır. Dif!er 
taraftan muınaileyhten dün şu 1 
mektubu aldık: 

.Gazetemde calısmakta -Olan bazı 
e<hastan para almak surctile do- ı 

1-UK u···çu" 1< HABERLER I ıand,rıcııkta buıurıJui?um hakkın-1.!.:· ı daki nesrivatı yirmi dört saat zar-
fında tecelli eden adalet esnasında * Sab~ncanın Mümtaziye köyUnde 
Öğrendim. 

oturan bir ihtiyar Türkiyenin en yaşlı 1 HJ.d~e g:azet~ler~n vazmıs oldu
adamı olarak göst•rilmektedu-. (k;man 1 ğu şekilde olmadığı ve ortada bir 
İsli'lın oğlu isn1ınde ve Ka!kasyada do- l doland:rıcılık sucu da bu!unmadıi!ı 
tan bu •hliyar 152 yaşında imiı. 1 cihetle bu.gün serbest bulunuvo -* Eyüp parti kaz.ası kon&resi bugtln rum. 
saat ;kide tolpanmaktadır. 1 Mett'ooli Tefsis sıazetes sahibi 
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No. 44 Yazan: RAHMİ YAGIZ Yazan: Ahr.ıet .;ıu· • 
Üçlü mih\'er n er' 11i \ 

tağı sU.phesiz italv"'"; , 

Amiralin aklı başından gı·dı·yordu zamanlarında r.ıus011 r.:~. it lü propaeanda ıle eıı ,,rı ~ 
vaffak olduğu bu za'.' 

- Dikkat, tahtelbahir izleri ei-
•• •• f runuyor .. 
Arkasından Yavuza acele anlat· 

tı: 

1 

kuzunda yapılan bu banyo, şüphe c;ı tebarüz etmekledır dr' 
yok ki hiçbir silaha lüzum göster- K-· ·· k b. ·yaınoııte • uçu ır pı torl~· 
meden ölümü intaç edecek mahi- den ııenis bir impara . 3ıf 
yctte bir banyo oluyordu. yetine· erisme "'C ,.... 0 '

51 
- Provanızda mayoler var!. Sü\'ari, güvertede a~laşaralr. İtalyanın bu basarıs1\lka Amiral, içinde bulunduğu va- kucaklaşan gemi mürettebatına ini. :!V!akivan'1'ın JlO 1 «LI· 

ziyetle tamamen pşırmış, ne ya- doğru yürünıek, artık o da sefi- nezonlarile elde edıl~\. 
pacağını, neye karar vereceiiai nesini terketmek kararını ver - İtalya. 1914 har'l;nill ır• 
kestiremez bir hal almıştı. mi•ti. vaziyetten istil.ı.de\°l ı• '· 
Artık Midillinin arka arkaya in- J"aptan köprüsünden geçerken otuz üc ~enec:cnberı ıttı 

filaklarla sarsıldıP.ı, bocalıımıya midillinin topçu kaptaıu yüzbaşı bulundukl.1rı ,\lm~'"n bU 
başladığı, batmak üzere olduğu Hiisamettinle çarkçı binbaşıların- derek 1915 senesınde ~ 
farkolunuyodu. dan Nuriyi, sancak tarafına yas- kaı,ı harbe gtruı.. ıı:ıl1 h 

Paşo,·iç homurdanarak haykır- !anan geminin hiçbir tehlikeye muh:ırebede bir yan" eı 
dı: maruz olmadığını kestirmişçesine mücadell've iki bn;u~ ~r 

- Midilliyi kurtarmak imkansız. bir liıkaydi içinde ve yalnız du • iştirak etmiş oln:aları: ,c 
Yavuzu da feda etmekten kaçın· daklarındıı zehirli bir tl"bessüm İtah-an müellıf!~ıı·ı ~ 
malıyız .. Ve süvariye emir verdi: bulıınduji-u halde korkuluklara harrır ı~rı bu ha · _, lı 

- Geriye, bo~aza doi:ru tam dayanarak etrafı seyreıtiklcrini rüz ettırınek f· ,,.,wıı. ıar ~ 
yolla harekete geç!. gördü. Yanlarına sokuldu .. Telaş- çırmazlar. Banlar d1' 0~ ~ 

Bu sır-ıda i•aretcilerin rapor et- ı k t 1915 · de !ıJr ~ı • a onus u: va, senesın d"• s ~ 
!iği duyı:ldu: - Hüsam~ttin kaptan, niçin can ,·erde ikı bucuk ı;cne f;ı!S' 

- Kıçta torpito izleri ı:-örünü - kurtaran yeleklerini giymediniz_ de mücadelenin son :ou u 
yor!. Terki sefine emri verdim. Gemi meli imis. O zaman b ı~ 

Amiralin aklı ba~ından gidi - ded"l h · ala 1
• batıyor! Haydi çabuk olun!. ı eıı er şevı 111 ,ır. \"ordu: · muharebeden ı·ıpra1n.e - Bir de tahtelbahirlerin torpi- lki Tiirk denizci td:i~sız, sakin e ı .. 

bir sc,fe kars.ılık verdilnr·, halde cıkacaiiından. ~ 
to lıUcumuna uğradık. Sür'atle ... · haf edebl ece d 
h ' cd - Biz gcmi~cn ayrıJm,•·:ıca,.""ız! ae mu _ a,:a ' rb P ' 

are.;et ip boğa•a a'idet etme - ' hakika Italya. J91-i ııa ... ,.~ • 
ı;,.;z.. Süvarinin gü:tleri ba)·ıctten iri· bu,~-

le~ti, koıııı•tu: tereve ve Fransaıa l ~Utcr< 
Yanız, 18 kerte sanca~a ala- ' da bulunamamıstır. n1.., .. ~ 

banda "ı:'erck cenuba do«rıı do··n- - Amnıa s~fine batıyor!. t rebı J"'...., ~ va ı·a kömür vetis ı "'ıeı~ 
dü. hütün h:zile Boğaz istikame - - İşte onun için ayrılııuyaca - bü\l.i.k fedakarlıklar ~""s~liı? 
timle ilerlemeı;e ko.vuldu. ğız.. nihayet KaPorctto'd~-~çiP ffl. 

Bir taraftan da. boğaz ai{zında Ve .. Nuri bey il~ve etti: İtalvanları kurt.Hına~ .,ı~ 
bokli~·en üç Türk d"'troyer:ne, - Gemisini batırıp kollarını sal- tere ve Fran>a iıalvan:~b~fl 
Samsun. Basra, Muavenet... lıyarak memlekete dönmek Türk na asker yoila!11ak 111 

- Midilli mürettebatının yar - denL:cılcd için hayatı zehir ede · de kalmı;;lardır. ~·eti' 
dımına koşunuz!. cck kadar ağır bir şerefsizlik sa· Buna raemen İ(JlY~~t# 

Emri isaretle tebliğ edildi. yılır. Biz, mes'ut ve ~erefli gün- hudutsuz bir takım ,1, cc/.~ 
Midilli artık müthi~ akıbetine !erimizi içir.de geçirdiğimiz ve i- siirmüs ve bunların b .. çtı~ 

do0 rıı sür'atle yaklaşıyor, gemi, darcsizlik yüıüııden şıı anda be- elde etmi,tir. O kad~ ıııııl' 
c(~nf;nda infilik eden nın~ n1erin davaya harcanan geıniınizle bir - e!öe elmi-.tir ki bunlada ı;; 1~ 
te:;irile sallana sallaııa bir tarafa ıı·ı,t· go··n1u··ı k k d"k · lır. • -' ' mc nrnmu ver ı . e~meğe kU<lrctı o · , .. il'" 
vatıvor. sulara gÖnlÜlı:ı~g" e hazır- Sı"ıc u"urlar olsun si•v·rı· be•" t k ı] 1 •......-ı:;l\. ., , _.. ._, ,, •• a ı:rı arını ll ... !""Ke"""": t bO' · 
lanı,·flr<lu. Midilli silvarü,i ba~ını :.·ere eğ- ~İllCi(' kllrnıstır._\raz1~3c ıt:er.O.~ S: , .r:, son dakikaları:-ı gelip di, titriycn baca!darı üzerinde göv- Jtalı-a. daLına bırlZ d dtP 

1 
ratu~ını h: . .;s.ctın:"ti, d.\!rhal ge - desini zor ta~ıyatak geminin ku- olan \"ersav sıscrnınA.i' 31'1 

minin içindeki: ına~do kcprüsüııdcn uzaklaştı. De- e!mistir. Ve bu defa. ıri:· . 
- Terki sefine! nize atı!Jı.. In!!iltere l"P Fransa ıh .0 ıc f 
Ziller faaliyete geçirildi. Midi!- Gemi artık iskele bor~asına iyi- caJdeden ıstıfaJe iiO:ı ;nd1 

linin menııt iki filıkası C:a. inföak ce :vadanmış, güvertesi deniz hi- saı:ın vere dü tüi!Lİ b~~ca~ 
eden maynlerle parçalanmış, talı- zo3,lo bir olmuştu. kardesınin arırnsıııa Alıt' 
!is vasıtnsı yalnız cankurlar~ıılarla Denizde de bir ana, baba günü rrmtır. 1915 senesinde ,kıı 1 1ı 
sallara münhasır kaim ıslı. ya şanı~ ordu. Suğuk, bıız gibi de- tefikini arkasından bıC d" b1r 

Zabitan ve mürettebat cankıır- nizde adaleleri katılarak ~ırpınan İtalyan•n bu harekc.1°'
1 

08iJ1'~ 
taran yeleklerini giynır;';c basla· mürcll<bat Uılılis vasıtası arıyor- kırılık ''oktu. Bıiakı5İc ı.ır'fı 
dılar. Sallar deni,~ atıldı. Herkes !ar, bulamıyorlardı. dak:kada galip ı!eiece. tiri~ t 
gü\·erteye birikmiş, birbirlerile Saat dokuzu çe)·rek geçiyordu. hak ederek vaitfllııV3 i5 ee"~ 
veda ediyor, sonra kendisini kal- Müthis bir infilak daha oldu. Y-Olunda hulasa edUebıt an' • -MnJll 
dmp maynler, tahtelbahirler ve Bir tarafa yatan Midilli son Italvan clı,, polıtik~--f~ı 
çeşitli ölüm vasıtalarile dolu buz ve dehsetli bir sallanı~la bocaladı, uygun bir har<'kettı. " ı.ıl 

d ıvl· 

yannameler dağılan, ht.kumetin manev1 

iahslyetine ve Cunıhurrei.sine haka -
rette bulunan Nıhat Özkoyuncu ile ar
kadaşı Faik, ikinci ağır cezada birer se
ne, onar aya mahk~ın edilmişlerdir. * İngiltereye siyariş, edilen son sis
tem ziraat makin'!lerinln ilk partisi 

ıPbi suya atıyordu. sonra kıt• Uzerine dikilerek deni- vanlışlıih meydan 8 •ıc<'sıP 

5 8 d 
Kanunusaninin 20 sinde, kara - zin derinliğine boy landı. bine vanlış hesaP nC·ıı jtalı 
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M AHKEJ1 ELER 

şehrimize gelmi~tir. Bu makinelerin 
:Tiühim bir kızını buyl.ık putluklordLr. * Ti.:.rk!ye tütüncüler birligi kahra
man ordumuzJn efrat ve kumandan
larına hususi sigaralar yaptırmalı ka
rarl:ıştırmtjlardır. * Belediye ikl15al mlidürlüğü yeni 
bir tip ek:mek üzerinde tetk.ikelr yap

maktadır. Bu ekmek, kepeği biraz faz
la, rengi esmer. fakat le-z:zeUidir. Bu 

sayede ekmek 30 para ucu7.hyac:alctır. * Birkaç &une kadar muhtelit mem
leketlerden plyasanuza otomobil lh -
tiği, teneke, kalay \.'e kimyevi madde

ler gelmet;i beklenmektedir. 
* Be~ilt!aş parti kaza kongresi dün 

saat on be~te toplanmlŞ, Vali ve Belediye 
rei::;i doktor LCıtfi K_ı.-dar, parti müfet
tişi Reşat Mimaroğlu kongrede hazır 

bulwımuşlardır. Rapor okunarak ka
bul edilmiş, sec;im yapılarak kongreye 
nihayet verilmiştir. 

upuzun boylu, elmacık kemikleri 
penbe, yanakları sarı bir genç er
kek, kasketli. sarı bu!U:alı, koyu 
mavi pantalonlu, nasırlı ellerinin 
iki parmağı kirden siyahlanmış 
bir beyaz bezle sarılı bir amele, 
yüzü çilli, şapkası dört sene ev
velin modası bır yaşlı kadın, bir 
de genç kız ... 

Cahit Yaman, garip bir sevki -
tabii ile etrafa göz gezdirip genç 
kızın karşısın<laki iskemleye o -
turdu. Kız güzeldi, cana yak•ndı. 
Cahilin kendisino YaI!JlÖzle, kaça
mak baktığını, beğenildiğini se -
zince avak ayak üstüne attı, etek
leri dizkapaklarına kadar sıvan
dı. İki dakika sonra vaziyet de -
ği~tirdi, evvela safı ayağını sol 
ayağının üstüne atmı.şken, s >l aya
ğını sal:! ayağının üstüne attı ve e. 
tekleri biraz daha vukarı kalktı. 
Çorap bai(ının ucu ile iki parmak 
l(enişliğinde eti göründü. 

Cahil bir an içindeki hüznü, 
ekmi unutur gibi oldu ve bo'tan
da duvdu<Tu sesin kimin olduğunu 
mu düsündü. yoksa sadece kar • 
~:sındaki genç kızdan mı ilham 
aldı?. Bunu pek kestiremiyerek 
kendi kendine mırıldandı: 

- Küçük hanım vavaş gel'. 
Fakat b!rşey düşünemiyordu. 

Ancak h;zmetci küçük hanıma sı
rası geld ~ini haber verdikten ııon- • 

Zehı•r kaçakçılıgv l AVRUPA HARBlNlN Mareşal Balbo bu zümrenin ba - büyük bir hesap vanı~40 ~~' 
şında bulunurken bunlara aykırı tır. Iste 10 haziran {talar 

YEN1 MESELELERİ olarak da bgiliL alylıtarhğı ile takip eden gunlcr, tın vaı1 .,ı-
yapan .' 03 dın ! 
Kulaksızda 6 numarada oturan 

58 v asında Ruhsar isminde bir ka
dının beyaz zehir ve t:srar kaçak
cılıih yaparak gençleri uvuşturucu 
madde kullanmağa alıstırdığı an
lasılmıstır. Bunun üzerine bir cür
mü meshut tertip olunmus ve ih
tiyar kaca1<çı kadın Kasımpasada 
oturan Havri ve Behcet isimlerin
de iki kişiyi esrar satarken suc 
üstünde vakalanmıstır. 

Balkondan düftü ! 
Ortakövde Cevizlikte 11 numa -

rada oturan Azade isminde bir kız 
iki metre vükscklıi!inde balkon • 
dan düşerek basından varalan • 
rnıştır. 

Yaralı Bevoi/:Iu hastanes;ne kal· 
dmLmısı.ır. 

ra Cahil kızın arkasından baktı da 
bekleme salonunda kendisinden 
baska kimsenin kalmadığını gör
dü. Bundan sonra dü~ünebildi: 

- Bostanda duydu~am sesi ta
nıyorum, demek ki sesin sahibini 
de tanıyorum .. Amma kimdir?. 

- Bu.vurunuz efendim. 
Genç kız da gitmişti. Cahlt dok

torla muayene odasına girdi. 
Doktor Şükrü Anlar, mavi kı • 

vılcım yüzlü, kıvırcık sa<;lı, bıçalı; 
glbi sert bakışlı bir asabiyeci idi 
O .ı»na giren yeni hastaya: 

- Anlatınız dedi, sizi dinliya -
rum. 

Kar<ısındaki uzun boylu, geniş 
omuzlu, mütenasip endamlı, gü • 
zel delikanlıda sinir ve tereddi a
lameti ııörememişti. Fakat üstad 
niifuz nazarile sezmi~ti. 

Cahil Yaman kısa bir tereddüt
ten sonra: 

- Garip bir hastalığım var de. 
di, biraz uzun sürecek.. 

Dinliyorum. 
- Söyliyeceklerimi sizden baş

ka biri duysa beni deli zanneder 
doktor. Halbukı ben deli değilim. 
biliyorum, her deli kendınin deli 
olmad ğını iddıa eder ... Ben on
lardan değilim. 

(Oevamı va,) 

Nasıl ·· ıd ··ı ? o u er ..• 
Yuaıı: ALİ KEMAL SUNMAJll 

İtalyanın yanlı.ş hesapla bu 
harbe girerek İngiltere alqhine 
geçmiş olması şimdiye kadar kaç 
aydır türlü türlü tefsirlere uğra
dı. Geçen umumi harpte İtalya bek
lemiş, müttefiki Almanyayı hı -
raktnış, öbür tarafa geçmişti. Ne
ticede karlı çıktı. Bu ·sefer de bek
lemiş, fakat İngiltere aleyhine 
harbe girmiş oldu. Bunun da ve
receği netice göriıJecek. 

Deniz yolları İngilizlerin elinde 
iken İtalyanın bir gün İngiltere 
aleyhine harekete geçmesi caiz 
olmıya<ai(ını düşünen İtalyan dip· 
Icımatı yok mu?. Buna ihtimal ve
rilemez. Fakat bunu düşünen, ile
nyı gören devlet adamları içia 
sözlerinı dinletıneğe imkin kal
mamıştır. Bugünkü idare işbaşına 
geçmeden evvel İtalyanın harici 
siyasetini idare etmi~ olan Kont 
Sforça kaç senedir nıemleketiııin 
haricinde yaşamağa mecbur bula
nuyor. Kontun Avrupada, Ameri· 
kada dolaşarak verdiği konferans
lar bu harpten evvel çok dikkatle 
takip ediliyor, milletlerara.ı politi
kasında eski İtaly~ U.ırieiye Na
zırının görüşü her tarafta takdir 
görüyordu. 

Fakat Kont Sforçaya kadar git
meğe liizum da yok. İtalyada bıa
giinkü idarenin erkanından olan 
bazı snnalan gözönline getirmek 
de kifi. İşte mesela Adliye Nazın 
Kont Grandi ... En ıı-~rgin zaman
larda Londrada elç! bulunan Koat 
Grandi ötedenberı Jal(iltere ile an
laşmak politikasını giitlcn, memle
ketinin selimetinı bunda görcıa 
bir diplomat diye tahınmıştır. 

Faşist fu:kasının mühim bir Im
mı şimdiye kadar Alman, yine 
mühim bir kısmı da İngiliz taraf
tarı olarak bir müvazene kurnuq 
gidiyorlardı. Sinyor Musolini bu 
müvazeneye göre i:;rikamet t!yin 
ediyordu. Fıika,daki cereyanla-.a 
dair şimdiye kadar iyi ınalftmat 
alarak vermiş olan Avrupalı mo
hJrrirlerin yuılanndan öğreailen 
şu olmuştur ki Kont Grandi iM 

meşhur Sinyor Fariııaçi diğer bir lar ırectikc~ Jtalvanın t3r~ ~~ 1 
zümrc3·i idare ediyordu. 1'tıl•ayet 

1 
şahit ol<iu!!uınuz ırıan eıerı? 

galehenin hangi tarafta olduğu sap vanlıslıi!ının netı_:ıtcf 1~ 1 1 
görüldii: Kont Grandi Londra el- va bu lıaro icind~ ııııı rcJıfl'. 
çili~indeıı ç<kildi. Roınaya çağr- Alınanvava bunık va jl:&e~1 

rılarak kabinede Adliye Jliazırı ol- etmış dei!ildiı". Akdell sııpııf' 
du. Fasist fırkasında Farinaçi züm- deniz hakimiyetini ~~,.e,-ıt ıf" 
resi ile Hariciye Nazırı damat Afrikada Mısıra ''e :ı.Sşr'il' 
Kont Cianonun zümresi nüfuzla- ııiriştiği teşebbüsü . bi ısC 'r 
rını arttırdı. Artık Almanya ile tır. Yunan mesclesın oi/! fi' 
ittifaka sıodık kalarak İngiltere a- J(özüne bulaştırınıStır~~- ~~ .. , 
leyhine harbe girmek İtalya için tan Almam·anın fran ıcer '~~· 
en karlı bir •'··aset olarak görül- zan<lıih zaferden ın.ıı~~:ıdc .~ 
dü. İşte İtalya . İngiltere müna- manvadan ziyade ıs iıt>'lD ,ıı 
sebatının nihayet harbe ,·armak kalk~'makta ve bu ırıAIJll'n,ı, 
suretile kesilmiş olmasının böyle teki erle bir Fransız· aı11r· !! . ~ 
bir tarilıresi vardır. Fakat daha mosına engel olınak~ raıcı1'~ 
ehemmiyet verilecek nokta hava istekleri bir tarnfa 

1sıı"1' r 
maresali ve Libya valisi Balbonun lursa. Fransanın ı\l~ca~t~ 
Gci bir ka•a\·a uğrıyarak ölmesi !asması ha,·Ji kola\°l3ı~aP 1 ıJ • 
meselesinin daha kolaylıkla ten- va. Almanva11ın a ıııııSıP~~,r 
vir edilememiş olmasıdır. Mare- memleketlerıle anla\ ,nilW 
•al Balbo 29 haziranda tayyareye ıteldir. Balkan ve şat ıneıı \ı 
lıincrek Afrika ufuklarında uç - Alman va t.akk nda :ı,ıan °' ~ , 
muş, fakat yolıla düşerek ölmüş- ve antipatileri do~ akta~ { 
tür. Buna dair o zaman Komadan Alman va va knrsı 0 ~3n ı\ ıl" ~ 
verilen ma!Unıat Maresaliıı tayya· İtalvanın müttefıkı o A111''o' 
resine tngiliz hava kuvvetleri ta- va karsıdır. İtalyasız ı\~ 
rafından taarruz edildiği merke - milletlerile İtalvah ilir· o'' 
zinde idi. Halbuki İngilizler 0 ta- daha kolay anJasab tlJ!I ,. 
rihte hiçbir İngiliz tayyaresinin Bu vazivette İl 31 "3~11ı<l~r 
herhangi bir İtalyan tayyaresine askeri bakımda~ bı~ ııaıııv;iir 
taarruz etmediğiııi daima tekrar edemediği ~ibı sıvası tJlle.ltt~' 
etmişlerdir. ağır bir yük teşitıl e ·ıI ort aıı<' 

Üclü mihverın zal j\irı' ıv· 
Yine böyle karanlık kalmış ve- İtalva, harp uzadıl<'\~c~ıl 

kayidon biri de Alman Generali yardımda bulunacaQlııa ııı~.,r 
Fon Fririn ölümüdür. Fon Friç Al· Almanyanın yardUl'ı ııittır 
man ordusunun başında senelerce lacak ve bu ihth-ac:: ,;a , J• 
ehemmiyetli bir meYkide bulundu. ıv' 
928 şubatının başında Alınan dey- tacaktır. 1 rııll 
!et reisi bir takun kumandanlan Deniz harp okU ~siıı1 ıı , 
değiştirmeğe lüzum görünce Foıa yarınki ıner ııın 1 

rrir de askeri hayattan uzaklaş • Deniz harp okulu~~~ fl<1
!>-.' 

tırılm~tı. Harp çıktıldan sonra vıldönümü varın sa I< ol~ 1 
tekrar vazifeye geçmiş, fakat ~ ki mektepte ''apııae~n1<t1·;.'5 
lüzum olmıyan bir topçıa muha _ bir törenle k • .' .~ ~,at 1 eıJI 
rebesi esnasında generalin öne g&- ne iştirak <>de< k ııııre1'e 
çerek kendi ölümüne kendi sebep Köprüden vapurla Jııf' 
olduğu söylenmiştir. ceklerdir. b 11rııa11 

Bunlar hep birbiriııi hatıra ge- Esnafınhkda'y~ıi ~ 
tiriyor. Bir o>iin belki hepsi ay - e 1 

• ii,te ıci~ 
dmlanaeak. Bugün belli olan key- Esnaf cemlvetlerı;:oire1,rı 
fiyet ancak şudur: Alınanyada, t- rosu, askerleriıniZe13~ş<Iare ı<' 
talyada ilerisin.i gören devlet a· muneler vaP.!ırıP au sııre;~,.(. 
damlanna, kılıç ve kalem sahip- dermistir. Buro· b lıtlrı!< v ııf 
Ienne sö% söyl-k imkinı kal- velek ve eldiven ° ed~ 
mamıştır. 11arca e.sva hertİ1''° 



1~anastr'a yeni
den 9 bomba 

atıldı 
~t.:lgrat 17 (A.AJ B. B. C. Sa
l11tı)'ettal' n1ehafildc öğreniJdlğlne 
'<ı·t, C\·velki akşam Manastır ü
~ ltıe 9 boıııba atılmL•tır. Ölen
~ı·~ Ve .VaraJananJarın uyısı ZO ye 
1 ~ olmuştur. 
laJyan ordusu ikiye 

taksim edildi 
Lond • 

~teı ra 17 (A.A;)- Aı.kerı va-
~h hakkında ınutalca serdeden 
•ııı.:'.•lde, şiddetli Yunan muka
~n tı karşısında ltalyan orduou
~· Yeniden ıwnzim edilmekle ol-

"ıı .. .. 
n• 5,<>Ylenmektedir. Oi:renildi -

•' gore Arnavutlukta 200 il.i 250 
~d lt~ıYan askeri \'ardır. Şimdi 
lıı ". •ki.ve talL,im edilmistir ve 

•• , •. t 
' ı: •mlara iki General ku -

\" daıı tayin edilmiştir. 
~ y"•nistaudaki bazı noktalar • 
"ı •nan ilerlemeleri ve teı::.:izle
~/ıtıeli ve;i devam etmektedir. 
'( ır, 

llrıanlılardan 900 
sivil öldü 

•-·\fioa 17 C "•i (A.A.)- B. B. . As-
._..h "':•~afilden Köyler ajansı 
tııı, ahıtıne bildirildiğine nazaran 
ııı; İ•nlılar tarafıııdan alınmış o
lııli(tainu esirlerinin adedi 3500 e 
~... olınaktadır. A.vni mehaiil •• 1 . ''tn ra_ Metaksas tarafından ve-
~' .,dırektiflerin Yunan kun·et
t ""·kumandanı General Papa
~ llı~raımdau dahiyane bir tarz
\i U\·af!aki, etle tatbik edildiği

;' ı·Ieıuekt~d i rler. 
11, '._'ıdile kadar. 2S İtal~·an tay
'ııı C•ı düşiiriilınüs \'e Yunanlı.la
~~ ... ('di tny"Yaresi zayohnuştur. 
ltııe,~ll haska Yunan lıa\'a kuv
•ht 1 .tarafından Arnanıtluğun 

ı~~ıl •lif ta~ yare ıneydanlanna 
1 1 an hürı•ınhrda takriben 30 
·ı~~?: tayyare.sinin yerde tahriı> 

--~11
1ı:ı \ey:. zedelendiği muhak-

ı· 1 t, 
fi: ~~ ;~an hava kuHctleri tarafın-

1.-.1, Uuanistana karşı yapılan 
~ ~ h~ctıuıları münhasıran gay
~I trı hedellere ve Rivil aholi)le 
,, ~-.oılınaktadır. Şimdiye ka
. ·~ı O si.il ölmüş ••e 1000 kisi 
~. ann11ştır. Bunların akseı·isi 

1' 

c 

~ n \·e çocuktur. ı 
tanınJarın Loren 

l!Jaletinden çekilişi j 
~~Qr,~ 17 (A.A.) - Loren'den 
~ ~lsıdann cekilisi dolansile. 

'· ada Petcn hükumetine karşı 
" ~ ~lef elen artması ve General 

;' un n •{•ızunun fazlalasması 
<tM!d,r 
"Ya· 17 (A, A.) Üğrenildığine go:e, 

~ Enı.niyet mi..ıdurünün vazıf,~- ine 
~·ı . ·ı 'şt• 't! ~~n mı ır 

r... 17 ( A. A.) - Stc>~ani alan
. "' Erıtılm ş domuz yağının, pey
. ' >alam \'e jaınbonun ve tuzlan
' lı ıle soğJ.k \ada muharaza e-

c-tlı>r·n ,llrıcı mene<lilmi~tir. 

I er·ıt · b• ' 61 trenın ızuen 

·''ıq·lllacağı mallar 
tıtq r1rden bir ticaret he}eti, in
•~-. 1taret korpora!-ı~Onu 1.artı-ıfın
l•ıııı lapılan ınübayaat hakJsında 
tıı1 !:itıltnek iizcrc Ankaraya çağı
l. ~.,l 
'ita~ ı. Heyet cuma sabahı An -

1 

ı 

Bükreşte 1: a ~ı 
Lejyonerler 
tevkif edildi 

Yı lıudiler haKkındaki 
takyidat şiddetleniyor 

BUkre.:; 17 (A.A.) - Have: 
Hüklur.et tabiiyeti her ne oluna ol

sun bütün yahudi müesseselerini yeni
den tanzime karar verın.iştir. Yahudi 
n1üstahderc.lcre, istisnasız olarak, 31 k.ıi

nunucv·vel 1940 tarihinden itibaC'('n yol 
verilıniş olacakhr. Tıp ceıniyeti.ndcn 

çıkarılan yahudl doktorla:, ancak j'l•
hudUere bakabJecektir; Y~ıhudi ta.'\..Oe 
t.aJuıil için yabancı memleket!el'e &:ide-
miye<.Tktir. 

Dığer taralt.uı, 1ıon ktrk.seic.it. 3.ıat zar
fında bir çok gayri meınnun Lejyoner 
tevkil edilmiıtir. Bu tevkifler, dLSipli 
ne aykırı aleyhde vaziyet almı~ olan 
Pope Dumcstrico, Borga ve d:lha diğer 
Lejyoner şefler hakkında alu:.an tedbir_ 
lerin m..1ntik:i. neticetiini teşkıl eyle
mekt«lir. 

Eski Kral Karol 
Tancada 

Tanca 17 (A.A.) - Stefani a • 
iarnından: 
Sabık Roı:n1lnva Kralı Kır.rol ile 

Madam L\!J)eSCO'nun ıbirkaç l?iln
denberi mütenekkiren Tancanın 
bü,·ük otellerinden birinde bulun
.makta olduklarına dair bir şayia 
dola.,maktadır. 

Bu şavia teeyyüt et.meınıı;tir. 

GI. Antonesku 
Romadan ayrıldı 

Roma 17 (A.A.l- Stefani ajan
sından: Romnu:va Basvekili ile 
Hariciye Nazırı ~e Ru.:Oen heyeti 
dün aksam saat 18.30 da Romayı 
terkctmi$lerdir. Ronıaııyalı zevat 
!sla.s)·onda 1\Iusolrııi \'e Kont Cb
na tarafından ui;urlaunıı~lnrdır. 

Rom ada Japon 
muhipleri 

Roma 17 (AA.)- Stdımi ajan
ıundan: DHn •javon ınuhıpler ce· 
miyeti • tarafından, jıpon3;adan 
avdet elmiş olan japon seCiri Eiji 
Aınan serefine bir zi}'afet veril -
mi~Ur. Bu ziy3felte siyaset ile -
mine nıensnp birçok yii.ksek ze
\~at, Aln1an !)efiriııe vekiletcn 
Prens Fon Biamark rn ;uançuko 
nıas~ahatgüzarı hazır bulunııı.uş -
!ardır. 

Rom anyada r~ferberlik 
nihayet buldu 

Bükrcş 17 ( A.A. )- Resmi R•ze
tc 15 tc~rinisani saat 2.j den itiba
ren Ronıanyada sefcrbcı·~ı:!in ni
hayet bulduğwıu ilim etmişı;r_ 
Milli Müdafaa Nezareti icap eder
se lazım gelen unsurları silah :ıl
tıua çağ"irabilccekt:r. 

• Belgrad: 17 (A. A.) Dahiliye nazırı
nın bir ~nürnarnesıl~ · bık adliye nazın 
Din1itri LJotiç'in başt..w.nhı:ınci.akı Zlx>r 
kalkınınn partisi her tUrlü siya~i faali
,.etten menedUm~Lir. 

• Çınıgi.ng: 17 (A. A.) CUı a.ikerl ma .. 
kamlarının resmen bildirdiğin~ göre, 
Japon kıta.atının Nannig \"C Yanıçav \'8 
Lungı;ov mıntakalarından ('ekılıneleri 

·üzerine SçşcJ Kvang;;i de askert :--ıarekaı 
nihayete etmiştir. 

... . \ ..... .. ,,.. . 

Benzin tahdidi hakkında 
1 

· ~ hareket edecek ve cumar, 
~~t ~•nü mii,akerelcre başlana -
llı1t'~· ile~ ele buir ihracat bir -
)~"t;ı Umumi k~libi Alıf İnan ri
ı• i •Jeccl.tir. Jngilizlcr ~·enidcn 
'~ta'kıık.vasta incit- \'e üLiim satın 

1 kararname 

ıs,. !ardır. 
'"1; ~ri~iıdcki aliıkad~rlara ge • 
~4; aluınala nazaran Jugiliılerle 
. • •·t . . d •. 1 ~ 

1 
. ._ ısı ıçın e lnuzakere er 

lıı •n ellcıncktedir. inı:ilizler 
t P h~tki tiitüu ~c~o~lemizin bü -

~l.ıır kısmını ıyı hatla satın a
l'· ardır. 
~ ~·~ret \'ekili Nazmi Topçuoit
~: a .. 'l'unanistaııa daha ziJade 
~ .. ~•ııderilcceltini beyau elmiş-

c tneş 6 sa 2 00 
ÖJ!te 11 S9 7 09 
İkirın; H 34 9 44 

ı Akşam 16 -49 12 00 

~ 
18 2S 

1 '' 
~ s 07 12 17 

1 
Koordinasyon heyeti taraf m -

dan dört yeni kararname İcr3 Ve
killeri Heyetlnce ta•dik edihnis
tir. Benzin tahdidatı hakkındaki 
kararın da bunlar arasında olnıası 
muhtemeldiJ", 

Ankara belediyesi taksi plıikası 
aln1ak üzere :yapılan mi.il'acaatları 
reddetmektedir. 

Bu kararnameler yarın resmi 
gazetede intişar ederse, derhal tat
bik mevkiine konacaktır. 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISllfiNDA 
Bu a~am saat 20,30 da 

A1·ak takımı arasında 
İstiklil caddesinde Komedi 

kısmında 

Bu akşam saat %8,30 da 
D AD 1 

Şehrin her tarafına otoibüs temlıı 
cdil.miıtlr. 

Jfo. 
RAŞIT RIZA TIY ATROSU 

B • de Piıldn ~ber S..lktaf Gllrel 
&!nemasında: 17 ldzıcıl.qrin alı:pmı 

ÖP~ 

"Seneler var ki 
Amerika harp 

içinde,, 
Amerikalı bir kadın 

muharririn yazısı 
Nevyorlı:: 17 (A. A.) Me<;hur Ameri

kan kadın muharrir Dorothy Thomp 
son, Noevyork Herald Trlbune Gazete
.sinde neşreltigi lıir makalede şöyle de
mektedir: 

eseneler vark: biz harbdeyi.z. Bu, in
karolunmaz bir hakikattır. Bu il.dru
harbsiz barb, tıbkı ortadan kaldırıldıgı 
söylenen diğer milletlere karşı olduğu 
gibi, bize karşı da aynı şiyast diploma ... 

. ..tik ve psikolojik vasıtalarla yapılmak
tadır. 

Ümidim şudurlti, Amerika Birleşik 
devletleri, İng.ilteı-eyi hem kalkan, hem 

de laboratuvar olarak: kullanmakta de
vam eder ve askeri kudretini de dur
madan artırırsa, harbden kurtulabile
cektir. 

F ransada fena 
havalar 

Cenevre 17 (A.A.) - Yukarı Sa
vua'dan ~elen haberlere ııöre, fena 
havalar. bu mıntakada mühim ha
sarata sebebiyet vermiştir. 

Anneev'd<! birçok yolları su bas
mıştır. Dai!lara mebzul miktarda 
kar yabnıstır. Rhöoe nehri taş -
mağa başlamıştır. 

• Vichy: 17 (A.A.)- Hava.s bildiriyo~ 
Yüksek Muallim meklebi direktörü B. 
Jerome, azledilen B. Rous.c:y yerine, Pa_ 
ris Akademisi rektörlügi.ine tayin edil
miştir. 

Asker gözil~ 
cepheler 

( 1 lrıci r.ah,ft'df'n drvam) 

İtal\'anların Arnavutluktaki kuv
vetleri azami 250 bin olarak tah
min edilmektedir. Bu orduyu mü
himınat ve yiyecek ile beslemek 
icin İtalyanların evvelce büvük 
stoklar hazırladıklarına siinhe vok
tur. Fakat muhtevirntı mütemadi
yen erirroekte olan bu stokları da 
beslemek lazımdır. Bt '.ln icin de 

Arııavutlul!un iki mühim limanı olan 
Avlonva ve Drac hatıra ı;!elir. Hal
buki bu iki liman mütemadi bom
obardımanlar altında istr!ade edi -
lemez hale l!etirilmcktcdir. Bu şe
rait dairesinde. İtalvan ordusu -
nun vazivetinin hiç de ivi olma
dıio. bilakis daha zivade kötüleş
meiie d-Ogru l?İltii!i anlaşılır. 

Akdeniz harbin kat'i 
muharebe meydanı 

( 1 inci •ahi (eden deram ) 
yetin tablosu. nazi µropa~audası
run çizdiği tablo değildir. Haki -
katle, 'Vılhelnıstrassen:ıı hırslı 
oyuncusu, fütuhatı birbiri üzerine 
yığarak, ancak. nizan1sız, gayri 
memnun, nisbetsiz ve fevk.alide 
zayü bir temel Ü7.erinc ın•it."Sses 
bir nevi inıparatorluk yapınıya 
nıu,·affak olmuştur. 

Saltanatı halinde bu imparator
luk. şimrli kar~ı;.,ınJ::ı İngiliz im -
11aratorlu~unun gittikl•e artan ha
va l.ııvvetini görınektedir \'l b:ı 
iıupo.•ralorluğun dilrhclcri, vnlnız 
İngiliz commonwealthinin • değil. 
fakat ayni zaına!lda geni!;> mikyas~ 
Uı Amerika Birlesik Devletlerinin 
endüstri kuvvetinin ınuazzam ka.v
uakları sayesinde gittikçe daha 
ziyade kuvvetli bir tarzda ken -
disini hissettirmektedir. 

•Harp artık kazanılmıştır, dc
ncn1ez, fakat kazanmak imküıı .. 
)arı, bugün her zamankinden çok 
daha zi.vade miisaittir. 

Sulha ve dünyanın sağlam inti
habına doğru en kısa yol, muhak
kak ki, İngilterenin ve Amerikun 
milidinin tuttuğu yoldur.• 

Ne\'york Times gazetesi •Taran
to lıarbin döniim noktası• ve •hal
ya Alı.denizde tehlikede• baslık -
ları altında diyor ki: 

•Akdeniz, harbin kat'i muharl'
be meydanını teşkil edecektir. Alı.
ienizde birçok muharehe giircce
iiz. İşin tuhafı şudur ki. hugiin, 
Mnsoliniııin fazla hafiflikle Vu
nanistanda yapmak hevesine ka
pıldığı gezinti saikasile, İtahan -
]ar yalnız zırhlılarını ,.e Mısırı 
kaybetmekle kalmadılar, fakat ay
ni zan1anda Akdeniz muharebe -
sini de ka:vheylf'diler. Bilhassa ha
len Stalinin muvafnkatile kıt'ada
ki '\0aziyetlerini takviye ile ıneş
gnl olan Hitler, Musoliniyi Akde
nizin güvenilmez sularında yalnız 
kendi vasıtalarına bırakırsa, Ta
ranto harbin dönüm noktaş.ı ola
bilir .• 

ON24SAATI 
içindeki 

Hadiseler 
(Bu :l"l21lllll metinleri Azı&. 
dolu Ajansı bültenlerindaı 
almımstır .) 

Telhis eden: MUAMMKB ALA'!'UJ' 

İngiltereııin Moakova büyiik el
çisi tarafından, ilti memleket ara
uada bir •Modns Vivendi• ye 
varmak için, Sov;yet hükı'.imeti.De 
çok mühim tekliflerde bnluaiuiu 
dün Londrada teyit edilmiştir. 

Bn tekliflere pre, Baltık me
lekeilerİRİn SHyetlere ilhakı tas
dik edilecektir. Harbi müteaki• 
toplanacak sulh konferansına Sov
yetlerin çaiınl.ması şimdidca ra
ranti edilmektedir. Sovyetler a • 
leyhine başka bir devlet ve dev
letler grupu tarafından yapılacak 
bir taarruza İngiltere iştirak et
miyeceğini taabhüt eylemektedir. 
İngiltere daimi bir ademi te<:avüz 
paktı imzasına da hazırdır. 

Bu tekliflere şimdiye kadar ce
vap verilmemiştir. 
AMERİKA ALMANYA İLE 

MÜNASEBATI KESİYOR MU? 
Diğer taraftan Amerikadaki bü

küm vermeğe salahiyetli siyasi 
müşahitlere göre, Amerika hiidise
leci yavaş yavaş, fakat kat'i~·etle 
Alman}'a ile siyasi münascbetl'! • 
rin inkıtaına doğru gitmektedir. 
Müşahitler bu hiilı.iintlerini söy
lenen hazı nutuklara ve alınan 
tedbirlere istinat ettirmektedir. 

Amerikadaki ecnebilerin faali
yeti hakkında tahkikat yapmağa 
memur komiteye tam salahiyet 
,ıerilıuit.:tir. Konıite Alr.ıan konsc:>
losluklarında ve istihbarat ajans
larında 1raştıruıalar yapnıağa ha
zırlanmaktadır. 
Müşhitler Hariciye Nezaretinin 

vazi)·etinde bu suretle zımn.i de
ğişiklikler görmektedir. 
Alnıanyada ~" Amerikan gaze

tecilerine müşkülat çıkarılmakta, 
hu P"azeteciler hemen hiçbir ha
ber alamamaktadırlar. 
BULGARİSTANDA INGİLİZ 

ALEYHTARLIÔI 
l\ı:Ilet müdafaası kanun l.'iyiha

smın dün Sobranyada ilk okunuşu 
bazı tezahürata sebebi.vet \·t'rmi.ş
tir. Bu ıniizakerelec esnasında ha
tiplerin ekserisi farm~':-;onluk ve 
Yahudilik aleyhinde bulunmuş • 
lardır. 

İngiltcrenin en bii,·ü!.;. Bulgar 
c!üşmanı olduğunu SÖl !iyen hü · 
kıiınet partisinden bir hatip al -
kıslanmıştır. Ekseriyetini talebe
nin teşkil ettiği gençlerden bir 
grup n1cclis öniinde toplanıuış, 
yeni kanun lehinde tezahüratta 
bulunınustur. 

YUNAN CEPHESİNDE 
MUHAREBE VAZİYETİ 

(;i;rice cephesinde şiddetli Cla

harcbeler devam etmektedir. Yu
nanlıların hu muharebelerde Gö
riceve tamamile hakim olan İ\'an 
dağ{arını hedef tuttukları anla -
şılıyor. Son alınan lıaberlere göre 
Görice nuntakasında Moravanm 
cenubu sarkisint'~ki bütüu tepeler 
Yunanlılar tarafıııdan zaptedil -
mistir. Bu suretle İtalyanlar ya -
vaş y.avas tutunanıaz bir vaziyete 
virmektedirler. 

Piııdos mıntakarnıda Yunanlı
lar evvelce İtalyanların eline geç
ınis olan bütün köJlcri geri al -
mı:İlardır. İtalyanlar bu köyleri 
yakarak harabe haline çevirmiş
lerdir. 

A tina radyosu, Yunan toprak ... 
larında, esirler hariç. hiçbir İtal
yan a;kcri kıılmadığını bildirnıh~
tir. Diğer taraftan Yunan ordu.sn 
harp gana!mi toplaınae-a devam 
ediyor. Son tadada göre İtalyan
lardan alınan ganaimin listesi şu
dur: 

14 ağır top, 182 ağır mitralyöz, 
Z60 hafif mitralyöz ve otomatik 
tüfek, 9000 tüfek ,200 harp leva -
zımile dolu kamyon, 300 muhtelif 
esliha ile dolu sandık, 1758 top 
güllesi. 
HAVA HARb"KATINA GELİNCJ: 

İngiliz tebliğine göre, Göricenin 
şimalinde .İnıfİliz tayyareleri mo
törlü bir ltalyan kolunu bomba 
ve mitralyöze tutmuşlar, büyiik 
zayiat verdirmişlerdir. İtalyan or
dusu karargahı olan bir çiftliğe, 
etraftaki birçok askeri arabalara 
taarruz edilmiştir. Kalabalık di
ğer bir İtalyan kıt'asına da mühim 
zayiat \'erdirilmiştir. 

:\tANASTIR TEKRAR 
BOMBARDIMAN EDİLDİ 

Son Yun an tebliiine göre, İtal
yan tayyareleri evvelki gece Yu· 
goslavyada Manastır şehrini tek
rar bombardunan etmişlerdir. Ba
va dafi bataryaları mukabelecI. 
bulunmuştur. Bu tayyareler Ma
nastıra taarruz etmeden evvel 
Yunan toprakları üzerinden uç 
muşlardır. 

ALMANLAR LONDRAYI 
SİDDETLE BOMBALADI 

Son İngiliz tebliiti, Alman tay
yarelerinin evvelki gece Londra 
Üzerine 1 en iden şiddetli bir ta • 
arruzda bulunduklarını bildiriyıtt. 
Gavet \·;iksektea u~n Alman tay
yareleri hükilm.et merkezinin pek 
~k mahalleleri üzerine Wc kJl 

On iki ada 
teslim olacaktır 

(~clenııe-J 
Kıbrıs düşürülecek, ltôiyiik bir ha
,.. ve cı-D bnkını ile lıirlilde 

Yan- aMiann. M - iki adalan 
tahşit eıılileıı İt..lyaa tümealeri 
Filmine ve Mısıra ihraç oluna· 
caklardı. Fakat, Yuıtaaistanıa is
tila ...nı-...mesi, bilakis İtalyan 
ordnsımun Arnavutlukta hezime
te uiraması, İtalyan zırhlılarJDlll 
:ran yanya ktınlmaın bu plhı 
suya düşiirm6:ı; İngiliz bahriye
Iİne harbin baışmd.aniıe'l'i ımıdtit 
fırsatı kazandırmış, on ilri adayı 
başıboş .kalmıya mahldbn bırak • 
mıştır. 

Giritten, Sakız ve J(ilırıstaa ea 
iki adalara bnndaa böyle yaptla
cak hava taarrl1%lan bn adalar • 
daki her türlü İtalyan mukave -
metini kırabiJ.,.,eii kadar auları 
kendi haline daha üç ay b<iar 
terketmek bile yiae hu adalann 
kendiliğinden teslim olmasını icap 
ettirecektir. Adalarda stok iaşe 
maddesi bulunmadığı pek kolay
lıkla tahmin olunabileceii katlar 
halkın istihsal ettiği gıda madde
lerinin de orduyu ve halkı bir a
rada iaşe edeıniyecefi muhal< -
kaktır. Bu vaziyette yapılacak bir 
kaç bombardıman adaları teslim 
bayral'mı çekıniye davet olacağı 
kadar buralara fuzuli yere geti
rilmiş İtalyan tümenlerine de 
hiirriyct, kurtuluş ve nim•! Keti
rttektir. 

Her bakundaa on iki adanın 
İtalyanın hakimi--eti altında kal
masına imkan yoktur. İtalya, şim
diden bu adalan terkettiğini illn 
edebilir .Bunun en büvük sebebi 
de İtalyanın yanlı, hesaba dayan- ı 

ması ve Yunanistaua taarruz cy
l•mesidir. Eğer, İtalya harbe gir
diği zaman verdiği söze ve temi
nata sadık kalınış olsaydı, Yuna· 
nistana tecaviize kalkı~arak kendi 
ko"lwna İngiliz kudretini davet 
etmem~ bulunsaydı hiç ~üphe yok ı 
ki pesin \'e mukadder mağlubiye
tini bu kadar kolaylastırnuş ol -
mazdı. Çok evvelden işaret ettiği
miz şu hakikati bir kere daha ha
tırlalnıayı yerinde buluyoruz: 
İlaly·a maglfıp olmaktan rn ce•a
sını cekmeldcn kurlulanuyarak
tır. Fakat, daha evvel on iki ada
lar teslim olacaktır. 

ETE~ İZZET BEiNCE 

Milli Müdafaa Vekili 
bu sabah geldi 

Milli Müdafaa Vekili B. Saffet 
Arıkan bu sabah Ankaradan seh
rimize ~elmistir. 

----0---

Piyaıaya çıkarılan 

yeni banknotlar 
Yakında Milli Şef Reisicumhur 

İsmet İnönünün resimlerini taşı yan 
banknotlar peyderpey piyasaya çı
karılacaltlardır. Bunlar eb'at. tez. 
vinat ve renk itibarile hakn piya
sadl tedavülde bulunan veni harfli 
banknotlarımızın ayni olacaktır. 

gözetmeksizin infilaklı bombalar 
ve yangın bombaları atmışlarılır. 
Bilhassa evlerde, mağazalarda, ya
zıhanelerde mühim hasarlar ol -
mustur. Pek çok yangın çıkmışsa 
da, bu yaııgmlar müşkül şartlara 
ra~men söndürülmüştür. Ölüler 
ve yaralılar vardır, 

İngiliz tayyareleri de Hamhurı· 
da dcmiryollarına, gemi inşaat 
tezg31ılarıoa, umumi hizmet ser
vislerine geniş mikyasta harekat 
yapnııslardır. Ronania Assag pet
rol tasfiyehanelerinde, Voss tez -
gıihlarında bir çok yangualar çı • 
karılınıştll'. 

Kiye), Ostand, K:ıle limanlarına 
da hiicum edilmiştir. Bu harekit 
esnasında bir Alman tayyaresi dü· 
şürülmüştür. 

ALMANLAR SELANİKTEN 
NİÇİN GİDİYOB? 

_: S O N . T • L G B A P - 1 z !tti nsftll'f tMI 

1 ISTANBUL BELEDiYESi lLANLARl 1 
Beleıd.i;ye ft husus! idar~ enu!'kli ve ökstızlerin 940 ,.,iL ı ınci a:u a.vhlc: yoı.. 

1aım. tlmdbaberlttinin kabulüne 15 tcşr1:üani 940 dan itibattn ba.şlıwr.~tır. 
M&a1 Mhiplecinin mensup oldukları dairelere mUr.tcaatla yokla.m.alannı yap 

tırmalan illa olunur. (1093.f) 

DIŞ ÇIKARILDIKfAN SONRA .DIŞ APSELERiNDE,AKIL DiŞI ILTIHAPLARIHOA 

RIDA DIS SlJYiJ 
NUH illi< OLARAK GARGARASI BU ILTiHAPLARIN IFASINI TEMiN EDE 

lstanbul Kadastro Müdürlüğünden : 
Fatih kausının Samatya nahiyesine bağlı Kürkçübaşı suıe,.manağa mahaL 

lesinin kadastro tesbit ameliyesi hitam bulmuştur. 2613 No. lu kadastro kanunu
DUD 15 inci maddesi mucibince sureti teııobitini gösterır ce-tveller 16/11/940 ta
rihinden itibaren dairemiz divanhanesine iki ay müddette talik olunmuştur. S. 
mUddet zarfında tesbite karşı itiraz iddiasında bulunanlann Sultanahmet tapu 
dairesi üst ka.tıDda İ.ttanbul kadastro :müdürlüğtine müracaatlan ilin olunur. 
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HAKK:l , KATRAN ;~ 4:5~:~~-. ·;.· ·-1 
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• S Ü M E R Sinemasında Bugün 
Muh~ bir dekor ici-.de cevrilen l!fuel ve nı -'eli 

PARlS DELİLİKLERİ 
Fransız film ndc; Dür.kü PAR1s ... Harpten evvelki PARİS ... 

Gülen ve dan.; eden PAR[S'i göreceksiniz . 
Meşhur Bav Vantura ve arkadaşları Cazının istirakıle 

MONA GOYA-COCO ASLAN 
Pariste çevrilen ve işgalinden 3 hafta evvel ikmal edil<'n bu 

müsıesna filmi ı?Örünüz. 

SARAY 
Sinrnnasında: Güzel 

TYRONE POWER 
ve se,~imli 

SONIA hENNIE 
Muhıesrnn mızanoeni. cazip 
mevzuu, varyete ve ta!M(ola

rile sevircilerir. l!Özlerinı 
kamaştıran 

KARLAR 
ALTJNDA 
FRA..,..,SIZCA SÖZLÜ 

Güzel filmde yeni 

BACK TO BACK 
Dansını dans ediyorlar. 

Siz de gidiniz ve bu eğlenceli 
ve neş'eli süper filnı, ııörünüz. 
İlaveten; FOKS JURNAL son 

dünya haberl,,ri 
"# ._.. 

Sığınak cezası 
tBirinci sahifeden devam.) 

katını ( !) sığınak diye ııösterd&· 
!eri icin 25 liradan 50 liraya ka· 
dar para cezasına carpttrıl.ını$ar
dır. Kontrollara devam olunmak
tadır. 

Dijjer taraftan hükiıınet, İstan
bulda 2000 kişilik yeni bir itfaiye 
teski!Atı vücude getirmi ve karar 
vermiştir. Bu teşkilata 18 - 19 ya.s
vaslarındaki ı;ıençler alınacak ve 
45 ııünlük bir kursa tabi tutula • 
caklır. 

Bu geneler. ihtiyat itfaİVeei vıo
zifesini ııöreeekler ve bir harp vu
kuuıo<la. derhal vazifeleri basına 
~elecekler ve aynen itfaiye efradı 
!!'ibi calışacaklardır. Geneler ma • 
halli nüfus idarelerinde ce!dlecek 
kur'a ile secilecektir. Pasif korun
ma nizamnamesine eöre. vazifeV"e 
caltırılan her genç davete icabet 
etmiye mecburdur. 

--<>--

Analığını öldüren 12 
yaşındaki çocuk 

Develiden bildirildiğine göre, 
Alili köyünde menfur bir cinayet 
olmuştur. Bu köyde oturan 55 ya-
4ında Havva Selvi, Kayaha~ı kö
yü civarında 12 yaşındaki manevl 
oğln İbrahim. Selvi tarafından bı
~kla boğazı kesilerek öldürül -
mü,tür. 
İbrahim Selvi, dilenci olan aaa

lığım üzerindeki 877 kuru'1l alıDalı: 
için öldürmüştür. 

Başka bir 

GÜZEL 
BÜYÜK ANNE 

Bayan E. 'il'. 
50 yaşında oı. 

masına ratmeo · 
nasll gene; gö • 
runmıye ınuvaı.. 

!ak olduğunu anlatıyor. 
cBen 51 yaşındayun, dört defa ev

leam~ ku.un ve 3 adet çoculwn var
dır. Buna ra&men ten ve cildimm 30 

yaş.lannda. bir kadınlık cibi tnw ve net\o 

min olduğunu söylüyorlar ve bunun 
sırrını öğrenmek: istiyorlar. Tatbik et

tiğim usul budur. 

Ben her akşam terkibind~ meşhur 

bir cilt mütelıamlsı taT'3!ından keşfe

dilen ve cildi ıeoçleşhren kıymetli 

cBiocel> cevheri bulunan peınbe renk• 

teki TOK.ALON kremini kullanıyoru'Il. 
Uyurken cildi, besleyip gençleştırr:ıeltte 

ve her sabah daha genç a:östermek+e -
dir. Gündüzleri de beyu (yağsız) 

TOK.ALON kremini kullanınm. E -
mer ve sert ciltlilerle çirkin tenler a.e. 

rinde şayanı hayret bir tesiri vart:hr. 
Mesamelerin dahiline nutuz ett:t!:n ~rı 

toz ve gayrisar maddeleri ihra; \'c ıvu• 

benleri izale eder ve açık mesamel~ri 
sıklftınr. Bu suretle cildinizi yum~
tır ve ıüzelleşti- · r."> 

Siz de bufÜJlden itibaren TOIA.LO~ 
kremini kullanınıt; neticesinden .son 
dertte menmllD kalacaksınız. Hrr yer
de satılır. 

ZAYİ - Beykoz nüfus memurluğı.;.. 
dan ald..ıimı hüviyet cüzdanımı zayi 
ettim. Yenisin! cıkarU.cağımıian eslti-
ıılniıı hükmi! olmadığı ilin olunur J 

Dr. Hafız Cemal 1 '-;::=====M=e=ıi=h•=c=":::ı'=""="":-:-
wK11ıA'll HEKİM 1 DAHİLıtr!.!':!i'!~sısı Askerlik işleri _ 

iM•r_en_e_ ... _ ileri: Z.5 - 6. Tel: ZZ391 Şubeye davet 
Fatih askerlik şubesinden: 

Sehinik1eki Alman kolonisiaia 
Almanyaya dönmekte oldui>ıaa 
yazmıştık. Yarı resmi bir Almaa 
kaynağı bu haberi teyit ederek di
yor ki: •Yunanistanın en ziyade 
tehlikeye maruz mıntakalannda 
ve ezcümle Selanikte bulunan Al
manların memleketlerine dönmesi 
bu hareketin bava bücumlarıadan 
kurtulmak istemelerinden i).,.,i 
gelmiştir. Şimdiye kadar lıu mın
takalardan 8000 Alman hareket 
etmiştir. Bununla beraber, Alman 
hiikıimetinin iki Akdeniz yarım
adası arasındalıi anla'illlazlıia 
karşı vaziyetinde bir değişiklik 
olmadığı da ilave edilmektedir. 

Salıibi ve _,,-iyatı idare eden 
Bat muharriri 

332 - 335 <loitumlu olup ııecen 
celolerden sevk artıi!ı bırakılJ.n 
ııavri islam erlerden (clektr'kc lık) 
san'atına asina olanların her-en 
şubemize ıınüracarıtları. 

ETEM iZZET BENiCE 
Son Telgraf Matbauı 
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Yazan: l.lıentler F. SERTELil No. 32 

«Makedonya meselesini idare edemiyerek, ziya
ına aebebi7et veren Hacı Adil Beydir. » Bu sö
zü Selaaik •alisi Hüseyia Kazım bey söylüyordu 

Su müracaatm en can alacak da
marı (din meselesi) idi. İttihat ve 

Fa.kat, onlar da U"'11DU'l'Qrlardı, 
Cahil :ııümrenin herhanıti bir mak
sat etrafında - ve bil.hasııa bu mak
sat irinde mide meselesi de mevzuu 
bahsolunea - kolayca toplanıp bir
lesrnesi mümkjµıdü. Yobazlardan 
mürekkep bir heyet derhal şeref 
sokaJtında İttihat ve Terakki İs -
~bul bıev"t merkezine müracaat 
ederek: 

•- Dine bu derece hakaret edi
lir mi? Uyuym musunu• Talebei 
uliım seklı on Rne dirsek c;ürüte
rek. binblr maJırumjyete katlana
rek tahsiline d~am edip duruııken, 
bu züppeler bi2d<!n ne istiyorlar? 
Ve onlara neden seri>e«t<;ıe konuş
mak hakkını verivorsunuz!• 

Gibi 1ıehditler eavurmaka ~ 
lırmıstı.. 
Terakki bu me81!levi anca:k pek 
muztar lı:a1dıh U1D11n parmabna 
ııhnak iortedii?i için, sekiz on sene 
medreselerde dirsek çürüten cta-
1.ebei uliim. u darıltmak isteme
mişti. Bir veremlivi dekil, yüzünü 
de; bir züppcvi değil yüzünü, bi
nini birden feda edebiliıdi. Ve fe
da ederek, (din) i oyuncak yapan 
ye bu BUretle hedef ve maksat
lıırma ltolırvca ulaşan yobazları 
rencide etmedi: 

- Ha~. ıı:idiniz .. Medreseleri -
ıııi2lde ııiil.e l!iile oturunuz.. YiviP 
Çniz.. Millete dua ediniz! Sizi hiç 
bir uman askere alıruvacaitız. 
Müsterih olunuz! 

Cevııtıile vobexlan uiurladı 
Daha bir ıı:ün evveline kadar 

memlekette hlkiın olan (pintiler 
saltanatı) nı veni yrkan millet, bu 
Mdisedaı sonra inamnıştı ki, mem
lekette vı:kılm!Ull icabeden bir sal
tanat. bir kuvvet daha vardı: Med
reseler saltanatı ve kara kuvvet. 

Acaba (İttiiıat ve Terakki) bunu 
yıkmah taraftar mrvdı? 
Osmanlı oem.iveti icinde, medent 

bir insamn tMıi. oldui?u bütün mü
lrellefivetlerden masun ve müste&
na olarak bir nevi imtiyazlı insan
lar .eklinde ~an bu (kara lruv
""'t), cemivetin bünvesini temelin
den kemm.ı d111'Ul'ken, İttihatcı • 
lann w ktrnete dört el ile aanl
masında. acabe. bi%im akıl erdire
medll!imls tıir htlımet mi vudı? 

Bir Bulgar mebusunun 
şartları 

Bir dostum tıir «iiı:ı. bana cMa
kedooın baden nic:in ~tti. bili -
'J'()r un • ! Bir tı.nılı:a meselesi 
ytizfinden • dedi. 
Aıwian bir havli zaman ~il<
~ eoma. Sellnil< valisi Kazım za
manında ıecıeıı bo hadise üzerinde 
epeyee durdum. 

İstaotıal. lıök1lmeti o s:ınıda, Se
llıı:llt ~ müstacel bir süre 
ile IQııtl bildiriyor: 

•-· Baloarlar. merkezi Sel4nikte 
llmak oe Manıuttr, Üaküıı tıe Edif'
aede ıtıbeım ~k üzere bir 
banka -aoı. tqebbüsünde im~ 

A....,.tuya - Macaristan impuatoru 
Fnuuuva Joaef 

!er. Bikıle btr bankanın açılma -
ıına kat'iwen müsaade edilme -
mesi ve tqebbüs edilirse, derhal 
kapattınLması .. .-

Valinin buna yazdığı cevapta, 
ortada makul bir sebep bulunma
dıitı halde, bükfunetin bir bankayı 
bila sebep kapatmaii;a hakkı ve 
salahiyeti <Jl.madığını bildirmesi 
pek tabii :ci. 

Banka kaoatılmıs olsa bile, va -
hancı bir bankava tevdi olunaca~ / 
ve beliti de Sofvada saklanacak hır ı 
sermaye ile Bulgarların el altından 
iş görebilecekleri m[imkün <le~il ı 

mıvdi? ı 
Hüsevin K.iznn ~ey arazi jsle

rinde kullanılmak uzere hukumet-, 
ten tahsisat istediği halde alama
mış ve bu yüzden Makedonyanın 
bile eliımbıden ııideceği muhakkak-! 
tır tarzında verdii!i cevaptan son- I 
ra: 

·Eiier bu tahaısatı ı·ermezseniz, 1 
Dahi!iııe Nazırı Hacı Adi! Be.ıin 
Maked.ontıanın zi11mndan mes'ul 
ve muateıı olacaaı süphesizdir. Zi
ra bu meıeletıi idare edemiııen ve 
düşmanlanmızın qözlerini üzeri
mize çevirımecle sebep olan Adil 
Beııdir.• 

Demesi üzerine meclisi vükela 
kararile, yirmi beş bin liralık bir 
tahsisat ııelmisse de, ne yazık ki, 
artık vakit ıı;eçrniş olduğundan, bu 
ı:ıaradan hiçbir suretle istifade 
edilememiş ve arazi isi hakkında 
hazırlanan bütün proieler ve ted
birler ııuva düı;ımüstü. 

Bu arazi meselesi Makedonva
nm en mühlik bir de fü i idi ve me<;
rutiyetten sonra ıı:ecen dört beş se
ne icincle l!tttikce büyüyen bu teh
likeli varanın edavisi eüclesmisti. 

Bu arada Makedonvanın santra
lis meb'uslanndan biri olan •Pan
çedorf. bir hükfunet meb'usu sı
fatile, (Svetlina) eazetesinde bize 
bir takım anlaşma şartları teklif 
edivordu. 

Bull!aristan hüki.tmetinin bizim
le ittifak etmek icin ileri sürdüi!ü 
şartlar ne ise, santralistlerin te -
mennileri de hemen hl'llTlen ondan 
başka bir şev değildi. 

(Devamı var l 

Bayan Fatma Fuat Gücüyener1in ----·· r 

KOLAY YEMEK KiT ABI 
• 

Aile rnaaraflarını zerrece suii•tİmal etrniyen bu eserin üstünü olmadığına en kat'i 
delil yedi defa baaılmıt olmasıdır. Pitireceğiniz bütün yemekleri, yapacağınız bütün tat
lı ve pastaları hem ucuz ve hem de ağız tadı ile yemek için bu eserin rehberliğinden 
İstifade ediniz. 

Bu eaer, kar için değjl, Türk ailelerine hizmet etmek için yazılmıttır. Yedinci tab'ı da 
bitmek üzeredir. 192 aayfa, fiatı: 32, ciltlisi: 50 kuru§ iskontoauzdur. 

Muallim Fuat Glictıyener'in (Anadolu Türk Kitap O..posu) dur. 
S A T 1 Ş M E R K E Z 1 Yeri: Yeni Postahane kar~ısmda. Meydancık hanı, No. 10-11-12 

dedir. Taşra sipariş !eri de ırönderilir. 

İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: 
Evvelce büyük Kmaciyan hanında 30 numarada mukim 

iken halen adresi meçhul bulunan tüccardan Oaman'a 

Hazinei maliyeye izafeten İstanbul maliye mırhakemat müdürlüiiü! 
tarafından İstanbul asliye birinci ticaret mahkemesinin 936/129 savıiı 
ve 13/4/936 tarihli ilamına müsteniden 156936 kuruş farkı fiatın 6 mayıs 
926 tarihinden itibaren % 5 faiz ve % 1 ücreti vekaletle ve 4135 kuru.~ 1 
masarifi muhakeme ve masarifi kra ive ile birlikte tahsili hakkında va-

1 
pılan takip üzerine yukarıdaki a<lresınize ıı:önderilen icra emri adre~inı
zin meçhul bulunması hasebile bila teblik iade edılmis ve vapılan zabıta 
tahkikatına nazaran da adresinizin mechul bulunduiiıı anlasılması üze
rine lıtanbul icra hakimli.i!ince icra emrinin bir av müddetle ilanen 
teblikine karar verilmis oldui!undan ~bu ilanın tarihi nesrinden itiba-, 
ren mezkllr mii<Met kinde borcu ödemeniT ve,·a tetkik merciinden ve- , 
va temviz mahkemesinden veyahut iadei muhakeme yoHle ait olduğu 
mahkemeden icranın ıı:eri bır&kıldı i!ına dair bir karar ııetirmedikce 
cebri icra yapılacağı ve yıne bu müddet icinde mal bevanında bulunma
dıltınız takdirde hapisle tazyik olunnacağınız hakikate muhalif bevan-! 
da bulundui(unuz takdirde hapisle cezalandırılacağmız icra emri tebliği 
makamına kaim olmak üzere ilfuıen tebliı't olunur. 939/3065 

QUINA LAROCHE 
Terkibinde Kırmızı Kınakına 

Kül Renkli Kınakına 
Sarı Kınakına 

gibi en mükemmel üç Kınakı
nanın teksif edilmiş eriyebilen 
bütün unsurları bulunan nefis 
ve lezzeti hoş bir şarap 

hüıasasıdır. 

Doktorlar tarafın

dan tavsiye edilen 
kuvvet ve 

sıhhat eksirldir. 

• 

İyi cİD8 saattir 

Umumi acenta: 
İstanbu l Kutluhan 1- 4 

satış rr.agazaları 
A. R1\~l>CCİ, ~· nhamt1m. 
PAN· lR!S ve SAVADİ5, Ga -

lata, Kar:.ıköy 
K. ARF:VYAN. Sırkeci. 

ALBI::RTO ASSANTE, 
caddMı. 

AZİZYAN 
caddrsi 387 

BirtdPrler, 

istik ifil 

isıiklfü 

Taşra i<,;\n cıccnta aranıy,ır. 

1 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatitil1 
Nevralji, Kınklık ve bütün ağrılarınızı derha~ 

İcabında ~de ile O.., ah nabilir. Taklitleriaden s 
Her verde ullu kutuları ışrarla · iniz. 

SANTA 
UerkM, bma... c )ler .. h, • allUWA ppd 

lr.otay .,.. •iıieMlr 'MI' •'" *•b=•4lır. 

BARSAK SOLGANLARINA 
S..... ..,.et -il-. - -..ıa........ 1>1i:7ülenk v• 
Küçüklerde ..,11ep olacıeit 6elıli lrelor ı<is ön- almarak oohl

cuı haslalılllarıııda -· kılll ....U.n fayılalıd1r, 
BN.lmlertınl.e •e hal•••tta taY'tll;re edilen k müsta.llur ıter 

"M1 h•-efe balunur. 

Kutusu 25 Kurut• 

Bayanlarımızı aybk üzüntülerErıde' 
Kurtaran gayet ııhhi ufak, yumu9ak ve en ifCı' 

F E""M J"L :: 008'A" G 1 
1" 

Yeni aınboltıj ve daha mütekA.mil bir şekilde 8 lik ve 12 lik k.ı..ıtııl~~ 
niden piya~aya çıkmıştır. Eczanele-rde, tuhafiye ve par!ümt•r mflğa.SS 

ve kadın berberl'C'rinde hizmetlerıne haz.ır olduğunu arı.cderİZ· 

1 /';"' 
--------~----- ~ ,, 
İstanbul Dördü lCÜ icra \lıtanbul Dörd~nc~110 : 

Memurl i nda.ı: Memurluguıı 
1
1,1 

1 ö ç k b" d Ha••"' . 1 Evvelce Galataıla mera- ar§ıyı e ır e • ıti~ . 
bit hanında 1 inci katta mu- aokakta koltukcu .Atae 111~1; 
kim iken !-:ı!en adre•İ meçhul ayni yerde 3 numaradııb~I 
bulunan tüccardan Kostan - iken adresleri meçhul 
tin Sümbüıidia'e Mehmet Salim'e 

1 -a7.ınei mali yeye izafeten İstan-
1 bul malive muhakemat müdür -

lüi!ü tarafından İstanbul asliye 
birinci hukuk mahkemesinin 34/ 

S'~e 
i.tanbul malı~'C hazın\~~ 

1 ii::s::::ı.ı.=~!.,;;lw.ı;ı:ı,t:-:-•&ı:::z::ı -
• • . 1 

ZAYI MUVAKKAT IllS:SE SENEDi ı 

1011 saydı ,-c 239 K. sayılı ilamın:ı 
müsteniden 6900 faaıun 'J1o 5 üc-

fcten İstanbul mali\ e n"ll "Jn 
müdürlüğü tarafından S:ı'· ~ 
met Ücüncü sulh huıu.~ ;;, i 
lii!inin 936/1468 sa\'llı ve :;4 
tarihli ilama müslenid<'n 18 ıl 
kuru..-un dava tarihi ol~n . ,. 
tarihinden itıbaren °< 5 taı: ~ Sahip olduğum 'J'ürk tiraı·et bankası 

anonim ~irkfti.inın 104, 151 ve 185 nu- ı 

maralı cem'.fln dokuz hh,se se!ledine ait 

Uç kıt'a muvakkat hisse ~t'."di mnk-

buzunu 1.ayi t>ttim. Ye-n!sini alacağım

dan eskilerin1n hükmü olmadığını Uoln 
eylerim. 

Çorludon Mustara oğlu değirmenci 

Musa kaptan 

DEVRED[LECEK İHTİRA BERATI 

c:Torba yalaklar ve bunların tar:ıı 

imali ile bunlara mahsus iki kattan mü· 

tesekkil kum.aş• hakkındaki ihtira için 

İktısat Vek:flletinden i~tihsal edilmiı 
olan 30 sonteşrin 1932 tarih ve 1590 

No. lu ihtira beratının ihtiva ettiği hu

kuk bu kerre başkasına devir veyahut 

icadı Türkiyede mevkii fiile koymak 

itin icara dahi verilebileceği tek1il edil ... 

mekte olmakla bu hususa fazla maJQ

mat edinmek istiyenlerin Galatada, As
lan han 5 inci kat 1 _· 3 No. lara mü
racaat eylemeleri iltın olunur. 

reL ,.,.kiılet " 157 lira 15 kuruş 
masarifi muhakeme ve masarifi 
icraive ile birlikte tahsili hakkında 
takip talebınde •bulunulmuş ise de 
yukarıdaki adreııinize gönderilen 
icra emn adreslnizin mechul bu
lunması hasebile bila teblii! iade 
e<lilmis ve zabııaca da yaptırılan 
tahkikatta yine adresiniz meçhul 
kalmıstır. 

İstanbul icra ilıakimlii?ill<.'e icra 
emrinin bir av müddetle ilanen 
tebliitine karar verilmiş olduğun
dan tari'ıi nesrinden itibaren iı;bu 
müddet içinde borcu ödemeniz ve
ya tetkik merciinden veya temyiz 
mahkemesinden veva iadei muha
keme volile ait olduğu mahkeme
den icranın geri bırakıldıi!ına dair 
bir karar getirmedikce cebri icra 
vapılacab ve yine bu müddet için
de mal beyanında bulunmadıitınız 
takdirde hapisle tazvik edllece -
i?iniz, hakikate muhalif beyanda 
bulundui!unuz takdirde hapisle 
cezalandırılacaihnız lüzumu ilanen 
tebliğ olunur. 939/5605 

10 ücreti vekaletlı:- ,·c 8'i rııs~ 
masarifi muhakeme 'c. 1181t!ll, 
icraiye ile birlikte tahsihe,ıeı r 
yapılan takip ü7.edne a.dı ore'' 
ııönderil<:n icra emırlerı 3 

5c• 
nizin meçhul bu!unmosı l~~~"'n 
bila .tcbliil iade edi!'".ıs ~•iP'" ~~ 
dan Istanbul icra hak.ı'llll "uod1 ~ 
emirlerinin yirmi gun ~ilpı''ı 
ilanen tebliğine karar vehi r ';ır 
duğundan isbu ilanın tar~del iC ~ 
den itibaren nıezl:ı'.ır mu ,

8 
ıt1 .1 

de borcu ödemeniz ve' 8~~e · 
merciinden veva tem viz ııı e ~ol'', 
sinden ve iadei muhakel11 iC~ 
ait olduiıu mahkemed~n bif ~., • 
ııeri bırakıldıl?ına daır ,.3pı ~ 
"~'irmedikçe cebri 1cra ·pdl 
ca~ı ve vine bu müddet ıcı · ~ı 

kSı 
be\·anında buluıunanız a. "e 
haoisle tazvik ediJccei?i"~oW"' .. 
kikate muhalif beyanda zall~ t 
l?uııuz takdirde hapisle c.~; J11 , 
rılacağınız icra emri tebh ,.sf'a!. 1 ı 
mına kaim olmak i'ızrrc t'1g;JS '' 
nıza ilanen toblili olunur. · 

F O S F A R S O L F O S F A B S O L, Kanııt en kayatf lı:ısmı olan lnrmuı yuvarlaoklan tıuı:eliyenık çoğaltır. Tatlı ittıı>. telllia eder. Vileude devamlı cençlik, diıı(lik Yerir, Siı:irle7i cıııl•ıı-f, 
tlırarak asabi huhranlan, aylauıulağu ciderir. K1Wlllİt inlubularda. banalr. tembeJlitiııde, Tifo, Grip, Zatürrieye, S.ıtma nekahetlerind~ Bel~kliği ve ademi ilı;tid•td• 
kile alma1ı:ta .. yanı hayret faydalar tem.in eder. bıl' 

FOS FARS O L'ün: diğer bütün ~et §Unlplaruadan fiatil•liitl DEVAMJ..I BİB SURE'ITE KAN, KUVVET, İŞTİRA TEMİN l:l'MESİ •• ilk kullananlardı 

N KUVVET IŞTIHA Ş'lrubu te.uilli tierhal ,Wtennesidir. t~l KA ' ' Sılıha.& Vokllellnlıı ...mi mllsaa<kslnl lııahdlr. Bor eurode l>ulunar. "lj 
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YAVUZ SULTAN SELiM .. -

Halifelf!r Diyarında 
No.« Vaua: M. SAMI KARAVEL 

~ 

iki kardeş birer gemi · donattılar 
- Padişahım, o berilin lil:ırdısı 

mı olur?. Bu kadar vakittir deniz
lerde ararım onu. Fakat o dur
madan benden kaçar. Padifabı:nı. 
ferman ederlerse genıılerini hava
ya uçururımı. dedi. 
Padişah. Barbarosun bu 8Özle-

rinden ziyadesile mahzuz olup 
ve sırtını oqıyarak: 

- Oğlwn Hızır Bey, sen bu mil
letin en havırlı oğlw.un!. Allah 
senden razı olsun! Sana Hayrettin 
iı;,mini verdim!. dedi. 

hte o zamana kadar freııkler
~ Barbaroa, yani hırMlZt sakal, 
'l'ürk lrorsanlannca R'lıl ismi olan 
H1zır adile çağırılaıı Barbaıw, pa. 

dişahın ell'rile Hayrettin ohnuştu. 
Bundan sonradır ki, Hızır Bey 

Barbaros Hayret!in namını al -
mıştır. 

Padişah, Barl:ıaros TJayrettine 
ook geçmeden Cezau .beylerbeyi -
!iğini uhdesine verdi. Barütbeı 
vezaret kr.ptanıderya tayin ettL 
Bu suretle kaptanı der;a Barlıa -
ros H!yr .. ttin p~ rJ(lu. 

Bar'ba!'IJ6 Hayrettın paşa, na -
mt.ıılu Ye ı;eciyesi kuvvetli bir 
Tiirktü. Padişaılı, Barbaıc.sa ~rek 
birader:ıle, gerek yalnız yaptı~ı 
):<ırsan ımıharebelerln:n birer ta -
riheeslni vuınasını emt Ptmişti.r. 

Havnttln J>all, bir risale tertip 

edip padi.şaiıa takdim etti. Bu ri
saleyi yazan zat maiyeti kaptan -
!arından meşhur Sinan Reisıır. 
Mezkfır risalenin mütalaasından 

anlaşlıdığı üzere Barbaros Midilli
de ikamet eden Yakup namında bir 
adamın oğludur. İshak, Oruç, İlyas 
isminde üç kardeşi vardır. Kendi
sinin asıl ismi Hızırdır. 

Barbarosun babası Yakup Ana
doluludur. Açacvası ahalisinden 
Anad<ılu sipahi oğludur. Yakup a
ğa da Midilliye sipahilikle gel -
miştir ve orada kalmıştır. 

Yakup Beyin dört adet evladın
dan büyüğü İshak Midillide kal
mıştır. Diğerleri ticaret etmek ü
zere denizde gezerlerdi. 

Bunlardan Oruç Reis ekseriya 
ticaret için Mısır ve TarblUSşam 
cihetlerine giderdi. 

Hızır, kardeşi İlyas ile Serez ve 
Selanik taraflarına gidip gelir -
!erdi. 

Hızır, kardeşi İlyas ile bir sene 
Rados önünden geçerken Alı.de
nizde korsanlıhla dolaşan Rodos 
f(ivalyelerinin gemilerine tesadüf 
ederek harbe tutuştular, 

Bu zaman ikisi de pek genç ve 
adeta çocuk oldukları cihetle şi!
valveler Hızınn bindr · 'v v -

kalayıp çocuğu da zindana attılar. 
İlyas ise bu ansızın zuhura gelen 
mücadelede şehit oldu. 

H;zırın korsanlığa çı.klşı zin -
dandan kurtulduktan sonra olup 
en evvel Sultan Kurkut, Antal -
yada iken anın hiınayesini görmüş 
ve on sekiz oturaklı bir perkende 
ile denizde dolaşmağa başlamıştır. 
Şehzade Sultan Kurkut, Yavuz 

Sultan Seliınin ikarde.şidir. Hı.zır, 
bir müddet Rodos adaları etrafın
da dolaşarak adalara mensup bir 
hayli gemileri zapt ve yağma et -
tikten ve Radoslulardan bu yol ile 
intikamını aldıkan sonra İtalya 
taraflarına geçip, Apolya suların
da dahi harben bir takım gemiler 
zaptederek yüklerini almıştır. 

Hızır, kış gelinceye kadar de -
nizlerde dolaşı"' kışı dahi İsken • 
deriyede geçirmiş ve ilkbaharda 
Cer' be adasına vararak ağır lıiı o
lan mallarını orada bıralr.ııp Qs -
manlı imparato.rluğu ııu1arn.a dön
mü<tü. 

İşte, bu .,,-ada Yavuz Sultan Se
lim tahta çıkmış bulun uy-ordu. 
Şehzade Kurkut Sultan da Ya -
vuzdan korkusundan ~ salı: -
.ıa t~ --

Hızır şehzade Kurkudun hiına- Vakıa Hızır Reisin o zamana ka- detli bir mukateJeden sC ·ıl', 1
1

' 

vesile ve ernrile dfuıman sularında dar geçirdiği bir kaç harp vak' ası gemivi zaptettiler. .. ,eti" ıJ ~'ıı 
ve düşman üzerine korsanlığa çık- mesleğinde ilerliyeceğini kendine Bu gemide İspanya W:,, 1",, L.".> 
mıştı. temin ey !ediği gibi şanını dahi de- r ,. e,.. ~,, 

Hızır, Mmi<i ~eh2ade Sultan niu:ilere tarutm14'1ı. dan biri bulunup, he rar" ıf 1
• 

Kurkudun kaçıp saklandığını, Ya- Beni Hafas Hızıx ve kardeşini mukabelede fevkalade ı~3ıile~ t-
vuz Sultan Selimin tahta çiktığını ikabul ederek korsanlıkta alacalı.- bat eylediyse de iıkıbe~~· (>flıl ~ 
Beyazıt Velinin tahttan sukut e- ları ganaim malından beşte birisi rafından esir ve kat1°1 .. r'eıle i { 
iğini haber alnca hiinı.isiz kal - kendisine verilmek şartlle Hal - dan sonra şecaat ve ~it ,-e~ıı <' 
mıştı. Bir müddet Rodos adaları Jrulvad isminde bir kaleyi bun- yardımile her nöbet f'.eılt-111 ı 
arasında dolaştı. !ara mer.kez olınalr. üzere verdi. ikarı yakalıyarak hcıtl 5~ .,ıt•~ 

Fakat, Yavuz Sultan Sellin, Ak- Bu ilr.i birader hiç bir tarafın itlı ... ~ 
cienizde Türk korsanlarının ;.ıu - hem de gemi adetler ıııP e ~ 

muaveneti olmadığı ve her mua- ve nerede meharetı o. ~.r 
valdcaten hareketlerini durdur - veneti yalnız birbirile ittifak ed&- mahir Türk gemiciletı ...ıJı"'11 malarını emredince Hızır Reis k ilr.:is' · b' · ~-- tı.p (H ·" ., "' 

re ı ırer gemı """'• . iki kard-e gel;,., ;ntis"';_..ı!P~,r 
k&rdeşi Oruç Reis ıle birleşip Tu- """) tarihl · doğru"'-''-·' d ..., ..,. o"'' " 

k ıd 1 b ""v erme .......... va - lerın· den bır' y--Aan 8·ıerW .., nus taraflarına çe i i er ve u d ilk def ·'--ak,__ amal< aııu _, ,. 
d an a .,..... OLUWıet ar dig"er tar-~tan dahi ge•~ .... 'P.., J çekilmeleri ayni zaman .ı bir üzere denize çıktılar. "" ne ...-".,ııı''~ 

mecburiyet idi. Evveli buğday ,,;;.klü bir Cene- tJra arttıra sekiz se ~ ıı~" 
Çünkü, ~ade Kurkud Sul • , - · ind •--'· parça · ..ııı~ 

vız. g-;..ıne· •--"üfl' e _ ....... ~~,_ • man ıç e ...... ,,.. ıııw-tanı Yavuz Sultan Selim yakala- ~ ...,....,. ......,....,.,,. .. ehlı ,_ san do f. 
ten SOnra -.ı..- -'''-'u" bır' .. ,._,,._ muc ez ,.or . .:A .. t•rak lt&tleylem.işti. ..~ "~ ..,.,_,..,. nşJardır dP'., ,.. 

O zaman Tunus, Ber.ı Hafas fi- ilr.alyona daha teadüf .ı<tiler' aru ıoe~;: ~f:'1defa iki İı.a

12
~ç ...., j~ıı' 

merasının elinde bulunuyordu. daıhi h.ari>en elde edeft!it bu iki şi- mi ile Halkulvaddarı .- : f 
Hızır, dojnaca mahalll hük\ıme- ilıan yedeklerinde ıoidqu ~e ,.., ,.,ı 

te müracıuııt edip, kendilerlıılıı kor- Tunıaa ııeldiJer, seyahat yapar gibi e vr ' 
san olchıklarmı ve o zamana lr.a- Bu eeferi müteakip üç gemi ile elinde bulunan BaCaY ' 
dar yııptık1an tecrübelm dolayı- tekrar AYruP& ıınlarma w sahil • nüne ııeldiler. _ _,!il' 
aile ilerlemek ümidlııde bulun • lrrine yürüdiiler, Bu defa da fa • Ansızın bir filo ~ 1 

duklanm ifade ederek meıı&a it- panya NDlilerinden bir ·~yı nanması azerJerine ....... _ ... ,._.-~· 
tihaz eoylımıft ilıze:e lıir lmlıal »- yakaltıchlar w vakit ~ • --- ..... ...... 


