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Yunan 
~alibiyeti 

~et veriyor 
l ·- -
~oslavya, faşist partisinin 
Ilı ık edilmemesi, bu dost 
,~nıleketıe İtal)·an heyuta
ı.,: ka.rşı evvelce hissedilen 
llıu ddutı erin Yunan zafcrilc 
it {••afik olarak tedricen 
it; Ve maneviyatın yük -
)o llıckte olduğunu gösteri-

r,. 

,_,..._: ~fEM lZZET BENİCE 

1 

L 

1.,1~ 1Yada başkumandan ve 
lıır Ut~nları d~i;işmiştir. Fa
u"•nın tasrıiki teklifi rt>d
.\i~r~r. Güuiiıı siyasi bitli· 
~ 1 ,11~• heı iki lıa,·adis de 
Q a \'~ Bal"..:anların müs -
rıı d~rı baı.ııııından büyük 

;. 1
1lltYcti h::izdjr, 

ıj 

"'. 
o 10 20 •• 

'on ·~~eri nou\'affakıyetle -
ı, gıııılerde ikıi,ap ettiği 
•ı,;nah.iyet Yugoslavyada 

ı. İt;ı ı duzeltıııiş n ) ükselt
'n !~:an orı'usu 1939 ilkba

Yunanistan - Arnavutluk hu dudundaki harp saha,ının 
mufassal krokisi 

ıtıbaren Arn~\'Utlukta 
ı.,, blh ve 1 . ızurunıı tehdit 

~ <b lieyula ı!li. Bu heyula 
"·~olan i\ i dC\'let de Yu

\e l'un;-nistandı. Yuna· 
t !U:~~ı:aran, Yugoslavların 

Göricenin pek 
yakında işgali 

bekleniyor 
Yunanlıların iler-

dün İngilizler 
akşam Brendi
ziyi bombaladı 
Miilssau destroyer üs-

" lelılil c ile muhat bu
~ n tı da mu'.akkakıı. Avus

~ ~I ıthakından sonra Yugos
.. ıı:"'ıı~a il c hemhudut ol-
1, •arıstaı la hududu, İta!

lemesi durmadan sü de bombalandı 

"' J\ \·c rnavutlukta, hem şi-
•i L henı hı.tün Adı iyatik 

devam ediyor •• _ 
; / k b .

1 
Bombalar buyulc 'n °~unda hudut komşu -

1 
10hafaza cdi}ordu. 

1.>c..n ~· ın da .l\lnıanla? ın iş-
1.ta yan mu a ı I k 

yangın ar çı ardı 
taarruzu ı, ·ı~esi il< Yugosla\Ja ta 

1/'llhverin ~cnıberi içine 
lı~~e!1disire !ek açık kapı 
!bı l Unu ve Sı-ldnik yolu ıdi, 
, 1~•telif el.olliJetlerın bu

ı.. ır\'af. ~~o\: en, Bo!\nak, 
·•ıa · 

j a •ar, Bdı:ıar. Sırp ekal-
IJ;,, '•~ında yapılan çeşitli 

ı 'ak' 1~ 1 h\'c·ri ı iktısadi, siya
lij .~~ t~hdit lcri Yugoslav -

\· 1 hır sıl ıntı içinde bu
lı• Oı·ıl u •, lı . 
~'İ> i;°'l.~·anın hu sıkıntılı va
)a,. tıunc g, tirerek \'C Yu
jaı,.1 •.~•nfaı;aki keklik• bi
~h~ .~nee \nnanistanı isti
~ıı >us etti;;i ve Yu"osJa,·-

l>t k ... " 
, l,t.,J:f.ladan da {C'crit ederek 

lt'tlli ıne te!-1;111 olını~ a da-
4, le hazır bulunmak ;s. 
an nıulıakkr khr. 

püskür tüldü 

j~: \'ııgosl.w hududu İtal · 
~ '\:~ t~rafıw':ın ka!'a!ı~abil-
1'ı4 ı. nık . Jfal~·an ıstılasına 
~ı .:01un~av<'ı bö .. le bir İta!"' ıı . " 
\ı;ııtıl. ~:ırsısında Yugoslavya-
tt h·' ı:vatın ,-c muka,·emet 
•. " h ı· t . ~ lt· 

1 
.ay ı cı;ar!'ın ı geçıre-

ıı,ı" ı·anın l ırı:o,lavyayı si
'~ '

11ada11 k<liın almak ar
•. ~~di kı. nten kola;.-·1aşacağı 
'l\~a· llu takdirde Yunanistan 

17 genç kız ve kadın Foli Berger
de sarhoş halde yakalandı 

'ı:ı. nııl\afL.:, olmus ve 
. 
1 '0 nıı 3 ıı nçü sahifede J 

BeJof:lunda Asmalımescilte 3-5 
numaralı Foli Berjer lokantalarını 
tutan Xesiınin burasını içkili lo -
kanta h alinde işletnıeğe miisaa -
desi oldui:ıı halde gizli fuhuş yu-

,beniz Fedaileri " 
~bııı . 
~aı sgarp harbinde Osmanlı- ltalyan donan-
ı,, atı ve Türk denizcilerinin kahramanlığı 

l o J . ::J, '• •4ciq •manlı - lal yan harbınde Türk donanmasının 
, ,J ~'ıı,~ 1 

e Trablus, Bingazi ve Derne muharebelerini; 
~:ı"' ~tı~~e ~e Beyruta yapılan düıman deniz baskınlarını 
,.,~ 1i4~tıle anlatan yakın tarihin en heyecanlı deniz 
~ııP' lJ ııf ır. 

:~: -~E:NiZ FEDAİLERİ 
~~ ~-~:~ı hazırlamak için arkadaşımız Rahmi Yağız bin sekseni 

i-"11" . 1-' ~ Vesikayı birer birer el den ııeçirmek mecburjyetinde 
lı ~ ı:-~.sene uğra ,;;:·ak mey da na getirebilmiştir. S' hi, ·DAJLERI: Şimdiye kadar üzerinde uğraşılmamı~ 

;/. \1~ 1 llıe\'zu olan 1911 Osma nh - İlahan harbinin en feci 
pıı1\ - ~, a~nelerini, en acı vak'a tarı bütün çıplaklığile ortaya 
l \_ ' 1kalara müstenit bir eserdir. 

ıf. ""~ • • • 
)trı~e ılAnıharpen bir gün evvel yapılan baskınla Alpagot ve Tokat 
~ ı in· 

"11 ın batırılması, Beyrutun bombardımanı, Avnullah kruvaıörile 
·'ql.thrıbrıın düşman donanması tarafından bastırılması, Trablusta 

'~llıırı .Jıbizamı, Bomhyane melhamesf ve Derneye tcıarruz eden dilı

ı bllıasının Türk loPÇ\lsu tarafmdan kaçırılmasile yokluk içinde 
·, •:rı.ır Yarlık göstererek bec hareketi başlı başına dünya deniz barbt 
() 'C!rer sahifelerine mal olan Ti.i,.k denizciltrinin menkıbelerini 

·,. l::.N/Z FE.DAILE.Ri 
rı ~ •trı,~ 1 

'Jfl.ctlt ~ a donanmanın harekatile birlikte heyecan, zevk ve mernk)a 
sın iz. 

başlıyor 

vası bir dansing vaziyetine ge 
tirdiği haber alınarak dün gece 
bir cürmümeşhut yapılmıştır. 

Gece l'akti burasa ansızın gi -
ren eınni)ct n1üdi.irlüğü ahlaJ.: kı~
mı memurları ekserisi 17 18 yeş
larında bulunan 17 genç kız ve 
kadını sermest bir halde erkek • 
!erle yakalqıııışlardır. 

Dİ(.;ER BİR EV 
Yine Beyoğlunda Kumbaracı 

yokuşunda 52 numaralı Zorlu a
partımanının 1 nuınarah d:ıirt..' -
sinde mukim l\ladam Ceni ismiıı-

(Devamı 3 üncü sahifede) 

ASKER GÖZtLE 
CEPHE LE.R 

lvan tepelerinin 
stratejik 

ehemmiyeti 
Göriccnin şiınali şarkisinde 

1663 rakın1h İ\'an dağının nıühim 
teııeleri nihavet Yunanlıların eli
ne geçmiştir. Bu tepelerin sevkul
eeni ehemıniyeti pek hiiJüktür. 
Güriceye hiiıkimdir. iitün yol1arı 
döi(ebilir. Halen şiddetli ve kanlı 
muharebeler olan Görice etrafın
raki gcnis ovolara bu tepe h3kinı
dir. Yunanlıların bu dağı ele ge
~irnıeleri büyük bir muvaffaki -
yettir. 

İtalyanlar, burada dündenberi 
bir mukabil taarruza geçmişlerdi. 
Fakat, Görieenin tahliyesin~ baş
ladıklarına ıöre, mukabil taarruz 

Manastır dün 
sabah tekrar 
bombalandı 

Atılan 

dan 
bombalar~ 

hasar vukua~ 

geldi 

Yugoslav avcı
ları dü:şmanı 

kacırttı • 
Keşova şehri ve iki 
köy de bombalandı 
Belın-at 18 (A.A.) - Yuııoslav 

istihbarat aiansı teblii? ediyor: 
17 teşrinisani sabahı saat 4 rad

dd :inde yabancı tayyareler Ma
nastır ve Kesova üzerinde uçmuş
lardır. Tayyare dafi bataryalarının 
siddetli ateş acması ve Yuııoslav 
avcı tayyarelerinin derhal hava -
!anması üzerine yabancı tayyare
ler bombalarını ancak Kesova ci
varına ve iki köy yakinına atabil
mişler ve derhal uzaklaşarak Yu
ııoslav topraklarını terketmişler -
dir. İnsanca zayiat yoktur. Yalnız 
hasar vukua ııelmistir. 

Roman yada 
köylü partisi 

feshedildi 

Atina 18 (A.A.) - Bildiri!d;
itine ııöre 14 ikincit~şrin tarihonde 
küçük bir yunan muhrip filosu Ot-
ranto botazını eecerrk Adrivatik 
denizır.dc muhtelif taarruzlar vap
tıktan 'onra salimen üssüne dön -
miiştür. 

ltalyan tebliğleri 
Yunan harbini 
ağzına almıyor 

A tina 18 ( A.A.)- Proia gazetesi 
ital~ anların Tarantoda gemi zaJi
atmdan bahsederek bunun heniiz 
bir baslangıc oldu!_runu yazmak -
tadır. Bu gazete yazı~ına şöyle de
vam edi-':or: 

l\Iulıart>besiz zafer hayaline l.a
pılan İt al~·a, I rıuısa ca;ı çrki~ir -
ken üzerine atılınıslır. l\luaz~an1 
donanınasından sulh zamanı isti
fade ediyor \"c nıc!-ıl13. 1923 d'-' Kor
fuyu iseal e,\·li\ordtr. Yunanistanı 
da bir h:ı111lct~c i~val edeceğini 
zanne~ ledı. Fakat Pindosda İtal

yan orduf.u tnnı b ir hezin1cte uğ
radı. Bn çılgınca m2ceru İngiliz
lere yakın deniz 'e hava üsleri 
nrdi. Artık hundan sonra İtalya, 
ı:itıikce fazfalnşan hezimetlerden 
başka bir ~ey beklememelidir. 

Devamı ve diğer tel. 
graflar 3 üncü sahifede 

KISACA 

Maksat aşikarı 
Bizim mahut arkadaş benden 

sordu: 
- İtall·anlar niçin Yugo5.lav şe

hirlerin i de bombalı~·orlar?. 
Ona şu ce\·abı , ·crdirn: 
- Ytınanistana n1ağllıp olduk, 

dl'n1en1ck için .. 
- Yani, l"uı;;osla \') •) ı da harbe 

mi sokn1ak h:ti~·orlar:-'. 
- E\.tt itlak-..rıt a~ik3:r: llcıu 

Alınan~ nnın yaı dın~1 nı kazanına\;., 
Hem d< İt al~ aıı nıa~lıılıi~·<tini gii-

,, 
1 
1 
r 
! 

•• 

,. 

Daladiye, GI. 
amelin, Blum 

evkif edildiler 
Bunlar hıyaneti 
vataniye suçu ilo 
ittiham ediliyor 

Memleketi 
tehlikeye 

düşürmüşler! 
Fransanın harbe gi
rişi kanunu esasiye 1 

muhalif imiş! 
Faris 18 (A.A.) - Hayas a

jansı bildiryior: 
B. Blum ve Daladive ile Ge

neral Gamelirı lıa::'arında da 
eski ha,·a nazırı B. Guv La 
Chambre gibi 'evkıf müzck -
keresi kesilmıs ve Bourassol 
tevkifhant>ine konulmuslard·•. 

Yunan Başnkili Geııeral l\feta ksas bir manevra esnasında bir 
kumandanla görüşüyor 

Bunlar, ııerek milli nıüdafa .. 
hazırlığını ihmal etmek. !!e -
rekse bu hazırlıi'!l mcm leket:n 
esas menfaatlerine avkırı si -
vaset veya kararlarla bilva<ııa 
tehlikeye düşürmek suretile 
vazifelerine ihanet sucu ile suc;
landırılmaktadırlar. 

r Dera•nı 3 iMcı1 sal11fede J 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~-

Tevkifhanede bir 
cürmümeşhud 

yapıldı 
Dün İst.u:L 1 tc ;{ifi nesinde ente

resan b:r curnıü nıeşht t y::ıpılnı.ı~ ve 
iki kişi para alırken yak<.ıioınıp b~: ~~ı

bah teYkif edilmi~lerdir. ll;•dise şu ur: 
B'1ttal isminde biri; bir hafta e\'vel 

Beyoglunda bir birahanede müe&ese 
53hibi Sabitle ka\'g'a etmiş ve tabanca 
ile Sabiti yaraladığından tevki! olun
muştu. Battalın avukatı cumartesi ıü-

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Istanbulda taksi 
otomobil izni 

kaldırıldı 
Benzin sarfiyatının tahdidi hakkın

daki Koordinasyon heyeti kararının 

:ehrinı i-ze tf'bliğine intizaren İEtan
bulda da pıyasaya yeni taksi ve hu
su~"i araba çkar1lması durdurulmuştur. 
Emn:yct n1üdürlüf•ü 6 ıncı şube müdü
rü B. F0:ıik bu sabah kendisile görüşen 
bir n1uharririmizc bu hususta ~u iza
hatı "~rmi~tir: 

KIYMETLI BiR MÜESSESEMiZ 

Deniz Harp Okulu 
164 yaşına gird .. 

Bu sabah Heybelideki mektepte 
büyük merasim yapıldı 

Bugün deniz harp okulumuzun 164 
tıncil yıl dönümüdür. Bu münasebetle 
Heybelideki ır.cktep binasında sabah
leyin büyük merasirn yapılmıştır. 

Davetliler so.at 8 buı;ukta Köprü -
den hareket eden vapurla Heybeliye 
gibnişlcr ve merasime tam saat on bu
t"UJcta Atatürkiln hatrasna hürrrıeten 

bi; dakika silk.üt ve İstiklfıl nıats ile 
ba.$1anınıstır. 

Evvela mektep komutanı yarbay Ze
ki ve müteakiben de en eski mezunlar
dan I\1ustafa kaptan birr nutuk s·Jyle
mişler ve b4tıhare isimle:i okunaıi n1e
zun!a. birer bi.rer gelerek hatıra d~t
terineimza atmışlaı dır. Sonra bir res
mi ıec;id yapılnuş ve Atatürk'ün 
büstüne bir ihtiram ceıengi konulmuı 
ve a.n'anevı merasim olarak deniz.e 

164 üncü bakla atılmoıur. 
Bi!Ahare en kıdemli deniz emekli 

subayı bir nutuk söylemiş bunu gene 
deoizcilerlünlzlıı resmi geçidi talep 
ıtmistir , 

Resmi geçitten sonra her yıl donan
mamıza birçok güzide elemanlar ye
tiııtiren bu kıymetli müessesenin gene;. 
ihtiyar mezunları bir arada eğ:enerek 
mektep hatıralarını anlatıp y~mek ye
mi~erdir. 

Yemekten sonra da bir temsil \'e· 
rilmektedlr. 

* Ahmedabat 18 (A.A.) - Hint 
ittihadı konın-esinin parlamento 
ıır.upu reisi ValJabhai Patcl dün 
müdafaa kanunları mucibir.ce tev 
kif edilmiştir. 

-c Kararn:ırr:enin bugür.kii re"'1ıi ga_ '· i iiiiiiiiiiiiiıoo--iiiiiiiiiiiiiii...,;-.. .. 
( Deramı 3 üncii sahifede) 

Bir sabıkalı bir 
köfteciyi 
bıçakladı 

Sirkecide Uzunköprü otelinde 
oturan İsmail oiilu Mehmet ismin
de bir sabıkalı, Hüdavendiııiır cad
d(sinde Kos!antinin kahvesinde 
dinlenmekte olan köfteci Mehme
d'n çıra~ı Hüsevinle kavııa ederek 
bıca!!ını çekmis ve Hüsevini vere 
yatırarak ®beğine, kalcasııia sap
layıp ağır surette varalamıstır. 
Elinde kanlı bırağı ile Mehmet po
lisler tarafından yakalanmış ve 
varalı Cerrahpaşa hastanesine kal
dırılmıştır. 

·-'---<ıo---

laşa umum 
müdürlüğü 

Bir iase isleri umum müdürlültü 
teskili hakkındaki tetkiklerin ilet
ledii!i Ankaradan bildirilmekte<lir. 

Bu umum müdürlüğün va Bas -
\•ekiıl0te ba~lı olacağı vevahut da 
Ticaret Vekaletine •ticaret ve iaşe 
' r"kale>ti, ismi verileceği sövlen
n:r tedır 
Döı aksam <ehrimizden Ankara

"" dönen Ticaret Vekili B. Nazmi 
Tooru ovlu da: memleketin gıda 
r addelPrinr a!t tekmil i<lni tan
z!m etn:rk ÜzC'rc Bcu;vE"kfı.!t +p b0:ğl1 

b.r 'a c umum müdürlüfü t.uru-

ÇERÇEVE 

Hayal 
Ötedenlıeri tçinıde bir çığlık 

ze' ki ta~ı~ oruın. Herkesi, bir 
ga;yc uğrunda toplanmıya da -
\'et edici bir çığlık ze\'kı ... Hele 
muharrir di) c isin11endirilen 
basıhoş (Zümriidüanka) kuş -
!arını, lütfen \'e inayeten altın 
kafese girmejte ve bil" dam et
rafında toplanmı~ a da\'et edici 
bir çıi:lık zevki ... 
Başınuharrir dedikleri, o bin

debir ııisbetle söz \'e iş anlıyan 
mahllıklar dışında, fikir \'e ha
yat yazıcılarını toplanınıya da
nı edici bir çığlk zevki ... Gaze
te gazete, şu tarzda dolaşacak 
ve infilak edecek bir ses ihti
rası: 

- Nizamettin Nazif, Selami 
İzzet, Osman Cemal!! Hu, hu!! 

- Hakkı Tarık, Hakkı Süha, 
Sadri Ertem, Hikn1et 1\lünir! ! ! 
Hey hey!!!. 

- Cemal, Esat l\labnıut, Mu
rat Sertoğlu!! Yahu, yahu!!. 

- Biirhan Felek, Ömer Riza, 
Doğan Nadi!!. Nerdesin, ner -
desin!!. 

- Refik Halit, Naci Sadullah 
Ulunay!! Bayt. bayt!! 

- Va - Nu. Sevket Rado, Hik
m.ı Feridun!! Beri gel. btri 
gel!!. 

- Erciiıııend 

NECiP FAZIL KISAKOREK 

Farzedelim ki çıglıj:a şu~ Jı 
bir ceı a p gelecek: 

- Burada; nlC\'Cut; burada .. 
yız: cfcndiın, ne , -ar; söyle; ba
ğırma be!!! 

Şin1di ben bütün bu nıuhar• 
rirlere bir l'lden güdüln1e~i ge-
reken hangi davaJJ teklıl etme
li~ i111?. 

İ\tifhaın isarefi üzerinde dur
dugırm a bakın o~ ın !. Belki tek
l if edilecek davaların (oklu -
j;:undan tereddi.it i~indt!Jİm 
~·oklu~undan drj!i l. 

Haydi; mademki bir k.re u-
111uıni raha,:ctc ihanet eden bir 
da\'ct tecrühesindr bulundum; 
ortaya bir de teklif alayım: 

Ya (Babıali) de. her muhar
ririn elele \ ·crdiji:i zan1;..ın müt
hiı;; bir ku\·vet doğaca:41nı elii
lcme göstermek için bir böliik 
teşkil edip Taksime rıknıak , .e 
abideye çelenk ko~ mak: ~·ahıı t. 

Herhalde ilk tekli( üzerinde 
ciddi olduğumu sann11~·or~unuı 

Yahut ... 
Yahut, bir Jıldırını inıha ı 

yapn11Jn ınukted ir oldr:~ur.1u-
7u ~östl'rıuek it:in, müthi) bir 
lisan ı:a~retile aı-aklanıp t<irk
('.f'~:i bo:1anları '-ıtindiirü' crın<"k. 
Olmadı l>u da olmadı; J>ı.,ka 
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~~~~WMl~i Pazar 11wca:ı.ıı•I Çuval 
ih iyacı 

ÖNMIYEN FiLO 
• 

~~~~ı yer erı 
J Belediyece buraları Boşanma davaları 

sürüocümede 
Kanca 'e çengel kul-ı 
lanan hamalların işten 
çıkarılması bildirildi I 

Büyük Tarihi Tefrika 
RAHMİ YAGIZ 

YENi GELE/\ 

EŞYA 1 için yeni bazı esaslar 
ıı;c.sbit ve kabul edileli 

I\o • .:15 Yazan: 

Son günlerde, Avrupa~n 

lıirçok ticarat etyaıı gelmit .. 

Bu arada kınada vannı§ ! Ha

la, ellerine kına yakan bayan

lar var mı?. Evvelce, izdivaç

brda meşhur kına geceleri 

vardı. Fakat, §İmci• lıer gün 
kına gecesi!. 

Boşanma davalarının kolaylaş
tırılması mevzuunun tetkiki nıü· 
nasebelile, geçen gün, bu sütun -
!arda yazdığım fıkra, okuyucula
rını arasında çok al'ıka uy~ndır · 
dı. Birkaç mektup aldım. Hatti, 
bir iki bayan telefon etti. 

Beledi ve reisliıti; Ticaret Veka
letinden alclıih bir emir üzerine 
çuval icinc konulmus herhangi bir . 
malı taşıyan hamalların ckanca• ve: 
c<;erv!el. kullanmalarını menetmci!i 1 
kararl.aştırılmıstır. Buna sebep. cu
val azlıf(ı nazarı itihare alınarak 1 
:mevcut cuvalların hamallar tara-

1 

fından tahrip edlımey>p hüsnü mu-
1 hafazasını temin etmektir. 

Midillinin kaybolduğu yerde ... 

tKi KOÇUK 

HAVADİS 

Bazan, ne garip tesadüfler 

oluyor. Geçen gün, bizim ıa· 
zatenin ikinci sahifesinde yan 

yana şöyle iki havadis oku • 

dum. 
Birincisi: Memleketimizde 

son bir yılda on dört milyon 

liralık içki sarfedilrnittir. 

İkincisi: içki düımanları 
cemiyeti yarın kongrelerini 

yapıyorlar. Mücadeleyi artb
racaklar •• 

KUŞLAR 

VE BALIKLAR 

Bir ajans telgrahnda JU 

ıatırlar vardı: İtalyan tayya

:elerinin Korfu adası açığına 

ıttıldarı bombalardan birçok 
'>alık öldü. 

Bu harpte, insanh,.dan bat

ka, rahatsız olan diğer mah -

:tıklar, havalarda lru§larla, de

~izlerdeki balıklardır Zaval
ıı hayvanl!IJ' ! . 

AYAKTA 

SEYAHA1 

Otobüsçüler, belediyeye 

'tlÜracaat ederek, tıpkı tram

faylarda olduğu gibi, o} akta 

yolcu taşımak müsaL<de .. ini 
stemişler. 

Allah Allah.. Garip şey .• 
Peki amma, ben, sa<ıahlan 

matbaaya &'elirken, bindiğim 

otobüste daima ayakta kalı • 
;·orum .. Otobüaçüler, bu mü

saadeyi esaıen kullanmıyor

lar mı?. 

AHMET RAUF 

Çocuk vefiyah 
Türkiye edeki öltim va<'alan

n r oınde yirmı be~inı küçük ço

cu • .ların teşkil ettıg.ni, çocuk esir
~c "e )<urumu reisı •Öı·lüyor. Bu 
&kam mühlın<Jır. Ayı i zat, ço • 

cuı< d~ren kadınlar•n vatan ha
ıa, 'Iaraı< ilan roilmes ı ıstiyor. 

Bu, yerindedir. 
Demek. kadınlarrm:z lıerr. çok 
~uk do~urmalı, hem, dogur<luk
drına iyi bakmalı. Bu is üzerinde 
hr:ınmıyetle c'_rahm. 

BÜRHAN CEVAT 

Yeni zabıtai belediye l<ılımat -
na.mes ... -., cpazar yerleri> icin bazı 
iliive hükumler konmuştur. 

Şehir meclisinin cuma ııünkü iç
\J!' • 'lda kabul olunan bu hüküm
lerG ·,n mühimlerini vazıyoruz: 

H .. ngi ıııda maddelerinin seyyar 
o:ar.ık satışı menedilıms ise bun · 
!ar 'lazarlarda da satılamaz. 

Un. pırinc unu. makarna, kon3er
ve bis'.<ti•-i, seker ve şekerleme, re
çel, şu;up ıı;.,, eıtla madd~leri an
baliı ilı o arak fabrikadan almmc; · 
sa bunlaı·a muhakkak fiat etiketi de 
konuakaktır., 

Sucuk, Salam gibi maddeler sa -
·bit etiketle satı.lıvorsa bunlar oku
naklı olarak muhafaza olunacaktır. 
Pazarcılar yalnız belediyenin l?ÖS

terecegi yerlerde satc; yapabilir -
le~ 1 

Diğer taraftan k;l\·makamlıl>lara 
bele<iıve reısliıti tarafından gönde
dilcıı bir e'1'1irle her semtte pazar 
yerlerinin münıkn oklui?u kadar 
'IOiialttlması icai:ıettW.i bildirilerek 
veni pazar yerleri bulunup teıobit 
edilmesi \t>blig olunmuştur. 

ismet inönü abidesi 

Boluda bir •İsmet İnönü abidesi> 
inşası · kararlaştırılarak milli bir 
müsabaka açılmıştır. Müsabakaya 
girecek hevi<eltraşlarımız 6 sU'bata 
kadar eserlerini ııüzel san'atlar a
kademisine vermiş olacaklardır. 

Bolu valilH!i bu maksatla sekiz 
bin lira ayırmıstır. 

Dii?er taranan Üsküdar hlele 
meydanına Ja M'lli Sefin büyük 
bir heykeli konulacaktır. 

Bu suretle İstanbul vi!iiyetinde 
~nlli Se!in hevkelini ilk defa Yaı>
mak sm-efinl Üsküdarlılar kazan
mıs olacaklardır. 

---O--

Ayııi gün akşam üzeri \'apura 
giılerk<n, köprü üstünde ı asladı· 
ğ"ım bir mektep arkr.daş.nı, bana 
şuulan söyledi: 

"-- Yazını cankurta"an gibi 
l'arşıladım. İki sr,ne evvpl evlen
mişlinL Allı ay beraber oturduk. 
Sonra, kokusu (ıktı, ayrıldık. Fa
kat, bu kararı ben vermiş, CYİ ter
ketnıi.ştin1. Bir takını uı:.r11 sebep· 
lerdell tlolayı anlaşmamıza imkall 
yoktn. 

Fakat, beuirn bu kard.!'unı mah
kemenin de tasdik etmesi lazımdı 
ki. resmen ayrılmış addedilebile -
yim. Tam bir buçuk sene var ki 
mahkemede ve adliye koridorla -
rındayız. Nihayet bir hafta sonrll 
son celsenıiz var. Karar bekliyo ~ 
ruz. Sonra da, bildiğin gibi, daiıa 
birçok muamelesi göriHecek.• 
Arkadaşımın bütün anlattıkla

nnı buraya yazmağa imkan yok. 
Muhakkak olan şu ki, birkaç gün 
evvel yazdığım gibi, boşanma da
vaları daha salim bir mecrada ce
revan etmeli ve sür'atle karara 
bai:Ianmalıdır. 

Evvelce, boşanmak ve boşamak 
çok daha kolaydı. Erkeğin, kadına 
bir •boşol• demesi kafi idi. Buna 
ratrmen, i!ttatistikJer gösteriyor ki, 
talik dediğimiz hi:ıdisc, bugünkü 
kadar çok deitildi. İşin asıl bam· 
teli bu nokt.adadır. 

Bu ınevzua yann tekrar avdet 
edeceğim. 

REŞAT FEYZi 

Devlet demi.ryolları 'dare~i de 
tekmil teşkilatındaki istasvon ve 
anbarlarda hamalların çengel kul
lanmalarının önüne l?eQmistir. 
Şehrimizde ve di{(er yerlerde ser

best veya ücretli çalışan herhanıti 
bir hamalın ce~el veya kanca 
kullandığı görülürse te<:ziye edi
lece.i!i gibi del'hal hamallıktan cı
karılacaktır. 

ACIK.GÖZLER 
Diğer taraftan son zamanlarda 

bazı acıkgözler evlerden 10 - 15 
lı:uruşa eski. boş çuval toplamakta 
ve bunalrı 40 kurusa satmaktadır
lar. Fa-lı:at Hindistandan 200 bin 
çuval yola çıkarılmış oldui?undan 
çuval fiatlarının yakında ucuzla
vacaf(ı anlc.sılınaktadır. 

Çiftcilerimizin ihtiyaçları 
ıoruldu 

Ciftçilerimızin hayati ihtivac -
!arından birini \eski! eden ziraat 
makineleri yedek aksamına her 
ciftcinin olan ihtiyacı tesbit edil -
mektedir. Bunlar pevderpey ve 
sür'atle temin olunacaktır. 
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Hangi dükkanlar an(l 

Şehrimizde muayene edilen caddelerden kaldınlacak? 
hayvanlar Belediye reisliği 1 inci sınıf cad-

Vil.iyetimiz veteriner müdür • delerden ve tramvay caddelerin· 
lüı'!ii aldığı tedbirlerle şehrimiz - den kaldırılaca.1<: dükanları tesbit 
de bulaşıcı hayvan hastalıklarını etmeğc baslamıstır. İlk partide iş· 

Be • 1 h t h • d hır· tamamen önleınistir. yog u aı a aneıın e kembeci. dökmeci. eskici. turşucu, 
Diğer taraftan bu yılda mezkür 

YJlda neler yapıldı? müdürlük tarafından şehrimiz da- koltukcu dükkanları wk işlek ana 
Belediye hastanelerinde son 1 bilinde 5780 hayvan muayene e- caddelerden kaldırılarak!ardır. 

Yılda vapılan yenilikler avrı ayn dilmiş ve beledive hudutları hari- Bu husustaki teklif şehir mec'isi 
tesbit edilmiştir cinde ise 116 bin 284 hayvan tetkik mülkiye encüıneninde müzakere 

Bu meyanda Bevoiilu hastanesi- edilerek hasta olanlarının tedavi- ohınmakta1ır. 
nın amelivathanesi ile çamaşır - ":le:r:i:y:a:p:ı:lın::c;:·t:ır:.::::::~===~ Piyazcı ve köftecilerin de bu me-
hanesi tamir edilmiş bir isteri.re ve ·ı ~ yanda ana cadeden kaldırı.JmaLır:ı 
bir camasır yıkama makinesi, ilci KÜÇÜK HABERLER Jl=QO==k=m=ub=te=m=e=l==g=ör=ü=lm=e=k=te=d=ir=. = 

*MısırWar bizden kestane \'e ze7-
tin yağt istemişlerdir. POLİS 

y~ 

MAUKEl\IELER 

Denizde ~ırpınan kazazede mü
rettebat, gemi batarken birbirle
rine sarılarak kwnllnda köprüsü 
iizerinde bir tun~ hey kel dumşile 
pÜT\'akar sulara gömülen yüzbaşı 
Hüsametlin ve binba~ı Nuri adlı 
iki kabranıan Tür!. deniz ı.abiti • 
niıı hr:.:valiııi bir ~chamet Je,·lıae:ı 
az2metile se)·rettiler, g;;zlerile se
lamladılar. 

Yavuz. bütün lıızile cenuba, bo
ğaza koşarken torpitolar da yerdi
ği emri yerine getirm'"'P.'c atıl -
mışlar, gözden silinen :\1idilli kru
vazörünün deniz.deki mürettebatını 
kıırtarmajia koşmuşlardı. 

Fakat dü~man, onlardan evvel 
dananmış, vak'a mahalline ko • 
şan İngiliz destroyerleri dc'1izde 

· çırpınanları kurtarmağa, filika • 
!ara alarak taşımağa koyulmnş • 
lardı. 

Bir taraftan da üstlerine gelen 
üç Türk muhribini hücum ediyor 
zannile ateşe tutuyorlardı. 
Diişman ateşi karşıMnda craya 

kadar ~tmenin imkitnsızltğa~ı kej
tiren Ba3ra. Samsun \'C l\Cuavtnet 
geri)·e döndüler, boğaz nğ'zında 
Yavuza iltihak ettiler, onunla bir· 
lik te içeri girdiler. 
Düşman tayyareleri bir türlü 

Yavuzu bırakmıyorlar, boyuna 
boınba atarak üzerinde uçuyorlar, 
ha;adan takip ediyorlardı. 

Geminin deli topları tesirsiz bir 
at~şlr mukabele ediyor, fakat bu 
atcs, tayyareleri uznklaştır2nıı -
)'O"dU. 

I!attci, boğaza giriş sırasında, 
Yavuza iltihak eden S&ınsun, 13as
ra muhriplerinden mürettebata si
lah tevzi olunarak tayyarelere tü
fek ateşi açıldı. Yan;z, bütiin sür
atile boğazı geçti, Nara burnunu 
dönerken. bala heyecanını dindi
renıi:~;en Amiral ve "iİ.ivarinin yan· 
lı~ manevrasile Narada sığh*a o
turdu. Geminin büyiik bir güriiltii 
ile bil'denbire frenlcnmis gibi ye
rinde ~ll[':illı.sı ile oturduğu onla
ıı;ılınca sU,·ari, boş gözlerini Ami
ral Paşo\"içc çevirdi, mırıldandı: 

- Tamaın .. 
- Oturduk değil mi?. 
- Evet Amiral, frna halde ve 

fena vaziyette .. 
Bu oturuş, tam nıanas!le bir şa

pa otcrus demekti .. Zira, Yavuzun 
peşini bırnı nııpn tayyareler ~im
di hareketten geri kalan gemiyi, 
de~aınlı surette üzerinde uçarak 
mutlaka i'abet almağa mahküm 
edeceklerdi. 

adet elektrik etüvsü. bir oksijen 
verme çihazı, bir polrnu vantilatör 
ile ihtiyat ili><; ve as'.stan alınıruş, 
kadrosuna 3 asistan, 1 kimyager, 
1 hemsirc ve bir de müstahzar ilA
ve olunmustur. 

-<>---

Açık iş ve memuriyeder 

Tramvay, elektrik ve tünel idaresi 
Şlşh atclyesi için üç döi<ilmcü ustası, 

dört tGrnacı, Qç hobınor u. t.a:rJe dört 
bobinor çıracı ve Ut kayn..ı.kÇ'l aramak

tadır. Talipler Beyoğlund.a TUnel ba
şında ~fetro hanında zat l.ş!eri müdür
lüğüne müracaat etcıelid.irltr. İktı.sat 

* BüyiJk edip Namtık K:ın1alin ölü
münün elli ikinci yıl dönün1ü n1ünase
betile Kanunu evvelin aıu~ında büyük 
merasiuı yapılac~'ktır. * Kozlukönıür işletme idaresi de 
Eti Banka geçec~klir. 

Bir çivi muhteki- AVRUPA HARBiNiN 

\·ek5.let1ne alınacu.k olan 35 lira asil 
maaşlı 2 mfifett ş mL ~\~inı için dün 
yapıL"11au kararl~t rılan mü:;abaka im_ 

tihanı kl..'l.unuevveı n 9 una tehir o
lunını..:ştur falJplcr t~r ı ıwıı.inin 23 ne 
kadar Vekulet mJ.fettlş heyeti rei:.- -
!iği.ne ;nürücaat edebıll~eklerd~r. 

Şehritnız ticaret ve zahire bon.ası 

yt.ıksek tah.sı ini "litırrrıış ve a~kerli -
ğini yapnuş, (~ansı"'Co.. biien ::;5 ya;;;ın -
dan yukan olmıyoıp Uır elektrik nıemu- 1 
ru ara naktaclır. J\lu:sD.bakuda kazanan- t 
lara &ylık Jcret 1:.:!0 linci: Talipler 
2 •eşrin'sani perşembe a (fri'l'ın.1 kadar 
borsa =ı1 ::nl .J l ıg nl" uraca<it et- 1 

mehdi.: c • . 

* Sabwı \;e soda i:r.alindc kulla
nılan ve bilUmum tenıi.ı:ıı.k işlerine 

,.arayan sudkostik fiatı 23 l!radan 28 
liraya yuksclmiştir * Kudüs radyosunun türkı;e neş -
riyatı s.aati değişn!•ştir. Biz.inı saatle 
her akşam saat 21 de türkı;e söyle -

necektir. * Geıten hafta iı.;inde memleketi -
mizden Ingiltereyc y.:ıpılan ihracat 5 
milyon Lirayı ge<;nıiştır. * Topkapı dışında bahçivanhk. ya
pan 40 yaşlarında Yani 2!i yaşla.rında 

kan~ı Teodorayı dövdüğü ic,:in dün 
9 lira 70 kuruş para cezaına mahk.Um 
olunmuştur. * Çatalca istasyon yolu üz.erinde
ki ahşap köprü vilayetçe tamir olu -
nacaktır * Fiat mürakabe konti:;yonu bugül 
toplanarak yenı mani.tatura Ciallar~ı 
tesbit edecek ve yC'ni g-.~ıen otomobıl 

llstikleri itin de k<ir ni!'bct.i. tJyin e- j 
decekttr 

~~~~~~~~~-

r İ tevkif edildi YENi MESELELERi 

Sirkecide Emniyet müdürlüğü 
karşısında hırdavatcıl.k vapan 
Yusufyanın depolarında külliyet-
li miktarda civi sakladiğ. haber a
lınarı:.k dün burada ani bir arama 
yapılmış ve altmış sandık çivi bu
lunup müsadere olunmuştur 

Yusufyan nöbetri cürmümeşhut 
hakimliğine verilmiş ve çid sak
layıp piyasayı yükseltmek suçile 
tevkif olunm~tur. 

Tevkif olunan kaptan 
Evvelki {{Ün köprünün Üskti -

dar iskelesinde bir kaza olm~ ve 
bir sandairıy a Sinop motörü çar
pıp öldürm~tü. Motörün kaptanı 
Hasan Cevlan dün Sllltanahmet 
3 üncü suih ceza mahkemesine ve
rilmiş ve suçlu görülerek tevkif 
olunmuştur. 

Arnerikaya karşt 
Yuaıı.: ALİ KEMAL SUNMA1' 

Ammikada Reis Ruzveltin tek
rar intihap edilmesi mihver mem
leketlerinde hoşa gitmemiş. Bunu 
tabii görmek iktiza ediyor. Bahsin 
bu ciheti değil, diğer bir tarafı 
''ar ki orası ehemmiyetlidir. Reis 
RuzveJtin tekrar knzanJUl.1 olm.ası 
Almanyada, İtalyada hoş görül • 
mcnıiş olabilir. Bilhassa Alınan· 
lar geçen harpteki mağlubiyetle • 
rini Reis Vilsonun malfun 1( nıad
delik programını kabul etmek su· 
retile aldandıklarına yiiklettiklari 
için Almanyada yirmi senedir söy
lenen, ya'1laıı hep hu yoldadır. 

Son Telgraf'ın Edebi Tefrikası: 3 

Doktor $l4 -rü An ar gözlerini 
1ı.._.tas.1ıdan ayırmıyor. en ufak 
harek~• krini ııöz<len kaçırmıyor, 
;ncdıvordu. Cahit sordu· 

- Neyse, biz <imdi vak'aya ge
lelim ,.e tedaviye çalışalım. 

Cahit gözlerini doktorun gözle
rine dikti. Biraz tereddütten sonra: 

- Tedavıye çalışacağınız mu • 
hakkak doktor, fakat iyileşecek 
miylır.? 

Amelrikalıların Vcrsay muahe
desini hazırlamaktaki i~tiraki 
b~i Blrtdır. t .kar ı\ırt"rika•ılar 
için bilhassa şiın<\ı J\uu,ıa<la tck
r&r im harp çılt' ık.tan ""ııra A' • 
manlaJ'a verilt!n lıit (('k cevoı' var
dır. Amerikalılar 918 de Almanya
nın ınağlUp edilmemiş olduğunu 
kabul etmiyorlar. Biliıkis, diyor • 
!ar, Almanya nıağlüp olmuştur. 
Almanyayı mağlup etmekte Ame
rikalıların müessir bir rolü oldu
guna şüphe yoktur. İngiltereye, 
Fransaya her türlü yardım edil • 
miş, sonra 917 de Amerikalılar 
harbe filen de girerek Avrupaya 
asker yollamaia başlayınca artılı: 

-
il 

c { ımYa ' ! 
• 1 

- Benim deli olduğuma hük -
mediY sun.ız dei1il mi?. 

- Hav'f siz sadece l•astasınız. 
Gö~ül~omiş bıı ras.alığa ya

SELAMİ iZZET SEDES 
kalan!1' ım değ;! ~i• 

- Hayır gorülmcm~ bir hasta
lık değıld r bu. Yeryü;:: 'lde gö • 

Doktor gozlerın. hastasının si
yah gt:zlcrınden ay.rıruyordlL Ca
• t devam ettı: 

Evvelii size kendimi tak -
..ırm edeyim: Cahit Yaman. 

Doktor sordu. 
- San'atk.ir ? 
- Evet doktor, san'atkiir olma-

{a çalışıyorum. 
Eserlerinizi bil.irim. Müfek

k..rcdzin ~lım olduğu eserler~ 
den belli_ Neyse, anlatınız. 

Cah_t devam cttı: 
DcL ol~ ıd ~ •nı söyledim dok

tor Cak:ıl lelıı.len oeter oldllRuma 
c; ı<o· "i•~ . Öyle an u o!uyor Jri 
>:> • ~ıPı , ... g~.y -, ba"i;t ı bir in-
ın 0lr orum. 

'!.~c!ö.• 

rülmomi.; h.<;bir •ey yoktur. An -
rum ve b:.şka, bambaşka bir adam cak bu hastalı.k pek nadirdir. Kaç 
olu Y .>ıt.m _ Düşünceler;m, zevkie· yaşındasınız? 
ri •n, ""·'<kilerim değiş.yor. \tcse- _ Yirmi dokuz. 
ıa ·beı; k:rmızı renkten ıı~!reı. eUr _ Ailenizde asabi hastalı.Jı: ge -
rım; l:albuki, dcgiştığiü. zaman cirmiş kimse yok mu?. 
kırmızıy3 hayran oluyorum; sev- _Yok doktor. 
d.kıerimi çek~tiriyor, sevmedik • _ Bııbancz kaç yaşında öldü? 
lerınıı methediyorum. Karşımda· _ Altmış rt yaşında. Demir 
kilerin benim bu halime ne mana gibi bir odamdL Bir anjin akseai 
vereceklerini şa$Irdıkları muhalı:- ile öldü. 
kaktır; cünkü karş:larındalti bil- _Peki, aileniz içinde garip buy-
dikleri Cahittir, söyledikleri ise ta- hı, acaip bir kimse hatırlamıyor 
nıamile başka bir adaınm sözleri- musunı.ız? 
dir. Ben bu hastalığımın farkında - Hayır, hatırlamıyorum. 
değildim, olamazdım da. Bir ııün _ Herhalde ailenizde asabi biri 
heba dostıarı:ın.zdan doktor Tah - ol:ma.n Jiz:ı:m.. Çocukken bir kaza 
sin Şefik_.. geçirmeqiniz mi?. Kuvvetli bir 

- TanJidmı, Allah rahmet ey- sadme, korlw.?. 
lesin iyi doktordu... - Hayır. 

- Bana birdenbıre uyku bastı- - İvi düşününüz. .• 
r1p bast rmadığuu sordu ve h!ıdi- - Ne .ııdar <Ilı '" l"m 'la'''e 

.:._ insan muhakkak iyileşir. 
- Naaır görülen bu hastalıktan 

iyileşen var pıı?. 
- lnsan iyil~ikten sonra tek

rar hastalanır. 
Cahit derin bir göğüs geçirdi: 
- Benim tekrar hastalaruna!a 

hakkım vok doktor. 
- Neden? 
- Çünkü yarın evleniyorum. 
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BU BEN MİYİM? 

Cabit Yamanın gözlerinde öyle 
bir ateş yanıyordu, gözleri öyle bü
yümüş. göııbebe;.;ıeri öyle parla -
nıc;tı ki, hastasını bir nevropat ye
rine koyan doktor birdenbire ateh 
getir~ bir hasta ile karşılaştığı 
ze)ıabına kapıldı. Fakat Cahit ta
ne tane, tereddütı;üz anlatıyordu: 

- Rica ederim beni deli yerine 
koymavınız. Zihnim perişan, içim
de korku var; bir uçurınnun ke
r r-.. dayı,m, UçUrUT'l' itiliyorum, 

(Devamı vııd 

Avrupa harbi Almanyanın al07-
hine neticelenmiş sayılabilirdi. 
Fakat Almanyada timdik:i idaftı 
için bu mühim noktaları bir ta
rafa bırakarak Kayzu Almanya
•ıaı askerlikçe galip, fakat R<ıia 
Vils.onnıı 14 maddesine kapılarak 
siyaset.en mağlup göstermek çok 
karlı savılmıştır. AlmaBya uğraÖ
ğı haksızlığın intikamuıı almak i
rin ıil8ha sarılmalı, yaıi bir ı.... 
açarak galip l'elmeli, dÜ117aya 
ken.ti iatediii nizamı vermeli_ .. 
saire.. 

Amerika.ı.ki netril'at ~ 
yada balkın ~diye kadar ba 
harbe hep nası 1 bazırlaıun:,. ol • 
duğıı merkeaindedir. Geçen Av -
rupa harbinde Almanyayı m
likçe mağlup etmekle Amerikah
krın büyük bir rolii olnıııdıb t• 
rar edilnı.si yeni cl~ada · iJt 

Amiral Paşoviç artık iradesini 
tamamen kaybetmiş, mana ve gu
rurunu, hotbinliğini bir tarafa bı
rakmıştı. 

Yavnz miirettebatı vuı:ayretı ... 
rile tayyare defi toplarını, mitral
yözleri i~letrneğe koyuldultr .. Düş
nıan tayyareleri ak~ama kadar ge
minin üzerinden ayrılmadı. Gece 
olunca üslerine ndet etmekte ıı;
rarı devam ettirdiler. 

Bu sırada mevkii müstahkem 
emrindeki tayyarelerden yüzba~ı 
Liebmno, Lang(i!d, Golds ve bun
ların kumandanı mıııtakada hava 
şahini adı verilen yüzbaşı Podclke 
dört tayyarclik bir filo He hava • 
landılar.. Düşman tayyarelerine 
hücum ettiler. Boğaz muharipleri, 
karaya oturan Yavuzun üzerinde 
çetin bir hava dö~üşü seyrettiler. 
Adetçe faik. meharetce denk bu
lunan düşman!ayyaredleri bir sa
at süren döğüş inıtidadınca çeşit
li manevralarla Almaıı tayyare • 
cilerini üzdüler.. Kendilerinden. 
bir tan·are yanarak dii~tii, birisı 
de yaralandı, geriye Jöııılü. Al • 
nıan tayyarelerinden ikisi fena 
halde zedc!cndiler. Öğley1; doğru 
iki taraf c!a birbirindl'n ayt·ıldı, üs
lerıne avdet ettiler. 

An1iral Pa!Oloviç o ak~aın ~~avuzu 
terketmis, İs lan bul postası yapan 
Ba:ira muhrihine binerek payı -
tahta dönmii~tü. 

Turgut, Yavuzun yüzdürülnıe -
sine nlemur edildL 

Zavallı gemi, kendi attı~ı to • 
nodarla mıhlannı:ş gibi sapland•ğt 
kumluktan sıyrılıp cıkauıyor fur
gudun bütün &ayreti boşa çıkı
yordu. 

İkinci ı:-fınii Y8\'11ZU çekmek ü
zere tel halatla bağlıyan Barbaros, 
ilk zorlamada halalın kopluj;'Unu 
gördii. Yeni Jıalat istemek ve va· 
ziyeti anlatmak ü1.er'.' Nezarete bir 
rapor verdi. 
Düşman tayyareleri her güa 

Yavuza yüzlerce homba savuru
yorlar, sabah akşam bir defa ge
lerek yoklamadan giin geçirtmi • 
yorlardı. 

Bir taraftan da denizden Ya • 
\'UZU tehdit eden tahtelbahir ker
kusn inziınam edince kurtarma a
ıncıolivrsine calşma azami pçlük 
haddi içind~ cereyan ediyor, öl
dürücü bir mesai ilr calışan mü • 
rettebat kahraman Tiirk deniz ne
feıleri geıniyi kurtarınağa uğra • 
şıyordn. 

(Devamı var) 

bir tesir bırakınamı~lır. Amerika
lıların izzetinef:iİ bundan 1nütees
sir oluyor. Hele Rei, Vilsonun sulh 
programını kabul ettikten sonrn 
Almanyaırnı galipler tarafındaıa 
aldalılnııs olduğu iddiası Ameri
kada ötedr-nbcri infial uyandır • 
maktan geri kalınanwıtır. Fakat 
asıl şayanı dikkat olan Amerika· 
daki bu infial değildir. Alınanya
da kaç •enodir tekrar edilen bu 
iddiaların tosirile Alınan milleti
ni bir giin gel•rek yine Avrupada 
bir harbe siirl'tl;ycccği kanaatleri 
Anıerikada yerleşmiş olmasıdtr. 

939 dan evvel nice Amerikalı 
ıııuharrir1er bunu böyle görüyor
lardı. Nihayet Anupada lıaıp çık
tı. Harbin mes'uliYCti Almanlar i
çin, ondan sonra ·da İtalyanlar i
çin öyle eheınıniyet verilecek bir 
mesele teşkil etmemiştir: 

- Meı.'uliyet mi~. Oh, mihv• 
devletleri bir kere harbi kazansıa 
da, varsın mal(liip olacak öbür ta
raf git•in dava etsin~ 

İşte mihver devletleri denilen 
Almanyanın ve İtalyanın mukad
deratını idare edenler böyle dü • 
.w>diller. Halbuki harbin mes'u
liyeti ilk mu•·afCakiyet günleri -
nin nCf'esi ve gururu içinde hiç 
hattra getirilmiyen bir sözden iba
ret olabilir. U.kin harp uzıyarak 
acı günler birer biter geldikçe ve 
nihayet mağlubiyet saati çaldığı 
zaman mes'oliyetin ağır yükü e
rnuzlara çökmektedir. Amerikah
ların düşünüşü böyle, haleti nılıi
yesi bu merkezdedir. Onlar mev
cut sulhu bo:mıu, olmanı•, küçük 
milletlerin hakları çiineam4 ol· 
manın mes'ullerin.i unutamıyor -
!ar. Almanyanın 939 daB enel ~ 
senedir harı.e hazırlanm~ 01-
Amerikablartll auanntla bir -
uliyet teşkil etmektedir. Fabt 
lrii~k milletlere ilişilerek nihayet 
Lehistana taama şeklinde harı.. 
-irlşi.lnıq olm- da dünya sulluı
nn aynca tehdit olemek olmuştur. 
Avnıpadaki facia karpsıada ise 

AqI.o • Saksen alemi va:ıifesini i
fadan &eri hlmam~tır. Şöyle ki: 
İngiltere taahhütlerine udık b -
larak silaiıa sarılmış, Amerika Bir
leşik devletleri de ona her sııretle 
yardıma ııeçmiştir. Bn yarG:ım lnul
dan sonra daha büyüyecek, mös -
takbel sulhun tauziminde Ameri
ka da söyti eceiti sözü söylemek 
lınkill ve salAhiyetini laulacııldu, 

' ~·ı•t7 
Harp karıısınaa 1 ;Vl 
Y atıan: Ahmet Şükrü ES~', , 

acı"' 
Mısır parlamentosunun J<· rke' 

celsesinde kıralın nut~u~:.,~ Jll"' 
Basvekil Hasan Sabrı v-;-~ >ıafl'. 
SÜP ölmesi üzerine, Mısır 1 

1 p0lı' 
dak · · ı· ıncseıcs ' a· karşısın ı vazıye ı okUI' 

trka ile ancak romanla7d_a 'ne ı.a· 
bildi~ faciayı bırıbır•tiJli al• 
rıştıran bir hadise mah:Yeıstili.l°' 
mıştır. Mısı.r, toprakları ııun•oll 
uil'romıı; bir memleket tır · . ~~ 
beraber dün answn nıcclıs 5aofl 
sünün üstünde ölen :ıas~ı;ilın•~ 
paşanın reısi bulundueu hJ )<al"'' 
bu mücadelede har~ ı. ın d~ba uf· 
yı Mısır'ın menlaatlerıne 

ııun ııörmüstür. ~ıı# 
Dit:er taraftan bir tak!Jl1 · tıı.r". 

lılar memlek~tlcrin~n ~talY~u ;ati' 
tından tehdit edildıgııu ve ası ıne
Jar altında vatanın _mü~~:!ilti ı-ıı9' 
selesinde lngiltere ıle ı;-b o!d ~uJI~ 
~ak :r.fu;ır için bir borC ı:ııı il': 
ilerı surmekledirl~r: Bu~deri .~ 
şında da Saad Partısının )ttadıl': . 
met Mahir paşa buluıun~L ~ 
Malılmdur ki Saad P seı;itl de 

sene kadar evvel yapılan . ı,jııV' 
Ve!t parLısindcn ayrı.lan :1~ •ıJ 
tir. 938 serı.oi ilkbaharı~ ın1'ız;ıı;:! 
bu seçimde Veft partısı Jıil>" 
uğramış ve M:ı.hmu t paşan~ pıi" 
met par:i:;iyle. Ahmet M4~rt1ır. 
nın Saad partısı kazanını~ __ ,;r 

. )toıB>'..o 
Bu zaier üzerine iki. pa:tı edenP"' 
yon te.;;kil ettiler ve ilo sen &ıl-

·ı dare ;rd Mısır bu kovalisvon ı c 1 be~ 
mekte idi. Fakat itah·a h~ dero8' 
girmez, Ah.>r.ct Malın· P~\sr oıd:Y 
harbe iştirak etm~iie tar :ırnaıı-0# 
('Undan is\ıfa etm.ış \'C O zbrİ p3'ır 
beri Başvekil Hasıııı Sa·JhaJ<il<' 
yı tenkit etmekte idi. ~~ J<ar:ı!'~ 
Mısır harıı dısında kalır."" .ne>" 

· '-lr ıt'JD '° H~ 
verirken. Italya'ya ,,,ıs ırıda •· 
şu şartlar altında harP dlS 
Jaca.i!ını bildirmişti. . . ı,tı>11 

ı - İtalyan askerlcrın;~vbıiY 
topra.i!ına akın yapmak tivıe:,,.ı 
ünde bulunmamaları şat İJl il"' 

2 - İtalyan tayyarele':'.:'ıa ı,lY 
.:;ehirlerini bombardumı•w 
riD etmemeleri şartivle .. ü.,ıeı·~ 

3 - ıtalya Mısır ;,.;kcrl 
akın yapmamak sartivle.rJ<eP Jıl1 

Gerçi llalyı;. harbe gıre nd3 ::.ır 
solini diğer devletler .ar:ı->fal<at ~ 
str'a da teminat vermıstı. 

1
;.,taO 

teminatı unutarak Y_~n;:ııi. :.f'. 
karsı teca\•Üze gectıt!l etıı';s.ıf 
sır'ı da ist•li'ıva tesebbıı! ·rerl<cr;, 
Mısır'ın italva harbe ~ıi.n Je .• 
harp dısında kalmak . ıc e ı •JI' 
sürdüı{ü •artların hiçbU:'"ıtaıı·a0 
riayet etmemiştir. Yanı aı0n19r 
askerkri Mısır toprağına .8reıer

11' 
yapmışlar. İtalyan taV'i rııan ~' 
Mısır şehirlerini bombarO' · ~{ı>' 

· · kerıerı · ıcl"' misler v~ Ital van as e<:tıli.5 ıJI" 
üslerine karsı harekete il. bJJ<l< 
dir. Esasen İtalva. M~eıı'~ııı' 
daki tasavvurlarını . ıste c<' 
Jüı:um. j(Örmemektedır. kete ~ .1 
avdanberi Mısır'ın hare p.ıır.'~1' 
mesini israrla talep eden · !<~~ 
Mahir pasa. bu kanaaUer~rl~-"" 
den müdafaa etmek ıcın cJ1 ll"~ 
to~ .. a:ılıııasıru bekler~5ında tl" 
kılin olumu facıası karS0 18~!# mıştır. Kıralın Basvek ~.,,a .A' 
dan okunmakta olan not~ide ı:;-ıı 
lacak olursa. Mısır. her !ı~ c~ 
dili:C Hasan Sabri pa0•1nde JC· ,,r 
yoldan avrılmak niVl''. 1

" afC 1' J' 
Çünkü nutukta JV!.ısı~.ııı hiııJı 
şısındaki vaziyeti ı;ovle ol' 
ilmektedir: ve eJll Ali' 

"İhtiyattan. basirette?. ifa a.ı~ 
yeti te:ıajn ve vedbeJerı~ı 1ıarcl< 
sundan mülhem olan bıf ,.,r 
hattı." riPe .Q,.. 

Basvekilin ölümü v~ ye #~• 
bir Başvekilin p,eçın~ ~ır ·~ 
üzerinde nasıl bir u:ıı: · diiP".~ıJ 
recelrtir? Bugün b~.t: ;.ıhil'.% 

(Devamı 3 ıın~ı 

Birimizin OirdJ. 
Hıplmlzln D~e 

Uzak semtierd~ıerİ 
ihtikar kontro~·1J"". 

01'>... ,ı~ 

Sili'mkapıd> oturan b.Jded"" .~ 
!anınızdan Bayan za b,.sı ııı"" J>' 
dığı.mız bir meırtuplıl il cille! 0 111 
bakkalaruıın ve toın ~!~ ı" 
\iUnndan Jikayeı e ı"' 
d•ııllmektedır: 40 cı-ıı ''e ı<' 
c- Bunlar sabl.1JlU ı,a.ıı 4-' ' 
ruııa, pirinci 34 k~ııe •~,ı 
~~·tar• y- matı ,..~u, -• , 
a..a1'-l..I ••• toP ,;.r 

1 nndakı köüınrcuıer ,,:ıtD' '11' 
kömi.ırleri de 6,5 ;.:ııru,ıtl<etsıı ~ 

.b· er kll 
tadırlar. Bizi.IJl gı ' llııt• d"" ıP 
dınlar ve !htiy•r dU .,< ~~ 
yade mahalle bok•~"" 1,pıı "()l'ıt' 
cüleı-inden alış ,rerış biı ti-· 
iç.in bu lhtiki)ırd<iO •• ıd 

· r0 oru%- ı~t'" · 
fazla zRnr go Y at ~oı ,11c " 

Binaenaleyh kell ınıı'1 r d' 
bakkal ve kömürciil•~oıl'ıııl' 
ralanndald bu )tBIJll 1Jdı<· 1'1 ' 
sılı: sık tef\İf oıunı' • urı•" , 

Fiat maratabc "'":..,,ııer< pt 
!ık 1ak"' )C1 nız ka1:ıba ' de 1te' 

ğll hQCTB 1er'c-e ·y 
melidirler ddU mt 

- An' t y .m. Y•ırurken turcr
~rk n, ç1' şırkcn bir -

cıcı r .. y ku .t>t.ı.y<ır, ilYll:lC! • 
ı---

ııeyi iZah ettı. do!tt.cır, hlQbir. · tır ... ·v rwn. ı __ , ............................................................................ .... 
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lsoN24SAAT 
içindeki ' -

Asker gözile 
( 1 - l&hlfed• ··- ) 

1ııtr •etİee "ennemi$ •cak. <Ap
hem oria kı.mııada, t~ 
sür'atle ric'ati, YtUlohbrl• • • 
masın kaybolaası •etıc.hti ...
miştir. Bu, "' demektlr ıı:;, 1-k.
vik - Konispol hattı iiseria,jel:i 
İtalyaa ric'ati, daha ıteniı hir -
hiyet almıştır. Bu hattın J!eri•lıuie 

Harp karşısında Mısır 

• 
' c atın bozgun 

.~line dönmesi 
1htirnali var 

Manş denizinde il Yeni Mısır Baş-
ıiddetli bir vekili bugün bir 

muharebe oldu nutuk söyliyecek 
~~I!. (A.A.)- Röyter bildi- Loadra 18 (A.A.l- B. B. C. Düa 

1~ nlerinin bozguna döa- Dovr bof:azmda İngiliz ve Fransız 
"':ıni olmak için ıtalyanlar sahillerinde uzun menzilli batar-

'l>tb Arnavut iıududumlaki yalar arasında ~id,jetli bir ateş dil· 
'ıı. •!erde !•t' li;k miktarda ellosu vukubulınuştur. İnfilaklar 

Ultt iştirak cttiriı·orlar. 'ı İngiliz sahiHndeki evleri sarsmıı;-
de ~unanlıhr .m.zi kazan- hr. Düello Ingiliz tayyarelerinin 

1~ tkaın etmektedir. Bu bül- Fransız sahilindeki istila limanla-
. d • tan uçan İtalyan tayya- rına yapmış oldukları büyük bir 

b alga halinde Yunan kıt'a· taarruzu takip etmiştir. Bu taar-
ıy°tııhardıınan ct111b ve ruz esnasında vuku bulan şiddetli 
ı-"~ ate~inc tutıınıst.;r, İlk infilaklar Fransız sahilini Dün -

'lıı;t a bu bombardımanlar kcrkten Le llavre'a kadar aydın-
~ıp !~atının ilerlemesini ya- Iatıııı~tır. Bu taarruzdan sonra Al-
"4~.gır zayiat verdirmi~ ise ınan bataryaları İngiltere sahiline 

. ı ilerleme denm eyle - salvolar yağdırınağa başlamıştır. 
1ıJ 't. İngiliz topları mukabelede bıılun-
~:n tayyarelerinin müdahale- muştur. Bombardıman bir saatten 

·ı' etrafında ve Pindosdaki fazla siirıniiştür. 
ı.~ı·avaşıaımad•ğından bu Harbin yeni safhası 
~llı 0 Yunan ilerlemesi de -
~ •k.tedir. Yunanlıların kuv- b&ff &dı 
""-°ı \"J.·eJeri mükemmeldir. Lo d 18 (A.A ) B B c İn '"" , n ra . - . . . -
tı.ı._ .. r zariında kendilerin - giliz Nazırı Artut Greenwood dün 
tii.ı Ustün silahlarla miiceh - irat etmis olduğu bir nutukta ez-
h llıan kuv.-etleriııi tardet- cümle İnı:ilterenin geçen hafta 
;::ret verici cesaret göster- Almaaya ve İtalyaya karşı elde 
.l ettiği muvaliakiyetlerin harpte 
'~a da mevkuf yeni bir safha açmış olduğunu 

litıln İtalyan ve söŞiıdid~tli bir fırtına 
·l!<~t Almanlar ve zelzele 

Kahire 18 (A.A.)- B. B. C. Ye
ni Mısır kabinesi cumartesi günü 
toplanarak yeni Başvekil Hüseyin 
Sırrı paşanın bugün bir nutuk i
rat ederek kabinesinin harici si· 
yasetini tayin edeceğini bildiren 
bir tebliğ neşretmiştir. 

TebliJ:'de Mısırın istiklalini ve 
arazi tanıamiyetini muhafaza et
mek azminde olduğuna işaret e
dilmiştir. 

Yeni kabinede bazı tadilat yapıl
mıştır. Birisi serbest partiye mea
sup olup ve üçü müstakil olup t. 
yetti nazır tayin edilmiştir. Baş
' ekil Hiiseyin Sırrı pasa hiç bir 
partiye mensup değildir. Daima 
müstakil kalmı~tır. İngilterenin 
büyük bir dostudur. Yorulmaz ça
Iısmasile tema~·üz etn1iştir. 

Uzakşarkta yeni hava 
postaları 

Tokyo 18 (A.A.) - Dornei Ja -
'PQn ajansının bildirdiğine aöre, 
kanunusaniden itibaren ,Japon 
hava ticaret kuml)anyası• Tokyo 
ile Bangkok arasında haftada iki 
defa ııidiş dönüş servisi yapacak
tır. Simdi bu hatta haftada bir tay
yare islemektedir. Bu hat üzerinde 
volcu mikarı arttıiıından seferle • 
rin arttırılmasına lüzum görül -
müştür. ~ 18 (A.A.) - İnıülterenin Bertin 18 (A.A.) - Boulogne"deo 

, •ler komiseri Paterson, . """~ Alman ajansına verilen bir habere gö- Bı'r 
'",:"' ınevk11f bulunan Alman -....ı..Jit?ıl re, şiddeUi bir fırtma Boulogne'da bir 

Amerikan fabrika· 
sında infilak i<la h· arın v:ıziveti hakkında kaç milyon lrank tahmin edilen zarar 

:ıı kukt'?H!!ile istişarelerde yapmıştır. Fırtınadan evvel kısa bir 
&. ,,a üzere Kanada va ııelmis-1... rat zelzele olmuştur. Boulogne'da çab.lar 
""~ er$0n muhtelif kampları uçmuş.duvarlar yıkılmış telgraf ve te-
~t;:'~·kubflarlabşahsan temas lefon telleri kopmuştur. Birçok aileler 
ek'. . u . a.pta :r rapor ve- melcesiz kalmıştır. 1 

' ıcın ıkı av kadar tertıste • • • ~au ası ıazımdır. Italyan teblıglerı Yunan 
··adape~te 18 C!'.A.) - n,.N.~:. harbini ag" zına almı7or 

~ ınunakalat nazırı uc ııun 
d~ecek husu•i ziyaret mak

un sabah burava ııelmit -

1~ Çek geldi 
~bahki konvansiyonel tre
~ ~ı:ı:enin Bcrn şehrinde bu
l.tısı 0 ktor AH Abbar iSminde 
'llü <lı nrofesör doktor ailesile 

~tlt ze .. gelmiştir. Ayni trenle 
'İ ~ultccı5! de ııelmistir. 
~kadın ya»dı 
~·~ h·da %kraniyc ınal. "ksinde 
·'U .1t Yangında s:; ~ c arında 
lıı,qa''ıninde birisi ile bmı 50 

Nefise yanm1'lurdır. 

~· ~60---
q,~~cenio pek yakın· 

ışr; _li bekleni1or 
e~ l incı salıifed<"1 rleı•am ) 

~ Uo llirmisler fakat Yunan -
. ~ler.1eııe ~ evam etmekte -
~ ~ehrin pek \'akında i,.gal 
'."\ f(e ir <ızar ~dilmek.tedir. 

, ıılva• lar şlddetlı hır mu
·t>aarruz yapınıslardır. Fakat 

~.~av, ıtla ,!.!l!ri oi.iskürtülmüş-

~\I ~-
~~adiye, GI. Gatn~lin, 

ttı tevkif edildıler 

( l inci sahifeden dc\"UD ) 

Eleftron Vinıa ııazetesi, İtalya 
resmi tebliğlerinin Yunanistanda
ki harekattan artık bahsetmemekte 
olduklarını müşahede emektedir. 
Yalnız Stefani ajansı ile İtalyan 
radvoları Yunan muzafferivetini 
kücül.tmei!e çalısmaktadır. Fakat 
Tarente, Brind;zi, Bari, Napali, 
Draç ve Avlonyanın bombardıman
larına karsı bu ııa~Tetler neye ya- ı 
rar? İngiliz kanatlarının Yunan or
dusuna yaptıkları yardımlar pek 
belii! neticeler vermektedir. İtal -
yan donanması harp harici bırakıl
mış •. Otranto boğazı da zorlanmış
tır. Italvanın ·bize karsı ilan etmiş 
olduğu harbin büyük bir kısmını 
kazandık dersek mübalai!a etmiş 
olmayız. Fakat harbe devam cde
cef(iz. zira zaferinıizin tam olması 
!~iznr.dır. 

Fuhuş yuvası 
( 1 inci sahifeden deııam) 

de lıiriuın evini rande\•U ,-er; ha
line getirdiği haber alınaral~ bura
sı da bas1ln1ı~ ye ınuhtelif A"<"n( ka
dınlarla ukekler ,-akalaıunıştır. 
Kadıköyündc Kuşdilinde 12 nu

maralı evin gizli fuhuş yuvası o
larak işletildiği de öğrenilip ev 
kapatlmıştır. 

Abanozda 35 numaralı genel ev 
de muayene kaçağı genç bir kadın 
~-akalanınıştır. ı{ l inci saJı.frtlen det'am; 

·n; •za Fr3I'saıuı harbe ııiri
tı~~n kanun:ı e ""' ı iıkürnle • 
'ı:ı;_ tnWıalif olup ulm~dıQı da ı 
~ tır.tlmaktadır. 

~ a alu.ın oldu~ u·'cre kaçmış 

8 K.\DIN IL\STALIKLI ÇIKTI 
Gctenlerde basıldığını haber ver

d:'.riıniz o, a dan~eviude hulunan 
g-rn( kadınlardan sekizinin h:ı~ta
lıklı olduğu anla~ılnıı~tır. 

---0--

ıştir_ 
latanbnlda 

Pittsburıı 18 (A.A ) - Buııün 
Pittsburg civarındaki cAmerican 
Cyandide and Chemieah korpa -
ra.sy-0nu fabtikalannda bir infilM< 
vuku bulmuştur. Hasarın derecesi 
henüz meçhuldür. Bu intila.k: bir 
hafta zarfında vuku bulan üçüncü 
infilaktır. 

ispanyada mahsul 
mahvoldu 

Vigo 18 (A.A.) - cHavas•: 
İspanyanın şimal sahillerinde 

şiddetli bir fırtına hüküm sürmek
tedir. Markta seyrüsefer ciddi su
rette kesilmiştir. 

Dün Vi~o. Lizbon ve Madrit ara
sında telefon muhaberatı saatlerce 
islememistir. Mahsul henüz anbara 
konulmadığından mahvolmuş va -
ziyettedir. 

Corogne'den haber verildiğine 
göre, sehir civarında bilhassa aşa
ğı mahalleri su basmıs ve çatılar 
ucmuştur. Birçok varalı oldı.ti!u 
haber verilmektedir. * Li:ı:bon 18 (A.A.) - Başvekil 
Salazar, İngilterenin Amerika bü
yük elçisi Lothian'ı kabul etmiştir. 
Lothian'a İngilterenin Portekiz el

. cisi B. Seloy refakat etmekte idi. 

.'d'~ ... ---......, ..,, w'LGL?ı4Yı-

Tevkifhanede bir cür
mümeşhud yapıldı 

(Birinci sahifeden devam) 
nu .\ıU.ddeiumumiliğe bir istida ver._ 
rek ~unları iddia etmiıtir: 

- ıMüekkilim o gece sarhoşl~kla 
ha\·aya bir el sililh atmış, takat bira
hane sah:bl Sabit hemen tabancasını 

çekerek b:... w.:ısayı kendisine siper 
yapıp: 

Hadiseler 
(Bu yazının metinleri Asla. 
dolu Ajans bültenlerinden 
alınnuştır .) 

TelhJs eden: l\IUAMMBR ALATUB 

Cuma akşamı Manastıra 
meçhul diişman tayyareleri tara -
fından bombarılmıan eılilmesi ha
disesi, l'. ugosıa,·yada ehemmi -
yetle üzerinde durulan ıtiiniin me
selesidir. Altlan 9 bomba ile Z8 
kişinin öliimü ve yaralanması te
eyyüt etmiştir. Bu bombaların 
hangi memleket tayyareleri tara
fından atıldığı noktasında artık 
hiçbir şüphe kalmamıştır. 

· Stugara dağları va.rclır. İtalyaalar 
burada çok kuvvetli tahkimat 
yapmışlardL Ric'at eden İtalyaa 
ciizütanılannın bu müstahkem 
hatta çekilmiş olmaları çok muh
temeldir. 

(2 inci sahifeden deı·am) 
merak ve alaka ile öi!"rerunek i.ste
dib mesele budur. Yalnız bu ba
histe bir nokta ve Mısır istiklali 
bakımından çok eh€'m.IDiyeUi bir 
nokta Mısırlıların d:kkatlerinden 
kaçmamak ııerektir. iHer zümre 
Mısırlının Mısır istiklaline büvük 
kıymet verdiğine süllhe yoklur. 
Ve Mısırlılar bu istiklale layık 
bir millettir. Vaziyet böyle olunca 
mazide ve hatta bUJ!Ün İngilizlerle 
karşılıklı münaııebetlerinin mahi
yeti ne olursa olsun. bu istikUlin 
lronınma.sı İnıriltere ile Mısır ara 
sında en sıkı bir işbirlikine bağlı 
bulunduğunu unutmamak Iazım
dır. İta}ya'ya hiç itimat edilemez 

Yugoslav ordusunda muhtelıf 
cüzütamlar kumandanları arasın-
da yapılan son değişiklik Atinada 
alaka ile karşılanmıştır. 

Yugoslavyaya karşı yapılacak 
herhangi bir tecaviize Yugoslav 
Qrdusunun derhal mukavemet o
decejii, bir kere daha anİasılıuak-
tadır. ." 
Diğer taraftan sabık adliye na-

zr .. Dimitr~nin reisliğindeki siyasi 
sagcı partı her tiirlü faalh·etten 
menedilmiştir. Yugoslav i~şistle
rinin teşebbüsleri reddedilınistir. 
Partinin sefi de tevkife dilmiştir. 

SOVYETLERİN VAZİYETİ 
Londra matbuatı, Sovvet - Al

man miınasebetleri hakkında şa
yaııı dikkat tefsirler neşrediyorlar. 
Molotofla mülakattan evvel or -
lDlıITT velveleye veren, Bitlerin 
şimdi, sükutu tercih ettiği bildiri: 
liyor. Londranın mütaleasında bil
hassa şu cümleler var: «Çıkarılan 
şayialarla Türkiye - Rus nüfuz sa
hasına dahil olarak gösterildiği 
halde Türklerin vaziyetlerini ay
dınlatmaları ve kafi bir hattı ha
reket ittihazı zamanı gelmiş oldu
ğunu bildirenler Ruslar değil, Al
manlardır. Sovyetler, bu neviden 
hiçbir mütalea dernteyan etme -
rnektedir.• 

1:-ondra, !\lolotofun Berlin ziya
ı·etıne tekaddüm eden günlerde, 
A;Iuıanla~ tarafından çıkarlan şa
yıaların ve mülakattan 'onraki 
müphem tebliğlerin ne Türkiye
de, ne de Ingilterede bir heyecan 
uyandırmadığını bilhassa tebarüz 
ettirmektedir. 

İngiliz mahiilleriııe göre, Sov -
yet - Alınan ırörüşmeleri hakkın
da ihtiyatlı bir bekleme hattı ha
reketi takip edilmektedir. 
SUNDAY TİMESİN l\1ÜTALEA~ 
Londr~da cıkan Sunday Times 

gazetesinde Berlin mülakatı hakkın 
da şu nıütalealar ileri sürüliiyor: 
•Ziyaret neticesinde bazı iktısadi 
noliccler '!mnıış. fakat hi~ bir si
~·asi adırn ntılam!'tmıştır. Alman
ların, Rusyada deni•altı tezgahla
rı ve ta:ryare fabrikaları kurn1ak 
istediklerine hiikmolunabilir. Sov
yctler bu fikre muhalefet etme • 
mişlerdir. ('iinkü, hu fnbrikalarm 
idaresi kendi cllerİı!de olacaktır. 
Alm<ınlar, ~ovyetlerd.cn daha faz
la pet•ol de ısten;:~lerdir. Sovyet 
ltusye:ıın Türkiyeye aleyhtar bir 
•İyaset yolun:ı girnıis olduğuna da
ir lıi(hir eser mevcut değildir. 
Sovyeı ler, 'f.ırklerin kendilerini 
müdafaa ~dccekleı-lne emindirler. 

Kalktı>~-a bir kı~ harbi için en 
az nıuvaiık olan sahadır. Diğer ta
raftan Rus~·a her t[;,.Jü askeri ha
rckiıtlan uzak kalmak hakkında
ki fikrin..fe de musırdır.> 
R01\1ANYADAKİ TEVKİFLER 
Romanyada son iki gün i~inde 

bir(ok gayrimenun lejiyoner tev
kif edilmiştir. Romanya hükıi -
rneti lıiitiin Yahudi müesseseleri
ni Jenitlen tanzim etmeğc karar 
\'ermiştir. Yahudi müstahdemler 
kanunuevvel sonun.da işlerinden 
çıkarılacaktır: Yahudi doktorlar, 
ancak Yabudı lıastalara bakabile
cek, Yahudi talebe tahsil için ya
bancı memleketlere gidemiyecek
tir. 

Yunanlılann, cenupta, sahil ı.... 
yunda Ergeri ovasına do~ \tir 
taarruza ceçtikleri haberleri ele 
geliyor. 

Yunanlıların Görice şehrini çek 
yakında zaptetmelcri beklenebilir. 
Bu, mühim bir muvaliakiyet ela
caktır . 

Orta cephede, harekatın yenl 
inkişaflar göstermesi beklenebilir. 

Mısır istiklalinin ilk sartı. İtalya
ntn zafer kazanmasına mani olmak
t :r. .Mısırlılar bunu anlarlar ve 
ona göre h;ıreket ederlerse, bun
dan ötesi teferruattan ibarettir. lııgilizler dün a'kşam 

Brendiziyi bombaladı 
( 1 inci sahifeden devam ) 

ve tayyare meydanına muvaffa -
kiyelle hücum etmişlerdir. Bi.rQok 
vanııına sebebiyet veril.mis ise de , 
<bulutların kesafetinden dolayı ya- j 
pılan zararlar tesbit edileınemistir. 

ıs PO R 

Dünkü maçların 
neticesi 

Cuma ııünü Bioııazi ve Tobruk'a 
da muvaffakiyetle hücum edilmiş
tir. İtalyan şarki .Aıfri'kasında Gurtı 1 

sehri bombalanmış, ayrıca Cibuti, 
Adisababa demiryolu üzerinde çolı: 
büyük hasar ika edilmiştir. 

Massau'da İtalyan destroyer üssü 
İnııiliz tavvarecilerinin baslıca he- 1 
defini teskil etmiştir. 

rip edilmis haline dair yazılar, r• 
ıiınler neşrediyorlar. 

Dün gece, İngiliz tayyareleri 
Hamburga, Altona fabrikasına, 
Blohom ve Voss tersanelerine, An
\'ers. Dünkerk, Kolonya, Bttm ve 
diğer yerlerdeki fabrikalara \eni
den hücum ederek yangınla~ çı -
karmışlar dır. 

Almanların Loııdra üzerine dün 
geceki taarruzları hafif olmuştur. 
Dün sabah ise, Alman tayyareleri 
Londra üzerine gelrıcden püskür
tülmüstür. 11 Alınan ta.vyaresi 
düşürülmüştür. 4 İngiliz tan·aresi 
kayıptır. 

Ll\JGİLİZ KUMANDA HEYETİ 
İngiltercde, hava ve kara kuv -

v'etlerinin daha mükemmel is bir
liği yapması için yeni bir teşkilat 
\'Ücude getirilmiş, bir plan hazır
lanmıştır. Kanunuevvelde faali -
yete gl'çecek olan «ordu ile işbir-

lii:i• ismile bir yeni başkumandan
lık ihdas edilmiştir. Bu vazifeye 
Hava l\lareşali Sir Arthur She~ı
dan Carrat tayin edilıni~tir. 

HÜR FRANSIZLAR! 
Gabomm ikinci ehemmiyetli li

manı olan Portgentil de Librevil
den iki giin sonra, hür Fransu kuv
,·etlerin~ teslim olmuştur. Bu su
retle bu müstenılekenin tamam>, 
hür Fransız ku,·vetlerinin eline 
gecıniştir. General Dö Gol Libre
vile gelmiş, kıt'aları teftis etıniştir. 

BEYAZ KİTAP 
Amerikada salı günü bir beyaz 

kitap nesredilmesi muhtemel gi>
riilüyor .. Bu beyaz kitapta, Al -
manya, Italya, japonya ve Sov -
~·etlerin, İngiltereye silıih ve mal
zen1e gönderilınesinin önüne geç .. 
ınek üzere, her teşkilat vüeude ge
tirip sıkı bir iş birliği yoptıklan 

hakkında bazı deliller neşredile -
cektir. 

Lilı: maçlarına dün Fenerbahçe 
ve Şeref stadlarında devam olun
muştur. 

Şeref stadındaki maçlarda Ka -
sımpaşa 3 - O Sülcymaniyeyi, Top
kapı ~ - 1 Beykozu, Beşiktaş da 
3 : 1 Istanbulsporu yenmişlerdir. 

ikinci küme maçlarında da Ga
lalagençler Ortakö)"ii 4 - 1, Davut
paşa Bakırköy İstiklali 2 - 1, De
mirspor, D<ığansporu 5 - 2, Kara
gümrük de Eyübü 3 - O mağlUp 
etmişlerdir. 

Fenerbahçe stadında: Beyofln
spor - Fener maçı 3 - 1 Fenerin 
ırnlibiyeti ile bitmi~. Galatasaray -
Vefa maçı da 1 - 1 c berabere ne
ticeleumi!>tir. 

SERBEST GÜREŞLER 
Dün Şeref stadında yapılacağı 

ilin olunan serb~st güre~ müsaba· 
katarını seyr<'tmek üzere binlerce 
halk para vererek stada gelınif, 
fakat ne Tekirdağlı Hüseyin, ne 
Karaali, ne de Babaeskili İbrahim
le Dinat'lı Mehmet gelmemiştir. 

Halk uzun müddet davul zuma 
dinlediktt'n sonra müsahaka saa
tinin gectiğini görünce sabırsız -
lanmağa h slamıs ve nihavet Ce
mal pehlivan orta~·a rıka~ak gü
re--;lerin gelmediğini, ba~ka peh
livanların güreseceğini söylemek 
istemi<Se de halk mınnaile:vhin 
nutuk "vern1esine nu.-ydan bı;ak .. 
madan tertip heyetini prote to e-
din paralarını geri istemiştir. 

Hndiseye polis müdahale etnıİ1 
ve toplanan paranın Kızılaya ter-
ki kararlastırılmıştır. 

ı \ı Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKİM 

DAHİJ.İYE MÜTEHASSISI 

' Divanyoln 104 
l\fua,.ene s&:ıUe.rl: 2.5 - 6. Tel: 2!391 

- - --

1 
Amerikada ve Avrupada bü-
tün lbanlara tercüme edilerek 
tefrika halinde tıkan büyük 

:\lacera Ronıanı 

1 
MASK Eli 

12 LER 
Önüıniizdeki Çarşambad·an 

itibaren 
Nevyork gazctcle-ri, Taran~" za

ferinden sonra u satırları yazı -
yorlar: ·İngiliz zaferi ihtinıalleri 
her zamankinden daha büyüktür. 
İtalya, Akdenizde simdiden harbi 
kaybetti. Akdeniz, harbin kat'i mu- ı 
harebe meydanını teşkil edecek
tir.> 

1 

1 

-

ALKAZAR 
Sinemasının en hül ük 
Pro"ramı olacaktır. 

·- - -

Beyoğluuun en şık salonu 
F.n fazla Liikı Barı 

Yunan 
galibiyeti ce&a· 

ret veriyor 
• (Başmakaleden devam.) 

1: ugoslav) ayı tanı (eınber içine 
almış bulunacak lıir İtalya ihtimal 
dalıilde iaş~t tcşckkülluin tahrik! 
\'e yarılımı ile çıkarılacak buh -
ranlarılan sonra tıpkı Romanva : 
daki istihaleler ve tezahürler ~-ol~ 
ile Yugoslavyayı par(alamn~ te
şet.hüs edecekti. Fakat, Yun~n mu
kavemeti \·e Yunan mukavcnıeti
nin şimdi umumi taarruz halinde 
inkişaf eden yüksek muvalfakiveti 
JtaJya.nların he~abını ve pla~ını 
altüst etmiş ve herhalde Yugos
lavyaya geniş bir nefes aldırmış
tır. Yunan umu1ni taarruzunua 
huı,<ilne kaı'ar ka) detıiği ınuvaf

fakiyet ve gösterdiği inkişaf sekli 
Arnavutluktaki 300,0110 kisilik 
ltal~·an .o.,.J __ unun ı~ütlin aiİarı
na n:ağhibiyetlıı \·c inhizanun si· 
r~yet etmekte bıılunduh'llnıı bariz 
bır suıette göst~rıncktedir. Yuna• 
unıun1i taarruzu hedefine vasıl ol:
dıığıı güıı İtalyanlar Arna,·utluihıa 
hc~·eti un1un1iyesinde tesliın b;y. 
rae:ını cekecekJer ,-e ordunun ba
kinetüssii)·uf kısmı kaçmak fır
satını dahi bulaınıyaeaktır. Ba 
\'azi~·et liar~ısında ve bir Alınaa 
nııidabalesi \•ııki olnıadıkca Yuna
nistan kendi mücadelesi \'e zaferi 
ile Yuııroslavyanın da selamet .,. 
emniyetini korumak ve kurtarın~ 
hattını iktisap eylemekte bulunu
yor ve İtalyan he.'·uliisını Yug<K
lavyanın şimal hudutlarından da 
uzakb5tırıyor, demektir. 

1 

1 

i 
l ı 

' 
1 

Zira, Yunanistana tecaviiziin ceo 
zasını görecek ,.e Arnavutluiu 
terkedeeek olan bir İtal)·anın Yu
goslavyaya karşt ~-eni bir h:.ıre .. 
kette bulunması ihtimali tama _ 
mile ortadan I.alt..nıı~ olacaktır 
Bu itibarladır ki. Yuıro,la\vad~ 
bir iki ıründenberi ha<ıl ola~ iti
matlı bna dikkate çarpmakta ff 
manevi~atın her a,,1 )Üksı.!lnıekt• 
olduğu anlaşılmaktadır. BilhMSa 
faşist partisi teşekkülünün ta.diki 
hakkındaki talebin red<li ve reis
lerinin tev·kiii bu manevi} at , ük
sclişinin kuvvetli bir ınh.alidi.r ve 
Yunan nıuvafia~i~·etinin l:~ugoeo
lavyaya \ erdi#{i ee,arctin müte • 
bariz bir örneğidir. 

Bu takdirde, Yugoslavya Bal • 
kanlarda tekrar ehemmiyt't ikti
sap eden bir askeri kıymet haline 
geçmektedir ki l!al~·anların Ar
navutluktan tardedilmesini ınüte
akip daha çok rahathyacak ve 
kuvvetlenecek olan bu askeri kıy
met heın Yugo .. ıı: ,-yanın bil tün 
haklarını müdafaaya muktedir 
olacak, hem de harbin tekrar Bal
kanlara ve Şarki Akdtnize sira
~·etine mani !eski! tdecek batın 
sayılır bir ileri karakol hizmetini 
görecektir. O halde hükmedebili
riz: Yunan ord11>u kahramanca 
djiğüşınesi ile yalı•ız Yu':la:ıista -
nın istikliilini ve milli haklarını 
korumakla kalmı:-;or, Balklııların 
un1unıi emniyet ,.e t;;e)5.nıct!ni de 
takviye ediyor "·e bilhassa '\pu;::os .. 
la\yaya C'e"3ret, kendisini kavra .. 
ma ,.e toplama imk5nı veri:yor . 

ETEl\t İZZET BENİCE 

Ttbbi Müaamere 

1 

' 

Dr. Asım Türe r.iyaf.et altmda 
Çorlu hastanesinde Tıbbi müsamr-~ 

ba~l,aınıştır. 14/1119-tO pertc-n c gLnı.i 

Dr. Cevat Nuri Dok~.:-r oJlu. oe-v' 3e 
şefi Dr. Besim EnerPn ile beı öbcr a
meliyatla ~·ıkarLLtkl;u. at çi1;.csi .. ' yır

tılmış birdrılağı ve bu hastayı takdia 
etmil ve bu münasebetle batın tra•
malan hakkındaki incelemelerJni SÖJ'

lem~tir. 
Münakaşalara, Dr. Besim Evrea. 

Cimfit, Huri Onat, Muzaffer Tez~ 
HulCısi, Fikret Anhan, Dr. Hayri ft 
Dr. Emin ı~ücel i.tirilk etmişlerdir. 

* Emniyet işleri umum mild~ 
Al.ı ~l7A ~ehrirc zder Ankaraya &il. ... 

1 mıştır. 

• 1: B. Cot hakkıına cvliıl a
ıq~~ t vk.f mi.izekkcrc.;ı ke-

1 

~'0ııla --O--.- · · b' r cemıyetının ır 

mobili izni 
taksi oto
kaldırıldı 

( 1 inci sahif~dcıı dcl'Qm ) 
zetede nc.ı :lıl~cc~ini biz de isittik. 
Fakat bu d ktkaya kadat" kararname bi
ze t bliğ '..111!1" nı • r. Yalnız ihtiyatı 

- tBenirrı bulundufum yerde sen 
sil:l.h atama~~» ifadeslle Battala a
teşe başl;unıştır. MUekkilim de nelsini 
mUda!aa iç;n yedi el si13h atıp Sabiti 
yan:ılamıştır. Sabit yaralanmadan ev
vel ·on bir kurşun daha atmak i.:.ie
niş faı<Jl. tabanc;;ısı ateş almayınca si
l<ihı yere vur; . .t·ak parçalamıştır. Bu 
tabancay orada bulunan bir kadın yok 
etmı~tir H3disenin bu ş<:kildc cereyan 
etliğine orada bulunan Topal Arif ve 
Pino i::ııninde bir adamla bir ~ekcrci 
·ahittir. Bunlar geçen gün tevkifhane

ye e:eıerek.: 

Sabık Romanya Kralı Karolün 
ve l\-tada1~1 Lupeskunun Tancanın 
bir otelinde bulunduğu rİ\'ayet e
dilmektedir. 

MISIRIN SİYASETİ 

YU:NAN - İTALYAN HARBİ 
Yunan - İtalyan harbine ait en 

son gelen haberler, İtalymılarııı 
ric'ate d.-am ettiğini bildiriyor. 
150 İtal~·an tankı, Yugoslavyaya - Çocuk Hekimi kaçmıştır. Eı>irde Göricenin suku- lor. Ahmed Akkoyunruu 

~., nıüracaatı 
~ onı.ır ccrnıyeti: şehrim. 'de 

ı ·1:..ıU, .;.,;)c )ede t:cncbi e;arson 
''tı' k" ·
1 

l -m::ısını _u u . ..,ett.cn is-
<k· r! stır:?' tır 

. '<in ı.... Cl~ıvet reıoi '<lehmct 
4 • i v~ idare heyeti azasından 
, r'h 'l'aflan: Tu ·k gar .. onlarının• 
ı 0ı.::, usta ecnebı ııarsonlardan 

"?. f: ad - .nı bcvan etmekte -

' 

•arsana ih'h ac· olan her 
"e >e • t d , ev afta g::.rson
f.:c~k~ k1 t icın ccmıvct en bu

-ır. 

Şehir tiyatrosu 
İSTİKL,\I,. C'.\DDE"İ'.'iDE l 
KO~IEDI KIS.:>11. 'DA 

Bu aJ<şam t l0,30 da 

., DADI 
'l'l \,or tarını- .ı olJı . ., te_ an 

~ lir. 

.\şıl' 
ıı_1 . RIZA TİYATROSU 

l~e _l''s! in birlikte Bevoğlu 
••ne :ısında hu ak~ 

ÖPÜN ı1. 

ir tcdbi ol nak üzere yenide"" ·ıusu
sl Jt1.-n111 ·ıller ve taksiler iC n pl<ika 
ve1miyor tehir e:liyoruz. Hus..;.slden 
ta'cs ye gcçnek isteyPn oto:r.\lbillere de 
bı. rıey da zin veı miyor....ı. > 
!:iTANllULOA NF KADAII HUSUSİ 

OTO~!OBİL VAR' 
DigC"r taı:cı.!tan ·<'hrlmizde 95-t husu

!:il otoı~ı bil bulunrluilı ve bunlarn her 
gün 65.\0 lira benzin sar-fettikleri an
laşılnıştır. Bu uretıe yalnız şehrimiz
de husus\ ulon1ubıjler yılda 873 bin 
810 ıc0erınde ·182 ton benzin har
e :naktadu "..ı.... Buıı.ı~~--a hiç benzin ve
r1 neyincc bu mı 1 r wso.rı uf cdılmiş 

\lacaktır. 
--o--

Bir çarpışma 
Kt li.:. ... U ,,ı 

ol rı ~ 7 r m 
n '14 r ·m 

- - Bize 300 lira verir:-;en hakikati 
söyleriz, d~dilcr. Pazar günli tekrar ıe
~eceklcr. Cürmü meşhut yapmanızı is- 1 

teriz.> 
Dtll\'KÜ CÜR,!Ü MEŞHUT 

~1:üddeiumwnilik bu istidayı mah
rem işarcLlc hemen Emniyet müdür
lü ~fire göndernıiştir. Dün sab<lh sa.at 
8 de sivil meourlar mevku! ve mah
kUm gib; tcv'd!hanPye nlınarak ziya
rete terle temas oluna.n kafesler civa
rında gizlC'nmişleıdir. Biraz sonra da 
Topal ~"-rif elinde bir paket üzümle 
Battalla konusn1ağa geln1iş ve h:i.discyi 
ynkarıdaki şekilde anlatıp bir zarfın 
içindeki i~aretli paraları alırken me
rnurlar ı;ıkıp k :ndi:üni yctkalamıslar-

dır! ... 
, n ı o... P , · J lT' nı; eki haki-
t g liyen i .ıh t ,ıc 2 okk.ı et 

\:c 18 pak 't $ n.r'l ile gelmı.ş ı:ıyn: şe-

k e y T. t •. Bu:ırad2. S'""'!:>it 'n 

at· "l kır ınlardan ı ' o;ıı c! len i:ıir l 
1 .n rr : ~ u e Hı t • !ahki-
~ dev r.ı. olunmakt.:ıdır, 

Kahireden gelen haberlere göre 
yeni Baş,·ckil Hüseyin Sırrı pa
sanın, selefi Sabri pasa tarafından 
takip edilen siya!-ete devaın ede .. 
ceği beklenmektedir .Kabine, Kra
lııı nutkunda gösterilen siyaseti 
takip edecektir. Bu siyaset, Mısı-
rın emniyet ve tamamiyetinin i
damesid!r. 

5 !\liLYONLUK ORDU 
. Londradan bildirildiğine göre, 
Jngilterc bü~iik bir taarruz ordu
su hazırlıyor. Bu ordunun mev ... 
cudü yakında 5 milyona çıkacak
tır. 1905 sınıfına mensup 159 bin 
kişi yeniden kaydedilmiştir. Çör
çilin •geniş taarruz ordusu• is -
mini verdiği ordunun nihayet te
sekkül etmesi beklenmektedir. 
ıİtUKABELEBİL:\lİSİL TEHDİDİ 

Bcrlinden ~olen haberlere göre, 
Hambur;:un lııgilizler tarafından 
tahribine bir mukabele olmak ü
zere, İngilt('rede Covcntry'~·e ya
pılan taarruzdan daha tahripkar 
bir taarruz yapılacağı, tehdit yol
lu işaa edilmektedir. Amerikan 
ltaZ ~elcri Co\'Cutry ş brinin tah-

tu saat meselesidir. Yunanlılar e-
sir almakta devam ediyorlaı" Har- , Tablııa • Talimhane Palu No. t 
he ait en son haberleri birincı ır.a- ı Yarıu edreıinl bildirecekti1 Pazardan maada her gün aaal 
hifemizde ve son haber sütunu • 'lisımı•am••••••••,,,; 1_..15 den sonra. Tel: 4012'1 . 

ınuzda okuyunuz. \ ''iiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiCciiiiiiiiniiiiE5iiiiiiiiii~ 
Göz Hekimi 1 

Dr. Murat Rami Aydın I ' 
Beyoğlu - Parmak.kapı, İmam 
sokak No. Z Tel. 41553 
l\tuayene ve her türlü gös 

em~liv~tı fıkaraya ııarasızdır. 
Türkçe ııözlfl kahkaha tufanı 

._. Bugün matinelerden iUbaren İ P E K Sinemasında 
Senenin en nefis :filmt... Harikulade ve muazzam bir muv affakiyet kazanan 

SEV·E N 
Filmi :ııaratanhır: 

llEDDY LAMABB w BOBE ıı:r 'rA'fi,OR 



• 
4-SON TELGRAF-18 !in~ 

Yazan: lskender F. SERTELLi No. 33 

Talat bey, Arnavut meb'uslarına: "Siz vatanın 
bir cüz'ünü ecnebilere satmak iıtiyen hainler-

siniz!,, Dediği halde, kendisi de muhtariyet 
fikrini ileri sürenlerden biri idi. 

(Svetlina) ııazetesinde cıkan bu 
eartları simdi birer birer rözden 
ııeçircceğiz: 

el - Bulııarkr tarafından ya
cılacal< tezahüratla hükimıetin al
dııl:ı tedbirler hakkın.da ımunsıfane 
ve bitarafanc tenkit yapmak: 

2 - Türklerle Bulı!arlar arasın
da va:kmlık husulüne cal._.. ak: ve 

/ 

/ 

Rusya imperatonı ilriıaci Nikola 

'mevcut suitefehhü.mleri, birtıirine 
itimatsızlığı ortadan kakhrmak: 

zam. ayni zamanda da kuvvetli bir 
muvazenesi idi. 

Biz, Ma:kedonyayı sarsan ve 
memleketi altüst eden zıddivetler
den. unsurlar arasındaki fikir ve 
emel ayrılıklarından istifade et -
meli idi. Bunu vapmadik .. Yapa -
madık. Yıllarca bir hiç peşinde koş
tıık, döi!iistük. 
Kazım Bevin isaret ettii(i ııibi 

buna muvaffak olabilmek için ilk 
önce haştalığı teşhis etmek, ona 
ııöre bir tedavi tarzı bulmak lİlZlm-

• d1. 
' Bazı kim,eler: 

- Ee:er. bizim aklımız basımızda 
ol.sa ıdi. mesrutiyetin ilanile bera
ber Hüse~;n Hilmi paşanın riyaset 
ettiiti mürakabe heyetini Makedon
yadan kaldırmazdık .. 

Demi.slerdi. Aradan bir hayli za
man .ııt"eti:kten sonra, bu mürakıııbe 
heyetinin faydaları ııörüldü ve ta
raftarları çol!aldı. 

En oon zamanlarda mahut Bal
kan kc.nitaşının Makt"donva hak -
kında istediiti sev. aşağı yukarı bu 
tarzda bir mürakabeden ibaretti. 

Bu komitanın, Scliınik valisi Hü
sev:in Kazım Beve ııörıderdiib bir 
mektubun suretini avnen neı;re -

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırm• 
Eksiltme Komiayonundan: 

ve 

Leyli Tıp Talebe yurdu hademeleri için 150 takım kasketli elbise ile 911 adet 
paha imali isi açık ek<iltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 4/12/940 çarŞamba günü saat 15,30 da cağaloğlunda ınhhat ve ~ 
tim.al muavenet müdürlüğü binasında kurulu kmnb.yonda yapılacaktır. 

Muhan1men Fiat'. Ka:;kt>Ui elbise imali 950, p:ı.lto imali 800 kuruıtur. 
İstekliler şartnamesini her ı-ün komisyonda görebilirler. 
İstekliler 1940 yılı ticaret odası vesi.kasile 2490 sayılı kanwıda yımlı v .. ika

lar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya ha.aka mektubu ile bitlikte 
belli gün ve saatte komisyona gelmeleri c10900> 

Beykoz malmüdürlüjiisden: 
Sıra Mükellefin adı Maha!le so
No. ve ıoy adı kak ve Nn. 

Matrah vcrııi 
miktarı 

L IC. L. K. 

Nn'i iti 

l Mustafa Gürleyen Paşabah('f> Saip 120 00 20 65 Kauınç qçı 

Molla No. 2 5 16 Fevkalade 

Sen Hl 

1140 

1 

2 Emin Kemal Pa~bahçe 

önü No. 54 

4 13 Buhran \ 
köy 180 00 ıı 10 Kazanç 939 

2 25 Buhran odun deposu ~ 
2 00 % 15 ce.a 1 

3 Tevfik Altıparmak Beykoz Hacı An 

çıttli4i bila No. 
4 93 Kazanç Kireç ocağı 830 

99 Buhran 
89 ?~ 15 ce-za 

; 

1 
Yultarıda adı, soy adı yazılı mükell"fler yeni adre:-lcrini bildirmemiı:ı :ya

pılan araştırmada da buhmamamış olduklarından hizalarında gösterilen yıllara ait 1 

kazanç vergileri ihbarnamelerinin kendilerine tebliği mümkün olmamlfhr. 3692 , 

sayılı kanunun 11 in<'i ınadclesi mucibince tebliğ yerine geçmek üzere keyfiyet 
ilin olunur. c10938> 

~-Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hast.;lıklann m.1ıkrop1a. 
rını kökiınden temizlemek içiıı HELMOBLÖ kullaııınız. 

HELMOBLEU 
Bô1:ırelcl~rin çalı.şmak .lrudn-tin:i arttırır. Kadm, erUilt idrar zor.lu.ltlıarllll, /. 
eski ~ yeni beılsoğuk:l~unu mesane iltihabını, bel ağrısını, sık §ık 
idrar bozmak ve bozark.:;. yanmak hallerini 11idei'ir. Bol idrar temiıı j 
eder. 1drarda kumların, mes=ede taı;la:rın tesekkülüne mani olur. 

DİKKAT: HELMOBLÖ idrartnıZJ temizciverei< mavileşlirir. 
Sıhhı>t V~.kfilet:nin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE DULUNUR. 1 -

Milli PiYANGO 
4 üncü tertip 2 inci çekiliş: 

7 Birinci Kinnn 

BÜYÜK iKRAMiYE 
(40.000) LIRADIR 

Plan tudur: 
:İkramiye İkramiye İkramiye 

adedi miktarı Tutan 

l 
2 

5 
10 
90 

150 
300 
600 

J.000 
60.000 

47 Teselli 
Mükafatı 

84,205 

Lira bira 

40.000 
10.000 

5.000 
2.000 
1.000 

500 
• 100 

50 
10 
3 

80 

40.000 
20.000 
25.000 
20.000 
90.000 
75.000 
30.000 
30.000 
30.000 

180.000 
3.760 

5f3.760 

Bu ~-ekili!;te tam bilet (3) liradır. 
Yarım bile-t bir bu~uk liradır. ---İkramiyeler hem miktarca hem 
adetçe !aı.lalaştırtlmış, ayrıc.1 orta 
büyükliik!eki ikr.:ımiyeler çoğallll

~hr. 

Dcv.unlı biletler haricirıde de -
vam!':ı:t biletler de satışa çıkarıl -
mı.;i* . Bunlar da ayni tiatlara ~-
tılmaktad1r. 

Devamlı bilet.in 1'<.ıydas.ı. bir bi-
1etteki numaranın bir pliı..nda üç 
defa terriibc edilmcs;ne imk:ın ver
mesidir. 

Devarnlı biletlerin her ayın 2 in-

ci günü akşamına kadar meselft 
bu sefer 1 inci klınunun 2 inci gü-
nü akşamına kadar değ;şt:riln1esi 
13zımdır. Bu tarihtC'n sonra bilet-

1 

Cabu'k ve iyi ci~emeden yemek yiveriler. 
fazla baharatlı ve biberli yiyenler, bilhassa 
içki içenler midelerini tahriş ederler. 

EKŞiLiK, HAZIMSIZLIK, 
AGIRLIK ve Baş dönmeleri 

ve yemekten soma bölün vücutte ve midede . 
ai?ırlı.k hissederler. 
Yemeklerden bir saat aoma birer tatlı kaşığı 

MAZQN ahnına HA7t:!~ız-
MİDE, EKŞ'.L1K ve YANMA
LARINI ve BARSAKLARI 

vakan zehirleri J(iderir. 

lataabul Vakıflar Direktörhiğü 

Binbir direkte satılık kıy metli arsa ... ~ 
1 - SuJtanahmette Binbirdjrek nınhc.Uesinde eski Ecı..cıharıc yenı .1 ~~)1.;f ır' 

ğında eski 14 yeni 20/22 No. lı çap mucibınce 751 metre ınurabbı.ıınci••kl .v· 1 rrı 1'
11 

sanın tamamı satılnuık üzere kapalı zarf usuU1e 10/l 1/940 tarihin<h-·rı u:tıa 
beş gün müddetle arttırmaya çıkarılmıştır. ..,. ıt 

( 'j('~) J•' 
2 - Muhammen bedeli (9374) lira (97) kuruş "·c ;k trminrrt 

kuruştur~ çe1Jl?itf1 

3 - İhalesi 25/11/940 tarihine müsadif pazartesi günü s<l;;• <ın bCŞ1t 

l Jitaşda \ı•akıflar başn1Üdürlüğü binasınd.'.! toplan<ln komı~yonda y;,ıt:ıılaralC.i;IJ("!iı,."1" 
4 - İ~tr - lC'!"ın 2490 ~~yılı arttırma ve eksiltrr.c kancnıı hitkümic.., ~o;ıf 

de hazırlıyac:akları tekli! mektupların! ihale saatind~n b·r sant t\\clıı•CtJrJaıt" 
komisyon rei:diğinc veı-melerı Ll.ı.ımdır. Posta i!c gönderilecek ~fk r mek 

nın da yine bu saate kadar gelmiş bulunrna~ı meşruttur. , p.eı'M' 
5 - Şırtn~rr:E'sini gönnek; daha laz'a maJUmat alır.ilk i-;t'ycnıc-rın 

f başmüdürlük mahlülfıt kalemine müraca<ıtları. (10671) - -""" 

1 latanbul Sıhhi Mües>eseler Arttırın• 
Eksiltme Komisyonundan : ,çıJ 

(! 
Diyarbakır nürrqıne hastanesi için lHzım olan 15.000 mrtrf> ıa:t idro ,l 

i eksiltmeye konulmuştur. , jçı.ıdl 
i Eksiltme 4/12/940 carşamba günü Jaat 15 de cağaloğlund:ı: sıhhat \ie eıı tı-1 

1 
muavenet miidürlü,gli bınasında kurulu komisyonda yapılat«:ıktu. J\rJuh:ırıın

1 

beher metresi 24 kuru.ştur. ıctıtir· 
; Muvakkat teminat: 260 liradır. Ş:ırtnamesi her gün komisyond8 gorJ, ,~ 

3 - iHükıimete tama.mile itimat 
ııö.<ıtermek; 

• 4 - Siyasi mücrimlerle asker fi
rarilerine aifıumumi ilanı. 

diyoruz: ıı·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~- ' 

~=~~7:~evlctine karsı hu- j Maliye Vekaletinden: 

le-r b'1şkasına sahlobilir. O takdir
dC' eski bilC'tinizin şan~ını artık bir 
de!a daha de~!Yemezsiniz. 

,[ İste-idiler 1940 yılı ticaret odası vesikasi1e 2490 sayılı kanund.J :yazsh b' r ,ıı. 1 

· b le ..:.lr ve hu işe yeter muvcıkkat tc-minat makbuz \'eya banka ıl'.ektu \l 

(10899) ~ belli gün ve ı;aattp komisyona gelme1eri. --
A: Eşkivanın havatlarmın temini, 
B: Bunlardan arzu edenlerin mü

nasip memuriyetlere tavinL 

sumet fikrile mütehassis ol - G- - ~ k 
madıliımızın bir delili olmak umuş yuz uruşlukların ted::ı vülden kaldı-

Bilct.Jerinızi dc-ği~tlrmcktc vC'ya 
yeni bılPt <llırıakta acele ediniz. 
Tali r:L· b!'kliyor. 

ım. ..... mıı::ıiımımı::11111&1111;;&1 Büyük Arkasından koşulmakla ele geçirıhn<'" Şöhretler, 

Herkesten 
1 C: Es.ki_y~;ım v.e .asker firarile -
•inın donuşunde ın karsılanmalar .ı 

ve Balkan vilıhetlerindeki a- rıiması hakkında ilan iyisini yapın 1 

5 - Bul11arlardan tahsil görmüş 
'olanlardan - lisanı resmiye vakıf 
olmadıkları hakle bile - muayyen 
hlr zamanda öıl:renmek şartile, mü
ııasiP memuriyetlere tavini; 

6 - Osmanlı tabiiyetinde kalma:k 
istiven firarileriıı memlt"ketlerine 
iade ve iskanı; 

~ 7 - Bir unsurun zararına olarak 
"diğer bir unsura ırnenaf: temin e
dilmemesi ve bu gibi idari mülaha
zaların tamamılc değiştirilmesi; 

8 - Mektep ve kiliselere ait hu
kukınnuzun muhafazas'le Rum 
·patrikhanesinin hukukuna muadil 
'bir surette tevsii; 

9 - Maarif bütçesin<İen müna
frip bir miktarın Bul11ar mektep -
lerinın idaresine tahsis edilmek 
5artile eksarhhaneye tevdii; 

10 - Çiftlik yarıcılarına arazi 
t!'ilarik etmek maksadile bir mil
Y<>nluk bir istikraz yapılması; 

11 - Memleket asavisırin temini 
icin kövhilerden mürekk<'Jl ma -
halli b;r milis askeri tes:si. 

12 - Köy bekçilerinin köylüler 
tarafından intihap edilmesi.> 

İşte. Pant<'<iol'f dend.nin teklif
krı bu~l.aroan ibaretti. 

Bu fartlann bittabi hic birisi ka
bul ve is'af edilrnedi. 

O zaman Hacı Adil Bey: 
, - Pn-ıCE'dorf efendinin teklif

l<•rmı kabul etrnek için Mahdon
yan f·lhıizle te.;Jim etmeliyiz.• 

Divordu. Hüseyin Kazım Bey ise, 
Sr!anik villivetinde bulunduğu es
nada, bu taleplerinin daha öncf'den 
i,'afı cihetine ııidilmesini istedii!i 
ic•n. hükıimet tarafından tekdir e
c.Jm .şti. 

Ne o .. Ne bu! .. Hiç biri yapıl -
·madı. 

Make<lJ:,m·a, asırlardanberi inkı
raz.elan inkıraza sürüklenip giden 
osmanlı hükümetinin müthi.s bır 

haliden si:mdiye kadar malik 
oldukları h3vat ve maişetinin 
daha İYİ şeraitini istihsalden 
fuaret olan e-mellerimize mu
tabık bulunmak üzere. onları 
ezen suiidareyi hasmane mu
ahazeve ve yine kendi itika -
dınııza l!Öre. wk büvük fena
lıkları bertaraf edebilecek ve 
Makrdonyada ve briki A,
naV1ıtlııkta dahi bir hükümet 1 
ımuhtarei mahall:re tesisi mak
sadile düveli muazzama taraf
larından vuku bulacak bir mü
dahalenin neticei tabiiyes; o
larak hali hazırın sureti sedi
dede ihlaline bais olmıvacak 
bir tasavvuru i1eri sürmive 
mecburiyet ııörmekteviz. 

Teklif ettii!imiz sev, Osmanlı 
devletinin (Mister Robert Gra
ves) 11ibı bir lnııilizle bir Fran-j 
sızclan ve Balkan vilavetlerin
de mes'uliyeti mutazammın bir 
vazifevi asla deruhte etmemiş 
bir Türk memurundan mürek
kep Ye Mak<,donya umurunu 
idarP. !cin saliıhi\'et' vasia ve 
mutlakayı haiz bir hususi ko
mi.svon tayınıne muvafakat et- j 
mesi ve Arnavutluk için bu 
evsafa malik di~cr bir komis
yonun izaır .. ıdır. 

Bu komisYonlar lıiakal bir 
sene kin intihap ooilecekler
dir ki bu müddet zarimda bu 
vilayetlerde ahaliye hak ve a
sayisi ve havai masuniyetini 
ve maisetini temin edebilecek 
ve halkı Osmanlı hükümetine 
alıs1ıracak bir idarenin tesisi 
kabil olsun. 

(Drvamı var) 

Sahibi ve nefrİyatı idare eden 
Baf muhaTTiri 

ETEM iZZET BENiCE 
S o n Telgraf Matba:ııı 

~----------------------------,, 
YAVUZ SULTAN_SELiM 
Ha lif e/f!r Diyarında 

ı No. 4:> V au 11- : M. SAMI KARA YEL 
~~ ..................... ~~~--~ 
Hızır Reis ganimetleri dağıtırdı 
İki k;ıroeş dört gemi ile bıı İs

panyol donanmasına mukabele et
tiler. İki taı·af şiddetli topçu mµ
twrebesi yaptı. Bu muharebede İs
panyolların bir ııemisi battı. 

Ve bunu miıteakrp iki taraf ge
rnıJeri birbirlerir.e rampa ooerek 
biraz zaır.an da bu veçlıile mu
k<> ele ettiler. 

Dii.şnıandan iki gemi daha zap
tt<lip artık İspanyollar mukabe
k<lt'n aciz kalarak naçar limanı 
tel'><.~" mai!lt'.ııı ve münhezim ola
r ak kaçtılar. 

Bu muzafferiyetten sonra Oruç 
Reis kaleyi dahi b1>hemehal dü~-
- .... ı • o.4.,.,1 • .,. lır •••o 

cengaver yoldaşlarından yanına 
lüzumu kadar adam alartic karaya 
atıldı. 

Kalooen dahi bunlar üzerine bir 
hayli İspanyol askeri sevkoluna -
rak şiddetli bir m ulıarerbe vuku 
bulup dieynan yüz.geri etmiŞ'ken 
çefayda! Kale tarafından ,ııelen 
bir misket Oruç Reisin sol kolu
na isabetle fena halde yaralandı. 
Gaziler bilmecburiye geır.ilerine 
çekildiler ve limanı terkederek 
denize açıldılar. 

Oruc Rei.>in yaraS1 ağırdı. Bir 
türlü iyi olmuyordu. Nihayet Oru
cun kolu kesildi ve kolsw. kaklı. 

..-."1ı.Dr 

Gümüş yüz Jruru•luklann yerine ııümüş bir liralıklar darp ve piyasaya fstanbul dördüncü icra 1 Şöhret· sizi takip t'decektir. 
ltifi ııı.ik\arda Çlkurılmı; oldutundan &"ümüş yüz kurwılukların 31 Jkincika- ., 
nun 1941 tarihınden sonra tedovüllen kaldınlma.'1 karurlaş\ınlrnı;lır. lmemurlugundan : Ali MUHiDDiN 

HACI B KİR 
Gümüş yüz kuruşluklar ı şubat ı_t41 tarihjn~en jtibaren artık tedavül et.mi- Evevelce T okkapı sarayı i-

yecek ve ancak ya!uız mal sandıklarıle Cumhurıyet me-rkez bankası şubelerince • d B b h" 
çın e a ı umayun yanın-

kabul edilebilecektir. Elinde 'ümU. yüz kuruşluk bulunanların bunlan mal dak · b t d k • ik 
sandıklarile Cumhuriyet merkez bankası şubelerine tebdil ettirmeleri il.Wl h 1 o~ a~ a mu ım en 
olunur • 7025 - 1021e alen adresı meçhul bulunan 

Devlet ~yaHa:ı İşletme Umum Mü~ürlü]ü İlanlan 
18 İkinciteşrindcn 25 İkinciteşrine kadar 

Muhtelif hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkl§ 
gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

Karadenis lıatt1'UI -Salı 12 de (Güneysu), I'er,embe 12 de (Karadeniz) 
ve P:ıı.ar 16 da (Aksu). Galata rJhtJmın dan. 

Bartın hattıu - Salı 18 de (Konya), Cumortesi 18 de (AnCılya). 
Sirkte .. rıhtımından. 

hm.it hattına -Salı, Perşembe 9.30 da (Ugur), Pozar 0.JO da (Tay-
yaı). Tophane rıhtımından. 

Mudanya hattuaa - Pazartesi, Salı 9.50 de, Ça~amba. Pt>rşe!nbe, cuma 
16 da (Trak) Cuınnrtesi 14 de (Mardkaz) ve Pazar 
9.50 de (Trak). Galata rıhtınundan. 

Bandırma hattıııa -P<lz..ırtesi, Ça:-~amba \'C Cuma 8.15 de (M.ırakaz). 
C" 1ata rıhtımından. Ayrıca Çarşamba ve Cumartesi 
20 de (Saadet). Tophane nhtımmdan. 

Karahira hattıııa 
İm:roz hattına 

-Sah ,.e Cuma 19 da (Sesyar). Tophanr rıhtımından. 

-Pazar 9 da (Bartın). Tophane nbtımınd;ı-

AyvaWL hattına -Çarş~mba 15 de (Bursa), Cumartesı 15 t!e ChlJersın). 
Sirkeci rıhtımından. 

İzmir silr'at hattıaa-Paz;ır 11 de (İzmir). Galata nhtımında11. 
İ.sm1r il.ive posb.sr- Perşf>mbe 13 de (Tırh11n). Galata rıhtım .ndan. 

NOTı 

Vapar seferleri bakkııuta il.er tilrlö mat6mat a.plı.4a telefon n .... n.ıa.n 
yazılı Aoent.elerlmlıden öiraıUebilir. 

Galata Bq: Aceakltil - Galata rıhtımı, Limanlar Umuın MtidürlüjU 
binaSl albnda. 4-2362 

Galala Şabe - Galata rıhtım, mınt.ak.a Liman 
altında. 

Rcisligi bina.ıı 

40133 
22740 
(10940) 

Slrltecl Şak - Sirkeci, Yolcu salonu. 

bar<'esi ve birkaç korsan ,ııeınileri 
daha zaptt"dip Tunusa gönderdi
i{ınden kendisi de Mayorka adası
na giderek bir kac adet kale fetih 
v< 11erılcrini vurup, yağma eyle
dikten oonra avdet ederken sekiz 
parça kactırga ıle Korsika amirali
nin üzerine gelmekte olduğunu 
görünce kendisi de dört parça ge
ımisile anın üzerine yürüdü ve har
be tutuştular. 

Oruç Reis yaralı olduğu halde 
geınisile amiralin (emisine ram
pa edip, gaziler içerisine hücum 
ile fedakarane cenk ve cidal ede
rek amiral gemisini aldılarsa da 
beri taraftan dahi düşman iki ge
milerini zaptile bağladığından Hı
zır (Hayrettin) reis Üzerlerine va
rrp. bir hayli uğraştıktan sonra 
gemilerin ikisini de kurtaroı. Ha
sılı sekiz parça düşman gemısı 
mukavemet edemiyerek yaralı ve 
direkleri yıkılmış olduğu halde 
güı;rbeliı kaçabildiler. 

Hı.zır Reisin (Hayrettin) korsan
lıkta kazandığı şöhret mühimdj, 

Hızır Reis son ııazasından dön
dükten sonra bir daha Oruç Reisi 
cenge çık.artınamaj::a karar verdi. 

kesilmişti. Oruç Reis Tunu.sta kal
dı. Istirahate çekildi. 

Oruç Reisin kardeşi Hızır, yani 
Barbaros .Hayrettin Reis akınla -
rını genişletti, her tarafa hücum 
ediyordu. 

Hızır Reis, kardeşi Oruç Reisin 
emirlerine tamamile riayet edi -
yordu. Onun verdiği talimat mu
cibince o kış içinde üç bin sekiz 
yüz düşman esir aldı ve yirmi düş
man gemisi zapletti. 

Hızır ReLs he:;ap.>ız mal almıştı. 
Fevkalade zengin olmuştu. İş bu 
dert"eevi bulduktan sonra artik 
kendisini yalnız esirler ve 11erni
lerle iktifa ederek bütün zaptet
tiği malları maiyetinde olan cen
giıverlere tevzi etti. 

Zaten, Hızır Reis yalnız zaptet
tiği 11emilerle esirleri kendi alır, 
di9er ~animetleri arkadaşlarına 
dal!ıtırdı. 
Hızır Reis. korsanlıklarına devam 

ooivorou. ispan~·ollar, İtalyanlar 
elinden el'aman dediler. 

Hızır Re ıs bir kere yedi parc;a 
ııeıni ile Avrupa sularına ı:eçerek 
bir şehir bastL Elde ettiği bin se
kiz vüz kadar esıri bın iki yüz al
tın fidve ile Eal vcr<iiktcn sonra 

Mehmet oğlu Abidin'e 

1 

Ticarellıancleri: İstan bul, Karnkü~, Bcyoi;lıı ,_../ 
Hazine• rnaln·eve izafeten is - --. ••ıı::ıııllllilllll•Gı:mmmm••••••mmmıuıı:ı:a~~ 

tanbul mal:ye muha.kemat neli- __..--:./ 
dürlüi!ü taraf ı.ndan su !tana hmct ~ı:;~~~&mmma:iiiiiiiiiiiiiiBi:imi!mmiiiiiimiiiiiiin&=;&i;i:~ 
ücüncü sulh hukuk hakimlii'rinin 1 § 

SİGAR/I. İCL. 'LER içffi COK ~JtllİM: 
93~ /592 sayılı Ye 12/5/937 ta -
rihli ilamına müsteniden Topkapı 11 ANTİNlKOTİN DıFl ,, 

10 
saravının dış duvarı içinde ve N'ı.ko.ıı·nı' ,·,,·,ıc eden yeg•·ne • r ı3ı.1tt . .. müstah:ıardır. Kutusu 12 buçuk kuI1JŞ•ll · ,..,, 1 tı 
baıbıhümavun denilen kapının ya- R hlıfl'~ tütüncülerde ve ecıar.-:-lerde satılır. Toptan satış yerı, Galata, 1 

nındaki bostanm tahlıycsile mucir ~ Kalaycıoglu han 33/2 Telefon: 40493. T;oklitlerinden sakınını;;.. 
hazineye teslimi ve 400 kuruş mü-· ,..1111••-

~ \ • --~11 
eccel ilam harcile 210 kuru< ma- -------------- -·------------ Jtı• 
sarifi muhakeme ve masarifi ic- İstanbul dördüncü icra DEVREDİLECEK iHTiRA nt: Jı!'' 
raive ile birlikle tahsili hakkında .Mahru katlı tahrık nıokır.'. ri 
tanzim cdılıp vukarıdaki adresi- memurlug~ uadan : . h l . . vcr<l:k·' r 

nın uruç eaz erının r ·t 1 

nıze .gönderile': icra emri. ~dr~ ~ Evvelce Pangaltı Sinemköy encriiden ha\'a vesaiti na~ 
1
'' et' 

sınızın mechulı"e.tı hasebılc bıla Şah' k k IS d J ·ıa< e 
teblii! iade edilmıs \'C vaptırılan ın &o a numara a !etmesinde daha ivi ist• . ~' ' 
zabıta tahkikatile de adrcsınizin mukim iken halen adresi meç- mci!e daır tertibat• hal<k·V 0e~ 
bulunamadı~ı anlaşılması üzerine 

1 
hu! bulunan Panoayan'a ki icat için İktısat Yekaıcn:~ 

Istanbul icra hakımligince icra 1 Hazınc·ı rnaliye··c izafeten İsı- istihsal edilmiş olan ::3 h\tr' 
emrinin bir av müddetle ilanen tanbul malive muhakernat mü _ 1938 turih ve 2601 No. Ju ~ ~v 
tebli/tine karar verilmiş oldu""•n-J d .. 1 ... ta I d B ·ı b. b 1 'hl tt·,.1· ı1uk~ .. t ~.... ur u.au Ja ın an evoa u ı - · era ının ı ıva ı le; . tı1o1 

~an işbu ilanın tanhi neşrinden rinci sulh hıılmk hakimlii'rinin 1 kerre bao;kasına dc,·ir ""'"k~'' 
ıt>ba.ren mezkür borcunuzu &'.!e- 938/1630 sanlı ve 5/1/939 tarihli ila-: icadı Türl:i,·ede mevki' 1." 1.'1 ~-cfi meruz aksı halde tetkık mcrcıın- .. t .d 13, 1. 4/10/ l bı •· " 
den veva temviz mahkenıcsinden ınına rnus enı en ... ıranın mak icin icara dahi vcrı t t:ıJ!ı'ıJS--

938 tarihınden itıbaren ~' 5 faiz eklif -~ilmekte olmakla b~ ."e· ' veya iadei muhakeme volile ait "" v " 
oldu"u mahkemedı-n icranın ,ııcri ve ''< 7,5 ücreti vekaletle 516 ku- r fazla malürnat edinmek i~tı. j~ci 

r bırakııdıi!ına dair bi.' karaı ne - rus masarıfi muhakeme ve maa 1 l . G l d A 1 }lan " t 
~ masarifi icraive ile b'rlikte tahsili erın a ata a san ~ıır•'pa 

tirmedikce cebri icra yapılacai!ı hakkında Yapılan icra takrbi üze- 1 kat 1 - 3 numaralara '" 
ve vine bu müddet ıçinde mal be- · ·· ~ rine yukarıdaki adresinize gön - 1 eylemeleri ilim olunur. 
Yanında bulunmadıinnız takdirde ----------~-:--
h derilen icra emri adresini - 1 1( .. - .. 

apisle tazyik edilecci!iniz, haki- ı S A T I L I .. ,, zin meçhul bulunması hasebi e 
kate muhalif beyanda bulundui!u· bila teblii! iade cd'lmıs ve yap _ ı~rrV 
nuz takdirde hapiole cezalandı - tırılan polis tahKıkatile de adre- l\lükemmel vazi3ctfc ıe. dıPd• 
rılacaf!ınız icra emri lebliki ma- siniz bulunamamıs olduğundan ve motörile 70 100. eb ; 1,kor· 
kamına kaim olmak üzere ilan o- İstan-Oul ıcra hakimliğınce icra bir matbaa makinesı sa ~o. dl 

emrinin 15 11ün müddetle ilanen a 1a ı cımus u · lunur. 939/118 ı B b ·ı· A ı k S 8 

tebli.-ine karar verilmiş oldu~un- \1-K~e~m~a~l~e~m~u~·r~a~c~a~ait.iııll .. -~~/ 
rini şikar için etrafa dağıttı. Ken
disi de yalnız olarak giderken ge
ce yaktıi!ı fenerden dolayı, arka
sına dört parça düşman gem:isi 
düştü. 

Bütün gt"ee düşman gemileri 
Hızırı takip eylediler. Sabah olur 
olınaz Hızır birdenbire bir ma -
nevra ile düşman üzerine atıldı ve 
dört ııemiyi zaptetti. 

Bu düşman gemilerinin içinde 
sekiz bin top çuha vardı. 

Hızır ikinci ,ııt"ee seyrederken 
bir düşman ,ııemisine daha rasladı. 

Bu gemi gt"eenin kararilığın -
dan istifade ederek kaçtı. Lakin, 
bu dieyn.an gemisi yakasını kur
taramadı. Hızırın perakende ola
rak etrafa saldığı ,ııenıileri tara -
fından yakalandı ve zapt.olundu. 
Gemi kereste yüklü bir Fransız 
gemisi idi. 

Hızır Reis bu Fransız gemisini 
arkadaşlarından korsan Kemal 
Reisin henışirezadesi Muhittin Re
isin emrine vererek bazı kıy 
metli hediyelerle birlikte İstan -
bula ve padişaha gönderdi. 

D vaıw var 

itibaren mezkür müddet içinde : 
dan i9bu ilanın tarihi neşrinden :rı· · 

boccu ödemeniz veya tetkik mer- 1.S59 Hicri 1 ı.JS' •:';J'I 
ciinden veva temyiz mahkeme - ŞEVVAL 2 ind Tl>• 
sinden veva iadei muhakeme yo- 1 5 ~ 
lile ait oldu)!u mahkemeden icra- 18 ~1 ıı 

ld d · b. k 23 JC9 '
11 

· nın .ııeri bırakı ı~ına aır ır a- 1940, Ay 11, Gün 3 · • ıt•ff.Sl 
rar ııetinnedikce cebri icra yapı- 18 ikinci teşrin P AZA. .,,,of 
lacai'rı yine bu müddet icinde mal T as•"I il": 
beyanında bulunmadıi(ınız takdir- Vakitler 8L ~ S• o' 
de haoisle tazyik edilt"eei?iniz, ha- -- 2 ' 

b 1 ndu 

\ 

Gun .. es 6 52 ıO kikate muhalif •bevanda u u - 7 
i!unuz takdirde haoisle cezalan - Öğle 11 59 'J 44 
dırılacai:!ınız icra emri teblif!i ma-. İkindi 14 33 12 oO 
kamına kalın olmak üzere ilan ~m 16 48 

1 
,~ 

Olunur. 939/2713 18 24 
1
,, 19 

Yatsı , 
İmsak 5 08 

Askerlik işleri 
Şubeye dav et 

Fatih askerlik ıubesinden: 
1 - Şimdiye kadar hiç ask.erlik et

memiıı 316 - 335 doğumlu !stihkim ve 
nakliye sınıfına mensup erat aakere 
sevkedileceklertir. 

2 - Şubede içtima günü 25/ll ... 940 
pazariesl sabah saat 9 dur. 

3 ~ Mi!kelleflenn o gün nüfus hü
viyet cü..zd:;ı.nl.::lrlle- fUbede hazır bulun

maları ilin olUDlll'. 

tl:J·Y!1 
Saat 18,00 Program. ıs. 15 )!~ • Z 19, i.t~rr 

orkestrası. 18,40 ıncesa ' 
45 

,.ııış pır•· 

(Pl), 19,30 Haberler, ~inıeYici et, 
ıarkı ve türkuler, 21,oo 

45 
~·d~• ıı·"' 

Jeri, 21,30 Konuşma, 211 b0f11'1 5' -
kPStra~ı. 22.30 Habrrler, ırP111 ,,·e 
Cazband (Pi.), 23,25 pro 
panı;. 

' 'ı 


