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'Q/garlar 
rlilerine v~ 

e~, 

~e givene-
.,ııı !!!_lirler . 

' ,,~~~~~~~~~~~ ..... 
· ~omanyada 

' - ....... ~i~•rlar için tek çlkar yol: 1 

ordu ile Lej
yonerlerin an
ean çarpışma

. ları bekleniyor ~~ •elametlerine bağlı 
1 ~lıJ •ktır. Bu ise mihvere 
l ~li ':'._arnak ve mihverin i

. ~ 1°urıamak ve Balkanlar
~d blhu muhafaza likriloe 

~ • 'ıiı:~~ taraftarlık etme&.le 
~ııdür .. 

trf:M İZZET BENiCE 
~ı., .. 
UlJ 1 ı;ın, geçen haftanın 
~ •rı kısmen hafiflemi• 
''iş 1 • 
1 

• o rnakLı beraber teh-
·a nılt ortad::n kalkmış de
'ı;•Oar için daha ziyade 
luı >e tevakkuf deninin 
Unulduğuna hükmetmek 

'/•lonya J.arbi başladı
t 
1 Balka;;lar hakkında 

ofj.~ noktai nazarımız dai~ 

'
. '•lınanya , . ., İt~ha Bal
ı:•cektir. Fakat: bunu 

Ptııı\·a vo garpteki ha-
• "'1 •i:liıp ettikten sonra 
'81 a 1 t Ç''n.k" B 1 'f' cax ır. u Uı a ~ 

lç~kiuıuna hem yeni bir 
~I Ilı aması bakımından, 
~ tnrnek h•iwnından ih
•rdır 

)a • 
f ' Unıduğt<ndan çok da· 
~~."~~) ı ıııa~lup ~iti ve 
~•t ~sı ıle f.:orbedece!< hiç 

,. •lrnadı. Ancak, Ingil-
:nda ,·ıldırım harbini 

ı.' de bÜtiin planmı ali
li k_tndisin• başka başka 
•re d.. · . ~I unrn •Je \'e bır kı-
arını il riye ahnıva 
lı lk . . 

fliı .~ anlara \'aktindrn 
\J~un bir >ebebi de işte 
~ anya. hunu ~·aparken 

"•~ladıi;ı zamanki ka-
\~Vdi: Balı nnlRrı tehdit. 
~ f}o~a. dü~iirerek tesliın 
tt~Ç!e~ fetlH·,·leınek ~iya
' 1• ırın Hh el eli bir tarz
. nlten~er n1ul3.katı :vapıl-

Prof'1SÖr Yorga
nın ö!dürülmesi 
umumi nefreti 

arttırdı 

Ordu şefl~ri katille
rin şiddetle cezalan
dırılmasını istediler 
'Bükreş 29 (A.A.) - Bük

r' ~. Jcjvonerlerle kıtaat ara
sııııia anl".'an bir çarpJsmava 
intizar eôilmektedir. Sehiroe 
bi'vük asabi~l hüküıtı sür -
mektedir. 
R<ımanyada pek sevihniş o

lan profesör Y orııa'nın öldü -
İnı:ili.t Akdeniz filosunun büyük vilhitleri seyir halinde riilmesi hadisesi. Rımıen mil-

M 1 B d 1 1 
Jetinin lejyonerlere karşı olan 

1 
areşa a og io' ngilizler son de- 1 nefretini arttırmıştır. l 

Başvekil General Antonesku. 

raporunu vermek n İz muharebesi ( Deı>amı 3 üncü sahifede J 

Üzere Tirandan lbakkında tafsilat Parti bir çok 
l Romaya döndü veriyorlar ıressamların eser-
Ergiri istikametin- 1 l • .• 
de Y1Jnanileri hare- lng:!i~~ amir~!hğınınl erıne para ma-

keti hızlandı teb.ıgınt1 gore, mu- kafatı verdi 
• hareba nasıl oldu? 

/ta/yanlar Lo;dra w <A.A.'.ı - Amiraııı.k Yurt gezisinin neticesi 
tebliğ ediyor: Gecen carşamba gü- lk · - 1 d 

Şimalde mukabil nü Akdenizde İtalvan ve İngiliz evve 1 gun a in 1 
kuvvetleri arasında vukua ı:ıelen Cunıhu. iyet Halk Partisi Genel 

biT faGTTliZa muharebe hakkında. simdi tafsilat Sekreterliği tarafından her yıl ol-

Dünde otuz 
Elen genci 

Atinaya gitti 
Şehrimizdeki Arnavutlar 
istiklalin yıldönümünü 

kutladılar 
Yurt.müdafaasına koşan Yunan 

tebaası ı:ençlerden 30 kişilik bir 
kafile daha dün geceki trenle Sir
keciden Yunanistana hareket et
miştir. Elen gençleri fotasyonda 
akraba ve dostları tarafından u
ğurlanmışlardır. 

ARNA \'UTLARIN MİLLİ 
BAYRAMI • 

Dün, Avlonyadaki m:tli kong -
renfo kararile kurulan Arna\·utluk 
hiikiımetinin istikliil yıldöniimü
ne mhadif bulunmakta idi. Bu 
müna"'b .. tle şehr:•.izdeki ekser 
Arnavutlar Ayas:ıaşadaki eldlik 
binasında otplanarok kendi arala
r111da milli ba~ ramlarını kutluJa
mı~!ardır. 

Bedestende 15 
dak]ka tehir 
edilen bir 

mücevher satışı I 
19 bin liralık tek bir taşın 

sahibi üstelik 4 76 
lira ödedi ! 

d·l'll onre faksim. ~onra 
~t\l13unun iki manası var-
1 ·ı ııs, ayı iirkütınek, rn
~~:.:•~ine İnandırınak ·ve 

,.ermek mümkün olmaktadır. 1 duğu gibi bu sene de 10 ressamımız 

geçtl.ler Çarfşamba ı:ıünü. saat 10 dan az y1nt itinde muhtelif mıntakalara 1 

sonra Sardunvanın ııarbiı;ıde hare- gönderilmiş ve resimler yapınış-
A · (A / katta bulunan kuVY~lerimize ke- !ardı. Bu tablolar 2 inçi d.,·Jet re-

Sandhl b~estcır.ında dUn ganp ve 
heyt>eanJı bır tni.ırc\'hpr müı.ayede<ii ol
Jnu~tur: Bedec:ıenll"' mtictvher kısının
daki camekfu~ıı:..ı bir haftadır konulan 
16 kır::ıt 20 u.r.tuı1lik hır pırlantaya ı 

kıy"Tıet olnr• - 15 bın u--a biçılnuştJ_ ·ı 
KeyL.}·ct gazcteJer~<' de l!fın edildiğin

den mtizayede gunu dun sU:ış 5J:lonıı
na kalab<ılık bır halk toplanmış:ı. Ya
rım bir cevız k&buğ1.1ntlan :tüçük ol:ın ı 

bu tek taş e,·,•elfı 10 bın lira kıymet 
bulm~ '\e müzayede si 'atle hararet- 1 

lenerek 13i50 liraya çkmı~tır Bu ~
nada yOjş;h b1r erkağin yanındaki cıg

luna: - c:'\işanlına alalım'..> diyerek 
14 bin lira kıynıtt vermiştır. Telltıl bıı 

arttırmayı karş1l~t~kf'n: 

}) ellerini korku\n Cii -
\~ha tesirlı hir korku İ-

1 .~ 1 nanistan üzerine !!:al
~ 1 e )·aratılmak istendi. 
ı\İ Yunan harbi devam 

ltıanya her ürlü pro
ı,dflı•haretini kullanarak 

ı 84: hlüf, tazyik ve teh
\ı" n bir hR\'B husule l(C-

lı .;ufla göriişmelcr. Bul
l~~t': g_örüş neler. 1.'ugos -
ı,\' ıt ıle tehditler, :\laca
t~ •k,·a, Romanya ile it-

i( Ve b ı·\' u ... 
111'' ~. d lınan or~u•u kahra -

\~ •'·anışla ltalvan ordu-
ıı4 '1ı4 'ııtıuktan 'ök~rken Al

~~aııtana "' debdebe ile 
•ı.'liiğü pol'tika da iflas 
~ 11

1
di?. Tehılit, tazyik, el· 

ı, •olpoya düşürmek ve 
t~:~t.irmek limitleri mah
euı u . Türkiye, Sovyet 

'\ia Rarıstan, Yunanistan 
~ v'Yada hiçbir değişik -

; : ·~~bilmesinin bütün 
• •ur'atle ortadan kal-

( ~~ ::Plornasisi bu hrzime
' ltı,tııeınektedir. :1-luhtelif 

1>~~;1
1rler n kulak arka _ 

~bl aıı tehditlerle n mü· 
dı a bu hezimet itiraf o

~\ar. Ancak, mih\'er bu
~•ııı· 1 .Peşinde koşmaktan 
' 1 ~ ıştır. Hala So,·yet Rus-

. tılPar' 'kn ltj . ıstanı ı a etnıek 

tına 29 . A.) - tal - sif tayyareleri vasılasile kruva - s:ın sergisinde toplanmıştır. 
yanlar Pogradet'de bir mu· zörlerden, saffı harp gemilerinden 10 re"am bu yıl memleketimizin 
kabil taarruza geçmişle•dır. ve çok miktar<la destroyerlerden tabii maıızaralarını haı;i 87 tablo 

Yunan kıt'aları §imalde ve mürekkep düşman kll\·vetlerinin J•pmışlurdır. Bunlar evvelki gün 
Görice'nin garp mıntakasın- 75 mil mesafede bulundukların - Ankarada bir jiiri heyeti tarafın-

/ 
dan haberdar edilmistir. d~n tetkik olunmu~tıır. Gizli rey-

da talyan kuvvetlerini temiz- K krle y·opılan intihapta·, Gircsuna uvvetleri:miz süra 'tlerini arttı- -
l!!meğe devam ediyorlar. Yu- rarak. düsmana yaklasmıs ve onu giden Halil Dikmrn biriQdliğe, 
nanlılar miitemadiyen eair al. ' muharebevi kabule icbar etmisti:-.1 Kastamonuya giden Arif l<aptan 
maktadır. Birkac dakika sonra. ufukta son ikinciliğe. Seyhana giden Edip 

D d 
sür'atle hareket eden düsman knı- I Haklu Köseoğlu ü(üncülüğe se -

evamı ve iğer tel- dlmi,•lcrdir. 

1 
f 

Yazörleri görünmüştür. • 

-
__ g __ ra_lar 3 üncü sahiledc (D 3 Parti G•nel Sekreterliği, bu res-

ev~ı üncii sahifede) 1 samlardan birinci,e 400, ikinciye 

' Işıkları ı·yı· maske len- 350. üçiinciiye 300 lira prim, diğu 7 dessama da 150 şer lira teselli 
mükifatı 'erilmesini kararlashr -

m i yen ev 1 eri n e 1 ek t r ı• k mş~::;,di"e kadar 30 vilayette ya-
pılan bu gezide hazırlanan tııblo-

c er e~anı kaldırılacak \ ::.::· m"''" '"'' ""'•••m•o 

Yarın hır beyaııname neşredilecek, ' 
.parar akşamı kontrollere geçilecek 

A$KER GÖZILE 
CEP H .EL ER 

Ev ve hususi müesseselerde ışık- 'beyanname nesrederek pazar akşa-1 
ların ııöndürülme ve maskelenm~ ıınından ıtibaren ev ve hususi mü-
ı.11ıin tatbikine pazar l!Ünii ~- esseselerde ışıkların nasıl maske _ 
mından itibaren başlanılacaktır. Fa lenmesi icap ettiğıni bildirecektir. 
kat ekser ev ve hususi müessesel~r Pazar gecesinden itibarC'n her la-

Muharebenin 
ikinci safhası 

pevtlerpev ışıklarını maskeleyip rafta kontrollara ııeçilecektir. ~- A.rna\• utlıılcta harekat, Yunan -
karartmakta olduklarından ı:ıece - kara valiliğı ışık sızdıran yerlerin Iılar Jehiue inki~af etmekte devam 
leri şehrimizin manzarası vavas tenviratını alınan hususi tertıballa ediyor. Gerçi her iki taraf da ha-
yavas de~smekte ve İstanbul ka - kestirmeyi kararlastırrnıstır reke! halindedir, fakat İtalyanlar 

- •Bayım ınuhamm~n kıyn1eti 15 
bin liradır. Yüzde y'nr lıro:i olan 3750 
]ıra d«IJ(lzito veriniz. Öyle arttırınız!> 
demiştir Ni~anlı gene; buna karşı: 

(Devamı 3 iincü sahifede) 

Madam Atina 
ile kar defi bu 
sabah sorguya 

cekildi , 
Ağır mahkumiyetine 

w 1 ragmen us anmıyan 
bu iki randevucu kar-
deşin yeni marifetleri 

Gene ve masum kızları tecrübe
sizliklerinden istifade edip kan • 
dırarak fuhu.s voluna düşüren ııizli 
zevk ve muhabbet tellalı Madam 
Atina ile kardesi tekrar adaletin 
pencesıne dü..=ü.slerdir. 

(De,,_ı 3 ünetl sabit .... ) 
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SahİJt ve Baıımulıarriri: YIL: 4. 
ETEM İZZET BENİCE 

Askeri mahkemeler 
kendi mıntakaların
da faaliyete geçiyor 

Emniyet müdürlüğü mahkeme-

r
ere verilecek dosyaları hazırladı 

Mnhtekirlerin cezaları şiddetlendiriliyor 1 
Örfi idare komutanlıitı emrinde 

olarak İstanbul. Çanak.kale ve Çor
luda üç askeri mahkeme kurul -
mu.ştur. Bu mahkemelerin azası 
şehrimize ııelmis ,.e kadrosu da 
tekemrr,ül etmekte bulunmuştur. 
Şehrimizdeki askeri mahkcımeye 
\"erilecek dos' alar err,nivet mü<lür
Jü~llnde hazırlanmaktadır. 

İdarei Örfiye kanunu askeri mah
kemeler:n bakacakları sucları tes
bit et.ınistir. Casusluk ve de\'letin 
emni\·etii selnP gibi suçlar bu me
yandadır. İhtikar davalarının da 
askeri mahkemelerde ~örülmesi 
ihtimalleri ku\'vetlenmeoktedir. 

KOMlJTANIN ZİYARET VE 
TE'.\1ASLARI 

Örfi idare komutanı Ali Rı1a Ar
tunka! dün öğleden sonra adliye 
daıresine .:ıekrek müddeiurr.· :ni -
lii!ı ziyaret etmiş ve lVl-üddeiumum! 

Üç muhtekir 
daha yakalandı 
Beyoğlunda Yenişeh rde h.ara

kurum sok&ilında 103/ 105 nurr.ara
da manıfaturacı ve tuhafiveci Pu
latan ile avnı caddede 76 numa -
rada bakkal Yu,·akmı fiaı müra -
kabe koınisvonunu" tavin ettiği 
fıatlardan fazlava m"l sattıkların
C.an di.in Yaka:an .ıs ve adliyeye 
ve•ilmişlerdır. 

Fiat murakabe komisyonunun 
binası ;' ıunde 45 kuruşluk pilleri 
75 kuru5u satan llaY1m isn1inde 
bir seyyar satıcı ela \'akalanmıştır. 1 

Antakyada Vevsı, Bek:r VC' Lütfiı 
isimlf'rinde üc tüccar gaz. man:fa- 1 
tura. çıvi ilıtikiırından 500 lira para 
cezası ile ikıser v:l sürl(üne mah- 1 

küm edılrnislerdır 

B. Hihmet Onatla l(Örüşmüştur. 
Komutan bilahare viliısete de gi
derek VaL. muaYinl H.ldaive kart 
bırakmıs ve dığcr 11' win B. A ·,
met kıpık ile nliwe. andarma ko
mutanı yar·ba,· Zi"avı makamla .. 
rında zivaret <'tmi~.r 

Komutan d;ln İsanbul ifaive 
mtidürlüi!ündc c e teskilfıt haK -
kında izahat almıştır. 

PARA CEZALARI 
ŞİDDETLE;-.. DlRİLİYOR 

Ankara 29 (TL·!~foııla) - ~Jıl i 
korunı'1:ı k.,nunun~ taciil eden pat· 
ti komisyon , mefi:.ı !5nı 1buc)11 ta· 
rnarrJıyacakı r· Proıede •• ·hı ': •
ler akkında tatbı kccık eıc r ıra 
ceza ;ı,> fevkaliıde ş;ddetleı;,<lir ı -
mc .. ktedır. Bu orcje ve komisvcnun 
mazb~tası Q'run hevetıni rıönü.-ıü.z .. 
dekı falı .e<..lnu '~oneaz: top!ar•ı<ta 
rni.ıı.akcre ol .-.c~k .. _ ~ 

Yirmi şoför 
cezalandırıldı 
Geceleri ı~ıklarını nıaskelenıi -

~-en \eJa fena uırtske:·yen otoJnG
billerin ~"ftkalanması için dün ge
ce bir kontrol yapılı.ıı,tır. !\eti -
eed• Rabarski 45 plakalı ~oför Ah· 
medin otom:.bili ile 1stanbul 2373 
Misak. 1528 Aziz. 551 Kadri. 2306 
Aziz. 3962 M~hmeı. 2551 Cemal, 
1731Asım,1913 Mahmut, 2515 Ra
uf, 193S numaralı Abdullah ismin· 
daki soforlcr l akalanıp eezalan
dırılmısJardır. 

Diger taraftan bu "1hahtan iti
baren yarın saat 6 )·a kadar çift 
numaralı taksiler ~alısmaktadır
l~r. 

1672 Hakkı, 1652 Recrp. 2034 A· 
(Dcvaıııı 3 ü"cii sahifede) 

ft!' ı .. \Q.ıMijNtn ı, aı 
Allahsız Dünya 

Bu yazıyı 1936 yılında kaleme 
aldım, (Ağaç) mecmuasında neş
rettim; ve karalaınalarını İ(inde 
en çok sevdim. Şimdi bu J. azıyı, 
günün şartlarına kaqı t.ekrar goz
den geciri~·or, bazı noktalarını dü~ 
ze}tjyor, bir noktasına ~eni bir 
misal iJi\1e ediyor; \'e ODU ber Zk· 
mankinden daha fa•I~ da\'8m3 
yakın bulu) orum. 
Yazıyı bana 1936 lılında yazdı

ran Allah, onun yeni bir misalle 
1940 senesinde ikmalini nasip et
miş. 

Yazı, gfıya bir şiir üslübu İçin· 
de bir ideoloeya knnıldanışından 
çizgiler göstermei;e memur ... 

• 
Yıllardır inoanlık, derin n sınsi 

bir dert çekiyor. Bu dert, sinirleri 
1 bozuk bir ırürasyedi oğlunun iç sı
( kıntı&ı.. Mirasyedi çocuğu, gö-

r sünün bir işaretile yeryüzünün 
Mitüıı çyiderini ayağına serdi -

NECiP FAZJL KISAKOREK 
]u; az konuşan, kont~~tui.;:u :tanlan 
da kurbağa gibi s.:slcr çl.;aran bir 
insan örneği peJd~ı oldu. Suraıı 
yokurttan daho-t ('İı.gi~iz olan bu 
tipin ne zan1an ağladığ'J. ne zaman 
giildiikii, ne zanlan he~ l'canlaııdıa 
j;;ı belli değil, Yalnu biı paspa"n 
üstiinde, ~:umruklarına deriden 
boh~alar sarmış it.i çıplak insan 
boğu~urken; milo, nluk kalabalık
lar kar~ı~ında, bir takım kıı.;a pan
taloıılu cocuklar rncsindcn bir 
yu\arlaj;;ı koğarlark•n; iki liıstik 

tekerlekli araba 8U derece me' ille 
bir dönemeci kı\'rılırkt>n gırlıa -
ğından naralar bo~anı) or. 

Ufak bır ameliyatla aske ait hrr 
kahırdan kurtıtlntıış harenıağala· 
rı gibi, içinin bütün zelUrJerini si· 
nirlcrile beraber söktiirmüş olall 
bu insan Orneği, önııca teselliyi ce
matlasnıak.ta ıramanuı korkunç 
misali ... 

• :\İdi ~l~ beraber siiriikle -
~ t 1 ~•ndedir. Bu ümidini 
tıı •hdit, kjn 'e hınçla mu
•t 'llı•ktedir. 

ranlık bir şehir halini al:ma.ktadır. Bu maksadı temin için ekipler taarruz etmediklerine göre, bu ha-
Dii'!er taraftan ışık söndürme iş- (Devamı 3 üncü sah.:f•de) reketin .eçhesi kplayca ablaşılır. 

; ı rebileteği halde hiçbirisile avu- Beri tarafta, ~arka doğru bit ... 
meı. orn)anlar ,.ıe sons.uı. stepler 
memlekrtinde başka kard.-leri, 
yıldızların bile du~·duj!u bir çığlık 
kopardılHr: Komiinizma! .. 

lt lı;;~U•yayı Karadenizin 
~ ı. geleri ve Boğazlar ba
~lıtı *'tıdırmasına imkin ta-

1lt.8,~k rnubaldir. So\'yet 
.~ 

8 
•. 1•• maruz kalmadıkra 

' Ur'·k ' ~ij •r " lenmek niyetinde 
\• \' · Bunun için de Bal-

~ı..,• lloğazlarda statüko -
\ı· ~d~llıası l•hinde bulun -

ı -1 ha~·ati emnİYet ve 
ıc b . 

.\ıtıı a ındandır. So\'yet 
~ta •tı)a \'e)a İt•l\'a ta
lıl811 \·c teneffüs damar-

• •111.1 .tırııasıne 'a~anlak az
~.d'tıı~dukça tlhette ki mü-

" 'l;'z B' 1 i,1i· ınarna <) b gerek 
d, ~ kbal bakımından bu 

·>o, R 
'·~ı et u )a -Alman -

1 ••ilerini trlif etmek 
•• 

!erinde ııörülen noksanların tama- 1 
---- Yunan ilerleyi~i devam ettikçe, 

men ikmaline calışıl.ınaktadır. ı------------...:::; ganainı miktarı da artmaktadır. 
Yarın halkımıza radvo ile bır K 1 S A C A Mükemmel ı;e muvaffakiyetle ya-

izahname neşredilecektır. Avrıca pılan hava harplerinin ric'at ha-
vılayet ma.'<amı ~azeıelerle bır de N&St 1 isteyebilir ki? Jinde bulunan İtalyan kollarını&.. 
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Satış dePC'su • 
RIKARDO LEVİ Hal fı 
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l ( DM>nmı 3 üncü sahife<U ) 
Btr ecnebi gazetesinin if~a!ıı.Jna -::=:::::i:::?:::=:=::=:=::==:=:#I 

göre Berlinde l\tolotofa Boiazlar 
ha!;ında da teklif yapılmıslır. Sov- Şehir Tiyatro•unun 
yu Ru• .ı a Boğazlarda ,ıatükonun ili ve matineleri 
muhafazasına taraftar bulunmuş- T epebtı§ında 
tur. 

Bizim mahut arkadaşla bu bahsi Dram kummda 
kouuşu~·orduk da, Bu Cumarı,e;i güniı saat 16 da 

- Sov ·etler bunun al(sini nasıl ve bu P:ızar sabtthı saat 11 de 
istiyebilırler ki Türkiye Boğazlar
tla .o.~:ni ıaıuanda So,·vet Rus,·anın 
da kalbiı:i mııhafa:<a ~e onu~ hek
~ilif:ini • dixor .. 

DiJerek. ·ilave etti: 
- Sov)'etler bu 

AYAK TAKIMI ARASINDA 

Komedi tiyatro.anda 
Paı.ar sabahı saat 11 de 

' nıunıyor. Lfıstik. toplarını ısırı -
7or, renkli balonlarını iğneli) or; 
:motorllı fillerini, pervaneli atla
nnı yerlerde süründürü)·or; ve 
bütün zengi.nliklere arkasını dön
müş, bir pencereden, bir türlü keıı
~ne kadar gelemiyen güneşin 
toprak üstündeki altın lekelerini 
seyrediyor. Bu hastalık, masallar
daki dünya güzeli ~ehndelerin 
Juısalığı Jibi birşe)' .. Basında bin 
tloktor ve üfürül<cü, bin hokkabaz 
ve falcı çare arıyadursun; o, rüna 
ılen ı:fine tenalaşmaktL .• 

• 
Deniıaşırı lıir memlekette bir 

takım kardeşleri (Amerika) tu -
haf bir ülke kurdu. E,·ıeri itfaiye 
merdivenlerinden. gökleri arı ko
vanlarından; sokakları. iistünde 

binlerce bıcnğıa işlediği bi leğı 

\.\.•nı..:an11 nıerdivenlerinde as
k~r terhu;lilerinc l<.'kc . abunu sa· 
tan isportacıların kola~ belag~tile 
dünyayı, asırları, ınedtni~·etleri, 
milletlerı 'e sınıfları markaladı • 
lar. Biitün drrdi fazladan bir de
m't soj.tan. bir ş,ise '\·ağ ,.l" iki !o.aat 
istirahatten ibarrt hır sınırın ıztı
rabı, insandaki bii_yük ,.e n1iicer· 
ret idrak ııtırabının yerini alnıak 
istedi. O gündenberi kainatı dört
kö. • gör<n bir madde tclakki•i, 
h3disclerin ebedi düğüınünil arı .. 
)'an bir ruh ka,·ra~·ısına; sefil bir 
)·okluk nıanlt:!1. nıantığın üç,ffin .. 
d<'ki ,·arlık nıurakabesinı•; ı:ski • 

bilt>- \•Mdrdrn in!'-ani' rtı·i 
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SİYASf 

MUHARRiRLER 

Geçen gün, Osman Cemal, 
bir takım eski darbımeseller 
·ıralanmış. Di kr.tle okuyunca, 
hepsinin de, ı:unluk hacıise • 
!erden Lirini ıiade ettiği gö
ze çarpıyordu. Ken iaini gör- ı 
düm: 

<t- En kuvvetli siyasi ma.. 
kaleyi yazmışsın, dedim. 

1 «- T bii ,dedi, çünkü bü
tün sİ}<ısi muharrirler de, her 
gün mizah yapıyor, elimizden 
ekmc.jimizi ak.caklar ••• 

KARANLJGIN 

MODASI 

Karanlık, yeni bir takım 
modaların zuhuruna da ae • 
:ıep otdu. Bo.zı bayanlar, pa· 
puç!armın kenarına küçük 
a:npulıer ta !yor, kartıdan 
ı:eien } olcu.ıı.rla, çarpışmak 
lehlı:·esıni ônlüyorla. mış !. 

Etrafa her zaman nur aa· 
çan bayanlar, zifiri karanlık- i 
ta dı:. bu i§in kolayını bulduk
ları için, kendilerini tebrik o
der :m. 

TAtdHl 

MEKTUP 
-- ------

Karanlık geceler başladı 
başlıyalı, belediyemiz, §U ezo
li"şııı.ayelten de kurtuldu: 

«Mahallemizin filan so • 
kağı geceleri zifiri karanlık
tı~ .• ,ıımdıye kadar müteaddit 1 
mürncaatlerimize rağmen, bir 
fayda vermemiştir .Soka1ı • 

mı.ı:ın ışığa ka vu§ması ve bir 
fener dikilmeai hakkında ala
kadarların nazarı dikkatini 
celbetmeı.ı:<i muhterem ga • 
2elenizden rica ederiz.> 

HOVARDALAR 

DlKKAT --V aktile, kadınlar çar§af, 
peçe altında gezf'rken, hovar
daların başından garip hadi· 
seler geçerdi. Meıela, peıine 
düş üklcri hatun, evinin ka

pısının önüne gelip de yüzü • 
nôi açtığ. vakit, nazeninin zen· 
ci bir köle olduğu meydana 

çıkar, zavallı hovarda da, el

leri böğründe kalırdı. 
Hovardalar, timdi daha çok 

dikkat etmeli!. 
AHMET RAUF 

Sokaklar kararınca •• 
Aybaşından itıbaren, sokaklar 

c al" a çok karanlık olacak. Işıkla -
rm maskelenmesinden sonra, be
lediyenin sür'atle yapacağı işler
den biri de, çok bozuk kaldırımlı 
snkak ve caddelerin, yaya yolcu
lara çelme takıp düşüre<:ek kadar 
derin olan çukurlarını, tiimsekle -
rini düzeltmektir. Bu iş için de, 
,.,~ıı .. ııe ll:ı<'kçileri ınıntakalarını 
do1B4ID her sokağın vaziyeti hak
k nda alikadarlara maliımat ve -
rebilirler. 

BORHANCEVAT 

Yeni bir 
an un 

Sulara kar~ı halk mü
kellefiyetlerini ve tek· 
mil • u mevıularını 
havi bir kanun yapıldı 
Nafıa V !:alet, ~u ~.J için 

v.ni v. mü • m lıır kanun haıırla
m~ t.r. Sular vz,·':l karsısında 
l unuın w lı<e!1€'iycline ait bü
k imleri e ihtiv- eden bu yrni ka
nunla bilh köylerimizde tarla 
"e ahı;<' _ lamak. s:.ı mec~ .ırın 
de ı tlrmek ıtibl s· '.< sık rastlanan 
ınt .ar ve davaların da i:ınüne 
ııc •,! ocekLr. 
AHıc;ı \eni kanuda sularw vn-

Kulaktan çınladı mı? 
Hürriyet için, ti, Paristeki jöo. 

Türklerle beraber ça!IŞllll.'i mü -
ne,·ve.r, ateı;.li ve tecrübe görmi.i' 
bir dostwn, ı:eçen &üo vapurda 
bana dedi ki: 
•- Türk matbuatı benim iste

digim kadar heyecan ve bassasi -
yet gösteremiyor. 
~Neden?. 
<L- Si~·asi polemikde :<ayı[ a

taklarda c~nsız, hiirurnlal'da sis.
tcınsh. feveran ve asabiyetkriıı -
de dc\·amsıı görilyorunı. 
•- Bu hükmü nereden çıkan -

J.OfSUDUL?. 

Ahşap 
Binal r 

veya Koridor, ıofa 
odalarda ateş yakıp 
yemek pişirmek bele-
diıece menedildi 
İstanbul belediye hudutları da

lıil.nde m<:vcut büvük ahsıap bina
ların yalruz .ıölük bcılll.k veya kat 
kat kiTaya vuilc.bilccekleri, bun
ların oda oc kira\'a veriln'lcsinin 
mcn:nu oluu2u hakkında venı za
bıtai bPleciiye talimatnamesine b·.r 
madde l:.o;ıı ımtı..:ı.tıır. 

Dii!Er taıa~~an şt hir meclı.rlnce 
•arar'aştır '. p talic .. 1tnameve k<>
nulan vem hükümler muc;bınce 
her bölUkte veva her katta zemini 
karosimen ılbş<'li veyahut da sap 
cımerıtv sıvalı birer mutfak bul..ı
ll.lcı-ıktır. Bu şc.rt yerin~ eetİrilme-
tl·~i takdirde binarnıı zemin ka • 
tında, avlu veya bahcl"de zcmini 
kiır;.<;r bir mt.1fak ve camaşırlık 
bul~Pacaktır. 

Koridorlarda, sofa ve odalarda 
yemek uişirmek. ateş yakmak, 1<az 
ocağı ile de yemek p~mek, ça -
masır vıkamak sureti kat'iyede 
menedilmiştir. HilMına hareket 
edenlerden para cezası alınacaktır. 

sıfları ve sc ükelldivetleri ayrı ay
rı ııösterılnıekte ve umınl'İ, hususi . 
suiJr, de\·let ve ~ert suları tarif <>
lunmaktadır. Sulardan istifade şe
kill< ri, .bataklıkların kurutulması, 
su.arın ve su vol.iannın iyi muha
faza olunması, tahriplere karŞ1 halk 
mıikellefiyetlerl. net i.r ve ııo:Ierde 
sev rüsefer, ktreste \~ saıre nakli- ' 
vat. sı:.lama ar, tat! su balıkdıi!ı. 
cfa'v3n mevrulan, su bi.rlık!eri, ı 
s'hhı şartlar, kanali •a•\on, beledı- 1 
yrlcrin içme suları ve sai~c hak -
kında venl esaslar da 'bu kamında 
birPr birer ııösterilmektedır. 

~Ant .tayım: Geçenlerde, ken
d;ni biln1e1, bir Bulgar ga
zeteci, Edirnen":ı, Sof~·odan çok 
ivi göründiiğiinü, l>ulgarların a
deta Edirnevr doğru U('ınak iste
diklerini. aradaki nıl'safenin pek 
yakın oldııguııu, garip hir eda ve 
ta nrla l\lir gnzcteı.ince yazdı. Bu 
küstahca yazının, Türk matbua
tır.:tla nasıl bir akis uyandır:ıcağını 
merak ederek, gazeteleri dikkatle 
takip ettim. Bir ilı.i ceva}t oku -
dunı. İ~lcrinde çok gütelleri var
dı. Fakat. }unları kıifi bulmadım, 
az ve hafif gördüm. Daha şiddetli, 
daha sert, t~biri mnrufile, daha 
okkalı cevap vermek, Türk mu- İki niıadır muhtekiri 

Bunlardan baska; su islerinde 
halkla lıukurıet ara<·n.'a vukua ı:ıe
lecek ihtfüıfları kökünden halle -
d"<.'Ck hükümler de veni lnyihada 
bulumrlk'adır Kanun bu!(iinler -
de Büyük 11illet McdL:ine verile

kaddesatına dil uzatmak cür'etini yakalandı 
gösterenlerin haddini daha kes - Ahmet Alagöz isminde bir tüc-
kin bir tarzda bildirmek lazım. ear;n Sivasta beher kilosu 200 ku· 

D-Ostumu UJ:un müddet dinledik- ruştan satılması iccrp eden nışa .. 
ten S<>nra, kendisine şu suali sor- dırı gi?li bir surette 400 ku~u .tan 
dum: tan sattığı haber alınmış ve tev-

cektir· e- Siz olsaydınız, nasıl cevap kif edilip mahkemeye ve<i1miştir. 
----<>---- verirdiniz?. Yine Sivasta Attar Rizı. Azız 

Hukuk F k 1 1 
•-Ha. hen mi, dedi, bak, dinle.. o~ıu n•.,.dır ve kalav. ı fazla fiatla 

a Ü lesi genç erinin Hepsini dinledinı. Fakat, onun " ._,.. · b" 1 k sattıl!">nd;.n a<lliveye verih::iştir, 
ıçtcn ır a i ası sözler' ıin hepsi de, kanunların suç 

Üniv~rsite hukuk fakültesi genç- addettiği en yakası a~ılmadık kii- Hıfzıaaıhha Enstitüsü 
f - \ d.i H:.fz.ıs~ıhha ensiitt·ısu·· b'''."r•'.ı di-

Jeri tarafından l:ası'atile orduya ur er · lo.ş hediyesi alın'.""a'· izerc cumar- /.\lir gazetrsinin aptal muharri - rcktörlüNne 2 inci müdür ;ırofe-
tesi akşamı "'ir ııaz n >Unda bir rini düşündüm. Acaba, kulaklan sör Dr. Sen·er Kamil Tı:ıkg~z ta-

l dı ? v. in olunmuştur. 
çay verilmiş ve 304 lira 66 kuruş em a mı.. ~=============:-hasıl•t yııpılmıstır. Bu yckıln ay -1-=====~R;;;;E;;;Ş,;,A;;.;T~F,,,;E;,Y~ZJ' 
rıca lıukuk fakülll'S' 1 inci sınıf ta-
lel>E, '.eri 36 lira 90 kuruş: üçüncü Diploma almağa talip 40 ki-
sını! ııencl<'ri 30 lira 75 kurus, ve §İden 13 kişi kazandı 
4 üncü sınıf mensupları da c25· :i- İek mektep 5ehadetnamesi almak 
ra c60, kuru.s verm<:ık suretile 399 üzere Cağalotl:lu 1 inci ilk mekte
Lra 91 kurusa baliğ olmustur. ·binde ~lan imtihana haricten 40 

Bununla yün eldiven, corap, ka- vatandasın ııirdi~ini dün vazmış
zak alınmak üzere mezkfır fakül - tı:k. 
tr kütüphane mÜdürü asistan Hıf- Bunbrın imtihan neti~leri de 
zı Tcmurun re!sliiıinde komi.svon dün belli olmu• ve ancak 13 ünün 
kurulmaskr. kazandıkları anlasılmıştır. Diplo-

Fakülte dekanı profosör Ali Fu- zr.aları 10 ırün sonra verilecektir. 
at Bask!! hukukcu ı?enclerin bu sa- Şubatın son haftasında vapılmak 
mimi ve ıctcn tc:ıahllr ve alaka - üzere veni bir imtihan daha acıl-
larına alenen tese.1<kür €tmiştir. mıstır. Yas kavdı voktur. --Açık it ve memuriyetler 

Ankara vllJyeti r.fra1 mOcadele müdilr .. 
lüğunün dosya tşlerlrıe ve ayniyat mu .. 
hasbee<lne n llra aytık ücretle bir kl
tlp ıltr.<1Cakt1r. En az orta tahsil gör
rn~ olanların yarın akşama kadar ve
siklarını ve fı..tograOarını mezkfır mü
dil•lilğe ııönderip k!nunuevvelin 2 inci 
pazartesi i(lnll yapılacak olan lmtihanıı 
citmelerl lcabctmeltted;r. Ankarada ... 
kerl fabriblıır maranııoz fabrikası mil
dürlU!ft askerU~lnl yapmış iyi teker
lekçi ' · araba dernlrds! anmakta • 
dır. M~ .,aranı:oz fabrikasına mil
racaat olunmalıdır. 

ŞehriınU beledlyesl okuyup yazma 
bilenlerden 25 - 45 yaş arasında bu -
lunmak ıo t le llJ'lık elli lira llcreUe 
elli tane tahslldor alacaktır 15 kllnu
nuevvele kadar belediye reisUğine mü
racaat olunmalıdU' 

Gümrük ve İnhisarlar VeHletinlıı 
70 lira asli maqıi r.esr1yat mı..dürlüğü. 
milnhaldir. Lisan bilen yüksek mektep 
mezunları kAnunuevve1ln 10 W""CU gü

nü akşamına kad.:ır müracaat etmelıd.ir
ler. İmtihan va: c!:_-

K ı •ıkk• ·ede ç:ı lışt:nlmalı: üzere 1 inci 
sınıf !etı •ltedler aranmak1adı:r. Seh -
rimlzden talip ola~hr Zeytinburnu 
sllıih f.:ıbr .ka ıra nu.;..aca~t !~ nelidlr -
ler. 

' • s 

IBüçüK HABERLER 1 
* Y~ildırekte oturan 13 yasında 

Zehra isminde bir kadln kom3usu ha
mal Cumanın tecavilzUne uğramış ve 
yakalanmı~tır. Dün adliyeye verilen 
Cuma tevkil olunmustur. 
* Yakında Finlandiy•dan 1 milyon 

llr.Wk mal gelecektir. İsviçre ile de ti
cari müzakerelere başlan11nıı.stır. * Karadenizde kaybolan iki .nvtör
den Şilknırun battığı maalesef tahak
kuk etmiştir. Deniz Arsl3n motöril ise 
Ketken adası.oa iltica ederek kurtul -
muş ve Şükran motörünün biltün mil
ret~ebatını da kurtarmıştır. * A!!:n dün 24,25 liradan muamele 
görmüştür. * Çarşamba pazarında Vedide Wnin
de bir kıZm çantasını k>pan 16 yaşında 
İbrahim isminde biri i 1e İbrahimin 
çantayı vedp kaçırttığı Ahmet yaka -
lantnışlar ve 6 şar ay hapis cezası.na 

mahkO.m olunmuşlardır. * Beledcye il<t ... t müdürlütu teftll 
kadrosuna yeniden 10 müfettiş ilive 
olunacaktır * Dahiliye \"ekAleL dün vlJAyetlere 
birer tam m göndererek muhtaç asker 
aL.elerlne ynrriım ~ine e~emmiy"t v~ 
rL...nesini ve fak r ollelf'rin ıik:iyeUe

rine '.".ncydnn bırak..._-. •ın tttziye olu
nacaklarını b ldlrnuştlr. 

POLİS 
y[ 

MAHKEMELER 

Kurnaz yankesi
cinin çarptığı 
kurnaz Musevi 
·Giresunlu. namile maruf sa -

bıkalı bir yankesici dün Galata -
dan geçerken Bensiyon isimli bi
rinin ceketinin cebini jiletle kes
miş ve bu esnada cepte bulunan 
bir 10 liralık da ortasından kesil
miştir. 

Yankesıci yarısı Bensiyonun ce
bınde kalan bu parayı hemen Mer
kez Bankasına götürmüş ve: 
•- Bir yan kesici cebimi kese

rek bu naranın yarısuu aldı. Bu 
kısmı cebimde kaldı. Değeri ne ise 
veriniz!,. demiştir. 

Eksik ve kopuk paralara Cum
huriyet Merkez bankasınca muay
:;en bir tarife mucibince değeri 
ve~ilmekte olduğundan gişe me -
,n;.ıru bunı!' şefine götürmüş ve 
Gıresunluya: 

•- Muamele tekemmül edinciye 
kadar bekleyini?! .• deml!ıtir. 

ı BEKLENMiYEN BİR MÜRACAAT 
İşte bu sıralarda kıırnaz Ben

siyon da telilşlı telaslı banktya 
ııelmiş ve: ·Bir yankesici cei:ıimi 
keserek bu 10 liral.kın yarısını al
dı. l l:n.de kalan ı:-aı ça bu .. Ei(er 
vankesici de ben;,m gibi gelirse 
;-akalı;v".ız ve b..ı jJarça kaç lira 
ediyorsa verdini? liıtfen!.> de -
miştir. Memur Gir-,,unlunun hiç 
'Qeklemedıl!i bu müracaatla de -
minkini kar;;ılaştırınca narrıarala
rın aynı olduğu görülmü:; ve polise 
telefon edilerek iki müra,,aatçı 
gelen bir memura teslim olun -
n:uştıır. ,Nçtirede Giresımlu tev-
1-:if edilmişıır. 

• 
Ve biraz evvel ıfadesi? bakan 

siyah göıl<:'rde bir şimşek caktı, 
ı<özbebekleri parlacli. 

Sevinçle: 
- Burada!. 

SELAMI iZZET SEDES 

s. lerc:e bcs.ed ... , 1'.ıyal!er, Ca
lud~· ol"' t.. vgı.sini ~ör ur gibi o
lu:, ordı.ı. Şt a .:la kaı: .~ıındaki Ca
hit artık n Car it lcgıldL Birden
bire hem !. ıı.Jn, heın se\·inçli bir 
savha ile yerinden fırladı: Bir pl;ij 
resmi gormüstü. Kt onlarda yatan 
dört kişi \"ard., ana.:; , ha ;ası, ken
disi ve o. 

- Ada' dedi. 

Diye t krarladı.. i~le yürüdü, ka
pıdan rı1<arken baktı. Ca.lıit tek
rar paletini fırçalarını alır..;ş, cse
rinlıı basına otur.~uştu. 

Iıi nişanLl.k a v rlerır -len bu
ı:üne Kadar geçen hayatlarını bi
rer birer anlattı. Fakat Ca'Ut bu 
söylenenlerden hiçbırşey all'nm:.-
• or -• !(lbi duruyordu, başını sal
lıyorlu. Nihayet jale yerinden ı 
fırJajı, C&."ldin yakasını tuttu, 
haykırdı: 

- Cahit!. Cahit!. Cahlt! .• 
Cahil bru;-rı sal ıd•: 
- Cahid! ç'>k ivi t ınım. Benim 

ötekı b n"iğimd r Btn. değilim, Şu 

!eri ifade etmelidır; ti r. · tin 
hayal!Pr -ıı hakikat g>bi meydana 
koymalıdır Ressam.ıık vazilesi, 
bcşl't'lyetın ruhunu yakalamak, ı 

f:rç :ın n 1'cile n ruha renk ver -
meitfa. 1 eal budur. Halbuki Ca
hi t Y amtln yer yüztınden ötesini 
göremiyor. Bunu ise fotoğraf da
ha iyi yapar. San'at görünmlyeni 
göstermektir. Herkes gibi hayat 
süren ~ir insan gfc!er, gelir, yer, i
çer, bazın 1er, uyur, nefes alır, ih
tıva• !ar Yaşanıaz. Ca!:>it Yaman atölvede ıı· rd ,[iz resimler o • 

ı:'ın resımlericLr 
P~-m ile duvorı rdaki etüd-

ı gib . !stidaıL var. F&kat brnce loy
meti yo~ 

leri. ııeuai!..ın ıııisk :ivordu: 
- Cahıdı çok 1:-e n der Hal

buki basit ııeizaıaın kıvmd· vok
Wı-. r kiden ibar< , ) kı re-

C~\it Y man, kPnc! nd ,... ve 
kenm r l'~Jerindt'l \;ir ) , "lCI -

<lan, >ır r ııden 
tı r 

Evet, bu Yürükali p!Ajı idL E
lile rest':'. Calıide ı,österdi, hatı
rasını ranlandırmak ümldile tek
rar etti: 

- Ada'. 
- Köti' bir peizaj; beni alaka-

dar etmez; san'atla alakası yok. 
jalenin gırtlağı düğümlendi 

artık burada dıırmak istemiyordu. 
Boğulacaktı. 

- Sizi rahatsız ettim dedi. 
Cahil veni yapmakta olduğu r .. -

min önümle bir perde gibi duru
yor, onu kimseye göstermek iS • 
tcmiyordu. 

- !'., :ır-lyeti vok diye cevç 
v rd~ 

Şel-adet panna "n ıı ak~na da
rdı: 

B r''"""! ~,.. .... IY': bur -" ' 
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J'ALE YAM.'\. "iN VAZiFESi 

jale nerişan bir halde oda;ına 
1 indi ve tekrar zihninde bir isti!

hanı çi?ildi: 
- Kaçacak mıydı? Kalacak 

mıydı? Doğı-uyıı söyliyerı.-k a.ta· 
sile babasını kalblerinden mi vu
racaktı? Bir deli ile yaşa.ınağa ra
zı mı olacaktı?. 

Deli!. Cahil sahiden deli miydi? 
Cahidin konuşmasında, yapmak
ta ·llduğu resimde delilik alameti 
g ırülmüyordu. Fakat sabit fi -
kir1i delllcrde bu sabit fikirleri 
~erinde :ırantıksı:tlık bulunma -
e .ııru da d•ıyrnuştu. 

Ikın ddi'ik ga rıkabili: tedavi 
::!! k, dd~r iy:l 'rdi 

-Vo: 10 Yaz:ın: RAllMi YA(;('. 

Den·z Fedai rı 
• 

• 
· eti 

Bulgaristan'ın vaı•Y El' 
OSMANLI - ITAL YA HARBİNDE TR.tı.BLUS

GARB ve ADALAR MUHAREEESı 
Yazan: Ahmet Şükrü ESl'd 

K ·• ••L d ) 1 • ;;rlÜ p3~taf uçu,. e\· et erm "' ·bı·t -------- iltihaklarınt temin İ(İn 1111 tı,, 

Vaziy .!t çok feci v ~ gülünç 
d 

. · ·.arn 
evletierı tarahndan gırı.,. İ''or, 

arnız bir türlü inki,af ':"';~;eo• 
l\Ialiımdur ki Bay Hitlerıo '.,h,ı 

Tabii bu \"asıtal•rla Trablusa 
asker, harp nıalzcmc:-.i, cephnne 
gündcnnek imkansızdı. t,.ünkü ec
nebi bayrakları bu kabil hanı uleyi 
almadıktan başka, ı'.Jıkları tak -
dirde de İt:ılyanlarm müsadere
sine maruz bır,.kacal.la.rdı. 

Saniyen İ .tunbul - ·rrablus deniz 
batını müdnfaa ve muhafaza et -
mek için lüzuma olan kuvvetli bir 
donanma da henüz Osmanlılar ta
rafından teşkil olunnınm.ş, yıllar
danberi ça!ı,an İtalyLıılar Osmon
lılarla silahlı bir iht,lii[ halinde 
Akdenizde Osmanlıl>r~ karşı ha
kimiyeti elde tutacak kunetli fi. 
!olar ve donanma viicıule getir -
ınişti. 

Vaziyet çok feci ve çok ırülünçtü. 
Bir tarafla mühim miktarda harp 

malzemesi stoku mı•vrut olduğu 
halde O•m. nlı imparatorluğu ken
di ihmali ve hatası~ iiıünden bun
ları tehdit edilen vaıan parçasın
daki kendi kuYvetler:ı.~ göndere
miyordu. 

:uanma!ilı tttihat ve Terakki 
partisinin elemanları, İtalya ile 
Babıili arasında notalar teatisine 
başlanmadan ev..el Trablusa mal
zeme ve kuvvet göııdcrmek içia 
ba:ı.1 tedbirlere müracaat ettiler. 

Harbiye nezaretince !iürleri so
rularak bu mıntakaya gitmek isti
yen subaybr, ufak. kıt'alarla bir -
tikte sivil giyinerek tüccar unva
nile ecnebi gemilcriue biniyor, 
Trablusa gidiyerlardı. 

Ayni vasıta ile cüz't cephane ve 
silah da gönderiliyorsa da mevki
in şiddetle ihtiyacı bulunan top 
ve top mermileri aııcalı. karadan, 
l\lısırdan dolaşarak. Ilahriahıuer 
tarikile ve taplu sag elia enseden 
dolaştırılmasile sol l<'ıla;ın işaret 
edilişi ııihi uzun bir yolla scvko
lunma.k mecburiyetini arzediyor
du. 

16 ey\Ul 1927 perşembe ııünü Ba
bııiliyo verilen İtal~·an notası ye 
müteakip hadiseler ger~k kabine
yi, g'erckse Osmanlı efkln umu . 
m.iyesini altüst etmişti. 
Akrabaları bn mıntakdda bulu

nanlar, telgrafhanelere koşuyor, 

orada bulunanları İstanbula da -
"\'et ediyorlardı. 

Mecli<i meb'ruıan, nota veri!diii 
zaman gjzJi bir celse yaıınuş, hü • 
kiımetten İtalya ile Osmanlı im
pnratorhığu ıırasındı,ki hadiseler 
, ... Trablu• meselesi caafmda isti
zablardn hulunrnu•tıı. 

l\leb'u•lar hükiımctin Trablusa 

AVRUPA HARBlNlN 

YENl MESELELERİ 

Gümüş kale •• 
Yazan: Ali Kemal SUNMAN 

Yunanlıların muvaffakiyet sa -
hası geni~ltd:ikçe genişledi. Görice 
düşürüldü. Ondan sonra Ergiriye 
sıra gelmiş oldu. Devam eden bu 
muvaffakiyetlerin ehemmiyetin -
Gen uzun uzadıya bahsetmek za • 
ten besbelli olan bir keyfiyeti te
rar etnwk gibi olur. Fakat bugiiıa 
Yunan ordularının ilerlemekte ol
ruğu yerlerin esk.idenbcri haiz ol
duj:u şöhreti de anıca kaydetmek 
mevsimidir. ArnaVutluj:un o yer
leri tarihin velı.ayii ile de kendi
lerini hatırlatmaktadır. Bugün ı. .. 
disinden o kadar bahseılilen Ergiri 
eskidenberi tanmmı.ı bir yerilir. 
Osmanlı inıparatorluennun idari 
taksimat.na göre bir zamanlar 
Yanya viliiyeti sancaklarından bi
rini seşkil eden Eı-girinin halkı 
cesaret ,.c fedakarlığı ile gayret 
ve faaliyeti ile tanınmıştır. Eski 
ismi Yunanca Argyrokastro - Gil
müş kale - olan bu yerin adı so11-
ra sadcec - Ergiri - şekline gir • 
.nişti. Sultan Mahmut zanıanın • 
daki Tepedelenli Ali paşa gitıo:ide 
nüfuzunun dairesini genişleterek 
buraları hüknıii altına aldıktaa 
sonra Arnavutluğun istiklali da
vası da 6rta.ya çıkıyordu. Fakat 
bir asırdan fazla bir zaman geçen 
o devri bir tarafa bırakarak n;.. 
bete11 daha yakın senelere relia -
mek istenirse meseli 93 Türk • 
il.us harbinde Çarlık Rusyumd.aa 
gönderilen çeşit çeşit adamlarıa 
teşvilderıne rağmen Arnavutlarıa 
'.lürkiyeye karşı müşkülat çıkar • 
malı: istemedikleri görülmü,tiir. 
Hatti bilakis Arnavutlu o zaman 
Osmanlı imparatorlujjıı üllı.esia.1 
müdafaa içia kendileriae döşea 
vazifeyi tamamile ifaya azmet • 
mislerdir. Llıkiıı Türk - Rus har
binden hır sene sonra aldcdilmiı 
olan malfun Bertin muahedesile 
bir çok ~ ... ıerin Arnavut.luktan a-
l» arak veni teşekkl ~d 
f!11Tft ~' 

ne ~urct]c iı11dad gö::ıdercceğ' ni so
ru~·orla~. bıın:ı kafi c\ap vrııle
mt•yince mlizakcre ıniinaknşa ha
lini rıh~·or, bilhassa TrablL• 1-!arp 
meh'uslıtrı hararetli lJir li'-.ın!a he
tanlı b:u.belor •Öyllİ)orlardı. 

I~te o günlerde, snUro1zaın İhrn
him Hakkı pasanm h<ylımle çalış
maları, ı.ayrctltri bır nctlrc ver
miyor, hiliı sulhun clcvatnını te -
nıin etıne~c uğraşan ı~liklımet (Ok 
rnü~kiil bir vaziyette Lulunuyordu. 

Bütün bu hadi.der, kabo!ajıu 
ecnebi hayraklarında oiuşundan 
doğuyordu. Osmanlı iınpRratorlu

ğuııun kuvvetli bir donanmaA 
m~vcut olsa, hiç olnıaıs'1 L.endi is
kelelerinde ticari eınuiyet denile
cek mahiyetteki kabotaj haklu 
kendi sancağında bulunsa, Trab
lusa daha bu hadiseler nüve ha -
Jiııde iken kuvveti teksif etmek, 
yeni lut'alar göndernıelı., mevcut 
istihkiınları takviye c·foıek im -
lı.imlan elde bulunac~ktı. 

İtalyan notası.na verilen cevap 
Roma mahfj)Jerince itiraz nok -
tası bulunamadığı i~in sureta ka
bul edilmiş gibi rörüııdü • 

Ve İtalyanın bütün faaliyeti 
Trab\usta yeni bidiselez çıkar -
mai(a inhisar l'tti. 

12 eyliıl günü İtalyan karakol
larile Trablusgarp gümrük me -
muı~an arasında çıkan bir ha -
dise büyültiilerek hafif tertip bir 
çarpışma ile :ıibayct bulunca Ro
ma avazı çıktığı kadar baj&ırmafa: 

- İşte, Osmaalı hüldlmetinia 
İtalya krallığını.a notasına ver -
eliği cevapta ı:österdiği teminatı 
beyhudedir. Her fırsattaa istifada 
eden Osmanlı memurlan nfacık 
bahanelerle İtalyan memur ve tüc
carlanm tazyik etmek yolunu tut
muşlardır. Yeni hadise bunun bir 
delilidir. 
Feryadını koparmakla beraber 

arlık Trablusa filen tecaYÜZe de 
karar vermişler ve bu kararlan
nı icra mevki ine koymak üzere 
Babıiliye ikinci bir nota nrmeie 
lüzum görmeden 16 eyliıl 1327 - zt 
eyliıl 1911 • çarşamba pnü İtal
ya sefiri yirmi dört saatlik müh -
Jetle bir ültimatom dayatınıştı. 

Artık lı;i hiç bir cevapla geç~ 
t'rm~k imkanı kalmadığı bu ülti
matomdan anlaşılıyordu. Ültima
to&Jun metni aynen ~u idi: 

Vesika: iL 
(Devamı var) 

rilrliği görülüyordu. İşte o zamaa 
•Arna•·ut birliği. teşkil edilmiş ve 
memleketlerinin hiçbir parçasını 
şuna, buna, ortodoks hıristiyanla
ra vermek istem.iyen, <hmanlı im
paratorluğundan ayrılmağa ruı 
olmıyan nıüslüman ve katolik Ar
navutlar gayrete gelmişler, filen 
mukavemete geçmişlerdi. Bun:ınla 
beraber bu rrukavemct ınaddeten 
üstün olan Sırp kuvvetlerini çok 
meşgul etmiş ise jle nihavet ına
lfııu mualıedenin gösterdiği yer -
ler yeni sah:plerine bırakılmıştır. 

Karaduğlılar iı.e alacakları yer
leri pek zorlukla alabilmişler, Ber
lin muahedesine inıza koymu~ olaıı. 

d • 1 • se• a~larına kadar yap ıgı ' ı~ 
. pi• 
de başlıyan bu taarrııı, ı:1'1 !;la 41 
panyanın ve Fransoıı•n, 1-"' ıl•)ıil 
Bııl6aristan ve Yuı:osJaı'Yi d•''" 
olmak üzere bütün A' rnpn ,. 
!erinin mihı·cre i!ti.haklatl '~·,# 
sini istihdaf etmekte idL jıtl,ıı 
hükumeti, p•rnsip ıt ~aril• ~akli 
ya ile işbirliğine taraıtar 0

1 1 ,ıb 
beraber hcr<cvden cvı<' ~t~ 

• < , "~rtı"" 
şartlarının ınabiydiııi 0ı::11,r<! 1 

istedi ve Almanya da fn~k<" ııl
karşı mücadele de,·a oı eti• tti" 

,. • 11t 
haı sulh ~artlarını tayın bbol ıU' 
bit edemediğindeu bu tc.ıı• 
ya d~tü. j\ln"' 

Şarki Avrupaya gelin<<;, dt,1•1 
politikası ehemmiyetle ılci si•'!., 
üzerinde durmuştur: \'ugo qiU 

PO" . 
ve Bulgaristan. Jllihver r inlıY 
taarruznnun muvaffak_iyet ;;~. ıt" 
şaft bnkınundan bir talıb•" .. >il 

.,ıl•"'" 
bu sırada İtalyanın AJCn• sı ti 
Yunanlılara mağlup P1111:,_sı' 
Tarantoda daİtalya~. d~aal'ıarıoı' 
ıun bazı kuvvetli cnıııtaın ~ 
hasara ui(ramasıdır. itaJyaJI~,,' 
rada ve denide he<iıoet•. eli n· 
ması, Yugoslavyanm vız~Y v• b.lr 
zerinde tesirlerini gösterdı fı••°" 
ay evvel tereddüt göst~r~P 8pı1:ıl 
lavya mihvere iltihak ıçıD Y 
teklifi reddcttL rtil<•sı 

Bundan sonra mihver 1'0 1 
.... ..... 

Bnlgaristanla meşgul olııU> k•fll 
·•. ere ~•· !adı. Bulgaristanın nıw • befi ...-

sempatisi olduj:u öteden ıııil>'·el 
liımdur. Fakat Bul;:arları. iL 1" 
ta aflar'·"' ·· ""kl'ı)·en aıı> •ı.t r ...,..na suru . lil p1• 
ni nizamı kabul ederek üç ~il t~ 
iltihak etmelerine engel t p.ıııet.r 
mektedir. Çünkü Bulg•r , dt fi 
Jtin s:iyasi istik.IAI ınesd_ .. ::'eııiıı" 
derece hassas olduğu ole 
maliımdur. . d !il _, 

Bulgaristanuı. vaziy•~;, "". 
ani tebeddüliio manası n

1 
~-

nu meclisteki müzakere .r ti• 
kında Tass jansı tarafıııd; 'PIJ 
rilen haberlerle, Biikr~te 1' U~ 
konferansına iştirak etın". eıiP~ 
Sofyadan geçen Sovyet b ~,pııi' 
Bulgar devlet adaınlarile ~ JJ'~ı' 
!arı temastan istidlal etm• jı.tl
kündür Filhakika Alın•• •ı~·:-" . ~( ~-
yan ka)'Dllkları Bulgar ııı ,ıı! 
Yugoslavya ve YunanistaJI -' 
hine söylenen nutııktarb;abıit' 
mihver namına yapılan 9; 0"9 
lerden bahsederken, fa5' .,e d~ 
da bu müzakerelerin başlı• ,fb' ' 
az dikkate layık. olnııyall ~i"o'~ 
!arını nakletmi~tir. f°" k P''li~' 
na göre, üçlii pakla iJtib~·oi !••'~ 
ka•ı, Bulgar meclisin~e Sa•")t! 11 
retle tenkit edilıni~tır ..• erııı'~~, 
jansuıın bu haberleri d••''' • 
istical &östermesi ve ra • ııl''~ 
de neıretruesi, herhalde ~,ıi. ~ 
dır ve daha manalı olan .,t • 

.. . l so•? .1 
Bukreşe J!ılmekte o an . ıUt) 41 
yetinin mes'ul Bulgar r•~~Jii•"''·r 
tıklan göriişmedir. Bıı t:" t •' , 

ıı•'' b' Sovyetlerin Bulgarlara ı.I• tif· 
lGdikleri maliıın olııı~"':.ııı•·b'f' 
raber, herhalde tahoı"~ıar '~ .,. 
Gerek meclisteki nutıı ıad•Jı' ~ 
rck Sovyctlerin bu ııokt ~• ıt'' .... . . a•v ıır 

kın aliikaları, Bulgar" it pt ··f 

o zamapki •düveli ınuazzama• nın 
lütuf ve inayetini rica ederek ye
ni araziy~ sahip olnıuşlardır. Ta
rihin bu safhası acıklıdır. Arna
vutlar mcmlekellerinin böyle tak
sime uğramasını unutanıan11şlar
dır. İşte •Arnavut birliği. diye 
Avrupalıların kitaplat1na da geç
miş olan mukavemet teşkilatına 
merkez olmak itibarile de Ergiri 
~öhret kazanmııı bir yerdir. 

raya sürüklemek gibi ~at•Jı ~ , 
vermesi yakın ihtiınal 0 

.1 ıııl<'~ 
-. Ienebilec.ek bir politika~uf· ~ 

ten bu devleti korum_ıı.Ş "'lti: ti' 
Bulıı:arist?.n için oJduğU Jl!ll11ıı•!' 
kan sulhu için de me,dsl'· 
kaydedilecek bir kara 

. ~ 

Bugün Yunan - İtalyan harbi
nin girdiği safhalar dünyanın na
zarı dikkalini harp harekfıtınıa 
cereyan ettiği Arnavutluk sahası
na "çek.mi~ oldu. Arnavutluk ohu 
,;eneye yakın bir zamandır müs -
takil bir siyasi teşekkül olarak vi
vude gelmek. isterken türlü sar -
sıntılara uğra"'l4. nihayet İtalya
nın vesayeti, sonra da tamamile 
hi.kimiyeti altına girmiştir. 

Arnavut!ufnn mü takil bir ılev
let olarak kalmasında komşuları. 
nm, bilhassa Yngoslavyanın M 
kadar alakadar olduğu besbelliıtir. 

Buna rağmen 39 ilkbabarındaa 
beri Arnavuthık İll!.lyan işgali al
tına ahrunca b11 emrivakii tasdilr 
etmemekle beraber herhangi bir 
müdahaleye iınkan gören yokta. 
Lillı:iıı vekayiin ald:~ı cereyan pek 
başka türlü eldu: ltalya tarafın
dan Yunanistana taarruz edildi. 
Yunanistan kendini müda!an edi
yor. Bu müdafaa pek muvaffaki
yctli oldu, Harekat snha51 da Al'-

1 

navutlııktur Bu istikbal Arna -
vt:t' ık! tam · tikliline kavu tu • 
racaktır. 

Blrlmlzlı oır~I 
HıplmlziD D~, 

Her sabah 20 da 811 
tramvay beldiY 

' talebeler· ~ 
' ~ Sultanahmette muır.l~cıı 

isminde bir tale~ 0 eJ' 
diyor ki: ~,ıı .

<-- Kaba~ ı.ı.esirı• ·-"'""..J lir. ... ~, •. 
yorum. Sabahl•Yln 1 ıe<;• 1 'J!ıl' 
Sultanahmede 7 yi 5 

5 dJ ,. il• 
icabederken ancı>l< 7' ~.,d 1(11> 

-.fe müleakıp l(ab•~ J# ,il 
nıun arasında da .o uııP" P 
uzun bir tamı- 01<1Ul, ~ı~ 

abııb <J"" 
talebeler n hallı: :ruı. ~ıOçııJ 
tilteıie<ek bek1<flY "ııer 0r<""_ 
tramvaylara da bU• ~ 1' 
almıyorlar. Mektcb• tJel;pd~ 
En kalabalık pbah '~a ı<0 
dakika el>! uzun ıa•'ır. ~ ~""' 

il , ıı·"'·" niçin? .. Kabala•• • rl d• .,,,... 
hattındaki mektepul il" l~.r ' 
idaresi d cıştınmeli4;.u .,....... ~' 
fasılanın ıasaıtııı:n . "" ed 
.ırdaD .,ı,eının!yetl• rı 

Jle 

fe 
~il 
~ 
1un 

trı 
~ 

'lıı 

ı; 



•' ,.,,t ,., .• 
;1;1 
Jıİ' 

· '"' ıa .. 

lyanlar Şimal- Akdenizdeki son/ 
taarruza geç· muharebe 

Soıı haberlere göre, Ya • 
ılor Argirokastro'ya gi • 

. l'ol ıi:ı:C'rinde yeni muıuıl· 
etler elde ctm:§[erdir. 

Rhir İ•tikam indeki Y• 
~ileri haltereti büyük bir 
( et almaktadır. 

Unanlılar mevzilerini 

1 
trıuhaf aza ediyor 
laııastır 2' {A.A. )- Rü~ ter a

~.lııtıt Yugoslav lıududuıııla bu
lıt ' tııulıabiri di,vor ki: Pogra
d~lakasında ltal)anlar dur

ı •n lıiicum etmişlerdir. Bura
:•leu haberlerden öğrenildiği

~ure Yunanlılar mevzilerini mu
'• etmektedir. Dün akşam mo- ı 

ı11 b• .. devam etmekte idi. Pi~~... ~ 
koyüne karşı yapılan diı:er 

ı urıılar Ywıanlılar tarafında». ı 
ı''1ıkla püskürtülmüştür, 
11 'aıı ta\'yarelcri Yugosla\' h•· j 
~ llııntaka ıııa müteaddit akın

.• ~aPuı."Jardır. Bu akınların ib- 1 
d Yullan kuv\'etlerini bom - 1 
~ ıtnan etmek ümidi le yapıldığı 
"1, ıılnıaktad.Jr. Hiicmna maruz 

( 1 - -""4• cı...- ) 
Hıllrl ciizüt..mlarımtt a~ ae • 

mışlar, dü.:;man kruva*lıeri nw • 
kabe!e etmi3lerdir. Fakat sun'i di
man altınd:ı $imali ~aı biye dob'u 
uzaklaşmışı .. !'dır. 

Saat 12,15 de iki du.man zırlrlı.91 
'anlannaa !ı.T'Uftrorler DH~~ h.I
de görünmüştür. Zırhlılardan birı 1 
Littorio, dilieri kavur t:Uıin<le idi. 

Zırhlılar. düsmanın büvük toı>-1 
lan ka~ında cek•lmei!e mecbur 
oları. kruvazörlerinııze ales açmı.
lardır. Fakat dtk;man çek.üınete 
baslamış, k:ruvv.öckrimi;: de di.ie
man kruvazörlerini derlıal ta:kibe 
koyulmuştur. 

Renovn saffı harp l!'emisi, büVülc 
düşman ııemikrine harbi kabul et
tirmek için mümkün olan her sevi 
vapnuştır. Fakat bu :maksatlarında 
muvaffak olamam~lardır. Çünkü 
düsrnan son sür'atle kaçmıstır. Ke
şif tavvarelerimiz. bir düşınan ııe
;miı;inin kıc tarafı ıdan ,şiddetle 
vanınakta oldu!nınu )!\irmüslerdir. 
Bir İtalvan destroverı dP son de -
rece van vatmıs oulu"luvordu. Di
E!er bir ııemi de avni vazıvette idi. 

'ı n Yerler arasında Florina ve 
~ k;;l'!cri vardır. l\1üteaddit 

. ,ıı •ıtl•r ölmlislür. Bazı maddi ha-
~. Vııkua gelmi~tir. 

İngiliz torı:ıil tanareleri veniden 
düşman kuvvetl~rine hücum et -
mislerd•r. Bir torpilin Littorio sı
nıfından büvük bir ııern've isabet 
cttii!i vazıhan ~.Jrülınil;;ür. 
r·a~l:d!!t7ildll!~r~~~~~.ı 

b-'~ .~Çlik İtahan gruplarının düa 
•1'" · .. nl 1 

lşıkl rı iyi maskele
meyenler 

'ı ı ara teslim oldukları ha-
~ 1 "1'İlmektedir. 
,.,. Yun~n tebliği 
~~ n:ı 9(A.A) -Rcmiteb-

( 1 !MI s:t.hi!rdm t:evam ) 1 
le kil olumnı.o,-tu;· Ayni UStL. .;eh
r.miZ<le de tatb;k olu1'al:ilccektir. 
Talimatnameye uv •un bulunmıva
rak tem'ir emhnis binalann elck
t.Jtleri hususi \crt•batla kesilerek-

1 e!' ~ l!y an destrovcri Korfunun 
el" saı,. ine d_n birkac mC'rmı 

'. ~ la dır. 
,... ~ılız tavv ırclerır-n yak_ısımmı 

· ~ . i ~l an d troyerıerı sun'1 
I' •lar altında çckilmi.şlerdir. 

: '~hede. Yunar> ılar lclıine ne· 
fi, .~en bırka<;: ·kıiçük muharebe 

' ur. 'f# ilan tay y arelerı keşif ye dev-

tır. 
fiat mürakabe komisyonu: elle

rinde elektrik feneri,, pil ve am
pulleri ile buna ait malzeme bu -
lunanları demal bir beyanname 
vermei?:c mecbur tu•mustur. 
ÜSKÜDARLILARIN BİR DİLEt"ii 

-~ !lu lltusıan vaoını.şlardır. 
ti'~ f Arnavutluk ceı;ılıe;ınde bir 
p~; , talvan tavvarcsi düşürül • 

'"" ~JJ:. Düsınan tayyareleri bazı 
jı>' il mevkilerini bombardıman 
·ol' ilo:'l~rdir. Ölü ,.e varalı vardır. 

f , •"\t ~~ e. «uemmivetsizdir. 

Yeni tarife köorüden so•1 vapu· 
run Üsküdara saat 20,30 da kaldı
nlması bazı uzak 'crlcrdeki is sa
hiplerini ılıemnun etmemistir. Saat 
22 de de bir vapur kaldırılması Şir- 1 
"~\Llıayriveden ı;;lenilınektedir. \ 

--1.1oır--

b; '-~""~..ı;.:~~:ww. 
... L.~stende 15 dakika 
·~ q 
• it edilen mücevher 

satışı 

Madam Atina gene 
sorguda 

( 1 illet oı;a.hitrdtn devam ) 

İki yıl evvel Bevoıi-lunda Bah 
sokaıhndaki maruf randevu evi ba
sılan bu kadın tüccarı 28 av hap;;e 
ınahkılm olunmuş fakat davayı 
temviz edip 5 - 6 av hapiste vatt:k
tan sonra tahlivc edilince tekrar 

·~ <Birinci sahıfedtft devam) 1 
ilııııııda bin lira var!.> diyıp ev-

1 
~ gc• 1nek. üzere otomobile at

\l't !.alebi üz.erine mi,uayede 15 
t .... t.ıı>r olunmuştur.. ımenfur işino basla.mısır. 
"'' lll'\ .. :-n.A ALTI TANE rv Lakin kendisini adın adım takiı> 

eden ahlak zabllası memurları d·1n l ALIRIM! •• 
da1tıı.a ıonra tekrar milzaycdc yaptıkları bir cüıı:cü :meshut•:ı 

'l'ıııcıı evve11 hep ell4er lira ola- bu namus avcısın• ayenesile yaka· 
'1tırı1rr.,, ve gelen nişanlı cenç )~:>ııslardır: 

bin lira arttırarak on aııı bin Yapılan tahkikatta Taksimde 
· tık Sırascrvôi~rde 63 "'ımaralı evin 

.ırmıştır! .• 

I 

1 

,lıra<t. sa.onu doldur:ın ınüccv- Mada:m Atina ile kardesi Katina 
•ııık., 51 ecnç bayanlardan biri tatafından gizli fa~u.s merkez! itti· 

1 ~'<leyi gıbta ile seyrederken ya- haz cdildi~i ve bLınun Bevolilundıı 
leyZesu>e: Resitpasa hanı iki ~umaralı daire-

1 
'<\ nteyzcclğlm ıun11 bir elim• de bir de şubesi (!) bulunduinı an-

; "-: yı.. uverseml .. Hakim ne ce- laşılmıştı.r. Her iki evde de ııen<: 
'rir .. Bır ay hapiste yatıp çıka - k1dınlar. para. süs ve zevkle al-
• diye yükselt sesle JA!ı!e eder- datılıp bu kirli fuhus vuvalarına 
~er bıri de: - •Ben bu para ile düşürülen aile kadınları. vaşı kü • 

Dlda altı t.ıne ev alırım.> demli- çük kızlar bulunmusfardır. 
.. ""Yet müzayede """' J<ııı:tıı.!i BU SABAHKİ SORGU 
~ nııanlı on doıtuz bın lı ,.ya çı- Her iki suçluvu da bu abah 

, tır. F&::at tam üzerine ihale e- emniyet ikınci sulx; müdürü B. 
., ti .""man taı;m sahibi Ner.es on Zeki bizzat sor~uya cekmiştir. Ma-1 
,hın ew liraya keııdili. pey sür- ı dam Atına; keııdi .• inin bu seferki 
• k•nc:.. üzer.::ıde kalm~r'.. evlerd~ alakası ol:ın:ıdıi!lnı kardeşi · 
lilıtetle mal sahl.binın mllcevherl Katinanın ..:ınindc'l istifade ederek 
~ıtı g bl ll!tellı mU> yede ile- 1 tei<.r-r r. 'l ı~vuculu ~a kalkıştığını 
:~ ;yüzde lki buçuğun tı •m ı<ldia e1ımcl:tedir. 

ı.,. '"'- Yc!;n. ;, aıtı Ura :ı:; k -u;,u ee- I Gecen seferki rnahkO.mivetleri 
lldey p: temyiz ceza dairesindt' '.ctkik eclil-

.;ıı.ba y dlgA1dır bu. ,\h leke- mek!e olan fakat bu aıtır mahku-
t, ~~ L:en ot-.a bin liraya sal.ırun!> mivetlerine raSrnen el'an us1anm1-

ıru cebine koyup ı::zaklnşmıt- van her iKı suclu da bıuıün adl;ve-
\. ve verileceklerdir. 

'--~========ne=========== 

ABnülVEf lB'ın ;j~~e Ab~ülgani Es~eyi~ 
"~~KIN GÖZYlŞlARI !:!!:!~o~y~:( . ~EC~ T llJ 
l'~r•k ve fevkalade bir surette teınsıl ettıklerı scoenııı en guzcl 

Cenupta bir 
Yunan zaferi 
Atiıı.a Z9 (A.A.)- Atiaacla öl • 

nmilııliti"" g6re Amnutlok cep • 
he'ii.W. cenap 'bölgesiacle hare • 
kitta bolun- Ynn•• kıtaatı yeai 
tepeler isgal .,,ı.-mışler.tir. Bu mo- ı 
va(fakiyetin yeni bir ileri hare - ı 
keline yol açacaıı zaıme<lilmek • 
tedir. 

Cereyan edat ,iddetli muhar .. 
belerin birkaçı, İtalyanların bazaa 
anoclaJle nıuluıvemd gösterdiği ce
nup mıntakasada ,·uluıa gelmiştir. 
Tepdcri i~gal eden Yunanlılarlll 
Görice mıntakasında tatbik ettik
leri plana benzer bir ""111 kıtll,.._ 
malı:la oldukları zanlll basıl ol • 
maktadır. 

' < -· ,, .... • .... ,,..,. -... .. • • ,:. • 

Bulgarlar 
kendilerine ve 
bize güvene

bilir/ er 
(Ba:ımakale~ devam) 

tabiat böyle bir tezadı yaratmak
ta ve muhafaza eylemekte devam 
eyliyecektir. llem bu hesaplar dı
~ına hile çıkıl"' herhangi bir şe
kilde Bo~llzl:ırı ve Bnğ'azhırın cnı
ni:·ct bö1:,:clcrini Tür1dyenin elin
den almıya hiçbir kunetin ikti • 
dan yoktur ve olamaz. Sov~·et Rus
•·a için Almanya ve Alman talcp
ltti kıır~c~mda bir he-sap mevzuu 
ve mesnedi de hiç şüphe yok ki, 
Türkiveniu arzetliği bu kudrettir. 

Bulgaristana gelince, Almunla
rın ve İtalyanların ıııiı..tereken bu 
komşu ve dost millet efkarı umu
miycsôni karıştmuakta devam e
decekleri h;ldit;eJeı·in seyrinden••
laşılı~·or. :\1ihver, her ne pahası
na olur<a olsun Bulgaristanı ta\ı
rik etmek, birçok yaldızlı vıitlerle 
'.:\1acerap ve Balkan kon1'uları 
al~yhinde hiyanete süriil<lemek 
azmindedir. Geçen hafta içinde 
bunu yapmasına ramak kalmı~ken 
Bulgari tnn ~on dakikada hasıl et
ti«Ti intibah ile bu hızaEın içine 
diisınemi!Hr. Fakat, düşmemekte 
devam ctınesi de !-ıarttı!'. Bulgar
ı~ır icin her val:it siivlcdi~imiz gi
bi tek çıkar ·<ıl. Mi ili selıimetleri
ne ba~lı kalmeklır. Bu ise mih
vere katılmamak, knnmam:ık; mih
verin aleti olmamak ve Balkan
larda sulhu muhafaza fikrine şid
d~tli taraltarlılı. etmekle mümkün 
olur. 

1\hnanya ve italn gibi Bulga
ristan da anlamıştır ki, Balkanlar
da kansız çiıfnenccek tek karış 
toprak yoktur. Almanya bilhassa 
:Macaristan, Slovakya ve Rom.ın
yayı böyle kanlı bir cidalde ordu
sunun iıııtine katınak için organi
ze eylemekte n Bulgarları tah
rik ederek Balkanlıları biribirine 
kırdırarak içten fethedemediği 
Balkan kalelerine zafer bayrağını 
çekmek i•tcmektcdir. Bulgaristan 
için bö~·le bir hiyanet, hııcalet, iğ
fal ~ olıınd.ı eziliıı ölmektense İca
b. • ~ ı.ı;J!i selilnıet, milli istildal, 
nıilli bütünliik yolunda dôi,iü~ -
ınek ve ölmek el betle ki hayırlı ve 
uğurludur. Bu itibarla, Bulgarista
nın hiçbir vaide kapılmaması, 

sulh ..-e bitaraflık davasını asla 
bırakmama ı, heıhangi bir !eh -
ditten ve taz)·ikten kat'iyyen yıl
maması lazımdır. Bu yolda Bul -
gari~tan kendisine ve sclUınetli, 
hayırlı, uğurlu yolunda daima 
Türkiyeye ve Balkanlılık fikrine 
giivenebilir. İstikbal n hayır bu 
fikirde, bu imanda olanlarındır. 
Şu noktayı da bilhassa tebarüz 

ettirmek yerind" olur ki Balkan 
müdafaası her tiirlii zaaftan aza
de olarak kuvvetlendikçe mihvet' 
hele iıh·an te.:rübcsindcn sonra 
haı·bei,..;ek cesaretini zaman geç· 
tikre kaybedecek. kendi ba,ına al
dığ; dertlerılen kurtulmak çarc,ini 
ararken J1&1kanların sulh ve istik
rarını bozmak cesaretini aynca 
kendinde bulaınıyncııklır. , 

Çünkü, harbin Balkanlarda şim
diye kadar yapılan harpleı den çok 
daha farklı olduğunu ve olacağını 
mihver kavramı)·a başlaınıştır!. 

l.'TEi\1 tzzE'f BESİCE 

Asker gôzile 
cepheler 

3 ._ SON T J: L G & AP - 2 2 inci TF..SJU N I!MO 

Cuma .. ko~uşma~~rı,~:.f~ .. 
=::==::= FiKiR GÖRGüS('f . , · . 'i. . . . ~ 

içindeki 
Hadiseler 

(1 raci.U.ifıdm ~) 
M lı.alde ~iı ..U.a.ldıak • 
tır. İtalyaa tayyarelerinia ise, ı.. 
ric'ati iyice lti:ma7• d di....._., 
ae.,Mtol«yoons, 

Y....ııhlanıı. lıüttı. pyreti, İ
tıolyımlara yeni lıir cepe tuttıır
-aktır. İtalyaıtlar da bütila 
gaynıilerine rağmeta, yeni bir cep
hede tutmımala muTaffıık ola • 
mamışlardır. 

( 1 iftCi 8'11ılfedeıı devam ) 
kak ıııli4çiliti 981 ve halis san'ata; 
adf 1'USllb, uhi mufiile tlüpnu.· 
dlr. 

f !atlan görünüyor. Mim:ır, ı:L1'.'6-
I züne bajCırsak gibi &~y!er ~cl.i • 

)·or. Şairin şiiri, da.hn itinı ohu
madan, uzaktan bakıldığı rn!:it, 
kocakarı ajtzı gibi yıkık tllikiiı. 
Üstünde oturduğumuz e~) o, t aı 
devri ilellerile .-ontulmu<, ı s•,t;k, 
ümitsizlik ve b~dbmlik ıe",,csirleri. 

·(Bu yazının metinleri Ana. 
dolu AJ&na lıQben1ulnde11 
alınrn1'bı:,) 

Te!llİS etlH: MUAM:MD ALA TUJl 
Se>vyet Bqvek.111 ve llaricl7e ıı:-. 

aeti M&lotof'ua -.ı ı.ır lllilddel _. 

vel B..-liııe •- oWatıa sey
.,akluıaü ~lmıli ... 7 ... w.ıw - ı 
rllıııe&ledir. 

lsriçrede, Z-'le ~- Noye a. 
rlhor ZA1lıınc lliyor ki: eller liirlll 
5111k(e1ıiı~ ıuıeyda.a Vt'rınt'-J'ldt 

için. SovycUer hüktımetı Moı .. ı..r
blua.t Alma.u hti.kumeli !le 1"4'nllfmıe

WJM! 1La<M" "•rıa.işUr. l1 aıoUan kon..._ 
m.a.Jar, SovyeUu Birtiii ne Al.DlattYJJı 
doğru.O ııdofnıo alil.adar ellen .,._ 
S<'lelere münhasar Wıo..W-. Mosko...., 
mihveri k'1Miiıll Ue uı•r" yapıı..k 
bir lqekl<ul ..- lt..nıaaklaa n... 
na. etmt-k~U.ir. Soncll<"r Mı koınış.ma
lara i&al7iW.1uı da i*jUra.killi ua.zika.De 
bir Rrette redd.eUııiş•Jr 

Fi:i bi.r ask.eri ittifak mahiyetinde 
ol:ı.n üçle? pa.ktına ait 1Df'9eif'lf'rln tle 
iörfufülmes!nl Sov)ıt>l!er ka.bal •etm.e
mt.ştir. Mo:-.kova. bitara.IJıtuu muh~ta

u. t:tmek a.zm.iıuledir. Bu aelH'p~n i.. 
l'ilkreye kartı ~kkul eden ko.W... 
yona tJUha.k ein.b'ttefl l'ibi h.1.tıa bil
vasıta. dahi mumdelt7e .Uda.hale et.
memck karannd..a.clır. 

BOGAZLA.RI GE.ÇMEK PLA..'lfl 
:IERKEDİLllİŞ 

Berlln kon._al~nnda ;ral".ın prk 
Ye .l\ferll.ezi J\Q'a mesel~leri d~ görü.

şülmemiştlr. :\ofolotoC SovyeUer Bir1L. 
ğinln Ka.r;ı.dc-nb ve Boia:zlarla. alika... 
d:ır olduiunu ih5as etml:ftlr. Du iki 
mıntakada ela So...,.etı~r lllrliil ,ıaıu
konun muhala.U&UU ,ıwtetıe a.rzu f4.. 

mekt.e.ı:r. 

Aynı cııı;ete fDları da I lve t'diyM: 
dlopolarılan n küçult Asy.,.lan n.. 

listin ve ~lmn litlli için bi:r projt ~
t:ut idi. Fakat ba Jll"O.Je So.,-f'U<'r Btr
litlttln muha.ie:leti he-rinıe t.erkcG.al -

miıJtlr.» 

İTALYANIS EN BiJrtlg HA:I.\~I 
•Ta:rm!P suetesl, bu :ı.nd& ilall>~

nı:a, Akdf'nf7.ie İnctılz ha.fJIM"tine mey
da.n ohmakla • büyjik lıalayı ifle
m.;, olduğunu 7&'dl2.kta.dd. 

Muoollnl 28 ma,.,. 193' da cJ}ffH 
Telırraf• ga?:l"-tesine yaptıfı bf-7a.natt.a, 
İtalyanın Yun&nlsta.n ve Tiir11.:7e ile 
doııtluk muaJtcdeahıe riayd dmek ka... 

r:ırında old•ıfuna .Orlemifi,i. 
5 Ha..,;iran 19%1 de ".\fwıo\'w-ıi ayan 

m«l:Slndeld beyanatmd&: oİlalyaa R
y&MUni.n. ana hat.l.a.rmd:uı biri İnı"ill& 
doslluiu<lıır• dtmiflt Bu eö&ler tuıul
mamıştır. 

cTaymls• diyor ki: 
~. .. . 

Runııııla beral>eT, ıı.aıı.-....an YllDllD 
ordu:>U ta.rafından "On İbl.7an tfıcari~ 
züııe indirilen parlak darbe ve İna1lis 
darbel•rlnln arian o.iırlb bütün AL 
dl'niz m'f'"mlf'-ltetıeftnde yel bir IU.. 

mad ve ümld Jıi&'-.i doPnaattur.• 
AKDENİZDF'Kİ SO:\' MUDAREBE 

Akdenlzde, it.a.ıya.n ve İnc"Uiı. rno
Iar ansmda a:rın %·1 ünde 't'Uk.ua se
len muharebe hak)uncla, İnsillz Atnb. 
ralllk dairesinin raporu benitı n4*"9-
dilmemlşse de, ban tat.ııllal sehn!ştir. 

Soa dakikada Ergirinİ1l de mut'hık 
smetle Ynnanhlann eline geçnılw 
•klata"" öp.niyorıa. Ergirinin 
stnıtejik eheanüretındea ıayri, 
Ynlllll>lılal'lll ve ıngillı:lerin isti· 
fade edecekleri mühim bir_tayya
re meydalll da vardır. 
Sı~k V1H0iyetini henüz diizelt

memiş olan dağınık İtal~·an kuv
vetlerinin, Yunan tazyiki artiık
ça, bir hezimete sürüklenmeleri 
de ihtimal dabilindeclir. 

c~nuı>ta, ıı inci italyan fuka 
mıın da bütüll mezbuhıuıe gay -
retine rağmen vaziyeti gittik(e 
miişküll~şmekledir. 

Simdiki halde wnumi vaziyet, 
mııharebenin ikinci safhaı;ına ı;ir
mek üıcre olduğumı gJstcriyor. 
İtalvanlar bakımından mukabil 
1 ar~kata geçmek, d•ğınık vazlye
ti derl .. ·ip toplamaj;a mütevak -
kıftır. Bunun da mümkün olup ol
mıyaca~111J, Mare!ial Badoğlionu• 
nasıl tedbirlrr kurduğunu önü -
m,i1dclci günlerde daha iyi anlı -
yaca~1z. 

lstanbul Asliye 5 inci 
Hukuk Hakimliğinden: 

İstanbul IIl1ilive hazin<'si tara -
fından ~·uat ve Ananyadı hanında 1 
3 No. lu yazıhanede mukim iken 
halen nerede bulunduğu ve mima
sir meşrı. ·atına ı:öre ikanıcU?ahı ı 
mechul olduiiu anlaşılan Ratip 
Şevkiye ııönderilen teblif?Jer bu se-l 
beole en; ı!<!lmis olduliundan H. 
C. M. K. nun 141 inci ye muteakıp 
~add<"'ıcı ine tevfikan ililn suret' le 
tebligat ifasına karar verilm:s ul· 
<lui!ı,.>Y.an muhakemenin muallfil< 
bulund;.ığu 31/1/941 tarihine tesa
düf eden cuma ~ünü saat 14 de 
mahker .ede hazır bulunulma'! için 
davetive makamına ka;:m olmak ü
zere keyfiyet ilan olunur. 937 /1945 

İstanbul ikinci icra memurluğundan: 
İstanbıılda Cibali cadde;1de ı,.ereste 

tüccan iken halen lkametg!lıı m~hul 
Nikoli İsta\'ridis'e: 

Türk Ticaret Bankasınm zimmeti .. 
n!zde masraf ve sanre- hariç. alacalı o

lan 1130 lira 43 ku.nııwı temini için 
mukaddema tahtı brze alınan kasnak, J 
mo1ör, yPpı,tırmş makines1, bileme ma
kinesi ve te!errüatı.'la 155 lira kıymet 
takdir edilmiş ve bu hususta 103 lim:-l 
madde mucfbince tebliği mukbz! ih .. 
bann ikametgAhınızın meçhuliyeti do
layı:5ile mercice bir ay müddetle ilA
nen tebliğine karar verilmiştir. 

Bu hususta bir diyeceğiniz varsa ilAn 
tarihinden itibaren bir ay içinde 1937 / 
4J41 dosya numarasile usulil dairesin
de dairerr.i:r.e bildirrr.c·.niz meık\ır ih
barın tebliii makanrna kaim olınak 
üzere'ııan olunur. 1937/4141 
~~-~--~~~----~· 

• 
Gelelim, Adriyatika kıyılan" • 

ıhın -eğa başlayıp Balbk. sahil
lerinde karırplaşan mahut tec • 
rübeye! .. Şu, lıug;in ODdan başka 
hatıra hiç birşey gclmiyen tecrübe; 
15 aydır aksiyonuna girişmiş bu· 
luıuın kı) :ık tecrübe!. Faşizma ve 
Nazizma!.. 
Kitaplık örgülerin bir hulasası 

lıalinde fikir gözü diyer ki, ba ı 
tecrübe, eşya ve lıiıdi...trre tahak
küm iktidarından düşen, öz terak· 
kileri içınde boğulan (Grcco - La
line) medeniyetinin kendi ne(•i"e 
kar~ı bir aksüliııneli ... Bir aksüla
mel, keneli kanunlarma ve mu -
kaddcslerine karşı bir i$yan ve 
ihanet... Yatalak demokrasya. ha
~arı yunıurca~nda, kendi ac1inin 
evvela kendisinden alınan lııncUla 
şahit... Garp med<'niyetinin son 
yemi~i müsbet bilgiler, onu lıir 
hançer ı,ribi tutan elde, hiçbir baş
ka hak \e mukaddes tanımaksızın 
mutlak bir imtiyaz ye tahakküm 
edasile ,·eni bir mirasa konmak 
)sr:yor. 

\.'"e mf'ydanı, birbir insani ideo
lorya ga~rcti olmı~·an, sadece ki
buslarda bile göriilmez bir i,. -
tiha ve ihtiras psikolocyasile şif
n1i~. ilim \·c sistı:m sahibi bir ca-
navarlık ifadesi l:aplıyor. I 

Bu ifade ki gününliizün vikıası
dır; ~:arınıu kitaplarında, Jtni garp l 
nıt:deniyeiiııe en büJük mi- ı 
tolocya ı:nsuru di~·e ı~ecek bel
ki de ... 

Di.in,.·a~ ı knybetme~c )'ÜZ tutan 
ihtıyar ;,!a.rp ınt-dl':ıiyct:nin, tek ı 
mıllet hascbına dünyayı .-e ki'ıi -
nalı ··ıknıı,.-:ı knlkısnıak şeklinde
ki bu ak :iliinıeline, geçici bir in
~an'ık buhranı dcylp g~çcliın!. 

Dai: etcğind~ can (eki en Avru
pa medeniyrti, dai,'1n tt"pesindf'n 
üstüne bir çığ gibi diiştn hiu!i~rdr, 
kurtulusunu de!il, yakında atla
tarağı son felaketini bulmıı~ olu-
yor. • Hiçbir misal ve tecrübe insanlı· 
ih kandıranuyor. O, kilatesi·ıliği 
ve dalıilc<i hemen s0 ziyor. J\Ienfi
,.i, çürüğii. günübirliği seznıek iş~ 
ten bile değH. Fa:L..ut ınüsbeti, sağ
lamı, deı amlyı bulmak; davalamı 
da,·asL .. 

Niçin o kadar lapındı?;ı müsbet 
ili.nlcr ona tl"Sellisini vern1i)·or?. 
Öli'1erin kalbini şi elcrde zıplatan 
doktorları; su:ıtun altına, ha\·anın 
üslüue merdiven kuran mühendis
leri; Londradaki fısıltıyı Tahran
da dinlrten kiıı;iCltri var. Ilütün 
bunlar icinin yıkıntısına ui)·e il3( 
dei(il?. 
I~uhunun bütün niza,uı (ötü. 

Bestekarın kulağınn. eski vecdin 
se;leri yerine sar'alı kadın çığlık
ları ve Afrikalı vahşi tepinmeleri 
geli:ror. Ressamın gH7iine, e~ki a
henkli yüzler yerine, yrdi başlı 
zebaniler ve kemik hastalıkları 
klinikasl!tdan seçilmiş hilkat ga-

- -

İnsanlık bunalıyor!!! 
İşte bütün daa: insanlık lnın:ı

lıYor!~. 
·Belki de bunal aktan kurtul • 

ınıık için ayakla dırdıı:ı kı~ nmcte 
rağmen insanlık bumılı.vcr 
Zamanın en ince t!.zı;isinf' 11.u .. 

nan filozof orm•ıılarda gez•}• ı; 
n (bunalma felsdcsi) ba,Jı' ı al
tında, korku ve sıkıntıyı bt•stele
me~ calıı;;;ı)·or. inı;.nnlığın bekle -
dii\i yeni ,.e bü~t'k metafü.ilmdan 
ba.h.•ediyor, • Arlk anlı•·cruz· ,\ilah dünya • 
ıııızdan çekilmiştir. 
Dünyanın salııhı düııyaJaıı ~e

kilmedi; dünyanın kalbkri. ken
dilerini onun nurundan çekti. Al
lah dü)·amızdaıı çckilıni~lir. 

Bu Allah, Allah, ham soflanlll 
idrak kadrosundaki mevtut dcğiL 
Bıı Allah, Al.lah, ba'it ve tabiinia 
üstünde bir alem 'ezen bir ( fev· 
kaladc), bir (mcr- eılleııx) telak· 
kisı: .. Bu Allalı, Allc.h, kaz lı:ü
mc~lcrirı~ s1i:mıyn11 üsti.: n ruhua 
istikbale \'e ma, erit ya h~tiyakı!. 

... ~için ~ ıllarca ~~nc~e. ate.(•. ö
küıe ve ataca taptık!. Ne diye bu 
adi maddclcrt- rv 1ıunıuzırn esrar 
ı.;anıleklcrini gi~tlir·,ik? lle}J ha 
dörtkii,e eklin d• ınılaki rubu, h .. 
bu ,_·aşadıgunız ı: ioün ilt•ri..,iııdcki 
3.nı, lıCf.o bu g<'t;İc·. t:~in üslitntlckt 
dııraf:ı ifadclendirn:rk için ... 

Dünva ilk defa olarak Allahsız.. 
dır. Artık ne bir (lı~rikulide) t&
liıkkısi. ııe bir "'ıuızlnk dıın:u
su, ne bir gizlilik idraki, ne bir 
yarın iştiyakı!. 

llızıııı l;.i\ük imanlardan nlaıı 
müsbet bilgilerimiz. lo omotifi bo
zulmuı; vagonlar gibi ilk ~ek;li ·ile 
yürüyor \ e hep iııi~lerden i:-ttifade 
cdivor. Yoku~ goründü. Vagon • 
!ardan cıi(lıklar geli ·or: . 'a ıl hl'
ınanac~ız"!. 

Allah diiny•mızdaıı çekildi. Bu 
<·ckilis, bir insandan cesaretin (e-· 
kili ... ~ hir çehreden SC\~inin uçu
şu bir bahçeden lJalıarıu gidi~i gi• 
bi.' kaha madde üzerinde takibi 
mümkün bir i~ de~iL •• 

\'e h,te bun&lı\oruı ,bunalıy~ 
ruL!;! Günün en .ince çizgisi, bu ... 
Rahat -rıız; ıuJhı.lutla ~Lğannyor, 
hııdut~uzu do1dur amıyoruz. 

Bu hal. her \aofı ihmal edilea 
ruhun. P'olC görünn1ez bir pltında, 
kainat kada7 bıh uk sah.i;·etini 
ihtar edi!>oinden doğ"uyor. 

• Perisan ruhumuzu düzenl~ ... oJ."• 
cak iman!. 

Davaunz seninle' .. 

• 
Anlıvoruz ki bn;finldi kı~·aıııet· 

ten doğacak hü~ iil· in :ı.ıoi idccloc
~a, Allalu yer~ üziiıte da\'ct etme
~ i bilecektir. 
. ::O.'ECİP FAZIL KISAKe'!F.K 

-----
•Deyll Telçab m d..U muharriri 

dl,yor lı:I: 
Romanya da ordu ileLej-1 lstanbul Gü.mrüklcri Başmüdür· 

cll Soııteıjri:Jde Tara.nto'ya yapı.lan 

tahripklr bücwada. bua.ra uirama.ytp 
denbe a.('ılabi.loeek ka.bUlyette olan 
ib.t1:ı.n h><P s....ııerı kendilerine d&

ha emin bir yer aramaia çıl<mıııl:ı.r

dır. Bunlar 8 krDYU.örıe. ı1 destroJer
don mürekke(>ll. Ya Naı>0ll'ye, l ahul 
Sperya.'y:r. g"idiyorJardı. Filonwı hare
keti haber alınır ..ımma.z. 7olwıun ke
silmesi için. İn.-lllıı kuvv<1ltrl tarafın
dan •lir'aU, kdblrler m;ııu edilmio ve 
Yftişen in,ni2 filosu ne bir t:ırpııpna. I 
olmUlilur. İtalyan filosunun J'alnm ik1 
nrblıyı ihtiva etuli l'ÖSÖnüne ahnll"S&, 
dördünün Taranlo'da kaldıiı •\·laı;ı.. 
lır.» 

PROFESÖR l'OllGA. DA ÖLDi:ıtt.:LDtl 
Roma.nyada LeJiJ'onerler, ulı:eri Jıa.. 

p!sh:uıede bir .,.-. abM! mninıflar 
krşuna dizdikleri 1ıaıde hill tıını:bnm 
ala.m.a.m.ışla.rdı:r. Dün de Stnaya'U e
vinde oturmakla ola.ıı 1931 deki 11.
ma.nyanm ba.şv("k.lli 69 y~I Pro
fesör Yor&"a'yı da aorta. evinden oüar
mıçlar Te bir yola nlr.enanna «eUl'&
rek. vÜ(Uclünil: roveıver kuJotmı)arilıe 

del~ kdt":Şik ederek, ora.da bln.kmı.ıılar

dır. eWiyoncrler Profesör l'Ol'K'2'Yl· ~ 
ki ~elleri Kodtt.a.nu'ııun kat.llndf"n ım..-
ne nmes'ul tu-iuyerlardı. Kodrea.na bir 
maaklf"aind~ Yor:•'11 tahkir f'br.Jt, o 
da dava açmış ve nıetlttde DenıTm:a. 
bafı.;tl:ı rşefi altı a7 ha.pee mabkta 

edilmlştL 

yonerler çarpışıyor rnu?ı 
( 1 inci srıhıfeden deı-am) 

dün ordu kumandanı ile uzun 
uzadıya ı;ıörüşmüstür- Basve
kilin vardım talebinde bulun- ı 
duğu zannedilmeklcdır. Ordu 
şefleri, katillerın şiddetle ce • 
zalandırılma:;ınJa ısrar etmiş
lerdir. Romanvada L>tisnai hal 
m.n cdiimbti=. 

AL'.VIAN SE•'İRİ BERLİ.."E 
GİTTİ 

Belgrat 29 (A.A.>- Ögreııilcliği-
ne göre Almnoyanın Romanya el· 
çisi doktor Fabricius Berline git
mek lizere diln akşam huwsi bir 
treıale Biikrqten ayrılnuı;tır. 

!üğii den: 
(Satış Müdürlüğünde kapa!ı zarf usulile 
sahipsiz eşya satılıyor) 

İhale günü: 21ı2/1940 
M.r- Miktar! De~eri 

M.K.N. ka No. l,'.i!o Gr. Lira Kr. 
2661 o o 105930 00 118322 00 

Peyi 
Lira Kr. 

Eşya cinsi 

887~ 00 "•.zhı dorr uz eti 

Amlıar 

Vagon ela 

Yukarıda de!eri, m..lktan yazılı tuzlu domur: et..ıcn 1549 No. lu kanu~ m~ 
bi.nce \c 2.~~o sayılı k.ınunun 9 uncu maddesine is1lnsdl'n ve hılk.Qm1en d~ı:--' 
sinde kapa.ı zart usuUle Slrkec•de Re,adiye cadd"'1nde u~ 1trep<ıau da!ıili.o
dekı GUmrük saUi mildilrıJg.mde 2/12/940 pazartes. gü..,u memleket dahilinde 
sanavide kuılanılmak uzere s;Jt, caktır. ?.temlek.ete ithal ıçın aha ı;ıkmadıll 
takdirde ayni ııünU transit ıuretile tekıar salış! yapılacakL.. F kat Ticaret y.,. 
kel~tinden al.ı!Jacak olan transıt rrüsaade·~i malı alan tarafından. tc-:nln edil~:el> 
tir. Şartnameıer anılan mfidilr!Oklen herg(ın parasız ulınabilir Ltekll!er"ı en'.,. 
nın hizasında ı:oste-rı..;en pey akçesini ihale gününde saat 12 ye k.ırla:r veuıeye ylh 

Y
irmi aofo .. l Lrı""3 olmaları ş:ut'~. isteklilerin lekllf melttı.;plarile bırlik\e pey akÇ<>Oi makbur.. 

T larını ve 2490 sayıh kanunda y=lı vesıblarını zar!l:ını koyarak ihale ıunilnde 
( 1 inci şahifeden deuam) saat 12 den ev·vel mürlürlil!ı> makbuz mukabilinde ,-erneleri lAznndır Tekllt 

dıgilıel isimli çüt plakalı üç oto- mektııplarının prtnameee llJ"1"ılan yerlere yazılması mecburidir. Zar!lar ihale "1• 
mobilin şoförü ile 347 Ademe ait nü saat 13 de saUi ""!onunda açılacalrttr. Tuzlu domuz elierl dokuz vıq, ndur :"' 
motosiklet ve 396 Ralesin moto - vaı:oalar Zeytinburnundadır. Bunlan cı;rmelı: istiyenler Sirlı:ecıde Devlet Deı:m,.. 
sikleti ve 70 plaka numaralı İlı- yollan ambar meınurluğıma müracaat e;lebilirler. Telcfoıı 23219 (113~9) 
rahimin ~e Kartal 24 Hayrinin hu- T A s H 1 H 1 L a N 1 
suı.i otomobileri de dün çalıştık • A 
!arından tutulmıı~lardır. Bunlar Oa>etemlzln 27/11/9( tarlhJJ nt!shuında intişar eden erellk ve eyl.am -
adli~ eve verilmi~lerdir. Cezalan kıınren 226o sıra numnnısında kayıtlı a=nın mesahuı 20 M1 olacak ilı:• 
ağırdır. 2477, 2295 numaralı otome- ı _:.M=_:v!;en::._:2~ola::_n~lı:..'.n'.".et!:r'.:.aı::::.:·1m4::::~0::;ld;::u:!t=da::::::::n'.:-:•::>slıi:::'tı=o=lun==,,.~-=-----
billerin şoförleri de yakın yerlenı I• s 
gitm<'k. i;tcmedilderincl• yaka • 
!anmışlardır. 

~ ............................................... : 
iYILDIZ SULTANi 1 

" 

m.ba. WS-.. z lrkr tanfmdaa almm.. 1&7 .. 

e RsAif ... sDLücffiinıNA 
Yarın akşamdan itibaren 

(Eski Parizyana) salonlarında Galat:ısaray GA.RDEN 

A iYET YÜCESES , ...... " ..................................... : 
~ 'türkçe Söz~ü • .rapça Şarkıh 
h,!ıt c, ı:ı g rmek i~in fs,anJıııltt ıa her emtindc:ıı m~teri akını_ ve 

llıııu devam cdl)or. Vt!ku bul an ı tek ,. "Um ıın uı:erınc 
Bugünden ıtıbaren· 

K Si r, st 
2 NCİ llAFl' A BA 

!ar: 1.30 - 3.3Q - 5.39 

D 

• ""'-' B e8tekir 
Tauburi SALAHATTİN PINAR, 

Kemani NECATİ TOKYAY. Piyanist FEYZİ ASLANGİL w aıYadatlan 
ımusild seven savın halkımıza açtlacaı.ını teb6ir eyleriz. 

Sa b~vet ne -t r.lk edenler: K!amet SALİH. Ney Nihat, okayucu baylar: Aksaraylı YASAR. 
HA iT ılIF ,ES, oh-uyucu bay '.'!!ar: F"!DE. MELAHAT (İzmirlı) CAN BELKİS 

"- P79I "1o1ı'1141r. ll&nıalt ...ı......-ııı bil:fiikl•rM ... 
ıı:llf6ıer.lo -.... .-tı lehli keler dtı inibıe aJmarak 00111• 
e911. ~ 1Mm• kdanm"•n f1o7dahdıl'~ 

~ Pslrf=d • ize .,. laalkooua &&vsf)-e edll• ha mfirt''nar Jte!' 
eenbenede bahmv. 
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Yazan: lskender F. SERTELLi No.44 

Bir konsolos, o zaman: «Siz onların bir kaç 
muhalif meb'usunu, meb'uıan mecliıinden 
kovdunuz .. Onlar da ıiıi kovuyorlar 1 » demiıti 

işte bir mesele daha : 
Arnavutluk isyanı .. 

askerin Arnavutlara karşı ıilah 
kullanmıvacağ1nı iddia e~iv'>rdu!. 

Fakat, Sait pa~a t>ir ..esltk ve 
kanaat sahibi idL YJkvere kendı 
tebaasını vurmak istemiyordu. O
nu daima kendi kanaatle,.ine sa
dık gördüm. Sait paşa e.ı •}1alas
karan• ın başlarında da ~i'rünciü. 

Makedonyada olduğu ..ı'bi Ar-

' 

Çabuk ve iyi ci~emeden yemek yiyenler. 
fazla baharatlı ve biberli yiyenler, bilhassa 
iciri içenler midelerini tahriş ederler. 

.l __ E_m __ n_ıY_•_t __ s_a_n_d_•A __ •_n_a_n_ı_a_r•__.I J 

senede[ EKŞiLiK, HAZIMSIZLIK, 
AGIRLIK ve Baş dönmeleri 

T aksit)i emlak satışı 
ve vemekten sonra bütün vücutte ve midedr 
~lık hissederler. 

O/o 5 faizle 
Yemeklerden bir saat 80nra birer tatlı kaşıi!"ı 

MAZON _,_ HAZIM!SIZ-
sunıraa.. UGI 

MiDE, EKŞİLiK ve YANMA
LARINI ve BARSAKLARI 

Se•ti 
Kasımpaşa. Seferiltoz Xadımehmet maha1-
lesinde Mescit, Piyade sokağında eski 
16 yeni 18, 18 No. tal 
Üsldidarda Karadavutpaşa mahallesinde 

vakan zehirleri ııiderir. Bü:rükhamam sokaiında eski 16 yeni U 

Sabahları aç karnına alınırsa İNKIBAZ! defeder. Şeker hastalı.i!ı · No. taj 
14• 18 No. lı 

olanlar bile korkusuz alabilirler. Paoabahçe Ahmet efendi maball•sinde 

~~~~~~~2M~a~z~o~n'...:is~im:_~v~e:2H~o~r~o~s~m~ar~kas~:'.;ın~a:'.,..dikk~· ~a~t:·~~~~~~~fl eski Tepe yeni Rıtatpaşa sokaiında eoki 
- 12 No. taj 8 

Arsa 

sekiz 
ödenir 

Mubaman 
keymeti 

IOO 

200 

Gayrimenkul satışı 13üyLkada Meşrutiyet maba1lesinde Mu- Sarnıcı, kuyuru ve bahçesi 8000 
radiye, uratlı sotr:aiuıda eski 13, 13 mO. olan ev 

Sultanahmet 3 üncü Sulh Huhuk Mahkemesinden: 
7eni 13 No. lı 

1 - Arttırma 18/12/940 tarihine düş ... earpmb.ı 

ll"3'ollu dilrdüııdl sulh h11ktik ~l -
kimliğinden: ••• Tettkesine mahkerr.cce el k.oJll~ Sıl-
ölü Kopernik Dirta!a ait Osmıu:ıDl'.} 

ı·dt 
ıe,.manncı.zi! sokak 65 numaral:. e 

tesbit edHen eşyalar mahkenıccc 5 .~ 2~ 
940 tarihine müsadi! pc·~err.be g'jll 

saat 14 te satılacaktır i ... te.ı Iilcr1n ya"' 
karıda gö!'terilen gün \'c saatte ına;, 
hallinde ho.ıır bulunmao<l.!'1 ılAn oJ JJl • 

~40/83 

Vaziye~i k?Saca, oir kaç kE·iime 
ile hu!asa etmek icap ederEe, deni
lebilir ki: lttıhat ve Terarl:ki hü -
kiınıct!, bir kuvvet \'C hayat men
tıaı "lan Makedonyayı iyi idare 
edt-memıştir. Ve bu yüzden Ma
.ked.onyav·ı kaybetmiştir. 
Yaranın hakiki çareleri ar:ırul

mıyordu. Ciddi ve kat'i ted:ıırler 
düşüni.ılmüyor ve iş olduruııa bı
rakılıyordu. 

navutlukta da bu ihtirası mey -
dana çıkaran yine bizim tcdbirsiz
li.i!imiz, idaresizliiiimiz •.ii. İsyanın 
korkunç günlerinde, SeJanikteki 

Yu~u! Nu~ ve Nejat Fikret ve MWiJe1 Ye Mazhar Şe\-ket ve NPmidc Şev~etl 
ve Fahıre ve Ülken ve Tuğrulun şayıan ve mü~tereken mutasarrı! olduklan Is
tanbul Beyau.tta eski Emin bey Saraç ishak ,.e yeni Ta\·şan•aşı Dıbi·klı cami 
caddesinde eski 8 v~ yeni 12 kapı ve 687 ada ve p<ır!':el numaı·alı 300 metre m~-

15 e kadar devam edecektir. 
günü yapı1acak ve 13 ten\ 

İhale arttırma 1>onunda en yük.sek bedel verene yapılır. 
2 - ~-\:·ttırmaya &irmek için muhammen kıymetin yüzde 15 ~i nisbe:t.inde IJe1 

akçesi yat rmak lflzımdır. 

Makedonya bu idt-rsiz'ıf.!mızle 
ergeç elimizden gidecekti. }'aka!, 
ııon ~nlerde bu fel~!<etı, Ar.;a -
vutluk ihtilali tesri etn;işti. 

.Maamafih Arnavu:Jac .hıiliıle 
veren, ve Arnavutlardaki !syan ve 
,ekaYet fikrini bu cJ,_rece ll~n 11.Ö
türmei(c sebep olan virıe biz de
j:ıl miydik? Bizim idarcsızL,i<imiz 
değil miydi? 

Mithat paşa mer1•c;m za!l'anın
dnn o g• ce kadar A•na,·utlui:a 
lı.nr~ı ) arJan bir çok scvkiy2t ve 
askeri Harokiıtın saikl no Jlurrn ol
sun, netıcc birbiri!llll avni i.Ji. Bu 
turçın halk daima b.r "iki ki~inin 
bşk.ırtması!e ve daha dJğrusu aç
lığın tes~ri!e i!yan ede:-. hühl.ımet 
a.~.Ieri tedip için, ordu1ar ~·~nderir 
mılyonlar sarfeder, vurı.a·, o!dü -
rılr; kö.rlcır harap, hanUr~ın.c~:ıı vi
ran olur ve bu suretle iki tmaftan 
da bir çok adamlar ö1i:r, boş)"erc 
kanlar rliikülürdü. Bu sur~tlc is
yan bir k sa zaman için bastırı -
l!", asker avdet eder. Fakat ara -
darı kısa bir zaman geçer geç -
ır.ez y.ne bir tarafta ;hti15.J b~
giisterir, tekrar bir ord.ı haz:rıa -
nır, ve a1n~ dekor, ayn: sahr~e :çin
de ayni facia oynamr J:ırurdu. 

Arna,-utluğun son ihtiliılınde 
dah::ı baska saikler de vor 1: Bir 
:kere llfalisörlerin isvan. v~ h;ikiı
ır.eLn onlarla muahedt' 2:-:Jiıı m~ 
l>uc:;-e'i Arnavutlarda h:ivük ü
mit!er uvandırmış \':" :·al~sk:trla
rın yardımı ve hüküm te ır:ı1'alil 
bir vazivet alınası ihtilii':n !:er ta
rc'a yav1Imasına sebep ol :nuştu. 

Seliınik valisi Hüseı·in Kaım 
lıcy bu noktaya da işaret ederek 
divor ki: -

•Amovutlujtun o so>ı kıyamını 
tahlil ettıgimiz zaman kar~~mız -
da şahsi ihtiraı.Iar buluruz. Başı -
m.za gelen bıit~n fe1'ketlerın 
rı.1(:nşe1 budur. Errr.er..istnn mt'sele~ 
5mde. St:rıyede, lra!<:ta. Br4<: ada, 
Ylmlr.d.o, Makedonvadq .. He· ta
rtf!a bu ~ah.si ihtira:>ları ~·"\ruyo
ruz. Şarkın fikri ve içt.rı~i ter
b} esınden mahrum ;ılan bu nıcm
Jt Et'tle'!""'!.e f:kır v~ !:anaat d.::uma 
ırt hat l:etlir.den ciht·ra3-. <lerece
s1nc .ı::öturulür. Hcrl<ı:s bı!.t k~, iç
t:, at derece inde kılar. fikirler 
,:~ıır.a muhteremdir. 

• • c (are ki, bir tak:m i.~rcn.-: sa
iklerden ilerı gelen bir ihtiras ile ' 
lrnlk.n bırbirirı> dıi<ınan oJ,'aitu
nu gözle •imizle gördük. Arnavutlu
j'.un ihtilal etmesinlc de bu tarz
d"ki ihtıraslar:n, inriallerın pek 
bü\ük tes • .ıi oldu. 

İlk hadisede Arnavutluğa gi
den Mahmut Şevket paşa S,·rez -
dm geçtii!i sırada Kara;ai! paşa 
ile ı;ör.;-;tü ve bu mcselece onun 
reyini sordu. Halbuki S<•rez fır
ka~:nın kumandanı bu Arnavı:tluk 
vak'asını b;ışka naz:ırla gör:ıy~r 
''e bir taraftan Hariciye l\;.z rına 
karşı ai?ız dolusu ki.iıürler saçtığı 
halde, di~er taraftan d&, aknen, 

Papa onuncu Pi 

konso1osl&rdan bırı bana gc!eıek: 

rabba1 sahasında enkaz halinde bir bap hanenin, izalei şuyuu zımnında !üruhtu 3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin geri ka1anı sekiz senede seki:z mü-
takarrür ederek müzayedeye v;ı.zolunmuştur.. savi taksitte ödenir. Taksit~cr ~ 5 faiz.e tabidir. 

Heyeti umumiyesinin kıymeti muh:ı 1mM1esi lOQO liradır. J 

Birinci açık arttır.nası 24/12/940 ta. !hine rnu~aclıf !ialı günü "Çaat 10 dan 12 
7e kadar icra kıhna('akbr. K1ymet1 mun;nnmt>ncsinin ~vtizric ~·('·"!liŞ beşini buldu-1 

4 - Taksitler ödeninciye kadar ıayrjmenkul sancl:ğa birinci derecede ~potek:li 

kalır. ı 
5 - Bin:-iar1n fotogra!lan SandJk dahilindeki filhS salonunda t~hir olunmak-

tu takdirde ibalei kat"iyesi yapılacaktır. Bulmadıt; takdirde en ,:on artt~ranın ta- tadır Faıl.-. ~· ~ .. jlfıt almak için salona müracaat ediUr. 

Emlak almak ve satmak isti yenlere 
ahhüdü baki kalmak üzere on gün müddetle tecdit edilerek :kinci nçk ;ırthr- 1 
rnası 3/1/941 tarihıne müsadlf curr.a ,li!Ü:'IÜ raat ondan on ikiye kad.or icra olun~
cak ve o cün en çok arttırana ihale edi.ecek1ir. İpr.tck ~a'hi\:-i rılacaklılar!a diğer 
al~kadar1arın jşbu go:.yrl lTıenkul Uzerindeki h.akh.rını hususi1e f;ıiı. \'C !nasra!a İ :.anb her semt7nde her c;e• ii emıak alrr ık e sat.n1ak için en kı~a yol ı 
dair olan ıctclialannı c\·rak mtisbfteleri1e en lı~ş ,Un içlılde bildinnelerl l3zJmdır., &atış salonı mtızun ziyarLtıdir. ! 
Aksi hald(! hakları tapu siciller 1~ sabjt olmadıkça satış bedelinin payjaşma~ın- S<ı .cıcl.ın al?nan teşhir ücreL· Bir lirad;ın ;ı:;&Ağl o moıı:.ak ıızerc ile ay için bin 
dan hariç kalacaklardır. MCıtero.kim bih1 num vergiler borçlar nisl-ctinde hisse~ ~irada c"'l ık: buçuk k~ .- ı~tur. s~ıtı~tc:.n sonra halka l.crct ~lın?r.<:z. ( ı 1301) 1 

1 
:::::. ::v~=ll~:ıi v:c v~~~~r p~~:u:~ :~~ib:::raf~a::il::~e~~;~mL~;'e.n yirmi K u ş T o y U" N o E ai 

Sabş pe;·n para ile ve tapu Jı.aydı mı.:cıoınce ve icra ve ı!lô< k ~ununa tev- ,-~ il 
tikan ıcra ed .ıır. 

Arttırma şartnamesı ~bu i!in tarihlnrien ıtıbaren m~hkeme dı\ oı.r.hanes.ineıı Tashk, Torcan. ıTatak kulhuımak ke!oôC ,.r 8lbba.tlnb:e faydahd.Jr. 
talık olunwuştur. l 

Talip olanların k:ymeti muh•.mmene11mn yu1de yodi buı;ıığı.ı nisbelınde pey I EİR KUŞ TÜ\ Ü YASTIK l L HADlll 

l.~mumi aet-nla; i11tLa.nbuJ Kutıuna~ 
. 1 "' ndJll' 
ı~tanbu1 4 üntlı. icrı.ı :nE" 16' 

,·er.itO 
Paraya ı;evru .esır.e k. ra .. ·-bir çilt beygir ile bir ~rlet ~·ı.!k 2: 11 g40 

ısının birinci açık arttırrıiası 2 1
.6> t 

tarihrne mii :ıcli! ı;:1zart('S gt.:·1 6ft'1s 
. ~ ('\'\ 

9 dan itib<ıren Kercstecı:eroe · iti 
Hfili önt•nc!c ycıpılacJ.k ,.c kı.yrıı.etill .. cıe }·üzde yetm.ş beş n bıı nad.i0 t.. ji. 

;D• 
ik'ncı a\_ık art' n:a 'i l!!. 1 940 !.!-· :J .. ,-nt 
n.üsadi! cı.ıma ı;linü Ea<1t l~ Cc .. 5zi1 

h 'd ' !J "1" 1 Dl.. "4f• n1;:;, :ı. c yapı.ac;;"" ı.an o· ~ 

-----------·- -~ 

Çalışmak btiJoru nı 
'e • 

Doktor Ye a ,~J '·at y aı-1. anc-.. ~a· 

rinde hadeır.e ,-e,·a aoartma:ı O-
okc:esini hAmılE>n o ciın ve saat!e Ltctanbu1 Sult.ınahmc!te tapu b:t-.<?.sınır. ;:lt katın-J Tatak ,.orıanJın d.a. pek ucnzdur. Adres: İstanbul Çakmakçılar 

·- Meb'usan ır.eclisinc ıntJıa-
1 da dairei ır.ahsuSRsında Sult:ınahmet uç~ıncü sulh hukuk mahkenıc~t başkitabe- Knş Tulu Fa.brillMil Telcton: :?3027 

batta muhalif gc'.'!".emek için, ( t- ı tme 940/33 numara ile "'üracoo•Jan ll~n olunu" 940/33 

pıc?1ıi! nda çalı~ıııak ist·,·oru.,.,· ..r
"bı ew kum2k Yazmak bildıi(ını !!1 . ~t 

tıı-at ve Terakki) ııin rnrfe:tiği ı ------------
mesai makiıs neticeler verdi. Ar- ""J;:."liôa 
navutluktan muhalif meb'ııs çı- G " 
karılmadı amma, bunun yerine 
memlekette isyan çıkarıld •. Sev -
mcdiğinız bir kaç adanın• mec
lisi meb'usan sıralar:nda oturma-
!arı ve ~yda maaş olarak şu ka
dar bin kuruş almalar· slzın hak
kınızda şiıphesiz daha tvi oluıdu. 
Siz onları mcb'usandan kovdunuz; 
fakat onlar da Arnavutluğu ihti
ıa le \'Prıo sizi nererlevsc Ar na -
vutluk•e_'l kovacaklar'. de-,ıişti. 

Bundan sonra, hükiımeL'l Ar -
navutluk.tak.i idaresi71 :.. Mali -
sörlerdtn silah toplamak için gön
derilen kı. vvetlerin - sili.l:ı topla
mak balıanesile - halk.~ karş; gös
terd;ğı ddet taharmrıil edll:nez 
bir dereceye gelmi~tı ( 1). 

IDeumı var> 

(1) Bu sırada b;r Arnanıt he
yeti t'•lemtnk Kraliçesi Vilhcl
minala ,.e Avrnpada sair haylr -
pernrliklerile maruf yüksek sah
siyetlere telgrnflarln müracaat e
dere~. ı:ördükleri zulümlere, iş -
kencelere nihayet ,-erdirilmesine 
tavassut edilnıesini istiyordu. 

SİRKECİ 
Salkımsöğüt Demirkapı 

Halil Sezer 
Karyola fahrikaııudaki 
Sergiyi ziyaret edioiz. 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 
Bu akıfam saat 20,30 da 

Avak takımı arasında 
İstiklal cadd .. inde Komedi 

kı.smında 
Bu akşam saat 20,30 da 

DAD 1 
Şehrin her tarafına otobüs teminj 

edilmistir. 

Mühim bir kl'tif sayesinde. 
buruşuklukl ıra nihayt't ve
riliyor bu tecrübryi yap nız 

Meşhur bir cilt mütehas.ısı to
rafındnn keşif ve genç ha~ rnnla -
rın cild 'e büce\relerinden ke -
mali itina ile istihsal edilen ve 
bir genç kızın taze ve saf tildinin 
unsurlarına müşabih olan ·BİO
CEL, tabir edilen kıymetli ,. ye

ni cevher. halihazırda cilt unsuru 
olan pemhe renkteki Tokalon kre
mi terkibine karıştırılmıştır. Bu 
akşam yatmazdan e,·,·el sürünüz. 
UJuduğunuz her dakika zarfında 
cildiniz, bu kıymetli unsuru mas
sedip beslenecek ve her 'abab 
kalktıe-ınız~a rildiniı daha sa(, da-

Görünmek 
• 

mısıniz ? 

ha taze görünecek ,.e gençleşe -
ccktir. 

Gündüzleri bt>ya:ı: (~·ağsız) To
kalon !.remi kullanın11. Terkibin
deki be'"·:lzlatırı ve kuyvetlendirici 
unsurlaı. dahile niifuz ederek gizli 
nyri,,..f maddeleri ihraç 'e siyah 
noktaları izale eder. Aeık mesa -
meleri sıklastırır ve bu suretle cil
dinizi be' .. '7.latıp ~·un1usatacaktır. 
Bu basit tedbir saı-esinde her ka
dın birka( sene gençle~ebifü ve 
genç kızların bile ıııpta edeceği 
sayanı hayret bir cilt \"e bir tene 
malik olabiliriiniz. 

Sahip ve ne,riyatı idare eden Batmuharriri 
ETEM iZZET BENiCE 

Baaıldığıyer: SON TELGRAF Matbaası 

• RIZAYI TARAFEYN lLE SATIŞ ni,·ctli kimse olduğumu ca ı...V 

1 l
cd~. Hareket hasebile birçok ev e"yası ve bı n1Cydnda karyohıliJT, dolaplar, : 

erkek ,.e ko.dınlar için kürklt•r ııı.ayı taro:.h.'yn ılc satılık~ır. Beyoğlu im;:m Adres: Galata G•.illlrük 
sokağında 9 numaralı Dilber apartman.; ı 2 nuı .~.rah dairesinde saat 10-3 , sındaki gazin0cu KL:C1Ya 

ara~ındn z.iya'ret Pdilcb1Jir. ı 43:J28 Bahaettin -
DEFTERDARLIGNDAN: İSTANBUL 

Müktl:clin adı, lıi A:lrcşi ihbarname 
Za" Yıl Matrah Kazaoç [luhrao 

soy adı 
?..!. AbdL 1·~1 
i. İb::ah.inı • 
i . .t~bdull.ıh 
Şükrü Kı ~~k 

Şükrü Kulrık 

Osrp 
Mehmet Ş(l.hin 
:ı.ıehmet Şahin 

Mustafa Nebi 

Haıan A!·\·.:ı.r 

Refia 

AH Avni 
M, İsmail 

Cemil Bora 
Mehn .. et C:ke-r 
l\lehmet Topçu 
F. l\1urat 
Yusuf ço:gen 

Etem Babacan 
Ali Gü.rbüz. 

Kasım Yücelen 
İsmail l .. c;lu 
Hasaıı Niızmi 

Ali M~hedi 
İbrahıın CJndür 

Şinasi ve Edip 
ı;~P.m Hataylı 

"\'asil 
h1. S::ıhri 

$ükrıl 

S.'.:1.dık Kalender 

}'ahrı Halil 
Saime 
Yusuf Ç:kan 
Şc\·ket Erkmen 

Fuat 
Onnlk Karakol 

M. Emin 

i. Dursun 
A. Kemal 
Sırrı Halil 

~albi'lnt 

Ekmek satı!Jiı 

fü,kkol 
Kahvt:h<lne 

Kahveha1,1c 
Terıi 

Mi'.ı'l3V 

~lrı!lav 

Kahveci 

Tiyatro 
R;ınd('-\'ÜCli 

Odun ve ki'mür 
Kalaycı 

Aiarangoz 
Bakkal ve kırtasiye 

Kahvehane 

kömilrcü 
Kasap 

Doktor 
1lanav 

1'1anav 
Muhallebici 

Manav 
Fınn 

Berber 

Bııkkal 

Bakkal 
füıkkal 

Sebıeci 

Jw.1;.;nav 
Manav 

Sobacı 

Ebe 
1'>1anav 

Kab ve hane 

Muakip 
Elektı·ikçi 

Kasap 
Kahvehane 

Büfeci 
Dr. 

İç-. E. Küçıık bakk<.1 5 

ü-·k· d:ır 5·1 
Ko.., \' G! 

S. Ce<lıt ı:tr:ro F. 83 

S. C"C"c t Etef'r' E. 
S. C J-.:i.•r-'"~ ı~w~:yon 13 

S. C F~r: u E. 2/1 
S. C };lem E. 2/l 

S. C L";.<l. ı:ı.stn:ı 21 

$. C Ba~cL ' 3u5 3 
Z. P:ı..::. T: hta k<•pnı 28 

Z. r.aş..1 Ca"'llii ~f'r•! 65 65 
Z. pnş;ı Trıhta k<inıu 55 

Tuj,:~cıcı Enğrl ... t 1:?3 2 
GCiı.tt:pc T. '\1rf 99 
GtJı.!epC' T. !L I'f 109 

ııa"' paş:ı Kııı~ab D. 77/1 
R. Fdşn h.«r:tkol 1/1 

R. I\:oŞiı llalit ağa 32 
R. paş•ı R~'":ıtım C 112 

R. pa~~ Kcırakol 2/1 
R. P, Rıht, n 114 
R. Paşa Karakof 1/1 
R. Paşa Karakol 90 
R. Paş' Kar•kol 13/1 
R. Paşa Suat B. 2 
R. Paşa Karako~ 30 
R. Paşa C•yır 6 
R. Pa~a Karakol 13 

R. Paşa Rıhtım 100 
R. Paşa R!htım 118 

R. Paşa Karükol 2/4 
R. Paş<1 Rıhtım iskele 114 
R. Paşa Rıhtım 118 
C. ağa Mühürdar 85-125/12 
C. ağ<\ !ttühürdar 27 
C. ağa İskele meydanı 9 

C. ağa Mühürdar 856125/4 
C. ağa Moda Z53/2 
C. ağa Gül 20-22 
C. ağa Moda 85 

28/34 
38/28 
27/1 

- 14/44 
39/37 
24122 
24.'19 
24!20 
23/36 
29/36 
32/43 
28/15 
17/37 
28/23 
28/29 
23/47 

:!815 
32 :!2 

25/7 
39115 

39/27 
39/18 
39/22 
39/16 
39/23 
28/3 

41/12 
32/21 

129/46 
27/47 
27/48 

23/31 
30/4 
5/15 

26/48 
30/47 
30/12 
29/33 
37/15 
27/40 
20/5 

937 
937 
937 
940 
9~3 

938 

938 

30.00 
34.50 
60.00 

133.00 
133.00 

40.00 
84.00 

938 84,üO 
937 108.00 
937 112.50 
939 . 96.00 

937 
940 

~14.50 

24.00 
937 144.00 
937 7200 
937 150.00 
937 
!138 

72.00 
120.00 

92e :Joo.no 
938 108.00 
938 120.00 
938 225 00 
938 48.00 
938 
938 
937 120.00 
938 480.00 
938 
936 

60.00 
64.00 

937 82.50 
937 222.00 

4.54 
4.08 
9.24 

49.56 
0.15 

12.00 

21.00 
21.63 
36.56 
17.29 
65.65 
29.74 
6.11 
9.82 

28.80 
246:? 

11.98 
14."9 
47 .126 
J.00 
3.4G 
2.119 
0.05 

11.12 
60.16 
11.22 
9.89 

12.03 
10.49 

837 48.00 12.00 
937 108 00 33.85 
938 96.00 6.27 
940 540.00 H.05 
938 84.00 49.75 
937 240.00 103.37 
937 180.00 
937 
937 210.00 
937 4H.00 

45.00 

O.fıl 

C.82 

1.85 
9.91 
l\01 
2.40 
4 20 
4.33 
i 31 

3.46 
13.13 
5.95 
1.22 

l.~G 

5.~6 

4.'32 

:?.40 

:!.9G 

13 23 
0.20 

(169 
0.4:t 

O.Ol 

11 o:ı 
2.2.ı 

).~" 

2.41 
2.10 
2.40 
6.77 
1.25 

H.81 
9.95 

20 67 

9.00 

YAVUZ SULTAN SELiM 
zamanında • Tunusun çıkardiğı 
müşkülatı unutmamıştı. 

Barbaros Halkulvad liman.na 
demirledi. Yüz parçaya yakın Tıirk 
imparatorluğu donanması ortalıj(a 
heybet s~çıyordu. 

\'an bulamadığından top kundak
ları üzerine direkler d'kerek yel
kenler açıp olsuretlc s~vkeyledi ki 
bu banketin b~ka bır yerde em
salıne rahgelimnemiştir. 

Barbaros bu manevr;; ile topları 
sevkedcrek sahraya 0ıkıp düşma
nın cerr.iyetıne mülaki clunca har
be tutuştu. 

Seher Biçer Terzi 
Klrkor kızı Pa71azu Mü.&kirat mnecl 

Ali Kalender 

Ahmet Recep 
Apn At<;ı 

Bahaddin 
İ!'ltepan 

Meyveci 
Kahvehane 

Xundura tamiri 

C. ağa Sarra! Ali 211 
C. ağa iskele 42 

C. aga Mu\'akkithane 'it 

O. ağa S. teı;me 138 

U/39 
15/43 
26/38 
36/11 

938 80.00 
938 lH.00 
938 300.00 

34.95 
48.72 

13.26 
18.12 
8.00 

14.04 

8 99 
9 7< 

2.63 
3.62 
ı.80 

2.81 
22.44 

Ha lif el~r Diyarında 
No. 56 V aıan : U. SAMI KARA YEL 

l: 

Arap şeyhleri Barbarosa iltica etti 
B:ırbaros İta!.\ an sahilıerı bo

' ı·nca ıle•Jıyerek S.traro ismınde
J..ı kale onÜne geldL 

B. kaleyı da7ıi kara ·a asker dö
kerek zapt.le yıktı. 

Lı e .ia buluııar on sekiz kıt'a 
dıışmar ıarp donanmasın. kale i
çinde t •ıluııan evkri yaktı. Aha • 
li ını kiırn len esir e\·Jed. Buradan 
<.al ı ilede)·ip Xapc'i ch·arında 
} onrli :ıa 1ındakı kaleyi de basa
r;;& a al .ni esır evir• kten sonra 
l::ır glll' "tir geçe dah.ı scvır ve se-

" 1 f"!1t 

Bu kale dahi basılarak kınlan 
ve l:ror <-den d~andan maada 
on bın nefer esir edıldi. 

Barbar·os bu kaleyı de kökünden 
yıktırdı. Bu ış de bıthkten aonra 
Barbaros Sardunya adasına geçti. 

Sardur.yanın bır çok yerleri de 
yıkılarak Cezaire dümen kırıldı. 

Baroaros, · Türk imparatoru a
mirali sıfatile şimdi de eskı me'va
sı olan Cezaır sahı.llerınde dola -
şıvorcL 

<ahillerinde bir müddet 

Barbaro.; limana demirler de -
mirlemez karaya çıktı. Top ve kuv
vetli asker de çıkardı. 

Ahali Bariıarosu alkışlarla ka· 
bul etti. 

Karaya çıkan Türk askeri top
larile beraber ilerledil~r ve sahil
den dokuz mil içeride bu!unan Tu
nus şehri üzerine yürüc?51t'r. 

Tunus Emiri Türk askerıN kar
şı durdu. Barbaros bir horr.lede 
Beni Hafas ümeras1n1 \'C askerle -
rini münhezim ettı ve •c'"ırı fet
hevledi. 

Tunus fetholunur olunır.az, Tu
nus hakimi Hasan K·rvana çeki
lerek orada cemi ·et peyda edip 
kuvvetini çoğaltmağa başladı. 

Fakat Hasan kuvvetini çoğaltıp 
top!adıill halde Barbarosun üzeri
ne gelemedi, olduğu yerde durdu. 

B;rnun üzerine Barbaroo on bın 
T. rk askerile Hasal' n üzerıne }"U-

Hasan Türk askermiıı hücwnla
r'na da~·anamadı. Kuvvetlerı firar 
ettı. 

Barbarosun bu l(alebesı Arap 
şeyhlerini tahrik etti. Hepsı topla
narak Barbarosa iltica ettiler. 

Bu veçhile arzı itaat eden şeyh
ler imparatorluj(un him&yesi al
tına alındı. 

Barbaros. bundan sonra Halkul
vada döndü, 

Fakat bu esnada üç yüz kadar 
harp gemisinden ibaret büyük bir 
donanma ve yırmi dört bın kadar 
tüfekendaz ile ikı bın sipahi ne
feri ve bir çok gönüllü ve feda! 
neferatı kumandası alt!na alıp 
Barbaroru aramakta bulunan amı
ral Ar ~erya Doryav• Tunusa da-

Muhtar Yücekölı: 
Recep Perk 
Necat Tekcan 

HüsnU oğ. Veli 
İsmail Çaygun 
Apo!'toı Yani 
Had; Güngör 

Hadi Gjngör 
Halıt eğ. Rukes 

}.ıtak!üın 

Halım O. Seri! 

Mard:k 
Mehmet 

K. tamiri 
Eskici 

Manav 
Atçı 

Bakkal 
Kasap 

Muakip 
Kolacı 

Bakkal 
Bakkal 
Bakkal 

Büfe su 
Ekmekti 

Dondurma 
manaY 

O. ağa S. çeşme 290 

C. ağa Mühürdar 43 
O. ağa Korler 19 

O. ata H. paşa 70 
O. ağa H. paşa H 
O. ağa Canan 28 
O. ağa S. çeşuıe 312 
O. aga İhlols 6 
O. ağa S. çeşme 194/l 
C. ağa Muvakkithane 33 

C. ağa Moda 58 
Suadiye Halim ağa 11 

Suadiye Mustafa bey 14 
Suadiye Bağdat 340 
Suadiye Baidat 350/

1
1 

s. C. hat bo:ru 15 

8/3 
26/H 
32/41 
37/41 
37/38 
30/3 

13/55 
29/38 
27/7 

32/48 
33/24 
20/411 
23/35 
20/35 
39/81 
37/30 

939 600.00 112.19 
940 60.00 4.57 
940 60.00 15.00 
837 
938 

13.50 
48.00 

838 270.00 
937 
937 
937 
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422 
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H. Halit Bakkal Suadi:re Halim •i• 18 39/32 938 30.00 erıl o pi• 

t' ·ttretle 1 dSJ'.I 
Kadıköy maliye eubHi mükellefleriııden yukanrla adı, işi ve ticaretgah adresi yazılı şahıslar terk, ıc ldıtk~ar.tJl ıJI 

lerinı bildiııneml$ ve tebellüie sallhiyetli bir k:.mse eostennem~ ve 7apılan araştırn~;:ıda da bu1unanıamı~ 0 
d Jerir:t tt1' 

• . • b" ı kcn za!orında gösterilen yıllara ait kazanç ve buhran verv1erini ve umlarvıı bavi ıhbarnamelerın ızz.-ı 
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