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İstanlnd H~ Ho. M 
En Son Telgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahip ve Başmuharriri: 

ETEM İZZET BENİCE 
YIL: 4 

e"lgar Hariciye 
~Qzırının nutku 

Bay Popolan nutka kom
falarına uc Bul8arlarla 
rtıiiııaaebat idare <..!en
lere yeni birıey öğretmi
>'or; Bul6arİstan kendi 
lloktai nazar ue aiyaseli
llİ muhafaza etmekte, 
IGdece harbi BalkC&lllara 
PQ)'maktan sekinmekte. 
Oe ıimd ililt bitaraf kal
OtoktaJ,,. M 

r 
~ETEM lZZET BENİCE 
~lllnr Hariciye Nazın Bay Po
"' liobranyaoia beklenen nııtkıı
~taıiş bulıınııyor. Bu nulka "t arın geçırdt.ııı ooıı siyaı.i 
ltı lıladan sonra Bıılgaris.tanm 
~ lıareketi.ai ve içinde ı.ulıın
~tiJı..ayı aydllllatnıası ba
'-d ehemmiyet vermek liı· 
~ ır. 
~tuc, bilhuaıı tiç cepheden 

L... tıdilebifu. 
\ b Bul1raristaaın siya•i dnrumu 
~ ltıuuma hüim olan prensip 
~ Bulgaristaıun Balkan kom
lıııı, ile miınasebeli ve hup .kar
L... cı_ Vaıİyeti 

' BuJcariataa • Türkiye mil· 
p batı... 

"ııı.0tıet, Bulpristanın siyasi du· 
it~."" bu duruma hakim olan 
'h 1P bakımuıdan yeni bir şey 
~'<ıntm.iıtir. 
~ ~U.ıın umumi hulasası ve özü 
ı,,,b•Juındaıı §il fikri ihtiva edl· 

I· Bulgaristan mihvere sempa· 
~ıf!.; Dobrııcawn ilhakı münnse· 
İltt bu sempati biraz da minnet
'~ı ılı; bal ve ifadesini alıııı~lir. 
~~ ht hükfuııeti •yeni nizam. ı 
·~'uplllun ve bu arada hudutla
ı_1 Ytııiclen teıızimi şeklinde ka· 
lııı •y leıneı..te ve binnetice arazi 
~ •Ueruu muhafa:aa eylemckte
'lı;'d8u lelıikkinin en müs~et d7 
Gı. e bınat Popofun şu cuınlesı
liıİ., •Bulpristan Avrı.:panıu ye
ı..~: la.ıızırui me•elesiude çalış· 
lıııJ be.r zaman hazırdır .• Ancak 
"- g~t1>tan bu yoldaki emelleri
>ıd lalıaJJmk etmesini harpten zi
\,,ı..• ~verin icraatından bekle
tıd, ~ır. Bu tefsirimizin müey
•ı. '>ı de Popofun Almanya ile 
Ilı~ doat1uğa ve münasebet inki· 
~~a t.ıbsıs ettiği cümleleri ile 
~P IUıyanın parçalanmasını mu· 
~. bLı~ Grajova muahedesi hak
~14-lu sitayişkar hükümleridir. 
4~f:r ~ariciye Nazı~ı ~ ~uahe
~ •. llııhver devlellerının adılane 
\.ı,~1hniyet ile tahakkuk ettirmek 
~.1lı.lcri Avruparun yeniden 
tı'\t 1 ~İ işine bir niimune• diye 
cı/tırken hiç şüphe yok ki Bul
'ı~'~•ıın haldeki ve istıl.baldeki 
~qı'' ~urum ve dilei";iııi de en 
ı~l 1 hız •urette ifade etmiş bulu-

() •.. 
~halde, Bulgarislamn Balkan 
İt b ııları ile "lan münasebetini 
~t~ <aviye içınden tahl ı le tabi 
\ı k gerektir. Sadece Bulga -
ı.1 ~n kendi iktidar ve kendi kııv· 
ı, 1 

ile ha)·alinde ve gayesinıle 
~lllığı emelleri tahakkuk ettir· 
~ l ıne,·kiinde olmadıjiı içindir 
~d· •nışuları ile iyi geçinmekte, 
~'b~lerin inkişafını beklemekte, 
' 

1 bizzat Balkanlara yaymak
~,~ Ç•ltinnıekte, mihverin ı:alebe
\'1ti ~ kendisine yarar olmak ü
t,,, ile - hayırhah bulıınmakta-

ı1;L~of nutkunda İtalya - Yunan 
lı; hııe de hiç temas etmemiştir 
ı:'lı k da, ayrıca dikkate pyan 
~~ ıı:erektir, 

~ı,~'kiye • Bulgaristan münase
~' n~ ı:-elince; her iki devletin 
~, .. 11'• 1 klı ve dostane vaz'ı halıni 
•i~; 11k ve bitaraflık muahedelc
~~ln Çerçevesi içinde tetkik eden 
~i gar llariciye Nazırı yine bu 
~ 11

1~•ınleket ara!ındaki münase-
ı~ kaı:ı:ılıklı hürmet ve dostluk 

ı.h,,~ıııa istinat ettiğıni bilhassa 
~ Uz ettirmektedir. 

lııı~°"f Tilrkiye bahsi üzerinde 
, Una d~vanı ederken: 

t~l :- O.i n.enılektt arasında mev· 
~t;~hi koın~ulıık münasebetlerinin 
i ~er~lde daha :ı:iyade inkifa.f e-

h ·ıne kaniim ..• 
l\kll'ıektedir ki, bizim de ayni 
~·ı. le bulu~dııpmuzdan şüphe 
'li~ ll\ez. Bıtaraf, kom uları ile 
'~h aıı., ve dostane mün8'cbat 
111ı;faz1 ve Balkanlar sıılhıınun 

Uz kalmasına elinden gelen 
< Devamı 3 ünc..ı aalıifede ı 

Valimizin Küçük memurların 
üçünco maaşlarına zam 

mesai yılı H'"k tb h d t tk'kl t• Basın Birliği bu ak· I U ome U USUS 8 8 1 ere geç 1 
şam şerefine bir 
ziyafet verecek 

Örfi idare komu
! tanı da ziyafette 

Ticaret odasının fiat endekslerine 

Ynnan zaferleri üzerine hemen her gfuı Atinada oevinç tezahürleri yapılıyor. 

iki ltalyan alayı __ N_a_p_o_l_i 1-·ıe ___ ls_p_a_n_y_ad_a_i_k_i 

muhasara edil- Sicilya da tren çarpıştı, 55 
mekten güç bombalandı ölü var 

! 1 bulunacak i 
Vali ve Belediye Reisi Dr. Lutfi 

Kırdar bugün İstanbıılda ikinci 
faaliyet yılını bitirer<>k üçüncü 
mesai senesine basmaktadır. 

Bakımsız, harap İstanbulun bü· 
tiin dertlcrinı, tecrübeli bir dok· 
tor enerjisile hal, teşrih ederek 
her birine ayTı ayrı elkoyan ve iki 
yıl gibi küçük bir zaman içinde 
birçok büyük i§ler h>~arnn bu 
değerli idarecinin yıldönümü mü
nasebelile bu akşam Lı1tfi Kırdar 
•erefine •Basııı birliği . tarafın -
dan Parkotclde bir ziyafet verile· 
cektir. Bu toplantıya Örfi İdare 
Komutanı Ali Rizu Artunkal, Par· 
ti İstanbul idare heyeti reisi Re
pt Mimaroğlıı da davet edilmiş
ler ve daveti kabul eylemişlerdir. 

(Devamı 3 üncü sahifede) kurtuldu 
Napoli istasyonu Birçok kirr.selerdo Milli Korunma 

Ergiri böıgesind.a alevler içi:.de... ağırca yaralandı kanunundakı· 
şiddeti İ bir Kahire 4 (A.A.) - İnıtiliz tav - SaraJ?<>Se 4 (A.A.l -Salı sabahı 
muhar.,be vareleri Naoolideki denıirvollarını M dri 

~ bombardıman etmişlerdir. İstas - saat 4 ile 5 arasında ' a tten ve " h •• k "' } 

•• pahalılık gore, 
Haya~ pahahlığının artması müna.se-

betile az kazançlı memurlann maa, ve 
ücretlerine bir miktar zam yapılması 
için Ankarada tellrikl<Te geçildiii ha-
her alınmıştır. 

Bi1ha~ son zamanlarda ek.ser mad .. 
deler üzerinde görülen fiyat terefiüil 
böyle bir ı:an1mı muhik kılmaktadır. 

Ancak maaş ve ücretlerin yükseltil -

me~i her şeyden evvE'l bir bütçe ve 
kanun me-:elcı;i olduğundan bu düşün
ce; yeni malt yıl başında - hazirıuıda .. 
tatb ik mevtüne konabilecektir. 

Dahiliye ve Ticaret VekAleUeri ha-
7at pahaWğı ve muhtelif maddelerin 
tiat.1.:ırındaki tere:ttü nisbetleri hakkın
da esaslı tetkiklere geçmi§ler ve vilA
::retlerden ihsat maltlmat istemişlerdir. 

Bu malümat sür'atle hazırlanıp gön
derilerek tetkik edilecek ve 1941 maıt 
yılı bi.i.tçesinin hazırlanılmasına baş

lan3ığı ı;ırad::ı zanı ~i ve miktarı da 
taayyün edecektir. 

Barcelorıdan ttelen ~•·soresler Ve- Cezai U UID er yona ısabetler olmustur. 30 kilo - " = 
AJ•asaranda metreden .!?Örülen tir y~ çı- lilla del Ebro istasvonu civarında "dd 1 d. ·ı· fd h . d . 

karılınıstır, caroısmıstır. Müsa<Hmıenin sidde- ŞI et ~Q lrJ ıyor are cyctınc C yent 
Şehri. de Yunan- İngiliz tavvareleri Sicilyayı da tinden lokomotifler birbirine ııir - azalar intihap edildi 

Parti grupunda 
haysiyet divanı 

dün seçildi 

bombalamıslardir. Tayyarelerden y · ıa-y"ha yakın 
büyük infil3.ldar vukua ıteldiıh gö- mis ve bircok VaJ(oriliır parcalan - eni I • Cumhuriyet Halk oartisf ıı:rupu 

lıların eline rülmüstür. Dafi tooların siddetli nustır. Simdive kadar ylrmi ölü ve da M ciise veriliyor umumi hevetı dün ö~lcden sonra 
ateşine rai!'men. hicbir İnı?iliz tav- 40 varalı aavılıru.stır. K;ıza mahal· .. • . . • toolanmıs. haysiyet divanı secimi 

g•çm ek u" zer• varesi hasara ui1'ramamıstır. Iine Sarattosse Madrit ve Barce - Hükfımetın. mıll~ koruJ1!:1a kanu- yaoı1mıstır. Yapılan intihap netice-
"' c;; " ' nunda vazıvetın ııosterdıııı zaru -* Bueno.s Aires 4 (A.A.)- Ga- lona'dan imdat kamyonları yola retlere ttöre. bazı tadilat yaımıai?ı sinde asaitıda isimleri yazılı vedi 

zetelerin verdiği haberlere göre -·'· lımıst " .zat divan azalıi!ına secilınislerdir: 
ltalyanlar Manastır cihe- Arjantin ve Uruguay hariciye na- '""'arı ır. kararlastırdiğı malı'.ımdur. Bu hu- Dr. Mustafa Cantekin (Çorum), 

1 .. .. .. dek" .... U Madrit 4 (A.A.) -Madritle Bar- sustaki tetkı:der nihayet bulmuş, .tsmaıl Kemal Alosar (Çorwn), Dr. 
tı.nde Yugoslav hudut- zır arı onwnuz ı pazar gunu - • 

ruguayda bir mahalde buluşarak selona arasında bu sabah vukua hazırlanan layiha Basvekalete ve- İbrahım Talı Öruıören (Divarba _ 
farına yıq" ıııyorlar Amerika tarafından ortaya atılan ı;relen tren caroısnıası netieesinde ~1mişt~. Laviha vakında meclise kır). Ali Rana Tarhan (İstanbul), 

askeri üsler meselesini gö~- 55 ölü ve 80 den fazla yaralı var - ııon?crılecektır. .. .. . Dr. Tıığamıral Hakkı Şinasi Erel 
Londra 4 (A.A.l- Londradaki !erdir. dır. Llyıhada, ceza.! h~er şı.ddet- (!sLanbul). Receo Peker (Kütahya), 

resmi mehafilıle, Arnavutluktaki l---------------------------- lendırılmekte .. hukumetı~. lu"':'':? GJ Naci Eldeniz (Seyhan). 
vaziyet mütalea olıınmakta ve bu ve zaruret halinde ıstediııı teşkilatı YENİ İDARE HEYETİ i\ZALARI 
vaziyetin Yunanlılar için mükcm- a n l ı c a' Bey 1 e r e- vaoabılmesı i.mkiınlan tem.in olun- Cevdet Kerim İncedavının Mü-
mel olduğu zikredilmektedir. - mak.ta?ır. . nakale Vekaletine, Mümtaz Erk -

Manastır cihetinde, İtalyan kuv- Mıllı korunma kanunundaki ta- merun Ticaret Vekaletıne tayin -
vetleri glindeıı güne Yugoslav hu· v • k •• d • diller kanuruvet k~bettikten. son- lerıle acılan oarti ınnumi idare he-
dutlarına yı(;ılmaktadır. •, an oy e yen 1 ra. veru ıasc teşkiliitı da vucude vetı azalıklarına parti ııenel bas -

İtalyanlar Pogradet mıntaka • (il ıı:etırilecektır. kanlık dıvanınca Maras meb'usıı 
ıında toplanabilmişler ve Yunan- Hasan Resitle Elazıi! meb'usu Zeki 

lılarınintizarettikleri bir taarruza m e dan 1 r açılıyor Mülkiyeliler Aloar secılmıslerdır. Maras meb'u-
geçıni~lerdi. Muharebe çok çetin su Hasan Rcs ıdin umumi idare he-
olmuş, fakat nihayet Ital~·ao lar b b vetıne iltıhakile acılan parti mü • 
ağır zayiatla püskiirtülnıii~lrrdir. Q YT Q mı U gün fettislie'ıne de Mardin meb'usu Ha-

İngiliz tayyarderi de Yıınan Yeni Üsküdar Beykoz sahil yolu san Menemencioi!lu ,l!etirildi. 
kuvvetlerine müessir yardımlar - kutlanıyor 

da y
1

~~;=~~Ebliği planı şehir meclisinde görüşüldü Bu kıymetli müessesenin 
karsısında resmi bir bina veri bu- 84 .. .. ld.. .. .. .. 
lunacaktı.r Sah.ildekı koorülü y:ı.lı. uncu yı onumu mu-
tarihi k.rvmetı ~aız oldueundan be- nasebetile merasim 
ledıvece ıstım!ak C<iılerek harabı-

den kurtarılıp muhafaza oluna • y< pıl1yor 
caktır 

HİSARIN ETRAFI AÇILACAK 

Körler orkPstrası· 
"ın ilk kO.,.S"'rl 
Önümüzdeki cumartesi ııünü saat 

14 de Cai!aloil:lundakı Eminönü 
Halkelrinde, İstanbul dilsiz ve sa
inrlar cemiveti tarafından vücude 
ııetirilen körler orkestrası ilk ola· 
rak bir konser verecektir. 

ÇERÇEVE 

ne kadar arttı? 
HAYAT NE MİKTAR 

PAHALILAŞ!IUŞ? 

Ticaret odasının son hayat endekse 
!erinden anlaııldığma göre ıehriınlz-

de bazı maddelerin toptan satış fiatla
rmdaki art11 nisbetlerini yazıyoruz: 

1913 • 19H yıllarında 100 kuruşla a
hnabilinen zahire ve hububatın aynı 
miktarını almak için 1939 yılında 700 
kuruş, 1940 luinunusanisinde 874 ku
ru~ lıizınıken 1940 şubatında 829, mar
bnda 846, nisanında 864, mayısında 893 
kuruş J&zıın gelmiştir. (194-0 mayısın. 
dan sonraki hayat pahalılığı nisbeli de 
odaca tesbit olunmaktadır.) 

NebaU gıda maddelerinde ise: 19U 
Jl].ı.nda 100 .kuruşla alınabilen bu ka
bil maddeleri almak için 1940 kfınunu
sanisinde 1319, 1940 mayısında 1589 
kuruş lfizım gelmiştir. 

Mani.fatura eşyasına gelince: 1913 de 
100 kuruşla alınan manifatura 1939 da 
1129 kuruşa, 1940 mayısında ise 1263 
kuruşa alınabilmiştir. 

Tekaüt kanu-
nunda yeni 

tadilat )'apılıyor 
Tekaüt kanununda yapılacak tadi

lAt hakkında hazırlanan bir proje Mec
lis encümenleri.nden ge~erek ruzna • 
meye alınmıştu-: 

Llyibanın aldığı son şekle göre teka
üt sandığı teşkilatı olmıyan roUlhak 
bütçeli d;.ıirelerle hususi idarelerden 
ve mülga şehrem:ınetleri ile İstanbul 
mahalli idaresinden ve Ankara beledi. 
1esinden maaş alan memur ,.e mua~ 
llmlerden umumt müvazeneye dahil 
hizmetlere veya umumi müvazeneden 
bu idarelere veyahut bu dairelerin ev

velce umumi müva ıede ve idareler .. 
den &eten hizmetlcı · t• , üt kanunla

nnda derpiş edilen hizmet müddrtıe
rinin hesabında sayJlacaktır. Bunların 

tekaüt ve yetim aylıkları son buJun.. 
du.klan idare bütçesinden verilecck
Ur. 

Mülga Şehremaneti, Evkaf ve Ziraat 
bankasından 1 haziran 1928, Husus! ve 

mülhak bütçeli idarelerde 1 haziran 
1930 tarihinden evvel ge('miş hizmet
ler, eğer tekaüt aidatı kcsilmlşse sayı.. 
lacaktır. 

Franııı papasları 
Siyamdan çıkarıldı 
Sanııhay 4 (A.A.) - Hanoi'daıı 

alınan bir tc-lm-nfa göre, Fransız 
makamlar; tarafından Hımoi'de 

nesredilen bir tebliirde Fransız oa
paz ve rahiolerinin Siyamd.ı fona 
muameleye maruz kaldıkları ve 
bilahare de hudut harici edildik
leri bildirilmektedir. 

Atina 4 (A.A.) - Bir tebliğde 
bildirildiğine göre, bir çok Yunan 
tayyare teşekkülleri, İtal~·an dafi 
toplarının şiddetli ateşine rağmen 
İtalyan. yollarının iltisak nokta -
!arım bombalamışlardır. İtalyan 
avcı tayyareleri gelmiş, şiddetli 
bir muharebe olmuştur. İki İtal
yan tayyaresi düşürülmüş, bir 
Yunan tayyaresi üssüne dönme • 
nüftir. 

Devamı ve diğer tel
graflar 3 iincü aahilede 

Üsküdar - Beykoz sahil yolu • 
nun pearu dün sehır meclısmce 
müzakere edilmistır. Meclıs nafıa 
ve muhtelit eocümenlerı: olanda 
CWıuklu vapur iskelesile Çubuklu· 
burnu arasındaki yolun denize rıh
tım insası suretile ııenişletildıitini 
ıı:örmüsler ve bu rıhtımdan sarfı
nazar edilmesi i<:in olaru nbu kıs
mının tekrar tetkikını istemis • 
!erdir Pliıun dif!er kısımlarına ıtö
re Kanlıca vapur iskelesinde bır 
meydan açılacak ve bu mevdanın 

Anadoluhısarının bulundui?u mü· 
sellesi şeklındekı burundakı bina
lar kaldirılarak Hısar mevdana çı. 
kanlacaktır. Bu müsellesi kısım 
ile vaour iskelesi arasındaki saha 
da bu müsellesi !Hl.hava ilave olu
nacaktır Anadoluhısarı ile köorü 
arasındakı vol kısmı 12 metre ııös
terildıErınden ·bunun tekrar tetkikı 
ile 20 metreve ibla!lı r,:aresinin a -
ranması ve Vaniköv vapur ıskele
sındc bir meydan acılınası encü -
mence istenmıstır. Bcvlerbevi i&

kelesınde bır mevdan ve bunun ar
kasında resmi bir bma ven av • 
nlmıstır. Encıi<men, Kulelı mek
tebi ile Qnündekı ufak camiin ar -
kasındaki kısmın da yeniden tetki

Bu2iin mülkiye (siyasal bi!J?i}er 
okulu> nun kuruluşunun 84 uncü 
ve vıiksek muessese halıne ııetıri
lısının 63 iıncu yildonürniıdür. Bu 
m iıııasebetle An karada Cebecideki 
mekıeo bınasında bu.ıtün büyük 
merasım vaoılınaktadır. 

Mehemtçiğe hediye 

-
Bütün Yunan , Prensesleri basıabalw:ı oldn 

ıltini istemiştir. 
Meclis mez.kfrr tetkik taleple • 

Her yıl memleketimize bircok 
l!tizıde idarecıler yetiştiren bu kıv
metlı ilim müessesesinin vıldönü
mu mı.inasebetile sehrimizdeki 
mulkıvelılcr de bu aksam oarkotel
de toolanarak heo bır arada sen 

_ ~ir_l!_ece ıı:ecıre<:cklerdir. __ _ 

rini kabul etmıs ve pliinı.~ d!i!er kı- Cepheye umum"ı 
smilanru muvafık ırormustür. -- ' 

Mühim Lir hırsızlık bir bakış 
Sultanhamamında Menahinı. Va

himo Roza ve sürekiısına ait 20 
numaralı büyük manifatura ma
i!azasındaki büyük kasa. alet kul
lanılınak suretile evvelki ııece kı
rılmış ve içindeki mühım miktarda 
para alıımııstır. Ehemmıvetle tah· 
kı.kat vaoılmaktadu. Hırsızın ızi 
bulunmustur 

Arnavutluk cephesinde her ge
çen gün İtalyan ordusu aleyhine 
hır iki çetele kaydetmektedir. Bü
tün cephelerdeki harekata umumi 
surette bir göz atalım: 

Cenupta Yunan tnz:viki inkişaf 
etmiş. Ergiri - Ayasaranda yolıı 

(Devamı 3 üncii sahifede) 

• 
En fazla al&kalandığım mev

~u üzerinde birdenbire sesimi 
çıkarmamak ıldetim ... İşı ya en 
basta eksiksiz olarak ele alma
lıy~m; yahut en sonra tam bi
tirmeRe çalışmalıyım. Herhal
de meselelerin. Havra şamatası 
gibi seri malı naralarına karış
mak hoşuma ,itmez. Fikirde 
(Koro) yu sevmiyorum; (So
lo) ya işıkım. 

Bir umandır gazetelerimizde, 
Mehmetciğe kış hediyesi adıyla, 
milletin hususi elden orduya 
yardım etmesi fikri öne atıl
mıs hulıınuyor. 

Harikulade fiikr!. Bn hariku
' liide fikir etrahnda bir faali • 
yet, bir pyret, bir hamaratlılı: 
da görülmüyor değil. Fakat ga· 
yenin ulvniği önünde, gösteri· 
len faaliyet, gayret ve hama
ratlık o kadar küçük ki, insanın 
keske bu fikir hatıra ı:elmesey
di diyeceği geliyor. 

NECiP FAZIL KJSAK.UREI(, 

l\fehmetciğc kış Jıedi) esi, nıış 
hediyesi adıyla bir hadise kar
şısında değiliz. Resmi elden fev· 
kalade iyi bir bakım gören 
l\lchmctciği, hus11>i elden de bir 
kereye mahsus olarak fevkala· 
de iyi mikyasta bezemek va• 
ıiyetindeyiz. 

Orduyu terkip eden bütün 
Mehmetciklerin iç çamaşırını 
hususi elden meydana getirmek 
için ne duruyoruz?. Her Meh· 
~ıett 

0

f_y. hu!'ın t 1 ~i llet eliyle ha

zırlanmış bir fanila, bir çorap, 
~" gö.n• ok bor~ ... lkı ınılyon li
ra, bu bakımdan davayı yüzde 
yüz karşılar. Adam başına onar 
kuruş versek 2 milyon lira eder, 

Bize düuyanuzı gerçekleşti

reeek olan Mebınetcik için, a• 
dam başına on kuruşluk hedi• 
~enin zerreliğine bakın!. 

!lichmetciğin hakkı zerre de
Ç'il, kainat 
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EVLiYA 

ÇELEBi 

Gazeteler yazıyor: Me~hur 
Türk seyyahı ve alimi Evliya 
Çe ehinin bir heykeli dikile .. 
ce.ı::miş .. Bu zahn, hemen he
men dünyanın her yanım do
k. maum.. 

Eğer, merhumun heykeli 
çok gezginci olm~&ı dolayıai
le dikilece e, ııabıtai beledi
ye memurlarile kovala.maç 
oynıyan, İstanbuldaki. "tün 
seyyar esnafın d... heykelini 
dikmek lazım!. 

BİR MAKALEYE 

DAiR 

Hüseyin Cahidin bir akıam 
gnze esinde dün çıh:nu y zısı 
ıçm: 

«- Ostad, buraya btı§ma; 
kale yazmıyor, dedik. 

Necip Fazıl: 
«- Evet, dedi, fıkra yazı

yor. 
Cevap verdik: 
«- Hayır, okuyucu mek -

bıbu y zıyor. 

NE DEf~ELl 

ACABA?. 

Gazetebrdeki imla, di\ v~ 
gramer yanlı§larını bulup ~ı· 
karan bir arkada§.: «Ne de
meli?.» serlevhası ltınd her 
gün başka bir muhamrin h • 
tu .. mı düzeltiyor. Geçenlerde, 
civarında bir de11iz muhnre -
besi olan meşhur İtaly6W a
dnsı için de: 

«Sardonya» 
Dememeli, 
«SardenyaB 
Demeli! diyor. 
Halbuki, bunun aah: 
«Sardalya» değil midir?. 

LAKLAK, 

VAKVAK •• 

Leylejin ömrü laklakla, 
kurbağanın ömrü vakvakla 
sreçer, derler.. Bir muharrir 

rkada§, bu eaki sözl\!re ıunu 
!la ilave ediyor: 

«lstanbullularm ömrü de 
:tram ylara bakmakla geçer.» 

Ya, bizim ömrümüz?. 
Bizimki de, bunlan yaz • 

ma'ida geçiyor. 
AHMET RAUF 

5 liraya ıa tik 
YaWarıurlar, so~ar başladı. 

Ayağımıza bir l~tik ahna:k ihtiya
cını .duyduk. Bir dükkana rgirdik. 
Kaç para, -Oedik. Dört lira .. 
Dükkancı, oonra. .şöyle bira du

rakladı. Daha iyisini vereyim, bu, 
ı&iz.e gelmez, dedi Bir ıbaşka çift 
ıastik çıkardı. Kaç para, dedik. 
Beş lira.. 

Aldık. giydik 'ft bet lirayı da 
tediye et.tik. 5 lir.a, bil' çift ilistik 
için. bire birsz ço gıöi, geldi. Siz 
ne dersiniz'?. 

BURHAN CEVAT 

- Peki ne yapar? 
- Sö ·lcdim ya: Anvor. 
Doktor dınlevenlerıne baktı. 

Herkes mera ' ediyordu. 
- 'F4!0 r ne ara~ıfrını anlatmab 

kalk cak olsam !':ize Pol'dan. Vels
den. 'Stevunson'-dan bir masal an
\ntı •;orılm zannedeceksiniz. 

- Anl tımz doktor. 
- Meraktan aıthvacai'?ız doktor. 
Cahit herkes•en fazla -doktor Ka-

fi'nın aradıemı anlamak istiyordu. 
- Bunu .arı'atmak .da bir.az ~Ü<;. 
Ka<lır: ~a h.itap ctu.: 
- Affedersiniz amma. &i.2.ler an

hvamazsınız. 
Bnvan Vefa isyan etti: 
- Bize hakaret edivOT'SUnuz 

doktot. Wtün k duılıı:r namına 
sırotesto roerım. 

Doktor SQ.krü: 

Taksilerde 
sa at 

Çift numaralı taksiler 
çok oldugundao bir 
kısmı teke çevrilecek 
Şehrimizde işleyen tek numaralı 

taksilel'in çift numaralılardan az 
olıiui!unu vazmıstık. Fılhakika ya~ 
1>ılan tetkihleı·de cift .nUımar:ılı 
taksilerin tek nwnarahla:rilan 120 
tane fazla olduii:u anlaşılmıstır. Ba 
vaziyet; eift numaralı taksi sa -
lhıplcrınin ve şoförlerinin kazanc
larını. tek nu.maralılarınkinden da
ha azaltmaktadır. Çünkü cift nu
maralı taksilerin talıstl!ı J!iinlerde 
:piyasada 120 araba fazla bulun -
dui!undan is hacmi tek numara • 
lılara nazaran Jasalmaktadır. 

Belediye reislli!i her_giın cahsan ı 
taksilerin sayılarının müsavi <>1 -
ır.:ıası için çift numaralı taksilerden 
.bir k~ının numarasını teke ce
virm<!l!'i münasip _görmü~tür. Bu 
fR retle haftanın her ITTinundc İs
tanbulda ayni miktar ta.ksı oto -
mobili çalısaca'ktır. 

Bir ltalyan sigorta ıirketi 
Memleketimizdeki faaliyetini 

tatil etti 
Ecnebi sig.orta şil'ketlerindi?n 

cKompania di Assükurazione de 
Millıno .. isimli İtalyan şirketi si -
ı?Oı-ta sirkctlerhıin teftis ve müra
kabesi hakkındaki kanunda vazılı 
vecibeleri vaktinde vapmıyarak, 
Türkivedeki faalh .. >tine nihavet 
vcrc.i.i!ini Ticaret Vekaletine bil • 
dirmis'ir. 

Bu şırketle alakası olan siıtorta
lıların Tıcaret Vekaletine müra -
cnatlan ıc:ınetımektedir. 
~ 

Hal 6000 liraya. tamir ediliyor 
Sebre ve meyva Halinin ~rkez 

binasında esaslı tamire muht~ o
lan kısunlaruıın sür'atle tamiri .ka
rarlastır ı.lnustır. 

Belediye bu ise .6000 lira harca -
yacaktır. Tamirata avın 20 sinde 
lbaslanılacaktır. 

--<>-

Manifaturacıların Hava Ku. 
romuna yapacakları yardım 
Manifa_turaeılarm hcıva kuru -

muna yapacakları yardımın, ser
mayelerinin yüzde biri nisbetin. -
de olacağı anlaş.ılnuştır. Bu para 
derhal hava kurumuna teberrü e
dilecek ve ayrıca her yıl da yüzde 
on nisbetinde bir taahhüt vaınla
cak.tı.r. İlk partide böylece '2fıO bin 
lira toplanacağı anlaşılm.ştır. 

Belediye .serseri köpek ve 
kedilerle mücadeleyi 

arttll'dı 

· aALK= 
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Lüzumsuz ifşaat 
Gazele ve mecmualarda, bir ta

kım müstear bimler vardır. Bazı 
ar.kadaşlar, muhtelif sebeplerden 
dolayı, yazdıklan bir lru.ım yazı
Jarın altına kendi .imıalannı deiil, 
sonradan takındıkları isimleri 'ko
)'arlar. liemen biitiln İstanbul ga
zete ve mecmualarında böyle müs
tear adlara tesadüf edilebilir. Av
rupa ıgucte ve mecın ala.unda bu 
kab'"'l imzalar görmek faılasile 
milmkündür. 

Edebi;\ t ıarihinıizdc nzllll mil:;
tear kullanan y alarm ~ayı!lı, 
kitaplar-. ndı ge.~cn tanınmış edip 
ve sair .ad!!di kaclardır • Yani, her 
san'a1kar bir ve~"U iki ıüstear i
sim kullawm.,.tır. Edebiyat kitap· 
lan bu müste~r isimlerden bah
aıcderkcn «mahlas• derler. 

Hnlk edehi:ra Lı.ndn ·ölırct y:ı,p
mı~ ekseri saz ~airlcri, niifos ka
ğıtlarındaki adlarile d~ğil, m nh!ils
ları iJc ctlchh nt t.-ırihine P.eçmiş -
terdir. 

İstanbul gazetelerinden birinde 
Çnlıku u müellifi, kıymetli ı·o -
maııcı Reşat Nuri Güntekin n üs..
tea.r b:r imza ile, yahut da, bir re
mizle fıkralar ynzmnğn başlad ı. 

Babıali pi~ nsrısmda çalı,.,..an r
kndaşl:ır, bu ;) eni ~nm Reşat 
Nuri Gut.tekine ait oldnf:ru u bi
liyorlardı. Fakat, bu hadiseyi, mu· 
harririnin müsaadesi olmadnn, 
Tiirk olnıyuculıırma lbaber ''erme
mek. en basit nez ket kaidesi idL 
;Ak i halde, bizzat, ınnhıırrir, yaz-
<lıö-ı fıkraların a.ltınn imzasını ko-.. 
yar ve mesele de kaim.azdı. Reşat 
Nuri Güntckin böyle yap~ 
olduğlma g.öre, tnnırunon .kendi 
şahsını &liikadnr eden bir mevnt-
da, b:ışknlar:run ifşnntta ~ulun • 
masını istemiyor, deıncktır. Hiıl-
buld, bazı nrkaaa~lnr, bu ifşayı, 
hi<: scbrp yokken ynpmıslardır. 

l\1es1'•,ı:imizin bu gibi hu 1i i -
vctlerinc karsı daua titiz '\'e hür
~ıetkf,r olsak ... 

REŞAT FEYZi 

* :But:Ilnlcnic Bo,ğına uskumru hQ.. 
cumu başlam~ır. Bilhassa Arnavut • 
köyü sahille:rind• faz.la uaum.nı tu -
tulmakUıdır. * OrdUJ'• gönderilecek olan hedi7e 
pakcilerinin parasız .naklC>lunması Mil
nakale Vei:Aletincc iKararl'aştınlmişbr. * Toprak mahsulleri ofisi Kartal 
kar.ısına da un verme e ba$lad.ıtı için 
ekmek fiallnn tnditllmistir. * Na!.ıa Vek.l.U Ali Fuat cehesoy 
dün AnkıırQya dönmüştür. 

* Şehir meclisi dün topla.Dblanna 
80ft vermiit.ir. Meclis şubatta topla -
nacaktır. * Ronuınyadan eski aol.aşmıya göre 
petrol "rilecektir. 

13yiyecek 
mad esi-

Fasulye, pırıç veıaire 
için yarın akşama kadar 
beyanname verilecek 

Kuru fasu1ve. mercimek, :Mısır, 
nohut. zeytinvai?. zeytin tanesi. 
sabun. :kuru üzüm. beyaz peynir 
ve kasar :oeyniri. pirine. lbulJ!Ul", 
darı ticareti ile uı!rasan yan ~ • 
tancı ve to,ptancı tüccarlar ya:rmki 
perşemhe aksamı sa:ı.t 16 va kadar 
fiat müraka.be kamisyonuna mü
nıc:ıatla beyanname verme~ mec
bur tutuhnuslardır. 

Beyannamelerde bu ında madde
le:rfnın milctarlan ile yerlerl acıkcal 
yaz:ııa::aktır. Bankaya merbun ~e-ya 
emanet olan bu ikabil ımallar icin 
dahi bevannnme verılmesi ımecburl 
bulunmaktadır. :Komisvon !beyan
nameleri sür'atle tetkik edecek ve 
itf.Jahare narh lkovıı.ca'ktır . 

:M:e~cut ıpeynir narhı ve ~r.imizl 
piyasasındn ne :rniktnr pe\·nir bu
Junö:.ıihı da bu meyanda tetkik er 
lunacaktır. ---o----

Knsımpqa deresinin 
kapatılaca1t mtü 

Kasımpa.sada halk hamamı önün
•deki <Baruthane deresi:. nin üs -
filmin kapatılması beledivece ka
r lastınlmıştır. !Bu ise 78;."">9' lira 
sarfolunB:"'..a.lt ve ise ay ibasında 
ibaslanılacaktrr. 

v~ 

MAH rEMELER 

Ku naz b·r 
dolan ırıcı 

canbaz ! 
SUltanahmct 1 inci sulh ceza 

mınıkemesinde dün meraklı bir dcr 
landı.rıCüık davasına •bakılmsıtır: 

At cmnbazlarından Mustafa; 
Mehmet isminde 'bir arabacının 
arabasını 250 liraya satmak üzere 
müsteri :buidujhıntı Mehmcde i:>il
dir.o.ıi.::; ve .beraberce Bcşil.;:ta.şta bir 
ıkahve\'C ~iLm.işlerdir. Kahvede hir 
az <>turdu'ktan sonra: 

- Arabayı alacak ~lmedi. Gi. -
d:h> ben bakavı.rn< 

Diverek kapıya doi'!ru vürü:m~ 
tür. Lakin tam kapıdan cıkarken 
aklın~ eelmis ın"bi ı?eri dönerek 
Mehmede: 

c- Hele sen bana 3 lira ver de 
üzer.fmde bulunsun.. Belki satış 
muamelesind~ ıazım olur! .. demis
tir. ~ehmet '1:>u parayı 'ıMustafava 
vıeNni.s: fakat Mustafa bir daha 
lkahveve .gelme:mistir. 

Polisler 3 lirası dolan<lmlan 
Mehmcd.in şikayeti üzerine Mus
tafav1 ararlarken, o; su veni ma
rifeti vaı:mustır. 

İBADULLAH SOÔAN 
SA TlLIYlQRMUS! 

fostafa; MevlUt isminde lbir 

lfo: l!> Yaan: RAHMi l'Affi7. ı 

edaileri Deniz 
OSMANLl- ITALYA HARBiNDE TRABLUS

GARB ve ADALAR MUHAREBESi 

Yapılaca d ? H. ı e var ı. ıç .... 
Vali vekili Besim bey, yaveri 

yüzb~ı İsmail efendi ile btrHkte 
jandarma ~-unum anlığı lainns.ına 
ı:itmiş. l-umandaıı ·eş•et beyle 
brıılaşnnştı. 
Düşm:ın dowuunasının lim.:uıa 

ıclip demirlemeSilc şehird bir 
tuhaf hava belirmişti. Halk sokak
lıırd toplanıyor, makta birer be
yUla J:ibi yatan harp gemilerine 
.kiıı ile göz gezdiri> ordu. 

Kumandan vali 'ekiliıır :sordu: 
- Dün gcccdenberi italyanlada 

1 
harp halinde lıni~?. 

- Evet.. Şimdi clonanma şe!ıir 
&tüne :reldi.. 

- N~ye kıı.rnr '\erdin.iz.! 
- Tabii ~hri taarrurlarn karşı 

müclnfaeya.. Siz anrsııu:ı. değil 
mi N s'ct bey! 

Nc.~'ct hc.y çar~iz katmıı bir 
al!am tavrile ellerini iki 3 ana ç
tı, nunld dı: 

- Ben aunm •. JI<' kat.. 
- F kat rnc demek?. 
- Ncz.:ıre:tt aldığım ir şehri 

taarruz k ısır.da ta Iİl e etmek
- Nnsıl? Şehri tclıliyc ctm~ 
•9 

mı •. 
- Evet.. Şehrin dışına çekfüp 

or:ıda tak\'i~·e 1..-uvvctlcrini de 
bekli rcrek lıir miidnfaa hattı tesis 
etmek .. 

- Şimdi ne yapacağız? 
İki memur bir.birlcdnc bakı~tı

lar. Etr.aflanuda toplanan eşruf \'e 
il) nıı an nıürekk p :kalabalık ııcn
ccrclerden karşıya, liın:ınu, düs • 
ruan donanmasının dizildiği nok -
taya b luycrlardı. V ::ıli vekili Be
sim hev ayni cümleyi tekrarladı. 

- Ynpılacak ne vardı?. 
- Hiç!. 
Düşmana mu.kabclc.- etmek.. Fa

kat, niçin dü -man filosu gelip U
mun ağ~ıııa demirlemiş de bir ha· 
rekctc ~c~memişti?. Niçin ehri 
topa tutmt!yor, 1..-nraya asker (I· 

karmağa tt"şcbbii.s etmiyordu?. 
Ilu suallere cevap vermek için 

miinakasalar yiiriitüliirken koıno
dor Hacı Ahmet kaııtun oraya gel
di. Vali vuxilini selamladıktan 
sonra düşman gemilerini işaretle 
ilive etti: 

- Dü.şman filosu kumandanlığı 
i~relle bir memar istiyor!. 

- Kim ~dece'k! 
- Biunt si~ beyefendi!. 
Vali vekili bunA itiru etmek is

tedi .. Hacı Ahmet kaptan anlattı: 
- Usuldendir. Bir mahalle bir 

harp filosu geldiği zaman evvela 
filo kumandanı knıaya (ıkarak 
mülkiye imirini "Ziyaret eder. a
mir de sonra bunu inde eder. F:ıkat 
dilndcnheri iıaJyanlnrla hnrp ha
linde olduğumuza giirr gelen diiş
man filosile t mas ctınc-k için 
mabnlti <CD büyük mtmuruu git
mesi linm gelir •. 

Besim bey yaverini yanına aldı. 
Gümrük ôniindeıı bindiği bir mo-

törle f eMr açıktannda bulunan 
ferik amiral Forou•flinin llenetto 
Berini z.ırhhsma gitti. 

Gemide Amiral T.aon de vel 
ile T.rab!u~.arp niiliğiııe seçilen 
ikinci Cılo danı amir l Ra· 
fael BMya birlikte '\'nli vekil:ni 

qıladılar. Amiral salonun al
dilar. ~im bey hiçbir şe)'d ha
beri yokmuş gibi davn.ındı. ll<>i 
~eliniz dedi len sonra ora~ o· 
turdu. Filon u sebebi :ı.i) TCtini 
sordu.. Amiral Fon·elli :karşılık 
\'ttdi: 

O mnnlı ! ükiımctile İtalyn kral
lığı balihal')ltedir. Geı-ck yerliler 
''C .gett e bur:ıda yerleşen (l("ne
bilcr \•e tnlyan k 'lonisinin mu -
hafaza 'e müdahnla:-ı için bil u
metimlı! burasını işna1c karar \'er
m~tir. Şehri hiçbir zar ra uğrat-

u:.dan t •·m ediniz. 
Amiral" i -in bir tn'\'ula - cta 

wacık b·rşcy. ~ gibi rin 
teslimini iste ~şi 'ııli ve.kilini si

İ.rlc ulirm~şti. 

l:focık bir ~or l."llrşıs:tnda kendi 
ellerindeki tonrnklan ve vasıta'tarı 
·cr al hnsmn :terkedcn İtnlyn~lar, 
Afrika :topraktım a'ki bir :ıvuç 
Türkıin bô~ le kut'\·ctlı bir donan
maımı tehdidi karşıc;mda ve !)İlüh
sız vazivettc bulundukları kin ko
l.aH:a t~s.li.m edecek saıııyor: fokat 
hı~ hcsapl:ırında nldanıyorlardJ.. 

Cf>!iinı bey cc.-;uranc -cevap ver i: 
- Ben şelLri teslim edemem... 

Zorla lınız!. 

Amiral, salonun penceresinden 
bir $1T&)"a dizili duran altı zuhlı 
ve on it> rc;a kru,·azörü gijsterdi, 
ilave etti: 

- Şu '-nziyet karşısında. :>İlah
sız, müdaw va ıtnları bulunmı
\'an bir insanın bir teklifi .reddet
~ncsi çok tuhaftır. Bu toplar. şu 
nıamure)·i bir dakib zarfında vi
raneye döndürmeğ4' lifidir. Şehri 
teslim etmek isteıucyişinizİJı se
bebini sormıyacağız. Yalnız size 
ilk \'e son teklifimiz bu •.. 

.. _Yarın ögleye kadar şehri~ 
fon ct!.ı1edi:rjniz takdirde donan
ma ate~ b şJıy.aca tır!• 

Vali \ekili Besim bey asık bir 
vfü: 1"e dü ünrcli b:r tu'll"la düş • 
;nan amiral gemisinden ayrıldı. 

Bir gün cvvd 'lnbhı.sa celmi 
bulunan idarei • ial1:;u),anıtı ıiDeme 
l'apuru yükünü kısım.m boşaltmış 
liıranda c'lnruyordu. S:ıyyadıbahri 
de 'imanın .garbında demir fü·.eria
dc bcklivordu. 

Diişın~ıı filosu iıenü~ bu gemi
lere de taarruz etmemişti. İşi ke>
layu hatletmrk. ltalynnların hiç 
hazutıncdiklcri top gibi, riifek gi
hi ntes oyunlarmn gh i~mcde.u 
Trahhısu ele geçirmek !ikrine dii
scn amiral ertesi giinü öileye ka
dar )Jeklr.di. 

(Devamı var) 

Beledive serseri köpek ve kedi-
1erle mücnde.lesin1 ı,sütlann karar
tılması münasebetile arttmnıstır. 
!Belediye l"cis muavini B. Lütfi Ak
soy dün tekmil l•aymakamhklara 
ıf?Öndcrdii!i bir emirle hiçbir ka • 
2ada tek bir serseri !köpek ve kedi 
\>ırakılmam:ısını ve ibunlarm top
lanarak fenni vnsıtabrla itlil e • 
..dilmek üzere sevkini bildirmiştir. 

Diırer taraftan son 2 a'"da ~ -
r:imizde ibeledi~ 1254 1ierserİ kö
.pek ve 299 kedi 'toplamnıstır. 

---0--

* Tramvaylarda birlncl mttkilet 
için "1, ı inci mevki.leme .s kuruş ~1 -
mAk: üzere tek bilet ihdası münasip 
gorulmQştür. Bu sureıM- i<cinci me:1kl
lerde '3,20 par.ılık ve birincil~ 5, 75 

paralık biıetıcrl diğer biletler kald!- l 
rılmo.ktn kilsursuz ikl bilet yapılmak-

tadır. Aktarma seyabaUer için ise bi
rinci me\'k.i ıo. 2 inci mevkı 7 kuruş 
ol:ıcaktır. Bu teklifier Na!ıa Vekale
tine ı:öuderilınistır. Gelir gelmez tat
iblkata gccllecelı: ş'imdild bileUere o şe. 
kilde damga vunılac=ıktır. 

HARBiNiN sevvar satıcıya e:iderek: AVRUPA 
•-Sen ne beceriksiz adaınsın !:.;:.~.:;..=.---------

da lıcr hm. gibi alahildi~inc bıra
kılınca biitün iilçüleri 1rnybettiği 
irin bu ihti}ar Rumen kalem ada
mının da ne _ya~ına, ne de k~taııJa
rile meuılckctine ettiği hiLmetle
re bıı'kılm:ınıışhr. İhti~ arlık." Yük· 
sehni~ insanlnrm önünde her va
kit hak ika len eğildikleri bir çağ 
olmuştur. İhti~·ara saygı göstc~ -
dik<:c C"CO<:li.k yiik~hni§lir. 

be ... Tekmiafrında ibadullah ıou YENİ MESELELERi 

Vemecilerde zehirli ~az 
kursu açıldı 

;parava soğan satılı ror. Halbuki !bu
rada soi!aıı 15 kuruş .. Gel Tekir
dağına eidip oSoğan .E!elirerek sa -
ta1ım ... demis ve JO lirasını nlnus
tır. Ertesi gün de harc~et edecek
leri zaman Mevlul; 

«Yorgan nın 
ölümü .• Dün akşam Veznecilerde Kızlay 

merkez salonunda Cerra.hpasa has
tanesi doktorlarından Hüsnmettin 
tarafından pasif lrorunmatla •Ze
hirli gazlere karsı tedbirler,. hak
kında kurs tedrisatına !Qaslanıl -
m.ıstır. 

* :Evvclici cccki Yeşıldirck yangı
nının H. MUbsin Kibara ait boyahane
ınin ıüst kat.ı.ndnn çık!JğJ .anlaşılmıştır. * }loliçtekl yt'I'li otölye1erde liman 
Jiıüıresince .300 deniz motörii :inşa et • 
tlrilecekt.lr. Diğer taarftan Denizyollan 
idnresinin -yandan (ark.lJ. .. -ııpurlan ) 
<araba vapuru> balıne konulmaktadır. 
Bazı iskelelerde tadflllt yapılarak araba 
"f'llP'Jrlnnnuı yanaşaeğı 7erle.r çoğal • j 
tııncak•ır. 

c- Senin kıvafetin tüccara hen- Yazan: Ali Kemal SUNMAN 
ı:emivor-"' 

Kurs: 20 ders devam edecektir. 
1stirak edenler bilahare hasta -

nelerde de 3 ay muntazaman cmı~ 
lik korumu• staiı da yap3ca.1dardır. 

Dh·e Mustafav.a bir takrm elbise 
alır.ıs \·~ Musta!a bir 'kolayını bu
lup hem clbise. hem de 40 lira ile 
sovusmustur . .Bilahare :kurnaz cam
baz vakalanmıs ve hakim dolandı
rıcılı1:ta da cambaz olan M.u.stafavı 
dün te .. ·kif etmiştir. 

1 
- Tamam. Bundan binlerce sıe- ' .ka bir sev dei!i1dir. El?cr her jn-

. ne evvel, iptidai insanlardan .birl- :sanın alnının ortasında bir ıröz ol-

1 nin alnında bu ı?ÔZ meycıan:ı çık- saydı tabii add~ilmivecek miydi? 
mıs. BUJ!Ün muattal duran bu t!Öru iDoktor Kil:fi'nin yanmda J!enç, ~ü-

- .Est.a{durullah dedi, ıbövle bir 
şey aklımdan aecmez.. Mademki 
1Srar edh-x>rsunuz söyliyeyim: Dok· 
tor .Kiıii ücüncü !?Özümüzü arıvor. 

- Efendım '? 
- Ücüncü ~özümüzü arıyo.r. 
Bir a~zdan sordular: 
- Bu "Öa ne demek? 
- Bcl kemii?i ola'i ber mah -

1i'1k ıri'bi. rurada alnurunn or~a -
: ında sanuherlvc EU:foes:i vardır. 
Hnkikntte b.ı ne bir ;nıddedir ne 
de lbir uk~.-dır: <1eien?r :! ibir adale
dir. Bu cıeıenerc a:ialEv• üdincii 
~öz diye ksbul ederler. Bu ı?ÖZ mey
dana ~k.rmımıstır amma mevcut
tur. 

Gaz teci 
- Anlasılrvor dedi. <ılnında t~ 

1 f?ÖZ.Ü olan si.klo,p ef:s:ıne:;.:_ bwıdan ~ 
~Wi olacak. 

inccleyen ilk doktor K5fı deı!il - zel bir k:ı.dın v:ar. Bu kadın .kördür. 
dir. 1002 de doktor Pi.khara balık- .Bu kör kadına fışkı olan ck>ktor 
hırda foceleme vaptı ve e:öz oldui?:.ı o kadın ıcin calısıvor. Ona bir Q:Öz 
nct·cesıne 1:ardı. 1886 da doktor kazandırr.1ağa ui!rasıvor. 
Gruf kecilc.rde tecrubc dti. :ıyni Gazeteci 
netıceye vardı. Şpenscr kertenke- - Bevhudc eme ! dedi· 
lelerde de ücüncü 2öz olduğunu - -:\1alüm değil Doktor bir elek-
:sövledi. F.akat tbilhassn insanda ve trik lilrnbası kat etti. Güneş ı1sıi?ı 
güvercinlerde bu goz çok barizdir. veren bir lamba. J!iines nasıl ver-

İhtiyar bir zat söze karıştı: ~ d.m tohumlan fıskırtıvorsa bu 
- Doktor <iedi, Dekart da bu ü- '• liıTI"banm Jşıi?ı da bireün .ızözü mev-

cüncü trözden 'bahseder. Dekarta cuma ko' &<'ak dive ümit .edivor. 
eÖTC bu üçüncü !?ÖZ ruhun yuva • Ycnrüzünde imkansız hicbir sev 
sıdır. \·okt·ır. flim ve fennin az mucize-

- Bilivorum. Fakat doktor Ka- sini ızörmodik. 
finin vaP!Ilak istediği sev büsbütün Kelami Saf fct 
baska. O bu ücüncu gözü mevda.aa - Bu doktor Kafi nerede otu~ 
çıkarmaP"a ui!rasıvor. ruvor? dedi: c-idip örüsev'ian. ne 

- Yedek bir E!ÖZ.! muken mel bir rönorlai olur. 
- Nerede? .. Tam alnuı ort.n.sında Doktor J{afi'nin ücüncü ibir l'TÖ'Z 

mı? bulncafüna kimse inanmıyor .. Ka-
- Çirkin bir sey olur! dınlar tatlı tatlı ı?iilümsüvorlardı. 
- Korkunc o!ur.uz! Bavan '\'efa: 
- Alnın ortasında bir e:öz: ırli- - Doktor, dedi. Ne ızüzel bir 

lünc sev! masal .anlnttınız! .. 
Her a~ızdan bir söz çıkıvordu. - Havır, bu söyledilderim ma· 

Doktor Sükrü .aiılümsedi: sal dei!il. 
...- ,,eJı.skanlık mC'"..elesindcn has-

Son &ünlerde ltomnnyada ha -
yatlarma ııihaycl verilenler ara
ı.ID.da lhlb• :ır alim prof~r Yorga 
u ,·ardır. 

Profesör Yorga ltr.1 de 'Bui,tdaa 
c:valetinde doğmuştur. Tah ·ili. ev
v~la Berlinde, soııra Parisle olnıu~, 
elli cııedeuberi hocalık t'diyordu. 
Bir taraftan siyasi fanliyet, diğer 
taraftan vazı ve tcdrisut -sahac;ın
dalti faallycti Yorgamn ı;alışmak
la yıpranma:1 b"ir vücude malik ol
du<Yunu .... ösicriyordu. Romanya 
ed;bivat tarihi Rumen milletinin . , 
tarihi, Osmanlı iınpar.atorluğu ta
.rahi T:ransiknn ·.adaki Rumenle
rin fıarihi, Fransa - R-0manya mü
nasebatınııı tarihi, Rumenlerin mo
deni..-et tarihi, eski Rumen satı -
atı. R<mlan)·ada hnlk san'atı içi_D. 
:\'87.dıj:ı es~rlcrdcn başka dnba bır 
Çok yazı,\an, iirlcri, piyesfori ol
duITTınu 'Söylerler. 
A'TUpanın cenubu nrki mcm -

leketlerine dair tetltikatı vardır. 
Scnelerdenbcri siyasi Ianliyeti ela 
fikir ,.e tc.l:..fat yolundaki mesai -
sinden geri lkalnuyan profe,.ör Ym· 
ga geçen h rpte de mühim bir 
:rol ~ D'lı'n mu Romnnynnın İngil
tere. Fransa '\'C Rusya gibi müt
tefik del'leilerle ibernber olarak 
harbe girmesi H'ımn geleceğini m • 
dnf a:ı ıctm~tir. 

Du ilim d m c'tuz s nedenberi 
devam cdi gelen si 1asi hayalı es
nasında kendisine belki biT ço 
dü,.m:ınlar peyda etmiştir. Fnkat 
uğradı~ akıbet pek feci. İntikam 

Eski Komalılarm torunları ol· 
du.klnuu düşünercli iftihar du -
)'aA blljtÜnkü Rcnıcnler tabiidir ki 
biyilk babalı:rının ara rıubı ya-r 
lılarm 11c :kadar sayıldığ.mı da bi
li.r.ler. Keu yine es.ki Daçya ıkral
lığuaın efsa elerini hatuJark.ea de 
Dn(Jarın ihtiyarlara pek hürmet 
ettiklerini unut -.lar. Tarihten. 
misal: ~ki .Rotna o azamet "e ~v
ketini kaybedeceği zaman evveli 
dahilde kcnd.i kumandanlarmın 
birbir.ine kıhç çektilderwi gördü. 
Romalı vatandaşlar artık şu \'cya 
bu kumandanın arkas.uıdan gide
rek koca iinıparatorlulda bir kan
şıklık iba;ıgö termi ti. İşte o sıra
ln.~adır ki .ihtiyar hatip Çirero • 
nun ıııc ;vıışına, ne de ilmine hür
met cdilmiyere öldürüldüğü gÖ· 
rülüyor. ihtiyar Yorga da Çiçero
nun başına ne geldiğini bilmez d.e
~ildi. Fakat eski Komada her ye
tişmi§ :ad:ım tmıumi biznıellere 
eirc:rek mc.nlleket vuifclcrind.e 
.çalışmayı ister, bu suretle politika 
hayatına knnşmış olurdu. Onuıa i
~in ilim \'e hit bet ~..hlinio yau -
Iannı ve sözlerini Romanın hliliik
lüğüne tahsis ettikleri görülüyor. 
G~cn gün öldürül Rumen i

limi de Rom nyalılorm milli tari
hini yar.mış olnmnın verdiği hir 
iftihar ve emniyetle herhnlde mem
leketinin ve kendi şah mm istik-

alini daha mes'ut göriiy()rdu. 
~mnnya milli tarihini yar.an 

adanın hazırlanan akıbet ise meğer 
bqb .. 

. 
U k k ''~enı z şar ta J 

Nizam,, 
1 

ff:lt 
Yazan: Ahmet Şükrii ES· Jj • 
Almanyanın ltalvcnın \ · 1t • • a . 

oonyanın. A v.rupa ve ~5' J 
larında c \•eni nız m kurfll 

8 
tıU' 

SllSU.nd binıbirinc ycırdırrı (" 
\"\~ 

luhacııklarrnı bırkac a~ ete' t' 

za1adık1arı üçlü pa:kt ~le oe\"'ıtl"" 
tikleri hatu-lardadır. Üc clt 1 

şimdilik. ibu iki ,kıt'a üzcrın w1 

nizamdan istisna ettıkletı ~.ıt • 
Sov) etler Birliği meınleke 1 İ ~ 
n • · Alın va ,·e ıou veın nızanıı ı:ın_ cseb 
:A. vrupa;aa .-atbik et:neı:!e ~ı.ı ı.ı 
ettiler. Almaıwanın tcseh bJ•ur. 
cak a&Aeri ist?"al altında cıır 
Romanya Sloval~va ve rJıı • bü 
tan f!ibı mcmlcketwrin , 
il't1haklarma münhasır k": 1 
ifürrici politikalannda ist1". 1 ' 
hibi <>tan hiçbir de' qct. ~·n c;et11P 
'POllVa ıf.bi mihvere d ... ıJtı~l 
tisini gizlemiven bıı Frtl c 
le. vem nıaıma tl~ı} ... k r.rı 
m: -lerdir. r' ) 

. d \ 
Itnlvava .:?elince: ı d ' 

nruıistanJa veni nizaın :k ıt 
hsırken. bütün m ..... r po, 
kay::ıy:ı carptı. Sirr tl but, 
sında veni niznm kurrr'3 r 
sile dei!ıl ltcndi fa ·-;t • 

kurtarmak mesele .:le mt" 
"Cclü paktın ıki ortai'..ı P~ 

•• LlJ' 
bu islerle mesırul ik n. ııcJi 
la:k oıan Japanva da ke .. 
sında yeni nizamı k ırn~Jil 
seblıüse ~er:mistir. Fakat~ 
nın veni nizam kurma . .,t r."J :f 
de Alman yanın yeni ~ r ,ı 
tescbbi.i~nden ileri ırıtı~ ııı ı 
Çünkü uzak As\•anın \·rnı • i' 
da anca'k Jnpanyanın askC~ ııs: 
altında bulunan sahnı:a ~~" 
kalmıştır. Japonva i~a ·. \\ . ne 
.bulunan Nankim! c:chrın d 
Cill1! Wey'in re~sll«i a't~ .. 
hükfunet klll\mus u: der~ ı 
kıimetin mesru Çin hiık~( 
dtıl!unu ıtsnımıstır . ..s'M<'Ş ' 
kfımcti» de efendilerinırı ~· 
zamını tanımıs. ve bu k_~,e :»ı 
nı~a. bir c-muahcde• ıle. dl , 
dihnistir. Nankinl! şenrJ~ıı~" r 
1k\ıkla lıükfünetile Jap<>fl G 

ı:~ 
!arı arasında imzalanan rrı 
ye J?Öre "f 

1 - Japanya. komünist~s · 
yılmasına mani olmak b~ t,J l,., 
simali Cin ve le ~onl!oııs 
!k:eri isı?al altına alacak. 

61 
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2 - Asavisin muhnfa.zs rı6J f 
nesile Cinin dil?e:r kısımları 
ker bulunduracak. .,,11 ~ 

3 - Çin sahillerinde 0 • 

lerine sahio olacak. ·1-tısıı&i 
4 - japom'a Çin'in __ ı·'~ot:ı~ı~ 

tismarında ber törlu 
mazhar olacak. , ıc J# 

İste cNankine: hükiıf11Ced•1 cı.ı 
panva arasındaki muah 
Jasası ibudur. fi 

Bu :yeni niıam kurınn t~ tı 
karsısında iki devletin vsıJ ~ '\ 
kate lavıktır: Amerika ,,e • 
ler Birliei. ! 

Birleşik .Amuika haf~ıe 
larak iştirak etme~ 

0
11 

iki tar~fa da yudıman b ıı'l' 
ıt.adı.r. Ine.ıltcreyi Alınaııl • t 
mücadelesinde takviY<;_ :eJ# 
Çini de J apanva ile mu ,,:~ 
takvive etmektedir. "Y.e rirıe f. 
mukhedesinin imz~ı üZ~ljt"~ 
merikalıhır, Cin'e ıdaha b ıJ;l$1 
cüde yardımda hulun:ıc 
-bildirnti.şlerd.ir. ~ııt~ 

Sovvetlere eelince: sst c1!P' 
sollarında icurulmasma •1et~ ,O 
veni nir..amlardan bu .d~ı-•t 
ırnemnun lkahnadıi!ı ;nıe <'ı':iı 

Hatta Molotof un fierılİJl fııi>~:, 
den sMra Macaristnn . f.\ 
:nesretfilleri oir teblii! il~e (ı 
nizamım ve Canı? - K.a"I - ııi tt 
<hmda devam ooreeJd.erı öt \ 
eden ibir beyanname ıle , A 
niza: nıru takbih etmisle~rİ ı; 
niı:mu hakkında bas'ka . ~ ı1 
düsünebilırler ki. e"\~}1(~r!Jt51 
zalanan Nankine: nıt18• r1''11 
birinci maödesindc .T:ıp0fl"lıi11 f 
münistfüiln vavılmasın:ı tıfoıı 
mak kin simali Cinde "~:ıatf11 

listanda asker bulundtı';dir· fi', 
rılı olarak ifade etmek\ }:Psı & 
Sovvetler. tehlike mın ~111 o 
merikadan cok daha yıı'!' t erf 
lanndan ihiyatla hareıce r<ııııt'~ 
meoburivetindedirler. tıı'lş; 
Ku'kla hükümetinin 'k"\lrtl rdi rt 

(j51C V 
.sısında Moskovanın ı! dıf· 

:ı.. d d - akt9 ·ıı tiraz ıuun an of!Jll 1ıcr ~ 
nunla berabeı·. So~:ctiııCııe 
~ - Kav- Sek hükı. ·ıc1il' 
vazivetJerinde bir deı?ısı tif. 
leneımez. ..)((ı.111e J 

Hulasa. Nankin~ btı t t1'v 
kurulması ve bu hükfl~951. t 
dan veni nizamın tanı~ .~cfl',, 
sark vaY.h·etini ihic del?°i s~.,ı.ı~ 
tedir. l\laearistanın ,,e .

1 
A \ J# 

veni nizamı tanım21_3ı:1 ~ib3· 
vazivetin de~i~Nll~~ıarl l 

va hala bu rr:ıne !t# e 
br~ıl~2kt.a old~ 

karşı) dır. 
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f SON 
~AKIKA 

Göricenin 
zaptında lngiliz 

tayyareleri 

'Yunanlılar Aya
sarandaya 2 kilo
metre yaklaştılar 

~<>pofun Türkiye 
hakkındaki 

sözleri 

Oyr.adıkları 
kıada yeni 

rol hak
malumat 

Londra 4 (A.A.) - B. B. C. Att
kerl mehafile ııöre ArnaVU'tlar, İ
talyanlara karşı Yunanlılara mü -
essir .ııır yardmı aösteriyorlar. Di-

1,S.cy.. a 4 (A.A.)- Bulgar ajallSl iter taraftan Arnavutlıık ljarekiitı-
"ll f na iştira.'< etınis olan bir ~iliz tay-
lıııı'"} or: Hariciye Nazırı Popo :ım yarecisi Yuruı.nlıların Gör"cevi zap
tıı tuıula l'ürkiye hakk:ndaki kıs-

ııı ınetni aynen §Udur: :.etmek icın Y&Plıldarı hazırlıkları 
ll. anlat.ınıı;tır. Yunanlılar, İnıriliz tav-ı .. , ~~uınuz Türki:ı;c ile ınüna-

.,,, ti yarelerinin muavenetuıi. istemü -
~ erimiz iki memleket arasın- lerdi. 
~ •ııevcut dosıluk, bitaraflık, u,,_ İngilizler, birçok tayyareleri Yu-
'i tııa ve hakem muahedeleri ~ih- nanlıların vardnnına J!Önderın.İ5-
ıı1•!i dohıı: .. de dc,anı \C ~~ !er, bunlar da İtalyanlarm müna-
~ ~••ktrJır. Ilı rada bazı lıatıpler kale hatlarını boı.ınak ıç:n çalı.$ -
t:Jıı•uan tebardüz ekttiri~diği gib~ ınıslardır. Ha\'a 'J)ek müsaitti. İn· 
1 ınatb<.atın a serıya, ıyı ııilizlcr, 2000 metre vt1ksekten İtal-
l~uluk nıüna·ebelerimizi gol- van kollarım bilhassa Pogradeçe 

1~ •;b'lccok mahiyetle yazılsr ve Ohri mıntakalarında bombar -
1 lıgı doi:,utlur. Fakat, iki hü • dm:an etmislerdıc. Poııraricç voluıı-
~llıct nrası'ldal,.i miina>cbetlerin da, İtalyan kamvon koU ı.- imha 
ta'l•lıklı hiirınet '" dostluğa da- edilmiştir. Görice mıntakasında 
"dı~·ııu süylcntrkıc yalnız Bul- lta]yan ia.'*' kolları tamamen tah-
~ ~~k~ıuctinin fikrini ifnd~ ~t- rip olunmuştur. Birco1< italYan tay-
ı '<lıırımı sanıyorum. Türk Ira,_ yareleri İnl!iliz ta\·varderi ile car-
ı"°ııulaki ası..eri h.ızırlıklar hak- 0"'111.ı.k ici11 ltalyada.t gelınişlerdır. 
~~ıla, Ti.irk hiik -ımeti. bunların Düsman tJ.yvarc!erin·n ('f'lk~uğ'u 
Ilı ~~z t~clai:Ai mahi)ette olduğu- kaN<ısınd.ı İngi!iz tayvar~lcri bu· 
So hıze 1ı:r1:ok defa temin etmiştir. lu'lar arasmdan geri clönmüslerdir.j 
~ n lamaıılarda )eııiden bu tarz- tltı!iliz ta yareleri dönüs:P Görı - t 
~ tcııılnat .aldı~ ,.e şuı.den .kat: ccnın u.7.e· inden ıreçcrlP~l.cn Yunan 
t.~'n emın.:z kı araınızdakı 1yı kıt'alar.nın şehre Q'irrnekti: olduğ:ı-

111 uluk müııaseb•tleri inki af nu gC:rmüşl"rdir. !ng ilıı tavvare • 
~kte ve kuvn<tlenmckle da - !erinden valnız bir tane..-1 üssüne 

~();;;~ada De-1 İkilt~il;~n alayı rnu-
tnir Muhafızlar 
tasfiye ediliyor 
~es 4 (A.A.) - Demir .ıuu
~ <Idar ee1fi Horia Sima muhafız
~ııı hücum kıt'alarının liiivedi
ı..~~ini söylemiştir. Bütün polis 
ıı::';leleri sadece hükı'.ı.met tara - . 
'~ ifa edilecektir. Demir mu
'il lızların tasfi l'ftıne kadar. yeşll 

~~~~~:;;ı;illı;ik 
~ılahlarını teslim 

edecek 
l(,lliiıo..,ş 4 (A.A.)- Havas: Hü -
İlt •~let n~ rcl.!iği. bir be) ~r~naıue 

nalkı uç gun ,,~rfında ><~~ • 
~ı leı;liın etnıcğe .ıa,· et etmıştır. 
4.,~ •lllirn•uıe hilafına hareket e
. itler 6 ay hapistea beş •ene a-

r Cır <eza)·a kadar terzi.ve edilecek 
~ b\uUaı:ııı ayrıca nıa\l;;.rı de ~-

dere olunacaktır. Lejyonerlerın 
~[i lloriıı Sima, bu emirname -
.... ~ demir muhafızlar da dahıl ol
'tıı~~ üzer~ bütWı Runıenlere şa-

r 

l bulııııolııi(unu be~ aıı elıuıştir. 
41 ~oıı günlerde cereyan eden ha-
~ '•lere .ebcb>~ et veren bir çok 
~ llıscle• tc•kif edilmiştir. Pr. Yor
! . ıle Magrean unun katilleri idam 
~•lrııiştir. İdam. edil~n~~~ . mcya
ı.,~da Plüesti polis muduru de bu
"'1lıta kta dır. 

Antoneskunun 
son nutku 

"1,ltııdape\te 4 (A.A.)- General 
~ loneslı.u un nu.tku Macariıtan-

hayretle karplaJlllllŞtır. 
ı., llerlin 4 ( .A. )- Birçok gaze
~er Genual Anloneskunun nut
lıı lın ınc.ııınuniyeWzli.kle karşıla-
"tır. 

kviçrede 20 bin 
Fransız esiri 

.l.)on: 4 ( .\.. A.) - H• vas ajansı bil-
1or· 

ıı.~. . ,__,._ t 
~ • ..,ıye nf"J:a~U, Iıv.._~ ... - en eme 
t ln-.ış olan 20 bın Fraıınz ısirlnln 
~·a gelcc~gıııe dair çıkan haberleri 

1 p •l.ınJ:tir. 
"'~~ enlıem. edilınif olan 10 biıı. 

ı.ı~ll!ıı avd•ti l~ln daha bazı mü.Uke-
4:"'l'lıı ıntac edilmeoi ü.r:ım. ıeıroeı.ı.•r. 

11tnlandiya'da Cumhur Reiıi 
seçimi 

lıa lielsin-ki 4 (A.A.) - Diyet mec
~: 10 muhalıf reye .karşı 150 reyle 
~,tıııeumhur . !'.11.ihabı icin yapıla
~~~ Ve. çer im hakkındaki kanu-

kabul etmistir. 
~e~~iın kalan 1ki sene müd<kt iein 
~ •937 senesindeki mtlntehlpler 
~ tndan Hl kinunuen·clde v.uıı-ı 

<lt~r. • 

haıaradan kuduldu 
( 1 İ.Pcı •altıfedeıt: det·am) 

Vnrkuvvetlerile mul.areb.ı eden 
Yo.nan kıt'aları A~ asaranda i>ti • 
kaınetincle ilerlemiştir. Ergiri ta
rafında da Yunanlılar çok mühim 
stratejik iki köprüyü daha ele ge
~irmiıjlerdir. Bu tarnHa da şid -
detli muharebeler olnmstur. 

Muhasara edilmek iizerc olan iki 
İtalyan alnrı, yüzdtn fazlıı e ir bı
rakarak, alelacele ~e!dhııişlNdir. 

Daha <;lınalde lHos.kopolisin so
lunda Yun:uı lılar ihata Jıarekelin i 

· ve hatl,mnı dıılıa fazla iletletmİlj
lerdir. 

İtalyan tayyattleri, Yunınlıla . 
mı ileri hareketin ınllni olmak i
çin lOl iltisak noktalarnta fayda
sız hücuırılarda bulwınıu~lardır. 

A tinadak.i lngili:ı 
deniz a te~e i 

Londra 4 (A.A.) - Atinada in
l(i!ız denız atesisı ·buluna:ı \'is A
n .. ral Turle btlll:Ün Kral tarafın -
dan kabul edilmis ve Yunan - İtal
yan harbinde ı?özü ile ııördukle -
rini Krala anlatınıstır. 

Arnavutlukta isyan 
yoka:.uş 

Roma 4 (A.A.) - D. N B: 
İn.ı?iliz radyosu son ırünlcrde u-

sanc verici ve bctmek tükenmek 
bilmiven Lir tarzda Arnavutlukta 
İtalyanlara karsı .bir isvan cıktıi!ı 
haberini tekrarlamaktadır. Bu ha
ber salahiyettar İtalvan malıfılleri 
tarafından kat'i surette tekzip e
dilmektedir. 

Valimizin 
• 

mesaı 

üçüncü 
yılı 

< l - oalılfeilea •e,,_ ) 
LÜTFİ Kl&DllKIN İZAHA'fi 
Vali ve Belediye Re.isi Lutiı Kır

cların İstaııbuldal<i iki yıllık bü -
yük faaliyetini &'<çcnlerdc bu sü
tunlarda hulıi>a \'e tebarü:ı ettir
rni,,tir. Kıymetli Vali \ e Belediye 
ltci>imi• üçüncü mesai yılma baş
larken dün kendisile gürı.işen bir 
gazeteci ile hasbıhal csnasmcla ez· 
cümle şnnb:n söylemiıir: . 
•- İstanbul belediyesi para st

kınlısı çekmekten kurtulmanın 
çarelerini bulabilmiştir. Hem de 
Jı.ıllun sırtına yük olmadan!. 

Mat bur. ta gelince; gazetelerimiz 
beui iz'aç etnıiyorlaı·, bil~kis ikaz 
ediyorlar. Ben ber sabah tii ıııasıı
mııı üzerine kadar, ınükeınnıcl bir 
ırıüiettiş raJ><Iru lıaliııde ı:elen İs
tanbul matbwıtından müşteki <>
labilir miyim' Bilakis tenJJtlerile 
'\:oluınu a)d!n!attıkları için müte
p:kkirim •• 

Liıtfi Kırdar ild ytl içind~ ken
disini üı.en, )'Oran ,·ftkıalar olup 
olmadığı hakkı. daki swıle de: 

•- Kar ılaş!ıhnı en bu~iik en
rd, bazı manasız fornıalitelerdir. 
I· akat mücndelcden ıevk almasını 
'ğrenince, onları yenınek te ko -
lay~cyor!.• demiştir. 

Atina 4 (A.A.) - Atina radyo
sunun haber verdiiiine J!Öre Yu -
nan ordu""' Ayasarandaya ilı:i kilo
metre kadar vaklaşmıs !bulunmak
tadır Avni radyo, merkezi ıınınta
kada, kilit vazifesini ııörnıek~ o
lan ErJ!iri şehrinin şark losınııa 
hMtim bulunan ilci mühim tepenin 
de Yunanlıların eline ~eQID.İs bu
lunduğunu haber vemıelttedir. 

Yunan :zayiatı 
Atiııa 4 (A.A.l- Atiua radye -

sunun verdiği rakamlara göre, 
harbin ilk ayı zarfında İtalyanlar 
tarafından açık &chir ve kiiylere 
karsı yapılan hava ak:ınlıtrı C'1ta-
sıı.da 694 kişi ölmüş ve 1070 kişi 
yaralt.nmıştır. 

İtalya üzerinde biı 
h va muharebesi 

Londra 4 (AA.) - Havanın son 
derece rnüsaadesızliiline raıiınıen. \ 
İngiliz tayyareleri İtalya üzerinde 
uçın~lar. bırçok bombalar ataruş- ı 
lar<l;r. İtalyan dafi topları ~iddetle 
mukabele etmisler ve İtalyruı tay
yare teşekkülleri İntilizlere karsı 
11ewislerdir. ::Vlitralvözlerle bir 
muhar<>be olmus. bır 1tal\ an a·:cı 
tavvaresi düsürülrnüstür. 

)/apol'de rıhtımda bulunan bir 
vapura L-.;:ıbetl.Pr oLmu$tur. Di~er 
bir vaııurun da ı·':ırıdıiiı l'Örülımüş
tür. BÜ· ün İngiliz tayyareleri üs
lerine döııanüstür. * ,~a.şiogton: 4 (A. A.) - H~ri 

!:!t>y istifasını vermiştir. 

İngil terede Noel 
yortusuna hazırlık 
Londra 4 (A.A.) - İaşe nazırı 

Lort Woolton. Noel nıünasebetile 
bu v<ırtuya tekaddüın !'den hafta 
icinde :ışagıdaki maddeler;n fazla 
olarak adam basına tahminen 120 
l?I'am tereyafrı Ye 60 ırram çay tevzi 
edile0eıiini bildinnistir. 

İase nezareti. kararlastınlmuı o
lanlar!!an maada yaş ve l..'Ul'U m ey
va ithal edilm'11·ecei1:ini, ancak mah• 
dut miktarda oortakal ııetirilece
i!ini resmen bild;rrniştir. 

Çan l(ay Ş?k'e 
yeni kredi 

Cunkin!( 4 (A.A.) - Ctmki~n 
sa lôh iyettnr mahfillerinden hıldıriı 
diiline .ıöre Amerika taTafmdan Çi
ne acı 1 nn krPd•den maada yakında 
eli:! •r do.st bir uev:et de Çine kredi 
acaca..'<tır. Bu husuıta henüz taf -
silat verilmemektetlir. 

Asker g özile 
cepheler 
( l ind salııf~dep d't·am ) 

Yunan ate~l altına dil~tUgü iç.in1 

.kesilıuişlir. Takriben 25 kilometre 
tı.lan bu cephede İtal~ an kund· 
leriuin vaziyeti gittikçe fenolaş -
maktadır. Buradaki fırka için an
cak sahil yolu ile çekılmtl'l< ümidi 
vardır. La.kin sahilden uzak yer
lerdeki motörize Jru,,vetlerin )·ol 
bulup çekilmesi hayli nıüşl'ül ve 
hatta iınklinsa olacaktır. 

Ergirideki harekat daha ziyade 
in.kipf ederse, buradaki kaTTat
ler belki de imha edilmek lehlik&
sine dü~eceklerd.ir . 

Zaten Ynnan kuvvetleri Pl'e -
medi ile Erciri mıntablarınb 
mühim tepeleri şimdi hemen ki
nıilen tul.muş bulunuyorlar. Bu 
!>akımdan her i.ki şeltrin de Yunan 
kuvvetlerinin eline düşmesini bir 
giın meseleı>i olauk kabul edebi
lfriz, 

Merkeze gelince, Yunanhlar bu
rada da düşman mukavemetini kll'
mak içl.n sünııü hucumları yapmak
tadırlar. İtalyanların he süngü 
hücumlarından son derece yıldık
ları müteoddil misallerile ı:örül
müştiir. Ancak bu cephedeki ha
rekat, şimdiye kadar tali bir e
lıemmiyet ~östermiştir. Fakat bel
ki de yarın Berat üzerine bir iler
leyiş haliııde, b irinci ılertteıle e
hemmiyet kcsbedcbilir. 

ş;lltalde, Göriccııin garbında, 

Yunan kuvvetleri Timoriçada ilcr
lenıektcdirler. ıı.,11;, Poı;radetıen 

sonra, &fokra da&:ını da zaplettik
leri bildirilmektedir. Bu cepheye 
son derece ehemmiyet veren İtal
Ylln erkanıharbiyesi, gön<lcrilen 
taze ihtilat kuvvetlerine rağmen 
mukavemeti ten1in cdemeıniştir. 

Hulasa, bütün cephede mııha -
re beler Yunanlılar lehine ) ~:ıi ye
ni inkişaflar ı:ö.stermekted:r. 

SAA 
içindeki 

Hadiseler 

Bulgar Hariciye 
Nazırının nutku 

Şeh&adebaşı TURAN SillCma 
M üdüri)eti -

Şimdiye kadar c;enilca Arap~a filimlerin en r;üZ<'li ve 

FATMA RÜŞDÜ nün büyük muvaffaldyeti 

(Bıı :ruınm metinleri Ana. 
dolu Ajmsı bültenlerinden 
alııımıstır. ) 

Telhis etlen: MUAMMER ALATUB 
Bulgar Hariciye Nazın Popof 

dün SobrllllyHa bir nutuk söyle
miştir. Naw: evveli\ Bnlı:arisUını 
harp dışında lıulunduunak, Bul -
~ milletine sulhu U.mhı etmek, 
memlekeli..D. emniyet ve i>tiklali
ni, hak ve menlaatl<rini mııhafa
sa eylemek husıı."'111da hükiuuet 
t..rıı.fından_)'apılıuı tı...)uttalı hatır· 
ıaınuş ve bilkıimdin bu viıdiui 
•uıabildiı:ın; ve hu uman bu si
~ •sete ....ı.k k .. 1 .. ,aj,!.ır. ilave et 
miştir. 

Pcıpof, cenubi D"'rue~nın Bul
~.ristıına iltihakının miı bim bir 
lıaılise ol<tuğun.ı işaret ederek, bu
mın maddi oldoğt. kodar, manevi 
ehcmmi)-eti oldui.'lmu, Hulgariı.
ionla m•h•u devletl~ri arasında.ki 
mevcut deııtluk münr-M!betlerini 
takviye ettiğini söylemiştir. 

Popof Kral Borisin Hitleri zi
yareti hakkında da şunları &Öylc
nıiıtir: 

·Bu gorüşme Bulgaristaııın ve 
en yük.sek şefinin clıemıniyetiae 
işnı·et etnıiştir. Bu ziyaret a~ ui za
m;,ında Alıııanya ile Bul~ristan 
arasında~ii c.lostane lııiinasebetleri 
bir defa daha tebarüL ettirmi~tir. 
Cenubi Oobrucanııı a\·detini Bul
gar - ı.unıen ruünasebetlcrinôıe- a
çılau yenı :;ir devir olarak tcliıkki 
eder. Cenubi Dohruca üzerindeki 
Bulgar haklarınm Sovy~tlcr Bir
Uğ:! tarafından tauılmusı Bul!{ar -
Sov~ et ınünasebetlcrin n miü•ait 
bir tarzda iııki~afına yardıın et -
nıiştir .• 
BULGARİSTANIN TÜRKİYE 

İLE MüNASEBETLERİ 
Bı.lgar Hariciye Nazırı, Bulga

ri•lnn - Türkiye ıniinasebelleri 
hakkında da şunları söylemiştir: 

Bulgar.istnn - Türkiye nıünase
betleri, iki ıııenıleket arasında 
mevcut dostluk ve bitaraflık mu
ahedesi nıW'ibince inkisaf etmek
tedir. Türk ma.lbuatn~ yükselen 
bazı naho'? seslere rnğnıen iki ınem
leket arasındaki münasebetler, 
mütekabil hürmet ve d.ısllıık esaı;
larma istinat etınektedif. Türk 
Trakyasında yapılan askeri ha -
zırlıklara ııelince, Türk hükiımeti 
bunların sırf tetlalüi mahiyelte ol
dııldarı hakkımla mükerreren be
yanattu bulunmuştur. 

İki memleket arasında mevcut 
iyi koınşuluk müno.:.scbetlerioiu is
tikbalde <lah:ı ziyade inkişaf ede
ccı':,inc kaniim. 
BULGARİSTAN HARP HARiCİ 

KALACAK 
Bulgar Hariciye Nazırutdan baş· 

.ka, Ticaret Nazırı Sagarof da be
yanatta bulunarak, Bulgaristanı 
harlıiu 11ariciude tutmak için hü
kiunetin elinden geleni yapacaiı 
hakkındn teıninat vcrıni~ ve bu 
s-Ozler g:ızctelerde büyük lıarflerle 
ııeşredil ıııiştir. 

Akşaın g9zetelerinden Mir, bu 
münasebetle yazdığı bir makale
de di_ı.or ki: 

•Şinıtli ccnıtbu şarkiniıı s&kin 
bir k~ geçireceğini ümit edebili
riz .• 

Veca gazetesi de, Bulgar d~ si-
• asetiııiıı doğrµluğunn tebarüt; et· 

tirmekte \'l' yabancı matbuatın 
bu hususta fikrini kaycleyleıııek -
tcd.ir.• 

Bulgar Başvekili Filof, rU.atsız
lığı dolayısile dün Sobranyada 
beklenen nutlaunı söylememiştir. 

YUNANİSTANDA HA:&P 
VAZİYETİ 

Atina radşcısanUll verdiği ma -
!O.mata göre, İtalyanlar bütün cep
he boyunca ric'at elmekted.ir. Bu 
arada da birçok müstahke111 mev • 
kileri terketmişlerdir, 

Cenup bölgesinde İtalyanlar 
Ayassrandanın takriben on bir ki
lometre şimalinde bulunan Del
vina şehrinin etrafındaki tepelere 
çekilmişlerdir. 

Daha şimddeki diğer bir bölge
de, Yunanlılar düşman lruvvetl&
rini siingü hücıımlarile mevzile -
rinden çıkarmışlar ):e neticede 
2100 metre irtüadaki qağ meni
lerini ele geçirmişlerdir, 
Şima!de Pogradet mıntakasm -

da muharebeler devam etmekte -
dir. 

İSPANYA DA HARBE 
KATILMAK İSTE'llİYOR 

Maılritto, İngiltere ile İspanya 
aras'!'da imza edilen mali anlat • 
ma, ispanya ile hpaııyol Fası ve 
•lerlin blokuna dalıil memleketle
re yapılacak tediyatı ihtiva etmek
tedir. 
Anla~mn yapılmadan evvel İs

panya harp harici kalacağı hak -
kmda teminat vcrıııi~tir. Bu ha
herlrrin sıhhati tahkik edilme - • 
mel·le beraber ispnnyanm gayri-

ı nıu.h::ı:-'p o!du~una dalı yr4nlan 

(Başmakaleden devcım) 

biitün lıpkanlarla hizmet edecek 
bir Bulgaristan bakkmda elbette 
ki dostluk dışında bir düşüncemiz 
ve hareketimiz balı.is mevzuu ola-
-L 

Hulasa, Bulgar Hariciye Nazın 
nutku ile vaziyetin aydınlanma-
81118 yardım etmiştir. Yukarıdan· 
beri izah ettititniz gibi bu nutkun 
özünü ken4.i anlayı.~ız dahiliade 
daJıa veciz bir halde teba.rilı ettir
mek için tekrar §Ulllan söyliyebi
liri%: 

A- Balgarista.a miltvere, aila
nrin yeni nizam ve Avrupayı ' 
~"- tanzim politik.asma mü
temayildir ve fakat şimdiki laal.., 
mihverle lıeralıerlii ilan etmek
te• içtinap etı.tiştir. 

B- Bulgaristan reviziy..m.t ı · 
politikailllı muhafaza eyleıııekte 
ve fakat yine şimdiki halde kom
şulan ile normal miinaseloalını 
idame etmektedir. 

C- Bnlgıırist.ıuı kendisince milli ı 
talep telakki etti!i mcvzulımn ta
hakkukunu harpsiz kur(armak 

1 

emelindedir ve bunun böyle ola- ı 
biln1esi için d.e •Grajova• mua
hede'ini miim.kün kılan ia.ı.kilıı ve 
sebeplerin diğer sahalarda da ıu· 
hur ve vukuunu kollamaktadır. 

Bütün bunlarla b.raber, Bulı:ar 
Hariciye l\"azırııun nntktmu u

mumi politika bakımından Bal -
kan sulhunun ınahfnzi:veti ve Bul
ı:-aristaıun !ıarp dı~ında Laln1ak 
niyet ve kararı itibarile i~ l ka~ı
lamak yerindedir. 

Nutuk, münha~ran, Türkiye -
Bul(iarİslan bakımından i•e yuka
rıda da izah etti ğimi< gibi her iki 
millet efl fırı ıınıumiyesi i~n tat
minkardır ''e iki devlet au>ında
ki karşılıklı dostlu!: ınauasebet

lerinin mncudi) etini tebarüz et
tiren yeni ve resmi lı!r vesikadır. 

' 

Sliphe y<ık ki, i<tikbal i~in de l 
Bulgaristandan beklediğim'z ayni 
do,tane ve bitaraf hat1ı hareketin 
devamıdır. 

ETEM İZZET BF.NİCE 

Yunan erlerine 
gönderil(!cek 

şeker 
Noel münascbetile Yunan as - 1 

kerlerine ı:-önderilecek şek,erler 

için şehrimizia. lıirçok maruf şe-1 
kercilcri ~·ilılerce kutu şeker he-

'ıliye etmeyi karnrln~tunıı;ılardır. 

SAADE YUVA 1 
Tiirk~e sözlü Arapça prk;lı şaheseri 

Arzuyu umumi üzerine: 

Bir Hafta Daha Göstermzğe Karar Vermişt:r. 
10.2r.O ki~inin büyük bir alak.a ile se~-rettiği \'e candan aldıkşladıı(ı 

bu filmi görmek içiJı son -.e ikind haftasından islifade ecliı:i:r. 

Ayrıca: /-/ J R S J Z K J M ? ... 
GEOKGE O'B iEN'in lın mevsim irin çevirdiği 

büyük sergüzest filmi. 
BU AKŞAM: San'atkfır NAŞİT v .. ~rkadaşları Okuyt m SlJZA~ 

YAKAiı ve yeni VAR'tETE •umaraluı. 

ADA YOSMASI ~0pr:r1! 
Sinema 19.30 da başlar, 21.JO da biter. Tiyatro 21.3:i de ba~lar. 

Tiyntr<ı -.e sinema hir biletle girilir. Tafsiliıt el ilimlamdn.-

ÇEMBERLIT AŞ ~:111e- FERAH 
İatanb~'ua en büyük BUGLJ"N m•.ti_nelerden 

2 81.uemaaı.ıda ıtıbaren 

Sünı:;üsüne Şan, Satlcağıııa Zaferle~ kazan:iır•n ::11ılli 
Z er ıJestanın,ız 

CANAKKALE GEÇiLMEZ 
Bt.,-'<'ki.rı: ~&d~ıti~ı liRyaak Süpcr' iz;;ı: Zi)·a ·ait..ır 

/I} ııca: Her 2 sineBJathı ayni zauıuuJ:ı il.8vet~"' 

1- SİLAHŞÖRLER - PARAM U H T 1,~~lsl~;l 
revüsü TÜUKÇE 

Bu A ltşam S:ı.at 9 da 

~lELEK 
Sinem 11!1.nda 

~l:tş Rollerde-: 
DON AMECH.K -

so 

K•ı.,pJeri tiheten bir ınüzik ... 

Gi;niillere laeyecan vere:ı bir aşk 
&cıtkli şalıe11e sahııcler •. 

Hiwi ve ıte{is IHr m4'nıı ... 

AL JOLSON - ANDRE.\ I.F.EDS 

BESTE 
m;yük bir artistin eı.edi Aşkı ve Hayatı. 

Aynca: En son Foll>ı Dibaya halıerlerı. 

Dikkat: Bu gece içia. loca kal ... m,.tır. N•marnlı h;:..ııerini1i 
evvelden aldırın. Telefon: 40368 

.__,. / "" • • --·~ • - .:ı.•..,,· -· ,~ • .....__-~ - ·1"' 

Seven kalplerin çarpllltıııından yaratılaa ... 
Gürliyeıı toplann sesiaden haş mel alan... 
Çaldırtan müziğin tlllğm.elori ile süslenen_ 

CASUS AŞIKLAR 
HE&BR&T MA&SRALL - G~TKUDE MİCHEL'in 

en büyük muvaffakiyeti: 
PARA.~ Şirketinin plHıeer ler dizisındeu bir incidir. .... 

LALE'nin Yarm Akşamdan 

idbaren 
Z.fer !tafta ıu olacektrr. llami,etperver bayanlar ayrıca 1 

bin lira daha tııplı:v:ınık şekerci - ::i~iii\l~i 
ler cemi) etiJıe ,·ermişlerdir. He -
diyelerio 10 - 15 bin lartnyu bu
lacağı kııvvetle t!'hınin edilmek · 
tedir. l 

HAYArJNl, BEŞERİYET İÇİN bir feliket et .. VEREM mikra
bunun müca<lclesine feda eden 

ROBERT KOCH ......................... 
Hazi j bir ölüm ÖLÜME KARŞI .S'A V AŞ 
Yirmi beş yıldanberi Türk ma._ Filminde: EMİL JAN:-JİNGS tarafndaıı. yaratıhmştır. & Birillci 

buat ailesinde faaliyetle çahşım kiıunı Oıuaa günü .ıuatiıaelerda.ıı itibaren 

Son Telgraf müesse,e•i idare İl- SAKARYA s· d 
mirlerinden B. Alinin pederi 'feh- 1 JnemaSJD a 1 
ınct Gümii, dün gece Allahın rab- • • 

ınetine ka~u.şmuşh1r. l\lcrhu1nu n 1 ı1•••••iiiıımci:mıi:ıilllİİıİm1İiLJ~;-:==-::;-=-:=-=-:~~-= 
eeııa<csi hu gün Nu.ruos1naniyedeki ! ı iL • d • b Jd 

R..-~~ "" • le .. __ aı ran evu evı aa1 ı c,·'ndeıı l;aldırılmı~ ,.e ailesi mak- ~~ matine rucu • 
beresine üfnolunmuştu.r. Arka · iôbaren ıturtuluJ, SiMmkoJo, Det>nııen 

oolı:alc, 32 nuaaradoı otur.n İlısaa ve 
Saadetlıı nndevuculult ,..ptıgı lesbit 
edilmiı w alıUI< z.abtiası memurlan 

bU' cilnnıli ıoqloııt ;raparak, - baza 
lı:adm n er~ bulmuı~rdır, Ev mı.. 
~ İMc Ye 8-del adliyrye 

teolJm """mifür. 

daşııııız Aliye nğraclığt bn büyük 
acıda n dolayt başsağı, merhuma 
mağfiret dileriz. 

l.>e~anatuuı b ... ca teminat veril
mediği anlBJ!lmııktadır. 

İTALYANLAK MAKARNA 
~ULAillIYOR 

İagili% gazeteleri, İlal anları& 
Arnavııtlı•.kta uiradıkları hezi -
metten balısedederkea, İtalyıuua 
iaşe vaziyetini de gaadea ı:eı;iri -
yarlar. Tayın.is ı:.aze~ d.i,yor ki: 

İtalya bu harbi ;yapınaltla ket>
di i.sti.klilini kaybederek Alınan
yanın nüfuzu ve tahakkümü altı
na düşmektedir. Bu sebeple Mn -
solliıi bugün pek iyi biliyor ki Ar
navutlııkta ve Yunanistanda bir 
za!er temin edeınesse şinuli mev
zii bir halde kendini göstermekle 
olan heyeeansızlık kolayca umemS 

bir hoşnutsuzluk haline döıaecek
tir. 

İaşe cihetinden bakıldJiı vakit 
italyamıi umnmiyetle makarııa 
fikdanına ve timal eyalet1erillllle 
ise ekmek yoksuduğuna maruz 
kaldığı görühnekted.ir. Eylôl zar
fında vesika usulüne ria;vets4li.k 
gösterdiklerinden dolayı 197 ma
ğaza kap~nmışbr. Sanayide ilk 
maddelerin yokluğu kenılini cös
termektedir. Fakat İtalyanın ea 
zayıf noktası :mımeviyat cihetidir. 
Siyasi adamlar lllkerleri iktiju.. 
sızlıkla ittiham etmekte, ukerler 
politikacıları takbih eylmnekte, İ
talyan milleti İie İtalyan şehirle
rinin daha kolay surette bombar
dıman emhnesine sebebiyet veren 
batahırmdan dolayı böldlmeti 
meı; 'ul tutmaktadır. 

AL KAZAR 
Sineması 

Mevsimin en heyttaah bir 
pl>eseri olan 

İstikW <WI lee'' k- 112 nımaşnlı ~ 
~ üçilDai kat.ında otunıı.alt

ta olaıı Marikaaua evinde de a.-aıtu-

- ,-•pe'"•• ..de kaduı ve erkekler 
hu>ımdııtıı. .,....\it, llarilca ~ 
wr.fhn'Pk. ---yeni Üsküdar hapisha-

nesi midürü bu aabah 
iıe baıladı 

KIZIL ORMANLAR 
HAKiMi 

B-. rollerde: 
CHAKLES BİCKFOROL ve 
J'.&ı\N PAJlKER Columlıia film 
§irketinin Fransızca sözlü ve 
mi5Jine ender tesadüf edile
cek derecacle heyec:an ve hare
ketli bü iik aer " e t romaaL 

Konveye davet 
KiiçiMı t ıezar Alt.ok .ıtenc;ler bir

'l5ltinden: 
~ beden terbiyesi :Lı -

tanbnl bölıresi baskanlıhıdan alı
nan emir üzerine 1ru1ülbürnüz Akın
sı:ıor lruliibii ne biriesımek üzere 
varın saat 19 da kurup merke~ine j 
biltillı. aanm ııelmeleri rica olunur. 

O'sküdar ceza ev\ müdiirlü~ne 
tayin olunan Samsun ceza evi mü
dürü Keımal K esltiooilu bu •abalı 
ıelerek venl vazifesine basl~ruış
tır. Ü&kii.dar hapi"1ıanesinde de 
ınmaıJn bir reiim tesıs olunacak -
tD'. 

Şoförler cemiyeti Vila-
yete müracaat etti 
Soförler oeıniyeti vilayete sifa

beo müracaat ederek benzin ta -
sarrırfund:ın matlfrıı ı:avenin tcmın 
edilemediğini cünkü günlük ben-
zin sarfiyatının azalma<i.ı~ını ve 
hllüis takıri buhra:ıu tevlit ettiğini 
bildirmiştir. 

Vali muavini müracaatin tah -
riren yapılmasım ve keyfiyetin 
tetkik olwıacahru kendilerine söv
lemistir. 

Bakırl<6vünde!ti taksilerin mı -
maralan kamilen dft old~ndan 
bir Riin tak~i bulunmakta, d:i!er 
Jıiinleide bulunamamaktadır. 
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Yazan: lskendcr F. SERTELLi No. 57 

Gazi Muhtar Paşa hala lıtanbulda: "Hele bir 
Arnayutlar benim adımı duysunlar; görecek

siniz her şey nasıl düzelecektir!,, diyordu. 
iı*ıllbm bittiiiini ...., makul 

"Arnavutlar benim ismi- ve mantoo bir warenın bas. 
ladıiını il.in ediniz ve netice"ii 

mi duyunca eğilecekler., hemen oildiriniz.• 
Sadrazam 

NihaTet bu arada, (İttihat w Gazi Ahmet Muhtar 
Terakki) erl<aru perde arkasına Üskiiı> valisi bu telgrafı e.şkiyaya 
('ekilerek. ortaya bir takım kuk • ve asilerin elebaşılarına ııösterinor
lalar ÇJitarrna~ med:ıur oldu: Sait sa da, .istihzadan. alakasızlıktan 
paşa kabınesi yerine <Ahmet .Muh- i>aska bir mukabele görmüyor. 
tar p&şa• hükümeti ırecti. H·"·"'-' Ahmet Muhtar pasa 

u.u.....'-' •-avutl·"~·'-' ·•-ı..::. .....,.....,, ..,.....,....., "'" ""........, -""' "" - Üsküp ve sair Rumeli vilayet -
tün Balk.anlan sarmıştı. !erine bu mealde telı?raflar cek -

Muhtar paşa kabinesi acaba bu mekle beraber - İstanbulda eh ıı:öi-
isvan a~ söndürebilecek miY· sünü :kabartarak: 
di? Yeni kabineden en zivade ce • - Arnavutluktaki ihtiLili ı:--
ladet., w adalet bekleni'(<>f'du. Hal-
buki o da selefleri ıtibi tereddüt ve tırma1ı: iıc:in Ahmet Muhtar mnnı

nın oralarda şayi alınası kafidir. 
Eaa! i<;inde bocaladı durdu. Go··-··'-ın' iz ki, su bir iki .,;;" i,.;n. 

Ne beklenen ceı.adet ve adaleti '"""""' ~~· ~ 
«iis!etbildi. ne de vaziyeti kav • d<'! isvandan ...er kalmıvacak. her-
adı kes isine dönecek ve memlekette r . 
Bu ialttin masa basında halle • yeni bir huzur 'ile sük\ın devresi 

dilecek islerden olmadıihnı anla • baslıvacaktır .. 
mak ııerekti. Kabine azasından sa- Demişti. Muhtar paşa bu sözü 
lllhivenar birinin Arnavutlui!a ıtit- hem kabinede, hem de bir vükeHI 
mesi. halkın derdini, hastalıihn içtimaından sonra ııazetecilere tek-
rulıunu yakından ııörüıı anlaması rarl:nmşh. 
!Az.ımlı:.en ve bu l:ıeltlenirken. va - Muhtar -paşa bilnıivordu iri. alev, 
pı~. Yine eski ve köhne Babı- Arnavutluıhın her kösesini birden 
ili zihnivetile isin halli ve ateşin sarmıstı. Artık ateş sahasına l!ir -
bastırılması cihetine l(idildi. mek bile irnkfuısızdL. Arnavutlar: 

Yeni kabinenin Ü~ va - - Hanıti kabine ırelir.ıe ııelsin. 
lisi bizim kabine ile isimiz 'ı'Qk. Biz. 

-Lıkiva ile pazarlıli'a ~ istiklal istiyoruz. 
Hm. 1ıeri .ııelenlerini satın a- Deme~ başlımıışlardı. Artık, 
lalım. Buna yanasmıyanlan Muhtar pasanın adını duvunca iiti-
siddetle tedip edelım!• len sövle dursun, bizzat hükiimet 

DİVordu. Halbuki, valinin satın meflıımıcına bile kıy.met veren 
ahnX istedii!i adamların davası yoktu. 
büvüJrtü. Bu, bir alı.s veris mese- (Devamı var) 
lesi deeil~ alevlenmis. büyümüş ve ----------
treri dönülmez bir hale l(ehn.ış olan 
bir milliyet davası idi. 

Üslrüp valisinin bu te!ırnıfına, 
Sadrazam Ahmet Muhtar paşa ba· 
kınız ne cevap verivor: 

c Üııküp valili~e 
cMemleketin her kösesinde 

ZAYİ: Çatalcanın Sazlıbosna illı: 

mekebinln beşinci ınnıfından aldığım 

~a-.me ile, nüfus kAğıclımı ka.:r
bettim. Y enllerini alacağımdan eski -

!erinin hOlonil yoktur. 
Feyzullah o~lu 212 No. Mı,ıharreın 

İstanbul Üçüncü icra memurluğundan: 
Mukaddema İstanbulda Yeşllltöyde Şevketiye mahallesinde Bulvar ııokatında 

f"1 numarada mukim iken bilB.hare Mmra gıdip mezl<Cır mahaldeki ~tgah 
adresi metbul bulunan Aiufiala Sabn. 

Vecdi Selenin ı.i.mmetinizde alacağı olan llc1 bin .T'ÜZ liranın tahsl.Ji husu
mnda temini için aleyhinize İstaııbul asliye t ttncü hvkıık mahkemesinden is-. 
tihsa.l ve infaz için dairer.ıize tevdi eylediği 17/'1/HO tarih ve 40/39 sayısına 

'IJıukayyet haczi ihtiyatı kararnamesi mueibınce ubdei ta!arrulunuzda bulunan 
Yeşilköyde Şevketi,.e mahallesinde Bulvar soltatmda klin 47 numara ne mu
rakkam maabahee haneniz kaydına haciz i.şattti kooduğu tapudan gelen tasa1:,rut 
kaydından anlaşılmıştır. Ve bu huswıta t~rnfınızA U-hliıti mııktazi vcırnkanın ika. 
mc•galıı hazınnızın me<;huli,.etl haseb!le bir ı.:r mllddeUe !linen tebliğine merci 
h.fıkinılitince Urar verilmı?kle beraber mez..kuf' alat:a;a ait ve yukarıda mıkdarı 
r-aııh müddeabihin maa masarif ve saire tahsilini mutazammın İstanbul asliye 
i üncfl hukuk hakimliğinden muta ve 7ıne daıremize mevdu 17/7/94-0 tarihli 
W' 39/257 sayılı il~ muc:bince tarafınıza tebliği >cabeden icra emrinin dahi ayni 
müddetle ilAnen tebliği kt!'Za icra h&kımHğince karar verilmiş olmakla tarihi 
tlJndan it.ibaret mezkOr müddet zarfında ve 40/3856 dosya numaraSJle hacze karşı 
bir itlnw.ııız olduiu takdirde dermeyanla beraber mevzuubahs ve hilltnıe ikti
ran ~ pa~nııı tahsili.ne dair tetkik merciinclen ve temyiz mAhkerr.e5mden ve 
tadei muhakeme yolile ait oldu!u mahkemeden bır karar getirmediğiniz ve 
mahkUmünbıh borcunuzu vermediğiniz ve yine bu ı:niiddet zarfında mal beya
n1nd3 bulunmadı«ınız veyahut hakikate muhaltt beyanda bulunduğunuz takdirde 
müddeti mezktirenin hitamını ımUteakip cebri icra suretile lhımgel~ muaınelei 
kanıınlyeye Wovessill kılınacağı malümunuz olmak ve her iki husustaki tı-bligatın 
ıaraf1nıza tebliii makamına kaiın bulunmak üze-re keyfiyet ilfınen tcblik olunur. 

40/3856 

Ticaret V ckaletind~n: 
'Ncanl'l mun.ka~i i~lerinde ücretle istihdam edilmek üzere barem kanonu 

btık..ıın :eri dahilinde ve a.ggarl lise tab silli memur alınacağı hJ.kkında evvelce 
ya~ıılan i~n üzerine müracaat edenler ve edecekler arasında Ankara ve İstanbul· 
rl:ı n iisahaka imtihanl:ı:n yapılacaktır. imtihan her .iki mahalde 9 bi.rincı..kiınu.a 
1940 pı.arıesi günü saat on dörtte icra edilecektir. 

Bu menuriyetler için tahriri talep~ bulunan ve bulunacak olanlann imtihan 
ıunu ötleden evvel Anlo•rada Ticaret V ekAletl iç ticaret wnum mildtirlutune >e 

İ.st:ınbuJda mıntaka ticaret müdürlüi'Qoe müracaat edip imtihan için k.enclileriru 
kayıt eWzmeleri lüzumu iUn olunur. cll453> 

. 

YAVUZ SUL. ·11 SELiM 
Ha lif el,r Diyarında 

No. 61 Vauo: M. SAMI KARAVEL 

«Demir al! Düşman Üzerine yürü!» 
Barbaros, planlarını hazulamış, 

kuma.ııdanlarına teblıgatıru yaır 
mıştL Harp meclisi dağıldı. Her
kes vaziiesi başına gitti. 

Bu sırada ehlisalip donanma -
8lndan bir filo karaya asker dök • 
mek fikrile boğaza kadar geldı. 
Boğazın muhafazasına memur 

Türk askerleri düşman filosunu 
topçu at~ile karşiladilar. 

Dü.şın.an filosu da karayı top a
teşile döı(mcğe koyuldu. Bunun 
üzerine Barbaros, ümeradan Mu
rat ağa ile gönüllü korsan filo -
sundan Turgut R~isi ve Güzelce 
Mehmet ve Sa<l :k Rei.<i ve daha 

sair birkaç tecrübeli reislerin tah
tı idarelerınde bulunan gemiler -
den ibaret bir küçük filo oevketti. 

Bu müfreze boğazdan usuletle 
ve di4mana belli etmeden çıktı. 
Taarruzda bulunan di.işman filo
sunu bir baskınla yanlarından ve 
j.'erilerınden vurdu ve kaçızdı. 

İki gün sonra düşmanın birkaç 
parça büyük kadirgalan limanın 
ağ=a ka<lar gelip oradan Türk 
donanmasına top atmak gibi bır 
takım harekıi.t gösterişi yaptı. 

Düşmanın bu hareketi Barba
rosu sinirlendirdi ve dönanır,asma 
şu emri verdi 

l.tanbul dördüncü icra memurl•ğundan : 
Dairemiz.in 937 /1919 IOIYllı dooyasııada bir borçtan dolayı mahcuz buhmen 

Xasımpaşe.da Gazi Hasan paşa mahallesinin tenhane kapıaı ve Gülhane ve orta 
dak1arda eski 10, 12, 14/16, 2, 1 "' 2 yeni -.e ı.:ı, H, 16, 18, 18, 2 ve 4 sayılı bir ta
mı. Recep ve Musta1a e1endilerin arsası -.e bir tarafı Mlsırlı Sait ağnnm kabveal ve 
l1ti tarafı tarikiAın ile mahdut -.e tamamına (365-i) üç bin allı yüz elli dört 
lira kıymet takdir olunan altı dukkiinı bir hane ve bir ahın müştemil ıayri 

menkulün nısıf b.ia&esinin açık arttırma ile paraya çevrilmesi.ne karar verilmiştir. 

Gayri m...tultın evsafı: Halen 12, 14, 14, 18, 2, 4, ı. 3 taj numaralarmı ha
'ftdlr. 

12 mımanılı d(i)tkon: Halen iJk.,,,becl d!llcktru olup içinde Mehmet Ali ıın
oedar oturnıalı:tadır. İki eokağa ceph .. f ve kapısı ..._rdır. 

H numaralı dükkan: Mezldlr dükUnda ayda (!50) ltıınııl !le terzi Ahmet 
lı:iı:acıdır. Tahta kepenkli ve zenin alıfap döşelidir. 

16 numaralı cfükkklın: Halen kapalı olup oyda (2) lira Iradı vardır. Olduiu 
ııöy lenllmiştir. Demir kepenklifu. 

18 numaralı çift kanaUı demir kapıyı havi olup 2 ye 4 numaralı dfikk.Anla
nn üstündeki odal"1'a çıkılır. Bir koridor üzerinde biri Jtar.ınlık beıı oda bir ba!A 
bir mutfaktan ibarettir. Ayda (8) lira ile sütçü Yusuf kiracıdır. 

2 nuruaralı ıfükkAn: Mezldir dükkiuıdıı tı;1da 4 lira ile m.ııranıoz Hasan ki
racıdır., 

4 ııwnarah dükkinda oyda ilti lira ile HilsnlJ'e lı:lracıdrr. 

12 numaralı İşkl'mbeci dflkJr:Anının 7anında 1 num:ıray:ı havi demir kapıdan 
içeri ııtrlllr. Zemini malta döfeli bir taşlık:ta lfkembeci dükkAnına açılan bir ka
pısı ile arası tahta perde ile böl(lnmUs 3 numaralı dükkfuıın arkasına tesadüf 
eden aenı.in.i lwmen loş ve kısmen çimento kaplı el tulumb.sını havi kuyulu 
bir mutlak olup mezkO.r taşlıktan bizinrj kata harap ve ahşap merdivenle çıkılır. 

a. 12, 14, 16 numaralı diikkAnlann üstüne tesadüf eden kwmda bir karanlık altı. 
oda bir ha!A bir mutfaktan ibarettir İçerdc elektrik varılır. 

3 numaralı dük:lcln: Demlr kepenkli olup halen kapalıdır. 
Umumi evsa!ı: MezkOr ıayri menkul Uç tarııfı yol ile tahdit edilmiş kAgi:r 

dilkkiınlann beden duvar!= olduğu Pbf dahili ıhşaptır. Umumiyeti itibarile ha
rap ve tamire ınuhtaçtır. ı 

1- İwt>u gayrim<!nkulün arttırma Prtnameoi 5/12/940 tarihinden itibaren 937 / 
1919 No. ile İstanbul 4: üncü icra da :resinin muayyen nurn:ı:ra~ında herke
sin görebilmesi iç.in açıktır. İlfında yazılı ol.anlardan fazla malün1at almak isti
nnler, iJ.bu §Brlnameye ve 937 /1919 dosya No. sile memuriyeti:niz• müracaat 
etmelidir. 

2 - Aı·tt.ırm.aya ~tirak tç:n yukanda yazılı kıymetin % 7,5 nisbetinde pey 

akı:;e:si veya mil11 bir bankanın teminat m .. ktubu tevdi edilecektir. (Madde 124) 
'J - İ:potek sahibi alacaklılarla di!er alftkadarların ve irtifak h3kkı sahiple

rfniıı ıayri.nl\ .. kul üzerindeki haklarını, hususile faiz ve masra.fu dair olan iddi

larıru işbu ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde evrakı müsbitelerile bir
likte memuriyri:imize blldirmelt::ri icabed~r. Aksi halde hakları tapu ıicili ile 
sabit olmadık.;a satış bedelinin paylaşınas:ından hariç kalırlar. 

ıl - Gö!ilerilrrn. günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesini o
kumu.s ve lüzwnlu WJalfimat almıa ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar 
olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 26/12/HO tarihinde perşembe günil saat 14 den 16 ya kadar 
İstanbul dördt.i..nci.l icra memu.rluğunda üç dela bağırıldıktan sonra en çok art 
tırana iluııle edilir. Ancak arttırma bedelj muhammen kıymetin ~· 75 sini bulmaz 
veya •t.&ş iatiyerJn alacağına rti ;hanı olan diğer alacaklılar buluPNp da bede 
bunlann bu gayrimenkul ile temin edilmiş alaca.k1arının meemuundan tazlay 
çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 10 gün dah 
temdit edilerek 8/1/941 tarihinde pazartesi Cilnü saat 14 ten 16 ya lı:adar İstan 

bul dör-dttncü icra memurluğu odasında arttırma bedeli aabt istiyenin alacağuı 
rii:('hanı oJan diğer alacakhların bu gayrimenkul ile temin edilnıiş alacaklar 
mecmuundan fazlaya çıkmak p.rtile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir 
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bedel elde edilm~ ihale ,.apılmaz ve satış talebi dü;;;er. 

6 - Gayrimenkul kendlı:ine ihale olunan kimse derhal veya verilen mtih 
ıet içinde parayı vermezse ihale kararıfesholunarak ı~cnd::sinden evvel en yük 

Jek teklifte bulunan timse arzetmiş olduğu bedelle almağ:ı: razı olursa ona, raz 
olmaz veya bulunmazsa hemen yedi 811.n müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok 

arttırana ihale edilir. İki !llale ırasmdakl fark .,., ıeçen ıUnJer için % 5 den be
IBP olunacak la.iz ve dii:er :zararlar aynca hükme hacet kalmaksızın memwi,ye

. 
-
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timizce abıcıdan tansil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak .:rıılıın tapu ferağ haremi ;rlrml 
senelik vakıf laviı. bedelini ve ihale kat"ar pullarını vem.eğe mecburdur. Mü 
terakim vergiler, tenvirat ve taMffat Ye tellAliye reı:minde-n mütevellJt belcdiy 
rüsumu ve müterakim vakıf lca.resi alıcıya ait olmayıp arttırma bedelinden ten 
zil olunur. İşbu p7rimenlı:ul yW.....•da ıösterilen taribde İstanbul dördüncü icra 
m<!r11Urluitu odasında ltbu ilin ve ı...ıerilen arttırma şartnamesi dalresindc aa 

-
e 
-

tııacatı llln olunur. 1137 /1919 

İstanbul Ziraat Mektebi Satınalma 
Komisyonundan ı 

Harici elbiso 
Palto imalıyesi 
İş ayakkablSl 
(postal) 

Muhammen Llı. El<ıi;tmenia 
Mithrı bedeli le• aatı Tari'11 Saati Şekil 

90 takım 
37 adet 
90 çili 

Ura Kr. Lira Kr. 
23 00 

8 00 
1 50 

177 i6 
50 12 

13/12/940 
13/12/940 

14 Açık 

14,30 Açık 

İstanbul zlTut mektebinin cins mlkdan yubndıı .:razıh ihtiyacının 13/12/940 
tarihine r&!;tlıyan cuma günü saat 14 de Beyo~ İstiklal caddesi 349 numarada 
liseler muhasebecili;:ınde taplaıııacak komisyonda atık eksiltmesi yapılacaktır. 

t ist~klilerın belli Sflatten evvel muhacıebe veznesine y:ıllraca.kları ilk temina 
makbuzu ve 1940 mail yılı ti.ı:aret odası vecıikasile birlikte ek~lltme saatinde komis
yona mtiracaatları ve evsal ve şartnameleri her &iin adı geçen muhasebecilikte 
cörüp öt~erl. •11169• 

Dalga Uzunluğır. 

1548 m. 182 Kc/s. 120 Kw. 
T.A.P. 31.7 m. 11465 Kc/s.120 Kw. 
T.A.Q. 19.75m. 15195 Kc/s. 20 ~ 

Her gün, öil'lenleri 19.7( metre/ 
15195 kilosikl TAQ ve akşamları 
31. 7 metre/ 9465 kilosikl TAP kı
sa dalga poetalarile yapılmakta 
olan: 

ECNEBİ DİLLERDE HABER
LER NEŞRİYAT PROGRAMI: 

Birjnci servis İkinci servis 
İranca Saat 12.00 Saat 17.30 
Arapça • 12.15 • 17.45 
Ellenee • 13.45 • 18.45 
İnırilizce • ı.ı.15 • 21.15 
Fransızca • 14.00 • ıı.oo 

Saat 18.00 ~am ve meınle • 
ket saat avarı. 

18.03 Müzik: Sunat saati (Pl.) 
18.30 Konuşma: Dı.s POiitika ha-

disel<'ri. 
18.45 Çocuk saati. 
19.15 Cocuklar için müzi:k (Pi.) 
19.30 Memleket saat ayan ve a-

ian• haberleri 

1 lnhltNlrlar 
I - Mevcut ırllmunesl 

U. MDdürtü~üı,,d~ 
·'i ;ılılıİd 

mucibince clOO> adet kıyım bı<:ağı ınu.e 
'Pe hesabına pazarlıkla satın alınacaktır, 

II - Pazarlık 9/Xll/940 pazartesi günü •aat 14 de Kabata~la 
mO.bayaat fUbesindeld alım komisyonunda yapıJacaktır. 

III - Nilmune ııözil geçen şubede görülebilir. . edı<" 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte tcklıl 
ftat '1z.erinden % 7,5 &Uvenme paralarile birlikte mezklır komjsyona ııı 
lan. dl293• ./ 

SAYIN DOKTORLARIMIZIN ve 
HALKIMIZIN NAZARI DIKKA TlNE 

UZUNLUGU 4-10 METRE.YE KADAR 
OLAN(ABDEST BOZAN) OEHİLEH ŞERİTLERİ' 
ÖLDÜRÜP VUCUDTAN OlŞARI ATAN 
TAM TESİRLİ BİR MÜST~HZARDIR 

5. ve /. /\lf V~JrÔ/tt/4nın Bjl.~ N• /u Ye 
24- ti- 9.,to /41r1l;,/, ru~sa/,, ı Rqızdır 

- REÇl!TE itE SA '-IR -

19.45 Miizik: Muhtelif şarkılar l 
20.15 Radvo ııazetesi ıtaabul P. T. T. Müdürlüğünden: 
20.40 Müzik: Fasıl heveti • İduemiz bendl;Te lhtiyacmdan 200.000 adet tahta etiketin alımı za,..rt ~' 
21.lO Konuşma teebhit nam ve hesabına olarak açık elı: siltmeye konulmuştur. Eksııtııı•d; 
21.25 Müzik: Ko$1lla ve semailer 940 ça~mba saat ıs de B. Postane karşısında Valde hanının ikinci l<•!Jll 
21.45 Müzik: Rivaseticıımhur remiz umumi depo muhasipUIJ od.asında toplanacak müdürlük alım satıfll 

bandosu s~f İhsan Kıncer. d 1 ktır 
2? 30 M 1 k . yonun a yapı aca . •.. am e et saat ayarı, aıans . . . ti leril1 

h b l · · t h ,_,_ ·ı·t Muhammen bedeh 1000 Ura, muvakkat tcmınatı 75 liradır. Ta P -• a er en, zıraa - es am - ı.c:uvı a , . _ . . _ . urrtı»"' 

k b . _ k t bo (fi..>) takı şartname ve numunesıru rormek: ve muvakkat temmatlannı ya . ıl 
am ıvo nu u rsası .. , alı .. 1 . d B tan b. bl . . ~-tta kil ··d·· ıük· ıd' 22.45 Cazband (Pl.) C şma cun crın e . pos e ınuı rıncı ......,, mez r mu ur . . . rflLI 

23 25 Y ki binalar ve levazım kısmına, eksiltme eün ve saaünde de 940 senesı ıçiD " . arın Pl"Of!T3!ll . . . . ıııv 
23 30 K ticaret odası vesikası muvakkat teminat makbunie birlikte komısyon~ / ı...: 

__ . • apanış lan. (11073) ~ ~·q 

il,..~,,~ "' ~'.' ~,., 
t ,ı "ıı · 1 
liii 1 ~~. 

Şehir tiyatrosu 
Tt:PEBAŞI DRA.'\l 

KISMINDA 
Bu ak~anı saat 20,30 da 

Bulunmaz l'şak 
İstikl~l caddesinde Komedi 

kısmında 
Bn akşam saat 20,30 da 

DAD 1 
$ehrin her tarafına otobüs temin 

edilmistir. 
-

Beyoflu lJlllh ma.lıkemesl l>"'llı:i.llP • 
lifinden: 

Daday sulh mAhkemesinin 938/4 nu-
maralı dosyasından tapu kaydına haciz 
vazettiren ikamegAhı meçhul Mehmede: 

Fadim Malak, Satı, Hatice, Halil 
Mehmet ve Sahurcnin sayian mutasor-
rı!ı bulundukları Galatada Mahmudiye 
caddesinde eski ve yeni 122 No. lu dük~ 
kıinın tzalei şuyuu zımnında birinci açık 
arttırması 6/12/940 cuma günü saat 14 

den 16 Ti kadar icra edileceğinden ilca-
metgahmız öğrenilemediği cihetle teb-
!iğ makamma kaim olmak üzere 10/11/ 
940 T. ve 1322 No. lu Son Telgraf gaze. 
lesinde mtlnteşir f!An ze,.len llAn olu-
nur. 940/23 

11•t Hi<ri , U5C a .... ı 1 
ZİLKA'DE 2 inci TEŞRİN 

4 21 
1940, Ay 12, Gün 339, Kasım Z7 

4 Birincikiııun ÇAR~AMBA 

Vakit~er 
Vasati Euuıl 

la. Da. Sa. Da. --
Güneş 8 08 2 27 
Öi!le 13 Oi 7 23 
İkindi 15 28 9 47 
Aksam 17 .(1 12 00 

1 Yatsı 19 19 1 38 
İmsak 6 23 12 42 

- -
Dr. Hatız Cemal 

1 LOKMAN HEKİM 
DAHiLİYE MÜTEHASSISI 

1 Divanyc.lu 104 
Mııa,._e -ileri: %.5 - 6. Tel: !%391 , 
---- -- - -

l.det Liralık Lira 

1 2000 - 2000.-

3 1000 - 3000~ 

2 750 - 1500.-

" 500 - 2000~ 

. il 250 - 2000.-

15 180 - 3500.-

~o 50 - 4000.-

06 20 - 6000.-

Türkiye iş I::ank .sına para ya tırmakla yal· 
nız par. birik. -İ§ olmaz, aynı zamanda 

taliini..:i de denemit ol u 3unuz. 

J[~ 4 Şııbat, ı Ma- ı·ı Knmhaııı.lı ve kumbarası• 
,... 1 Aluslo&, S İkinci- 1 hesaplarında en az .ııı li-

, n.sı bulunanlar kur'aya 
~ tarlJılerlnde ,.....ıır dabll edilirler. 

't 

~ 
. ' 

Sahibi oc nepiyatı idaze cduı ,. iyi Bir Muhasebe'?~ Aranıy~,- ' 

- Demir al!. Düşman üzerine 
.• "1 yuru .. 
Türk donanması harekete geç -

mı.ı;tı. Lımandan çıkıp düı;man ü
zerıne ındi•.,.,rdu. Aınıral Dorya· 
nın Türk donanma>.ı üzerine böyle 
cesurane hareketı Türk ıl<>nanma
sının adetçe azıı,?rındaıı dolayı idi. 

Ehlısalıp d-Onanması amırali, 
Ti.ırklerııı harbe ce.>aret edemiye
ceklerı zannında idi. 

Bununla beraber koca Barbaros, 
cür'etkiırane bır hareketle düş -
man üzerıne atılını.ı;tL 

Türk donanmasının demir kal
dırıp limandan dışarı çıkmakta ol
duğunu gören amıral Dorya se -
virun.ısti.BuhareketBarb...rasun 
öliımü olacaktı. 

Türk donanması limandan de
mir alıp d.şarı açıldıktan sonra tam 
altı mıl ka4ar seyretti. Bıraz dur
du. 

Çünkü bım gemiler toplulukla
rını kaybetmışti. Gemiler tıopiandL 

Türk donanmasının toplanış ni
zamı çok mükemmeldi. Ş;tıih m
sıf daıre şeklinde nızamı. harbe ıı>
riyordu. 

Barbaros nizam harbini aldık -
tar. sonra bu şekilde e~aUp cio-

namnasımn bulunduğu yere doğ
ru yürüdü. Ehlisalip donanmasl, 
henüz demirinı alıyordu. 

Barbarosun limandan çı.loşı. o 
derece ani olmuştu kı adeta baskın 
şeklınde ıdi 

Türk donan:masının limandan 
d ı·rı çıkamıyacaı;tını zanneden a
mıral Dorya, harıçte ya;ıacağı mu
harebenın nizamı harbinı ve teda
rıırnıı vaziyete &i)re hazırlamıştı. 

O zlınnedıyordu kı, Türk d<ınan
masıru limanda kapıyacak., kara
dan ve denızden muhasara ederek 
amansız d~ecekti. 

Amiral Doryanın diişündükü 
doğru idı. Çıinkti hıçlıır amiral, az 
bır lruV'lletle altı yüz baz;> gemi • 
sinin üzerıne çıkamazdı. 

Fakat koca Baııl:ıaros nadir ya
ratı.Jm.uı denız adamlarından oldu
ğu i.çın cesurane bir hareketle düş. 
manlarırun üzerine yürüm~tü. 

Dorya, Türk donanmasının dı
şarı çıkıp birdenbire harp niza -
mına girerek üzerine doğru gel
diğıni görünce derhal dDnanması
na emir verdi. 
Amıral Docya toplanıneaya ka

dar Barbaros bir hat üzere mü -
r .. ttep bulunan vüz vinni iki adet 

BClf malıaJTiri 
ETEM 1ZZET BENİCE 
Son Telgraf Matbauı 

harp gemısinin pruva cihetlerin· 
de olan üçer topa bir anda ateş em. 
ri vererek bela yağmuru gibi ta
neler yağdınnağa başladlar. 

Ehlisalip donanması baskına 
uğramıştı. Demırlerini alarak Kor-
fuya doğru kaçıştilar. 

Çünkü limanın ağzını iki mil 
açıktan tutan düşman filosunun 
mühim bir kısmı Korfuda demirli 
bulunuyordu. Bu filo ihtiyatta ıd1. 

Bariıarosu.n önünden kaçan düş
man filosu Korfudaki ihtiyat fi
losuna iltıca ediyordu. 

Barbarosun hücınnu n manev
rast o kadar ant olmuı;tu ki düş -
man filosunun ııizaıru harp ~ 
edıp Barbarosa karşı looymaı;.ına 
l:m.kan vermemişti. 

Amiral Dorya, Korfudakl lhtl -
yat filosile birl~ek üzere kaçtı. 
Zaten akşam da olm11&tu. 

Barbaros firar eden düşman fi
losunu takip etmedi. Preveze li -
maııının ağzında demir atarak ge
ceyi teyakkuz ile geçirdi. 

Barbaros, dindar ve maneviyata 
inan' olan bir gazi idi. Fevkalade 
cesur ve merd ol2'l Barbaros dini
n!' s~d!k bır Tüme. Bu se-hetıle 

İstanbulda kiin bir sanayi müessesesi için IYI BiR MUHASEBEÔ ,ıJI' 
NIYOR. Taliplerin tafsilAUa Galata 1171 posta kutusu adresine müraı.., ______________ ._.. __ ........ ::%· 

~ 
Preveze limanı haricinde demirli 
bulundukları gece istihareye yattL 

Baııl:ıaros, filemi manada deniz
den pek ç0k baltk. devşimıekte ol
duğunu ı;ıönnW; ve bu tebşiri ma
nevinin muzafferane neş'esile u
yandi 

Barbaros, rüyasını Undi ken -
dine tabir ey !emişti. Denizden ba
lık toplamak zafere delalet ederdi. 

Barbaros, gece yarısı uy~ 
Derhal kumanda mevkiine geçti, 
donanmasına demir kaldır emrini 
verdi. 

Koca Türk donaıı:ıruw bir anda 
amirallerinden aldı,?rı işareti ye
rine getirdi. İki yüz parçaya yakın 
Türk harp ııemisi gecenin karan
lıkları içinde kıırkunç bir gürültü 
ile demir alıyordu. 

Barbaros, yavaş ve müteyakıloz 
bir seyir ile Korlu cihetlerine gel
di 

Prevezeden hareketinin üçüncü 
gününe kadar düşmana rasgelme
mişti. Üçüncü günü Türk harp ge
mileri Pokııo adasına doğru hare
ket etmekte iken Barbaros direk
lere adam çıkarıp etrafı tecessüs 
ettirdi:ti 'rada eh': ılip donan
m;ıç;·nın A' ~mavra ada.1;nlf- hu a-

dada bulunan İncir llınaP' 
rinde direklerini gördü. ~~·'' 

Ve Lepanto (İncbahtı) t.>"l" 
ne girmek kşebbüsi.ınde 
dul{unu aezdi. . . _ ··<fi"#. 

rıarbarooun takibını dıl'l8~i 
zememisti. Fakat, koca ~ lf!I 
rnanıru yakalamakla bC~ıf 
yolda seyrettiğini de ta 
mişti. ~iÇ 

Gazii namdar, derhal t~~~ i
verdi. Donanmayi hiinıBY Jıl' 
hal yolunu değ~tirerek, 
üzerine sür'atle yürüd~·k~ 

Türk kadirgalar;ndakı .,.of 
o derece hızlı kürek c<'~tı· 
ki deniz iıdeta dalgalanJ'll tıı1' 

Barbarosrun acele e ,rıl' 
hakkı vardı. Düşman do~8r~ \ 
lımana girmeden liman 1"1r. 
örıldnek ve baskına uğı°~8~ 

Prevcze önlerinden lı:8 ,8 ~. 
rnan donanması Korfu~~or 
ric'at eylediği sırada J(o: b~ı· 
hi diğer bir filo kalkara 181· 

bırle:ımek üzere Pr<''·etC i~I 
gelmekte olduğundan bt' ııJ 
!(ece Hrleşerek Av:ıma' '. 0ı~e 
kadar gelir Nadan da~' ffr 
(Lepanto) körfezine .~ır 
rınde buluıımu,ıorcı tJll 

(fl'-\'P 


