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lta~va On yedinci yıldönümü 
Yunan ~ 

Ya·istikl81 
a · ıum ! harbi yurdun her tarafında -....._...,.,,,,......,.,,_,,,_,,...,,, -ı 
Yunar..lılar 

vatanlarını 
müdafaaya 

a..nıanya iş&al altına alın- t h Ü ti k ti 
:~~.~ .. !:~:1.:ı:~:~0!~~~ eza ra a u anıyor 
'una dikkat etn1ek lhımdır, 
hareket oradan b.P,Yabilir .. 
deıniştik. Nitekim de öyle 
•ldu ve İtalya bir takım ba
lıaııeıcrle Yunıınistana ta
~ruz etti. Yunanistan her-
alde hiçbir şeyden ttrlmai

>erek elinden gelea mub
r•~ti gösterecek ve istik
•lıııe olan liyalr.atiai iabat 

I .:decek!ir" 

~TEM iZZET BENiCE 
~ ~halı saat altıdan itibaren 
~i~d Uııanistan ile İtalya harp 
"'~: •ddedilı-.ektedir. Vuiye
"-~r le olacailı •Yunan çeteleri
~ Ste~aV~tluğa taıırruo:u hakkuı
~~ sanı ajan-~ının verdi~i ve 
~tı~d •n Tel~afın neşrettiği ilk 
~~i~ ;n belli idi. Yunan çttel~
~i v lnavutıuğa taarruz eyle -
~ rıı,ı;. İtalyan lrunıandanırun 
l ltıı1 ı,ihı civarına bombalar a
"'ttr Ulunnıası bir bahaneden 

•-~ ''~., bu bahane İtal~·an or
"-• ~ ıleri hareketini hazırla
~~tuc bir çıbanbaşı idi. 
~ ıı. • llomanyanm Alman iş
i: ~.,,ub~tlığı ilk ı:ünler içinde 
~ •si ke~~ gayesini tahlil eder· 
1:11<vb~dikı halde daha ziyade 
~~t luktaki İtalyan lutaatına 
~'kin'~tnck lazımdır. Ballr.aalar-
1.~!~•t•ı tncrhale olarak fili bir 
~.•be ~lehi ihtimdl olarak 
~"'lıtı Ordusu tarafından başla
t it .~:·• demiş ve bunun niçin 

ı:'-ı,, •cağını izah etmiştik. 
~ hitı.·harbe girelidenberi as -
it.; l~it •t ,ı,nuvaffakiyct kazanmış 
~ ~lııi · ~tidar mevkii efkirı 
'!~•ilin tazyikini "e lr.oşnut
~ 0~ 11 oınnslarmda ve beyni
' led· tuları arasında hisseyle
\ haı"· llıısır seferi de ilk teşeb· 
lı lıt. t~deylr.en akamete uğı-a -
il~ '• lya için efkarı umumi
) .~ot Unduraca1r., orduyu meş
~ b;, ~ ve bu luşı ;ıeçirecek 
l Şiııı81:"':teket lazımdır. ~ h, 1 Yunanistan İt.alyantR 
l,i~.ıııı!•t •ahasına dabilclir, hem 
lıı·~"Ya ile birlikte İtalyanın 
~'ııı•lt tdaJti gayesini tahaklr.uJ. 
~ h,r/ol.....ıa bir hedeftir, Bu
\; ltQ l!tııde de İngiliz hava ve 
~ tlt b~Vetierini ayrıca me.gul 
\' t~.bölgedir. Binaeoaleyıt: 
~ atı umumiyeyi meşgul 

lıl lı~lL. 
"~!lıiitı-.ıla~daki Alman • İta!
~ ı~ •rek amal ve hedefleri-
\ı' lı~t etınek 
ı.'~i rıı' askeri muvaffakiyet ii
·"- hf Uhafaza eylemek 

ı,q"ı in •sı~ın müdafaasından blr 
t''in·ıt•lız hava ve deniz kuv
~' ~;Yrl bir cepheye (ekmek 
li, ıt8, Uvaffakiyet takdirinde 
sı .~.,~ ~ehdit, yeni deniz ve 
~~ı t rı ka1annıak, Şarki Ak
§:<ıt, ~2Yi.k ey !emek, Mısıra, 
~ t, )' ltrıve, Filistine hava a
t;'•ti::uıak irin Yunan sahil 

\ )t " ~~ istifade ehnek ... 
) 't•)Q • Um.itleri ile ltalya bu 

ıı;~~, 11 a~ılını~ bulunuyor. 
~1~1e l l>ııUetinin emniyet ve 
• ı ~•ce~~di hudutlarını muha
~1ht•ıı. gınden ve İlalyaya kar· 
:1ıı·IUph •anca harbeyliyeceğin -
~ ~4ııı,: ~ileme-z. Kü~·ük Yu
~1ııı•ıı.ı ~uyuk mancvıyat 'e 
1ı q • •d ~~ını derhal harbe miı
~ '"iı: 0•ek olan Jııgiliz hava 
~:~iııd kuvvellcrinin taknye 
'tbqııı•k •ıı de l\,nıca ~üphe ey
~~111 hıijdtetektir. Yuıı .. nistan 
~;11 dike• ~a.a lıatlarıııda daya -
}"' d; v' hnıal lng:iliz kanı kı
~b '''»k ~han siperleri i(inde 

~'•h'llisıa '~>alını bulacak ve 
ı, .. '"• . 1~ ıstiklaline hvakatıni 
~ ''• ı a . . ~ıı ~lıkı \'e edccei:'ı vcnı kah· 
l ıt arıa · b · 
~ '-ı~ ıs at etmi.ve çalıı;a-

•' '"ta "'tı.'b.i ,. ~rı·uzunun Balkanlar-
1.."<" •ııı "h ·ı· ~'i~ ıoı ı lı aılara ve hare-
'lı''., da \O ~cıp açnııvat'agıuı bu 
ı.' 4 lltııı, ~leıni,. i~kan ~ok -
.:<tıda \'

11113 
u. arada 'I. ugt"lavya

~t, 1 kı~ıı. Uıstaula nıuvasalası 
'I t 'k bir sonra mezbahaya sti· 

''iilrıı ~•kilde tecrit olund ıı· 
( Oe • 1•dir. Uerhalde Bal· 

011 •nı 3 u1ıcu S<llıı ıea.ı J 

~vekilimiz Dr. Refik Say ılımı o:utlmnu söylüyor 

Cumhuriyetin 17 inci yıl dönü- kili Başvekil doktor Refik Sayda
mü bayramı ~ saat 18 cMın mm Ankara radyosunda söyle1iiii 
itibaren vurdun her tarafında baş- bir hita.be ile aolmıstır. Bu nutuk 
Ja:mış buhmınaktadır. Ank!ra radvo.su ile vurdun her ta-
Bayraın tam saat 13 de Cmı:ıhu- rafına vavılmıstır. 

rivet Halk partisi ııenel başkan ve- <Devamı 3 üncü !lif~•) 

Lokantacılar fiat~ 
lara zam istediler 

azmettiler 
• 
ltatya .ı[arın bu 
sabah s ... at 6 oa 

... •:a ·~ • .., . 
YUiU)'UŞi: g.;..ç 191 

bUcin i i;,or 
Atina: 28 (A.A.) -

Atina ajansı bildiriyor: 
Bu sabah saat 3 te, 

ltaly'nın Atina elçisi Sin
yör Grazzi, hükumet re
isi General Metaksası zi
yaret etmış ve kendisine 
uzun bir nota tevdi cin.iş
tir. 

Bu notanın şeraiti, Yu
nanistanca kalıili k<:.bul 1 
görülmemi,tir. malum o
lan yegane nokta, İtalyan 
kıtaatının bu sabah saat 6 
da Yunaniatana karşı yü
rüyecekleri keyfiyetidir. 

Bütün Elen milleti, Al
lahına sığınarak ve Krah 
ile hükumet reisi Metak -
ıaa'ın etrafında sıkı bir 
k"tle halinde toplanarak 
§erefini, istiklalini ve mem-
leketinin temamiyetini 

müdafaa etrneğe azmey
lemi§tir. Elen!er, lazım ge
lirse ölmeğe, fakat insan 
gibi ölmeğe karar verınİ§ · 
)erdir. 

Yağ ve sair malz~m~n~? a~tmasını Belediyede maaş 
sebep olarak ılerı surduler bu sabah verildi 

Öitreodiitimi7.e ııöre lokantacılar kwıu.şa, 15 dan da 15 e çıkarmak 
belediyeye müracaat ederek vait. istemektedirler 
pirinı;, et, Jroınür, odun ve emsali . Bu talep kabul edilirse hk bir 
maddeler !iatiarının pahalıl8$1llası lokantada 10 kuruştan asal!ı. pilav 
vüZünden yemek ve tatlıları sim- satılmıyacaktır. Et yemeklerine ve 
dilci iiatla vernıei'!c imkan bula - tatlılara da 5 ku~ zaım istenmek
madıklarını bildirmişler. fiatlara tedir. Aksi takdirde bazı lokantacı
zam istem.islerdir. Lokantacılar bu !ar kapatmaita mecbur kalacak -
meyanda pi.Uv fiatlarını 7,5 dan 10 larıru sövle:ınoktedirler. 

Bir cocuk otomo
bil altında çiğnendi 

!Muallimler de bu sabah 
maaşlarını aldılar 

Belediye memurlarına ve ilk 
mektep muallimlerine maaş tev· 
ziatına bu sabahtan itibaren baş· 
lanmıştır. 

Muvazenei umumiyeye dahli 
memur~ üç gün evvel maaş ve 
ücretlerini aldıkları halde bele
diye ve idarei hususiyedekilere 
veri]emeınesine sebep; 400 bin li
ralık ma.:.'i avansının ancak bu sa
bah bankadan alınabilmesidir. 

Ancak devair bugün öğleye ka
dar çalıı;tığındao belediye şube -
leri mutemetleri bu dar zaman i-

ş L' 1 d "kk • i • .. • b çin<le bordrolarını imzalatabilmek Oı Örün l atsız ıgı U acı için belediye muhasebesine teha
cüm etmişlerdir. Tehacümden so-

ha zaya sebep oldu na kalan bazı mutemetler huııün 
maaş alamamışlardır. 

Beşiktaşta Abba"'1j:a mahalle • 
sinde 4 numarada mukim 7 yaşın
da Uçar isminde bir çocuk kapı -
sının önünde g&inirkcn şoför 

J\fahmudun idaresindeki Z088 nu
maralı taksi arabası çarpm.ıı; ve 
altına alarak ağır surette ya.ra -
lam"tır. Sol ayağı da kırılan za
vallı cocuk Etfal hastanesine kal
dırılmıstır. Hadiseye şoförün dik
katsi,liği sebep oldui:u zannedil
mektedir, 
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SONTELGRAF 
Yarınki fevkalade 
sayımızı beldeyiuiz 
Son Telgraf aziz okuyucuları -

nın Cumhnnyet Bayramını hlll'a
rNle kutlul11r. En blı,yiik bayra · 
.mınuzın Jj inri yıldoniımu nıü!1a 
sebdile &... Telgraf b<>l nh.ifeli, fl.. 
fcvkalıid bu mı•ha b:uıdamı•lır 1 Sonbahar geldi. Sa'l/fitJelenUn şehre aöcı.r b~ Son Q~ ka 

I lelerme ve vilklü arabalara köprü üstünde sıJc sık rastlamJIO". Yulc4-
8ıı say uıı.ıı yanu takdim <d<ee'°ı.t. ndaki reaım bu~ biridiı-. 

ili utku ·ıe Açı dı 

Akdeniz 
Bu haritada, hali harpte olduğu bildirilen Anulvutlıl.k - Ynnaais4a budud• göriilüyM 

YUNA rds TANDA 1 

U u JSe.I 
ferberlik 
ila edmldi 

Harp hali 
bu sabahtan 

itibaren başladı 
lta!yenların ağır ta· 
IEpJeri reddedildi 

Anadolu ajansı bu sabah 
saat 6 da Cl§ağıdaki haberi al
mıştır: 

Atina, 28 ( A. A.) - ltalya 
tarafından bu gece nota ile 
tebliğ edilen miitalebalı Yu
nanistan recldetmiftir. Bu sa
bah saat 6 dan itibaren ltal
ya ile Yunanistan araaında 
hrp hali bilfiil bCl§lamış ad
dedilmektedir. Yunaniatan 
umumi seferberlik iliin etmiş
tir. 

.Yuna_n ~vekı1i Metaksas ve 

Musolini 
Romadan 
Ayrıldı 

Yunanistan asla 
boyun 
eğmiyecek 

Selllnik limu.mdan bir ııörünü1 

Yunan 
Filosu 

Selllnikte ! 
Polonyadan bu 
sabah bir Türk 

ailesi geldi 
Ber~inden de iki talebe 

geldi 

Hitlerle yeni bir Metaksas erkanı 

Bu sabahki ekspresle Polonya
nın Lismayta şehrinde pastacılık
la meşgul olan bir Türk ailesi şeh
rimize gelmiştir. Ali Riza Kukan, 
Emin Kukan ve Ahmet Hindika
fandan mürekkep olan bu aile 
memleketimize yerleşeeelder ve 
pastacılık yapacaklardır. 

Berlinde tahsilde bulunan tale
belerimizden de Mahmut ve refi
kası talebe Nimet de bu sabahki 
ekspresle şehrimize dönmüşlerdir. 

Ava giden 
avlanır 

Şişlide tramvav deı:><>sn arkasın
da oturan Haydar ltus vurmak ü
zere. ıbu sa:bah Mecidiye 'lrövii ci - 1 

varına çıkmıs fakat mavzer 8lWZlD 
ates alarak kendisi yarala!llill5 ve 
ted8'vı. altına al.ınmıstır. 

Çakı ile arkadaşını 
yaraladı 

Kazlıçeşmede Ermeni hastanesi 
llıniinde yol iıışaatmda çalışan Şe
ril o~u İbrahim İf yfu:ünden ar
bıda~e ka"ga ederek çakı ile ha
eaiından ı.afil "1ttette yuala • 
lıımıştır. 

•• •• • 
goruşmemı 

yapacak? 
halyan Duçesinin ne
reye gittiği belli değil 

Londra, 28 A. A.) - Ro
madan bildirildiiine &Öre, 
dün, Musolini yaııında bir çok 
hük\ıınet erkanı olduğu hal
de mühim bir içtimada iıu
lunrnak üzere, ltalyan devlet 
merkezini terketrnİftir. He
nüz te'yit edilmiyen bazı ha
berlere &öre, Musolini, Hit
lerle yeni bir mülakat yapa· 
caktır. 

Fak.at, çok aıkı bir tekilde 
tatbik edilmekte olan İtalyan 
aanaörü yüzünden, Muıolini
nin, Romadan ayrılqına dair 
daha eaaalı ve teferrüatlı ha
ber almak mümkün olama-

Fırtınadan bir 
kotra parçalandı 

Yeşilköyde oturan tütün tüc -
arı Naciye ait büyük bir kotra 
dün gece lodos fırtınaruıın tesirile 
f801&ndıradan ipini koparmış ,.e 
sahile "ura vura parçalanınışlır. 

harbiye reisi 
ile görüştü 

Londra 28 (AA.) - Bel~rattan 
eelen bazı haberlere göre, Yunan 
filosu Selanik önünde tahassüt et
miştir. 

MÜHİ:ı\1 BİR GÖRÜŞME 
Atına 28 (A.A.) - Yunan Baş

vekili General Metaksas. dün Yu
nan erkanıharbiye reisinı kabul et-
mıslır. 

Bütün Ücretli 
memurlar maaşa 

geçirilecek 
Ankarad bir ko· 
misyon tetkikle. e 

başladı 
Ücretli memurların vazivetle -

rini tcsbıt etmek üzere Ankarada 
bir ıkomisvon toplarunıstır. Komis
yon azalarının bazıları, devlet kad· 
rosu icınde ücretli ve maaslı olarak 
i:k1 memur sınıfının mevcut bulun
masını doıiru bulmamaktadırlar. 

Ücretli memurların tekaütltikle • 
rı de olmadığın<lan bu vazifelere 
az rağbet ııöstcribnektcdir Komis
von ı.icrctli vazifclerı tamamen or
tadan kaldırarak bunları maaslı 

m< murivetlere 2ecirecektir. Bu Sl1' 

r~tle devlet tcskilatında mtisavi 
haklara sahip maaslı bir .m.emıı -
riycti vücude getirecektir. 
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LÜZUM 

GÖRÜLMEMiŞ 

ı<Fiat murakabe !rnmisyo· 
nu eVTelce tayin edilen odun 
fiatını deği;;tirme;;e lüzum 
görmedi.» 

Bu haYadiai, bir gazeteden 
aldım. Hakikaten doğru.. fi. 
atı değittirroeğe ne !üzüm 
var?. Çeki batına 435 kurut 
pahalı mı?. Hem alan aldı, 
almıyan dona kaldı.. 

IAHTE 

SU! 

Vakit rcfikimizde §Öyle bir 
aerlevha gordum: 

«Sahte su ... ıı 

""""""" 
Esnafın 

hediyesi 
34 cemiyetin merasim 
tahsiıatı ile askerleri
mize hediye alınacak 
Şehrimizdeki esnaf cemiyetleri 

reisleri birleşik esnaf cemiyetleri 
merkez binasında evvelki l!Ün mü· 
hiın bir toplantı yapllmıstır. 

Esnaf cemiyetleri vıllık bütçe • 
lerini hazırlarJ<en merasinı ııün • 
!erinde harcanmak için ayrı talı • 
sisat konmakta idi. Bu toplantıda 
34 esnaf cemiyeti, biitcesine ko
nan vıllık merasim paralarının ka· 
milen asker ve subavlarımıza kış 
hedivesi tedarikine hasredibnesi 
kar.ırlasmıstır. Bu paralarla vün 
fanılii, yiln oorap, yün atkı örüle
cek, askerlerimize hediv"e edilmek 
üzere pa."ti vilavet merkezindeki 
büroya teslim olunacaktır. 
Kunduraeı, terzi, dokumacı ve 

d; ?er CCLuYetler, esnaflanl!.ill ikti· 
dan r..::ilietinJe askerlerımize kıs-

Hileli su, karışık su, gayri 
'ıh ıi su, bulanıl{ su gördük ı 
ve biliriz. Fakat, sahte su, a
caba n sıl olur, diye merak 
ettim. Yoksa, au gıbi mayi 
cınsindcn, b:r batka madde
den mi yapıyorlar?. 

ı bk tedarıkine ııccecek, esnaftan , 
toplanan hediyeler parti merke • ı 
zınde toplanılacaktır. Bu isle rneş
ıı;ul olmak üzere esnııf arasında bir 
büro ihdas edilmisFr. Zavallı türkçe! Ne hale 

geldi?. 

BUıVAK 

DiLENCi 
Üzerinde 1600 lira para çı· 

kan bir dilenciyi Dariiliceze
).C göndermitler. Servetini 
de, idare için bir vasiye ver
mişler. Çünkü, dilenci bunak
mış ! . Fakat, bu iıe, pek aklını 
ermedi. Bunak olan adam, 
dilencilek gibi mühim bir 
meslek tutar ve böyle muaz • 
Z.!lm biraeret sahibi olabilir. 
mi?, 

BEŞ YAŞ 

KVÇUU!ÜŞ!. -- -
311 tevellütlü bir kadın, na-

sılsa bulduğu bir delikanlı 
ile ( ! ) evlenmek maluadile, 
nüfus kağıdında tahrifat ya· 
parak, yqını küçültmüı!. 

311 in son rakamını, bir 
yuvarlak ila vesile, 6 ıekline 
sokm~, bu suretie de, aslen 
45 yatında olan kadın, 40 ya· 
tına inerek hayattan bet yıl 
daha kazanmıf. • 

Kadın, bu sahtekarlığın • 
dan dolayı, timdi, bir ay hap

se mahkUmdur. Hayıı.ttan 5 
yıl kazanmak uğruna, bir ay 
daha kaybetmif olmuyor mu? 

AHMET RAUF 

Mezbahanın yaptığı 
zararlar 

Halicin gittikçe dolmasında se
bep arıyanlar, Sütlücedeki meııb.a
badan atılan pisliıkleri de ileri sıü
rüyorlar. Meroı>hanın, Sütlüce ve 
civarını berbat bir hale koyduğu 
muhakkırk. Hatta, bu civarın ha
vasını dahi bozm~, oturulaııruya
c~k bir hale getinniı;tir. Eğer, ÜS· 

lelik, Halici de me:dbaha dolduru
}'<>rsa. fena .. 

Acaba, bu işin bir lwlayı yok 
mu?. 

BURHAN CEVAT 

Para ile yolcu geçirmek 
karfılamak usulü 

Galata rıhtımında yolcu kar • 
sılamak veya te.syi etmek icin ge
lenlerden adam başına 5 kuruş a· 

lınması c!oııru bulunmamaktadır. 
Fakır vatandasları; ailesini t~yi 
ve istikbal gibi tabii haklarından 
bövle bir para mecburiyeti kova· 
rak mahrum bırakmak muvafık eö
rülmedi~ınden bu mecburivetin 
kaldırılması i.stenrnistlr. 
Di~er taraftan karsilama ve teş

yi verinin çok dar olması )iizün
dcn bura,·a para ile 11irenlerin bile 
çıkmak ı<:in ekseri ı·a kalabalıktan 
uzun müddet bel<lemek ezi ve tin • 
de kaldıkları da nazarı dikkati cel· 
betmistir. 

--o--
y arın geceki bayram vapur 

aeferteri 

Cumhuriyet bayramı münasebe
tile varın Sirketihayrive ve Deniz
yolları idareleri 11ece iliıve vapur
lar işleteceklerdir. Şirketihavive
nin ilıh-e vapuru 11ece saat iki bu· 
çU.kta Üsküdar ve Çeııgell;;öyüne 
ı:ıdecektlr. Araba vaDUl'U da ırece 
saat 2 de Üsküdardan Sirkeciye 
saat iki boçukta Sirkeciden Üskü
dara kalkacaktır. Kadıköy ve A· 
dalara .ııece yarısından sonra köır 
ruden bir \·apur lıarrket ed<>cektir.

1 

•---<>--

Yanık sarayların yapılması 

istendi 1 
Mercandaki yanık saravlar bina· 

sının taş ve duvarlarından halıle 
istifade imkanı obnadıi; anlaşıl • 
mıstır. Halk partisi $eluadebası o- I 
caıl'ı. bu yanık bınanın muhıtın 
ırüzelJigini bozduğunu !!Örerek ta-ı 
marnen yıkılması icın alakadar • 
!ara müracaat etmiştir. 

Bu gece kadir 
Cumaya bayram 
Diyanet isleri reislilti Müftülü· 

ıtünden: 
I - 28 teşrinievvel 1940 pazar

tesi ııünü aks•mı yani salı ııecesi 
kadirdir. 

II - 1 teşrinisani cwna ıninü 
Ramazan bayramıdır. 

m - Bavram namazn İstanbul· 
da sarki A vnıpa saatı ile saat 7 yi. 
8 ııe~ir. Ezani saat ile 2 yı 1 da
kıka ııecedır. 

Ankarada şarki Avrupa saati ile 
·saat 6 yı 50 dakıka ııecedır. Ezani 
saat ile 1 i 57 daluka ııeı;edır. 
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GÖZ_YAŞİ.A.RJ 
ETEM iZZET BENiCE 

- Artık anlatılacak. sövlenecek 
ıbırşey - '>le. Ça.ınur Ruhı Naranı 
uzun senelerden sonra te.'<rar gö
ru vor, tan.yar, ruJıi ve hissi bu 
tasn:ıi.ın ile onu oldürüyor .. 

K•tıl.. bunu ıdo.a ve bize ka
bul ettirmek istiyor. Yalan .. Ha
kare: .. İftira. Zaten bız okunan 
bu hatıraların C!Qğruluğunu ka • 
bul etmemiş ve onu bır roman .. 
dıve tuvs.ıf etmiştık. N ıekkilime, 
Naran hal'· efendiye; ·bu klbar, 
•ii·ksck, asil şahsi<de hürmetsiz
lik ediliy<ır Bir katili kurtarmak 
hiç olmazsa cezasını azaltmak içın 
uvdurulmus. yazdırılmış <eyler. 
Bu noktada ısrar ediyoru' .. 

Reis avukatı daha fazla sövlet.. 
medi. Sözüniı kesti: • 

- Sıron!'2 ı:elince ııövleroiniz: 
Ve katile döndü! 

..... "' ... ~ . ., .. · 
- Sôyleyıni:ı ... 
Muhakeme salonunu dolduran 

dinlevıcı kalaba!ı,ğının heyecanı 
sıon haddine varmışt,_ Burun din· 
leyıcikr merak ıçmdt-ydiler. Sıra 
asıl cinayete, onun anlatılmasına, 
ruh noktasına, can noktasına gel· 
mistı. Herkes, kendı kafasının ı· 
çinde: 

- Nıçin öldürdü?. 
Sualinin cevabını arıwrdu. Ha· 

tıraların birer birer okunuşu bile 
bu noktaları aydınh tamaınıştı. 
Bu saniyeye kadar öıl;renilc:nler a
çıktı: 

Sıfre müdürü Ruhi hey var. 
Genç bir adam .. 
Ev Iı. 
Karısı t.:~srin, çocuğu Ergin!. 
N..srin veni bir çocuğa gebe. 
;u!ıi hayalı görebılt.n; d"Jlgın, 

Düşen çocuklar 
Nüfus sayımını takip eden gün· 

lerde, fıkra muharriri bazı arka· 
daşlar, orW.ya yeni bir mesele at
tılar. Daha doğrusu, vakit vak.it 
mevzun hahsedilmi~ olan bir me
seleyi tazelediler. Bu nazik dava, 
çocuk dlişürmck meselesidir. 

Bir muharririn •Kavanoz ço -
cukları. adını verdiği dfu;ürülmiiş 
çocuklar, hakikaten üzerinde bi -
taraf olarak durulun düşüni;Jecek 
bir hadisedir. 

Nüfus politikamızın esası, sür
atle ve hiç durmadan çoğalmak, 
artmak olduğuna göre, bu memle· 
kette çocuk düşürmek, bem içti -
mai bir cinayet, hem milli bir va· 
ı.ifenaşinashk tır. 

Analar doğurmalı ve doğurduk
larına iyi bakmalıdır. Çocuk yap
mak, belki, kolal olmıyan bir iş, 
çocak bakmak üıüntülii bir mese
le, çocuk yctistirmek kadın haya· 
tında fedakf.rlık v~ feragat istiycn 
bir lTIC galedir. 
Bamınla beraber çocuk diişiir

mek, hiçbir esbabı mucibe ile .asla 
aifedilcıncz bir cinayettir. 
Bazı arkadn Itır, bu cinayette, 

çocug-u dUşlir~n hekimi, şeriki CÜ· 
riim olarak kabul ediyor. Doğru
dur. Bu hiıdi•enin. kanuni ve vic
dani mes'rliycti11İT1 ~·arısı ve belki 
de. dalıa fo,ı.ısı, muhakkak ki, 
be~ on lira mukabilinde, bir renini 
isk .. t etltn hekimin oınuz1arında
dır. 

Bizce, •had fllılıi 2arurd!er• den 
ga)."ri bir Türk anası, çocı:.~nu 
aldırmak tasavvuruna kafasında 
yer vcr1nemelidir. 

Ve. ~ccuk ahn hel<iınlcr de, bu 
isin. herhangi b:r apandisit anıeli
ycsindrn çok dal a farklı bir me
sele oldui!"unu takıl!r etU>elidor. 

REŞAT FEYZi 

Dilsiz ve 
körler 

Şehrimizde bunlar ve 
sağırlar için bir yurd 
açılması kararlaştırıldı 

Dilsizler Cemiyetinin is -
mının •Sağır, dılsiz ve kör
ler tcsanüd cemiyeti. na • 
mına tahvil olunması kararlaştı • 
rılmı.ştır. Dün bu münasebetle E
minönü Halkevi salonunda bir kon· 
l!re yapılması icin toplanılmışsa da 
ekseri vet olmadığından celse acı· 
lamamı.:;. tehir olurunustur. Cemi· 
yetin umumi kiıtrbi B. Ha;•i Tan· 
velinin verdıtl"i izahata ııöre yakın- . 
da kinıse:;iz saihr, dilsiz ve körler 1 

icin bir vurt acılacakt~. Bunların 
vurtta iase ve i:;tıralıatleri temin 
olun•caktır. 

i --<>--
~ 1 : Üç tahrikci dilsiz 

cemiyetinden çıkarılacak! 
DEsizkr cemiyeti azasından üç 

kisinil1. ccmyiet hcvcti idare,;i a· 
leyhine bazı maka:nlara müracaat 
ederek bazı iftiralarda bulunduk
ları cemiyetcc tesbit olunmuştur. 
İdare heyUi. mevcut auı lar ara • 
sına ikilik sokmalta calısan bu üc 
dilsiz.in c=iyetten ihrocını ve hak· 
larında takibat icin vilavcte mü • 
racaali kararlastırmıst;r. Bu karnr 
konı:ren.n t.ısvrb;ne arzcılunacaktır. 

----o--
Parti kaza gongreleri başlıyor 

Cumhuriyet Halk partisi kaza 
kone~elcrine önümüzdeki ha[ta 
pazartrsi elınü ba~!anılacaktır. O [ 
l!iin vnlnız Ca'alca kılzasının kon
ın-esi vapılacaktır. Saat il de toP· j 
!anacak olan bu konereden sonra 1 

ayın 9 uncu cumartesi ı:!iinü de 
saat 15 de Beyoğlu konı?resi va • 
pılac:ıktır. 

POLİS 
Vi" 

1'KüÇüK HABERLER 1 l\"~H~(l·.i\lELl~ 1 

t.!:* S•k•r çuvalları fi•lı •rtlmlmış. Dcnızaen çı arı
tır. F.ı'<ut bu, şeke.- !iatıa:ına tesir el- lıp mahkemeye 
mıyecck boş çuvallar ayru bedelle geril • 

alın:ıc:\ktır. • _ •ı } ' * Lımaıılar umum müdürü B. Rıu.fi getırı en SUÇ u o 
Manyası l kcnderWldan dOnüşte An -
karada hat.talanınış ve hastaneye ya -
tırılmıştır. * Kadıltöyünde Ycldcğinneninde o
turan seyyar sebz~ci Kemal 2 kalp gti· 
mü$ lira ve 2 yirnU beş kuruşluk sü
rerkeo &uc;; üstünde yakal::ınm~tr. Pi
yasada k::ılp 25 kun.ışluklar bulunduğu 
da söyle'l.lTiek ı:Lr. * Bakırköyünde il yaşında Feriha 
ile ark.:ıd3~ Saadet kapalı bir evi aça
rak hırsızlık yaptlit.~rından yakalan -
mışlardır. 

Yu11oslavva muhacirlerınden 
seyyar satıcı Hasan Çetın isminde 
bıri yıne sevvar satıcılık \'aoan 
Boz!,ır lı Mehmet ve diğer birkaç 
arka ia>ı!e kiicükpazard:ı 17 nu · 
maı !ı ka}ıvenin üstünde vatmak· 
tadır. 

D<:n Hasan Cctinin bir sa-bunu 
kaybolmus ve kahveye giderek: 

•- Kon\ alılar sabunumu kım 
çaldı?.• dem stir. B~zkırlt Meh
met bu sôzden alınmıs ve Hasanın 
karsısır:a dıkilmlstır. Hasan da 
Mehmedin k fasına sandalyavı 
yapıştırmıştır. İs polise aksedmce 
Hasan nadJın olmu,; ve kendisini 

DÖNMIYEN FiLO 
Büyük Tarihi Tefrika 

No. 26 Yazan: RAHMİ YAGIZ 

Fon Kalman bir şey söylemedi 
Vasıf beyin urun düşünmesin • 

den sonra Riza kaplanın kulağı -
na fısıldaması, Türk silvarisını 
tatmin etti. Hocasını selamlıyaıı 
muzaffer Türk kaplanı gemisine 
avdet etti. 

Riza kaplan Galata nhtımına 
gelince, rıhtım boyunda büyük 
bir kalabalığın l.ıiriktiğini, gemi 
ile bu kalabalık arasında bir po
lis kordonu halkı durdurn·-ğa ça· 
lıştı.~IDJ ~ÖrÜ. 

Türk ~i.ivarisi ortaya çıkınca 
şitldetli bir alkıs: 

- Yaşa varol Riza be •. 
Sesleri tekmil rıhtımı çııılattı .. 

Süvari kendis ini ku('akbm•ğ·a, el 
üstiitı• 1e taşımal!a koşnn hal!iın bu 
mulıahbet tezal:ıfülcrinden güç • 
llilJ~ kurtularak Sullanlıiiarın 
lumbar el!zına vardı, 

Burada •"'1 bıı ka lıir kıt balık 
göze c..·ar,'11:\"crdu. Do:r.anma erki
nından bir kısım Alrran zabitleri 
Jurnbar c.f_'Zjlc iskele üzerinde du
ruyorlar, kentlilerini içeri alnıı
yan Svltanbisar nöbetçilerine çat
kın bir suretla bakarnk 'itÜ.,arinin 
avdetini beklıyorlart!ı. 

Riza kr.ptrın nezarete gid~rken 
lumbar ağzı:-~ diktiği iki nöliet . 
çiyr: 

- Benim müsaadem -olmadan 
An1irnl dahi ı:~lse i~eri solımıya
rakı,n1ız!. J{jm.se esirfcrie lcnıas 
t.fn-,iyr- l'k. d~'mi~ nöbet-çiJcr he
men S ·lt..nlıisara lı.o~n Alr.ıan 
zab:tJerinin, 5Ü,·aı·inin eınri üzeri
ne içeri :ı:m:ınıışlar, lum~ar a.ğz.ı 
ciışınd.ı bırakmışlardı. 

Süvari bu su a~·ları selamlıyıı· 
rak geıniyc gire:eği sırada bıi 
tanesi, fon Şhıboh s fonıii: 

- Hrr kapilen!. 
- Buyurun .kıanandan!. 
- Sizi tebrik ederim. 
- Te •kür cı:lcrinı kmnandrn .. 
- E .rlcri gQrr.z ~ istiyoru.z da •. 

Nöbctç:lcr nıiis~adeniz olmadan 
kim.sc-yi ::emiye sokmı.)"B<"aklnrını 
söylediler. 

- Evcl, b .. n emir \•erdim im . 
mandau. No7aFetlen aldığım di. 
rektif höı ı .... 

- Esirleri t{Öremiyecek miyiz:• 
- Maalesef hayır!. 
- O h~!ık Allııhaı~ma~ladık 
- GUle güle kurnandan.. · 
Dii'er Alman zabitleı·i fon Şlu

bolıun etrafraı alıp süvarinin ne 
d~diZini scrazliarkC'n. -ı:·avuz er
kiınıharhiye rt>isi Sıtkı bey P.iz:ı 
be., ... vakla İL Sordu: 

- Nezaretten böyle emir verdi
leı· mi Riza bey!. 

- Hayır beyefendi. Fakat bu
na liizum var da .. İdareten böyle 

söyledim. Siz buyılrıin, esirleri 
görün beyefendi. 

Sıtkı bey, süvari ile birlikte ge· 
mire girdi. Esirleri gürdü. Biras 
sonr.ı Riza kaptana Alınan yüz
başı. fon Kalmanın geldiğini ha· 
her verdiler. Kabul etti. Süvari
n.ia yanına gelen yüzbaşı, müte
hakkim bir eda ile, irade tebliğ 
edn gibi anlattı: 

-Amiralli!<ten telakki ettiğim 
emre göre dcrlı:ıl ge.minizdcki e
sir İngiliz tahtelbahiri miir~tte • 
bat \'C wt.ilaoını te..elliim edece
ğim, Ccncral •·apuruna götiirece· 
ğim .. 
Rıza k.ıp1an sordu: 
- Emri Amirallik mi verdi?. 
- Evet .. 
- I,f,tif!'l görebilir n1iyin1?. 
- l\taruıo,ef hayır .. Çünkü şifa-

he1.< te. ak!..i ettim. 
imden?. 

- Donaııma hirind komandan· 
lit:'l 'averli~inden .. 

- 1aalcscl bana karo;ı tar.riren 
ısılar ed•lruedıği için bu emri ye
riu,• gttirt'mi)ccrğim. 'Nezaretle 
telll!1s et•h1. Hemen kendi filoma 
iltihak e • ı aldım. Şimdi hareket 
N rci':im. 

Fon Ka~ma.n. Tü.rk silvarl.sinin 
ısr:1rı kar~rsında sükUta mecbur 
kalarııl" ,:Zt>tniden ayrıldı. Rlza kap
tan Sıth h de çıkınca demir al
dı. Pa!am!l!ını (;özdü. Merbut bu~ 
lunduği1 !' .. fl:r.ıdaki donann1a ikin
ci kırnıandımhğma, Akdeniz boğazı 
kom,,dorluğo emrine hareket etli. 

Erteo;i günii, istanbulda çıkan 
ga7etcler hirin~i sahifelerine mu-
7affer Türk süvarisinin resmini 
koyarak ufacık btr destroyerle 
1 endisindcn 11 defa daha lıüyiık 
bir denizaltı g~misini avlıyan Sul
tanhisarı ve mliı-ett~hatını "·-l.k'a 
-.c tafsil.itilP bidi'·tc efkarı nınu
miveye ar:! .. di ·orlard1. 

Riza kaplan Çsnakkaleye gelin
ce e-sirlcri boğa-ı kum3-Ddanllğına 
teslim etti. Tehrar l\.farınnra ..ıda
sına. takip müfr"2esine döndü. 

O taril>tcn itibaren muz~Her 
Türk •ih·ari<ine donanmadaki Al· 
mon zab:tı~ri elbirliğile cephe al
dılar, dis bilemei{e koynldular. 
Fckat diirilstlüğii ve (azileli ılc 
şi>het bulan bu temiz Türk deniz
eisint- 1ıttbir ŞPY yapamadıl2r .• 

(Devamı var) 

* Hedefinl.iz: l){!vre uymak için 
ucan yem bır nesil yaratrı>aktır. 

Fitn~ \'o'." zek!ıhnızı Hava Kurumu
na ve~irbf!ni:t 1 11 gayeye biran t!V

vel tı l:.iı:;mak iınkinını k:aza.rınuş 

olacağız. 

* Almanlar, İı.ın r körfcz:nde tu
tulacak olan Lckmil kripck balıkları ile 
yunus b<.ııJk1arı derilerine talip ol -
nıuşlardır, * Şoförlerin ticaret odasına kaydo
lunma 1ar1na Ankarada bajlanılmıştır. 

İst&nLulda da beher ııof5r yırmi beş 
kuruş \"Crcreli: tıcaret ve aanayı odasına 
aza )·v.ı1a.f".:..ktır. 

affetme.sini Mehmettcn valvannış- AVRUPA HARBİNİN 
sa da buna razı olrnamıstır. mak da bir teselli sayılıyor. Fakat 

iliivc etmek lılzım ki bunu yazan 
gazetenin sahibi ve İngilterenin 
en biricti zenginlerinden olan Lord 
bugün Çörçil kabine.sinde eıı mü
hinı nezaretlerdcn birini işgal edi
yor. Bu gazetenin mesleği İn~ıli~ 
imparaıorluğn ar:ısmdaki müna
~betleri dııha kuvvetlendirın~k 
dom.inyonlarla anavatanın he; 
hususta bitbirl~rinin ihtiyaçlıorıaı 
temin etmeğc bfı nıenbaları ol . 
duğu için başka taraflara muhtaç 
olma1<sızm imparatorluğun refa
hını kal kat hmule ı:etirmek müm
kün olacağı kanaati ile neşriy• 
tına devam etmektir. Bugün ise 
İngiltere taanu:ıa uğramıt oldu
ğundan kendini ınüdnfaa ediyor. 
Anavatan ile dominyonlar ara -
sındaki teşriki mesai hiçbir zaman 
şimdiki kadar kuvvetli olmaJlllf
tır. O gazete de hep bunu söyler. 
Sonra bir yazının yalnız bir tara
fuu alarak alt tarafını bırakmalı:. 
da tuhaftır. İngilterenin yalnız 
kaldığını söylemek artık düşman
lardan ae pahasına olursa olsun 
bir sulh dilenmekten başka çare 
kalmn~ı demek değildir. Böyle bir 
sulha Ingilider başta o ismi ge
çen gazete olduğa halde öteden
beri •yamalı snlb• demişler, böyle 
;r:amalı bohçaya benziyecelı:. bir 
sulhun kat'iyyen İngilterenin işi
ne ııehniyeccğini söylemekten ge
ri kalmamıslardır. Bugün ise ar
tık sulhun )·amalısı da, yamasıl!J 
d.a mevzuu bahis değildir. Sulh 
ancak kendi başına kaldığı söyle
nen İngilterenin varlmvve1ile uğ· 
raşarak, bütün man ~vi, maddi vu
lık men balarını işletcn•k galebeyi 
ıemiıı etmesile dünyaya ı;elcc"k 
sükün TC huzur devrinde görüle· 
ecktir diye ümit ediliyor. 

* Lodos fırtınası hafi!lemi•lir 60 
yaşında Hasan isminde birinin idare 
etti.ti Ua.l dlink.u hrtınada Saray -
burnunda b<.ıtmı.ş, Hasan kurtarWnış
tır. 

* Galata.da perıPmbe pazarında 

Yusuf un fırınında t ıhşan Sadullah bir 
kadın meıaelesindr>n arkadaşı sactullahı 

ağır surette yaralamışlır. * s:rkeci garında demir malzeme 
muhafaı~ına memur Uç küçük ba
raka dün lokomoti.C kıvılcımlarından 

yan.mı5tır. * Dıvar.yolunda benzin deposu sa
hibı Behçetin ç&rağı Ha!ıt sayını günü 

... ça.ışan otomobillere sattığı 48 Ura 80 
k:uruşluk benzin parbı.nl cebine atmı.ı 
ve bıı gecede ,.emışlir. By paranın yir
mi altı Hrasıru otomobile veren Halit 
tevkd olunnluştur. 

kanak. Dedıj(ı kızları seç<!bilen, 
cınsıyet meselelerı üzerınde ıçti
mai hllküm ve kanaatler yiırute
bilen bırısı!. 

Naranla karşılaşıyor!. 
Ona göre ilkönce Naran da bir 

kanak k:roır. Dalgın kızlarm hü
viyet ve ifadesı tamamile onda c!a 
vard.r. 

Naran bır bakışla çeken. biiyü
leven. bağlıvan, surıiycn. gtizrd; 
90k guzel bır kızdır' Seocll:tei<i 
ahenk cıldırtır, bakışları cıelirtir, 
güzellı .~ı esll' eder'. 
Ruhı Narana çarçabuk. bırden 

3şık olmustur. Onun delısidll'!. 
Aşk onda cınne-t olur!. 
İradesı. trüvivetı. düşunuşü. :.k

lı. mııhakeme ve mantığı U2un ay
lar bu ask cınnet ve nöbetlerı ı· 
rinde hercırınt'rç olur 

Genç adanı ıcıne di.ı.şt.ü,!!ü aşk 
ve şeh'Vet :ile!n ın<le en wn bil tün 
ırade"ını kırrbeder!. 
Ruhı yepyenı btr hüvıyettir!. 
Ruhı hastad:r: 
Ruhı bütün varhıhnı ·kendisini 

esır verdi.P;ı aşka kaptırmış bir 
bedmesttir!. 
Karısından ayr1lmışhr 

Cocuğunu unutmuştur!. 
Naranm koynundadır!. 

BIRAKIN BALIKLARA YEM YENİ MESELELERi 
OLAYIM 

IIasJn mü'1kc-:neve E:ctirilirken 
cezadan brktuıl:t:ndan kosarnl: po
li:;in elınden kurtulmak istemiş ve 
ko. urken de denize tlüsmüst~r. 
Denızden cıkarıl!fken de: 

c-Aman bıra!,ın .. Hazlr düştüm. 
Mahkemeve 11idecci!ime burada 
balıkbra vem olayım!• diye cık • 
mak istememistir. 

Sırötklam mahkemeye !!~!irilen 
Hasan müddeiumuminin önünde 
de ağlaınıs ve: 

c- Ben hanishanevi bilirim .. O
rası nasıl wrdır. Bır kere vattrm. 
Allah bir daha diisrnanmu düşür
mesın',, demıstir. 

Nihayet hakim Müni'tıın önünde 
Mehmet davanamaırus ve: 

c- Ma<lemkı denıze dii.slü. Ce
zasını buldu .. Ben affedivonmı!. 
demistir. Böylece de daV11 sırlnıt 
e1ıınıs Hasan cezadan kurtulmı.ııs • 
tur 

Naran ele avuca sı.ğmıyan, hü
vıvetını tamamıle ıfade eLmiyen, 
kendı ı~ın<le vaşıyan bır kızdır. 
Ruhı onu kavrıyaınamı.ştır; bütün 
.tahlıllerı vanl.ştır O tam bır dal
"1n kız da değildir'. Bamha~ka • 
dır. Ruhınm tanıyamadığı. tahlil 
edemedıiiı. hak= olamadığı bir 
ruh ve benlıktır. 
Ruhı aı.kılur! 

Tonmct ca.,-ı.ıslara devlet sırrını 
vermektır!. 

l\ıle,kuf kalır!. 

, ·arandan şüphe eder .. 
Şüphcsı se•·ı:ısıne mağlılp olur!. 
Ru.hıde uçuncü bır hayat sa! • 

ı;c : başlar ... 
Naran onu terketzııi$tir. 

Narım 

tadtr'. 
N:ıran 

ba:;kaları ile y.:şamak -

uautmustur. 
Ruhı hastal·ih artan. tutkun • 

lu'.?u k-klesen. iradesı bütün bü
tün ·ok olan bir aşk hasta.sxıır!. 

Dördüncü hır bıryat safhası Ru
hivi kendisıni kurtaramadtltı bu 
aşk hastalı~ ve cınnet.i. yüzünden 
sonu bellisiz. bır bayat uçurumu
nun kenarına süriilk.ler!. 

(Devamı var) 

Bu da bir teselli 
Yaun: ALİ KEMAL SUNMA?lı 

İnriliz gazeielcri.ıde haıpten 
evvel hükümeti tenkh için turlü 
türlü neşriyl\l vardı. Gerek dahili 
işlerde, gerek Wırici siyasette yü
riitiilcn bu tenkitleri İngilterede 
tabii görüyorlard.L Harpten sonra 
da nıemleketiıı müdafaası düşüıı
cesiJc her türlü müliUıazalar yü -
rütülmektcn geri blınıyor. Gaze
teler sansür iperinin yolunda git
tı..tedifindcn, matbuatın ve dolayı
ıile okuyanların layılrile tenvir e
clilmediğinden şikayet etmişlerdi. 
Banlar hep nazarı dikkate alındL 
Hep bu tenkitler aleni oluyor, ga
zete sütunlarında görülüyor. Ora
da tabii sayılan haller. Buna b• 
karak İngilterede işlerin yolunda 
gitmediğine, memleketin müda
faasına taallftk eden vezaifiıı bo
uU.. düzen oldıığuıı.a mı bilmedi· 
lecek?. Gazete sütnnlarmdaki ten
kitler başka, filiyat ve mesai sa· 
hasında ınenıleketin her uzvunun 
uhdesine düşen vazifeyi canla 
başla yaptığının aşikar bir haki
kat olınaı>ı başka. 

Ukin öbür tarafın gazeteleri 
İngilleredeki bu kabil neşriyata 
bakarak ikidebir: •İngilizlerin i~ 
çok fena gidiyor. Fena gittiğine eıı 
parlak delil de İıjle İngiliı matbu
atının n~riyati ile sabit. tarzın
daki iddiaları tazelemekten geri 
durmıular. Bunun yeni bir misali 
daha !!Örüldü. Londrarun en çok 
sahlan sayıh guetelerinden biri 
olan •Deyli Ekspres. ge(en gün 
hır makale yazarak İrıgilterenin 
yaparatnız kaldıiını söylcmis. Bu
nu ele alan İtalyan gazeteleri: Oh, 
diyorlar, kendileri de işte itiuf e
diyor. İngilterenin bugün ne dostu 
kaldı. ne yardımcısı. Kabahat yiııııı 
kendilerinde. Herkes.i danlttılu. 
Bu kara giinleriııde ellerindeki ak 
akçeyi de sarfedip duruyorlar. Li· 
kin yine vefakar birer yir bııla
aıyorlar. 

Söylemeie hacet yok ki İııpl • 
tettde bir gazetenin yalnızlıktan 
şikayet etmesiııc h!Jkarak oh çal • 

Avrupa kıt'asında Fransanıa 
devriln1esi Ü7.erine birçok hesap
lar 1'nrmn, olan öbür taraf artık 
İngiltnenin silahını t~liın cdive
receğini zannetmişti. O zamaa 
dünyaya yeni nizam verilecek, 
Avrupa, Asya ve Avrupa taksim 
edilecek, sıra bir gün de Anı.erik• 
ya gelce.ekti. Bunlar olamadı. Bi· 
liıkis dünyanın her tarahndaki 
Angfo Saksonlar arasındaki bir • 
lil< ~tıfide kendini gösterdi. Oınm 
içia: Ah. ıazık oldu ~ İnııilterc:n! 
cliye acınacak 2iinler değil-

. e~ 
İspanyanin vaı•Y fiJ 
~nan: AHMET şüKBÜ ~ ~ 

. 'bvtr , 
On dört aydanbcrı ını kıod.t 

!etlerinin İngiltere . h~k -.o•~ il 
rarla ileri sürdüklcrı bır 1

• .ıe•ıı' 
devletin, Avrupada . ~er ır•)o'' 
harbe süriiklemck ıçın j<ldill' 
entrika çevirmesiydi. ~il 511 tb '~ 
göre Avrupa devlellerı, k i,ıtl 
müsale~et içinde yaşan';ı,ıı•~ 
lerkcn, lngiltere onları b< ııll"" 
ya ve İtalyaya karşı bari ııeı'' 
etmekte idi. Mihver dev ftil<' il' 
rafından girişilen son Pt ~iHtı<!: 
arruzu, hiç olınazsa, 0 .,JıV 
böyle sulhun kundakçısıdıf· ti 
ithamından kurtarn1aktıı 01dııl' 
tık kundakçıların kiınler 
na (" phe yoktur. k ~trf 

Mutlaka ihtilıif çıkarnı:b<PI~ 
nnı verdikten sonra, ~u ~ıt)'l b:fl 
her de,·let bulabilir. Jsp• das~ 

l . 1 11.rınH' rt zaman ar, ltn )'& ~ • di. r• ., 
een'!p kısımlarına hiıkı~Iİ pıi~ 
kiz lspan~·nı;a az ch·rrıi'arıo il 1 
Bir zamanlar, İspan>ol dı. ı;. J 
sika ada ında gözlcrı " 8 r k'IP . 
gibi bir adadan mah:!!~p p •J:r 
nasıl. nıümltiin ol.ur?· f ı1A111tr' .ı 
!arı ispanyaya aıt ıkc!' ııer d' 
Wara germiştir. Bu 01i.Sa " 
çoğalhl3b'fü. lı J1l ıJI 

Ahnanlar, e.ki bir ta ıl' ı: • . yo • 
tarı ileri sılrerek, J.span sti~ 
giltereye karşı macer•. ~ r r··~ 
mek ist.h-wlar. Bay Uıt r nı• 
koyu kandırmak iç~ ~s~ııı ',r 
dudm~a kndar gitını<llf• r4ct'ıf 
yettc lsp~nvollru:ın bcr ~·-._.,~ 
vel, kendi kendilerine 5or il 
üç sual vardır: d") 

8 nt ·r~ 1- Acaba Almanv .. js~ı,;11 
aralık harbe iştirnkin1" 1 

ifle0'"6 
2- Bjzden AlmanY80~~tir Jıil 

vazife kolaylıkla y•pıl• 1 
'l' 

midir? .,ı. 
'le • 

3- J\fuvaffak olsak bı ' ! 
de ne bzanacağız!. . ıııtt' jl 

Bu üç suale ce\ ap 'c~·ti~,,ı v 
lışrrkeıı, İspanyol dış P01~0,.4ıl ~ 
istikaınf"! ala~aktır. ~\8rlt' ııf 
Alınanyanın ispanya~ 1 "hve' f. 
rühl~!neğ<.' ('a!ışma~t, n11.ir•dt11' 
Jcfleyinin lngilterc ile Jllı' ık''" ,l' 
rinde kar~ılaştıldarı ı1ora;ı·~o~0 r ınu~lur. ,'\!manya 1 ,,~w? ~ 
yardınıile İngi!tcreri ~.,;~ı~ 
demiyeccğini aolonııŞ 0 yı ~- " 
. ha • f' ·rı:•• . ' ispanya ve tta r~ 1,dıl~ 
be iştirake davet etın•~n• al 1 
halde İspanyanın ü~e':ı dıl· ~ 
vazifenin aı:•ırlığı aŞ•k•' .• ;ıa ·'. 

T nı• tt" ve yıpratıcı Lir d~• '. iyel•·.ııı 
den henüz çıkııuş bır 'aı ~e ~' 
lunan hııanya, İogilte~.~.,di i~' 
de Amerika ile uzuR '~ 0ıt ·f 
laş:lan bir ınücadcleY.': ,s~, 
bilir mi?. İspanyanın ;~ ttıll ~ 
ti Alrnanyanrn ve bal "ı0rdıı1iıf 
iaşe vazi)·etindco daha JJ11 t'I 
nanrnda petrol yoklut· bil ,~ 

- · uz•"1 •ıt • allmıla hpanyanın . rı fJ ~· 
cadclcy~ girmesi intıh•,baY'~ft1 

UlP-<t demek olur v~.~·gibi· 
1
(;

1 

manrımın tclkiıı ettıı;;ı .si ~ ııl' . 1 fl.. ·t 
kazanılacak hile. o '"' .. ~~l 0f' 
politikasının hedef .~cc 1,;p',ı' 

ı;or ··~ meydanda olduf,ına ~ur·· 
neticede ne ka<aoac• a 0' .-_~ 
manya veni bir AvrUP pil i'' 
dan babs.!diyor ve (1tl ~ııt~ 
nazımı da kendisi. o!•' İS~ "r 
bir Avrupa devletııı•0 icjll~ 
yu verilmiyen ~u ~i~•: r•' :;, 
panyanın da istıkl~luılıl< f"'f, 
miyeceği süphesizdır: ·~-s'2 
İspanyanın harici poli~~ii"~V 
kamet verirken. bu scb•P'.lf~ 
amil olacaktır. Ve hu il ,111~ 
İspanyanın bugün!<. ..,ıı
harbe iştiraki şüphelı go 
tedir. 

1-~...-.----..-----~.~~ 11 . . 1 ,..r4 ...J r1 * En ıüzel ıçtıı<ı~ .,er".fı .J 
dan bı.ri oJrın Fitrerı e~ 1' 
aramayınız. umurrı~at~ 
istildA.l ic;in çalış:ıo 

Hava Kurumu va.t'· 



Metaksas'ın j Yunan tayyare- J Arnavut vatan
bevanatı: jleri Arnavutluğa\ perverleri dağa 

Son damla kanal 
kadar harp 

edilecek 

bomba atmadı cıktı 
J 

Ati na 28 (A.A.) - Slefani :ıiansı Londra ?.ll (AA.) - B·~l.ıratan 
Y"Unan tayyarelerinin Arnavutlu- eeJeo haberlere cô«e bir takım Ar
~n h:ızı .mahallerir,de ucarak İld- navut vatar.o<'r;tı·Jer daelara ce-
ya alevhine lıeya..'1.I;ame!er artıiiını kilınisler ve !tel vaya .karsı has -
bildirmektedıt m:me rezahürat:a bulunmuslardır. 

lııı~lina 28 (A.A.)- Röyter ajruı- Atina aiarsı ~"'haberi kat'iyet- İalvan kı~'ala~ı Arnavutlarla ıe-

~~~~:~~;:::.~~~:;:!:~1:!:~~ i tt:i; ;~şl~r h. udu- ~f; ~ç~1
1

0~:e~:Yİk..ıY~::;i 1
1 ltlııi a: ına kadar çıırpışacatını söy- d } 

l{,.tır. u ueçtı er ı •-· ·· .. ,d··· 
t •• a1: bir be:>=na ,., ncşrrdrrek 0 Ol!Ş rU1. U 
tj;··~n lanın lıarbetmelc mccbıı- :Nevyork ?8 (A.A.)- Kiiyter •~ "' ı 
tı;,~ti.ııdc bırakılnuş oldııli'ı;nıı ve jansından: Cunging !!8 (A.A.) ~ Re!o"'lÜ ma-
1~nnı11 Yunııootaııın isfklalini Trnn•radio ajansı, aşağıdaki ha- hivette ol.in Central Daılv N('WS 

ıq· .. ,_.etıııeğc u;rııştıjmı bjjıJôr • beri Alman ajansmdau lmış ol- g~~otesi. Yur.nan evaletinde Kun- J 

,..,. ıiurunu bildirınekkdir: miııg civaımda cumartesı günü Ja-

ç İtalyan kıtaatı, bu sallab Yu- uon avcı tavvaı-clerinin Cin - Al-
Q rpışma nan hud tlunu tecaviiz etmişler- man hava kuınpanyaınıa ait bir 

4 4ir. yolcu tavvaresi diisürdü lcrini ha-b / d A\,'ll.İ ajaıasa göre, Yunanistan, ber vermektedir. Ucuşu esnasmda a Ş a ı ital)·anı.n ültimatomunu reddet - g iaııon tav.,-aresinin mitral.,-öz a-
~tYork ?8 (A.A.)- Bd.grad ve miştir. IWya, bu ültimatomunda tesine tutulan tavvar<min pilotu 

~:"'Yadan ı '--'· '- - Y m<'t•lebatm!D kabul edilmemesi mecburen vere inmıs· ve bu esnada . ge en ......,er..,rc g'Jre u-
t. ıı - Arna\'Ulluk hududun- lal<dirindc Yullnn arazi ·ni istil.8 el- tavvare ates almıs ve vamnıstır. 
b "'ııbarebe ba.,..lauqtır. _ 1"' t.ehdiıfutde bulllıımakta idi, Mürettebattan iki Alman ve iki 
Cllf b h / ilk t.elıJ;J;.~ işareti bu sabah <aat Çinli yaralanmıstır. 

&a a a ınan 5 te nri!m.iftic. Avusturalyad1. yeni 
nota Göbbels yeni bir kabine kuruldu 

~liııa 28 (A.A.) -Reutcr aian- DU!Uk söyledi 
\' tı: 

lı.ı ~an, bu sa<bah saat :ı de 
l\;,~n bır ültimatom almıştır. 
--.,,, - tnutalebatırun ne oldugu 
~ ıiı?lfüdir. Bu sı.rada Yunan 
.~. umumi seferberlik ilan 

~· Sabahleyin erkenden her 
. ısıkların tamamile söı:ıdii
eınrcdilmistir. 

Yunanistan 
/.rıgiltereye mü-

racaat etti 

Viyana 28 (A.A.) - D. N. ~ a
iansı bıldiriyor: 
Alınan ı:ıropaı?anda nazırı daktor 

Gobbcls dün bir nutuk söyliverek 
Almanvarun harbi istemediitini fa
kat harbin Almanvava tahmil e
dild.i.i!inı °""an et:ınis ve sözlerine 
söyle ıkvam etmiştir: 

•- Bueün Almanv;ı, İtalya ile 
birlikte Avrupanın büyük bir kıs
mını idare etmektedir. İa.şemiz ta
mamile temin edilmiştir. Bundan 
baska ihtivacı ohın iutidai madde
lerin heıci Almanvanın emrinde
wr. Bol silah ve cephanemiz var
du. • 

Doktor Göb'bels nutkuJl'U bitirir
ken cİngiliz plüt<>krasisi vere se -

,,~a 28 (A.,O..) - Haricive 
~ ı tarafından bu sabah neş-
\ı~ ~n bir haben! J?ôre, Yımani&- rilincivc kadar Almanvanın mü -
Q-'"3ıva~~i len vardım<la bulunul _ cade'leve devam edcce?(inio tekrar 

~~ın Inııiltereyemüracaat et- e~~ra 28 (A.A.) _ İnı;ıiltere 
~.~ 1h·ı:ıdaki İtalvan elci-'nL'1 Yu- Kr ilı tarafından l\1are~al Pelain'e 
"ll ı:ı..t-. _ _ .. göı: ,~. len !T1ı....~aiın rr,ctni .rvlare -

bit. · 'un=ine >nadMti saat 5 de şalin cevabı alırun!>dan nesredil -
ı...,·~ bir ültimatom tevdi eti~ni i\~tir. Bu cevabın önümüz • 
~~'!den haberler. Loodrava ııel- deki 24 saat zarfında ı?el<'<:1!i?i zan-
\' · nedili\•or. 

~~;:: hü:kıiıneti, üfümato.mu· Habeşistanda 
\ııv ı.s ve Yunan Basvekili. I -

:~_Atıruı elcisiı:ıe Yunan lıü- bı•T ffl Ü .L'.T.<!>zeye 
~1'11 ti?"1 bu üllimotomunu bir I • .,. 

~~=::.etinde telakki et- taarruz clı'ldi 
l~ tava henüz ültimatom hak- 1 Nairobi 2g {A.A.)- Dün akp"ı 
~ ~ tafsilat gc\memi$tir. Bunun- ı Nairohiıle ne..,eiilec bir tebliı°'e 
,,:_:aber İtalya hükiımetinln Yu- göre, adetce faik İtalyan ku,•vetle
~~bazı~ nokta- ri, Haltesiştaa lauıl.udunda &Mkılf 
~tıı terldni istedi~ ,,&vlenm6· :;iil.iiııiin sark bölg<"sinde bir İn-

. giliz devriye kolwıa taarruz et -
mi•lcnlir. 

~n Mısır baş- Düsm.ana ağır zayiat veridiril _ ••k miştir. ln;:dlizlcr hiç zayiat ver -

\; ili ile gÖrÜştÜ memislerdir. • 

,~.lı~re 28 (A.A.)- ~Har- F ransada endışe 

Melbourne 28 (A.A.)- Başve
liJetlc müdafaa koordina~iOllU ve 
istihbarat nezaretler!ni Menzies
nin uhdesinde bulnnduran ve ye
ni teşkil edilen kahine ilin cdil
misiir. Y eai 1.a hinede INızı neza
retlerde deği~iklik yapılnıası icap 
etmiştir. 

United Au>tralia partisilc Uni
ted Coutzy partisinin miizahereti
ne istinat eden yeni kabiaede i~i 
partisi temsil edilmcmckteılir. 
büsteyken akamc te uğramı~tır. 

-= 
17 inci yıl dönüm6 

( 1 illcl Bahlif'den devam) 

Büyük bavrama '1iinlerdenberi 
itina ile ha~ırlanan İstanb•; !da saat 
13 den itibaren her taraf bayraklar, 
ampullerle süslenmis şehrin her 
vam ta'klarla bezenmis\ir. Resmi 
dain.ler ve miies3ese1et'. m<>!d<>p -
!er öi!lcvin tatil edilmis. halk akın 
akın sokaklara dökülmüstür. Bu 
gece İstanbulun her kazısında bay
ram tezahüratı va;ıılacak ve Tak
sim, Bevazıt ırnevdanlarında ~chir 
bando.su calacaktır. 
Yarın s:rl>ah da saat ondan iti-

haren vilavette. kolordı."a kah•.•I 
ve te<bri!< merasimi icra edilecektir. 

1 
Saat 11 de Tak:.iın<lc büyük eecit 
resmi vaoılacaktır. Öi!ledcn sonra 
da şehıtlik zivaret oluruı•:ak ve va
rın ııece Vali, belcd:vc reisin. Lut-
fi Kırdar tarafından vil:ivet bina
Sın<la Cumhunvet balosu verııe
cektır. 

RESMi KÜSATLAR 
Emınönü Halkevinin veni binası 

bul!Ün saat 15,30 da İs!anDııl parti 
reisi B. Resat i\Iiınaroiilunun IJir 
nutku ile acılacaktır. Yarın da Si
le, Silivri., Kartal. Çatalca ve Yalo
vada veni yapılan 11 mektebin a
çılma merasimleri vapılacaktır. 
ANKARADAKİ MERASİM 
r kara !8 (Telefonla) - Bu!!Ün 

Ankara tıınh; !!Ünlerinden birini 
yasamaktadır. Büyiik bavramımı-

llıi;d !'o;a&ırı F..dea, Mısırda lnı:-iliz h h •• k •• 1 

:s'::·~ şefleri ve Mısır devlet avası U. um ı· 
'lııı;, 'lrıle görüşmelerine devam zın 17 inci vıldönümü şenliklerinde 
~ 1l'lfir. sur·· •• hazır buhınma.k üzere vurdun her .. ,. «en d" . d t uyo r <.:. 

'""l h" .~n akşam refakatın e n-
~ "-Uyuk elçisi oldui,'U halde Mı
tı),t Ş•elı:i!i Hasaıı. Sttln Paşayı 

tt etJni t' 

f Atalt~ya 
Clcrrruz yapıldı 
~~ı. 28 (A.A.)- Dü.n çok yük
.... il İ . 
l"-1~ Uçan talyan tayyarelcrı 

bir 

°'tit· Ya Yaklaşmış.a da, .ıerhal 
'-~ •'llcı tayyarelerinin hücum
~~ ~•mı ·!ardır. ili d~an 
~ rea; tabrip eılilm~tir. Bir 
~·~in de üssüne ıJMıememiş 
~:\trıulıtemeldir. Bom'ba atıl-

--- ır. 
le..ı: \t<l.Sinı:;ton 28 (A.A.)- Bir -
~ /\.llıer ıınuı umdra •efiri 

~~ıe:x. d~.n Ruz,·e.lt ta.raiıı;d~n 
"<' lııı;;ilt'!ış ve uz .. n bır f?oruı;-

--- k .• Şt;,;r, 
'"Ul..ir,. 28 ( A A - öj!-

liıt~ı .&<>ııra Kahı.ede bır t..3va teh-
~.h' ı'o.r ı· · ...., ı,ll e ı venl..'4t.r. Ak.:;aın 

1'- ~.l.hlk.e L,arctl vcrilr.;.ştır 
1 : 28 (A. A.) ı. nülll 
~ bir ı.,:,"'2'>••1' br..tu:uı= ne,;rodi
~.diiJı lıie ı:ift, bir !Wyan \ayya
'-.~ Balıaıı saat il~te garp çllJıirıe 
.. ~ •!nııcstır. Bombalar kuma 

1le bir basac yapmamıotır, 

Londra 28 (A.A.} - Fr.ınııcız rad 
vosu ...., tefsiri ._.etmistir: 

Fransa mümkün oldu® kadar 
tM'llfaatli bir 1Ultıe muhtac:tır. sul
hun Fransava menfaatli olması için 
de A!manva ile is bir~ yapmak
lı~ırnız lazımdır. 

Hitlerden bahseden Fransa rad-
yosu demiştir ki: 
Onun şahsında zırferinin üstiin

de vükselen ve Fransanın en asil 
fikir ]erini t~il eden zatla görü-
ııen galibi !?Örüyoruz. 

Londra: !8 (A. A.) - Viş?deo ııc-

len haberlere ıöre Lava) bugün Vişi'
den bir semti mcçhnlc hareket ede-
cckti.r. Nazırlar mecli:i;i içtiınaından 

sonra Lava! radyo ite neşredilecek 

bir nutuk irad ederek Fransa hilktl-
metı tar:ıfından alınan kararları illa 

edecektir. F:ıkat bu neşriyatın yapı

lac gı dalga ve saat t.a!Jl olarak mulUm 

de-&Udir. 

Loodra: 28 CA. A) - Frw~ ile 
Alınaııya a!'nsında ~ blıli!ı anla~nası ı 
melnı b.aliwdıı Vışı do beııilz hi1: bir 
fCY emiştir. ' 

Vlli bkitmc\ı aldıb kantlar hıık· 

landa kafi bir kiltunll,Ycl muhata" 
eltili içJn. Fr.ıma hallt.. bilyillı: hlr iP- ı 
redd lcie<ie bulunmakta "" ıldd<-tll 
bir endıııe hwetrncktedır. 

tarafından gelen binlerce kisi ve 
mektepliler, izciler şehri doldur -
mustur. 

Sut 12. 45 de iııciler Safnanpa -
zarından Ulus meydanına gelerek 
abide etrafında merasime basla -
mıslardır. İzcilerimizin hep bir a
ITTzdan söyledikleri istiklal mar -
sından sonra abideye çelenkler 
konmuş ve nutuklar söylenmistir. 
Bu esnada bir izci müfrezesi de 
Ebccü Şef Atatürkün makberesine 
ıık!e.relı: bir ihticam celengi kov -
n:ustur. Yarınki merasime de saat 
12.15 de Büyük Millet Meclisinde 
Milli. Sefimizin tebrWtı kabul -
!eri ile baslanacak saat 14,15 de 
büyük ı?e<;İ.t resmi yapılaeaktır. 

~--' 

ita/ya Yunan 
harbi 

(Basmakaleden deı:am) 
kanlar ~yeni bir LİÜ.nÜrn ... Jo!\ta~ı ve 
taraı.in en sıkı)ık anı içinde bo· 
lunmaktadırlar \'C hadiselerin ia
kitnfı aaat ve ·a azami gün ölçüsü
Be tibir l;ir mahiyet ifadesi arzet
mektcdirler. 
Yolwı, bu dakikada <u kadarın. 

söylcmel< lıiıımd.ır ki İtalya bu 
.ıeta kolay yutulur ve döğülür bir 
hAlclef intihap etmemi$tir. 

ETEl\1 İZZET BEN1CS 

tsoN24SAA11 1 

• • ' 1 • 
lÇl!lf!~,;,{l 

Hadiseler 
(Bu yazının metınlrri Ana. 
dclu Ajansı bültenlerinden 
al:nmıstır ) 

Tell.ıis e.:.,n: Mi.iA.111\1.ER .ALA TUR 1 
Stcfani aj;ınsı di:n gece saat 

23 de bir husw.ı teblığ nc~re~ti. 
lILiscI\r.h bir Yunan çete~nın Gö
ricc e,:j,·urında 30 ve 31 inci hudut 
i~aretlcrinin arasında, Arnavut hu
d<•I mııhafu:larına hJ<um cttiği.ai 
bild1rdl ... '\.rnavut nıüfrczelcrınin 

3-!'0Jf Tl:LC:&AP-28 1 laci TEŞ&tN t• 

G 

Tarihin Şerefi... San'atın Zaferi ... 
Kudretin en büyük harikası olan .•. 

K 
ÜLLO 

RAM N 
Gary Cooper - Ray Milland • Robcrt 

TÜRKÇE 
Presi on 

Bugün matinelerden itibaren 

LALE Sinemasında 
mukabdc ettiği ve Ynnanlıların ı -------
tardcdıl.~iği ı.luve ediliyordu. İki ••:m•mml!:lm1111mıı:mmmmıammaıııı:ımm•ıııı:ı::::ıı1111111C1mmm•mmmmmm••••••am• 
taraftan birk:ıç yaralı ve ölıi var
llll!i-· 

Yine İtalyan mcnha!:ırt !';!U ha
Leri \'Cl mi~ti: İi.alya kralının nıÜ· 
r~ess< Ji ~cnerafut ik.3nıcC.gihı ~l
' <;rınd:ı iic bomba patlamıştır. Ha
fif p!r.ıl.lar '·ardır. nu taarruzun 1 

fa;lltri •~rnnuıaktal'!ır. 
U ntlan b· k.a, Stilo burnırnda 

se!U (oc İS'."1.Syoruı c' ~.uda bit 
bonıba daha natlaın tır. 

B11 h3.dist"lcrd\_~n sonra, İtalyan 
ka)·naklan, çok yakmda Roınada 
lıü• ilk l'l enımi~ t-.ti haiz hidlselcr 
'uku bıılar~ğ!Dl bildiriyoı·du. Bu 
hooisclc.rin İialyo.nların Roın.1 üze
rine ~ ü ÜYÜ!lJrrinin ~: ıldöoiiıniinc 
tesadü{ ettlriltt~:i isaret ccii.1 -
mekte idi. Baııı İtalyaı~ n1Ü<;IJhitle1 
de bu hafta Akdcnizde ve bil -
hasSM l.u deniz;n ~ark kı~mındu 
l>ü,·ük bir fonli\·et derpiş etmek!•: 
idiler. 

&AIIA~E ARIYOil.L'\lt 
Bu hadiseleri ıltnlvau l..ayı:ak -

lacı haber veriFcrdu. DiAer taıaC
tan dün Alina ajansı bütün tu 
bnbrleri kat'i surette tek1:p etmiş, 
Yunanlılartn Arnavutluk toprak
larına taarruz etn!eUif:Cui ~ıildıı· -
mistir. Bombalar havadi<ini de A
tina ajansı ayni su!'etti'.! tPkz:p e
diyordu. 

HARP HALİ BA!5LADI 
Variyet bu sabalı a1·dmlaıınıış

tır. Bu lıadioeler İtalya tarııfındnn 
tasni edilen şeylerdir. Hakikatte 
böyle bir çarpı~w~. ,.e hudut hia -
di~i •·oktur. Diiu gece. İtalya lıir 
nota ile Yunanislana metalebat.ını 
tebliğ elmiş, Yuna:ı hükumeti, 
bunhrı rcdıletmiştir v~ hu sabah 
saat 6 dan itibaren İtalya ile Yu
nan: ,fan arnsında harp hali baş
lnrn1şt1r. Yunanistan umumi se
ferberlik iluıı etmiştir. İtalya -
Yunanistan harbine dair gelen en 
son telgrafl:ırı son havadisler sü
tunuınuzda hulacak~nnı~. 

YtW!t~ GfüllİI.ERİ 
Diğ<'r t "rnfttın, 'l:ıına nehri üze

rind<" hububat ta~t~·au Yuua!l ge
mileri zapted•lmistir .. nu had;rn
ye Yu11an sh·!·.etleri itir&.7 ettiler. 
Yunsın .... irketlrrinc ait geınilc-rin 
sayısı 1t tomorkör, 24 mavna var
dır. 

AFRİKADAKİ VAZİYET 
Afrika harbi de daha ~ok elaem

mh·•t pPvda ~tmiş bulıırunakt.ıı -
dır. İtu;li.z boınlındınıan tayyare
leri .. talvanua Tobruk üs~üne mu
vaffakiyetli bir taarruzda bulun
ınu lardlf. Deniz efradı le lasın -
da vangın çıkarılmıştır. Eritre ve 
Habeşislanda da muvııffakiyetli 
keşif akuıla.rı yapılmıştır. Garp çö
lünde ~iddetli bir kum fırtınası 
hüküm sürmrktedir. 
Mısırda Sidi Barrani sahili ci

varındaki İt•h•an tahsidatına, cu
ma sabahı İngiliz tayyareleri ile 
İnP'iliz donanmn ·ı hir taarruz yap
mıştır. Amirallik dairesine gelen 
tafsilata ııöre, İlalvanların oto -
mobilleri tahrip edilmis ve bir ben
zin dcp1>sunda büyük yangın çı -
karılmıştır. İngiliz kuvvetlerinde 
hiçbir hosar yoktur. 

FRANS.'l.NIN BAŞINA GELENLER 
Vi~<deo gelen haberlere göre, 

Alman - Franstz teşriki mesaisi 
sade siyasi mahiyette olup, askeri 
işbirli(:i hal!ııde d~ldir. Fransız 
Hariciye Na"1rı Boudoi!l istifa et
miş, başvekil muavini Lava! Ha
riciye Nazırlığını da deruhde et
mistir. 

BUtün İstanbul lıaılkının naz.an ~iılıe.. 

l'eni bir Mii<lıırtyet idar...ıoe ıre-. 

ve İstaııbalon en ~l s.inem.as.ma lfrv 

e:lilen 

Sineması 

Bl GÜ'i Mntinelerd ·n itibaren 
BU) tik 8:!3 ram procnunı olar.ık 

BliyWI< fcdaJcirlıklar ile elde eltili Bqıklu •lnaııaLızındoıu ...-v.ı Türklyed• ı:k deh r;öst.,rnı<"te mu\· lfzk 
8<aoD e- iz Ti:ı•:tçe sır.Ju bliJ iık şaheseri 

DÜŞMAN ELiNDE ESiR 
Baş rolleı~: DUGLAS FAİR!l.\~KS Jr - LESLİf. HOW\RD 

Göoii.lterinden atc)kr yai.uı. ... S;ıJo.nlannda Ca.sw la.r k:ıynayan ... 
914 ~ 18 harbinin en derin he;,reaııuu t.'\lidıra.n bli7iik casus filmi bucün başlıyor_ 

Ayr~ llıive olarak: ı·çı·nt~.AS 31ADEN' 
GEORGE OBRİEN'ln F.üylıJ.. serg-üıeşt. ftl nl 

Yarın akşan1dan itibaren her akşam 

Sa.lonu, Kııı mesİm.İn<' 

····ıs ....... -· 

• 

memlcketiıtıizin ır:Timli BaJa.nlu 

hıt"y'eLH~ kapıla rınt açıyor. 

K.,mcui ve et siz san'a1kirınıu 

F • 
1 y A 

ve muhLeş!'fD sa7: 

Su bey'~U: Kaınmi AITMET, Piyanist ŞEFİK, ltem.emçe ALr:KO, Kl-mar.i is. 
1141\İI, MAKSUT Ciimbüş, YORGO, ıo..mcl ŞEREF, D1'1'bul<a l!.\S.'\N T.uı•;iN 

Okuyucu Bayanlar: sc·zAN, SD!TUA. Gi.'J:İ. ·, SÜVEYD.\, SA~iYE, İ&S.\:-1 
Okaynt.'n Baylar: A.ltY..ı\Z..'\.K, F.o\.RliK. 

Bayram için lstanbula 
gelenler 

İki bayram tatilinden istifade etmek 
istiye!' taşradaki bir çok meıııur ve 
tuccarlar üç gündur akın akın 11ehri
mize gelmektedirler. Bu yüzden şe

hirdeki otrllerin ckseıisinde yer kal

mamıştır. l.;tanbul - Ank~ra ek presi
ne de ~>:,tıabahktan iU.veler yapılmu; 

~ dün akşam saat 19,35 de ır.ıydar-

paş<ıdan Ankaraya 
daha kaldırılnu~tır. 

Uçüncü bir tren 

Ayakt.a yemek yenen 
dükkanlardan §İki.yet 

Bardakla soi?u]c süt, sandöviç 
ıribi yiyecek maddeler satan ve sı
cak vumurta, pevnir veren dük -
kanların son ailnlerde sehrimizde 1 

coi!aldıgı C!Örülmüstür. Lnkanta -
cılar ve mahallebiciler a\·akta ve
mek yenilen bu yerlerin col!alına
sını kendi kazanı;larına avkırı bul-1 
maktadırlar. Bu kabil dükkiinlar- , 
da. avakta yE!'!Ilek verilmemesi be- . 
lediveden istenmisür. 

~~-~--~~ * Türk göklerini aşılmaz bir 
sınır haline geunnek için FİTRE 
ve Zckt\tınızı da vererek Türk Ha
va kurumuna yardım ediniz. 

ACIKLI EllR ÖLÜM 
Ağrıda Binbaıı Veli oğlu 

Maliye memurlarından Şeref 
Saraç oğlu eti Kaymakam Ali 
Saip kızı doktor Nihat Saip 
kız kardC§i öğretmen Umit 
kısa bir hastalığı mütakip bir 
aylık yuva kurmadan ebedi
yete kavuımuıtur. Allah rah
met eyleye • 

/\ynr.a.: Biiylık 1SürprizJl!'f', '.l:ertC'in Varyete ve Caz. orkesl.rMı. 

Bmmmmm••• Dü:nya.nm 10 un<'u har;~as•.- mmımı.ıaıııı:a:;a 

Büyük Artist BOR İS KARLOF'un 

KORKU, llt:yttJUı dola m.\lthlş Maceralar Cllmi 

Öniimüıodekl Çarşamba ma.linelenl.en llfüaren 

ALKAZAR Sinemasında başlıyor 
Belediy; Sul;r İdaresinden: 
İdarem!zin abonem:ın servisi için kapalı zarflı eksilt.rne ile =sooo ~ .. r• '.\rt; 

187500 makbuz, 4800 bordro b.!.sttrılacaktır. 

Eksiltmeye girmt"k arzu edenler taltsimd~ki idare merkc1in<l,,., leva1ırn cr
visinden parasız olarak şartnameaini alabillrler. 

Eksiltme 4/11/940 pazartesi günü y1tpılacaklır. Tek· if 1..artl:ln 4 1 l/940 

pazartesi günü saat c15> e kadar kabul edılir. Daha ~ora get.;'.'("Cck ZJ:" •ur 1ı:::a-

bul ediln1ez. c1009l> 

Koyun cesedini 
insan sanarak 
ihbar ettiler 

bu iki yaralıda 
sabah hastanede 

öldü 

Franko ve Bitler - Peten miili
kallan hak.kında henüz sarih ve 
doğru malı1mat alınnmanuştır. 
Kamerunun Almanyaya iade edi • 

Bu sabah Küciikı:ıazar polisi em
niyet müdürlüai cinavet bürowna 
KÜ(:Ükpazarda bir araada bir insan 
celedi bulunduı'lunu haber ver -
mi.stir. Fakat cinayet ma.sası ~ 
murları hadise mahalline j!ittik -
leri vakit. bunun bir insan cesedi 
olına:vı.p ölmii$ ve toprağa l!Önlül
mü.s bir kovun cesedi olduitunu 
havretle ınlamıelar. ııfiliiserek il.e
ri dörun üslerdir. 

Çatalcada birkac eün evvel bir 
otomobil kazası olmU$ ve Hamdi 
isınınde biri yaralanarak Gureoa 
hastanesine kaklmmlıştı. Yaralı 
bul!Ün ölmü.stür. B·•vcğlıı hasta -
nesine yatırılan ve arkadaşı tanı
fından bıçaklanan Alımet de bu 
sabah ölmii.stür. Tab>h: adli def • 
nine ruhsat vermistir. 

lece~i bildirilmektedir. 
Taymisin diplomatik muhabiri

ne göre, Almanlar bir iki sene 
Fransız topraklarını tahliye et -
nıi .. ·ccek.lerdir. 
YAKIN ŞARKTA FAALİYET 
Yine İngiliz kaynaklarınuı ha

ber verdi;!ine göre, Almanya, ye
ni bir sulh t,.rrı12nna girişmek 
üzeredir. Alman propagandacdan 
bu menu iizerinde çalı<nıakta • 
dırlar. İngiliz ı\'BZetelcri Yakın 
Snrkta \'P Balkanlarda mihverci
lerin ııasıl bir hattı hareket takip 
edeceqine dair mütalealar yürüt
mekte devam ediyorlar. Hindis -
tan N azm da söylediği bir nutuk
ta. tıarp 5"hnl"inin Yakın Şarka 
geçmek üzere bulıınduğunu ifa -
de ctmistir. 

Amerika hükUmeti, Fransız hii
J..umetine bir ib tarda holıınm
Almanya:vıı yard.ımm, Fratısu 
müstemlekelerinin işgaline nıalo
la•ai;ını anlatmqtır. Blir Fransaz 

Jr;·vvetleri kumandanı General n;; 
Gol bir müdaf:ıa meclisi kurmuş
tur. General, Fransız milletini si
laha' sarılmak içiıı hazır <>lmaia 
davet etmiştir. 

HAVA HARPLEBİ 
Hava harpleri de devam etliyor. 

fngilizler geniş bir sahada yeni a
kınlar yapmışlardır. Berlin teluar 
bombardıman edilmiş ve üç nıii
him hedef tahrip olonmu tur. Nor
veç sahilinde de 2508 &onluk bir iaşe 
gemisi b.ıtırılmıştır. Bir düşnıan 
tayyaresi düşürülmüştür. İki İn
giliz tayyaresi üssüne dönmemiıı
tir. İngiliz tayyareleri, Alman is
tila üslerini de bombudıınan et -
mekte devam ediyorlar. Bu sahil
lerde müteaddit büyük yangınlar 
çıkarılmıştır. 

Almanlar ılll yeniden İngiltere 
iizerine akuılar ya11mışlardır. Lond 
rada hBMr ehemmiyetsizdir. Bir
kaç kişi ölmüş ve yaralanmıilK. 

Gümrüklerde sahipıiı: 
eıya 

Gümıiiklerde biriken sab!peiz ef-
) "ların hayır cemiyetlerine tevzii.ne 

bueüıı başlanılınıibr. Bu meyanda Kı
zı.laya bir binelı: otomobili, bir hurda 

otomobil, bıı.ildet ve saıre verww.
tlr. 

Prenıes Fevziye bir 
çocuk doğurdu 

Tahran 28 (A.A.)- İran Veli
ahdlDlD zevcesi ve Mısır Kralı 
Faruifnn kız kardeşi Prenseı; Fev
ziye ı:ü~ hiT kız çocuk dünyaya 
,ıctirmi~tir. 

------
Malımızın ufacık bir parça. 

sını kanatlı aençlik icin a!flr
mak. bundan daha zevkli bir 
vatan uzifesi düşiinülebiliT 

'? 
mı. * Türk milleti her bayramım 
göklerde daha çok kuvve\1"1mif 
olarak kutlamaktadır. 

SADAKAl FITIR 

Buğdaydan 
Arpadan 
Üzümden 

En 171 
K. 

23 
40 

117 

iyi 

K. 

20 
34 

100 

"°" K 

17 
27 
84 

Şehir tiyatrosu 
İSTİKLAL CADDESİND• 

KOl\mDi KISMINDA 
Bu aksam saat 20,30 da 

YAU UŞll.GI 
Şehrin her tarafına ~ temla 

edilmistir. 
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MAZON MEYVI TUZU INKIBAZ, RA ZIMSIZllK, MİDE BUlAR TJ Ye BO Z OK l UGUND~, BAR ~l 
Müferrih ve midevidir 

T E M B E L L i 61 H O E, M i O E EK S i L i K ı e YA H M A L A R 1 H D \ emniyetle"ft;~)ı
1

~: 
Mide ve Bıı.rsakları temizler, alıştırmaz Te yormaz. MAZON isim ve HOROS marka5tDB dı•• 

/ 

-ll:il•m.ı111=--Jı~ Ü R SOBALARI 

1 1 
SAATLER Altın 

1 
._l _H_a_l_ke_v_le_ri_nd_e _ _,f 11 lfihisarlar U. Müdürlütündoıe: Yazan: l ak.ender F. SERTELLi No.14 

Sait ve Kamil paşaların ikiai de aadarete 
gelişinde a ncak koltuğuna giren adam-

larla merdivenleri çıkabilirdi ! 

Sadrazam Sait Paşa 

Sadarete koltukla geti
rilen Sadrazamlar . .! 
Kıimil ve Sait paşaların ikisi 

de, sadarete l!elisinde ancak kol
'tukuna 11,iren iki adamın yardı.mi.le 
merdivenleri çıkardı. 

Kafaları ve zeki.lan nekadar 
ııönmemi.ş ve tecrübeleri ne derece
de yüksek olıursa olsun; bu kadar 
ilıtivar vezirlerin ııenç Ttlrk hü -

tazı adamlar benim ııarazlcirlıkla 
onun alev hinde fena hükümler ver
diğime zahip olurlar. Halbuki, Hak
kı pasa da pek iyi bilir ki Kfunil 
pasa ilk intiha.battan bir veya iki 
ırün evvel ~enİ4(azete) ile onu 
teshir etti.in zaman . .kendisini itti
hat ve Terakki kulüplerinde mü -
dafaa eden ben olmuştum. Çünkü, 
Hakkı pasanın ırünün birinde bu 
memleketi iyi idare edebilecei1ine 
ilıtimal verivordwn. Kırbili inkar 
olmıvan faz.ıl ve dirayetini, ı;ıeniş 
malı'.ımatmı bilenler ondan mem
leket namına böyle bir sev bekliye
bilirlerdi. Halbuki (Yeni_gazete) 
nin neşrivatı efkarı umum.iyeyi 
altüst etti ve K.imil pasa Babıali
nin bütün resmi muhaberatını. a
rncdi kaleminin bütün vesaiki ku
vudiyesini .. H"6llı İbrahim Hakkı 
nasa aleyhinde ne varsa. ne l!e<:
mişse hensini meydana dökmüş • 
tü. Darbe pek müthisti ve tesiri 
kat'i oldu. Bütün ittihat kulüpleri
intihabata Hakkı paşanın nam -
zetliğine şiddetle itiraz ettiler. Be
nim. Cavit Bevin, doktor Bahattin 
Şakir Bevin kulüpen kulübe do
lasarak - Hakkı pasa lehinde - yap
tıl!ımız propa~andanın bir tesiri 
olmadı. Nihayet Hakkı pasanın adı 
meb'us nan zetleri listesinden çı
karılarak, )c:ine Ahmet Ne>imi 
Bcvin adı vazıldı.• 

kiı.mcti mümessillerile uzlaşma • ı Kazım Bey, Hakkı pasarun ida
larına ve bilhassa 11.enclik ve Türk- resizlii!ini en cok sövliven ve alev
:ıü.k mefkıireleı".ni hazmetmelerine hinde en cok vazanlardan biri ol-
imk5n yoktu. dueu halde. ırörülüvor ki. ondan 

Ktımil ve Sait paşalardan ve on· zaman zaman cok ~evler beıklemis. 
larm tecrübelerinden bir şey ·bek- .Ve l!Ü.ıün birinde: - Boşuna bek-
nvenler yok del!iklf. Siyasi l!er • lemisim. 
ı:inli.kler meydan aldıitı zamanda, 
bu iki vezirden birinin derhal ile- Diverek hakikati itiraftan cekin-
tidar mevküne l!etirilmesi, ilk ha- memistir. 
tıra gelen ktırtulus çarelerinden bi· O sırada kulüplerde Hakkı pasa 
rini teşkil ederdi. lehinde konferanslar veren Cavit 

İttihatçılar:'l zaman zaman Sait Bev, Sülevmaniye kulübünde: 
paşaya, Hiliı.fcılar da Kamil pa - •- Hakkı pasarun yerinde baska 

AVİZELER 
Metal 

ı AEG elektrik fırını 
1 

ı Havaıazi ocakları 
1 

DÜGÜN 

1 ve ıüpüreelerl ve elektrik Hediyeleri 

TAKSİTLE SATIŞ) 

os AN ŞAKAR ve Şki. 
Galata, Bankalar caddesi 59 _ 47 Tel. 42789. Beyazıt, Üniversite caddesi 

No, 28 Kadılt!iy, İskele cad. No. 33/2 

il , . . 
Devlet ~zyollan işletme Umum Mü~ürlllğü Uanları 

28 Birinciteşrinden 4 İkinciteşrine kadar 
Muhtelif hatlara kalkacak vaporlarm isimleri, kalkı~ 

gün Te aaatleri Te kalkacakları rıhtımlar 

KHadeaiz luıttUla -Salı 12 de (Aksu), perıembc 12 de (Ankara) ve Pa
zar 16 da (Erzurum). Galata nh\ımından. 

Butua lı.attaa -Salı 18 de (Ana!arta), cumartesi 18 de (Antalya). 
Sirkeci rıbtmundan. 

kmit hattına -salı, perşembe ve pazar 9.30 da (Uiur).Tophane rıh-
tımından. 

ldad&1l7a hattma - Pazartesi 13 de, salı 9.50 de, çarşamba,perşembe ve 
Cuma 16 da (.Marakaz), cumartesi 14 de (Trak) ve pa 

zar 9.50 de (Marakaz). Galata rıhtımından. 
Not: 1 ikinciteşrin 940 cuma gününden itibaren Mu
danya hattında kış tarifesi tatbik olunacaktır. Buna 
nazaran postal~r İstanbuklan pazar, paz art.esi ve sa
lı 9.50 de, ça.I'iamba, perşembe ve cuma 16 da, Cu
martesi ı• de kalkacaklardır. Salı, perşembe ve cu 
martesi postalan Armutluya uğrayarak Gemliğe ka 
dar &'iderler. 

Bandınııa hattuıı -Pazartesi, çarşamba ve cuma 8.15 de (Trak). Galata 

ICarabir;a hattuuı 
İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

nhtımmdan. Aynca Çarşamba 20 de ve cumartesi 20 
de (Bursa). Tophane rıhtımından. 

-Salı ve cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtımından 
-Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımın dan. 
-Çarşamba 15 de (Saadet), cumartesi 15 de (Mersin) 

Sirkeci rıhtımından. 
İzmir ailr'at hattın- Pazar il de (Karadeniz). Galata rıhtımından. 
İmılr llhe --- Salı 13 de (Kadeş), perşembe 13 de (Tırhan). Gala

ta rıhbmından. 

Cumhuriyet Bayramı Münasebetile şeh i riç i 
servisinde ilave seferler 

Cınnburiyd bayramı mtlnasebe tile 28 birinciteırin pazartesi rünU köprü-
den saat 13.30 da kadılcöy ve lekm il Adalara lolr vapur kaldırilacalttır . 

Cumhuriyet bayramında 
Eminönü Halkevinde 

Eminönü Halkevinden: 
Cumhudyetin 17 inci yı!dönümü ıe

reline evimizin cağal.oğlundaki yeni 
salonunda yapılacak toplantıların pro
gramı aşağıya çıkarılmıştır. Gelmek 
arzu eden yurttaşların giriş kartlarını 

büromuzdan almaları rica olunur. 
PROGRAM: 
1 - 29 ilkteşrin 1114-0 salı akşamı 

saat (21) de. 
a) İstikl8ıl marşı 
b) Konferans: Evimiz dil ve ede -

biyat şubesi azalarından Tank Zafer 
Tunaya tara!mdan 

c) Şiir (Bugünkü Türkiye) Evimiz 
dil ve etlebiyat şubesi azalarından İh-
san fiınçer tarafından 

C) Konser: Orkestramız tarafından 
d) Temsil (Kahraman) Temsil şu -

besi tarafından 
2 - 30 ilkteşrin 1940 çarşamba ak -

samı saat (21) de 
a) İstlklAl marşı 
b) Konferans: DiJ ve edebiyat şu-

bemiz azalarından muharrir Nusret 
Sala Coşkun tarafından 

c) Şiir (Bugünkü Türkiye) Dil ve 
edebiyat şubemiz azalar1ndan İhsan 
Hınçer tarafından 

ç) Temsil (Kahraman) Temsil şu -
bemlz tarafından. 

1 

Vakitler -----· 
Gün~ 

Ô~le 
İlı:indl 
.u..m 
Yatsı 
fnınk 

Va.ati/ Eza11i 
Sa.. Da.. Sa. Da. 

6 26 
11 58 
14 .S i 
17 11 
18 44 
4 47 

1 14 
6 47 
9 40 

12 00 
1 52 

11 35 1 

saya sarılmaları sıkısıık ırünlerin bir sadrazam olsaydı, ne vapaJ:ıj. Dalııa UzunluiıJ: -
.sivasl moda• sı olmuştu. lirdi?• 

29 birinciteşrin salı günü akşamı köprüden ıaat 1.30 da Kadıköy ve 
tekmil Adalara, 2.30 da Haydarpaşa ve Kadil<öyüne ve Kadıltöyünden 2.00 
de köprüye ilAve 5efe.rler yapılacaktır. • 

Hal bövle ilcen, ne Sait paşa İt- Sualine ,yine kendisi cevap ve- 1648 m. 182 Kc/s. l20 Kw. 
tihatcılarla anlaşabilmiş, ne de Ka- rerek: 1'•PV oeterlort lıa"kıad• her lliıtii - aealbla teıdoD hlllaralan T.A.P. 31·7 m. 9465 Kc/s. l20 Kw. 
mil Pa$a itiltıfcılarla kavnaşmıstı. •- Meınleket dahilinde ·binbir :razılı Aceıılderiınhdeıı öt=llebl lir. T.A.Q. ı9•75m. 15195 Kc/s. ZO Kw. 
İkisi de, kendilerinden vardnn bek- siyasi entrika dönerken. bir sadra- Galata na, .Acenldli1 - Galata rıhtmıı, LimaDlar Umum Müdürlüğü n•Ü Saat 18.00 Program, ve 
!iyen zümreleri yere vurmak için zam, bütün bu entrikalarla nasıl binası aıtmdn. 42362 memleket saat avarı. 
fırsat aram!$lardı. uğrasabilir. Bütün bunları nasıl Galata ev.be • - Galata rıhtım, mmlaka Liman Reisliği bina.., 18.03 Muhteli:f şarkı ve türküler. 

Sait paşa, Cavit Beye evvela hu- söyliycbilirdi ?. altında. 40133 16.30 Konusma (18 inci yıla ıti-
sumetini alenen izhar etmekten Demi.sti. Süleymaniye kulii'bün- Slrkeel Şabe " - Sirkeci, Yolcu aalonu. 22740 rerken Currlhu.riyet adliyesi) 
cekinmez ve: de, Cavidin bu manasız mantık - (ıo353 ) 

18.50 Müzik: Radyo caz orkestra· •- Bu adamlar çok say,1?ısızdır. !ara istinat eden sözlerini Mit • ô 
İnsanı hem pofpoflarlar. hem de hat (1) ve İsmail Hakkı (2) bey - I L' I 1 I U M sı (İbrahim Zl!'Ür idaresinde) 
hırpaıarıar.. ıerden baska herkes al.k1$ıamustı. Dev et ıman arı ş etme mum üdürlüğünden: 19.30 Memıe1tet saat ayan ve a-

jans h3'berleri 
Demekten ~ durmazdı. Cavit iBey ıtittilcten sonra kulüp- Keşif bedeli .9~79• lira •85• kuruştan ibaret Gemlik vapur iskelesi inşaatı ka- 19.50 Müzik: iBüyük fasıl h eyeti 
Kam.il pa~a. Sait paşaya nisbetle te Haddu paşa aleyhinde yapılan palı uı.rf usulile eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat leminat •748> lira c50• kuru~- 20.15 Radyo ,ııaz.e_tesi 

daha soğukkanlı. daha az konu - münakaşalara ;sıirak edenlerin sa- 1w. İhalesi 4/ll/9iO tarihine nısllıyau Pazarleol ıünü saa.t ı 5 de G&l&la nhl.ı- 20.45 Karaııöz 
surdu. Maamafih Kamil paşanın vısı artıvord.u. Zira memleketteki ııwıda.td umum müdürlıil< b!Dasmda lop la.nacUt olan ..,ı..na1ma ko:nılsyonunda 
da hic bir zaman <itilaicılar• la i.daresizlil!i .ııönniyen bir fert kal- 7apıl=klır. 21,15 Konuşma (Kızılay konı.su 
bası h<ıs dei!ildi. Kamil paşa ikti- mımııstı. İsteklilerin en az on bin liralık mümasil bir iskele veya köpril inşaatını ba- adına) 
d kl . d bul d .. '- 'til,. 2.1.35 Müzil< radyo orkestrası ar mev ın e un ..... ca. ı .u· İttihat ve Terakki cı"'-'ııanlan :;armı;; olduklarını mtibeyyin vesika ibraz etmeleri ve teklif mektuplarını bildiri-

! ,,_. · l" d 1 .. "u • 22.30 Memleket saat ayarı, ve a-
cı ann U\.lncı D an a .ee en ruesa- vazifelerini vaprnakla beraber, hal- len vakitten en az bir saat evveline kadar komisyon reisliğine tevdi etmeleri 

nd h . b' · .. h tt jans ha'berleri. sı an ıc ırıne yuz verme.:, a a kın kimler hakkında atıp tuttuitıı- şarttır. ŞJrtnamc ve tcferrüa!ı her gün sözü geçen komisyonda görülebilir. 99H 
22

,50 Müzik: Dans müzi.ki (Pi.) 

NOT: 

' ~ 

1 
1 - Şartname ve nümunesi mucibince 10.000 metre yeşil, Jo.ooOdilı'd' 

tağlı kanaviçenin kapalı zarfla yapılan eksiltmesine talip zuhur etrrıe 
7enidcn pazarlığa konmu~tur. . bauı~t.a 

II - Pazarlık 5/Xl/940 sah günü saat 16,30 da Istanbulda J{a 
vazım ve mübayaat şubesindeki alım ko'llisyonunda yapılacaktır. ' tııl· 

111 - Şartname ve nümune sözü geçen şubeden ve iz.mir, AJlk_ara 
dürlilklerinden alınabilir. ,.o 

IV - İsteklilerin pazarlık itin tayin olunan gün ve saatte tekli! ?1'1~ 
teri tiat üzerinden yüzde 7,5 güvenme paralarile bir1ikte mczk(lr )to 
müracaatlan. c10153> __,,.,-

! ------------------------------~ 1 

Maliye V ekaletindcn : dı 
Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden ka! 

rılması hakkında ilan 
piY' 

Gümüş 1ÜZ kuruşlukların ,.erine gümüş bir liralıklar darp ve ik;ııc 
klti miktarda çıkarılmış oldutundan gümüş yüz kuruşlukların 3l 
nun 1.941 taribinden sonra tedavülJen kaldırılması kararlaı-;.tırıJmıştır. k. ıeJ:ı 

Gıimüı yüz kuruıluldar 1 şubat 11141 tarihinden itibaren artı ııel< 
etmiyecek ve ancak mal sandıltlarile Cumhuriyet merkez banka"ı ş~ıarı 
kabul edilebilecektir. Elinde gümü;ı yüz kuruşluk bulunanların . bll ıerı 
sandık1arile Cumhuriyet merkez bant.ası şubelerine tebdil ettırrne 
olunur . 7025 - 10218 

KENDiN · ... BiRiKTJB:' 
.tHll IAKA.MIX ıJt' 

T iş BANKASI ~~et~~~== ~: 
1 1 6 • 600 • == ~~ ..... , 

12 .. 250 • == ~· ....... 

1940 Küçük 
Cart Hesaplar 

iKRAMiYE PLANJ 

40 • 100 • == ..,.,... ' 
'15 • 50 • == ~:: ' 

210 • 25 • == _...~ 
Kqidelu: 1 fD)>at, 1 j';iil'' 

1 aiustos. 1 Hdıld~ 
lerind.e yapılır. 

onları tanımazdı. nu. kimleri takdir etti'"ni de no- - ŞEKER BAŞKA ŞEKER 
Od · dr l · d ~· ~ 23.2.5/23.30 Yarınki prowram ve 

evrın .a azam arı içın e, rüyor, duyuyorlardı. ..:;.-----------------------: J• Trablus ve .Balkan harbinin mes'u- kapanış. ,, ı:ııı• 
liyetini omuzlarında taşımakla be- Gazeteler alıo vürüıınei!e. herkes Söyledik :rine 1!4y tüyonız. ------------- Ormaa Faka-ltesı" Alım Sabm BackanJığl 

bildii'!ini meydana vurmağa basla- ALI MUH1DDIN HACI BEKiR 1 v .... ı•fl 
rabcr, yine en akıllısı ve en li.f mıstı. Yeni intihap yap.ılıyordu. YENİ NEŞRİYAT Ciul Mikt1111 Belaar tollun •aa maki.ye ' ıP 
anları Hakkı paşa idi. Eğer Hakkı halka veni mcb'us namzetleri tak.-
paşanın kavıtsızlıl!ı, ihmal ve te- Ş<ıkec ve lokoııılannı, ne bizde ne Arupaıla ne de Amerlkacb mulıımen fiyat.o 2340 lı:asülü. her isi erbabına verme - dim ediliyor ve bu namzetler et- ta&llil eclenıjyorlar. Zahir Güuemlinin harikatiirleri Karab61ı: koku IO Ton 26 lira. 

~ yor, medhiveler okunuyor, çarşai arı ~ ~ v • en au- •• 
mcsi, iht>yata riayet etımemesi nibi rafında biıwk nutuklar sövleni - L 

1
• M u H 

1
• o D 

1
• K 'katür'·t ~·~ır Gil emli ""'' İlk leminatı: nt liradan 

kusurları bertaraf edilebilsevdi, çarsak yazılar·yazılıyordu. zel eserlenni bu isimle bir albUm ola- İhale: 31/10/1940 J)er1ealbe oaat 14 de t"" 
i<endisinden memleketin kurtulıışu (Devanu vıu) rak neşretti. Her kitapcıda bulunur. 1 _ Bilylllı:ıMn ~67de 1-ı}unan Orman Fakültesi içilJ 
namına bir sevler beklemek :lıak- • 
kımız olabilirdi. -~· ~- ~- A • - -- • Tğl ... ~ C 1 B E K 1 R 

ı ı ı ı ı ı ı • • • • ı • • • • • ı • • • ı • • • ı ı - l......__ - .... 1. K--~Ulı: ~oku a- ... _......._ma ile alınacaktır .J•irl 

Selıinik valisi Hüseyin KaZJm (ı) O zaman (Süleymaniye) kulil - Sahibi ve nepiyat1 idare eden 2 - Ekııll- Maliye Vek.Akti Be.rollu Lise!.,. muba,..becı 1 rtı.,.yo!' 
Bev. İbrahim Hakkı paşadan hah- bünde değerli bir haip, bugün Beyoğlu ,l'Ulı:arıda yazılı rün Ye aaatte loplaııacak olan Fakülte alım satım J<O Btlf muharriri . 
sederken diyor ki: noerJerinden şair ].fithat Cemal.. Ticarethaneleri r:ımmda ,-apılacaktır. ıst.J 

<- HaıTtkı pasa ile sahsi hiobir (2) O zaman Falih ahzı asker kalemi llkrk01:l: Babcf'kapı, Şubeleri: Beyoğlu, 11'.arüôy, Kadıköy ETEM iZZET BENİCE 3 _ Şartname7i görmek, evsa! ve ~!im ııarllarını öğrenrrıd< 
müna~be:im olmadıl!ını bilmiven· reısi miralay İsmail Hakkı Bey... Bayram ve Pa.zar cımlttl acılı.tır. Son Telgraf Matbaası rlD lali! cünlerl hariç Orman Falcillt.eslne müracaatlan. (9922) 

=================================;=================================~==========~===-....... ========================~~ µ~ . e ~ 
sonra Qsmanlı TüI1<Jer~ı~pi , ____________ ız:m:---=-=-----~ 

Y VUZ Ul Tft SELi 
Halifeler Diyarında 

No. 26 Yazan: M. S.A~İ KARAYEL 

Peygamberin vefatından sonra ..• 
Anadolu beylerbeyisi ve Ru.rru!

li beylerbeyisi olduıktan sonra ve
zir olup ve kubbe altına oturup 
lıer ahvalden haıberdar idiler. Ve
o:iriazoon müsta·kil .olup uımuru -
saltanata kimse müdahale edemeo:
di. Vilayetler, sancaklar il.mile a
mil ve müstakim ada.mlara veri
lirdi. Kadılar a:;la azkıhınmazlardı. 

Yavuzun memurları, veo:ideri, 
kadıları zulüm ile tahsil olunan 
emvaklen hai'lu sıyanet edıp ne 
tıeytelmali mi.ıslimini kimseye ve
dirirler ve ne kimsenin malını bi
ııayrihak beyielmala ithal eyler -
\erdi. 

Pa dışah ta, vük e !ada ve eroabı 
seyfte zınet ve şOhret yoktu. Şer'i 
şen.le muvafakat ve kanunu ka
dJmi Osmani.ve 11,cre~ gobı rıayet 
olunurdu. Bed'atten o:ıvadesı]e ih
tıraz edilırdı ( 1). 

Yavuz. Çald:ran seferınden av
detındc '"enıçcri ocağ1nı tensıık, 
uyj!u~ vu.zerayı katil, ınıpa

rat.orJUik ordusunu ve malıyesıni 
tanzim ile uğraştı. · 

Yavu-zun gayesı Asvayı, Hin -
dista" dahil -0ldui(ı.1 halde fet -
hetmek büyü~ A.~va ıle i.ınııru a -

(1 \ Koçi bey ri.'81c•L 

torluğunu birleştirip Türk kütle
lerıni bir ittihat dahiline getır -
mck .. İslfun a!en,ıı · ı eline ahp bu
yiik ve cihangirane bir hükfımet 
tesı> eylemek idi. 

Scli:mın tuttu.!;'11 vol doğru idi. 
O, e\"Vel5 Osmanlı imparatorluğu
nun kôkünü kurmak istıyordu. 
Ondan sonra garbe teveccÜ±ı ey
liycrek dilediğim yapmak niye -
tinde idi. 

Şa.!'ka h3.kıan olan İran ileri orta
dan kaldımıak, Türklüğü tevhit 
etmek sonra islam iileınıne bii•l<ım 
olan Mısır sultanlarını ve ülke
sını imparat.orlujuna ilhak eyle
mek fikrmde ıdi. 

Bu sebeple padişah, Çaldıran 
seferinden sonra Arabıstan sele
rine hazırlandı. 

Mı&ır, Arabistana hakimdi Ya
vuz, Arabistana hrokim olara-k hi
H\fetı elıne almak a21nıınde ıdı. 

Zaten 'I'iirk ımparatorluğu is -
lli>m alemının Yeı?ane pı.ştarı ve 
kuvvetli lıükıimeti idi. 

Hilafet ort.?.dan ka}ıbolmuı;tu. 
Cenabı Prvgamberin hini vefa -
tmd'a daha cenazesi defnedilme -
d en iıslamın büvüklerı içtima ede
r ek t'SaS m<>şveret ve içtimaı unı-

mete yani Kur'anıJı:erım ile Sün
netı N~viyeden ahzolunan bü
küımlere müstenit olmırlc üzere hi
liı.fetı islanııyeyi tesis ederek Haz
retı l!lbubekir Sıddi'.k hazretlerini 
de Peygamber vcl<ilı (halife) ta
yin etmişlerdi. 

Hazreti Ebuıbek.ırdcn sonra, 
Hazreti ömcr, daha sonra Hazreti 
Osman ve bundan sonra Hazreti 
Alı halife oldularsa da imamı Ali 
tıilıifetınde ve irtihali Peygambe
rlden 'laıık bir sene sonra hi18fet 
Araplar arasında Beni ÜJm?Iiye 
denilen hanedan evladından Mua
vi~·eye ııeçti. 

Ve Şamqa devleti Eıneviye na· 
mile bır is!am hül<ümeti teşkil o
lundu. 

Devleti Emeviye taım doksan bir 
sene kadar devam ettikten sonra 
nöbeti h il ilet Cenahı Peygaml:ıe
rin a.rrcaları Hazretı Aıb4:>as süia • 
!esme ıntikal etti. Bu devlete dahi 
de\"leti Abbasiye denilrlı lı:i, payı
ta&ıtı Bağdat idi. 

Hilafetin Abbasilere intikali 
vefatı Ha-zreti Peyıı:aırnl:ıerden tam 
y\İ7 otuz i.Jı:i sene sonradır. 

Görü lüvor ki. Hazreti P~am
berin vefatından sonra tam yüz 

otuız iki sene zarfında hili.fet A
raplar beyninde el.den ele dolaştı 
v e mev'kiler ve lıüJa'.'mıetler kurdu. 

Devleti A.l:ıl:ıasiye Ba~atta lruv
vetlı bir hü.k:ômet teskil etti. Öm
rü dığerlerıne nazaran uzunca 
oldu. 

Abbame devletinin ömrü tam 
beş yüz sakız sene ıkadar devam 
etımi,tir. 

Bu beş ,.-üz sekiz sene -zarfında 
otuz yedi halife ııelip geçti. Bu, 
halı!elerın sonu Elmüsta'sWi Bil
Wı tır. 

Son Arap halife bük:Umeti olan 
Abbasiyeyi, Cengi:zin torunu Türk 
hanedanlarından He!Af,ıü Bağdad? 
istila ve zıq1!ederek Aliıasiye bi
l.Metini dabttı. 

Ve Emıllsta'si!!Jli 'Bili.Mı namında 
b aki kalan b ir Al:ıtıast halife, Haz.. 
retı Pevıııanberin emanetlerinl a
larall: Mısıra ııftınişti. 

O zam an Mısırda hü8dllııet eden 
Memaliki Bahriyeden, yani Tüıtt 
Gula:mları Sultanlanndan Melik 
Zahird.i. M:elilı: Zahir, Mls:ıra ilti
ca eden Elnriistans:ır BillAhl -ve 
Hazreti P eygamberin ematMtle -
rini müsıııiiıll'llhataza ve trii&nli -
kabul eyledi. 

Hatta Melik Zahir Elımistan -
mraı namına hutbe o'ku ttu ve na
mına ııild:e bastı. 

İste Mısırda yeniden teessüs e
den bu türlü bir hilafeti Abbasi
!l'e vücut bulmustu. 

Fakat Mısır devleti Türk ııu • 
1imlan elinde idi . .Abbasiye bilA· 
feti burada adeta bir hususi te -
ııel<dciil gibi birşeydi. 
MEırda teessüs ve t~ e

den Abbaıriye hili.feti devam edip 
ııuretini mnhafaza eyledi. 
Müstaıısırdaıı sonra silsile ta· 

, lı::ip ederek on dört halife daha ~ 
lip ~ti. 

On dördüncü ıbalife Mütevelı:kil
aıaı.Iabdır. 

Saltan Selimin zamanı saltana
tında Müteve:klkilalfilla Mısırda 
~e halifesi buhınuyordu. 
Camilerde namma hutıbe <*unu
,.ırdu. Aynca si.kıkesi vardı. Haz-

. reti Peygamberin emanetleri onda 
ma!ı1uzdu. 
oıcuyUruıanma, hiWeti isl8rni

ye baklanda hulfıısa olarak !Azım 
~n malilınatı verınjş bulunu -
'.YO"Jlll. 

nu malümata sahip olduJrtan 

• tin ne suretle in trkal e 
laınaık kolay oJaca•ktıf· pt1a ~!• 0 

Fakat, Yavuz ~ama~1iıfllıar
1 

hakim olanlar Turk g ··~ 
-"'"". ~" .. ~ı. . . a]1ri)'e. cer 

Yani Memaliki B 8 1iJO ' 
meti olan Mısır; .M('J11 18ra ~ . ı· . ıı· BUP ti• it.ise e me geçınıs · ud<ıiJ11e. 
manı rerakise ve h jJ' dl· 

· ' d deJl p 
devleti çerakise e asııı<18 ıı> 

Bu Çerkesler J{af'l< 0jııP,~er 
tirilen askeri iiJncrası lıl< O ~ 
d a o tarihlerde su~aP c>hetle,ııf 
nm intilıahile idi. ;ab1'ııP'" ıl 
kfuııet bir sü13iede tlc '': 

-~" sıırı .. j<ll· 
Mısırdan b"""'a inde eri 

caz lat'aları da elle\il<~Jlel rt--' 
Sultanlar Mısıra ~a ahali s8

8
r · 

tıi kullarurlar, yerlı uP ıııs> 
haremin ve ord UP ı11 • 
verirlerdi. . ohll' 1ıet8 

Mam!Ukler, SÜ var'ı~ lar':,,,a ' 
sur hem de atları, 51t ~ıisl"" , . e , •. 
!arı, rıııbalarile gaY ~·' 
müzeyyen idiler. . ,ıiit' 1 • s' 

. . Jl'lı fi" 
Meınlfı~lerin yıt. ~ , ıı18 . .A~ ) 

d ki ,,,_ ıııf' ' -< 
· mandanları var ı bı·r dC ,,.. · .. Jke _ .,ı 
darlarına Emıru (D~, . .,-


