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·Bu akşam saat 17 de 
ışıklar karartılacak 

......__ ~ 7eai lııir - -
~~ üzere 1Mıl-4Dt-
~ ... beplw Mal-

. - ..... beraber ..... .. 
" .... pnaak H-djp ole .. . 

. vı• ..... - lıoıt'Uepnq ııddehmabilir. 
~ 1' ~ ~ yoıpmak i9tıodiiinl 

~~~=~~ ... 
ı~ ve sevki idaresi al-

11.tyetlenn aiy..S " ..ıı:ert 
~ ve ayni ıııamucla lk· 
!i· dllnıııı temin eylemek 
~._ııu. altuıa aldıP yeni 
il.o bütün takatleri ve im
~ bg;ıt...., aleyhine bar
~~ ve Avrupa kıt'ö"l 

: nıüllkatmdan Viya -
r: .,..,, iti D>İilikata kadar mu

bu ıayeyi temin için 
Ilı~ • Bunda ne dereceye 

•.a..ı. olm114 bulunduğu 
ıı: İsııanya - Fransa -

ı.ı..."'?ıı vaziyetleri henüz 
"""'l<le ayılınlanmamıstır. 
"Y da da Tftrldye haricinde 

) • • Bulgaristan n Yu-
~ •aztyetleri vardır. 

-..'~tlllen vaziyet şudur: 
lakaııarı ve siyasl faa-

~esinde mutabık kal
~ e beraberdir. Bunun 

"I\ .1-ıılarla da harbe (İri· 
l!tediğini zerla almak 

lfl ~ektir. Bu ırörünüş 
, 'Pte Fransa kalmışttt. 
'~ıı dakikayoı kadar bir 
~ etiem=ekte devam 

ıı.., ile tekrar harbe tu
~.:: •itlehi ihtimal Avrupa 
.~ı tind•ki Frıuısayı kftmi

ıı, ~•ktir. Bu takdirde 
~ ~tenıJekl'lerlnde harbe 
~:~ek ve BiiT Fransa ile 

, 11". Orta ve prp A vru-
\~1.\hnaııyanm halledtteği 
~.· davanın kal1tU4 bulun

ltalyan ric' atı 
bir hezimet 
haline girdi 

Yur.an kuvvetleri 
ltalyan cephesini 
bazı noktalardan 

yardılar 

Yunanlılar ge
niş bir cephede 
şimale doğru 

yürüyor 
Yeniden bir çok esir, 
tanklar ve 2CO kamyon 

. alındı 

Tiran ve Bari 
şiddetle 

bombalandı ~: d<'itildir. İspanya har-
' ~, "1nPge dahi her bakım- Atina 21 (A.A.) _İtalyan 
,;. ' ~~, 11Ya ile beraberdir n 
, ; ~ ~,., enıııiJHledir. hatlarının bazı noktalardan 
• .\lıııanyanın, Sovyetlerin yarıldığı öğrenilmi§tir. Ric-
~ ~11\ı ve ademi müdahale- atleri bir bozğunluk haliai 
f' ~ !Jf. • lfltler milli.katı ile alan İtalyan kuvvetleri ara -

.ıı':I )'e çall'1"1$ bulunması 
. ',Jil ~~ Sovyet menfaatlerine , ıında büyük bir kar"ıklık hü-
~ ~ıı •erbt"Stii hareket im- küm ıürmektedir. 

~ rrJ :ı ~.;:tıınası ihtimali de varit- Yanan - ita/yan harbi-

Iİıgiltere Ame
rikadan 50 tor
pito daha alıyor 
Vaşingto.ıı 21 (A. A .) - Reuter: İyi 

haber alan Vajingıon mahfillerıne eö
re. İnailtere büyük elçisi Lord Lotluan, 
Vaşingtona döner dönmez, Amerika 
BirleıJ.ıJı: devletJerinden, hizmet müd .. 
detini doldurmllj bqka torpido muh
riplerini:ıı İngtltereye verilmesini laleb 
etmesJ r·uhtemel bulunnwkt:ıdıı. Bu 
Dlft•le ~ ali.kadar olarak ellı torpido 
muhribi bahlo mevzuu edilmek•ed ... 

İngiliz bükılmetl ile istı,arelerde 
bukmmak nıı:re .Lom!raya cftOlts bu
hınan Lord Lot.bian9

I:1 bu hatta son 'D 

d~n evvel Vaşingtoı:ıa dönmesi be!:len-

melttedlr. ı 
'1. • : ... • .• • , , 

Harbin ilk 
kat'i safhası 
kazanılmıştır 

Avam Kamarasında 
Hindistan Nozırııun 

mühim beyanatı 
.Loadra 21 (A,A.>- Avam ka

marasında Hindistanın harp gay
notleri hakkında beyanatta bulu
nan Hinıüstan lazırı Aınery, ez. 
cümle şunları oöylem~tir: 

Harbin ilk kat'i safhası kazanıl
mıştır. Fakat ,u dlıct gittikçe te
lıarüz etmekt~dir ki, bidayette tam 
kalbimize indireceği bir darbe ile 
bizi imha etmek ümidini kaybet -
m.İJi olan dü<man, doğrudan doğ-

( Devamı 3 üncü sahifede) 

Tevkif a e 00 
işi bir ha ise 

çıkarmağ kal tı ! 
Yeni müdür Hüsnü 40 mahkumu 
Üsküdar hapishanesine na~lettirdi 

İstanbul tevkıfhanesi müdürlü • ı 
küne tavın edıldıı!'ını vazdıR'ımız 
venı müdür B. Husnü burasının ıs- . 
!ahı icın esaslı tedbırler almaila 1 

baslamıstır Ötedenberı uvusuk - ı· 
luıta alışmış olan mevkuf ve mah-

kiımlar B. Hüsnünün talıbik etmek 
istedıih venı reiım ve sıkı dlaı1>lın
den memnun olmıvarak bazı ~ 
nutsuz.luk alametlerı ııöstennis -
!er ve düıı bır vesile ile bunu i:Z-

( Devcunı J uncu S4hıte<U J 
~f ~· ~I tliııin Moskovadon k<>- 1 
1. Yete göre Almmyanm ne ait diğer telgraflar 

,,. ~ti, istila ve işgal hır- 3 üncü •ahifemizdedir. Dün de yedi 
· ~ it İstiyeceği tek saha ·------------' 

'ıJ ı..tı-,· l!ıJkanlar!. Bitler, Ro- - h k" b kk ) ASKER GÖZİLE 
' L1'1iıı)e,-l~tikten sonra zaten 

1 
1 mu le ır a a , "--._:""-Ye varacağı, nereye K 1 S A C A • 

,.. 
CEPHELER 

,~••ağı ve nerelere ka- Adı• •ıd• 
~\!t istiytteği belliydi. • Biz Bulgarları ıyeye vcrı 1 

lıarhi İtalyanın eli ile M ht- l b • 
~"'' sokm~tur. ttaı:va, akılh biliriz Bir kuru kahveci de U eme ır 

Hükiirr et yeni 
tedbirler almı-
a lüzum gördü 

Parti Grupu hü
kQmetin teklifi· 
ni dün ittifakla 

kabul etti 
Aııkarıı 20 ( A.A. )- C. B. Partisi 

Media Grupu huırün 20/11/!MO sa
at ıs da Reis Vekili Trabzoıı meb
usu Basan Sakanın riyasetinde hü
kfunetin talebi üzerine bu hafta 
içinde ikinci bir içtima akde~ 
tir. 

Dünya ahvaliııin gösteNliği lll
ıı:nm üzerine hükfımetçe alınması 
münasip ve hatta zaruri addedi
len acil yeni tedbirler bu içtimaın 
nıüzakere nıevzuunu teşkil ~ 
tir. 
Başvekil Dr. Refik Saydırm kür

SÜ\ e ızelerek hu hususta loükôme
tin düşündükl~rini izah etti. Söz ıı
lan birçok hatipler ayni aıevzu 
üzerinde fikir ve mütalealannı Jı&. 
yan ettikten sonra Basvekil tek
rar söz alarak sorulan a.uallcre ce
vap olarak beyanatta bulunmuş 
ve hiilrilınetin teklifi umumi he-

(Df!1J4mı 3 üncü sahif~) 

Cevdet Kerim -
lncedayı müna-
kale vekili oldu 

Yeni vekilin parti 
ve mem~cket işle
rinde görterdiği 
değerli muvaffa
kiyeti, yeni vazi
f sinde de göste
receğine şüphe 

yoktur 

~ 0laııydı belki de İtalya 
...... ......,'• bu loşı Balkanlarda Kral Boris Bitlerle ırörüştükten kabve!erini sakladı- Yunan planı Yeni Jd"fuuıbW v•mmis 

.1 t •e ıllüısız IMfiye ha- ve Macaristan mihvere iltihakını d k ...ı. Ceriet iterim İıaeedayı \ ~~ h ı~recckler, ilkba- resmen teyit eyledikten •onra ğın an ya alanuı Göricede sünı?ii sıiineiZve si<!detli 
4...._ edefferine ve Avrupa timdi herkes Bulgarisıaruıı nzi- Üslcüdarda. HMtimıveti mıllivi! muharebeler oluvor. Şehrın düne Münalı:al$t Vekili B. Ali Çetin -
·~!"" ta...,ak teşebbiisüne yetini merak ediyor. Acaba mih~ cadctesmde 21 numarada bakkal ve hatta evvelki ıtime kadar düş- kava Vekalet vazifesinden istifa 

. ~i,ı.,"'"di. Halbuki, İlalyanıu vere ı;recek mi, yeni nizamı kabul İlva. avnı caddede jl numarada memıs olması. İtalvanların cok etmis ve verine Sino1> meb'usu B. 
' I~ ~daki ademi muvaf!a- edecek nıi, Alınan ordularına yol a da tı muannıdıme müdafaalarından zi - Cevdet Kerim İııceda1>ı tavm· olım-ııı.·, ~ılt.,,. ..• bava '--vvrtl·rı·- k ·~ bakkal Alı. · 1 numara vas. 

>'q• ~ •u ' verece mı.. 54 numarada Halıtn, 70 numarada vade. fazla. miktarda tavvare kul- mu.ştur. 
lıüne artı•ı ve Alman- Bizim mahut arkadaşa ben de Tod-Orı. KaracaoQ:lan sokai!ında 5 !anmak ıuretıle Yunan bareketı- Nafıa ve Münakale Vekliletlerini 

1
1
' latt~i müessir tahribatı, ayni ••uali sordum da, dü•ünme - numarada bak.kal Şazı. avnı sokak- nın ınkisafını Jrllçlesbrmee: .. mu - uzun vıllar muvaffakiyetle idare 
~~.~·h•ltındalci memlrket' den: da 9 numarada tıva ısımlerındekı vıiffak oklukliırına atfedilebılır. ettikten sonra sıhhi sebepler yü -'1İl,. oınordanı$ı ve sabo- ·ı· · •-•---

'•tr - Biz Bultrarlan akıllı bı ıruı bakkallar fiat mürakabe komısvo- Buna ramıen. Yunan ...... ın Göri- zünden ı;ekilen bu tecrübeli ve 
~~ly .ınilletlerinin ad~mi ve daima da öyll' görmek isteriz. nwı tesbıt ettiih fiatlardan fazla cevı muhasara halınde tutarak. liyakatli devlet adamının verine 

~b ttı Almanyayı ilkba - Amma, yine kendllerı bilirler!. satmak ınıretile ihtı.kar yaptıkta - daha sımale doi!rıulerlemek sure- (Deuamı 3 iL>ıCÜ sahifede) 
•ı.,:" kat'; harekete ve son Cevabını verdi. nndan. Hlikıınıvetısnıllıve cadde- tile İtalvanlann ric'at hatlarını kes- ------------

liı '-.ı· !levk...ıecek ııihi !?Ö- • Yuıı:oolavya için ne diişüniir- sınde 65 • 67 mmıar:ıda lnını kah- mei!:ı istihdaf eden bır J>lfuı takiıı 
'~~ B~nun ~çin ilkbaha• atln?. -vecı Karruk de dükkAnmda kahve etiklerıne de hükmedebilırız. 

·"

1

'•, .,., ihr ur •nn aba Ön<eve Diye SOTdum. Buna da fiiyle aak1adııhndan vakalanın1$lar ve 1 İnııilizlerın: • Yavas. fakat emlıı. 
1,._'~ ö~::~~~:.ı:ud';."~~1::: mukabele etti: heJ)Sl de n:ıah,kemeve veril.mıa - diye bır sözleri vardır. Yunan cep-

l...'~ ~tlı:~avya _ Yunanista- - Romanyanm parralanmasını ..:l:::erdir:.=.:.:·--------------=-='D=-ev:.:..:a.:.:.m:..:•..::.3..:u::.·ncu=··..::.s=-alı.i=fe:..:de:.::.<....) 
ı1'1 ~. vardır. lauırlıyan ilk Viyana konefranaı.. 

0 

~ı:ı..ı kanaat ve zannımıza na maHim • Yugoslavya ve Yu- Aksar ayda bir ikinci Elen ka-
~•ıa~~Ya -imdi ı•ru• ölçüde nanıstan davet edilmemişlerdi. O 
ı~·q Yapmaktadır. Fakat, ıriindcn bugıiae tkği~n bir va:ri- d k d" • • r•1 • d 
l~ h 1~ı_r netice çıkmadığım yet yoktur. ·G•yıp karan· veril· a am en ISIDI T l eSI Ün gece 
L""l: ~ı de kısa günler icin· t' mi4tir. Ou karar irinde •Bulıaris-
'' ta~•clan ve Bulgaristan- tlın• m da müstakbel hattı hareket yaktl hareket etti 

~Pinde bulunacak ve ve ~aziyetinı de ıroı bılirslıJ? 
' 3 iiııcü Mhiledc J • • 

Satış d~: 
RİKARDO LEVt Halefi 
FİLİPPO LEVt 
Havuı.iıı .Halı l'ıfo. 1 t.t.ııbuı ' 

Ekser umumi cadde. 
lerde lambalar dün 
gece söndürülmüştür 
Bugün yapılan toplantılar 

vapurlara ait hü:kiJ.mler 
ve 

lladı:e1- ve söndltrme tedbirlerini almak üzere 
• Viliyette yapı lan toplantı 

Bu aksam saat 17 den itibaren. ııokak lambalan söndürlümils ve 
memleketimizin her tarafında ol- otomobiller. otobüsler ma\'i am -
dll.İhl ıribi, ııehri.ınizde de umumi pullü e>ektriklerle calı.smı.hrdır. 
ısıltlar ııöndiiriilecektir, Esasen dü.1 Tramvayların ön tambaları da la
ııeee Lıtanıbıı! semtindeki eber (Devamı 3 üncü sahifede) 

Yeni v~ garip bir mecburiyet! 

Sular idaresi halka 
kolaylık yer·ne niçi 
zorluk gösteriyor? 

Evlerine su alacak halkın tapo senetlerile müra
caata mecbur tutulup bir de ev sahibinin ketı 1 

istenmesi sadece kırtasiyeciliktir ! 
Sular idaresinin halka kolaylık 

ristereeek yerde yeni bazı zor -
luldar cıkardıYı teessürle ırörül -
mektedir. 
Buıılardan biri de, su almak is-

ÇERÇEVE 

Tarih emir 
veriyor! 

NECiP FAZIL K.ISAKlJREIC. 

Bir iltl halis örneği müstesna; 
fakat hizıle lıısan zekismm za
man n mekln dışındaki &efa
letiııi ilana memur mücerret 
başmuharrir tipinin yeni bük-

• ali pıılıır: . 

- Harp BalkıuıJardachr, YO 
IMındaa llODl'• bar bin Balkan • 
!ara yerll'Şip yerl~yeceiiai 
sormak aııfdilliktir • 

Bu mücerret tipin lı.llkınil b 
cftne kadar da 111ydır: 

- Darp asla Balkanlara ıel
meo:. Mıhverin Balkanlarda bir 
llıtilit aramaktan mii•tapl ol
dnğunu kavnyamamak, Bıd· 

kanlan atete aüriikJemenin mih· 
Ter menfaatlerine zıt oldutıınu 
kestirmek aafdilllktir. 

Ne yapalım ki, dü:nkfl taah
lı.fidilo bugüuldl temayiilü ara
ııııuhı bir ahen\ bulnndurmıya 
mecbur lmm düşünce "" ırö
rlis haysiyeti, hn miicerret ba,-
mnharrir tipiaden maktu. Tü
Jriirdüii!nii yalamak n onunla 
maııe\'f İCl!jesinl temin etmek, 
bizdeki örnelderinin eoği le bu 
müCffl"et baıpntıharrir tipine 
dahil yazıcılar da, çekinilecek 
blrıey ılei'ildlr, Onlarea çeki
niluek ~· 'nıhlarından k~y-

tiyen kiracıların; mal sahiplerile 
birlikte ve hem de tapu seaetle
rile (?> müracaata mecbur tutulup 
bir de kefil bulmaları mecburiye-

( Devamı 3 üncü sahifede J 

byıbı haline ıelmes.inclea iba
ret. .• 

Bu bir kaç sabrdan ıaye, yal
mz kendi deh~ına tabi inkişaf 
eden; ve ba~muharrir kadrosu 
~mda, hakiki fikir kadrosu 
içlııde bir iki mubarrirden baıı
ka s,ırrını kimseye ifşa etmiyen 
hidieelerin, billihla~a bill6rla
şa, nihayet küşat resmi yapıla• 
eal< ve perdesi düşürülecek ha 
hevkel ıihi, Balkanlar mevza-
11nda son hazırlı&:uıı bitinııit 
olduğn.h , 

Dava, hftcliseyi kimin evvel
den ıörtliif;tnde, 1ı::i:min ıöıme
cliıiiıule ılqil. .. Dava memleke
tıml..ıe, başta hükfunet olaralı: 
cins kafalar badiselen yüzde 
:yüz mümas teşhis senetleri lnı
zalıırken, bu teşhis st'netleriniıı 
umumi vicdıma intikal işi 
lı<ııusını idare eden bazı fikir 
ve 5ermaye istismart:ılarınım. 
kalpazanlıi;uıda; ve bu kalpa
saıılıka raji-mcn bir türlü t.a.hlit 
ve !eşTiş edilemı~u Türk te1-
his n tedbir bütünliii:-ünde ... 

Cins kafaların teşhisine uy -
cuıı ~kilde, dünya muhaMiıe
sinin yeki'iu battı olduğu niha
yet tezahür eden Balkanlar, en 
kısa zaman i(inde kan ve dıı
manl\, boğulacak; duman orta
dan silinir silinmez de dünva 
muhasebesinin neticesi ilin edi
lecektir. Büyük bir metaboliz
ma ihtilali yaşıyan dünyanın 
kurtuluşu mevzuunda tarih 
Türkiye,·e; diinünil, bugünün• 
ve yarınını gerçekle~irmek H
ure bir son söz hakla vermi~İT. 
Türkiye tarihin emrine canla 

• 



ZEVK 

ANARŞiSi 

Peyami Sefa bir yazısında, 

mua§eret ve zevk anartiaİJı. 

den bahisle acı acı tiki.yet edi

yor. Hakikaten, bir çok §CYler

de, zevksizlik bir diken l[ibi

göze batıyor. 

Meseli, Tasviri efki.r ce
ridesinin bir kıaım yazılarına, 
sahifelerinin tertibine, veciz. 
!erine, kıaaadan hisselerine 
bakın! 

808 STiL 

EDEBİYAT 

Bir edebiyat mecmuasında 
çıkan hırsız isimli bir tiirdCll 
fU kıfayı okuyunuz 

Bu evbı kapsuu çal.sam. 

ircrdeu bf'.n td1.acaiım 

İrerden eıkM'a.11. belli 

• ·•ka<lar conaelt loll7on& 

Yeni edebiyat Bob - Stil ha· 

le geldikte..ı sonra itte böyle 
manzumeler yazılıyor. 

Bence, bu kıt'a, fU bilmec:o
nin bir diğer tekilde ifadesi· 
dir. 

Çat orada, çat kapı arka • 
aında. 
halli: Süpürğe !.. 

NASIL GIDA 

ALMALI? 

Vatan refikimiz ıu earip 

cümleyi yazıyor: 

Buıünkü hayat ıartlan al

tında her orta hallı aile ne ye

melidir?. 

Vatan refikimiz, vatandat

lar gıda alam, diye doktorlar

la eörütmüı, zahmetlore kat

lanmış, halka arzı hürmet edi
yor! 

Yahu lntlığamı ııirdik?. Bu
ca büyük gaf! 

.TENEKE 

BUHRANI 

Teneke buhranından bah
aediliyor. Günlerdir, aoba bo
rwu arı)'orum: Yok. Var, &• 

t~ pahasına. Eskiden, kuyru• 

ğa teneke bağlıyan insanlar 

vardı. Şimdi. bu teneke buh
ranı karıısında, onlar epeyce 
ııkınb çekseler, gerek! 

AHMET RAUF 

llDl41] 
Ücuz ekmek 

Beledi ·e, yeni bir e!rnıek tiı>i ü
<ennde tetlukler .v•pmı:; ve bir 
raporla •ı.ıziyetı Vekalete bildir -
m1<;tır. V• ı ıleıı maliı!llata nazaran, 
yeru ltıı t!kınek bugiinktinden :ıo 

para daha ucuza malolacalrtır Gı
d• ve »hcj şartları ıbbarile ook -
saru;ız oldutu ılerı siırülen bu veni 
tıp ekmf'l!ln . 30 para gilıi bır ucuz
llılc farkı arzetmesı dOlayısile. halk 
tarafınd<n büvük bır rağbete maz
har •>lac~• ıru ümit edı:yoruz. 

BORHANCEVAT 

Yunanista- 11 ~ 1 
na telgtaf _ ii1fii.I]ı-

~ 

Çeşme - Sakız kablo
su ihtiyaca kafi 

gelmedi 
Yunanistana l!iinderil~ ticari 

telı!railar SeUn.iılt tarW<ile cekili -
yordu. Fakat İtalyan - Yunan har
binin çıkması üzerine muhaberat 
ici.n Sakız. Çe..xıe kablosundan da 
istıfade olııNN- da me:ı.kıir hat 
muhaberatm anmaııı • yü3iinden 
ihtiyacı karştlavam~. 

Bu vazivet karsısında İstanbul 
V'C Atına ıel.sizleri de faaliyete a· 
lınar al< lıcarl telııJ;afların bu yol. 
dah da ı;t"kilmeane geçıl:ınıştır. Fa
kat bunl.ır; Cesme. Sakız volile 
çekıl~n telgraflara nazaran keli
me basına 2 kuruş fazla üııete tabi 
bulunmaktadır· 

Lüleburga:ı:da ıu ihtiyaci 

Lüleburgazda belediyece açtı -
rı!an 4 artez.ıyeıı kuyusuna ilave
ten Özerler mahallesınde 5 ınci 
bır artezıven kuvusu daha actın
lacaktır. Bu suretle artık kaza ıcın . 

su Stkıntısı kalmıvacaktır. Sundi 
halk. mahalle ve sokıtklara da su 
tevziatı isinin bıran evvel ikma
linı beklemektedir. Ve hır yandan 
da bunun sür'atle yapılması la -
zımdır. 

Yeni Edimekapı ve Sarıyer 
orta mektepleri 

Edirnekapıdalı:i eslı:ı Rum İ.ise -
sinın bulunduiiu bına Maarif Ve
kiıl.etince ist.ımlii.k olunmustur. B!ı

.!ada; Cumhunvet lı:ız lıs...<>sıne bağlı 
olarak pazartesi ~ıi. bir orta 
mektep açılacaktır. 

Aynca Sanverde satm alınan bi· 
nada da ay basında brr orta mek
tep açılacaktır. Bu mckteıılere; c•-'ı 
varlardaki fazla mevcutlu mek -
teplerin talebeleri verllecektır. 

--0--

Kadıköy HalkeTinde parasız 
olnıma karalan açıldı 

Bu adam kim? 
İstanbulda çıkan ı:ünlük cııze -

telerdcn birinde bir tefrika ıezö 
me Hişti. Romanı yazan mubarri
rm imzasıaı ararkea, IU ı:arip 
remizle kuşılastım: • 

Ha· Ke 
Hubıiılide kırk kisiyia, birbirimi

zi biliriz. Kiıu ııered.ı (al ·. ır, ne 
it yapar, bütün bu11\.cı ma16.m.R -
mU.J:dur. Bo~lc yeni bir iı.ıSa., 7• 
ni bir y•~ ile karşılaştıi"lmız za • 
man, sorar, tahkik od.er, anlar, 
dinleriz. • İ 

Bunlar ınesleğiınlıia ic yüzüne 
ait i~lcr-. 

(,,ok masum bir tecessila Te ni
ydle Ha • Ke rem:ıile ifade edilen 
bu yeni meslekdaµn kim olduğn· 
nu tahkik ettim. Elde ettiğim ma· 
lı'.ımalı ayııen yazıyorum: · 1 

Bu zat genç bir adamdir-;-"Xiij
sı Alınandır, babası Ermenidir. 
Aile efr~.ıı vakit vakit Alr.ıanya
ya gider. g~lir-
Bunlar ı. ôğr rninre, hayretten 

dona knltl m. İstanbulda çıkan 
Türkre hıT gazetede, böyle bir ada
mın rnl ~•ırılmakta olmasına ina~ 
namıyacağını geldi. Bir Türk ga
zetesind~ calı. abilmck için evveli, 
Türk basın birlii:İ azası olmak li-
zım. 

Mernk ediyorum: Acaba, ba.,. 
birliği umumi idare heyeti Ha -
Ke di ve bir zatı aza kaydetmiş 
midir?. 

Gasın hiı·tiği, bu ~ualime cevap 
vcrMek iütfunda bulunursa, t&
ne,rviir "tmis olata~1mdan, peşi• 
teşekkürlerimi arzederim. 

REŞAT FEYZi 
~~ 

Kızını kaçırmak iatiyen adam 
Kasımpasada oturan Halit ismin· 

de bırı bırk~ vıl evvel avnldU!ı 
karısı Zelihanın evine giderek öz 
kızını kacırmak istemiştir. Fai<at 
Zeliha buna mani olunca kav2a 
cıkmıs; Halil de Zeliharun kolunu 
kırmıstır. 1 incı a~r ceza mahke · 
meı., dün Halidi 3 vıl hapse mah
kil.m etmıstır. 

Okuma yazına bilmi yenleri pa
rasız okutmak içın Kadıköy Hallre- Posta, TeJcra.f yardım aandığı 
vinde kurslar acıknı.ştır. İstiven - Posla ve telgraf idaresi biriktir
lere okuma kitab~ kalem. kai!rt me ve vardım sandığı hakkındaki 
Halkevi tarafından parasız ven! - kanun liivihası hük:iıınetçe meclise 
mektedir. • verilmiştir 
Kadıköy Hahvi Kadıkövünd<!n I Posta ve telgrafta satılacak dam

Boı;tancı va kadar olan sahada otu- l!ll ve ha vır müesseselerine ajt 
P11llar aıdatı ile pivanııo biletleri 
bevi veleri ve maaslardan kesile -
cek oara bu sarıdıgın sermyaesıni 
teşkil edecektır. 

rup da okuma. yaz:ma bilmı ven her 
vatandaşı bu vazifeye davet et -
mekte ve okmna. yazmanın favda
larını takdir eden bUvuk kucü:k 
herkesi Halkevine l!>dip ısmınızi 

· v82Jdıraralc deme bas lamaya çailr
maktadır. 

Açalı: it Ye memuriyetler 
Lüleburgaz. T(ttk bava kurumu yüz .. 

de 10 aid;,ıtla ça1.ışma.k: ayrıl"Cl yılda 

100 l:ra hayvan ~ ve bf'dell veril
mek ü7.cre 500 lira kefalet gösterebi .. 
lecek bir tahlnldar ar.unaktadır. ·ra
Up olanlar ayın 25 inci pazarte=ı;ı günü 

mezkür kurwn reialll'me muracaat et

melidirler. Ona.an wnum mti'1Urlüğü:; 

muhtelif kaza ft)'8.hut da viUyet mer
kezlerinde ça.1-\Uı.lmak i.ızere orta 
mektep, )ite veya yük!iiek mektep me

zunlarından imtiMnla 6 muhasebeci 
ve 5 muhar.tp mııavını alaca.k.Lır. 

Muhascbecılere 170, mu.bru;ebec.ı mu
avinlerıne 100 lıraya kadar ttYhk Ucret 
verılecektır. Talipler vesikalaırle Aa
karada onnan uınum mildürlü.gune mü
racaat etmelidırler. İmtlhanla.r ise kl
nunuev\'elın 2 iDd paı.artesı gunti saat 
14,30 da Ankanı ve İstanbul orman 
mı.idfı.rlüklennde ter& olunacaktır. 

An.karada c.zt orman çilUiğine da
lmt blr usta tornacı aranmaktadır. 

Sultane.hmetıekı Mnaf hastanesine 
ebe, hasta bakıcı aranmaktadır. Mez
ker hastane taNplıtınc m\lnıcaat oıw... 
malıdır. 

-o
Çeşme ba,ında ölüm 

Palgaltıda Rumeli caddesinde o
turan Yervant ısnıınd~ biri dilit 
avni semtte bir cesmenın önünde 
kalp sektesinden ôlıı olarak bulun
mustur. 

IBüçüK HABERLER 1 
* Ziraat Vekili B. J.Ivhlis [;oianenin 

ttıslı.;ındGııP bir cTürlcıye hayvan ye -
tiştinne cemiyeti> kuru.tarak r:aalıyete 

geçmı;itlr. * Ere;ıkbyunde verem mtlC"!J.dele ce
mıyetı tarafından yenı bır sanatoryom 
tesıs olunacaktı". Bunun için her ~ıoe
ma,.a cverem mQ.cadele cemiyell• nın 
1 v~ 5 kuruşluk pulları verilerek bı -
ıeuere yaptŞtınlmak suretıle ikJ ayda 
on bın lira temin olunacakLu-. * Ünivenite bp talebesınin tanışma 
çayı 7 kc\nunuevvelde Takslın gazino
mnda verilecektir. * ita~ Tuna yolile balık ve 
yum.una ihraç olunacakbr. * Denizyollan idaresinde bilet sulls. 
tim.a.li yapan, memurlardan İsmail H.alc.. 

la, Aaaf, ismet. Saltbaltinfıı mahkeme
leri birinci ajır cezada ıönllecıektır. * Birlr.aç gün evYel ltavalr.ta bula
nan ceoedln Osman ollu Hayatı ısmin
de lu balılr.çı oldutu anJ.atılmıltır. 

Son Telgraf'ın Edebi Tefrikası: 6 
-3-

CAUİDİN oü(.;üNÜ 

Küçük Hanım Yavaş Gel! 
SELAMİ iZZET SEDES 

lık .?11r. lcı genç kıza karşı müm
kUrı o!J·ıj!u kadar lakayt kalma
j!a çalıs~n Catıit. yavl\Ş yavl\Ş ken
dını kıı~ı ve gönlünti açtı, hıs
sly.11:111 ş;ıylcdi ve bır kaç gün 
sc.nra doalor Tnhsıne sordu: 

- Bt!n t'vlcnebilir mivını ·ı 
- De!i aeğtl.c;ınız, ~adece hasta-

S•O z E,'.!••r tekrar o buhrana ka
pılıp 5al'sıvet de~tirmeseruz jyi 
old-.nuz delT'ektir. 

İvi cldllğumn beni temin e
debilır. ı PlIUn edebılır misinız'I 

- Ben vemin etmem, ınanırım. 
Size <'mrcrliyorum: İnanınız. ben- · 
li)iiıuze s:.hipsinız. Scrbestııinız. 

Cahit wrdu: 
- Serbestçe sevebilirim, evle-

nebilırım. baba olabilirim öyle 
aıi?. 

.,...&w 

Bundan sonra Catıit vicdan ra
hatı ile, .<a!b huzuru lle jaleye 
kur yaptı ve aılesınden kızı ıstedi 

Üç ayl k ruşanli ıdiler. Cahit ni
şaı . :!.illla yakın olmak içın Maç
kada uç odalı lı:uçuk bır apartı -
man tuttu. iale Nı:,antaşında otu
ruyordu. 

Dört ,;ıözle beklediği nikah günü 
gelip çatmıştı. Yarın n.ikfilu kıyı
lacak, sevdiği kıza kavuşacaktı. 

Dün öpiişmüşler, jal.e ona: 
•Hayatım senındır Calut, me.

udum!. dem.ışti_ 
Bu söz onu iliklerıne kadar ür

pertm1<; ve bir kere de. doktor 
Tahsinden medıini duyduğu dok
tor Şükrü ıle görüşmek istemiş ve 
görüştükten 90nra içı bır k.es'e 
dlılıa rahatlam.ıP, 

O gece Cahıdın ömrü oldukça 
unutmıy&~ağı bır gece oldu. A -
partunanın buyuk •alıenunda ıa
lenın anası ile babası. büyük ka
nepede yaııyana otıınmuslar ses • 
siz sedasız konuşurlarken. jale ile 
Cahıt de Jizclıze dıvanda otur 
muşlar, istikbalden bahsediyor -
lardı. 
Yarın! İkısınin dudaklarında bu 

söz vardı ve •yann. derlerken göz.
lerırun içı ııülüyor. yürekleri çar
pıyordu. Bu ikı hecede bır ıt<'k des
tanının ahengı gızlıydı. •Yarın• 
derken ımınakkak el sıkışıyorlar
dı, tatlı kulyalara dalıyorlard~ 

jale, durııun. derin mavi göz -
!erile Cahidin yüzüne bakıyordu. 
Bakışlarında bü~-uk bır itimat var
dı. Mes'ut olacaklarına emındi. 
Bır aralık Cahıt, dudaklar:ru ja

lenin kulıı(!ına yaklaştırdı ve ya
rın karısı olacak genç kıza: 

- Senı s.evıyorum! dedl 
Ve jalf'nın sesi hafifçe titredi; 
- Benı seviye>rsım! Çok me<i'ı; 

dum Cahit: Ben de seni seviJo • 
ruml. , ... 

Biletlere 
zam 

Tramvay biletleriacc 
kü~urat kaldırılıp ba

zılaru:a zam yapılacak 
Tramvay ve elektrik idaresine 

ait mürakıp raporu dün şehir mec
lisine verilmiştir. Bu raı>0rda elek
trik varidahnın - 194-0 vılı evliılü 

aonwıa kadar - .-ı vıla nazarım 
51 bin lira az olduiu. tünel vari • 
datırun vfuıde bir btıculı: azaldılı 

bildirilere« tramvaylar için su tek
liflerde bulunulırnustur: 

- Tramvayların tatil ve yemek 
~anları haricinde azaltılması su
.iietile senede 1 milyon 600 bin kilo
lnetrelik bir sefer tasarrufu temini. 
Biletlerin ücrdlerindeki küsura -
hn kaldırılması. Uzak mesa!e bi
letlerine bir miktar zam icrası. 
Aktarma biletlerin sür'atle ihdası. 
Kalabalık zamanlarda. ıki biletçi 
kullanılması. 

Sehir meclisi bu tekliflerin biran 
evvel tetkik ve tahkikini encü -
mene hav&le etınistir . 

. 
Bir muhtekir sürgün edilecek 

Gehboluda hancı Hasan isminde 
biri demir. sac ve cıvi toplavıı> 
sakladı~ndan iki vıl sürgüne mah
lı:Um edihnıstir. 

---0---

y eni araba vapurları yapıldı 

Denizvolları idaresinin yandan 
çarklı vapurlarından birinin araba 
vapuru iıaline ifrağ' ikmal olun -
muslur. İ=Urden Cankaya vapu
ru da 2etirilip araba vapuru haline 
konulmkatadır. Bu suretle iki sa
hil arasında nakliyat kolaylıkla 
ıemin olunacaktır. 

--0--

Bir Fransız gazeteciai lzmirde 

İzmir 20 (Hususi) - Fransada 
çıkan iour ızazetesi muharrirlerin
den B. Emil Boueri tetkiklerde bu
lunmak üzere Ankara eksııresile 
şehrimize gel~ir· 

POLiS 
vıı: 

lHAHKEMELER 

Karışık ve' hazin 
bir dava 

Dün üçüncü ceza mah.keme!l:n ... 
de karısık meraklı hır dava va ba
lulmıstır. Görıınüşte basıt bir ha
karet davası olan bu hadısenin al
tında hazın bır aıle facıası sak -
lıdLr. 

Cebrail isminde bir J?en<: 'Melike 
adında gene bir kızla metres va
şamaga ·başla1Tll$ Vt! dün ak.sam 
Melikenın babası Marufa hakaret 
etmek ve ölümle tchdıt evlemek 

No: 2 Yazan: RAHMi YAClZ 

Deniz Fedaileri 
OSMANLI - İT AL YA HARBİNDE TRABLUS

GARB ve ADALAR MUHAREBESı 

Ansal do tipi botlardan bir filo 
leyiı;i ayni hızla devam ederse bu 
devletlerin istiklallerini muhafaza 
etmeleri kabil miydi?. 

Av.rupada nüfus k-feti oebeloi 
ileri sürülerek hudut değişiklilı: -
lerindeıa bahsolunuyor, Almanya, 
İnciltere, Rusya, Franaa Avustur
ya - Macaristan devletleri yakın 
bir Avrupa harbi nüesinde bn
lunduldan kanaatile silihlanma -
lara devam ediyorlar, bir taraftu 
da siy8"i taarruzlar birbirini ko -
valıyor, hiikümJarların komşu dev
letlere ziyaretleri, diplomatların 
hiikfimet merkezleri arasında me
kik dokuyuşları olanca hızile sü
rüp gidiyordu. 

Bu umumi vaziyetteki karışık
lıklar arasında İtalyanın bazı ha
reketleri müşahede olunmuştu. 

Daha bir yıl kadar evvel Trab
lusgarpta. Bingazi, Derne ve Tob
rukta bulunan İtalyan koloniııi
nin, İtalyaıı devleti tarafndan Ba
bıaliye yapılan bir ihbarla bulun
dukları mıntnkalarda adeta y;;. 
müstakil hukuk ve imtiyazlara 
kavuşturulmaları istenilmiş, iki 
mcmle.ket arasındaki siyasi müna
sebetleri tehdit eden bir mecraya 
girdiği halde mevıı:il pazarlıktan 
sonra İtalyan istekleri Babıali ta
rafından kabul edilmiş, o zaman
dan itibaren de vakit vakit bu ıie
nizaşırı Osmanlı eyaletlerinde İ
talyan kolonisinin hadise çıkar -
mak için vesileler arad•ğ'ı ve fır. 
satları koçırmadığı anlaşılmıştı. 

Osmanlı hüklımeti, ordu ve do
nanmanın zayıf bulunması sebebile 
bu uzak vatan parçalarında kendi 
otoritesini tesis edemiyor, ecnebi .. 
lerin imli) nzlı oluşu, sekene ve 
aşiretlerin de ayrıca imtiyaz şek
linde yarı müstakil ve an'ane hu
dutları dahilindeki hareketleri sı.k 
sık asayişsizlik sebepleri meydaaa 
cetiriyordu. 

Avrupada Viyana kongresile ka
rarlaştırılan nizanu biıdiselcr ih
lal etmişti .Yeni bi< nizam tasar
lıyan düveli muazzama arasına 
menfaat ve noktai nazar ihtilaf -
ları henüz ~'.,lo'1lasi faaliyetile bir 
h11l çare~ine hsl:'1anma devresinde 
bulunurken İtalyanın Trablus ha· 
diselerindcn bahsederek Avrupa 
efkarı uınuıniyesine hitaben: 

«- AfrikRdaki Osmanlı eyalet
lerinde otuıan ve ticaretle meşgul 
bulunan İta-1 pn koloni•i mahalli 
hükümetin zulmünden, ikamet 
mıntnkaluındaki asayişsizlikten 
bihmurdur. Osmanlılar; yerlileri 
ve aşiretleri tenkil etmek, haydut
luğu meneylcmek iktidarında• 

(Devam• var) 

suçile mezkür mahkemeye veril -
ınistir. AVRUPA 

~~~~~~~~~~~~ 

HARBiNİN Filiyat ve tatbikat sahasına 
beş sene evvel bu görüldü.. İnı:iliıı
İtalyan münasebetleri gerginlqti. 
llubeşis•an meselesinin az kaldı 
İngiltere ile İtalya arasında llir 
muharebeye sebep olacağı eııdi
ııesile hele~anlı haftaıar ıeçirilıiL 
Süvcyş yulunun kapatılması ;ı,. t
talyanm ~arki Afrikaya olan •n·· 
kiyatına ı>ed çekileceğini ileri SÜ· 
rcnler de vardı. Lakin Süvey~ 
serbest bir geçit olarak kalma• 
İngilizlerce ötedenberi riayet edi
len bir kaide olduğu içiıı kanahA 
kapatılması gibi ihtimallerin hiç 
biri tahakkuk etmedi. 

Sahıtıer mevanıııda davacının YENİ MESELELERi 
kücük kızı Z;>hra da bulunmuştur. 
Hl yaşında olan bu kızın Kadir 
isminde bırısile nisanlandıi?t. fakat 
nikahtan evvel hamile kal~. üs
telik Kadırın. baldızı Melikenin 
7 vasındaki kızı Muammere de te
cavüz edip hastalık asıladıitı için 
tıirınci aj!ır ceza mahkemesine ve
rildii!i dünkü cel>:ede öiirenılm.İ.$
tir. 

KIZINA YALVARAN BABA 
Melikenın babası; Kadir aleyhin

deki bu hastalık asılama davasın· 
dan vaz ııecmesini dün kızından 
yalvarmış ve bu suretle mevkuf 
Kadiri tabii ve inıkinını aramışsa 
da Cebrail buna mini olmuştur . • 

H.ıkaret davasında ise; salutle
rin ifadelerı birbirini tutınadı)iın
dan Cebrail beraet etmiştir. 

Biraz sorıra jalenın babası kallı:
tı: 

- Çocuklar ded~ zaman size 
kısa gcliJ:, malfım. Fakat hayli geç 
oldu. Yarın da erken kalkacaksı
nız ... Uykusuz yüzle nikaha gidil
mez. 

Gençler _ı:illümscdiler. jale; 
- Hakkm var baba' dedi. 
E.ıbası başını salladı: 
- Serum her zaman 

vardır. 
hakkım 

jale nişanlısını kap:ya kadar ge
çırd~ kao.rıın önünde öpti.ştüler, 
jale tekrarladı: 

- Senı seviyorum Cahit!. 
Yolda Cahidin kulaklarında bu 

cümle tatlı bır ahenk yaratıyor, 
kulaklarından gitmiyorchı. Artık 

herşeyi unutmuştu. Yalnız jaleyi 
dll.Şünüyordu, ıkendi kendine: 

•Bu ı?Ü<el malılılkun kocası o
lacajtım!• 

Diye söy lenİ:]'Or ve sevinçle ür
perıyocdu. 

Ertesi sabah bir lal4 gibi kalktı, 
hazırlandı. nişanlısının evine git· 
ti, jale de h&ZJrdı. 

(Devamı varı 

Mısır ile Süveyş •• 
Yazan: Ali Kemal SUNMAN 

Alınan şairi Göte • Ooethe • 
zamanına göre istikbalin en bü
yük hadisesi sayılacak iki •keşif. 
de bulunınu.ş. Bir gün gelecek, 
demiş, müstakbel nesiller Pana· 
ma kanalını açacak, bir giin gel.,. 
cek Süveyş kanalı da açılacak. 
Hem de Süveyş İngilizlerin eline 
geçecek.. Büyü!< şairlerin siyl&Sl 
tahminleri de oluyor. Dünyanıa 
hayatında, insanların münasebet· 
!erinde inkılaplar vücude getire
cek haıliaeleri kimbilir nasıl bir 
anlayışla seziyerlar. Göte edebi 
yat kadar nebatatla da meşguldü. 

Göte sözlerine şunu da ilave et
miş: Şüphesiz bunları görenıiy&
ceğim. Bir güıı büyük zekalar b• 
işleri başaracak. Bunu görmek i
çiıı asırlarca yaşamak isterdim. 

Geçen harpten evvel Mısırıa 
istikLilli iç.in çalı!J8lllardan bir ha
tip Portsuitte Fransız müh~ntlisi
niıı heykelini göı;tererek nüma -
yişçilere şöyle 46Ulekten kenılillli 
alamamış: 

- İşte bütün başımıza gelea 
dertlere sebep olu hep bu atlam
dır!. 

Akdenize hakimiyet meselesi 
o denize bir kaç devletiıı rekabeti 
şekline ~ince Süveyşiıı ehenııni
yeti gerek aokerlikçe, gerek ik -
tısadi noktai nazardan arttıkça 
artmış oldu. Eğer Süveyş kanalıı 
İngilizlerin elinden çıkarsa artık 
İnı:ilterenin şarktaki nüfuzu kal
mıyacak, Hindistan da elden ııi

decek kanaati gitcide yayıldı. 0..aa 
için ne ııahnsına olursa olsuıı Sii
veni elde bulundurmak İngilia
ler için en ltirinci pyeıii:r diye lla
riçte hükmedilmiştir. Fakat dllwı
yada münakqa blıul etmiy-. ı
kikatler az olup gibi Sli..,. l
çill ver~mi$ böyle hiikitalenı Jı:n.. 
p yürütülen "7ktrı mölilıuelılıt 
da yok deiildL. 

Mısırın hukuku gözetildi. SüTey
~in emnıyeti için icgiltere ile Mı
sır arasında bir ittifak akdi ile b• 
iki tarafa müsait bir şekil bnl-
du. 935 • 36 veknyiini hulasaya 
lüzum görülmeksizin çıkarılacak 
bir netice vardır ki o da daha b
sa ulnıakla beraber Süveyş yolma
dan icabında sarfınazar edilerek 
İııgiliı inıparatorluğu münakall· 
tının daha uzun sürmesine rai -
men cenubi Afrika yolu ile yapıl
masının bundan beş sene evvel dü
şünülerek tecrübe eruınu. bnlua· 
masıdır. 

İngilizler bu tecrübenin şimdiye 
kadar muvaffakiyetle başarıldığı
nı söyliiyorlar. Uzun yollar içia 
daha ce.sirn ve daha sür'atli ge -
miler yaıı,lmış, temin edilmişt;,,. 
Kaldı ki bugün artık Siivcyş yolu
nu tebdit edecek muhtemel telo.li
keler de gitgide ortadan kalkıyw. 
Hulasa ne pahasına olursa 01-
Sı.; vc:.'şİ müdafaa etmek fikri mü
nakaşa kabul etmiyeıı kanaatler
den değildir. Bunun aksini de dü
şünmek İngilizlerce caiıı &örül • 
müştiir. Onun için Süveyşin İngi
lizler e\iııdea çıkması halinde eıt 
bedbiıı hesaplara göre de çareltır 
aranmıştır. Fakat Alman şairinia 
l:clıaneti doinı çıkıyor: Söven 
lıerzahı acı ldı ve ln&iliıılerin eU
geçti. BtıLua bir giiıl elden çık -

• ması ihtimali de sen zamanlanla 
İngilizleri dliflh>diir<lil L8.lı.in -
çarelere b"4+ armağa Jiiznm kal -
ınadu a Uqıldı ki A.Weniztle W.. 
kimi,..a jq;lideda .VSd üı. 

Üçüncü bafts.111
.
11 

Ş -~r~ f.. 
y .,,an: Ahmet ıı ' 

·ır .. 
Jt;>.\vırn elcL'1 Gtıl~ııJ•P 

Metaksas'ı ~ec-e v:ıt1•• ~,I 
at sonra vat.ı~ı.ndaJ1,~ıetlJ 
kendisine üc saat ınuu."' 

d
. et ,-.· 

timatom !ev : is. 
ücüncü ha{Wı devrı:1uıı 
cü haftasına 21rn 1 '~. ,dı 
Bu ültimaw:ııun . '' rfl 
daklkad;ın iki sa•• stı ~]' 

· askerle!! Ye:• an toPfysıııl 
!asına başlamışlar ve ~ 
ru ilerlem~lerdL t)~c:!il 
İtalyan askerleri n~~.ııı 

İtalyanın Yunanıs _, 
larnak istedigi ve yıı~ı
bir dereceve kadarh f:ıiı'l 
lunduihı süphC'sizdıt. ~'' 
nanlıl:ır toprakları;'' er ıt 
!ıkla müdafaa ctırı.~ tafB! 
livı hudutlarının nt sW 
maiia muvaffak olıt11J,n ı' 
kac ııündenberi A:ın' 

53
:, 

berlere bakılacak ohf~daı' 
Yunan kıt'aları ıara ı:ıcst 
bir gün ve hatta sa~I d~ 
Görice düşecek ıı> fVI 
mi? Bunu blimivonı:·n ııı: 
orada del\ildlr. Jl"al' 1 

1 
cındarıberi bitaranııı~I>tl' 
muhafaza eden yun' c~ 
zaman. arazi fethet~eeı 
dei!ildi. Yunan!ıla!'· rııl' 
radıkları takdirde toP 

"daJ,S 
tecavize karsı ınu . ,o• 
baska bir hedef J>C>'1 b~pj 
!arını söylemişler ~01 • 

dünyanın havranlı lıl'lı 
çeken bir kahrarnall jSıaJI ac 
!ardır. Yani Y,unaJ'.1 cd"P 6 talık çetin mucade.ı ~ 
hedefine vüııde yül' 

lunuvor. M tli ,ot 
Musolininin h t~lf 

izahatına raıtmen. pdl ~ 
navutluk toprakları aııJl 
okluihınu ve hele yu;ııı 
sı neden harıı açıldı ~ 
dık !arı mevdandadır;el< J( 
hırslarını teskin etn ·ı;rlıl 

. fyebı -harbi va;:ımak ıs ı 1110 sıı. 
idareleri altında. b.11 tııl'iP 
lerin kenciilerıD 1 9 rıl 

m~k isteıne~ed ~c ıeh · 
Mıllet ancak ıstıkB1 · 
tüifü ve yahut vat"'.'' 1'~ 
radı)iı zaman dö~~P 
rüsü 2ibi su ve bu . 3 t)! 
runda kanını akıtı;''~if· f~ 
derecede hazır de~ıl Jil'. 
tisi memlekette dıS1~1jDiP" 
derken, İtalvan ınıU ~0f1)l'J 
lunu baii:lıvarak orı11• 11ıeJl'e 

· gibi mezbahava sufll e ! 
mişt.ir. Yunan ınHle~P 
maıılık hissi beslerıt' rlıB 
milleti liderlerinİlltl' 8 ~a 
rümek istenıivor. c • 
van - Yunan harbiflİ!' 
büvük ders budur. 

1
p 

Alman va bı.uıilııe ıi 
fak olmuşsa. bu. "'tı 
sene lerdenberi Y.•~11j$1l;iJV 
ile Alman milletırıı~Jt 
sama hıM<kı için ın 10 
mecburiyetinde bU. ı 'I 
nandmhbndan iJerı ö11' 
tün nazi hareketi ·!ıeıı a 
ve iradenin ifade'1 ·(itJ tll 
Fakat hayat hakki 1 

. . t•"' . beY"n edeP ·"' ınrıs ı.:•nı ~· ıııiJle"' ve 
bugün bir <tüzııle. iP.:' 
istilası. altına ~ lı" 
nizam. etiketi ~ 
ler üzerinde bir ::or· 
idaresi kurmak rıe 

Haris palitikacı13fı1e~ . 
düşünsün. hiQbİr rrı ~·bif 
için mukaddes sa P 
ba.şka milletıerdefl 1 • ıı' 
Mihver palitikac~ıieJ'I 
tında bulunan ırıı . 
sız.lıRuı irtikabı ı-;fi"~· 
mele sevketmek ,efl'İ· 
kii mücadelenıD ,e'l'flpl ~ 
muharebelerİllın 1,rıt'ı>' 
mektedir. İH< ~ ~ 
milletlerinin arel'eıe ~' 
beyan ederek h zşfert'_,oı-
Pol~ zaterden -rıJP" 
'~ ı!>'.Ş 

ta nsonra. ıı.ih •~ .tüsıı" 
tevli11i vazrvetıne ~ 
gitti. ;ı1ı ,-e ıe' 

Milletleri sUU~ı.JC~r· ~ 
rinın ovunca~ .-.e ~ 
oolvonun akroc
ders alsınlar. 

s P c:> B lifl'liı~ 
Kız ve erkelc ıeri der 
müsabaknll yer ıı.ııl"';ıı ı 

J<lZ "' ıı ı ~ H~r yıl Q2P• ı.n ~ t.,P 
binde vapıln1akta 0

1 .... ~ tııl 
·_ bO' .. tt' 

rasu1dakı c volef cit>lJ'I ,Ji> 
nır pııı . ·• 

verilen btr eı eni iP7 a; 
nönü. Halkevıniıı ~· ~ut· 
salonunda yapıl• ~ı.ııı1'~tl1"' 
30 te••inıs;ınıd• -• ~ P 

~ ,~ ... ·-"'"' Dit:er ıra!ta" c ııoı•"" ıP: 
daki cFutbol aıil-~o İJeP~ 
ayni tarihten it~, Jl,l!;,,
stadında, N<P"~ ff 
melr.1ebinJD !>ah~ 
ıtadmcla ..... 
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DAKiKA 
ltalyan ordusu 
karma karışık bir 
halde kaçıyor 

ikinci Elen kafi- j 
ı lesi dün gece 

hareket etti 
Askerlik çağında olan Yunan tabaa

sındarı 75 genç vatanJarının müdafaası 
içın dun geceki konvansıyonelle Sir- . 
kecıden Atınaya hareket et1nislerdı.r. 

l' unanlıl ar /tal-, 
Yan ceohesini 

Btiyilk bir şevk ve heyecan lçi.nde 
yurd müdı:ıfaasına koşan Yunanlıların 

ıkınci kafi!esını teşkil eden Elen ıenç
ırrı dün geeı.· Sırkccı istahyonuna bın
kerı akrabalcırı, dostları, milıet~ları 

tarafırıct;.ııı lığurlanınışlardı. 

Elenlı gcıu.ıer hareketlerinden evvel 
ıstasyunda rurk - Yunan do!iluğ'Wıu 

te-b<Ar1.-.: cttıren tezahur;ıtla blllunmuş

l;;1r "'""" ıkı memlekeun M.ıllt ıuar~~rına 

:;:oyat:nııslt.•rdır. 

ikiye bölecek 
1 

surette yardılar Tevkifhanede 
bir hadise At na 21 (A.A) - Yunanlılar 

Arnavutlukta doguda Pr"·'Pe ,:U
liırıden Yugos.alljfa hududuna ve 
batıda Adalar dcnızin" kadar ya
YıJan 100 kıloınclre uzunul_ı::ı,unua 
hır cephenın ikı cenahı iJzerine_ I
taıyaıılJrın .>ıylilı gomleklılerı :le 
llı -'<ldeP'e kıt'alarmı sürmekte ul
d._ , 11··.u bıldmyorlar 

Y ı'1lt.Jif nokt~larc!..: Yunan !1.ıl· 
alnrın!n venı İt..ti!~~r. ba.:)kunı:u:
<liln, General So~du kıt'alar,nın 
Atnavutllık ıçınde!<.i mukave!l'c~ 
lıatlarına vardckl:ır. bıldırilmek -
•edır Bu noktalarda lta(yanların 
~arıııakarışık bır halde rıc'at et
llıekte oldukları anlaşılıyor. 
Xun:ın ordusunun sol cenahı, 

hattı İtalyan kıtaatını ıkıye bole
bilecek IJir no><tadan yarmıştır. 
'\' n'1nlıl'1r bu hafta başında Ka
larııao nehri üzerıııde İtalyanları 
l.'.ırdcttiktcn sonra Arnavutluk sa
hiliı• 'e yeni bir ta-zyıke tevessül 
etnı~~rdir. L\rnavutluk satı ılı .va· 
kininde 3-0 kikımetre ıçerıde ıkı ıa
Şe Ü&sü olan Ergeri ve Tepedelen 
Şehirlt>ri buradan Yunan ılerı ha
rekatının iki hedefıni te.11kıl et -
llıektedir. 

Bu ileri hareketi muvaffak ol -
?a~u takdiroe Görice müdafile~i 
ıle Arnavutluk sahili v:ıkınındeki 
ltalyaıı kıtaatının muvasalası ke
"''"'iıi olacal<tır. 

lt;ılvanların kitle halinde hava 
akıııları. İnı?ıliz avct tavvareleri • 
'll·· '•'l yetı savesınde akım kal• 
ln.tkt~dır. 

1· .. , varcl<'rin müzaheret ve ai!ır 
lQol'unlın harekatı hazırlaması E
Dırde Vovussa nehrı bölı!esındeki 
Y .ı .. ın ıleri lıart'J<etine yardını et-
1'.l'ıt·kted :r. 
Yunanlılar sa>! cenahlarında Gö

t•ce etrafıı11:la muvaffakivetler ka
z., mıslardır. Yunan kıt'aları Mo
'p'va J· .! J.rının ,~ksck tepesini 
a ve İtalv:ınları Göriccve ha
t. ı1 t{'p ·ı d k ıkuvvet!i mevzile
r., <len cıkar-iıktan sonra mahsur 
'~h "'<lçkt E?arnizonun ric'atinı kes
lı:c< maksadıle ilerlL>JT1ektedırlcr. 

Carice 
alevler 

~ehri 
icinde 

• 
a .ı ( .\.A.) - Times mu-

ü. h ı·ı yazıyor: 

\• uvosl:n· hududurdaki Ohri'de 
\·-., rn ıların ci:in dabah erken Gö
tice\ i ~Iorava tepell'rinden tekrar 
ban1bardıman etmc~ttlıaslad;.kları 
t<il"len:>' ektedır. i van da<?t üzerın
deki Yunan mevzileri de tOPcu 
Oorrıbardrman.na istırak etmısler
<lir. Gorice'nin ana caddesin<le açı
lan ~eliklc-r ve '{lkılan evlerin 
atıl:.ızı mezln\r cadde üzerinde .re
lic gecmeğe mani olmaktadır. Seh
tin a evler icinde odlui!u s0vle -

"" liran ve Bari şiddetle 
bam balandı 

tina 21 (AA.) - Yunan ve !n
gı.._ız bombardıman tayvarelerı. Ti
,. . u r ı "'· Aı·navutluk merke -
~- ,, sımdıve kadar ııôrmediı!i sıd
de•!i bır hücuır<ia bulunmuşlardır. 

Hav' kuvvetle • t ,1fta sonunda 
brlic ve Avlonva limanları ile Bari 
dı niz üssunü bombardıman etmıs
lcrctır Yaruım';r ve ;nfılaklar c·ı
ka-ılmıs:ır Barıde bır demırvo · 
luna ve dıeer hLdefl~re ı~Jb<"tler 
<>lnınstıır. 
Ta,.varıer Bın.ıazk!P 1P >k \·a

lıuru eıddi surette lıa.>aıa u •r t -
ll>ı ·rrl ~ 

Atinaya 6CJ -·r 
dPha geldi 

Atina 21 (A.A.l - GCO kişilik 
3'eıı; bir lı~h an üsera hufilesi A· 
tirı\lya ge lnıiştir. 
Hitler \<"iyaoadao ayrıldı 
Viyana 21 (A. A.) - llitler Vi7a

R1adan ayrılmı.şt·r Kont Teltkı ve- Kont 
C:illtj a;ın uk:am Bucbpe~t(")'~ Ji>nm\ıf~ 
lt!rdır. 

(Birinci sahifeden devam) 
hara veltenmislerdır. 

B. Hüsnü burasının azılıların
dan kır'k mahitüm ve mevkufun 
Üskudar ceza evıne naklıne Veka
letten miısaııde almıs ve dün buna 
baslanılacaih sırada 900 mahküm, 
mevkuf kotus peneerelerıne üSü
serek baı!'ırısmaıta koyulmuşlar -
dır. Halk tevkifhane etrafına top
lanmış ve jandarmalar derhal ted
bır almışlar kapılar kilitlen'llıstır. 
Bas mü<ldeiumumi muavıni B. 
Sabri de hemen hadise yerme gel
mıs ve icabeden .inzı:bati tedbirler 
derhal alınm.ıstır. 

Hadise çıkarmağa kalku;anlar 
bir ıki saat uğuldamışlarsa da ak
sam saat 19 da kamvonlarla 40 
mahküm çıkarılarak Üsküdar ceza 
evıne nakledilrnislerdir. Bunkrın 
arasında bulunan Küçük Alı Adliye 
Vekaletıne bes yuz kelimelik bir 
telRraf çektırerek Üsküdar ceza 
evınde benım d~anlarım var. 
.Heni oldürecek ler• demiştir. Yeni 
ve faal müdür dısiplınıne devam 
etmektedır. 

--o---

Harbin birinci safhası 
kazanılmıştır 
( 1 inci sahifeden devam) 

ruya erisebileceği her havali nok
tamızı vurmak niyetindedir. İngil
tere harbi bizi İ"ınparatorluk har
bine doğru götürmektedir. Nihai 
zafer ancak, müttehit bir impara
torluğım azmi ve kaynakları sa -
yesınde temin edilebilir. Bugün
kü harp esas itibarile bir makine 
harbidir. Modern bir ordunun git· 
tike< teferrüatlı ola echızatı bir 
anda meJdana getir1Jcn1cz. Sana
yiini en yiiksek derecelere kadar 
yükseltn1i. olan mem:ekctleTdc bi
le bunun için a)·lar \"e hatııi sene
ler lazımdır. 

Son harpte Hindıstan büvük bir 
rol o\·namıs. harp mevtlanına talım 
ııörmüs bir bucuk mih·ondan fazla 
adam göııdermistir. Techızat ikmal 
edildıkten sonra o kadar ~·famll 

iht:vac hasıl olduğu takdirde, Hin
(Iıstan bunu vin~ vaoabilecek ka
bilıvettedir. Gönüllü \'&Zılmak ıs
tiyenlerin kıtlığı yoktur. Müracaat 
edenlerd~n 25,000 kisinin talepleri 
mu11akkaten reddedilmistir. Hın
distan ordusunun 160.000 kisılık 

mevcudu. sür'atle techizatı ikmal 
ed:Imis ve talim ııörmüs takriben 
bır milyon askere iblağ cailmek
tedir. Bu ordu büyük mikyaslarda 
modernlestirilmektedir. Ekserısi 

tamamen talimlerini ikmal etmıs 
olan 100.000 den fazla gönüllü or
duva ithal edilmis ve ordunun ıno
torlü nakil vasıtaları beJ bınden 
32.000 e iblaıt olunmustur Bu mik
dar ııelecek sene bır mıslı daha 
fazlalaşacaktır. 

Aksarayda bir adam 
kendi kendisini yaktı 

ı tDU.n ga:-~ Aksaryda Orta .sokakta 
gorutrneın.-. ltı:i bır h;'..di3e olmu~tur. 

Bu sokakta B. I-1?-lise aıt evde kıracı 
ola:.a.k oı .ı.r.ln ~O:ıle)"'nan ismınde be
k::lr bır adaıı.:ı; gece yarısına do.tru 
helaya --gıtm ,ş ve aralıkta çuçıplak so
yunarak lıuı.i.in viicı.ıdüne g.ız dökmüş· 
tur !$üleyman bu ~ckilde vücudu tt:aı

i ndıKtcuı sonra bjr müddet beklemis
J .Sü.lcynıanın bu lıarcketi bır mlıd

cti.Znber n1üp1elA olduğu 'oir cild has-
ta.lıl('l.nı tedavt etmek ıçındir ~tiley

n ~ ı, bll gazlı \"Üetıdla bekleınek!e ol
dugu bır sırada bır ig:ı""3 yakıl' ıçmek 

istenış. fakat kibriti çakınca butün vtı.. 

cudu bırden aL"Vlett bürünmuşıur Sil
le.,ymanın rect feryatlarını duyan ev 
halkı ımdad.Jna koşmuşlar, bır ta.raftan 
z.abı ;ıı, dığer taraftan da ıttaıye malO· 
matlar edJlmıştlr Süleyman vücudQ 
111n 1arunı1 bir halde tıastant')"e kal-

ı dtnımı~hr. Ha;ratl '1.mitsizd.U'~ 

En son Yunan 
te b:iğine göre 

vaziyet 
Atina 21 (A.A.)- Resmi YunH 

tebliğine göre, Yunan ktt'al~ı 
ceni~ bir cephede ~imale dogru 
ilerlemektedir. 
Son günlerde, Epirde elde edilen 

muvaffakiyetler üzerine, Yunun· 
Jılar düşnınnı ~imale doğru püs· 
kilıtmü~lerdir. Tanklar. 200 kam
yon ve diğer sil3hlar iğtinaın edil
miş, bir çok esir alınnııştJ. 

Mornva tepelerini geçen Yu -
nanlılar yeni mu\'af!akiyetlcr el
de etmişlerdir. 

Yunan tayyareleri Argirokast
ron tayyare meydanını muvar 
fakiyetle bombardıman etmişler
dir. ·narp cephesinde rir'al halin
de bulunan di.i~ma.ıı n\üfrezc)eri 
de bombaya ve mitralyöze tutul
makturur. 

Metaksas Taranto 
zaferini tebrik etti 
Atina 21 (A.A.) - General Me-

taksas Atmadaki İnınlız sefirine 
ııönderdiği bır mektunta, İngiliz 
tayyarecilerfoın Taranto'da elde 
ettikleri muzafferi yeten dolayı 
hayranlığını bildırmıstır. 

Metaksas bu mektubunda de -
miştir ki: 

•Düsmana indtrilen hasin daııbe 
hepimizi sevırıç ıdn<le bıraktı. 
Hayranlığımın Çörcile bildirılrne
sini .;ızden rica ederim. Tarantoyu 
dii!er n:ırlak muvaffakiyetler takip 
edecektir.• 

Cörcil verdiği cevapta, kahraman 
elen ordusunun harbin ilk safha
sında elde ettikleri büyük muvaf
fakivetlerden dolayı tebrik etmis
tir. 

Hükumet yeni tcbbir
ler &lıyor 
( ı inci sahifeden devam ) 

vetçe ittifakla tasvip edilmek su
retile celseye nihayet verilmiştir, 

•ULUS. REFİKİMİZiN 
BAŞMAKALESİ 

•Ulus• refikimizde Falih Rıfkı 
Atay, bu sabah çıkan başmakale
sinde, hükumetin aldığı tedbirler 
hakkında şunları yazıyor: 

11Hava taarruzlarına ,.arşı «ışık 
söndürme ve karartma. nizamna
me.sinin tatbikına başlanmıştır. Hiç 
kimseye ıneçhul değildir ki, Türk 
sulhunun müdafaasına ait hazır
lık ve ihtiyat tedbirlerini almakta 
devam ediyoruz. Bütün imkanlar 
tükeniııciye kadar harp dı.o,ı kal
ınak hususundaki azminıiz değiş· 
miyecektir. f'akat bu imkanlar tü
kendiği vakit, hiçhiı· suikast bizi 
gaflet üzere bulnuyacaktır. 

1939 eylı'.ilündenberi yeni cihan 
harbini Yakın Şark, Karad<-niı ve 
Balkanlardaki kom~ular:nuzla 
nıüslcrek cuıni~ <'l hölgcsi İ<:ine 

sira~·et ettirıncınek İ(İn, pek na· 
zik vazifelerinıizdt:n herhangi bi
rinde ku5tır ettiğiıniz iddia edile
me•. llalbukı harp. bu bölgeye si· 
ra:ret etnıi~tir. ı\rnavutluk hu 
dutlarile Trakva arasındaki mesa
fenin iki Osm~nlı vilayetinden ı
barct olduğunu unutanın,Yrz ve bu 
tecavüziın ne gibi ihtil:ltlar davet 
edeceğini, veya ne gıbı tertiplerle 
alakadar bulunduğunu biz tayin 
edemeyız. Şafak vakti bir top se
sile bütiın sözler. taabhutlcr ve 
teminatlar yıkılmakla ve gece 
sulh uykusunun sakin rüyalarını 
g<lren milletler, bombalıorla uyan· 
dırılmaktadır. 

Tek emniyet nöbet başında, ha
zır ve kararlı bulunmaktır. 

Bütün vatandaşlar, mil)i mii • 
dalan tedbirlerinin biribiriııı takip 
ehııekte \'C edecek olduğunu dil · 
şünerek kendi kendilerıne sormuş· 
!ardır: 

•- Acaba, yakın bir tehlike i
çinde miyiz·:, 

H'cbiriıniz ne •hayır!. teminatı 
ile b-. ıedbirlerııı lüzumunda te
reddüde düşürecek, ne de •evet!• 
tcvabile onları vakit~iı telll~a sev
kcdecek haldeyiz. Eğer harp ve 
sulh bizim irademize taalluk edi· 
vorsa her vatandaş s.ükUn ve ra
hatınm ebediven bozulmıyacağın
dan enıin olabllir. Bizim irademize 
taalluk ehııiyeu huı.uslardıı ise 
Türk vatanda~ı hirbir teselli ilacı 
ile avunur !oylardan olmadığına 
biz eminiı..• . . 
BİR SiYAH Kı\C;!T MUHTEKiR! 
Kabalaşta bakkal Arıt ıabıt.aya mü

racaaüa sıyah perdelik: k..lgıtlann bebe

rıne bir seyyar satıcının 1,5 kuruf ıs~ 

tedığint bildırmiş ve seyyar satıcı bu

lunarak yuz. parnlık k.iğıtları kendisi

ne ti kunı.şa satan ·ratıtakalede bir 
Musevt tuccar ya.kalanmı~tu". Muma
ileyh tAtıUan İtalyadan dört kuruşa 
ge\ırlUtınl iddia etmektedir. Builln 

.adliyeye verilecektir. 

ls~~r~e~<~AA Ti j 
Hadiseler 1 

(Bu yıtZırun meti..-ıleri Ana. 
dolu Aıansı bültenlerinden 
alınmısiır.) 

Telhis eden: MUAMMER ALATUR' 
.Macaristaııı da üçler paktına al

mak üzere Viyanaya davet edil -
mış olan Macar Baş.ekili Kont 
Tcleki ile 1\-lacar Harici.) e Nazırı 
Kont Çaki, dün, 20 eylid 19-10 la· 
ribli iiç tarafü Alman - Italyan -
japon anlaşmasına iltihaka ait o
lan protokolü imza etmişlerdir. 
Almanya namına Fon Rihhentrop, 
İlal~·a namına Kont Ciano, japon
ya r....'.lnıına ua Japou)·anın 8e.rlin 
büyük elçisi Kurusu protokola im
zalarını koymuşlar.Ur. 

İınzas.ı tarihinde mer'iyet nıe\.·· 
kiino gic,,. bu protokola gör<. Ma
caristanın nıenfaatlcrine taalliık 
eden nır~i!lcler karş1sında bulu • 
nulduğ-u takdirde, !\I;;.c:.ı.r nıüıues
sİIJl·ri de top:anacak koınis~·on -
!arın müzakerelerine- :~tirak ede
ceklerdir. 

Protokol imza edildikten sonra, 
:\faear Hariciye Nazırı nıacarca 

ve almanca olarak bir dekliras· 
yon okumuştur. Bu deklarasyon
da hulfüatau şıınlar sö)·lcnmekte
dir: tı1Son senelerde İtal~·a ve t 1-
manJn barış siyasetinin u~ıısali 
olmuşlardır. Şimdiye kadar kauı
nılan :""'cfer)crdcn cearct alan ve 
istikbalden emin bulunan l\taca
ristaıı harbin tasfiyesine ve Av
rupa cenubu şarkisinin siyasi ~~ 
iktısadi ıslahına elinden geldıgı 
derecede yardım etmek emeliyle 
üçlü pakta iltihak etmiştir.• 

Müteakiben Alman Hariciye 
Nazırı Fon Ribbcntrop söz alarak 
paktın yeni azası sıfatile Maca -
ristanı selamladıktan sonra de • 
miştir ki: •Bu pakta başka dev
letler de girecektir. Bu paktı vü
cude getirmiş olun büyük dev -
!etler, bütün genç milletleri bir 
araya getirmeğe kat'i surette az• 
metmiş bulunmaktadırlar.• 
HİTLER NAZIRLARLA GÖRÜŞTÜ 

İmza ınerasimini müteakip, Vi· 
yanada bulunmakta olan Hitler 
Kont Teleki ile Kont Çakiyi ka
bul etmiş ve kendilerile iki saat 
~ijrüşmüştilı. Bitler müteakiben 
Kont Cianoyu kabul emiştir. Fon 
Ribbeııtrop her iki görüşmede de 
hazır bulunmuştur. 

' Macar Nazırları ve Kont Ciano 
dün akşanı Viyanadan ayrılmışlar 
ve Fon Ribbcntrop tarafından teş
yi edilınişlerdir. 

D. N. B. ajansı Viyanada bulu
nan zevat arasında, Almanyanın 
Ankara büvük elçisi Fon Papenin 
de bulunmakta olduğunu ilave et
mektedir. 

İNGİLİZLCR NE DiYOR? 
Macaristanın ürler paktına il

tihakından bah•eden Röyter ajan
sının si)·asl muhabiri diyor ki: 
•Diplomatların gezintileri şimdiye 
kadar Macaristanın üçlere iltiha
kından başka bir netice verme
mİ!-tlİr. Macarlaı .a paktı imzaya 
da,·et edilmesi, onlar hakkında 
beslenen şüphelerin izalesi için 
deii"il midir?. Macar siya,,., ti Ber
lin - Roına siyaseti üzerine tan
zim e4ilmiştir. Bu vnzivette ise 
l'tfacaristanın üçler paktına iltihakı 
büvük birşey ifade etmez .• 
İSPANYA VE FRANSA DA 

ÇA(;JRILACAKl\UŞ 
İsviçre telgraf ajansının Roma 

muhabirinin bildirdiğine ı;öre. iyi 
haber alan İtalyan mahfilleri, mih
ver de\·letlerinin iki mak~.adı ta
haklmk ettirmek üzere oldukla
rını <.annetnıektedir. Biri İspanya 
ile esaslı bir anlaşma, diğeri de 
Fransa ile hir anlaşma!. 

Bununla beraber va7.İyet ne o
lursa olsun, İtalyanlar Nis, Kom
ka ve Tunus hakkındaki taleple
rini muhafaza ebncktedir. Fakat 
Savua ve Cibuti üzerindeki iddia
larından vazgeçebileeeklcrdir. 

Italyan siyasi müşahitleri, Tör
kiyenin alacağı müstakbel hare -
ket tarzını da yakından takip edi
yorlarmış. Ayrıca Ynnanistanda 
da kal'i hadiseler cereyan e.ı
~ 'bildirilmektedir. 

Roma, Berlin ve Madritten ge
len haberlere göre, siyasi ınüşa -
bitler mihverin müstakbel faali· 
yet programının aşağıdaki üç nok
tadan ibaret olduiunu tahm.iıı et
mektedirler: 
ı- Alınanyanın yakında Yuna

nistanda bir müdahalede bulwa • 
ması muhtemeldir. 

2- Almanya, Cebelüttanka hli
cunı ederek Akdeniz vnziyetinde 
bir değişiklik yaratmadan evvel 
İtalyan . Franıız ve Ispanyol nok
taı nazarlan arasında bir itilif ze
mini bulmak istemektedir. 
~ Almanya ,mihverin Avrupa 

tesanüdilnü tahakkuk ettirdiğini 
dünyava ,;•bat etmek için İspanya 
ile ~en'uhu şarlô Avmpasının üçlü 
pakta tam mpnasile iltihakını is
temektedir. 

ROMANYA ll'lÜSTAKİL BİR 
DEVLET MİDİR? 

Avam kamarasında dün, harici
ve ınüsteş:ırı Bitlerden Komanya
dalti vaziyet ve bilhassa RUlllea 

l-latbir2 J·eni 
safhası 

başlıyor mu? 
(Ba$makaleden ıieı:am. ) 

İtalvaya da ,IJakeclo.ı)·a ccphe,.n
de yardım etmek i.s.tiyecck. bunun
la da haı-p Balkanlara yayılmı~ ve 
her tara( cehenneme dönmüş ola
caktır. lhtimal \"C ayni zamanda 
tekrar Londra üzerine hava taar
ruzları teksif edileceği gibi Cebe
lüttarık üzerine de taarruz başlı
yacak ve yeni safhada Akdeniz 
her bakımdan harbin ilk gayesi 
ve sahası olacaktır. Ancak, bu te
şebbüs ve hamle dahi Almanyay_a 
hiçbir galibiyet getirmiyecek, hı· 
Jakis onu daha çok yıpratacak, da
ha rok )·oracak daha çok zayılla
taca'k v~ Alman'ya taze kuvvetlerle 
cenkleşirken İngiltere daha zi)·ade 
kendisini kuvvetlendirmek ve 
takviye etmek fırsatını kazanmı.ş 
ol~raktır. 

ETF.:\I iZZET BENICB 

Cevdet Kerim lncedayı 
münakale vekili oldu ) 

( 1 Lrıcl sahile-den deTam ) 

B. Cevdet Kerim İnce<layının ge
tirilmesile tam isabetli bır intihap 
yapılmıstır. 

Bütün memleket gibi İstanbul 
halkının tla yakından tanıyıp sev
dii!i Cevdet Kerim İncedavı mii -
kemmel bir teskilatcı olduğu ,Vbi, 
tam bir asker. sevilen. dinlenen ve 
doğruvu telkin eden kuvvetli bir 
hatip, mükemmel bir ce:niyet ve 
is adamıdır. 
Değerli bir kurmay subav olan 

ve karaciğerinde hala bir kursun 
tasıyan Cevdet Kerim !ncedavı 
büyük harpte ve İstiklal harbinde 
umumi kararııahta ve cephede fev
kalii.de muvaffakiyetli hizmetler 
ifa ettikten sonra sivasi hayata in
tisap etmek üzere ordudan çekil -
mis ve inkılap partisi içinde en 
müskül. en çetin isleri muvaffa -
kivetle ve mümtazivetle başarmış
tır. Münakalat Vekaletinde de bü
yük ınuvaffakivetler kazanacai!ın
den emin oltluı?wnuz Cevdet Ke
rim İnceda Yı yı hararetle tebrL'< 
ederiz. 

hükumetinin halen ne dereceye 
kadar bir bitaraflık siyaseti takip 
cıtiği hakkında bir sual sorulmuş· 
tur. 

Batler hulisatan demiştir iti: 
•Son ay]ar zarf1nda, kendisinin de 
itiraf ettiği veçhile Alman asker
lerini Romanyaya girmeğe davet 
etmiştir. Bu müddet içinde Alman 
kıt'aları durmadan fazla miktarda 
Romanyaya gelmiştir. İngiltere, 
bu vaziyet karşısında Romanya 
hükumetini dahili ve harici siya
setini uzun müddet kontrol edeb.i
lecek bir lıükfımet olarak telakki 
etınemektedir. "' 
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Bu akşam ışıklar 
karartılacak 

A~'1~er gözile 
cepheler 1 ( J inci salrifl'den de ·1m , 

· dvertle tirilmiş arka li mb.ıl;ır c. 
( 1 inci •ahıfeden da·am ) 

l'iesı l!ibi bastan aşağı denecek tle
rec .e da!\ı k bll' araziJc fılhakıka 
cok miite~·akkız olmak da lfızım -
dır. 

1 
tamamen sönaürülmü ur il • • s • 

halk da sımdiden evlerinin lll'nce· 
1 rcler'ni ıstk sızmavacak s h iı 
J diirı l!C'Ce kapatmıslardır. Bu ı:ıece-

Arazini..'l teşekklilü itibarile bü
tün Yunan ordusunun muharebeye 
istirak ettiğini zannetmek de do~u 
oln.az. Yunan ordusu on dört fır- ı 
kadan mürekkep bulunmaktadır . 
Burolardan !l'aada bir de süvari. ı 
fırkası vardır. Bu fırkaların on ıkısı 
bes kolorduya taksim edilmistir. j 
Diğerleri müstaki:dir. Fırkalar suln 
halinde varım mevcutludur. Fakat j 
simdi sefel'berlik tamamland•i!ı 
idn takriben 10 bin kişilik tam 
mevcutlarma iblağ edilmişlerdir. 
Yunan ordusunun bugünkü mevcü
dünü yarım milyon addedebiliriz. 
İtalvanl:ır da mütemadiven tak -
vıye kuvvetleri ıietirmekle bera
ber. ordularının mevcunu henüz 
buraddeve cıkaramamışlardır. 

Yu.,an askerinin s<>n derece mu
kavim oluşu, dağlık araziye alısık 
bulunması da İtalvan erine naza
ran. bir falkivet teskil eder. 

Bugünkü cer<>evesi icinde. Yu
"ar cephesinde cerevan eden mu- ı 
harebeler. ufak da olsa, her saat 
Yunanlı' lt lehine bir muvaffa
k.iye\ kav<lediyor. 

Yeni ve görülmemiş 
bir mecburiyet 

( 1 inci sahif~den devam) 
tinin konulmasıdır!. 
Kadıköyünde J\fühiirdar cadde

sinde oturan tanınmı~ bir okuyu· 
cumuz da bu )·eni ve garip mec
buriJetten ~ikayetçidir. Muma -
ileyh demektedir ki: 

.ı , it'b:ıren hicbir ev. apartman 
ci .. lk~Un \'e müessesenin pc~:ak ka 
pısı uzerind~ki elektrikler yakıl • 
mıvacaktır 

Tekmil elektrikli rekl~m1 ar dı 
söndürülecektir. 
EVLERDE VE TRAMVA YLARD 

Ev ve dükkanların iç ısıklarınır 
maskelenll'esine ait hazırlıklar 
kiınunuevvele kadar b!tmis olaca 
ve bu 1$1kların ne vakit maskeler> 
ır.,,ğe baslanacakları hükı1me~c 
ayrıca ilan olunacaktır. 

Bu akşamdan itibaren tramvaV' 
!arın peroeleri kapatılacak, beheı 
arabada yalnız maskeli iki iç 19.m!: 
blrakılacaktır. 

VAPURLARDA 
Dün aksam liman reisll!tındc 

moldrcüler ve vatsur idareleri mü 
messillerinin de iştirak.l~ bır top 
lantı vapılrnıstır. İct!mada ııece 
1eri proiektör;;üz a!!ır s vir edil 
mesi talimatı verilmistir. Tırhaı 
vapuru dün maskelenmiştir. 

Bu sabah da Şırkctı~~y~ıyc, 
lektrik idaresinde t ıplantılar ya· 
pılm4tır. 

Dahiliye Vekaleti v1 urlr halt· 
kındaki emri'li bi!Cil'!1' 'şt''· BI 
emre göre şımdilık Şirkt>tihJyrivı 
ve Denizyolları vapurları gece se
ferlerinde hkbır değ klik rnp o 
rnıvacaktır 

Vesaiti nakliyenin );[eceleri 21 
k.lo'™ltred&n fazla ııitınelerı me 
nolunmustur. Zabıta karanlık!, 
asavisi tem1n icin veni kararlar a 
mıstır. Sevrüseferin selal"'etin 
temin için bazı kösebaşlarına yeı 
altından kırmızı lambalar konu 
lacak ve beyaz badana sürülecek 
tir. 

Dün vaz.dığımız ııibi istiven ha 
geceleri koluna bevaz sargı taka 
bilecektir. Dükkan vitrinlerı de l 
ııeceden karartılacaktır 

Alabildiklerine ihtikar 
Yüz paralk !>iyah küğ.tlar dur 

7,5 - 10 kurusa satılmıştır. Sokak 
!arda kücük muşaınına ve k.iğı 
perdeleri 10 kurusa satanlar çoğal 
mıştır. Elektrik el lambası. petro 
lambası ve mum satısları artmış 
tır. Fak.at siyah seten. kiıltıt ampt 
mavi bova ihtikarı alabildii(ine d 
vam etmektedir. Bugün bu kabi 
maddelerin satıcıları vilavette to 
!anmaktadırlar. Yarın bunları 
narh konulması beklenmekedır. 

•- Yeni kiraladığım apnrtıma• 
nın 5012 numaralı ~u saatini aç ... 
tırmak ve mukaveleyi vapmıık ü
zere sular idare&inin Kadıköy şu
besine müracaat ettim. •Yeni ta)i
mat mucibince mal sahibi de si
zinle beraber gelecek, hem de ta
pu senedini getirecek ve sonra da 
kefil olacak!.> dediler. Halbuki 
şimdiye kadar böııle külfetler yok
tu. Sndece bir depozito parası alı· 
nırdı. Eğer usuliin değiştirilme -
sine sebep depozitonun azlığı ise; 
depozito miktarını biraz çoğalt
mak müınküodür. Herkesin işi, 
gücü yok da, bir de mal sahibini 
arıyacak, ondan kefil o)ma~ıoı ve 
tapu senedile gelmesini mi ıstiye
cek?. Ya mal sahibi taşrada otıırn
yorsa, veya tapu senedi merhun 
ise arkasından m.ı koşacağız?. Hem 
su .,.ibi en lazım bir ihtiyacı temin 
irin bile. belediye halka zorluk mu 
çıkaracak? ... 

Dairelerden yarım saa 
erken çıkılacak 

Bu çok şayanı dikkat şikayeti 
ehemmiyetle Belediye Reisliğinin 
nazarı dikkatine koyuyoruz. Su -
lıir idnresi belediyeye geçmeden 
evvel bö:vle garip hırtasiyecilikler 
ve zorluklar yoktu. Halka milş -
külat dei(il; kolaylık göstermek 
muameleleri basitleştirmek la -
zımdır ve hükiimelin baş prensilıi 
de budur. 

Şehrimizdeki resmi daire krd• 
akşamlan varını saat erken çıkıla 
caktır. Nim resmi müesseselerde~ 
bu karara uyulacak ve bu suretli 
vapur. tren. tramvay ııibi vesait 
nakliyede pek karanlık basımada.z 
izdiham önlenın:.. olacaktır. Ve 
saiti nakliye tarifeleri de veni va 
zivete uyımn hale konacaktır. 
EVLERDE 1 KANuNuEVVELD İngiliz elçisi, Romanyada, bili 

orada mevcut bazı İngiliz menf•
atlerini himaye için kalmaktadır.• 

MÜLAKATLAR DEVAM 
EDİYOR 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

1 
.Mahrukatlı tahrik makineleri

nin huruç ııazlerinin verdikleri 
eneriiden hava vesaiti nakliye iıı
letmesin<le daha ivi istifade et-

IŞIKLAR SÖNDÖBÜLECEK 
Evlerde ve dükk.lıılarda ~ 

söndürme ve m83keleme meclıurJ. 
vetinin ta1bikine k.ii.nunuevveUr 
birinci ııe.;esınden itiiıaren bilfif 
başlanılacağı anlaşılmıştır. D~et 
taraftan Ankarada cadde ışıklar. 
bu akşam saat 21 den, y8I"..n ı;ec. 
saat 20,00 dan, öbür gece 20 deıı 
itibren söndüıiilmeğe başlanıla 
caktır. 

Bükreşten resmen bildirildiğine 
göre, Başvekil General Anlones
ku vaki davet üzerine Berline (İt
mektedir. Başvekile Hariciye, Na
fıa ve İktısat Nazırları ile iki müs
teşar ve ıazeteciler refakat et -
mektedir. 

Hitler Antoııeskuyu Berlinde 
kabul edecektir. 
HARP VAZİYETİNE GELİNCE.. 

Atinadan gelen haberler, Görice 
m1r1takasmda Yunan ord~unu:a 
İtalyanları ~iddetle müdafaa et -
tikleri mevzilerinden süngü hii -
cumu ile tardettilılerini bildirmek
tedir. Morava tepelerinde Yunan 
taarruz harelı:itı muvaflakiyetle 
inkişaf etmektedir. 

meiie dair tertibat• hakkında -
ki icat için İktısat Vekaletinden 
istihsal edilmis olan 23 haziran 
1938 tarih ve 2601 No. lu ihtira 
beratının ihtiva ettiih hukuk bu 

1 
kerre baskasına devir vevahut 
icadı Türkivede mevkii fiile kov
mak için icara dahi verilebileceki r 
teklif edilmekte olmakla bu h~ 

fazla malılmat edınınıek istiven 
!erin Galatada Aslan Han 5 ine 
kat 1 - 3 numaralara mür&CQ 
eylemeleri narı olunur. 

ÖKSÜRENLERE KATRAN HlKll EKREM 

ROBERTı:::::t H E D Y 
TA YLQ.!!r•••••u•ı LA.MARI!_ 

SEVEN KADIN 
Filmiati• ıiôriilmemiş munffakiyetlcı 

j p EK Sinemasında devam ediyor. 

Son İtalyan tebliğine göre, Gi
ricenin eenubu şark.isinde Yuııaa
lılann birbiri ardından yapdaa 
kuvvetli hücumları ile ICalalNıki 
yolu üuriıadek.i süvari hücuma a
ğır zayiat verdirilerek püslriirtill
müştür. Kara kuvvetlerile sıkı lıir 
işlıirliği yapan hava kuvvetleri 
küçük çapta bemhalar ve mitral
yözlerle Yunan kıt'alarıru bom -
bardıman etmektedirler. 

~~~---~~~.;;m;.~~~-
y ARIN MATİNELERDEN iTiBAREN 

• T A K S 1 M Sinemasında 
Mevsimin en büyük aşk filmi 

YILDIZ SULTA j 
Türkçe Sözlü Arapça Şarkılı 

A.•kın göz y..,ıarı tilminla b •--'' Gö2 
--" ı;ı,,, .. ı..;.. lıir ııaenu, ııma zam ir ,,_.. ıı;rupu.. 

1 
un..tulıuaz baş mnpnni,_. -··-

........ ~.NECAT::;::.~A:ı,~t .......... ıms ..... •ı .. kam ... aı•tıncı--•d•ekor--lar .. -· .............. . 
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Avusturya - Macaristan İmparatoruna Make
donyadan bir heyet gittiği halde hükumeti• 
bundan haberi yoktu. Talat bey mcb'uslardan 

malumat almıya çalışıyordu 1 
Mecliste bu davavı şiddetle ta • 

kıp eden meb'uslardan Sahin Bey, 
bir gün ı\1imadan önce Talat Beyi 
ıôrdü:· 
•- Bir Rumen gazetesi bize ce

V&l> veriyor. Altı yüz senedenbeu 
kendimize ısındırmai"a muvaffak 
olamadıihmız bir unsuru, kısa bir 
zaman icinde ısındırmak mümkün 
olur mu? Diyor. Rumenlere mec
lısten hük.funet afızile cevap ver • 
meni2i istersem. böyle bir teklif 
takririme siz de muvafakat eder 
misinlz?:1 

Talat Bev. ~zlerini açarak, ııek 
ııenç ıördüfıü Sahin Beve: 
,_ Siz ,devletin harici siyase • 

tine taallftk eden meselelerle ala-
kadar olmasanız daha İVİ olur. Zi· ıttalya Kralı ;tçüa~ü Vu..t.r Emaa.el 
ı a. bu ~ler biraz da yaş ve tecrü-
be meselesidir• diyor. müsbet bir şey elde edemevinıee. 

Sahin Bey ıe~k meclisin en ipin ucunu bırakmıştı. 
ıenç melı'uslarındandı. Fakat, çok Ha1buki, mesele çok mühimdi. 
atesliydi, mert ve zeki bir ııençti. &nebi makamlara müracaat eden 
Makedonyada esaslı ıslahat yapıl- Makedonyalılar, bir taraftan da bi
maın lüzumuna kanidi. Bu kanaat~ zim hükfunetten rnali ve idari hu· 
le Tallı Beve - büvük bir sami • susatta vardım b~kı.;vordu. 
mlTetle -so~ meselenin iç vü- Selanikten (İstanbul heveti mer-
züne belki de Talat Beyden çok kezivesi) ne ııelen bir emirde bu 
Uha fazla nüfuz etmisti. meselenin meb'usan meclisindeki 
.- Sen beni çoeuk mu asnıyor - Makedonva meb'usları nezdinde de 

aın! dedi. Geçen hadiseler .ıöz ö- tahkik ve takip edil.meöi bildiri • 
nündedir. İdaresizliğimiz vüzün-

1 

livordu. 
dıeo., Makedonyada. halkı kendimi- Bu mesele üzeril'!de mesııul o
?.e ısındırmak söv le dursun, .Ma • lan Talat Bey, Serez meb'usların
kedonvalı olmayan unsurlar bile dan Derviş Bevi v akaladı: 
slkivet ediyorlar. Jandarmaları· _ Yahu! dedı. Sizin haberinİ2 
~:~t~:zi~~~';~~r~~::~n g=k- olsa ııere"ktir. Makedonyalılar na -
tıği işkencelere tahammül etmek rnına İmoarat-Or FraMuva iozefc 
imUnsrıdır. Rüşvetsiz, iltimazsız üc kisili-k bir hevet ııitmiş. Bunlar 
is ııörülmüvor. Hiç kimse malın. kimlerdir ve makratlan ned·r? 
dan. canından emin deil:il. Böyle 
bir memlekette ecnebilerin, bizim 
al~:ııde neler yaoabi!ecel!ini 
• görmesek bile - pekfila düşüne
biliriz. Siz uvuvorsanız. biz uyu
muyoruz. beyefendi!• 
Aralarında uzayan münakaşa ne

redevse mudarebeye müncer ola -
Cllktı. Arnavutluk meb'uslarmdan 
Süleyman ve Sevket Bevler araya 
«innemis olsaydı. Sahin Bev ta -
banca.sına bile sarılmakta ııecik- ' 
miyecektl. Bereket versin ki, teh
likeyi sezen Şahin Beyin arkadaş
lan derhal yetişerek. Talat Beyi 
kiitül>hane odasına çekmişlerdi. 

imparator Fransuva 
Jojef'e bir heyet gidiyor 

ln.ıti!tere ve Romanya Krali<;e -
!erinden sonra, müracaat sırası A
wsturva - Macaristan İmparatoru 
Fransuva ioo;efe ııelınişti. 
Makedonvavı icinden kundak -

avan ve hükümetin l!ÖSterdifıi sid· 
~ti bahane ederek ecnebi makam
larına müracaat eder kimseler şim· 
di de A vusturva imo;,ratorunu tah
rıke karar vermislerdl. 

Bu is ilk önce şi)vle patlak verdi: 
(İttihat ve Terakki) merkezi u

mıı.ınlsine (Selanii!e) bir mektup 
eldi. Bu mektupta deniliyor ki: 

Derviş Bey ııün görmüs, namuslu 
bir zattı. Derhal yemin ederek: 

- Vallahi benim bir şevden ba
beriın vok. Fakat Serezdeki dost • 
larınııza derhal telııraf yazıp ma
linnat istivebilirim. isterseniz bir 
taraftan da siz mutasarrıfa bir tel
graf yazınız ve maliıınat irteviniz. 

Dervis Beyin tavsiyesi QOk ~ 
rinde i.di. 

Talat Bey: 
- Canım, bir ~Y varsa. saklama 

sövle! 
Tarzında idarei kelam edinı-e, 

Derviş Bey fena halde hiddetle -
nerek: 

- Ben. Türk oıtlu Türküm, azi
zim! Damarlarımda bir damla Ma- 1 
kedonya kanı yoktur. (Makedonya, 
Makedonyalılarındır) sözüne sa
dık kalan ve inananların da ezeli 
düsmanıvım. 

Divince, Ta!At Bey yürüyüp ıı;it-
misti. 

Bu hAdi.se üzerine Dervis Bev 
Serezdeki dostlarına mektup yazı
yor, Serezden kimin gittibni eo -
ruvor. 

Bir yandan da Talat Bev. hükü
met kanalil<! Serez mutasarrıbna 
müstacel bir sifre yazdırarak me
selenin ~izlice tahkikini e.ınredi • 
yor. 
Mutasarrıftan gelen cevanta: 

• ... Böyle bir heyetin Viya
naya J(ittii?ini biz de duyduk. 
fakat, bu heveteSere:ııden hi( 
kimse iştirak etmem.istir.• 

Deniliyordu. Acaba mutasarrıf 

l 
1 

V AKIT, NAKİTTiR !.. 
5 porsiyo•luk bir kompri.nıe ile (Su ve ateşten gayri hariçten hiç 
bir madde ilave etm•~·ı düşünmeksizin) 15 kuruş mukabilinde 

15 dalrilı:a ıri bi kısa bir zaın&nda zengin ve iştihalı hir soha 
ha:ıırlıyabilirsiniz. 

Maruf ye meşhur lokantalarımızda dahi bu derece nefis bir 
"""'rı her zaman bülaınazsınız . 

Bfr.yük yardım ve faydası ıtŞilli olan çorbalık sebze bımprimele
ıimiz.in aeneleroe nefaset ve tazeliğini muhafaza ettiğine 

.-hit olacaksınız. 

ÇAPAMARKA 
llERCİMJl!K, BEZELYA. NOHUT ...., Sllir hububat sebze ve ~r· 
balık lı.omprimelttini kileriııisde bu1undurma:rı ihmal etmeyiniz. 

Yedek erzak: T~~arruf edilmiş servet gibi
dir. Bilhassa dar ve .sıkışık bir zamanda 

kıymeti daha çok takdir edilir 
Aileler için olduj(u kadar yolcular ve aporcular için de her zaman 
ve her yerde sıcak bir yemek tem ini kabildir. Bak:kallarınızdan 

50 gramlık bir komprime 9/100 gramlık bir komprimeyi 
15 kuruştan alabilirsiniz. 

BESİKTAŞ: ÇAPAMARKA Tarihi tesisi: 1915 

Kaaıköy Vakıflar Direktörlüğü llanları _I 

MiLLl·PIYANGO 
4 üncü tertip :l inci çekiliş: 

7 Birinci Kanun 

BÜYÜK İKRAMiYE 
(40.000) L!RADIR 

Te30UI 

Plan 9udur: 
İkramı.ye İkramiye İkramiye 

adedi miktan Tutan 
Lira Lira ---1 40.000 40.000 

2 10.000 20.000 
& 5.000 25.000 

10 2.000 20.000 

IO 1.000 90.000 
150 500 76.000 
300 100 S0.000 
800 50 30.000 

3.000 10 30.000 
I0.0-00 3 180.000 

47 IO 3.760 
Mükafatı 

64.205 543.760 
~ 

Bu çekilişte tam bilet (S) liradır. 
Yarı~ bilet bir buçuk liradır. 

. -'llf"'-
Drramiyeler hem miktarca hem 

adetçe fazla!9ştırılmış, avrıc.ı orta 
büyüklükteki ikl'Jmiyele: çoğ.ı1W

mıııtır. 

Devamlı biletJer haricinde de -
vamsız biletler de satışa çıkarıl -
mışhr. Bun!ar da ayni fiatlara sa
b.lmaktadır. 

Devamlı biletin faydası, bir bi
lett~ki numaranın bir plinda Uç 
defa tecrübe edilmesine imkA.n ver
mesidir, 

Devamlı biletlerin her ayın 2 hı
ci günü akşamına kadar mesel~ 

bu seler 1 inci k.i.nunun 2 inci gü

nü akşamına kadar değiştirilmesi 
lAzımdır. Bu tarihten sonra bilet
ler başkasına satıl3bilir. O takdir
de eski biletinizin şansını artık bir 
defa daha dencyen1czsiniz. 

1 LAN 
Maliye Veka:eti ve Türkiye Cumhur•Yet 

Mer~ez tlankasınd ,n: ı»· 
·binCC 28/5 ve 15/ 12/1934 tarih ve 2•63 - 2614: nwnarah kanunlar mucı .\)İ:.I 

racına sal:ihiyet verilen ve geliri tamamen Sıvas - I::rzurunı Jt>t'Jlın t'(it' 
inşasına tahsis ohman % 7 geUrll Sıvas ... Erzurum istikn1zın10 20 -~/tıl 
ittası meşrut 5,5 nülyon liralık ye:tinci tertibinin kayıt muan1el~51 ~-
1940 akşamı nihayet bulmak üzere 20/ 11 / 940 .sabat-.ınd:ın itibarrn 

mıştır. etti 
Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve $00 Ura itıbaı"i kJ.frfl 

birlik ve 25 lik olarak iki kupüre aynlrnıttır. net" 
Bu tahviller umumt _ve mülhak büt~elcrle idare olunan daire , .. e ~ .,t 

sıelerce vili.yet huı;uf':i ıdarel~ri ve belediyelerce yapılacak muza.Ye ull' 
münakasa ve mukavelelerde teminat olarak ve hazinece ı.atılmıs ,.e 511Jc11rı. 
cak olan millt emlak bedellerınin tediyesinde basabaş kabul oıuna.c~ıf•" 
gibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de tah\'iller in tamamen 
ınna kadar her türlü vergi ve resim ien muaf bulunacaklardır. if}jJ 

Tahvillerin ihraç liatı 3, 95 olaralııt tesbit edilmiştir. Yani 20 lir11lık b 
tahvil bedeli 19 ve 500 liralık tahvil bedeli de 475 Uradır. . ti 1)• 
Kayıt muamelesi Türkiye Cumhuriyet Merkez, Türkiye cumhurıye l'" 

raat, Türkiye İş, Eml:ik ve Eytam, Halk. TUrk Ticaret, Belediye-Jer bsfl ,,ı.r 
ları ile Sümer, Eti Banklar tara.tından icra edilmektedir. Diğer b»ııİ 
vasıtasile de tahvil alımı temin oıu,abilir. it" 

Sermaye ve taaarrullarını en em in ve en çok gelir getiren sahal•~, 
!etmek istiyenlere keyfiyet nan ve ıs günlük silskripsiyon müddeti dtıP' 
da bankalara müracaatlarının kendi menfaatleri iklizasından bulun 
işaret olunur. •10999• y· 

YENİ PUDQA. 
RENKLERi 

en son m# 
l TUVAuntRJl 

Y~:I""" ~-.;.;ı-1,}? 

, - . -AHEHKTARDIR 
Biletlerinizi değlştirmeırte veya 

yeni bilet almakta acele ediniz. 
Tali ~ :zi bekHyor. 

Alemdağı vakıt ormanlanrun yazılı kestane ören sapağı, büyük sarnıaşık- ı~~~~~~:!:~~~~~~~ 
lık ve civarında mevcut kurumuş devrik ve dikili kestane, gürgen ve meşe ağaç·· 
lanndan kesilip imal olacak 2300-0 kental odun ile 400 metre mikap ııayrl 

)Dantul kereste açık arttırmaya çıkanlmıştır. İhalesi 22/11/940 cuma günü saat 
15 dedir. İstelı:lllerin %7,5 teminat akçesi olan 366 lira ile Kadıköy vai:ıtlar 

- _, .ııc!'.ııl' 
.Büyük bir Paris terzihancs ınin Tok.alon pudrası •haV,....ııe~ 

müdürlüğüne müracaatları. c10494> 

İstanbul Deftcrdarhği Merkez 
Tahsil Şefliginden : 

Galata Anıp camii ıtebe<o! 12/14 numaralı ;renle 3455 adet muhtelif ç!n! Te 
çimenlo 22/11/940 ııünil saat oo birde mahalli mezkdrda atılaca&ı. «11011> 

~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiia--.. 
bayanlarımızı ayhk üzüntülerinden 

Kurtaran gayet ıılıhi ufak, yuuuışak ve en ince 
elhi11Cler altında bile belli olnııyan 

FEM İL ve G 
Yeni ambalaj ve daha müteklımll bir ııekilde 8 lik ve 12 !il< kutularda ye
niden piya~aya çıkmıştır. Eczaneleorde, tuhafiye ve parfümeri mata.zaıannda 

ve kadın berberlerinde biz.metlerıne ha.ur olduğonu arzederiz. ..... -

CİŞ MACUNUNU 
!C~llanarek dişlerlnizln sa~lamlı~ını ve gOz kamaş

tıran parlaklıöını kazanınız. 

Her Jerd• D E N T O ı.. dlŞ •acwnunw isteyiniz 

l:leyoğıu kazHıı.ı<- aki 

ŞEMS 
K!übüu6n 

Alelade umumi toplantısı 
Nisaılıı eksenyet olmaclıil:ından, 

ikinci içtiına 24 ikincileşrin 1940 
tari:lıine müsadif önümüzdeki pa
zar ııünü saat 15 de ve ayni ma • 
halde olacaktır. (Madde 279) -

Heyeti idare 

RUZNAME 
1) 19 lklnciletrin 1939 tarihli alela

de u.murn1 toplantının zabıtnamesinin 

kıraati. 

2) Kulübün umumi durumu hak • 
kındaki rapor ve 1939/1940 mall yıllık 
hesabatı. 

3) 1940/1941 senosi bütçesinin tasvibi 
4.) Halihazır mali yılı hakkındaki 

kontrol heyetinin raporu. 

müşterek me•oisile bir Frans ız ,ııü- m...,. tır. Bı; sav.o<le ciltte ıi ~r 
zellik mütebru;s .sın•n vr ude getir- ,gayri mer'idir ve adeta. ~swe, 
dilli veni pudra harikası: görünür. Bu pudranın ıs ~ 

•RacheJ. ~ay el hey az bir cm için artı.7. ~makyajla~mıŞ•. ınfı.ıı~; 
şeffaf ve saf bir güzellik temin !ara nihayet verıım,.ıır. ··ı>"'.~ 
eder. •Peche. açık tenli esmer ve !arak terkibinde .Kreına ~o ~ 
sarışınların ekserisine uygun ola- bulunduğundan bütün ~~~ 
rak pembe bir parlaklık verir. kalmasına medar olur. Ifeıı;~~-

•Brun Soleil> esmerlere cazip bir ııünden Pari~te en faua j,ııdıl' 
sevimlilik temin eder .. ve yalriız bulan renklerdeki Tokawn e<' -l' 
Tokalon pudrası ı.erisinde bulabi- sını tecrübe ediniz. Teının ;Mil' 
lecefıiniz diğer bir çok yeni ve j(iniz ş k ve cazip tesirdell c / 
cazin renkler... hayrette kalacaksın.:ı. .-..-:: -·----- - - - -

5) Nizamnamenin 5 inci maddesi ıf'l1g 

mucibince kulüp azalarının verecek - B D • N J G 0 R "2tiıı•• 
leri ••neıik aidatının tespitı. aş, JŞ, ez e, rıp, OID.;a ~" 

8) Muhtelif teklifler. 'N I" K k 1 k b .. t ·· v 1 d hal k6 
7) Heyeti idareden çekilen baylar 1 evra JI, iri 1 Ve U Un agrı arın!ZI er -: _,; 

A. Kukulls, A. Zahariadis, M. Misallldiı İubıada «tindi' Üç kaşe alı na bilir. Taklitlerinde1' ~ 
V<ı N. Lağutlıı yerine yeni azanın in- Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyifliz. 
ti.babı. 

8) 1940/1941 mali yılı hesabatının - ___ ...... 
kontrol edilmesi için iki azalık beyetm 1!1•-_. Şeker Lokum ve Şekerlemelerlnia 
intihabı. Nefasetile dünyaya nam veren 

OMEGA ..... ] 
LONGINES • ARLON ' 
Saatleri taksitle satış yeri: 
Yeni Valde Han No. 49 . 

İdaııbul ikinci icra memurluğundan: 1 

18/11/940 tarih ve 1328 sayılı Son 
~ ıazetesinin dördüncü sahifesinin 
tiçüncü sütununda münteşir ve Yeşil-

ALI MUHİDDİN 
HAC/ BEKiR . 

Merkeı:i: Bah cka;, Şnbelni: Beyoğhı, Knakö ıcaff/. 
Pazar günleri açıktır. ~ıl~ 

1 
• 

• ... Makedonyadan üc kişilik 
bir heyetin Vivanava ııillii!i ve 
Avusturya - Macaristan İm. 
parıdorundan vardım istiye • ı 
ceki haber verilivor. Bu heye
te hükümetin çok itimat ettiği 
bir zat da Serezden iştirak 
etmiş im~!· 

hakikati oldu~ ııibi mi vazıvordu.1----------------------------
y oksa Serezden bu heyete İ.$ti.rak 
etmis biri var mıydı? 

i köyde Teııviklye mahallesinin İrfan 
sokaimda (23) No. lu bahçeli hanenin 
tamamı ilinda yazılı tarıh1erde saat 
(10) dan (12) ye kadar açık arttınnuı 
yapılacağı taV%.ihan i1An olunur. 935/913 

f:""!!'...,D ... r .... H ... a--t""'ız"""c"""e.,,.m._aı-1 Ba ~ 1 rk öy S :.J 1 h tl · 
LOKMAN HEKİM I Hakimliği11d~;;111 

Bu ihbar üzerine derhal faali -
~ l!e<;en merkezi umumi, birkaç 
«ün 6üren tahkikat neticesinde 

İlk ihbar elbette ·bosuna defıildi. 
(Devamı var) 

YAVUZ SULTAN_SELiM 1
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Halif elf!r Diyarında 
No. 48 Yazan : U. SAMI K.ARA YEL 

L2 

Araplar Türklerin önünden kaçtı 
Barbaros, Fransızların cesim 

donanmasına şiddetle mukabele 
etmişti. Bu paparayı yiyen Fran
aızlar buradan da kaçmışlardı. 

İşin en m~kül ciheti şu oldu 
ki, Cezairin Oruç Reis tarafından 
fethi İspanyolları ne kadar bizar 
eyledivse Arapları dahi o kadar 
dil.gir etml.şt ır. 

Bu sebeple Telmesan hakimi ib
ni Hamun İspanyollarla birleşerek 
kırk rektirme ve yüz kıri<.ı l)ar- ı 
(il olmak üzere yüz seksen parça 
harp gemisinden ibar<.'t olan bir ı 
,..,nanma ile on b<:ş bin lsp'iınyol 
askeri deniz tarikile ve kırk bin 
kadar Arap a~xui dahı karadan 

Cezair üzerine hücum eylediler. 
Araplar, İspanyollardan evvel 

gelm~ olduklarından Oruç Reis 
dahi en evvel Arapların üzerine 
hücum ile cümlesini tarumar ede
r<!k perişan eyledi ve bir çok eş
yalarını ve on iki bin miktarı de
velerini cengaverlerine yağma 
ettirdi • 

Bundan sonra İspanyol ~an
ması da gelip hisarın önüne de
mirliyere"k ve karaya asker döke
rek cenge başladL 

Kale zaten harap bir şey Dlma
sile düşmanın ilk ateşinde siper
leri yıkıldı. 

Türk korsanları buruuı ve açı-

Sahip ve ne,riyab idare eden Baımuharriri 
ETEM iZZET BENiCE 

Buıldığıyer: SON TELGRAF Matbaası 

lan gedikleri tamir ile meş,ııul i
ken İspanyol fedaileri şiddetli bir 
hücum ile kale bedenlerine kadar 
çıkıp bayraklarını diktiler. 

Bunun üzerine Türk cen.ııaver -
!eri kalenin tamirini bırakrp elle
rindeki kazma ve baltalarla düş. 
man üzerine saldırdılar. 

Türklerin kazına, kürek hücu
mu müthişti. Düşman fedaileri 
mahv ve perişan olup ka<;tılar. 

Gaziler, d~anı arkalarından 
takip ederek pek çoklarını kazma, 
kürek, ktlıç, han<;er daıtıesinden 
geı;irdiler. 

Karaya çıkan düşmandan pek az 
kişi kurlu larak gemilerine iltica 
edebildi. 

Bu düşman kuvvetinden ancak 
bin kişi kadar canını kurtarabil
mişti. Geri kalan on binlerce kişi 
gazilerin kahrına uğramıştı. 

Türklerin gemiler üzerine da· 
hi hücum tedariki görmükte ol -
du.kJarı düşman tarafından anla -
.ılınca demir kaldırıp, denize a
çılmağa mecbur oldwar. 

Görülüyor ki koca bir devlet do
nanması olan yüz elli parça harp 
gemisi ve on beş bın fedai kara 
askeri ve Araplardan .ı:ııürekkep on : 

binlerce kuvvet lbir avuç Türk 
cengaverini bozaınıamıııtL Barba
rosun kardeşi Oruç Reis ve mai
yeti kazma, kürek koca bir devlet 
donanma ve askerini kaçırmış ve 
kafalarını ezmiştL 

İspanyollar ve Araplar bundan 
90nra birkll( kere daha hücum 
yaptılarsa da Türklere karşı mu
vaffakiyet elde edemediler. 

Telmsan hakimi ve müttefiki 
bülunan İspanyollar Cezairden 
mağluben firar ey !edikten sonra 
hiç olmazsa Tenez üzerine yürü
yüp, ileme karşı bir yüzaklığı g<i&
termeğe karar vermişlerdi. 

Çünkü, İspanyolların yüz elli 
parça harp ,gemisile ve on beş bin 
fedai ile yaptıkları hücum ve ne
ticede firarları hıristiyan devlet
lerce alayı mucip olmuştu. 

Bu sebel)le İspanyollar, Arap • 
!arla beraber Tenez kalesine hü· 
cuma karar verdiler. Haysiyetle • 
rini bu suretle kurtaracaklardı. 

Bu Tenez kalesi Cezairin dok • 
san mil kadar garp cihetindedir. 

Bir fi\J İspanyol donanınasile 
bir miktar Arap askeri Teneze va
ril>, i<;inde asker bulunmamakla 
zapteylediler. Ancak ahalisinin 

niyazı üzerine Oru.ç Reis biraderi 
Barbaros Reisi denizden bir kuv
vetle o cihete gönderdL 

Bari>aroo kardeşinden aldığı e
mir üzerine derhal denize açıla • 
rak TeJ'll'Z kalesi önüne vardı. 

İspanyollar. Barbarosun (Hızır 
Reis) bayrağını görünce korkuı.
rmdan ne yapacaklarını şaşırdı • 
!ar. 

İspanvollar ve Araplar korku • 
!arından kaleye kapandılar. Bar
baros deniz yolunu kesmişti. 

Barbaros limanda ne kadar ge
mi bulduysa hepsini teker teker 
zantetti. Sonra karaya asker çı
kar14> kale üzerine hücuma baş • 
!adı. 

Kaleye hücum muharebeleri tam 
iki j(Ün ilti gece fasılasız devam et
ti. 
İspanvollara yardun eden A -

raplar, Türklerin hücumlarına mu
kavemet edemiyerek ka(tılar ve 
bir kısmı Türkler tarafından pe
rişan edildi. 

t.<panyollar teslim oldular. Bu 
suretle Barbaros kaleyi :ıaptetti 
• Düşmandan külliyetli ganaim 
elde etti. Bariıaroınm Tenez mu -
zafferiyeti cıolı: elıeaııın.iJeW idi 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI Müddd h:ızineııiıı ı:ııult~ ..,,. 
Divanyolu 1114 ı Se aJeı' cı '.J 

M 1 vfettin ve Avsc _ ,,.,.,~• ,ı·, L' 
aayene aallerl: ı,s. 1. Tel: U318 tıi!ı Bakırkvvünde S2o ııııı:' ~I • " 

hallesi Leon sokak lı~'l!i of ~. 
Arapların ve İspanyolların bıımu 
kırılmıştı. 

Tunu..,·an Teneze varıncıya ka
dar Cezair ve Becace tevabiinden 
beş adet büyük kaleyi havi olan 
adeta İtalya libhicezlresi kadar 
bir memleket Barbaroe ve karde
iİOin taht zaptına geçmişti, 

Görülü,.or ki, Türk korsanları 
başlı başına brr hükfunet tesis e
debilecek memleketlere aahip ol
mw;lardı. 
Artık bir korsan gibi değil, bir 

devlet gibi hareket etmek icap e
diJ"Ol'(ilL Barlıaros ve Oruç Reis 
bir korsan eibi hareket edeıniye
ceklerini bir devlet kurulup i<lare 
teşkilitı yapmak Uzmı eeldiitine 
kani oldular. Bununla beraber 
memleketi tevsi dahi JAzmı oldu
kunu anladılar. 

Bu düşün~e C~alrin tarlc ta
rafı :ıa ten düşman taarruzundan 
emin ol.dul(u için Hızır Reiain ida
re etmesi kararlaştırıldı. 

Bu halde birinci del'ece<ff! te • 
1elıbüs olunacak icraat meınleke • 
tin kuvvetini bilınek için nüfus 
tahrirl :JııpUdı. 
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