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llıı/gari•tana 
•on tavsiye 

Tiirlriyc 7Wnİ nWım adı 
oltın4a mihoer bo)'Ull
dllJ'uiana ,,u~. o 
'ant ue -ulok i.tiltlalini 
lıer tiirlii fQTt lıaTpnn
dq m•halıaa ııe miida
IQQ eJ-"tir. Brılgaria
lcanın tl a lra.pılarını ec
,._bi ordularına açma-

1 -..lftntı la/rayiJ lıalamayu. 

~ETEM td.F.T BENIC~ 

'

' .. ~ .... tehdit, blöt ft bil-:
lıt ~ loesliyen siyui faaJi
~llı..ı.,..; eclQ'or. Türkiye içia 
~ ~:L :.t ilıti,Y<lr ediliyuc. Bu, 

li.l..!-- Stefaui aj•n81Pm son 
~ liiNilktell ......... söylti· 

tıı.ı,.__ 
'ı:: "'ft, ,.,.. ın- ıinaiye-
1ıı.::,1t. ~eni Disam eurcttir, kendi 
~ lellimdir, istiklildcıı (e.. 

~ ~ ınazbelasmı müeb
tı..., ..... alamaktır. 
\~~eden, t..ı. Türkten böyle 
~~ beklemeyi tasavvn 
~~ ciınıettir. Bu itibarla 
~ •Jansmııı bu yoldaki me-

~ ı.;; ~diitsöx izale edebiliriz. 
~ '6.:_""ltiye mecbur ecliliıııe ye
~~ aleyhinde bulunacak, 
ı:"ııl ~ ve ..- iıı.tilılalini, 

.~ ~liiıb.ü her ae vasiyet kar
·ı;, ~ lıu.ıunmsa bulıwaaıı mu· 
. .<ili \ • .,. aılldafaa edecektir. t; ,, 'tibarla İta.lyan ajansının 

• ~~l\C.~, ~vyct Rınty•ca .. ~·~a
~~ -u. ıuaamm eesswmnun 
~' olu.ndııjıma dair tehdidine, 
~ .ıı..ıı.....ı .. halı:lundaki pa
~~ .tdıdidine Hizum yoktur. 
"'•ti l)'i aıılıyoruz ve fimdiye 
~ L 'llladıtımıllda da en küçük 
'~._ et:ınedii'imiıri biT defa da· 
~isabetleri ile röriiy<ırwı. 

ı.ı:_ ~,- Y11&>4a..,..., !.......,;.... 
\.'S~ da yem JllMJJla 
~ karanm ......-miştir. Bu 
&~de iieee tatlı dil, 
~I~ ~~üne teminat ile; eonra 
~.~-~l, ...,taj yollımaa sapa
~"lt """1i tarafına çekmek iste
~"'·- !lıınwıı 15 aydır mümkün 
~ ~ cören mih· ...... Roman· 
~~ Ywııaaiatanı istilaya 
lı..' lıis ol4aktaıı 90111'11 Maca-

~ ~ llollı...-le oltn birliğini de 
ı.:~ teyit ederken Türkiye 
~ıı ilterinde tekrar ""'taj ya· 
, \_ ~ lıaşıamıştır. 
~,•iti. eün önce Foa Pllpetıin 
~ tı •lıi .rueteciler grupuna be
~ ~te~ ile uçurulan telgraf 
\ lıı ajansının bugünkü teb-
~i~~~j, tehdit ve blöften baş-
"~ ~ Şey detildir. 
dıv Stefani tebliğinde öyle 
'll~1 • Yaratmak istemektedir ki 
ı.: ~~ği satıh biraı eşeleoince 
"t: adeta şu cümleler çıkı • 

'\" ı ''ıı~eç ve bviçre dışında bütün 
~~ bJ devletleri yeni nizama ve 
~ ~ 0"'1 girmişlerdir. Portekiz 
,_ 111

111ldan hariç kalınıyacaktır. 
İ''-b,~ Prensip itibarile bunda 
ı~"<nlar. Bu hale uymıyan 
~ıı, ,:!~n tepelenmektedir. Tek 
ı.'.'ı • IQkiye de ya yeııi nizamı 
~t.1tılecek, yabut da aleyhte 
~~'iti •lınıya mecbur olacaktır.> 
\ ·~l•nia ti harbin başından· 
~ ı~•li ve tek cepheli olan battı 
~ •anki malıim değilmiş ve s' •d ~ilki bu hattı hareketi 

' tibieb~iır veya dcjiiştiı·ebilir-
1)~ .. hır tavır takınan mihve
\'• ~z~eri tehdit ve şantajdan 
~·~il~r, ne ile tefsir ve izah 
'~to .• 

\. ~ ltlıdit .., santaj değilse 
ı 1-"'1!dıllik, Türkii ve Tür ki

\ vtı- ~ıı:rıaınazlıktır ki, bu da 
~v l!Sabıua bir öğünç payeı;i 
~~~"u değildir. 
~ l~t'. e dost olmak, dost kal -
l\ı~'Yenter için tek çare istik
~ 'tı~~ biitünlütümiize, emni • 
~•t 'tejimimize dokunmamak, 
~~ ~ d•lı:rıek ve dün olduğu gibi 

İti ' sadece ve sadece karşı
~,· ,~naseb<t muhafaza ve 
~ f ektir. Bunun dışında 
~t •dakiirhk, feragat, itaat, 

~~ •t bekliyenler bize düş • 
~ h~dır. Biz he düşmanla
~ ~. nda ne yapacağımızı 
\:,'.l ;~ tarihimizde bunun her 
~~ b n en yüksek misallerini 
~-ı;~fiıunan blr nı!lletiz. Daha 
~ '-• harbini bütün bir dün
' ,'1; .: k8111 ile zafere ulaştır-

1't ltst~letten istiklalini kendi 
(~mı etmesi ve •yeni ni

'Cmı 3 iincü «ıhtieıt• J 
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Yuıuuı laart'n.a rstikametlerini 
göboterır harita 

Yunan ordusu 
dün Göricenin 
şark mahallelc

girdi • 
rıne ----

İtalyanlar dün 
şehri tahliye 

ettiler 
Ş imallgarbideki 

dağınık halysn kuv
vetlerinin temiz· 

lenmesine baş!andı 

Draç ve Tiran 
tekrar bombar
dıman edildi 

Yunanlılar 15 top, yüz· 
terce mitralyöz ve da

ha bir çok ganaim 
aldılar 

Ati-: Z2 ( A.A.) - /tal • 
7G111ar Göricc' yi tahliye •tmiı
lerdir. 

Londra 22 (A.A.) -Ajam 
telgraflarına ıröre, Yunan ile
ri kollan, Görice ıehrinin tadı 
kısmındaki mahalleri ıjmdi
de iıgal ebnişlerdir. Fakat 
bu kolların ilerlemek ıçın 
kuvvetli Yunan lotatının ııel
meaini bekledikleri söylen • 
mektedir. Yunan kıt'aları tim
di ıimali garbideki ltlyan 
müfrezelerinin temizlik amo
liyeaine bqlamı.ı bulunmak
tadırlar. 

50 İtalyan 
vazifeden 

ıubayı 
alındı 

Londra 22 (A.A.) - İtimada ııa· 
yan bır kaynaktan ôıtrenildi~ 
göre, Arnavutluktakı Italvan ordu
sundan 50 subay vazıfelerinden a
lın:ınıı;lardır. 

Yunan - ltalyan harbi
nB ait diğer telgraflar 
3 üncü •ahifemizdedir. 

KISACA 

Güz mevsimi 
Jılusoliııi: 
- ll unanistanın ciğerini sökece

kim.. 
Dedi. Bugüne kadar bilinen ha· 

kikat: Eoir dağlarında ve Göric• 
cibal silsilesinde İtalyaıı neferle
rinin ~iğerlerinin sölriildüğüd"1-. 

Bizim mahut arkadaşla bu bahsi 
konuşuyorduk da, lfÜ)erelı:: 

- Ciğer sökmek. .. faslını bir ta· 
rafa bırak hele de sana dalıa baş
ka bir ey söyliyeyiaı ... 

Dedi ve .. devam etti: 
- Malum a ... Şimdi :üz mevsi

mi. Yani yaprak dökümü. İtalyan 
ordusunun Arnavutluktaki vazl· 
yeti ile mevsim ara ında hiç bir. 
müşabehet bulmuyor musun7. 

• • 

.Alman büyük 
ı . . F p Romanyanın da 

e çısı on apen _ I .. kt ·ıt· 
S f d . uç u pa a ı ı-

o ya an g·eçtı hak b ki . 
ı e enıyor 

Kral Boris tarafın-
dan kabul edildi 

1

aerline giden Anto• 
Sotva22 CA.A.)-Ankaraya ıR-,neskunun yeni bir 

ınek_ıe olan .. Almanyanın Tür~ve protokol imza 
büvuk elçısı Fon Paııen dün ogl.e-
den sonra Sofvadan ııeomıştır. Zan- etmesi muhtemel 
nedildii!:ıne ııöre, Fon Paııen An • 
karaya dWru sevahatıne dev"1Jl 
etme7Jden evvel. Kral .Boris ıarıı • 
tından kabul t<lilecektir 

S milyonluk bir İngiliz ordusu 
Loadra 22 (A.A.)- Sal>ık na • 

zırlardan Lord Vintertoa dün a· 
vam kamarasında söyledi&i bir 
nutukta, beş milY. on kis.ilik bir se-

Bükreş 22 (A.A.)- Havas ajan· 
sının hususi muhabirinden.: Ro • 
manyanın üçlü pakta iltihakı pek 
yalan telakki edilmebedir. Bq
vekil Antoneslruııan Almanyayı 
ziyareti esn:ısıııda bUllun YJlkuu 
muhteıneklir, 

Macaristanın iltihakı kimseJi 
(Devamı 3 üncü ııaltifede J 

Bir y-~ .......,_ .. _. ıı..ılhocle 
fer ordusunun teşklli.:n::_i .::is:.::temi=·:::ştir.::·::·_:....=.....:::.......=._::_::::__::__::__:. _ _:_ ____ _: _________________ ... _ .. _~--------~--------

iŞ 1 rt 
v aga Apartman ve 

evlerde sığın k 
masrafını kim 

ödeyecek? 

Berberler arasın· 
da arkası kesil

miyen bir 
dedikodu! 

• a 

1 
Mektepler de daireler 
gibi erken kapanacak 
«Kapa!ıçarşı» niçin akşamları iki 

saat evvel kapanıyor ? 
Valinin, etlere ye dii.kkıinlara ait yanlış 

teblii'at hakkında beyanatı 

Bütiin memlUet ııK>i sehrimiz de ı 
dün ııeceyi ilk defa karanlıkta ııe-
çirmistir. 4ıkları söndürme ve 
maskeleme nizamnamesinin tat • 
bikine ba.şlruıdıitı ilk ııece İstanbul· 
da umumiyet itibarile !ıi.Qb.ir ha· 
dise ohnam111 icabeden emniyet 
tedbirleri alınmıştır. Fakat E:minö
nü. $ehremlııi. Sirkeci, Evüıı. Ad<
sarav ve daha bir«>J< semtlerde 
bekçiler. ı:ıolisler. akşamdan dük-

kanlara. mere teAlllı!at vaı>arak 
ı.ın.klan maskelemeve veva söndiil'
meiı<! mecbur tutmııslardır. Hal
buki evler Ye dükkanların iç ısık· 
lannın karartılması.. maslrelenme
sinin başlıvacaitı tarih Dahiliye 
Vekiiletince ilin edileçei?inden ve 
1 kanunuevvele kadar da mühlet 
verilmiş olduinından henüz mas • 
keleme malzemesi alınayan halk 

( Devam• 3 üncü sahifede J 
~------~-----~ 

r 
• 
iaşe umum 
müdürlüğü 

Y' eni te kila ı 11 

salahiyet ve va
zifaleri hakkın-
daki tetkikat 
bitmsk üz )ra 

Bu hususlarda yeni, 
esaslı kararlar verildı 

Cemiyetin eski reisi 
7eni reiıe cevap . 

verıyor Ev, apartman ve müesseselerde 
sıiiınak inşa paralarile ışık karart
ma ve emsali pasif korunma mas
raflarının kimin tarafından veri • 
lecei!:i kararlastrrılmıstır. Bu ka • 
rara göre ev, apartman veya her
hanl!i bir binada ve yahut da bina
nın bah<ıesi içinde yapılacak sıi!:ı
nak ve siperlerin insa masrafları 
sndece bina sahibine ait olacaktır. 
Kiracılar bu masrafa i$irake mec-

Hükfunet. milli korunma kanu - bur tutulamazlar. 

Berberler cemiyeti reisi Mus • 
tafa Turan geçenlerde gazetem.ize 
verdiği izahatta, berberler mekte
biniıı açılmamasından eski rei• İs
mail Hakkının idaresindeki mek· 
tep komitesini mes'ul tutmuş ve 
sekiz avdır bu komitenin bir türlü 
içtima edemediğini, mektebin eıt
kiden şahsi bir müessese olarak i· 
dare edildiğini söylemişti. füki ce
mi'·et reisi İsmail Hakkı, -eni re· 
isin bu iddialannı taınamile yer
siz bularak şu izahatı venni~tir: 

nunda tadilat yapmak surctile, her Apartmanlarla birkaç aile otu
türlii ıııda maddelerinin alım ve t' ran evlerde diğer pas]!f korunma 
astımında sıkı bir kontrol temin masraflarını her aile· kii-ası n.iııb&
ede'bilınek maksadile ve?i bir ~ro- tinde verecektir. Bu' ıı>biler ara • 
ie hazırlamaktadır. Pro.ıe blU(Un· lannda uvusamadJkları ta.kdinle 
lerde meclise sevkedilecektir, Pro- pasif korunma k<>misvonuna mü: 
:ieve ııöre, bu kabil maddelerin a· racaat edecekler ve lhti!Mı komi&
hm Ye satınunı Ticaret V ,,.;~aleti Y4ll halledecektit. 

•- Bir kere; gerek maarif mil· 
dürliiğünün ve gerek esnaf cemi· 
yetleri müşterek bürosunun eli • 
mizdeki resmi tezkerelerinden de 

(Devamı 3 üncü sahifede) 
"l'!lPacaktır. -~-----------------~----

Ticaret VekA!etinde teşekkül e-
den ko'""i~"" : ....... ~ umum müdür
Jütii ve bu miidürlü~ün salfilıivet 
'f'e va.ziieıer1 u...<JUJJ<ia da tetkik -
lerini ikmal etmek üzeredir. Bu la
Tihanın önümüz.deki hafta mec • 
lise verilmesi muhtemeldir. 

Dahiliye Vekaletinin de hiikU -
metin veni bir ·kararını yakında 
!lAıı edeoeiti bildirilmektedir. 

Erkeklere laf 
atan kadınlar 
yakalanıyor 

Tutulan genç kadınlar
dan yarısı hastalıklı çıktı 

Bevol!lıı. Galata ve İstanbul ci· 
bellerindeki birahaıı.e ve ickili 
yerlere ııelerek müsteri arayan ve
ya sokaklarda erkeklere W atan 
kadınların yakalanmasına l!~il • 
mısti. Dün ııecelri kon trollarda 
Bevoi!lu ve Galatanın bazı ıbira • 
hane ve sokaklarında bu kabil alt
mıs kadın tutulmııstur. Dii!:er ta • 
raftan evvelki geceki kontrollarda 

Dün ve bugUn22 muh
tel\ir daha yakal ndı 

Işık karartma malzemesini ve diğer madde
leri arttıranların takibine geçildi 

Iştk karartma malzemesini art - ı tekir vakalandıeını yazmıstık. Bun
~an veya saklayanların sıkı bir !ara ilaveteıı dün ve bu sabah ye
rurette takip olunmalarına ı!eçil - n.iden yakalananlar şunlardır: 
mistir. Zabıta teşkilatı ve kavına- Çarştkapıda seyyar satıcı Haçik, 
kamlıklar bu hususta seferber edil- Ortakövde Dereboyunda seyyar sa
mislerdir. Bu meyanda diiter mad-, tıcı Albert, Hvuzlu handa toptancı 
deler üzerinde de sıkı kontrollar kaı(ıt<;ı Nesim ve İzaro. Sirkecide 
vardır. Dün selrrimizde yedi mı.ıh· (Devamı 3 üncii. sahifede) 

Kitap ve insan 
NECiP FAZIL K.ISAKUREIC. 

1 

.. da Galaada 16 uy.ııuıısuz kadın tu-
Y eni Munakale tulmııs. bunların yans, hastalıl<h 

~tır. 

Yeni 'bir görüş ve duyuş mima
risinın toprak üstünde sarayını 
Juıracak tek YllSJta, kitap ... 

resler halinde, dinaınlırnalı ~ 
başları kurmak ve kitaplık bam!e
lcre muhit hazırlamaktır. Yoksa, 
içinde dört mevsimin kaynaştığı 
hiçbir sistem ör~, bu günfibiı:
lik aletlere vergi olamaz. 

---"---
Ve l c ili vazifesine Bu sabah bir Al-

. başladı man tütüncü he-
Bır meydan mu- Eski ~ekil Ali Çetinkaya yeti geldi 
hare besine dog" ru Ve.-.alete gelerek me

Yunan cephesinin her tarafında 
Yunan taarruzunun biiyük bir 
~ddet ve kesafet peyda ettiği an
ln•ılmaktadır. Görünüşe ve gelen 
haberlere nazaran. Yunanlı!~ bil· 
hassa dört noktadan ric'at halinde 
bulunan İtalyanları sıkıştırmakta 
ve takipte buluunıaktadır. 

Bu noktalardan asıl iki mühim
mi Göricenin şimali ile cenupta 
Kalamas nehrini geçen mıntaka
dır. Merkezde de iz'aç muhare • 
Jı<.leri olmaktadır. 
Şimalde Prcspe gölünün ynka

nsın4aki İvan gölünün sahilini 
dolaşarak, Knrudağ silsilesi de 
Yunanlılann eline geçmiş bulun-

(Devamı 3 iincü sahifede) 

murlara veda etti 
Yeni Münakale Vekilimiz Cey

det Kerim İncedayı dilndeu itiba
ren vazifesine başlamışbr. Cevdet 
Kerim İncedayı dün şu beyanatta 
bulunmuştur: 

•Liderlerimia yüksek teveccüh 
...., itimntlarının eseri olarak mü· 
nakalat işleri vazifesini deruhde 
etmiş bulunuyorum. Münakalat 
Vekaleti mevzun içinde bulunaa 
hizmetler biri milletin ve devletin 
111J1umi hizmetleri, diğeri doj'ru
dan doğruya vatandaşı ilgilendi • 
ren imme hlıınıetleri olarak iki 
cephelidir. Hizmetlerin bu şümul 
ve ehemmiyefini gözönlinde tuta-

( Devanu 3 ö<ııcii ıahi.fede) 

Almanlar mühim mik
tarda tütün alacaklar 
Alınanyanın maruf tiltün fab • 

rikaları mümessillerinden K11t -
venker ile dieer bir tiltün fabri • 
kası mümessili bu sabahki kon
'Vansivonelle ~ize &"elmiş -
)erdir. Bunlar nıemleketimfzden 
mühim miktarda tütün satıa aJ. 
mak istemektedirler. 

BiR ING1LIZ FiLiM 
OPERATÖRÜDA GELDi 
Maruf bir İngiliz sinema ~ 

tinin film alına operatörü ~-imi
ze gelmiı;tir. Mumaileyh İstaıı1ıulıı 
..., Ankarayı filme alıp memJeb
timW harice taıuıacaktıL 

insanhk, kitabın mukaddes va
uta olmak haysiyetini dinlerden 
iğrendi. Buııüne kadar da hiç U· 
autr.ıadı. 

Kitap mefhumunun bir ucunda 
Allah, öbür ucunda da IOllsuzluk 
var. İnsan oğlunun cbedlerce fet
hede ede bitire.miyeceği llODSUZ • 

hık. .. 
Bu yiizclen, 1anna gcl>e kah • 

ramaıılar, kitaplık cehde, kitaplık 
çapa, kitaplık yapıya, bakiki olu· 
fUn temel ..,rtı gözile bakarlar. 
Onlarca kitap, ,...,.,.,, ııiııaalıya • 
cak aes &fflleıinin biricik man.cı • 
nığı. .. 

• 
Kitap ~a, rtindelik yazı, 

çerden çöpten konuşma gı1ri ban 
blay ve ucm iletler de vardır ki, 
maııcmığıı nisbetle, köy çocukla· 
nnııı serçelere taş attığı çatal sa· 
pan.lan aadırır. Bir ıtüniln saba • 
lruıd8 11Vladı.klan sesi, ncak ak • 
fllDllll• a]qtırabllirler. 

Bu Aletlerin YllZifesl, ciPra pa· · 
btlerinin arbımıdaki ima ad • 

• Her (ulvi) nin zıddı, ayni boyda 
bir (süfliı de~il mi?. Kitaplık da· 
valıın ııünübirlik karalamalar ve 
hafif solıltetler içinde can çeıu.
tirnıek de, cücelerin kin... 

Göksu aefası için yapılmış aan
dal!a açık el.eniz geçilmez. OnUll 
İrindir ki, böyle bir aandalda, bü· 
yük vapur süvarilerinin blık ve 
edasına bürünmüş bir kayıkçı, hi· 
zi katıla katıla güldürür. 

• Dikket edelim; hem clikluıt ed.. 
linı, hem insaf: 

Kitao yazamıyoruz!. 
Kitabın ana şartı olan keyfiyeli 

yükünden vazgectik; kemmiyet 
ağırlığını yüklenebilsek yan yola 
a..c;m1ıı;: eluruz. 

Ciğe~lerimizde, kitap k:aılı1ıso
na ilfliyecek havaya :y11r Y•IL B~ 
tün fikir pazarnmz, kolay"a ~~ 

(Devamı 3 iôacii. ııahi/Nc,J 



MEHTAP 

NEREDE? 

Ozman Cemal eeki mehtap
!arın artık kalmadığından ti
kiyetci. Nerede o eıki qıka
ne mehtaplar, diyor. 

Şimdi mehtap yine var; fa· 
kat ismi değiıti, maytap ol • 
du. 

Eskiden mehtap insanların 
adeta aklını batından alırdı 
Şimdi, insanları maytaba ah
yorlar. 

ODUNDA 

FARK 
Rumeli ve Anadolu odun

ları arasıııda bir fark kalma
dı. Çünkü iluine de ayw narlı 

kondu: 435 kurut·· 
Odun oduna benzer mi, di-

ı • • ? 
yeceKsmız. 

Fakat çJanca 
Üzüm üzüme 

kararır. 

benzer •• 
baka baka 

Odun depolarında, ikisi 
yanyaııa duradura bir-

lerine benzemitlerdir. 

GAZiNO 

VE iMTiHAN 

Çalğılı gazinolarda çalıfan 
bilu. '1.um hruıcı:ıde ve sazen • 
deler birer vesika almaia 
mecbur tutulmut ! 

İmtihan olacaklar ve vesi
ka alacaklar! 

Asıl gazino sahiplerini İm· 
tihana tabi tutmalı! Onların 
içinde sazdan &özden aıılamı
yan öyleleri var ki .. 

EVLENMEK 

İSTiYOR 

24 yqmda bir delikanlı ga

zetelere §Öyle bir ilin vermit! 
«tahsilini bitirinceye kadar 
bana bakacak zen ·in, dul bir 
kadmla evlenmek iıtiyonım. 
vaşı kırkbefe kadar kahu}iim
;{ijr, Güzelliği orta olabilir.» 
Oğlum, delikanlı, böylesini 

buhak, hep evleneceğiz .. Ha· 
ni, nerede?. 

BURHAN C.EVAT 

Fırı~t kollayanlar 
Isıkların mas\<elenmesi kararı 

üzcrnıe. bu iı; için kullanılabile -
cek her türhi vasıta, birdenbire 
fıat:n ı arttırdı. Bir k.ı&ım madde
ler c>rtadan kalktı, yok. oldu. Bu hal 
bazı sovsuz kunselerin, her ha
di.sevi şahsi menfaatleri için bir 
fırsat telakki ett>ltlel'inin miııali

dir. 
Bu gibilerin kafasını ezmek za

manı gelmiştir. 

BVRHANCEVAT 

yıllık 
amam 

B leciiye; Koska 1olun· 
daki Beyazıt hamı:>mını 
yıkmıyarak muhafaza 

edecek 
B"'vazrt meydanı ile LAieli bul

varını birbırıne bai!lı yan Koska 
yokusundaki tanzim Wnin hızlan
dırılması Vali Ye belediye reısi 
B. Lıi tfi Kırdar tarafından allli
dar !ara bildirilm~ir. 

Bu yokusu lııerken SAİ! tarafa 
tesadüf eden ve ~ yıldan fazla 
bır ömre malik olan Beyazıt lıa
ır.aınınm da sahibi bulunan bir 
hlikiınd,.11 satın alınarak şimdiki 
harap vazivetinden kurtarılıp mu
hafaza edilmeai ltararlastırılmıstır. 

Çünkü padi$h 3 üncü Ahmediıı 
bal'ı ve Sadrazam Nevşehirli ih
rahim ııasanm boılulmasını intaç 
e.den •·Patrona Halil isyanı• bu 
hamamda hazırlandılıından mü -
zeler müdürlükü buraya mimari. 
tezyini kıymetinden başka tarihi 
bir k•·-met de atfetmekteclir. 

Münakasaya fesat karl!hran 
müteahhit 

Baheekapı<ia Borsa kınallıanesi 
sahHıi CemiJın vekili !sak Nom"1' 
nanunda bırini.n bır artlırınada, 
arttırmala fesat karıstır<lıi.!ı tesbit 
edilerek Gümni.lr. ve inhisarlar Ve
kaleti tarafından 2 sene müddetle 
devlet arttımıa ve eksi!tmele.rine ı 
iştirakten mcn'ine karar veriiıniş.
tir. A~-rıca amme davası da gorül
mektedir. 

--<>--
Ankarada bir tarih kurultayı 

toplanacak 
Sdırimiz Üniversite>ei edolıivat 

!fakültesi dekanı H=ııt Uyı:nınsoy 
Ankaraya gitmiştir. Dekan An
karada fakülteye ait bazı mese • 
leler hakkında Vekaletle teıııas 

edece h.-tir. 
Diil:er taraftan Ankar•da bir 

.tarih kurultaY\• nın topfoııocağı 
wenilmistir. MumailPVh bu ha
zırlıklarla meSt!Ul olunacaktır. 

--<>--
Açık it ve memurİyı!tler 

Posta tel&:raf ve telefon umu.m mil -
dürlügü yapı işlerinde talıştınlmak ü

z.ere 260 lira ücretli bir ve 210 lira üc
retli bir yillıı:sek mimar ile 7ilı yetmif 
lira ücretli Uç fen memuru ar•un.ak -
tadır. 

Şehrimiz tramvay idaresi de Şi;jli a
rabalıjı için 3 elek"trücçi aran1aktad.ır. 

~Iüsabaka ile saatte 28 kuruş ücret ve
rilecektir. 

Son Telgraf'ın Edebi Tefrikacı: 7 -

SELAMİ iZZET SEDES 

Çiçek, ciı·ek, çiçek ... Nikah n:e
ınurluğun•m salonu binbır çi~ek: 
tarlz~ına benzemiştL jalenin ar 
kadoşlnr. onu öpüp tebrik e<iiycr
!aı, Cal :din dosttan hararetle ~ı;. 
nı sft·yorlardL. 

N k~h kıyıldı. Yeni evliler ta 
:ıh»lıtlcrin! imzaladılar. 

ıa le ımzasını atarken. birden • 
bire pentu eden süzülc11 ~<i.İ'leş ış • 
~ı .:.:nç bz.n ba:;onı hô!el~Ji. Bir 
lı;a, k~i .ıı•rıldand;lar 

- Uğur alametidir!. 
jale koc.~suun koluna girdi, çık· 

lılar. 
Gece ot< !deki düğünleri fevka

liıue eğle çelı oklu. Kahkahalar 
eazın seı;•n: bruıtırıyordu. jale ora· 
elan oraya teli ve duvai!ı ile gidi\> 
ııeliyor, ın::;afirlerine ikram e4i • 

yor, herku.i ağırlıyordu. 
Bır aralık Calut Jaleyi kaybettL 
Aranırken bırdenb•re duraladı. 
Şakakların! tuttu, goderinı uğuş· 
tuıuu. Uykusu gelmiştı. 

Uyku'. 
Cahit Yaman iliklerine kad~r ür

nerdi. Yın.: mi o buhrana yakala -
nıyordu!. Mazi, o Joorkuııç mazi 
geçmemiş mıydi?. 

Kendi i<endine telkin verdi: 
- Haydi ef.-ndim, rüya görü -

yorum.. Bugünkü heyecan, yor • 
'1UI!luk.. İnsana tabii ağırlık c;<>
ker .. B:ış.mda ırğırlık var. Ba$laı 
birşey değil... 

Yürüdü. öteki salonda jaleyi 
gördü. E•.rafuıa arkad:ışların top
lamış, birşeyl.er anlal.ı,yor, ~lüyor-
1 ud.ı. Blri: 

Biz, geri kafalıyız 
Kendi kentlinc gelin güvey olan 

«Berlinin yarı res!ll.İ kaynağı• 
Türkiyenin de •YeJÜ nizam• a da
hil olduğunu bUJ:rdi. O gün, bu
gündür, siyaset ufuklarında bir 
takım •kaptıkaçtı• seferleri göze 
çarpıyor. Esrarengiz ziyaretler ya
pılıyor, başb:ışn görüşmekr olu
ym, ehemmiyeti iddia edilen bi:r 
takım içtimalar aktediliyor. 

Gütün bnnlar Llfli gil7.:ı!f :r. 
Evveli, •Berlinin yan te51lll 

kaynağı. bir nenket bata5ı ya· 
pıyor. 

·EY yan resmi kaynak!.. Seı;t 
lı:iınden izin aldın, sana kim oöyle
di de, Tiirkiycyi de yeni njum• 

sokuyorsun?. 
Mahiyetini henfu tamam.ile 

kimsenin bilmediği •yeni tıiu:m./o, 
bi%e öyle gelir ki, uzaktan görit.!.! 
n iişüne nazaran bir bostan dola
bıdır. 

Türkiy•min, böyle bir dolaba 
girmcğe, evveli, ka:ası, müsait 
değildir. 

Biz, bu işlerde çok geri kafalı, 
(Ok muhafazaki.r, çok mutaassıp 
insanlarız. Böyle yeni ni2am, yeni 
dünya, laflarına bizim ald•ıru.z er
mez. Biz, I.öriln değnek bcllenıesi 
gibi, ı:ıul;oddes bir vatan biliriz, 
hür bir mmnlcket tanırız, istiklale 
işıkız. 

İstiklalin1i.1in en küı:ük 'Zerre -
si• yan gözle bal~mak isti yenlerin 
hep birden ba~ına çullanır, ve bir 
temiz sopa atarız. 

Ey yeni nizamcılar, gCirilyorsu
Dl.tz ki, ültramodern siyasetten. ye
ni nizamdan. Bob - Stil dostluk -
tan, biz ıuılamıyern:s. 

Türkiye müstakildir, ebediyete 
kadar istiklal içinde yaşıyacaktır. 

«Yeni niz.sm,. pat•'Pertu bizitU 
hudutlıırımızdan geçnez. llaydi 
uğurlar olswı!. 

[BüçüK HABERLER i 
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ul Den·z Fedaileri 

Bazı iılerde kazanç 
ver.'.":~in in kiraya göre 

alınması şekli 

OSMANLI - İT ALYA HARBiNDE TR/ı BLUS
GARB ve ADALAR WıUHAREoESı 

kaldırıhycr Meşrutiyete kavuşan Osmanlll:.r ... 
llirkısım islerden 1 haziran 194~-

den itibaren dükkfuı kıymetine malımın. ~ulu~uyorlar. Ora?a Os- İ~tc 19!1 ai.:ustosu nihayet bu • 
nazaran kazanç verllisi alınması maulı nulıısu Kadar hır yekuu gus- turken Ital:vanların T•ablusıtarp-
ıısulü kaldırılacaktır. Memleke • teren ltalyan kolonisinin mu!ıa - ta hadise hita; cleri de alınış, yÜ· 
tin her taraiında bu verı?i aşağı • fazası ve asayişin devnm için Hal- rümüş, İtalyanın: 
daki kazan<; nisbetlerine .ııöre alı- ya krallıi:ı tarafından idari ve - Bu zuliim ve asayi~sizlik ne 
nacaktır: askeri tedb:rler alınması laum • :samana kadar dovaın edecek? 

. dır' 
Aba dolabı vn.nanlardan. araba Şe'' w· d akıl "k" bı Sualine Avam kamarasında ce-

tamircilerindcn, ııazete bavilerin- lı'Ol ,ın "
1 

y:nay a şı ayet vap verece!. 5ckilde bc;•anatta bu-
den, koyun derilerinden, bekçi, 

13
'":, '~~r ';: lt 

1 
t il.. .. lıuıan İn;::il!z B.ışvek:li Sir Edvar 

nöl;>&tçi ve ooi>an küı·kleri yapan- k a ıa ~ ': a yatned "'8,.uınl~ Grey lldlj':ı ı., d • e temas c-
'·-:d kk b . . . a~ısın a ınur ~aa en tj,llVe ı derek· 
"'-'· an, aya · ır ı ~=ırcılcriruien, muazzaın.ı sefirlerine ~ rıptırdığı · 
~vracılardan vuzde 20; boncuk. talıkL'rnlın neticesini b;irliriyor, •- İtalya krallığı; Afrika top-
küpe, boya ve emsalı şeyler s~la~ Trablnsda iddia edilıli_j gibi ne rakbra,da bulunan Ü>ınalllı eya-
lardan, cırcır ve calkar makıncsı, rulüm, ne de şekavet hiidiocsi ınev- lctlo·-lu:leki ecn~bi tebaasının haı-
panıuğu kozasmdan. cekirdei!in - cut olnrndı~ıııı halıer veriyordu. satan İtal"arıhrın muhtelif vesile 
den ayıran makineleri işleten - Fnknt, İtalyan tnzalliimiınün ha- ve ba!ıa1<elcıle Osmanlı hükfuneti 
lerden, sa.nka lrundura kalıJ:>cıla- kiki ceph<!sini gayet iyi fnrkcdcn ve memurları tarnim<lan zulme 
rınd.ın, halta. kazma kürek sapı Ba!ııi'ıli, bunun Trablusu işgal için marnz bırakıldıi.:ı, aşiretlerin ayak-
yapıp saı .ılarrlaı:, '.Ü~< k tamir lı•r vesile hauılığı olduğunu kes- laaışı J:ı~mnlara sebep <ıldıığu, i-
cileı~:ncien \·u:.:JB 25. tiret·e~ ıe;r,l'ek 7::ab!us, Derııe, nin- t.:lly:ın tic:ıretinin devamlı zarar -

DİGER İSLERDE gazi vil.hct .-e ınÜb.5",nflıUarı· lara u'.{radığL hulasa Trablusgarp, 
Çini takuncılarından e1bise alıp na, gerd«o Ak.:\uıhdeki O;mnnlı Bingazi. Derne ve d.ii\"er Osmanlı 

satanlardan. hayvan alıp a11ırda adalan mu.tto5amf ve hükti.metle- şehir ve linı·1n.lara1Ja bulunan İ-
besll···erek satan'---'an. dokun1a • rine ırönderdifıi emirlerde: 1 ., ı..cu-Y • t:;,!yan ! ~ b.;ıtlsıuıa nıa. ve can em-
cılı ~a nıu·· te•llı· k ha"ır yu·· n ve pa- •- I!alyanların şikayetini mn-... .... '" niyetiııc!cn mahrun1 bulunduğuuu 
m ·"· 

1
·
0

11·,.; s•tan.•--~an. otomobil cin olaeak ı ... r türlü hadiselerden 
1.1.A ..... "' il,.l"'-l iddia etn!ckt.~Hr. 

tevaklO: ed;fınesini. tavsiye edi -
ve kamyon .bovacıların.:lan. sandal·\ ~ 

ı . ed. y::ır ... n. 
va runır ıp satanlardan vüzde 30; İfolyaaın ortaya attığı mevhum 
toptan ve perakende av derisi alıp 
satanlardan. örüp te çorap sa tan-

~ulünı ve asaylşsizli!, hili.i}"'ı.:olcri, 
Italya Krallığı ile Q , ınanlı impa-

lardan. perakende kı.ırutulmus ve- rutor!uğımım arasındaki siy.si 
ya yas deri alıp satanlardan yüzde münasehtl<'ri tehdit edecek lıir 
50; saat satanlardan, perakende ya- lınle getidliyordu. Bu arada dip • 
ııai!ı ve yün satanlardan yüzde ~- lomatik kancllarla düveli nmaz-

--<>-

Terimleri ialih komiıyonu 

Maarif V ekıilet.i taarfından te-
rimleri ıslah icin Üniversitede 
teşkil edilen •temrinleri ıslah ko
misyonu• veniden müteaddit te
riımle..ri ıslah etmi• ve rapcr!a -
rmı Vclcalete ııönclermiştir. 

Zindan arkıısı yolu 

uma nezdinde te~eblıüslcre geçen 
İtalya hükümeli; Cınair, Tunus 
ve Fasın Osmanlılardan almdı~ 
sırada kendisine de TralıJuc:~oırp 
ve HinJ!aziııin videdildii:i bu d~v
letlere hatırlatarak: 

- Ycnİ lıir ink.ılcibıu tesirJ~t'i ile 
meşf?"~11 bulunan O'itnanlı impara
torlu:: ~ d~n Trab1ut;g~rp ve diğer 
Aktfcniz &al,it:ndeki Afrika ~ehir· 
terinin ahnınası için en ruiigait ~a· 

Biz; ı,cH.:f.i tcb::ıamı:ıla diğer dev
let telıaasının ne böy!e hir zulme 
uğr~ci.ı..ıiını, ne de örfi hükün1lcrle 
iti.!la{:3 n1nruz tutulduğunu biimi-
yorvz. 0:-adaki ınemınl~rımız böy
le hit~i:oıt!lı,ri.e k:ır~ıl<.ışına:.ıu.~lardır. 

ra!iat l~alya bö:1lc bir zuliin1 ka
naaiinc ~lplanntt!o? bulunuyorsa ve 
1'endi tebaasını muhafaza ve mü
dRiaa clınck istiyorsa k _.udi ba~ı
na teJbir almak iktid.ırındadır. 
Biz ue onun hukuku düvel k~ide-
l~rine u~·au harek2ticı-ine ın.:.ni 
olinak, ne J.e Osm::ınlı!t~r111 bu ih
tilitİı hal!.!d~.? s~kil\crindc .u~ül bu
lunınak la~ • .:ı\:\"lltu:.ıtla d<~itiJE!.• 

De:nt.""Si İtalvaya: 

* Maliye ne-zareti umum müdür -
lükl.erin birinden tekaüt edilmiş olan Kasımpasada cZind-anarknst• 
Maciı; gayri mübadil komısyonu vez- yolunun belcdiyeoe esaslı bi" se
nedarlığında çalı:ıtığı sırada 150 bin kilde vautırılması kararlastırıl -

man ve fır~,nt g-elip çatnı!~hr. İtal· 
yaya bu hususta düvı:::li n1u:ızzama 
tarafından mii&ahcrct olun ına'Sınt, 
lıaıekôtına miidahale edilmemesi 

- Akti4.:ıı.iz harcı':itu_u.fa seni scr
be~t i;~ru!•~ycrt.:z. Os1r1aıılıla-·ta a
rnndi'!d ih~H.:tı seu is4t!diğ'.n şe -
kil:lc h:ıl!e<lcb'lir.in. 

mü- lfızundır!.• 
Diye maksadını çıtbtmı~ bulu -

liraya yakın luyn1eh oJ.ruı bazı bono - :rn.ıs-tır, 
lan zinuneı.ıne ge~toği iddul>ile dün İnsoot ayın 27 sinde bir 
eehrimi.!. adliyesine verilmiş ve tevltil 1 teah·}ıi:Je ıhale olunacakt1r. 

olunmuştur. • ı=:::========~===:: * Ambarh a<:ıklannda geçenlerde 1 ır"> ~ L it ..::;:::. 
babn Yunan gemisinde bulunan bazı ı:- \L_.I .:&. ~ 
~-yalar1n suyun iızerine çıkarak sahil~ .,, 
vurctcoı:u görülmüş ve ııümruıc ınuha • r, -AH K L MEL E ll 
faza,u"\ca toplatılma.sına başlanılml)tır. * Üniversite Rekroril B. Cemil Bil
se\ Ank:ınya g;tmiştir. Orada bir kon
ferans verecektir. * BJ.kırköy kaym0:kamı B. Mahir 
Öltr3k kazada ~utına ile esaslı müca
dele tedbiderı aJnıışllr. * Ebedi ve Milli Şefin resimleri. bu
lunan mecmua kağıt ve kapaklarındtın 
kese kiiıhdı yapan Yako ve Muiz ismin
de iki iz"anslZ kAğıtcı polisce yakalan
mtŞtır, Polis k~e kiiğ'ıtçıları !lkı 'bir 
ko~trol altlna ahnı.,lır. 

Ka!amış koyun
da bir ceset 

bulundu 
Dün Kalamış koyunda bir ııen

cin cesedi buluımıustur. Hüviy>e
tini tesbit icin üzeri arandıi!ı za
man tesadüf edilen ,,aso ka.il:ıtla
rından bunun bir mektepli oldut?u 

uuyordu .. 
Yine o zo.manlar biitün şiddeti

le Avrupn!ta hükünl stlren İnııtHix 
ve Alınaıı uok!sina•ar farkı İtal
yrnın hu h::tı;;vuru-:~ına her lki ta-
raftan nıüshet cevap verilnıet- i!l.İ 
menediyordu. 

Maanınfilı; henüz me~rutiyete 
kavusan Osmanlı bükümeti; dalıa 
i.nkiliibın ılerletici hamlesini h'1z
metmeden bir harbe girmek iste
miyor; ordunun tensiki, donan -
marun tanzitn, ıslah ve harp ''a-
rifesini bas:ıracak bir kudrete ge
tirilınesi isi nihayet bulmadan hir 
harbe n-irismenin iınparato1luftu 
vahim neticelere sürü!diyeceğin i 
kestirerek İtalya ile münasebet -
ferin iyi biı· ~ekilde devanı etmesini 
istiyor, ~Ö'Zetiyordu * Kız enst.iti.Uerinin dördüncü sını.f

l:::ırına girecek talebeler orta okuldan 
devlet in~tihanı ôiploma!llı almağa mf!C
bur tutulnlu~lardır. 

anlasılmı~tır. 18 • 19 vaslarında bu
lunan bu talebe Pertevniyal lise-
sinden Kuzınıncukta oturan Saiı> AVRUPA HARBİNiN 

ı~---------_o.;~ * Dün ~~·hrinıizden ıno b~n liralık 
ihracat yapılmıştır. Bu meyanda Çe
kos1ovakyaya sabun, Yı.ınanistana ve 
Bulgari~tana tuzc b~lık g5nderilm:ştir. * İstanbul gazete b:ıyileri kahraman 
nskerlerinıize naçiz bir hediye olmak 
üzere aralarında 80 çift çorap tedarik: 
etmi~ler ve bunları İ5t~nbul bayii Os
man, Botoziçi bayii Faik Cağaloğlu 
Halk partisi merkezıne leslim eylc:nış
lerdir, * Son günlerde bazı semtlerde sade 
yağ ve zeytinyağ fiatlan 4 kuruş kadar 
düşınil;itUr. * Adl\ tebligat işleri umum mtidür
lüğüne p()Sta işleri reis muavini Ca1e.r 
Tayyar ltıyln olunmuştur. 

- jale diyordu, şöyle ışığın al
tına gel de bır resınını çıkarayım. 

Cahit v•;nirken aynada solgun 
yüzlü, şask•n tavırlı birinı gördü. 
Bu kemlis;vdi. Biraz evvelki gü
ler yüzü şımdı korkulu bır ifade 
almıştı. 

•Budalalık ediyorum.. DoktQr 
Sükrü ıyileştiğınıi söyledi. Artık 
korkacak h ıçb ır şeyım yok.> 

Bu sırada ıalenm resmim çıkar
mak ıstıyen genç kı:z Cahıde •es -
lendi: 

- Siz de geliniz!. 
- Gelıyorum efendim .. 
Resmı ~ıkaran genç kız: 
- Bundan daha guzel bır ha

tıra olamaz dıyordu. Esasen ben 
de Adada çıkardığıım resımJeriniz 
de var .. thtıyarladığınız zaman on
lara bakar, gcnçlığiııızı hatırlar -
Sintz. 

Yeni eı;!iler gülüyorlardı: 
- İhtıyarlığa QOk vakıt var da-

ha. 
Resim çıktı: 
- Teşekkür ederim, oldu. 
Gün yavaş yavaş a:~armağa baş

lıyor. davetliler birer ikişer gidi -
yorlardı· Nihayet herkes da.il:ıldı, 
jale kend."i bir koltuğa attı.: 

- Yorı:unluktan bittim! dcdL 

isminde bir ııen..tir. Saip gezin - YENi MESELELERi 
mek kin Kalamısa vitmL• ve orada -----------
kazaen denize düserek ö'müstür. 

8C§ eroinci yakalandı 
Resit. Yani. Keork. Hüseyin ve 

fakir Salih isminde 5 eroınci dün 
muhtelif semtlerde eroin satar -
!arken sı.ıç üstüı•de yakalanmış -
!ardır. * Husrev ~ birisi Araç ka
zasında bir htmtlık yapmış ve yaka.Ja
mp karakola ıöturillerek: bir odaya k.1-

pa.tılmıstır. HU3rev ıecıe vakti nöbetçi 
bekçıyi bağlı7arak kapıyı kırmııı ve 
fdırımize tuıçınışsa da dün yilalan • 
mıştır. 

Cahit kar:sını kuc2ğ,ma aldı, o
da!i.rına çıktılar. _,_ 

Ertesi günü otomobil aparlı • 
manın onünde durdu. jaleye hiz.. 
met eden luzmet.çi, Cahitle karı
s-.na kapıyı açtL 

Annesi kızının odamın $Ü.slemi.ş
ti. F•raf çiçek içındeydi. Küçük 
penıiJe o.bajorlu bır tamba etrafa 
cana yakın bır ay.dınlılı: yaycyor
du. 

jale bakındı ve tatlı tatlı gü -
lüm>edi. 

Karı koca, bir müddet, yanyana 
bu·ibırl~nne dayanarak ayakta 
durciubr. Cahit: · 

- Karım! dcdı, bu kelimede bü
tün hayatunız var jale, Karım!. 

jale cevap vermedi, koca.>-ının 
boynn;ı:ı sorıld.ı, çenesinden öptü. 

Ar.l:o.,maları için konuşmaları
na hacet yoktu. Bibir>blerinin kal
bin<l~n geçenlerı biribırlerinin ııöz.. 
!erinde okuyorlardı. 
Düğün gürültülü geçmişti. Ge

ceyi otelde geçi--:nişlerdi. i:,te ak
şam olmus. ortalık kararmış. ev
lerıne gelmişlerdi. Karı koca ol -
mw;I.oo·ciı . Burası ~a~~etlerinin yu-

(Dcvnmı vorl 

istikbal • • 
ıçın 

vesikalar .• 
Ya:ı:an: ALİ KElııAL SUNA:ı.AN 

Bu lıarbin başlangıcında ve baş
ladıktan S<1ora yer yer söyleneıa 
meşhnr nutuklarda hep İngilizler 
aleyhinde lakırdı edilirken bunla
nıı hep tacir olru:ak dünya; • zap
tettikleri tanında türlü mütalea
lar yürütüldüğü görülüyordu. Fa
kat dlinynya bu kadar yayılabil • 
ınek, bu kadar büyük bir kuvvete 
malik olabilmek için 11yrıca insa
nın, ferdin meziyeti ve evsafı ll-
z.un geliyor. 

Bu evsafı şimdiki mücadele bir 
kere daha gö•t•rdi. Her İngi!hı 
glttiği yerde İngilterenin bir mü
messili imiş diye bir sö& varda. 
Her İngiliz gittiği yerde memleke
tinin her suretle müdafii oluyor. 
Dünyanm ucundaki denizlerde v• 
karalarda. 

Bu bahsin diğ~-r bir tarof.ı var. 
Harp gibi fevkalade vekayi sıra -
sındn türlü müşkiilatln karşılaı;an 
her İugiliz mutlaka Oksford me
zuuu değ~ldir. Onun için belki de 
yazı.larmıla üslfıp aram• -·. Lilkin 
bn harpte de yeni bir edebiyat 
doğmuş old:ı ki o da mekhıp ede
biyatı, şu malilm olan mu1 ~bere

ılir. Memlekette kalan zevceye, 
nişanlıya yazılmış bir mektupta 
eıı heyecanlı bir harp vak'aSUU1l 
tafsili\lıru fenni teefrruata biç 
gir~ilemeksizin sade Ye sal bir 
surette verilebilir. Bu ınektupllUDl 
öylesi olur ki bir gün en mühim 
bir \'csil<a mahiyeti alır. Ge(mq 
nice vekayi vaı<llT ki bnıılann iir
ti.llii knlntJJf esrarını sonrad~n 1-

lcind, ÜÇÜMÜ derecedeki seyirci-

Seklinde bir teşvik ıııal>iyelin -
de i·'l;J~h i olundu. ld~7 cylltlü 
• 1911 - ni u j!li hait..:..uıda Tıah
lusga~pta, At..d€ujz atlaları 11man
larh:da İ!aly.ıniar tcırafından ıW!r 
vesileden bit- hadise çıkarmak u
suliv le sinir haa·binc giı i~ildi. 

İ!:tlya bır 1.ıı aftan ::;cfirinl h~·r 
gü.n Babı;JLre gönderm-:-kle T::ıb· 
lusg~ı·µtııki 3!-,ay1~sizliJ.tcn şik;ı -
}et cdi~·3r, hir tar!lf!an da İtalya· 
nın cc;ı\l~Uı/a ppacaj':ı ask~ri 
mnue\·rahtT' i<·?n h.!t'!lJ.aı·ını cenuha 
indi·-·iyor, do .. ~ lffill'liını Sieilya li
nı2nlarmd:ı ld<bif eder•k harp 
ha7 1!''1hlarıo ı tanta1?1!1y Jrdu. 

ner il.i memleket cfrarı umu-
miycsi, ~u?:et~ler~n v~rci.dc.lcri ha
vadi,.;iel"le hali ;~han g"":ıni.;, Trn!ı· 
1usg:ırhtn mu.kaddcratJnı silUttı 
bir lınl sekliyle bu ihtil.iiCın ncti
celenmeslne bağlı görmege ko • 
yulnw,ıu. 

(Dev:ınıı var> 

!erin yanlarındon kc•;fetmek ka
bil olıuu!)tuc. l1ti~ iik vak1alara ka
rışanların, bu va!i.''-'1arda :.Sier is
tem"z lıiiyiik hôr rol alııuş hulu· 
nnnlarıo hep.si ayrı ayrı hntırat 
vazarak bırakmı~ dcğnlcrdi. Ha
tırat vazınak da ayl'l bir İş. Hal
buki birçok yxrarlL'< gö>tcrmiş o
lanlar ar;;sındn öylPleri vardır ki 
değil hatırat yume1!<, kendilerin
den bahsetmek lıilP istemezler. 
En heyecanlı hir \·ak'anın cereynnı 
esnasında i~ görn1ck mev!dinde o
lanların bu!ırm:ı en son gelecek 
veya lıiç g~lmiyecck olan b.ir şey 
varsa o da kaleme, kilfıda sarıl -
maktır. Bu da mümkün olınıyacak 
bir iş. 

Fukat mcktııp böyle de"i:rur. 
Birbirinden balıer alnıalc için sa
bırsızlananln1"ın yazı1arınd!lki sa· 
ınimi ve sade satırlar a.rasında ve
rilecek malumat çok defa kıymet· 
lidir. Hem de kahrnır.an bıı satır
lar arnsında kendini methetmeği 
pek de diişiinmez. • ... Şu saatte 
düşman taarn11.una uğradık. H&
men ŞUnıı yaptık... derken ken
dine arkadaşlarından iistiin bir 
mevki vererek yükseklerde uç -
m::ıyı diişünmez. 

Telli ve teMz her türlü muha
bere vasıtasının mevcut oldui{n bir 
zanrnnda birbirinden haber almak 
işi rla rıek kolay olduSıJ kadar kı
sa' cnıetır da. l\Ierak edilince te1e
foll'1 veya telgrafa hemen müra
caat ediliyordu. Hallınki harbin 
fevknlfıdeliği bu vesaitin istim:ı
lini dt ·~;~tirmiştir. Uzakta bulu -
nanlar birbirlerine yine mektup 
yazıyorlar. İngilterenin bir sahi
lindeki köyde bulunan anasına, ba
basına ve nişanlısına sağ haberini 
vermek istiyen Usak Şark suların
daki gemieinin tehlikeli saatler 
geçtikten sonra daha dinlenmede• 
ilk iş mcınleketiae bir mektup ka· 
ralamak oluyor. Olı.. Bu gcıniei 
mektuplan.. •Loti. onlardan bir 
:a:amıuı ne kadar babsetmi.$.. 

,.,, , •• , • •1uıkU lhUso.ını uın • · ııı 
Y =~n: Ahmet Şü!:rli ı;:s. 1. 

· • :;ol n•· Italya B.::. ~vckıll ft·J..! · 1 ı 
nedlk sara\ ının ball;on~· · 

· ar f. 
yiık kararlar \"ermcnnı , 
manı gekL,•ini b:Jdır.~rc.k ,1; r· 
harbe sürükledi ·i gur.cı ~ 
t ,_ .. l . . . V bU ' 
0ı., soy emc:nıstı. e. e(liı· _. 

sQ\' lernemeği d2 tcr~~~1 f 17 
Ne care ki beş sehedt.r._b~Lo; ' 
va icin b;.r .-bayran1• ktt 

. . ' d r. J• 
mı.ştır . ..Ju ·~ayr:.:m a• dı~· 
lemek te-arn ul ha ,1nı al- I" • 

Musolininin 13 ikiı1cit • · · ·. 
kllt etn1· ' ~· ~:. n1"" 'll1 'J. 
MUBolin:n~n kt:.U:.ıl eı. ' 

ı ·ı 
b:t.\rramı. Italy;...~H!1 e· . 1 

rna;?.ı.u;ı etrr.is olması C. · 
saneve day2n111aktsJır. •S! • 
dur :ri Habcsıs~ana ı~:ı..l"Sl L 

t 
.. . ... ~·11e•ı,r 

aa~-ru~ u1er:ne. r,11 ... 1 • ıi 

veti. !talva hak ;ın-da zeC 
birlerin talbi,:ına k~r!-'I::° ' , 
:b ... aka. bu zecri t,..l.,.jirtcr. v\l 
Fran.;:ı.nın ha.f~~.;ı ~ı\·:ısc•.ı ,.ı..; 
eden L.ival"in cntr;:·,3 ..• rı .. ev 

.. . ., u;·" 
den ır.ues;;.r şek:.dc lJ· n. 
ı . L 1 "1'"'11-,.. nl.'naştL avr. • o s · pl! · 
aa ;l.fos'?lini i'.e y:ı;ı ·-' tJlldJ 
lakatta !talvaya l!d"". . ıı· 
reket s~rf.><-'.St:Si vcrınıs ı. r 

la.;n~ı ·a dayanarak t .... r 
çen 1lu.:ıolini. ~IıllıJl~~ r ~ ı.ı cc 
kar~ısınr.ia btt:iu. l\Iillct 1~r~:ı' 
tine karsı vazifcsiyle_J~··~ 
şt te::!.hhütleri arasınaa rn cıtl 
vazi;·ete dü~;on Fransa.~! ·f 
letlcr c·_::o.ınivetıni hcJ11 n, ;;\· ·,. 
ia.ar.e etme;-,~ '"' alıştı. İt.ı>_.: tJf _A 
şı n•üe~ir o!mıy,111 Zt."''

11 v?.J 
. • ·C pl •r 

!er alındığı h~lJe ye~a•; 
1 

pe ~ 
tediıiri te>kil edecek o;a• .~µ 
üzer:ne ambar~o koı~cı·:ırJ...,l.ıJ 
tal va da kendis!ni e11ı :. dc,.or·. 
karşı zı:fer kazanT :< ~ f' 

b ·ı·•nl •· 
zecri '!Mbir!crin tat ·· ~· 
len buci.i-,ü bs">l b3yr:." • 
ka~t~l etti. .• '· 

İste hu v~sile i!edir ı.ı ıe-1 1 
e;-;·01 l..i gün nut!rnnu soVt.1' t 

Nutkun en rok rl1~~3~C '!_, ~, 
lan r,okt:ıSL "':'[ US1Jl1n..:...., l1 ,ıerf• ?' 

to'da üc İtal v an hJrtl ,ıı10 ' 
1ngıllz ta .. vnreleri tar;ı!: ·,.: \' ~ 
l:ın b·o·n·brı!:ıı la i~ab:t , .. •· .4 
w ·~· ; "d ı· .4~ e:un.ı ı .traı . , :.~(.\:.ı ; 

1 
.. rb .. 

Mu;ol:n;ıı:n Yuııaıı :;jeo , 
bahseden sözleri her .se~:ıS,,: ~ 
de bir aczın if:ıdesidır .. 11• i< 
deri, ··.{u:ı~ni~l;.ına knfoı• J~I. 
har~i yapL.an'!an1asını 3~~tJ 
veri,;i olıııama.;;na atfY~°'...v~ 
Su ::2lde illtnı-.at.oınvrı • 

l J• 
vek.tıne neden gece .... i,.> .. ., ... 
üc s:.ı.a! sur .. 7'a vcrild~.t ~~ )" . ' . ı . 
lir. l:alva. ou hareket• ~b•' 
ni.:;taııa kaı-:;t nldırıın ~ıJJ'~ ıf' 
mak nivetin<le bulundu 0;r ı 

f kat 
la'.rnıs olmaktadır. ~ ~0of~ 
fa harekat basladıkt~~', JrJpl . 
va vıldırım harbi de~'" ıı;tıl· 
b::o.~a harbi bile yapaın9~ ~P 

•. ,, ·ı.-:l•· ı.·'• tal·:3n err{5.nıh:ırn1'ı ... ~ · ,r ,.. .. 
dağtar ve raınurlu v0 • ılt~ı..11 

du~unu. harck<\.t b3sıaahıiıf-' r.' 
ra kesfetn1ıs olma.~nn::ı 1 

i' ~; 
rileıncz. r,ıusolini btı ac ~~ı,., ,ı 
sında kahraman Yun3" ,ı ~ 
tshkir etmekle intikaJll 9;!ıf ' 
çalı~ustır. Hakikatefl~ ıı5 ' 
söyleın_:kte Mus~lini. P\9ı•~ 
Eğer sozle askcrı zaıer '{~~ ,'. 
bılsevdi. Italva valnız rr.I o 
mn değil. dıinvanın fa :ierı"1 1 
J\tu~c>lini'. .Necasi'ninm~ııcıirıl' , 
tu!!W11 <?"tb:. Yunan .. 0r. ,~ 
c::"!crini sökeceğim• d.\~~;ı ~ıJı' 

Dünya efkiırıuınu.m' şıırf'\ 
raman bir millet irUl . ~il~~.< 
btı ağır söz hakkınd;;;\i\ ~·~ · 
ver:nei:le bir an ter 1~~·' 
cektir- i c,ı9~ rıl. 

Iste Yunanistanda\;..ıer' ,1 
yetin iç yüzü buduıt 1, 3f1. ~l 
sünürse düşiinsün. t•p<ii~1 r 
millet olara:c. sürükle ,.;ıle 11/ 

!stemi"or Musolinin1n 0" ~ d~r ' . ç. N. 
cıkan ve üzerinde en b~" 

sı Iazım;ıele~ 
mas~~d! 

1 ·lrlmizln oar~;i 
Hepi uizl D* 

Sular id resııı il"! 
b. .• ,.. t da ~,,t 
ır ştttaye ,,,ıw 

Kadıkoyu·· ··nde oıuraıı k ,.1 
r' ,~."' .. 

den s. şevket yazıYo ~ ~·z 
<- Sulıı r iılar<"l. r' " ?' 

ıçın •• _, 
bir eve su vermek .:tt 1111' .... ~· 

üSteıv"" b' , .. 
nin kefaletlni -ve • (!) ıı ,., 
pu senedini ıst..crnef' yeı1-1 I'.. 

il ed•" ·-" :# roüşküHit tahm eterı:r-,,_,~ 
rip karannı dün ı~ dC ~ iti 

t>ell'"' ·ııc' .,,, duğum zaman . prı ..,~,rı: . 
- m bir" • ~ 11 fen karşılaştıgı blııdııffl· ,.ı 1' ,a 

dirmeyi faydalı . 11,,ıen 'v "';; 
mevsimi biliıı<• e'I' rt•~ ~ 9if ~ 
taşınırken suY~ 8 ,ıttifl.'· ıJI ~ if' 
için sular idares1ne .... 1 ~ıulC ....._si ..J 

16 kUı -~ •411" ıır 
tida yapın. er.er 1 ~ ıe 11' r 
yapıştmn dediler. ··ıj~3<3,ıtl" ( I' 
tida mı ı.azun'• ınu .•• ,cı t• 1 

unıcu.,,... ıo" ~ 
b~yrel ettim. C . ıel< ....< 

' 

. b•' .... zamanında bu {ŞJ ,,J~ 
br1•0 

yapıyorduk ve 
. . rdul<' .• dt:: sevınıyo · · 

I 
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12 adalarda 
It:ılyan zulrnÜ 

li~tina 22 ( A.A.)- Atine ajaes>. 
4-dıt'tyor: Gazetder, on iki ada
t~ ftalyan me%al:nıinden ı.açarak 
ıqllıı.•n.istana iltica edenlerin ada
~- •ndaki zulme- karşı ınücadeı. 
di~ •rduya ;,:öniiliü olarak kayd&
ıh ıueterindeki mi..iracaatı ve hfı -
1,,' .0lıuı lıeyecanlı salu1elc<i le -
ıı,_~z ettiriyurlar. Bunlar ba hu
~ ta ntüsaade çıkar çıkmaz l.::ıy
c'l~ceklerdir. 

lt aıetclcr. orta çnğ<!:ı Ve~edik 
t!t\Ctrıova n~ .. ı1 !o>:t.rsıl1n;ıı lılr su
-~~ Yunanlı !cal:nı:;l:ır<o, 12 aıb
~ 1 da 28 sene ö.evaın eden n1~z3 -
~~ rabncn Elen ma ... hy Ccı:n i 
d/hetınemiş olduklarını kay.:.,. 
torfar. 

liran ve Draç 
bombardiinanı 
~tina 22 (A..A.)- ll.rnavullu!<
İt ı !ion Draç baskınına U;lirak o-

' ı;,,~ lıı.giiiz pilotları hedei b;;Ig<ı
' e biiyük bir yangın çık.ırJık-
~nı bHdirmişlcl"dir. n:eza öa 

' «q •ndaki rıhtımlara da bomba 
~ 4ı ll>~c~ büyii!< h:ıs~rlar husule ;,:e
. . ılt ~ıştır. n~n Jıutaryalarıııın şıd.
-~ ~lı ateşi İngiliz t:ıyyarclcri;ı~ ha
'. İl •erdireıncmiştir. 

· r lııa: defa tnarruza uğruyan Ti -
;l~ c_ a hangarlarda ve hava nıey
~ ~t~'nın diğer binalarıuda büyük 
f' ._,/angın çıkmıştır. Mübim ha
oll ·~ar vnku buhnuştur. Bir hım

ı~*~ınamen yıkılmı:;l<r. Yangın 
ı_; hırdan göriilıuekte idi. Pilot
ı.., bu akınlarını mııvaifaLi)·etl• 
''ı\••lendiğini beyanda mutte -

'''"' Ye~iden bir çok 
i•naim alındı 

-1_ ~tina 22 (A.A.) - Yunan ba~ 
. t ~i~_ı:ılı.ii;ının dün akşamki teb -
. ,' ~l~ bun, bütün cephecie rnuhare
•' ~lr devam etmiştir. Yunan kuv-

1' ~<'tı Yeni muvaffakivetler elde 
~•!erdir. Yunanlılar vedısi bü
~ ~apta olmak üzere 15 top, hava 
~ StlAhları, yüzlerce mitralvöz ve 

ıı r silahlar i~tinarn etnı.islerdir. 
~~undan baska Yunanlılar bü 
~tukat ve erzak depasunu ele 
~<rııııslerdir. 

~ı Unan t:ıvvareleri de kes!f uru;- 1 

~;~ bombardrmanlar yapmıs -
~ ... 
llt atle ilerliyen bazı 

kıt'alar 
~~1irıa 22 (A-A.) - Yüksek bir 
~~~<111ı. sahibi Ekcene Teleırraf 
~lııı 4hirine bevana!ta bulunarak, 
b~0•n kıt'alarının te~bit edılen 
·~;~,ıı:öre, ihtivatla ikr!e:r.ckte 1 

~~arını sö,·fcmi:;fr. Bununla 
~ ~r. bazı kıt'a!ar .. ür-·~tle i!er-
-ı_ -~~tedir. Bunlar.o kld3r s'-lr'atı~! 
~ ll'..ıslerdir ki, >a<e mcnzılle -

~~ n cok uzaklastıklan ici:ı, İn
'-~ 

0
taVareleri ile ker.cHlerine er

~ııı. '"ndennck rnecburiıeti hasıl 
'i.l.~t;,ır. 

Bir ltalyan ga
zetesine cevap 
Ati~a 22 (AA.)- İtalyan pl"<l

paganılası, İagilİlll - Yunan müna
sebatı ve cYımanistanın İngiltere
nin esareti aJtma girmiş ol<lu~"U.9 
hakkında rom.an mshiyctiııGe bir 
takim n~·iyatta b&!unmakta lıar
devaındır. 

Bu cürnlfficn olmak üzere l\fes
sagero ~3zctes.l, Yun::ı:ıis.t.anın İn
giliz tlost!uğı:nu In;Hi;ı; impnratOl'
luğ.,ad:ı yerloşmiş olan Yurıaıılı
larla Lcn=ra iZ~ nıün:ı~lıatta bu
lunan Yunzn arnl~lör!("rinin ve 
Atina bankafarır.ın nfüuz ve te
sirine lıamletr.ıclı tcdir. 

Cn .~azete, l;i.i~ün Yunnnlı!arın 
efkarı lBntuniyeyi , ·ii.cu.tlc f{ctir -
mcktc mii,avi hakkına sahip el -
dul?ıınu unutuyor. 

Yunan cfkfirı unıu..~iy~i. daha 
zivadc İo~ıien ~rh::l:ırının İn~iltere 
tar2f111tl.nn Ycnan!s1a:ta t.crkcdil
mis oldı~ğnnn, geçen bü,-ük harp
te İıı;::ıt~re ile obu silah arkl:daıt
lıihu •n Jıntırnsıı dü:şiinüyor. l\loa· 
ır..afih halkın bissayatL son yirmi 
sene 7~rfı:ırla Yur.:_.nistauın bil -
tiiu hityUk dcvltı.?tlcrc kar~ı müsa
vi b!r itiınal göst4:"rınektcn ibaret 
olan siyaseti iizel'indc nıü~ir ol
ınan1rştır. 

İtalyan tecavüzü 1913de 
hazırlanmış 

Atina 22 (AA.) - cAtiM aiaıısı• 
'bfossa~ D'atheoes ııazeıesi ya

zıvor: 

İtalva Yunanistana karsı teca -
vüzü 1913 dcnlıeri tasarlamıştır. 
Fılhakika 19 mavıs 19lJ tartlıinde 
Eko Dö Pari gazetesi tarafından 
neşredilen İtalvan genel kuımavı
run (!izli vcsikalaı·ında Oranto ka
nalı ile Korfu kanalının sevkül -
cevs ehemmivelleri ve Arnavut -
!arın Korfu karsısında bulilllan E
oir sahillerini ele geçirmeleri lü
zumu tebarüz ettirmeüte idi. Bıtmu 
takip eden müzakerelerde İtalvan 
<liplomasisi bunu elde etmLstir. 

Gazete tarafmdan zikredılcn 
mevzuu bahis vesikaların muhtelli 
kısımları, İtalyanın daha 1913 den 1 
fülıareıı Arnavutlu!<: sahillerinin 
sevkülcevş emniyellerile mesııul 

1 
olduğunu. -bunun hiç süph siz daha 
o zaman bu sahillerde harn -·cin j 
yerksmek ta•avvurunda bulundu- I 
iiunu isbat etme!ctedir. 
llu!g"r cı.ec.isinJe ıUwan 

doa !uğu 
Sofya 2Z (A.A.)- D. X R a

jaus:nın husmi nıulıahiri bifrliri .. 
~;'Jr. l{ra],n nutkuna verllcc.:k ~e· 
>KP hal:kıntla Buh:ar medisiıule 
... apılan mü~k~relt 'iilb~a ha
rici siya~.ct ba.kmuu ... an, ~(rn l 
Borisin Hitl~ri ziyarctile tccc;!ı e
nen Almau - bulgar d.ı.sthı~u teza
hürünün tesirlerini ak.,ct~İr:n~kte
dir. 

~ltb'us Nikut::ı \'aı;.:;iI"c::f l!itii!
re karşı hayran1ı~ı:.: ·!an b~hro('tt:k
ten so!':r:.ı, ~c!ı;t,ınhrri kenr~i:.-::ıi 
güster111is olou A! nan - R 1 >I ?er 
dc.;;Hu,il::ı !ntta ba"!'i.İn d.:"- lı.;oırfcı 5İ
yas~t il.:erine n!Ür':sir bu1ua<lu -
~unu tcnıin ctnıişt;r. 

~~~~~~~~~~~-~--~ZtS-~· ş...; . -.:: ~~ 

1~1'-lar ha ~l<ında yeni kaı·'1.rlar 
~ l . <Birinci salıifoden deram) 
"ı ~'.lf!ata havrel clm:Şlerd.ir. Fa
~. kciler ısrar edince maske -
~ l'nalzemesi olmıvanlar mec -
: ·~ n !şıklarını söndürüp karan_ -
llıı,, 0turmuslardtr. Bir kısım dük
" ·dar da bu vüzdcn saat 18 de 
,,•lııı . . 1 ~· 

~ 'a" ıntmıs ebır. 
'ıı~' ve Belediye reisi B. Lı'.ıtfi 
"tiı r hu husuota dün .ııece ı:ıaze-
·~re. şu izahatı verm'stir: 

~ ..... arıci ışıkların söndürülmesi 
\ l\ırivcti bu aksamdan ifl:ıaren 
\,:"l'rııstu-. ic ısıklar·n dışarı sız -
"ıı~ası mecburiyeti. gelecek ayın 
lı1n en itib;.ıren baslıvacaktır. Bu 
~ Son !!Ününe kadar herkes evı
~~ 11~ dükkanının ı~.ı.!..:nın dıtarı 
IJ.ı,~lllası için icabedcn tedbirieri 
~;a Ve o günden itibaren de ışı-
"Oıtı atı sızdırmıvacak\ır. 

11ttuUlı.k;ın:arın ic ısıl.!arının ka -
'\,. l'tıası, evlerde ve hususi mü -

·Ct~cn dırarn·a ısık s:zma -
~l n n1 ~ jir tebligatta:ı ha-

\• r <'c ı· r . \;.,. ını ... 
~· 1 1UAVir"iNi.'İ7.Affı\TI 

~ ~· •abah ı!5rüstüııumür Vali 
\ v 'n R. Ahır:::.t Kınık d,1 e{!e · 
~ <lli.kk • nlara b1. !;~b .• Lebli

?'1'4fl..ıs.,.1 ' nlış o}dtıNnnıı CI/ 

n1ordcı c' 1 ··i I3!k 1 ..ırın 1 
1 \·, k· s rbc~:çc va-

i:!.ını \ c \'anı v i!llerle 
~ ••!:!arın dün ı!ec den t ba-"''"' . . '4 . .,,.urulmE~' ca J .. tt.ı.! • ı >.JY-

lq,' Ve l<!alıcdcn emlrleri vcrmts-

VALi I:ı\1NİYET 
'laı· 'MOnünLÜGÜ.NDE 
~~ve beleli.ye rci.ı B. Lutfi 

bu sab.tıt emnıyct ~Udür-

lüğüne e:clerek nıurnffak"·"tle 
tatbik edilen ısıkların nı .. ..-:iclen -
mesi isi ile emniyet tedbırlenni 1 

tetk;k etmisir. Mumaileyh: mas -
keleme malzemesi muhtekirlerinln 
amans:z taki:..i için de emir ver
ımistir. 

Dii!er taraftan dünk.i h&ber ver· 
diitimiz gibi dcvairde bugünden 
itiboren sabohlan varım saat er
ken be başlanıp ak.sanıları saat 
16.5 :ia okıhrakt.'\dır, Ekser ima
l&lhone, f<.brika ve bazı 'rnsusi 
müöseseler sahipleri de öğle ta
tilin; rznltmak, sa-bahlrın erken ı se 
baı;htn'uk suretile akasmları erken 
pavdos yapmaih muv'.l'fık bulnu;ş
lard~t'. 

Maar:f müdüninün verd.i i!i iza
hato göre mektepleri n de saat 14 
veya 14,30 da talil edilmeleri içın 
tetki'.dere geçilip yeni bir e\·k3l 
cetveli hazırlanr.1u.s.ına buslanıl -
n11stır· 

Kapalı carsı dün aksam iki saat 
erken olarak saat 17 de kapatıl

mış. Bu veni kararu:m ha'J~rda.r 
clmıyan n1ilte>ad-ciit ·.üçı.!:;. ~ · n Lf 
evvel.'i havret etm',Jcrse de bili\ -
har lrnrarın çarşı c.:nafı cımı,yeti 

tarafından dükkfıncıların talebi ve 
mu\·aiak ... ~tle verı!.._liğini bu S<lbaiı 
öıtrcnmislerdir. Mezkür ceı:,lvct 
reisi Sevfi Tercanın l>ize verdii!i 
.za.'lata eore bu talep :zerine carsı 
her sabah bır saat erken çlarak 7 ,5 
da ;.cıl·ı:ı saat 17 deJmoat.lacakttr. 
Ka· b:ılı'< sokaklıırda köşelere be
vaz badana sürühncstne baslanıl
mış ve Em!nönüne de b · ısun tre
tııvar badanalaıınuı.;b.t 

Libya Üzerinde 
t üyük bir 

hava muharebesi 
60 İtalyan ta;yare~in
den 10 ııu düşürüldü 

Kahire 22 (A.A.) - Hava ka
rarl(ahırun dün ak•am nesrettiği 
bir tehliile göre, s:ırki Ubvada 15 
İnı<iliz avcı tavvaresi ile 60 İtalyan 
avcı tayyaresi arasında vukua ge
len bir muharebede l-0 Italyan tay. 
yaresi düşürülmiiştür. 

Diiter taraftan İngiliz tavvareleri 
naza.rtesi - salı gecesi Tobrok ve 
Bardiya'vı. bombaı·dınıan etmiş -
]erdir. · 

Eritrede Assap llınruunıı da şid- \ 
detti bir hücum vapılmış. doklarda. 
peh·ol depa!arında. bir ele<;trik I 
santralında mühim hasarhr vukua 
.g<>lmiştir. 130 kilometre mesafeden 
görünen büvült van(!ın!ar çıkarıl
mıştır. Bütan İn2:liz tayyareleri j 
üslerine dörunüstür. 

SÜVEY.SE BOMBALAR ATILDI 
Kahire 22 (AA.) - Bir İtalyan 

bom bardnnan tavnre;;i oazartesi 
aünü Süvevs mıntakasına bonıba
lar atmıstır. Bir hasar olmarrus~ı.r. 

Harbin bid.ıvetin<lenberi Mal -
tada ötenler 96, yaralılar 108 kiş:dtr. 1 
~,~,~g 

As!{er g·özi!e 
ceph~Jer 

( ı tnci sahi/rdeıı devBm ) 

malı:tndll'. Diğcı· tzrnf~~n Yıınan
lıiar ~forava v" İvaa tcpdcrinıfon 
bütün Görice yayla:sına ve şchriue 
lı5J:i?1ı vaziye!lt.ri:ıi tak\.tiye \;t -
nıektooir. Bu vn7iyctfr İtalyanla
rın bu sdürde ddıa uc W.C:ır za
mun tuitı.o3bilccc~.:!~ı-i 'lGrı>lac:ak 
bir sualdir. İtalyanlu >.;in ycı;.uıe 
ric'nt yolu. Göricc - I:lbasan yo
ludur. Yuııan kuvveileri :se bu 
tek ric'at hattmı da İtalyanlara 
kapaılıak vaziyetine geçmek üze
redirler. Btt takdirde. Göricenin 
daha U'"..Un :?anian d:ıyanmnsına 
futkı!u oima.;a gerektir. 

Ccnupt:ı ..f.a 70,000 mc\'cutlu İ
tul .. an l:.u\'vetl>!ri :ıynö 'hata tch
lil:e3ine diişruemek içı.; , hntti el
ler-indeki harp n!.al-ıcr..ıcsiniu ço
Omıu götüı·emeuen <;ckilınckte ve 
takip .aluumı:lı;.1a(1ırlar. 

Yt.onan kuvvt:tlerit.in 1u•~rkM -
den de TP.1>elle!cnc do~.;ru italyan
laı-ı ~azyik c~tfkltrin·~ süpbe ~·ok
htr. Ru :ı ttretlc Ln.teıı Evir cephe
sinde havli so rsılnuş olan ltalyaıı 
t,.,._vvelleri P'~ l.;:a•lnr !o:~;l''<~11e a~riye 
çcki1!ıı=~ ols:ılar da. ta::vik tcs~rini 
Püstcrirse, ilatyan l~\ıvvetlerir.i 
i!dve avrılnnş 3firec~f:!iz. 

nu takd:rı!e i~e. ~ema.~?nrtnl k:ay
b~t!'.1C~, İ5lcnı.ivcn İtdlv::?.nl.ır~n 
l\{nl:~·YO.!-." dn~t·u c~~iler•!'k. orada 
bir ıncv•Jaıı n1 · hlr~"bC',İ k:ılıul et~ 
n1eıf'ri J!=n~ "·c.ı~c kf. !r. 

--0--

Rornar. yanın da üçlü 
p2kta iltihai::r 

be le:ıi5or 
( 1 hıeı ıı:alıf.l'1:'den dt"n;n) 

hayrcttı"! hu'';.i.ko1:ın1u~hr. Yahtı.z şu
r:.ı~ı 'll.rt!:r ki, :"'.l~ -arlstan:n ye!li 
Avrı.:.ı1a .'ljz;uutna ;;ıe t:ır~da !!iznıct 
etme:. iikrinde oldu!:ıı ve Transil
val''"adaki Rumen ekn!liyetleri 
lıskkmdaki truıhMitlerine ııasıl ri
avet edeceffi ıuerak 0Junn1aktadır. 
·Rumen 7n:ıtlıt!atı, Alınanyanın 

kendi slvaset nyuııtnı:1 cenubi}. 
şar!<i devletlerini sürüklemek için 
sarfettiği ganetleri eremmiyetle 
kaydeylcmektedir. 

Yeni münaka e vekili 
İJ başında 

( 1 inci sah il eden devam ) 
ralc kadroya dohil nrkadaı;larmla 
takatimizin yettiği katlar lıu i~i 
iyi haşarınya va an ve millete bu 
volda da hizrr.~tiınôzi cılaya çalış
mak ş .. ar1ınız olacaki!r.> 

Di;;er taraftan •ılıhi sebepl~r 
dolayısile ist!fa etlen eski Vekil 
Ali Cetinka'·• da düıı Vekal~te ge
lerek muamelô!ı lıaldine tlevir v• 
teslhn etnıh:ııtir. 

Ali Çcliukııy:ı holde toplanmı~ 
olan Vckıilf•t nı~znHr!n:rını. sıhhi 
selıcplcr dohnsile id'fa rtmi~ •ıl
d·,;""~nnu, kcr.~literini Y<''!li ve de
'·~rİi Vekile emanet ettiğini bildi
;;p veda etmiştir. 

Dün yapılan tecrüb-ler 
Nii'dc. Tekirdağ, Iğdır ve Mı=r

sinde dün hava tehlikesine karsı 
pasıf korumn;ı. tecrübeleri vapıl
mıstır. schdmizd' de vakmd:ı ~e
oe val«i b.r ı..ecrübe vanı:ı · caktır. 
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1 
içindel<i 

Hadiseler _______ ,_ 
(Bu yazının metinleri Ana. 
dolu Ajansı bültenlerindeR 
alınmıştır.) 

Telhis eden: iUUMIMER ALATu& 

Ürler paktına illi.hak protoko -
!ünü iıınıalıuhktaıı sonra, Buda -
pcştcye ılönea llrlacar Naz:ırlan Na
ip Amiral Horti tarclından kabul 
edilmişler ve iuhat verın~lcnld·. 
l\lacaristanm, bu ittifakla lınrbia 
ge'1işlem"'1i takdirinde mihver 
devletlerin~n yaaıntla yer alması 
lfızıııı gelmektedir. Roınaya göre, 
iltihak k.ayıbız ,,.c şı.:,;.·l.si:...C:.:r. 
Şimdi l:omany3 Ba~vckili G.,._ 

neral Anto.ncs.!tu da Ilc;:.-ı:::ıe ı.-.ü

teveccih"n Eült.rc~tcn harl·.4.:ct cdf"
rck, Alıill!.n hudu.lunıı geçmlş v" 
lıudu l la protokol şcli tr.rnfından 
karşıbnmış bııhııı.maktrclır. B:ıır 
vekil, rcu&utinrl~);, d:Ker n:ızır
lar!:ı lıirliktc bıı~ün Ce>·lıne Va7-

ımş olacaktır. 

Stefa.ni ajansı, İtalyruı Jiplo::ıs
tik ıuahfellcrinin, Ro:ııany~nnı da 
pak'~ iltihak cdectği kanaatiade 
bulwıdu~unu bildirmektcd:r. 

Ayni ajans diyor ki: •Blcka ı!.ı>
hil ruH!c\lcrin h ... yeti umuın! ;· e .. 
sin.!ell Av1·upa~!oı hariçte o!~rıık 
yalnız İs\"oç ve İ•viçre knlacak ve 
bımL • c!:ı Avrup.::c!a yabaucı iki 
ci.s't_ı g~bi Zaln;.ayı tercih chnr:z~ 
!erse, kcndiliklerindtın hkı~a d•lıil 
ohno.yı dt:şünecc:.lerdir. Porieki· 
ziıı muvafık vaziyeti, !Uadrit yolu 
il<· ve bilvasıta kaydcdılınelrtcdlı. 
Savydlcriu p·CDSip itibarile mu
vaCakati elde etliln-l.İştir.• 

Ayni İtalyan ajam1na göre ·A•
rupaııın müttehit idaresine karşı 
koymuş olan Yun:ıuiı.tıuı dcli!iği
cin eczasını çekecekmiş. Türkiye 
ise. şeraitin ilcaatile, yeni A \"ru('a, 
Akd!ni'Z ,.e Asya nizamı lcl1İıle ve 
yahut yeni •İstem aleyhine v:ui
yet alna'• muburiyetinde kala -
cakınış.• 

iNGiLTERENiN ;ı:OSKOVAYA 
TEI<ill"LERİ 

İngili~ Hariciye Nazırı Lord H:ı
li{ak~ <lün LoNli:ar k.:tnı.:ırn~ında 
söz ::!arak, umumi s.i3'·a.ti v:ız-iye
tin btr izahını yopm.ı:, ve b;ihlll131l 
denıi~tiı· ki: 

•Elimizd<'hi malftmata :tıt't'-anın, 
Moloto{ım Berllı:ıi ziya~eti esna -
sında olnp bitenler hPkkında işıı
rrtte buluwıuık fü.crc ~imJ;tik 
söyliyebilecclt pelc az şey urıL.r. 
Sovyetlcre bir tie.u.ret aulaşnuısı 
için ba'IJ tek.li'flcrıle bnluu~uk. Bu 
tei<Ji.fler lıfıla Sovy<'•lcr biik.Jıne -
tinin önündedir. Jı:.alıul edilecek 

Bulgaristana 
• son tav:;ıye 

( Baqmak<ıleden devam) 
znm• oyunu.na ve 00.tuniuSUJl& 
getirme5i nuıl beklenebilir"!. 

Böyle l>ir taleple korşıh<şbğmııs 
ve böyle bir tal.bin vU:.u bulaca
iıma kaıuıat gefüd.iğin:iz her anda 
bizi arıyanlar harp dışında değil, 
ancak lıarbin ve tekrar başlıyacak 
mukaddes istil,liil 1nücııdelcmi:ıin 
içinde bulurlar. Buna !ıazu:u, bu 
karardayız . 

Yugoslavya ve Bulgnristana ge
lince, bu iki tlost memleketin ne 
yapfıi:ını, ne yapacai>;mı, ne h:ıl 
ve vaziyette bulunduklarını bil
miyoruz. İtalyaıı ajamının tebli
i(inde adeta bu iki devlet ile tle 
her alışverişin bitirildiği gihi bir 
zehap uyandumak isteniyor. )"u
gos!ayyo:;ı.:n, istilılil ve bl!"li;:: ı '1i 
tclıilit cılceck bel" h.;.ii<z ve tnlep 
1::-~ı şı;sında muknve,ınel edeceğine 
şahsan l«<niiz. 
Bu~~arhtana sen. to.vsiycıniz: 

Tehd."<lc hoyu.ıı e::ıueu~es.i, yaldızlı 
vai.t~cre iııannıanıa-sıdrr. 

Her :t·i ''a:-:iyeti.n de Eul~a.rista
n;n isli!;;.Jilliilc n1nll'flacağınJan ~iip
he etn':erock biitiin Bulgarlar için 
güniln ;veg:ine ha•at b:Jı:tisi olmak 
ikt~za eder. G:ı:H;ı bir .ı-\lm3nva ve 
İtalya llul:oırisfana ha> at hnkk:ı 
vermiycccği kadRr bu::l~Tin uıağ
lUbiycti df' onlara des.i'.eklik \'e 
yataklık etmiş veziye!le ve tarih 
huzurunda kendini satuııliii oJnı:.ık. 
töhmeticde kalnt:lk bir fiı:['1,,.is
tana h::ıyat hrudu vcnıdyccekt:r. 

Bulgar:$tııntn k:::pilttt'ınt h:ıric.i 
kuvvet)el"C' a('n1a'n ,.e t'CH(."~Ji ordu
ları ht!tl~·dunıu?n y::ıns•tırına:rcı ne 
kadar mi!saade \7 C nıüs:ıruaha el
nıivcceğ'i.miz bir va:r.!v·"t ise, ~·ine 
Buirr!tri!iattrn hitArt'flıktan ayrıl
mc.~ı o k.udot.r nlt:yhincdir ve uçu
run~a yuvnr!anı!l~ı;;.ındron ve ke-ntli 
ipini kcnrli el; iJP (~p!·nıesindea. 

ba$ka lıiçl:ir '"Y d•ii;il:!ir. 
CTR't İ7,ZCT EF.İNCl'! 

Doktor ~11'.aziıar 
.Osmarıın • t"L IS 1 ı <;Si 

Pro!~sör dc!~tor 1'-luh~r Osn1an 
sıhhi sel.cplet dolayısile Bal:.ırköy 
eın~·azı a!J:ye hasl!.ne.:.;i seı-tahip

liği:>ıim istifa etm:,tir. Yeri!le <!uk
tor RUstü P.ecep !ayin olnnınuşhı.r. 

l'.ltazlı:ı.r Osman sıhhat ~""'"na iş
tirnk icin An.karada buluı.makta
dır. 

hcdclcriniıı mevcudiyetinden (ay
dalanına~tadır.• 

ÇÖRÇİL DE I>İR NUTUK 
SÖYLEDİ 

Kralın nutlıtuı:ı Ce\'3? olarak 
verilmek ii2.cre tevdi edilen bir 
takrir İi!crine ııöz alan Başvekil 
r:.rçil bilhassa denüştir ki: al-IJı.rp 

mnhiyettc olduj~uım zu:;,ııett'!;:i ıniz 5ahn~si hal:kuıda beyanatta bu -
j('in cevap b::kliyortJ.Z. So\'~<!'llcrin lunn1amııı zamanı olmadJğ;uı ıan-
tonrak illı3kları baL.lrını!:ı L•';'•liZ nediyoruın. Akdenizde iki lıaııı 
taahiıütlerini de nazal·t c!ilıık:l l\! a- cereyan ediyor: Biri, adetf,,;e çok 
)Cll"ak teklifler<İ.~ Luluntluk. Niha- yükse~t diişmnna kaı..·ş ı liısırın ve 
vet iki uıenıleket miinaselıeıleriJU Süveyş k:malınııı miidafnasıJır. 
iyik~tirmek ve suitcfc!ılıüınleı:i ar- Fal<at istila kuvvetleri il'ıerimiu 
tnd!ln 1:'..aldırn:ıak için de, uır.umi düşerse, \'az:femizi yapacağ:tn..d& 
nuüıiyette J,ir tı! :.ın tc!Jiflcr ~··..- kaniim. 
tık.. İkincisi, baslr.ına ııf;rıyan Yu -

Yun:ınis.L1na yartbnttlan bah~;.e- nanistandır. YnnanbLo.n, toprak -
den Lord J-folif!ıks deıııis!ir ki • lla larını milstevtilerdcn ttııliz!e -
har» cok İ)i gidi)or. Onu ?itir - mistir. Daima a~ bir yük altm-
m1::~t ic;n 11z veya ça~ btr 'illil\&n da bulunan knynaklanmızd;ın Yn-
g~nıe~l-;ıin rher.ur.~ycti ytıktar. i- nnnis!;!na faydalı bir yardLm uis-
t:ıI,·ada vr.1.iyctten o kad9.r meın- betinde ayırahile<!eği7., Gideceği -
nuıı olını)auların sayıM gittikçe miz yo( ınundur. Siındive kadar 
artmakladıı·. Yunanistona ınüın- bu h~•p t:ım sil:.ııU: bir Almanya 
ki'n cblıikcek her ::MU yaı-dım- ile dörtle bir silf.lllı Br:tıınya ara-
da bdı•ıımak, hHk•ime\in tesbit ~ında yapılmıştır. Böyle olduğu 
etmis clılugu bir slyo.scttir. halde bunu o k~dor fena başamıa-
Alnıanyaya r.et:ncc, evet, lmv - dık. Karsımızdakilcrle ayni der&-

vetli ve azimli bir diişıııaııd:r, fn- cede ve Jıatta daha üstün siliı.hh 
kat ! '{a~creyi istiLiya uıu,.·::ffak olacağıma. zanıaeı itiınat ve ij -
oL-u;ı.aınıstır. Hitlerin şinıdiki gay- nıitlc: görüyoruın. Bize zaferi t .. 
rcti. yaklaşmakta olan kışın acılık- min edecek, Amerika ve Büyük 
!arına mille.ini hazırlamak için, Britanya imparatorluğu te"'8n&o 
bazı siyn•i mııv~ffakiyetler elde lcrinin, talimhanelerinin ve ilmin 
etmek hususundaki çırpınmalann- bizlere maddi üstünlüğü teıniıı o-
dan ba•lca birşey değildir.• ~eği zamanı Mlcliyorum .• 

İNGİIJZ KRALI AVAM HARP VAZİYETİ 
KAMARASlNDA Yunan cephesinden Atiııaya ıo-

İngiliz Kralı dün Avam kama- len haberlere göl"e, Göriee iizeriıl-
rasmın yeni içtima devresin; ilı:i deki Ynnan tarassut poııtaları 11-

nıttukl:ı açmıştır. Kral nutukla- zun bir İtalyan ludileı.inin şehir -
nndaıı birini taht üzeriııde lıiz- den avnltlığını ve şimale doğru 
zat okumuştur. Kral bilhassa de- çekildiğini &örmüşlerdir. Fakat bu-
roiştir ki: •Milletlerim ve miitt& nun umuılli bir tıılıliye ba:;lııaıııcı 

filderim, hürriyetin temin edilme- ulup olnıııdıiı maliım değildir. 
sine kadar tecavüzcü milletlere Enir bölgesinde de, İtalyıııılar 
karşı mücadeleye devam azminde ihata edilmek tehlikesine kaqı li-
milttchitlirler. Amerika ile müna- ınale coğru ric'at etmektoclir. Hil-
sebetlerimiz bugünkünden daha tenıadiyen artan İngiliz - y..,_ 
fazl:ı samimi olamaz. Amerika • hava taarruzları dolay~ İtal -
dan !!İttikçe artan miktarda harp yanlar liirumu derecede t~iye 
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( 1 inci whif~deıı devam ) 
ve kendi kec<lisine öten düdiiklii 
balon y:ıygaralariie dolu.~ 

• FilUnı mütclckkir, [alanı şair, 
fjc;manı da münekkit tanırız. l'flü
tcfekkirin faraza 10 cilt eseri var
dır. Hep>i de bir zamanların (Pa
ris) inde otı, an efendisi filozof
tan te::-('Ün1c. .. Geriye birkaç ına· 
kalesile birkaç sohbeti kalır. 

Bu mütefekkir Türkiyededir n 
ismi bizce mal1fuzdur. 

Altmışına yaklaşan şair, son 
haıııaratlıkları n1iistcsna, ya]mz 
60 mısra yazmış"'· (Greta Carbo) 
vari esr;.r ı-.e~csiıti yüzllndcn dil -
.şü.rcernck ,.c z:ımiln.a hedef kur
ın:ınu.k iı;in<lir. 

Bu şair 'l'Brkiycdedir ve ismi 
bizce m?.LfttJ:dur. 

S!ınfta yokJama ynpnrca~m:ı 
(mevcut - namevcut ... ) diye san
atkci.r :roklnmnsı yapan miin<'k. -
kit. biit:in salf.hiye!!ni, beş buçuk 
I&; i'-lli snhrla, üç buçuk nş:ığılık 
nük teye bor~Judt•t'. 

Bu müncl ldt Türkiycdedir " 
ismi bi"".ce ıuahf11:r.1cr. 

Buna ı-ağn•eıı !11ü~e!e1 - 1·~r, ken
dini y:.:-ni bir düaya gür~lşil!!c: ~a
ir, yt'nİ bi.r ses cc\·lı~rin'!; -:uünt"k
kit de, bir tenkit ülçiisüne sahip 
lca!ml eder. 

Bir günlük 1:.ı>ylik l:eylil..tir der
ler. Sayt!ığım z..avai!i!;u da, giin
lUk k:ıdr'lnun f:ıui, f:ıkat m:.i~\!!-ielli 
l:.ürük bcyl•ri... 

c 
Taıız.iınattaııberi soruyoruz: 
- Olınuym·, olınu~vor; ara~a 

nlQn?. 
1\fe..~leyi ÜPİina ke)·~iyet ccphe

si:.1dc11 ele :ılıyo•·, °d.ahua t\!rkibi 
bizce uı·~chul bir l\.<'yfiyet c~W:liği 
vehmediyoruz. Hal.hytı; birşey ı 
yalnız keyf:ye tile var veya yı.ktur. 

FakR! Jv.ıııcc "e İ:;Lc ul3bclle bıı, 
tlo;, n l,,ir ıuetod .ı~ğil... 

Henüz kemmi,.."t ;Gku.!~nu !:Ö· 
kemt-nı.i~ bir hnıuJ~r.h;, ke.~ fiyet 
ufLu üzcrluclc düşünülunez bile_. 

Kt!3·fivet, tecc:lli:-:lni i~i nıe.-ha
!edc tamnmlıyan ı,;,. sır: 

E'"""elfi k!!nın:ıi.vct ihtiya~ıuı mey
dana ~~tirir, Jıer ch:nıin reıud;ıki 
me!\fu1 ihtiyncı gibi, !H.~lukb yer 
i~gal etme h::ıs.sw.sıııa eıcr, oudıı..."l 
svnra kendh .. ini ii.ud-ı.!:10 · r gt~"'r. 

ll:ıdytım madenbıin bile, ;Jiç dc
ğlh•e binde bir nıiligr'lı1ilık hi~ !.ı..ül
Çefi ol;n~lı ki, bir lfadc~i \·e te:iiri 
hulınısan. 

22 mulı e'Lir daha 
yııkal;!ndı 

( 1 inci sa1ııfed~n det•am) 
Ebü. -süut caddesinde Vitali, Tepe
başında llfoiz. Galatad:ı Nesim, 
G~latada Şehsuvar soka{(mda top
tancı ka~ıtçı Ralef. Teııebaşında 
kiıi!ıteı Havik. Ymicamide piki 
[Moiz. KUS!ZUncukta Elv:ızar. Bah
çekapıda Kirlror ve Şahin cep fe
nerleri ve pilleri ihtikarından ve 
Fı=rmenecilerde boya fabrikası sa -
hroi Yorı!i de boya ihtikarı vaı> -
tı.iiından yakalanarak adliyeye~ 
rilmişleniir. 

Ketencilerde sabuncu han cadde
sinde 4() numaralı toptancı İs:ıkın 
ma~azasında tezgahtar Elbadan 
kiıiht almak icin müracaat eden
lere kaiictlarının ı:ıolis müdırivetine 
satıldığını halka ve memurlara 
sövlediiünden yakalanmıstır. 

Nişantaşı.nda Vali konağı cadde
sinde 83 numarada kömürcü ve o
duncu Yardan kömür ihtikarın -
dan. Kocamustafapaı;aıfa Berber 
$etik sokağında Manol kok kömü
rü ilıtik3nndan. Bakırkövde İstan
bul caddesinde bakkal Yardan 'kah· 
ve saldavm be'V1l2 peyniri 60 ku -
ru.şa sattığından tutulmuslard!r. 

Üsküdarda Uncular caddesinde 
3 numarada bakkal Hakkı. Hm -
miveti mlllive caddesi 118 numa -
rada bakkal İhsan, Toptaşı cadde
sinde 7 numaralı kuru kahveci 
Tahsin. avn.i caddede 33 nınnarada 
Yakuo ve ortab Hilmi, 49 numa
rıoda bakkal Ahmed de ili ti.kir -
çile adliveve verümişlerclir. 

* Vıışin«ton 22 (A.A.) -Ameri
kanın veni Fransa büyük elçisinin 
tayin edilmek üzere olduiiu Fran
samn AlroAnyaya karşı tak:ındığl 
tavn harekete karşı .Amerika hü
kQ.m.,tin.iıı itiraz etmediiti suretin
~ te:bir edilmektedir. 

Tahavyiiz hassası olınıy~u. ·ue
k:tn iş.,<""31 etıniyen m:tddenin na 
kendisi vardır, ne di! lıru-lın~ .r:i bir 
vıısfı. _ 

!lladcnleri teneke cl<!,,;:u lıatd"' 
radyom taklidi yaııan 1: u numc'f'o 
cutlııra bildirmelidir ki, radyo • 
mun ratlyom olarat< ,- arlıjtı dero
ccsindo var olmı~a karar vcrea 
insan, dit cilt fikir ve şiir maya
lastırınaya mccl urdur. 

Rndyomn vr kes:ı.fct sırrını ya
ratan Allah b'!" kitapLk wz kad
rosu içinde konuştu; kitaplık s~ 
kadrosunu yarattı. 
Sahtekirlığa nıetı.:Jik vernıiye • 

llm.-
Kitaplık hacnıi olnnyau müte -

fekkir, şair ve nıüne~UUt; riyad 
b;r kat'ivctle n n1cv<"uttur. 

E'ina\aştrrn1atl1ğı ı;.en!.czfn nıii -
tefekkirindeıı, ör;,:ük~tirm,>,:I i~i 
şiirin şairindrn, i~!cü 'e ~O rrıedigl. 
tenkidin lllÜilekk.itl :nı.l.!:ı i;.r niyo-
rum!. ,, 

.~Jet ve iş di::e :ki ~:v ~nıyo .. 
ruz. 

Aletin hakkı vrı· l}llit1s~~ i~ öksüı 
kRlır. 

Ne diye mevlıcm h:r t ... l un i' 
no_·z~riyelcri kuo-•~)"Ot ırz. 1$4 1:! rni!v

hu ~ı ol.mı yan t? t: ':.:a (: 
}_leli kullanma"· wm, ~!eti i~let-

meklen iriz~z. 
Aleti işletn:ıe~e sn vaşnı:ırı-,ımı

zın ve uels.imize lıuy!I:!:ı :niil.lct 
verişimizin dr- hile. ·i n~· k: 

Böyle bir işe l:ai.! ... tı~ttğlnll z ar;ı
d:ı, bütiia Küayet';.i7h~ ve ,-tyıbı -
r..ılz. ~uyu çckH~rıi~ •:r:s.u~hı ha
vuz dibi gibj n!C~'dnna ... ıka<:aktır. 

o 
Bir miskal davı:! tozu Ye' bir 

miskal ınİD:\re ~ül~ec;i pc lc~e ge
zercesine ~rııdığ:ın;z ve bu!".l:na ... 
dıihmız ktyfiy.,.t tıl.ır.11. onl !;a rşı. 
i."l.iidatszlıirımı7. kndar. ileti:ıc gÖ9-
tcrdiP-imh Sll)~!Sız1ıh )qzUndcu e
le gcnıı.iyor . 

o 
ller hirinin kitabı h:::l;nfi,_', an• 

l!au bal, inekten süt~ l::.oynudan 
rüıı lstiyo~'hl rla: ıuütc~\ !J:rr. ş::ıi.r, 
nıüncl:kit n1.!:k~nılartr .... "l kuı•ıln1ut 
sahtckhrlardan kit~p isl ~u:y'llrUL 

• 
Tavuk mu yumurtadan çıktı, 

yun1u.rta mı tavuktan?. 
S<ırgunun daha (elini var: 
insan mı :.ilaptan doidu, kitaf 

I!ıt insandan·?. 

lierbe1ler araaında 
dedikodu 

( 1 inci salı;ftden devam J 
anlıtşılaeağı v~ile berberler ıneır.. 
tebi k.at'iyyen şahsi hi.r müessese 
olarak açıbnamıştır. Maarif mü -
dürliitü de böyle bir mektebin .. 
çılmasını liizumlu görmüştür. 

Komitemizin topl.-ıruuadığı ithıo
mma gelince: Biz komite azalan 
daha 11 martta toplıındık ve her 
azadan mektep için 2.S kuruş yo
rine elli kunq alırunıı.sım karıırlaş
tınp comiyet idare heyetine tek
lif ettik. Fakat hu nedense reilı 
Mustafa Tur:ın •ben bunu yapıo
maın. Heyeti umumiye kararı l:!
:umdır• deoii. Dijer tarailan da 
ticaret müdürlüğüne giderek cbö:r
le bir heyeti umwuiycye lüzum 
yoktur. iddiasında bıılilll<hı. Es
naf cemiyetleri müşterek bU.....11 
reisi Kilzım dn bana •fevkalade 
heyeti umumiyeyi toplaınıyalım. 
Ben siu ıtoe lira mektep varidatı. 
temin fldtteiim. dedi. Fakat ay
lar ~~rtiii halde varidat buluua
madı. Reiı de bir teşebbüse geç
medi. Bir-aleyh mektebin açıl
m•m-ndan DİZ d.eiil, Mustafa 
Turaa ••'uld!.ir.• 

iki artist arasında mü: 
essif bir hadiıc 

Raşit Kiza tiyatrosn -artistle 
rinden Btıyan Hayatla san'atkar 
Halide Pişkin arasında bir ınüna
kaşa olmuş, bunun ii:ı:eriııe Hall
denin .,.; Vedat Hayatın Taksim
deki evine giderek, iddiaya göre 
sofra !Hçafı ile ı:-enç kadına hü
cum edip hakarette bulunmuştur. 

Miiesm hid~ Beyoğlu 3 üncil 
sulh ceza mahkemesine intikal et
miş, Vedat 3 gün hapse mahkıi.ııa 
edilip ceza&1 tecil olunmuştur. 

malzemesi geldiğini memnuniyet- kıtaatı alamaz olm~rclır. llal -
le ö;ren\vorıım.- yaıılar Arnavutluk içindeki yeai i~!iiimim~iiiii·ama-B&ıt~gu~··~a~m;;,•;;tinı;. ~e~l~er;dd~en;;ii~tiiı·ba;;;r~e~•~ 

K;altn - ik"nci nutkunu Lordlar mukavemet hatlıınnı tntmıığa ça- T A s .• 
karr.arus ııda Lerd Şansclor Si - lışm<ıktadırlar. •inemasında 
mon oktım'l~lur. Kral bu nutkun- İNGİLİZ HAVA fAKE'ŞAU @ 

Türkçe sö~lü, Arapça ~lılh da da hulii.satan diyor ki: •Bir S&- ESİR DÜŞTÜ 
nctl<!n fa,iaılır deniz, kara ve ha- Komadan bildirildiğine ıii.r• 
va kuvvetlerim hiinivetin dava- Vellin.l?ton tipinde bir İn~1iz tay-
sını mfalafaa ediyor. Almaııya ta- yarcsi Sicil yada yere iamete ~ 
rııiınJan istila edilen memleket - bur edilmiş ve i~d.e lmlnnaa ,.... 
lcr:n hükunıetlerini buraya ka- eli kişi erir al:ııımıştır. Bımlanıı ,._ Mevsimin ea büyük e~k filmi 
bul c1"ıcl.fo memnuniyet duyuyo- rasında Hava llfareşali B&yt O- l'm 'dr JMr mevzu ... Mua:z zam bir tem.oil grupu cözler 
mm. Fransız feıak~tinden sonra, Tıı<ior ile bir binbaşı ve ldiı;ilk .._şhnn tleJıoo,rlar arasmtla gtiseran edea yüksek bir aşlruı 
nı:Jyecav;2; 0 yaımıda yer alınış rütbede üç snlıay bulmıınaktah bazİJı bir romıım 
elan it:ı\ya Ynnanistana hücuma Boydmı orta şark ~~eri ~ş ıı.. rollerde: 
ka!J..ınışlır .İnıparatorluğumım ~d~a :mnavm ta~ edıl- l Şoıırka ., 1ııilyiilı: okuyucusu (Abdilin~) ıa rakibi 
rnoııı!ckdleri Yunaniı<tana yardı- dıgı, İngrln han kınve~ lı:aıl- ABDÜLGANİ ESSEYİD 
ına ko~aca!J:ırdır. l\lemlcketim, rosunda Yll?'1Ul. 1~. u_ti~•l<ler A.,~ın IÖZ yaşlan Ulminin nnufnlmu .... m.~eıi 
A' ,ı,0 ; 2 n:ı;••·~·a•mı!> ll'!r<rr ve m~rn:> ebetilo bı.dinl;m~ l'?Y~ \ !iı)i=ım=ı::ıımlliıEDllllt;:.JI• NECA'l' ALI 
Tiôrl.ive ile kumetli ittifak mua-_l . o_uıı.~n Manplbia .edl-eU.llııü.__ı; 

iZ YI 
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Bir yandan da Arnavutlar, iıtiklil davasına 
kalkışmıştı. istihbar Yaııtalan o derece zayıftı 
ki.. Her şey olduktan ıonra duyulabiJiyordu! 
Mad!ıın iri mutasarrrl da, resmt 

.T lisanla, bövle brr hevetin ı;ıit
ti~ı itiraf ediyordu. Su halde va
ıivet wk ciddi ve ehemmiyetli bir 
safhava rirnıiş bulunuvordu. 

Sere:ı:den. böyle biT he'l"!te her 
hanııi bir kimse iştirak eder de mu-ı 
ta.sam! bund1uı nasıl haberdar ola
mazch? ı 

lıocf1t«e Krah ııeşlnd Jorj 

Bcı. 11ttada Pürzerin meb'usu Veh
bi Bel'. Manastır<laki akrabasından 
binnden ŞÖ'fle bir mektuıı almıstı: 

c ... Mııkedonyanın, son ı;in
:ı.nle, A vusturva - Macaristan 
d1-vleti himav.,,;inde olarak is
tiklaline kawşacduıa dair bir 
takını rivayetler dolaşmakta
dır. Eıl:er bövle biT şev varsa. 
bilıe vaktinden Öll<!e bildi.riıı de, 
Sae7Jdeki emlftkimizi yok pa
hasına olsun satıp buradan u
nJrlaşalım. ZiTa. Makedonya -
hlara istiklil ~va muhtariyet 
TI!rilecek olursa. oralardaki 
malımız ve müllcü:rnüz heder 
olur ıtider .. İlih• 

'ehbi Beve ııelen mektup tıaki
At.in ta ttrnlisi)'di. Makedonya -
lılıırı Osmanlı devletine 111ındır -
mal!a ~lannı sövtn-en (muh
telit komisyon) un Makedonyada 
el altmd&n nelere ~ıh anlaşı
lıwrdu. 

Plirzerin meb'usu Vehbi Beve ııe
len bu meJrtuıı. vaziyeti müınl<ün 
oldul!u kadar avdınlatıvordu. Ve 
~ası muhakkaktı ki. Avusturva -
Macaristan İmparatoruna bövle bir 
hevet l!itmi$ti. Fakat bu h€yetin 
kimlerden mürekkep oldul!unu 
anlamak kabil olamamıştı. 
Perde arkasında 

Görülüyor ki, vaziyet QOk va -
himdi. Makedonvanın Osmanlı ül
kesinden lı:apanlması hususunda 
ııarfedilen ııavretler, ook esaslı ve 
J>linlasmış mesainin neticesiydi, 
Bu Jlizli ve sivasi tezahürler kar
sısında hill uvuvan İttihat ve Te
rakki hüldlmeti fırka kavııasından
dan ııöz ~cak ve bövle havati 
meselelerle uğraşacak halde değil
di. ... 

Kralına bir ltalya 
müracaat 

ltalvanın Arnavutluk hakkında
.ti ·istil.Acuvane emeller. i çok eski 
kil. Bilmem hanııi İtalyan şairi, 
lfiinün birinde - herhanııi bir ve
ııile ile - Amavutluii:a ııitmiş. sarp 
ve eetin daı'tlardan geçerek uzunca 
bir volculuktan sonra İtalvava 
döndüolii zaman. Arnavutluktan 
behsetmiş. cAdriyat.iğin bu kah -
raman bekçileri sizi bekliyor!• di
ye ba~. 

Arnavutluğun İtalyanlar tarafın· 
dan .istilası ııününe kadar. İtalya
daki mekteplerde küçük QOCıık -
laTa bile cArnavutluk. seni bekli
yor!• terbiyesini veren İtalya hü
kıimeti Abdülhamit devrinde te -
sebbüs edip yapamadın bu isi. 
(meşrutry.,t devriJ nde .oasil yapa
bilirdi? Arnavutluğun iııtilası o ı 
kadar kolav bir is deitildi. O za
mana kadar Balkanlarda bir varlık 
olan c·Karadai!• hii.Jı:Uıneti bile bu 
fi:kre muhalefetler edenlerin ba • 
sında bulunuyordu. 

Balkan harbine tekaddüm .-den 
~erde, yani Avrupada. Make
d<ın vanın Makedon valılara veril -
mesi düsiinüldülü bir zamanda, 
Arnavutlui'!un da Arnavutlara ve
rilmesi nazariyesini ilk önce ortaya. 
atan İtalya olmustu. 

O ııüne kadar hicl>İT al!kası ol
madıeı halde, Arnavutluık hesabı
na söz sövliven ve Arnavutlara hiç 
de~lse istiklAl fikri asılaınak su -
retile Osmanlı hükumetine isyan 
telkin.ini ihmal etmiyen o ııünkü 
ltalva hükfımeti de Balkanlarda 
:ıı:undakcılıl!a baslamıştı. 

Bir ııün. Balkan muhtelit komis
vonu umumi katibi Mister Arthur'u 
ziyarete eelen Arnavut beylerin
den mürekkep bir heyet. muhtelit 
korr.isvOfldan Arnavutluk hesabına 
vardım ıı:örüp görcmivcceltini eor
mustu. 

Mister Arthur'un değil. belki İn
giliz Jrüktımetinin bile o ıı:Wıe ka
dar diişiinmedii'ti meselelerden biri 
olan cArnavutluifa yıırdmı· key
fiyeti bir anda Mister Arthur'un 
zihnini lrurcalamaii;a baslaınıstL 

Arnavut beylerinden mürekkep 
bevetle muhtelit komisyon kat>bi 
umumisi arasında neler konuşul
duğumı keııfetmek imkAnsızdı. An
cak, bu heyetin Arnavutlul'!a dön
dükten sonra mahalli hükfunet er
kanına vani bizim vali, mutasarrıf 
ve kaymakamlarımıza kareı al -
dı~ tavır ve vaziyeti tetkik etmek, 
bu ziyaretin ifade ettiği manayı 

anlamda kafi gelebilirdi. 
BirJuı.c ııün sonra Yan va valisin

den dah!Ih·e nezaretine gekn şu 
'asa telııraf. bu zivaretin mahive
tıni pekala ortava kovııtıilivordu. 

Yanva valisinden gelen tel.ırra! 
meali sundan tbaretti: 

cArnavutluiun muhtariye -
tini istiven hiiT Arnavutlar İ
talya Kralı hssınetlO. Viktor 
Eınanoel hazretlerine mÜTa -
caat ederek. bu huwsta ken
dilerinden yardım istemisler
dir.• 

Gerci bu telırraf Yar.v2dan Babı
ilive ı.teldikten sonra. fstanbulun 
siyasi mehafilJnde de birrok dedi
kodular baslamamıs dei:tildi. Me
sela. hükumet bazı Arnavut meb
uslarından bile şüphe~e <ifü·.'rek· 

•-Siz, nasıl oluyor da. bir takım 
Arnavut beylerinin vaotıeı bu te
şebbüslerden haberdar olmuyor
sunuz?, demiş ve meb'u.~ları sı.kış
tırınaifa baslam~tı . 

Bundan daha bos ve manasız bir 
tazvik olamazdı. Zira. bu teşebbüs 
Balkanlarda cereyan edivordu. 
Halbuki. Arnavut meb'uslannın 
ekserisi İttihat ve Terakki fırka -
sına mensup olarak ve hemen hep
si de o sırada lstanbulda bulunu
yordu· 

(Devamı TUl 

Cabıık ve iYi ciinemeden yemek yiyenler. 
t'azla baharatlı ve biberli yiyenler, bilhassa 
icld ~!er midelerini tahris ederler. 

EK~iLh..:., ttAZlM~IZLE(, 
AGIHLIK ve Baş dönmel .ri 

ve yemekten sonra biltün vücutte ve midede 
altrrlık h is.sederler. 
Yemeklerden bir saat sonra birer tatlı k~ıiit 

MAZQN alıoJl'9"1 HA7t;b;Ii-
MIDE, EKŞiLiK ve YANi\/lA
LARINI ve BARSAKLARI 

vak.an zehirleri l!iderir. 

10.00.0 
\,_~jlg Cl';l_'!lı>:ıı.,"NIYllU -

Sabahları aç karnına alınırsa İNKIBAZ! defeder. Seker hastalı~ 
olanlar bile korkusuzalabiliTler. 

Mazon isim ve Horos markasına dL"l\:.kat. 

900aklar larafındaıı 

kolay Te müessir bir mO.Sta.hz.ard.ır. 

BARSAK SOLCAr~LARINA 
Ka.rşı ıra7et iıe!:lrJfdlır. Barsak ıolucanlarının bü1üklcrde ve 
.ltüçö.klerde sebep olacafı tehlt keJer ı;-öz ö:»ttne alınan.lt solu· 
can haYlahklarmda bunu kullaıınllları fıydaluhr. 
Bekimleriml7e ve halknaısa tal'siye e41leD lm m;tsiall%1r lıer 

enahaatde bulunur. 

Kutusu 25 Kuruş.. 

lstanbul Defterdarlığı Merkez 
T absil Şeflir.i· de'l : 

Davecs .Z.U...t Bankası İstanbul SU· 
besi Vekili avul<at Asım Sorsun tara. 
lından, Sultanahmette Cankurtaran 
mal-..allesinde 56 sayıda Hasan Tahsin 
aleyhine açılan 8'2 lira 50 kuruşun maa 
faiz ~ ücreti vekllet ve masarifi mu• 
hakeme tahsdi ha kkındakl alacak da
vo; sından dolayı, ikametgfihının meç • 
huliyeti haM!bilc llfuıen y2pı.la0 tcbU... 

1 gata rfi.ğmC'n mahkemeye ıeJ:miyen da
valının &JYabmda icra kılınan duroş -
m&.sı sorıunda · Meblftğı mezk'O.r 82 lira 
50 kuruşun 20/2/gf-O tarihinden itiba· 
ren % 5 faiz ve ~ 10 ücreti vclc.Alet ft 
masarifi muhakeme ile birJ!ltte tahsi
line 8/10/940 tarihinde kanır verilmiı 
olduğundan t.ebliğ tarihinden itibaren 
8 gün içinde temyiz etmediği takdirde 
bıi•tmü mezkılrun kesbi kat'iyet edecetJ, 
hüküm hu15.sası n1akam1na kaim olmak 
üzere ilfuı olunuur. 940/896 1 

/ııızııım•eıDr hısan Sami•llll!•IŞ 
iı,TAFİLOKOK AŞlSI 
İstatilokoklardan mütevellit (er

genlik. lnm çıbanı, koltuk altı ç,
banı, arpacık) ve bütün cilt has
talıklarına kar,ı pek tesirli btr 

a~ıdır. Div:uıyolıı No. (113) Uill 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

......,.\Jikürme döküm parçalan i'lla U 
usulü> br.kkınd3ki ihtira için İktısat 1 
Vek.Rletindt'.'n i~tihsal c-dilnuş \l1an t son 

1 
teşrın 1938 tarıh ve 2705 No. lu ihtira 
beratının ihtiva ettiği hukuk bu kerre 
başkasına devir veyahut icadı Tilrkiye ... 
de mevkii fıile koymak üzere t~ara dahi 
verilebilereği tek.li.t edilmekte olnıakla 

bu hususa fazla malôm:ıt edinmek ist!
yenlerin Calata , ıa, Aslıın Han 5 inci 

GaJata Arap camii K.ebcci 12/14 numaralı yerde 3455 adet muhtelif çini ve kat 1 - 3 No. hıra müracaat eylen1eleri 
çlmmto 22/11/940 günü saat on birde mahalli mezk'Oırda s:ıtılacagı. cllOll> \_n._rı'_' _01_11_n_ur_. ___________ 1 

-

____________________________ ! s . . 1 
fl.~,:oız:ıı , I R K E C 1 ı:;;;. ™ 

1 

Uct Liralık Lira 

.1 2000 - 2000.-

3 1000 - 3000.-

2 7~ 1500.-

' 500 - 2000~ 

8 250 - 200ıl.-

as 100 - 3500~ 

88 50 - 4000.-

'08 20 - 6009~ 

Türkiyl! l:; tank sına para yahrmakla yul
Y.JZ par, birik~:._.i§ olmaz, a. nı zamanda 

taliinLi de denemiı o u :ıunuz. 

ıı:..ı.teler: 4 Şuba&, ! Ma- \11\ Knmb:ıralı ... tamban«u 
T8 1 Aimloe. a İkinci- '. hesaplannd:ı en u elli ıı-

• \ ram bullll1An1ar kur'"'1'• 
1-"1 tarihlerinde J'aııdır '. dahli e.lilider. 

Sahip ve neıriyah idare eden Bqmuharriri 
ETEM iZZET BENiCE 

llstldığıyer: SON TELGRAF Matbaaıi 

t>a 'kı rr.sö'.}üt ıı~ D<rlcıpı 

l-Ialil Sezer 
Karyo!ıı fabri: .. ·-•u 1 ~i 
~er;;'yi :ıı' ·a-eı e:ii .i:ı; 

ZAYİ - Sahibi bulunduğum 3783 
pUıkalı kamyonetimin arka pJ:',kasıru 

zayi ettim. Yeni~ini çıkaracağı:ndan 

eskisinin bü.kmü yoktur .. 
Osman 

ZAYİ - 934 - 935 ders yılına ait Kar
tal Maltepesi ilk okulundan almıs ol
duğum tasdiknamemi zayi ettim. Ye
nislııi alacatımdan eskinin hükmü yok. 
tur. 

No. 70 Havva 

- Dalga Uzunlu;;..: -

1648m. 182Kc/s. 120 Kw. 
T.A.P. 31.7 m. 9465 Kc/s. 120 Kw. 
T.A.Q. l!l.75m. 15195 Kt/s. 20 Kw. 

Saat 18.00 Pı:oıuam ve memle
ket saat avan. 

18.03 .Müzik: Radyo .Swınıı• ku
artetı (İ. Özı;ıör ve bte• böcek -
leril 

18.30 Müzik: Büvük fasıl heyeti. 
19.30 Memleket saat ayarı ve 

ajans habcrlerı. 
19.45 Müzik: Bera.ber ve tek şar-

kılar. 
20.15 Radvo ıı:ızetesi. 

21.30 Konu:ıma (iktı'>l!t saati) 
21.45 Müz.'k: Radyo salon orkes-

trası (Vıolorust Necıp Askın Kia
resinde) 

22.30 Memleket saat ayan, ajans 
haıberleri; ziraat. esham - tahvilat. 
kambivo - nukut ıl:ıorsası (Fıvat.ı 

22.45 Müzik: Radvo salon or -
kestrası proııramının devamı. 

23.00 Müzik: Dans müzi.ı:p. (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki proıı:raın ye 

kapanış. 

RAŞIT RIZA TIY A TR OSU 
Halıdc Pişk.ln beraber 

Bu aqam Üsküdar Hale ııb:ıemumda 
(0 GECE! 

Dram 3 perde 

E i 
1 

Türk dilaverleri islfnn.iyct namına 
hareket ediyorlardı. 

Böyle bir zamanda Tunustan Te
neze kadar Türkler taraiında.'1 bir 

Telmesaıı Tenezin ı;ıarp tarafın
da olup ve Oran limanından biT 
kaç merhale içerıde büyücek bir 
kale idi. 

üzerine h.'t kimi ve bazı ll'knbası 

bırlıkte olarak Fasa ve oradan 
Telmesanın iskelesi olan V ehrane 
gelip mesbur befincı Şarl ile mu
habere ve İspanya devletıne ilti
ca eyledil<·r. 

Halife Diya ın 
10. 49 Yazan : M. SAt..11 KARA YEL 

1.: 

Arap halkı Türklerle beraberdi 
Oruç ve Barbarosun maiyetle

:inde bu!u:ıan askere dahi bir ni
zam v"rildi. Yeniçeri askeri l(}bi 
on kişiye biT onb;ışı, yüz kişiye 
bir yüzbaşı, bir. kişiye bir binboışı 
kumandan tayin olundu. 
Donanmayı da tecrübeleri yük

ıı<;k Reislerin emrine verdiler. Yal
nız bu teşkilatla Oruç Reisle Hrzır 
Reis biri>irlerindcn ayrılmış ol • 
dular. biri şarka, diğeri garbe ba
kim vaziyet aldı. 

Oruç ve Hızır Reislerin riyaset
leri altında buluııan yoldaşların 
umuıcl meclisi emri idarede müs
takil tanılarak anlar ise bir"'1' ıla.li 
menzelesind4! ka:dılar. 

Oruç Reis ve Hızır Reis idarf!Yi 
ve a.skeri intizamı tcsi~ ettikten 
sonra fütuhatlarına bııqladılar. 

Bu as;rlarda şimali A1nluı sa -
hillerınde ehlı isliımın kuvvetine 
fütur ı;ıelerek İspanyollar daima 
tagallüp etmekte idiler. 

Bunun en büyük hikmeti ise t.
panyollarda yeni icat ailllılaruı 
bulunması idl 

Sonra Arap hükümdnları umn
ru idarede iktidarsız idiler. 

Bu sebe:ıle İspanyollar Arı.plan 
her vakit bozalıiliyorlardı. Arap
lar zafi:v•te ~aml'llndı. 

Fuat Türk dl.l!verleri lbu ta -
raflara aelince vaziyet değjıti 

hükUmet t.-şkil olununca civarda 
bulunan Arap hakimleri bu hü -
kiınıetln her tarafa kol atacağ:nı 
anlayıp, ;slami) etlerindeki hami
yetleri ziL d<ılay sile Türkler a
levhinde taraf tara! İspanyollar
la ittifaka başladılar. 

İz;lam olıın bu Araplar ehli küf· 
farı ehlı dine tercih ediye>rlardı. 
Çünkü bu Araplar Endüklsiin in
kırazından sonra sefahate dal· 
mış!ardJ. Türkler onları kur -
tarmaRa ve Afrıka şımalınde ıs -
limi biT hii:ltii.ınet tesisine çalış
tıltları lı.ılde onlar İ&'pan~'tlilarla 
ittifak edip Türkler üzerine sal
dınyorlar<lı. Bunu y~r daha 
ziyade Arap hikrmleri - şeyhleri 
idL 

Fakat Arap halkı ekseriyetle 
Türklerin ıslfuniyet uğrunda ean
lannı feda ettiklerini görerek on
larla be<aber obnwıtu. 

Arap hallı:ı '2:mali Mri.kıımn 
Türkltt ellne geçmesine taraftar 
idiler. hı.. bu Q<bil yerlerden bi
ri&i dahi Telmeean idi 

Telmesan kalesinin hiik:imi Ce
zaırı 1uduer elınden kurtarmak 
için İspanvollurla ittıfak et.ıniı;ti. 
Llkın I::ıkımm ehlı küffar ile 

ittifak edip Türkler üzerine hare
kele geçe<.<·;:inı haber alan Arap 
halkı i.wan <>tti. Hiıkı.ını kafirlik
le ilham cd;p Oruç Bey lehiniie 
nümayı.şler yaptılar. 

Hakun ı:.ümayi.ş.1.eri bastırdı. Bü
yük bır kuvvet toplayıp Cezair ü
zerıne harekete karar verdı. ,. 

Oruç Reıs bikıının kuvvet top
layıp il2erıne geleeeğmi derhal 
h&ber a1dı. H:wr Reısi Cezairde m. 
raktı. Kendial bir Jı:u.....et.ıe Tel -
ı:ıı.esan üzerme yürüdü. 

Arap ahali Türklerin yolda ol
duj!undan haberdar olunca kö • 
künden ısv an ile hü:imlel'ini hal
eylediler. Oruç Beyı ıstikbale Jı:.oş
Uılar. 

İşte Telmesım böyle sii.huletle 
fethe>lundu. Llk.in bu meselenin 
nihayeti Oruç Beyin şııhadetile <>
dendi 

Oruıç Be,m Ttimesam stBlılJ 

Şar lken hem İgpanya kralı ol
mak, hem de ı:arbi Avruµaya lııi

kim bulunmak hasebile Avrupaca 
şan ve şöhretini derecei nihayeye 
kad•r vardı.rmağa harıs olduğun
dan Arapların Oru<; Bey a1eyhi.ıı
dekı ilti-naslarıııı maalmemıı.uni

ye kabul eyledi. 
Marki De~ n.am aerdar ma

iyeüle bafaci kafile olarak bin 
beş yia ne1er tilfelr.enda% ve bir 
havli cephane ve miihi:m:rnatı har
bi3>'e eevd'3'flk h.akim.in cemine 
muwffalı. olduğu on beş btn nefer 
Arap aakeri dahi birlikie oldıığo 
halde Telmesaıı üzerine yüriidii
ler .Bu ~~ Cezairde ltardep. 
nin ,.erinde balıman Hızır Reme 
(Barbaros) ııeJ:ince biuıderi İdıak 
Reisi bir ırılkW askerle imda<le 
~ 

Cev:ı.t Tekin, ikinci şioeyi yan
adıktan aonra, gevezeliltini art -
tırmıtıtı. Hıç durmadan ııöylüyor, 
gıttfu:e de, sesinı yi;kseltiyordu. 
Oturdu.klan masanın etrafındaki 
masalar boşahnı• meytıanenın 
müşterileri biTer ik~r gitrnışti. 
Saat, gece yarısına yakl~ıyordu. 

Garson, küçücük bır sa:lıan n ı
ç;nde dumanlan tüten ibiT sucuklu 
yumurta getiTıp masaya bırak -
mıştı. Cevat Tck.ın, tabaktaki en 
iri sucu~a göz dikmiş, unu ala· 
yım, derken, elinclen çatalı dü
şürdü. 

Eğilip yerden çatalı alırdten gev
rek gevrek ,vülüyordu. Çatalı, ö
nündeki ekmek parçasına şöyle 

bir sildi. Tekrar sucuklu yumurta 
tabağına uzanırk~n. yine çenPSı 
acıldı; kar; zın<k. Cevat Tekin -
elen daha fa zla kendinden geçmiş 
arkadaşı Tahir Temae anlatımağa 
ba;oladc: 

- Catalın vere dii~ uJtur· 
dur. azizım .. Sen böyle şeylere i
nanır mısın?. Ben. çok inanırmı. 
Bu, demek.tır ki bana dost olını -
yan 'bir adam, elimdeki ekmeğe 
göz clikmiş.. ark<ımdRn yav:ıs ya
vas kuyumu kazma~a kovulrnu.,.. 
tur. Çat.olın vcrp dü~mt's~ o d..U,.. 
rnan:mın ümidinin kırıldığını, su· 
kutu havale uğradığını. bu işte 

muvaffak olaıruyacai(ını ı;ö>terır .. 
Sana, bir h.~ka hiıdışc anlatayınn: 
Bir gün tramvayda gidı}ordum. 
Bilet alacafıı:m. 1:1crimi arad.m. 
Para çantam yok. Söyle bır dü • 
şürıdüm?. J-\.atırıma uelm~ti. Çan
tayı, ssbahlevın evden çıkacl<.en 

al'.!r.ayı unııtmıu;tuın. Süt<;üye bo
zu ~: para vermi.ş, sonra, acele ile, 
cantavı sofadaki masanın üstün
de b:rakmı.ştı.rn. 

Para çantasını unutmak da u
aurdur Tramvayda, eyvatı. ne 
yapacafıım, diye dü.şünüyorduın. 

İnecek Lm. O zaman da. işime ı;ıeç 
kalırdım .. Ben, •böyle kıvranırken, 
omuz basımda .bır ses duydum: 
•- O!. Cevat Tekm bey, sız! 

FÖrenler ne olsun?.• 
Döndüm, l:ıll!ktım .Kaymvalide

nin Aksaraydakı evınde oturan 
kiracı. O. hemen ilave etti' 

cAylıüı tııkdım ıçin devletha • 
ne"C kadar gelemedim. Af buyu
run .. Kac ı;indilr narayı yanııında 
ta~ıyorurn. Şınıdı takfilm edeyını.. 

Senin anlıyaca~ın azizim. adam, 
cebinden kiTayı çıkardL B1rer bı
rer avcuma saydı. Sen, benım, se
vincimi düşün!. Oturduğum ka -
nanedt' hır ~ni.s nefes alıını.ştım 

SiTkeciye geldik O ada.rn, uıdi. 
Ben de arkasından atladım .. 

İstanbul Belediyesi banlatl 
Mü!tel.lef oldukları otuz saatlik itfaiye lrunnuru ııören eklplctiı> ~ 

yapılmak üzere 26/11/94-0 tarihınden 30111/940 ıncı günü al<ş<ı,,..,.. cıl 
ıördülı:len ınınlaka iıtaıye ıruplarma müracaaUan iJ4ıı ıounur. 


