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lataıdMai Naz i::P• Ne. M 

Örfi ·dare ka ununun şehrimizde tatbiki için 
hazırlıklara bu sabahtan itibaren başlandı 

Vilayette Valinin reisliğinde ve Emniyet mddilTlüğünde iki toplantı yapıldı 
.. ---- -

#\endi düşen 
ağlama% 

Cöric.'rm. ~ :_. 
)' ._,. 11cıılcrinin Arwa
..,tl•J.ta .,., at~ lteJJ. 
lerinc ~ıldığt bir aıro
ıio Ba'8- Sobraıtyaan
ıio yapılan te:ııahiirat 
rıtôıtôlı ue BuigcıriatG11 

-.lıe.abına z.ararlıdır. 
a , 

~~ İZZET BENiCE; 
~ l'umistaııuı citerini 
'~ ~ ~de<lerkea it .. lyaA onlu· 
(~'1&eri mahiyetinde bu1unan 
~~ loeş yekın kil idi olan 
~aman l'wıa11 erdl&Su 
~~ zaptediWli. 
1ı:'. "'-in zaptı, Y unanhlar içia 
S:ı ııltta llib•i zaelı değildir. 
~-~; llııa varmaaın analılarıdır 
l~t&tij. kahramanlık, harpcu 
~iY•t bakmıuıdan Yunan or-

' ~ aıevkiini kat kat üstün 
~ı.:. saflıadu. 
~·~ ki, Yunan enlusu 

'
~1 bir miidalaaleden azalı: 

~ ~luldaki İtalyan onluslt 
, ~ kaldıtı takdirde :aiha-
' kıaa bir .....aa çerçevesi 
~~- ·re aıiıteeavideri 
~' --a.ıa Nlriip atacaktır ve 
~ .._~ bıııcütı yarı yarıya hal-

• l'.'lf --akladır. Her istika
~ı.~~<maıım faik kuvvetine, 
.'I ~ ~ teıı, lıüeum arabası 
~~- 'l>uıtalenıuı lıartı yalruz 
~ ~ ~ın İ.JMJt ve elindeki sün
~~ ~ele eden kahraınan 
"-' lltilieti Al'llavutluğua için-11., 1'e ayıri umanda italyaa 
~~da_ ına...,,,iyat bozukluğu 
~t.... lıttı içtinap bir he-ıimet 
~~ hal!n<ie Y•.vılırkea Bulgar 

, "ll~114'eıti teıuıbürat INr lıayli 

~ .. atlruattntla wn :uıman
~. t,ı:lıYan n muhtelif telden 
t."t:llt aylan -.ı-iyatton ,$OBra 

• ~ .~İr So!ıraaynının revniyo -
ı. \°' .lezaltöre sahne olması bu 
, 'ııt tldden manalıdır ve özerin-
~~r~lırııya deier bir had;..,dir. 
L~ Soı.ranyada yalmz meb'ua 
~~ konu.,..u~ ve Yunan 
~,. :\'asında.iri Bulgarlardan, 
~i h~tdelı:i BuJıtar emellerindeıa 
~r dilek olarak balıseylemiş 
l"'ti l'dı alcsiilimeli bu kadar 
~•ı; 0lırıazdı. Oumanof meclisin 
~ ~ı:lllıuniyesinde alkışlarmll4 
~li;, rl bu suretle umumi bir 
~ ı~· halini alrmshr. O halde, 
~ ~~· hiansının Sof yadan naklet
\ ı,,,. aber tamamilc doğru ise 
~. ııı.ı:•tan SobranyaSt ilhakçı 
ı"lt1Q ııt emeller peşinde ve 
ı 'ı, ~•dır, demektir. Yani 
~~I . tanıa, Kavala, Oedeağaç, 
~d tıneyi Yunanistandan: Sırp 

"ıı°' :ııYasını Yugoslavyadan is· 
>11

1 
e belki de daha bir çok 

,~ h tı bulunan bir Bulgaristan! 
ı'· iı•~lYadaki bir Bulgaristan 
•t;/tı. hissi selim. kuvvet öl

\"'. ~n. dışında kalan; tahrike 
h~Q aı~e kanan, teminata al
~ l! ~ıt Bulıı:aristan olabılir. 
ı,'ı il" ~or Kralı. Bulgar hu kıl· 
~ıı,, ııı~ar milleti de btitiin tah
~tdaYe tereddütler hıliıfına bu 
'\ ı il Ye hu yolda ise pel. ya
\tıi alkanların heYC'ti tt.mttn11· 

ı.,\ 1•~e hoğulmu$ lt'önnemek 
.. ~ı~ •? Yoktur. 
~'.~i 1

8~~tanın bu yoldaki •mel
-J:'••~ •~luık etlirm""ı ve bunu 

t ~ı' hıç şüphe yok kı ild ,.,.. 
I.~ lır: 
~~ \'unanistanın İtalva tara· 
\>('. ~a~lüp edilmesi ile 
1 )-~ ulgari•tanın ı.tedıtini fi· 

11 lıı~ IJıası ile .. 
1ı~iı.~•ın bugünkü vaziyeti ile 

ft~~i k •tıı nıaglüp ,.~ inıha etmesi 
Sı' ı\: 11lıamı tır . Bö~·le bir ha· 
~ il• 0avutıuktaki ltalvan or
~ ~td ba arılamaz . Ancak Al· 
~ İıı bu'lınun yardımı ve Muso
~,;~ l'u•hs•ıti(:i scldz milyon as
~~<>slavya ve YunanisUına 

ı ta kdirind• böyle bir 
( Oeıı.,,,.. 3 u11cü iai'İfeıie) 

Zabıta vazifeleri orfi 
ediyor 

. \ 

idareye intikal 
Örfi 

Şrhrimiz<le; idarei ö~ lı:a
auınuııuı tatbilaı tı balı:knıda icap 
eden te4birleri almalı: iiunı bu 
sabahtan itibaren haıulık faali • 
yetine ıı;eçilmi4tir. 

Sabahleyin ••t 10 da Vali mu· 
Hini Ahın•din yanında İstanbul 
Komıı.tanlıiından !tir mümessilin, 
seferberlik müdürü Ekremle bazı 
bymaluımların iştirak ettikleri 
INr komisyon toplanın~. 

Saat 11 de Vali Uitfi Kmıhır ia 
vilayete gelerek bu teplantıya ri
J'8"et etçıi ştir. 

H 

Orfi idare ildnı· 
na dair Başve
kaletin reami 

tebliği 
Anbra 22 - Başvekiletten teb

liğ edilmiştir: 

• 

Ayrıca emniyet müdiirlö,.Oiiıode 
ıle müdür Muzafferin reisliğinde 
muavin Salibattiıa Kurlı:ut, birine~ 
ikinci, üçüncü, dördllncii, bAinci 
"1be miidiirlerile 5eyriisefer mü-
4ürü toplanank ıWüşnıii41erdir. 
Bugüa öğleye bdar viliyete 'M 

diğer alikadar makamlara karar 
loenü ramen teblit olunmamıştır. 

Madde 86 - H arp halinde 
VEya harbi icabettir~ bir 
vaziyet hudusunda veya isyan 
zuhurunda ve yahut vatan ve 
Cumhuriyet aleyhine 'lmvvet
li ve fiili teşebbüsat vı.druunu 
müeyyit kat'i emarat ııörüldill<
te İcra Vekilleri Heyeti müd-
deti bir ayı tecavüz etmeme.k 
üzere umumi veya mevzii iıc!a
rei örfiye ilan edebilir ve kev· 
ti.yet hemen :meclisin tasd.Hrine 
arzolunur. Meclis idarei örfiyE 
mü<ldetini indelıcap tenkili -ye. 
ya tezyit edebilir. Meclis müc
temi deililse derhal ictiınaa 
davet olunur. İdarei örfivenin 
fazla temadisi meclism kararı· 
na mütevakkıftır. İdlll'l!i örfi· 
ye ~ ve ;Jaımetııah nuısu • 

Umumi siy asi vaziyetin ıı;öster
dlği lüzum ve icooları mütalea e
den İcra Vekilleri Heyeti, Teşki
latı Esasiye Kanununun 86 na 
maddesj hükınüne tevfikan, İ&lan· 
bul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, 
Çanakkale ve Kocaeli vilayetleri 
hudutları içinde, ijjln- tarihinden 
itibaren bir.,. müddetle, Örfi İtla
re ilfuuna 20/11/940 tarilıli ~ • 
maında karar verJJlİ1tir. 

_ ~ 1111111 nMlleri- ,.erieşt;rdilderi 1DllJl menzilli toplardan biri 

Yunan ordusunaı--.--..-..ıııı-.-111ı1111ıı_._-... Amerika da 
lngilterenin ya
nında harbe gir-

ÖRFİ İDARE KANUNUNUN 
UMUMİ Htlx.OMLERİ 

Büvillt Millet Meclisinin '}f)./5/ 
1940tarjhlnde kabul ettıih örfi ııda
re kanununun halkı alAkadar eden 
b.sımları ŞUJl!ardır: 

örfi idare il8ıı edilen yıerierde, • 

Ankara %2 (A.A.)- İstanbul, 
Kırklareli, Edirn<', Tekirdağ, Ça
nakkaR ve K~aeli Yiliyetle,.j da
hilinde ilb. edilen örn İcla-e Ko
mutanlı,tı.1U1, .Jandarma Umnm 
Komutanlığı 1lhdesinde kalmak 
üzere Korgeneral Ali Bisıı Artıt
okalın beyini Yübek Tudlka ik
tiran etmiııtir. 

düşmanı denize 
dökmek emri 

verildi 
mbıta aalihiyet Ye vameJen asker! 

(Detı<lmı 3 iiııci sahifede) 1 

İki muhtekir 
kağıtçı tevkif 

edildi 
Elektrik cep fenerlerine 

narh kondu 
Ketencilerde Sabuncu ham cad

clesinde 49 n wn arada kiil!'ıt<;ilik e
den llva ve ~ahtan Yako ına&
i<eleme kağıdı ı'htikiirı ile dün 4 ün
cü asliye mahkemesine venliı> tev
lcf orun mu.şiardır. 

( Devomı 3 üncü sahifede J 

Şehrimizde Pasif 
Müdafaaya 2000 

genç ayrıldı 
Bunlar beden terbiyesi 

mükelleflerinden seçildi 
Beden terbıvesı mii.kellefı'Y'!tine 

ta'b ı ııençl erden 2000 ırun PBSlf ko
runma ıslerınde istihdamı karar -
lastırılmıstır Bunlar bırka.c l!Ün 
icmde sıaia başlıvacaklar ve rtfa
ive, sıeınak. sıııer i:;lerı ile ~ 
e>lacakt.ı.rdı.r. 

1 KISACA 

Dikkat et sesin 
kııılmasın .• 

Bulırar meb 'usların dan Duına
nof Sobranyada Makedonyada zu· 
liim gören Bulgarlardan ve Ege 
denizind•ki mahreç talepleriaden 
ba~ylemış. Bwıun için de mun 
bir nutuk SÖJlenuş ve Stefani •· 
jansına l(Öre hararetle •llutlBllDllf. 

Bizim mabuda ltu havadisi ve-
riyordum da, 

- flrndt daha yenisi Ylll' •• 

Diyerek ilave etti : 
- ötrendiğime ıı;ore • ııöyler· 

ken küniideki arkada lan camsa 
dikkat et, çok bağırma, MıGn kısı
lır• diye eıeğınd<ıı çekip, lbıda 
da bulwunutlar!. • • 

f Deva"11ı 3 füıcü .~ııhilPde l 
Yunanhlar ltalyan 

Be nz·i n ta hd id atı tank~~~~·:r~~cum 
l(ararının bU Sabah Arnavutluktaki 

t tb•k• ·ıd· Leakoviç şehri 1 a 1 ıne geçı 1 de zaptedildi 

Şoförler cemiyeti nöbetle calışa- Epirde ltalyanların 

k k 
"l . 

1
. . • münakale hatları 

ca ta sı erın cetve ını yapıyor kesilmek üzere ... 
Benzin ve müştakları talıdidatı 

hakkındaki koordinasyon heyeti 
kararının ikinci maddesinin tatbô
lriııe bu sababtaa itibaren her ta
rafta başlanılmıştır. Karan yazı· 
yonız : 

Hakiki veya hükmi şalushıra alt 
ehıp, husu.•i numara taşıyan bilU
mum binek otomobillerile moto
ııildetler ve tenezzühe mallsus mo
törlü deniz vesıtalBl'ı seyrüsefer
den menedilmiştir. 

Aşağıda yazılı hususi nakil vaııı
tııları seyrüseferde serbesttirler: 

Elçiliklere, konsolosluklara ve 
memurlarmıı ait kara ve deniıı bi
lıunum nakil vasıtaları. 

Resmi otomobiller ve motosik • 
~ler. Doktorlara ıüt otomobiller 

Ye AB lllOZ, 1603, 1604, 160.S, 1196, 
1621, 130 ve İST. B. 4085 numaralı 
e&omobiiler. 

Tenezzühe mahsus motörlü de
niz vasıtal:ırı, motörlerin işleme
mesi temiıı edilecek surette ma
halli deniz ticaret müdürlükleri 
veva limaJl reisliklerince mühür
lenıneleri prtile seyrüsefer ede
bilirler. 

Şehir ve kasabalann belediye 
hudutları dahiliııde çalışan taksi 
otomobillerin bir sabahın saat 6 
ııından ertesi Mbahın 6 sına kadar 
bir gün tek, bir gön çift numaralar 
.efcre çıkmak sııretile seyriisefer 
edebilirler. 

Tabiler ~a göniinön hita
(Deooma 3 ü11cii sahifede) 

Işık karartmakta 
ikinci gece 

Kırmtzı 
keler 

bez veya kağıttan mas
yapmak memnudur 

lflklan söndürme ve maskeleme 
brannın tatbikine başlanışının I· 
kinci &ecesi muvaffakiyeile geç • 
Jniştir. Her semtte ışık maslı.ele • 
me, karartma işleri intizamla ya
pılm~tır. Sokaklarda mevcut 137 
maskeli lambaya ilaveten yeni • 
tlen dün akşam 200 lamba daha 
konulmuştur. Bn mavi ampullü 
l&mlıalar dön gtte sekiz bncukta 

{Detıomı 3 ündi sahifede) 

Otomobillerin 
tekerlek ve ça
murlukları beyaz 
renge boyanacak 

(Ya=. 3 üncü mhıfede) 

ltalyanlar her tarafta mü
him miktarda malzeme 
bırakarak çekiliyorlar 

Atina: 23 ( A.A.) - BQfkrı
mandan Papagoa Yunan aa
lrerlerine bir emri yevmiain- j 
de düşmam sürüp denize dök
mek emrini vermİ§tİr. 

Yunan - ltalyan harbi
ne ait diğer telgraflar 
3 üncü aahilemi:uledir. 

Epirdeki kuvvet
ler sarılıyor mu? 

Yunan ordusu dün Göriceye gir
di ve şehre Elen bayrağını çekti. 
Beş yolun iltisak noktası olan bu 
5ehrin ıaptedilmesı l'unanWar i

tin büyük bir kazanç teşkıl eder. 
Yunanlılar. İtalyanlann aşılmaz 
diye iddia ettikleri dağlan aşarak, 
şehre girmişlerdir . Görice, ekim 
bakımından Arnavutluğun birinci 
derecede mühim bir şehrı olduğu 
kadar. F.pirle Mak.-donya araMn
da da bir kö;ırii teşkil eder. 
Görıcenin işgali başka bir ka· 

ı Devamı 3 u11cü sahifede l 

Macariatanın 
ücl ere iltihakı 

• 
Sovyetlerin mek arzusu var 

rizasile mi oldu? Dünkü dua günün· 
Londra 23 CA.A.> - ·ıı:~ · de lrıgi itere le hine 
~ Frandenblat. ııazetesı, bırkaç •• 
eün evvel ıMacaristanm iiç1er pak- tezahurat oldu 
tına iltihakının Sovvet Rusyanın Nevyork 23 (A.A.)- Dün Aıne-
tam muvafakati ve teşriki mesaisi rikamn, Allalıa şükretmek için 
ile vu.kua ııetruğini yazmıst.ı. ber sene ruhani ayinler yaptığı 

gün idi. Bu vesile ile bütün kili • Tas a iansı dün nesrettifri •bir teb
l:ijtde bahis mevzuıı edilen mese • 
lenin taınamile asılsız olduğunu 
bild irmiştir. 

ÇERÇEVE 

.elerde dualar edilerek hürriyet 
davasının müdafaasında İngiltere 
ile olan tesanüt bir defa daha ilan 
edilmiştir. 

(Devamı 3 ü11ct1 sahifede} 

Işıksız lstan bul 
• # 

Evvelki ge;:e Istanbul, ilk de-
fa olarak harp üslfıbuna bü • 
ründu. Çok defa başa gelen her
hangi bir elcktrika arızası ol
maksızın, ilk defa iradi ışık • 
&ızlık ... 

Manzara heybetliydi. Şehrin 
büyıik bir caddesinde ~·üriir -
ken, içimde garip bir duygu 
çırpıııdı: 

İstanbul bana, hususi bir zi
yafete gideıı insanın siyah el
bise hazırlığı gibi, hususi bir 
icabın çeki düzeni içinde gö -
ründü. Sanki İstanbul, siyah 
kaskoliinün altında beyaz ya· 
kası ve boyunbağı zorla farke
dilen. iyi terzi elinden çıkma 
bir frak giymi ·ti. Tramvay yol
ları, frak pantalonunun ipekten 
urhfarı eibi, karanlığı cilalı • 
yordu. 

• 
Hadise bende neş'e ve sevinç 

uyandırdı. 
Frak giyme vesilelerinin, ıe

vın~ ifade eden herhangi biriA· 
de olduğu gibi ... 

1\1.,,,.,lıi bir diiğün ... 
Malfım a; diığünlerde frak 

gi\'ilir; cenazelerde ille frak &>
yitir. 

Bize, iyi terzi elinden çıkma 
frakı giydiren amiller, bunu 
kendi dül(iinümüz ve başkala· 
rının cenazesi için giydiğimizi 
isterlerse tecrübe edeceklerdir. 

Ho~. bunu isti;ı.·ecekleri, şüp .. 
he götürür gibi değil 

• 
Bıııı;ün bizi lŞlksnlıia bcıian 

NECiP FAZIL KJSAKURE/t. 

amil, hakikatte nurumuzıı ba
Zlrlıyor; karanlığımızı değil, 
ışığımızı ••. 

Yarın Tiirk milletinin şerefli 
başıııı halkalıyaeak olan nur 
halesini şimdi karanlıkta yo • 
ğurınak için; evet karanlıkta 
ışık yoğurmak için lıimbalan
mızı söndürdük. 

• 
Geceleri gökte nur eaddelr f 

açan biitiin medeniyet diınyası, 
me\·siııılerdenberi ışıksızdır. 
Halbuki biz, mevcut ışık ikti
darımız her ne kadarsa onu 
j!'Östermekten çekinmiyorduk. 

Bir Avrupalı bana demİ';ti ki: 
- S!mdi Avrupada tek ·ışıklı 

•ehir Istanbul; haberiniz var 
mı? . 

Ben bu Avrupalının, ışıklı 
görünmek için herkesin lamba
sını kıstığı güne muhtaç oldu
ğumuzu sanki ihtar eden zoraki 
iltifatını sevmemiştim. Böyle 
bir hengamede ışık hakkı, bana 
:,,.lınz vahşilerin, Hotanto ka· 
hilelerinin gibi gelmişti. 

• 
Bugün, işte bugün, medeniyet 

dünvasını köklerinden çatırda· 
tan kasıreanıu zaman ve meki .. 
nına gill(fiğiınizi hilelim; ve 
bundan lıattii sevinç duyalım. 

Sönen ışıklar, Türkün •zelden 
grliıı ebede gittij\i yolu başka 
hir ısıkla aydınlatmak idndir. 

' 



CICER 

MODASI 

Ciğer, günün en mübim 
mevzuudur. Musolini, söyledi
ği 60n nutkunda, Yunanlıların 
ceğcrini 5Öİı:eceğini iddia etti. 
Necip Fazılın ciğer yazısı bir 
harika idi. Şimdi, ciğerden 
behsetmek modadır. 

Bu alqam, bol soğanlı bir 
ciğer kebabı yemek istiyorum. 

BiR MISRA.G 

DOLAYiSlLE 

Bir okuyucum yazıyor: 

«Namık Kama! hakkında bir 
:seı· hazırlıyan üsdat §llİr Ne
cip Fazıl, g~cnlerde, bir fık
rasında «Hurşidi cihantap ile 
tartılsa sezadır» mısramı baki
ye atf ediyordu. Üstadın mü
aade erile, bu mıriın No
dlıne ait olduğunu bildiririm. 

Sadrizam İbrahim Paıa
rı metheden mqbur latAD
bul kasidesi- • 

HARBiN 

... 
Bir Oniveraite profeaörii, 

ceçenlerde, den Terİrkcıı: 

c - Bugünkü hubm sebe
bi, dünyayı kaclmla.rm idare 
etmemesidir.» BuyunnD§ ! 

Ben kadınlar tarafından 
idare edilen dünyadan ziya
de, bu profesöriin evmın ~ 
yüzünü merak ediyonım. 

KAYIP OLAN --KOCA 

Gönüllü 
hemşire 

Bayanların al~kaaı art
tığından yeni ve muh
telif kurslar açılıyor 

Aksaravtlalri hasta bakıcılık mek
tebinde .gönüllü hasta bakıcı hem
sireler• in 6 mcı kursu da yakında 
açılacaktır. 

Genç !az ve lı:adınlarım..ızda l!Ö
nüllü hasta bakıcılı~ «arsı olan 
al.ika ve şevkleri ııon l!ün.lerde da
ha zivadc artınuı ve müracaatlar 
çoJtalmıstır. 

İzmir, An.lcara ve sa.ir büvük şe
hirlerimizde de bu eevk karsısm· 
da veni kurslar açılmaktadır. Di
ğer tara an Gülhane ve Gümüs
su vu hastanelerinde de üçüncü 
devre kurslar açılacaktır. Bu kurs
lara ııirmek istiyen bayanlar mu
hitlerindeki askerlik subelerine 
her gün öJtleden S<'nra saat 14 den 
"81lt W va kadar müracaat edecek
lerdir. 

Bu devre için kavıt ve kMıul 
müddeti 20/12/940 l!ÜDÜne kadar· 
dır. Bundan sonra müracaat ede • 
cekler !Hl nisan devresine kala • 
caltlarından bir an evvel müracaat 
etmeleri icabetm.ektedi.r. 

Anııelere parasız öğütler 
ıröndcrilccek 

Çocuk esirl!eme kurumu ivi e<>
euk. ba.km.u icin annelere ııarasız 

ö~Uer l!öndcnneiti kararlastır -
mıstır. Annelere hitaben bu sabah 
kurumun Ankara wnumi merke
zinden su mektubu alılık: 

.Bill!ivle bakım çocuitun .sıhha
tini teminle beraber balcım zalvne
tini de varıva indirir. Cocuitunuzun 
kac avlık oldui(unu ve adresinizi 
bize bildiriniz. Size (Bakım öiiüt) 
lerimizd1!n para.sız ııönderelim. 
Adr('S: CoeuJı: Esiraeme kurarnu 
Genel merkezi: Ankara• 
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Darülacezede yapılacak 

tatbikatlar 

Çocuk hastalıkları iı;in Üniver -
site tıp fakültesi son sınıf talebe -

Avdet bu7uruyorlar 
Sinyor Musoliııi, YunanWarm 

ciğerini sökcceiin.i söyledi. O gWı, 
bugWıdür, dünya matbuatında bir 
cij:cr edebiyatıdır, &idiyor, 
İtalyan radyosu, beynelmilel 

matbuatın, bu ciğer bab.si etrafıA<la 
yaptığı latifelerden şikayetçi .• 
Fakat, işi ciddjye almak imkiiııı 
var ını?. 
Yunanlılara sempati ııösteriyo· 

ruz. Cünlıii, Elenler davalarında 
lıa.ldıdır; vata.ıılarını müdafaa e
diyorlar. Ya, İtalyanlar?. , 
Masunı ve suçsuz bir milletin. 

io;ti.JWilini ortadan kaldırmak gibi 
air gÜJıab irtikap etmek aiyetin
dedir. Niyetinde, diyoruz. Çünkü, 
asil ,.e kahraman Ynnanlılar, ital
yanlann ·bir mil~tin istiklalini 
ortadan kaldırmak kararını. du
nııua uğramış bir niyet haline ge
tirdiler. 

Bugün, İtalyanlarla aramr.tda 
resmen hiç bir ihtil.ü bulıın.nıadı
ğına ~öre, onlara kar~ı da, sempati 
göstermek elimizden gelmese bile, 
hiç olmazsa nezaketsizlik etme • 
,.,:z, liatifc yapmayı'Z. 

İtalyanlar, Ywıan harbi baı;ladı 
başlıyalı, bizi, tarafgirlikle itham 
ediyorlar. Hatta, geçenlerde, Ro
ma rad:yosu, Yunan tebliğlerini 
ncşredin. İtalyan tebliğlerini neş
retmediğimizi iddia edecek kadar 
ileri varmıştı. 

Bütün bu .iddiahra rağmen, or· 
tadn bir takım hakikatler var ki, 
buular İtalyanların aleyhinedir. 
Ne yapalım?. İtalyanların da ha
tırı k:ırılmasın, diye, b.3diseleri 
tahrif ederek, zafer destanları ya
ratacak değiliz. ya ... 

Mesela, dünkü gazetelerde, Yu
ruın tebliği şöyle diyordu: 
D~man cephesi yarıldı, İta! -

yanlar, b<nulmuş bir halde kaçı· 
yor. 

Simdi, biz ne yapalım?. İtalyan
\anı karşı nezaket göstereceğiz, 
diye: 

İtah·aalar, Arnavutluk cephe -
sinden avdet buyuruyorlar .. 
Mı diyelim?. 

REŞAT FEYZi 

Geçenlerde, moria bir ce
act götürülmüf. Bir ermeni 
kadını da, o sırada kayıp o
lan kocasını arıyormUJ •• Mor
ga gidip cesedi görünce: 

" - Ka Agop .. Nasıl ettin· 
de bu hallere düttün?. 

j !erinin staj ve tatbıkat derslerini ~ .. .. 1 
ı Darülacezede ve . Edirnckapıdalı:i 1 KUÇUK HABERLER 
ı Çocuk bakım evinde yapmaları ka-

Diye, bannıt feeyadı ve 

ba,LaDllf ağlamıya-
Ceset, eve kaldırılmq. Fa

kat, cenazenin t•m duaa.ı ya· 
pılırken, bir telgraf gelmif: 

«Sürpik, meraklanma. Ha -

yaltııyım ve sağım..» 

Şimdi kadınlar ne sağ iken, 

ne de öldükten sonra, koc.a
lannı tanımıyorlar, vesselam! 

AHMET RAUF 

l)tanbul limanı 
hikayesi 

İn"iliz tÜc• arı, liman idaresine 
nı~r;caat ed<:rek, İstanbul.a mal 
get.rcn ,-apurlann ·ür'atle boşal
tJlmasım istemiş. Bir gazetede gô
zumüze çarpan bu küçük havadis 
üzerinde durduk. Bizde tahmil, 
tahliye çok mu uzun sürer!. Her
halde öyle olaeak ki, bu i.şin daha 
çabuk yapılması istenmiı;!. 

Ta, on beş.sene evvel, bir takım 
Jıman şirketlerinin dinlett~i İs
tanbul Liroa.nmın asrileı;eceği hika
yesini hatırlıyoruz. 

BURHAN CEVAT 

rarlaşırılınıştır. ---Şehir Meclisi 1,5 saat 
toplanacak 

erken 

Şehir meclisinde is". ·r coaaımıs· 
tır. Bu münasebetle haı:Lcma Pa • 
zartesi. c;arşamba ve cuma g-ünleri 
toplantılara, mutattan 1.5 saat ev
vel olarak saa 13 d~ baslarulması 
dün kı:.rarla..,tırılnııstır. 
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İçki satıt tezkereleri 
değiştiriliyor 

İçki satışı ruhsat tezkerelerinin 
müddetı ay nihavetinde bilecek· 
tiT. İnhisarlar idaresi bu münase
betle avın 25 inci ~ ' zartc.;i günün· 
den itibaren venı ızin vesikaları 
ver.ıneği kararlastırm ıslır. 

5 kinunuevvele kadar veni ruh· 
satname almayanlar mf:skirat sa
tarlarsa cezalandırılacaklardır. 
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Radyodaki imtihanların bir 

dedikodusu 

Radvova luıacak oWı alaturka 
sea ve saz san'atkarları icin acılan 
i:mtilıanlar bitmişiir. İmtihalara 
100 den fazla taliı> l!irmişiir. 

Bunlardan bazıları imtihanda 
tatbikattan ziyade nazarivata e -
hemmivet verildiğini ve ber musiki 
mualliminin bi~ zor bilip hatırlı
yacaih eski notalarla usullerin so
rul.tluihınu kldia etmektedirler. 

Halen radyoda e•lısıınlardan ba
zı san'atkarlar da imtihanlara ııir· 
melcten istinltlf etmişlerdir. Neti
celer bu~rde belli olacaktır. 

Son Telgnf'm Edehi Tefn"kasa: 8 

ücik Haaım Yavas Gel! 
~- ·SELAMI IZZEI SEDES 

"·asl ıcı-.. Buritrla sevişecekler, bu
ratla calısacaklardı. Atölyeden bo
ğaz görünüyordu. Bu ı:üzel man· 
zara karşısnnda, sevgili karısı ya· 
nırda ITc.>'ut olacaktı, ja~ de ay
n . şeyi düşünüyordu. Hayatı yeni, 
b. lamışt•, B~e kadar sürdü
ğü hayatın manası7.lıltını kavrı -
yordu. Hayatı şimdi manasına ka
vuşmuştu. 

- Kocacığım dedi. en burada 
bekle, ben vatak oda.sına gidiyo
rum. 

- Peki canım!. 
Cahit valnız kalınca bir kofuı

j!a ııömüldü, elini şakağına daya -
dı. Bu aralık saat çalınca yerinden 
sıçradı, ürperdi: 

- Sinırliyim! dedi. 
1'e'uar koltuğa RÖmillıdü ve :;a-

kaklarında bir mengenenin tazyi
kini hissetti. Uykusu geliyordu. Bu 
da t&bil idi. Dün gece uyuyama • 
mıştı ki ... 

Fakat hayır, bu uyku tabii uyku 
deJ?ildi. HaVU'. bastıran uyku o 
korktuğu, mahut uyku idi. Hasta
lanıyordu. Şahsiyet deği'itirecekti. 

Kendi kendine mıraldandı: 
- Küçük hanını yavaş gel!. 
Ve gözleri yerinden uğrıyarak 

düşündü: 
- Bu Sa9 kimin SeSiydi?. 
İnledi, pkaklarını sıkarak in • 

ledi: 
- Doktor yanıklı, yahut bana 

va.lan sövl~dL .iste hastalanıvo -
rum ... K-Jrkunç!, Felaket!. 
Ayağa kalktı, müthiş bir lırırlru 

içinde o.ıı.u karısından ayıran ka-

* İş Bankasının İ:1tanbul şubesinin 
yeni müdürü B. l\ılecit şehrimize ge .. 
terek vazif~ine ba.5lamışbr. * Altın fiatltırı yük!'elmi:.ıtir. Ev-
velki gün 2-t,80 lira olan bir altının 
fiatı bugU.n 25.10 liraya çıkmıştır. * Cahit SaCtet isicıli bir genç $er
veti Fünunda Porta isimli bi.r fiir yaz
mı~ ve mü.stchcen görülerek ınezkUr 

mecınua ~·ut müdüı·ü Halit Fahri ile 
birlikte asliye 2 inci ceza mahkeme.sine 
verilmişti. Mah.~fl', bJ şürd >n bir 
mana çıkmadı!ı b<-yanile dün her ikisi 
hakkında da beraet kararı vermiştir. * Ortaköyd~ Ç~ lrmect sok.ağında 
15 numacotda oturan Artin i~ıninde 70 
yaşında bir ihtlyar dün bahç ~i:ıdekl 
duvarı tamire çıkn11ş, fakat 6 metreden 
yere düşüp tehlilteli sııtttte 7ar:ılan -
mıştır. * llindistandan şehrimize bir tica
ret hryeti gelerek ticari temaslar ya
pacaktır .. * İnbii:•rlar i<Lıresl beheri 3 - i ku. 
ruş.a satılmak. üzere yaprak sigarası çı
karacaktır. * Fiat mürakabe ltomis7C>nu dün 
yünlü, pamuklu. keten ipLiıti \'e her 
nevi nıer4_ucatta llmumt olarak pera
kende kar haddini toptan fiaUara na
zaran azami "- de 25 olarak tesbit et
miştir. Lükslerde bu had ~ 50 dir. * Vatman Hüseyinin idarseindeki 
487 numaralı tramvay arabası dün ak
şam Kurtuluştan geçerken o civarda 
mukim Bolulu Abdullahın kın 7 yaşın
da Necla.ya carı:tDrak zavallı yavrucu
ğun ölümüne sebebiyet vermiştir. Fakat 
hıldisede vatmanla hiç bir kabahatl 
olmadığı, çocuğun tramvayın karfwna 
çıktığı anla"'1m1Ştır. 

pıya baktl. sonra yavaş yavaş, sen
deliyerek küçük bir dolaba yürü
dü. G<!çen gün oraya bir tabanca 
saklamıştı. Ceplerinde dolabın a
nahl.arıru aradı; 

- Anahtarı nereye koydum?. 
Elleri titriyor, anahtarı bula -

mıvordu. Uyku da bastırdıkça 
bastırıyordu. Müfekkiresi işlemi
yordu .. Geri döndü. tekrar koltuğa 
oturtlu.. Kapı açıldı. jale girdi. 
Kocası uyuklamıyordu, gözlerini 
aQJTLış, dalmışlı. 

Genç kadın eşikte durdu, koca
sının gtllümseme.ini, birı;ey söy
lemesini bekledi. Beklediğini bu
lamayınca biraz korkarak yürüdü. 

Cahit yüzüne bakmıyordu. 
jale hevazlar içinde bir melek 

kadar güzeldi. Saçları tıere be •.<ı·k 
altında alev alev yanıyordu .. Ko
casımn hareketsizliği nedendi? .. 
Arlık ilerlemeğe, kocasına yak -
laşmağa cesaret edemiyordu. Bir 
tek söz sö_yliyecek olsa, bu söz im
dat gibi ağzından çıkacaktı.. Cahit 
ona bakmıyordu. Gözlerini boşlu
ğa dikm~ti. Gözleri kımıldamı -
yordu. Bir an uyuyor sandı. 

Nihayet Cahit başını kaldırdı, 
karısına baktı; hayretle baktı, son
ra göz k'rptı, omuz silkti.' 

Yao:arı: RAO~I YAGl~ Güzellik 
evleri 

{ No: 4 

, Deniz Fedaileri 
l\1ih verin a.Ht n ~vrıll 

&5'1 
Yazan: Ahmet ŞükrÜ · 

belediyece bunlar ve 
berberler için yeni hü

~ümler kondu 

OSMANLI. İTALYA HARBİNDE TRABLUS· 
GARB ve ADALAR MUHAREBESı 

Bir lıaftadanbcri A ıır.ıı~ 
reisi Bav Hitler. ı\vruP• ııar· 
}erinin Başvı!ki!l~rinı ,.~ c 
nazırlarını sıra ile kab~·. ,r.· 
her blrivle anı ayrı e:oru 1' 
dir. Önce Sovvet Har:ci';ı ( 
seri Molotof, Berlini ı:ıva 

Dün sehir meclisine verilip kabul 
olunan veni zabıtai belediye tali
matnamesinde berber dükkanla -
rmdan başka ayrıca •l!ÜZellik mü
-seleri • namile bir kısım acıl
mı.ştır. Bu kı.sıma göre ııerek ber
ber dükkanları ve l!erek ıtüzellilı: 
müesseselerinin mesken veyahut 
da herhangi ıüi!er bir müesseselerle 
doğrudan doi(ruya kat'ivven alaka -
ları bulunmıyacaktır. Bu yerlerin 
zeminleri de mermer, favans, mo
zaik. karooimen musamba döşe -
ı:nelt;,veva şap çimento sıvalı ola -
cak!H". 

Netice harbe dayanacaktı 

-Her berberde şehir SUYU lesi -
satı bulunacaktır. Şehir SUYU ııeç

miven semtlerdeki bel'berlerde ise 
tertibatlı su deooları olacaktır. 
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İERA!lÜI HAKKI PAŞA KABi· 
.NESİNİN HAZIRLIK VE 

FAALiYETİ 

Eylül ayi, İtalya • Osmanlı ihti
lfıfınm iki de,·lct tarafından sual 
•·e cevaplarla bir neticeye bai;lan
ma devresini geçiriyordu. 

Ifrr türlü takımlar madeni ve ka- ı 
palı kutularda bulunup ustra. ma
kas. makine ve emsalkri ku!Ianıl
madan evyel her defa alevden "e
cirilerek yüzde 2 1i jol ve va lizol 
mahllılüne batırılarak. her isten 
evvel ve sonra her -berber ellerini 
muhakkak sabun ile vıkavacaktır. 

Fakat İtalyan noktai nazarı a
şikardı .. Avrupndaki si)·asi hava 
müsaade etmişken ve Osnıaolılar 
henüz bir inkılıibuı )orgıaıluğu • 
nu gidem1cden Trablı.:(g:~rp, Bin· 
gazi, Derne gibi Afril.a şehirle • 
rini ele geçirmek gayesini güdeu 
bu noktai nazara verilec:ek hü • 
kümler, bulwıacak hal çareleri 
bos olacaktı. 

Setice muhakkak bir harbe da
yanacaktı. 

İşte, me,.rutiyetin ilk yılında do
nanınayı takviye etmek, Akdeniz
deki Osmanlı menfaatlcrile top -
raklarını müdafaa ve muhafaza e
decek kabiliyetle bir donanma 
mevdana getirmek kararlan İtal
yanların Trablusta Uk hadiselerin 
~ıkardıkları ve kendi karakol ter 
kilitını Osmanlılara kabul ettir • 
dikleri andan itibaren sür'atle tat
bik sahasına getirilmek istenil • 
miş, bu fikir Osmanlı Bahriye Ne
ureti ile clcniz harp mabfelleri a
rasında yeni bir n1ünakaşaya mev-

Çantalara konan kaıılcetler 
Kasket l!i ymi ven orta okul ve 

lise talebelerine: pasoları da olsa 
tramvay ve vapurlarda bilet ver'l
memesi teb1iğ olunmustur. 
Diğer taraftan bazı talebelerin 

sabahları mektebe l!elirlren kas -
~etlerini yolda çantalarına kova -
rak mektep kapısı önünde ırivdik
leri de görül~tür. Gündüzleri 
talebelerin sinemalara. kahvelere 
ııitmelerini men için kontrollar ya
pan zabıta bunu da menedio kas
ketsiz tale.beleri yakalı yacaktır. 
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Konservatuvarın ihtiyacları 

ve . erken tedrisat 
Konı;ervatuarın yatılı kısmının 

Vİ\'eC€k parası icin yeniden 1134 
liralık bir tahsisat verilmesi ve vine 
bu müessesenin temizlik. ısık, ısıt
ma parast da kMi ııelmedi.tinden 
700 lira daha verilmesi şehir meç
lisince dün kabul olunmustur. 

Diger taraftan "1conscrvatuarda 
· sabahl:ırı saat 8 de ted.r.&ta baş
lanılırıası düşünülınektedir. 

Tı=>oLts 
• ı ve 
ı lUARKEJUELER ,, _______ ....ı 

Un saklı yan nı.u·h
tekir fırıncı 

zu olnıuş:tu. ' 
Münake~a mev211u şa i.cli: 
Donanmayı sür'atle harp vazi

fos.i alauk bir vaziyete s&kınak 
i~in ne yapmak lazımdır? 

Buna iki şekilde cevap verili • 
yordu: 
I- t ıgi!te,..,, Fn.nsa, Almanya 

ve Amerlkadan haz" gemi almak. 
ll- Hazır gemiler, her hijk\ı • 

met tarafından kadro h~rici e<lil
mlc;;. o1acağtna güre dcnanmftyı ıs· 
lah ve kuvvetlendirmek için sipa
rLc;;.lcrc devam etmek. 

İşte bu münakaşalar uzayıp gi
derken meseleyi sür'atle hallet -
mek istiyen Bahriye Nazırı Mah
mut Muhtar Paşa da hazır gemi 
mübayaa etınek taraftarlarile bir
le~ti. Nrz:ı.ret bu kararı \erdi. İlk 
ağızda AlmanyaJan müba}'aası 
kacarlastırılan Barbaros ve Tur
gı.:.t zırhlıları satın alındı . .ılyni za
manda yine Alman bot frk.alarl· 
nın ve sJmvtlarının da hemen hiç 
bir modern vahidi bulunmıyan 
Osmanlı filotillası için mübaya
asına :?İrişildL 

Barbaros, Alınan donannıasm -
Besik!as kavırnakamı tarafından 

dün akşam yapılan teftişte fırıncı 
Hasan Çakar mevcut unu kalma -
dığmı sövlemL•. fakat deposunda 
7 ve teknesinde de dört cu va! un 
sakladı~ görülerek muhtekir fı • 
rıncı milli korunma kanunu ahka· 
mına göre derhal yakalanarak ad
liveve verilmiştir. Muhakemesi 
mevkufen yapılacaktır. 

AVRUPA HARBİNİN 

Işık sönmesinden istifadeye 
kalkl§an yankesici 

Sabıkalılardan Refik: Co'.< kork
maz •am ısı.ldar ınaskelendikteıı 
sonra Çarsıkapıda sebze almakta 
oWı 17 yasında Faize isminde bir 
kızcağızın yanına karanlıktan isti
fade edip sokularak cebinden para 
ç:ı.ntasıru aşırmai?a kal.kısmış, fakat 
vakalanmıot·r 

3 üncü sulh ceza mahkemesine 
verilen Refık ı ay 28 l!Ün hapse 
mah.küm olunmuştur. 

- Kü.cük hanını yavaş gel!. dedi. 
jale iliklerine kadar ürperdi. Bu 

ses, bu duvduğu ses kocasının, Ca
hidin sesi değildi. jale rüya mı 
l'Örüyordu?. •Küçük han.un yavaş 
gel! .• bu da ne demek.ti?. &itün 
bir gece ve bütün bir gün ona a1-
kından ve saadetinden bahseden 
bu adama ne olmw;tu ?. 

Cahlt kalktı. yürüdü, öteki oda· 
ya "irdi. 

OJada yalnız "kalan Jale birden
bire korkma.ita basladı; sanki bir 
hortlak görmüş gibi titriyordu. A· 
caba biraz evvel bu koltukta gör
dü ifü adam kocası mıvdı! Ayaıl:a 
kalkan, yüzüne tuhaf tuhaf bakan, 
ve: 

...: Kücük hanım vnvas gel• 
Dıycn adam sah.iden kocası m~

dı? 

Etrafına. döşemelere, halıya, ki
taplara -baktı. Bu tanımadı)iı, ya
bancısı olduru esvalar bir sahne 
dekoru muydu? .. Cahidin cıktığı, 
karanlık bir bosluita acılan ve acılı: 
duran kapı bir hevula tesiri va -
pıvordu. Onwıla beraberken yadır
!'amadığı bu evüe. simdi valnız ka
lınca, a}'aZI çıktığı kadar baiiınnak 

' IDcvamı •ar> 

Jl.llESELELER1 

Avrupalılık 
bahsi .• 

Yazsn: Ali Kemal SUNMAN 
Türkiyenin Avrupa kıt'asıuda 

bugünkii arazisi kilometre itiba
rile eskiden malik olduğu ülkeler
den elbette küçüktür. Fakat bu 
maddeten küçük olan toprak kıs
mı üzerinde ne büyük vazileleri 
olduğunu Türkiye pekilLi ltili7or. 
Yalnız bu hile Türkiyeain Avru· 
palı olduğunu is bata kifidir. Kal· 
dı ki Türkler her türlii meziyetleri 
itibarile de kendilerinin mii.kenı
mel birer ATIUpalı ol<luklarııu i
lenıe göstermişlcrtlir. 

Türkiye bir Avrupa memldı:eti 
midir, değil midir?. Bu bahsi. ea 
canlı bir suntte ve beynelmilel 
bir mahiyet alarak mevzuu bab
solduğn bir uman olmadı değil. 
Geçen ltarptcn sonra Avrupanın 
iktısadi dertlerini görü~rek çare 
bulmak maksadile tZ? ilkltaharı.n
da İtalyanın Ceneve şehrimle bii· 
yük bir konfenıns toplanm~tJ. 

Böyle beynelmilel büyük bir 
toplantıya o zaman galiba ilk defa 
olarak Sovyet Rusya ıla çağırıl
:mış, geçen harpten mağlüp çık
ını< bulunan Almanya da davet 
cdilmisİi. Fakat Türkiye çağırıl
madı. Sebep olarak ne ~österili • 
yordu?. Türkiyenin Avrupa dev
leti olmadı/;-ı .. Cünkü, diyorlardı 
konferans yalnız Avrupa tlcvlet
lcrirun bir toplantısı < 1 ıcak. O 
zaman milli hükfunet buna etraflı 
bir surette cevap vermiş, Türkiye 
arazisinin esasen Avnıpa kıt'asmıa 
bir uzant.!lı demek olan bir sabayı 
teşkil ettiğini etraflı bir surett. 
anlatmakla beraber iktısadi buh
rana çare arıyacağı söylenen bir 
konferansta Türkiyenin çağırıl • 
mam.ış olmasındaki garabeti an
labn.ı4tı. Fakat daha sonraki bey
nelmilel toplaatılara Türkiye hep 
Avruııalı de·det olarak çağırıldı
b giJoi ~v:rupa bil"liti t~ ... 

dan tekaüt edilmiş bir zırhlıydı. 
Bunıı Osmanlı hiikfımetine pah:ıli 
bir fiatla satınağa razı olan Al -
manlar sür'atle tamir ettiler .. Top
larını de.ı::iştirdiler. Sür'atini biraz 
arttırdılar. Gemiyi bu yeni şeklile 
Hambuı-gda Osmanlı mürettebata 
teslim ettiler. 
Geın!yi teslim almağa memur 

edilen Vasıf kaptan İstanbuldan 
gönderilen mürettebatla birlikte 
Hanlburgda Osmanlı bayrağı çe
kerek yola çıkardı, Barbaros yolda 
çesit çeşit makine irızalarile bo- ' 
calıyarak İstanbula geldi. Ada ö
nünde demirledi. 

Nezaret yeni alınan gemide fev· 
kaladelikler taha::yül ediyor, Va
sıf kantanın tesellümden evvel 
l!"Önderdiği bir rapocda gemının 

evsafı hakkında verdiJ:i malılnıata 
kulak asmıyordu. 

Süvari; ıı-emi Ada önünde de • 
mirlcyincc doğru nezarete gitti .. 
Bizzat Balıriye Nazırı Mahmut 
1"1uhtar Paşa tarafındaa kar-;ılan
dı .. Pa, a, Barbaros süvarisine: 

- llcıs "eldin Vasıf Bey!. 
Cüınlcsile iltifat gösterdikten 

sonra genlİJİ gezınek i:;tediğini 
bildinli. Vasıf Beyin Barbaros hak
kında verdiği malfunatı da alika 
ile dinledi. Süvarinin: 

- Gemi, bu yoldan sonra be • 
men bir tamir görmek ihtiyacın· 
dadır. Miisaade buyursanız da der
hal Halice girsek!. 

Cümlesine şöyle karş:hk verdi: 
- Olınaz .. İzmirden, İzmirli -

J"rdcn telgraf \"ar. Yeni gemiyi 
görmek iı.tlyorlar. Heınen yarın 
hareket et.1nck için hazırlanuuzL 

Vasıf Bey şaşırdı. Mahmut Muh
tar Paşa, İbrahim Hakkı pa~ ka
bine.:,!11i41 en a:\ıllı nazırla:-ınd:ın 
birildi Yalnız Paşanın nizanıiye 
generali olu!,iu, deniz işleı·iuden 

anlamay.ıııı gcoiş ölçüdeki enerji
sine rağ-ıncn muvaffak olamama· 
~ında mühim yeri vardL Henüz u
zun bir yol yapmış bir gemiyi, 
tamire ihtiyacı '>-arken yola çı • 
karmanlll iınkansıztı;mı kavrıya
n11y-ordu. s.üvari; Paşaıuı bu em· 
rine itiraz ettj: 

- İmkim }"Ok Paşam!. 
- Nasıl? İınkiiru yok mu de-

dinız?. Buradan. İzmir ne kadar 
yer?. 

- Ehemın i ·etli tamire ihtiyaeı
m1z var. 

- Tamiri yolda da yaptırabilir-
•• 1 

sınız .. 
(De.-amı var) 

ve Hitler tarafından kabil ~ 
tir. Ondan sonra Hiller il""1 j]t 
.ııaden'e çekıkre!< sır•. p0'· 
?ariciye nazırı Kont CJI. 5' 
Ispanva hariciye nazıll ~ 
Suner'i kabul etti. Bu:e•:, •. 
Boris, Hitler tarafından ' .. ili 
duğ\ı anlasılan da\ et nzrril" 
htssgaden'e gitti. Buod~ ıl• 
Hitler Vivanava gclere,3cıı" Baş,·ekilini kabul etti .. ~~ b 
tan. Vh·anada tertip edil~ıılı"~ 
merasim ıle üclü pal:ta 1 ili. 
miştir. Romanva Basve'ilır.~çr 
ler tarafından kabul ed ~ 
Almanyanın Avrupad• .,, i)e.,.. 

nizam kurmak bahanes ,ıc 
yı tahakkümü altına alıı' .-ı 
gcn!ş bir proııram çizdİ~1 ,ıı' 
dur. Cekoslova kvavı h•!I' 

1
) 

sızın tahakkümü altına 
1
r 

sonra Polonvada da a~ · 
mı tatbik etmek üzer• ·· 
l!iltere ve Fransa ile hart , .. 
Almanya bundan sonO ~··' 
zam. kurmayı harbin s00 ~ 
etmisti. Almanlar, FranS•ıe~ 
lüp ettikten sonra İnl!ilte.rı' 
hakkından ııelecek!erıııı ~ı. 
mislerdi. Ve ineiltcre"c .,,:t~' 
ristiklcri mücadelede mu ~ı 
lacaklarını ümit eHikCCf:ıl'' 
zanıdan bahsetınedılcr· 

i.$1İf• 
l!iltere mukavemet etlfl fa11 
taraftan bütün emareler. ıı.ı 
inhilal halinde bulundııi'~ 'i 
bırakmamakadır. [talı ~ 
harbinde icine düstüi!U e~ıJI t1i 
ve Taranto'tla donanm;>Sl ,,1)l' 
sını ka y.bettiktcn s~nrl ~. 4~ 
ku\'Vct olma·ktan cıkn1 1s o;· 
rika<la Ruzvelt'in tekra;,u ô' 
:eisliıl:ine seçilme.si ve ,p,; 
Inı?ilter~ve yaptıitı "~~p!P 
zeneyi Iru!iltereve do~~ ; 
tırmaktadır. İngiliz ta ,_'il' 
ıbal'd.ımanları da Alın311~0 e;.JI 
na vi nuntıtkalannı t:ıhCI~ 
ve Ahnan endüstrisinifl ~ 

azalmak lad.ır. ı.ıııf ~ 
Bu sartlar altında -"' - ~ .. ~ 

harbin sonuna bıraktı!!• :ıf ı 
uwu derhal kurmıva ı.aI" ~ 
bulunuyor. Hakikatte. j\ iıJ"' ;ı 
yapmak i&ledoı!i ven• 11~ 
mai< dei!il, Inııiltere~e bl~ıJll 
rupa devletlerinin bil" i ~ 
kil ı:tm<>ktir. Yani )<er~~ 
ııin Inl!iltereyi mdlll P j\ııı'~ 
~elmivecei!ini anlı,·an ıc•~-, 
Tnııiltereve karsı znfc~ 1~ 
için diğer Avrupa defle 

Oll sene ev\•el meşhur Fransız dip· dadına caaırmaktadır. ~,rıı,f 
lomatı Briyawn ortaya k.oyduğu Almam·a. IngiltereYe pi ~· 
tasavvurlar hakikat sahasına çıka- kazanıncıva kadar vı:.wtl r • 
rı!mak istendiii zaman da Türki- d<'' ,ı; 

Ye ım mesai~e da.·et edilmiştir. istirak elmek isti ven y• r :..ı: 
, kılı<ia ı?enis davraıtfl'! el": 

Hulasa nereden balultrsa Tllrki- · ·ıtw ' 
bile, Inl!ilkrevi ma1 le'Jıl" ' 

yenin bir Avrupa devleti olduğu sonra, her Avrupa dev -~ ,ı,P 
kendini gösterir, Simdi böyle bir doı-'f!V'"' 

tan \1€ Slovakva eibi .ı.ı' bahsi ortaya koymak ancak meş- • , 
h da b ---" • diğ ruva tahakkümü altın• .~,ı; .ıııı ur r ınıcaclin ue .. i gibi •kaş ~ lı"""u 
yapayım derken göz çık.:ırmak• süphe yoktur, Eı;asen ' o• ,~ 
kabilinden bir «çam devirmek• veni nizamdan anıa.:i'~' ııJıl j! 

B · · dir '-' vuj<.11" olacağı nedense hesap edilmemiş- unun ıcır ıu 111 ıı' 

tir. dii\imiz l!'tbi, Alman1•; ııı:ı' .,-
Geçen umumi harpte Kayzer kurmıya tesebbüs ettı ~ 

Alınanyasının propaganda işleri o hai nizam değil. ~":~il~~ ııı• 
kadar para, o kadar emek sarf~ harbi kazanmak ı_çın ~~ı\. 
dilmesine rağınen yoluncla &"İt • dan ibarettir. Yanıl<~ .Ac>iO'.,I 
memj•ti. Çünlı:.ü Alınan p~""'·· '" ''"" ~"· ·-..-..- sinden ziyade z.U.n " ·bi '~ ~ 
dası durup dururken bir çam de- caristan ve Roroanva ıı~~,ı 
viriT, maksad•nt belli etmemek lt.tJli. "' " 
lazım gelirken sözleriain propa· rin tahakkümü a ıetl~r· .ıı 
gantia olduğunu aşikareye vurur· lil<etine uıl:rıvan d<:,~lef 11 il' 
du. Bu seferki harpte .Umanların karsısında boyun efl olB~ ı JI'' 
her cihetten oldug· u .,!!ibi propa • kadderallarına h~~~p;P 11' ~ 

kil Avrupa devlet"'r et~ 
ganıla ~!erinde de çok dikkat et- aJ<tall 

nevraya iılet olırı ''" tikleri, artık eski yanhşlıkların !erine şüphe voktur_. ..,,V'., .ı 
bir daha tekerrür etmiyeceği söy· . . ntere''I ,.. ı\ ,,. 
lendi. Bilhassa doktor Göbelsin ti~:~v;,~;:~izaIIl ~~- ~;ı:-
büsbütün yeni bir tarzd~, akıllara tersin". cevirerek. ıı.ı ~ıu~ ıı'~ 
hayret verecek bir surette propa· volile Inıriltere..-1 ~ır 13'' el· 
ganda islerine çeki düzen vtte • proıtramını ele a]Dl~r;ı<Jesı ,ııY 
cei'i tekrar ediliyordu. Lakin du- ra aklı basında ve,._.ııı-1~' 
rup dururken yapılan bir yanlış- olan hiç bir devlet a<l 
lılı: propagandada i~leri altüst eder. maz. J•ı~ 
Lüzumsuz bir hareketin, mnvak- !~;;;;;;;:,,,=====:="'"': Ş " 
kat sa~ ılarak söyleıı:m.iş bir sözün Sahte 100 kıırll ~j 
yaptığı fena bir tesiri izale için b• tJı 
sonradan ne kadar uğraşılsa çok hakkında ır ti" 
defa beyhude olur. Geçen harp · ~11'tdptl1 

propagandanın çeşidini göstermiıı- Malive Vetiletı 1.ı; 11: 1 ~ 
ti. Bundan alınmış birçok dersler çıkarılan kalpazaııfterd~r_1;,ııı 

rine sehriı:niz de ·r tJlll';;ı:~ 
\'a:dır. Artık her tarafta herkes d.ii?er teşkiia.tına tıı •-ur;#...,,, 
tecrübe sahlbi oldu. Böyle tecrü- ıoo ·' ld~'".tv 

dererek, sahte . . ıtıi;:;,,ı~ be görmüş bir i.lenıtie muvaffa- ,_ ıcrın• · 
vasfı mümeV"-'. 00 !<~. •• ~ kiyetle propaganda yapabilmek 1 t J 1 r• .ı 
Buna ııöre tak 1 

• ·zıt' e " de zorl~nııştır. ı.ndaJ<ı ~ı :.ı!· " 
rın l<enarlar a111ı; ;ıı • 

Şimdiki harp başladı başlıyah rafı tamamile c.~cf sıır ıJıl 
1 

ise propagandanın yeai çeşitleri !erinde ise bu cıZı!~1ıarı ~;,ı.I' 
görülmedi değil. Eskisin.dea başka mi2idir. Kenar tır tile 'f9ert' 
türlü belki daha yeni yeni usuller elle islenmek su~ lfl' 'ıe ~ır 
vardır. Lakin bn işlerde muvaf- dan gayri muntaZ ~ ıııP''1 
fakiyetin sHTI evvela çam devir- T. C. harfi kab_a<Jıl'· ıcon~ -? 
memek olsa ıruek. ile doğrusu üst~~i.P" ıJ)' 

Korkulmak usnlö111> plinre• INı. tıl ve harfY,r btr 
çok eskimiştir. u.cw-. 

' }< 
, oı 



Epirde de Yunanlılar bir ı' İngilizle~ tütün. 
ilerliyorlar şehir daha aldı I &t!Jkl arımızı 

~~~~~r~~i~~lvanl~~~~~~~rl mt~~;:a~.)dün ~~~~ ~u= &atın alıyorlar 
~ı.1<.Iık icinde şimale doğru ric'at rettiği tebli~e. Yunan kuvvetle-
İ• ekl tedir. rinin Mora va ve ivaıı dağları ile İngilizler ! ütünlerimi• 

h ~Yan tanklarını kullanan Yu- ·bu iki dağ arasındaki bobzı cuma 
~ılar. düsmana ağır zaviat ver- _günü tamamen ele g~irmis bulun- zın aefasctiııi takdir 
'<nl ektedir. Büvük miktarda !tal- dukları bikiirilrnektedır. cttı'Jer 
~ar YU<(oslav topraklarına il -

1 

Tebliğ sunu da ilave edivor: 
C etmektedir. Göricevi işgal ettik. Pindos mın- Londra 23 (A. A.) - Sigara fabrika... 

, enupta sahil mıntakasında, E- takasında, Arnavutluk toprakla - lan bu sene Tüı·k tulünleri kullana
~k tlal>ilındc Yunanlılar ilerle - ı rında Lcskovic'i de ise:al ettik. İleri cak.lardır. Bu seneki Türk tütün re-
4, tedir ve dümıan münakale hat- hare:<etimiz devam ediyor. lçoltesini satın almak için yapılmakta 

ını kesmek iızcrooirler. Epirde, muhasamatın bi<layetiıı- olan müzakereler çok ilerlemiş bulun-
A tinacl:ı büyÜk bir de İtalyanlar tarafından.zaptedilen maktadır. Tiryakikre Turk tütünlerile 

d 
son sehri de aldık ve düşmanı hu- Virjini tütünlerinin harmanının nerase-

İnİ ayin duda doğru sürüük. tini takdir edebileceklerdir. İngili7. •i-
,,~l. la 23 (A.A.) -Göriccnin is- Yunan tayyareleri ric'at etmek-
ııı' ~zerıne. bütün Yunanistan se- te olan İtalyan kollarını bombar-
bı/. ıcındcoır. Buyuk kılısede dini dıman etmektedir. 

•Yin yapılmıştır. Tebliğde Göricenin nasıl alındıkı 
W.etaksasın radyoda ve elde edilen büyük ııanairn hak

kında da tafsilat verilmektedir. 

bir hitabesi lngiliz tavyartılerinin 
t~tına 23 (A.A.) - Metaksas dün d 
l!deıo ıle_Yunan milletine hıtap yar ımı 

rek, bılhassa demiştir ki: Kahire 23 (A.A.) - Hava karar-
-:ı~I;. Allah Muoslinivi sevmiyor, ı:ıfıhının dün aksam nesrettiiii bir 
oı;ı u onun haro maksatları Yu- tebliğe ı:ıöre, düsman mevzilerini 
iıı,~ stanı e"aret altına almak ve bombardıman etmek suretilc Yu-
e a etmektır. nan ordusu ile tesriki mesaide bu-

·~t as\"ekil. bu mü.cad•lede göster- lunrnuştur. Bun<lan baska İngiliz 
IııiJl '™i~ah.eretten dolayı Yunan tavvareleri düşman arazisi üze -
•<ııı etın;n lnı?ilte~e'~ minnettarlı- rınde kesif uçusları yapmıslar ve 

<la ıfa<k etmiştir, Jcıymetli malü.mat almışlardır. ....... ~-~~~ 
Orfi idare hazırlıkları 

~ (Birinci sahifpden det•am) yazılı yağma, yol kesme, adam kaldır-
~ aınlara intikal eder. Bu ma - ma suçları; 
~ ltılar vazıfelerine mütea>lik ka- 6 - Türk Ceza kanununun 179, 180, 
lııı ~ı ve emirleri mahalli zabıta- 188, 235, 241, 242, 248, 249, 254, 255, 

• ıcra ettirirler. 256, 257, 258, 260, 264, 316, 317 inci 
. "ıskeri idare fevkalade tedbirler maddelerinde yazılı suçlar; 

~ 
~~l? ve tatbikine salahiyettardır. 7 - Askeri Ceza Kanııntınuo 75, 93, 

~birler sunlardır: 94, 95, 96 ıncı maddelerile 148 inci 
~ ~ Oötiilecek lüzum üzerine mes • maddenin ikinci. fıkra~ında •e IGO ıncı 
- lıj~er, her türlü kulüp ve cemivetj maddesinde yazılı suçlar. 
~1 4r ları ile müstemilfltı aranabi ... Bundan ba~ka Örfi İdare altına ah-
~·~ j ltıtektup, telgraf ve sair mer - ııan yerlerde Askeri İdare taratından 

~~tler acıtabilir. sahısların· üzer- ittihaz edilen tedbirlere karşı hareket 
~ ~anabilir, radyo. telefon, tel- edenler ve emirlere itaatsizlik göstc-
t~(.oi muhabe·re \~asttaları kon - renler ve hüviyetine dair hilafı hakikat 

S ıcabt'C:lerse menedılebilir. beyanatta bulwıanlar j,a~kıou~· Tiırlt 
~ abıkalılar, emniveti .umumive Ceza kanununun 526 ve 5::?8 inCi mad-
lıı~~reti altında bulunanlar, ika - ı delerinde yazılı eezalal' üç misli arttırı
lt~ ~ .. hı oimıvanlar, süphelı kim-1 larak hükmolunur. 
~ t orfi idare mıntakasından cı- Örfi İd~tre Hanını icap ettiren ahvale 

1'1abilir taallük eden fiilleri örfi idar<>nin m-'I'-- . 
Ilı \Irk ceza kanununun 189 uncu nından e\'vel işlemiş olanlarla Örfi İ

dare mahkemesinin vaz'ıyed ettiğı hcr
hangibir suçla irlibah olup bu rrııntak.:ı 
haricinde i:jlenen ~'Uçlar da bir1cştiril
n1ek suretile örrı İdare ınuhltemeleri-

iit~de:ıinde vazıh olan silahlarla 
'ıı ve ccphaneler'.n, dinamit. bo
lııı~~ ~az. bomba \"e buna mümasil 
l;:·1ak maddeleri ve ·bunların ıma-
~ y ne gönderilir. 
111),.·. ~rıv·an edevat ı·e .vesaitin tes- Örfi İdare mahkemelerinde Askeri 
ıa:: ıÇUı emlrler verebıl!r ve bun- Muhakeme Usulü Kac · ıınun 250 ve 

C 'l-,oplıyabilir. 256ıncı maddeleri hariç, 5'ercrberltğe 
~ tı a?-ete. kılap ve sair matbuaları- ait hükü.ınler tatbik olunur. 
'b tabı ve nesrıni vera harıctcn 
. aLni Yasak ede-bilir Matbaala:-ı 
''"'tnı k . .. . ~ co. ıa ve nesrıvat uzerıne san-
~ ~OYJnak hakkını haizdir. 

1 01aPalı ve acık yerlerde her türli.i 
1 r· antıları meneder. ve cem<v~t
~n ,faalivetlcrini durdurabilir. · ı 

ti~ rvehane. meyhane, tiyatro, 
1 'tna, bar ve cmsaL umuma acıi< 1 
~'~ 

, . ·• 1a. bar \'e emsalı veya bun -

Vilayet bir be-
yanname 
neşred~cek 

Vali ıin beyanatı 
·~v n •ılma ve kapanma zamanını Vali ve bele-diye reisi B. Lütfi 
..,/n ve tahdit et.ınek salahivetıni 1 Kırdar bl>l(ün saat 12 de bir mu-

Zrlır harrırimize su beyanatta bulun -
ı..~rf! idare mı~takasına girip çık- muştu_r: 
~ İ.'<tıvenler hakkında da takvi- ""'1 •- Idarei örfi ve kanununun şeh-

t ve tahdidat koyar. '"!l!mizdeki tatbikatı hakkında bır / 
ııı ~eleri dolasmavı takvit yeva beyanname neşredilecektir. Bunun 
j~eder. · · için de idarei örfiye komutanını 

t• ~ra Vekilleri Heı·eti tarafından bekliyoruz .• 
:ı,i~haz ve tebliğ edilen emirleri ve , ___ ..,İ_k_i_m_u_h_t_e_k_ir----ı 

~ edilen sair tedbirleri ta.itli> ve 
"''der. 

keri mahkemelere tevdi 1 
Öt edileck suçlar 

")-7 f İ!d::ıre altına alınan yerlerde mu-
~ ftıl!eri iŞliyrnlcr \'eya bu fiille-

,tira.ıc edenler, Örfi İdare Komutanı 
~ ~ an tatPp edıldigi takdirde sa

r'ttı ve nı .... , , ·ı.retleri ne olursa ol.sun 
l ldar,. ~'Ialıkcınelerındc muhake

tılUrıuı tar- Ya~nız te~rit masuniye• ıı. _ 
1 

fe-:kıJiı,tı Esasiye hüktimlcri 
"•hı 

, "-<!ur. 
"'ll -' dare l\Iahken1clcrine \·erilme-
llj. 
t ıc-4> ettirecek tSııç-!:ar şunlardır· 

~ ... ; 1'Urk CczJ Kanununun ik nci 
d 11 lrıı bırıııcı babın1n bıl'inc , iküıcl 

IJt·rJUncü rasıı arınrı ı y;ı z.ılı Ll:\'le
h Yetine karşı cu1 umleı·; 
'"' Ttirk Cc ı I~;.:111-....ı..ı.nun kinci 

ı Jtrı·1ı beşinl·ı b; bının bi .ne. !a -
Y ılı ç ., lem t<:Jl k fiil1e
tıc !ttsı1d y.ızıh cürüm ikr..ı ı

et t~k etmek suç _ .. : 

' 
Türk Ceza t n 1unun iknci ki-

) 1 a .nc-1 !x ryırın lc.ınc faslında • °""1et~ aıt Uhur damg.:ı vesalr 
, ttıt-t-m 1k ·dt h kındaı ...ıçlar: 

' .. 'rü k Ce'uı kanu...:.~nun ık .net ki
~l~?t-ılt\ .7 lnei babnıda yazılı ammenin 

:j ~tı aleyhindeki suçlar; 
'....., 1'ürk C'e'la Jıranun•ın kinci kita .. 

ıo ı.ı c..ı. b ... buun ı!~ ••. cı !aslında 

( l lnel -.hlteden deY&lltı ) 

Davaya göre, bunlar, dükkana 
müşteri sıfatile gelen İstanbul it
halat gümrüğü memuru Necatiye 
kağıt vermcmislcr ve dükkanda 
mevcut kağıtların emniyd müdür
lüğü hesabına satıldığını sövlemiş
lerdir. Hatta, dükkanda bulunan 
·bir müşteriyi ı;ıöstercrck ciste. bu 
sivil memur satın aldı, şirıWi ~ 
türecek• demişlerdir. O sırada ci
varda bulunan komiser muavini 
Avni. icerivc J?ir:nis c.sivil memur• 
denilen müstcrinin hüviyetini sor
muş ve csivil memur• dei{il, Muh
tar ismıııde bir sebzeci ol.duğu an
lasılmıstır. 

CEP FENERLERİ 
Diğer taraftan liat mürakabe ko

m.sv ,nu cep elektrik fenerleri icin 
toplan Ye perakende yüzde on beş 
kiır nisbcti kararlastırmış ve dün 
şu 'iatları tesbit etmistir: 

CEP fenerleri ampullerinin tanesi 
icin 10 kuruş, bunlar Japon malı 
olur<a 3 kuruş. Yaı»ı cep feneri 
pillerinin toptan düzünesıne 230 
kuruş. peraken<le tanesine 26 kuruş 
satış f 'atı kabul olunmuştur. Yu -
varlak yerli pillrnn tanesi lO've 
Avrupa mallarının tanesi de 17,5 
kurı:.s:ı T>('raken<le olarak satılacak
! r . Bnnlardan fazla va satanlar halı.
kında takıbat vapılacal<tu·. 

gara imal·\thanclcri Virjin tütli.nlerile 
yapacakları harmanlarda fazla nisbct
te Türk tütunü kullanacaklardır. 

Hilrbin başlanglcında Virjjni tütün-
leri stoku ancak iki buçuk senelik ldi. 
Önümüzdeki aylarda bunlara yüzde 8 
nisbetle Türk tütünü ilfrve edilect.:k ve 
peyderpey bu nisbet arttırllacaktır. * Malta 23 (A. A.) - Dün, ıki dü.ş-
ınan tayyare &nıPU Maltaya yaklaşmış
lardır. Bir İtalyan tayyaresi düşürül
mü,,tür. Dü~man bomba atmamıştır. 

W"vwr.._...,~.,..-..., - -
K~ndi düşen 
ağlamaz 
(Başmakaleden devam) 

netice üıuit etmek belki bir dere
ceye kadar kabil olabilir ki, hn da 
Yunan ve Yugoslav mukavemeti 
karşısında pek kolay kol•y başa
rılır dava değildir. Hem farzunu
hal olarak böyle bir netice mihvar 
tarafından elde edilse dahi Bul
garistana niçin ve ne karşJlığı is
tedii'i yerleri vereceklerdir?. Bir 
tek şey için olabilir, Bulgarist•nı 
harbe müdahale ettirmemek, en
dişe ve tereddüde sevkeylemenıck 
ve bilahare semiz bir halde ilhak 
eylemek için. 

Bulgaristanın istediğini filen 
yapması ınevzuuna gelince, Bul -
garlar tek başlarına böyle bir ha
rekete CÜT'et edeittezler. Yunan 
ordusunu arkadan vurn1ak için 
harekete geçmenin Yugoslavya ve 
Türkiycde uyandıracağı ademi 
m •ınnuniyeti Bulgarlar pekala 
takdir edebilirler. 

Almanya ve İtalya il. :ıirlikte de 
harekete E(eçmcleri yine Bulgar
lnrı kan dökmekten \'e harbi bü
tün Balkanlara yaymaktan hali 
kalmaz. Bunun içindir ki, 

- Bulgarlar ate~lc oynuyorlar! 
Dememek için sebep yoktur. E

ğer Sobranyadaki reviziyonist te
zahürler doğru ise bu takdirde de 
yine Culgarbra: 

- Kendi dii~en ağlamaz .. 
Tavsiyesinde bulunınak ye

rinde olur. Zira, herhal ve karda 
tek durmıyacak. harbin Balkar.la-· 
ra yayılınasına fırsat verecek bir 
Bulgaristana Lnıde ve i"tikbalde 
meli'ut olan kir değil, yalnız za
rardır. 

F.T~1 İZZET BENİCE 

Asker gözile 
cepheler 

( 1 inci sablfedtn d~vam ) 

kımdan da kıymetlidir. Bir dc(a 
Yunan ordusunun yeni hanılelerini 
tazcliyecektir. Buna mukabil İtal
~-an ordusunun maneviyatını daha 
ziyade bozacaktır. 

Gerçi İtalyanlar daha geride 
mukavemet edeceklerini söylü -
yorlar ve harekat da bunu göst&
riyorsa do, bu cephede yeni İtal
yan mukavemetinin nerede ba~ 
lıyncağını kestirmek müşkiildür. 

Fakat şimdi Epir cephesindeki 
harekat da ehemmiyet kesbetmek
tedir. Bu cephede Premdi istika -
metinde ilerliyen Yunan kuv\•et
leri bu şehre \'armak iizercdir, 
belki de şu saate kadar varmış -
!ardır. Bu şehri de aldıktan S-Onra 
tutM,akları istikametin Tepedelen 
olacağına şüphe yoktur. 

Epir cephesiudcki 11 inci İtal
yan fırkasının bu suretle arkadan • 
çevrilmenıck için sür'atle ric'at 
etmesi liizımdır. Onlar çckilmeğc 
vakit bulınadan e\'vel Yunanlılar 
Tepedelcni tutarsa, bu fırka için 
kurtulus çareleri gii(lcşir. İngiliz 
filosunun ve tayyarelerin tehdidi 
altında da denizden ve ho7.uk is
kelelerden bir çckilis de kolay bir 
iş olamaz. Bıi cephedeki harekatın 
inkişafı hakkında da bugün yarın 
gelecek haberleri beklive!im!. 

* Hydcpark; 23 (A. A.) - Amerika 
devlet reisi B. Roo~velt gazetecilere 
konferansında y3ptığı beyanatla Ame
rDtanın Fransa büyük elcilitini Gene
;ral Peni.ng'a teklif ettiğini, faakt bu 
vazifeyi kabul etmesine sıhht vazi7eti 
dolayı.ı;ile General Persinge müsaade 
eylemedıklcri..'1i ~öylC>miştir. 

~ON24SAATI 
içindeki 

Hadiseler 
3u yazııwı metinleri Ana. 

iolu Ajana bültenlerinden 
alınmıştır.) 

Telhis eden: MUAMMEK ALATUK 
Yunan ordusunun Görieeye gir

diğini dün yaZ111L1Ştık. Bu hususta 
son 24 saat içimle ı:elen diğer taf
silat şudur: 

Yunan Başvekili General life -
taksas, Görieenin zaptını dün 
Yunan geneikllrmay binasının d.ı, 
merdivenleri""- halka bildir -
miştir. Bütiiıı Yunan şehiJleri, 
başta Atina olmak üzere, köylere 
varıncıya kadar her tarafta şenlik 
yapılmaktadır. 

Yunan kıtaatı dün öğle iizeri 
tahliye cılilnıiş olan şehre ginniı 
ve belediye binasına Yunan bay
rağını çekmiştir. İtalyanların çe
kilmesi üzerine Görıce belediyesi 
makamları Yunan ordusunu şehri 
işgale davet etmiştir. &ker şehir 
caddelerinden geçerken, halk pG
lis kordonunu yararak, Yunan or
dusu i(in tezahüratta bulunmuş -
tur. 

Son İtalyan tebliği de •iki fır
kadan mürekkep setir kıt'alar•!Hn 
11 gün mücadeleden sonra Görice 
şehriniıı garbinde bir hatta çekil
miş o 1 ~uğunu ve şehrin tahliye e
dildiğini, bildirmektedir. 

Yunan kuvvetleri, şiınalde Po
™ııgradct şehrine girmişler ve ileri 
hareketlerini bu şehrin ortasuıa 
kadar götürerek, Görice - Elbasaa 
yolunu kesnıi•'erdir. Görice - FIG
rina yolu boy.unda harekatta bu
lunan İtalyan kuvvetleri de tec
rit edilmiştir. Bu kıfaların mühim 
bir kısmı Yugoslav makamları.na 
teslim olmaktadır. 

Ergiri istikametinde de Yunan 
taarruzu çok müsait bir tarzda in
kisar etmektedir. Bu suretle Epir
deki Italyan kuvvetleri de yan -
dan çevrilmektedir. 
BULGARLAR YİNE i\IAHREÇ 

TALEBiNDE BULUNDULAR 
Bulgar meclisinde Kralın nut -

kuna verilecek cevabın müzake -
resi esnasında Alman dostluğu 

hakkında tezahiirat yapıldığını 
yazmı~tık. Dün aksam gelen ha
berlere göre, hu celsede rneb'u.s 
Dunıanof Dobrucanın Eulgaris -
tana avdetinden dolayı Bulgar -
laruı çok memnun olduklarınl, fa
kat henüz zulüm altında bulunaa 
Makedonyadaki kardeşlerini u -
nutmadıklarını, Ege denizinde 
mahreç verilmesine İııgilterenin 
mi\ıı.i olduğunu söylemiş ve ıid -
dctle alkışlanmıştır. 

Diğer taraftan Sofyada ve bii
tün Bulgaristan dahilinde ışık 
söndiirıne tecrübeleri yapılmak -
tadır. 

YUNANİSTAN SDCIŞTIRILMAK 
İSTE İYOR 

•Nevyork TaJınis -. gRzetcsinin 
fikrine J?Öre, Roman)·a, Macaris
tan \'e BuJgaristanın ınibvcr dev
letlcrile ittifak a.kdctıneğe çalış -
ması, Tiirkiye için bir khdit teş -
kil etmekte ve Yunanisanı sıkış
tırmak için de bir z~min hazırla -
maktadır. Fakat Bitlerin karsı -
la•makta olduğu meseleleri bu da 
halledeme,. Hitler İngiltereyi ta
mamen fethedilmiş bir Avrupa 
karşısında bırakına~a ınuvaffak 

olsa dahi, kendisine kalacak ye
wine harp sahası yine denizler o
lataL;ır. 

ANTONESKU DÜN BİTLERLE 
GÖRÜŞTÜ 

Davet üzerine Berline giden Ro
manya Başvekili General Anto -
nesku ile Hariciye Nazırı Studza 
diin öğleden sonra Bitler tarafın
dan kabul edilmişlerdir. Göriit -
mede Fon Ribbeııtrop da ha.ı.ır b11-

' lunmuştur. 
Yine davet üzerine Slovak ba~

vekili ve hariciye nazırı doktor 
Tuka da Bcrline gelmektedir. 

Diğer taraftan bir Slovak he
yeti de Moskovaya gitmiştir. Bir 
Rumen heyetinin de Moskovaya 
gelmesi beklenmektedir, 

Amerikada harp 
arzusu 

( 1 inci aahtfedcn devaa ) 

• Nevyork Post gazetesi şu yazı
ları yazmaktadır: Efkiı.rı umumiye
nin İngiltereye yardım hakkın -
daki ısrarı öyle bir mertebeye 
vardı ki, bunu İııgilterenin yanın
da harbe girmek i(in doğrudan 

doi(ru:va bir talep gibi telakki et
nıek mümkündür. Bu ısrarın en az 
istihdaf ettiği şey, yardımın kat'i 
neticeler verebilecek kadar mües
sir olmasıdır. Bu teessürü, Al -
manlanıı İngiltere üzerine attıiı 
bombalar husule getirnıiştir. Co
ventryuin vah"yane boınbarılı -
monı, İngiltereye karşı topyeldln 
yardıma muhalif olaulan da silip 
siipıirmüştür. 

Hariblide ve ENFES bir ŞAHESER 

SEVEN KADIN iPEK 
Sinemumda 

,.--• Şehrimizin --• 
bltiin kibar balkı 

BU AKŞAM 

l!l#fel 
Barı ve Çay salonunun 
reeaıikü.-dmda bulana· 

cıaktır. 

Beyoğlu Mis sokak 
No. 21 

'--·Telefon: 43936-

Benzin tahdidatı 
( 1 inci sahifeden devom ; 

mı olan sabah saat 6 da garajlarına 
veya belediyelerce tayin edilen 
mahallere ıiöamii4 buluıımıya mec
burdurlar. 

2 inci madde şudur: •Bu kara
rın mcr1iyete girmesinden itibaren 
salıihiyettnr makamlarca benzin 
ve sair petrol müştaklarile müte
harrik hiç bir hususi otomobil. 
taksi, motosikJer ve tenenühe 
mahsus motörJü deniz vasıtalarına 
yeniden seyrüsefer müsaadesi ve 
... ıaka verilnıez.• 

Bu kararın ikinci maddesi bu
e-ünden itibaren diğer maddeler 
de, beş gün sonra n1er'iyete gire
cektir. Seyrüsefer müdürlüğü icap 
eden tedbirleri almaktadır. Şoför
ler cemiyeti de taksiler İ(in nöbet 
ce!veli hazırlamaktadır. 

---0--

l~ık karartmakta 
ikinci gece 

(Birinci sa~ if eden devam J 

HEDY LAMARR - RıOBERT TAYLOR 

A9nlpa tarilüain dönüm noktası.. Şahaae saraylarda... Şahane 
bir aşk ... 

Avusturya imparatorluğunun gaz !eri kamaııtıran ihtişom arasında 

SALT ANA T KURBANLARI 
Senenin en büyük FraJISIZ filmi. Baş Rollerde: 
EDWİGE •'EUİI,l,ERE - JOHN LODGE 

Önümüııtleki ÇARŞAMBADAN itibaren MELEK 'te 

•- Mısır sinemacılık aleminin en büyük 2 Yıldızı 

Abdülvelıab'ın 

ve11fme rakibi 
ABDÜLGANİ ESSEYİD il 

Askın Göz yasları filmin;n 
unutulmaz bas mugaıınivesi 

NECAT ALİ 

Gözler kamastır>eı dekodar arasında. fevkalade surette 
canland • rdıkları 

1 
...................................................... ~ .............................. . 
! YILDIZ SULTAN i ........................... ~ .............................................. . 

Türkçe .özlü Arapca 

TAKSiM 
şarkılı şaheserinde 

• 
sınemasına 

Koş~an binlerce seyir<ileri ga~y ve teshir etmektedir. 
Bugün saat 1 de tenziliitlı matine 

Seanslar: 1 - Z.30 - 4.~0 - 6.30 Suare 9 da 

Bu akşam TURAN Sineması -
Şehzadebqı Tiyatro3unda 

TİYATRO· SlNEMA • VARY~TE 
San'atkiır NAŞİ T ve arkadaş! arı, Okuyucu SUZA.'i YAKAR 

\'e yeni VARYETE numaralrı; 

ADA YOSMASJ 
Sinemada 2 büyük film birden: 

Komedi 
3 perde 

1 Bu .. yu··K· AŞK cHARLEs BOYER 
• : İRENE DUNNE 

2- KARTAL PENÇESİNDE 
Gündiiz sinema 11 den itibaren devamlı matineler, gece sinema 
19,5 da, tiya!To 21 de başlar.Tiyatro - sinema bir bile!le '"yrcdilir. 

ATEŞE KOŞTURAN ... ÖLÜME CAN ATTIRAN .. MÜCADELE -
LEKE u;FUK AÇAN BÜYÜK DRAM. •Franı.ızca. 

ÖLMEYEN AŞK 
BETTE DAVİES - HENRY FONDA- GEORGES BRENT'iıı 

yarattığı bu eşsiz harika 
Avrupayı yerinden oynattı .. Aın erikan sinemalarını alkıştan 
çınlattı., Aşıkları ıztı.raptan çldır ttı .. Mes'utları saadetle mestetti. 

söndürülmüşlerdir. Bu akşam se
kizde, yarın akşam yedi buçukta, 
öbür akşam yedide olmak iizere 
her P"ece ye.rıııı saat evvel söndü -
rülccekler ve bu sUTetle ••at 17 ye 
ı:elindiği vakit y~kılını)·aeaklar -
dır. Vila;et tarafından dün kay
makamlıklara yeni bir i.ıaluıame 
gönderilmi!;tiı-. Buna göre hariç -
teki Iaınbalar 60 volttan fazla ol-
mıyacaklardır. Kırmızı bez veya Bugünde LALE' ye 
kfığıttan maske memnudur. 

şerefler kazandıracak 
Elektrik ti fenerleri de ınuhak- DİKKAT, DİKKAT: Ticaret gemilerine hücum eden tayyare-

kak mavi aınpullii olacaktır. DüJt- , !erle yapılan son müthiş harp. T ürkce Paramunt Jurnalda. 

kiin vitrinleri mavi lambalarla de- 1 ii!!!!'!!!'!!!'!!l~' c!u!z!!ma~t!i!n!el!e!r!: !Sa!i!a!t!l!!!ve~!!.3!0!!!d!a!T~e!l~e!Co!n!:!!4l5!~!9~5~!!!!!!!'!!! 
~il. evlerin pencere!erindc yapıl - 1 İ 
dıı'h ı:ibi siya1ı kumaş veya kağıt- ı a SAKARYA S NEMASINDA 
larla ınaskclenecektir. r İki güzel filmde». mü rekkep bir program 
EVLERDE VE MÜESSESELERDE 

1 kanunuevvcle kadar evlerde, 
apa.rtımanlarda we hususi müeSsc
selcrde maskelenme i~i ikmal edi
lip o akşam karartılmış veya mas

Kederlere karşı iyi bir çare 

CANIMIN iÇİ ı 
Birinci smıf bir film 

UYKUSUZ GECELER 
ı GABY MORLAY, 

Komik BAHC, TANIA FEDOR ı PİERRE RENOİR ,.e 

tarafından tarahndan 
kelenmiş olacaktır. 

MEl<TEPLER VE İŞ YERLERİ 
Mekteplerde öğleden sonra ya

pılmakta olan mütalealar losaltı
larak ve sabahları daha erken ge
linerek saat 14 buçukta tatil ya -
pılmast için maarif müdürlüğü vl
layetle temas etm<>ktedir. Üni
versitede de derslere 8 de başla
nılması düşüniilmektedir. 

1

. ve PİERRE BRASSEUR ı Komedi Fransez'den YONNEL 

1 iiıı•••••Bugün saat 1 ve ?,30 da tenzilatlı matineler -=•••111 

Bazı fabrika, imalathane ve iş 
verlcri sahipleri; sab:ıhları erke11. 
ha !anılıp öğle paydosları kaldı -
rılmak suretile saat 16 da paydos 
yanılması imkiinını tetkik etmek -
tedirli?r, Akşam paydos saatlerin
de tramvaylar ve vapurlar çoğal
tılacaktır. 

--0---

0tomobilleria laatik
leri beyaza boyanacak 
Şehrimizde geceleri işaret ıne

mudarının, nakil vasıtaları tara -
fından kolayca görünmelerini te
min iciıı geceleri beyaz elbise ,giy
meleri takarrür etmistir. Otomobil
lerin çamurluk ve tekerlekleri. e
lektrik direkleri <le beyaza boya -
nacaktır. 

Polis ve bekçilerin SQ'Pkıılarınııı. 
ön taraflarına mavi boyalı birer 
küçük elektrik ampulü tasımaları 
tetkik olunmaktadır. Bunların pili 
menıurların ceplerinde bulurr.ı -
caktır. İsti ven halk da. ceketlerinin ı 
yakasında bunlardan knllanai:ıile
ceklerdir. 

86 ıncı madde 
( 1 inci sahifeden devam ) 

nivetlerinin, maıi>nat, müra -
seliit, cemiyet, şi:rketlerin mu
vakkaten takyit veya taliki de-
mektir. • 

İdarei ödive mmtaıkasile bu 
mıntaka dııhilinde tatbİk olu
nacak a.hkiım ve mwımeiAtuı 
sureti icrası ve halli halinde 
dıldıi masımi?et ve bürrı -
vetlerin tarzı takvit ve taliki 
'-•nunla teshil ol~ 

••- Bu gün ASRİ Sinemada a 

1 
En (azla gülünçlii Türk filmi • En kuvvetli Fransı-z filmi 1 
BİR KAVUK DEVRİLDİ • SAMSON 

HAZll\l- VA5Fİ-GALİP - • HARRY BAUR -

!!!~!!!!!!!!!!!M!U!A~L!LAİ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!•!•!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!G!A~B!Y~~!lO!R!L~A~. 
İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezı 

Satınalma Komisyonundan: 
Merkezimiz nakil \'asıtalan için cG3> kalem i;ietme. tamir müteferrika ft 

&&i.r malzeme açık eksiltnıe ile satın alınacaktır. 
Tahmin bedeli .«91 hra 59 kurU1tur.> 

~ Şartııameler merkezimK ieoazımından paruız allrur. 

B- Eksillme 4/12/IKO çarpmbs ıünü saat H de G~lala Karamustatap.,. 
IQkajında me2'.ktlr merkez satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

C- ı.ı:uvakkat 1"ınıınat paruı 338 lira 86 kuruştur. 
D- FJuiltme7e a:ireceklerin 1940 senesi Ticaret odası vesikalarm.ı gOSter-

melcri şarttır. cl0993> 

OiŞ CIKARILDIKTAN SONRA ,DIŞ APSELERINDE,AKIL DiŞI ILTIHAPl.ARIHOA 

AIDA DIS SlJYU 
NUN iLiK OLARAK GARGARASt.BU ILTiHAPLARIN S\FASINI TEMiN EDEll 

istinbul İkinci icra 1 ANKARA RADYOSU 
Dairesinden : 
Ortaköy Mecidiye mahalle

sinde tat ve Deyun v~ kayık.cı 
sokağında eaki 28- 28 müker
rer yeni 13 ve yeni 36 No. lu 
evede mukim iken halen Pa
ri&te ikametgahı meçhul kalan 
Donna Binti Salamon'a 

Hazinei malivenin zimmetinizde 
28/10/1339 tarih 808 sayılı tapu 
ka:'ldı mucibince ipotek alacağı o
lan 3200 liranın 3/5/926 dan itiba
ren " 9 faiz ve masarif ile birlikte 
tediyesini teminen merhun ve vu
karıda yazılı ı;ıayrimenkulün oa
ra~a cevrihnesi taleı> edilmi3 bu 1 
h...uta teblli!i rowdazi ödeme em
rini ikametJ?&hınızın medıı.ıliveti 
dolavısile mereioe bir ay müddetle 
il;llıcıı teb!Wne karar veribııiı;lir. 

Saat: 18.00 Program. 18.03 Radyo 
caz orkestrası, 18,40 Türküler. 19.00 
konusma, 19.15 Saz eserleri, 19.30 
Haberler, 19,45 Fasıl heyeti, 20, 15 
Radyo gazetesi, 20.45 Şarkılar, 21,U 
konuşma. 21,30 Salon orkestrası. 

22,30 Haberler, borsa, 22,50 Kon~ 
ma, kısa dalııa, 22,50 Dans m\i.ziiti 
(Pi.), uzun dalga, 23,25 yarınki 
proaram ve kaPanıs. 

İlan tarihinden itibaren 'bir av için. 
de borcu masraflarile bırlikte öd& 
meniz v<-va bir itirazınız varsa 
bu müddet icinde istida ile veya 
srfaen daireye bildinneniz akai 
takdirde rehnin satılacağı 4;0/2595 
No- lu reiınin paraya çevrilmesi 
yolile vapılan takip taleplerindt 
tebliğı maktazi ödeme emri malra
mına kalın olmak üzere ilan ae 
nuı:. !H0/2!ieŞ 



~SOK TBLGaAP-D IW I .. -
Emlik ve Eytam Bankasından: 

Eaa.no. Yeri 

C: D/1 Beyoilu aialıllllllann Çulcun:o-
ma &ıcı Bekir apartmanı No. 1 

NOT'! '9neliıt kira11 
Tirlı llrMı 

113.-

183.-

1 AskerUk işleri --=----
Şubeye daTet 

C: 12,tı Be70ıııu .Aialıamamı ÇuJaucu.. 

- Hacı Bekir -rtmanı No. 2 
lleyotıu APbamanu Çulrurcıı. 
ma Hacı Bekir apartııuııu No. 8 
:S..,.oilu Ağahamamt Cukurcu
ma Hacıllek:ir aparlmam al-
tında No. 33/l 

420.-

123.-

Yazan: lalrender F. SERTELLi No. 38 c: aı1t 
Ba1kanlan kundakhyanlar o zaman ortaya bir c: SS11 

laf attılar: «Balkan, 881kanlılarındır.ıı Hariciye 
~ - yuıh -- dairi 1 llıe bir - bcıttur. 
:S:iraya vemıe (Ünü: 25/11/940 cuma ııaat oodadır. 

• 

Yerli F.:minönü Aıı. "ıbesinden: 
1 - .A$8.ğıoda dtiinyesi yazılı ere 

939 .enesi Eminönü askerlik mec
mince çürük raporu tanzim edil
mişse de bu rapor kabul edilme -
di.it~n b4!yeti sıhhİV<>Ce muaye
nesine lfuıum ıröriüınüştür. 

Duda!ı: açıklıkı bulunan bu erin 
hemen şubeye ıremı.esi ve bilen -
lıerin "1Ji>eye malfunat vermeıi, 
ııelmedi.iti takdirde asker ka<;ab 
muamelesi ııörece.iti ilan olunur. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatiıil15 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal k;ıı-

leabıac1a ıtünde ile ~ alıHbilir. Takliflerindeıı sal<ı" 
Nazırı Rifat Paıa bunu haber alınca 

kabineye koştu. Fakat .. Talip olaolann tafsili! almak için bankamız .,.,;ılılt - lelmel4!rl. 
cll065> 

2 - Balabana.ita mah. nelen Ah
met $ükrii oı?Ju 335 Kastamonu 
do~lu Edip Erkan . 

Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 
. ~ . ,·.~ 

1 [Kadıköy Vakıflar Direktörlüğii il~ &;_ 

Kabinede: 

- AnMnıutlar. ımwı iMil'(lr-

-"' Tanmda oodieeli müzııl<ere ya-
pılıyor, ittAıat w TerU:lti lr.ulüı:ı
lerlnd.e Arnavutlar aleyhinde bir 
takım taslruılıklara mevdan veren 
nüma..,Wer tertip edili~rdu. 

Ha.sılı hükUmetin idare meka -
niı:ması ıQbi, istilı:b&rat vesaiti de 
o da-ece zayıf ve iptidai idi k.i, bu 
iı;i vaı>an müteşebbislerin kimler
den ibaret oldui!unu anlamak 
mümkün olamamıştı. 

r3alkan ittihadı meselesi 
ve lngiltere Kralı .. 

AvrupaWarın daima. bi.2ıdeıı 
ayrılmak i.stiyen unsurlara maddi 
manevi müzaherette bulundukları 
malUm<lur. 

Bw.m daima ıslahattan. ~ -
:leketin şıddetie muhtaç olduinı 
ililikleri vaDZnaktan k.açındıRı -
mızı ııöttnler bunu fırsat bık>rek, 
ecnebilere iba.ş vururdu. O zaman 
Avrupa e!ü.rı urowniyesi de bi
~ aleyhimizde düz ve iş dev
letlerin JJNWiahalesine. ve bırrok 
mu.haherattan, dl'<likodulardan 
sonra memleketin .iııkısamına da
ııarur. O zaman biz.im devlet a -
damlarmuzın. istenilen ıslahatın 
yalnız bir ~ere tahsisine taraftar 
olmadıkları w Avrupa lisanların
dan türkceve inhkal eden (hürri
yet, mu.savat, adaleti ıri:bi bazı 

kelimelerden anlasılan manaların 
1>~tün memlekete teşmil edil.me.lı: 
istenilditi ırörülür. 

Bunun ic;in. kih ciddi kih cali 
birçok şeyler ··apılır ve hazan 
- kısa bir zaman icin - ıtıuvaffa
ı,ivet dıe hasıl olurdu. Meşela vıok
tile Resit r-aı;arun en büyük siya
si muvafıfaltiveti, ctanzimatı hay
riye. yi mem.lekette tatbik ettir
mekten ziyade onun ilarunda idi. 
Ve bu sayede Avrupa efkarı u
mumi yoesı kazanılmak ve Jıiikil... 
metlerin menfaatimize muvaf.k ol
mıvan siyasetlerine bu tarzda bir 
ni:havet verdirilmek careleri ., -
rantlı. 

Meşuti~in iik defa ilim da 
....ma benzi-ven bir hal ve zaruret 
.k.arsı.ııında vaki olmustu. 

Bllde l-'lahat vrutierıle Avrupa 
efkarı u.mumiyesirun, sıyasetinin 
ıtlevlumıze dönmesi arasında ırarip 
bır münasebet ıröze çarpar. Bunun 
ııçın. bütün bu ıslahat vaitleri.nın 
harid bu tazvik altında yapıldı -
ima ve Türkıvenin bunu b:ıd:ur za
manda ıstemem~ okluğuna ına -
nanlar ııek eolr.tu. 

Garıı>tır ki, me$rtltivetin iiı:inci 

İ•tanbul Telefon Müdürlüğünden: ... 
. Şebd<enizin tesis."." tamiri rrKl.n...,betile !l/&/941 tarihme kadar İırtanbal Eminönü As. ŞUbesinden: 

viliyetı huduUan dahilinde yaptınlacak muhtelif cim kaldınm tamiratı i•leri açık pjyOO., Tl!:rn. Ahmet oi. Nr,,azi 
eksiltme~ konulmuıtur. Muhammen bedel 4923 muvakkat teminat 370 Ura olu:> 315 (2(}297) 
eksiltmHi 27/1/940 çarşa. mlMı &lliıü saat 16 de müdürlllk binasında aatın alı=I Jandarma T,i!-m. Cemil Ayııenel 

• komıayommda yapılacaktır. . 311 (233-4) 
.Şartnameleri her ıUn Jeovazım imirlitimizde ıönilelıilir. lınelililer mu•aklatt · Pi vade ALB. Hüseyin Hüsnü~· 

t..min•t. mekbu• veya banka mektubu ile lılanbul beled;,..,stnden alacoklan ehli- Hasan Tahsin Aktan 297 (316-309) 
Yet veailaıaıle o sun saat 15 de komioyoM miiracaaUarı. (10728) Piyade Tl!m. Ali oii. Hüsnü Yamaç 

327 (47'2113) 
Toocu Tl!m. Asım oii. Fazıl (48414) İ•tanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

Piyade Ti!m. Ahmet ok. Niyazi 

f , Silenin Ycn.iköy vakıl onnanlen"ın ikin<."i kısım maktaadaJ1 il"J'l~ıf.'· [}.;; 
ı~ kental kömür ile 730 kental meşe odun.u açık arttırn1aya çıkarıl JaJ' 
leoı 25/11/9~0 JMWlr\esi ıünü saat 14 dedir. isteklilerin Kadıköy v~ 
lüiüne müracaatları. cl0605> 

Abideler tehri İstanbul'da 
büyük bir 9öhrct abideıi vardır· 

MUHiDDiN 
Pek 

Ali defa vanı 1-0 temmuz 1324 de ilinı 10/12/946 ..ıı günü 15 de ist.ııbulda nafıa mlldürlilğlinde eksiltme komiaymıu 
da ayni ahval ve şerait dahilinde odr.ımda (441~) .lirıı keşif bedelli Ayazağıı ki1fkü t.ıımlratı açık ekailıme,.., ko
oldu. Avrupa yalnız Makedonya· nuımupu,.. 

nın ÜC: vi!iyeti için ıslahat ve ye- Muka""le, ebiltme, Bayındırlık işleri gece! hususi ve femıl f8rlnameleri ~ 

Wnclfil5(~ •p 
nilik.ler aradı~ halde, (İttihat ve ket!! bulisasile buna müteferri dller evrak dııiresmde görülecektir. 
Terakki), hürriveti - hiç hazırlan- Muvakkat teminat (331) Uradır, 

Naklive Tem. Avni oi. 329 (50906) H A c 1 B E K ı Pivade Tiim. Mürsel ol±. AMul- .. 
!ah Ya.kup 333 (49441) 

~·1· 

Suvari T.imı. Tahir oii. Bedrettin ~~~~~;~;;;~~~;~~;;;~~;;=~~.,-·d~ı~,1 uıadan - memleketin her it~ İslıelı:.lilerin en az bir taahhütte (3000) liralık bu işe benttr iş yaptığına dalr 
iliın etmek .. za.ruretını duydu ve bu-ı idoudeıbıdne alımş olduğu .,..lkalara iırtlnaden İstanbul vil!yetine m!l.racaaUa ek-1 
nu fazla dUŞUnmeden vaotı. •ilime tıı.riltinden itibaren tatil günleri hariç (3) gün evvel alınmış ehliyet ve 

Bu, ihtimal ki, bır hüsnü niyet HO )'\ima ait ticaret od.ası V"8ikalarile 1e1.meı..-ı. (11064) 
eseri idi. Bir rui!'er ihtımale ııöre -
de bü.viik bir korkudan do/mlU8 Fiat Mürakabe Komisyonundan· 
savılabilirdi. ' 

O zaınan bir Fransız ~tesi 34 nı.1manh ilAn - Yünlü, pal"l')tl)clu, keten iplili ve her nevi mensucatta 
(114aten) diyor ki: • ı mnmnl olanık perakende k~ haddi loptan tiattanı nazaran azami " 25 dir. Ko- 1 

c'I'ürkiye, mademki bütün mlsyonumuzca lüks olarak kabul ve tasdik edilen ticarethanelerde Ur baddl 
memlekette bu tarzda bır ıs- i azami "' 50 ohnak üzere kJlbul edllmıştir. cllll5> 

Vakıf Paralar Müdürlüğünden: lahata lüzum ııörüvordu. Bu 1 

inkıliibı vapanlar ve bu lüzu- \ 
mu hissedenler, memleketin 
muhtaç oldui!'U ıslahatı daha 
vaktinde ueden vapmadılar?> 

İdaremizde münhal olan memuriyetler için 7/12/940 tarihine müsad.if cumart6i ı 
1 günü saat on ikide mi.Jsabaka imtihanı icra kılınacaktır. Müsabakaya iştirak et-

i 
mek istıJen licıe mezunlarının imtihan şarUarını üO"enmek: Uz.ere vakıf paralar 

Hürriyetın ilanı l(Ünlerinde hiç 
bir Avrupalının bu tarzda sualine 
cevap vermevi düşünecek halde 
dei(ildik. Müthis bir sımarı:klık 
memleketi hemen baştan başa sar
mıstı. 

Makedonva istiklali veva muh -
tariveti davasına gelince. orada.ki 
kundakçılar Avrupa makamlarını 
sık sık taciz edip dururken. ve İn
ııiltere Kraliçesi Mari hazretlerine 
müracaat edilmişken mü~bet bir 
netice alınamadıi!ı icind'r ki. simdi 
de (Balkan muhtelit komisvonu) 
nun tahrikile. İngiltere Kralı be
sinci l<>rıa da yeni bir müracaat 
vaı:ıılıvor ve bu müracaatta. o güne 
kadar ihmal edilınis olan veni rol 
oynanıyordu. 

.Ma!<edonva. makedonvalıların
dır .. > sözü bir tarafa bırakılarak, 
şimdi: 

•Balkan. Balkanlılanndır.• 
İddiası ileri sürülüyor ve bir 

Balkan ittihadının, l:ıu dıleiii oe.k 
çabuk tahakkuk ettirebileceğinden 
bahsediliyordu. 

Selarux valisinin Babıfilive yaz-
dı~ l:ıir mühim sifrooe: • 

•Balkan, Balkanlılarındır sö
zünü ortava atan, beş on ma
ceraperestten ıbarettir.> 

Denilivordu. 
İIU(iltere Kralıruı vaki olan bu 

mühim müracaatın Londradaki a
kislerini aylarca İnııiliz 11azete -
]erinde takip etmek mümkün ol-
muşt.u. Bu bahis nedense birden -
bire kapandı. Fakat, yalnız İnıtil
terede kapandı. 

(Devamı var) 

idaresi.ne müracaatları il!n olunur. (11128) 

Güzel 
Olmak 

·için 
Her 4eyde• evvol 

11~ ı,atlı ve parla le oir 
leae, lek .. iı ve daı
rtn bir cil le .,ı,. 

ol•ak liııMdır. 

KREfA 
f ERTEV 

5111• do 011dinı11 

1 
flzrlt~ştırır, gu -id~ 
lıertı~i oeal yereı. CI.':\ 

laadır r. 

40 ıeııelik bir tecrübe mahsulü olan KREM PERTEV t<rtip ı ı 
v. yapılıt tan:ında.ki incelik dolayısiyle, tenin fazla y>ğlan
nıasma mani olur. Yağsız olarak hususi tüp ve vazolarda sa·ı 

ulır. 

Sahip ve ne§rİyah idare eden Ba9mubarriri 
ETEM İZZET BENİCE 

Baaıldığıyer: SON TELGRAF Matbaası 

325 (50765) 1 
Nakliye Tıtm. Mahmut ~. c. ı 

Ca h it 328 144966) 1 

Piyade Ti!m. Ahmet oi. !Mehmet 
Sait 314 Bai?dat (335-38) ı 
8. S. ML. Me. Mazhar oi. Refik 
tunav 312 lstanbul (19415) 

8. S. ML. ME. Mustafa ol!. İsmail 
Hakkı Akalın 301 Edirne (316-10) 

TBB. YZB. Ali oif. Mustafa Der
man 314 Humus ((l6416) 

Acele subeve müracaatları. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

•Torba yataklar ve bunların tarzı 1 
imali ile bunlara mahsus iki k3ttan mü
~e:)ckkil kumaş> hz;kkındaki ihtirn iı;in J 

Iktısat Vek~Jetınden fst:hi3l edilmiş 

olan 30 ~onteşrin 1932 tarih ve 15~0 

No. lu iht•ra b~roıhnın il i.Wa ettiğı hu4 1 
kuk bu kerrc btıı. ia.:;ınn devir vey3h11t 

icadı Türk.yede mcvku fiile koyn1ak 
için iL~ara c!::ıhi vcrilt>bilert' · teklif edil

m('kte olm ·lda bu hu~usa !azJa maJO

mot edinmek ictiyenlerin G~latada, As
lan han 5 inci kat l _ 3 No. Jara mü

racaat eylernelf:ri i1<in olunur. 

~ /' ' .. 
Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRA."1 

KISMINDA 
Y''':!!!'~·' 
" " ııil°~ 'ı. r· ·' 1 

""il 11' Bu akşam saat ~0,30 da 
Av::.k t:ı.kımı aT11~ında 

l 'ikliU caddesinde Komedi 
kısmında 

!Yu akşam saa 1 20,30 da 

DAD 1 
Sehrin her tarafına otobüs temin ı 

rd lnıistir. 

Dr. Hatız Cema' · · ı 
LOK'.\1AN HEKİM 

DAHİLİYE MÜTEHA'>SISI · 
Divanyolu 104 / 

:\fuayene saaUerl: 2,5. 6. Tel: 2.2398 . 

Göz Hekimi --ıs 
Dr. 1"1urat Rami Aydın 1 
Ueyoğlu - Parmakkapı, lmamJ 
sokak No. 2 Tel. 41553 

Muayene ve her türlü göz 
ameli ''tı fıkacava p~rasızdlJI. ! 

Mer ezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoj.ilu, Karaköy, ,. 

•det Liralık Lira 

l 2000 - 2000.-

3 1000 - 3000.-

2 750 - 1500.-

4 500 - 2000.-

8 250 - 2000.-

15 100 - 3500.-

iO 50 - 4000.-

00 29 - 6000.-

Türkiy~ 1~ Eank .ama para yahrmakla yal• 
nız par •. birike ...ıİJ olmaz, aynı zanıaııd11 

taliini .i de denemi9 olr 1unuz. 

B:"'1deler: 4 Şa1ıat, Z -

TJJJ, 1 Aiu9toa, 1 hinet-

1-bı DriblO.- J':lllıllr 

KWDINıı"alı ye .kıoııb,.,,..,. 
hesaplannda "" ""' elU U· 

raııa lKılananlar ~· 
cı.ıııı edlllıier. 

~ 

, 

'F o s F A R s o L F O S F A R S O L, K.,un eıı hayati kısmı olan kırmızı yunrlacılr.lan tueliverel: çoğaltır. Tatlı ~ta), teDlİD eda. Vllcude devamlı &"ençlilr, ~ilk verir: Siniri~·~' 
6rıırak ... abl buhranları, ııykwıuslaiu &"iderir. Maaımit iııluhazlarda. banalr. tembelli.finde, '1'ifo, Grip. Zalürrieye, Sıtma nekahetle~ Bell!"~kliti ve ademi i)ı:.ti 
ldı. almakta ,ayanı haynt fa;rdalar temin eder. 1'il' 

--------------------------FOS FARS O L'iin: diğer Wt\iıı kunet f'U"Uplaruadan mtilıttlii1l DEVAMJ..I BİR SURE'ITE KAN, KUVVET, İŞTİHA TEMİN :t:lxısl n iDı kallananJatd' 
KAN, KUVVET,JŞTJHA Şnrubufesirini derhal ıöotermesidlı. Sıhhat Veltiileltnlıı resmi müsaadesini ha.izdir. Her ttzaııede balunor. 

~t -=================================-==========================-..,_~==========~==================================-========-=======================".==-&1~~ ij 

tamir olııncluğu halde bir yandan 1 katsiz kaldı, hasta dW;tü. Nihayet suretle döğüşe döğüşe iki saat k.a- Nihayet Tehnesan faciasıı üzeri- Fakat ümidinı kes:a ~ 'f ~ 

YAVUZ SULTAN SELiM 
Ha lif el~r Diyarında 

No. 50 Va:ı.an : M. SAMI KARA YEL . -
Oruç reis ellilik bir kahramandı 
İshalr. Bey aleliıcele s.ıvvetleril~ 

.taleye v~~ısti. Bunlar kaleye gır
ciikten sonra dü~man orduJu dll 
hi Telınesan önüne ııeldi ve kale
yı m.•hasu a etti. 

Kalenir, muhasarası ('Ok mun
taz.un oldu. Hariçlen imdada ger
çekten imkan yoktu. 

Böyle ~·ddetli bir muhnsara es
na>ında Oruç Bey bir gece Kale -
dt:n harıcc çıkıp yedi y:'.z düşman 
-ı.c·ferini )·•Jıçtan gL>(,:ird; Yüz ne
fer de esır alarak kaleye döndü. 

Oruç Bev anaların do~urduıtu 
nadır Tıiık evliitlarından biri ıdi. 
Gcrvt"t s ~i ve cür'etkaı dı. 

İspanyol ve Arap askerleri dur- , 

madan imdat geliyorlardı. Kale
nin etrafı kırk cllı bin askerle dol
m ustu. Telmesa.ndan kurtulmak 
J!'ÜCtÜ. 

Mevcut İspanyol ve Araı:ı kuv
,·t'.lerinP yeniden yirmi hın daha 
Ar"P ask~ri imdat geldi. 

Arapfar hıristivanlarla birlik o
larak İsl2.m Türklere ve kendile
rinı kuı •armak istiyen din ehllne 
kafırler v,ibi kılıç sallıyorlardı. 

Muhasara son derece şiddet kes
beıti. Oruı;: Rl!is ve maiyeti cep
hancsizlıkten, suşuzluktan, ac;lık
tan amansız ·kaldılar. V az.iyet çok 
fena olmastu. 

Kalede gedikler açıldı.. Gedikler 

- ' . 

vine ıredil<ler aı;ı!ıyordu. eşya ve silihlarına dokunulma • dar ric'at ettiler. ne Hızır Reis deli diTane oldu. kişile ıı;elecek dü.şIXI --"' jj) '' 

TuI"k'<.>rın Telınesan müdafaası mak üzere düşmanla bir mukave- Oruç, ric'at ederken bir yandan İki kahraman kar~ teiıit düş- mağa karar verdı.,...,nJ ~ 
son der~cf'de cesurane ve şedit idi. le yapıldı. Kaleden çıktılar. da kıymetli eşyalarını terkedi • mü<rtii. Hlzır Cezair hau-· f'. 
Türk H!eri öllimü göze a1mışlardı. Llkin, düşman ahde vefa etme- yordu. Düşman bunları kapışmak- Imı.r Reis, ljlÖyle bağırıyordu: lıyarak; d.n~fııt ' 

Oruç Iteis ve maiyeti bir tek yip, taarruza kalkı.şmakla Türk la meşgul olurken yol almak ko- - Ah! Bütün firengistaru kılıç- _ İşte, karada~· ;;,,~~J' 
düşman auerini ka..le içine sokma- dilaverleri dü=an hatlarını kı - laylaı;ıyordu. tan geçirsem kardeşlerimin, yol - man geliyor!. sızd •".ıı ı;;ıı 
dılar. lıçlarile yararak açtılar ve tekrar İki saat sonra, eşya bitmişti. Ga- daı;larımın öcünü alaırnam. kudret kalmadı!. ıs· ~~si 

Tam yedı ay Türkler çarpı.ştılar. kaleye girdiler. ziler birbirlerile heliıllaştı!ar ve Düşmanlar durmadı, ilktıaharda Telrne6an beyini ;jı)~ı. 
hiç kimsenin can .kaydında olına- yırın· ı· bın" kadar ~pker ..,;;.. ye,_;. , •• Jll 

Kaler:;n etrafında belki altmış bın Kaleye giren düşman askerini - 'J- -..... Yine ne kadar o~,_,,11 I> -ıtt 
kişi vardı. de cesurane hücumlarile kılıc;tan masına ve mümkün mertebe bir parça gemi ile Vehrana gelru. Şav,.t sizi ezmez . .,.. . ...ıeo,, 

düşman ziyade öldünneğe çalış- Bu kuvvetle denizden Te.lmesan r -lA ~~ıf· 
Düşman bir türlü kaleye gıre- ıı;ec;irdiler, h"·'-ı· dahı· yın· e bır· kıı:vveı· lı:ül-" altı ~. ·,· 7 a,.J<:adaŞJJJ~ ..;ni. • " masına yeminler edilerek herkes dA.LUt ·' - 1 ı:ın ı<';.~ 

miyordu. Türklerin adedi çok Oruç Reisin bu hareketi harika bıçağa ve palaya sarıldı. !iye ile karadan Cezair üzerine yü- ve sair voldas ar ar .ı<-~ . 
azdı. Ancak bir kaç bin kişı idiler. idi. Düşmanın ahde vefa etmeytp Bu fedai kahramanlar öyle bir rüdüler. dar kırı!ıncıya -~!. d&:..ııY 

Oruç Beyde ne cephane kaldı, sözünü ve imuısı.nı namus addet- mukatele ettiler ki, birkaç yerin- Araplar o:lmamış olı!ıırydı. İ.sıpan- 1eslinı oJmıY&c""~- p.jP' 
ne sılab?. Bazı ileri gelen yoldaş- miyerek kaleden çıktıktan sonra de yaralan ol.duğu halde yarala- yqllar lıi(bir valr.it 'l"tirk diliV'l!l'- Ve halkı Tebneı;aıı ,1, 
!ar kalenin teslimini istediler. üzerlerine c;ullanmşları bayağı .e nn ıztırabmdan daha xiyade şid- !erini mağ!(ip edemezlerdi. tilobale ~erdi· .~ 16 ,.d~c,ı.f ~ı'' 

Oruı; Bey ve ekseriyet tesl.im aşağılık idi. det peyda ederek kendilerinden an Faıkat, Arapların hiyaneti Türs. Barbaros c;ol< .ııne~~di ...ti ıı' . 
olmayı reddettiler. Oruı; ~lim Fakat, Türk diliver!eri boyun misli fazla düşmana karı> koydu- Jerin mevlr.ilerini m~tir • bu y...m ~1 :ıııUC';'.:Cııf 
teklüınde bulunanlara fÖYle f/Öy· 4!,i\!neyip zayıf ve aciz mevkıde ıar ve ellerine geçirdilr.lerlni bo _ mişti. Bu aadece islilnılar hıriııti- koritwıu oknaYlı>• -"il "" 
ledi: oldukları halde kuşı koydular. ğazl.adllar. yanlarla birleşip Türkler üzenne kam aıamı:Yaral< ~''" r 

-·Kale teslim etmek bir teY de- Oruç Reis ve maiyeti tekrar ka- Gazilerden bu muharebede ca- Jfu<ümüşlerdi ziyyesi idi. .11 ]t.,.ı-ıJI, 1 
ilil. Taştan topraktandır ne olur?. leye sahip olmu.şlardı. Llkin :ıı:.... rum kurtaranlar parmakla sayıl - Hızır Reis düşma.n1armın CezaJr D ken ı.rıni bt v'' 
Fakat ortada namus var, namusu lede muhasara altında dınmalı: dı. Orup Bey, biraderi :t.ıhak iR&o 6zerine bUyüJt kuvvetlerle yür\i- u y J<aleSİ c~• 
vermekten ise canımızı verirliek mümkün değildi isle beraber şanlı bir surette şehit düğünü haber aldı. ~.,.!n ~ ~a~-'"" iC~: 
daiıa şerefli çıkarız!. Bir gece Orwç maiyetini toplı- oldular (H. ll24). Hm.r, ı:n"'1'CUt iı:nvvetlerini )"Oiı.- Jar. L-•· ..;;,.,;ı,..· tfl" 

Orucun bu gayretile kazına kü- yarak herc;ebadii!lıad kaleden Ç>ktı. Oruç Reis, elli y~ bir kah- lGd.ı. Kala Ula maiyetinde alb. yüz Hı=, bu "":'':!fk ,.e~ ti' 
rek muharebeye devam ettı!er. Dfümıanla boğı.ı.şarak hattı yardı. raman idi Oruç, Türiı: denizcililr. lı:üri kadar kalmıştı. lundu,l!u en .b<1.Y~ · ,? 
Aclık cana takettı, Oruç ve kuvvetleri ric'at edi - tsrihinde eşai.z kahrlll!}l!Illaı:da Bu kuvwtle Hızır birşey y.pa- ümide döndu. ~ 
Aclıktan Türk dW>.verleri ta - yor Düşman takip eyliyordu. Bu dır. mı;yacağmı anladı ve meywr cıMlıı. 


