
PAZAR 

J ·5·· 
l~~-K_,:.U_R_U,;_;:..Ş ____ _. 

15 
1 inci KANUN 1940 1 

------ı• 

SAYI ı lS56 T'' "c ' ll:IOIZT- ........ , =- En Son Telgraflan Ve Haberleri Vmen Akpm Gazetesi Sahip ... ~ 
&!'1!11 İZZBT BSNİC& 

Tiirkiyenin 
Balkanlarda 

Oe Akdenizdeki 
:Yeni vaziyette 

biiyiik rolii. 
Eğer Şarld Balkanlarda bu
cüıı iatikrar büim görünü
yor ve Akdeniz tthenııeml 
bir lıoıdireniıı hcrciimercin
deıı uzaklaşıyorsa bunuıı 
ııırrını Tür.kiyeniıı bacün ta
kip etmekte olduğa ıiyMette 
uanıalıyu. • 

~: ETEM iZZET BENiCE 

ltaıyanıa Yunaııistana ııaldu -
-..., ile oldu&u kadar Almany• • ::n .&omaııyaya inmeai ile de llıll· 
;'"'Uarın heyeti uıııumiyesi ateşe 
~·~abilird.i. Hatti, bu :un ve 
:'1ltl.ıı.i. yakın bir ibüıııal halinde 
torlllı ve 9iir'atla vuluw».u b.lle 
ı..kliyenler oldu. 
,nlll&aristanı.a !ıaytiperest bu 
attı harekete sapınım, Yugoslav· 

)lıluı 'özillmeııi, Yunaııistaruıı 1-
lt171 kar~ıruıcla sarS1Dtıya ujTa • 
~ fi!hakika bu yoldaki san n 
~ere salı.ip olanları baldı 
l•ltıırabilirdi. Falı.at, hadUelcrin bu 
~'11.ıe bir cereyan ve inkİfBf ta
•ıı etmeyiıı fİmdiki htide Arna -

._tluk hudutları dquıda liikıllı ve 
~lil.rarm ılevawına iınkin ver -
"''~tiı-. 
lliıdiaeleriıı ıaiç.iJl mncut is:ik

~ıo aleylıine bir cereyan ve in· 
' f takip edemerni§ bulunması• 
iıq ı.·Jıebi aç.ılı bir görlinüş içinde
~~. ve hcrşcyin başında bilmek, 
~ıııak luımdu ki, bu imilin 

11\emiii Tiirkiyenin takip et •. 
"'•~•• bulundutu dış politikadır. 
1. ltoıı.ıanyaya. bir emrivaki ha -
ı~4. inen Almanya hiç fÜphe yok 
,' •\ı:ba.utlaktaıı lıaşlıyaeak İtal
~-- lıareketilLi bir Sov;ret •eline 
ti ~ tqçi ediyordu ve.. yine bl
> •tı det'ttede Balkanlarda, Sov· 
lıı•.tler nezdinde ve Türkiyeuin 
h ~81akbelen ittihaz edee~ hattı 
&•>ek.et hakkında bir sondajdı. 
~~ SOııdaj §U netic:e)·i yerdi: Tür
h 'Ye Balkanlanıı <ükilıı ve sul
~Qda, kendi emniyet sahaların· 
t. Ve b!l emniyetle müteradif böl· 

1 
·1•tde kat'i noktai ıınar ve ka· 

~~t sahibidir. Bu noktai nasan zıt 
ı_"'lıangi bir hareket vulnıuna as
•- lniitehammil olamaz. Sovyet 
~hya ıelince, o da BaJkaular· 
~ Staffikonun·taraftan olduğuna 
,~nı.anyadaki lfgalden memnun 
4' dığuıı ve bu tarzı hareketin 
lL v~ lakayt kalamı;racağını 
~-- etti. Bulgaristan gerek Tür
~nin, gerek Sovyet Rıısyanın bu 
~ hattı hareketi karşaınnda 
ı· 'lıtenberi devam eden vaziye
,'111 ınubafaıuı eylemenia ıuınut 
ı.ı~ğu kanaatine vasıl oldu. 

lo llirinci dev,.cdeki bv sondajdan 
\ı llta, İtalyaıım Yunaııiataııa kar· 
ili tecavüz ha~eketi başladı. Yuna
~lan bu tecavii7e kahramanca 
~ koydu,.. fakat, İtalyan politi· 

1 Bulgari•tanda ve Yugoslav
ı•d~ ınüesair olıaıya, emrivakiler 
;~ırtaııuyıı, Alınan müdahalesini 
1, 11 betıniye çalııtı. Bu çalışmayı 
> inan wploınasi&i de işledi. İtal· 
~· • Yunan harbinin daha ilk ne
~•leri bile anlaşılmadıiı bir sı· 
~ ~ Almaııya tarktaki ve garpte
\.ıİ·'Yasi taar:nıdarınuı bir devamı 
t 1nde Bal.kanlara doudü; Yu· 
1~1-vyayı, Bıılgaristaııı ve yine 
g,, '4da bilhassa Türkiyeyi ve 
!\·"Yet Rusyaı tebar yokladı. Bu 
~.'.•ci sondaj ve yoklamada yine 
ı~~yeyi k.aya gibi metin, her 
~ !kinden daha hazırlıklı, daha 
~ ~i bir halde buldu. Bu meta
~ tı, bu amıl, bu ha:urlıe> ve Tür· 
1 ~enin ııon kararını Milli Şef 
~llii bilhll$58 1 teşrlnısani nut· 
~~ da ehemmiyetle tebarils et· 
~""! bıılun'IQ'orlardı. Binaen • 
ti.Y.lı, Türki;renin bütün seyri İ· 
~ aala en basit bir inhinf n 
"ıı tı kaydetmi;ren milli siya· 
'lı Yi.e bu devre içinde Bıılga • 
'~ıı.la tesirini gösterdi; Soyyet 
\b hnm nolrtai nazan bir Jı:ertı 
,. tecelli etti ve deaeıne Bal
lııı 1lr-daa ne :reni nizam, ne de 
lit ~Vere tibüyet bakımından Jıiç 
'-.ı~y koparamadı. Ve .. bütlin bu .. ı;: içinde tle Yagoslavyaya ya
.,,- Ye Almaayanm caltı b~lı 
-...,t. kabı ile müdahalesini eel-

{D~ 3 iiııMi MhiJeıMJ 

Le ' 1 JI "9 ... N 

Gup çölfind.e tanareıer. mitralyöz teritleri taşınqor 

Iskenderiyeye 

T epedelen yoluu· 
da mühim tepeler 

Yunanlıların 
eline geçti 

Bu muva~fakiyet 
harekatın bundan 
sonraki inkişafını 
kolaylattıracak 

Yunan ordu&u 
Avlonyaya 

vardı 
Atina: 15 (A.A.) - bir 

ajamı telgrafına göre, Yunan 
tebliğinde ifgali bildirilen 
mühim tepeler, Tpedelene 
giden yol üurindedir. 

vapur vapur 
ltalyan esiri 
getiriliyor 

Bunları beslem~k 
ve yerlt:t:irmak 

mühim mesele oldu 

Rumen petrol 
borularında bi 
yangın d:ıha ! 

Atina: IS ( A.A.) -Atina 
radyosunun bildirdiğine gÖr 
re, dün elde edilen muvalla
kiyyetler •on dere<:e mühim
dir ve harakôtın bundan .an
raki inkifQlı üzerinde pek 
ziyade müeuir olacaktır. 

Mısır cephe sinde A'ftStralyah lrıt'tiar istirahat Jıalinde 

)Beyoğlu Ermeni Vali Ankaradan döndü 

Esirler sevine 

En mühim münakale 
yolu beş altı gün 
kapalı kalacak 

Bükr~ 15 (A.A.)- Stefani: 
Öj:renilİliğine ı.öre Telejaıı ile 
Vde Calugaresca arasındaki 
demiryolu köprüsünün altından 
geçen petrol borularıııın bir ka· 
ıa neticesinde patlaması üze • 
rine bir yangın çıkmış ve köp
rünün ayaklanndan biri yıkıl
mu;tır. Ploesti ile Buzaa ara
sındaki münakale lııeş altı gün 
duracaktır. Bu yol Bükrqj, Ga
lasa, İbraile, Bukovinaya, Be
saralıyaya ve Sovyet Polonya· 
sına bnğlamaktadır. 

İtalyan - Yunan harbiııe alt 
diğer telgraflar Uçüııcii aahi· 
femizdedir. ·- ..-.~----.... ,..,... WU...4W..&.>w 

Laval dahili poli
tika icabı olarak 

kabineden 
çıkarılmış 

Mare,al Peten bu 
hususta Hitler'e 

izahat verdi 

kilisesinde bir Tramvaylara yedek e
suiistimaı devat satın a~mak için 

• 
içinde şarkı 
söylii.yorlar 

bkcnderiye.15 ( A.A.)- İtalyan 
7araWarı il~ dolu harp ve ti<:aret 

Devamı il<! diğer tel
ırallQ1' 3 iincü sahifede :......-... .............. _--______ _ 
Münakalat Vt-:kill bu sabah gerdi 

halk biletle
rinin · kaldırılacağı 
doğru ğild·r -

Vekilin gazetemize verdiği be ya na t 
Münakalat Vekili Cevdet Ke • 

rim 1ııccdayı bu sabahki ekspresle 
Ankaradan şehrimize gelmiştir, 
Vekil Haydarpaşa garında emni • 
yet müdürü Muzaffer Akalın, ııım· 
taka limaıı reisi Refik Ayantur, 
posta, telgraf baş müdürü Maz -
har, telefon müdürü Niyazi, l>e
ııizyolları umum müdiini İbrahim 
Kemal Baybora, linıuıılar ışleıme
si umum müdürü R;ıufi Manyasi, 
yüksek dcnız ticaret mektebı ınii
diirti Sürurı Devrtmer, ve Veka
lete bağlı diğer müe•seseler er • 
klinı tarafından karşılanmıştır. 
Vekil vapurla İstanbula g<'~mıştir. 

Cevdet Kerım İncedııyı Jı:endisı· 

ni karşılıyan bir m\Jıarririmize ıu 
beyanatta bulunmuştur: 

- İstanbıılda dört bq ıün ka
larak Vekıilete bağlı müessesele
riı çalışmaları ü~erinde tetkikleı: 
yapacağım. 

Münakalat Vekaleti mevzuuna 
dahil i~lerımi>.i arlr.adaşlarnnıda 
beraber güniiıı fevkaladelikleri, 
yem vaziyetler, halk ve umumi 
hizmetler çerçevesi içinde daha i
yi yürütmeğe ve imkin oldukça 
daha biiyük Jı.olaylıklar bulmağa 
ça lışacağ1z. 

Aylık halk biletlerinin ve bilQ
mum ten•ilat ve kola:vlıklarııı hiç 

( Devamı 3 iincii ıahifede J 
~~~~~~~~~ 

Bobstil kıy af et 
ve adeti de 

nerden çıktı? 
Sollumun garbın· Bu acaip akide gençle

da neler alacak ?\ rimizin. ~e ?ilhass.a 
Mısırda, garp çölünde, lnı,>iliz· talebem IZln Clddıyetıne 

lerın hakikaten ~ıun du~yayı yakıştırılmıyor 
hayrette bırakan ve kısa bır za· 
man içinde başarılan ilk muvnf • 
fakiyetli darbelerden ~onra, şınıdi 
tamamile Sol!umun garbu.a doğm 
çekilmekte olOln !\iare ~: cı~a.ı~ni 
kuvntlcriııiıı bir c<'phe tutmağa 
munffak olup olmı)·acakları so· 
rulmaktadır. 
İWyanların hudut mnıtaka ••· 

da eAkıdeıı vürnde getirdikleri 
tahkımat meveuttur. lllareşal Gra
alarunin elinde knlıın kuvnller 
.. on fırka kadar tahmin edilebi· 

( D~ 3 ilncu IG/ıifede l 

Maarıf Vekaletı, son ıtünlerdc 
ııencler ve bilhassa talebe arasında 
revac bulan ve bir mektepli cıd • 
dlVetı ile hıc de mütenasn:ı J.?örül • 
rniven Bobstil adındaki kıvafet mo
dası ile mı.i<'adeleve karar verro.1.$ 
ve ıcra•ta da ııecmistir . 

Ankarad;ın bildiri1dii?ıne J.?Öre. 
Ankara maarif koleıı talebesine, 
vann s~ları kesılmıs olarak mek- 1 
tf'be E!elmelerı tenbilı edilmistir. Bıı 1 
karar, Ankarada E!ÜI!Ün münakasa J 

mevzularından bıri oLıı·'l$tiır. 

Evkaf dün tahkikata do••yiz Verildi 
başlıyarak kasa mev· 

Viıi ıs (A.A.>- Bir tebliğde bil
dirildıiine göre, Lavd ancak dar 
bili politika sebeplerinden dolayı 
hükômetten çekilmiştir. 

istila eden Riperin yerine ma
arü ııezareti».e Boduen tayin edil· 
mistir. 

Vi§i ıs (A.A.)- Mareşal Peten, 
Lavalin yerine Fl1111denin tayin ~ 
dilmit olmasını Bitlere bildirir -
ken, Flandenl efkirın da müza
hereti ile bu vazifeye aelefinden 
daha ziyade liyık ıö~.tiiğilaii itil· 
dirmiştir. 
~------~~~ 

Yanlı 
ve garip 
tarife! 

cuduna ve icarlar& 
el koydu 

BevoJilu Ermeni ,Jtillselennin telı: 
mü tevelliiıi ha.kJonda Beyoi{lu <!V
lı:af müdürlüi!üne bazı suiistimal 
ilıbarlan yapılmıştır, Bunun üze- ı 
rıne Bevoitlu vakı11ar müdürü Hil- I 
mi yanında rnülhaka mümevvizi j 
Sfflat oolundu~ hald~. dün B~ I 
yol!lu Balı:kpazaruıdakı Ermeru kl· 
lisesine J.?iderek, tahkikat yapmış
tır. Kilisenin kasasında mevcut 
ı>ara ve m<!Vduat makbuz muka -
bilinde tesellii.m edilmiştir. Tahki
katın ilcr.ıaline kadar icarlar Be
V'OJilu vakıflar rnüdürlüiiü tarafın
dan tahsil olunKak ve maaşlarla 
sarfivat da ayni dairece tediye o-
lunacakt:..:.ır:..:.·--o<>---

Genç kız 10 
günden beri 
kayboldu! 

Bayaa Ümriyenin i&Y· 
bubeti de bir gönül 

01uau .· '1D bulunup bu-

şi k t. H · K.. .. lunmadığı araştırıhyorl r e ı ayrıye opru • . 
•• Çemberliasta Pertev cııaşa so-
Us k ü dar tarifesini kaomda 2 numarada oturan B. ı' 

. h t d.. ltt' 1 Afi Tezcanın 14 vaşındakı kızı 
01 aye UZe 1 • tJ'mriye Tezcan ıtarıo ılıır şek.ilde 

Yarı"dan itibaren 
son vapur köprü· 

den 22 de ka acak 
.Şirketihayriye. ı.daresinın saat 

20,30 dan sonra Köpru · tl'sküdar 
vaour seferlerını u.tıl eırnesırun 
sika vetlen mucıp olduıtunu vaz • 
mıştık. 

Işıkların maskelemrıesı kararının 
kaldırılmasından sonra da ıdarenın 
bu tari!ecı.. ısrar etmesı oek ııarl'I> 
görülmüs ve Sirketıhavnyenın; 
sadece bır kiır müessesesı dei!il. 
umumun rnenfaatıne hlzmetle mü· 
kdlef bır teşe.kkul ol.duıtu da ha
tır!atılmıstır. 

(Deva"" 3 iincü sahifede) 

Deniz kazasın
dan kurtarılan
lar dün Silivri
den getirildiler . 

(Y- 1 llnell .aı.lf..ıe) 

orı•dan kaybolınustur; 
Kara ıtözlü. karakas ve saclı bir 

esmer .f.!JİZeli olan Bavan Ümriye 
en son olarak ılıundan 10 .l!Ün ev· 
ve! saat 15 de evden cıkmıs ve bir 
daha rla ııeri dönmemiştir. Babası 
meraka dii.5erek bir vandan kı • 
zını arşstınnai!a ·baslamıs ve bir 
yandan da J.?avbubetıni polıse bil
dirmıstir. Gene kızın kavbolına -
sında bır ıı;omil oyununun tesiri 
bulunup bulunmadı.ıh da tahkilı: 
ohınm aJttarlır. 
~--

Baronun yeni 
reisi seçildi 

Baro umumi heveti adlivede mu· 
tat senelık ıctımaını yaparak, veni 
reisını seQ'Ilıstir. 

Azada!\ Hikmet Teltoee tar.ı1ın -
dan verılen talair üzerine. evveli 
reııı intihabına l!i!ci!rniştir. Rev l>la
lalarinın tasnifinden sonra. eski 
reis vekili avukat Melolı::i Hikmet 
Gelenbev 167 reyle ve büyük bir 
ekserivetle 1940 senesi baro reisli
Jiın.. se<:ilroiştir. 
Mekkı Hikmetten sonra reiısllk için 

( Deı>0mı 3 üncü aıılrifed.-J 

Belediye ile diğer daireler arasındaki memur 
nakillerinde tekaütlük hakları mahfuz kalacak 

Muhtelif işler halı.kında Dahili
ye Veklletile ve ruğer aliladar -
)arla temaslar yapmak üzere An· 
karaya gitmiş olaıı Vali ve Bele
diye Reisimiz Dr. Liıtfi Kırdar bo 
ıabah şehrimize dönmüş, Uaydar
paşada Vali ve belediye rei .-mu· 

ÇERÇEV~ 

ninlcri ile emniyet mijdürü ve 
diğer viliyet, ~lediye erkiinı ta
rabndan karşılanıruşltr. 

Vali ve Belediye Reisiır.ı. bir 
muharririmir.e temasları hakkın· 
da ıu izahatı ver'!'i~tir: 

(Devamı 3 iincii scıhtfede) 

Aksiyon serisinden: 

Dil buhranımız 
3-

NECll' FAZIL KJSAK.VREIC. 

DiL HATALARl~IZ ---
Saf ve nahivaizlik yü • 

zünden düttüğümüz dil ha
taları, herhanci bir hasıa. 
lııı;a kartı mukavemet ve 
muafiyet iktidarını kaybet
mı§ bir organizmaya lİfiİ • 
ıen mikroplar kadar bol... 

Aman ne hatalar itliyo
ruz, aman ne hatalar!. 

Türkiye bütününde, hu
ıuıi muharrir kaleminden 
umumı hükWııet diline ka· 
dar ferdi ve içtimai her mii
eueıenin, İçinde kıvrandı· 
ğı bu hastalık, dil bakımın1 

dan ortalıgı mnhferi bir 
hastane koiutuna çevir -
mittir. Hem de doktorla • 
rının ,eczacılarının, haıta· 
bp.kıcılarının gaiplere k .. 
rıfmıt olduiu bir hutane 
koiutu ... 

Gazete aabifelerinde, kö
türüm, doktor; veremli, ec· 
zacı; ve ııtmalı, hastaba • 
kıcı rolündedir. 

Bir zamandan beri yeni 
olmak vufına inandığım 
yeni Türk maarifinin dok
torları, iç.inden fİmdilik ha
zırlık .ealeri gelen odala • 
rından çıkıp koğllfll elatın
cıya kadar vaziyet duman 
olmakta devam edecek.. 

Dil haatalıiımızın, belli· 
batlı hata familyalan ha • 
Jinde tecelli eden irazları, 
tam ve ilmi bir tefhide 5 
tubelidir: 

1- Cemi kaideleri faci
aıL.. 2- Nefy edatlarile 
fiilin mutabakati faciası ... 
3-- İzafetler faciau... 4-
Maatarlaıtırma faciaaı ... 
5-- Niıbet edatları facia-
ıı ... 

Ben, lisanımızda itlenen 
batlıca hataları, tek cümle 
içinde toplamak imkanını 
bulduğumu aaruyorwn. İt
te, unaur unsur itlenen ha. 
taların, tek cümle ve 5 bll§h 
canavar toplu ifadesi: 

cBir türlü nizamlaftırıla. 
mıyan Denizbank umum 
müdürlüğünde birçok müf
teriler, ne para yatırmak. 
lıia, ne de para çekmekliğe 
imkan bulamaml§lardır .. 11 

İtte cümlenin doğyusu: 
cBir türlü nizamlandırı· 

lamayan deniz bankası u • 
muma müdürlüğünde bir
çok maıteri, ne para yatır· 
mıya, ne de para çekmeğe 
imkan bulmuıtur ... » 

Şu küçücük miıalle, bir 
kitaplık hakikat ve müıa • 
hede çerçevelediğimiz ka
naatindeyiz. 

Ölçü: 
Züppelerin, cahillerin, 

ahmakların, kökıüzlerin ve 
zavallı itiyat kurbanlarının 
elinde türkçe, bütün dok· 
torluk ihtiıaı tubelerini mü· 
dahaleye çağıran mikrop 
kumkuması haline ıı;elmİ~· 
tir; imdada kotunuzl!!.-
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AÇIK 

MEKTUP 

O.jlum Murat Kaya.han, 
Geçen gün, sekreterlik ve· 

kaleti yaphğın gazeteye kü • 
çük b:r havat'.is yollamıştım. 
Yazının bana ait olduğunu 
bildiğin halde, aaıl iltizam et
tiğim üç satırını çıkarıp al • 
mışıın. Filvaki, sana vaktile 
aekreterlik öğretirke:;ı, hava
disleri daima kısaltarak koy
mayı çok tavıiye etnıitinıdir, 
amma, böyle doatluklan la • 
aaltmayı, kadirna,inaalıit 
zannetmem ki tavıiye etmİf 
olayım •• 

Bu ıözlerim belki acıdır 
amma, ne yapayım ki, doğru 
lafı ıeverim. 

TER DôKEN 

MUHARRiR 

İkdamda, A. Şekip imzwh 
ark .. daıımız, •En çok ter dö
ken muharrir» aarlevhalı bir 1 
yazı yo.zmı§ .• Merak ettik, a· 
caba, bu muharrir kimdir?. 

Bu, olıa oba, yazılaruu 
haylı ıılnntı ile yazdığı ciimle
lerin iğvicaçlarmdan belli o
lan «rastgeleıt muharriri •R.ıt 
.,. olsa eerek ! 
NOEL 

GELİYOR 

Noel yaklaııyor. çam dal
larının kesilmemesi için §İm· 
diden tedbir alınıyor. Çam 
dalı kesenlere para cezaaı 
varmıt! 

Peki amma, çam devirenlere 
ne ceza verilecek?. 

KADIN 

MUHARRiRLER 

Ekmeklik 
buğda 

Şehrimize her vilayet
en mümuncler gönde

rilerek ucuz, mugaddi 
ekmek yapılabilecek

leri ayrıl&c&k 
Yc<ilköv tohum ıslah istasyonu; 

memleketimizin iase ıraddelerininı 
birincisini teskil eden ve harici 
ticaretimizde de her nJ daha e
hemmi yetti bir mevki tutan bu~ 
davlarmuzın cebnelı:cilik> vasıf
lan üzerinde calışmaktadır. 

Bu faaliyetin tekmil memleket 
ölcüsünde e:enisletihnesi ıüzumhı 
bulunmuı;tur. Bunun üzerine .zt.. 
raat Vekaleti buğday elr.ilen her 
vilavet mmtalr.asmdaki sert.. yu

mu.<ak. sünter buı'!davları tİ!>le -
rinden nüınuneler nazırlattınla
rak Yl!"ilköydeki tohum ıslah iır 
tasvonuna l!ÖnderiL-rcsi.ni vila -
vetlere bildinniştir. Bu bui!da'7 
nümunelerinin tahlil:cri yapıla
cak ve buitda vlar.mız ek.mek:ciltk; ı 
vasıfları üzerinde de ıslah oluna- 1 
c:;.ktır 

Uruarından en m:uz ve muı?ad -
di, nefis ekmek vaın abil~ek bııit
dav tiple-i de iı&tasyonda tabit 
edilecektir. 

----<I0---

1 steni lea canlı kUf .e 
hayvanlar 

:Muhtelif vilityetlerimizin da2 ve 
omıanlanlldaki hayvanlardan b~ 
tanesinin canlı olaralr. tutularak 
Ankarada .lranılan •harv~t 
bahçesi. ne l?Önderlımeleri Zirııı.t 
V ekiletinee vilaretlere l!öııderil
mıştir. Bu :mey~da İzmir ve miil
hakalından Sencao vavru.su, Kai
le, Leo;>ar, kaplıuı,, vahan domu
zu. şehrim~n lle:ı.Jik. sülün. 
l)ıldırcın - l'İbi lı:u$ar ııcmderile -
cektır. 

Büyükderede tamir edilecek 
olan kaldırımlar 

Büvükderede •Malt,.. ve cYe
misli> sokakları kaldmmlarının 
esaslı birer şekilde t:ımır olun -
malan belediyece kararbstırıl -
mıstır. 

Dün, yeni çıkan sabah re
fiklerimizden birini tedkik 
ediyorduk; bakdık: telif ro
manı yazan muharrir kadın, 
tarihi roman tercüme eden 
Amerikalı bir kadın, zabıta 
romanı tercüme eden kadın, 
hikayeyi yazan kadın, röpor
taj muharriri kadın. .. 

ı IBüÇÜK HABERLER f 

Bu kadar ıamata arasında, 
o gazetedeki sekreterin mu
vaffak olmamuını pyet 
tabii bulduk! 

AHMET RAUF 

* !'.iaarif idaresi, M,1\"kaciakı be -
led.yeye devredilm~ bu..tıln&a. esk..i 
İtalyan sefarethane bin.ısının ikrr.a:l 
edil•rri<, burada leyll uır lise açtl -
Jna5t için nıiaraca:ıtta bulw11r.u.j:ur. * iktısat tahltesi talebesi, bası -
latı ile ukerlenmiıe- kışlık hed~ye a
lınmak üzere Taksim. belediye laJ:İ -
r..asunda b.i.r çay ver~ır. * Limanlar umum rou<t.lrl111:ü me
murları da aske.rerimu içın 1200 ta
kım e>ya, işçiler de 800 çi!t çorap. 
800 çift eldıW!ll baıırlamaktadır . 

+ Dün muhteW memleketlere 51 
ilin lir.ılık ihracat yapılmıştır. 

ı Vergi 
tereddüdü 

Açtk mektup 
Azizim Rasim Us, 
Zatıillinizle olan nıü.nasebctleri-

miz, r~>Ini dostluk hudutları çer
çevesine münhnsı.r kalmak icap e .. 
der. Çünkü, b:r gazete sahibi, ya
lıut, iiç gazetcı.in üç or':ığmdan 
birli_r, hen ise, bir ~azetedc ücret .. 
le çalı~an bir vatandaşım. Yani, 
biz.i..ıu Bab13.li lis:ınile, sc npatron, 
lırn ~~L 

fünaonaleyh, aramucla her -
hang-i bir alıp nnmeznek b""1sesi 
bir rekabet me.-.uu bahsolmaaıa.lı: 
.lıİzı!ıı. Hal böyle iken, vakit "akit, 
•.. ·gelea siltu.u_unda •R.• remzile 
yazd~'l'.D fıkralarında, bana dil u
zatmayı hir zevk, bizim ıazeteye 
u\arı hıncını söndüren bir teselli 
vesilesi addediyo.rsun!. 

Ballıu!U, hatırlanın, bir kas ay 
"' ·ol, yine ayni sütunda şahsın
daa beklemediğim kadar kaba bir 
kelime oyımu ile baBa hakarete 
un m.!Jlıu. O y:nnı o kadar çir
lr..ind.ı l.i, hicabmian .ıtngele. sü
tunuııı.;oı Ba mı Usa ait olduğunu 
in.kira kadu vardnı. Ve o zaman, 
zatıaliııizle, birbirini müteakip üç 
uzun teJelon muhaveresi J&pm1ş
tık. Ba konu.~mamızda, mevcut 
neyiyattan cidden üriildül:ünü 
söyliyon, tani) c veren cii.m.lele
rini, bir daha böyle bir had.iıieye 
asla meydan ,·amiyec~nl vi
<leden ıuaik kelimderi,U. kulakla
runla ıliıı.lemlıjtiıııı. 

Kuaaç vergisi mük.el
lef!erinin ıual sora- · 
bilecekleri bir toplan
tı yap hp kendilerine 

izalıet verilecek 
Son neşrolunan 3840 sayılı k• -

zanc ver11isi kanunll eski kanun 
hükümlerinden bazılarını deitistir
meklc ve mükellefiere yeni bazı 
ınecburiye'lla- tahmil t'YJemell -
tedir. 

Bu vtl bilanÇO&Unda mük.ellef
lerin ratbik elmeğe mecbur olduk
Lı.rı blı yeni hükiim!.cri ali\kalı -
!ara izah etmei:i, Maliye Vekaleti 
isahctli bulmuştur. Bu münase -
qdle önıimüzdelri hafla içinde 
tkarct edası veya E·ninönü Hal
kevi salonunda bir toplantı yapı
lacaktır. Topiant!da a!&.kac!a:r def
terdarlık memurları ne hesap mü
teha<sısbrı bulunacak Ye tüccar
larra diilcr ro ükdl<flcrin. mı.ıha -
sip!erin .ereddütlcrini izale için 
S()raca!ı:Tarı suallere- CC"VaDla.r ve -
r~ceklerJir . 

Bu izahallı loplanlıva istiven 
mfü:ellener i>!irnk edebUecek ka
Z'J.ııc \·erglsinin tahakkuku hak -
kın :b te...-eddiidi:i varsa sual sora~ 
rak tenvir olunacaktır. 

Difer taraftan İzmir defterdar
!ı~ı da evvPlki !?iin avni mııksat
la ticaret odaJı salonunda l>üvük 
bir lopfanlı !er~ip f!derek m.tikel
tc!leri ve muhru;irıleri tenvir et -
mi~ir-. 

lHeğer, hu lliaru k.ibar ilo be
ya11 edile• ııa«Jı.et ~iinıleleri, sa
.ıett .. ir politika dilinin. maskesi 
~. 

Cuma :;ünü. yine ayni sütunda Mektepkrde ııhalk wece 
henden bah•ett"~i haber vndi· denhaneleı·i» açılacak 
lu. Yazıyı buldurup okudum. Gül- Okııv11P vazma bilmi'iC'll kadın 
dünı. Beni, fuzulı 3'-ult:rlfılda il- - ve er.lı::ek vala!"lda>lar idn Hal:<t!\"-
ham ediyorsun. Fakat, idrak et - lerind~ <ll!>lan lı.urslara ilave'c:ı 
ıniyo•ımn ki, >en ılc, o yazınla, kat- muhtee'.f ınd<.:eplerde de cbalk 
merli &ir fttzuli aYnkat rolii...te - ııeee dershaneleri. acılnıa"'1 ka -
sin'. Adı ıı:eçcn muharrir arka<l~ş. ı:arlastır:tmıstır. 
herhalde ,seni• bu lii2umsuz ve Bu clershan!.'lrrin s.+ırimızin 
nıikıifi avukatlığından ltayli le- hal"~i semtl!.'rinde a<ılacakları tet-
essür duymuştur. itik fllunmakladır. 

Fıkranın son ciilnles-i hakkımda 
istihfafa yeltenen bir mana ıaşı

)•Or. lien, seain ~bi iivicaçlı cüm· 
leler ,gcrip tarzı beyan oyuıılarilc 
kenuşuuıllL Verdiğin siizde do:J"ma
nı '\\! benden bahsctıncmeni rica 
ederi= 

.E~er, bir gün, ben de mukabele
ye n-!>ur kalırsam; • val:it ,bil 
ki, istih.fafı .hakareti, bir takım 
cünılclerin miipbemiyıeti arasına 

saklamağa !üz.um görmedcsı, her 
gün yuıhğmı. ~·azıların iislıibile, 
dolın dabo:a .a,·ar, acikerim. 

POLİS 
ve 

J\i Al' K El\1 ELER 

Kızını da, a!drğı 
paraları da 

• 
vcrmcmış 

Eyüpte oturan Hilmiye isminde 
bir kadın, kızını İbrahim adımla 
birisine nişanlaı.-.a.D söz vermiş ve 

No: 26 Yazan: RAHlll YA(;ız 

Deniz Fedaileri 
OSMANLI - tr AL YA HARBİNDE TRABLUS

GARB ve ADALAR MUHAREBESl 

Tam sür'at • • stim emri ıçın 

;\iaa..,.fjlo ı.a taraloaJt ı.u ıoek
tayı kararlaştırmakla beraber di
ğu tua[laıı d-mayr ıb vakn 
kaybetmedaa aarrab m:lan:na 
gütürnıek içi loarekeıe ~11.dı. 

FilotiUanı.a tıa.....Uüıul-. ya.-
.aat >oııra Bazhilr...t;ın fU qaret!eır 
ver:7di: 

- İtalya fıi;liciımeti devletim.iae 
ilinı !ıarp. etmiı;fu. Bariıe huu 
n><iyette olUAıu!. 

Grmiler harbe lrazulalarmı U
ıaamlarken Tahll heyle Fut da 
harila başında DIÜıla~ ve ..,._. 
bakemelerle mqcul olııyorlardı. 

Saat G,12 de amiral ıeınisindea 
tekrar işar~tler ltaldırıldı: 

- 1Tam sür'at için sCim. ltaldın-
012!. 

J<liit~akiben Basra torpitasu sa
maior sah.a~ına çağırılilak: sam. 
forla şu talimat Teırildi: 
•- Salium dar ~nmdan g-e

~ttek $İ taril:ile taras:rutta h• 
hnunak f.ttrc Çaııakkalrye gi<le
<eksm!. Sayet yolda da.ii şiipbe bir 
donanma ve) a iz görecek olursan 
hemen lam ~ir'atıe rıloya mal-Ü.
mat "-ermı-~e memursun. Filo Mi
dilli ılahiliı:\len geçerek Kaleye 
hare'·et ...kcekür! .• 

S:ıat 6,4.i de filotillanın ::ı•kasın
dan. ana ılo da 12 ınıl ~;:ir'atlc ha
•ckete g"\ti .. \::aılolu ,,,.bilini ta
kiben Çaıtak'..aleye düuıcn tuttu. 

u .... :ınınad l i:agilo7. la.Lh.ıı lı;,ye
tiı:dcn zalıftlcr 'ardı. 

Amiral Gambelin ayrılışııulıın 

S4'tlr.l Ami.ral Vilyam. ın talim he
yeti reisi mırıile harpten altı ay 
evvel <knanınaya gelişi talinı he
yeiinde bazı d~ğişil..liklere de se
b<"p olm~tu. Minla)· Tat Gam -
bcliJı muavini, ayJ'i ı:an1anda seyir 
mütehassısı da bulmıu~·ordu. Fa
kot Gamb<-1 ayrıldıktnn scmra Fat 
bey yerinde kalmıştı. Am;ral l.a
tibi Dormen, torpito nıiitchassası 

Guvin filotillada idiler. Topçu yüz
başı llfacginon, ~arkçr miift'has -
sısları \'ilyaın Rld ve p,.:'i<: be:Yler 
anafiloda, Bleyk de filotillada idi. 

Btr zabitlerin vaziyeti ne ola -
caktı7. 

Dona:nıua harbe tutu)tuü:u tak
dirde ba1ka bir devlet zabitkri o
lan bu mütehassıslar da vazife ba
şında çalı>a.caklar mıydı' 
~ .. ı I.ey Ç811akkall'ye ndete ka-

liar erkiaaloaı-loiye •eio1itiai ;fa et
meyi kararld)hrmı.ş, diğer arka -
claşbn ela bw karanr ıryzrak it · 
-~ ... bl..ışlariı. 

Ba mii~- §U sıkışık 
va:D,-ette .ı.na.ıaac1ıo bvlaıınşl;uı 
ve ltu srlilde bn.r YVişleri ıe-

\ lr:amandaa Tahir iteoyi, gerebe 
... ı:tt se!iıae oii ariluile mü:rette
~ •emnan. etmişti. Çünkü ma
teryal itiNrile pek fakir olan do
aaama bu *5iyellezia iş başın
cla bulundukları halde herhangi 
lıU ı.ar .. vıui1etini daha iyi idare 
etmek ye daha ınuva.fialdyetli .,.._ 
ticel.er alına!< ıtıeYkiiısde buhuuı

:rord 
Tahir beyle Miralay Fırt hll\I -

ita~ nnrek Aaadehı ·sahilini ta
liltetı Caıuldraleye .ı· ~ ka -
ırıu~rdıktaıı n l>ımu tatbik 
m4'vkiine koyduktan senra sa.ıe 

dıldı:at l:.e:oi1mi~ tavırlazla ..\mira! 
~ıni.;;ıfnln kuınantl.a me ·kfuıde 
filoyu sevk ve i=re 6?d1)0 ~a.rda. 

Bu 1olu •• int;ahp eı1;ı; ·ınde iki 
aolı:.ta gü-ziinünde tutulmuştu. 

1- Bu yol, Akoleruzin en imulı 
en dar ve harck.fıta ~lveri~siz bir 
yolu olu~u. bu scb<·plc İtalyan do
nanm:rıı 0:5manlı donannıasmı 
kıstırmak için bütün lruvvetile 
ar.ı. ~a çıksa bile b:ırayı ak -
lıntlan geçirip gelemiycccği .. 
lI- Anavatan sahıi lerini takip 

edn1 filo, yiiıc" 'ıir ıhtin.alle hu 
rota ü~·-.riııdc uüjnun den.anma -
sile kaı.,,ıla'l"a g"1'1!k •clalar ve 
gerek•e Türk sahillerinden de yar
dım göreceği cih.etlc daha mu. -
vaffa!ı:iv~tli ltir ~rıhı:::.ap muk
tedir olacağı .. 

Fakat arr7a · rın çoh. ol~ lıu 
telılikeli ~.:da l.üyiik bir rııuvaf
fakiyetle stvk ve idaxcyi funir bu
lunuyordu. 

Pratik .ı.,,,;, iliği 'iOhrct haline 
gelmiş ol:uı T'."hİr h"y, bir.rat emir 
ve kumanda c.ıu.,k ı.< ~k ı;e ida
reyi tenıin ettiğine g()re s.n 
nlahrur 4ta ~ide ril1ni1 o~ ordu. 
10~ m:llik ıı1<•,afc, on ı.:r '3atte 
almabilccckli. Yalnız llas~a torpi
to,ırııa k~şif ve önclilıih. 'az.ifesini 
\'eren donannıa d:ı sıJ.. sık taras .. 

1 

sut!ara ıu 'c bar olu)or ,aradabir 
tekrarlanon hıı durakl.ınıalar za
nıanı u7.atı~·ordu. 

(De•am• var) Sen patron oldun olalı, senden 
1ıir kere dahi i, istemedim. Bu gv.
rurumu kıskanıvorsan, ae ,...,a -
yun, ~ka tür!"" ltarek.et en.dea 
gelmez. Ataba bi.J. gün muhtaç e
Jur muyum, dive, seni ie patron 
hesabına koyup clalku..ıdu:lı: ya-

65 lira para ile bir nişan yüzüıfü ============================ 
almıstır. AVRUPA HARBJNtN 

Ancak Hilmive iııir müddet son- -----------
ra fikrinden ca··-ıus. ibrahime ne YENİ MESELELERİ -------------

pamam. 
REŞAT FEYZi 

yüz üıı ü. ne de parasını geri ver -

Asker ile 
* Un fiatlarının yükselmesinden 

istifadeye lulkan makarnacılar da 
fıatl:m yübolbrıolı.todir. Bol maka:r -
nı:t stoku mevcut olduğundan fiatlann 
yükseltilmesi 7ersi.z &:örUlmektedir. 

~.-<::>~<:o>'"-"'..,.<:::><:><:::""""""~ 

mis tir. Bunun üzerı.ne lbrahim, 
Hilmive aleyhine Eyüp sullı mah
kemcsı:nde dava a<;mıstır. Muha -
keme esnaswda Hilmi ve yalan ve
re vemin etm~tir. Suçu sabit J?ö -
rüldüifündeıı kadın üc av hapse ve 
30 lira para cezasına mah.küm edil

kumandan .• 

yürütmüş. Geçen umumi harbin 
yeliştirdıgi ın~•ıır kuın:ındaıılnrı 
tabıid;r l..i bilmiyor. Fakat ona.n 
kanaatıııa göre hakikakn büyiik 
>ayılauk bir kumandan emri al
tındaki askerin kuv\~·~ ınaııeyİ
ye,.ini çok iyi bilir. llunn günü 
1,,-Uniinc, saati saatine tal.;..İp eder. 
Azalrp yıikselcliği zamanları hiç 
g<.:zündcu 1.açırına2. Yalnız bil .. 
nıeltle k.tlına~. Oua g;;re kendi de 
vazi~ tt alı<. Yaptırmak istediği ha- ( 
rekatı n nıı.ıvaf!akiyefini temin i.
f\İll dainıa haleti ruhiyeyi gözöoü .. 
ne getirir. Tglsloyun yine huna 
ilave ettij;inclen anlaşılan bir nok
ta da ~ndur: 

İltramiye yerine durak 
• 

yerı 

Bir sabah gazetai feryat ediyor. 
•Mutlaka üstü kapalı tramvay du
rak yerlerine ihtiyaç l'anhr.• 

BU, ba ihtiyaç üzerinde belki 
doksaıı dokuz defa laf ettik. En 
son kış yaklaşırken hatırlathk. 
Fakat ,kime dinletinin?. Halk, 
ya~murda, soğukta yine perişan
dır. Hiç olmazsa, büyült, merkeJ.i 
dıuak yerlerinin üstüaü kapamalı 
deı1; il miilr?. 

Bu s~ne tramvay idaresi, bütçe
den ikramiye faslıaı kaldırsa da, 
üstü kapalı durak yeri yapsa, daha 
iyi etmiş olur. 

BURHAN CEVAT 

"çük 

* Hava kurumu ta7yarccileri mo
törlü tayyare ve p18.nörlerle haz.i.ran • 
dan il<inciteşrin oonıına b<!ar beş a:r
ıık müddet urb.nda 46,383 uçuş yap
mıtlardll'. * Maarif Vek;ileti bir eski eserler 
dergisi tıkarmala karar vermiştir. * Kars valiliğine tayin edilen vali 
muavinimiz Hüdai Karataban, D.ıh.i-

1iye Vekaleti ile tema11ta bulunmak: 
üzere bu akiam Anb.ı:aya &idecclr.tir. * l\ılüddeiumumiljk noter ve icra 
da.irelerlni.n &eoelik teftişlerine baş -
lamıştır. * Her semtte sokaklardan ı:;ökülen 
ampuller tamamen yerlerine tilulmı,.. 

br. Yalnız muhteli! kazalarda 3000 ka
dar mavi ampul btrakılmışUr. 

·SELAMI lZzEI SEDES 

.. - Anım:. bu m.aıuaraları kimse ı 
ııoremez. 

- Görebilselerdi .. En e;üzel eser-! 
k. tahavvül edilen eoerlerdi. .. Ne 
kadar rahatım bilsen. Mes'udum 
demivorum, insan mcs'udum de
memelı. uğur J?etirmjve>r. Ne gü

zel bir e:ece bu! Havatta en ııüzel 
da.<ıkalar b-5y1e ııecen dakikalar
ciil". 
Cahıt bu guıel intıbalarla yattı. 
Ertc:i bah terütaze uyandı. 

Çalısmak ist.vordu. ncs't'livdi. Nef
s ne it·mat nlivordu. l\!aneviy.lt 
kuv,·ctlenmisti. 

J ~le kMasma doktor Kafinin bir 
rozunu tekrarladı: 

- K<>eanız ivile$tiitine kanaat 
cetrrsen ıy .le~!. 

C<lhit: 

- Karıcikmı dedi. blll!iin cok 
çalışmak istiyorum. 

- Amma hayal değil dcfril mi?. 
Muhavvel bir resme çal1$1na! 

- Yaramaz! 
Cahil, ni:sanlı vklukları zaman

lardaki gibi. ka....,'ITil uzun uzun 
vanaklarından öptü, atölvesh~ 
cıktı. 

Calısrnak ne biı"ik zeıktı! .. Flr
ça kulbnroak, bovzıan ·npmak ve 
bıı bovalardım -:vılı b: r ~•er mev 
dana ıreurmek!. Rcnkl~re iıakim ol· 
mak. 
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BEKLENMİY~.N Mis:,FlR 
Cahit alö)y""ine kapandığı za

man vamna l!ir!Ilt 1' Vll!aktı. Ancalc 
mühim bır,~v " ursa lr.e.nd.isini r~ · 
hat.sız ederlerdı. 

Bugün maç vok 
Bir haftad•nberi devam eden 

yafunurlar yüzünden statlar ovun 
ovnanmıvacak bir vaziyete J?eldi -
itinden bueünkü futbol lik maçları 
tehir cxlilmistir. 

---<>-

İzmir parti müfettiti 
İzm!r vilaveti oarti müfettisi 

doktor B. Gali- :Rahtivar sehrimi
ze J?elınis ve iki e:ün kald1ktan son
ra ev\-elki ııün İzmire dönmiiştür 

m.istir. 
Eli bıçaklı çocuk! 

Ha,,;an isminde bir cocuğun fl!'V

velki J?lin Darülacezede bir arka
dıa.şuıı bıc;ıakla yara1""1ııiını yaz
mı.s ve Eli bıcaklı cocuk Darül
acezede ne arıror?• dire sormus
tuk. Belecfve reis muaYinimiz B. 
Lülli Aksoy hadisenin bu şavam 
dikkat cihetine hemen el kov -
mus ve dün tahkil<at vaptınnıı; -

Açık it ve memuriyetler tır. Netıcede Hasanın Darüliıce
Maiatyn mensucat fabrikası mü- zedeki kunduracı atölyesinde ça-

dürlı.ııu bir kL71y3get· ec:-.::ıcı ar.rmak- lı c;tığı ve kITTo·ga esnasında bıC"ağı 
tadır. Deniz &•dikli erbaş okulu mü- kapıp saldırdt~ı anlasılarak bıca
dürlüğü barem kanununa göre frcrtt 
•erilıT!ek Üz(•re bir criyaziyc• ve bir 
de cgcn1icilik> muallimi. aramakta -
dır. 

Kaoı vuruldu: 
-Gir. 
Hizmetçi ııirdi· Cahit hiddetle 

scrdu: 
- Ne var? 
- Biri ııeldi, sizinle J?Örü,,;.mck 

istiyor. 
- Yok demecim mL? 
- lnanmadı. ısrar etti. Kartuu 

verdi. 
Ca.'ıit hizmı>tcin:n uzattığı karlı 

aldı. llizmetci ilave etti: 
- Bav Mehmet Can tarabndan 

ııeliyormus. 
Cahil kartı okudu: Hüsamettin 

Gel<!n: Av~kat. Ve kendi kendm.. 
c..\iehmet Can• dive sövlenivorou. 

- l3u zabn beni aradığına emin 
misin? 

- Tabii efendim. •Çık bak, a
mlyesindedir. dedi. Sizin k.i:ın ol
du~unuzu biliyor. 

Ca!-..it hızlı sesle söylen°'i: 
- Melm.et Can .. Bu da kim?. 
clım~t Can da kimdit?. 
- Buraya gelsin mi efendim? 

---GP!sln baka!:m. 
C..hit düşünüyordu: 
- Avukat:n re•imle alakası <>

labılir mi?. Olabilir?. 
Paleti, lır(alar:ru bıraktı, oabır-

iı.n haricten iceri solr.ul:madııb te
bevyün etrnsitir. Carih eocuk ce
zabıtdınlmak üıere adliyeye teı;
liın ol~tur. 

812lıkb heklemeğe başladı. Biraz 
sonra kapı açıldı .içerı biri ~ircii: 

- Res.am Cahit Yarr.anJ. w -
şerrüf ediyorum degH mı? 

- Eve• efendim, benim. 
Yer F,iis'ıeraL Avukat r>turduı. 

Kı>a ooylu, tılrnaz, sert ve elik ba
kışlı, kmiz g;yinııili;ti. Kibar bir 
adamdı. Tok hlr sesle, kelimeleri
ni karşmndakinin zil.ı ırıe çivile
mek i:ıliyonnıı.ş gibi konuştu: 

- Mehmet Can adını duyunca 
neden geldiğimi anlamış:;.ınızdır. 

Cahit duraladı: 
- Anlarr.a<lım efendim. 
- Ben Mehmet Canın vekiliyim. 

Bir da\'a ikamesinden eve! mek
tu? yazmak usuldı-ndir. Fakat ben 
bizzat ~::-şerrüf etmiş olmak için 
buraya kadar geldim. Mehmet Can 
Tokatlıyan önündeki hadiseden 
dolayı sizdı.n tarziye istiyor. 

Cahit karşısında biri kuşdili ko
nuşuvormuş gibi dinliyordu. Hiç 
bir~ey anlamıyordu. 

Herhalde bu adam deli değildi, 
bir yan!~l.k c!n olamazdı, kendi
s.ni tanıyordu, kim olduğ'unu bi
liy• •'11. Herbald0 Cabit viikıi ol
.03ci:ii, bir hakikatle karşılaşmıştı. 

lDe,·amı var> 

D''aı ada ibret alınacak lıalkr 
bitip tükenir gibi olma-lıgma gö
re her gün için türlii .Jü~üncclere 
yol açan \•ek~·i hiç eksilmiyor de
mektir. Yanan - ltalyan lıarbi 
başlaıiı başlıyab cereyan eden lıa
J"elcit na.asa · oa dün.)· anin güzüııe 
çarııan aıiüıinı bir keyfi) el de İtal
ya ,.dusu kumandanlarının bir
biri a~clınca deği~tirilmelcri, yer .. 
l.erine ba~kalartrun ı:eiirilmeı.i ,011-

larııı da çekilmesi olwuştur. :Mu
battlıe ıhvaın ederken lr.uınaıı -
ıi::ıı la.ruı değişnıesi esasen hayra 
aliiuıet sayılan. !J")·lerden değildir. 
Eınre Ulbi olanların kuvve< ma.
ııevi}esi bu uretlc kırılır. Ondaıı 
•onra da bir ordu ~ ~ iyi ol
mıyıı<ak halleıo bauöslerelıilir. Fa
kat Arnavutlukta Yunanlılarla 
ımıhanhe eden İtal) .. ıı ordusu -
nuıı k11Yci ınaneviye:,,i ne me.1(6.. 
lı-d • i<!i, ac mertebededir?. 
Avrupalı askeri mitteltassısl-arıa 

v•ı.ılarından daha harekatın baş
İaıı<('cnula çıkan netice dağlık a• 
nzide Yunanlıların muvaffakiye
ti nisbetinde İtalyanlW'ın kaybe
deceği merkezinde idi. Bu suretle 
İtalyan kıtaatının kuvvei man ... 
viye5i git::ide ne hale geleceği ise 
tahmin edilmemiş değildi. Fakat 
meşhur Tolstey askerlik de ettiği 
için bir ordunan knvvei manevi· 
yı-si nedir "e o o"ldn başında ha
rekatı idare edenlerin müşkül za
manlardaki mevkii nasıldır? Bun
larla meşgul olmuştur. Çarlık Rwı
yasının nktile hiç hoşuna gitmi
yen bu hakim ,edip ve ınuharrir 
geçen wnumi harbi Ye onua aeti
celerini görmeden C>lmilştii. Fakat 
•lurp ve sttlh» onun ~ibnıni ea 
meşgul eden me:.elelerden "iri .ı.. 
duğaııu bıraktığı eserleri ır;C>steri
yor. Tolstoy Napelyon devrinin 
muharebelerine dair ne yaz.ım,, 
ise okumnştıır. Kusyayı çek aJ&.. 
k.adar eden o dem iyi tetkik eıt
mi.ş .Kendisi iııe Sivastepel ,,_ 
harebesinde fllıeıı asekrlik etti~ 
için bn menv.da oaWHyetlıo blea 

Harekattaki kumandaıuıı azmi, 
cesareti ,muhakenıesi. eıuri altın
da bulunanlarca hakikaten mü
nakaşa kabul ctnıez su.rette itiınat 
cd.ilmiş, inanılmış olmalı. Vaktilo 
bir Ru> kumandanı N apolyona 
karşı ıaücadele ederken harekatın 
~kül bir sa!lıasında yaveri gel
miş, ona düşmanın muvaffaki -
yellerini anlatırken kumandan sö
ziiııü keserclı:: 

- Sen hirşey bilmiyOO"sua, d,.. 
ıııiş. Bilik.is düş111aa. ına_t!lip ol
mııtşur. Yarın da topraklu.ım.a: -
daıı. çilup gidttektir. Ondan soara 
&uslan Napolyonun Fı:a•sız or
dularına karşı k1>ymak için yeni 
bir kuvvei muavene ır;elmiş.. Bü
tün harp tarihinin türlü mi'salleri 
kitaplarda okuduğu içia şiipbe
aiz ki İtalyan onlolarmm bafın
dakile.ce de tamamile maliim -
dur. Onun için burada uı.lara öjt
retileeek J.içbir aazar~e .ımasa 
&erek. Fakat meselenin ehemmi
yeti filiyattadır .Bu harp malılelif 
misallerle gösterdi ki maddi vesa
itia kıymet ve ehemmiyeti ne .... 
olarsa olsun muharebeyi edecek 
olan insandır, askerdir. 

Hitler Almanyarun 939 dan ev
vel Harbiye Nazırı olaıı. Mareşal 
Blümberg 937 de İngiltere Kralı
nın taç kiyme merasimi nriinase
betile Londraya gittiği zaman İn
gilterenin ku\'votini ve daha ela 
ka\'vetlenmek içia elindeki im -
kiıaları görmüstü. Mareşal ayni 
sene İtalyaya da &itmiş, geçit r&
ılınleri seyretmişti. İtalya seyaJıa. 
tinden avdetiade intıbalan sorul
dup zaman şöyle vdiCi .. t:amaıı. 
riavet edilmişti: 

- Harbi yapeeak, vaaiti bl
lıınacalt ahm ~. 

l'·n•1;mW 
Şimali Afr :ka lııırbt 
Y Ah Ş .. k ·· ESMEJ! azan: met u ru 

. I" 
Şimali ı\frikada bü~·iil<. b1

\ ~ V 
ar.ruzun lui~iıyacv&ı çoh.t:ııı l1f. 
bekkııiyGrdu. ··~ı.a1 bu t•~''".\. 
İngilizler tarafından degıl._ 1 ;,~. 
.·anlor tarafından yaıııl~<~~:,,,o· 
ncdılmektc idi. llalbukı ııa · ili' 
!arı Sü;en kanalına l.ad~r ~01 ,. ~t 
recek olan bir taarruz )'t!rıı•t" ... 1 
gilizleri dah:r ilk lıamfe:.ınd<- ~tir 1 
Jlar•aıı.iniu ilerilerine kadar gt1l, ~~ 
ren bir taarruz karşısında ~· 
makta,-ı:ıı. pr de 

E~':'clce_Eritanya adaları~•~ ııı" ı,1 şı gırl§ilen taarruz hareket1\,re h 
Yazi olarak ba~lıyan Italynn lıl' 
keti ani olarak başlayıp ,an• 0ı 
ia.lı.i'l"fa nıazhar oldalr.tan ..,or• ,ı 
ani olarak durdu. Aradan b•~,~ 
hatta iki ay geçliği hald• 

1
,J 

Mareşal Gr:niani, Mersa )1j.,1 • 
öniinde ctaruyonln. Atabo · ,ır 
yaa mareşalı, Süvey~ üzeriıı~ ',r 
rtiyüşii mümkün görmenıi§d• 

1
,1 

tık te~ebbösuoıfon bii"sbiil1111 ~ır 
mı g-eçmişti~ Ru suale italY•~iJıİ' 
kümeli, 21 ikinciteşrin ıarıl· ,ıır 
Stefani aja.Ay vasrtasi?c nr~r,,r"' 
ği bir beyanname ile ce\·aJ' ',.,. e 
}ordu. Bu beyannamede . boı•~-~ • 
hana askeri münakkitlerİO· ~ \" 
Barraninia z.:ıptıadan .->011r~r ti' ~i 
reş~I Gnrzianifırn neden h• ~,,' Ilı 
arn:za }·caidcn baştı>mad~ dilltt" 
rulınakta oldu~· bildirıl .0 ı' 
son, a çölde hannın ve ;kliJll', ,J 
, . 1•1•'· .. elTt'e çeha ohlıığız batır 
ve clenili)·ordu k:: .,r 

-Sidi Burauinin ıapiı~~o jllr 
r• kıt'alar Sollumd~n Sııl•ii ~r 
raniye kadar 1!6 kiloı>ıe11•1 ,,., . ~ 
asfalt yol iaş"' etmek "fC ~, ,1 • 

yeul:ıır içw kilçük yolları d,b~,ı IJ 
l"'llirmek. nı~tburiyetind• l!ı 

li ımşlaulll".- . ,p• 
Sıı meselesinin halli iç"1' 

lan tesisaltao:. da bah...,ttil<1~ ,/ı 
r.t, i><)anııaı..e şöyle dev•"' 
.VOTdlJ : ·~ 1( 

•ÖDiim\iıdeki ilerlen1t i{' c 
ıwnlu mad.ıieltri ve ,asıl~· t 
ürmck için de ayrıca bii)~tl' ~ 
faaliyet yapı 1,,ı;ak mechıır•)ııi!ıı' 
sıl olm~tur. Uu hazırlı1' 
ü.ı.~redir.. ;ıff 

lta.l~tan. bi :.!;..ime'i, cıbu h:. ıJt' 
l!ituıck_ iiz~scılir. dcdi"i. t~ıt t 
on ~cku gu1t M>nra. lnı;:~Jı .~ 
c:ı-ruz.a gL-t'llll~ler ve ltnl>~ıı' · • •. ı.r• \· 
aylarca ugrıışıp da ~ aııt:~,ı ı 
ları ,.e su t~~aluu c.llcrıtı 1" 
nuşl:udu. G"ıptir ki apıi r:ı~ 
ıı~tanda da olclu. ltal)·sJJ s. 
navutlukıa ~e ilk han•ıcd<" ~p 
altwa ardıldarı Yuuan w9~~r' 
rı.nda l·ollar yaptıkları ''. "! 
!er i14a ettikleri halde dıııt .,ı• 
bir Atina habe•i, şimdi bll tpl'I 
dan Yu.n.anlılaruı istifaıle ·°di 
olduklanııı bildirmekte 'ıı~i 
mek ki ltalyauların leC~ 

1
;1 

Kendileri yol ppar; bk"\l 
tıltları yollar başkaları tor• 
kullanılır . . 1 · 

İugı1iı taarı·uzuaua iok.ı~~~ 
kanları haklmula heu.i.iL 1«

1 
• 

söz ı.4iylc.ııemez. Bu taarru'
0$ 

tanberi haııırlanmış buluııd~ 
fııkat Yanan barckct.'nıu fıJI 
ması üzerine, hıgıliıler tarP f 
bu de\ !tic yapılması laı>0~~1 
yardu_ .. dola) :=.ile) bira:ı g~~t 
salalıiyeili ağızlardan o~ ~ı 
Va<iyct ö)le olsa dahi, JıC~ 
İngiülcriu Yuıtanistaııa i ~i 
!arı yardım, ~al! Afri~• :(>) 
rekatın muvaffakıyetıııı_ k.

11 
r 

tmnak baluwından fol d~ ~ir 
m~tıll". ~iHrıi~ ki ~uı•~, 
n.ın mukave.ıueıi lngiliılct.,ı'' 
Akdeaizdeki strateji'.-. , .• ııÖ i~ 
rini takviye etmi~ \"C Lıb) •• 

··ıı"JV navatan arasındaki ıı1_ı1 ,, 
zorJaıı;:tırarak Grazianiıufl .( 
sini de her noktadan güçl<;eır 
tir. Sonra Yunnnistand• • ~ 

1 
hesaba katmadığı çetin b~pt~ 
dele ile karıılaşmal< me'. ~ 
tinde kalan İtalya, ıim•t~t ,~ 
ile me~ olmak için 11al<

1 

sat bulamamıştır. ,~ı 1 
İngilizler tarafından b ıl, 

bu harekiıfıa nasıl hir ııt~ıl • 
reeeği malüm defildir. '."reP , 
diden kat'i olarak ıu so)g~" 
ki, Mısmn ve Süveyşin b(ı.~1 

Iile fethi ve istilası tc~cb p'1 
ya düşmüştür. İııgifiz in!"' 
luğunun dimağı olan JJt~ 
dalarının istilası teşebb ıV' 
ccsiz kaldıktan sonra i1JIP_c,.ı 
ğun can daman olan -~"\,j-1 
rine yapilan tesebbüsun 5• ~ 
mesi, nıücadel~nin ikiıı<'.ıtt· 
hiıtlise'iİn.İ teşkil etmekte_. 
-- -- ~ı· 
Genç bir kadın bir 1' 

kurbanı old11 .rı'· 
;;..h.r meclisi azalı<' I" 

şehriıniz.11 eski. tarunıııV ıV 
larınd.an B. Hacı Rece~31-f' 
nun 25 vasında.ki kızı ~ 
azzez ı;ıersembe nünü -~ 
daki evinde fazla ı:ıı.ik ;ıJ 
i!acı almıs ve bu vanlı 
sirile ölmüştür. r:ııl' 

Tabibi adli B. Enver ~ 
sedi muavene ederek de ,1 
sat verırk ve bu haZ~Jll' 
kurbanı l!enc kadın ~c 
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~---~---------------~ ULA.V..LA.LJlLl.L.WWL~ Ea yüksek ainema ze•kİ olan binlerce lstaabul halkı 

lskenderiyeye j Hitler - Musolini ve 
~ pur vapur esir mü!akatı Berlin- yeni vaziyette 

Tilrkıyenin 
Balkanlarda 

Ak denizdeki 

1 

ON24SAATI 
içindeki 

Haedisler 

BU HAFTA Ültra • Lüks MARMiıiil_ Salonlarına ak•yor. - - .. .. ROBERT TA YLOR'un HEDY LAMARR'la yarattıaı UL TRA LU .... S 

SEVE 1 ADI geliyor de tekzip edildi bü;'!!.!aıe~?!~mı (Bu 0 azının metinleri Ana
dolu Ajansı bültenlerinden 
alınınıstır.) 1940 HARİKASINI GÖRMEK ıçın ... 

I 

( 1 inci sahifeden dev.ım) 
tl>ınileri iskenderiycye gelmek • 
ledir. 
~irler o kadar çoktur ki, bnıa-

1-rı beslem•k ve ~erleştirınek 
llıij~kül bir mesele halini almıştır. 
d lt..tyan esirlerinin sevinci, a -
ttlerinin arttığını gördükçe faz. 
la.ıa~naktadır. Dün, esirler sadece 
lnrın söylemislerdir. 

İngiliz fş Nazırının 
bir nutku 

I Londra ıs (A.A.>- (B.B.C) 
ti lliazırı Bcvin söylediği bir nu
ııltta :'olmrda ,.e Arnnutluktaki 

hlibiyetlerden hahi>lc demistir ki: 
'l\.,ıanlık bulutların aras;ndan 

,. ~tfok ı;ün.-i ı:örmeğc başladık. 
•kat bir tek moğlübh t bizi na

r 111 ağlatmadı ise bir • tek galibi
tt ,. iazla heJecana dı.i~ürmiye-

~ t•k!ir. Son birkaç gün ıarfında 
'tdu, donanmada ,.e ha\·a kuv -
l_c~ı .. ri arn ında ı;öıüJ,-.n işbirliiji. 
~llldı~ e k •.• ıar hiç mii~hede edil
lııt·nus hir derec,.d<"dtr,,. 

Londra 15 (A.A..)- (B. B. C.) 
Hitlerin Musolini ile gödlpcqi 
haberi Bcrlindc tekzip edibn.~tir. 
Bu tekzip Bitlerin, Musolininin 
dertlerini dinlemek istemediği sn
retinde tefsir edilmektedir. Al -
mantar Roınanyada İtalyan men
faatini tecrit etmeğe çalışıyorlar. 
Remanya Twı'!. vasıtasile Alman
yaya sevkiyatı kolaylaştırmak i 
çin çalıı;tığ.ı halde İtalyan nakli
yatında hiçbir yardımda bulun -
ınuyor. 

Hava lngiliz 
akınlarına ait 

resmi rakamlar 
Londra 15 (A.A.) - "e redilen 

resmi bir be 'anata nazaran 3 tes
rini_saniden~eri İnı:o.ız hava kuv- 1 
Y~t.erı Bertin 35, nı;ıhım demrryolu 
iltisak noktası ahın Kolon va 85. tah
telbahir ü•s üolan LorYun ~10. H:ım
hurı! 60. Roterdam 30 defa be>m -
hardım.ın e<lilmistir. · 

Yunan tebliği Afrikada Tobruk 43. italvada To-
.\t na 15 (A.A.) - Yunan yük- rina 14 defa bomba'.anTI'. tır. İstila 

~it .~umandanlıi!ırtın 49 numaralı limanları hemen her ııece bom':ıar-
blıgi: ı drnıan edilmistir. BJlonyava 60, 

r ~ Atı,avutluk cephesinde taaITU • Kaleve 50, Dönkerke ~O defa la-

) <tıııı>. muvaffaki ·etle deYnm edi- 41al!ırlliru~z-eolt·ıl;l~maıı.S'.'lr4tiıirf.lllii!Aı~~lfllıı"~ 
1°r. Mühim tepeler isgal edil mis- " 

ı' .~'· \:ok miktarda harp m•lzemesi 
1 l?ıınnııştır. Bunlar mevanında altı 

litıtratvöz. havan topları ve diber 
ı' 'atılar vardır. 

ltalyan taarruzları 
püskürtüldü 

Atina 15 (A.A.) - Arn•vutluk 
~ •esınde >bütün İtalva.n muka.oil 
~uzları muvaffakiretie tarde-
4 istir. İtalyanlar. taarruzun ~
~ ~~ıeında isıtal etttkleri mevzi -
\:,"n cok l!r'ri atılmıslardır. 
r un anlılar Avlonya 

kapılarında 

Yaniış ve garip tarife 
( 1 ınci sahifeden ci•tınm l 

İdarenın isletme sefi B. İshak 
dün v•zivcti tetkik etmıs ve sik~
vetlerin haklı oldui!unu görerek. 
tarifede derhal tadilat icrasını za
ruri bulmuştur. t 

beyluuiye matuf obn harclı.cller
tle müessir olmadı u.. kahraman 
Yunan ordusu da hasmını sölaniye 
ve Arnavutluk içinde takip edip 
Jı:at'i inhi.zama sevkeyliyebilınek 
lı:udretini iktisap etti. 

Görülüyor ki, Türkiycnin: 
- Emniyet bölgelerimde ve em

niyetimle müteradif sahalarda vu
ltua gelecek hareketlerle sıh bir 
surette alakadarız. Emniyt!limize, 
İ>tiklıilimize vaki olacak herhanı:i 
bir hareket karşısında derhal ken
dimizi müdafaaya g~eğiz .. 

IJi}en kafi kararına bilhassa 
?.ikjr v~ izah eylediğiuıiz dcnen1c· 
terle emmy~t ha.>ıl edilince her
kes l erliyrrindc kaınıul ı ve ycıti 
bir ihtili:ıta ~cbebi3ct 'crıuem<':yi 
tercih yoluna girdL Buııun içindir 
ki Almanya oldu'u ) erde kalmı~
tll', Bulgaristan ınüfrit ve aykırı 
nasyoualistlcrin veya nazj taraf
tarlarının ten1ayüllcl'İne kapıl -
ruakıan kcnJishıi vikaye e;·le -
ıni~tir ve ita.J~ · a kahraı:na.11 Yunan 
ordusunuı1 :yiiksek ıuu\'aiiakiycti 
karşısında e>.a>ı·n lıu yoldaki ikti
darını kaybetnıi§lir. 

HfJ.dj~cleriu bütJ.n bu kl.·a '\eyri 
İ<;indc '.fiirkiycnin siyasctindckı 
kal'iliği, dürfütlügü, nç:klığı ve 
bütiin bunlara ınunzaın olarak da 
iktidarı ile Balkanlaıda ve Bal -
kanlar:ıı unınnıi i&tikrarrnda te • 
min ettiği hiznıet a~iki.trdır. 

Tiitkiye Ealkanlarda bugiinkü 
va~iseti teıninc nıuvaffak cııduğu 
kadar hiç ş>;plıe yok ki, hidayet
tcnbcı i ~\kdı.:nizin de cehcnncıni 
bir badire j~inc karı~nuısına yine 
Jı:da~ettcııbcri tuttııi:u hattı ha
rekd ile mani olnıuştıır. 
Eğer Türki) c bu tarzda harcht 

ctrneıniş \'O ~~;ili ~eC:n yüksek 
isaret istikametinde tek kütle lıa
l';ıde toplanan Türk milletinin milli 
~iyaseti hu ~ekild~ tecelli etnıemiş 
bl'iun.aydı Akd.,ıı:de de bugünkü 
tenıizlcrn~ harbi T rr.-.e kiınbilir 
bugüne kauar ne türlü kıynn1etl(ı~· 
koµnıus olur<l.p-t. 

Tell:ıs eden: MUAMMER ALATUB 

cDeyliNiyozaunhaberverdiğinel Ayrıca: Korkunç bir cinayetin dahiyane filmi 
sıöre, Almanlar Avusturvada ve E S 
Almanvanın cenubu garbisınde as- Ş A R L O K H O L M 
ker tahs.it etmektedir, Bundan mak·ı' 
sat icabında şımali Italvı:ının en- lı:ıımn•••••- BaaterYillea'in Köpeği • Türkçe aözlü ••••••••m:::s 
düsri mıntakalarını isııal etmektir.-------- ---------- -- --------------

•Deyli ekspres. in bildirdi(tine j11••••••••••••-ı 
ıl!Öre ise, Bitler erkanıharbive reisi! z inti hafta izdihamdan 7« 
.Mareşal Kaytel'den bir raııor al - bulamıyanlar: 
mıştır. Raııorda, Hitln icin artık 
eski müttefikinden ayrılmasının 
sırası geldiği kaydediimektedir. 

Hitlerle R'bbentropu'l Berlinden 
ayrıldıkları ve Nı seyahat:n !tal - : 
\'ad~ki vaziyet ile alakadar oldu(.>u 
sövlcnm<>ktedir. Bununb beraber 
Hitlerlc Musolini arasında bu haf
ta içinde bir mülakat y"an:lması da 
muhte.~'~ldir. 

A,.,.upadan hususi k~ynaklal'dan 
gelen !-aberlcr ise, italvanm vakml 
b:r d~hili buhran tehltkesine m 1-
ruz bulıır.dui!u bildirilmektedır. 
BİR l\IEYDAN MUH<\RJo:BFSİ 

OLACAK MI? 
Mı~•rda garp ciilCnde ln~iHz 

ALMDAR veMİLLİ'~e 
Fransanın yeni dahi komiği 

RELLiS'i 
tı.k salıeseri: 

ZORLA 
TAYYARECi 

(Türkçe sözlü) 
Filminde ~örebilmek için bu 
PAZAR devamlı matinelerine 

teşrif buyunnnlıdırlar. 
Programa ayrıca : 

LİLİAN llARVEY'in 
Son eseri 

kııv,·etıer' Trablusearp hududuna 
"io frı.., -: ile rlemektedir . ..'.\· ~ n:.n Psir -
lerin 4 . • !:tarı 26 bini gecm~~tir. 

1 SERENAD Simdl Mareral Grazy:;:.nirin ne
rede tutı nr: ak isti) eceli sorul -
maktadır. Eğer Man>s:ı.l .nuka -
VPmet ctırıe~c muvaffak olursa, 
bunu Sollurr'un ııarbi'1~ te 0 adi.ıf e
den n-111ta:Cada, Trablus hududun
da 'apabilecektlr. B'I takdirde i.se 
büvük bir mevdan mı:hare<\><>Sine r 
intizar. edilebilir. Şimd.ki halde va
zivct, lnl?;iliz ordusunun lehine o-

ı----
BUGÜN 

larak inki>af etmekt<'dir. 1 
İvi malümat alan ka,·naklarda. 

TAKSİM 
Sineınasında 

KIZIL RAKKASE 
- Salome -

Almanvanır. İtalyanın Arnavut - Türkçe söd_ii ve Türkçe müzikli 
lukta ve Mısırda cökmr sinin halen 1 filnı. ;;öı kamaştırıcı dekorlar 
Mısırda bulunan lnııiL kıt'aları - Bestekar ve müzik rejisörü 
nın Almanvava karsı kulbnılması A R T A K i c A N 
imkiinını vercrcğindf•n korktuğu 

Oku."ucular. da ilave edilr .. ektedir. 
iTALYAN GENERALLERİ :\1 ÜZE Y YEN SENA R 

ŞAŞKINA DÖN:\lÜŞ BEDRİYE, SAMİYE, SUZAN, 
Röytrrin cephede bulunan mu - SUAD GÜN 

hab:rinin bildirdiğine göre. ltal- Calanlar: 
van zayiatının ve ı:lınan malzeme- Keıııa.;i NUBAR - Kanun: AH-

Aşkla vazifenin.. Harple saadetin .. Hayalla ölümiin .. Zevkle ıztıra· 
bm çarpışmasından yaratılan büyük film .. 

(FRANSIZCA) 1 

1 CAS s IK R 
HERBERT J\IARSH.!\L - GERTR UD J\IİCHAEJ, LİYO. 'EL 
ARTVİL'in Jnıdrctlerile sfüt•nen ... Hakiki vak'•!erdn.ı hr) ecan 

alan senenin, diinyanın rn güıel casu~ filn1i 

BU GÜN L Sinem;:-s•nda 

DİKK.ı\T; Dünya harhinin son va k'afarı Türkrr Par~mut Jurn 

HAYATlNJZD.\ GÜJ,MEDJ(;i. ·iz KADAR GL L. i;~ E 
HAZIRLANINIZ. 

f'ünkü dHn~·a konıi1'1t."ri Kralı 

ARŞAK PALABJYJK Y AN'ın 
Bugüne kadar çev!rdiği en ruükf•tnmrl fil:tıi 0J3n 

3 AHBAP ÇAVUŞLAR hiR. 1 E 
TÜRKÇE SÖZLÜ nü>bası 

İPEK ve SARAY 
Orijinal dildeki nüshası 

Yalnız L E K Sinemasında 
Önümüzdeki ÇARŞA ~BA AKŞAMI Başlıyor • .-

BU GÜN 

iPEK 
Sinemasıada 

LA DAM O KAMEJ,YA'dan, 
ROMEO ve .Jl:LYLT'doıı daha 
gü1l."I, d:.1ha mfr~ssir ye dünya 
edebiyatunıı şaheserlerinden 

~ina 15 (A.A.) - Avlonva isti
~ etindeki tepelerin işgalinde ha
r bulunan B. B. C. nin muhabiri 
~arı ilave edivor: •Yunanlılar 
it; .. vatik kapısında bulunuyor • 

Bu tadilata ııQ.re. yarınki pazar- ı 
t~si gününden itibaren köprüden 
Üsküdara son vapur saat yirmi iki
de kalkacaktır. Bu vapur Üsküdar
dan sonra Kuı.guw.:uk. Bc\•lcrbevı, 
Çenl!elköy ve Vanikövüne de uğ
rıyacaklıtr. Besiktaştan Ü:küdara 
son vapur da 21,30 da harı>kct e
decektir. Bu vapur Çen~elkövüne 
kadar gidecektir. <:um~rtesi ııece
leri son vapur Köprüd<'n Üskü -
dara saat yir.mi ücii yirmi beste 
k•lkacaktır. 

Vali An l.tarF-d;...:1 dondü nin tanı """-''"' bir:-ac günden ev- l'llhl) - Darbuka: H. TAHSİN. 
ve! t..sbit etmeı!e iır.kiın voktur. 1 İlıiveten: YUN~"l - İTALYAN MA ON LESK 

Asker gözile 
cephleer 

bt ( 1 inci sahifeden devam ) 
t · lliııaenaleyh İtalyanların bir 
~t.lituna imkanlarını elde etme· 
ı..t 1 ııi ihtimal dahilinde saymak i
,. P eder, Ancak bozı:una uğr&ınl§ 
:: ordunun kendisini toplaması 
~ita.tar müşkül oldutu da aıı· 
11, drr. Binaenaleyh Inı:iliz erlı.ii
~atb•yesinin, Jı:ar~ılarında yeni 
~epJ~ vücuda ı:etirilmesine 
~· adP. etmiyeeek bütün tedbir· 

1 alaca;tına şüphe edilemez. 
lıı ita~yan sol cenabı daimi surette 
fıııttlız donanma ınm tehdidi al
~ dadır. Sağ cenahlannın sağlam 
~ llğuııa hükmedilemez. Şimdi iki 
~ahına istinat edenıiyen bir ınu-
1& l! ordunım 'niyeti d~ü • 
~t.se, Mareşal Grazianinin ınüş -
I; 1 Vaziyeti derhal ,Size çarpar. 
~tll çölünde harp ikinci safha -
il.· a intikal ediyor, demektir. Bu 
ı..:ııci safhanın da ne suretle neti
l.. <>rıeeeğini ya.kıa harekat ı:östo
. ..,tktr 

ı.~~ly~ar !ıurada da tutuna -
ıii':arsa, bütün kuvayi külliyelo
lı.:.' taın manasile peri?n edil -
\>"t olacaklar, o zaman General 
l'~"el sernt kalan ordwlann.ı 
~ yerlerde kullanabilecektir. 

YUNAN CEPHESİ 
~ l>oııa hava şartları yüzünden 
~llıın cephesinde mühim hare • 
~ı:.:;ınamıştır. Bununla beraber 
•· t a nunt..!.asında şimaldea 
ııı' 1l'a doiru ağır ağır inkişaf et
t~tcdir. Buradaki harekat şimal 

~i})bc!iııine nazaran, Yunanlılar i-
114 daha ınü,aittir. Cenuptaki ric
~11e buna delildir. Çünkü Tepe
! •ni işgal ederek, buradan sahi
l~ doğru sarkabilecek kU\ vetler 
~11.l'anlann sahil boyundaki fır. 

aıının arkasını çevirebilir. 
'l ltalyanlar merkezde Tepedele-
~.~hliye etmişlerdir. Cenup cep
; 1tıde de Avlonyayı da tabiiye
t lı~lawnaktadırlar. 
~(;erek Mısır, gerek Arnavutluk 
~•katında ~imdi en zİ).ad~ ~
q; 1 ılikknti cclbl'den yew bır ha
~~de İngilizlerin 2,5 ;:uılimctre
~I toplarla mücehhez tayyareler 
~l.ıuınalarıd.ır. Mitralyöz ateşine 
~ 'lllınül edebilen kalın zrrhlı 
~r••elerin, top ate ine o kadar 
~"tıı\ewat edemiyecclderi tabii· 

Münakalat 
sabah 

Vekili bu 
geldi 

( 1 inci sahifeden devam ) 
birisi kaldırılınıyaeaktır. Bu hu
susta çıkan haberler doğru de~l
dir. Bılılkis imkan buldukça daha 
fazla kolaylıklar temin etmek e
aa.slı prensipimizdir. 

Yalnrz münakalattaki lıaı·eket 
ve faaliyetin artışı dolayısilc ve 
fevkala<!e hallcrd~ halkuı zaruri 
seyalıailerini kolaylaştırmak için 
atiyen icap eden tadiller yapıla -
bilir ve tedbirler alınabilir.• 

VEKİL ŞEHRİMİZDE 
TETKİKLERDE BULUNACAK 
Cevdet Kerim İnceda)ı şehri -

mizdc liman işleri ve dc::ıizyollan 
idaresinin faaliyeti hal.kında tet
kikler yapacak ve bu işler üze
rinde yapılnıasına lüzum gördüğü 
yenilikler hakkında alakadarlara 
direktifler verecektir. 

Vekilin Silivriye giderek bura
daki n1endirck ve rıhltnt i.ışaatını 
d& tetkik etmesi muhtemeldir. Bu 
arada İstanbul limanındaki tah
mil ve tahliye işlcciniıı intizama 
sokulması ıçın alınncak ted
birler de kararla~!ırılacaktır. 

Cevdet Kerim İnccday• .yarm 
ilk olarak bilhassa bu işle meş
cul olacaktrr. 

----oo---

Baronun yeni 
seçildi 

•• re ısı 

( 1 inci •ahifeden devam ) 
re.., alanlar şunlardır: Eski baro 
reisi Sadettin Ferit 29 rf!'(, eski 
reis Hasan Hayri Tan 6 rey, Ne • 
cali Y•lım ve Tahir Tan üçer re., 
Hüseyin Sadettin 2 rev. eski baro 
reisi Halil Hilmi, Kenan Ömfr, 
Galip Bektas ~ Ali Haydar da 
birer rev almışlardır. 

Neticenin bildirilmesini müte • 
akıp eski reis Hasan H•>ri Tan 
kürsüye ııelmis ve bu kadar sene
denberi reisleri bulunduğu arka • 
daslan na tesekkür ve veni reise 
muvaffakivetler temenni etınistir. 

Yeni reis Mekki Hikmet Gelen
bev de buna cevap vermiş ve eski 
reisle arkadaşlarına teşekkür et • 
miştir. 

Asll ve vedek a.za intihabı i.clıı de 
önümür.deki cıım.arleoıi. ııünü tek
~'W' tOP'.arılara1rtır. 

Yıuddaf: 

1 

İsraf h<"I' UllMUI bir dlrlimılilr .... 
ıilıı bır bJ:ranetti.r 

UL AL l:tı:ONOJWt V1t: 
.utTTDDIA IUJKtlMU 

•••• 1 ••••••• 1 •••• - •••••••• 

( 1 inci .:alıi(ed.~ıı devam) 
«- Ankarada tcınaslar ~..ıı neti -

Hint ve İskoçya kıt'aları bir haf - ! HARBİNE ait sinema gazetesi. 
tadan aı b:, zaman icinde, İtalyan- ~~~~~~~~~~~~~~~ 

cesinde mühhn bir mcsc-ieyi de 
lıalldıııi~ buluıımaktayını. :;.imdiye 
!.adar diğer dairelc.rdc.ı belediye
ye ve bclcdi:yed~ıı diğf'.'r d.a:rclcrc 
geçen n1eıııu:..·lar u..ıkıl turiltioc ka
dar olan ıckau!lük haklarını kay
bediyorlardı. Yeni hazırlanmakta 
olan bir proje ile bundan sonra 
bu gibi ııakıl i~lerinde memurlar 
tekaütlük müddetlerini kaybet -
miyocekJ.crdir. 

Y ıld.ız balıçcsiniıı bir kısllll ile 
Harbiye arka, r.daki bostanların 

ve arsaların belediyeye verilmesi 
ve Maçkada İta1) an scfarethane
sine ait inşaatı yarrm kalmış bi
nanın belediyece satın alınması 
kararlaşnuştır. Buralardan ne şe
kilde istifade edileceği etüt edi
lecek~ir .İtalyan s.efarcthanesine 
ait binanın konservatua.r veya 
mektep yapılması hakkuıda henüz 
bir karar yoktur. 

Yildız bahl'<!sinin tanzim E'dile
rck halka acılması üzerinde de tet
lVkler yapıiacaktrr. 

ların beş fırkastnı mevıilerinden 
oü~!.;:ürtmü~l('rd~r. İnı!ilizler hav -
ret \"erici bir sür'atle Trablus hu-

- duduna varmı~lardır. 
Niw İbba'da mak•ul diL.,en İtal

van Generali 1falctli'ııin erkiinı

harbive reisi albay Giuö F rcda ken
disirı.i esir eden İnı!iliz subaylarına 
.bilha,-sa sunları söylemıs!ir: 

•- Harekat parl:ık bir surette 
tertıp ve tatbik edilmisir. Bizi ııa
fil avladınız.• 

TAARRUZ NASIL OLDU? 
Bir İngiliz subayı d:ı Rövter mu

habirine muharebeyi söyle tas -
vir ediyor: 

Sidi Barranınin zap!t k:üçü k kah
ram.:ınhk menkıbesi olınustur. Bu 
harekatın ilk safhasını sahilden 20 
kilometre şarkında bulunan Mak
tiliı.'nın zaptı teşkil etmektedir. Bu 
mevki deniz bombardımanından 
sonra isgal edilmiştir. Bombardı -
man İtah·an kıtaatının en bÜ"ÜK 
kısmını kaçırmıs. s<'h;rde yalnız 
İtalyan garnL:onu ile bırkac İtal
yan subayı kalmıstır. Kncan bu kı
taatm bir kısım İnı?ilizler tarafın

saati; Los Angelos ve Beı1m oı.unpi 

yatlarında resm.1 kontör ol.arak. intihap 
edıleıı ye1 • ııe saattir. 
U~n:m ACENTALJGJ: 
İstanbul, Kutlu Han 1/4 

Bütün büvük mağazalarda satılır. Ta.k.sıleriıı birer gün ara ile tı>k 
ve cift numaralarla calıstırılması 
ile benzin tasarrufu tcmın edilip 
edDmediğini esaslı olarak telkik 
ı:dcrek Ankarava bildirece~iz. On
dan sonra ;ı,u hususta veni ıbir ka
rar veril€ce'ktir. 

Tramvav. elektrik, tünel tesi -
satlarma ait malzemelerle yedek 
aksamının ve yeni otobüslerin ha
riçten getirilmesi icin lıizım !!elen 
dövizi hükümetten temin etmiş bu
lunuyorum. 

dan \'akalanarak imha edil!l'iştir. •- Dr. İHSAN SAMİ_.
Kolun bakivesi Sidi Barranıve il- :1 GONOKOK AŞISI 1 
tica ederek. İtalvanların aylardan- 1 beri hazırlamış oldukları müda - Betsoğukluğu ve ihtilatlarına kar-

şı pek tesirli ve taze asıdır. Dı-
faa sistemlerile cevrilmis olan şe- vanyolu Sllltanahmet tilrbesl 
birdeki mümtaz siyah gömlekliler No. 113 
fırkasrnı takviye etmıstir. !~~~~~~~~~~~~~~~ 

Donanma ve hava kuvvetleri Sidi ı · 

Bunlar Amerik:adan getirile -
cektir. İtfaiye için hortum alın -
nınsı hususunda da alakadarlar dö
viz vermislerd.ir. Bunlar da diğer 
malzemelerle beraber ~tirtilecek
tir. 

Deniz kazaaı 

Bal'rani'nin üzerine bir celik yai!
nıuru vai!dırmai!a basladı.i!ı zaman 
ordu. sarktan. cenubu sarkiden ve 
cenuotan olnıaJr;. üzert' üç istikamet
ten taarruza ~iştir. Diı?cr bir 
İn!!iliz kolu Bu~bııg' ~ 15 kiloınet • 
relik bir mesafede denize vararak 
sivah )!Ömleklilerin ric'atini kes • 
mistir. 

Sidi Barrani çarsamba ırünü öğ
leyin tamamen teınWeruni.s bulu
nuyordu. 

Silivrideki feci dPniz kazasın • İneilizlerin ani taarruzları bütün 
dan kurtarılan kazazede Musevi- Libvada derin bir veis Ye S~<kın • 
ler diin gece otobüslerle sehrimize !ık uvandırıru.s ~i görünmekte • 
ı;ıetirilmisler ve Bevoi!lunda Mina.. dir. Bunların ekserisi Yunanistan-
re sokağındaki Musevi fıkara ba- daki hadiselerden kat'iyyen ha • 
lıım evine yerle~irilmi~lerdir. berdar del!ill~rdir. 
Bunların iase ve ibateleri kızılay LAVAL KABlNEDEN ÇIKARILDI 

tarafından temin edilmektedir. Visiden gelen malfunata göre, 
Şehrimizdı>ki Museviler de bu Maresal Peten kabinede dei!isik • 

hususta Kızılava yarrumda bulun- ı lik vaı:mııs. esk~ Basvek.il Flanden 
muslardır. Yalnız bir varalı ile ge'- hariciye nazırl.ı.i!ına tavın edi.lınis-
be bir kadın Silivride hastanede tir. 
kalınıslardır. Bunlar ivi olunca l!C- Mareşal Peten radvoda nesrettiği 
leceltlenUr. Şehrimize getirilen fe- beyannamede bilhassa şunları söv-
WtetzOOelerin heı:ısi sıhhattedir. !emektedir: 
Yalnız ihtilattan menedihnişler - <Fransızlar, 
dir Memlı>ketin menfaatlerine uy -

Kazazedeler bal<ıkında vamla - ııun olacai!'ına hükmettiE!im bir 
cak muamele icin henüz Anka - karar verdim. Pierre Laval artık 
raa.an ıbir emir .ıelmemistir. Hari- hükfunete dahil değildir. Kanunu 

Büyücülük ve muıkacılıia 
kalkıtan bir karıkoca 

Büvücülük ve muskacılık Vaı>
t.ltları iddiasile İzntlrde bir karı 
Ir.oca yakalanmıstır. Bohor oğlu 
David ve Sarina Pezer isimlerin
de ıbulunan bu kan koca İzmir 
asliye ikinci ceza mahkemesine 
verılıni~rdir. Birçok Musevilerin 
sımıün srfatile hazır bulunduk -
!arı evvellri aünkü muhakemede 
Sarin.a verdiih ifadede muskacılık 
ve büylicülükle hiçbir suretle ale.. 
kası <ılmadığını. muskanın Ar• 
harfile yazılı olduhınu, kendisi • 
nin tamamen cahil old\IJ'!ıınu ve 
~ir lisanla okuyup yazması ol
madığını ı;öyJ<mistir. Muhakeme 
talik edil.m:i.ı;tir. .,., ..................•.•.. 

Çiftçi: 
Ne kadar __, )'\Wiıı de o lı> 

dar güler. 
ULUSAL EKONOMİ VJI 

ARTTIRMA KURUMU ., .....•.•........ , ... , ... 

Bııı:üne kadu İPEKFİLM ıtüd 
Ltl [ilimlerin en mükemmeli 

Seanslar: 11 - 1 -

yosunda yapılan TÜRKÇE SÖ::
ve en çok muvaffak olanıdır. 

2,3b • 4,30 - 6,30 \'e 9 da 

Orman Fakültesi 
başKaahğından : 

alım aatım komisyonu 

CiHl 
Tatbikat .,._ 

İskar;Krı 

Mikt1rı 

54 çift 
114 • 

:r.ı:uvaltkat teıı:ı.inat: 132 lira. 

Muhammen Fi 
iZ Li. 5e Kr. 

9 Lt. 58 Kr. 

İhale : 27/12/9411 eaına aat 11 de 

Muheame• Tu. 
875 Li. 

1083 Lr. 

1758 Lr. 

1 - Büyülcdere babçeköyde buJoınan Ormmı talc.ilt.esi talebesi lçiJı. ,,,ı..anda 
mtıfredttlan yazılı ayalclaıbtlar •b l&rlııam.e ile elı:siltmeye çıltanlmıştır. 

1 - Eltsıltıne Mali;ı'e VekileU B4u'ottu liseler muhasebecilltl dal.n!sinde lop. 
lmacalı: olaıı !aldllle alım salım komJ.,oou hU2Ur\1Dda yapı.lacalthr. 

3 - Eksiltuıeye preceklerln 2490 sayılı kıı.ounda :ranlı evı;afı haiz olmaları 

elumdir. 
4: - Şartname ve nümuneleri &örmek iltİJ'enlerta tatil stinleri lıarit o~ 

lııla1ltcsine müracaaUan. 11705 

,· ~ .~ .. ·· ..... ~ ... ~: ·. . ,~· 

.. . . '• .. ~ ,• ·. ' 

R·ADYOLiN 
İLE SABAH, öGLE VE AKŞAM~ : 

' 11eı 1.-ktea --- ~ .. ıa ·---
•lit' rl 'gi hr~ , 

Eski.şehir Daimi Eacümeaiaden 
ı _ İdarei hususiye akantmduı Hrl sinema - ft bilfesi Qç sone mild

.wıe icmı. T<rilecelinden 2490 ııııplı lı:anun hükmüne levtikan kapalı r:arf usu.

ille 11/12/MO tarlhlııden itibaren arttırmaya nz-iıı olup yevmi ihale 6/1/aU 

-- nrQadit puartesi f(1nQ - il dedir. 
2 - Senelilı: muMımneıı kar bedeli IBM llrador. 

1 - Tem!naia llm'l'akk:ate 411 lira 25 kuruflur. 
4 _ l!&r1Dune daim! endi""'"' !aUemiııde her ,O. oknııablllr. 

ı ..:. Melrluplm ihale saatindıı!n • • bir - owveıı- lıadar makbuz m~ 
blllnde ...,;ime ~uetine vttilmll oiecalctır. 

ı - Postada vaki gecikmeler kabul edilmeı:. 
7 _ Posta ııe ı:önderileeolı: ı:nelı:tall lar lad<ıll -- olacak ve 1armıa 

muı>Uıl milhürleDecelı:tir. 

ı _ Tııliplerln ihale pQ vUa,.et1ııı nı11ı..-ıı dalml encınn...e mOracaat q. 

1emeleri IJ.lıı olw>ar. <11780. 

FOSFARSOL 
•;n birinci 

an, Kuvvet ve iştah Şurubudur 
ciye Vekaletinin İngiliz hükümetile esasinin halei'imi tavin. ed.en. dör-

bul'UDdııiZu öiıre~ düııcü ınaQdesi iııtal edilm.istır. Bıı-

~ün dıs siyaset sebepleri dola -
vısile bu tedbiri alınağa kanır._.. 
dim. Bu karar Alınan..,,. U. oGıa 
münasebetlerimi.& üzeriıııde ~ 
akis yapınıyacaktır. Devletin dil. • 
mcniwJeyim. Milli inkıllp dev-

edecek~ ıı-----· 
Her ecunede bulunur. 
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Korkma çocuğum, asker olacaksın 
Babamın bu sözlere kar>• ken -

dinı uybettiğinı ve hıduetle elını 
bcluı-Oeki hançere attığ .nı gordum. 

Uııtin k;ıpırun önunde b('klıyen 
nöbetçi ak.ıncrlardaıı ikısı bır an
da şimşek g.bi kh.çlarw. çekerek 
lbabanun oııı.inde durdl.lklarını 
~rdüm. 
Akınco ların har•kcti o derece ser. 

olmuştu ki babam daha h~erine 
elini heııüı atabilmişti. 

Aman yarabbim! Bu Türk akın 
cıları ne seri ve \&lak adamlardı!. 

Zavallı babam ,okluğu yerde tit
tiyerek kal:l ı H~ıı ' bab<ı.m ve bız
ler çok ce;; . ır ve silahşor adıınılar
d:k 

Akıncılar babanu olduğu yere 
otuı ttular. Hançerine bile dol<Un
ııı:.dılar ve geri dönüp yine gnl 
dikleri nöbet yerlerine gıttiler. 

Ben korkuır,dan ne yapacağı.mı 
f8Şırmı.ştım . Babam, titriyordu. 

lldbukı bayraktar bana baka -
rak gilluyordu. Bayraktar bu ka
d r heyecanlı vak'a karşısında ne 
verınden kıpırdadı, ne de üstün -
ciekl s.Ja"a nldı. Bicimin, ;, le 

bozmadı .Ne ooğuk:kan lı , ne cesur 
ın~andı. 

l•te o vakıt korktum .tıtremeğe 
ba>ladım . Ç<Jk cesuı· ve babanğıt 
akıntı reısıne yanı ba)·ra~ tara hay
ran oldum Ye anladım kı bır Tiırk 
a k. nc ı sı ve beyı eavet cesurdur. 
Lakın vazıyet fena Kiı. Ne de 

ol.;a çocuktum. Vak'anın büyıi.kliı
ğı.ınu takdır edemıvordıı.m. 

füıyraktar bana" gülerek: 
- Korkma çocuııum .. Asker o-

lacaksın, alıs boyle şeylere? dedi. 
Ben de, cevap verdını! 
- C'ok cesursunuz. 
- Süphe mi var"! 
- Btitiin Türkler böyle ce5ur-

mudurlar?. 
- Bilaşüphe. 
- Ben de yeniçeri olursam böy-

le cesur mu .olacai(ım? 
- Elier ivi bir •·eniçeri, dınine, 

padişahına sadık olursan hiç şıip
hesiz cesur olacaksın?. 

Babam, kon~tuklarınuzı dinli
yordu .Nihay<'t, ben bağırarak: 

- EmredinI7. Btabeyimın yeri
ne ben .(i<leyin>_ F'akat babamın 

YENİ' PUDRA 

1 bu kusurunu alfeaını z . 
Dedım. 
Aga, benım bu har<·ketimc hay

ran olrnwııu . Yanagı.nu o~;y~rak 
babama ~unları sOyl...:lı. 

- Çorbac.un. gôrüyorsunuı ya, 
baba~ 'b't oğlunuz hem •İll ve hem 
dL agabeyırnıı kurtarn.wı bulunu
yor lştc. tam yemçerı olabııecek 
aoam!. Llkın, bılınız kı, padışah
tan bır yeniçerı kaçırmak muhım 
bır davadır, cezası da idamdır. Kü
çuK o.iılunuz zaten ho~uma gıt -
nwıtı . Onu alıp gotureceğun. Bı.ze 
boy lelerı lazımdır. 

Babam, sükılt ettı, ıtaatlı kaldı. 
Sotra ııazır ol<iuğundan yemege 
oıurduk. Yemek yedikten sonra 
ağa, ellerını yıkadı ve yerme gt><;
tı. ::>onı a soze başlıyarak : 

- Çorbacım, merak etme!. Bu, 
dünyaoa )enıçerı olmaktan, Turk 
unparatorluğunun en buyuk mev
kılerıne sahıp olup saltanat sur -
mekten zıyade buyük ne vardır?. 
Du~"Uilı.intiz bır kere, oğlunuz bır 
guıı en buyuk serdar olacaktır. 
Bılmem neden ben ıçunden se

viıııyordum. Serdar olmak ne bı.i
.Y uk şeydı. Ve zır olacaktun, Türk 
milletıne hiilonedecektım. Saray 
ve hazıne sahıbi olacaktım. 

Babam artık mülayemetle Jto.. 
n;ışuyor, bayraktara yaltaklana -
rak dalkavukluk ediyordu. 

Bır aral:k babam, bayraktara 
usuletle sı.ınlart söyledi: 

- Çocuğumu bana bağışlayınız. 
Köylülerden birınin çocuitunu o
nun yerıne size \rereyim ve sıze de 
be' bin Kltınt. 

İşte, babamın bu "1nil!!"i ı.iıerı-

RENKLERİ 

ne salonun yerınden oynadığını 
v~ nançer, kilıç çekil<iıgı halde ye
rınden kıpırdamıydn bayraktarın 
bır kulaç ha,·aya !ulayıp şOy lece 
ba_:;ırdığını duydum ; 

- Vay köpek oğlu köpek! Sen 
bir Türk namusu ne demek ol -
duğunu bilmıyor muı;un ! Pad~a
hın askertne para teklıf ediyorsun 
ha"!. Bır Turkun paraya tapmadı
ğını ve paraya ihtıyacı olmad .ğını 

bilmıyor musun"!. Pad~ahın me
murlarını aç mı sanıyorsun? 

Bayraktar elını k.Jıcına atmıştL 
B~n dayanan·ıyarak hemen bay
raktarın ayaklarına kadar kapan
dım ve yalvarclım. Akıncılar da 
.ltı.lıçlarını çeker~k ıçerı girmışlerdi. 

Bavraktar, benım yalvarmama 
dayanamadı. Yuzumı.i ve saçları -
m1 oksadı, yerme oturdu. 

Babama, ağzına geleni söylü -
yordu. İşte. ben o vakit hakiki bir 
Rum Arnavutla bır Türkün ne de
mek olduğunu anlamıştım .. 

Aman rarabbim, kendisıne han
çer çe!tnİeğc kalkan babama ye
rınden kıpırdamıyan bayraktar, 
riısvet ve kanuna muhalif hare " 
ket tekhfi dolayısıle az kaldı ba-
bamın baıjlnı uçuracaktı. • 

Bayraktar .fena halde sinirlen
miş rov leniyordu : 

- Vay çapkın vay! Vay ahlaksız 
vay' Ksrşında iki defa Belgrat ka
lesme bayrak dikmis bir Anadolu 
sipahisi var. Bana hem hançer 
çekmek. hem de rüşvet teklif et
mek ha!. Ulan köp"'k bil ki, bir pa
d;şah askeri, bir Anadolu sipahisl 
devletine rnilletıne hivanet etmez. 

(Devam1 var) 
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Alaturka f;ıımında - Her akşam Z 

S A F . y E 20 ki k SP 1 Büyü~ V<Jry:fe 

YILBAŞI GECESİ 
s.Jiye - Saz - O geceye mahst0• yeni vaQ·ete - 1 il•~:: 

Adalannda bir gı:ce) 30 kişi!~ b~yük revü D~ns - Caz -.
4
,n 

baha kadar cglence ve surprızler • l\fa•aların ~ ınd• 
temini - Telefon "2633 ; 

!2/12/949 Pazar gündüz saat 14 (P Okuyucu Agyazar jubi!C~ 

:2/lt 

ederlerdi. Haydi, elele 
niz.... n 

Cümlelerile bütün A.t8 • 
asını ayaklandırıyordu. 

' 

~· 
İste bütün bunlar, .ı\19~ • 

istiklal pesinde kostuıtuıı !fi 
fikirlerin memleketin her.~· 
yayıldıl!ını, her verde 11" 
dıığunu ııösterivordu. ·ıe~ 

Vali berannameyi latanbula 

No.68 

gönderdi 

Bevannamede bahsed'0e l 
lümler hakkınıia euınıı ' 
vesika yoktur. Fakat. fe~ 
den vani idaresizlikteı:ı .b ı1P: 
icabederse, Sıırivedekı_,ı:, r f 
rini belki bu idaresizlııve 
mustur. diyebiliriz. ·ıcif 

Dıve bağırdı ve tahkikata ba*" 
!adı. 
Vahnın ki.rnsl'den sünhPlen -

meıte hakkı voktu. Zira, hükumet 
mekanızmasının dortı" üçu Arap 
memurlarının elınde idı. 

1 
vorlar. Siz: Onların nazarında 
bır surü hayvansınız ki. vün
Jerınızı alırlar, sütlerinizi icer
ler, etlerinızı yerler .. Memle -

Bu korkunc bevanname, şöyle 

devam edıvordu. 
• ... Basınızın iizenne çekil- 1 

mis kılıcların parıltısını ne za
man ııöreceksıniz? Hakikati 
ne zaman anlıvacaksınız? 
Memleketınizln ecnebilere sa
tıldıinnı ne val<.ıt öi!renecek -
gjniz. Bakınız, memleketle -
rinlz sizden nasıl ııidıp İnııili
ze. Fransıza. Almanyaya av
det etti. Acaba o Yerlerde sizin 
hakkınız yok muvdu? Arabin 
'katlinden. emvalinin vai!ma 
edilme!'inden .J:ıa91<Jı. dini olnu
van bir zümrenin (ittihatcı -
ların) elinde ovunc:ı.k oldu l!u· 
nuzu ne zaman anlıvacaksı -
nız? Bu memleketler, sizin 1 

memlcketinizdir. Fakat onlar. 
sizı milletten bile savınıvor -
lar ve herırün bin türlü kahır 
ve zuliimle si:zleri ti.np edı-

ketlcrıniz, onlara babaların
dan miras kalmış bir riftlik -
tır. Oniar hiıkım efendıler, siz, 
onların zelıl kölelerisiniz! il8.h• 

Vali bevanamevi derhal İstanbu
la ııöndermekle beraber, sahıpleri
Jli arastırmakta devam ettı. 

Araolar: 
•- Biz bir hüldl.meti is!Amlve 

kurmak istivoruı.• 
Dıvordu. 
•Arap istiklal cemi:veti• Yahudi 

ve hıri~ti van Araplara da hitap e
divor ve: 

•Ellerinizi kardeşleriniz .,. -
lan İs!Am Araplann elleri üze
rine kovunuz ve V1!ınin edin.iz: 
Bu memleketleri el blrlikile 
ittihatçılardan, zalimlerin, ida
resınden lrurtaracaıtız. devi -
n.iz! Vaktile Yahudiler ve nas
raniler Endülüs ve Ba'!dat ca
m;l!.'rinde müslüman Aranlar
la kardes l?ibi bir rahlede o -
kurlar. ilim ve marifet tedris 

Babıalide veni bir fı 1'· 
Surivede ıslahat yapınD ~~ 

Fakat, ittihatcılar. b0
1;d/ 

Arap münc\'verlerinı o'.(ifr 
dırmak, sura va bura va_> .i)t1' 
dermek suretile iJrrı İıe~ 
Bittabi bunun aksül3rrıe 
hal ~örüldü. Surive<le ~9~;,t 
ten ilen ıslahatın ııavesı b;ıı' 
nevverlerini imhıı.dan l ~. 
duitu ileri sürülerek .. il 114 

A vrupanın da vardıtnl efıe 
üzere. Suriye müne\1\' !".J 
birkac kisi Fransava ,,e gj<' 
reye kactılar .. Oralarda 
sebbüslerde bulundu lal"· 

Bu arada, Arap ka"11';? 
kendini idare edip ede e' 
münakasava dci!er bir ~t" 
kil edivordu. Türkiye. ııı."' 
nırken koskoc:ı bir p.r9 

99 
teskilatı o!mıvan bir p.r., 
sına nasıl terkedebiJirdl/ eve 


