
.. 
JAYISI 

5 17 
-KURUŞ 

........ --~~~~~--~~~~· 
1 inci KANUN 1940 

1358 Td.efoıı: a..,....,.antr: Zl8Z'I' - lıiaft> llöıllbL zam 
1-ı..t Naa l:re 1'o. M 

En Son Telenflan Ve Haberleri Veren Akı•m Gazetesi ~ '"' Bqmaloarriri: 
l:TEM İZZET BENİCS 

YIL: 4 

1 

jll' gQr Kralının· 

nutku 
v: 1 ,,,,_ ,,,,.,,,....., .................. - 1 
~- ııı,01' Kralutın nadm 

.~rııriatanda -n iti -
"

1 
" hava.uıın ve imlriin-

•'· . 1 rözöniine koyan ber 
" 'iır~ldı.ğın iladai ol

t ~ /la'e/rıir. 

·-

Llbyada 

Sollum ve Ka
puzzo üsleri de 

lngilizlerin 
eline geçti 

Sollum etrafında 

çok tiddetli bir 
muharebe o"du 

La valin kabine
den atılması ve 
tevkifi Üzerine .. 
Hadiıcoin, Alman
F ransı:ı münasebet
lerinde büyük bir 

tesiri olacak 
IMadrit 17 (AA.) - İspan

yol matbuatı. Laval'in yerine 
Flanden'in tayin edilınis ol -
masına büyük •bir ehemmiyet 
vermektedir. 

Efe aiansının Bcrlin muha-
birinin yazdığına ııöre. sala-

1 
hiyettar Berlin mehafilinde, 
Laval'in hükfunetten uzaklaş
tırılması hakkında hi~bir mü

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Amavutluktr 

ltalyanların 
denize doğru 
ric' ati devam 

ediyor 

• 

Bütün mukabil taar
ı ruzları ağır zayiatla 

püskürtüldü 

Yeniden 200 
esir alındı 

Atiııa 17 (A.A.)- Yunan Baş
kumandanlığının resıni tebliii: 
Cephenin muhtelif noktalarında, 
lehinlize l}<'ticclcnen mevzii ınu
barebeler olmuştur. Yunan Jat'a-

<Dev1.m.1 3 bncü nlııltede) 

güzel bir kPrarı 

Zonguldak limanında bir hadise 

3000 tonluk köm ·· r 
yüklü ··v eı enci,. va. 
puru kendini batırdı 

aptan, kayalara çarpmamak için 
anbarları açıp gemiyi batırmağı 

daha muvafık gördü 
''Kaplan,, vapuru da kendisini 
batırmak için müsade aldı 

''Yelkenci,, gemisinde bulunan 28 kişi kurtarıldı 
& saıo.h Zo~ tchri -

ıniz liman reiaJiiine telsizle 1>11-
iirildiiine (Öre dün Zonp.lclak 
liman.uula bir den.iz faciası ohnnş
tur. Kömür yüklemek üzere İstan
l>aldan Zonculdai:a ciden remi • 

Gedikli 
erbaşlar ve, 
jandarma 
Büyük Millet Meclisine 
yeni bir kanun layihası 

verildi 
jandarma .... ı kaoununun loazı-. 

delerinin deği~tirilmesi için B\qOlr. 
Millet Meclisine b ir l~yiba veriiıniştir. 

Bu llyihaya &öre .Evvelce orduda hiz
met elmi~ ve fakat ayrıldıkları müd
det ilti seneyi ıeçm~ olan ıeclikll 

erb~larla orduda laııhluıd eltili müd
deti bitirip jandarmaya naklen b:fdı
nı latiyen gedikli erbaşililc ;ıpmıı.,, 

( Devamı 3 frtıcü sııhifedc J 

Jenlea --tonlalı: • y el\enri· Ta

panı lıuıwl..W aldJktaıı. -
Joarebt ettiii. arada nlarm tıe
ııirile kayalara doÇu ııftrilklenm&
te beşlamı§tır. Bu vaziyet brp
amu pmivi• byabrıla pıırçabı-

~ arıh;r.an kaptan vapuru 
ı..tumaıt tedbirini daha muva!ık 
lıalm~ur. Kapta• derhal ambar 
bpaklanırm açılması emrini 'l:cr
~ ve b ukumanda üzerine ka -

(Devamı 3 üncii. sahifed• J 

Dünkü Voleybol müsabakaları 

·~ık ve İstanbal ka liselerinin l(e&Ç ...oleybolcuları 
{Y azuı 3 ;inrii •ah ' fede) 

ÇERÇEVE 

Aksiyon serisinden: 

Dil buhranımız 
4-

NE.CIP FAZIL KISAKVREA. 

mızda tam bir yabancılık 
duvarı yükseltilmiıtir. 

Ya, (akakay), (Takakal), 
(kokorak) diye, aslında 
türkçe olduğu efsanesilz ıa
tılah ve kelime uydurmıya 
mı kalkalım?. 

Dil bahsinde bundan da
ha büyük bir d'1lalet ola -
maz. Kömür, nasıl binlerce 
yıl arz tabakaları altında 

bekliye bekliye elmas olu
yorsa, herhangi bir kelime 
de, mensup olduğu liun i
çindeki delalet kıymetini 
kazanıncıya kadar asırlarca 
kullanılmak ihtiyacındadır. 
Uydurma dil gayretin~ pay
dos!. 

Pekala; yunanca, latin
ce, Fransızca veya herhan
gi bir garp dilinden, aynile 
ıstılah ve kelime mi araklı
yalım ?. 

Müstemleke olmıya ta -
hammülümüz varsa, bu ifi 
hiç rocunmadan yapabili
riz. 



90 kaçak 
talebe 

5 yıllık 
kalkıı a t e o 

i':ıznn: 

Fe 
...... • 

aı 

YAT Al' 

YOP..GAN 

c .... zetelerde intişar eden bir 
mah!:cme havadisi tabii& • 
tından öğreniyoruz ki, yor • 
ı;ancıların, kendilerine mah
sus bir sırrı varmıt·· Yaptık
ları ilk yatak yoı·ganda evve
la bir gececik kendileri yatar• 
mış! 

811 sabahki kontroller
le kahve ve ıinemalar
da tutulan talebelerin 

;ayııı 90 ı buldu 

Faydalı bir teşebbüs 
Eskidee, Balnilide hep beraber 

çalıştıi;ımn ı:azeteci arkadaşlar· 
dan müteşebbis iki kardeş ,·ar: 
Arslan Tufanla Selim Cavit .. Bu 
çocukların merhum baiıaları da 
İzmirin emektar ve tanınmış ııa· 
zııtecilerinden idi. 

Tek~il şehir, .. kasabs,I OSM.ld''Ll 
nahıye ve .koylere 5 GAkB 

er~11 

İT AL YA HARBiNDE TR.ô BLUS
ve ADALAR MUHAREbt--SI 

yıllık planlar yapılma
sı Vekaletce bildiriidi 

Dahiliye Vekaleti tekmil sehir, 
kasaba ve köyler için 5 yıllık kal· 
k:rtma pl.1nları h ... .ıırlanm::ısını a
lakadarlara bildirnıistir. Bu pro -
ııramlar sür'atle Vekalete cörnle
rilcc<'ktir. Prograrr 1.ırda bclcu!. ıı<
tısadi. zirai, kültürel mevzulard3 1 
kalkınmalar esas tutulacaktır. 
t !{onforlu otel•, •Park•. ·bahce• 
ziraat. nebatat bahçeleri. cpazar 
yerleri• ve okuma odaları, ııcnc
Lk sal-Onları ı<ibl ihtivaçlarla bu 
kabil insaa'ın behrm~hal temi'li d'!! 
kalkınma progra'llları dahili".lc a
lınacaktır. 

---·--- - ___ ;;...;..~-- --
Vapurcla 29 kişiiik bir kafile vardı 

Desenize, yeni gelin oda • 
sında i atlaı yüzlü yorganın 
ilk mÜ!terisi hallaç çırağıdır. 

GAZETE 

BOLLUCU 

Şair Orhan Seyfi ile Yuıuf 
Ziy «Yeni gazete» isimli 
gü:ıdell!-ı: bir ceride neşrine 
ba~hdılar. Hayırlısı olsun. 

B:r arkadas ! 
- İyice he~eliyecekler, de- , 

nek, dedi .. 
- Neden, 
- Onhra 

mezler mi?. 

EŞREF 

SOKAK 

diye sorduk .. 
«hececiler» de-

Bir gazetenin okuyucu 
mektupları sütun.unda fU sa
tırlar vardı: «Pangaltıdaki 
E§ref sokak neden çamurlu?» 

Bunu bilmiyecek ne var, 
yahu?. Demek ki, henüz Cf" 
ref saati gelmem it!. Hululiiıı
de elbette tamir olunur. 

ŞEYHiN 

KERAMETi 

Va - Nu, yazdığı bir küçük 
fıkrada, kıdemden bab.cJi • 
yor. Kendisinin kıdemi var • 
mı§, az kıdemliler ağızhrını 
&çıp laf etmemeli imi§!. Ve
levki, bu kıdemli muharririn 
yazdığı icabı mantık ve insaf 
olmasın!. 

Va - Numan tcYhlikle ala. 
kası yoktur, diye, biliyoruz. 
Binaenaleyh, iddialarını fCY• 

hin kerameti olarak kabul et· 

memize, acep, ıebep ne?. 
AHMET RAUF 

Şehirde münakale 
zorluğu 

1 
Sabh ve akşamları işlemek Ü· 

Eere Taksımle Eminönü ara>ında 
y~rıi bir otobüs hattı ihdas edil -
mış. Bu hat, belki, bir dereceye 
kadar ve aiti nakliye izdihamının 
önüne geçer. Kı~.n pek faal olmı. 
yan bir l:ıs1m otobüs ;ervislerini 
5gvcdip, hepsini şehir içinde tek
nf etmek çaresini aramalıdır ve 
garajlarda duran otobüsleri de ta
mfr ettirip ilşetnıeğe arzetmeli -
dir. E~er, bu otobüsler cezalı ise, 
bckdıye elkoyup bu arabaları baş
kaları va~ı:a.9ile işletemez mi? .. 
Nakıl va.s.tssı buhranı çekilirken, 
garajda Cl'Zalı veya muhtacı ta
mir otobüs bulunması gariptir. 

BURHAN CEVAT 

Ders saatlerini mektep haricin· 
de kahve veya sinemalarda geçiren 
talebelerin yakalanmalarına devam 
olunmaktadır. 

Bu sabahki kontrollerin de bu ka
·bil 6 talebe yakalanmıştır. Ayrıca 
son günler içinde kahve ve sine
malarda tutulan talebelf!rin sayın 
44 dür. 

ÜÇER GÜN TART CEZASI 
Kontrole baslaı:iıldıi!ı günlerde 

do iO talebe vakalanmış oldui?un· 
dan bu sabahki kontrollerle b:r -
!ilde knhve ve sinemalarda tutu • 
!anlar 90 talebeye balii!' olmakta
dır. Bunların ancak bir ikisi kız -
dır. Bu mektep kacai!ı talebeler 
mensup o1 <lukları mekteplerin in· 
zibat meclislerine sevk olunarak 
3 er ııün tardı muvakkat cezasile 
tecziye olunmaktadırlar. 

~ 

Mersinde 1 kilo kahvey~ 170 
kurut narh konmu1 ! 

Mersinden bildirildiğine göre son de
fa Mersine gönderilen kahvelerin kilo
suna m:ıhalU fiat mürakabe komL~onu 
170 kuruş narh koymuş ve bu t.aua 
sabşa bağlanmıştır. 

Halbuki Mersindeki tüccarlann elln

de 750 - 1000 çuval kahve mevcut bu
lunduğu ve bunların beher kilosunuıt 
bu yeni narhtan 35 kuru' ucuza mal 
edildiği mıntaka ticaret mtidür1üğüne 
bildirilmiştir. Bu kadar kahve mev -
cut iken halkın beher kiloda 35 kuruş 
fazla vermemesi için keyfiyetin tetJrl. 

kine geçllm4tir. . ~ 
--(>

Üniversitenin onuncu yıl 
dönümü 

T 

Üniversitenin 10 uncu vılını mu 
azzam merasimle kutlclamak üze 
re şimdiden bir program hazırla
tılması kararlastırılmıstır. 

O vakte kadar, üniversitenin te
kamülünü izah eden bir eser de 
çıkarılacaktır. 

--<>----
Fakir, hasta O ııivenite!iler 

nasıl tedavi edilece'k ? 
Üniversitedeki fakir ve yoksul 

Bu iki kıymetlı ve faal genç, 
yevmi gazetclerdrn ayrılarak ·İk· 
tısacii Yürü~·üş• isiınli bir mecmua 
neşretmeğe ba~ladılar. Btı tc~eb
biisü evvdi, herkes ı:ihi biz de 
neticesiz ve faydasız telakki et
miştik. Yazık, dc<lik, bu memle
kette iktısat ilmin.:eu bahis mec
mua satılır mı?. C,.:osukların Babı-
3Ldc ko~arnk, alıntcri döherck ka
zandıkları beş on kur~ları da he
bı. olacak, borca, ha:ca girece.t -
lcr .. 

Aradan zaman geçti. İktı>:adi 
yüruyiiş, memlekette bir iktısadi 
muhit, ıktısadi bir hava yarattı. 
lktısat ilındc alakalı en tauınmış 
~ahsiyetlcr bu ınecmuarla yazıla
rını nc~rı-ttiJcr. 

Duyduk ki, geçenlerde, mecmua 
bir toplantı y~pmış, iUıs.atçıları 
rlavet ctnı.ş, bu ilim üzerinde fay
dalı tnünakaşa ,.e konu~n1al~r ol
muş.. Üni\'..:rsite l .. c!~töruuüu, ık
tısat profesörlerinin de bulundu-'ru 
bu toplan~ınin en m:.i.hiln neticesi 
şu: btanbulda, •İktısa! i!mmi yay
ma kurumu» ismilc bir ceuıiyet 
meydana getirilecek. 

!":oçilen bir heyet de, bu cemi· 
yetin esas nizan1namcsiı:..i hazU"la~ 
mağa geçmiştir. 

Arslanla Selim ,ba.,ladıkları İt" 
tc muvaffak oluyor ve hula yürü
yorlar. Memlekete hayrı ve fay
dası dokunan bu gcu~lerin bu 
şekildeki çalışmalarını takdirle 
karşılamak lazımdır. 

Cocuklar, daha fazla kazan • 
mak, daha az yorlihrnk isteseh•cdi, 
baldır bacak resmi b:u.an bir ga
zele çıltarır, keyiflerine bakar -
tardı. Aferin çocuklara ... 

REŞAT FEYZi 
,....-~ 

c Tekirdağ » refikimiz 15 
ya§ında 

Tekird:liında çıkmakta olan cTek:i:r
dağ> refikimiz 14 üncü yıhnı ikmal e
edcn sayısı ile 14 üncü yılını ikmal e
dertk 15 inci yılına basmışbr. Refi .. 
ki ""O izi tebrik eder ve muvafi'lkiyet 
dileriz. 

talebelerden hastalananların mu-
ayene ve tcdavıle·ın:n bundan son- ı- .. .. · 

1 ra üniversite rektörlüğü tarafın· ıj KUÇU!\ H.A.BERLER 
dan vapılması karar;aştırılmıstır. -------------'· * Altı"\ !iat!annda ha!if bir yük -

Silivri.le İnhisar kaçakçılığı 
1 

se•me vardır. Dün bir alim 23 liradaıı 
muamele götınUstUr. 

tamamile önlendi 
Kırklareli inbisarlar rr.üdürlü -

ğüne Ber~ama inhısar müdürü B. 
Ali Sakir Akına! tavın olunmus -
tur. Diğer taraftan Sil:vri inhisar
lar müdürü B. Nazım kazada ııiz
li sarap imalini tamamile önleve
cek tedbirler almıs. Silivri ve köy
lerinde inhisar kaçakçılığı hiç kal· 
mamıstır. 

Açık it ve memuriyetler 
Vakıf k:ıyıtlar arşivinde mevcut A -

rap barflerne yaz,~ı eski vakfiye ve 
il:imların kabul edilr.n formüle göre 
türkı;e hulisalarrıı yapmıya elverişli 
ücretli blr ınemur aranmaktadır. Talip 
olanların den~rncleri yapılmak üzere 
ay1n 31 inci akşa'Tlına kadar Ankara 
Vakıflar um•Jm müriürlüğilnde vnk.ıt 
kayıtlar nıUcli.lrlüğüne m.racaat etme -
len icabetmekledir. ... ... . . ..• . . ..... ,. 

Yu:·dda· 

* Eminönü umumi halAlarında De-
n:,.li tüccarlarından Salir.ı isminde bi
risi 180 lira diişünnüş, bunu hala ha-
den1esl Sıtkı bulmuş, fakat sahibine 
vermemiştir. Sılkı dün mahkemece 9 
gün h:lpsc ve 9 Ura da para ceza.sile 
mczkiır 100 lirayı örlemc~e mahldlln 
edilmiştir. * Belediye et fiatlan hakkında tet.
kikler yapmaktadır. Bu tetkikata göre 
Beyoğlu Dalıkp:ızannda dağlıç 70, kı
vırcık 75, kuzu 90, karaman 55 lrurtı.ş
tur, İstanbul Balıkpazannda ise dağlıç 
60, klvırclk 70, kuzu 85, karan1an 50 
kuruş~ur. TeL";ikler neticesinde ihtiklr 
görülürse ete narh konacaktır. * r-...;...11 muhtelif meınleketlere şeb -
rimizdcn 1-i~ bin liralık ihracat yapıl

m~. * Portakalın ihracatta llsansa tabi 
tutuln1ası üzerine Rom:ınyaya portakal 
ihracatı durmu~tur. * Talebelerin Bobsitil elbise giyme
ıneleri için mekteplerde sıkı teftişler 

yapılacaktır. 
Birıkmış paraı-..;ır;ı elinde tutma. 
Bar.kal.ara yatır ki işlesin. Ve işle~ 
rimiz eeni.$\es:n. 

1 Lt:SAL EKOSOMİ VE 1 
ART" .IUlA Kt'.RUl\lU 

............. , ........ .. 

* Dün Boyoğlu ve İstanbul semt -
]erinde t!"amvaylard.an atLyan 38 ki~i 

cez<.ı !andı rı 1 ınıştır. * Ti...:arct Vekfıleti fındık ihracat fi
atını tc'"bit ctmistir. Bu fi:ıUara göre 

Gırgırcıların hediyf!si 
Limanıı. ızda ıımıırla balık tu • 

tan balıkobrımız kahraman as -
kerleri'IY'izc k~lık hediye alınması 
için aralarında topl,nu•lar 11~ 
bn t 0 b !'!" lrrirıi kızı'ar:ı yatır -
mıs~ardır. 

I PO~.J rı; AIJ .. Fl\lJ:LER , _ __ı 

Ölüml·" t _hdit 
olunan Z€ng~u 

kadın! 
Kasunrıa5ada oturan So.1 ım is -

nünde bırisi <!Vin<l.• kirazı olarak 
bulunan Be"!ııce adındaki bir ka -
dının cok zen~in oldui!unu zan • 
netmiş ve N. vazi ismind.:! ·b:rini 
bularak ihtivar kadını sovma~a 
tewik evlı:-mistir. 

Salimin mahsus evden uzaklaııı· 
tıi'!ı bir eün Niyazi eve ı;ıirmiş ve 
Behicen:n üzerine atılarak: 

•-Ya paranı ... Ya canını!• diye 
ölümle tehdit etmiştir. 

Behicenin fcrvatlarına komşu • 
!ar vetişmisler ve onu yakalamış
lardır. Neticede Nivazi birinci suln 
ceza mahkemesine verilerek tev
kif olunmustur. 
Salim hakkınJa da ayrıca takiba
ta ~eçilmisür. 
Bir sahte fatura muhakemesi 
Sultanhamamında Erdes manifa

tura rnat'azası sahibi Kenan; 
cStok• manifatura mağazası sahi· 
bi İsaktan metresi 500 kuruştan 
aldığı kumasa 400 kuruşa sa!ıl -
mıs gibi sahte fatura kesildi~ini 
iddia etmh;tir. Bunun üzerine İsak 
ihtikiır sudle aslive 8 inci ceza 
mahkemesine Y~rilniştir. Mahke
me dün hadiseyi tetkik etmiş fa -
kat suçu sabit l!Örmiyerek lıeraet 
kararı ·vcrroistir. 
İki ameli" zehirlenerek öldü 

Edirne (Hususi) - Hasköy ile 
Havsa arasındaki yol imaatmd3 
,.,,aızemenin muhafazasına memur 
amelelerden ikisi çadırlarına man· 
ral kömürü ile dolu bir manııal 
almışlar ve gece c>kan ııazlerden 
zehirlenerek ölmüslcrdir. Zavalh 
amelelerin cesetlerinin defnine izin 
verilmiştir. 

--·- - ·--- --
iç tombul elli bir, ince 46, sivri 49 ku

ruştur • * Hicret ve iltica suretlle merale -
ketimize gelıniş olan 9892 milletdaşı -
mızın vatandaşlı.ğım12'.'l kabulleri ka -

rarlaştınlmıştır. * Bayındmn Karapınar köyündep. 
Durmuş 60 kunış yüzUnden akrabası 
Tahiri bıçaklıyarak öldürmüştür . 

Son Telgraf'm Edebi Tehika:n: 32 -
Cahit sordu. Hayır, kimse bir sey' 

göndermemişti. 

Kendi kendisile için i<:in alay 
etmek istiyor, sonra iki sahsivetli 
bir insan olmasını affedemiyor, 
kendi kendine lanet ediyordu. 

Donaıır,ıada bu :ıtalet deva:n e
d~rkcn ~-~~~ıt '.fürl~. hulıriyclilcı-i u
fak tc;.ııtlerle Trablus ve n:nga
ziye sc C'!' :~r yapıvoclar, ecnebi. -
!erden uhnan genıilerle yapılan 
hu seferlerde silah, cephane, harp 
malzcmt:~ \'e göniill~lcr de istili
~a uğr,yan vatan ,11arçasma akta
r;L) .rdu, 

YI 
ÖLÜME l\IEYDA:'lf OKUY.\."l 

} ... H:!fı. .• ~!'~S 'IÜ .... K 
HE.. "I.lc.!LEi.İ 

1911 h • . • 'l". k d . ·ı . 1 
~ı. .... nın ur · .;U.ı.LC• crı 1 

için lı.a)d .... Lugi par!ak tar~lı salli
fcsı ha J! { .. lo:;unuıı 'r doııannıanın l 
ç r~eves1 t!.o~uıda j ı.ac bt:: donannıa \ 
111{;n~uplar.ıuo gostı.;ı.\Hğı akıltar 
t!.ucdurutu . cur et lıamlclerıle • 
m .... nlckclc hizmetlerinden balı -
seder. 

r:vveke .ı~ wylediğinıiz gil>i 
k ... il:tu?~syon deu.lc l ccn~bi ı .. ~t1-
)aı.laıınııı revaçta oldu;u o de
l..I-c :.al ~!Jill cc.c!tl .... ,~ .... l .. !a -
rıuda bulunusu, ana.vatan toı>raı.
lurından aHla;.ı Trablusgarıı \C 

Eingazı Jıalyan i.st:Jfu;1na uğra -
d!ğı zant~n bu mıntakalara ıııcr .. 
keı:ıJ.:ıı lıırbir ··ardım ppılnma -
ıuasuıa ıebr.bi'\·ct vermişti.. 

Harbin ilk günlcl'im!e rok yük
sek ücretlerle ufat.: k sllfıh ,.;j1.1,.._ 

rini, l!'Önüllü lı.afilrlnini Trab • 
]u..."8 götürıueğc razı U•Jll Fransız, 

Rus ,Avu~tur",'·a ve Yunan nakliye 
ı;<"1uileri, l!aly~.n don&.ınmasınn r~
aliyeti kar~ı.mıda b:ı ışc de\ am e
demiyorlardı. Bilha,sa tcşriniev • 
\·clın ilk günlctıJ;dc İstanl..ultlan 
aldığı h<-•·t:ı e~yayı funusa çıkdrııı 
k:ıra yofüc 'l rahlu.a goııdermcı: • 
'asıta olar. Odesa isjnıli Rus va· 
[.!lrunun İi.ulj an l;..!u\-azörlerın ... 
Ueu San Coı·ciyo tar-:ıfından tev
kif edili~i ,.e 11,ransız 1\.tenuba va
purunun bir meseleye meydan ve
rişi bu ıı:ıkliyah da imkansızlığa 
sotl.ınu~tu. 

İtalyan ajanlarının ecnebi kum
panya vnpı.ırl:ırı JJlariietile Osman· 
u hükumetinin Tunusa bir çok 
harp oıalzcıncsi göndcrdiğ:nt ha~ 
ber alma'1 ,kısmı kiillisi ile İtal
~·an dottanmasmıu bu sahHlc!rde 
kontrolu ziyadeleştirmesine se -
bep olmu~tıı. 

Fraııst.'! Pnke kumpanyasının 

Menuba ~nımru i\tanbuldan· aldıgı 

1 
eşyayı Marsilyaya götürnıüş, bu
radan da - Rauf kaplanla Amiral. 
Baknenin faaliyellrrile ele geçi· 
rilen - bir kısun sii~ul ve cepl:ane 
daba alarak Tunıısa doğru hare
ket etmişti. 

Vapurda Osmanlı zabitlerile gı;.. 
nüllü!erden miirekkep 29 kişili.k 
b•r de mücahit kafilesi vardı. 

SeydiaCn ilk kısmı çok iyi geç
miş, fakat Tunusa yaklaşıldığı sı
ralarda gcnıi süvarisinin İtalyan 
donanmasile karşıla~ıldıl;ı takdir
de ne suretle harek~t edileceğini 

AVRUPA HARBlNiN 

YENi MESELELERİ 

ltalyada Alman 
düşmanlığı 

İtalyanların Arna\ uUukta olsun, 
Mısırda olsun uğradıkları müle • 
vali bezlmetler üzerine, herkesi& 
aklına gelen ilk sual şu olmuştur: 
Almanlar niçin italpnlara askeri 
yardımda bulunmuyorlar? 

münaka.,"'1 etmesi umıııni beyccanı 
körı.iklcınişti. 

l'ılenuba yoluna devam etti. Tu
nu~;un allıııı~ mil ş;uıal;udc sü • 
varı tela,,Ia har~Ku~ geldi. Sabah 
sisleri arasında İtaI~:an dananma-
5ının birinci {ırkasile kar,ılaşan 
1''ransız npurıı Amiral Obrinin 
bulunduğu Viktor~·o Emaı.üele 
zrhlısınG'.an verilen: 
-Dur'~ 
İ>aretinc itaat etti .. 
1 :cnuhn st:ıpc~ ettikten sônra, İ

tal}an tilo.;ıaulan rn ·rilen bir 
motör, içen,uıde bir manga silah
endaz ve bir zaLıt bulunan bir 
ınüirc.t.cyi Fran&ıt.: gemisine. ge -
l.ı:rdi. 

l\Ienuba) a çıkan İt~ly:ın bah -
r'ydileri lum~ar c·\zını tuttular. 
L:abit dot"ru ::.Ü\·a.ru1 n yanına gel
di .Selam ·eı di. Sordu: 

- Nrn•.:en gcli~ orsunuı kapi· 
ten? 

- )!ırs:Jyadan .. 
- ~crı~ e gtd:yursunuz? 
- Tunusa!. 
- Ha:;. nl~ni'Z?. 
- Muhtelof tüccar eşyası .. 
- E\'raKınızı görchil!r mi~ im? 
Meuuba süvarisi bu i~tck üze

rine tereddüde dii~tü. ı;:ıkat ge
minin muhtelif nol.talarında si -
li.lılı nöhetç·ıer ikame eden İtal
yan harp fılosunun tehdidi altın· 
da fa7fa hchliy~medi: 

- Bu~·urun~:2!. 
Diyerek cekmeccsindeki defter

lerini İtalyan zabitinin önüne 
sürdü .. 

Zabit bunları birer birer göz
den geçirdi. Tekrar kaptana iade 
ile ilave etti: 

- Euakınız muntazam !eşek • 
kür ederim. Yalnız hamulenize a
it menşe şehadetnamelerini de 
göstermenizi rica edeceğim. 

Süvari itirr.zın beyhude müna
kaşalara yol açacağını kestirerek 
istenilen evrakı da İtalyan bahri
yelisinc verdi .. İlk cnakı sür'atle 
gözden geçiren zabit derhal tav
rını de!;i~ti. di, Ju,ınurdandı: 

- Menşei istanbı.I olan bir tı-
sını eşyanız var. 

- Evet var. Ticaret etyML. 
- l\luayene cdcceiim-
- Olmaz!. 
- Ayrıca bu 29 kişilik Türk 

yoknları da herp esiri olarak bi
ze teshm edilecek!. 

- O da olmıu!. 
- Scbt:J "!. 
- Bu adamlar şimdi Fraıısııs 

bayrağı allında seyreden bir ge
min; n yulcularıdır. Hükiımeli met
buam onları size teslim etmeyi 
haysiyet ve şerefine mugayir gör
düğü için kendi toprağında bula· 
nan yabancılara karşı tatbike mee· 
bur olduğu masnniyet n emniye
ti ihliıl cttircıuez. 

(Devamı var> 

zemesinin hilhassa ı:cçtiği Brescia
Milılno otomobil yolu a•keri mv.· 
ha!aıa altına alı~tı. Çünkü bu 
yoldan geçen Alman kamyonlan 
her an barikatlarla karşılaşıyor· 
du. Me~hul insanlar şuraya bura
ya, llalyao istiklalinin tarihi hita
besi olan şu cümleyi levhalar ha· 
linde asmışlardı: 

•Va, Fuori d'İtal)·a, O Straniyer• 
Yani: •Çik İtalyadan, ey ecnebi!• 

Yine o tarihlerde Miliinoda, bir 
mahfelde Alman ve İtalyan zabit
leri arasında ciddi bir kavga ol
mak üzere idi. Çünkü 2Uınaıı za
bitleri İtalyan ordusu hakkında 
hakarette bulunmuşlardı. Yük.sek 
rütbeli bir zabitiıı müdahalesi ü
zerine, kavgama önüne geçileli. 
Hatti bu meseleden, ban ltalyıuı 
zabitleri tevkif bile edileli. 

ükHanım as el. 
Bunun üzerine Cahit yine kara 

ciü.1iıncelere kapıldı; gene bır hasta 
gibi, deli ıılbi, kendini düsünmeğe 
basladı. 

O mahut kavıta htıdisesinden 
sonra, kavganın nerede ve nasıl oJ. 
duğunu hatırlamak için cok zihnini 
yormuştu. Bir tek ~ey biliyordu. 
Mehmet Can otomobilinden inın~. 
Cahit l!e ona vaklasmıştı. Sonra!.. 
Sonrası -""eçhuldü. Demek ki, ar· 
tık farkına bile varmadan. bas al!
nsı. göz kamasması duymadan has
talanıyor. kendini, asıl benliilini 
kavbediyordu .. iste gene böyle bir 
anında, ansızın benlik değistir -
dikten sonra bu resmi yamnıstL 
Bu resim ötekinin eseriydi. Bir de
linin eseri. Böyle bir resim yapan 
adam deliden ba~ka bir sev değil
di. Fakat bu delinin ne düzl!iin ciz.. 
giJeri vardı• Renkleri ne ııüzel, ne 
kusursuz tesbit etmişti'. 

Atölyeyi aradı, çekmeleri ka • 
rıstırdı. resimlerin arkalarına bak· 
tı. Ötekinin başka bir eseri daha <>
Jup olmadığını arıyordu ... Nihayet 
büyük bir tablonun arkasında saklı 
duran, bir eece Jalenin görüp kork· 
tui[u rc.sımi buldu ve hayretle baktı. 
Aman yarabbi! .. Bu mevzular ne
reden ve nasıl aklına ııeliyordu!. 

Batta bir ajans telgrafı, ancak 
İtalyanın tamamile Alman kont • 
rolu altına alınması suretile, bu 
~·ardımın nıiimkün olabile~eğini 
de bildirdi. Fakat italyanlarıa, 
milli ha) •iyet hblerinin Alman • 
!ardan yardım istem~e müsait 
olmadığı da ilave edildi. 

İleride ne olacağı kestiri!emes. 
Fakat geçmişten bazı olup biten
leri söyliyebiliriz. 

Bu hadiseden sonra, Alman su
bay !arının bulunduklan yerlere 
İtalyanlar uğramaz oldular. 

Yalmz Miliinoda değil, Romada, 
Venedikte de ve diğer şehirlerde 
bunun gibi haddizatında küçük Ü 
olsa, fakat manası itibarile çok 
büyük hadiseler oldIL l!Y.111 tctriıai
sanisinden beri doğrudan doiruya 
faşizm idaresine geçen eski ital • 
yan muharipleri ceıniyetindf! de, 
Almanların İtalyadaki nüfuzuna 
karşı çok açık bir düşmanlık var
dır. Cemiyetin başında bulunan· 
lar ise, 1lındiye kadar •Duçeyi da
ima haklı göstermek sııretile• A

bır tavsiye etmiş, durmuşlardır. 
Fakat bu izahlar muharipleri tat· 
mİll etmemiştir. 

sEL..M41 iZZET SEDES 

Ötekinin hatasını tamir etmek
ten baska çare yoktu. Duı·up du
rurken tanımad ğı bir adama to • 
kat almıştı. Elbette tarzıye vere
cr kt". Bl.indan başka çare yvktu. 
\! . cmeye düşemezdi. Düşerse 
pek ayıp olurdu. Esasen ötekinin 
ne yaptıilını bilmediği için ken • 
dini müdafaa da edemiyecekti. 

- jale!, 
- Canım!. " " "" 
- Neden doktor Kafiyi çağıl't-

tın? 

- Sehebini bıliy-orsun: 
jalc tatlı tatlı gülümsüyordu._ 

Cahit ta•!• •atlı karısına baktı: 
- Ben doktor Kafiyi görmek 

iottiyorum Doktor Kirliye gidip 
k.:ndilrli J?ÖS\ereeeJ!im. 
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CAHİDİN İKİ RUH HAL"ETİ 
Yeni bir hadise Cahidi yeni bir 

doktnra bas vurmak mecburiye • 
tinde bıraktı. 

Bir sabah atölyesinde bir resim 
buldu. Bu resmi oraya kim ı?etir· 
mişti? Bunu bil.miyordu. Yalnız res 
ıne baktığı zaman tüvleri ürperdi: 
Ok gibi havalarda ucan bir oto
mobil çarptıjıını öldürüyordu. 

Bu resmi kim yapmıştı? Her hal
de kabus tabloları cizmekte üstat 
bir ressam olacaktı: 

Hal<ıı.ıki atölyesine kimse ı?ir -
memi.şti; jale de böyle bir resmi 
satın ala:nıs olamazdı. Sakın arka
da.•larından bir; ı;ıöndermıs olmıı
=1 

Demek bir kişi, biriobirine zıt bu 
derece aykırı bir ruh haleti be&
livebilivor Vf! bu ruh haletlerint 
mevdana vurabiliyordu. 

Cahil Yaman acı acı güldü: 
- C3hit Yamanın iki ruh haleti! 

diye ı urıldıuıdı-

Bir an bu iki resmi de yırtmak. 
vakmak arzusuna kapıldı, fakat 
duraladı: 

- Bu eserleri yakıp kül etmel!e 
hakkını var mı? Bu resimler be
nim, benim tanımadıi!'ım benim. 
fakat hakikaten benim mi? 

Bir san'atkann. dil!er bir san'at
kiirın eserine karsı ııösterdiği hür
meti duydu ... Ve birdenbire irkildi. 
demek ötesine savın beslivordu. 
Fakat öteki de nihavf!t kendisi de
i!il miydi?. 

Kendi kendine. kavi eesle söV • 
lendi: 

- Yer yillünde hie kiıın&e su an
da benim düşündüklerimi düşün· 
ınemistir ! .. 

'llevamı vad 

1939 mayısından daha çok ev
vel, bir İtalyan - Alman münaf• 
reti mevcuttur. Bu tarihi zikrecl.i
şimizin sebebi, o zamanlardaki 
bazı hadiselerin tekranndan iba
ret olacaktır. 

MU50lini lıu tarihlerde Piye -
monteye bir ııeyahat yaptığı :ua • 
man, İtalyan :uabıtası Alman ı:eso
taposu ile tam bir anlaşma ~ 
!inde binlerce tevkifat yapmıştı. 

Miliinoda, Fon Ribbentropua 
ziyareti günlerinde poliıı beş bin
dea fasla insanı tevkif etmit§i. Ba 
şehir ciyarında, ıınoi bir merka 
olan Rogoredo mıntakasında, ea
kidenbl!ri fafİ%Dl aleyhtarlığı me.
cuttur. Bım Alınan kıt'alarııuıl 
buradan g~işi, miliıı kuvvetleri 
ile amele arasında ciddi h~ 
re yol açmıştı. 

Al.ma1lYadan ııclcn harp ....... 

Haliisa, yakın bir maziden bu • 
aun gibi daha birçok misaller zik· 
nıtmek münıldiııdilr. 

Şimdi, İtalyan ma~iyetleri 
acıı ba vaziyeti deiiFirir ııai aaır· 
sııııa1. -. 

rı.ac.ır - Y ugos\a'I 
dos~1'.11Zll 

Y Ah 
, .. E';r.ı;Eit 

azan: met :;ıuıcru ~ 
k. /ıl .ıY 

Yı,ıgoslavya, gere:, es 1 ·uğll" 
turya: ~ur3;ristan i;-1_9arator:ıc d' in~ 
iil '\arı!ıılcı lnueıı hırı \'C grr fdll~ 
ki ı.iiçük antantın blr uz"·ıl 0.dcıt 
ğu için 1!119 sullııınu tak•P 'cı
scı:elcr içinde !\1acarıstanla nvf 
mul nıü.b.ascbctlcr tc~i3 cdl 1• 1""~~de t!'.> 
ti. Küçük antanı ı~.ı seııc ~ı q 
l\Iataı·ist~ ıa kar~ı t~şkil cd~oıJ' 
lıır komlııı;e~ondu. U<>yle bu 1,r ...ıın, 
b 

.., .. f'l'OS " ıııc.:on ete\ anı cıtıll..ı c, ~b,, 111a- .. t{ 
ya ıle l\lacarısU.n arasıncbıl» dl · · "-t bil l 
nası..•Letlcriu soğuk oltnflli\ a . bel't 

Vaziyet ı,ı,, le olmal;la
1 
bel~ ;:er •a 

l\i:.•·arlarııı kom~uları o.on ;.ıs- :ı. ( 
iki küçük aııLnt de\ lct; J.•r'",1,ri ~ i 
d 

ebe• ~t 
a Yuı;os!;t\ ya ile mu nas ıo • e 

normale daha yakındı. Çc1'0 ' bO .ııı 
vakyanın tasfiyesi ·' ıacarl•~"ııP' 
dn lctle ol,ın h""aplaruull .~b ) el 
fiyesi içiu fırsal \erdi. • ı~"~ıı~ 
~~çcnlcrdc Roman) a bir_ ~~1 ~ ~ıııırJ 
ıçuıde kentiisiııı n1.i.hvcrırı b., ·t • 

dc\·ıt: 
aıasına altıi,i.ı zaman, bu. .,# 
ten de Transilvanyanııı bır J;; 1• 
nı aldılar. Gere i.\ıacarisfaO ·ı.. 

.. "'"' gerek Romanya, resmen iıçlu,, • .-ı 
vere iltihak etnıış ,.e yeıu r. b<r" 
tanımı~ iki devlet olmak!" lıJI" 
her, hiıli birbirile s:ımiını Jll ti'' 
sebet tesis edemed;Ier ,e ;ıeıl 
Almanyanın nü{uz ve ot~r. ,p· 

• • 1 • ' -•n ı~l I 
manı o masa, yenı nızau~· d Jt' 
vu belki de birbirilc ınü•• • 
girişeceklerdir. tı<" .. a'• t Ç Macar • Romanya nıoP 1 r' • 
!eri bu vaziyette iken, diğcl •dl' 
tan Macarıstan YugosJavy• i~\;t 
ha yakın münas .. b~ı kum>" b'~ 
adını atmıştır. Birkaç günd~~,JI 
gelen aj,ns haberleri, B«~ jll 
gelen l\Ia<ar Hariciye r>Jaıı ar" 
Yugoslavya Harici;e Naı>rı be' 
sında •ebedi· bir tlo,tluk ııı•19~~· 
desi inızalandığıoı b.ldirn1•~''ı a • , •·· ,,, ·'l! 

!'tluahedc anlaşılan Yugu>• 11 t, ' ;sı:ıl' n 
nın 19;)7 senesinde Bulgar dt>jıl' ~t 
inualadığı dostluk mu:ılı'" lJ pil ~~ 
benzer ve iki tarafı ·kar~ılılı. 1,ce~ 
ııaoebetlerini alakadar ed~~:rer" 
meselelerde biribirilc isflF 
bağlamaktadır. ;y•ti lııı 

Muahedenin bir ebeJilllı it" il,, 
Macari.stanın Yueoslavyad3~ıf ~ 
hangi toprak iddıasından \w "' ~ 
miş olmasının ifade ediJın•5' l-' 

iıll1-' normal §artlar altında l~ f' 
mış olsaydı, iki lara!ın da sO .eıl~ 
litikasından miılhem bir ' t'I' 
telıikki edilecekti. Fabt Jlf8~ıiİ 
tanııı üçlü mihvere iltib•1' b" '' 
bir sırada imza edilmiş otıııV~ )~ 
zılarını ,acaba bunda başl-• 1~ı)1 
mana mı var?. diye sual ,or v" 
sevkedecektir. Filhakika ~c ;il 
Orsa& gazetesinin bu ve. fr 
yazdı&ı bir makale böyle btJ tl)t• > 
heyi uyandıracak mahiyette \ 

l 
Gazete diyor ki: ~ ~ 
~Bu muahede yalmz iki 1~ ~ 

ket arasındaki müııaseııe ti ' 
müstakbel inkişafını leJIJİO ' 
melde Jı.almıyacak, belki ~11~#' 
lavya ile mihver devletlert.' 11"' ı 
da dahıı sıkı bir işbirliii0111 

langm olacaktır.• 1_,.tl' t 
Bu •özlu karşısında B• 5' )İt 

imzalanon pakt, Yugosla•'Y8
)

1 çer 
vasıta mihver potitikasWııı ııı' 
tevesi içine almak Illllı.sadıııl',~ır 
tuf bir manevra gibi görftı1l'' ıııı~· 
dir. Filh:ıkika Avrup:ının bO / 
tBkasmdaki mihver politiİ'~1 pııJ' 
hım korunması ve milletl•'!fı,riıı' 
ki tamamlıklarına ve istil<l• d~(~ 
hiirnı~t noktasında topl•ll.~,_;r 
Yugoslavyanın harici polı 1'' 
le muvazi yürilyeceğiudellı ~ ,1 
lavlar doğrtıdan doğruyu ~e i!' 
tarla ve ılolayısile de nıil>"e'.;tf 
birliği yapmakta mıılızut ~~111' 
yeceklcrdir. Esasen Yugof. Jıı' 
nın paktı bu mada anla41~~ 
riciye naı.ırı MarlLoviç tat"·!JI''~ 
söylenen sözlerle de teyit ed.I~ 
tedir. Muhterem hariciY' pıij 
matbuat mümessillerine .ıe 
k ·,. ..tf • ·pi y ~ 

•- Bu muahedf!nin ınetıı' .ef' 1 
rf!derken takip edileıı .~~:Jl' 't 
Tuna ha\•zasında Macarı-, 11 il. 
Yuı:osln~·a hükümeııcr11ı\biıl" 
tik ettikleri sulh ve yapıcı ~(a ~ 
ği siyaset in.in yeni bir teza~ . ı't 
•'uğunu tebarüz ettirnıePııı I 
ederiDL• j'~g Jlo 

Esasf!n bu, geçen haH' b er. 
lav Baıvekili tarafındaıı ııl tJl '~ 
len Yugoslav dış politikallı; J· ~'. 
hatbna nygıın bir politik\'~~"' 4 
tırlardadır ki Svetkoviç, 0 ~ 
lavyanın mülki tamanıJığı~ l'';ı 
istiklaline hürmet ediln1~7·~i l. 
fo ınihver devletlerilc işbıJ ~it) 
mıya hazır olduğunu biJdll'ıeıl' , 

Fakat eğer, mihver dev 1'~.
lJelgratta ı._nzalaııan pııllt~P ~ 
go,;ln hariciye politik~' ıel ~ 
prensiplerine aykırı bir sıY9~ ~~ 
kip etmek için bir alet o)Pr1' t';ı 
laıımıya çalışacak olurl~.r<",.j;ı 
di dostluk pııkhnın hük111" ı -1 'b•'' ınana•ız bir ,·esikadan ı ·tit• 
lncaih slmdideıı 5iivlcnel>ı 



lngilt~re şimdi 
tn.üdaf aadan 
taarruza geçti 
l.ınw-a 17 ( A A.) - Trade Union 
~res, reis B. Glbson dün alQ:am 

'·O\ia s ..ı nutku sôvlcmiştir: 
._ D<!,ızasırı d ,,,nvonlarıını -
<anc .. rir..e sıkı bir surette 
1ı olan kendi gay rctlerimizi Bir

,_~ Amerikanın vardımile bizi si-
""te ~ecebilmci!e muvaffak et -
Şimdiden sonra derebevlerimi-
. <ideti kcndi"1 gösterecektir. 

%ıı de daha maruz kalacailunız 
holer vok değildir. Fakat veni 
ddetli hücumlara maruz ka -

alt, bu hücumlar kadar skldetli 
~>ler indirmei!e bazır bulun -
.~ta vız.• 

Vekilinin 
tetkikleri 

lırinıizde tetkiklerde bulu • 
~ '1ünakalat Vekili Cevdet Ke
\ııı lntedayı bu snbah saat 11 de 
lı, 11.ıUar umum miidürlü~ne ge
•k bir miıddet meşgul olın~ -

Çukurovada demir 
ve petrol 

lt!Çllhırovada :ıeugiıı demir, pet-
1\) ~e krom madenleri bulunduğu 
~ aşılınıştır. Madnt tetkik ''e a
~~a enstitüsü faaliye'e &'eçm.İf-

8ir adam dondu 
l, ~ili~inin Büyükkılıçh köyiln • 
~1 ~li oilu Rüstem odan kes • 
ı. k ıçin civar ormanlara gider -
~~ tipisinc tutulup ölmiiştür. 
• ıcaret müdürlüğü 

~~!'ara 17 (Telefonla)- İstan-
1,, :;caret müdürliiiüne sabık 
tlın ticaret atao;eıniz Sait Rauf 

~)'!>er, hmire de miiaşvir Necati 
111 olunmuşlardır. 

-<>--

Belediyenin güzel 
bir kararı 

, ( 1 inci sa!Ulf'den devam ) 

'tlllıuıe y_urı. haline getirtmiştir. 
4t Utfi Aks-Oy bcledıye bütçesin
-.: .itiç para s:ırfemcden S«ley -
ı11Qıye medresesini itina Ue taruir 
'ltıııiş, D~rülilceze ve belediye 
)~I l.ancleriııdcki e.ki <isteııı ıuı.r-
1 aları, masaları, dolapları da 
ltQtaya nakleltirmek suretile mal
lı~ıe ve mefruşatını da parasız te
~ •Q etmek tedbirini bulmuştur. 

' ~ 4 •uretlc eskiden pislikteıı, m<>-
_,ıılan ve lıarabidcn içine ı:irile -
~·e~ S · ymaııiye medresesi 
1. •dı baştan başa tamir edilip, sı
ı~"nı.ış, temizlenmis ve döşenmiş 
t~ı koguşlu şirin bir yurt haline 

·t ı11ı~tir 

r ltİ\l~dreı.;nin bahçesinde de gü
' ıı, hır park yapılmış, istirahat için 
r ~lat konulmuştur. 

i 
t~ 

Ilı U nümune yurdu gezen bir 
~~ir_imiz 8.U. te~i~lik işleri 
dı •lesının nasıl hır ıntızam ve 
ııı:1 Plin alında yetiştirilip ayni za
~ Qda okuma, yazma öğretildiii-
1ldde törmüştür. Ekseriyeti taşra. 
\;; ~ ı:elmi~ olan bu sekiz yüz 
~ ~lıı ı:enci her sabah kamyon -
lttla şehrin muhtelif semtlerine 
~~.zi edilmekte ve oralarda temiz
) tı bitirdikten sonra ~·ine kam -
~~nlarla yurda getiril.;,ektedirler. 
it~~ dönüşte baştan aşağı sıhhi 
t1~1ılik yapılmakta ve sonra i1-
ııı hat, toplu yemek, radyo dinle
ı;1tlt, ders öi:renmekle vakit geçi
,, llıekte<lir. Temizlik il<cri mü -
·~r , 
tı u. doktor Faik de yurtta sis -
1~~lı bir idare tesis ehn~tir. Bu
~ıl bir de hamam ve &ıutfak ).'A• 

lllaktadır. 
-~~İ~er taraftan belediye reis mu
fi 1 ~' Lutfi Ak.'!Oy Beyo[:lunda ve 
!;,~~darda da hu ~el, hayırlı işi 
ı. hık ediı• oralnrda da medrese -
~ tı hara biden .kıırtararak iki mo-
ttn l··rı; ~- :Vurl açma < ıçın aa yete ge9-
1Ştir. 

----00----
Levalin kabineden 

atılması 
( 1 •nci snl'f den de •.:ı m ) 

talea serdedilmem ktedir Fa
kat aians ınuhabirinin ila\•e et
ti.liine ı!Ôre Fran.ız kab:ne • 
•inde vukua ıı:elen teberl lfi -
lun, Frn= - Alman mı:,a • 
S.,batı i.ızerindc cok bilyuk te
ııri cıla·~ktır. 
YEt:i HATIİCİYE NAZffiI 

HASTA 
V!si 17 (A.A .) - Yen ha?i

.!iyc nazır: F "en vı~n f Pn 
eıulnenz n muztari r:ıbulun-

Arnavtlukta 
( 1 inci aııhifedm devam) 

lan ileri harekedeı:iae uvam et
nıi~lenllr, 

Bütün İtalyan taarruz
ları kırıldı 

Atina 17 ( A.A. )- İtalyanlarm 
toplanmak iç;n sarfcttikleri nev
mjclane guyrelcre rağmen, Yunan
lılar bütiin mukabil taarruzlara 
anudane mııltavemet etmekte ve 
İtalyanla"'! bir karış yer er!;ctmi
yerck ,ileri hareketlerine devam 
etmektedirler • 

200 esir daha alında 
Atin.ı 11 (A.A.)- Yunaa bükil

metinin lıir sözcüsü, İtalyanların 
tlenize tloğru r.ic'atiııin devam et
mekte oldu~u bildirmiştir. 

Bütü.n İtalyan mukabil taarrnz
lan aiır zayiat l'erdirilerek tarde
dihwiJtir. 

2090 nı•tre i.rtif•ında Sikv~kice 
dağında ~ddetli bir muharebe ol
maktadır. Drin<ıs vadisiade ara -
lannda ıı:abitler ele hnlaıı.an 200 
İtalyan esir edilmiştir. 

· Roma radyosunun 
bir itirafı 

LGndııı, 17 (A.A. )- IXln al..-ıam 

İtalyan radyosu, İingil!ttenin Yuna
ni!tana Y•J>IJU3 oldtığu ard yardımdan 
dolı.yı İtalyan yükaek ktımerwi• be,.e
tinhı saşkın!Jl:ı ııÇıunış olduğunu iti
raf ebr.iftlr. 

Spıker İlal)'Rnm yAlntı: Yunanlılarla 
değil, takat hem ytmnnlı.lor ve h
de İngilizlerle harbetmiş olduklarını 
i>bata talışbktan sonra, harb başladı
tı zmnan İngiliz'tt111 bu kadar yardım 
ede<>ekleri düşünillC!emiş old•tw>11 il.\ 
ve ..,.~tir. 

' •• ~ -- ""#:'"' • • ..,.. • 

Asker gözile 
cephleer 

( 1 ı .... ı saltlfeokn devam) 

ııöre, İtalyan kuvvetlerinin muka
vemetini süplıeli ııörmek mümkün
dur. 

Demekki. garp çölünde harbin 

ı Sollum ve Ka
puzzo da işgal· 

edildi 
( 1 inci xhifeden devam; 

ı;eıı g«:e nqrettiği levkal.üle 
bir tebliğde, Sollum ı.•e For -
Kapıızzcnun İfgal edildiği 
bildiribnehteclir. Sollum' da 
yerde bulunan tayyareler, ln
gili:zla taTalından iitinam • 
dilmiftir. 

Esir İtalyan subayları-. . 
nın sevıncı 

Kahire 17 (A.A.) - Garp çö -
' nde, İru!iliz ileri kuvvetlerine 
refakat eden bir İngiliz muhabiri. 
esir neferlerin kampını ziyaret 
etmistir 

Muhabir divor ki: • Colı: bedbaht 
bir halleri vardı ve nıerlıameti taiı
rik edivorlardı. Diğer bir kampta 
ise, İtalyan zabitleri arasında bü
vük bir nes'e hüküm sürüvordu. 
İtalvan zabitleri sadece sarkı söv
li.ıwrlar, siırara içiyorlar ve gülü
yorlardı.• 

Sollumdaki şiddetli 
muharebe 

Kahire 17 (A.A.) - Resmi ol • 
mıyan •bir habere ııöre, İtalvan!ar 
Bardiva mınta.kasından püskür -
tülmüslerdir. İn11iliz ileri kuvvet
leri Libyada mühim bir İtalvan 
üssü olan Tobruktan 20 mil mesa
fede bulunmaktadırUır. 

Sollımı etrafında son derece si.I
detli bir muharebe olmaktadır. 
Büvük miktarda İtalvan aJJkcrle•i 
İnıriliz topçusunun ateşi altında te
lef olmus!ardır. 

Libyada ilk lngiliz zaferi 
Kahire 17 (A.A.) - Kapuzı.o'nun 

i~ali Llbva topraltlarınd3 ilk İn
ıı:iliz zaferini teşkil elmektedir. 

Kahirede sevinç 
Kahire 17 (A.A.) - Sollum ve 

Kapuzuı'nun isı?ali haberi, Mısır
da cok büyük bir sevine uvandır
mıstır. 

ikinci safhası baslamak üzeredir. • 
Ne olacak? üc ihtım~ı hatıra ııele- Esir ltalyan Generali 
ıbilir: Birincisi. İngilizler, İtalvan- Kahire, 17 (A.A.) - İlolyan motör-
lan Mısır topraklarından tardet - lü fırkasının haşınd> olen general Ma
tikten sonra. Ltbva hududunda ha
rekatı durdururlar. İkincisi Lib -
,·ada da harekata devam edere:t, 
Italvanları bir kere daha b<rzmaca 
:nuvaffak olurlarsa. Tobruk. Der
ne ve Bineazive doğru ilerlerler. 
Hatta üçüncü ihtimal olarak da 
Tunus hududuna kadar vürürle". 
Fakat arazi ııeni.slii!i. harekatın 
sevk ve idaresini ıı:ücleştirmekte -
dir. Huduttan Bingazive kadar 1200 
kilometrelik mesafe vardır. Onun 
kin bu ücüncü ihtimal pek varit 
savılamaz. 

İ~ilizlerin simdi elde etmis ol
dukları en mühim :ıvantai gerile
rini temin etmeleri ve veni bir 
İtalyan istilasını önlemiş bulun -
malarıdır. Ücüncü ihtimalin tahak
kuku, Libvadaki İtalyan fırkaları -
nın imhası sayılır. 

İngilizler şimdi, İtalvanların Sidi 
Barranive kadar insa etmis olduk
ları asfalt voldan ve su boruların
dan istifade etmı>ktedirler. Sol -
hım ve Bardiya henüz ele ı:ıecme
mis ise de muharebenin bu ikinci 
safhası tekemmül eder ve veni bir 

r io Maletti ile beraber bulunan gene
ral Cerio, bir subay .esir kampına yer-
1C$tirilmek üzere 1ili destroyerle i.. 
kenderb'c ve oradan Kahireye getiril
~tir. 

General, Dail7 Jl..I:ıil g:o.zetesinin mu
haberinc anl baskın do!ayisile düştük
leri hayrette-n b~tlikten aonra :1un
ları söylemiştir: 

cKanaaümce İtalyanların Sidd.i Bar 
rani il.zer.ine ilrrl hareketleri b:r hata 
olmuştur. Bu mevki emin bir mevzi 
değild.L Dunu bizim bildiğimiz gibi siz 
de biliyorsunuz. Fakat bilemediğiniz bir 
~ey varsa o da kuvvetlerinizin bu de-
rece motörize olması idi. Askerlerimiz 
iyi harbetti. l'l saat taı.:Jtlrınıza mu -
kavemet ettiler. Fakat mitrolyöz ve 
el bomb11.larile 12 tonluk tanklnrınıza 

le .. • ,,,.. '.Yı:tpabHirlerdi.> 

~ltııı.ıbır, görüşme hakk.ındalı:i yazı

nnı şöyle bitirmektedir: 
cBu sözlerden sonra ~eneral derin 

bir teessii.re kapıldı ve güneşten yan .. 
mı, olan yüzünden gözya,lart akmağa 
bailadı. > 

.. 1 1 • ''..., • 

zafer çelengi ile tetevvüc ederse. B / V [ 
buralarda İnıtilizlerin eline düse. U gar ~ T'Q lllln 
c!.'k esirlerin miktarı 50 bin olarak 
tahmin edilebilir. 

(Son dakikada ııelen haberler, 
siddctli bir muharebeden sonra 
Sollum ve Kapuzzo'nun İngilizler 
tarafından iseal edilmiş olduğunu 
bildirıre•<tedir.) 
AR .• AVUTLUK CEPHESİNDE 
Şimalde harekat s'ddetli kar fır

tınalarından vavas gidivor. !\fer -
;,ezde Yunanlılar veniden bazı te
peleri isl!al etmişlerdir. Bu ceo -
hedeki harekatın ehemmiv~t kes
betrnesi üzerine. İtalvanlar Tepe -
de1ene ,·eni takvive kıt'aları ge .. 
t•rn-.skrdir Sahilde de İtalvan 
rlc'ati. merkezdeki vazivetin ala
cai!ı sekle inlizarcn, devam et -
mektedir. 

---Ot'· ---
Askeri izin kanununa 
bir fıkra ilave ediliyor 

Ankara 16- Askeri izin kanu
nunun birinci maddesine bır fıkra 
ekl~wne>ine d ir layiha Meclis 
ıu;ı.amesine almmı ·tır .. 

fiu fıkra)' O göre ) ahancı mem • 
leh-!lerde mu. lliınlik etmek üze
re ı;:üuderilrı:ı suba) ,.e askeri me
rn.ıı lara 'erilnıek c olan 4 cnelik 
iznin hitamında icap ederse ve 
kcudil ri de mu\ afak at ettikleri 
tal.dirde izin müddclı iki ~ene da-

nutku 
( Bll$1lı.akaleden devam) 

heyeti uınumiycsine bitkim eu ma
nalı ve Bulgar ınillcti içinde ka
naat, görü'!, siyasi yol ve tutum 
ilıtiliıflarıııa sahip bulonanlara, 
hayal ve ihtiras hastalarıua, hatta 
bir ders takriri U1J11ıiyetinde bu
lunan dimle ~udur: 

«-- Gı•rçekleri unumıyalını, im
kanları ı,özönünde tutalım ..• 

'.\lajestc Kral muhakkak ki bu 
cümlesi ile bilhassa yeni inkişaf 
eden siyaset \'e harp hi<liseleri 
karşısında Bulgaı·istanın içinde 
bulunduğu şart ve mecburiyetleri 
de gözöniiııe koymu§ ve milletine 
anlatmıs bc!unuyor. 

llerbaldc, Bulgaristamn bu nu
tukla ~imdiki halde hiç bir tarafa 
esa•h bir sıırettc bağlanmaks1Z1D 
mahfuz tutmak Hediği talepleri 
ile badisr~eri ve fırsatları kollı -
yan bir i<larei ma•lahat politikası 
takip etmek istediğine ve istiyece
ğin.e bUkmedebiliriz. 

ETEM İZZET BENİCE 

Yeni francala narhı 
Belediyece yeni franeala narhı on 

sekiz kuruş, otm pnra olarak tesbit 
edilmi~tir. Bu ~abahdan ilibarc.n yeni 

ı ruuh başlam~tır. 

lSON24SAAT 
içindeki 

Haedisler 
(Bu yuın.ıa metinleri Ana. 
dolu Ajans~ 
alırıın.ıstır .) 

Tellda eden: MUAHMEB ALA Ttm 
Bulgar Kralı Doris, ıllin kala

balık bir parlamento he)'etini ka
bul etmiştir. lle7et Meclisin Kra
lın nutkuı:.:ı ver~~i cevabı tevdi 
e;rle~tir. Bu münasebetle bir . 
nutuk söyliy•n Kral bilhassa ıJe.. 
mi~!ir ki: •Dünynmn teçizdıği bıı 
fevkaliıdc znmanlarda hükiınuıt 
adalet rul:.u dairesinde batiçle >ul
hu, dahilde huzuru temine, Bul -
garistanııı haklannı ve hayati 
mcnfaatl•rini müdafaaya matı:f 
olarak şirudiye kadar takip elmiş 
olduı;<u siyasete müzaherelinı.de 
de, anı cilccektir.• 

LAV AL TEVKİF EDİLDİ 
Amerikan aian.sla.rırun lsviçr., 

mulıabirlerınin bildırdilderine gö
r.,, Lava! lJ kanunuevvel naZJrlar 
hf'JCti içtin1aınt müteakip Fracsız 
polısi tarafınt!aıı te~kif edilmlş:ir. 
Lava) Pari~te müstakil bir bii -
kiımet kurmak ve l<'ransayı İaı:-il· 
tereye karıı harbe soknıak tcş~b
büsü ile itb:un edilmektedir, 

«Deylt S~c~· in yaı:dığma göre, 
Lava! Mareşal Peyenin yerine ı:eç
mck ve onu ınüstrmlekeJere umu. 
mi vali olarak göudcrn1ek için bir 
plim hazırlamı~tı. Fakat polis pre
fesi Laııjeron bu plfuıı ifşa etmiş
tir. llüküınct dacbesinin Noelde 
yapılınası kararlastırılmııılı. 

CEPHELERDE VAZİl'ET 
. Kanıceae.ıı bil<Lrildiği.ııe göre, 
lngiliz kuvvetleri Libya hudulla- 1 

rmı geçm,şlercl.ır. liiuharebe pmdı 
bu le raJdıu iızerinde devam el
mel•lccl.ır. İtalyanlar Suilunı ci\·a
rın:I .. kı miistahkem mevkileri he-

ÇEMBERLİT AŞ 
Sinemasının 

Yarıa 

Matinlerden itı1"ıren: Em<ali 
görülmemiş m 'istesna prop-a
muu kaçırmaymı.. 

ŞEHVET KURSA, 11 
Bab:ılana Günahı 

T ACLI CANA V ARvr_ 
BRnlara mümasil unutclmaz 
eserler ~·aratan beynelmilel 
şö!ırete malik bilyük. s,an'atkir 

Emil Janning 
'.farafından ı:arahfm~ 1 

1-Ölüme karşı sava5 
R O B E R T K O C B'un ~ 

HAYATI 

2 - Paris Delilikleri 
Baş Rclde: 

KAY VENTURA 
nüz ellerinde bulundurmaktadır - Ayrıca: Paramunt Jurnal en 
lar. Hiılen Sollunı, Karuz:ıa ve son lıarp ve dün:va habcrlcrL 

Cazı 

Bardiya civarlarında muharebe - ·~~~~~~~~111:11~~~~~ 
ler olma~tadır. ı· ·- __ _ 

lnıriliz a••cı ta"varclcri Sollum YARJN 
limanını şiddetle bombardıman l!P•~ 
etmi~lerdir. İnoiliz Akdeniz m ... n. -
cüziitamları da Barrli'"·a limanını • 
•idd~·ı~ tona tutmuşlıırdır. Torpil 
atıcı küçiik ı.ıotörbotların mukabil 
taarruzu tardeclilmiş, bir İtalyaa 
denizaltı gemisi balırılnııştır. 

Resmi tebliğe göre, 15 kinuna
evvel g'!..-"('C'sı, lligJllz. uz.ak mesafe 
bombardıman tanarcleri Napoli 
üzerine çuk şiddetli ve muv.ıffa
kiyetli bir L..<uru yapmışlardır. 
BonılıaJnr iiç zırhhıun lı&gtı bu -
lunduğu dalgul.ıraıı üzerinde pat
lanuş, uzuu zaman devam eden 
yangınlar çıkmıştır • .IJ.ir kruva

zörle, dest:Loycrler kümesi üzerine 
beş taın. i~a!Jet \.aki olmuş, bunu 
<!ört inı:Iiik takip etm.işir. Tayya
relerden bir tanesi bütün bomba
larıııı bi; z1rhlı:ıın yanına atınış
tır. Ayni ıanıanda bir tayyare 
meydanına da hücwıı edilıniş, )·an-

Matim lerden itibaren 

AZAK Sinemasında 
Çok zengin bir program .. 

Bu mevsiı:ı.ıde LALE Si1'enıa. 
sında pek büvük mu,·nffakh et 
kaunan senenin en güzel f;lmi 

1·KHALA. Ki 
FnnsızC'a ~özlü 

FERNAND GRA VEY -
JOAN BLOND•'LL 

San'at kud.tttlerinin en n•U
kemnıcJ eserlerini yaratacak!ır. 

2 • 4 P.t.R ~AKLI 
CASU 

BOBEI:T DONALD 
MADLEİNE CAKROL 

ÇERÇEVE 
Aksiyon serisinden • 

Dil buhranımız 
-4-

NECIP FAZIL KISAK.OREK 

( I inci sahifede"A devam ) 
Şimdiki bald41 tatbik edi

lqelen bu usulden daha 
kötüsü yoktur. 

Ya ne yapacağız öyleyae? 

Dilimizi, Jahsi ifade de
hasının sağlık ve canlılığı 
içinde Yunan ve Latin kay
nağına bitittirecek ve ora
aan aldığımız ı~tılah ve 
kelimeleri tür çele§tirme • 
ğe, milli hançer • i:.ı:e uy • 
durmıya bakacağı~ Yer -
yüzünde her büyük dil, iş
te bu ana §Art altında dil 

bir ııuıı memlekt:te hikim 
olacaJıııa eminiz. 

Ölçü: 
Medeni dünyanın ıstılah 

ve keliır.elerine kendi için
de malik olmıyan bir dilin, 
tahsiyet ve iı;.ilı.lal fl'l'b al
tında bu ıstılah ve kelime-
!eri kazanabilmesi için tek 
çare, onlan ana kaynaktan 
alıp keudi milli hançereai· 
ne, milli sarf ve nabvino 
uydurmasıdır . 

Zonguldaa limanında 
olru..k haya.yetine ermi§tir. ( 1 inci sa)ufcden devam) 

Fransızca (isme), (ie), paklar açılıp içeriye dolan sular-
(que) harflerile biten bJş- la gemi batırıl1ll4lı.r. 28 l<l~ıdcn 

ibaret olan •Yelkenci> nin mü.ret· 
lıca ıslılah fnmilyalıırını, tebah gemi batarken denize :ılia -
(izma), (ya) ve (ka) ses- mak ve sandal indirmek !lJretile 
!erile dilimize çekebileceği- kurtulmu~ardır . 
mizi kaç zamandır iddia ve Bu hadıse esnasında suların te
tatbik etmekteyiz. ' sirilc •Necat. ,.e •Kaplau. şilep-

leri de ka~·alara südiklenmek te!ı-
(Romati.una), (maka- li.kesile kar~ılaşıııı~lardır. f'al.at 

nizma), (iıpiri!izrua) de • h~r iki ("en1i sahile n1v •• k.:-""l ha 
diğimiz gibi; (miıtisizma), lallarllı baı!lanmak sıı;·etik ın ı -

(idealizma), (materyaliz- hakkak bir varç~lanınak tcb!.ke-
) • sinden kurtarıllll.l.)ardır. 

ma ve saıre... •YELKE. -el , C'iKA.&iL\f'.'.ii 
(Coğrafya), (kopya), ..'.<hriınlzd~' i a ;.•. ~~rla , , .-

{komedya) dediğimiz gibi; keııti• ,·apuru kap!:an . :n ı:;:ın:yı 
(;>&i.:.mlocya), (meteoroloc- batırmak tı:ıli.)r·ni • rri:ıcl~ !ml -
ya), {lracedya) ve saire... nrnktadırlar. Gemi bat· iı:'"' .· 

olrn~dı, l.:a:abra rarpıp Jl!l'< b : 
(Politika), (marka), naraldı. Eatmlılığı y•r ra'; d ia 

(entrika) dcdisiın•z sibi; d l';ildir n ltunıdan çılianl:.!>.lo -
(estelikA), (elektrika), c~klir. 

{poetika) ve saire... !SON Dt KİKA 
Bu ana ıstılahlardan baş- - -

ka, (mo or), (vapur), (ti- Bugün ..aat 11 de Jfrrla.ı 'ap:.ı-
ren), ( tonel), (doktor) ru acenlas.ından aldı;:ınıtz mdu-

If•la göre kaptan ti:.:ılcrd'ğ; bir 
şeklinde, aslını bozara!. telsizle Zon~ul:Uk !imanında sn-
hanc;ercmize uymuı ve di- hırın ug nlığmcl.·-n barmamıya -
linıize gİrmİJ kelimeler ha- cağını bildirerek tchlıi.,li '"tl -
liı türkçedir. Yalnız :ı:üppe- yelle kayabra çarp:;ı ııar~ak nıa 
lik gayretine dütüp (mo _ malt için kendini h~tırııın ııal,aa-
tör ), (vapör), (tren), (tü- desi istem;ştir. Bu mihande ,e -

rilmiştir. Diğer taraftan bir n
nel), ( doktör) dememek manlar yoku nakliyatında da kul-
fertile... !anılmış olan • Yelltenci• nin De 

Şimdilik Celalettin Ezi- nizyolları hesabına kömür nak 
ne ve Selami İzzet Sedes lctmcktc olduğu aıılaşılmı. lır. 
gibi iki muharririn de bi· K"ndini batıran Yelkenciden hııı;

ks ZolJ&'Uldaktaki diier ı;~ınikr 
zimle beraberliğine f& • de dal~la<dan tehlikeli bir vazi-
hit olduğumuz bu davanın yek gelmi. ledir. 

Sabırsrdıkla beklenilen Fransız sinemacılığının ~ahcseri 

BİR KIŞ GECESİ 
Büyük musikili Dram Filmi 

Bu akşam S Ü M E R Sinemasında 
gınlar çıkaıılmıştır. Demiryolu Fransızca sözlü 
iltisak nol•taları ve istasyonlar da 1 Heyf'can ve Sergiizeşt lilmi baslıvor. Bir pi:anistin büyük aşk romanını tasvir "den bu ~i.ııema 
bombardwıan edilmiştir. 3 y u H 1 \1 ı· T AT YAN hari!<a.•ının boş rollerinde: 
BEKLİNE DE HUCUM EDİLDİ 1 • f!ı !1 • PİERRE BLANCHARD - KE1''E!: St. CIK 

İnı:iliz tayyareleri Bcrlin böl - 1 ' GİLBERT GİL ve PARİS' in COLONNE ORKESTRASI ı 
gcsi i\zcrinde de uzun müddet de- Mııhnreb.,...ine ait illı: film CIIOPIN ve BEETBOVE:>rin nıo ılern teımili - bü:yiik bir ihtiras -
vam eden yeni bir taarruzda bu- TÜRKÇE büyült bir ıztırap ı 
luıınıuşlardır. 11,liiiru;;ii;.~;-iıın;,~;;iiiiijiiil Bu aksam için yerlerinizi encl IPD nldın.nıı. " Ilugündcn itibaren g · -

Alman tebliğine göre, Berlinde ~!!!!!~!!:!!!~~!!:'.~!!!!!!~!!!!!!!'!!'!!!~!!!!~!!!~~~~ 
tutuşan bnzı saçaklar derhal sön- SAKYRAA Yarın m.ı::tinelerden itibaren programlara ilôvden: 
dürillrniiştür. Birkaç bina hasara 
uğramıştır .Bir metrepoliten hat
tında miinakale nıuvakkaten ta
til edilınistir . 

Alman . tayyareleri de İnı:ilte
renin şinıalinde sınai bir bölgeye 
hiicunı etmişlerdir. Bazı binalar
da hasarlar olnıuşsa da, insanca 

Sinemasında 
Fevkalade bir progr3nı 

İSTA.."llBULDA İLK DEFA 

CASUS 
HACI MU~TAFA 

zayiat büyük değildir. / TürJ;,istan ve Buharada cere-
AKNAVUTLUKTAKİ HAREKAT yan eden bir Casusluk filmi: 
Yunan tebliii cephede muvaffaki- , Asyanın en sarp, en korkunç 

yetli mevzii muharebeler olduğunu i dağları üstünde, bir ta~ yare 
bildirmektedir.Yeni tepeler ele ae- icinde geçen ÖLÜM MÜCA-

" 1 DELESt çirilmiş, bir miktar esir alınmıştır. İLAVETEN: 
Büyük miktarda mitralyöz ve ha- PATKONGIU KOCAM 
van topu ele ;:cçirilm~tir. CLAUDETTE COLBERT _ 

Rüyter muhabirinin bildirdiiine MELVYN DOUGLAS 
göre, halen bütün cephede meb- F'ı'ansızca sözlü ho· bir komedi 
zul miktarda lı:ar yağmaktadır. Bq ,il•••••••••••
Arnavut ve iki İtalyan ıısJu,ri Yu-
nanlılara esir olmuştur. Bunların 
anlattıklarına göre, İtalyan kıt'a
ları arasında yiyecek fikdanı var
dır. Bunlar İtalyada barLstan bah
sedildiğini ve Alman kıt•alannm 
İtalyaya doğru ilerlemekte olduk
larını duymuşlardır. 

Gedikli erbaşlar 
( 1 inci sahifeden devam) 

şartları haiz oldukları ve Jandarmada 
8 sene hizmeti taahhüt ettlkleri takdir
de eski rütbe.. kıdem ve maaşlarile 

jandanna gedilcli erbaı okulunun -
sınıfına knbul olımurlar. Bu lllllfı mQoo 
vaffaldyeUe lalı:ıl> ve ikmal eder1-
jandarma cedikli erba;ıılıj!lle jandu
maya kabul olunurlar. 

jandarmaların lotlbdamı 

Uyihadaki dij!er bir hükme naza

ran, jandarma eratı, kendisinin ve:ıı.ı l 
ailesinin mensub olduklan kaza mm-
takalarmda !st.ihdam ~-lıi• 
dlr. 

j_s_P _o_R_I 
Dünkü Voleybol 

Maçları 
Kız mektepleri arasında voley

bol müsabakalarına dün de Emi
nönü Halkevinde devam olunmuş
tur. DiinkÜ ilk maç geçen hafta 
Çamlıcaya büyük bir sayı farkile 
yenilen Işık lisei;i ile İstaahul kız 
lisesi arasın.ta idi. 

Müsabakaya İstanbul lisesi bat
ladı v• birinci seti lii/6 ile bitirdi. 
İkinci seti de y;ne İ9tanlıul lisesi 
15/3 ile ka?.annnştır. 

İk.inei milsabeka ~ bıı 
lisellİ ile BoPsi9 )besi anısında 
olmuş w neticede 1ıiriaei seti b
unan Cıqııhnriyetliler bu seli ela 

15/1% ile alm•p muvaffak .ı.. 

Dmflardır. 

Şehzade C" h Çarşı A k S!nı·ma 
ba~ı r er a kapı z a lanud" 

ınc aın ı 
. . 

Yunan talyan harp ilk Film Türkçe 

----
iZ Maedenberi bütün dilnyaca 

tanm.ınış 

ELECTiON 
Kreaoınetreleri metin, hassas ve 
garantilidir. Ym urif modelleri: 
Bahçekapı Üç Kardeşler, Karaköy 

:rm• ~ Könrü Cad. Paneiris, Beyoilu F<>
to Sllreyya karv-ı Buraan Ruhi 
mağazaları:ııda .. 1ı1ır. Fiatlar mak

tudur. 

Toptan ıiparı,ıer H R K • !e1;1i güıı 1331 !"zmı'r 
için müra.-ııat yeri • • orı ıncı IOkak No.3 

~~··,.:..: ... ' •', .,t .'": .. 1- · ... ır .• .. · . .. 

:&at, Dif; 'Nezle, Grip, lLonia.tıJmn.. 
. &Yrtlji, Kırıklık Ye Bütika Ağnlaniıızı Derhal Keau. 

bblada rtlııdo 3 ... , ıı--. TAKLtn.ERINDl':N SAtı:lllllNfZ, 
J H~fl ,VEROI': • PUl.LU Kl/Tt't.ARt ISllAllLA ISTEYl"lll 

• ., • • ' '• -.. <İ'-- ... .. • • : 
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l'E 
Cifl'lik 
' 

hayatı 
1 Yazan: REŞAT FEYZİ J 
--~--

Ona ytl!ardan sonra. bir akşam. 
v•P'Urun en alt kamarasında rast
lıımıstı.m. İ1k ~rdüğüm anda. ta
DJ111akta hayli giiçlük çektim. Ya
nına doi?ru birk~ adını attını. He
nüz, feri kavbolmamış ııözlerile, 
o da, clıkk•tle bana bakıyordu. E
lini tuttum: 

- Sizsiniz, değil mi Müstak bey? 
- Ya. berum .. 
- Sizi kavbettik efendim, nere-

lerdesini z? ırörüsmeveli yıllardır 1ı oluyor. Gaiplere karıstınız .. 
Müstak Bey epevce ihtiyarla 

mıstı. Alnında cizı?iler artmıs. ya
naldan buruşmuş, ııerd•n: sarkmış
tı. Basında hic sac yoktu. Yanında, 
eösterd ii:i vere oturdum. Bana, gü
mtis tabakasından bir siı?ara uzattı. 

- Sorayun, dedı .. Uzaklarda - ı 
yız. 

- Nerelerde? 
- Köyde .. 
- Hangi kövde?. 
- Yakacığa yakın bir köv .. An'l-

ma. ııüzel. sirin bir yer?. Hiç o ta
raflara !?İttiniz mi? 

- Bilirim, ııezdi.m, dolaştım.. 
- Soi!anlı köyü ile Yaka.cık a-

nasıl ııecınevim .. Halimi, hiç sonna
vorsunuz?> 
Tuhaftı, vaziyet, cidden "aribi

me eitti. Elimdeki d<ıs)·aV1 bırak
tım ve .koltuğumun arkasına da
yanarak, kıza söyle bir baktun. 
Güzel kızdı. O, masama dayanmış, 
karsunda ayakta duruyordu. Ken
disine ilk defa dikkatle baktıi!ı
m1, hatta. süz.düğümü farketmisti. 
Bövle sevlcr, huvumda. ahlakım
da hic yoktur. Fakat, nasıl oldu, 
bilmem. zavıf tarafıma gelmis o -
lacak .. Gülümsedim ... Bavııın. bay
gın k;za bakakaldı~· . Celılc, bir
den. yanıma geldi. Bovnuma saru
dı. Sarı dökiilmüş basımı, alnımı 
öomeğe basladı. 

TOPTAN sıııs ı;ı .. BJL SUl llh "AUA~ kAYOI BlY GECIOI ~· lb ~6 TEL ıı79) 

PERAl<FNDE 51.TIŞ; ODEON IAGAUSl.ISTANSUL BHOGLU tsTIKLAl CAD !1<ı ı~ı ı 

İstanbul Betinci icra memurlıığundan : 

İz.mitte Ömerağa mahallesinde Hürriyet caddesi 19 No. da mukim iken 
len ikametgrıhı meı,;hul bulunan Mustafa Sabri kızı Hatice Meleke; 

ha-

lstanbul 4 üncü 
icra Memurlu-

1 ğundan 
1 Evvelce Üıküdarda Tekye 
kapısında Durbağli mahal -
lesinde 19 No. da mukim iken 
halen adreıi meçhul bulunan 
AY§e'ye : 

Mülııa yetimler malları sandıln
na izafeten İstanbul maliye mu -
hakemat müdürlüğü tarafından 25 
mayıs 330 tarihli ipotek senedine 
müsteniden mezkür sandık ala -
caklarının hazineye devri sırasında 
1/3/931 tarihinde tahakkuk eden 
167 lira 21 kuruşıın 39 faiz ve % 3 
komisyon ve % 10 ücreti vekalet 
ve masraflarla birlikte tahsili için 
ipatek ııösterilen Beşiktasta Yeni 
Sinan mahallesi Yıldız Posta cad-
d<'S,nde 19 sayılı arsanın paraya 
cevrilmesi talebine yapılan takip 
üzerine adresiniz meçhul bulun -
ması has<'bile ilanen tC"blie-at ya -
pılmıs ve bu kere yapılan 14/8/940 
tarihinde veminli üc ehli vukuf 
tarafından mezkur ııayri menkule 
(180) lira kıvmet konuLmus oldu
P-undan icra ve iflas ·kanununun 
102 inci maddesine tevfikan ma -
l.allind<' zabıt varakası tutulurken ı 
hazır bulunınadıi!ınızdan 103 üncü 
madde mucibince davet varaka -
sının bir av müddetle ilanen teb -
Jiğine karar verilmiş olduğundan 
tarihi ilandan itibaren mezkur 
müddet icinde zabıt varakasını tet-
kik ve 'bir di yeceitiniz varsa bil -
dirmeniz ilanen teblii! olunur. 

Vatanda anaya huzur, yavruya sıhhat verme~e h~di~ :vtC1.:1e 

Türk Müstahzar atı ÇAPA MARKA' dır 
rasında geniş bir arazi satın al -
dım. Bir ciftlik yaptım. İneklerim, 
i<ecilerim, •koyunları.m, tavuklarım 
var. Hele üzüm bağlan.. Sorma -
TUi .. Araziyi ekip dikiyorum. Ya
nmıda, calış,kan, .sadık yanaşma -

Allahın bildiğini. kuldan ne diyel 
saklıyayım?. Eh, biz de insanız, 
erkciiiz ... D~ranam:ıdım. ben de. o
nu ötımc~e iıa,Jadım. Cc:ile, artıi< jı 
kendisini kol!arunın arasına bırak
mıs. hatta. gelip, dizlerimin üstüne 
bırakırışt• Kus e:;bi idi. Ona, o he
yecanlı anda neler söylediği.mi. ne
ler vadettii!irıll pek iyi hatırlamı -
vorum. Fakat, her halde. parlak 
istikballer vadetmis olmalıyım .. 
Amma. kepazelik. işte o zaman bas
ladı. Günlerden pazartesi idi. Ka
nm yazıhaneye ııekcek, lbeni a
)acak, beraber. carsıva ııidecek -
tik. Celile, bütün bunları bana u
nutturmustu. Meğer, saat. tam. ka
rımla bulusmak üzere söz verdiğim 

İstanbulda Galatada Voyvoda Ha.zararı sokak 132/134c No. da Nauman diki' 
makineleri Jirketi müdürü Ali Nuri Oktay'dan aldığınız (2000) lira mukabilinde 
iki sene vade ile ve birinci derecede ipotek gösterdiğin.iz İzmitte Ömerağa mahal
lesinde Hürriyet caddesinde eski 15 yeni298, 302 No. gayri menkulün, ipotek be 
delinin ödenmemesinden ötliril, paraya çe:vrilm~i yolu ile ve dairemiz.in 39/1655 

No. lu dosyas Qzerinden aleyhinizde 1•pılan ve (1166) lira 99 kuruşun tarihi ta-

------------1 Re•ikıa,: ÇAPAMARKA 
Sultanahmet 3 üncü sulh hukuk hA-

Tarihi TE>~isi l 91!'>--

lanın var. 
Ben, hayretle Müştak Beyi din

liyordum. O, hararetli hararetli 
anlatıvordu. 
:Müştak Bey, on sene kadar ev

wl, İstanbulun tanmmı.s avukat -
lanndandı. Karaköyde, büyük bir 
hanın içinde yazıhanesi vardı. 4-
1eri de iyi idi. Müstait Beyi, sonra, 
kavhetmiştİm, izini bulamadım. 
Sıındi, altmışlık var. Fakat, neş'esi 

•• 1 saa lıll11S. 

Aradan nekadar ııecti bilmiyo
rum .. Üc dakika, bes dakika ... Kapı 
açılıverdi. İçerive karım J?irdi. 
~anzaravı düşiin bir kere .. Celile, 
dizlerimin üstünde oturuvor ve biz 
onunla sarmas dolasız. Netice ma-

kipten itibaren fa.izi nizamisi ve ücreti vekJ.lel ve icra masrafları ve tahsili aksi 
takdirde ipotekli &ayri menkulün paraya ce·vrilmesi yolu ile yapılan ve devam 

eden icra! muamele safhasında: Yukarda yazıh adresinize ıönderilen ödeme em
rinin arkasına memuru tarafından verilen meşruhatta mezkür ikametglhı terk 
ettiğiniz ve yenisini bilen· de olmadığı görülmüş olmasına mebni İstanbul icra 

tetkik hakimliğince 10/12/940 tarihinde iltih•z olunan kararla yapılacak tebliga
tlll ll.Anen icrasına )c:arar ve.rilm4itir. 

kimliğinden: 

İş bankası İstanbul şubesi tarafınd;:ırı 
Büyükada Çankaya cddesinde 54 numa_ 
rada Nazire Göktuna aleyhine açılan 
alacak davasının neticei muhakeme -
sinde: 150 liranın yüzde 5 faiz yüzde I'> 
ücreti Vekfilet ve yüzde 10 tazminatla 
birlikte müddeialeyhten tahsiline dair 
21/10/940 tarihinde gıyaben verilen 
karara tarihi il5.ndo.n itibaren 8 gün 
içinde temyizi dava edilmediği takdir-

(ABDEST BOZAN) 
ded.iiimiz şeriUerj çiğ sığır et.iyle yapılmış pastırma ve sucukları y~)'l ıleI'· 

de hasıl olur. Uuznluklan 4 metreden 10 metreye kadar olan bu sollıc<ı,n-

lar kanımızı emerek bir<>ok tehlikeli hastalıklara yol açarlar. Bunlardan kur· 
tulmak için en birinci dt:va TİMO FUJdur. Kutuların içinde taru ı.- t:rııall 
yazılıdır. lier eczanede bulunur. 

Sıhhat Veklletinhı. •;b t "nt llaladir. ~~ Ue satılw. 

hala yerinde. 
Yavaşça kulağıma eitildi: 

lüm. Tafsilata .ııirişmeyeyi.m.. O 
ı?ünden svnra. bizim ev celıennem .. 
Uzatmıyalım. Biz, yirmi beş sene 
sonra, kırk ytllik hatundan ayrıl
dık .. Bu hadise. havatun, srhhatim 
üzerinde eok müessir oldu. Evim 

- Sormavm, dedi, kırkından 
ııonra &az çaldık, bir halt karıı; -
tırdık. Havatımı altüst etti. Benim 
yazıhanevi hatırlarsınız. dağılmıstı. Artık yorulınustum da .. 

İ:ı:bu ililn tarihinden itibaren 20 gün içinde yukanda yazılı borcu masraf ve 
fa.izlerilc ve avukatlık üc~tile birlikte tamamen ödemeniz 13zımdır. Borcu öde- de hükmün ke~bi kat'iyet edeceği ilfın 

olunur. 940/1708 mez, tamamına veya bir kısmının ödendiğine dair ait olduğu makamd<ın icranın 
'~~~~-~~~~~~~~-~ Timofuj, Timofuj, Timofuj 

Kadıköy ikinci sulh hukuk h~kimli - :~~;!~~~~~~~;~~~~~~;;~~;;~;:;;;;;;;~~~;;~~ 
geri bırakılması hakkında bir karar getirmezseniz hakkınız.da icrat muameleye 

devam olunacağı. gibi yine bu müddet içinde yeni ikametıiı.hınızı da bildirme-j 

niz llzımdır. Hususatı mezkılre 20 gün zarfında yapılmadığı takdirde muamt:.
leye tamamen gıyabınızda devam olunar~ık merhun gayrimt"nkulUn paraya .;evri

leceği ödeme emrinin tebliği mak.ımına kaim olmak üzere 2() gün müddetle ilfın r 

ği.ıden: • 
Kadıköyündc Kızıltoprak Rüştiye !'!O-

- Evet.. 
1 
Yazıhaneyi kapadım .. Çok şükür, 

- Bır ııün bir arkadas telefon i' beş on kuruş nara da yapmıştık. 
etli. Bosta kalmış, kabiliyetli, hu- , Bana veter, çok ,bile l(elirdi. Bir 
vu, ahlakı mazbut bir daktilo kız müddet, şehirde oturdum. Sonra, 
tanıdı.gını söyledi ve bu hanımı, eski bir askerlik arkadasımın tav-
yaı.ıhaneme almamı, hirr.ave etme- siyesile bu çiftliği aldım. Şimdı 
mı rica etti. Düşündüm. Pekala, oradavım .. Rahalım ivi.. 
2dsin, dedim. 

İstanbul ı.rtinci icra memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mı.ıhcuz ve pa -

raya te\Tllr.it-si muko 'ter 50 adet tahta 

Ertesı gün kız geldi. l(Örüstü.k. 
!Muvafık bulduk. ls0 başladı. İlk 
f'linler, bilsen, nekadar İYİ idi. Bu 
zamanda böyle ·kızlar da \·armış, 

1 

nıasa, 50 ndet hasır koıt k, ~andalya, 
diye hananlık duyuyor, takdir e- bardck ve gazinoya aıt cfya 19112/940 I 
d" d · tarihine ır.~sad"C perşembe gJnL saat I 
ı~or um. lkı av kadar gecmişti. 1 on beşte;ı on yediye kadar Dryoğlunda 

Bır ıriin. Celile - ismi Celile idi -

olunur. (1197) 

Devlet Demiryolları ve 
U. İdaresi 

Limanları 

İlanları 
İşletme 1 

·----Ko~·d 

dahi-
Muhamn)en bedeli (1650) lira 0Ia11 (500) ICg. 5 m/m. lik örülmemiş 

amy::ınt 3/~ / 1941 cuı.ıı:ı, gürü ta.:ıt (11) on birde Jlaydarpaşada Gar binası 
lindeki komisyon tara!ındon açık eksi!tmc usuli!c tahn alınru ıktu. 

' Bu i~e girmek isLyenlc ir. 1~1 lira 75 ku;:uşluk muvakk::ıt teıninat \·e kanu-
nWl tay n ettiği vesa!k~c b rl:k•c eksi;tme günü 1!;J.~tine kadar komi;.:;yot'::: n1üra
caatları lftz1md1r. ' 

kağında 27 :-.:o. d3 oturan ölü komiser 
mu~vini İsıı :ail oğlu reşid Mehmet C
lôlettin Ünlünün hacrine ve kendisi - 1 

nin ayni hanede mukim anası Saadetin 
veJfıyeti altına konulmasına 13/12/940 
tarihinde k~rar verildiği uan olunur. 

940/370 

Üsküdar osliye huku:, hakimliğin 
den: 

?Jeliiien~n gaipliğine hüküm it.ası ta
l<:bile Rcctb Uygun vC'kili a\'uk~t Ali 
tarafınd:ın açılan davanın yapılan m:ı

haken.csi sonunda: Kanunu mt"dcninin 
1 

31 ı nci mrıddcsi mucibinre mezbure :r..1e_ 
İst.ikUH caddeslnd~ Halep çar~ısı namiic Bu i •e ait şartnaırıelcr k·ı ti-yonda:ıp::.:-a!'ız ol~'r::k dağıtılrr.akta0.:r. 11869 ik !?ÖZÜ iki ceşrne odama ~rdi. Ne ıq .. c. in 13"!) tr.rihinden itfbarcn gaip-

\'ar. Ya\·rum. neye ağlıyorsun, baki maruf 140 Xo. ıu kah'·"'· bar ve gazino- b liğine 11.'.!J.'940 tarihinde karar \•eril-

h . _,_ b sunda atık arttırmil suretile satılacak - D • " k tt ·ı A • S«na ıç y""''mıyşor. sb lkayım erı VC agıısa ar Jfffia } anJ mış 'e hüküm kendisine tcbE~ odıle -
Ur. Arttırn1a bedeli nıuh .nmen kıyme-~özlerinin yaşını. sen güzel kızsın,! m<'r-ı;~ rıl~ ıığı:nd.,:ı tebliğ rna~:amına kn_ 
tinin yüzde 'i5 ini bulııi:ıdıj!ı takdirde T.. k H K 1 f ı 1 V · ı · Ş b d eiizellere ai:lamak yakışmaz de - ur ava urumu s anuu 1 ayet u esir. 3n: frn ol•n k foore_mohkome di\·onhane-

d:m.. ikinci arttırına 24/12/9-tO tarıhine mü- 1 sır.<' a ·1 1 , g.lıı ayrıca P.C17.l!'te> Jte Je 
sadi! !'alı günti a ... nı saatte jcra edile- K b b d t k l"\ '" • d •- 1 k d · ba kl Kız, birden heyecanlandı: cBen ur an ayramın a e~ -ı cı ırıız ı..cor .. ı ın an wp anaca eı ı ve grsa ar pa- il5n o1L ıu... 9391688 

,2'Uzelinı. dcitil mi, Müştak bey,, de- ceginden talip olanların ye\·mi mezkür- zarlık surelıle ayrı ayrı arttırınaya konu:muştur. ı-- __ 
d E t d ,. l da hazı.;. bul '!"l:ır;:k icra mt"muruna mü- 25 kilnunuevvel 940 f::arşamba guıı•ı saat 11 de arthrn ası yapıl::ıc:ık ,.e fiat ı-------------...,,.,,,.,,. 

ı.. ve , eaım, ııüze sin ,tabii.. 1 , , • 1 
.,, k k B 1 , 1 racaat •Y••m• en u .. n o.u.mr. 940/40.7 mu,·afık. görülür>c ihalo edilecektir. Dr Ha•ız Cemal 
vır usıırun yo .. oy u oos u. ars- 1 ı 

lan gibi kadınsın .. Kız. biraz cesa- Sahibi ve ne~riyatı idGre eden 1 Talıp.cr~n mP1.kür gi.ın Yt" saatte ş~rtl!ar.ıey. ı;'.()"'rnE-k için de hergün Cağalo~- . 

b im 
~r b' d ~ lunC: , : .,, merkezin• müraoa,t elme:ori. 11768 LO!{MAN IIEKİM 

'.!'el u ust!J. • a.tta, ıraz a .sı- Baş muharriri DAHİLiYE MÜTEHASSISI 

:~:~:\;~~:~ .. ı~ic~~· 1:?~4 ETEM İZZET BENİCE ÔKSÜR:::N LERE L' I T; \l N H 1 K ~ l [ U Dl~., \luay•nc .?;~:~;·:~u-!~~el: 22393 
bala 40 Lra ile çalı,1yorum. Ben Son Telgraf Matbaası it il '' · X • ·• C: !\ti• ' 1 

lu, gözleri aln~~n hizasında kıp - Biz ve yenı)erı pıyudc..:ı sQ.,·a-
kum.zı yüzlü, kapkara bıyıklı, rilert )·ct~~me~ için rnüte:ınL.ttlıycn 
korkun:; b:r adamdı. cebri '"' lıulı yürüyorduk. 

Turnacı, dik dik, sert sert etra- Biz, çocuklar artık yorub1uş ve 
:Una bak:yor ve hı.zL nefe, alarak bitmiştik .Yeniçeri piyadesınc dik-
konll!iuyordu. katli dikkatli bakıyordum. Onlar 

Bizin: bayraktara şöyle hitap ne halde acaba?. 
etti: Yer.iceriler hiç bana m:sın de-

- Merhaba, Mustafa bayrakta- nııyorlardı. Taştan ta~a t;pk1 bir 
rım, kahramanım! Hoş geldin!. dağ keçisi gibi sekip gidiyorlardı. 

Bizim bayraktar, piyade yeniçe- Halbuki yeniçerilerın zırhları, I Yazan: / 6 kender F. SERTELLi 

Y UZ SULTA SELi 
Ha lif elf!r Diyarında 

~Jo. 1.ı Yazan: M. SAMI KARAYEL 

Çabuk ve iy; çij!nemeden yemek yiyenler, 
fazla baharatlı ve biberli yivenler, bilhassa 
icki içenler midelerini tahriş ederler. 

EK~1Ltı<, HAZIMSIZLIK, 
AGIRLIK ve Baş dönmeleri 

ve yemekten sonra bütün vüeutte ve mided< 
a,iiırlık lıissederlcr 

Yemeklerden bir saat 90nra birex Wıtlı kaşığ 

MAZON HAZIM:SIZ-
alınıraa LICI 

r111IDE, EKŞİLiK ve YANMA
LAR iNi ve BARSAKLARI 

yakan zehirleri ııicierir. 
Sabahları ac karnına alınırsa İN KlBAZI ciı>feder. $eker hastalıiıı 

olanlar bile ıwrkusuz alabilirler. 
iıııııma:H••• Mazon isim \'e Horos markasına dikkat. 

\ __ ı_"_h_is_a,_r_ıa_r __ u_. _M_J_i-d _ü_· _rl_C.=A:...u_· n_d_~_ı•_.:_ 
I - E\'saf liste3i, r<'sıni mu :bince 6 dan 50 m/n1 kadar 45 şer adet deli" 

mastar müte<ıhhidi na:n ve he alı: na paz .. a ·hkla satın alınacaktır . 
11 - Pazarlık 301 XII/940 pazartesi günu saat 14 de Koıb~·t<l;ta le\-::ı~ı n ve 

mübayaat Şl~besindeki alını kun .i~yonunda yapılacnl-..lır .. 
111 - Liste sözü geçen şubeden par:ı~ız alınabi!tcCE-!• gibl re::.im de görlilebılıt: 
lV - İsteklilerin pazarlık iç'.ıt tayı.10Jı.;n~n gliıı \·e sa~,ttc tctli! cdc..'Ce!(lrrı 

!iat üzerinden yüzde i,5 güvcnn1e paralarile birlikte nıcıkUr koır,isy ına rııura .. 
caatları. 11810 

rına. onun z~1hircn sahipleri olaJl 
Türkler larafıncian dcıiil. btlk A~·: 
ruoalıların himmet 'le ı;!avrctler 1 ·""' 
ııeldiğini görüYordu .. Bunu ~öre" 
halk - simdi siz de süyle:vin - hLtP~1 

tarafa temayül ııöste:rirdi?• (1) 
Yobancılar buralara gelere~· 

riden birıni iarset ederek: sil~lılar;, çantaları da bir vük teş-
- Gel!. ' kil ediyordu. 1 Suriye ıslahatı meselesi 

Halbuki bu köpekler her s:lva- hepsi ben yaı;ta güzel ve kibar ço- Dedi .. Mızraklı yeniçeri, yerin - Bizim ise hiçbir ~eyimiz yoktu · 

. . 
su varının Ben iki ara una girmiştim 

.'/o. 7 O 

nedir? 

orr\·asızca bircok arazivc sahiP '
1

e 
hıik ın oluvor. ha,tonelcr. darül ' 
eytamlar. darüliı~ezelcr, ;slahha -
neler acıp mcınkkctin ihtivacla· 
rına. dertlerine careler- arıvoı-. 
Halk insanlıi!ın faziletler;ncien. i• 
lim ve mederuretin telifımülün ' 
den ancak bu yabancıların hin' ' 
metile haberdar oluyor. istifad• 
e<E\•or .. Suriye liman!arına bır 
Türk vapuru uitramıyor; Simen • 
diferleri. limanları Fransızlar; 
tramvayları Belcikalılar vapıvor· 
Şehrin elektrik işlerini onlar di.İ' 
sünüyor, onlar temin edi\'Of···· 

rivi atından asa"ı alır tak•mın _ euklarclı. den oktan yay çıkar ıribi fırladı, Sonra biz dağ çocukları olduğu - Fakat, ııelelim bu isin ic vüzüne. I vardır. Buralarda hususi tetkikler 
dan. idi. Fakat Türk ak.ne;s, hem B:.. giirdüği.lın gençler sonradan hemen üc;. adımda bayraktarın ö- muzdan yürümcğe alışkın idik. •Surin ıslahatı meselesi. sek - yapmak, mahalli ihtiyaçlara her 
soğukkanlı ve hem de kırbaç vur- Mercdnb:k meydan muharebesin- nüne geldi. Omuzundan m.zrağını Bir akmcı, yanık yan.k şarkı söy- linde ııörülen (Araplık - Türklük) verden önce görmek icabeder. Bun-
mas:nı ne de güzel bih\'ordu. d R d d Müh d k h indirerek sağ tarafına tuttu ve lüyordu. Güneş hepimizi ka\'uru- davası bu tarzda baslamakla bcra- lardan ııaflet eden. ve •bilhassa ma-

e, 0 os a, aç a a raman- elini kalçasına götürerek dimdik yordu. Ögleye kadar yürüdük. ber, Surire meselesinin, daha doğ- arif sahasında yıllarca hicbir var-
Artık her ~ey hazırdı, Çavuş: ~~~d~östcren yeniçeriler olınuş - ve merdane bir tavırla emir bek- Nihayet bir su kenarnda konak- rusu <Arap ittihad1> davasının ha-' lık ııöstermiyen hükılmet şüphe 
- İleri arş!. ladık. Akıncılar attan indiler. Pi- kiki bir safhası vardı ki, buraya yok ki buralarda halka kendini sev-
Dıye baöırd'. B~vraktarın kolu Ba)·raktar ag'a bı.zı· bekliven a ledi k k · t · · , - · ) adc yeniçerileri kollarını sıva _ hic imse temas etme- ıs em1yor- diremez. 

ilerleıni •ti. Biz şimdi onun ardın- k.nc1larm reisine, elini alnına ve Bayraktar, lxmı Lşaret ederek: d'lar <udan abdest alp he b du. Suriyede ilme. sanavie, hüner ve 
dan gidi\'0rduk. gögsüne gi>türerek selam verdi. - Bu Çocuğu al yerine götür. d. '"' kıldı! S 

1 
P ırk- Meselenin en müz'ic ve cansı. marifete .. Hulasa insanlığa ait her 

u-n ı"kı· su" \·ar;nı·n arasına gir B · .... · · · d Konak )"erın· de deftere ka~·dederı·z. en namaz ar .onra yeme 
"'" ' • • 

0nım gozum ye• ıçerı pıya e yedik. kıcı ciheti Araplık - Türklük dei\il, ne varsa !renklerin malıdır ve on-
mı;;tirn. Llkin yaya gidiyordum. neferlerinde idi. İlk gördüğüm ye- Dedi. Tekrar yola düzüldük. Şimdi Araplık - frenklik meselesiydi. A- Jarın himmetlerile vücude ııelmış- (1) eski valilerden Hüseyin "":it 
Bu <ü\·ankrle' irümek kabil mi? n ~er, pi•·adeleri bunlard,, Sonradan o"g'r ndı'm kı· bu µı·,·a a 1 o t a ç k rdıklar sla t' B · T l't B " d ı;g·ı " , , , e . • - büyük bir dağı tırmanıyoruz. Te- r p arın r ay ı a ı ı - ır. zım eyın, a " eye gon ere alt 

Jf Prr:en bağ rdım: Başlarına giydikleri külahlarm de yeruçerinin adı Lala HüsPyin i- peye geldiğim zaman Elbasanın hat talebi belki hükumetce hususi Biz, mahalli icapları düsünmi - mekluptan alınmı,:.r Mck1ubun 1 
- B na da bir at verin'. Nasıl üst tarafı beyaz, en>X'Sini ortadan miş. Beni loolumdan tutarak yeni minarelerini uzaktan görüyordum, bir sekilde is'af edilebilirdi. Fakat, verek. resmi muhaberatta ve mah- tarafı ~öyle devam ed•yor: cBöyle b, 

gı zi takip edebilirim? kalpa/tm boyun örtüleri iki omu- askerlerden ikisinın arasına koy- İstanbul hükumeti, Suriye ve A- kemelerde arapca kullanmamakta men,leke1e siı, halkı •oymaktan o•ışl<' 
A': ~--nın bı•ı ccYap verdi: zundan earkıyor, göğüslerinde bu- du. faa~:~:n;,:~;:;1~çkıra ıhçkıra ağ- raplık meselesinin en müşkül ve ısrar ııösterirken; !renkler Arap - b:r ş·y diiıünmiy.n rohıl ve fid, ad•";" 
- Yu•:.i evlıi~'. Avakkabıların Junan zırhlar üç parlak madeni o z~~an bayraktar vıihek ses.. T d . vahim bir safhası olan bu (Arap- !arın tarihine. edebivatına. felse • lan vali diye gönderiniz.. Sur:yrl' . · k ~.. epe en inı.şte meşe ormanının el· ye" Yiı. :iye yurüye as ·er olur- levha ile birbirlerinden ayrılıyor, le: d lık - Frenklik) davasının halline fesine ait çok kıymetli ve sa,-ısız ka•akçıların, haramilerin, e>alilin .... 

sun' göğüsleri pırıl pırıl yarıyordu. 1 kenarın an gidiyorduk, gölge ve doğru bir adl.m •bile atmıvor, hatta eserler vüeude getirmişler \'e bu lerıno bırakımı .. Halk. insaf vı· a~ı<" 
B h lı h B 1 d -edleri arş!. serinlik gayet güzeldi. sadece bu meselenin sathile meşl(Ul memleoketlere feyiz ve ha,·at ver - yüz:in~ gorrnr in; meml•kct yuıd:ıJI• 
aşım önüme e~dim, ız 12Jı az arının omuzun a Ağriboz D i. Sai! yanımda yürüyen arkada _ 1,. 

yürümeğc başladım. Akıncılar tüfeği, bazılarırun da süngülü mız- Yola düzül.dük. Bır' mm akıncı 'Ik d f 1 k b olarak, isin tehlikeli cihetini ııör - mislerdi. , , körrüden, ,·osaiti nakliyerlen m"..,, 
Drac: yolunu tuttular. rakları vardı. şım ı r c a o ara ana: rnüvordu. Surivenin han~i taraf-rıa "l:>altm~,. n.. katsın, t<'baanızın çt><·uklarını 

süvari öne geçtiler. Bjz de yaya o- - Nerelisin? (Araplık - Frenklik) meselesi olsanız. orada ecnf'hilerin :J\"jia ı,. ıte. okılş~ın, on!a ·a endi eıı1cl· 
Nıhayet 5'>Seye indik. Orada o- Bunlar bizım bildiğimiz gibi k:ı- ]arak onların arkasından yürüme- Diye sordu. Konu.şmağa b~la- nedir? er11" 

tuz kadar daha ak:ncı ile yirmi ka- lıe taşımıvorlard.ı. Hep iğri kılıç- ğe ba:;lad:k . dık. İzah edeırm· ·. mt ıylac?~ khadar rokl· e~e !erini. mek- ı'•. "'1 cıu~hg•bı\nnkrı, •(bıl""h'";· Si• ~ ~iC 
d · d k b" k ~- d ! d etı CT'lnl., astan° 0 r111· "O"ı·u"rstl - ;te n •o ' l C U O c ka -ar pıya e as er, ır o a=r n ar• var ı. Lala Hüseyin ve üç arkado•ı ö- - Elbasanl".·un.. ' ' ~ · • <k-

--t Avrupa ile Asvanın temas nokta- nüz' bır tcdtJ, el. n \ık. gi" ""'1 "''"' 

yaya ylJrüy"n benim gibı gençler Yeniçeri bölügım··· e kumanda e- nümüzde, mızrakları omuzlıırın - - Ya sen? •ında )•a·ıvan bı"r hu"ku'~atı'n 1• ~ • tısıJI' • 
__ ........ _.. _ _._..,~~-'"--'"-._~~...L...ı.~.ııı...;....,..,ı.,....::..._....., .... .ı....a..tw;ııı..J....ı;L;ı...ııiıi.i.ı.:ıİıı:Lı.ulı...,,_~~----~.:..--.::...~~~-~.J.~~~:_:~~_J_j~~l:::i.:!:"~~~~~~~'"~'~~~~.,!~·~~~·!r~ı'!"e~J!ıa~l~'~·ı~in!s!a~ı!ıl~· ~~~n~r~·~""~ .. :Y:'~':'~'~~~<~~ı~:'~•~•:•~· ~~~ (Devamı var) ya; ve ı :ım.ai bJrcok vazife~eri n·\ı·etin. t"'~Ü ;\nkcndı \~taı . • aen n_ t:l., ...,;;;blır nı. > 

ı ıJevamı var) 

il 
·I 
t, 


