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lfQrbi Balkan-
1-Qra yaymak 

• 
l3tiyorlar ! 
l'tf~a yapılan ha
DQ bcu.':atı ağlebi ihti • 
nı..ı Y agoıılav yayı da 
hor be ııokmak ve .A.l -
llıorı - Türk - Bulgar 
llıiidahaleU:rirıi de cel
betmek ve cihan harbi
llİ vukaa getirmek içirı
d' t iT., 

~~ETEM iZZET BENiCE 
' ....... ordu. kalırama.ca bir 
'-·~~lıı IOlatlum n ıoıaııııw Ar· 
lı.ı 1 ll.k lopıalli.rı ıçinde ltal
ıh ""•Vibuoılo bellı.cmii::uu kır

\1.ı ~l.ııulı.ea ı.u.leııJoırc Yu -
"' ı'~•ııuı Maaastu tehri aıeç
:ı-.. •YYıtreleri.a taarrıutWA ut -
~~· Ceaulri ı:uı:eıJavy""ın 
"ti 

0
f_• •il yaiaa vili.yM nıq • 

~ """ Maa.onn ._,wıau • 
\u iç;,,ıı., lticçek ih•P..Ueri 
~4(;" l:ÜaÜJl .. mlib.iaı it.Adi
~· lıta....,.tır DJ~n ı.-ıı.r -
~ edilir?. İlotimaUer ~ulllardır: 
~ı.;:}ı.ını. tayyarecilerinin 
a-.:~ 

~tiı.,~liz veya Yunaa tıı,na -
~ ..... , ..•.•. 

14,lt,.Y llzoolnyanın harlH mü-
t"'1 tııı tabrilr. edecek bıoüar. 

s.~lılı. en ..... "le en ııayıf ih
ı"' •r._ 1'anareeıliiiıı bueünkü 
·~~~ •e bar IUiyün, ller köp
~~ ile elle keamu~ gılıi tııy-
1~.,Q 1>uı..11abilmesi imkiıunın 
~ lttevcudiyeti ka7'1snıda 
~il •Seliıı.ik. veya •Göri· 

~li lıa ~- bvmbalar alıbaası ilı
\ O lıa ita ı:üHiaç olmak «erek
\~~ ha.ti.ede kast ara • 
~Qı. ır. Kuttaki ibtimaller 

.\-.. •dır: 
~ lıııu~g.,.lavyumı bıinat kaııt
a..., 1 """'ı. 

' lalyanlanıo kastta lıaJwı -
r• 
'~urllnan n İngilizlerin ka
,i~ 11.tııttası. 

~ı,:'~11«\lar, farunıuhal olarak 
ı e .. 

t ~ nıuttdlk olarak hare -
~~~ •tntek •e Se!aniğe iamek, 
~~ti~•dusuna feriden Vlll'DlAk 

~~ •. tınde bulunnıad.ıklarına ...... ' 
lıı İıtıt:Yaraklanua, bulun111ala 
, la~ •n oluıadJi:ın• ve lıugüııt ...... ,,. ı 

t '% ' len en ziyade muztar:p 
'-'ıııı~•:ll.iın olduklarına göre 
1 l,.. ~·anın hır h5dise çıkar • 

~~~~a 11 ın~vzuu bahis dci::ildir. 
'q tı., ~ "~ Inı:-iLizleriu böyle bir 
1,,.dti(;ı:.lıınması ihtimali de va
~I~ "· Ynnan ordusu İtalyan 
~L''•~~ı Arna\ulluktan sökiip 
1:.'<b11 kad~r b:,· kudreti kcn
"1tıııı· tııanı.::; : nda '" tekbaşını!a 
~ri 'Ye ha~laınışlır. 
~I· bi :~11.in düşmesi ile beraber 
~ı'liır lıınaı ı:arp ıstikanıetiııde 
\~>tg~«ek ve lıalyan kuvayi 
~-.1•ıı1~n arkasını çevirmiye 
'1"' '•ıı olacak olan Y ı.ınan or -
~llır tıbı Arnavutluğu İtalyan 
~I da lJıa belki de en kısa bir za
~1.•r. ı:b•d.i mezar lıaline soka
~~ ·ı·,1ikgııız lı~va kuvvetlerinin 
~ 'tııd <le. ve Italyaııııı şark kı
\ de ~a ı:osterecei:i azami faali-
ıı~.1;~. Şüphe yok kı Arnavut
"~ İ!\t'ırn .. c..h?masına ~e A.rna· \! •lı •klalının ıarlc cdılmesine 

\~ta~ •aktır. Bu vaziyette Yu· 
\~lııı•te ve lıtgillercnin mağlup 
~"'4 k haşlanmış bir ltalyan 
'

1 )•ltı •rşısında yardıma ilıti
~ijd•htır ki Yııgosla\·)anın har
~~ h •lesıni tahrik ~decek lıir 

·~ -~~t ~lıınsun. 
1 t". ' •hı .. h • k 

11 1\ıtlıi • lcı ı lunal olara ıik-

t ~11,' •ltal~·anlarm,ı..as~.ıa ~u
~. ~ij, İt farazıyesı m.ımkımdur. 
~:i l:(ttı~k~lya l'uıı:.ınıslana tanr
~ b~k, • kendi iıayati, istik • 
\~ltııı, htııından en büyük hatayı 
ı, • i~~~ı~•bmda aldanmıştır. Ve 
\,toii ~~•.•!ere kapılarını açacak 
'-~'4tır u arzedecck kadar al
\ t lııiJİ Sonra da mazlum Ar· 
~~ ~ \>~ •linin yaralı sırtına ba
\'~ i,~•n.rnilletinin üzerine a-
,1~"-i,~ htış ve bunu yaparken 
,~·ı~r, .~ın İçinde bulunduf:u 

:•ti~~· \t: ~eınemiş, Yıınnn ordu
"· 

1 ~t :·~ tahkimatının kud
' 1~1 •Ilı azmini ölçememir 
·~tı/• \' 
\1, ~ı, ı,1'na11istanda ve Arıııı-
~tı, lııağ~!un prestijini kaybet
~'11,dıır tıp olmak tehlikesin" 
~111 1 1~ d lfarbe girdiğindeaberi 
·'t11.•tt 1 •fa siliıhlı "e ciddi bir 

'· l~Şebbüs eden 5000 tay
C l'L - Parça harp pmili, 
~11Lı 3 ilncü ıahife<W ) 

Manastırı 1 

bombala
ma işi 

-
Bir Yugoslav 
şehrini İtalyan 
tayyare /erinin 
bombaladığı 
anlaşılıyor 

Yugoslav hükumeti 
şiddetli tedbirler aldı 

Görice Mtllmmetinde p.idedi m11hare\ıeler gören Bep vadisin i:a ~'baJrqt bir giiriiıRişü 

Belgrat 6 (A.A.)- Meçhul 
on tayyare tarafından dün 
lllana>tır askeri merkezi üze
rine yapılan bombardıman 
hakkında, Belgrattaki Yunan 
sefiri, bombardımanın Yunan 
tayyareleri tara(ıudnıı yapıl
mış oldujunu ,iddetle tekzip 
etnıistir. Göricenin 

teslim 
olması 

beklen·yor 
l\~uhasara edilen 
şehrin etrafında 

fidd tli muharebe
ler o!uyor 

Bir İtalyan 
kolu daha 

muhasarada 
Atina 6 (A.A.) - 1tiınada şa

v;ın haberlere eöre, Arnav;ııtluk 
hududundaki Yıman ileri hareketi 
devam etmektedir. Yunan ltıt'a!arı 
Cöncf'Ti muhasara etınişlerdir. 

Yunanlılar sehrin müdafaa hatla
rına el bombalarile ve ~le 
hücum etmektedirler. 

Merkt'z cephesinde b.ir İtalyan 
kolu Pindus daklarından birinde 
Yunanlılar tarafından muhasara 
edilmıştir. 

Yunan tavvareleri dün Arııiro -
kasln ·vu mm·aff~kıYctle bom -
bard. an Etnıistır. 

Yunan Erkanıharbiyeai 
memnun 

Atina 6 (A.A.) - Dün öile -
den sonraya kadar ııelen haberlere 
ııöre. Yunan erkinılıarbivesi as -
lreri harekatın seyrinden son de
rece memnundur. 

Mihver 1 

duvarında ı 
il rahne 

Yunan hadisesi 
büyük müşkülat 

çıkarabi.ir 

Yeni nizamı 
korumak kolay 

olmıyacak 
A tina 6 (A.A.) - V a.şinl(ton<lan 

bıldirildııline ~öre, cNevyork Tav
.mis• ııazetesi şunları yazmaktadır: 
.Jiitler.i:ı ı;ıörüşü ile yeni bir nizam 
lı:urmanm ltola.v bir ı;ey olmadı~ 
anlasılını$tır. Yunan had.iBesi müş
külat çrkars'bilir. Çünkü Ywıan -
lılar muharebeye atılmışl:ardır. 
Nazist ve Faşist duvarlarında za
rarlı ilk rahnevi açabilirler.• 

İhtikar yapan 
bir sebzeci 

mahkum edildi 
Eck!r, Sarıyerde yüz
de yüz kara kalkışmış 

Bekir isminde bir scbzrcı Sarı
yerde sırrk domatesı 7 kur~ ve
rme 15 k:u~ sivrı b>ben 7,5 ve· 
rme 12.5 ka satmak SU<;ile milli 
.korunma kanununa muhal:ıf hare
ketten asliye 7 ınci cezay• verıl • 
rniştir. Dünkü celsede fiat müra-

Ruzvelt 
y niden 
seçildi 

Kat'i netice ,imdiden 
belli oldu 

v~ 6 (A.A.) - Amerika 
eumhurreisi intihabının netice -
leri bu akşam belli olacaktır. 

$imdiye kadar alınan rakam • 
lara ııfue. Ruzvelt, 35 hükômet 
dahilinde Vll.ki'yi m:ıfdiıp etmiştir. 

Unaytcd Pres'iıı Manastır -

1 daki muhahiri, tayyareler ii
ı:erinde İta1~·an forslarını va
zıhan giirdüğünü beJan et -
miştir . .Muhabire güre, bu tay 
yareler Fiat B. A. 20 tipin· 
dedir. ı 

YUGOSLAV HÜKÜMETİ 
ŞİDDETLİ TEDBİftLER ALDI 

Belgrat 6 (A.A.\ - Resmi 
bir tebliğde bildirildiğine gö
re, Yugoslav hükôml'li. Yu -
gosJav arazisi ntasuniyeti.nin 
ve Yugoslav bitaraflığının ih
laline mani olmak için şiddetli 
tedbirler almıştır. 

Ruzvelt halihazırda Cı.mıhurivctci -- -- - - -

=~~~~;n fazla rey sahibi bulun- ıh ti yar kunduracı 
~Nevyoriı: Taynıis. ve •Nevyork 

9 
d .., 

Herald Tribün•. ıı~eteleri, Ruz ~ yaşın a ÇOCUgU 
veltın tekrar mtihabının şımdı 

!lı:at'l olduiimıu yazmaktadırlar. f d 1 
•Nevvork Tavmis• ıı:azetesinin ise yara a ! • 
Vilk:i partisini tuttuj?u hatırlarda
dır. 

( Det1amı 3 iincii •ahi fede ) 
Bir genç de bir sigara 
yüzünden arkadaşının 

kafasını yardı 
Ortaköyd~ Dcreboyunda katolik ki

Ji.qesi sokağında 5 numaretda otur.ın 

~rei oğlu 9 yaşında Serveti Ortakôy
da 'P.'leşrubet sokağında oturan 4.8 ya

ıın et Ahmet kundura bıı..--ağ.ıe :>ağ ba
cagında.n )'aralamı i ... ~. \~ grz.ü çocuk 
Şl.slı çocuk hast::ınesıne kaltiırılmış -
tlr. 

F<Jtlhte Ortaçl"şnıede oturan seyyar 
boyacıAli oğlu Mustafa dün akşam KU
ı.:ü,kpaz.ardan g('Ç(.'1"ken Rasun oflu 

Kadri ismınde bır arkada~ı kendisjn

den sigara istem.iştir. Mustafa verme
yince Kadri kafasına bır taş yapıştırıp 
kaçnuştır. Yaralı Cerrilhpiıl:ia hastane
sine kaldınlrr.ı~!l!". 

Yunan - ltalyan 
harbine ait diğer 
telgraflar üçüncü 
sahifemizdedir. 

vnziy"ti ~östcrir harita 

...• ~·ı.· ~.., .(':ij ... .. , ~ -.ı.••· 

.AŞ~.E~· G9Zl~E; 
:c ·E~P H E~L~E'!!R ! 

. ka:be kamısvonunun sebze satıs -

1 

Jarır>da Bogazi.çinde azami yüzde C'c,,hede 50 kar edilebileceitinı. halbukı Be- ı •----------11111111111 
'lı:irin yüzde yüz kha teşebbüs et-
tiğinl bildiren cevabı okunmustur. ı 
Bunun üzerine muhtekir sebzevat-

KISACA 1 
''Hayret efzayı 

ukul,, 1 
Bizim mnhut arkada9la ko

nuıuyorduk da: 

-

cı 25 lira para cezası ile 1 lira mah-1 
keme masrafı ödemei!e mahkı'.tm e-, 

dılmişt.ir._ --------

Şimdi 'l'unan deııiaiacle ~erine mühim nufeler almış olan Yunan 
Torpitola rmdan biri 

l KüçOk Hanım yavaş ~~e R 
il 

~ ........ ::. .. v. ... ' - .,..,..\> • ...ı:"-· 

Göriçe önünde 
Görünüşe bakılırsa. Yunan hu· 

dudunda harbın en zıya<fe ınkısaf 
ııösteren cephesı Cörıce ı~tilrnme
tinde devam etmekte olan sıddctli 
muharebelerdi·r. Yunanlılar Cörı
ce ılcrısindekı hiikım tepelerden 
birinı ele eecirmıs bulunmakledır
lar İtalvanların bu cephede müs· 
klll vazıvete düsürüldüi!üne hük
metmek lazım eehvor. Sarıı arazı 
dahilinde cerevan edoo bu muhare
belerde, İtalvanlar motörlü kara 
vası taların<lan ıstifade edemedik
leri ıcın. alp kıt'alarıle ellerinde 
kalan dii!er hakim tepelerde tutun
mağa calısmaktadırlar. 

Bır ııeneralın ve bın ikı vüz ki
sinin esir roıldi((ine daır gelen ha
berler de. İtalyanların müskül va
ziyete sokulmus olduklarını ve bu 
vazıvettcn henüz kurtulamadık • 
!arını ifade eder. 

Muharebenin gerek Enirde. ııe- 1 
rek Görice cephesındekı muhtemel 
inkisafları hakkında. buııünkü va· j 

(Drvamı 3 unrli sabitede\ 

- İçlerinde general de bu
lunan İtalyan esirleri Arna
vutların ihanetine uğrndıkla
rından tikiyet etmekte İmi§
ler ... 

Dedim. Gülerek: 
- Eğer Arnavutlardan hiz· 

met bekliyorlar idi ise edebi
yatı cedide devrinin fU terki
bini hatırlamamak ve beğen
memek nasıl mümkün olur?!.. 

Diyerek, terkibini söyledi: 
- « Hayret efznyı ukubl 
Hakiknten, mazlum, ma-

sum, istiklali, hakkı, hürriye
ti, devleti ilk hamlede İtalyan 
çizmesine kurban edilen Ar
nnvutluktan sadakat bekle -
mek ve bu sadakati tabii ad
deylemek yalnız akıllara Dfı
rı hayret ve!'en bir hulya ola
rak knlmaz, ayni ahvalde 1-
talynn seciyesinin nnsıl teza
hür edebileceğinin de bir delil 
ve ifadesi olur! .. 

BU NE BİÇİM İŞ ? 

" Bursa,, vapÜru 
tren yolcularını 
almadan kalkmış! 
içlerinde ecnebiler ve hastalar d'1 
olan 500 kişi bu yüzden geceyi 
Bandırma sokaklarında geçirdi ! 
Denizyolları idaresi tarif den bir saat 

evvel nasll vapur kaldırabiiiyor ? 
Pazar ııünü Bandırma iskele -

sinde hayret ve teessür uyandı -
ran bir hiidise olmlllo-tur: 

İzmir. Balıkesir ve civan yol -
cuları trenle Bandırmaya ııeldil< -
leri vakit: ınuavven tarife rnuci -
binre ııeca saat on birde kalkması 
icabeden cBur~a· vapwrunu is1-r
lede bulamamıslar ve vaPW"m bir 
saat evvel hareket ettiğini hayret
le Öğrenmişlerdir. 

Trende ııccikme olmadıih için 
vapurun bövle muavven saatten 

ı 
vet •llfarakaz, YUPunı gelmiş ve 
saat on altıda vu!cu alrr ağa bas -
lamıstır. Bu vapurun haddi ist:a
bisi 569 kisi oldu[!u halde bir saat 
içinde ,·apura 800 den fazla yolcu 

( Drvaını 3 üncu sahiiede J 

100 para alacal'" 
• • 
ıçın maaşına 

konan haciz! 
ı otobüs bilet farkını ver· 
miyen şimdi 147 kuruş 

masraf ödtıyecek ! 
1\liktarının küı;iikl~ğii itibar:le 

rekor teşkil eden bir alacak da -

erken ve ııelisiııilıel kaldırılması 

yolcuları saşırtmıs. herkes f(ece -
!emek üzere otellere akın etmiş -
tir. Fakat Bandırmada esasen o -
teller mahdut oldu~undan yerler 
cabucak dolmu•. trenle ııelen Yol
culardan beş viizden fazlası kah· 
ve köselerindc. iskeledl'. ·sokak -
!arda ve hatta volcuları. iskeleden 1 
v~rlara nakleden kiir:i.ı!< val)urun 
k'nde ııeceJcmlslerdir. 

İclerinıie ecnebiler. İstanbula te
dav;ve ııiden hastalar, ~ktepli -
ler. ihtiyar kadınlar. kundakta co· 
cııklar da bulunan bu kalabalık 
ertesi eün saat on altıva kadar bu 
vaziyette be' "esmişler<! r. Niha • 

vası c,·velhi giin Ankara adliye
since ncticelen<lirilo1iştir: 

Da\·anın nı;ıznunu Ankara Zi
raat Bankası 1nemurhırındaıı Sırrı, 
da\'acm da Ankara hdcdiF'idir. 

Bu zat Anl;ara otoLiislcrinden 
birine lıir ihtiyari tevakkuf ma -

( Dcı•amı 3 üncü sıılıifede J ---
Üsküdar cinayeti esrarı aydınlan~ 

ak lın k ili bu 
nd sa ya 

Katil; dük!~ana hırsızlık için giren 
29 yaşında Şadanmış ! Yazısı 

3ünciıde 

ÇERÇEVE 

Çolak Mihveı· 
NECiP FAZIL KISAKVREK 

Mihver çolaktır. Bir kolu as
kerlik bakımından sağlamca, 
öbitr kolu inmeli; Jani mihver 
çolak ... 

Askerlik bakımından sağlam
ca kol Almanya, inmeli kol 
İtalya ... 

Bu zamana kadar sağlamca 
kol ne kazandıysa, iıımeli kol 
:ıorbela keudisini ona kaydırıp 
payını almı)·a yeltendi. 
Şimdi zavallı çolağın, ilk de

fa olarak inmeli kolunu hare· 
kete ~etirerek bir i~c giri~tiğini 
görüyoruz. Ve bunu gördüğü· 
müz anda hemen anlıyoruz .ki, 
mihver gerçekten çolak; mih
verin sağlamca kolundan ba~
kaca da hiçbir kuvvet haysiyeti 
yok. 

Minicik, fakat kahraman Yu
nan ordusu karşısında. şakır 
fllkır süugii takan birkaç Yuııan 
alayının önünde, yüzgeri sür'at 
koşusu şampiyonu İtalyanların 
acıklı hali!. 

İnmeli kolun sahibi, bu vak· 
te kadar sağlamca kolla bera· 
her askerlik pliıııında harekete 
girismcdiği için ne baklıyımş, 
ne haklı!. Çünkü sağlamca kol
la beraber harekete girişsey -
ruiş, evveli mihverin çolaklı -
f'ıru ifşa edecek; sağlamca ko
lun (darıdünya) da yapayalnız 
oldnj:uııu belli edecekmiş. Me
ğer inmeli koluıı başlangıçta 
har.ckete girişmemesi, hakild 
kuvvetinden üstün olan mev· 
hum knvvetile mihvere en bü
yük faydayı temin etmek için
mi$--. Aman ne dfıhice hareket, 
aman ne dahice hareket!. 

Bütlin bu mceliklerl pek iyi 

bili\.·or<luk aıııına, bugün daha 
i,yi öj':rrndik. İtal.ran ordu kıy
n1eti üzcrindf.:'lı.i kannntlcriınizi 
bu~ün, her zaınankindt·n d&ha 
kun·etle teı ıı etıik. 

Bütün bu sözl~r. İtalyıın or
dularının n1utlak.ı Yunanlılara 
maf:lôp olacai(t deııı~k def:il. 
Yunanistan uzun müddet n1ü
e~ir vardın1 görmez ve tekba
•ına kalı"a belki mağlüp olur; 
belki de sai~lamca kol, inmeli 
kolun imdadına ko':'nıazsa ga
lip gelir; iti( bir mani vok. Fa· 
kat ~u on güne ,.akın bir ıanıan , 
içindeki mükcınn1cl Yunan ınu
l a\ enıcti, netice ne olursa ol
sun, u1ih\'l'rİn ~ohık kolunu 
ri~ aıı hir st•kiltfc iı· ... a rtn1i~tir. 

l)ava sudur ki. ~ai!'laınta ko
lunu Roınanyayu kad:lr u1. tına• 
sına \ "C inınelı koluna uzaktan 
ce ... arrt \·crınc~inc ra.ğ1ncn, hu 
defa baslangı(la hasla koli~·le 
işe giri~en ınih\'cr. evdeki pa
zarla rarsı rıra ... ında bir hrc:ap 
hatasına dü~tii(;ünü nıut:aka 
anlanııstır. 

Fakat mihvrrın toJak koluna 
tayı o cttıı.:i \ az:ft• öyle kolaydı 
kı!& '...'ıl!artlauberı hazırlanaı.ı 
Arna\utluk mcvzilerındcn tanı 
l~U kılomctre uzaklıktaki Scliı
ni!.{t! inebilınek ... 1\·Jih\·crin he
sabınca, ondan sonra (ctinle~e
cck olan işi, güya •a/:.'1aınca kol 
balll'tnıeğc sa,-a~araktı. 

1\Jih\ er ordu kıyın<'tj Lakı· 
nundan, Yunani.!-.tanla ital~·a 
arasındaki un1nn1i çap farkına 
göre tam 6 ~ind<" varılnıası ıa .. 
zun aelen Selft~lf~. dniına ayni 
Selanik; İtalyanlardaysa ~·ürek 
Sclanik ... 

Amma mutlaka inann1ak Hi· 
zımdır ki çolak mihver, derhal 
sağlamca kolunu harekrl» ge
tirerek inmeli kolunu L ııı lnr· 
mava: ve ondan sonraki he~a~ 

' l~da da aldandığını görınuj:o 
-~ ·.....,burdur. 



EMANET 
ETSEM 

Bir gazeted0
, küçücük bir 

ilan gördüm. Karaköyde bir 
«Emanet eviıt acılmıt- Eliniz
de fazla eıya filin varsa bu
ra ya ariyyet olarak bıraka -
caksmız, aoora. geçerken ala
caksınız. 

«Emanet eviıt nin bilhassa 
yeri iyi intihap edilmif .. Ak
şamları, kalabalıkda, Kara
köyden ğeçerken, buraya ak
lımı emanet etsem, acaba, a
lırlar mı? .. 

KARI KATUR 
SERGiSi 

Gazeteler yazdı: Beyoğ -
lunda, bir fotografhımede 
yeni bir karikatür sergisi açıl
mış. Gidip görmedim. Kim
lerin, neyin karikatrleri var, 
bilIJ!İyorum. Sergiyi tertip e
denler, acaba, akıl edipte, 
İstanbul otobüsü adıyle iıle
yen otobüs karikatürlerini, 
haliç vapurlarını, belediye lo
kantasındaki yemek porsi • 
vonlannı da teşhir ecl.iycrlar 
:"':.I "')• 

EBE Dl 
IST:I:AHAT 

Geceleri, mezar leşi.arını, 
mezarlık parmaklıklıı.nnı sö
küp satanlar çoğalmış! ıe -
zarlıgın bir adıda «..;bcdii~ti
rahatgi.hl!> dır. Bu aziyete 
gor , mezarlıkta b;.ılunanlar, 
ebe ... ı değil, bir gece hile ra
hat, huzur yüzü goı~uyorlar, 1 
de :.ktir. 

Anlatılıyor ki, insanlar, tıp
la ebedi salh gibi, ebedi isti
rahata da bir tülü kaVU§amı• 
yor!ar ! 

istimlak 
davaları 

!Bina sahipleri belediy 
aleyhine 3500 Ü müte-

caviz dava ~çtılar ! 
Şehrimiı.de .imar işlermin ge -

nişleınesi ile istimlakler de coı?al
maktadır. Fırkat ekser bina sahiı>
leri belediyenin verdiiti kıvmet -
leri az bularak mahkemeve mü -
racaatla dava açmaktadırlar. Bu 
suretle 939 ve 940 yıllarında bele
diye aleyhine bina sahiplerinin ac
lığı davaların yekünu üç bin beş
yüz.ü tecavüz etmiştir. 

Di~r davalırrile blrEkte bele
diye hukuk işleri miidüılüı?ü 1940 
yılına be.:; b in iki vüz altmıs bes 
dava devretmistir. Av basına ka
dar bu davalardan iki bin altı vüzü 
karara bağlanmıstır. 

Geri kalan iki bin altı vüz altmış 
bes dava da muhtelif mahkemeler
de ııörülmektedir. Bu davaların ço
ğu Mısırcarsısı. Bevaz:t - Koska 
volu ve Eminön:ınd~ki emliik sa
hipleri tarafından açılmıshr. 

Üniversitede Profe,füliik 
imtihanları 

Şehrimiz üniversilesmin muhte
lfi fakültelerinde vazife gören do
çentlerden 52 si docen!l k talimat
namesi hükümlerine ııöre terfi 
müddetlerini bitirnıis oldukların
dan bu <lers vılı kinde imtihanları 
yapılacaktır. İmtihanları kazanan
lar profesör olacal.lardır . 

1 

İstanbul şehir mecfüi kış dev
resi içtimal:ırma başladı. Dayıdı 
olsun. Aklımda kaldığına göre, şc · 
hir meclisinde 72 kadar aza vıa-
dır. Bu 72 aza, müllıakah ile be
raber nüfusu bir milyonu çok da
ha aşan bütün İstanbul vilayetini 
temsil eder. Şehre ait her mesele, 
her is bu u1ccliste konuşulur, k11-
rarlaştırılır. 

u.un yıllar, muhtelif L.tanbul 
gazetelerinin belediye muhbiri s.t
fatile, ~ehir medisi içtimalarıaı 
takip e.ttiğiın için, bu müessesenin 
çal1,1ima \·c müzakere. tarzını ya • 
kından bilirim. 

Öyle sayın şerur meclisi azası 
tanırun ki, dört sene, yani bütün 
bir intihap devresi müddetin<=e,~ 
sanki bir misafir imiş gibi oturur; 
hiç ağ-nnı atmaz. Tahiri imiya -
nesile ne ell.İ)'e karışır, ne sütlü
ye ... 

Halbuki, İstanbulun karışıla -
cak ö~·le et me>eleleri, öyle süt 
nıesclelcri ·\'ardır ki. .. 

Sonra şehir me-c:Ji.si azasından 
bir kısmı, İstanbulun dertlerini, 
ihtiyaçlarını yakından tetkik et
meıniştir: İ. , tanbulu. bilhassa inti
hap edildiği kaza mı.ntakasını iyi
ce tanımaz. 

Sehir metlisi aza.:ı da, Bii_yük 
Millet ~1erlisi azası gibi, tatil ay
la-·,da. sehir islerilc alakadar ol
malı, istanhulu gezmeli, halkla 
temas etmelidir 

---O-

Ne kadar beden terbiyesi 
Mtikellefi var? 

Sonra. yine bir kısım aza vardır 
ki, yalnız .. dil inin ucuna gelen bir 

1 espri.Yi sarff'tmrk İ(İD konuşur. 

Be<!en ll'rbiyesı ı?e"lel ircklör
!C ·ı t r~! nd"-'l bed n lcrbıvesi 
mt..ı<dlef veti iı,:ın şe rrrr. _ .ı1..
] • ku Jpl rin sa' ısı 4:.ı a L ol-
must ır. 7 2 a r Lu ku up-
lnde 9993 mLk l 'ıtlı L>ulun· 
ırakt ı r 

Konusmı~·anlar, hm teklife mu
vnfık de-.iıı el kalJıranlarla hu 
e'ITI"'" ılcr arasında netice itibarile 
tı:r fark 'oktur. 

llıılbıı• i, biz İstanbullular, lok 
bir sesi . .f:ı t, h üniyet•,. ko-
nu.şan 111ün1~\Sil] ıst ' :--z.. 

Aliıka rlar bed n tcrbıy_,ı ml.l· İ I' h, bu<' uc i"le ol ·r. 
~ınıı 120- EŞAT F!YZ_!__ 1 k le' er !.D umw. 

125 binı bulaca.2ın 
tedir. 

hm c'mc,:- !=,,...,,==========-- -- ı 
lliır, rp ve propağand" 

--".>--

5 Münhal memurluğa 1;)() 
talip ç ıl:•ı ! 

Belc-Give muha .. ebı<' k k .. atına 
alir,acak 5 memur ,cin lise "~"' cr!a 
mektep ır czu., -ı. arasıncia ac.:.I .J1 

h~lr' •r.-?a kcnforans 
Th•yı.;JIU !laik vindcn· 

OLANLAR 
OLDU 

ı imtihana GY.'1. vuz c !uz k• 11s-

1 - 7 fl!/940 P•• mbe günil saat 
18,.3.0 I:.vimi:::fn Tcpeb3.Şındaki n1c.rkez 
buı.-ısında Prof. Salih M ·at Uzdilc-k 
,. r "ından İ 1 ı, h rp• prop3garıd.:ı> 
rrev nda mü~ n bır k.ın! .. r~ ve-

, b '!"'. 
tir. Bu ı 'd , irr~ l n c. " v\;rrle 

1 ı ·va• 'mı '.ır. Ö Omu. k lt.ı ı<J- 1 
ZJPJ.nlar '"'leolrr'Ja .K ... a ı.. ~ -

rıl" 

2 - .ı 'k 
Nihayet olanlar oldu: Zen

gin bir dilenciyi prı.r ·ma ta
mbc öldJ. mıişl r. Son za -
m- n_arda, dile:ıcil • e yapıl
dı ,• ı:adar, hiç 1..-ir..:..eye rek-
1 ı yapılmadı. Bu meslek sa
l.iplerinin h.ııyli servet yapan 
kodamanlar olduğu meydana 
cıkınca, ilk kurbanı verdiler. 

(.fKt r. 
-<>--

Maarif müdürlü,.ü h' nsı 

'l.l< .. çG~' H,..-5~RLER j 

Ah, bu gazeteler!. Onl&rın 
nazarı degdi! Ne istersiniz 
zavallılar lan?. 

AHMET RAUF 
~ "'""' 1 

ıL::~~r 
Talebenin pasosu 

Ur vcr;.ıte aı;ıldı. Her gün bin
lerce genç fakültelere gidip geli
yw. Fakat, 'bu gençlerin tramvay 
pasulan meselesi henüz halledil
memiştir. Birçok şekiller ve fikir
ler ortaya atıldı. Hangisi kabul ve 
tatbık edılccek?. Bir an evvel müs
bet bir neticeye varmak lazun. 
Çünkü, bu gençlerin hepsi miras
yedi değillerdir ki .. Yaz aylarında 
halledil~ek davayı şimdi tetkik 
eai,oruz. 

BURHAN CEVAT 

Schr miz munf mud · 1 -:u• in 
bulunduğu bina dar j!1 ':n ' ı.et..tr. 
ö, ümüzdckı yıl İ te bı.;I n' ı•if 
idaresi için yeni bır bina buluna
caktır. 

Diller taraftan ş.Jndiki oın:ı 150-0 
lıra sarfıle on bes l!une karlar ta
rn;r olunacaktır. 

-O 

Defterdarlık memur alıyor 
Sehrımız defterdarı. ı Lse ve 

orta mektep mezunlarından o;e -
mur almak Ü7.ere bir imtıhan ac
mıstır. İmt'han avın ı;; inci C"Jma 
ııünü Üniversite hukuk fakiiltesi 
1 inci s,nıf sal<ınunda \·aoılacaktır. 

Talipler avın 13 üncü çarşamba 
ııürrii ak,amına kadar vesikaları 
ile beraber Defterdarlık sicil ka
lemine müracaat edebilecokler • 
dir. Tahsile devam edenlC>r alın
mazlar. 

---0---

y eni iki kanun projesi 

Çiftci mallarının k-0runması hak
kında Ziraat Vekaletince veni bir 
kanun projesi hazırlanmı..ı;;tır. Ayrı-

1 

ca Adliye Vekaleti de •adli mah
kemeler teşkilatı• hakkında bir 
kanun projesi vaprnıst ı r. Her iki 
proje de tetkik olumnak üzere Ma
liye Vekaletine verilmiştir. 

Son Telgraf'm edebi ronı ·x: ı, 144. 

ZYA A J 
ETEM İZZET BENiCE 

&n beni tanımadın amma, 
<ıcn seni tan.yorum. Ruhı bey. 
Dedı Ye_ yıne o kalbi delen, 

s•nırlori harekete getıren. göz-
lerdckı perdeleri kaldıran, 
h isleri costuran. •ingin hüv(yet
leri dırilten sesile devam etti: 

_ Hariciye nezaretı şifre mü -
dürü Ruhı bey. 
Naranın çılgın aşıkı Ruhi bey. 
Guzel. ııenc Rutıi.. 
Ivi giyinm Ruhi!. 
Sevimli Ruhi!. 
Kıskan(: Ruhi!. 
Çok seven Ruh!!. 
Dalınıstım. Onun sihirli, büyülü, 

~k 1$1klı, sürüyen, bağlıyan, ka· 
can, esir cd. n gözlerine bakış.ları
mı tama:nile düi{ümlemiştim. Vü-

gelmiı;ti. Ruhum, hissiya tım, hü
viyet ve varlı~m derin bir sar -
sınlı t:'cciriyordu . Bütün ahengi ve 
tılsımı ile kulırklarıma gelen ve 
oradan bütün vücudüme yayıla
rak her zerre ve her hüeeyremde 
sihirli bir devir yapan sesi her 
cümlesinde gözlerimin önüne bir 
sahne getiriyor, dalgınlığımı art
tırıyor, ürperrnelerimi çoğaltı -
yordu! . İlk önceleri onun söyle • 
dı1tlerini benden başka birisinin 
hikayesi grbi dinliyordum. Sonra 
sonra kendimde yavaştan bir alış· 
kanlık . benzerlik bulmağa başla
dım. Ve .. en nihayet daha kuv -
vetli bir ıı:•nık!Pk, daha şiddetli 
bir benzerla: buldum ve: 

- O benim-

* Belediye K + ' nhtırn 11 yap-

• m ga başlam ~tır. Ar .. ba ve:. urları 

bu m.ünasclx.tle 20 "' i ~ Si ·keci nhtı
nııT"d:ln kalkacak dır * Romanya yohle şehrinıiz.r. 50 Po
lony ı fT"U!l cı gelrriştir. * J)t ·1 helcdiye talimatname~~e 

m .ıh:ılıf ':ı "e < t eden 25 şoför ce-.1..::ı -

lan rılmt tır. * M rr.•cketım de k~nunus:ın or
ta.sına k dnr yetecek miktarda k:ıhve 

stoka mevcut olduğu anlaşıl!JlJşhr ~Bre_ 
zily. 1..~n bah yolilE> kahve getirilebi -

lettk•lr * .n.!illi Milda!aa VekL SaHet A -

rık3n dun akşam şeh~inı....:d'-'n Anka -

raya d<>nınü . .ştür. 

* Ltsan bilen hiıkın1ler arasında 

yarın bi.r imlih:ın yapılacaktır. * Kömi.ır, demir, linyit, bakır istih

!it:t13tımız her sene muntazam bir su

rette ilrtmaktadır. * Adanada bir san'atkflnmız el ile 
iş1t:ycn bir c<ıtrıavar düdüğü yapnu$hr. * M°f"mlcketimi'T.de teneke ihtiya-
cını karşılamak. üzere mühim mik -
darda tl'neke gelınişlir. * İstanbul posta müdür muavini 
Zülf" Erz.urun1 mildürlü~Une tayin o -
Junmuştur. 

kendimi onun ağz:ndan, onun se
sile dinlemeğe ba sladım. 
Yavaş vavaş bir lı<>•ka; bam -

başka, vapv.,bancı bir hüviyetin 
içimde ikinci bir ınsan gibi diril
diğini, kendimi, yanı bu kal.hın 
içinde bulunan Ruhıyi boğazbnıJk, 
yenmek ,yere vurmak ona, onun 
kalbine riıkim olmak istedığini 
hissediyordum!. 

Fakat, her~eyi hepsini, bütün 
batıralar:ımı, bır arava toparlıya
mı.vor, onu teselsül ettiremiyor. he
nüz bu hakimiyeti bularnıy-0rdum. 
Sadece karşundaki kadının söv -
ledıgi sahneler gözlNimdc dırik
biliyord~J... canlanıvordu ve .. ben 
onlara yai< ınlrk buluvor. kendime 
benzeıniven fa.kat yine bana: 

- Ben ... 
Dedirten bir alaka duyuy-0r • 

dum. Ve .. kadın la bera-ber ben de: 
- Sifre müdürü Ruhi bey!. 
Naranm çılgın aşıkı Ruhı bey, 
Güzel, genç Ruhi! 
Sevimli Ruhil. 
İv i giyinen Ruhi! 
Kıskanc Ruha!. 
Çok seven Ruhil. 
Diyordum. Ancak bu sahneler 

Kışlik 
hediye 

DONMIYEN FiLO 
Kahraman askerlerimiz 
için bu sabah hediye 

kabulüne başlandı 

Büyük 
No. 33 

«Yavaş, 

Tarihi Tefrika 
Yazan: RAHMİ YAGIZ 

fakat emin » düsturu .Yurdumuzun bekcisi kahraman 
asker kardeşlerimize niıçız birer 
kıs hedi vesi vermek hevecanıru 
gösteren halkunızın arzusunu ye
rine l!etirmek istiyen Cumhurivet 
Halk Partisi bu şcre1li işe Halkev
lerini memur elm.iştir. 

Şanlı ordumuza daitıtılmak iste
nen hediveler nonnal ölı;ülerde 
yün çorap, yün eldiven, vüıı. yelek, 
vün kumaştan ııömlek ve vatkalı 
pamuklu dikilmis icbkten ibaret
tir. 
Y:ıl<laşmakl.a olan kara kışta as

kcderimize faydalı olacak bu ne
viucn eşyanın makbuz mukabilin
d<i her Halkevinde kabulüne bu
J?Ünden iibaren baslanılmıstır. Bu 
meyanda Eminönü Halkevinde de 
faali yete gecilmistir. 

Dii!er taraftan Parti ve Y.ızılay 
da bu münasebetle beyannameler 
nCTretrnişlerdir. Beyannamelerde 
kıslık hedi~·elerin her ·k1zılav ve 
parti subcsinde kabul olu?:masına 
b:ıslanıldığı bildirilerek bilıhassa 
kadınlarımız tarafından ver ver 
komiteksr teskil olunınası istenil
mekted'r. 

·~P-O_L_"ı __ s_ı ·- !\ AH K EIUEL E :t 

idamı istemen 
katil 

Su!' nı: rr.et•e <'Ski hsp"Jıane 
t rsasını.:ia bavr ... - üı oır.L...ı.ci J.. ecsi 

ı:·lEn kan· c •. ı etm kat:
ın \' ' :ı ~ Il n L n \'3Zııstık. 

)' l1 {av n ı.ı.ha "Ifıer._nc;'. >IC".'l 
ve 1 iDd~ " 1 \ r 
d 1 ·ı ·J.d• ı bıc1 • -ı • t ,nan 
ke .... -el. o. _ en Rt . • i 
~ 1 ı ;3.ı anahmel ' Jıc sulh 
rcz m"-hke-rrıe ... rıe \ ı}IT' 

l" ı suronu ~ ... '1.k ıt dt• so -
i'?IH kanlılıkla il.raf edercl< şövle 
d<>mistir. 

c? Dil 11ciler zengin olurı:nuş!. 
Sııltanalamctte gece gçz.ııırken 
Havva , 2ördü.m ve· c-- Nıne yo
rulınussun .. Seni bizim ku ~be,·e 
ı?Öt ·,L ın. d nlen• <'lıvcrck arsa· ı 
v ı >tU: n. OraC.ı u.u c..,._ı bı.r ·i-
ıı~r ı ı vv ·a J ..c '..• c .. .'l';P 
bar ta ~n üstune oturtlı.;n. &rra 
c t m 1 \'.ıkarnJn ve 1 

.... "fuunL 
~ı. .ıı·ara.k: 

•- •'• ! ada. ı:ı.ır.ın varsa çı -
k.ır .ıa • .ı.1 • •,a dLd.rn. 

\ 1CDAN AZABI BİLE 
DüY.'.~AMIŞ! 

Havva .fakir oldultunu ~ijy ·1 -
Y'>r·:cı. Ek ~k bıca/'.: nı cık •rd m. 
Bütün hızımla kadının ı?ırtlaı?ına 
sapl-dnn. Merhamets;zce k'ldı'lı 

k=ist n. K"ynundan aldıi?ım ~'e
sey! actun. fcindcn bir 5 liral·k a 
iki 2 5 liral < kaıtıt para çıktı. > 

Bir hafta sonra Belçika ve ts- f 
viçre gazetelerinde Golyatın Türk 
bahTiyelileri tarafından bir gece 
hü<umile nasıl batınldığuu yaza.11 
neşriyat yapıldı. Bu arada lsviç
reni.n hükfımet merkezinde çıkaıo 
Lozan gazetesi, vak'anın tafsilatı
nı anla !tıklan sonra kendi müta
leas1nı şöyle yürütüyonlu: 

•Bu muvaHa.k.iyet, esas iübari
te dünya denizcilerini hayret~ dü
şürecek bir mahiyet arzetrnekte
dir. ve bütün mülahazaların top
landığı nokta ise Golyalın için -
den bir hain elin, Türk muhribine 
yardım elvıiş olduğu etrafında te
barüz etmektedir.• 

İsviçre gazetesi, Türk kaplan • 
larının ı;:ünlerce takip ve tart:t5 ... 
sutla Golyatın işaretlerini zap -
!ettiklerini pek tabii olarak kf'S -
tirememis, ancak böyle bir yanlış 
mötalea ve kanaat dermeyanına 
mecbur olmuştu. 

-8-

YAVUZ. GÜLCEJ.lALİ VE İÇİN· 
DE BULUNAN HARBİYE NAZI
RINI KJ\RADENİZDE NASIL 

KURTARDI? 

Harbin ikinci yılı ortalanırken, 
iki tarafın da vaziyetleri a~a;-rı .\'U

karı belli olmuş: Alman~~~ ile 
müttefiklerinin hesaosız hareket
IC'rlc n;ı.,.ıl fC'cİ hir mai::li•'ıilcte 

1 doğru ilerledikleri. ilk hamleyi 
a!!::r'ı:.n ib~ar dc\'l<'tlcrinrn nıeş -
l ıur İng"li7. düsturu olan - bati, 
i ( emin slcw and •lııır - ka
itl ile ııih.:t.i 7.aferi nasıl haı:ırla
d.klan artık ivice f:ırkolun~eak 
Lir l:al alnıtştı ... 

C ~ or uları. S.ırı 1ı:iJC"' , r-ıuz~r
fer etinden sonrn sar ı 1'.nadolu 
vil~ · _ , dog'nı ufal tefek"'"" 
ku\crnctl ... le innıt":c koyuln u tar, 

Surjyc v~ Filh•tin kıt'us1nda rc
reyan c<l .. n nıuharebcler bakıın -
&ızlıkt n ,.-ıpraıı.mı~, noksun n~al
zcıııe \'C t<•('hı:tatlı Osnıanll lırdn
hu-ını tniitcm~"i geri ceki1rn<"lcr• .. 
icbar eılt·rt'; ~ a!tııı t'r mağlübive
te doğ< u se\ İ<c ko) ulu:. ştu . 

Cu harplerin kı~ı"'tığı sırala~-a~ 
!!rt k O r~t .. h!ı do &'"!ına~ıua }a,•·ı· , 
c..ak }; 's ka'matlı:,::ndrın, dona l • 

ına rln b n .. ~uz cılnınk lizc ·öJ 

Eo L ria. de, .. l~yüho :"t: öniin·!ct.i 
dc.-ın;r rnalıa 1Jinde y41SJ"'n rı dur11· 
YtT• dıı. 

l"inc bu ıra!ard.t, Ea\' r pasa 
bir tür!ü v:'.!zgcçemeuıği şcrk ccı;
hesi hn•cldi!ını yeni.len lhva et
mek mahndile bura~·a br dan 
\'C dPnJzrlen sık sık .-,l'Yahatlcr ya .. 
poyor, İ~tan!ıulla T,-~ı-zon ara -
sında r.ıekik dokuyo .. ciıİ. 

332 tc.-rinievvelind.?ydi .. 

AVRUPA HARBiNiN H;l>k"' n: •- Sen bunu vapar
ker lıi<'bir vicdan azabı uvmadın 
mı? .. Sualine Remzi fütursuzca· 

c- I!av'r cüııkü actım!.• ceva
bını vermistir. 

1 YENİ MESELELERi 

Hakım katili tevkif etmis ve 
müddeiumumilik katilin idam ta
lebi!!' dosvavı aw· ceza mahke -
mesjne vermistir. 
Şayanı di!clc:at bir hakkı telif 

davası 
Tıp fakültesi profesörlerinden 

T . aleyhine acılmıs bir hakkı te
lif davasına dün aslive 6 ıncı ce
zada bakılmıstır. 

Mezkür fakülte doçentlerinden 
Edip Histoloji kitabı yazmıs fa
kat bastıra'1!adan ölmü.stür. İddi
ava !!Öre profesör bunu kendi im
zasile bastırmış varisleri de dava 
etmistir. Bilahare varislerle pro
fôsörün uyuştukları anlasılmıs ve 
dava dün sukut etmiştir. 

Ruhiyi ne kadar bambaşka 
yabancı görüyordııı.'n, 

Bir aralık sordu: 
- Naran ne oldu?. 

ve .. 

Kuvvetle gözlerimin ıçıııe ba
kı yor, vereceğim cevabı bekliyor
du. Omuzlarımı silktım: 

- Bilmiyorum!. 
De' m. 
- Onun için mi böyle oldun?. 
Dedi. Başunı sallad'"" Bu henı: 
- Evet.. 
Heır.: 
- Ihvır .. 
Diven bir cevaptı. Ses·nden bdJ. 

idi. H:.'a, mernkla söyledi: 
- H~lfı Naranı sevıyor musun? 
Bir s.ıniye sendele l'n>. Sanlci 

kalbı ,n testereli bir '<asatura ile 
kazın.vurdu . Ve .. yine '"nki kafa
mın içi:ıde bir kapak aç: lıyor içi· 
ne ate• dolduruluy-0r b"ynim ı • 
tıışturuluyordu. Hançereme sancı 
veren hıckmklı bir sesle: 

- Hayır .. 
Dedim ve .. ilave ettim. 
- Onların ikisi de bldü. ŞL,ırll 

ne Naran, ne de Ruhi yaşamı\ or
larL 

Italya ile Yuna
nistan karşı 
!i:arşıya .• 

Yazan: Ali Kemal SUNMAN 

Arlık vekayi çoktan beklenen 
neticeye ermiş oldu. l'ariruıı sey
ri Yunanistaru nihayet hakiki dost
larile filiyat sahasında birleştirdi 
demektir. Hakiki dostlar birbirle
rini anladığı gibi artık husumet • 
!erin de gizlenmesine lüzum gö -
rülınedi. Vekayi mukadderatın 
pzdiği yolda yürüyecek. 
Geçmiş senelere biraz baş çevi

rerek bııkınca yine Venizelosun 
bu yoldaki mesaisi görülmektedir. 
Yirmi sene evvelki Yunanistanla 
arlık yaşıyacağından Avrupanın 
limit kestiği ve •hasta ndan1 de
diği Osmanlı imparatorluğunun 
münasebatmdaki acı safhaları ha
tırlatan günler gözöniine geliyor: 
919 ı;nayısının ortasında İzmir Ve
nizelosun yolladığı kıtaat tarafın
dan işgal edilince İtalya bir sad
meye uğraını~ oldu. Çünkü geçen 
harp esnasında İzmir İtalyaya vii
dedilmişti. 914 - 18 harbinden son· 
ra İzmiriıı Yunanistana peşkeş çe
kilmesi İtalyayı kolayca hazme
demiyeceği bir emrivaki karşısın
da bırakmıştır. 

Bununla beraber Venizelos ü
midi kesmedi, o zamanki İtalya
nın tanınmış devlet adamı Titoni 
ile 29 temmuz 919 da bir anlaş -
maya vardı. Buna göre Yunanis
tan Epirin şinıalini alıyor, fakat 
Arnavutlukta İtalyan himayesi
nin tesisine razı oluyordu. 

Titoni - Venizelos anlaşması pek 
mahrem tutulmak lazımdı. Fakat 
çok gecmeden her~ey meydana 
cıkmıırtır. ttalyan himayesinin Ar
navutlukta tesis edilme'.'ri tasav -
vuru evveli Arnavutları, ~onra 

Genç ba,kwnandar vekili, yeıı.i 
bir teftiş seyahatinden deniı yo • 
lile dönmeyi kararlaş'll'm.ış, er • 
kinıbarbiyesi ile birlikte Trab -
zondan Gülcemale ;,.,,miş, denize 
açılmıştı. 

Artık kat'i surette Karadenizde 
Osmanlı donanmasının bilim bu
lunuşu anlaşıldıtı, için, Enve< pa
şa gemiye konvoy almağa da lii
zum görmemişti. 

Fakat, Trabzonda bulunan Çar 
casusları Harbiye Nazırının de:ıi· 
ze çıktımı Sivastopola haber ~· 
çurmu<lar, Amiral Kolçak bizzat 
Koğol kruvazörile Gülcemali tut· 
mak için Sivastopolt:an hareket eı 
mişti. 

Gülcemal Amasra hizalarını bor
daladıktan sonra, geriden düşman 
donanmasına mensup harp gemi
lerinin geldiği göröldii. 

Sü\'ari bunu Em·er paşaya ha
ber verdi. Genç diı.talörün rengi 
değ"iş:ti. Hemen telsiz ıncmu.runıın 
yanına koştu. Emir verdi: 

- Boiaza. Yavuza telsizle va
ziyeti bildir. Sür'atle yola çıkma
sını sö,·Je .. 

Telsiz memunı bu emri yerine 
getirmek üzere muhabereye baş
ladı . İlk isarellerde: 

- Bıırası Gül Cemal.. Burası 
Gül Cemal. Burası Gül Cemal .. 
Aınn.sra önleri11rlcyiz. Boğazda 
Ya\·uz zırhlısını arı~·oruz.. 

Şifr~ırıi c;ckti. ı·avıız bunu al
m:l.:tı. r··u• :1t arkadan koş.Jn, takip 
eden Rıı; de troyeri Kag- : !<endi 
telsizini !ctt-rl"1i' rasgcJc isarct
lcr \"Pf:'""l.Pl! s. re i'c bu nı ha ,ere-
3 i 1 ozm· ~ 1 • 1 ı. M k • ha -
~ında ce' p b.J;li~en 

Eo,·er p .a sordu: 
- Ne \ll ? ?\için dnru)orsun? 
T1.:I .. /. r e. ru l··ekc!cdi: 
- Lfcnc1!n1; düş."'ıan harp gc -

m!sı tt"lsiz Jc n1uJ,·ıbert"mizi bo -
zuyor. 

- ~;: ıl? Vaıi~·cti Yavuza ha
b~r \·erenıedin mi:'. 

- Ya ·uzu buldum paşom. Fa
kat ldiismon) kelime<inden başka 
birşrv \'ereıncdjnı. 

Fnver "'a h: • ndnn tirtir t:t
rı) ıl • lr:rnf mcmurı:nun bu 
cevabı l· t başk·uruınd:ın veki
l i r'l•rcn ~ıbrmah k5ti geldi. 
~eri 1!.r c t ile tabonrasıııı ya
kalınn l:ıı nandan, namlııyıı tel
g'rt.f ıı e 11rnnun ten!a.c::ın:ı dava -
dı, parrı1.1.ı:;.rn tcti•:e ~rçirdi, İ:ür
leıli: 

- Onu. bunu hilınem .. Muha
bcrc.ri tcrııin edrccks;n.. Yoksa 
be.rn:ni parçalarını~. 

(De,·anıı var) 

c!du. Bu gizli anbşmanın çabucak 
duyulmas1nda Venizclos?.nı bir ro
lü \"ar mı. yok mu ?. Orası walünı 
değil. Belli olan bir keyfiyet varsa 
o da o zamanki İtalyan emelleri· 
nin öylece lÜı.i.istü kald1ğıdır. 

Fakat bu emellerden vazgeçil
mediği o glin, bı:gün meçhul de
ğildir, Şiınal1 Epirin Yunanist:ına 
verilmesi İtalya ile Yunanistan a
rasındaki ınünasebatı dalı~ bu
landıran bir 1ucsc]e oJınuştur. İ
talya ile dost olmağa pek ehem
miyet vermiş olan Venizelosun a
caba 935 de isyan çıkardığı vakit 
hakikaten hareketinde muvaffak 
olup da Yunaaistanın mukadde • 
ratını yeniden eline alsaydı İtal
ya ile nasıl bir tesviye çaresi bu
lacaktı?. 

Bunlar iste hep yakın bir tarihln 
en meraklı meselelerini teşkil e
diyor. Fakat ne olursa olsun ve
kayiin - 'irüdüğü bir yol ve var
dığı bir netice var. Akdenizde İn
ııiliz ve İtalyan nüfuzu bir gün 
çarpışmak raddesine gelince Yu
nanistanın vaziyeti de gitgide ne
zaket kesbetti. 
Şimdiki Yunanistan bu harbin 

başlangıcında İtalyaya karşı ihti
yatlı davranmayı, yani pek de gü
venmemeyi muvafık bulmuştu. 
Çünkii İtalyan tarafı on iki ada
da tahsidat yaptıkça Yunanistanı 
kendini emııiyette göremiyordu. 
Daha en·el, 939 baharında Arna· 
vutluğun malum şekilde işgali ise 
Yunanistanı endişeye düşürmek
ten geri kalmamıştı. 

Sözü kısa keserek Yunanistanın 
İngiltere ile olan münasebatıru ve 
İngiltereden görmüş olduğu mü
zaheretin derecesini hatırlatma • 
ğa lüzum olmasa gerek. Yalnız •ıt 
deniz ticareti noktasından kayde
dilmesi kafi bir nokta var: Pire
deki Yunanlı gemi sahipleri - eğer 
Yunanistanla İnıriltere araswda 
bir hanı vaziyeti başgösterse> di 
gemilerinin İngiliı Loid müessr· 
se inde olan >igorta paralaruu kay
bedttekll'rdi. Halbuki bunun Yu
nan milli seırvetine nasıl biiyük hır 
dar!"' .olacağı da hesap edilmemiş 

• 
• 

Mı.hver d--vletfer• · 
- . liğ1 

Sovyetler bır ,;..ı' 
Yuu.: AHMET stJ1'B(J ,, 

·ı \.·ı.:r 
Ma1Umdur ki .uu ı rı 

S 1 B. ı· -. ak•bt• . ovyel er ır <gt · . .. \nlı ' 
kombinezondu. Batla "'ıı 1 nıfı 
mintern pakt. nanu ;,,.r• 
teşkil edildiği zaıuaıı. ııı;.i ~ 
dak.i hikmet, kom.uı;ı 1:ö,ıcr~ 
etmekten ibaret gıbı d ·, bıl~'. ;1 
Bitlerin sesini rad) 0 ~ 1 5t.:ıl'-".i ta 
liyenler, Sov~ et Jidcrı ah•'''' 
ne büyük istihkarla b 
hatırlarlar. 'rd'~ 

İlalya:va gelince; bıı .~.ııer 1" 
çi ilk zamanlard~ So• ~eti•' 
)jft.-j ile nornıal mun••st" ·tt i$ 

h )a 1 rJ 
etmişti. Fakat Alman '

1 
,oP 

. - . b l dlı<t•ı ı· . Jıgı yapınıya aş a tJir ı .. 
talyanlar da Sov)·etl~r .,r:ı• 1, 
medeniyet için bir vuı ! tJ:ı ,~ 
kil cttiğ"ini iddia etn•<"~ 

ır~ 
lar. Ja" J. 

Sovyetlerle doı:rıı . ;,ı••'~ pı 
samimi nıünasebetc J!il'. 11 j rıııJ 

l ' ~·ı111JI tı le dursun, on J.r.a ... ·ipJ1t'• 
b'lf' • ı sebete girişenlere ı 

1 
••. ,P 

zarl:ırla bakan d.-l·•t ": 4·~;,ıı1 ' 
doksan derece bir ~~;;,rıf"~ 
harcketile cephe dr!(' rl r".ı 

'tO'~ P' 
Fakat, Alman - j1pr. 

sulhu tak\ i~~ id.". ~ ~pı }\l~ 
anlaşma deı:ıl, bılak ~~<al.'..ıİ' 
nın, Ingiltere ve f r. ,,,,..,. f' 
muharebeyi yapmak~• . 1 ;ı;tı•; 
mak için varılmı~ bır ;,ş ..... 1 

naenaleyh bir solh ·~ 11 ~ 
rnadı. Harbi tacil ettı. • rP ~; 

le 
1111 

"'" Alınan va Fransa ! , 1irı'· ır 
de idi. Fransa üzerı'lr. • ~ıtr' . 
bu de\· le ti ma1':1iıP c: tı. 'idi· 1 

• • 1 ı~ıJ• ii'' gıllcre ıle harp ıa ·ııcrt . ~ 
rudan doj;'l'uya in,ı: ·wr<l ,ı, 
yii,üyordıı. Fakat in •ı ı~rı ..,. 

1 ··run1 ,. 
şı }ap lan lıa,·a ıu ıır.•ııl 
vcı•medil~tcn sonr ~ , 
İtal ·a şarka dönıniı' ali 
rnektcdirler. Bu ş:ırtlar . ~· 

·ı.·ıırı 
nlıi Balkanların, 1, ı ııcri' 
de Sov' etlerin vaı.ı~ 500 
m'•·ct kesbctmcktedır. 1 ,,~ , 'b ., • 
rın ,·aziyetlcri sarı 
d "'idi ,!1 
egı. r. So'' 
Fakat Almanlar da d b· ı 

vaziyetleri hakkın<'~~ll .,.ıir· 
rnallınııat sahibi dcgı -~ıt ri :tı 
Romanyada ilıdııs eti• dıtd'" 
'"·akiin r.ıosko \·ada p~-a;:ı r1 b" 
tü intıbaı anladıkları" 1;ıık· baııı tc~irİll' ~o\·~et P0d11~1 
rafından nlılabilece'< '. ı 11ı<~ 

"'orıı · • m ö-" f'a 1 ıştıl\.ları '"" t• sı : 
Fakat bir A\nıan '1:11 ,O· 

yctlrre kar~ z,ınn• t• el•l' ~ 
bul!1uuyordu. Bu g~ ol r>" 
re, lngiltereyc uyara·• ~· fr' 
yetlc_r ı::irl~gi, P _ıon> :,li,,.,~ ,, 
nıu akıhclıne ugrı) a db"f· ~ 
gazete sövlc devan~ 1~~ioiP ~r tertiple Sovycller Bır ,ır< ır 
daşı ise, binltrrc ı.iloıı' ,,~~11,ı 
la Avrupa kıl'a::ınd'" ,,ıc ·' ' u,aıı · :ı r 
kendi ,·arlı~ı içın '':1. ,.i.i~" tı' 
ve binaenaleyh Jıüll"ıı ·ı<''~. ,lf 

"l< • t• 
yeti er llirl' ne yıı . .ı.-' .1 

k • 1 bat,.., " 
de,·ll~tti!·. llu. arı .aı''t 
mi, safdilliktir.• . bPf:J' 

Sovyeller Bir!lğb:•''bit lı"!.f 
sartlar altında na_s.ıl i t•)~o ı;ı' ~ 
batlı takip edecc,gı~ iısi" ',1r,. 
ken. Alman gazetecıs dı~ • /•' 
calıi:Jna ihtivacı olnth•'''t~i ~ 
sizdir. Fakat bu akı r ıJiı' 1 ,t~rı 
Alnıanvanın .Son·ctl< ~ ~~-ı 
ra{ından takin edilcd~"' d~· 
hattı hakkında bir eıı 1

' 

sezilın~J 

Birtmı~ı~ D0•::~ıl Hıplmızın ~ 
ıJl "' Aktarma tra ıdıı? 

)ar i,i oe 0 .~./ 
tut•'' .(., 

Edirnekapıd• 0 't yaJl'i 11 ' 
cıılarımızdan Ma<'kşııoıl\/ 

•Sabahları :.e Deci h'rı~ 
dirnekapı • • ırl< aY ' ıl 

ıra"'" ~ı .ı tahsis olunan. lJıl 1 J]i~'. 
!arı ~ayrikifı•hr · 11ı. ı• 
çok sıkıntı çek•Y°'1ıil•·•"':o,, 
taraftan aktarııtat s~\·l 11

1 .1J1' 
d 

.. p .._,,. ı,; 

dası hakkın ~·" da cı fi 
b" I ' b' ve se ııı· f a a ır ses ·' uyor d(l' Jı 
ğını teessürle godr çal•· .,ıı''. I 
· d Be g· ıun • · ~ "{ sım e, yo ah'pl«' ) r 

nim gibi iş s 
1 

ı tr•Jll"',,.;:.ı 
her ııiin iki de 

8 
par• ~rıı~ 

ğiştiriyor, faıl• hi( o ~lıl jl 
ruz.. Bari idare &eY -' 
bu kabil hallarda ~ııı"d ""'~ 
sabahları v~ ~;';r0wıı ~· 
akşamları bır ık e ıiY"" ,ııı•'~ 
işletse ne olur, 0 0ııııY~ ıı'~ 

Son telgraf-taJebİll 1 Ji• r 
zun bu ına.k~l 118,arı .,ıır"t" 
vay idaresılllD ı;;ıcr. 11 ıcd.r 
tine koyuyoru:t. ')'rd•k

1
,r l';c 

kapı Topkapı. ..,fe' . h 
· d • rıı ,. P' ıır' Beyoğluna .. oı: laJll•Y~rı'l"i 

tibi mümkun ° v• •~",c' ,1, 
olmazsa sabah ıır "' 'ıe';i 
kazancı az ıneıtl gtl•' ti' ~ 
düsiinerek iki~~ sıır'~ 1.: 
oluumahdır. k ve 1 il 
defa bilet alın~ ·: . .ı 

'kaYeıw· 
ra vermek 1 

lenmis buluıı r. 



Göricede 7 ltal
Yan tayyaresi 
düşiirüldü 

ı,~i n., 6 (A.A.) Dün G örice 
~ il_?e .kararl!".ıhında 'edi ltal
Y lahvaresı imha cdılrnıştır. 

11ııanistanda insanca 
zayiat 

!d~lilla 6 (A.A.) - Resmen tebl iğ 
0;,r~ıne ııöre . İtalyan - Yunan 
~lliıı baslaneıcmdanber i, Yu -
ı, lla anda in,:ınca zayiat 290 ölü 
~ Q Yarat. dır. 

Orfu tekrar bombar-
dıman edildi 

lır na 6 (A.A) - ltalva!"l tav -
• •er• d~r öğleden sonra K or -
11,.,":; 1<-krar bombardıman etm's
p: B•. ç Jk olu vardır. 

ırc bombardım:ın 

ed ildi 
.~1iııa 6 (A.A .) - Dün Atmada 
~· l ı:arot ven:mistir. Pire li -

1ı"' horı:ıba ıhman edı_lmisLr . 
~ na ö (A.A. ) - Dun Pıre ve 

n · koyu iuerin0 ııttı biiyü;; liiş-
l\btavyare · t rafından vaı;>ıaln 

ij ~ ıı-ı "':l .l kı s vil öl -C'ı ve 
vı' Vur~ :ımıstır. Dört Yunan 

1•P.. urr> m nı t'!I tr•mls~ 

} 

i r b t a kcri h defe 
t 

ne ği vakit h-, a 
<;oı<: ili 

Ak.::m 70 o 

ilız t<! y; a re 
~l >iti ri Atin a 

6 (A.A. l İnııih ' ıv 
~ 1 me up t vv re zabi' lrri 
't ava ıı:et~işlc lır. 

d~ harp meydanında 
, 011üşecek yer 'e .. 
•l ~ 6 (AA.) At,na ai !l!.l 

r Ye : 

na ~.: n -
ı " lct ıd r: 

ı ydruıırrja ne.,.ıo ... 
an, m nı .ı;;:ct dn p 

"kır.'1. nı tc~r r 
} n Vf' r lrU ıı. -

ı ıl.., "'u 1 :ı 

"dü rn.m 
l -

'nnı €tm'" 
ı .ı tor ar nın a

't;: Itah snlar. m '1 -
l "" l L.ornı Vet"~klcr'. ~ 'ln emin 

'liy arı v r t:'re darbclerı.u in -
• -d·r,. t . 

ll ı ! e nda Ba ıve-
kilin i . 

mesaıı 

; ... , · 11-"•hlo 6 ( f\ .A.) - Yen l 
·lı; " " &ış,•ckılı Fra•er Yu nan 
~ • ~ 1 G nenıl Metaksasa bir 
~ t!or,.,... ... rc-rek, ·'lu nanis~anın 
, . •l kla olrl ~ · .rahraman m ü
. · · kencıı ınP Yeni Zclanda 

. ;ıı etinln \ '<' millet in in se lam 
İ " tler· n i bild rmi;;t ir. 

~g:(jz tayyarelerinin 
k keşif uçuşları 

EN SON [ Avala ajansının 

-------
DAKİKA 

\ tebligi 
; (Yugosla vya her taar

ı ru za s ilahla karşı koy-
1 l mıık için ted birler aldı 

Belgrad 6 (A.A.)- Arnla ajan
sı su tebliği neşretmisb: 

.................... 
italyan 
kıtaları 
kaçı or 

1 - • 

Ricat eden ltalyan kuv-
vetleri kendi tanklarının 

ateşine uğruyor 

5 teşrinisanidc on yalancı tay
yare üc defa I\tanastır!'t .ı;irnıi.ş ve 
altıkları 21 boınba iı,(ıi[ık f'~_. ...,i_ş,,. 

tir. Ölenler vardır . i\l•ıldi ha•ar 
da ıniihimdir. 

Yugoslavya hükumet< her taar
ruz ve tcravüzc derhal s:I3.hla kar
ş ı konulu1ası için ')idt!ctli tedbir
ler alnus ve l\fanas hr::l (nhkikat i
çin miitchassıs komi~vonlar giin
deriln1iştir. 

Y l l b . Manast)r üzerine 
unan ı ar ır . I 

gıden tayyare er 
COk Slrtlar daha Atina 6 (A.A.)- R..J .er ajan -

I 
• • sıadan: Uınuıni emnj~·ı•t nezareti 

zaptettı tarafından nesredilen hır tebliğ-
de, 28 ilkteşriıı.deııbcr< İtalyan h;ı 
va akınları yü~iindcn tt·lc{ olan siAt.na 6 (AA.) - Reuter: 

Ywıan ordusu başkunıandanlı -
ğının bir tPbli ğin dc bild irildigine 
ııöre gatbi ·Makenodya cephesinde 
Yunanlılar yeniden bau müst ah
kcn1 ve varı daimi müdo:tfaa tert i
::::ıt. bu'unan birçok sırtları zap
t ır -"iir. 

R. 'at < mektc l.ıuluran '1ü<man 
k;t atan. kendi tankııır• ın taarruz-
-~n " 'T'tşlardır. 

Di"C ~ıl-ett n t t. L •!iv<" e-
i ld • r •c Y n , h kuy -
' 1 ·ı Göriçc ve Erı: -• ha a mey

m muvaffuk v t bon ~ • 

m 
!. rd • 

.. vcri.c ıun n b;ı 1 1 

l t ', ... ~lcri~ t 1 rıo et nis-

Salı gth'1 i'a İlalrnn !>t:r 1ıar -
d -dan tayyarC's ı dü Q, ülmüstlir. 
J: bir Yunan tavyurcs.ı zıvua ı.:ğ
... ::ır- r t1r. 

Tcbliildc resmerı bildi r ' ld ·ne 
'r !ta ya tavvarelr ri sqlı !!~~~i 

o 4 üzeri ik k rC' Yu~·l!.ila\· arazi
~ıne eırer & m.;-""la:: ı ı bu. b.ır -
ım"'n etr-.~lcr ur. 

Dr<l<;>'aki Y un;:"'.l kun-
•ar 

P : •a• 6 (A.A ) - Pr ı .:a-
z ::ıın bi1 1rdi 11· \ wıa· 
~ r L ~ k u. >su ".rJ!,, o -

pı l ılcsı radı kon. ol0~Lu.k 
m r ·ırı ı bı l t ılü na!·-,,m 
Pı..:~ >riça')ı'a e:eLn. iı.. 

Yun gaz~tel~ r:nin ' 
müt I val 1r1 

Atina 6 (A.AJ - Jlrı)\a ~ıctcsi 

)·az131ür: 'l'uprajm 1::?1t, '' 1.ın 
ınub a!cfeti, dağ (:cç;ıi .. r LJ .c]. i en
g~ller ,·e yol lıl:daııı ;;eh .. : l ıtc.! 

J•n şcficri harlıin b . · ." i " r. i 
hahanr- ler aranı~ ·a n~t ( ~u r l ;-! !:
lar. Zirn f?a :i l:ırına si' ı: :- lız.Hn n 
bon1!.ardnnanınt.:i•n l ı:;oı;!ıa h~ t:lıir 
z:.ı fer tebl iğ ~deıne<l · l ;,. r. 

I\Ie~ sa::?rr d'Athı•ı:rs sijy le di -
yor: Şanh İtal\' ~ın kn• ı! lnrı hir 
kL'i iTii r\fll.U\'UtJuht:.-n h ır kı~rnl da 
12 odarlon !ıalka~ak ,;:d iyorlar. B:ı 
yf'rler rasist itn ly anııı n;illetler \'e 
i11snnl04 r h.u\\u ri u na k.lr ~ı o! :ı.n is
tihfa(ın ı n ;~d rcnı:.:idi•. 

vill l' rİn miktarının 291 ve ya~: ala
nanların 6!>0 olUuğu hiltlir iln1ek
tedir. Avni devre zarfında ":'" çbir 
a:;ker l hedefe i ~:-ı lıet 'aki oJıııa -
n1ıstır. r 

Tebli ;(dc, Arıı avutiuk•an gelen 
ü~ İ l al vaıı bomlıardı" '·'n tanııre
sin in Yu na n araıi i i.iıc ri nde ya
rım h ir daire ç i z·Iikt~n c.,on ra 1\fa
na•tır istikamrl indc Yugosla,·~· a 
toprakları iizerindC" c.-;1uuş olduk
ları he• an edil ektedir. 

ırr .lma!l t htelbalı:ri hattı 
Londrn 6 (A.A.) Aı.ıirallik da

ire~i. fınprc of Frıt l \·apl ru
nu hatıran dti ın J\;11 zalfısınuı 
in1l~a edilıni.~ ulacı;uı.u bil .t rııı~';
tcdir. 

Harbi Bal k an
lara yaymak 

is ~iyorlar ! 
a .al• ' n deı·a ııı.J 

!:,;i .00 IJ B gfu O 

n u.: z ı. · d~ . vı~ ıJ 
t.r .. etm ;i 1. l~ ~yı yr z rua. n ı 

~ et eL. tır • r.·u~arak, 
muttefi i Alm~.ıyoıı n 'anır.·fo da 
'uz ne ha u.ına:ı lıatc k.a':.n.ktu·. 
iıalyöının Arn.'.IVUll~n A~riyotik 
)" olu He lıii~ Uk 1 UV"C. 1 •r . e\ liet
nı<.'si d e i •ır. l :ı. lınv'l kuvtctı ri
n in, dcn· zat.ılarmın. dcstro ·erlc
ri :ıin Adri~·~,:~t~ ı:östc-~cc ! ~c:i 
an i hu!:) 't laır~L<ında m·:ıı,kiin 
c~~ıll1;1'. lt.~i~ :.. ':u1 ~ ııra ,·olu ile 
Yunan cephe_ ine bih ·ik o"i !ar 
scvkdmek ise anc>k -Vııı;o_ l a v -
yanaı ~cçilrncsi ile nuiınkt.nd ür. 
Uaibu ·i, \c ,o la\ya bitar:ıft,; r ,.e 
lırı.rhc is!i rak t.:t ı ncno.eh. içi n az. nti 
d ild :at sarfctmektedir. 

.hr11n f"!"ri,,~u ..,• tn İ t a l :\· an o re! a
suna Ar navutluk cephesinde yar
d11na J..os ni .l:'.'J I ise yHı c ~ n c ak Yu
..-o:- 1av!- a \'e :r·a Bnl.(a r :.s ts nJa.n geç
nıe-:; i ile n1ü nıl:Ln<lü r. ller iki dcv
l-!C ıı !ıi>}lc bir t•şcbbiise kendilik
lerinde-n riza gö~terınelerini ken
ı!i ist iklal, istitı bnl, hnı-atiı-c!leri 
Lak1JJ1ında ıı akıl almaz. O h• lde, 
İU.l yanın Yugosla.Jayı harbe sok
makta iki m':nfn~ti vardır: 

A- Yugo lavya ile hıorbederek 
Arnavutluk yolunu kendisine aç-

ması 

' '<.ı.h i . . . 
'~•!t·te 6 (A.A.) - lnı?ılız tah- ı 
.~ 11 Yunan ve İtalyan suları 
··~~~de kesı.f uç L. .ları '" apmış -

Kahran1aıı İtaly ~ u !\ a nJ.tları faz
la tehlike olmayan ycrit"ri sr çnıe
·ini iyi biliJorlar. Z i rrı hiç llir za
man as.keri hcdc[leri .-..r aınanıı~lar 
sedecc be) bude yer<' korku tev -, 
lidi icin si\-iJ ahali\-'İ araını!'lar ... 
dır. Faht kü~ük ~~uuıı milleti -
nin sinirleri de büyiik lngHiz nıil · 
!etinin sinirleri kadar rnukavemct 
eöstcrecektir. 

B- Yuı;osla\"yayı harbe bulaş
tırarak Alman ordularının mü -
dahalesini celbe~·lemek .. 

Böyle bir vaziy~t zuhurunda 
harbin bütün Balkanlara yayıl -
ması ve muharebenin Almanya -
Yugo,lavya - İtalya - Bulgarista n
Yunanistan - İngiltere arasn;,da 
ve Balkan şihihcczire~i üzerinde 
cereyun etmesi tabiidir. Harp bu 
vaziyeti alınca şiiphcsiz olarak 
Türldycnin emniyet bölgeleri ve 
emniyet bölgeleri ile müteradif 
olan menfaatleri de tehdide ve 
belki tecaviize uğrıyacak, biz de 
lıarp atcsiıı ln İ(inc katılmak mec
buriyetinde kalacağız. Belki, bu
nu So\· ~ et Rusyaıun da Balkan
Iaroaki menfaati ,.e emniyeti ba
k1111ından mihvere harp il5ıı et ... 
mcsi h.idiscsi takip e) liy~cck vo 
sıra ile Japonya, Anıerika da h ar~ 
be girerek diinya herci.imcrci baş
Iı,·aeaktır. 

~akkalın katili , 

~.Yakalandı 
~t-~! ta~ıııı bir!nci gecrsi Üs~ü
-~ıı-ı. lıalJ.aı Kemal namı dıger 
j,.'>ıi 11ll:uı.; dükl;5.ı.mda kab sma 
'•lııı~- • \Urulmak ı; uretile i; ldü -
~lı~~. olarak hulunmu, tu. Bu 
L~ lc."rc~nayet esrar ı a :ydınlantDLŞ 
~lt0~.' 1 •n Ü•küd:ı r tLı Durbali ma
:~ııı... 'nde lla lcmi •ol.ağırda 19 
~~/•da mukim H.ı~an o>lu Şa-
q' "ıt . .. .. 
C '• ı. 0 turü oldrğıı o nfa~ılmı~lır . 
~l"ı "tbıautar t ü tün ameleliği c· 
t ">ı lllavnal nr~a ~ ;. ıı• kalkan 
~·ı I\ ııt1a. i hn r,enç altı ay ev
~--~.~~alin dülı.liınına hırsızlık
~~~. ıs, Kemali ; nkalı~·arak dö-
~ Clllu. tur, 
~ "li\-, 
~ lı~ :ın ı:eeesi Şadan tekrar Ke-
ıtq~ll 1\ ~kkunma hu ı>l ıı:a gitmiş 
c· 'ltıii ·~l yakaiO}lllC"ıl OD:J Ö(
~J~İ lur . Katil cü<müoü ken -
~.!akalıyan don)(! ı.nasası 

•1~ llru Alişana ve wüddeiu
• t 't• 1 ıra{ etmiştir, 

Vilki tara ~ tarla r ı 

hala zafer 
bekliyor 

Ne,·york G (A.A.) Yorgun gö
rii:ncn Vilki Nevyor~ otellerinden 
birinde partisinin erk:Jr,~le görüş
tükten sonra, kendi oteline tt' 'clet 
ederek t•raflaı \arının alkışları a
rasında tad~oda söz al-ırak henüz 
kendisini n;..,ğlup addchnediğini 
beyan etn~tir. 

Vilki . öderiııe şövle nihayet 
'\ermıstir: 

Beo hayatımda kendimi J~' I ka
da: iyi hissetmedim. l ~ n1lt ederim 
ki hiçbirini•de de kutku veya ·, 
mitsizlik yoktur. Zira b< n ümitsız 
değilim. Bu mütad•lcd~ )anımda 
bulumluğunuz i~in sidcrc teşek -
kli: ederim. 

\'ilkinin intihabat 1 luini idare 
eden ladin, Vilkide n daha mu
taassıp da,·ranrn.akto ve cuınha ... 
riy•tçiler için hala bir zafer ilı -
tim li nıevcnt oldugımu be) an et
mek! ir. 

~ Göriilüyor ki, Manastırın n1eç
hul tay~ arckr taraf-odan bombar
d101an cdi!n1csi ~athi biı· hadise de
itildir; harbi • Ür'ollc ılünya har
bine ce\"ire«k tadar kuvvetli bir 
tahrik ve kn .... t eseri olınak dere -
cesinde miihimdir. 

Ten1enni cdclinı ki1 1\-tanastır 
bombardımanı ııilotların bilgisiz
liği ve haritadan :ınlamP.n1azlıftı 
)·iizündc n \-·u!·u:ı gehni~ lıir yan
lı~lık olsun!. 

(Bu yazının metinleri Ana. 
dolu Ajansı bültenlerinden 
al:nmıstır.) 

Telhis eden: l\fUAMlltER ALATUR 

İngiliz Ba~vekili Çörçil dün A
vam Kamarasında harp vaziyeti ve 
Yunanistana yapılan )·ardım hak
kında beyanatta bulun111u~tur. 
Çörcilin bu beyanatıııın esas hat
larını şu suretle hulasa edebiliriz: 

• 
3- S O lf T S L G a A I' - 6 

fstanbul halk ı nın Mısır artistleriae coşkun bir cemilesi 
YÜZ BiNLERCE ISTANBULLU 

Ka~~eş Mm~ın ·'.' Leyla" Murat- Yusuf tT hbı· nın_yaşattıkk:; Vl' hiltün 
yuksek artıstlerı " e lslanbulıt aı:lata.ı 

EKELi KADI 
Arapça şarkılı - Tür!cçe sözlü 

ı :ı 
ı · 

ı 
ı 
ı 

filıniıı.e akın akın tehacüm et1nek suretile co~kun tezahü ral g~· ~~rnu;f..tte dcvaın edi- ı 

J 
yor. ll•lkımı:ı:ın bu teuhüra tına karşı i l 
Filmin bir hafta daha temdit edildiği ı 

WL DİKKAT: Programa ayrıca ikinci film olarak Amerika ordnsuna en büyük kahra -~ 

1

_ 
manJarı yetiştiren ~ 

AR/ZONA KAHRAMANLARI 

Sayın halka ilan olunur. 

Büyük filmi ilave olmuştur. 

•Yunanistan, bitaraflığ:nı ınu
hafıızaya azami gayret gösterir
ken, ortada hiçbir tahrik olma -
dan ve en sathi bir nıiizakerc bile 
yapılmadan l\Iu,solini Yunanis -
tanı istilaya teşebbüs etmiştir. 
Dünyanın en eski milleti olan E-

len ;nilleti, kendisini pek öyle l.o- ••••••lllllC!!!:m•••••m•••••••••••m•=-•••••••••••••••ı !ayca zincire vurdurınanıak i~in, \ B . il 
mevcudiyetini ve ~crcfini nıü<la- Binleı·ce mü~tcrimizin telefon, mekturi ve hatta telgrafla müracaat ve arzuları üzerine 
faaya karar vermiştr. Biz şimdi- hafta eşsiz bir mnva{fakiyet kaza nm.ış olan 
,.e kadar Yunanistana karsı dik- ge(\en 

• tatörlcrin husunıetini c~IJ·. ~dece~{ 
herhanui bir hareketten içtina p 
ettik. Yunanistan da i.ıyle sıkı bir 
bitaraflık muhafaza ediyordu ki, 
ne ;ı ".,:etlerini, ne yaziyetini bili
yorduk. 

Şiındi Yunanistana ~·ardım ha
reketine ge('ıniş bulunuyoruz. Gi
ritt<• b:r hava ve deniz üssü { 1.;:ı İ.s 
cdilın i~ tir. Bu ii-. donannıanın ve 
bava kuv\"etler1nin fa aH~·e tini 
n1a!"' su__, <lerccedc ı;:eni~leteccktir. 

Nitekim cenuhi İtalyadaki üs -
!eri bombardımana ba~ladık. Bu 
hiit: t:.nı lar fa7.lala~1.ı rılacakt ı r. Ytı
nanh,t:ına iktidarımızın nz~mi de
r ecesinde yardLm i t; in ba~ka ku\•
\'Ctlerimiz de t .ıreke t hoıHndedir. 
AKDENİZDE Y~İ VAZİYET 

Yarın rnatinelc:-ccn 
itibaren 

Asker gözile 
cepheler 

E C UN 
I•p EK Sinemasında tekrar gös

terilmiye başlanacaktır. 

Bütün İstanbul sinema •nerak lılarının miittefikaıı takdir et
tik.led gibi en i~· i fünıleri gösteren htanbulun en b>b·ük 2 

sineması 

C E M B E R L 
'
• T A s 11 Şeh3•ıl•lı•ır ""el : 

( 1 lnel ' ahiff'dl'n dt"\"am ) F E R A H , ' 
zivet şimdiden tahminlC'rde bulun- 1 T~l : 22513 21359 

m~i~ı~~~ d~~~dı~;r Sl'V ' 'arsa. ı' B " 1- Ş
0

MAL KANUNU 8 " 
o da llal} .._,ıann Fıicr 1:ı '5lıka - u il Un U o Un 
tr'etınde ı!i• $Tllı:; old•.ı.ld~rı taar - l:f MİCHEL \ O'&GAS - PİYERRE RİC HAR 
roızun kır'' ıb vt' .. uk~oıl Yunan \• İk'\I - CHAR LE 'fA• .F.L 
t~ar ur_..,, bir ı r'c·.tt'e ar~ke- 2 • SO KDE lZ H 1 
t.,,n .n ' e• ı;, ' r. F,gçr • • PARAMUNf" ·~ 
\ ın·nl s:m h"ı<:.m L •er. de Gün:in en nı··t.:m LJRKÇE -
clc;c ,<rkr:- , G ı v d ıs h idLesi en son Harp haberleri 
nilzarı <? bal;. i rı ;:Ju .akdırde Gu r.:mht c ı progra nıa illh efen aHtca: 

Fransanın inhizarnı .dan sonra, 
İ ıı~ltcrenin Akd eniz:!eki 11ziyeli 
de,.. mişti . Çünkii o z::ıı a•ı Gen"· 
J'al \re~gand ordu ura 1 Frnnsı?; 
iislerine, Fransız donann!llStna \ e 
Iıava ku\' etlerine ·Ü\ cni}or uk. 
B•J güvenç birll'n , re ort dan 
lcalkı -,., ı.::ı. hnllcd 1 - z mü kül 
hir ,-a~i\ c! ltnt"'l5 L Ta kı:1 rrdık. 
F ' ıt kııl , nılıl: . 

EH·el-c "11'.r da cla za)ıftık. Li b-1 
) au.'.b !_lal) a~ ku.~·\"etl~. ıı_ıi n_ M ı- 1 
~ırı ı stılas. ı mumkuıı gorunuyor
<lu .• ·:nı i Jı..uv\·e-tlcr art• -~ncla mu-

1 ı e, lt•lran so. • muşk.ı t 3 F ER A H' d a 11 ÇE ~BERLITAŞ'da 
kendis.'.li toplaya., ı. c k ocrc·ctle KANU NSUZL. • KADIN İHMAL 
r11zrnah ı bır ı 31e g tırıt rıu;; ota- İYARI EDİLİNCE 
cak· ır. D v e .... 

Epir c L•phesinde ise. vaziyette 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~;;~~~~~;·~~~~;~!:;:;~;~; dılne 'ıadıı~ askeri k. ,·mette müt:ı- ~ 
k' er!ilebilecek m;; •im bi!- deği -va:zcııe Frun~anın ~. tkrtu zr.,na ı· 

n nı dan daha az ga~·r imüsni t hu -
l unr: takt.,+.:ır. ..xıık olr. . .ıJ"111Ştır. 

Akdcni.1cl. i filo~uzu da du r j 

n CYC K YA LS'in bile şli lıre t .-c rai:bct rckore ııu kıran 
. ·u.so EDDY - İI.O:SA ~1ASSEY'in 

ın~l~n takviy~ ctr.::ı • ıı lunır·o -
ruz. Her dakita İl l\"a i'' ıım!!!Jl i 
bir har k t t wtu ğ;ı h zır bu
l r. ' ruz (ol· de lar ~c · ""'a
m z, it h..n filc.s· n n-'ır ' ir 
tabı' ı•c r.i,in c-ok ynkı larıııda 
clolc şmıo;; ada, şiın~iye ı~dar kat1 
bir l"f.l'P ş.nıa net ce İ e~de eu~ le -
rncn1 'ir. 

HAVA HARll İ 
Çiin 'I hava harbind,•ıı de bah

stı d l•rck, u rııkan ıl ~~ı z krc .. nıi~tir: 
. şimdhc kada r h~· a lıarpl orin

dcn 14.000 sivil ölüü, 20,{)00 sivil 
ağ!.r l arat trdt. Bu za1inl1'1 be~te 
dönlii Lcno raıl • 1 ır . Sivillerden 
bu kadar zayi.::t ol luğu halr, as
kerlerd"n 300 kişi olm~ 5t111 kiı;i 
varalanmıstır. 
.. Çi,;rç:l su sözleri aa,·c eln1iştir: 

•İşte Alınaııların id dia etli kleri 
askeri h edeflere ta;ırruz budur.• 
YlJGOSLA VY ANl!lö VAZİYETİ 

Lord Halilaks da Lordlar Ka -
marasında Balkanlar \.a~iyeti hak
kında be~ anatta ıı uluumı.~tur. 
Halifaks Yugosla\· 3•~anın vaı.iy'! -
tinden bahscderkeu, sunları sCiy -
!emiştir: •Yugoslavlar büyük kom
şularının haris emellerini pek iyi 
bilirler. Fakat onların her türlü 
taleplerini reddedcreklerine iti -
nıadmm: vardır. Vugosla\"yanın 
gözü önünde Romanya duruyor. 
Römanya, hakikatlerin karşısında 
daha büyük bir azim ve cesaret 
göstermemiş olmamasıaa şimdi 
belki müteessilfu. Almanyaya gü
venmis olmasından acaba bir ~ey 
kazanıruş mıdır?. 

KARŞILIKLI İTİMAT 
Lord H alifaks Bulgarla rın isti.k

Iiıllerini müdafaaya hnzır oldnk
larını kaydettikten sonra, sözleri
n e şöyle devam etmiştir: •Türk 
hükumetinin hatlı hareketi Bü -
yük "Millet l\Irdisinde Re-
isicuınhıır tarafından bü -
yük bir vuzuh ve azimle izah e
dilmiştir. Türk hükiımetinin ki
yasetli ve basiretli siyaseti teca
vüze karsı çok 1;"ğlaın bir sed teş
kil eder. Reisicum!.urun memle -
ketleriınizi bağlı) an ittifak rabı

talarının sağlam ve (iT•ülmez o l -
du~ hakkndaki sü:del"iııin benim 
de sözlerim olduğunu beyan et -
mek iciıı bu vesileden ist ifade e
diyorum. Türkiyeııin bize old u
ğunu zannettiğimi1, iınanı gibi, bi
zim de Türkiyeye inıanıınız var

dır . • 
Lord Ha lifaks bundan sonr a İn

giltere ile SovyeUrr arasındaki bü
tün ihtillilann halli için llfosko -
vadaki İngiliz büyük elçisinin bü
tiin gayretlerini •arfettiğini ve bu 
ho.ı!'.~ta esaslar kurulmasına m o
v aifalıı.i.yet hasıl olari&J I ümi -
dini izhar etm~tir. . 

yarat ı ıklJ rı 

Eursa va puru 
( l 11e <0/(f .-le11 rlct· ı l 

lt!. Eu ~a ~t l6 J ua İz-
l y 

rr .ro .. ge1 ç orc_, 1 rt: 11 v ı...U

lar _ \ıhı 11 kı mı a z na 
kad r !mu füdul'urdan VüPUı-ıı 1 
bı memiş! rd r ve I? •i h:ırck •t 

ıl E L .... K ~ ~inemıı ında daim lı' r b ııft 
r.. r temdit dilm i,tir 

etn· ..,tir. ı 
VEK ALET TEDBİR AI.M/\LIDIR 

Filme ılave ohrak: Ymi t 'OK JlR,"AL 
DlK!l:AT! İZDİ • 'l.MA ML'Y D AN ,.Nın emek itin 10t."' , .c 

koltuk! rıııızı en eldcıt 3ld ı mL 

Hal!-ı::ın .c:iJı:&yetı üz r nr• bu v:a· 
1
1 ~""'~=::a;:-:::~"°'~-~~==::'.~~~==::'!~~=:'.:~=~=:~~~:'.:~==.:~;.,.: 

ziv~ t ıı ha \·ct naz.arı <l~k~at .. cel - -
beMıiş olacak ır; Is t.ı ırbul\.ı muha- ;~ıı:ı::c:;;:s:.ı~~z:~~m!::I:2itı:I~· ~Jolll=::::ızıı~:;:;ı:;:ıa;;ı;:ııo-:ı:--.:::::ml!.""::l;:~!\ 
bere edilerl'k l3usa \"apuru da Ban- Da: ma en iy i f'lm eri gös ter -
darmava iltı\·c•c"l 1:aJ- rılr ıst1r 1nekJc ta ııın1nış .., ınemnmı.z bu 
El'~n'1tl Mar akaz bil ~i vani hafta da ın• hterem 

•azla ücreti bilet but nan yolcu- mil<la\İın lerine 
)ar İ stanbula kaı-a~ı almak için JACK HOL l 'un en 
mecburen Ilursava b·nmisler<lir. son çevirdiai 
B ı r kısım yolcular İ:;tanbula cı

kınca Vekalete şikayette b ulun
muslardır. Bazı volcular e:ece Ban
dırma sokaklarında sabah lamak -
tan hastalandı klarını sövlivcrc!k 
doktor ve tedavi parasını k imden 
alacaklarını sormakt nd ırlar. Bun
ların arasında bulunan ve İzmirden 
telgrafla kamara tutan Parisli bir 
bayan da s:ısırmıs kalmıştır. Bu 
vaıiyetlcrin tekrar etmen1f'si icin 
Münakale Vekaletinin kat'i ted -
b !r alacağ ı süphesizd' r. 

Ruzvelt yeniden 
seçildi 

( 1 inci sahifeden devam j 
Vasinglon 6 (AA.) - Bahriye 

nazırı Knoks Ruzveltin yeniden 
intihabını şu cümle ile ilan etmis- 1 

tir: ı 

.Amerikan milleti, Re<;irdiğimiz ı 
bu vahim devre içinde rehber o
larak Franklen Ruzvelti büvük bir 
ekseriyetle intihap etmiştir.• 

DÜN GF.CE YARISI 
Nevvork 6 (AA.) - Gece saat 

11 e doğru N evvork sokaklarını 
coşkun bir halk kütlesi doldurduitu 
esnada. memleket dahilinde veril- . 
mis olan revlerin adedi dokuz mi.l
vunu bulmkta idi. 

Mahalli ayarla saat 20/30 da Co
lumbia Breadcastine: Svstem rad
yosu revlerin 5,250,727 sini B. Rın
velt lehine olarak tasnif etmiş ve 
B. Willkie lehine 3,892,619 rey kııy
delmi.ştir. 

Yine avni radyonun tasnifine 
göre, 31 eyaletle B. Ruzvelt 4-03 
müntehip revi ile başta gelmek - 1 

tcdir. B. Willkie ise 14 eyalette 112 
rnüntehip revi alabilmiştir. 

Her eyaletin bir intihap dairesi 
teşkil ettii(ini ve bu intihap daire
lerinin mecmuunda rev vekı'.ı.nunun 
531 old~unu hatırlatmak lazur.
dır. 

Çöl 
Bekçileri 

Yakıcı sıcak cöll , rin ı.soz 
kalelerinde gönüllü kahra • 
manların n1aceralar • tlolu 

r omaB UGÜ N 

matinelerden itibaren 

ALKAZAR 
Sinemasında l 

BA Ş L IYO R 

lk.iyüz amele alınacak 

İstanbul limanında kömür tah
mil ve tahliye islerinde çalıştırıl
mak üzere limanlar idaresi yeni
den 200 amele alacaktır. Amele 
ücretleri arttırılmıstır. 

Pola.ny;o.lı bir mütehaasıa 

Nafıa Vekiileli elektrik işleri \ 
etüt idares.i. için mütehassLS olarak 
Po:onya tıt>aasınQan M. A.nJ(er - 1 
ır.a.ı Jaraslav alı.wnışt ır. 

19-~0 - St kı~ me1·si:.nir. n 

sor:. nıoda 

KADIN 
ROBLA INl! 1 

Bütün mode!!erini 

l."Ü. LÜLER ve Tl.İKO'l U 

Zen ::: ln c<' ttlerı.ni 

En ın rrı -')( ·'l 

K AD 1 f'-J 
ÇANT ALARl'nı 

İstiklal Caddesi Uacopoulo 
Pasajı karşısında 283 , · v. da 

BAYAN 
Mağazasında bulursunuz. 
BİR ZİYARET KAFİDİR. 

Yüz para ıçın haciz 
( 1 lnc:I sabittdcn devam ) 

hall inden binmi.,'<, fakat biletçi 
mecburi tevakkuf yerinden bin -
miş gibi addederek bir kıt'a fazla 
bilete tabi oldıı~ıınu söylemiştir. 
Sırrı da bu fazla kıt'a ücreti olan 
100 parayı vermemiş, iş münaka
•aya dökülerek niba~·ct belediye 
100 paranın hükmen tahsili içi n 
mahıemeye müracaat etn1i~tir,,. 

Mahkeme belediyeyi haklı çıkar

mış, belediye Sırrının maasına 100 
paralık haciz koymağa te~ebbü.s 

etmiştir. 
İnatçı bir zat olan Sırrı bu hac-

ze de icra hikin1i ne7.dinde itir::ız 

ettiğinden iş bu sefer ic~a mahke
mesine intikal etmistir. kra haki
mi de belediyeyi haki ıgörmiiş ve 
Sırrıyı otobüs bilet ucreti farkı o
lan 100 ııara ile ayrıca bu dava i, 
çin yib kırk dört kuruş mahkeme ' 
uıasraf.ı ödemeie ınahküm e tcniftir. 



• 
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ISTANBUL İŞ BANKASI KARŞISI~DA 

MALÜL CEMAL GİŞESİ 
Her keşided~ <"\, uğu g'bi CL.nı huri et E~,-ramı piyangosımda da dört 

pek çok kuçü:k l·kran1iyc.·lcr vermiş tır. İları mız üzerin(\ adreslerini t eşhir 
uğuriyfe kn nmış Gı~e.ın;, sizi d e bir gün muhakkak zPngin edec ektir. 

büyük ikramiye 
etmiyoruz. 15 senedir 
Yeni biletlermizi Gişe 

.. 

Yazan: lakender F. SERTELLi No.21 

Ahmet Rıza bey gançleri nezaketle kabul etti: 
«Hürriyetin temelini siz atacaksınız, dedi. 

mizden almağa acele ediniz. 
l\IALilL CEMAL Gİ~ESİ 

İıtanbul Vai;tıflıtr Direktörluğü lıaaları _I 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatiın1~ 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal k:,~ 

İstanbul asliye dördüncü ticaret rnah- İcabında ~ndc Ü(: kaşe alınabilir. Taklitlerinden sa.~ 1111 

Bunun için zaman ve sabır lazım 1 » keınesind~n: Her verde pullu kutuları ısrarla 
Yunan bandıralı Nikolaos motörü ~- " 

5':klinde cevaplar veriyordu. 
Bu tehlikelı vaziyet karşıs nC.~ 

herkes (İttihat ve Terakki) yi mes
ul tutuyor: 

- Hürriyet inkılabını yaptınız 
amma .. Ncve yarar? Memleketin 
idaresini böyle pintilcre bırakıp çe
kildiniz. 

Eski meclisi meb'tısan reisi 
Ahmet Riza Bey 

Havır! !Hakikat !hiç bövle de -
.itildi. Onlar mes'uldü .. Fakat, her 1 
l:ıan!(i bir maksat veva düsünce ile 
bir kenara çekilınis de~llcrdi. 

Onlar, itilafçılann bir avuç mik-ı 
darında bile olmıyan prop:ı.gan -
dacılar.ndan. ve temeli çok çürük 
ola01 (itila! ve Hürriyet) cikrin 
teşkilatından korkmuslar, onların 
karS1S1nda mukavemet bile ııös -
te.re.mivecek kadar zayıf bir teşki
lata malik olduitunu isbat etmiş -
krdi. 
Artık, mcmlt"ket ne İttihatcılar, 

ne itiliıfçılardan hayır ııöremezdi. 
Milletin bünyesinden yeni, t.ıze, 
istikbali ııöMir. kendini herhanl!i 
bir mtirasa kaotırmaz. seciyeli bir 
kuvvetin doğr. asına ihtiyaç varJ:. 
Herkes bunu bekli~ordu. Bir ha
Iaskar bekliy,,rdu. 
Padişaha ııelince, o da otuz üç 

yıl saray zindanlarında. Abdülha
midin kahn altında vaşıvarak sEr
semlemiş, hüviyetini kaybetmiş ve 
iradesini hükumet rüvasının eline 
bir ovuncak l(ibi terkeylemişti. 

İktidar mevküne kim ııeçerse, 
memleketin hükümdarı o oluyor
du. Binaenaleyh saltanat makamın
dan da milletin ballısı namına tir 
..,,,. beklenemezdi. ... 

Pintiler saltanatı .. ! 
Sultan Reşat çok zavallı bir a

damdı. Halk bile onda.n bahse -
derken: 

c-- Pamuk baba' .. • • 
Dive l?Ülerdi. Padişah, memle

lııette, cocuklann bile alay mev -
zım olmustur 

Balkan harbinin sonlarında dev
let tam manasile can çekisiyordu. 
Hadımkövünde ordumuzun sefa

letıle istihza eden böyle bir har -
biye nazırı:ıu ytlonak, orduyu sefa
letten kurtarmak:, düsmanı toprak
larımızdan defetmek zamanı ııel -
;rnisti. 

Memlekette cpintiler saltanatı• 
na n}havet verelim, divenler co -
lıalıyordu. 

Felaket, el ile tutulacak kadar 
büyüklü .. KorkW>c;tu. 

Bir ıı\in iki Darüliünunlu ııenç, 
Ahmet Rıza Beyi ziyarete l!idiyor. 
Bunlardan birinin (Mehmet Ali 
Be·;) d:ınsı. yahut amcası, Ahmet 
Rıza Beyin çok samimi d06tların
dan 'miş, kcndis:ne: 

- Beyefendi, ~enclere şurada 
burada atıp lutuvorlar. Siz hic bu 
ateşli ve münen·er delikanlılarla 
temas etiniz mi? 

Diye sormus. 
Ahır.et Riza Bey: 

Semti, mıbalui 

Sult;ı;nahrnet Ak.bıyık 

Topkapı Fatmasultan 

Cadde ve 
souğı 

Kupacılar 

Şeyhisl~m . . . 
_ Ha\·ır, divc cevap vermi~. le· Sam:ıtya Iınraı or llyas bey Çubukçu 

mas etmeci.im Fakat, vaı<lile ben.:ını Eg~;kapı; Mol'o a~kı Sünnullah 

• 
• 

lıavatımda da öyle ateşli ve hcve-1 Bak1r!<.öy, Ce\.i1.Lk J!alh .. ç liüseyin 
canlı bir devrem \·ardı. Onları chn~ Uzun~·~rş1 Dökmeciler 
lemcyi çok arzu edcriı'n 

• Bu konuşma üzerine, Darül!ü -
nu~ edebi} at 0 ubesındrn i.lslrudarlı • 

• 
Ke~eciler 

l\!ch net A'ı Ecı·. vire kendisi ııibi • 
~t d: ve vat:~oerver bir ııenı;le Çar;ı 

Zincırli t.an, üst katta 1:, :1 de, Ahmet Rıza Bevın Mac - • 
kaJaki ikamclııahına l'ldiyorlar 
Sımdi .Mehın€t Ali Ben d:nlı ve-

Daya hatun Tığcılar 

No. 

4 

38 
7 

8 

41 

49 
5ı 

21 

56 
19 

12 

Cinsi 

Jlane 

• 
• 

Tekke odaları 

D"kk~n 

• 
• 

2/5 hisse düt>kAn 

1/6 hısı:e dükk!ı.n 

~t:aklüp dükk~n 

Odo 

Dükk!ın OdlsınL"l 

oylı~ı 
U Kr. 
10 00 

8 00 

2 00 

l 50 

7 00 

2 00 

2 50 

1 00 

o 50 

1 00 

00 

J 00 

m:·~ Ahmet Rıza Bey bizi kabul J 

et !il zaman .lz!'."ır M<>b'uslarn ır 
Sent Bey var nda otuı-.n·ıır Hl. 

:t.!üddcti ır-•• Tc;;lL tarih[nd:n 9'11 scne!i m.;ı.) ıs ~onuna k.Jd:ır. 

Seneli~i 

Yıldız t.abye civarı..."lda 

lcn<lı: - Ha'liya bizi yalnız kabd • • RHm cıv :rnda 

1.80 

ı.50 

H•ktar Uır!o 

Hektar tarla 

7 20 

6 00 

Arkadaşım. kaı:;.dar ııircrkcn söv-ı Sayı. ı ocağı 

edecekti? Bu adam cla kim~ - A.ı- 11üddetl ıc~"'l Tes.liroi tarihinden 943 sr ;e i tcırin evvel nı" .cı etine kJdar. 

met Rıza Bey, arkart:l:ı "!lın ne er )"' karıya yazılı nı ~la ıer pazo.rlıkhl ki.raya vcrileecğindt"n jstckliler Çen1-
sövledlğini duymadı. fakat tahm'nj 

berlita~ta İstanbul vakıflnr başmüdürlüjünde vnkıf nkarlar ık::ı:lemine gclmeetnıiş olacak ki. bize vanıbaşında 

ver gosterdiği Z""1an: •yabancı de- ler_i1.~~~p(l~0~(~87~);;F~~~~~F~~~~~~~~~:==-ı ğildıı; sizi o da dinlemek arzu eottı .. 
dro• ve Sevi• bevi biw tanıttı. Ah
m<'t Rza Bey bize '-ar ·ı ço\ nazik 
dnvran:nuşı. Sey.t ncv de terl:on·eli 
bir aeamdı. Bize ne Jstedii!'mizi 
sormadılar. İkis• dr: •Xc ısted· ,
nızi bı!iyoruz'. Hürr'yet istivorsu
nliz .. HUrriyet" efkar ,.:;t,vvrS""..;n;.ız, ı 

dedi rı\i?> diY<> söze başladılar. B:z 
birdenbire şaşırdık. En büyük der
d.miz bu idi. Bizi ne Dilrülfüııunda. 
ne de başka bir yerde konuştur -
mı.yarlar, dinlemiyorlar. hatta tah
kir cd'yorlar. halkın nazarından 

düşü:omei1:e çalışıyorlard• Ah!!'ct 
Rıza Bey, arkadaşımı 1'.L<aca din -
lt'<likten sonra, bana döndü· cBu, 
~k celin, cok sarp bir yoldur, oğ
lum! Biz, hürriyet L ·runda P"ris
de yıllarca çalıştık .. Saçımızı. sa
kalımızı ai1:arttık. Ancak istibdadı 
devirebildik. Sizler, bundan sonra 
(hürrio;et) in teessüsüne çalışa -
aksınız' Bir el, hem yıkmağa, hem 

yaomafra muk'edir olamaz. Birin
cisini biz yaptık. İkincisini siz ya
pacaksınız! Faknt, bu bir ııiinde, 
bir senede yapılır lıir i> değildir . 
Farzedeniz ki, birer mimarsınız .. 

(Dcvanıı nr) 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBASI DRAM 

KISl\ll:SDA 
Bu aqam saat ~0,30 da 

BiR ANA 
lstiklnl caddesinde Komedi 

kısmında 

Bu akşam saat 20,30 dn 
DAD 1 

Buı:ün saat 14 de 
COCl'K OYC:NU 

POKER-PLAY 
bıçakları geldi. Her yerde 
butunur, markaya dtkl(at 

ediniz POKER· Pl..AY 

Deposu: 
JAK DEKALO ve şün. 

t rANBUL T .. h• k:o!e No. 51 

DÜNYANIN 
EN ivi 
TRAŞ 

8!ÇAKL ARIDl::l 

Toprak ahsulleri Ofisi f stanbul Şubesinden 
Of;.simiıe aıt llaydarpaşa ve Derince silobnnda mevcut buğday, arpa ve YU-1 

laf·n deniz yolile jsıanbula nakledikcek olanlarının nakliye=i ile Sirkecide mav

na ve s:ıir me-rakipten vagona nakil ve tahmiJ işleri ve muhtelif merkeılerden 

p,,ndik'e gelen r.ahire vagonlarının Pend ;:;:Leki hangarımıza tahliye işi karşılıklı 

pazarhk surttile bir müteahhide verileceği evvelce ilD.n cdilmi:ı i.se de teklif edı

len fJat haddi ıayıkında görülmemiştir. Talip olanların yeniden paznrlığa iştirak 

etmek üzere 15/l 1/940 cuma günü saat 15 de Liman hanındaki şubemiz binasın-

da hazır bulunmaları, bu işe ait ıartnameler :ubenuz buğday munmcı:ıt servi-Selırin her tarafına otobüs temin 
edilmiştir. sinden alınabiHr. cl0404> 

Be'V'Oi!lu Halk sineması İstanbul Asliye Birinci Ticaret Mahkemesinden: 
k.5.sından Şeref Saner tarafından arzu-

kaptanı Anastasiyos Kuçalas \·ekili av.1--~----------------------~ 
Dirnitroki 31/10/940 tarihli arzuhalle l latanbul Emniyet Müdürlüğünden : .. 
möhkt!meye müracaat ederek Ella Türk Müdirjyetimiz sivH memurları için 550 Wkıın eJbı.ac ile 550 ~del. ~ pK 1 

An. $. Yunan ticaret bankasına gön - alınması kapalı zarf usulile eksiltıneye konulnlu~tur. l l;.\kıır c:bı:c \C 
1
,, r 

derdiği 24i5 sandık cam 330 damacana muhammen bedeli 25 lira mu\'akkat teminatı 1031 lıra 45 kurustu!'. E:k'1 

tizap ve 18 sandık ıtriyatı müvekkili 11/940 sah günü saat 15 de müdiriyetlmiz bln;,,.~ı it11·i...ıde y~pılacaktır T~ u 
yükleyerek 17/10/940 günü Pireden tup1arı· eksntme günü saat 14 de kadar ki.bul edilecektir. i~tckLler n ş.'1ı 
hareket e-ttfğini ve Çanakkaleyi geç - görmek için S. 3 müdürlü~e müracaatları. •9967> ~ 
tkten sonra 25/10/940 günü şiddetli 

fırtına yüzünden hann:ledcn hiç bir şey 
kurt..ırılnıadan battığını bcyınla deniz 
rapor \·eriln1esjni talep etmiştir. 

31/10/910 da sahiUt'r Oınlcnmiş ve 

rapor alma günü olarak da 15/11/940 
saal 14 tayin edilmiş olduğundan de

niz ticırıet kanununun 10C5 inci mad
de< ne tevfikan h rti e ile aliı.ka!t ve 

zararlı herke ı n mahkemede 
bı... •ın 1ası vrya vekillerJ11. bulundura
bi:ıneleri için keyfıy t ilfı.n olunur 

(242) 

l LAN 
Ltanbul "'sliye 4 üncü 
huk~k hakimliğinden 
İstanbul hazi.1e mulıakemat mü

düriyeti namın& avu <at Fuat Se
dat tarafından t.ıt~n gümruğü 1 
No. lı ınagaza. nda •urn J)ımıtri 

veı_dı Kostaki akvh:n<' acılan da
vanır.. Ydı:ılaıı mıı:ıakemesindc: 

mürideıalcyi' Diın.trı \'eledi Kos - 1 
tak.,in adrcı>i davacı vcklll • a- ) 
iın<ian bulunamadıi!ından mahke
m~rc mwnailevhe ilanen tebliıtat 
yapılmasına ve kendisine bir av 
mühlet v~rilmesine ve muhakeme
nin 13/12/940 ııünü saat 14 de ta
likıne karar verilmiş o!dui!undan 
bermucıbi karar yukal'da adı ve 
adresi yazılı müd<leialcvh yazılı 
ııün ve san!te mahkcmeve ~clmc
di~i veva bir vekil ııöndermed ği 
akdirde hakkında l!JYaP kararı 

verilecefri ve bu baptaki ilanın da 
mahkeme duvarına asılmış o' ·:J
i!u ilan olunur. 938/363 --------
~Kayıp Köpek~ 

İki ... ,..iteşrinin 2 inci cumartesi 
günü orta büyüklükte erkek siyah 
bir Rus köpeği kaybolmuştur. Bu~ 

lanın l!ktfcn Türkiye hayvanları 

koruma cemiyetine haber vermesi 
rica olunur. 

Telefon: 80244 

'""21ZIŞÇI ARANIYOR.ııı:ıııı 
Bir marangoza v~ iki rnarangoz 

çırağına ihtiyacımız vardır. İstek
lilerin Beyaz.ıt, dökmecjler Fuat -
paşa caddesi 81 No. ya müracaat.. 
ları. 

1359 fücri 

ŞEVVAL 

6 1 

1351 Buml 

1 inci TEŞRL'I 
2~ 

1940, Ay 11, Giin 311, Hızır 195 
6 İkinciteşrin ÇARŞAMBA 

Vakitler s~·s~~ls~! 
------ı~;;.;;;_;;.:;,1;;;;;;....::.::~1 

~. 

PÜRGOLIN 
·~ .. ~ ıı 1 

G A Z O Z L t: ~l 1 • 
I,İ)IONATA~I 

Kat'iyyen il:lr; h iri ,L 

Dır gazoz vev.ı ·mp:ırıY8 ~ 
lez z \'e ı o ıtoıı::uT· dı otP 
lHh,larının şahı 'llan Pl ıtG _, -
hiJ t da oir dr!~ JÇ'Tlek c ne~ ' , 
s.:ıkları tem ... c~nı ve hem ~ 
c•ıtl..l bir·kmi m .1: r rı 

nli olu tı7. 

Pİ)I!GOLİ:\' 15 se-.c ık b· 

riiloc'l.İn m~h. ulüdu ıe··· 
Emin nım~ k n cczaııt' 
.. . taruı 

l'l"RGOLIN" markı. nı 1 ' 

tcyin. 

1 2000 2000.-

3 1000 - 3000.-

2 750 1500.-

4 500 - 2000.-

8 250 200-0.-

35 100 3500.-

80 50 4000.-

f :oo 20 - 6006.-

I 
Türkiye İ§ Bankasına para yatırmakla yal
nız pera birikt;rmi§ olmaz, aynı zamanda 

taliinizi de denemiş olursunuz. 

1 Aluslos 3 İlr.lncl- hesaplannıla en az ell! 11-
X"ldder: 4 Şuba.t, 2 Ma~ 1 ~ Kumb:ıra1ı ve kumbar.ıt'>JZ 

:rıs, • !'Mı bulunanla.T k11r'ay~ 
~ tarihlerinde ~ır ' dahil edllirl<r. 

Buııiin 13,30 da 
1 - Define adası: Türkçe 

Türk Ticaret Bankası Bolu ıubesin -
den namına muharrer ve mezkOr ban

kanın İstanbul şubesince ödenmesi 

lazım ııelen 200 lira tediyell 27 /10/939 

tarih ve 20~555/350 No. lu çekin zayi 

Gün- 6 37 1 37 hal ile talep cdilmiıı olm•l<la ticaret -

2-Kan dava&J.: Tamamen renkli 
3 - Mi:ki. 
Pazartesi, aalı aksamı Rasit Rıza 

tiyatrosu. 
(AKTÖR KİN) 

olduğundan bahisle ipatline karar ve

rilmesi Boluda Kanaat mağazası ıüre-

kanununun 638 inci maddesi mucibin- Oıtı. 11 58 6 S7 
ce ziyaı iddia olunan mezkılr çeltln İlcindl H 42 11 42 
bulan tarafında l 45 gün zarfında mah- Abanı 17 O'.> 12 00 
kemeye ibrazı ve ibraz edilmediği tak- Yatsı 18 34 1 ~3 
dirde bu müddetin hitamında iptaline ı İmuk 4 57 11 55 ı 
karar ve-rileceği il.in olunur. (59554) -------------

Sahip ve ne§riyat. idare eden Batmuharrirİ 
ETEM İZZET BENİCE 

Buıldığıyer: SON TELGRAF Matbaası 

•~============== =================~===========-<=============================================================================================================-============================================"'"""~ ı'r 
arasında i:ıir çarpışına vardı. Da-

AVUZ SULTAN ELiM 
Alemdar Mustafa paşanın da 

maiyeti sekbanlardan mürekkep
ti. Al€lll1darın muvaffakiyeti Fran
sa inkılabı neticesi Türkiyeye gi
ren farmasonluğ"n galebesi idi. 

Üçünc'.i Selim farmasonluğa 
mütemayil ve tcceddüde taraf -
tardı. Lakin farmasonluk Alemdar 
vasıtasile muvaffak olduku halde 
yeniçeri ocağını yıkamamıştı. 

hili harp, . 
Yeniçeriler ve ulema şeriati Mu

hammediye elden gidiyor terane
sile Alemdar Mustafa pru;ayı ve 
maiyetini yok ettiler. 

Iağvolundtı. Bektaşıliğe hücum. devlet Avrupaya l:ıorçlarunağa 
edildi. başlıınuştır. Syorıizm farmasonluk 

Eskiden bektaşiyirn diye caka sa- kuvvetile Tijr.k imparatorluğunu 
tan ve bununla yeniçeriye daya - mali cepheden ele ııeçirmeğe te -
nan eşhas be'lı:taşiliğini sakladı. vessül etmiştir ve çok ı?N;mcden 

k sı~ "' 
Osıınanlı tarihinde 5' 181ılP 

çeri isyanlarna şahı! 0 
11 

1 

lürler. ıı ~e1 ' •' 
Mesela Yavuz S~ıl!~~ao'le 

tahta ~01isi yeniçerı 1· ·1~ 

Ha lif eler Diyarında 
No. 33 Yazan: M. S.AMI KARAVEL 

Istanbul sokaklarında muharebeler 
Bu yaran Alemdar Mustafa pa

~ayı zamirlerini belli etmeksizin 
ücüncii Sehm taraftarı kılarak o
nu halaskar ve münci gibi göste
rrrc~ İstanıbul üzerine saldırtmış
lardı. 

Alemdı7r Mustafa paşa, İstanbula 
ı:irrr:işli. Veziriazamlığı ele alarak 
nizamı cedidi kurmuştu. 

Llıkin, Alemdar, esasen yeniçeri 
olduj(undan ve bektaşi bulundu -
ğundan yeniçeri ocağını lağveyle
memiştı. 

f:ğt'r Ale<ndar Mllstafa paşa, !s
tanbula ı::erdiği zaman istemiş ol
savdı yeniçeri ocal:ını kökünden 
yok ederdi. 

Alemdann kendisi yeniçeri ol -
ması, sonra cahil bulunıması, hatta 
tek bir satır okumasını bilmeme
si, onu yeniçeri o~ağı gfui mukad
des savdı~ bir yeri lağvdan me
ney !emişti. 

Alemdar Mustafa pasa, hadise
lerin ve inkıraz devirlerinin ver
diği korku, devleti kurtarmak 
kaygısile hareket ediyordu. Bu se
beple nizamı cedidi Juıbul eyliyor
du. 

Esru;en, nizamı cedit de sekban 
teşkilntı idi. Sekbanlar bel<Arlar
dan alınırdı. Bunlar, devletin hafl) 
zamarılarında istiyerek orduya gi
ren ft:'rtleri idL 

Ocak, darmadaj\'ın oldu~ hal
de ihtiyarlarile duruyordu. Fırsat 
kolluyordu. 

Nitekim iırı;atını lbuldu. Çünkü 
Alemdar Mustafa paşa ve maiyeti 
erk5.nı çok geçmeden bozulmuş -
larclı . 

Alemdar, kadın ve zevk bilmez
ken sarayına cariyeler, gözdeler 
dolmuştu. 

Alemdar işret bilmezken küp -
lerle içivordu. Maiyeti erkanı da 
ayni hale girmişti. 

!stanhulu fetheden, devleti kur
lardan diyen bu oonradan halas -
karlar, miinciler birer canavar ol
muşlardı. 

Teceddüt ve inkılap na.mıruı yap.. 
maclıkları rezalet kalmamıştı. İşte 
yeniçeriler ve ooftalar bundan fır
sat alarak isyan etım41erdi. 
Şimdi farmaııonlllk ile bektaşilik 

Bu suretle yen)çeri ocağı (bek
~ilik) tekrar azametli ve tarihi 
me.-kiini iŞRal eyledi. 

Nihayet, ikinci Mamhut Adli ki, 
Sultan Azizin babası farmasonluk 
tesirilc ve hadiselerin yardıınile 
yeniçerilerin üzerine yürüdü. Çün
kü, yeniçeriler Rus muharebesin
de kaçmışlardı. Ortalığı yaijlna 
etmişlerdi. Irza, namusa tecavii2e 
~laınışlardı. 

Yeniçerilerle padişah kuvvet -
!eri arasında kanlı vak'alar oldu. 
İstal'J'bul sokaklarında !kanlı mu
harebeler oldu. 

Netice, yeni.çeriler ma~ltip oldu. 
Kışlaları yakı.idi. Ortaları ateşe 
verildi. Ele geçen yeı:içeri bW.
meriıaınet kesildi. 

'Yani (H. 1214) senesinde yeni
çerilerin köküne kirbit ııu;yu e -
kildi. 

Nerede yeniçeri bulunduysa öl
dürüldü ve padişahın emile Tür
kiyede bulunan bekta{i tek'keleri 

Bektaşiler, tekkeleri kapanınca muvaffıık olmuştur v yire çok 
gizli bektaşiük yapınağa başladı- geçmeden düyunu umumiye te-
1ar. Fakat, orduları olan yeniçeri sekkül etmi;tir. 
mahvedilınişti. Hulasa, farmaronlul< da Osmanlı 
Osmanlı tarilıinin içyüzii bu - imparatorluğunu altmış yetmİi 

dur. Surete !bakmamalıdır. Bek - sene inkıraza götürmüştür. 
taşfük ve ordusu ortadan kalk - Dava Wvüktiir. Okuyucuları -
makla devlet kurtulmamıştır. 

Bu sefer de farmasonlar devle- mın, tarihi romanımın seyrini iyi: 
ce ta.kip edebilmeleri için Osmanlı 

~üs~,!;;=~u. Farmasonluk tari.hinin şimdiye kadar yazılma -
Fransa inlnla.bını taklit edenler llUŞ, gizli kalan taraflarını bihni-

fannasonluk kuvvetile Avrupai yenlerini faydalı buluyorum. 
bir medeniyet teşkiline başlamış- Yeniçerilerin ilgası, ocakların 
1ard yıılı::ıhnası, Tanziınatı hayriyenin ır. 

4te, lbunun neticesi olam Tan- ilinı, Alemdar Mustafa paşa vak-
zimatı havt+·n RE!flit paş:enm Gül- alan her ne kadar birer büyük ta-
hane hattı hümayunu vücut bul- riht hadbeler ise de asıl bu vak'a-

larm '-""-'-! büsbütün b·-"a • muııtur. Bu hareketler tıep ferma,. .....,...=• ...,... 
IO~ lruvvet ve lrudretiJe Tii- dır. 
eırt bulmuştur. Omnanh tarihinin i~ daha 

Bektaşiliğin yerine faı- henüz eıırar:ını mulıafaza etmekte-
Jnk icrayi fiile baş!~. Bu clir. 
f:İZli cemiyet ilk iş olarU: Om>enh Ben itte ~ bu ya-
imııara.torlulunu mali eaaret altr- ~ olan _.ar perdelerin -
na aldııştır. den bımlanm ~ ıtt>1drkçe aç -

• ~ . v 
onun talcbiledir. . J3U ı: 

Amma bu iv isi idı. ,,<t;r·, ti · ım~· ·d> iJ1 nasılsa bir kere vakı ?.1eıı"'11 ile'.~ 
Fakat kötüsü narn° riret t 

'
•e .__ k'T'd.. Zateıı - · ae """ o u ur. Jet' 

Yavuzu tahta isteme r 
esrar perdesidir. 11811 d ;Jı 14 

Bir kere Yavuz ~~abs51 , 
dan do;;..u"a bektaşı ıı · 

~' ·' 511 ti tam bektaşi idi. J<Ud' JI 
SehzaJe Sultan -~r;riJi. W ~ ' 

Ahmet bektaşi deııı t'ı''°eıı r ıca . e !baları Bevazıt Ve ı i,~rr 
taşi değildi. . Jci. ,-eıı ;ıı' 

iste bu sebeplerdırinıi ıeı< 
1 ler Yavuz Sultan Sc ~t, 

b'· ,ıı" mislerdi. r .ar• et 1 

Sonra Bevazıt Ve 
1 'ııı1110 if 

t .. l .. · k. · ··kat'iyet!• ,·e ur u ıç ıyı · ·~ıı t# 
bıılunuvordu. Bu sc\\i. .,l' 
de böyle idi. Hararn 1,rd' (ı ıı 

Lakin. bektaşi ~.1~~11'ıı. ;~ 
yoktu. Hrr<e\' ~ııoıuıııı' 
Allahın ihsan• r (O' 

Tanrimatı hırn'lYe ile lıe1'1beı' llDIO baJUD~ .......................... 
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