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ETEM İZZET BENİCE 

l~önü Ulus Baskanlığının ikinci yıllnda 
• 
fnönünün mevcudiyetini taliimi-
~in en büyük liitfü saymaktayız 
~a: 11.'TEM jzzET BENİCE 

ı~ tıiı.ııva. her millet icın <:etin, ö-
1,nı ve dirım nntıhanı açan vahım. 
a '•nlık . .kanlı bu devır yaşıyor. 
a:' de'lrin Türk mllleti )Ç.in nasıl 
b~ Sevir ve akıbet hazırladıi!ını 
tır"'ıv?"uz. Fakat, hadiselerin s~
%ıve ınkişafı ne olursa olsun Türk 
·, •etıııın ve Türk vetanının her .;;u letın ımtıham muvaf!alti • 
·, c \erec .. i(ınden ve tarıhın ba-

,'.•ııberi lı.endisıne layık olan 
~~~k rnaddi ve manevi mevlni 
~· <alaza edeeeiınden emınız. 
,.~~eşle berıııber ver yüzü -
ıı:ı,r•n: enerji, hamle, yaşama. 
'' n. >aman, san ve şeref, maddi 
ııc llıanevi varlıkta daima ona esit
ı ltı eu:n b.u büyük millet !cin. ta
"11. hukınu daima zaıfer, daınıa 
iti unılik olmustur. Dünya bakı 
~.,ılık~a yine de hep öyle olacak, 
,;ıa 'rürk milletinin nasibi daha 

tq~ ~ daha mükemmeli. dPha bü
''f\ ~uvvet ve kudreti temsıl ede
~{ Tarihin seyr~ v~ bW?iinkü 
ti;ltıı ıçınde ii.lt1infüi!umuzun ve 
ı.;, S<>k_ taliimizin bir ifadesı de 
\ eı lnönünün basımttda buhı-
'l'~ur. 
ı~.urk milletinin cevra as.ırlık 
~ı;lının her &dhasında ve mes'u
~· Salında en ~tin millet J6}e
t.,/ !eruhde eden !nönfi'niln Ebed! 
\Q;1;. latiir!t ile beraber w Ata • 
~ den ııorua milli mul<addera • 
~ı:- İizennde rehber mev4ı:i.inde 
~nllşu tar!himizın en büyük l!U· 

~bu tasıvacatı kadar blll!iinii
~ ı..n ~ vıınmmızın da en ölçil
''"'1ret, emnivet ve kuvvet 

ötkı <>lıııakta devam eclecelrtir. 
-...!.!!_nxıım J ürıcii Mlıife~ ) 

Molotof 
Berlinde 

' .u,;;anlaı-l~ SoO)'dler 
fll'qsutılq BerliAde va • 

"" bıılacak mü:ıakerc
leıiıı maltiyeti ~ §Üp-

Devlet Şefi, millet Bahası İnönü 

Mecidiyeköyı··ıer 
su ve yol istiyor! 

Mü:teaddit müracaatlara rağmen 

3! Alp 
fırkası 
kaçıyor 
Fırka müthiş 

hezimete 
uğradı 

Yetltmek istiyen 
htlyatlar da fırka 

ile beraber 
lc:açtdar 

-·--"-·-- -· .. 

İtalyanların 
zayiatı çok Yunan - İtalyan barbiniıı cereyan ettiği Arnavutluk hududvn -11 ı;ö.teren tafoilatlı harita ... 

agır 

A.tina 11 (A.A.)-Yu
nan luırar~ahı umumisi -
nin 15 numaralı tebliği • 
Jir: 

Diipnan, Giride bom
balar atmlfsa da maddi 
hasarat ehmiyetsizJir. 

Almanlar 
italyadan 
soğumuş! 1 

Bulgarlara Mahsur 
hakaret italyanl r 

etmeyiniz imhaedildi 
( Dev.ımı 3 üncü sahifede ) 

20 lira rüşvet 
teklif eden 

Bulgarlar Yunan 
mihvercilerin harbini sergüzeşt 

aı:asını mı açıyor? telakki etmezler 

Yunan harbi 

bir kaçakçı ltelyanın muvaffa-
Emn.iyet müdürıüı:tü kaçakcııık kıyetsizliği Berlin· 

~.tina, ltalyanların 
iddiasına cevap 

11UbesimemurlıırıGalatadaİbrahim de iyi karşılanmadı Veriyor 
:isminde bir beyaz zehir kacakcı • .. . Atina ıı (A.A.) - Yarı re.smt 
mm suç üstünde :vakalamıslardır. Lon~a 11 (A.A.>- Röyter dı- bir membadan bildiriliyor: 

İbra.him: üzerinde bulunan ero- yor ki: Balkanlarda bulana~ ve Sofvadan İtalyan telgraf ajan • 
inin :imhası ve kendisinin ser'b~st h~ Ita!ya b~'? Almany_adak_ı da- &ına bildirildiğine ııöre, Bul.gar si-
bırakılması kin memurlardan Sait hilı vazıyetı ıyı bılen muşahıtle~- vasi mahfilleri Yunan mücadele-
ve komiser İbrahim Hak.kıya 20 den.Londraya gelen habe_rlere go· sini serızi.izeştlerin en delicesi ola-
lira riişVet teklif etmiştir! Bu ci- re, 11'.' 1 ~·an - Yunan harbı hakkı~- rıı:k telakki etmektedir. 
het de tesbit edilerek hem suçlu da mih\'Cr ortakları arasında . bı_r Bu ajansın At.inada da bir m\ıha-
hem ııü<;lü kaçakçı asliye 4 üncü anl~ş"'.azlık m~vcut olması ihti- biri oldujhı zamanları hatırlıyoruz. 
ceza mahkemesine verilmi.$tir. malı hır hayaldır. . • Ecnebi mahfillerin intibaları nasıl 
!Muhakeme; rüşvet suçundan do • • Bu hususta ar~da bazı _cıddı. so- uydurulduğunu biliriz. Bul.garları, 
lavı İbrahnti 1 av hapisle para ce- gukluklar olacagı tabının .. edil • mukaddes bir cidali çılgınca bir 
zasına mahkı'ım etmiştir. Ayrıca mekle bcrabe_r ~unun ~enuz za : ı;erııüzest addettiklerini zannetmek 

Yunanlılar bir 
çok harp malze
mesi iğtinam etti 
Pindus mıntakası 
bu suretle tamiz· 

lenmiş oldu 
Atina: 11 (A. A.) - Dün 

aktam netredilen Yunan tel>. 
liğine göre, Pindua mıntaka· 
aında muhasara edilmit bu • 
lunan İtalyan Alp askerleri 
hemen hemen tamamiyle im
ha edilmittir. Yunan kıt'aları 
esirler almıılar ve büyük mik• 
tarda harp malzemesi iğtinam 
etmiılerdir. 

kaçakçılıkt:an da mahküm eıcliJ.mek maı_:ıı gelmemıştır. Babsı geçen mu- ve onları bu suretle tahkir eylemek 
i<;in 5 inci ceza mahkemesine ve • şahıtlere Derimden gelen ha her- istemeyiz. Zaman kimin çılııın bir Yunan - l tal yan harbi-
rilmiştir. lere nazaran, ltalyanların _Yuna- sergüzo•te atı1mış oldu"'·~u nos·· - • a·. 1 il 

nistanda maruz kaldıkları ılk mu- - ~~ ~ ne aıt ıger te gra ar 
he yolr. iri bu anda bü
tiin diüıyanın dikkat 
llcızarmı çelunİf balu-
11(,yor oeı. güne fD ... 
ql hakim bulunuyor: 
.._ Almanya Souyd 
~"•Ya ile tam bir an-

Belediye harekete geçmiyor! Arabacı lsmail 
vaffakiyetsizlikton dolayı Alman- terecektir. ERer bu tabirle adetçe 3 üncü sahilemizJedir. 
yada umumi) etle bü;viik bir hoş- 1--~('....D:::.:ev'.'.:a:'..'m.'..'.'..ı ::_3_:":'._' .. nc::.'.'.ü'....s:'.a'.'.:h'..::ir'..:.e'::'.d:_e:_)_~============
nutsıızluk olduğu muhakkak ise de 
Sü\'ers kanalına -.e Mısıra hiıkim 
olmak .için şarki Akdeııizde oynı· 
yacakları rollere ait ortaklık, bun
ların arasında anlaşma olduğun
dan baska birşr)· ifade etmez. Çtin
kü müşterek meselede herhangi 
bir muvaffakiyet için bu anlasma 

~ l.ıtrna yapabilecek mi? 

~EM lzZET BENiCE 
~~n .. 

cllfeeidiye m,;ı. baMı:ı belediye
"' mlincaat ed.ettk babrıvmlılr -
tan. ııusuzlu:ktan ve köy vollannın 
tmnirsırlJtlnden sikAvet etmWer
dtr. iMecıdive lııöylüla- btı ıılkbet
lerini sövle anlatrruıktadttlar: 
·- Kö'/'Ü.ınüz 600 hanedıen faz • 

ladır w 3000 - 4000 nüıNswıa ma
lik biı: cennettir. Fakat sı.uzluk 
tan. bakımsızlıktan cehenneme dö
nü vor ! .. Koca köyde .ııerci iıımen iki 

çeşme vardır. Fakat bunlardan bi- .., ı d 
rinden Mi_dakiıbda ~ir tek t~neke agırca yara an ' 
su alınabihnekte: diııerınde ı.sc bır (Y azıs- 3 ü~.cü sahifede) 
teneke su ancek 31 dakikada dol -
maktadır. 

Bu vll2ivet karı;ısında evlerde işi, 
lfficü bırakt:ı'k . Günde iki kap su 
almak iA;:in cesmelerin önünde maa 
aile nöbet bekliyoruz .. Geçenl!!rde 
50 şer im1.alı istidıılarla iki defa 

(Deoomı 3 üncü sahifede) 

Meclis bu gün 
toplanıyor 

Balkanlardaki büyük zelzele 
............................. rıeiı .............. .. 

esastır. 

Mihver devletleri. Bulgaristan, 
Türkive ve Filislindcn geçmek ü
zere biiyük bir sdcri heyet ı:ön
dermek ..;bi biiyiik fcdaltiırlıklara 
katlnnn1ağa liizuın kahnndan bu 
arzularını tahakkuk ettirmek im· 
kanını bulmağa uğrasnıaktadır. 

~lı._d lln en ziyade nazarı dikkati 
llip~ •n diplomatik hadisesi hiç 
~ı., '.Yok ki Sovyet Hariciye Ko
:oııtı Ve Başvrkili ~lolotofu.ıı 
~ne daVet edilmiş olmasıdır. 
~it;;~ ~rlinde temas ve müzake
. \tit· • başlıyacak olan Sovyet 
~)tı~e Komiseri ile Alman ha· 
~.~it •~a>ında neler görüşülece
:"11 llrıdıden tayin ve tesbile im
l\ııı~d0ktur. Ancak, ihtimaller 

ıRomanyaze zelesi 

Ankara 11 (TeLefO'ltla) -
Bü11iik Millet Afrclısınm cuma 
qünkü tovlanıısnıda secilen 
encümenıerden bazıları bu sa
bah ilk topLantılarnıı 11aı:mıış
Zardır. 

Bu me11anda bütçe ve dııhi
liııe encümenleri de bu sabah 
toı:>lanmı.<tır. Meclis lıe-ııeti u
mumiue»ı saat 15 d<? toplana
cakır. 

.-...:: .ır: 

~ · ~lısadj ablukanın yarıl • 
~•tıçııı So~yet Ruııyadan müza
l( talep etmek 

'-•ind t\vrııpanın yeni nizamı Ü· 
t.._: e Sovyetlerle an taşmak 

~i~d llalkanların yeni nizamı Ü· 
~.,,: Jl.Iibver - Sovyct noktai 
-t( tını telif e)·lemck 
Ilı), [ııgi!tere-.e karşı Sovyet 

t,l"til ltıfakını temin etmek. 
\; l"ttereye karşı hazırln?an is· 
\ llııı •hbu ü kuvveden fıılc çık· 
Ilı~ h~ır. İngiliz adaları. üzeri?· 
Ilı;, it,,~ Va faaliyeti de İngılterenın 
ı. "ıış:llıetine menfi bir tesir yap
tı i ;".Cebclüttarık, Mısır, Sü
~'~ıı~ •la edilememiştir. Bilakis 
11 ~t~ tanın harbe girmesi ile 
~ı~~lj\~deki İngiliz hakimiyeti 
ı,~ın e '°'·kukey i imkanlara 

,,.\~de ~.Ştur, 
1, l~ld "'zde olduğu gibi Okya -
İ\ı "ıd;, a da İngiliz donanması lıa
'.\ ~nı~ t\ınerika büliiıı gayreti ve 
lı ~~te~\ ile İngiltereve yardım 
~ ~·~.' ~giltere havada. karada, 
~ 'ı~ 'h "UVvetlenmekte, taarru· 
~'°"r i •.zırlıii;ını arttırmaktadır. 

~"'1 çllı bu harpteki gaye en 
8tıda İngiltereyi 11'3KliiP 1 

(l)"V4mı 3 ii ndi saJı.ifede) 

kurbanları artıyor 
Meriç, Tunca, Arda nehirleri 

taştı, ovaları su bastı 

RoıruıllJ'&EWl Karaduı.iz 5ahllleriııd eki meşhur Mamaya plijı 
(Y a.."\Sı 3 ü~.cü 14hifedcl 

.---:-:-:----=-------ı Yunanlıların ye
l K 

1 5 
A c A 1 ni muvaf fakiyeti 

Kuma .. dan 
değiştirirken 

ltalyanlar Arnavutluk cep
hesindeki kumandanı değit
tirmi§ler. Bizim mahut arka
d8.§a: 

- Ne denin bu deği§me
ye ?. 

Diye sordum da; 
- Buna önce ademi mu • 

Taffakiyetin itirafı .. denir! 
{>iyerek devam etti: 

- Ancak Yunan cephesin
deki muvaffakiyetaizlik ku
mandan deği~tirmekle at -
latılarnaz, ve veçheyi değiı
timıek, Ar:ıavutluğu bırakıp 
gitmekle savuşturulur .. ki, bu
na da tası tarağı bırakıp git-
mek denir!.. •• 

İtalyanların bir yıldmm hnrbi
le ışgal l!divcreceklerini sandık -
tarı Yı:nanistan öui.indc bocala • 
dıkları her gün daha iyi anlaşıl -
maktadır. Esasen bu bocalayıı;ı İ· 
talyan tebliğlerinin kısa ve fazla 
bir\ey ifade etnıiven satırlarından 
.,Jduğu kadar Arna~utluktaki İtal
yan kıt'aları başkumandanının de
ğiltirilmesi lüzmnunun hissedil
miş olmasından da anlamak peka
la kabildir. 

Yunanlıların halli Göriceyi !eh· 
dit etmesine mukabil İtalyanlann 
Kalamas nehrini aştıkları hakkın
daki iddiaları da kat'iyclle tekıip 
edilmektedir. 

Dijter taraftan en son haberlere 
göre Pindus mıntaka,ında İtalyan 
Al.!l kıfalannm muhasara ve he
men hemen tamamile imha edil
mesi dikkate çok değer bir hadi
sedir. Cünkü isminden de anla~ı· 
lacağı üzere bu lnt'nların dağlık 

( Deıııımı 3 ii.nN sııhiJede) 

Fena bir evde 
lanan 2 genç ka 

a· 
ın 

Muayeneye sevkedildi, ikisinin de. 
hastalıklı olduğu görüldü 

(Yazısı 3 üııcii saJ.ifede) 

ÇERÇEVE 

Sığın k 
• 

Sizc korkunç bir bilgisizliği
mi itiraf edeceğim: 

Ben sığınak adına, istanbnl
da neler yapıldığını, nerelerde 
yapıldığını, nasıl yapıldığını 
bilmiyorum. 

Amma kendi kendime diyo • 
runı ki: 

- Mademki ben bilnriyormn; 
öyleyse sığınak adına İstanbııl
da esaslı birbir şey yapılmamış 
bulunuyor. 

Bütün bunlar liif ... Ben sığı
nak adına İslan bul da esaslı hiç 
hır şey yapılmamış olduğıınu 
biliyorum amma; şehrin ışığın
dan, suyundan, ekmeğinden da
ha gerekli 'ördüğüm bu işin 
yapılmamış olmasına o kadar 
akıl erılirenıiyoruın ki, söze: 

- Bildii:im hiçbir şey yok!. 
Diye başlıyorum. 
Sıkmak davası, herkese: 
- Bahçende bir çukur kaz!. 
Emrini vermekle bilecek bir 

iş mi?. Mutlaka hükiimel eliyle 
esaslı ve umunıi sı/;'Ulaklar ge· 
rektiğindr şüphe mi var?. 

Ge .. . . 

NECiP F AZiL KJSAKVREK. 

de dolaşı}·ordııın. Halkın, adet 
yerini bulsun diye bal:çede, kır
da veya arsada kazıvcrdiği sığı
nak n1iisvcddelcrini l{ördlim de 
parmağınıı ı.."ırdıın. Icindc bir 
çift köpeğin bile gcrı:cı:e gir .. 
ınek için kendilerini emııi.yetto 
dltyan11y::ıcağ"ı bu ('Ocuk o~ un· 
caklaril·ic mi, nıil)onlıık şehir 
ahalisi kefalet altına alınmış
tır?. 

Askerlik \C ordu çerçe•;e.in
dc her tedbir \'C malikiyelinıiz 
harikulade olduğu kadar, harp
Ja ilgili mülki ıutumlarınıı~ 
sakat \'C züitürlllir d;le ha~ kı
ralım mı yoksa''. 

Harbin nasıl paıla<lığını, na• 
sıl inkisaf ve ct'rc;vnn ttti.iiu~ 
cephelerde ve gerilerde neler 
olup bittiğini .ı•ı!-?.i"k İ(İn, a
caba ger<"ğİ kadar ıuneli örnek 
6Jıhibi dcgil nıiyiz?. • 

Ordu yer rerdc ııaııdispanya
dan. biz de reliktcn; sehir her 
yerde ta~lan, hiz de talaştan ... 

Bn şthrin, ısıktaıı. sudan ve 
ekıuektcn evvel sıliıaakl---
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insafsızca ı 
ihtikar 

Barbaros 
heykeli 

DÖNMIYEN FiLO 
--~ 1 ~' r--_ ___...,,... 

·rnrilil·~ 

APARTMAN Koyunlara hücum 1 
-----

Şanlı denizcinin bir 
heykeli yapılıp makbe-

Büyük 
No. 38 

Tarihi Tefrika 
Yazan: RAHMİ YAGIZ 

VE ÇUVAL 

nazı kömü:cülcr, nakliy<: 
paı·asından vesaireden başka, 
50 kuru~ da çuval kıı-aaı alı
yorlar. Çuval pahalı ve tane
ıi 2 lira imi§. İyi, anladık ama 
b·r çuval, mesela, günde bet 
dafa kulla.nılaa, ay sonunda, 
kıymetinin on misli kira be
deli &"etirecek demektir. 

Bazı küçük çecuk mal
zemesi 25 kuruştan 200 

kuruşa ~ık,.rılmış ! 
Kücük c;ocuk sahibi aileler ço • 

cuk giyim ve bakıın ma!zemesiniıi 

italva Hariciye Nazırı Kont Ci
anonuıı, Sclaııik bombardımanına 
iştirakinden dolayı hava albaylı
P.ına terfi cttirilmi!i olmasına bak
';;.ıayuı. l\Iii~aı·ünileyh, daha bir
kaç gün cv,·el de yarbaylığa terfi 
etmişti. 

re.t..i karşısı da yıkılacak Harbin üçüncü senes: n le donanma 
Bel~ive reisliği sanlı Türk de

nizcisi Barbaros Havrettinin güzel 
bir heykelini yaptıracaktır. Bu 
heykel Barbaros Hayrettinin Be -
şiktaşlaki makbercsi önüne vcva 

Artık, apartman yapbrma
malı da, bari, çuval alıp kira
va vermeli, daha ki.rlı İ§ ! -
AYILMIYAN 

ADAM 

Tam 25 ıenedir hiç ayılmı
yan ıarho§un biri, geçen gün, 
m:tlıkemede cezayı ı;iyince, 

birden ayılmı§, 1 endine gel -
miş ! 25 ıene müddet le, hiç a
yılmadan ıerhoı olmak ko -
lay it değil! Dile kolay .• Biz
ce, bu adamın ıerhoşluğuruı 
25 İnci yıl dönümü münasebe
tile bir jübile tertip etmeli! 

ZENGiN 

DİLENCi 

Fakir ve ıefil olduğunu id
aıa cüerek, yardım için be!e
diye;-e müracaat eden bir a
damın cepler.inde, 53,5 lira 
para bulunmuş! Gazeteler, 
bu hadiseden taaccüpfo baJıı 
ediyor. 

Yahu, belki, bu adam için, 
53,5 liranın on para k .. dar bi
le kıymeti yoktur?!. 

CEVAP 

VERMEMiŞLER 

Belediye, bundan bir müd
det evvel, «çöp» tabirile 
neyin kart •.dildiğini bütün 
büyük Avıupa memleketle

rinden ıormu§tu. 

Dün, bir gazete hi.li. hiç 
bir cevap alınmadığını yazı
yor. Şqmıyoruz: Biz, vaktile 
böyle garip sualler sormanın 

ıırau olm .. dığını acizane ba
ğırmı§tık ! 

AH.'dET RAUF 

Mah · lle aralarına 

kadar •• 
Dutı, muharrir arkada:;lardan 

Ü> an Cerr al, İstanbuldaki sine
ma IY.ılLıt:~ndan şikayet ediyordu. 
Gcçcnlerdc, duvarları maili inhl
d :n görülcn bır sınema kapatıldı. 
Şehn:ı en ücra mahallelerine ka
dar sıncmalar açılıyor. Buralarda 
bir takım sıhhi, fenni, r.atta ahlıi
ki şartlar lazcm. Acaba. bu cihet
ler lyke kontrol cdi]ı'.'Or mu?. 

BURHAN CEVAT 

s.ın zamanlarda çok pahalılaşma -
sından müşteki bulunmaktadırlar. 

Muşamba, kundak, pamuklu, 
tülbent ve saire ~!bi en lüzumlu 
cocuk esvasının fiatlan üzerindeki 
bu tereffü ihtıkarı da asmıştır. ı 

Mesela evvelce 25 kuruş olan ço
cuk muşamıbalar;nı muhtekirler 2 
liraya yükseltmişlerdir. 2 lira ver
mei!e razı olan çocuk baba. ana
Jan bunu da müskülatla bulabil -
mektedirler. 

BiR ÇOCUK BABASI 
NE DİYOR? 

Sebze ve mevva halınd~ kabzi
mal İsmail Karaer isminde çocuk 
babası bir okuyucumuzun bu hu
oustaki şikayet• de ~ayan• uıkkattir. 
13. İsma 1 Karaer sı:.nbrı söyle -
m~tcd:r 

•- !o.lahmu\pasa \'C kapnL car
sıvı ba.s.an asaih dol::ıs•ım. Musam
ba b·ılamadmı. Bir vcrde iki lirava 
old .. ~unu sovl~il~r. Ev ·eıce 25 
kurusa aldı.Ji•m avni mu ambavı 
mecburen 2 liraya aldım. Bazı in
safsızların bu kabil lüzumlu c;o • 
cuk malzemesini sakladıklarını 
da işitti"!.• 

Fiat mürakabe komisvonunun; 
tekı- l kikük çocuk baba ve ana
larını alakadar eden bu mevzula 
ehemmiyetle mesııul o.ması kap 
et.mektedır. ___ _,,. -- - -

Dört çocuklu mu.'ltaçlara 
yardım 

:MuMaç dört ve dör'.ten fazla co
cuk ol"a.!bi olanlara rocuk P;o;irce.:ne 
kurumu ~enel merkezince vardtm 
olunacaktır. Bun1.:ır evrakı müs

,.bite ve cüzdanları He ııcnel mer -
kezin sıhhat şubesini! n1Ür<ır:aat et- 1 

melidirler. 
--o--

Trenlere fazla eşya almak 
için .. 

İtalyan hava ordusunda, her 
haftab,şı dağıtılan bu rütbe ve 
un"·anları dii~iinüncc, insan zan
neder ki, Yunanistanın ~ltı üstü
ne geldi; Yunan askeri hedefleri 
nıahv ve pcri&lln edildi. 

Rcsıni tebliğlerin ve Atina a
jansının bugüne kadar en sarih 

olaral< ifade ettiği hakikat ~udur 
ki, harbin başındanberi, tek as • 
keri bedele hava hücumu yapıl -
mış deiiilılir. 

Buna mukabil, İtalyanlar/ ma
sum \'C günahsız sivil halkı, va
dilerde otlıJan koyun sürülerini, 
<Lığ ba~larıntla kavalını çala:. ço
banbrı boınbardıman ediyorlar. 

Bunun iki sebebi var: 
Birincisi, askeri ht>dcllerin ct-

raf ında müdafaa tertibatı alın -
mıs ve dafi silahlar tabiye edil -
mi~tir. Zaten, zoraki u('an ve Yu
nanis~an:ı kadar istemi~·crek ge -
len İtalyan tayyarecileri biliyor
lor ki. a•keri lıe.'dl.•rc yal..laştık
ları takdirde, kendilerini bekli ... 

'.ıı iikıbet ölün1.J~r. 
İkincisi ılc, İtalyan kumandan

]ığı, si\·i1lcri boınbardıman ede -
re!.., halk arasında bezginlik, hoş
nut<uduk, teslimiyet baleti ru -
lıiyesi uyandırma.ğa c:ılışıyor, 

\'atan ve istik1fıli:ıi ıniitlaf:ıa e
den asil Elen milleti. mütecavizin " 
önünde a~la bo~ un eğmi~·ecek ve 
teslim olmıyacaktır. 

}"3!..at. haksız mülecadzl•r, ye
şil vadilerde otlıyuu koyıın ~Urii
lerindcn ne isti·yorlar. onl3rı ne
den bombalıyorlar?. Duna aklım 
ernı~di. 

• Iedcnivet~ bakın'. Avrupada 

kar,;ısına konulacakfır. 
Diğer taraftan makbere karşı -

sın<laki kahveler ve tütüncü, ahçı 
dükkanlarile üstlerind~ki evler 
istimlak olunarak yıkılacaklardır. 

Bu adanın yıkılması ile Sinanpa
sa camiinin etrafı da kısmen acıl
mış olacaktır. Makberedcn itibaren 

;vapur iskelesine inen yol ve bila
!hare heykel civarı asfalta tahvil 
-olunacaktır. 

Sahte 100 kurutluklar 
hakikilerinden nasıl tefrik 

edilir? 
Üzerlerinde 100 kuruş ibarei bu

lunan ltrnları ka·bul etmivenler 
hakkında kanuni takibat yapılaca
ğını vazmıstık. Diğer taraftan esa
sen pek mahdut olan sahte l!iimüş 
liraların hakikilerinden tefriki şu 
suretle pek kolavdır. 

Kalo l!Limüs liralıkların .Türki
ve Curnhuriveti. ibaresindeki H 
harfinin ortasında cizl!i ol'l1a<lıi!'ı 
ııibi kenarlarındakı T. C. harfleri
nin ara verind('ki nokta: hakiki -
!erinde vuvarlak, ahtelerinde dört 
l:öşed'r. l~alplardaki 100 kuruş 
rakamının üzerine el ile dokunul
du~u zaman h2fif bir kavpaklık 
hissolunmaktadır. , 

M ısırdıı.ki 
---0--

tütü:ı fabrikamız 

kapatı!dı 

1\1ı.sırdaki tütün fabrikamız Güm
rük \'e İnhioarlar Vekaletince ka
pa•ıl..,...ıstır. Buna sebep; harp va
zıveti dolavısile fabrikanın idare
sine imkan görü.lemcmcsklir. 

POLİS yeni nizam kuracaklarını iddia e- 1 

den mihvcrcilerin yaptı~ı i~e b:ı- / 
kı:ı!. 1 YF. 

REŞAT FEYZl 1 r __ ıv_A_I_!_K_l<_,l\_I_E_L_r~_rr. __ , 

Devlet D<."m·rvolları idaresi 15 """""'"' "'~~"" .,... ,,,_...,,.,._..,,. .,,.., D t • } t b 
tonluk \a~onl~rır :onaı'3nnı rn lE 

1
.1 01IS ere a anca 

tona .b1ai! etm<'ıl• kcrarla.•Lrmıştır. KÜÇÜK HABERLER .. 
Bu suretle beher VQl!Oll~ daha ve hıçaki.., hucum 

fazla ticari esva ve malz~me a:ına-ı * .\hmet ir.ııinde b.r s3b'..kalt Kum- ,_, ""-
bıleccki!r. Karar avın ~5 inden iti- ' kapı Cİ\'tı..tında Abd'.l:. 11:ıh lsnlinde bir d h ' 
baren muteber olacakt,r. karpuzcudan bır korpuz çalmış ve 3 ay c en sar oş . 

---<>--

Radyoda imtihanlar 
Bugün bitiyor 

Radvooa al:ıturka saz ve ses 
san'atkarlarıru c;oi?allmak [izere 
alınacak kadın, erkek sazende ve 
hanendelerin imtihanları bugün 
neticelenecektir. İmtüıanlara 100 e 
vakın san'atkar iı;tirak etn•ist,r. 

Talipler bir jüri heveti o:ıünde 
mikrofona okumakta ve avrıca di
i?er bir od:ıda hoparlörden ıres ve 
sazları dinlenerek radvova uvgun 
ııeli'J gelınedii'.;i de tetkik olunmak-

1 

tadır 
---0--

Açılt İJ ve memuriyetler 
Adliye Vek~leti Ievazırr ve daire 

müdürlüğü; bJlilmum elekt.rik ve ele.k
trikıe iş ley .:-.n makıneler Ye a:.ansör -
!erden anlar ve bunları tamir edip is
Jetmeğe ehliyetli bir elektrik memuru 

aran1a ·tadır. Aylık Ü(·r~: 110 LJradır. 

Arffiarada Gazi orn.an ('ı!l' ~i !abri .. 
kası torn1hanesi için daımi bir ._.tabao:ı 
aranrı:! b.dır. Tahriren mezıcür t;ıftlik 
müoıı ;-!Uğüne ırıU.racaııt olLnmal.dır. 

Şehrimiz de!~rd::ırı ~ lise mez:unu 
ve orta mektep m<"7.Wllanndan memur 
alacaktır. İmtihan ayın on beşindedir. 
:P..fıJ!öcaat mU.ddı'Ü ayın O!l üçJne ka

dardır. 

15 gün hapse mahkfım olun.rn~·.:jtur. * D~n Antakyada ilk dcf:ı olarak 

habersiz bir alarm i-,arcli verilmiş ve 
pasif mUda(aa tecrübesi 45 dakika sür-

mf.i:;;tür. * İngilizler İzn,ir piyao::-as1ndan 12 

mllyon kilo tütü:ı. alacak1:ırdır. * Asri mezarlığa naklolunan me

zarların üzcrlcrind<'ki eski yazılar 

cbctraya eski yazUr girmez> diye alçı 
il~ kap;ıtılınljtır. Bu meyanda Öıner 

Seyfeltin!n ınezarının da yazw ka -
pa!: nış .. ır. Bu cihet şıkiiyeUeri mucip 

olmuştur. 

* Kaptın \"C makinistlerin deniz ti
caret r. cklcbindeki imtihanln.n bit -

mişur. l'icLcelcr \"t!kllcte gboderile
cf!..;:tir. * İ,,!lnbulda bulı;nan Yunanlıllr -
dan 300 kiş~ilc. blr kafile ve.lan! vazı-

fcl<'r· ita iç!n AtinJya hJrc.ket et -
mi:ıo• ;d(l". 

-1< Son zamanlarda şehrimiz.de em -
15.k 3hm \-e satımt hızlanmış her ay 

2 _ 3 milyon liralık rnu.:ımelc cereyan 

etnıist .. * L.t.anbul semtinde imar işleri için 

bir y:lda cem:ı.n l milyon 702 bin 755 
lira sarfolunmuştılr. Beyoğlu semti 

içic ise ayni yıl 702 bin 79a lira har -
cannu ır. 

Şehrerr.inındc oturan H<ioeyuı lli-

1 
mınde biri dün fitil g;bi sarhoş ol
n1u::; ve sokakta oynayan çocukları 
.ızörünce Amerikan !ilimlerini ha
tıriı•·arak tabancasını çekmiş ve: 

c- $imdi sizi yakarım ben kov
boyum!• di,·ip havaya ateş etmiş-

tir. 
Polis•~r silah sesini işitip Hü -

seyni yakalamak ıslemislerse de 
azılı sarhoş hem kaçmağa ve hem 
de oolisl~re ateş etmeğe ba lamı.ş
tır. Polisler tabancalı sarhoşu u
zun rrıüddet takip etmiı;ler \'C ni
hayet Hüsevin ci,·ardaki bostan -
brdan b;r:ne ııircr<'k buradan da 
polislere ateşe kovulmuştur. 
Tabancasındaki kurşunlar bitin

cey<' kadar atcs e-len Hüseyin bila
hare b!çaj{ınt da çekip yine ~X>
lisler~ hücum elnıi.stir. Fakat me
murlar kendisini zorla vakalamıs
lar ve adlive:;e vermişl<'rdır. Hü
sevin te· '<lf ohın'Tlustur. 

Carih bek;i 7 ay hap•e 
Mahkfun oldu 

Bundan bir av evvel İbrahim is
minde bir mahalle bekçisi arka -
d~ı Must [avı kı.skanr.lık vüzün
den varalamıştı. Evvelki ıriin as
live sekizinci ceza mahkemesi İb
rahimi 7 ay hapse ınahkllin elmiş. 
tir. 

Bu işini de bitirip :; .ne beni tck-

Son TeJgrarın edebi roma .... ~ 167 
- Demek casus send'n'. 
Beni yere sen vurd'lın!. 
Bunu şimdi söylüyorsun, 
itiraf!. 

meliyccektin!. 
Artık sana hayat yok. 
Yaşanıak yok!. y ŞLARJ 

Casusluı:u itiraf!. Gü.neş v-0k! .. 
Kapa gözlerini .. 
Öl! .. 

Midillinin süvarisi Fon Mililer 
değişmiş, l·erinc kurnandan li'on 
Haydeberk getirilmi~ti. Yavuzda 
süvari Akkerm:ııı ''ardı. ller iki 
geminin erkanıharbiyesi, teknik 
i~leri, seyir ve harp kumanda mev
kileri tamamen Almanlar elindey
di.. 

Skavt filosunun komodorlıığu 
da Alman binbaşısı Fon Matlo -
nun uhdesinde bulunuyordu. 

Her gemide süvariyi muraka· 
be eder gibi ~avranan bir Alman 
mü~avir zabit vardı. Psşovi<:in A
miral gemisi provasına çektiği 
forsla bu iki geminin müretteba -
tını taıuaınen Alnıanlardan seç -
mek te~ebbüsü; Almanların miit
tefikleri bulunan Osmanlılara kar
şı bir do•ttan ziyade memleketi 
istilıi edilmiş mağlüp bir devlet 
muanıclesi yapmak hususundaki 
tezahürattan birisi olmuştur. 
Harbın üçüncü yılına girilirken, 

Osmanlı donann1asıuın artık ya
pacağı hichir iş kaJnıamış bulunu
yordu. CanakkilleJeki harpler he
men hemen niha)'Ct bulmuş gibi 
bir selcJI almıştı. 

Karsılıklı ("ipPrlr-re giren ihraç 
ktr\.·vetlcrilf' bof!az mnhaf'.7.ları, 
birl>irine 30 - 40 metre mC'afeye 
kt!.dar soku!ınuş olan istihkiiınlar
da şakala•qrcasına h~reketlcrle • 
beklesb/~r1ar, ~iındi döğiisün mer
kezi sıkleti Suri~·cve intikal ettiği 
cihetle itilrıf kunclleri kafi ne
ticeyi burada temin etmek için 
Fil~rtin, Gazıa ve Irak cephesine 
~·ığdıkları kuvvetlerle t2arruzlara 
l!•;iyorlartlı. 

İ<,te bu sıralarda, donanma bi -
rind kumandanı Amiral Snson Al
man un1umi knrargi'ıhı t"ı·afL ,j3n 
Osmanlı l:::ırarY:ihına miir~cBntla 
kendi devl~tiude vazite al n1ak ü
zere ""ri)·e gidivordu. 

Su&anu iotilıliıf ~tıııek üzere Os
manlı donann1a kutnnndanl1(?1na 
Aıniral Fon Paşo\ıİ<;- (av~ive edjl; 
mis, Osınanlı umuıni kararg.il11 tn· 
rafından tasvip edile,, bu taYf'i~·e, 
iradei seııiyve ile de te,·it edile -
rck Sı;~on. donanma kunı~ndan -
11ğ1111 Pa~o ı.ıiçe devir \'C tc&lim et
mis, Berrne avdet edi:rordu. 

Amiral Pnşo\·iç donann1ay1 tes
lim aJc!ıit ?:anıan cok iakir bir ma· 
terval jıal' nde buldu. 

Anıir:ıl P"~Dlİ:Sİ Y ~uıla Midilli 
kruvazörii-ve H:.nıidi;redeıı ba~ka 
!".a:(.lanı 2"enıi benıen hemen )uk 
gihi) di. 

Eski nizamı lıarbc J!Öre, Barba
ros, Tur~ut, Peykiş:cvket. Muini
z~fer, Muaveneti :'iliili:\-·e. Yadl -
gi\rı :!\lillet, Mecidiye ve d~ha bir 
kısım mu!ıripl~r perakende hiz
metlere vcrilmis. biıucnaleyh do· 

AVRUPA HARB1NiN 

YENi MESELELERİ 

Ameli Ameri {alı 
Yuan; ALİ KE111AL SUNMA?lı 
Amerik~da Cumburriya<eti in

tihabı ar:ık neticelendi. Olur ol
maz vsile1crle tekrar edilen tabir
lerden bırini kullanıııağa müsa • 
ade edilirse, bu neticeye de Ame
rika Birleşik devlelleriniıı siyasi 
tarihinde bir adö.ıüın nokta:;lt de~ 
nelıilir. Antcrikalıların tarihiu.de 
böyle noktalar •ar. Talihli Ame
rikalılar ınüşkül zamanlarında 
kendilerine en uygun de\·let rei
sini bulmakta yanılmamışlardır. 
l\Icsela 917 de bütün Amerikan 
milleti reis Vilsonun arkasında, 
ona müzahir olıuu~lu. Hakikaten 
Lu reis bütün Amerikalılar namı· 
na dünyaya hitap edebilmek kuv
vet ve sali.hiyetini tam manasile 
alınıştı. Reis Vilsonun Aınerikası 
o zamanki A\lrupa harbine gir .. 
miş oldu .. Sonra mc~hur 11 ıruıd
desile de düııy~ya )·eni bir nizam 
vermek Ü.tere sulhun taııziıni işin
de de en n1iih.nı bir rolü a?dı. 

nanma, iş görecek vuiyette de -
ğildi. 

Rusya ile mütareke akdohmmuş 
Karadcnjzdc slikün t .. ""cssüs etn1iş, 
o zaınan harp vaziyetinin icabı e
sasen donanmaya da göı ecek İ.$ 
mevcut olmadığından Amiral Pa
şoviç donanmaya gelip de Yavııza 
yerleştikten sonra talim ,.e tatbi· 
kaUarla me~gul olmağa başladı. 

Istanbul, o zamanlar sık sık iti
laf devletlerinin hava kuvvetluı 
tarafından hücumlara maruz bn • 
lunu}or; gece, gündıiz şehre ge
len düsman tayvarclcri şehrin ba· 
zı seıntlerini bombahyoTlar, Ayas
fofanostaki ta.ı·yare karargahında 
hazırlanan bir ha \"a nıüfrezesi 
bunlara karşı uruş yapı~or, likin 
hiçbir netice elde editeınivordu. 
l:muıni harpte henüz iptidai 

şeklini muhafaza eden dünya tay
~arecil1ı1i. bugünkü ı;.ibi dehşetli 
ve r.1uazz:ıın ha\•a akınları yap -
mak kabil:yctinde degıldi. 

E\.·veliı tay;vart'lernı uçuş müd· 
deileri, tahammiil sL11arı, bomba 
ta."?ınıa kud.ret "·c İf:ılıct rniktarları 
da çok az. henıen lıic denecek bir 
derecedeydi. 

İstanbula yapılan hava akın -
lartnda bir düşman ta~·)·arcsi dü· 
şiirülmüs. bu tayyarelerin Har -
biye nezaretine attı1't bombalar -
dan hir1si l\lahnıutı>:ı~~d:A. Havuzlu 
hana isabet etnıiş. dı~er Liri.si Ye
şildircktc bir evin ,:atısfrıa sap -
lanara·t. oallanutn11ş, h;r üçüncüsü 
ancak ıtt'zaret bina~uun arkasın
da, B~ki?"ağa b;jlüğü civarındaki it
faiye ahırları öoünd-:: inlilik et -
mi~ti. 

Ytne Haydarpaşa ~arıttı bom -
balaınak istiyen hu akıncı filoları 
attıkl!\rı honıhalnrı dı~nl'ıe diişür
müı;ler. bir tar.esL~i de Haydar • 
pasa kovundn. c:ıddeil!D kenarına 
isabet cttireıck bir !clı:ral dire
"i dc,·irmd.ten ba'l"' lııçbir ha
sar nıe,·cla na getire Jl:i~ 111 isterdi. 

l\l~snıuf'h ba"\':t ak11ıla11, ihtiyar 
pall•sahı korkutmakla ıniihiın te
&İr i.cra etmiş oluyor, hu si13.ha ve
rilen ehemn.ıiyPllc her gi.in bir par· 
ça doba I< rakki edisı harp uza -
dığı takdirde tayyare.er ı çok mü
him bir tahrip vasıta5l ol.ıC'aı:;ı an
lasılıvorı!u. 

Pa 'i!-..3ht tcsk:nc uğra~an llar
biye N~ılrt {a\·vare ak;nlarının 
n1~11'i icin muh.telif tedbirlere baş 
VUt'llY'"'r~U. nu mini t~Jhiri<'r, seh
rin ıntıhtclif nokl.ıl:ınna nıilralyöz 
, .• deli bataryaları !..Ol :nak, tay
yar~·ler dni· ı ~"!irken l'ların. işa· 
r~ti , . .,.;ı.-ıc!.lc tahnllır1. tedbir • 
)l."tİ :ıhnakL:ı ileri ge1;rıc.i;vordu. 

(Devamı var) 

)·azılnıamt"? yazı, ~ürütUhncmiş 
miitalea kalmadı. Fakat doğ>usu
nu sö•.-!cnıek liıımsa i~tik.balin hu
kuku~ıa rin)·ct etıncniıı daha uy
!!Ua olaca~mı saklamam~lı. Çok ., ·' 
defa istikbalin hududuna ili~crck 
bugünden yarını anlaoıak mera • 
kına dü~üimektedir. Ualbuki ve
kaviin inkişaf etmek hakkı vardır. 

Anıerika bu harbe karı. nıümak
la beraber sanayi ve istihsalftt sa· 
ha!:.tndn İngilterL'YC ht'r türlii yar
dımı yaıımak belki daha ıniie<sir 
neticeler verecektir. Bu suretle A
mcrik.anuı n1enbalar1 İngiltere i
çin tükenmez olacak, o Jitenhalar· 
dan istifade azami dereceye çıka
rıbcaktır. 

Harbe :frnıenıiş bir Aıneri.k.a 
ba;ka, harbe girerek kendi ihti • 
yaclarını da dü~ünmek mecburi· 
yetinde kalacak bir Amerika yine 
başkadır. 

ETEM iZZET BENiCE 

Parmaklarım sı~t;kça gözleri 
'büyüyor, ,;esi hırlıyor, a)tzından 
köpükler geliyordu. Ve .. ben yine 
haykırarak devam ediyordum: Boğul!. 

Vn Daha sonra ı:öi\sünü açtım: 
- Kalpsiz kadtn!. 

Amerikanın harbe müdahalesi 
miittdiklcrin davasına kuvvet 
veruıi~ oldu. Yeni dünyanın Av
rupa harbine karışması o seferki 
kavgayı müttefiklerin lehine bitir
miye yaradı. 

Geçen harpten sonra Amerika 
artık Avrupa ::;!erine karı:;maz ol
dlL Reis Vilsonun o kadar ebcm
ıniyet verdiği Cenıiyeti Akvam ise 

Aınerikanın iştirak rtıncınesi. yü
zünden daha ilk günde felce uğ
radı. Amerikalılar \lcı:say mua -
hedosir.i bir tarafa bırakarak Al
nıan)" a ile ayrıca sulh akdetmiş 
oldular. Bütiin lıu haller Amerika 
efkarı um uıniyesinin bir daha Av· 
rupada çıkacak hcrlıangi bir har
be karışmamak yolundaki teza
hürleri demekti. Zannedildi ki Av
rupa işlerinden uzak kalmakla lıa
kikaten tehlikenin de önü alına· 
bilir. Ne çare ki son senelerin ve
kayii bunun ba~ka türlü•ilnü ı:ös
l··rdi. 111illetler araııında gitgide 
artdn münasebat, yakınlık arlık 
eski ve yeni di.iııyaların nıünz.evi 
yaşamasına hiç müsait değil. 

- Cevat bey bugün on yedi bu
~· ~3 doğru Perapalastan ç' kac3l<. 
Kapıda bekliyeccksin, çantayı he
r:-en !(-.,, yandaki sokaga sapa
cak, se· i be' !iyen otomobile at!L
) ac k "l. Sonra ... 

O devam ediylrdu. Daha çok 
dahnıştım. Yine değişiyordum. 
Yine ıcimde sarsıntılar, beynimde 
rüzgarlanmalar oluynrdu. Bir an 
&lr ~a beynimde esen bu rüzgar 
bir bsırga b· kmiıne girmeğe, ka· 
fa!P.<iaki hüceyreleri kazımaga, 
beyrimi savruk savruk etmeğe 
başladl Vücudür.e bir titreme ııel-

. dL Gözle~im büyüdü büyüdü ve 
'kendcrı:i onun gözbebckleri i(;in -

de gormeğe b~dım. 
Kar~ık bir saç sakal!, 
Uzun kirli tırnaklar. 

Tanınmaz bir yüz. 
Yırtık pırtık elbiseler. 
Camurlu ve .. yank ayaklar. 
Tırmıklı, şiş, paslı eller!, 
Bu adama bakarken yine kafa

mın içinde bir sarsıntı oldu. Bir 
damar koptu. İçimdeki kasırga 
coştu, kabardı ve dünya tekrar göz. 
!erimde karardL Fakat, bu bana 
bir yenilik getirdi: Muhakeınem 
çalı~mal!a başlamıştı. 

İçimden hıçkırıklı bir feryat 
koptu: 

- Kahpe!. 
Ve .. ha}"kırdım: 
- Casus karı!. 
Ve .. kuduz bir hamle ue üz~ri

ne atıldı>r.. Parmaklar·m bogazına 
geçmişli. &kıyordum. Söleniyor
dıın: 

- $imdi de •beni casus yaµı 
yorsun!. 

Casusluj!a gönderiyorsun!. 
Milletimi inıti!izlcre satmağa 

gönderi\'Orsun Oldürdü~n. bitir
diğin. mahv ve harap ettiğin bir 
insanın 12.şesini bile bu yolda kul
lanmak istiyors~n!.. 
Bayağı kadın!. 
Alçak kad n!. 
İfade cdilemiyen kad;n!. 
Ben ne aptalmısım•!. 
Seni yalnız bir kadın, sadece bir 

dalg;n kız, daha sonra ele avuca 
sığrruyan şehvet kuduzu bir orospu 
b:Jmi<tirn! .. 
Şımdi öğreniyorum. 
Simdi biliyotı.ım! 

Simdi tanı)"orwn.. 
Sen casu=n 1• 

Casus!. 
Bellide casuı; yapacaktın!,, 

:ı.teıun kadın.. 
Casuı; kadın .. 
Dedim ve memesini 1sıra ısıra 
korardını. Kalbıı;;n üzerindeki 

ctlcri dişlerimle parçaladım .. Aç
tını. Kanını içtim. Kalbini deldim, 
içın~ 'tırli nasırlı parmaklarımı 

soHum, orada ka"1anan parmak
lar m. e<indirdiın; o karanlık kal
bi güneşe gösterdim. 

Artık <ilmü~tü. 
Bir kelime söyliyemcden, 
- Rı,;hı .. 
Bile dıyemeden ölmüştü. 
Ün'1 ben ökiürmüştüm!. 
Fakat, bu ökıurüş tle } ·trrüyor-

duL / 
lt;ımde:ti fırtın:ı hala dinm<'mişti. 1 

, l)~vaıuı 'ar) 

Birleşik Amerika devletlerine 
taal!.ik eden meseleleri ötedenberi 
derin bir bilgi ile yaT.makla meş -
bur Fransız muharriri l1'irnıin Roz 
Am{'rik.antn o zamilnki Avrupa 
harhir.c karışmasile bu harbi müt
tefikler lehine kazandırmağa ııe 
kadar büyük bir hizmet ettiğini 
kaydederken ~uııu da ilave eder: 

Mfütefikler Amerikalıların yar
dıını ile harlıi kazandılar. Fakat 
yine Aınerikalılann artık Avrupa 
i~lcrinc karışmaz olmasile de sul
hu Laybrttiler!. 

Simdi yeni dönüm noktasında 
an;erikalıların tayin eılrce.kleri 
hattı hareket ne olacak?. İngilte
rrııin davnsına filen müzaheret 
snrelile AHupn harbine nıüılalıa
lc n1i?. Bunun i~in imdiye kadar 

Bugfüoı Avrupayı tehdidi altın· 
da bulunduran tehlike Amerikayı 
da ister istemez düşündürmekte -
dir. 

Söy !emeğe hacet yok ki bunlar 
hep istikbalin hazırladığı vekııyi 
olacak. htikbalin hudutlarına vak
tinden evvel girmcğe kalkışmak 
doğru dei;il. 111uhakkak olan key
fi~·et Amerikalının •meli bir in
san oldıığuJur. Zamanı gelince 
kararını verecek. 

l . -- . 
. r. arb: 

Çın - J. pon · ıı 
· ··•·rıl ~ 

Yazan~ Ahınct Şıt/\. t\f• 
kaf!:aC 

A\•rupa harbi)·lc 'lt 0 t' 
.. 1 . b .. • 1 Jrıı 1 , uz it, u JliULatıL ·tlı»r 

ba~lıJ-.an Uzak • ş~rk 111
• 1I 

. t ki•"'' .~ nt bazan unu u~a ·. 11 .. :ıo 

bilhassa üçlii paktın 1111 .1·01~" . k. il '"""d ,,ı sonra l 1zak - ~ar 1 ·l.•d < 
. l A · ıııu ( ~ tıy e vrupa oııı ~ .f· 11 ı 

biribirine l.ragTlandı~tl~'"""ıı t.,rt 
p·ı .. 

pon muharebesi, J\''" tı~•k l> 
safhal~rındaıı biri o3) 

1 

&•lir. rıV 
Ortada Avrupa 11.,rb•· b<l:ı 

rk harbi diye iki nıuh•",·p' ıır 
· 1 b' · \\ r ~ Çın - Japon ınr ı' · \t 

biri birine bağlannı• 1
'" &ır· ~ 

mücadelenin ~ki ~~ı1:::eyi ~" 
pa kıtasmdakı mu•.• fok•t', 
dan takip etıneklcJ' 11• e ,.ıJ' 
Uz:ık - Şark safha" n J,1 J 

k' bur• r 1 tedir? Malumdlır ı .... Ii~'r 
ya, Çan - Kay - Şek• ·ı,.oo' 
tında niifuzu döryiiı 1~

1 

;ııı•~ 
olan bir milletle kar~ı ' •"~,ıı, 
Ü 

b'r ınııı : _lı 
ç seneden fazla 1 

1 11 ,ı~lı"" ri devam eden bu 11111 1 
{etlL'r 

ponya, büyük a!->kt.•tl JJi 

zanıruştır. 1;.ı·rİ ıı".' 
Aşağı yukarı lı~r ·~.-J<fiP~ 

varınıştır. Fakat c .. a.s . b''1 ~ . . .,,1;.t• -·" 
zamandan zıya!!~ u · 1, .. !:' 
yor. Bu hedef tc l ı•;Jin4' 
yeni nizam kuruıa~ .?f• f. 
sa edilebilir. . 1 iP"' ~ 
Alman"a'nın ve ıt• ) ·"'~·..ı , etl•"';.,lf'. 

Avrupa lçin tasa-w~-~~ r. ıııı~ ~ 
nizamdan bchseJılı) 0., rk'ı il ~ 
Japonya'nın Uzak - ' bıJ' 
kümü altına aln1ukt.1 n ,,ııı ~ 

t i' cıı ıı! manaya delalet e uı.: •11'1'. 
l bü"'• ,. ·dıl· zam kurma tr~r 1 • t.,ltt 1, 

nın nizamından daha ~_, 
Almanya Avrl'P" r•~ 

,,Iıf' ı 
sında senelerce : \ııt'~ ıf' 
vetli bir harp ınak•:-,ı ;sl1 

1 
duktan sonra, AvrııP rs etl~ 
tına gcçirmeğe, te~eb~~pon~~ 
bi, Uzak - <;3rk ta d• ,nl1'.ı, 
"ük bazırl;ktan sonr• 3 tl'"
''er f'in'i feth ve ic;tilaf 

etmiştir. ,.,,ınl~ 
Fakat Çin kıt~ları. cı!•r'~,ı 

geLlİŞIİ(!indCtı istıfatlC t;ıtil~ ~ 
Ji~·en jopon kıtala• 1nı~ıır" P 
kih"' ve bu giiıı ıııgı ,~lıı'l. 

1..... b; 
niz kuvclilc kar'-l o.:. i gı ·• 
b . k . . "'rdıg ,şı 
ır \l ınaz ırıne o' ılJ.l 

- Şark'ta Japoına d• ( 
girmiş bı:lunıııakt•~'i:; ~·:~ 
Japonya'nın bu, 

1
. cJ /.1 

karş1laşt1ı71 l:ir zo.r~ 1 ba (i".·f 
ziyettlr. Japonya~ ı aJl'e'' 
ra<ma sürükliycul«d t.-<" bO 
redir. Ve (in i~i ıız~.İ~ bit 
re,·e karsı Japonya 

beİirmcktedir. jp'1
11 ) ,ı ,, . 

Askcrlt•r, ll'e(en ı ~~ ~ 
nin Birnıan:t·a y~h~0~,c~' 1'; 
muvafakat etnıcsıı~•: rt~' µı 
vazivetlerini takv•) ~ f11iıJ fi 
· t' · ·ı "e b•' ı ıs ısmar ettı er. • dıl~'· 1 
k , . . ~·al• .oo anumunuye., 1 o. ' ·tttıı 1 • et' 
japonlar. BirnınuYil >biıı:ıı ~ı4i~ 
panmasile de çi.ı h•'•ııı' ~·fi 
neticeye varamı':;ırıt!i .. tııı111 ..ı 

. • 1ı~ ıı1•· 
rintlen ü.clii paktı nt Ji_tııt 1 ~,,. 
rar \•erdıler. Üçhi P~ J•P',;' 

.. l k . . t:ıı11tlı .,, nu an anıa ıc:ın & ·t '5•· t.4 

k )<er• ' 1 ıır temin edece as 'Iİ pO ı ı' 
dımdan ziyade dah• 1 ~,c~ 
kınıından nıülihaıa c 
tir. .. ··pC~ J 

b
. .-uı~ ar,, 

ltar ın uzaınası .J •• tt• r ,, 
. . . k 1ııP' J ı ' ~ ıçıne gıren as c-rı s-ıJ1 • . .J 
karıunıunıi3·csi kn~~'111 ~'"~ ~ 
tini takviye etnıek ı<,.,,~P , 4 
sivonlur pesif'<iedır. ıtı~ı:' !" 
b : d d ' ... ··ı•ı 9! •ıı 

111 e e nıuı;;~u .. , • 111ıı 11 J' 
manya'nın ve Jtah 3 ı,.r• . hl. JÇ 
siyo:ılara ol:ın i ı) J' 
caktır. ·ıııı"' .. ııı 

Fakat üdii pat.tın ı e{ı fi'. 

-:-===:(=:D=:"'-;:-·a~ı 
Birimizin osrr~I 
Hepimizin D~ 

tll) 

Vilayetin i<•J':r'1 

bir abır t~;ıır? 
naaıl açılş ,,~ 

~r 
JhJS!l' d' . ,r 

. Kızııtoprakt• 011,si~ fJ'~ 
nın RUşbye nı:ıb ı bit 

d•~~· 
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Polonya ordusu 1 Londraya göre 
Yakında Mısırda [harp haber:eri 

harp edecek ınübalağalı 
\ ~ ...... a 11 \ . .\.A.) - Poıonya b3ş- f 
ttı 1 

~ ·~ı Ve P 14 ny .._ t':.ıları bJ~.~u11 an· 
~ıc . -b ' tırral S k • _ i d~n ırad ett.ği 

Londra 11 (AA.) - Salahıvetli 
İnglliz 1ahfillerinde, Yunan'.slanın 
z.:ıferıerini mübal<.l.,galı bır tarzda 
aksettiren bitaraf kaynakların ha· 
berleri itimatsızlikla karşılanmak
ta devam ediyor. Bu haberlerin Al 
man \'e İtalyan kavnaklarından 
mülhem olduğu ve İngilizleri va· 
lan haberler isae etmekle ittiham 
icin yapıldıı!ına benziyor. 

) • hıl;.1Jede E-~U c ''1ısırdakL Polon
~ k t 'llar nın pek ya1;.ında italy_an 

1..__ aıun:ı k~r .. ı harp edeceklerini sUy
~litır. 

Cerı, r , Yunanı tanın kahr<ımanca 
"'-;Jataasının \'e Roozevelt'in Cum -
~ l"eı l ·ıe tekrar inl;habının müt
~ _

1

1er n iavac;ını z.ıfi..'rc gOtüren yol
tt 1.itı rnuhinı ı.'leı hJ.Iı..' oldugunu il3ve 

rt \Itır 

l~ndraya al{ın 
la l.ondra 11 (A.A.)- Dü~man 
t lYarelcrinııı dün akşamki faali
Iıı~!i Pek o kadar goniş mikyasta ol· 
ı.·•nı~kla beraber, evvelki gece
ınde f lı . u oda olnıııştur. 

d l:..şınanın foaHycti, yaı·ı gece -
ı;•n biraz scııra durmuştur. Hava 
l eıaretiııin tl'blı;:lndc \'e bilhasf.a 
h al'nıi_.; l·alici ile cenuı> s~hilinde 
Iıı~·~ nıiinre-·t lıfıdiseler vuka gel
h 1' oldu .. n bildirilınckterlir l'akat 
,~nların ·hiçbirinde miilıiııı !:asa· 
il~ ı lika ~elıui~ d•.ı':ildir. Maama~ 
)·~~~yııus halıcnıın cenup :-.ahılı 
~i •nınde bir bioanııı yıkılması 
~ •ka~ ki,iniıı ölmesine sebebiyet 
•tın; t; . 

Bir İs\'ec aiansı. Yunan - Arna
vutluk hududundaki vaziveli hak-
kında haberler \·eriyor. HJ.lbuki bu 
ajansın Alinada hicbir muhabiri 
yoktur. B!nacnaleyh verdii!i haber
ler d" en büvük bir ihtirazla karşı
lanmaktadır. 

Londradaki kanaata göre. esatiri 
kıymetleri bugün müdafaa icin 
kahramanca sa\•:ıstıkları davanın 
kucbveti ile bir kat daha artmı.s 
olma!:la beraber Yunanlılar adet
çe faik ve avlardanberi taarruza 
hazırlanml.'i düşmana karsı harbc
di,·orlar. Dunlar kahramanca mu
kawmet edebilirler. Fakat hicbir 
salı:ı ıiveti olmıv::tn bazı aiansların 
Yunanlılara atfetmek istedikleri 
gürültülü muzafferivetlcri elde et
mek biraz müskiildür. 

ltalyanların res-
llu ·~· f · b.d. ı h · · de rnun erıt a !SC er arıcın- i • f / ' f • 

lo ta~·~·arelerin honıbardıınanı m za yıa ıs esz 
tıı·~d~a mıntakası üzerine teksif İta\yada bir mahal 11 (A.A. >
~11 lliıştir. Birkaç yangın çıkmış· 

1 
~;," 8ıııılardan yalnız bir tanesi İtalyan umumi kararg5hı, ilk -
••"kt· b 1 · teo;;.rin a.vı ı' rı"nde o"Jn1ılcr'ı11 lı"ste -

~tı'c""' · ur. Bütün u ~an;::ın ar !iır· " ·'" ' ... 
ı, h sini ne~retmh~tir. 

~lı'f "'tırılmıs!ır. Pa)·ıtahtın mu . 1 
n k 1 d b 1 • Ana\·atan topraklarıııda G ınak-htL o ta arın a azı e\' er. tıca-

'..., b tul vardır. la n ler ve kanali?.asvonlar a-
1.'1a Ui':raını lır . .Ma~m;füı ha'a • "imali Afrikada 38 maktul, 137 
• ı ı · · d. yaralı ve hir kayıp varlır. ,., nuntİlt"'! e, e ıeınnuyetsız ır 

O
'• 'ot ıı•iktarı azdır. Şarki Afrikada 13 maktul, 27 

varalı vardır. 

(' j• •• Al k t Donanma zabitan ve ınürettc -
l" llllC U p l - batı arosında 128 maktul, 250 ya-

ası caçıyor 
( I ıııci ıaıafedtn devam) 

E.pir cephesinde topcu
larımız dii§man tecem· 
"1ülerini muvaffakiyyetle 
bombardıman ederek da
ihtmı§tır. Düfman çekilir- I 
herı elimize her nevi mal
zeme ve mühimmat ter
hetrniftİr. 

28 llktc1rinden 10 son· 
tefrine kadar ceryan eden 
11?.uJıarebelerde i'indo~;ın 
fİmalinde Smonika ve G
'Ortımo• arasmda cereyan 
İden muharebele• üçiincü 
lalyan alp lırkaı1ının he-

Zirtıet ve inhiliilile netice
~enmİ§'İr. Bu fırka :ıiivari 
erzağlıları ve diğer fa • 

fit teşekkülleri ile takviye 
edilmi1 ltalyanın en güzi
ıie birlil.terindcn biri idi. 

Üçüncü ı\lp fır!lası bir 
İ,<.>nedenberi Arnavutlukta 

ulunuyor ve arn.:iyi bili
Yordu. 

Düfman harp btlflar 
~a•Iamaz bu fırkayı dağ
ı ı nııntakada ileriye sür
"1ii tür. Maksadı Meço-

lıa'ya varmak ve Epir'i 
7" esalya'ya başlıyan bii -
b~'.• ~oııeyi . kesmek idi. 

"fman ::elır kıtaatı.m.ıza 
'><:rparken u:::un ve yoru
e., YÜrÜ)"Üş!erle diğer kı
tcıat.mzı bu mıntakaya 
Yetişmiıler ve ıiddetli bir 
7u'<.abil taarrııza geçmiş· 
edır. Çelin ve müşkül 

~cırtlar altında ce<eyan e-
0erı şiddetli mücadelede 
I riiııcü Alp Fırkası mai
ı"p cdilerc'< kaçmağa baf
ı.arn~ ve Avlcmya'ya çı -

1 
Qrılıp alelacele kamyon

/'•la yard:mına sevh.,di
J" takviye l.uvvetlerini 
,.e bu firara siirüklcmiş
•ır. 

ralı, 312 ka;vıp vardır. 
Tnvyareeiler ar:.ıs.ında 57 ınck~ 

tul, 57 yaralı ve 54 k~tYtJ> vardır. 
Şimali Afrikada yerli kı!a:ı! a

rasuıda 23 filaktul \'C ~3 ·var:ılı 
vardır. · 

Uruguav Ame
rika ya ii s verdi 
Mont~video 11 (A.A.)- Stefani 

a.igns111d.ı:ın: Uruguay hükü:nıeti, 
Anıerika kıt'a~~uıın müdafaası için 
kendi nraıi.5hıdc deniz ve hava 
ü~Icri lesi~Ine ınüteallik olarak 
flirlesik Amerika ile bir takım iti
laflar a!1-detın!~tir. 

l~rug-ııayın harel üsleri tesis 
edi!et·Pk olan bu arazide hü~üm
r:ınlık hakluını muhafaza edece
ği bsrih edilmektedir. 

Birleşik Atn ... rika, mc1~emc. a· 
m~le \'{' toJ-:nisyen \'l'rt•rektir. 

,\-fontcvideoya 16 kilometre ıne· 
safl'<le k;ıin Carrascoda bir h3\'a 
üs.~i.i ve Ric de Ln;platanın mansa
bında bir d~niz üssü vücudc geti
rilecektir. 

lngiHi!?S ~r Mant sa
hiUe r ird bomb · ladı 

L<rndra 11 (A.A.)- E\'velki ge
ce lngiliz hoınh:ırdnnan tayyare
leri Manş sahillerinde Lorient, 
Calais \'C Boulo;nc lintanlarına 
şiddetle hücum etmişlerdir. Bu 
hava akınları hakkında şimdiye 
kadar tafsilat alınamaınıı;tır. Bü· 
tün tayyareler üslerine dönmüş -
!erdir. 

SHahlara 4 mi:ya r 
lngiliz lirası ayrıld ı 

Vasin~ton 11 (A.A.) - Muazzam 
silahlanma prcıııramını tahakkuk 
ettirmek maksadıle ~ece gündüz 
çalıôılmakta ve bir dev ııavreti sar
fedilınektedir. Tahakkuku için dört 
mılyar İnııiliz liralık tahsisat av -
rılm ıs olan bu program B. Ruzvel
tin •harbe girmeden İngiltereye 
yar:l:m etmek ic!n ne l'1zm1sa yap
mak. kcltmelerile ifade ettiği pro
gramının icra safhasının ilk mer
halesidir. 
Sudanda 262 ita~- 1 
yan tısiri nhndı 
Kahire 11 (ı\.A.)- Sudan hu· 

dudunıla muharebeler devam et
mektedir. Cassab hölgcsinde :.lı
Jınn e:;irler 2G2 ye baliğ' olr.ıqtur. 
Gallabatda alınan esirlerin •ayısı 
hrnüz tesbit edilmemi~tir. 

r Dfmanın bu muıia -
ebeleı·de mccrı•h t•e m~k

t:,ı olarall uğratl•;;ı za:riat, 
l>ck ağırdır. Elimi~e bir-
<;ok • h . •. 
/ıi,,. eaır ve er neL'ı mu • 
Ilı. 1'.1at ve malzeme geç
i '~lır. /);i1man birçok köy-

1 Laval ras vali ile 
aörü tü 

etı • . • B 
lı·· Yagma etmı§tır. u 
f, ?}ilerden bazıları lıakihi 
~!elô.ket manuırası ar-

1.Vor. 

Londra 11 (A.A.)- O. N. B. a
jansına !.(Öre Pierrc Lava\ dün Fas 
umumi \·alisi G~nrral ""ogucsi 
kobul etmiştir. General Nogues 
Lavola t'as arazisindeki vıuiyet 
hakkında izahal ,~tir. 

1 
... ~11-..&.-~>':!ı:Ll 

K ınadalı ilk 
p~ ~ot kafile.si 

g·eliyor 
Londra 11 (A.:1.)- hning Stan

dartda neşrett.ği bir n1ak::ılcdc 
Şarllon gelecek sene İngilterenin 
hava h::ıkhniyftTni elde crleceğlne 
d::ıir Ilasvelı.ilin sözlerini talıHl e
derek bunan sebep\er:ni söyle izah 
ediyor: 

İn'!iliz tayyare fabrik::J:ırıl!ın i
nınl kabili 1 ·cti _s::-:ttikçc artn1akta
dır. Kend'i inıa!Utımız:ı Yakında 
Am~rilı.a ve Kan;~da irn:ı!~t1111 da 
''ani avda b'.n tay~:arc daha il&ve 
edeceğiz. Vakıa Almanlar tayya· 
recile!"inc yeni ta,·yarcler kullan
dırıyorlar. Fakat yakında biziın 

de "·eni avcı ve baınbardınıan tay
yarelerimiz hazır olacaktır. ~im
di düşmanın kuI1anınakta olduğu 
tay_yarelcrc nas1J hi210.1t·ttc bulu ı 
naıı tayyareleriıu·z üsti1~ ise leni 
.tayJarelerimizin de dt:sınCJn tay
varelcrhıden Gaha seri. daha iyi 
tesl!h edilmiş ve muka\'eıne~H ola
ca! .. larıııı zannettirecek. haklı se
bepler vardır. İn1p:ıra~orluk i(·in 
ha:ıı::rrl~nan plıin n1uc:h:nce yetiş
mis ilk Kanadalı pilot lrnfilesi de 
birkaç hafta.va kadar ,gelmi.; ola
caktır. İnce bir su halinde aknıa
ğn Laslıvacak o!an ta}·yareei ka
fileleri bir miiddct rnnrn bir sel 
olacaktır. İn:ı-iliz boınhordıman 
tay~:arclerinin şiınctiyl' kadar yap
tıkları akınlar yakında yapmak 
kabiliyetinde o!aca\;ları akınların 
yanında hic kalacakhr. 

'ialya:;lar ç-ö:e 
b::>mb•. atıyo"lar 
Kahire 11 (A.A.)- Mısır l\Iilli 

Müdafaa Nezareti tarnfından neş· 
redilcn bir teblil:e göre, İtalyan 
tayyareleri İ.;ntaili~·e ri,arJarında 
çöle bomhal~r atr.·ı,Jardır. z.,:v:at 
yoktur. l\1addı h>saı· pek hafiftir. 
~ ~ ..;.;rı.:~~~:ı:.:ı 

Molotof 
Beri inde 

(Basmal:alcden devanı) 
etmekti. Hn!Ouki, !-.arp k1'a :::a -
manda bitirilemediği gibi İngi\te
renin nıağlüp edi!r:ı~i inıkilnı da 
kaybcdilru:~tir. Zaıuan \'e in1k3.ıı 

İngiltel'enin lcl:inc ça . ._ ıııya baş
laını~tır. 

l'ılhakika, Almanya on dört ay
lık harp atılganlığı içinde hemen 
hemen Avrupa kıt'as,nı iş1,rali al
tına almı~tıı·, Pı>lon\·a, Çekoslo -
\•akya. Avusturya, llolaııda, Bel
çika, Dnninıarhn, Norveç, Fransa., 
Roınan~·a /slınan ordu!urının isti
l:isı alhndarlır. Fakat, bütün bun
lar asıl g:avc~·e, yani İn~!!tercyi 
ınağLlp \'C i~tilft eyleme • gnyesiııt' 
\•arı!ıanın yclunu dnhi :ırınıya kafi 
gelmemi.\i: bil.ikis A!nıan;\'ayı ~·or
ın-ı1~, iktısadi ablukanın geni~le -
nıec:ine, kacanıak noktalarının ka
pC'nrllasın:ı in1k!'ın vcrmi~, İn:~ilfc
rcye ham hazlllık1artnt ··arn1ak 
hususıınJn da vuklt ve fır at ka
znndırmı'-tır. Z:'!ınan ilerledikçe 
İngiltere kuvvetlrııınektc, ıuihver 
yorulınaktadır. İşte, bütün bu 
şartlar karşısıncinrlır J~j ınih\·cr 
..ikinci Drenncr ıı1iiJÜk3t1 il~ as~cri 
Jıorckala müterafik o!arak t0 krar 
siyasi faaliyet ~afrasına ge(n1iştb:. 

Birinci safhada İspaııp ve Fran
sa jle nıiizakcrclcre gcçilıni~tir. 

Bunu A!ınanaynın Romanyayı ·~
gali ve ltalyanın Yunanistana te
cavüzü takip ctn1!~tir. 
Almanyanın Itomanyaya yerlc~

mesini ve Knratleni:ze inmesini; 
Yunanistana İtalyanın saldırıp 
harp atesinin Balkanlara sıçratıl
masını takiben de Berlin, !\lolo • 
tofu görüşmiye davet eııniş bulu
nuyor. 

Bu mülakat etrafır.d1ki ihtima l
leri yukarıya beş madde halinde 
sıraladık. Bunların lıeşi de dün -
yanın bugünkü dımıuıu içinde bi
ı·ibirinden farksız ehrınıniyet ifa
de ~den mevzulardır ve herşey 
Sovyct Rusyanın nlacnğı vaziyete 
bağlıdır. Bugilne kadar Sovyetler 
harbin dışındo kalmak, emniyetle
rini tesis cylemrk \'C harbi mem
leketlerine getirecek hiçbir ihti
lata fırsat vermemek yolunda yü· 
rihniiı:olcr<lir. Almanyadan ala .. 
cakları teklifleri nasıl karşılıya . 
cnkları maliiın değildir; herhangi 
bir lıiikiim \'erınck ve n1iilalea 
yiiriitlnek de esasen doi{ru rleğ'il
dir. Vakıalar kısa ve yakın fasıla
lar icindr Bertin tcreaslaı·ının ne
ticelerini de herhalde birer birer 
ve kendiliğinden ortaya koyacak
tır. Ancak biz ~ahsan o kanaatte
yiL ki, Sovyet Rusya yine herhal
de bitaraf kalmayı ,.e bıı arada 
kendi.inin haldeki ve istikbaldeki 
menfaatlerini .,erek Balkanlarda, 
gerek her sabada emin bulundur
ınay ı tercih volundo yüriiye('t•ktir. 

~Elll İZZET BEİNCE 
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lsoN 24 SAA Ti 1
1 lnönü Ulus b~ş-.1 Ro~~nya zel~e- ·ı [ , 

· · d k" kanlığının 2 ıncı lesı kurbanları ~-~::'!!~:~~~: 
ıçın .e ı J'tlında artıyor Çin - JapoJ h:\rbi 

H " d • 1 (2 inci s:ıbifeden dl:'\ .:ıtna a ıse er ( l inci sahifedeıı det•am; Stefani ajansının bbc.irdığine ya'yı nasıl bir nıziy k dMşiir >ıiı~-
Bu itibarladır ki. Türk mılleti. dün· ı J?Örc, evvelki gece, Bukrcşte şid - tü.r? 

(Bu y""ının metinleri Ana. 
dolu Ajansı bültenlerinden 
alınmıştır.) 

yanın bugünkü sartları içinde ve dctli bir zel7.ele olmuş, mühim ha- E,·vela fng;llere ilo l\merikn ıı•a-
karsısında güvencini kendi bU.yük· sara sebep olmuştur. B.rçok öllı. smdaki te~amiılü talniy~ ctın! ır. 
Jüğlinde bulurken a;rni zamanda ve yaralı vard!r. Carltonpalas yı- İkincisi İngiltrr<-· ~:r .. Jnya ~·olu-
en fark.sız ve ·basabas bir ölçü ile kıhnıs. 500 k~ı ölmü~tür. Yeni in- nu açn1ıştır ve nilıa .. ı.l Ru.l\'<·ltlu 

Telhis eden: MUAMMER ALATUR İsmet İnönünün dehasında ve ida- şa edilmiş olan hariclye nezareti se(intini teınin ctıni~~ir. 
Yunan · İtalyan harbi, Yunan - resinde de buluyor ve böyle eşsiz binas; bastan aşağ'ı harap olmuş- Pakt imzalen•lı heniiı iki ar ol-

Jıların !~hine olarai< ınkisafıa de· bir Sefc sahip ve malik bulunma- tur. $el r n herrcn bütün bina - matlığı halde japonı anın gecok p'll 
vam ediyor. Yunan sağ cephesine sının gurur ve hazzını duyuyor. ları hasara uğrr ıı.ıştır .. Yuzlcrce 1 tika, ı?crek askeri bukıından vazi-
yapılan ·bir İtalyan las.rruzu PÜS· İkl vıl boyunca h vat ,-c tarih kubbe. ocak ve kule ''K:Imı~t:r. ·"e'"i zcrla~!nı~tır. J::pon~u, ku"~tli 
kürtülmüşlür, Ve ~O cs,r alınmış· karşısında deruhte ettii!i ulus baş Paniğe uğrıyan hzl · !·aklara fır- bir İngiliz . Ameribn te<anüdu 
tır. Atinada askeri mah!iller. hare- 1 kanlığım en emin ve en salim, av· lam!ştır. 14 katlı le' f n müdiri - 1 kar~ısındadır. Bıı Arglo - S:ık,oıı 
kattan memnuniyet beyan etmek· 1 ni zamanda en kudretli ve en kes- 1 yeti binası ~'<>k ha~:ır gormüştür. blokuna kar~ı 1aponya, Almanya' 
tedir. Pindos bölgesind Yunan - 1 kin bir milli varlık yürü~ üsü için· Diğer vilavetlerde de hasar ve za· dan ve italyadan vardım bekliye-
Jılar, İtalyanlara ağır zayiat \'er - de daima daha üstüne. daha kuv- yiat olduii:u anla ı\•yoı· Şerrin mez. Diğer taraftan Birınanya ~·o· 
dirmiş, birçok es!r alınmLstır. vetli\ e, da'1a iyi ye olauna götüren merkezinde altı ~nen--a olan on !unun afıfmasile e,~;n eanlann1ış 

Eura<l:ıki muharebeUe İtalyan - ıılilli Şef İnönünün basımızda.ki 1 katlı bir bina tamamen y·k~lnı_ş- ve Japonlara kar~ı taorıuı.a geç -
!ar 14 tayyare kaybetmiotir. Yu • bugünkü mevcudiyetini tarihimi · tır. mi•tir. nir kaç giindcıı beri grlen 
nanlılar da bir tavrnrc kav bet - zin \'C taliimizin bize en büyük Bulgarbt:ınd1 da ayni >aatlerde haberler, Çinlilerin hirçok S<'~1İr· 
mistir. Bu muharebe sonunda Pin· mücahcrcti ve lı'.ıtfu sayr.ıııkta mu· siddetli bir 2el,ele d•nulım:.ştur. lcri istirdat ettiklorini !ıil<lirmck-
duo mıntakasında Yunanlılar hafif hakkak ki, h~r Türk tereddütsüz- Bım mıntakalarda var ıhlar ve l13• tedir. Bu zor sanlar ollında fa~on 
bir ilerleme kaydelmblerdir. İta!- dür ve her Türk onun milli rehber· sar \'ard?r. Romanya ile klefon militaristleri, g.J•urlanna g lrhe 
yanların Kalamas nelırıni gectık- liiH etraf,nda örC!cn vckparelii:in mt·h.bcresi kesik· t;r ca!a•ak istihfaf vo isf;hı arb lıalıs 
!eri Atinada tekzip edilmckt~ir. özü ve harcı içindedir. Zelzele hafif ol • · Yu<ıoslav - ett:klcri Sovyetlere yoklaş:m 'ar· 

Diı<er taraftan Yuna:ı'.stan sefer- ~;1t:M 1/./.1'71' ImNlCE vada cıa hisscdilrnı:;t.r dır. 
nerl;gini muvaffakiv 0 t.~ bitırnııs. =====k=========~~"-== BiikrC3 ıı (A.A.) -~ Diin sabah· Hiilisa Jspoma Al 3n··n"clnn 
yarr:n milvon :r,,.ın si!ar altına As~ er rröı:ile ki -eı,-eıe net ccs'nrle ölen'erin sa- \'C İtab·aA3n dolıa lılı\iik ''r ~ıl-· 
alınmıştır. Bircok Arnavutlar da ~ yıs: !" 1uiben bır k 'i olar ık tahmin maz icind~ g<iriinü•· r. \"e bu (ık· 
Yunan ordu..ı;;una yazılmak üzere C'a pll er l ~ edilrr -..!-..tOOir. n1azdi'!n kl•rtu1m:ı · itır. a~·n .. a•tık-
müracaat etmektedir. - P~trol kuvuları-ın bılundu.ğu ça. daha derin ('3.n:.t!r iç"ne hat-

İ:\CILlZ YARDIMI ( ı mci sa/, fbd 11 dernm) Pl0Ccli ·.-~Galat·· mır :ak~ında mü- ma!<todır, 
İngiltllerH1 son iki günde yar - arazide· hcreketc ve fı.trlıc hu~u~i him hasarlar hu.<;ulc c~ı ist r Te-

d1m faali 'eti bihas~a artn,l~.ı.. r. bir şekilde 1tsz•,-1ann1 ~ g!i7idr ns- sisat tamamil0 hlrao c.l!ln.ult~r. 
Adorıvauakı İtalvan hava t:ss:ine kerlerdeıı ımile,e!..kil olması ic:.p HASARA UGRA ·A. • SEHİRLER 
yapılan hır akında, bir cok İta\ · eder. Bükreş 11 (A.A) - Stdani ajan-
yan t yyaresi tahnp edılmiştir. Biitün hunlardrıı ba~l:a, ital\'an sır.don· 1 
Brendizi üzerinde y.;.ır-•.lan bir ke- ü~Ierine ,.r. nır,-z:lerinc taurı"UL1a- Rasath'11enin b~r t~blıi!inde Ro-
şiI uçuşund~ da bir It21Yo.n aYCl rını nlEtcP~utdi)<'n a!"ttır11 n İngiliz rr..ın\"anın bircoh yerl('r:n if' tah-
ta~·yaresi ağır hu~ara ugra~!lm:ş- hava ku\"\·ellcrin:n '\~ıınanislpnd;,. rihat \"\:f:mış o~an zclzrlcnın 4 da-
t>r. Bütün bu rava f~aliyeli esna- t~sis ettikleri üslere r,Un geçti~ çc 1 kika dc\'am ettıi"!i t:ısrih olunmak-
sında iki İngiliz ta;..·yaresi üssüne daha i:vi ycrle'.iti'klc-rini giisternıck- tadır. 
dönmc:miştir. tediı·. Bunu da italyonlar aleyhine Ey:ıletlPrden gelen ilk haberler, 

İTALYAN KUMA..'IDANI bir nokla olarak kaydctı'1ck irap !:ıev~con vcrrcek mahıyettedir. 
DEOİŞTİ ed.,r. Ha· ara u~rıyıı, 'ehirler. şun -

İtalyanların bir iddias,na göre Herhalde Yunanlıhrın hare! '.ı - l~_r•l.ır: Barlat. T~cueı. Kn!a~ Yr;r-
1 Epirde İtalyan süvarileri Vunos tında bu!".iinlerd~ yeni in!d,,aflar kovu. EuzJu. Ramn·cu.. ;:,;:ır:ı-, 

nehrine kadar ilerlemişler, bir to· bekli~·ebilir'z. Plocsti. Ilusi. Campina. 
pu susturmuşlar ve bazı sild.hlar - -- 1)---- Telefonlar islıvememı> ve her 
iğtinam ctmi;;lerc!ir. İt.1l)anların Arabac ı İs .. ail v tar~fta ır~r. münablltı urmus -
resmen tebhi"! ettigıne göre Ama- a gır tur. 
\'Utluktak.i kıt'aların başkurnan - ya~<) la nd 1 Sirr.dıve k;.dar alıı:an haberlere 
dan: c!el(iştirilmi•, bu vazifeye !'ÖrP yaln:~ ı:_ı.s·ıa ~I kı.:i ölmüş 

İsrnailin id~resbıtlc 7'i nıPn;ıı·alı genelkurmay ba<kıını General 100 k ·'İ yaralarmışt:r. Elektrik 
Soddu tavin cdilmistir_ yulc.: arabası <?ün gt'(<' s=:at 21 de r santra ının c 1:lc!"":n üzer•nc düşen 

.. K' · ı Tİ IIayc!arpa~a lıas~anc':İ önünric:ı TUR !YENiN AS, L IIAREKE ve: k ~k t ımi vıınlu kabloiarı ,·ar.· 
A 

· d l!CCO'<'kt~ ike;1 ~ofü!" 7.e -cı·iyo.ı.nın 
tına a çıkan Eldtron Vima ga- l!ı~ cık .rm 't·r Giiviik kilise ile 

iclaresiııdeki 191S ıı:;n·cra!ı oto · zetesi basmakaJesinıie bilhassa di- S•-.te. Hei~rn· ki ; vıkılnııştır. 
k

. · d 1 n1obH carp!~mr!O;tır. :\'il(:,:td""mC nl'-yor ı: • Italyııya kar~' müca e;e>- Şımendifer istasvorıu ıle bir ta-tic-cslnde arabarı i~·mail ehem1ni-sinde bütün dünya Yur.anistantn kı.: ... ıe. rık:ılar. tamaınue, :!rap oı- 1 ... c!li. ur~tfe ~ arnl:lnmıs. ar3b:-tntn 
yanın·ladır. Bilha ;ı T 'ıidye bu· rnustur. · b h l hc,·Riri de gö~sünd{'n ynr:ılnn -!Un mcvcudiyelık•. . tun ru i e Civarda\:, birçok eder yıkılmıs-

nu~tır. 
Yunanistanın yan~n:_~J/.ı r. Ar..kcra A l . ,. "' tır. 
Yunan-ordusu harcci.ıP,n ,·ain : n_<ara tr~ntna ~arıza Buzau'da zelzeler.in tcsiratı pek 
Yunan istikl.3.lini dce-ll. Tt.i;,:!<1\'t'- An':ara Ekspresi bu ~ahah Ioko- fct clmustur 
nin cie istiklalini nıüdııfa.ı etL.~i ınoHf:n m~kinc>ine arız olun hir M.ACJ\RİSTANO.\ DA DUYULDU 
teliıkkisind~dir. ,Asil, amın.ı ve sakullıklan ..:ola~ ı 2 ,aat 2.; dal<i!<a Budapcste 11 (A.A.) - Stefanı 
rr:ert Türk milletinin ~utc.n tari - gcci!mıi ·ve saat ili 21) ı:cc~ Hay- aiaru:ına~r: 
hinin bariz vasfı oian a""'11'_ar\ık- daıpa~a istasyonuna gclnıi•tir. R:>n1am·a<la hasorata cbC'biyet 
la Yunan davasını bel' msemiş ol- Avrul:)a l r ~ni gecikti vcrm1<> o.an zeizeic. vukJrı Tran-
dvğunu Yunan ruhu a' b unııtmt· • silvannnın. l!arbi Macaristanın 
yacak~ır.. Buaünkü Avrupa kom·ar 3 ivonel bazı noktalarında hisscdildii!i gibı 

HAVA HAl.!'T J:Rİ treni 4 saati k bır teehhürle 11 bu- ).afif olarak Budapeştede de hisse· 
İngiliz llava Nc?ar.·l;n:n b'ldir- cukta gelmi.-tir. Dunkü tren de 6 1 dilrnistir. 

dii'fir.e o;jre, şim"'li İtah·adaki ft- saal geclkmlstir. Na:::vvarad, ?ı.!arosvas - Arnely, 
15.h imalitı merkezine cumartesi Nag\· Zalonta ve Scpsiszentgyorgy-
f1ecC'Si yaoılan taarruzlar çok mü- İtalyan Kralı:JHl doğum 1 de ohemmivehiz hl>arat vukua 
him ncticeh:r vcrrr.iştir. Tori.ııa ü- l , .. ·· ·• ~eimıstir. Telefat voktur. 
zerindea,c'ınlat.,ı fi·c!dcrat·Jınış, yı QODUmU RllSYADA ZELZELE 
Fiat motör fabri~as,nııı üzerine Bugün İtolyan kralının doi;-um Moskova 11 (A.A.) - Stefani: 
borcbalar atılmıştır. Fabrika sa - yı!dönümüdur. Bu ınüıı3•ebetle S· vı·etler Birli•'inin birçok mer· 
has nda büyük infilılklar "!mı:~. sabah le) ;ıı •ant JO da Seııt Antııan kezlerhc:e alınaıı haberlere göre 

Bu sabah Edirnedcn aldı~ımız 

bu infiHkları yangınla!- takip et- I:ilise>inde bir dini a ·in ppılmıı;· Rusya'd:ı merkezi Romanvada bu-
mi<tir. Yangınlar fasılJs•z yar m tır. .l lun~'l •iddPtli b:r zelzele hhsedil-
saat de,·am etmişt'r !ıiılenda da Deniz Harp okulu mist;r. Zelzel<.> yalnız Basarabvada 
Pirelli el~ktrik fabr:kası oombar- ve bilhassa Ki,siev'de ha,a ~tı lTIU· 

dıman edilmiştir. 164 y .:.şın da cip c ''1lu·tur. Bu sehi,-de birkaç 
Cum;;.rte~i _gecesi İn~<lizler r.Iü- d b'.na lıas:ı•.a u'-am·•tır. Heylıclı eki deniz harp o!mlu - •• ~ 

nihe de r.ücum etmı kr, hurası - Bl,' SABA!! Ei)!·R, '""""'1 '' 

d 
nıuıuıı IC-t üncü senci rlcvrijesi · ı::..v.c.ıı." 

nın bombar ıman: 90 dakika sür- ALDIG.fMIZ !\1.A.I.Ul\l.'T 
müştür. Bavveran·n demiryo-lu ö11ümiizdc\ii pazartesi günü bü - .• n. 

Bulgaırl<ıra h::karet 
etmeyin1z 

( 1 inci saıı;f•den de"""" ) 
on mlsli f;ızla b.r d· -;nana kırsı 
harbelmekliğım;z l:asdcdı! vur , 
sunu hat1rlatalım ·'· b .. t ... ihi:..,...:..z.. 
de a<letce e<ık fa:k du ~an.ı k·~ ı 
ilk ~Pfa hnrbetm'" r ·z Y• .... "".ır s
t.ın ilk çağlarda <ı!ı:L~..ı gil:, •nia 
caWa ve tailın istik dl ,... ~"'
delelerinde de en porl·k \'e en sc
refli muz::.ff,r. ~t· r ıi iste hu li 
sa\'3"larda kazanın t•r. 

Fena bir evde iki 
kadın yakalandı 

~•c:handc Kıble ~oLa"" uıda Ferah 
ap::.rtrmaıııncn alt kısaırnda otu
ran llatlaın r:..sterin dairesini gizli 
randevu evi lınline :.:,ctirtii;.;~ hah~r 
alınarak dün buraJa Lir cUrn1~1 -
nıcşhut yapıln1ı~hr. 

• "eticede iki go11c kadınla üç er
k<-k mün~st>het!-ıiz vaziyette ynka
JnnmısJardır. Kadınların i:ı.i~i do 
ha•!Jlıklı çıkmış, daireler mlıbür
lenmistir. 

Di{:er toraftan :ıbli.k zabıtası 

memurları genel evlerde ~·aııtık -
ları kon!Tollcrde \'e ikasız çalıştı
n!an üc J...adın da ,.·aka1amı!\lardır. 

Mecidiye köylüler 
ye yol istiyor 

sa 

( 1 inci sahifeden devam l 
belediyeye muracaat ettik. Butün 
masrafları yüklenerek köyümüze 
terkos getirtmek istedı.k. Cesme 
vaı:ıldı. Altı avdır su verilmedi. 
Köyün iç yolları da ekseriyetle bO< 
zuktur. Bunları belediye nıve 
görmüyor?• 

mallımata göre Tuncanın yüksel • 
mcsi 4.50, Mericın 4.60 metreye 
cıkmısken gece varısından sonra 
sularda 4 santimlik bir düşme kaY" 
dolunmustur. Fakat süreklı yag
rnuL~rdan bu dıismeye pek ilirr..ıt 
edilmemektedir. Türk · Y~-:ıa a
razisi de sular allında kaln . E
dirncde elektrik fabrikası i' " • 
deki evlerden baz !arı bo·~ı· ın ,_ 
tır. Bosna kövüncicn hab r ~el<: -
lenmekte<lir. 

merkezi. garlar, lıan;ıarlar tahrip yiik mero<,imle l<ullanacak. sahalı· 
edilmistir. _l~yin mektepte tören yapılacak!ır._ 1 

- . 

AFRİKA HAR3İ 
İngiliz tayyareleri Afrikatla Lib

yadaki İtalyan üssünü ve Tobruk 
limanını muvaffakiyetle bombar
dunan etmi;;lerdir. İngilizler Bren
dizi limanını da bombalamışlar, 
vapurlara, rıhtıma, doklara isa -
betler kavdedilmist:r. 

İtalyanlar, Rom.ada ha\'a hü -
cumlarına karşı tedbirler almış
lardır. İtalyanlar, İngilizlere karşı 
mukabelebilmisi\den bahsetmek -
ted.ir. Ev,·e\ki gün bir İtalyan fi
losu Malta üzerinde uçmuştur. Bir 
İtalyan tayyaresi hasara uğratıl -
mıştır. Fakat, İtalyanlar hiç bom
ba atmamışlardır. İtalyanlar, Sü
veyş kanalının şimalinde Port -
Fuade birkaç bomba atmışlarsa da 
hasar ve zayiat yoktur. İskenderi
yeye de bombalar atılmış, fakat, 
zayiat kaydedilmemiştir. Kahirede 
de harbin başındanberi en uıun a
liırm i~areti verilmiştir. Bir saat 
k!rk beş dakika sürmüştür. 

İngiliz Harbiye Nazırı Edenin, 
orta şarktaki seyahati esnasında, 
Habeş Kralı Necaşi ile görüştüğü 
bildirilmektedir. 

MOLOTOFUN SEYAHATI 
Londra<lan bildirildiğine göre, 

So,·;,dler Birliği hariciye meclisi 
reisi Molotof, Moskovadan Berline 
hareket etmiştir. Bcı ziyaret, geçen 
vıl Moskovaya gelmiş olan Alman 
Hariciye Nazırı Ribbentropun zi
yaretini iade maksadile yapılmak
tadır. 

Berlindeki elçimiz Hüsrev Ge
rede. Almanyanın Turkiye sefiri 
Fon Papen şerefine bir ziyafet ver-

miştir. Bu ziyafette, Almrın hari
ciyesine mensup birçul< zevat bu- ı 
lunlnuştur. 

Çin Hariciye Nazırı, Şanı:hay 
Fransız imtiyazlı bölı:esinde bulu
nan Çin mahkemelerinin Nankin 
hükumetine devredilmesini Fran· 
sız hükümeti nezdinde şiddetle 
"rotcst<ı etın4tir. 

ÇEMBERLA YN ÖLDÜ 
Es.ki İngiliz Ba~ekili Neville 

Chamberlain evvelki ııece ölmüş
tür. Çcmberlayn ölmeden evvel 
komaya gi.ı:;mişti. Ölüm sakin ol
muştur. Çemberlayn 71 y~da 
ıdi. 

Çemberlayn 1869 senesi martı
nın 18 inde doğmuştu. Meşhur İn
giliz devlet adamı jozef Çember
laynin ikinci karısından dünyaya 
gelmiş olan ojtlu idi. Son Telgraf 
İngiliz hükümetine ve milletine 
samimi taziyetlerini bildirir. 

ELÇİLİKLERDE 
İngilterenin Ankara büyük el

çiliği müsteşarı M. Morgan e\çi
li~e terfi etıniıjlir. Morgan Türlri
yedeki müstesarlrk vazifesine de
vam edecektir. 

Yeni İran biivük elçisi Anuı;iri
van Serahobcıdi ve zevcesi Ank.a· 
raya gelmişlerdir. 

BİR KORSAN GEMİSİ 
İngiliz gazeteleri, Atlantik de 

nizinde bir Alman kıorsan gsni • 
sinin bulunduğunu ve gemi kııti
lelerine hücumlar yaptı~ı YD -
maktadır. Bu geminin bir cep kru
vazörü mü. ·-oksa, 'bir $ kru':a· 
ror mü oldı•/l;ıı henüz belli değil
dir. 

İstanbul'da TYRONE POWER - SO_ ·iE 11.E.l';i;; 
tarafından icat edilecek olan 

"BACAK TO BACAK,, Dansının 
önünııizdeki Perşembe akşamından itibaren 

ARAY Sinemesında 
İraesi- başlanacak 

KARLAR AL TINDA 
Filminde öğren uiiye haznlarunıx. 

Be yoğlunda ilk defa 

EKLER) 
ş R K Sinemasında 

(ES K I 
BugUn matinelerden itibaren 

CİN VE JAPON MUHAREBESİNİN FECA YİİNİ 
Musavver mtıazzam film 

GENERAL YEN 
BARBARA STANWICK -NILS ASTHER 

TÜRKÇ E SöZLO 
M~ azametile m'dtenasip bir surette sahneye vazolunan 

'meıhıır rejleör FRANK KAPRA'nın muhteşem bir saheseri 
PROGRAMA 1LAVETEN: BARONES VE UŞAGI. ANNA 

m:lLA - WİLLİAM POWER Fransızca sözlü 
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Yazan: J.hender F. SERTELLi No. 26 

Hariciye Nazırı Nora donikya n afendi, hiç bir 
kuvvete istinat etmeden, dev:eti harbe 

&Ürüklemişti. 

Bu camia icinde. Rum. Yahudi, 
Sırp, Ulah, Bulgar, Ermeni ha,;ılı 
Osmanlı tebaasından olan her 
l!avri müslim, Türkün yanında 
hatta cok defa fevkinde yer alı • 
yordu. 

Kamil paşa kabinesinde Harkivc 
nazırı olan Noradönikyan efendi- 1 
nin kırdıih Potlar bini asınıstı. Bun
lar ian birkac misal zikredelim: 

• 

r.ı üferrih ve mid~vidir 

it'KIBAZ, f'l.lif,;sızllK, MiDr BUl.A NT J ı a BOZ UK L UGU~Dt BAR )l~ 
TErı,BtlLİB·ı:uE, r,~İD~ EK~iliK va YANMAlARlND\ emniyetıeu~~·~i;;t. 
illide ve Bıı.rsal.:ları temizlt"r, alıştırmaz 'f'e yormaz. MAZON isim ve HOROS markasına di:O.k•1• 
--- -----
1 

1 
Devlet Denizyolları İ4letıne Umu:J J 

Müdür lüzü i lanları - --------İ zmir Hattı Salı Ar:.fık Post&sı . 
12 iJtinciteşrin 

yapılnııyacaklır. 

940 Salı gününden itibaren İ;:mir hattı Sah aralık postası 

ı0690 

Baş Veka let Devlet Ma oroloji İşle ri 
Umum Müdürlüğ ünd~n : 

Başvekalet Devlet meteoro~oji işleri umum ınüdürlüğ\i tcşkilf.ıb için yapıla

cağı önce i13n edilmiş olan memur ınüsabaka inıtihanına müracaat kaydının ka-1 
panmı.ş olduğu ilctn olunur. 7509 _ 10624. 

İc-tanbul cısliyl' n:.c:.hk. €'m<·~i 9 uncu 1 
hukuk h<ikimlıgıı:cıen; . TÜRK T iCA RET EANKASI A. ş. 

T'f RK TİCARET BANK.AS-1 A.Ş. 
KUPONLU •VADl!Li •MIVDUAT 

1- Bir ırün İngiliz sefiri Babıa
liye geliyor. Hariciye Nazırı No
radönikvan efendi ile ııörüsürken: 
- Harbe ~rmek temayülü ııös • 
!erdiğinizi !!Örüyorum. Acaba, Bal
kanlar üzerinde nüfuzu olan büyük 
b ir devletten ııaranti mi aldınız? 
diye soruyor. 

. --
Böbr<>klerrlen idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikropla. 1 

Galatada Anıp c;;ımi tTsktip içi 2 No. ı 

da mukinı ~~h. D~·lmaz ı.arafından Ga-ı 
lata.da Arap C;1mi Ü~ı.ıp içi sokakta 
İsınai--ızı Şerı!c aleyhine a<;uuş olduıl;u 
1al:lkın t('!l:Cili '\:~ n;kilhın feshi dava
sının y<Apılmal<ta olan muhakeınesin .. 
de: Dava cll'unanın ıkametgdhı mf'('hul 

olduğll anlaşılmakla da\'a arzuhali su- ı 
reti Vf' davetiye \'f' gıyap kararı mah

keme di\'anbanesıne tahk ,.e gazete- ı 
lerle de iltınat ıcra edı1dıgi halde mez
bure cevnp J.iiyıha~ı Yernıcmış \'e mah
ke~eye de gelmemiş olduğundan mu- ı 
hakeme gıyabında ve davacının vırn
h.ında cereyan ederek dct\'atı iddiasını 

şahitle fsbat ederek dinlettiği şahit 

Şerafettin Ünıer ,.e Emine ı.fadclE>rindc 
AJi Dalmazın 1341 senesi y::ız mev .. 
aimjnde kansı Şerifeyi bosadığını ve 
<ılvakittenberi tarallar ayrıldıklarını 

ihbar ve beyan etn1elcrjle davacı Ali
nin kanunu meden1nin rner'iyet.ndtn 
e\""VCl karısı· Şcrileyi tathk .eylediğinin 
sübutuna ve mer'iyet kanunun 9 uncu 

maddesi mucibince evlenmenin t.avali 
muleb<'r olduğundan nülu.or tesciline 
kaydının icraı:;ına JS/6/940 tarihinde 
karnr V<'ıildiği ilam makamına kaİın ol-

Noradönikyan efendi rewp ve
riyor: 

- Hayır, HiÇbir devletten en u
fak bir ııaranti bile temin etm~ 
de~iliz. Biz eski İngiliz - Osmanlı 
an'anevl dostluğuna buııün her za
mankinden fazla güveniyoruz. 
H arbe ~irerııek, ve büyük Britanya 

1 

d evleti bize Iakavt kalırsa, ıbu an
anevi dostlultım manası kalır mı? 

- İnııiltere devleti hiçbir zaıman 
Omnanlı hükfunetini bilhassa 1 
Trablus~ har-binden sonra yeni 
ve tehlikeli bir maceraya atılın!$ 
~rmelc istemez, ekseLl.ns!. 

2: •Kamil pasanm hariciye na
zın Noradöntkyan efendive büvük 
bir itimat ve teveccühü vardı. Bir 
ırün, K!mil paşa, Noradönikyan e-
fendi ve soruyor: 

1 
- Balkan harbi brsı~ında varın- ı 

iri vaziyetimizi, İstanbulda bulu- J 
nan herhan,ıti bir ecnebi elcisile tet-

1 kik ve münakaşa ettiniz mi? 
- Evet p~. Amerikan sefiri 

<"'* i1'1 Ciostınndur. Geçen Qiirı be
ni zivarete ~ldiği zaman aramız
da şöyle bir .k.onusma ı;ıeçti: 

Ben - Balkan harbinin ihtilat 
yapması ihtimali vıı-r mırlır? 

rını kllkiınden tem izlemek için HELMOBLÖ kuHanınız. 

HELMOBLEU 
mak Ozere il:i noJunnr. 40/308 Veliaht Yusuf izzettin Efeııdi 

Böyle bir hariciye nazırının söy
lediği sözlere ne buyrulur? Birincı 
meseleyi ele alalım: İnl!iliz sefiri, 
kendisine bu i~in netkesi vahim 

Böbreklerin çıılııımak kudtttini &Tttınr. Kadın, erke!!< idrar zcrlukl:arını,. 

es:ki ve ;uıö bıell:soğukıkığunu me ... ne ·ıtihabını, bel ağrısın,, ııılc sık ' 

idrar bozmak ve bourkerı yanmak halloerirvi .ııid<>rir. Bol idrar temin ------- -------

eder. İdrarda kumların, mesanede !a$larm tesekküliim! mani olur. r.z ,(J.,~ 
DİKKAT: HELM:OBLÖ idrarın ızı temiz!lyerei< mavileştirir. AJ,~,~ 

Sıhhat V~kaleti!rıin rın-tıru haizdir. HER ECZANEDE DULUNUR 

oldul!unu açıkça söylediği ve hiç -
hır ııaranti vermek imkanı olma- 1---------------------------
dıii:ını ima ettii!j halde. Noradönik-
van efendi (an'anevi bir dostluk) 
ikılisesine ~ venmesi ne demek -
tir? Bövle bır an'aneye bel baii -
lıvarak, bir milleti harbe sürük
lemek memlekete ihanetten başb 
bir sev midir? 1 

İkinci misale ııelelim: 
Amerika sefiri acıktan acı,i!a di

yor ki: - İngiltere devleti ·bu me- / 
sele kars1$ında liı.kavt kalamaz. j 

O halde Nora<lönikvan efendi ile 
beraber. kabine reisi Kamil pasa
run İngiltere hükı'.ımet:.nden esaslı 
bir !!aranı; almağa ve hic olmazs.~ 
el altından vardım gönr.eee teseb
büs etmesi kap etmez miydi? 

Halbuki. bütü:ı millet. o zaman. 

1 g 

ldet Liralık Lira 

Dalga Uzunluğu: 

1648 m. 182 Kc/s. 120 Kw. 
T.A.P. 31,7 m. 9~65 K c/s. 120 K w. 
T.A.Q. 19.75m. 15190 K c/ s. 20 Kw. -

Saat 18.00 proııram ve memleket 
saat ayarı. 

18.03 Müzik: Radyo caz orkes -
trası (İbrahim Özgür ida
resinde) 

18.40 Müzik: İnce saz. 
19.15 Müzik: Musiki kaleydos -

ikopu (Pi.) 

19.30 Memleket saat ayarı, ve a
ians haberleri. 

19.45 Müzik: Beraber şarkı ve 
türküler. 

20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik: Gitara soloları -

~ - . 
•GiT• PARANl~J • FA"ıZiNi •AL.~ 

11,~,,~ Şehir tiyatrosu 1 Çocuk Hekimi I 
~Hl'l ;-~ ,~,,;,., ıDr. Ahmed AkkoY"" ~ 

~!! ,1 • .. ı K OME Di KIS~IINDA • • p Jd Ji• 
l~,fül~Ü Bu akıam saat 20,30 da Taksim • Talimhane a . ,-al 
· .ı • DADI Pazardan maada her gUD 

1 
S h . b t f t b'' t . _..15 den sonra. Tel: 40

12
· / e rın er ara ına o o us emın __..,-

edilmistir. .lf Di~ Tabibi 

RAŞIT RIZA TiYATROSU Ratip TürkoğlıJ .... 
11 pazartesi 12 salı Halide Pişkin ıeU "'~ Adtts: Sirkecid e Viyana o 

beraber Beyoğlu Halk sinemasında birinci kal No. zı ,,.~ 
beklenen büyük eser Muayene saati: Öileden sanrl 

(AKTÖR KİN) 
Sdir - Zannetmem. 
Ben - Kiic;ük devletlerin Tür

kiye alevbirıde ittihat etmesine ne 
Mrainiz? 

Osmanlı devletinin Büyuk Britan
va hükilınetile bir dostluk muahe
desi akdettiiiini ve arada esaslı bir 
itilaf imzalan<lı.i!:ıru sanıvord:ı. 

1 2000 - 2000.-

Can Aybars tarafından. 
21.00 Müzik: Dinlev:ci istekleri. 
21.30 Konusma. 

1-ı--- DOKTOR 1 Dr. Hatız - Cerrıa ' 

1 
Feyzi A hmet Onaran I ' LOKMAN eEKfll1 ı;ı 

Sefir - Cinnettir, derim. Cünlı:ü, 
'nirldye yarı Asya, varı Avrupa 
clev !eti olarak b.ldıkca, her za -
man. onlardan cdl< daha kuvvetli 
&>ir m~edir. 

Ben - İn.ııilterenin, Balkan har
lU karsısındaki u.kaydisine ne der
siniz? 

Sefir - Li:Jı:ayt kaldığını zan -
netmivorum. Bel.ki &iz öyle .ııörü
yorstına, ekselans!• 

3: .O devirde Şehremini bulu
nan Operatör Cemil paşa, bir gün, 
Kayinpederi <;rvhülislam Cema
lettin efendiyi .ııörüvor: 

- Balkan harbine niçin girdik! 
diYe soruyor. 

Cemalettin efeıı.di su mealde bir 
cevap veriyor: 

•- Bundan ~ de şahsan c;ok 
meyusum. Noradönikvan efeıxlı 
bizi aldattı. Her ırün vükela mec
lis!nde: (Jiarp, ııavrikabili içtınan 
b:r vaziyet aldı di7orsam, bana 
inanınız!) diverek, hepimizi mü -
\emadiven harbe ııirınel!e teşvik 
eder dururdu. Biz <> zaman, hari
cive nezaretinde bulunan bu zatın 
lı±r sevler blldiitini zannederdl'k. 
Mei!e; bir şevden haberi yok -
muş .. tını. (l) 

(1) eski scbremini operator Cemil 
paşanın habralanndan: S 105 ve 94 

Demek ki, Osmanlı devleti. hiç 
bir J?arantive. hi~bir siy~_st temi -
nata istinat etmeden Balkan har
bine girmis l:ıulun·ıv)rdu. 

Kamil Pd:;a ile N5ra:lünikvan 
efendinin mes'uli\·etleri r.ıevdan
da durup dururk~n bu hh anetlc
rinin hesabı !)ile s0rulmamıstı. 

Noradenik->an d0ndı bu dev -
Jeti sC>bcpsiz olarak harbe sürük
levrn shi asi bir miicrimdi. Fakat. 
ötekiler ııilıi o d3 cezasız bırakıl -
mıstı. 

tl' çüncü misale diyecek söz bu
lunur mu? 

Noradönikvan efendinin, Os -
manlı devletini Balkan harbine 
rorla istlrake mecbur lnldığını, 
arkadaslarını her ırün - sebebi hala 
mechul kalan bir gayretle - harbe 
tesvik ettiliini, buırün havatta bu
lunan operatör Cemil pasanın ağ
:ıından da dinliyoruz. Operatör 
Cemil Topu~lu, Balkan harbinde 
sadece Noradönikyan efendiyi 
mes'ul görü vor. 

H~lbuki. tarih, bu harbe zemin 
hazırlıyan İbrahim Hak~<ı paşa ka
binesini ve ondan sonra Balkan 
harbine giren Kamil pasa ve arka
daşlarını da harp rr.es\ıllerinin 

t ~,ır ca Jravdedecektir. 
(Dt~vam, vrr) 

YAVUZ SULT E i 
Halifeler Diyarında 

No. 38 Yazan : M. S .AMI KARAVEL 

Turgut Reisin hal tercümesi 
Ya vurun Türk dıonanma,;ını vü

cude getirmek için Haliçte vücude 
ııetirdiği tersaneler işe başlamı.ştı. 

Yavuz, Arabistan ve Mısır fet
hinden sonra Akdenizi ve Akde
niz sahlllerinde bulunan devlet
leri istila ederek Akdenizi bir 
Türk havuzu haline getirecekti. 

Yavuz Sultan Selim, kaptanı
deryası vasıtasile Turgut Reise ve 
H :2ır Reise ~u mealde bir ferma
nı hümayun yollamıştı: 

- Şimdilik Akdenizdeki hare
kfıtınızı durdurunuz. Vakti mer
hununa kadar hıristiyan devlet -
!erle olan sulh ve mütareke mü -
n asebetimize halel 2elirmeyin~ .• 

Emir ve fermanım haricinde ha
reket etmemenizi ekiden tenbih 
evlerim. 

Turgut ve Hızır Reisler ve sair 
Türk korsanları Yavuz Sultan Se
limin fermanına uyarak bir müd
deti muvakkate için hareketlerini 
tatil eylemi<lerdi. 

Turgut Reisin tercümei halini 
sırası gelmişken okuyucularıma 
arzcdıyorwn. Bu narrıL!ar denizci
nin ıiclini bilmek her Türke borç
tur. 

TURGUT REİSİN HAL 
TERCÜMESİ 

Turgut Reis Barbaros HayrPttin 

3 1000 - 3000~ 

2 750 - 1500.-

4 500 = !0<'-0.-

8 2SO - 2000.-

ıs 100 - 3500.-

80 50 - .4000.-

1 00 20 - 6000.-

Türkiye İş Eank sına para yatırmakla yal
nız par-. birikL •-"it olmaz, aynı zamanda 

taliinL:i de denemiş olu· su::uz. 

Jteoıideler: ( Şubat, ı Ma- ı \~ Kumb~'lllı ve kumbarası• 
Fıs ı A.lmf.o..o;, s İk.lncl- [ ı hesaplarında en az elli U-

• ra&ı bulun&nlar kur'a.ya 
teşrin tarihlerinde 7a.pılır ' dahil edilirler. 

Sahip ve neşriyatı idare eden Batmuharriri 
ETEM iZZET BENİCE 

Basıldığıyer: SON TELGRAF Matbaası 

parn gibi korsanlıktan yetişmiş ve 
sonra Osmanlı imparatorluğu do
nanmasına alınarak Amiral rüt -
besine çıkmış bir Türk bahadırı
dır. 

Turgut Reis aslen öz Türktür. 
Menteşe sancağının Seroluz nahi
yesine mensup bir köyde Veli na
mındaki bir çiftçinin oğludur. 
Doğdui!u tarih (H. 890\ dır. 

Turgut, pederinin çiftçilik mes
leğine .-irmevip ruhunda kaynı -
yan bir saikle denizciliğe süluk 
eylemiştir. 

Turgut köyünde genç bir deli
kanlı iken tirendazlık ve pehli -
vanlık gibi zorbazu hiıner ve ~an
atlarına heves ederek emsali ara
sında teferrüt eylemiştir. 

Turgut biraz daha büyüdükten 
sonra denizciler arasına girerek 
l:ıahriye !enlerinde mahir bir kap
tan olma mertebesine ç:kmıştır . 

Turgut kaptanlık makamına çık
.:-ktan sonra başlı başına deniz -
!erde gemi gezdirnıeğe başlamıştır. 

Turgut Reis denizlerde başlı ba
sına gemi gezdirir hale geldikten 
6'0nra korsanlığa başlamıştır. 

O vakitler korsanlık her tarafta 
mergup bir san'attı. Hırist!yan 
d~nizcileri korsanlık la aleme şan 

vermişlerdi. Denizlerde emniyet 
yoktu. 

Turgut Reis bir gün denizde 
gezerken Mataban burnu açıkla
rına doğru seyreden iki büyük Ve
nedik gemisine tesadüf etti. Bu 
gemilere hücum ederek cebren ve 
kahren zaptey ledi. 

Turgudun bir tek küçük gemisi 
vardı. Bu iki Venedik gemisini 
zaptile üç gemiye sahip oldu. 

O devir !erde Türk korsanları
nın melceleri şimali Afrika sahil
leri idi. 

Turgut kesbi kuvvet edince o 
da Afrika sahillerini kendine ma
kar ittihaz etti. Oralarda dolaşa
rak fırsat düştükçe Avrupa sahil
lerine tecavüzle yakar yıkardı. 
Hıristiyan gemilerine rasgeldikçe 
bahadırane hücumlarile zapteder
di. 

Bu suretle az zaman içinde ken
disini Avrupalılara lanıttırdı ve 
Akdenizin bir ikinci Barbarosu 
oldu. 

Turgudun bu iştiharı lıir fela
kete dücar olmasına sebebiyet 
verdi. Hıristiyan donanmaSı ve 
korsan ııemlleri Turgudun vücu
dünü or tadan kaldırmak i.çin pe
şini b:rakmı_yor !ardı. 

21.45 Müzik: Radyo orkestrası 

(Şd Dr. E. Praetorius) 
22.30 ~ !cmlcket saat ayarı. ajans 

haberleri. ziraat, esham -
tahvilat. kaır.biyo - nukut 
borsası (Fi vat). 

22.45 Müzik: Cazbant (Pl.) 
23.25/23.30 Yarınki program ve 

kapanış. 

13~9 Hicri 
' 135• Rumi ŞEVVAL 1 inci TEŞRİN 

11 29 
1940, Av 11, Giin 316, Kasım 4 

11 İkinciteşrin PAZARTESİ -- -
Vakitler Vasafij Ez<ini 

Sa.. Da. 8a. DL - -
Güneş b 43 1 48 
Öğle 11 58 7 03 
ikindi 14 38 9 43 
Aksam 16 55 12 00 
Yatsı 18 29 1 34 

5 02 12 06 l_:tnısak ___ ı 
Göz Hekimi 

Dr. Murat Rami Ayd ı n 
lleyoğlu - Parmakkapı, İmam 

sol-ak No. 2 Tel. 41553 
Mu•yene ve her türlü göz 

nmeliy~tı fıkara a arasızdır. 

Fakat koca Turgut küçük do -
nanmasile ele avuca sığar takı
mından değildı. 

Turgut, çok geçmeden başbuğ 
olmuştu. Akdenizde dolaşan Türk 
korsanları Turguda tabi olmuş -
lar, onu kendilerine başbuğ yap
mışlardı . Bu suretle Turgut Rei
sin emrinde otuz par~" .~iden 
mürekkep bir ckmanma vücude 
"e l.miş ti. 

Turgut, otuz parça gemiye sa
hip olunca maiyetindeki tecrübeli 
Türk korsanlarile Korsika adası 
üzerine bir akın icrasına karar 
verdi. 

Bu akını icra ettikleri sırada A
miral Dorya lıüyük bir ckınaruna 
ile ansızın Üzerlerine ııelip rnak
satlarırun tamamen icrasına mani 
olduğu ııibi vuku bulan muhare
bede galip dahi gelerek Turgudu 
esir aldı, 

Amiral Doryanın donanması yüz 
elli parçadan mürekkepti. :1c;inde 
!büyük kalyonlar vardl 

Turgut Reis esir düşmüştü. Dor
ya Turgutlu birdenbire öldürmek 
istemedi Onu ~• ve cefa fle öl
dürmek vohınu tuttu. 

Dorva. Turgudu :tincirP vurdu 

Cildıye ve zühreviye mütehassısı ı' DAHİLİYE 111ÜTEJ1J\SSl-
Adrcs: BaLı§li Cağaloğlu yo- Divanyolu 104 •• ıı! 

ku~ıı köşesinde No. 43. Tel. 23809 J 1\-fuayene saatleri: 2,5 • G. T~ 

~ 
o n<olr ·R•~•te ll• 4,.t,Ju• ~ 

'-·-'- lt d kür' k kıme" hed' ıed··· edek ge~o~ ve hil'Uaç a ın a e • çe ge ıye ev ıgı Y de 0ıı rr 
mahkfun ettL binerek ve maiyetine nosıı B ,.r 

Turgut, aylarca kürek çekti. Ll- parçadan bir korsan ı ıdırJı· ,rf 
ikin, Tur.sıudun esaretini Barbaros düşmanları üzerine 53 .rıdC ' 1 

·· erı 
Havrettin paşa (o vakit ismi Hızır denizin dalgaları uı . f. 
Reis ve bir korsandı) haLer ldı. mıya bru,ladı. hilıeri~ ' •' ' 

Hızır Reis Avrupalıların c •• ası Turgut, dü~an 53 ·c jsP·[lo 
idi. Akdenizi ve Akdeniz sahille- kıp yıkıyordu. ita!''~ ~rııaı1l'şr1' 
rinde bulwıan devletleri titret • sahillerinden hayır k~. ,e~il' 9Jf 

· t' Turgut, bir gün ,.e ıc·erbe_o,,,ı 
mı.ş ı. k ıı . .,. I' 

Hızır Reis, detlıal harekete geç- ça gemi ile dolaşır ~ald liıf~.rl 
t i. Namdar Turgutlu kurtarmak sının Kantra namın .. irı Je . 
yoluna düştü. Amiral Doryaya ha- gemilerini bağlamak ıÇ ~ıl,1 
ber yolladı: mişti. ıra Ji~~a ~il' 

O vakitler, J{an 
11 

b3:)" 
- Eğer Tusgudu ~ermiye- beş on balıkçı evinde ~~ 

cek olursan bütün İtalya sahille- k ·ıs"'.< 
b lh C ehr . . ~ev yo tu. . ı· ya~ 'e'', 

r ini ve i assa eneve ş ıru ya- Turgut gemilerııı 51 11.ııv 1 ı , 

lı::ıp kül eyliyeceğim. meşgul iken Cenevıı;eşhtlr ,ıı · ~ 
Amiral Dorya, Hızır Reisin b u nmdan korsanlı~la .ndel<i ~1 , P; ~ 

jcorkunç haberini alır almaz Tur- conte di Cicale ısıııdn yiiZ ~·r \,, 
gudu azat eyledi. Kendi adamları lin kumandası altın J<ol'a rl'",J' 
vasıtası1e Hızır Reise yolladı. çadan mürekkep ol3j',paP''91~s 

Görülüyor ki, bir Türk korsanı nedik, Ceneviz ,.e '53J&' 0 ,, 

olan Hızır Reis (Barbaros Hayret- tefik donnnmaların;Jl f:U' ~~ 
tin paşa) koca lbir devletin, koca radı. " ')'ur 0 ~ ~ 
bir donanmasını ve amiralını sus- Müttefik donnn!ll' 'ıdııi!tl r.:'.,,ı 
tura.bilecek ve dediklerini yaptır- isin Cerbe adas.ı;d•,Zz el1' sr' 
maj!a kadir olabilecek bir vazi - her alını.ştı. GPlıP rrııaoı "'' 
yette iÖL genıi ile Kantra ı ,pı 

Turgut, .hu beladan kurtulur ibaijiııdılar. eoe~• 
irurtulır.az. Hızır RPısin kPooisin~ 


