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ETEM İZZET BENİCE 
YIL: 4. 

Lürkiyenin 
80n hadiseler 
karşısındaki 

v ... 2. i ~ti 
.,.__,_.,....... 

Milli Sel İ nörıü' nün ta
rihi n~tku ile Türkiye
rıin Yunan - lıalyan 
İıarbi karfısındaki ıiya
•i, askeri durumu ve 
Avrupa buhranı önün
deki vaziyeti İyiden iyi-

t, .!e aydınl::mıştır. 

~•rı: ETEM İZZET BENİCE 
lü --:--~iı. tkı~cde Cumhuriyet, Ju.kuk 

lil ~Plaruun alelllde bir t.:-. ı-ifi ıçin
ıı1:~ı:uıu~1.an, bir idare '\.'e devlet 

1. deg1ldir. 
ı,ıb r ~~, . a ısl Cumhuriyet; devlet 

liıtıa~!\ıo.de, nıillct bünyesinde. iç
hn· 1 

Ve siyasi akidede tan1amilc 
~ıı:s' . ~ir nizamın ifadesi ve nıü
lu ~ 1hdir. Bu nizam ve ifade de 
te~~~~ü milli bütünlüğün, milli 
''kl'"ııırı, milli tutum ve idarenin 
1ıı,~nde ve seyrinde tamamile 
b,,1 ~Uç ve mündemiçtir. Bu iti
~,1 ;.ır ki, inkılap ve Cumhuri
~i~ h'U~kiyesinde her ikincite~d
ltt 

1 
1 tırıci günü ayrı bir lıu>usi

~ki •şır ve o gün kendi nizamın· 
hu,i lCerııalist Türkiyeniıı Cum
ııı,.:ı•ı ve inkılap Şefi, Milll Şef 

,4 la,ıı •ketin i§inde bulundıığu 
ı,, i ~l'J, kateylediği merhaleleri 
h.•tı' ~baJ h~diseleri karşısıntloki 
lıfJ. 1 • areketini izah eder, direk-

, 

' 

"tı11· 
~lilıı' tesbit eyler. 

lıııı.ı lı Şeiin bu yılki nu tkıı Av
lilaı ••binin yeni bir safhaya m
li~İıl •iliği, Ywıan - İtalyan har
t<lq bP~tladığı, milletler arasm
lı tıı.ııh;f{Uşmaııın bir dünya har
liiıı Yetim almak istidadını 
~ı~lne..'tte olduğu bir :r.amana -
~ti;""'"'- Bıı bakımdaıl Milli 
~lıı d~ııtku, ınemlekette oh!oğll 
I~.,,. llnyarun her tarafında da 
~ "" bu, merak ve heyecanla 
~'li~ış ve fevkallıde ebFmnıi
"'l il lniinasebetle muzaa{ bir 
lıı~ ~t ve nezaket iktisap et -

/ ~h·~•kiyenin Yunan - İtalyan 
~Otı,1 ~~şısında1ı:i siyad ve HkerJ 
~ llııı ıle Avrupa bnhruıı nnün
\iı llıı!loıı vaziyetiııi en lüzumlu 

ili,, da aydınlatmıştır. 
~ )'ııı,;, b.nıtünkti yazımnda nutkun. 

~. ilç safhaııı üzerinde dura-

~ 

' ,, 
,, 
; 

lıa111dıı İtalya - Yunan harbi kar-
lı...:: ~kiye 

Lıı1 'l'urkiye - Sovyet mönase-

\'i;~ n&nya durumu karşmnda 
1.ttı !t... 

lıı~ı il $ef, dostumuz ve ko-mşu
~~ld ~Uııanistaıun uğradığı teca
ltd~,~ıı teessür ve teessüfle bah-
1 "'•rı: 

~Ilı~· ~.llnani.tanın süİctiıı ve sel'lli ıı;1n bizim için çok ehemnü
h~tlu~ duğuııu, bu ehemmiyetini 

1ıı ,, guınuz ve komşuluğumuzla 
•kıııı ada erııniyet sahamız olması 
d~ 11ldau bilhassa almış bulun-

t....tı;: tebarüz ettirmektedir. 
~,ı 'ilini yet sahamız ve koruşu-
ı··, ~ .. 'ıd rıanistanm uğradığı teca-
~ijıı:~ . dolayı doğan vaziyetin 
'Ilı" •kimiz İngiltere htikimıeti 

lılilııı "i:••eken tetkik ve mü talea 
ltııı~k~ le bulunduğunu işaret 
\>~k edir. 

~iı~d '•.k İnönli nutkunun bu pa-
dı~ a .ltalya _ Yunan harbi baş

~~a11.gundenberi tekrar :tihiıılere 
t ''.t"· . 'k .,,~;kıye harbe müdahale ede-

'ta ı., 

\ı·~i ':1ııdaki deruui bir sualin de 
41~11 •lllanda cevabını vermiş 
~ \liıı~•ktadır. 
1 

'ııs 1 Sef, Türkiyenin hadi seler 
41,ı ındaki durum ve tutuı,,unu 
ı.ı,,I~ ~-•ziyette bir kere daho izah 

' t,..en· 
li 'il . .. . . . . 
~ 'll ta arp barıcı vaz1yetım1z, bı~ 

1ııa, 1~t•klarımızm, deniz ve ha
,•~ h· ~'1n muharipler tara{ın -
I~ 1• 1hi . . il b, ~ ;,1. rı aleyhınc ku aıı.hna-

~t1. tql •snasız olarak ıninidır ve 
'•id~~arebeye girmedikçe kat'i 

'•, 
1 olarak mani kalacaktır. 

1 ~i~·~· ......................... ....... .. . . 
-ı"'u•ı.atzetıniş olduğum hu si)'asi 
'U 1t-trırt t 1'1leınlekctimizi harp frlci
~· ~ huİıı bugiine kadar nasıl ma
~'•tiıı Utıdurdu ise yarının em· 
'~•~t~r de. a!~i ve~hile hi2mel 
tıi""· .. '. .. ~mıdındeyız .. . 

lQ. ı. . ......................... . . 
•i~~··~d';Trıiyetimize ve emniyetle 

ıı, ı. ol_~n h.ayati menfoatle
ca,,uz nı;vetınde olntıynn 
<ı:ıevamı S üncü sa.hlfedel 

.... LAmia o 

o Ar''"°" 
MitJa/01PV"1i ' l'll•bt1!J o -- ~ o 

Pat,..as 

Yunan hududunda harp vaziyetini gösterir harita (sağda) Elen Kralı 
Jorj ve Başve kil Metaksas 

Yunan 
kuvvetleri 

ilerliyor 
Yunan r ılar 'Y'anya 
da iki italyail tay· 
yaresi düşürdüler 

Yunanistanda bir 
Arnavut milli 

hareketi başJıyor 
Atinadaki Arnavut sefiri 

Metaksasla görüştü 

Antonesku 
Hitler tarafın
dan Beri ine 

çağırıldı 
Evvela Romaya, 

ondan· sonra 
Berline gidecek 

Bükreş 3 (A.A.) - Ge
neral Antonesku Hitler 
tarafından resmi bir ziya
ret kin Berline davet edil
mi§tir. 

rlatırlardadır ki, Muso
lini de General Antones
ku''Yu İtalyaya davet et-

/ı l 
mişti. Romanya hükumet 

ngi terede Yu- ' reİ•İ İtalyaya seyyahati-
• • • ni yaptıktan sonra Berline 1 

nanıstan ıcın gidecektir. . :....~~~~~~~~~~~ 

ianetopla~ıyor. iki ltalyan tayya-
Atina 3 {A.A.) - Afüıailaki Jı.r- • d •• •• .. }d •• 

navutluk Sefiri General Metaksasr rcsı UŞUfU U 
ziyaret ederek, İtalyaya karşı ya
pılan mücadelede kendi emirleri 
altına ı;nmek istediğini bildirmiz
tir. 

Sefir, bütün Arnavutluğun, mü
tecavıze karsı ayaklanmak için bu 
saatı sab=lıkla bekle.d;iğini ilave 
etmıştır. 

Yunanistanda milli bir Arnavut
luk hareketinin yaratılacağı zan
nedilmektedir. 

Atina 3 (A.A.) - İtalyaı tawa
releri, dün Yunan ş.::hirlerine ik.ar91 
hücumlarına devam etmişlerdir. 
Bunlar arasında Selı'ınik d€ vardır. 
Selanikte evler vıkılını$. insanca 
telefat olmuştur. 

Palmiyede, yunan avcıları ta -
rafmdan iki İtalyan taVY'&l'esi dü
şürülmüştür. 

Bulgarlar 
bitaraf 
müşahit 
kalacak 

, ~ 

Milli Şef tarihi ve 

"Mir,, Qazetesinin 
~azdığı bir yazı 

nıühim bir nutukla 
Meclisi açtılar 

Harbin diğer 
Balkan memle
ketlerine yayıl
ması mümkün 

Ecnebi devlet reisleri, Cumhuri .. 
yet Bayramı dolayısile Milli Şef'e 

tebrik telgrafları gönderdiler 

Harp 
makinesi 
işliyor! 

ltalyanlar, ihtilafsn 
müzakere ile halle· 

dilemiyec!ğini 
söylüyorlar 

Roma 3 (A.A..) - İstefani ajansı 
bildiriyor: 

görünmüyov 
Sofya 3 (A. A.) - D. N. 

B. ajansı bildiriyor: 
Mir gazetesi Yunan • İtal

yan ihtilafında Bulgaristanın 
bitaraf bir müşahit vaziyetini 
almak istediğini yazmaktadır. 
Diğer bir Bulgar gazetesinde 
de bir askeri muharrir harbin 
diğer Balkan memleketlerine 
sirayetini muhtemel görme
mektedir. 

İtalyan - Yunan ihtilfıhnm mü
zakere ihtimali il.:: halli icin dola
şan şayialar kat'iyetle tekzip o -
lunmaktadır. iHarıınıikinesi artık 
ilıarekete l!elıniştir ve ihtilaf hal
lolunmadıkça ortadan kalkmıya -
caktu. 

Beykozda yol 
üstünde bir 

ağır yaralama Milli Şef yıllık nutuklanııı söyle dileten sonra Meclisten çıkıyorla.r 

lngiliz tayyarele-
ri Tiranı lbom
bardıman etti 

Bir kah veci de ortağını 
iskemle ile yaraladı 

Büyük Millet Meclisi, gazete
mizin çıkmadığı bayramın birinci 
cuma günü, Milli Şefimizin büyük 
bir nutuklarile ikinci içtima yılı-

iBeykozda <>turan ve birbirle • na girmiş bulunmaktadır ve bay-
rine darl!ın bulunan Ali oğlu Fıınin ramdan sonra mesais.ine devam e
ile ayni yerde mukim Mehmet dün decektir. Meclisin açılış günü müs
Bevkozda yol üstünde karşılaŞmış- tesna günlerden biri olmuştur. 
)ardır. Samiin locaları hıncahınç dol-

Bu tesadüf anında emin hemen muştu, süfera localarında da bü-
ce-binden kundur~cı bıçai!:ını çek- tün büyük elçilerle orta elçiler ve 
ıınis ve M.::hmOO.i karnından ağır elçilikler erkanı yeralmış bulu -

Bel,ıırat 3 (A.A.) - Unayted surette yaralamıştır. Etraftan ve- nuyorlardı. Meclisin önünde bü-
Pres'in Yııııtoslavya<laki muhabi - tisenler YBTalivı hastaneye kal _ yük bir kalabalık Milli Şefin Mec-
rinin bildirdiğine göre, İn.ııiliz bom- dırmışlar ve Mehmetli de yakala- lise gelişlerini bekUyorlardı. 
bardıman ve avcı tayyareleri dün mı.şlardu. Cumhurrcisi saat 15 e doğru uu-
Amavutluk paYJtahtı Tiran üze - Y.::niçarşıda 8 rnırnaralı kahveyi tuklarını irat etmek iizere 11,lkışlar 

kıtaatı teftiş ettiler. Meclis Reisi, 
Başvekil ve Vekiller kendilerini 
Mei!Iis kapısında karşıladılar. 

Mecliste yoklama yapldı ve ek-
. seriyet olduğa &!})aşıldı. Riy•set' 
makamını işgal eden Refet Cam
tez: •Şimdi Reisicumhur kürsiiye 
ıeref vererek, açılıı; nutuklarını 
irat buyuracaklardır• diyerek kür
süden çekildi. 

Bir dakika sonra Milli Şef, Jlec
lis azalarının ayakta ve alkışları 
arasında kürsüye ~ıktılar ve nu
tuklarını söylediler. 

MİLLi ŞEF KtiRSÜDE 
Milli Sefin Meclisi açış nutuk

ları rad.voda ve gazetelerde ııeş
r Devamı 3 iincii .rnhi.fede ) rine bir hücum yapmışlardır. orta'klama tutan İsmail ile Lıitfi arasında Medise geldiler. Evvela 

:Fransızların i~ga t masrafı diin kavl(a etırru;iler ve İsmail eline ,;;-iöiiiiiiiiiiiiiimiiıoomiöiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .. iiıııiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİiıloıi.,.-iii 
Bertin 3 (A.A.) - Fransız hü - .ııeçirdiği bir sandalvavı ortağının 

kıirneti Alman isl!al kuvvetlerinin kafasına yapıştırarak yaralamJJ;tır. 
ÇERCE\/t= 

iasesi iı;in 15 milyaT frank tahsisat 
kabul etmiştir. sınını:ve kadar Apart1 -..,ıa h. 
Fransa bu hususta 50 milya:r frank ıo _;, 0 Saı J• 
vemıistir. bini görmeğe 

inö11ü'nD dinledim 
NECiP FAZIL KISAKUREK 

İNGİ'L TERJilDE İANE ACJL'.Dl 
Londr~. :ı (1\.A.) - ..:Ta\.ı'.S• ı 

..aazctc~ı Lı :ı~~! _ı L l•,d:\·r ı ni n 
bir mektubunu nesretrnektedır. 

Şeker Bayramı gelen 2tabancalı 
Nişantaşında cür'etki-

Ulushaşı İnönü'nü dinledim; 
ve dinlerken, mübal3gası-ı, şevk -
ve saadetimdeu &özya_şl~ımı 
tutamadım. 

Zira onda kendimi, sizi; bir 
eli memedeki çocuktan, bir 
ayağı mezardaki ihtiyara ka
dar herkesi, bütün Türk g(~rüş 
ve karar yekpareliğini buldum. 

mıyanı ne Allah affedecektir, 
ne de tarih!. 

ÇO k neş'eli geçti rane bir 0~~~guncu1uk 
Belediye reisi bu mektubunda; 

Yunanistanda harp dolayısile se
falete düsenler ı<:in Londrada bir 
iane listesinin açıldığını v.:: Kral 
ile Kralicenin bu listenin bas ta -

:!~~7r~vaoıundukıarıru bildir - Mektepler ve resmi daireler yarın Evvelki !!ece Nişantaşında Mü
nipbey aoartımanında l!arip hlr 
SOYl!Unculuk vak 'ası olmustur: 

Ulushaşı İnönü, içi hesap ve 
irade, bilgi ve şecaat dolu aziz 
basını, harikulade bir hekim 
gibi Türk milletinin göğsüne 
dayan1ış ve o göğüste ç:r\rpan 
milli ve içtimai tazyiki, kendi 
öz kalbindeki tazyike e~, er -
kekçe, insanca, kahramanca, 
basbuğca ifadelendirrniştir. 

Bunun içindir ki, binlerce 
yıllık Türk nülletinin tarihine 
yazık etmek istemiyen; hangi 
şartlar içinde olursa olsun i>Jü ... 
mü esirliğe tercih edecek 'Hirk 
milletiniıı içinden, her biri öz 
silahile öz canına kıymış 20 mil· 
yon ölii devşirmek islemiyen 
her ulusbaşı, yalnız ve ~-alnız 
,şu mukaddes emri vermek zo
rundadır: lngilizler . Girit'te 

deniz ve hava 
üsleri yapıyor 
İngiliz filosu Yunan 
ıularıada dolaşıyor 
Londra 3 (A.A.)- Bahriye Na

zırı Aleksander düıı akşam ;üy -
Jediğ"i bir nutukta, İııgiltcrcnin 
Hitler ile bir sulh aktedcini}'fce
ğinı enerjik bir tarzda tekrar et· 
tikten sonra, İngiliz filosunun \?u
ııan sularına geldiğini habeı·iııı de 
te)'ıt etmiştir. 

Aleksander demiştir ki: Taah
hüllerimızi ifa edeceğiz. Mii\te -
fikımiz Yunanistaııa İngiliz deniz 
ve hava km•vetleri her türlü var-
dımı yapacakfardır. · 

İngiliz müfrezeleri Giril adası-
, na çıkınışlardır. Deniz. ve hava 

üsleri yapmak için Yunan n1a -
kamla.rile müzakerelere .i" ı -ı !-.la -
mışlardır. 

R.efakatinde birçok subaylar ol
duğu halde bir İngiliz Generali 
Atiııaya ı;elmiştir. Yunan ve İn
giliz makamları arasında sıkı bir 
teşriki mesai vardır.> 

(ltalyan - Yunan harbi hakkın
da gazetemizi makineye verirken 
ald1ğ'ınuz dij!:er telgraf haberleri 
üçiinrü !iahifenıizde •Son havldis
ler. sütunundadır.) 

sabah tekrar acılıyor ( Devamı 3 üncü sahıfede l 

Cumhuriyet bayramını takiben ge-
len şeker bayram1 da şehrimizde neş'e. 
ile geçmiştir. Bayramın birinci günü 
hava kapalı olmuş; yağmur yağmışsa 
da çocuklar ve halk sinemalara akın 

etmislcrdir. İkinci gün ve bu sabah 
havanın güzel geçmesi küçük yavru
ları bayram yerlcrıne doldurmuş, sa-
lıncakcılar, baloncular, şoit:ırler ve ara-

• 
· bacılar iyi is yapmışlardır. 

Bayraın münasebetilıe kapal.ı bulu
nan resmi daıreler ve mektepler yarın 
sabah açılacaklardır. 
ÜNİVERSiTE YARIN AÇILIYOR 
Üniversitede de yarın sabahtan iti-

haren derslere baş.lan1lacak, bu müna
sebetle sabahleyın saat 8 de bir me-
rasını yapılacaktır. 

kazaları 

....l __ K_I s_A_C _A _ _ıı 
Yakışığı da budurl 

Cumhuriyet bayramımızın 
tes'idinde Edirneye bir Bulgar 
subay hey'eti geldi. Bu müna
sebetle Bulgar Hariciye Na
zırı bir tebliğ ne§retti ve ay
rıca ga:..etecilere beyanatta 
bulundu. 

Caddede at koşturan iki çocuk 
iki kişiyi yaraladı ! 

Beyanatında, Edirnede 
Bulgar subaylarının gördüğü 
misafir perverliği tebarüz et
til'en Nazır Yunan - Bulgar 
hududunda da münasebatın 
normal olduğunu bilhaaaa 
kayit etmektedir. 

Küçük bir kı:ıla diğer bi!' çocuk da 
ve salıncakta yaralandı l 

otomobil Bu mevzu üzerinde bizim 
mahut arkad8.§la konu§uyor
duk ta: 

Kuzguncukt.a mukim 6 yasında Ya· 
ko bayranı münasebetile Beyoğlunda 

bır s:incn1aya gitmek tızere Okcumusa 
caddesınden gecerken Sabri İsmailin 

idaresındeki 2004 numaralı otomobile 
çarpmış ve akı ı· surette yaralaıınuştır. 

Vefada Kovıt cı \;:ı r ctıddesi 48 numara-
da n1ukim şoför ZE-kı ıı ı rı 7 ya.şındakı kı

~ Me\-·hibe x·eş1l tul un ı l1ada bayram 
yerinde g C'ıerkcn Bahır ıu sahn ru :,!ına 

çarpıp ya.ralan.ınışur. Arap camii sa-

kinleı'inden Mehmet bayram yerinden _ Her§eyin bir yakı§ığı 
kiraladığı bir aıla Kasıınpaşaya gıder- vardır. Türk _ Bulgar, Bul
ken yolda arkada:<;i ına r astgeJnus ve o-
nu 00 atına bindirmek istemiş tir. Fa~ gar • Yunan müna.sebatının 
kaı azgın hayvan bır çille atarak ar- yakışığı da dostluk ve tabii
kadaşını yaralamıştır Küçük Hacıka- liktir. 
dın mahallesınde İşlek sokağında 22 dedi ve me§hur misraın 
numarada oturan Hascin oğlu Mehrne- tercümesini hatırlattı: 
dln bindiği atla Ayvansaray caddesin-
den g~çerken aynı ('addede 4ıl nuına- - Eğer, sel8met İttmıirıe 
rada mııkiın HuJ\ı sıytJ çarpıp ınuhteli! J kenarda ve dost kalmak ıe
yerlerinden yaralanuşıır. rektir. • ... 

Ufukları kucaklar gibi yirmi 
milyon Türkün kalbini ve az
mini kucakllyaıı erkeği, jnsanı, 
kahranıanı, başbuğu, gözl~rim 
kan ve yas dolu. hürmet ve 
minne'tle sel§mlarım. 

Ona duyduğun1 hiirmet, e11. 
keskin liyakatle Türk bütiinlü
ğüniin başı olduğu için: ona 
duyduğum minnet de en taşkın 
cünıertlik ölçüsünde beni ve 
istisnasız herkesi, bütün dava 
yekıinumuzla tercüme ve temsil 
ettiO;i için ... 

Demin, Türk milletinin göğ
sündeki milli ve içtimai tazyik 
diye belirttiğim bu dava, dört 
kelimeliktir: 

Görmek, anlamak, topl~n • 
mak. davranmak ... 

Topycki\n jnsanlık hai<kmı 
yutmak üzere korkunç ağzını 
açmış saldıran fenni canavarlık 
ve ilmi yamyamlığın çökerttiği 
her teplıedeki ana zaaflar, bu 
dört basit kelimede ... Şimdiye 
kndar gören anlamamış; anlı
yan toplanamamı$; toplıınan 

d;t:\.Tanamamış; ve yeni zAman 
canavarı, kazan( üstüne kaıanç 
eklemiştir. Hele bundan sonra 
görüp anlamıyam, anlayıp lop
lanamıyanı, toplarııp davrana -

Gör, anla, toplan, davran!. 
En mükemmel kafalarııı en 

iptidai atalt't altında ifla> bay
rağını (ektiği; en ahmak ciır'c
tin bire bin mahsul veren kor
kunç bir imtiyaz kazandığı; en 
ul)vi namusun, tetik çekme 
hakkını en çirkef zillete bırak
tığ'ı bu kıyamet hengamesinde, 
artık iyice kavram~lc. 13.ıııJıcİ.ır 
ki, tehlike yatak oda<ı kuıusını 
çaldıktan sonra istiklal ve na
musu korıınabilecek hiçhir ev 
kalmaııııştır bu diinyada ... 

İşte görü.lüp anlamasını; ve 
ona karşı toplanılıp davraml -
ması l(ereken dava bu; ynlnız 
bu!. 
İnönii'nün, gök kubbe ve Türk 

tarihi durdukça duracak olan 
ulvi nutkundan çıkan nı~na; 
onun, ufukları kucaklar gi!:ıi 
kalbini ve azmini kucakl~ulığı. 
yirmi milyonluk milletile lJ<•ra
ber, gördiiğü, anladığı, tny•ian· 
dığı;· v~ yalmz Allahla koııdi· 
sinin '.ltildiği bir saatte d.- ran
mak n~ere bulunduğudur. 

(Kat~ karar) kelimeleı'İnin 
(K) harflıırine bir balyoz _ı:ibi 
çarparak, Ulus başı şöyle dedi:., 

.· ; .•Mi}letçe her fedakfırhiiı gö• 
·, 7} alm~k, hepimizin kat'i kara• 
~ .rı_mızd\.'r .... • 
· "" .~tlajze kBlblmizin ve ;.:mıi
mimin_,hüyük ikramiyesini ka • 
2an~1~ıııi seygili Ulnsba~ı:. 

Milletinle beraber varoı:. 



PiLAVA 

FAHRiYE 

Lokantacılar, p:Ii~ fiatla
rını da artırmak istemitler
Halbu ki, hem ucuz, hem en 
çok karın doyuran yemek, 
bizim, meJhur pilanmızdır. 
Pilava ka,ık atamadıktan 
sonra, doyduğumuzu nereden 
anlı yacağız?. 

Ben, pilavı pek severim. 
Her sofrada bir katık olsun 
pilav yemezsem, kendimi, 
doymamı• ~anırım. Bir pilav 
i§kının bu kadarcık müda • 
faasını hoş görün! 

ARTiST 

DİLENCi 

Yine bir dilenci yakalan
mıf.. Söylemeğe lüzum yok. 
üzerinde de bir iki yüz lira 
para var .. Asıl !ayan dil..kat 
tarafı, bu dilencinin ıopallı

yarak yürüyüfü aırf mealek 
icabı, bir roldan ibaretmiı ! 
Karakola ~ince, ayağında 

ne sakatlık kalmı,, ne bir

tcY !. 
Bu kadar muvaffakıyetli 

arti~ler yetiıtiren bu meslek 
müntesipleri üzerine, tehir 
tiyatrosu rejiaörünün nazan
di.kkatini celb ederim. 

KANEPELER 

NE OLACAK? 

Bana mektup gönderen bir 
okuyucum, tramvay arabala
rından sökülen kanepelere, 
dair ıayan dikkat bir teklif 
yapıyor, diyor ki: 

« Bu kanepeleri, kalabalık 
durak yerlerıne koymalı, çün
ki, arabalar aeyrek iıliyor. Sa. 
atlerce bekliyoruz. ayağımı
za kara su iniyor. hem araba 
içinde de ayaktayız. Hiç ol
mazP., tramvay beklerken, 

biraz istirahat etmi§ oluruz.» 
Erbabının tetkikine arz e

derim. 
AHMET RAUF 

Uydurma misaller 
cBeyanat. ke!imesL'li müfret sa

nrp beyanatlar, c\alebe. kelime -
sini talebeler, •havadis. kelime
sın1 .-":!:ıvadisler•, .tüccar• keli ne
sini •tuccar• !ar şeklinde bir kere 
daha cemil ndiriyoruz. Bu yanlış
lara kitaplarda, mecmualarda, ga
zetelerde sık sık tesadüf ediliyor. 
Eİ:"r, es~ı Osmanlı dilinin bu 
kelimelerini, yeni Iiıı:atimiz mü -
cerrct birer kalıp. dolayısile müf
ret isını o !arak k'1bul etmiş ise, 
mesele yok •.. 

Fırkat, zannelmiyoruz; binaen
aleyh bu muazzam hataların önü
ne geçmeli!. 

BORHANCEVAT 

r Mal 
1 talepler~ 
1ftalyan ve Alman firma• 
ları son hafta içinde 
bizden neler istediler 

Muhtelif memleketlerden oon 
haftalar içinde ticaret odasına ve 
İ21mir ticaret od&>ına yapılan 
mal talepleri artmıştır. Bu meyan
da Alman firmaları en ziyade Y· 
vecek maddeler, kuru fasulye. ü
züm. incir ve dieer bazı vaillı mad
deler satın almak istem<>ktedirler. 

İtalyan ticarethaneleri ise her 
türü! viyece]< maddelerine taliµ ol
maktadırlar. 

Jraktan bazı müesseseler de her 
türlü ihracat maddeleri müba -
delesine .lmade bulunduklarını bil
dirmislerdir. 
İsvecten bir firma 500 bin 

kilo tütün istemiştir. Cenubi Arne
rikadan da dört bin ton tasfi ve o
lunmuş zeytin yağı talep olunmu.s
tur. 

Çıkmadığımız gün
lerde dahi!de olup 

bitenler 

Polis n Adliyrde: 
Perapabs otelinde mukim Vilyam 

isminde bir mWıendisın karısı on bin 
liralık yüzi.Jlünü bir eldivencide unut
muştur. Polis bulmuştur, * Evvellli sabah De.rincede bulu -
nan marşandiz trenine 13 numaralı treı 
arkadan binclirmls ve üç vagon parça• 
lanmı.ştlr. Bir gan:li!ren mi.ısa.demede 

ölmuştür. Bu münasebetle trenler onar 
saat teehhilrle ifliyebilmiştir. t * Bayramın birinci günu 3135 nu- 1 
maralı otobü.3 Taksimden Yenimahal -
ltye: gelirken Maslak yolunda A:nlan 
gazinosu onünde 1030 numaralı otobüs 
karşısına çı.k:mııllr. Şoror dlreksıyonu 

k.J.mııısa da araba hendeğe :ruvarlan -
mı.ştır. Yolculardan Ali V<' Bahire ağ1.r 
surette yaralanıp b~tan("ye kaldll'ıl -
mı.şiardır. 

* Yine bayramın birinci günü Toz
kopar ... ndan Şişhaneye giden 2268 nu
maralı taksi şoförü SW-eyyanın otomo
bili ile Seyr;nin 2421 numaralı otomo
bili çarpış!Tlışlar ve sadece arabalar ha
sara uıtramışlard1r. 

Maarirte: * Tamirııtı ikmal edilmiş ol:ın Sarı
yerdeki orta mektep bu hafta içinde 
açılac:ıklır. * Orta m6.teplerdeki yardımcı mu
allimler de mecburi olarak n1uı.aıea sa
atl alacaklardır. 

Beledi~-., ve Vilayette: * Yeni Silivri hük.ümet konağı a
rife gilnil açılmıştır_ * Niş:ıntaşında filim &bdyo~-u ar -
kasındaki l•iğımlan beJcdiyc kapnmağa 
karar ver niş tir. 

* ~\ "'er ailelerine yardun talimat
namesi nihnyet daimi enC"iınenden c;:ık

mışlır Yardım.lar;ı. ny ort.1sıada baş -
1anılacaktır ve belediy(> hudııUarı için

deki aoker at:eterine ayda az.aml otuzar 
lira ve klra ücrell obralt da onar lira 
verileçckt.ir. Bu yardımlan \.l>min ir;in 
ayda yuz, ikl yüzer lira ara.: ında ka
zancı olan her vatandaştan birer lira 
aylık alınacakLır Be~ yi.ız lira kazanan
lar da ayd:ı död lira vereceklerdir. 

Limanda: * J.imanımızda bulunan Angerya 
isimli 4000 tnnluk Yunan \.'ölpurunu 
acentesi satıhğ-ct çıkarmıştır. Vapurun 
Deniz,.-o11arı idaresince satın alınması 
muhtC"meldlr. * KapLan, (11:rk:çı ve diğer denizci
lerin imtihanlarına yann Ortakôyde de
niz ticaret mektebinde başlanacaktır. 

Elli talip vardtr. 

Ticaret aleminde: 
* Fiat mUrakabe komi!l'yonu IOXIOO 

eb"adındaki l.Ama demirinin beher to
nuna 177 Ura 69 kunıı ve 20 santimlik 
potre.l demiri..nin ~r tonuna 169 lira 

Son Telgraf'ın edebi romanı: 141 

GÖZYAŞLARI 
ETEM iZZET BENiCE 

Ben bilmyıorum mnma. sövlü -
vorla•. Bir iki kişiye de metreslik 
etmis l!abba!. 

V c .. devam etti: 
- Şıntdi herkes onu seviyor!. 
H rkcsle ah!:ıao. 
Hayır ~!erine çok yard.m edi

yor' 
s. ıede ikı üç defa A vrupaya 

Vd_er!. 
Bır ay sonra Londrava ı:tidecek .. 
- Beri ne vapacak? 
Deı:tlm. Hizmetcı vüZilnü bir is-

tifham çizer ıribi buruşturdu. 
- Bılrnem ki?. 
Dedt. ilave etti: 

vacak. N'e isterse yapar. Kime söy
lese istt.di.kini yaptırır. Gazeteleri 
l?Örmüvor musun? .. İki ı!iinde bir 
resmini koyuyor, mülakatlar neşre
diyorlar!. 
Oınuzumu silktiorrı: 
- Ben iş istemem!. 
- Ne istersin?. 
- Parrra ... 
Dedim. Kadın ı?iil<lü: 
- Onu hepimiz istiyoruz. Hem 

de çok!!. 
Siı!aram bitivordu. Zil çaldı: 
- Bak seni ~ırıyurlar. 
Dedim. 

- Hanım<?fendi senin ıt>bi adam
larla hiç kom.smaz amma. her ıı.u
de sana acımıs filan olmalı .• Ya 
llar& verecek. yahut da bir ise ik.o-

- Başkaları baıksın. Evde daha 
üç dört tane hizmetçi var. Rum, 
İngiliz, &meni, Rus.. 

Dedi, ilave etti: 
~ Hepai ele birer hanıme!endL 

ll!lMlı ı ı I 
Açık mektup 

Azizim Tevfik oğlu Velid, 
Size böyle hitap edişimi yam

gıyacaksınız; )"ahut da, o perv~
aız, karakuşi ve indi bükümlerı
nizden birini '.'ia\·urarak cehaleti
me vereceksiniz. Fakat, ne yapat
yım ki, siz h1ıüzziyazadc Velid de
ğil, Tevfik oğlu Velidsiniz. Baba
nızın adı Tevfiktir. Siz •Eböuiya
:ıide Velid• inuasını kullanarak, 
adınız, sanınız üzerinde dahi, ga
rabete dü~üyorsunuz. Adıı:z üze· 
rinde yaptığınız bu keyfi !Jdilat
tan başka. yine isminiz üzerinde 
me•cut bir suça parmak basaca· 
ğım. Bilmeniz lazım gelir ki, ya
hut, bilmiyorsanız öğreniniz ki, 
Türk inlulabının vücude getirdiği 
modern kanunlardan biri de soy
adı kanunudur. Bu kanun, bey, 
efendi, paşa, hazretleri, ağa, zade 
gibi köhne lakap ve isimlerin lnıl
lanılmasını menetıni~tir. •Zade> yi 
kullanmanın sureti kafiyede suç 
olduğ'unu ve sizin yıllardır bu su
çu işlemekte buhınduğunuı.n ha
tırlatırım. 

Fakat. epeyce zanıan \--ar ki, ga· 
zetenizdc nant ve nişanınıza te
saı!üf edeıniyonım. ·Tasviri Ef
kir• dan a:rrıldıC:ınızı tahmin et
mem. Sizin. yine mutlaka onun 
ba~mda bulunduğunuzu, gazete
nin nesriyatındaki sakar1ıktan, ha
vasL~an. ı-uhundan. anlıyol'um. 
Dostlarım Nizamettin Nazif ve 

s~•i?mi İzzet ~de~, (eridenizin 
uL.unıi n~iyatmdnki ahenks.i% -
lik ve hatta aşırı garabetten şika
yet edince, ruhunuzun gazete için· 
de kemakiin mahfuz ve berdevam 
bulnndui(unda şüphem knlmadı. 

Hatırlarsınız. bir zamanlar, si-ı., 
bir gazetenin ba muharriri., ben 
de, umunli yuı U,lcri müdürü ıdım. 

Geçenlerde bir dostum ımlatu. 
O gazeteye ait hat:raJa.·ınızdan 
bahsederken, beni kRsded~rek! 

«- Okuınası, yazması olmtynn 
bu çocuk. makalelcr•mi tadil v~ 
tashih ederdi. Ertesi gün çıkan 
yazımı ideta tanryan1azdım.• 

Bu\·urmussunuL. 
Aziz.int. Tcvifk ogtu Velid, 
Ben sizin tiirkçenizi de~il, nes· 

limin iokılapç.lık vaıife i olan Os
manlılıfınızı ıslaha uğ:ra~nlıştnn. 
Ve çalışırdım ki, tıpkı bugün ol
duğu g?bi, imı:an1zr kui.Ja.n~nııya • 
cak hale dü~m~)·esiniz. 

Fakat, bu işe. nı: ben muvaffak 
olabildim. ne de yt"ğeniniz genç 
..-e münıf'vver d0<.;tum Zeyyat!. 

Saygılar ... 

====~:'il.EŞ :T FEYZi 
Bursada aığınak yapma 

mecburiyeti 
Bursa 2 (Tclrfonla) - Hcrhanı!i 

bir hava hücınmına karsı halkın 
korunması için en ucuz. ve emni -
yetli sıi!ınak nüınunesi nafıaca hü
kumet konağı arkasındaki meyda
na vaoılmıstır. 

Mahalle mümessillerinin ve sı
Jiınak yapmakla mükellef olan 
bilumum daire rcislerile halkın 
bu nümune sı~ınai'!ını göruo da -
ire ve bahcdcrınde avnını sür'atle 
vavmaları bildirilmiştir. 

D!i!'er taraftan muhtemel hava 
bı•kınlarında parasütcüleri imha 
icin cie muhtelıf köylcrimlıde teş
kilat vapılmıstır. 

---<>-
Açık i§ ve memuriyetler 
Denizyolları vap1 ırlarına 14.0 - 170 

lira ücretle doktorlar arıı.nmaktadır. 7 
teşrinisaniye kadar idareye müracaat 
olunabilir. 

99 kur~ş rial te!ibil edip nan eylemiştir. * Bayram tatili münasebctile An
karad:ın şehrimize gelmiş olan Fin ti
caret heyeti diın An.karaya dönmüş -
tür. Yarın orada müzakerelere başla
nacaktır. Diğer tarafL.'ln dün saat 15 -
15,30 ara~ındaki Anbra radyosunda 
Fin ~arkıtan ve operet parçalan ça -
lmrıu;tır. 

Olga Rus_vadan, Margirit Lond -
radan getirilmi~. Bunlar hanunın 
hususi hizmetine memur. Yan:n
dan ayrılmazlar. Sonra da gez -
melerincien, keyiilerınden geçil
mez!. İş hep 'bizim sırlımızda. Bu 
ı<:Jckoca apartımanı temizlemek 
için her gün tırnaklarun sökülü
yor. 

Zil bir defa daha çaıdı. Kadına: 
- Bir bak. Hanımrfendı belki 

benim içın çağırıyordur .. 
Dedim. Kalktı, gitti. 
Bekledim. 
Belki yarım saat!. 
Canım sıkılıyordu. 
Şeytan: 
- Çtk dışarı. Aç hanımın ka -

pısını AI alacal(.nı 1 

Dec rti,· ırdu. B:ı kadar <ıroır
snd:rr. İkı cigaram da1'a oJs,ydı 
mesele yoktu. İçer. dalar, bekler
dim'. 

Bir aralık ayak sesleri oldu. 
- Geliy'lrlar .. 
Dedim. 
Avak sesleri vakınlaştı. 
- Kalabalıksalar şımdi bir de 

beni siııava çekerler. 
Ben bir<<'V sövlıvemem!. 
Hi<: konuşacak halim ·ok. 
EeYhude çrne çalamam ..• 

8 telsiz 
istas onu 

DÖNMIYEN FiLO (~ ......... ~ 
-----· 1 :ııbl 
İtalya - ·r un .. n ,;.:,, ı hiiy:i:k Tarihi Tefrika --Sekiz büyük şehrimiz

de alıcı, verici merkez• 
leı inşasına geçiliyor 

No. ao Yazan: RAHMİ YAGIZ 

Nafia Vekaleti mC!lllleketimiz 
icinde telgraf muhabcratı gibi tel
size\ de muhabereleri temin edip 
coğaltmak ve vurdun her köşcsile 
telsiz vasıtasile konuşulmasını 
mümkün kılmak üzere muhtelif 
büvük şehirlerimizde .alıcı ve ve-

1 rici telsiz istasvonlar1> insa etmeiV. 

Türk gemisi nereden demir aldı 

kararlaştırmıstır. 1 
Bu vıl içinde sekiz istasyon ya

pılacaktır. Bunlardan dördü Diyar
bakır. Erzurum, Van ve İzmirde 
kurulacaktır. Dördünün de inşa 
hazırlıklarına baslanılmıs olup en 
kıiia bir zamanda işlemeite baslı -
YJ!Caklardır. Mütcakıben Samsun, 
Trı>bzon. Adana ile diğer bazı şe
hirlerde de inşaata ııecilecekti.r. 

HALK VE TİCARET 
TELGRAFLARI 

Yeni alıcı verici telsiz i~tasyon -
!arı vaoıldıktan sonra halkımız ve 
tüccarlarımız teiırraflarını ister -
!erse telsizle verecekler ve hemen 
cevap da alabileceklerdir. Ücretler 
telli telgrafa nisbeten bir miktar 
yüksek olacaktır. 

Şimendifercilik çırak mektebi 
ve yol kursu açıldı 

Devlet Demirvollan idaresi ta
rafından Eskisehirde bir şimendi
fercili k •cırak mektebi• açılaca -
j!ını haber verm~tik. Bu mektep 
evvelki gün 30 talebe ile açılarak 
faaliyete gecmiştir. Ayrıca bir de 
cyo! personel kur.m• tesis olun -
mustur. Alakadar memurlar sıra 
ile kur;;a gideceklerdir. 

--<>---
Vali yarın hir nutuk 

ıöyliyecek 

Sehir meclisi yarın toplanacaktır. 
Bu toplanhda Vali ve beledıvc reisi, 
B. Lut!i Kırdar bir nutuk sövli - ı 
verek belediye faalivetini. izah e
decek. vapılan, vapılmokta o an ve 
v.ıoılacak bulunan schır i lerim an
latacaktır. l\Iüteakıt>en de daimi 
encümen. rivaset di\·anı ve diE!:er 
encümenler icin veni azalar seci
leceklcrdir. 

--0--

Fcnn Hasköy, Büyükdere 
ve B.,ykozda dispanserler 

Nihayet, Muaveneti Milliye 
muhribi süvarisi Ayasofyalı Ah
met kaptan, bu gemilerden Morto 
limrumıa girip oradan her gün 
dehşetli toplarile boğaz sırtlarını 
altüst eden Golyat isimli dü~man 
saff1harp zubJı~ına hücum etme
ğe karar verdi. Yapacağı gece 
hücumunu teferruatile bir pl'oje 
halinde bazırlıyarak boğaz müs
tahkem mevki kumandanlığına 
arzctti. Bu hareketine miisaade e
dilmesini istedi. 

Projenin te'..:<lkini ve neticede 
miisaade verilmesini sabırsızlıkla 
hekliyen Türk sii.-ariıi. kendisine 
cevap olarak böyle bir harekete 
kalkısmanın delilik olacağı süy -
Ienmesi 'e Anıiral ÖLidon1un: 

- Böyle bir hareket zatrn ına
teryal bakımından çok zayıf olan 
donanmanın bir de-stroyerinl daha 
boş yere feda etmek demektir ki, 
netace itibarile n1uvaffakiyeb:izli
ği muhakkak olan bu harekete 
kat'iyyr-n ictis:ır <."tmeınek lüzo· 
munu ehemmiyetle ihtar e-derim! 

:\!ütaleasının tebliği üzerine çok 
nıüte-cssir oldu \.'e şiddetli bir yei~e 
ke>.;lılrlı. 

Günlo.rce düşünceli bir tavır ta
şıyan siivari Ahnıet kaptan, sefi· 
nenin ikincl!!ii Lütfi kaptanla yap
tı~ı h!ltls::ırelcrdcn sont·a iki Türk 
denizcisi wyle bir fikri kanaat -
Jend!rmişlcrdi. 

- Her gün cehennem sal vnla -
rile s'~erlerdek.i arkadaşlarımızı, 
kahraınan askerlerimizi rahatsız 
ve imha eden bu geminin böyle 
babasının e-vinde gibi Morto lima
nında yanpafa _}'aslannıası daya
nılır is değil do~su ... 

Buna c<ık g_üzel hir rrcce hücu
mu yapılabilir. Neticede murnf
fakiyet de yü7 de ~üzdür. 

Alıı-"'1 Amirali Özidom buna 
razı o .. l!uyor. Sehcbi de ı•ek basit. 
Donanınnyı vika,.·e ctnıek değ"H, 
böJle şerefli bir hi,metin bizim 
tarnfımızd:ın huşarıfmosını çeke~ 
nıediii için böyle yaoıyor. 

Biz. onun müs.aadevi reddet -
mesine r11t,men pekala krndi salı
si tcsebbüsüıniizle bunu ha~~ra-
bilir:z. . 

Sonra da karar vermislerdi: 
- Bun,1 ~~apaleıı.. 
- Yaualını .. 

AVRU?A HARBİNiN 

Ha«a ve zayıf cocukların mecca
nen rruavene ve tedat·ileri İccn 
Çarsıkapıda bir c~'OCuk dispanseri. 
tesis olunmuştur. Avrıca Fener. 
iHasköv ile \'~ Bc\·kozda da birer 
c.cocuk disp..ınseri • acılrr1as1 Hizum
lu görülmü~liir. Bu dört dispan -
ser:n de biran evvel tesisleri icin 
tahsisat aranmaktad:r. 

YENİ llfiESELELERI 

1 
PC>~ 
~Al'KEII- ELER 

!Jezarlıkta 
yaralanan kız! 

Ka. ımoa;;~da Kulaksızda otu -
ran 15 yas,nJa Melıha isminde bir 
kız dün s;:ıbah Aşıklar mnzarlıilının 
dar patikasından çıkarkt.ı muva
zenesini kaybederek vere düsmüş 
ve 20 metre uzunluğundaki vokuş
tan _YuvarJana yuvarlana yaralan
m1't:r Yaralı kız Beyo~lu hasıa • 
nesine kal<lırılır.ı tır. 

Cok feci bir otobüa kazası 
Biıliı civarında çok feci bir oto-

büs kazası olmustur: 
Kayscrid• '' Konvava hareket e

den b>r otob".; Bala civarında dev·' 
rilmis ve voclulardan 3 çocuk öl
ıuüştür. 22 yolcu da varalaıwnıştır. 

Diye dü.şünüyordum. Fa.kat, o
turciuğu:n odaya girmediler. Onüm 
den geçliler. İki erkek, bir kadın. 
Kadın:n yaln:z bir cümlesini i
şittim. Fransızca: 

- Çok zor iş değil mi Edvard .. 
Diyordu. 
- Bunlar ecnebi ... 
Dedim. 

Petrol sarfiyatı 
Yazan: Ali Kemal SUNMAN 

Avrupa haı·bi gitgide sirayet 
dairesini geııişleteı·ek başka kJt
alara ..-e uzak denizlere kadar ya· 
yıldığı takdirde dün) uun miis· 
takbel sekli uzun bir zaman •on
ra ne suretle taayyün ellcceği me
selesi ıihinleri kurcalaınalı:tudır. 

, Dün>a tarihi ile çok me~gd bir 
s111ıf Avrupalı ve Amerikalı fikir 
adamları bu bab. i derinle~tiredur
sun nıcvaddı iptidaiycnin \'C bil -
ha'iSa petrolün bu harpte oyna
dığı rolü tetkik ile bü) ük devlet
lerin harbe tutuşunca bu maddeye 
olan ihtiyaçları nasıl orttıgını ya
zan ihtisas erbabı da bu bahiste 
pek şay;mı dikkat malüınat veri
yorlar. 
Ahnanyanın ha,.- halinde sene .. 

de 12 • 13 milyon ton petrole ihti
yacı olduğu harbin başlangıcında 
he>ap ediliyordu. İngilterenin do
nanması da olduğu cihetle yaka
cak madde ihtiyacı bir harp sene
sinde 30 milyon ton tahmin edil
miştir. Bu da alelade zamanlar -
dairi senelik sarfiyatın 3 misli sa
yılmaktadır. Bu hesaplardan çı
karılan bir netice vardır Jı:i o da 
şudur: 

Harp halindeki Avrupa memle
ketleri senede 60 - 70 milyon ton 
petrole muhtaç bulunuyorlar. Bu 
gidişle petrol sarfiyatı günden gü
ne artmaktadır. Bir giin harp da
ha uzaklara sirayet rder de fara
za Amerika ile japoo~·a birbirlc
rile muharebeye tutuşursa petrol 

Yine bcklec!im. s;;rfiyatı daha artmış olacaktır. 
D "ikalar geçiyordu. 
A ı·akta dolaşmağa başladım. Bir hesaba göre japooya ordll5U

n un 2 bin tayyaresi vardır. 40 - 50 
Her ayağımı bastıgım yer pelte bin de muhtelif motörlü vesaiti 

pelte ca!rur oluyordu. vardır. Amerilı:aaın seferberliğini 
- Kadın bunları görürse, kim- ikmalden dört ay sonra ise 3,400 

bilir ne k•dar küfür edecek?. tayyare ile birlikte 200 bin mo-
Dhcrdum. törlii harp arabalanna malik ola-
Tia"a çoK geçmedi. ' cağı hesap edilmektedir. japonya 
Bir zil sesi kul•~.n;a çarptı. 1 ile Amerikanın gerek kara, ge-
Arkadan uzun bovlu, sarşın bir 1 rek deniz ve hava kuvvetleri için 

kad•n oda kapısının önünde gö - sarbna mecbur olacakları yaka-
ründü. Gök mavisi gözlerini göz- cak maddenin ne mühim bir ye-
lerime dikti: kun tutacağı ise bu suretle kolay. 

_ RıW• efendi srz!. ea tahmin edilebilir. Amerikanı.ıı 
Dedi. Cetrefil bir tilrkçe, peltek bir harp senesinde 30 milyon tan 

bir ;ive ile k<muşuyordlL sar!cdeccjli düşünülmektedir. A-
- Evet benim.. merika sanayi aleminin hakika • 
Dedim. ten saşılacak bir mikyasta çalıştı-
- Dervişin fikri nevse zi.Jrrı de j!mı söylemei!;e lüzum yelı:tur. Yu-

odur. karıda işaret edilen bir noktaya 
(~vamı var) tekrr.r avdet etmek lazım gcli • 

- Ne z.aınan yapalım'! 
Şimdilik bundan ,·az~ecmiş gt. 

bi dannnalım. Bu yakınlarda el
bett~ bir fırsat ıuhur eder, ondan 
istifade ile düşiiııcemizi tatbik 
mevkiine koyarn.. 

- Çok İyi olur. 
- Yalnız LUtfi bey bundan ev-

vel öğreneceğimiz bazı şe~·ler var. 
- Ne gibi kaptanım?. 
- Bu zu-hlı, kendi destrorerle-

rile işarclleşiyor. Bu işaretleri 
bellememiz lazım. Çünkü gemiye 
gizlice yanasac:ığımız zaınan bizi 
görmesi, İ5aret sorması halinde 
müskül mevkie düşı;neınek, mu
vaffak olmak için bnna lüzum 
var. 

Ve .. geminin iki kaptanı artılı: 
bu fikirden vazgecmi~ gibi dnv
ranırkrn fırsat buldukça tarns -
sutlarla ~ii!?n1anın hususiyetlerini 
tetkike başladıfor. Golyatın kendi 
gemilerine scrduğu işaretleri bel· 
!edilcr. Artık, hiicuın yaınnanın 
sırası geld;-"'1ne kanaat getirince 
k3nunuevvelin on hirinr! getC'~İnl 
inti!ırıp cttHer. O 1-{l'CC' ~luaveneti 
Milliye e-izlice hazırlandı. Akşam· 
dan ocaklan fayrap ederek stim 
tutturdular. Gece yarısını bekle -
diler. 

Tam e:ere yat'!SI. usulea demir 
alan Türk n1ııhribi N3.rada1l ay
rıldı. Boğazın giriş hattını takip 
etti. 

Kumanda ınevkiinde bizzat Ah
met kaptan bulunuyor, geıniyi bu 
tehlikeli mıntakada kendisi se~k 
,.c idare ediyor, Lutfi kaptan ise 
torpito kovaclar!nt doldu.rrr.uı; 
kend''i cndaht etmek üzere siiva
rin!n hedefe yakluşma~ını, 

Ateş!. 

Kumandasnll he;rct:anl.ı 'e sa
de kulak kcsilıııis bir tanda bek
liyordu .. 

l\J1111·.,·arti !\T:!nyC' bütiıa rsıkJa
rını .&i.i.nJij rıni.i~. ın:ıyn haU ırının, 
bo~:t·• 1,;,;tlnk~ınıl:•nndaki rastıla -
rın t~··nizc ('rvrili batar~rıların 
dan daJ~i <:ei<in••rck binbir tehli· 
kcnin :.;r;ı-,.ıud~ı.n siizüldü. '\-lorto 
r nı .. nut.l L,,,d-t' yak.la~tı. ·rr.rpito 
atına n1c~:ır~·-;iuc biraz k!ll:ı (;oı

y:ı1t.1.'ı .!~ri.i-:tı~·ı bir flcy~in ınulı -
ribin fıırkedilrl;;~'ini ihsas ('~iy ,, • 
du. 

'O~vanıt var) 

yo!': Scfcrl•crli;:rin ilanından t ay 
soı:ra :? bhı dört JÜZ ta~·yarcnin 
da!u i!avc edilccei;i her hıılde a'
garı bir hc,aba göredir. Çünkü A
ınerii:..a fttı:1ttvi 3Icmi in1alitı git
gide arttırm:.'• idn her tiirlü ted
biri almaktadır. Bir de şu mUlıiın 
nokta var: Amerikada seferberlik 
ilanında bütün motiirlü nakli)~ 
v~iti aJındıktan sonra Anv~r 1hnn 
fabrikaları bunlarm yerine rlerlıal 
ycniJcrini cıksrahilecektir. Ru su
retle ne ~ebfr.rı:n münakalatı Uu
racak. ne de zi!aat ve s:ınavi !ta 
hal ırındu I:ı:ılj;ete sekte ge\ebi
iecektir. 

Amerika ile japonyanın d:ı kav
gaya tutnşınası He bir cihan harbi 
halini alura:!l farzcdilen ~ımdjki 
Avru;ıa harbi d•vam ettikçe !ıü
~·ük nıulıarip de,·letlerin >enelik 
petrol ıiıtiyaeı 70 - 80 milyou tonu 
bularaiü.r. 

Sö) lcmeğe lüzum yoktur k< bu 
:ral<aınlarda aranan harfi harfjne 
isabet değildir. Fakat hakikat.
mümkün mertebe ;yakın olan tah
nıiıılerin kıymeti aşikardır. Erba· 
hının aşağı yukarı bütün bu h.,;. 
saplardan cıkardığı netice ise İn
giltere ile Amerikanın petrol te
min ve tedariki için müşkillala uğ
ranııyacağıdU'. Avrupa kıt9;...:n .. t:ı 
Almanyanın istifade edebileceği 
ır;engin petrol memleketi ancak Ro
manyadır. Almanya ile İtalyanın 
senelik petrol ihtiyacı nıuh01•e b• 
halinde 311 loud•n aş: ~ı düşnıiyr· 
ceği tahmin edildiı!,ine ve Roman
ya kuyulanndaki istihsal3tın 938 
de 6 milyon 715 bin tondan yukarı 
eıkmadığı petrol mütehassısları -
nın rakam farından anlaşıldığna 
göre mihver devletlerinin ihtiya
eıua karşı gelemiyecei!;i anlaşıl • 
maktadır. Rom:ınyadaki istihsa -
!atı daha arttırmak için Alman • 
!arın çalıştığı malfundur. Fakat 
bunu bir misline yakın denecek 
bir derecede arttırmak iınünsı.ı 
görülmektedir. Bir gün Avrupa 
harbi çıkar da Almanya ile ital) a 
bir tarafta, Fransa ile İngiltere de 
bir tarafta başlıca muharip olA
rak vaziyet alınca Almanyanın er
gcr bitaraf Romanyayı işgal et -
mekten e:eri kalmıyacağmı daha 
evvel petrol mütehassısları diisiin
müşl~rdir. Fakat İngiltere ile F~aıı
sa ayakta durdukça mihver dev
letlerinin Avrupa k.ıt'asmdaki mu
vaffakiyetlcri sağlam olamıyaea
ğı da ayrıca düşünülüyordu. Fran
sa ayakta duramadL İngiltere ise 
mağlup edilemrmisür. Bundan 
sonraki vekayfuı crreyanı bu nok
tadan bru;Jqarak seyrini takip &

deeck. 

l'uan: AHM1'."f ~e:ott .. 
,,., ..... 

İtal_yanın Y nan"'• 1 r 
ri,WU trcavıi,:, bu <1 ' ~ ~ t 
dan sC'nclerd~nOcı ı l {.ı 
zorbalık palillkası '·..ır.fruiı 
lenmedık bır h;<.• C 1 ,. b r 
nunla ben!)er, C\llı nlııt yu ,ıı 
evvel. en kat'i ıfade ıle_ e ,! 

· ecc~ır. tar.a tecavüz etmıv ·tar 
verdiğine S?:Ör .... Yı:•~3• ili t3 • 
edilen nota ve bu • ~J"1 , 

den harekat bircoı..;ar•:!"t'c 
düşiırmüstür. Jta'. J;:a fı d
havret edilecek bır t.ı.fl ed-'. 
tur. Musolini tec~vuıe ~ t· 
cak devleti. su''rnst slaası.11' 
kadar avutmak polı' • ~ . \·3pır-

emekten baska bır ev Jt · · 
·ı• 1 8 tır. Arna,·utluf!ll is\ı 0 tanın j 

ken, 12 nisanda Yunan sedr>C'"ı,; 
ki tamamlıi!ına riavct. , c ~,. ~ 
dair en kat'i teminatı 'e. ıc ı1' 
gecen haziranda <la bu • il' 
teyit elmisti. brr t. · 

Mücadelenin bııl'.ınd~1 ınu·' ,1 
raflıiiıru büvük trtızlık.e. 801ıı " 
evlemekte olan Yı.:nanıs;~ 3:ı j:.I 
hareketlerden mes'.ul .0 İctur ıJ· 
söylemeğe lüzum bıle '~rfır · ~ 
sen muhtevıyatından 1"1 '" . 
ültimatomu tevdi ~k!ıi,at ır!' ı 
beslcdif!i kötü ni,·C"tı ıs k ·~e • ~ 
ğe kiıfi bir delildi. f{akr ~- nı 
bu ültimatomla Yunaıt!S • 
harp ilan etmek,:c:_ idi. )itil<• lı' 

Italvan tecavuzu. pO ıJbiı ı 
mı'ldan mihver tecavuz rı dl 

·k·rı so • uvf!llndur. Bu da şı " itiıt < 
va kadar avutmak. ona hatta i 

kin etmek. Ve ansızrn Jadı~·"' ' 
yarısı bas ırmak. ıı s t ır; de ""1 • 
göre. Norvec Baş,·el<ı !<abu! 1 4 
gece yarısı bir zivarc_ı ıib'c<" 
misti. ltalyan polıtıka. ıta 1 1 

d. ]13 b'' bunun bir kopvesı ır .,,0ıer ... 
\rüz icin ileri sürüle~ sc·ırtı 1 trıl~~ 

Fakat harekat saf,ııu olıı' 
ver tabivesine U\·j?Ull. se~ 
maydan<ladır. Çünkü b.'1' ı arı' 
beri alıstıi!ımız mih,·er_''le b" Iİ 
tabiyesi. si~a'i tc>ebbı.ı.> ıı>'oır· 
yıtdırım harbinin başta·n~.e~il. 
man elcisi. Noı vec 13a~n !»' 
mülakat vapark<n. Alın 'r ~· .. "k bı 
!eri memleketin buı'U 1 0ıı' 
isgallPri altına atmıc; b~\,·e' 
!ardı. Almam·a ;:ıyni t;ı~ ııoJı. r· 
va!!akiyetle DaniınarkJ, eırıı• 
ve Belcikada da tatbık ın ~,r 
Halbuki arkadan yıJdırı pal · 
nin ııelecei!ini ihsas ed~~ri ~ı,I 
hareketinden sonra "''· "su '. 
kat inki;af edemeınistı';:zct&~~
vette akla su sual celıtı tıah'P 1 

- Acaba bu vaı::.\·ct . jlefl r 
rın bcceriksizli~in<len 

1
r;:; \'~ 

mi$tir? Yoksa lta!yan ıı:ııi~~I 
tanın mukavemet e pli'" 
zannederek bir yıldırıf!lydi~ 
hazırlanır.ıs değille~ rn~bc"'ıı.J' 

Sofvadan J!elen bır ıneti 
Yunanistanın mukavc Jaftpıl'I" 
J!aristanda hayrellc k~~1ast~ · 
Fakat İtalyanların bu ,·ct~Jo,ı, 
lunacaklarına ihlıınal. tll~ıııl ,ı '. 
Vatanlarının mulkı U>rı11İ ~v -e 
istiklf,IIerini ı·e sereflCket cd.~ 1 

mak icin azim kar hare .. csd• 
1 . . -..- 11 r nıll ~•• " erını ı un an la. . ... 1ün ·~1' , 
baslanı!ıcındanbcrı bU pil"', 
!erile anlatmı,lo.rdır.dsuııı~' r:: 
\alyanlarm ilk adı.rn 11 ııicb' 
kivet göster~mmeelcr\~~ 
kavemetle karsılaşmıV~:ııt ıl.C 
kında vanlıs bir h7saP ııs ~~ ". 
mis değildir. Brlkı ' 3 ':ı,ıc "".:.' 
muka,·cm~tin derece•' r \'11

, ·> 
.tal anl3. ~· t tur. Her halde 1 Y . _ iıtor ı,. 

tanın tahmin e<lıldi~dıııtı'~ı" 
kuvvetli bir düşman °.lli ıe ~,ı
lamıslardır. İtalva. lll\111 ,·e ıı'' 
içinde istiklalini. şc~ef. ın#ıa ~ıl" 
sivetini korumak ıcın ~ııeıı~ 

b. ıııı t•' cadeleve sarılan ır ··re<;c~ ::?'ı 
kalar yarataca~ını ~--~ 

1 Blrlmizlftö8~ı 
Hıplmlzi D D~ i 

t şef i 
Kadıköy de he I'' 

"3ıı' den evvel )ağ 
1 ı.h ' yapı 111 ~vf~ıl 

Kadılı:öyUnde nıokiı'l ;~ 
larımızdan B. Bcrı.aD ~ 
son:yor: . . . . iıı ıçsdıl'1,,; ' 

• Beledıye reısliS"' pr<>I' ,,r;• · 
nün iman için yaptııl1 illçl<' ıe' f 
lfltını gazetenizde -~ c;sddC ~ 
duk: Yollar a~ıJacııl<- 1>31'1 ili'~ 
oJıjletilecek.. Iskel~ rcJ! f 

Örü}t'c~k· Jt' Altıyolağzı & ı1•<• · e,J 
·ı b. .. .. ~yıer yaP-._,.ı. ' ' 

aı ırsuru- . ~--~· 
1arın ı.eı;ıoi iYi. h•P5' ,pı!JI' , r 
asıl bunlardon ev••1 ~ f'1 : ıı'' 
derilmesi icabcdeı;1 ~iJti b9:ıııer ". 
o da UğınıJann şıın. aode ~ı 
!idi Çünltil Kadıl:bY pil' ,ı• 

r. urd* ıo d"" 0 
vin l!ğunı bir çok ıt.J:lı<" rı'°".'ı1 
ta ve kaldırunların ~ ıt ~ ~ 
maktadır. Karıali<l' W< j)>ıl~ , 
olmadığından ba•ta lli°' "'° 

ttuf. -~ ' e'' 
z::unan için me~ .. pde ,,. 4;VJ , 
Be~iye KadıköY" ~ ,çı"",,.lıı" 
jelere ııirW-P cadd• fi"• ıı' P' 
v el bu mühim lh1'1 ~ 
yoou düşünmeli v• '!" 
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j
1
uoan cephe~in- I:panya_~~bin~- A/n·;anların iki 

1
.en son vaz·yet sınde muhım hır haft, 1lık tayyare 
~~na 3 (A.A.)- Henüz fryit e- t } t / k b 
lii,ı~Ye~ haberlere göre, en·clki op an J ayı l 
'1ı~ 'l:unan tclı!iğine gör~. Ar- . . . . 1 --
~Uk topraklarında Üc buçuk Madrit 3 (A.A.) - Istefanı aıan·ıtngiliz Hava Nezaretine 

'ılı..• afeye giren Yunan ı.uv- sından. . 
'llu~' 'inıdi altı mil me>a:cde Dün akşa.-n Ispanva .ka~inesi j göre 2442 dir 

lrıaktadır İtalyanlar ise sa- General Frankonun reıslıgınde Londra 3 (A.A.)- Hava ~frza· 
reti tarafından dün neşredilen bir 
tebliğe göre, son iki hafta içinde 
Alman ve İngiliz ha,·acı~ığının 
tayyare kııyıpl3rı bir İngiliz tay
yaresine karşı üç Alman tayya
re'.'tidir. Pilot zayiatı i~e bir iı:giliz 
pilotuna kar~ı 14. Alınan pilıı.J -
dur. 

· . •ncak on. iki mil ilerlı~ebil- mühim bir toplantı yapmıştır. Top-
' 1 ır, • Jantı geç vakte kadar sürmüştür. 

4- b ............ gazete.sinin cephe- Amerikan filosu Antil 
lıt~hınan muhabiri, ha"ıl.ı•ın 
~~ lu~u yüzünden a•kcri hare
,i~ lttli!>lkiiliı-ta uğradıı{nıı bil
~ ~ktedi~. l\vni cepl.eılc lıu_I~
!<. ı.,, 1.ıtaııı ajan. ınm muhab:ıı •
~. _'ıık havalar yerine parlak 
~es~i hav.a k::.inı . o1d~unu 

!'Pı:ı.ı, stı. Ayııı ınuh!ıbır. dıı.;man 

sularında 
Vasinglon l (A.A.)- llarıciye 

Nazırı Kordel Hal, Amerika harp 
gemilerinin Antil denizinde do ... 
!aştığını ve manevralar yaptığını 
beyan etmiştir. 

Ecnebi devlet 1 ~l:ıı:ında ilerlemek için esas
~ ~'•)llar güzel havalar saye-

~ılı.. ~pılnıası mümkün oia<ağı- reı"slerı"nden 
~'e •)·lemisti. 
~AKSAS'IN P. TRAS 

~·ına ~~1f~.>BiREı~~;,km gelen tebrikler 
lksas Patras halkına gönder • Ankara 3 (Telefonla) - Cum • 
/',t ınesa ida: cAçı-k Patras seh- huri-;et bayramının 17 inci vıldö-

•talvan tavvareleri tarafın
bınbardtman edilmesinin 

~ı., :a btr harekC't olduğunu söv· 
.._ '1 ':Onra divor ki: 

ı t Mu,ıarip olmıvan sivli hal· 
lt:~ı bol bol akıtılmıştır. Bütün 

lıı , U kanın intikamını alacak-

Napoli'nin 
t bombarr m nı 
t~dra 3 (A.A.) - cDevli Tel
): ~•zelesi Nap0lınin İngiliz 
ef ' ri tarafından bombardı • 

;ıınes; münasebetile ezcümle 
!!'ektedir: cNap linin bom

!iı,~a edildiği haberi. İtalvan 
, tıden en·el Romava gel -

'ti~ İnl(iJiz tayyareleri bu bom- ) 
,,,

1
anda Yunanistan arazL•in-

1\l· rnışlerdir. Fakat unutma -
~'1 ki İngiliz tayyareleri İn -
r 'n ,, Tudan doğruya Yu· 

DÔ <ıa kado.r ucabilirler .. 

_,rt Vekil şehrimizde 

nümü münasebetile Reisicumhur 
İsmet İnönü asai!ı<laki devlet ve 
hükumet reislerinden tebrik tel-
l?l'aflar almı.şlar ve teşekkür et • 
rnislerdıı-. 

İran Şchiıışahı Rıza pehlevi. J a
pan lmparatoru Mikado, Irak Kral 
naibi, İtalya Kralı üçüncü Viktor 
Anıanoel, Macarislan Kral naibi 
Amiral Horti, milli Çin hükürneti 
reisi, Amerika birlesik hükümet
leri reisi Ruzvelt, Efsıanistan Kralı 
Mohammet Zahir. inııillere Kralı, 
vlıksek So,·vet meclısi reisi Ka -
lenin, Alman devlet reisi Hitler, 
şarki Erdün emiri Abdullah. Mı

sır Kralı Faruk. Rumen hükümeti 
reisi Antonesko, Yunanistan Kralı 
Jori ve Basvekili Melak.sas, Arjan
tin Reisil'tlmhuru. 

Sovyetler birliği komiserler re
isi Molotof ve Yunan Ba:;vekili 
Metaksas Basvekilimiz doktor Re
fik Saydamla Haricive Vekil! Sük-ı 
rlı Saracoi!luna da tebr.k telı?raf
ları J:!Öndermi<lı>rdir. ., ' Mal..yı:, Ticaret ve ikt153.t 

"'; dü" sabah Ankaradan şch
l<>lrnı,ıenıir. 1 

Bas,·ekil ile Hariciye Vekilimiz ı 
tesekkür ctmisl<'rd;r. 

Hava vıJdırım harbinin ha~iadı
ğı 8 ağustostanberi Almanların 

bombardıınan ve avcı tayyaresi 
zayiatı 2442 yi bt<lmuştur. 

Esir veya itliıf edilon Alman pi
lotlarının miktarı 6000 e hali•· ol
mu;ş~ur. Ayni nıüddet zarf;nda 
İngı1iz hava kuvvetleri ise ;}1.J pi
lGt kaybltmi.şlerdir. 

Londra 3 (A.A.)- Alman tay
yar~lerioin İngiltere üzerinde 
dünkü faaliyeti pek hafif olmuş
tur. Bazı mıntakalarda Alman tay
yare~ri hatta hiç. g;Jrünmeıni':tir. 

Selanikteo gelen 
yolcular 

Yunan - İtaJyan harbinin başlaması 
ile Uzunköprüye kadar yapıJan Avrupa 
tren seferlerinden konvansiyonel ka
tarları dünden itibaren tekrar işlemefe 
~lanuşlardır. Bu sabahki kon\'anai
yonl trenJ de gelıniztir. 

Arife gUnü Edlrneden gelen trenle 
Yunanistandan ~hrimiz.e bazı yolcular 
gelmiştir. BunL'l.ı-ın arasında l{arjciye 
Vekaleti MuhJSebe müdı.i.rü B. Sadi, 
'l\irk - Alas şirketi nıüe ~s ve mu
rahhas azagı Kof:ls ile Nafia V"ek5:leti 
Binal<:r dairesl fen 1-.!eı c 'ı B. ı-\d:i 

de bulunınakl"!rhr. B. Alili ve Sadi 
Seld.niktr yapılmak!a olan kon!'lalos
hane ve st"rgi bınalarına bakmağa git
mişl~rdi. Yur.aniakı.n,ta treıı!erın a!;ke
ri ınaksadla jşlcdit,i ve hiç bir yolcu 
kabul olunMadığı için Scl5-nikten hu
duduınuza Uç gw1d~ g~lm:şler ve her 
tarafta azami kolayh!ıc 

tar·h,.v mü il ·şe • 
ır 

'ıııııııı· ( 1 inci salıifcdMı devam ) 
\.'11.ııı: ol~uğıı !çi~'. b_u ~'!"""ti~ 

r &ahıfc!eramızın nıusaadesı 
'~ı/~de en ıniilıim k.ısınılaı·nıı 
ı..,'ttı. '~libas edi)oruz. 
-... ı Şef dahili ,.,.,.i~·ctteıı bah-

t. '••'t'ken deı,.ı~ı rılir lı.i: 
" "' ll);... • • • • • ; · '"' ıntibap de,...resının ı

ı~r tı..-llt\i 'l'rl~ senesini arı~' orun~. 
:'l aıldugu ı;ünd~nlıerı tek_b.~y

. a.n lametı ot~n llı ,·uk 
; 1 

ecl si 
ı yetin sefalet ve ızhrabı \cınadi e

dip gid,rcktir. Bu hazin ihtu11~l
lcr ö.1ündc biiyiik clcn1h.~r tluv -
nıaınak ıneJ.eni:vetin tcrC>ddı~i .1 i 'te
essüf ve tecsQirte ka)del1;1t 11ıf"k 
nıüı,,kütı dcğiJd!r. 

aç 
1ni se-neye r:ıJttn bir maı:lc;ı nian 
itinıatlı mi.inasehetlc-r, her ikin1ize 
de alfcı!ilmincek olan buhranlar 
geçirdikten ı_;onr:ı f'S:t'i olan el )S

tane ınahi~·ctini tt"krar cltl~ '.!t -
m:stir, I 

Bur.u mt ... 1nuni~·ctle !:.ayrletınck 
istcıim. 

'~i .. llıizdcn ömrk :ılaral:. ge-
ill •'h . l-~ ~~ 11 l. ınühin1 sene zarfında, 

i\i(:ınlcketinı:..r. gr~r!ı 7. )':.." za
n1anları, isti~ıaı ve mr..suni.\ et C.:a
,.a..'iı etraf1nc!aki )'·ekvücut .;~hre
sile sarsıln1.1du.n geçirdi. il:• ı.. kın
dan emin. lıaklara hürmctk:ır ve 
vatan mi..idafaaıo:ına ı~arar \ erın:ş 
vazİ)-"Ctİ, bu mtfıtnf't n sı?rını ıeş
kil c<ler. l!ar'.<"i ~iyasctiıni~i tavsif 
ederkC'n, milleli.ınizin saJ ısı;ı fa7J-. 
lctlc~ini \2 au içi:ı en cınin. en 
verimli ş~kilJ•• kullanmak ılüs
turunuu, Jeg5nc relıberimi,'. < )a • I 
ca~ını bir kere daha teb:ıriil et
t~•nlek isterim. 

Türkiye - Sovyc-t n•Ünc.r>cl-.t•!leri 
dün}"a !:ııİyasetinin iğYİCa<'lar İ•:inde 
ba~lı basına 1ıi: n1c\"cudi ·c-tt:r ve 
ı11enll:::: ketinıi:-.: diğer tcsir<ıttaıı 
n1üstakil bir s.u.rctle hu ı lf' , · rı:di
yeti de\ram etürnıt-A. J.ı:tırarında -
dır. 

" 

~i ıt a~ıar arasında silkitn ~c bir· 
~f dayanına .. ('n yiik ek nıcr
! ll,,h·ı'~hlara hakim olmu~hır. 
~'4 ~! 1 tdaremi7. gen;s bir l•ürri
, •~ltı '~de vntar.da!\rn hukukunu 
. \' llı\·etini tcn1inc kudr~tli, ha

tlt ~llkuki bir nizam te"' et
ı,;,,, ~?ltla ınülemayizdir. Dtni

~.~ı.1t' ı:eçen bu bir sene icinde 
~~ ı etın emniyet \:' asayi'!İJ~c 
~d·"ette müessir olauk hıç 

\ .,,: ~ vukna gelmemiştir. Yur-
lt,rı l\ı'·fl'tin~ miil"S~İr olat.il -

~ itli Uz.~k nadir hiiı!i<eler de 
~~ırhukmiine teslim .ılun 
ı ... ~ .. ' 
~l ~ •erbesti ile nizamı le· 
' 1ıtı hır hava içinde vaı.unaş
ltıın ıurunu temin ede Mlen 

ı.. ; ~eınkketlerdeıı. b;ridir. 
\~il; liRK AGLIYESl 
~. !Sc[ 'fürk adliycsinılcn de 

11 ''~ı.~k~~: bilha<;«a .demi~fü ki: 
•' \ılaı·cllcrıınızdekı r<Za· 
"'ll\ • , 4 ''>µsı hazırlııları l;it -

~- t~tq ~~ası üzerine kunılmuş 
~I h. • ·Icrinin kadrolan, bu 

111· . .., lç" 
~ qtir •nde biraz d~ha lc\S. e-

ı:·~~· . 
~ .. l ·-
ı.ı_·-~ıa n · lcnazır olmak Ü/ere 
·--:ı ta~"'~da ynpılması iktiza 
."\.' aı ile~ hakkında yakıoıda 

1ıt •<lıse teklifler arzoluna· 

Hükümetiniz muhtelif n<ile -
lerle size arzctn1i~tir ki, Türkiye
nin, hudutları haririncl~ bir karış 
toprakta g"'ü, bir hakkı ihlale ııi
yeti yoktur. Rize, enıniyeti•nize 
o emniyetle müteradif olan haya
ti menft!atlerimi'lc tecavüz nive -

' tinde olnııyan hi(bir devlet, bizim 
si)·asetin1izdrn endi~e ve bi-zi. hak
krmrzın nıahfu:ıiyetini istcd:ği -
ınizden dolayı, DlUahaze edeınez. 

Bizim harp harici vaıiyetinıiz, 
bize kar51 ayni iyi ni~·eti gösteren 
ve tatbik eden bütiiıı devletlerle 
en normal münasebetlere nlanı 
değildir. Kezalik, harp hHİci va
ıiyetiıniz. bizim toprakJarımrzın, 

denİJ "\'e ha\·aların11ıın nıuharip
ler tarafından biribiri alc~·bine 
kullanılmasına istisnasız ola -
l'ak miaid:r ve biz. muharclteye 
girmedikçe kal'i ve ciddi olarak 
ınaııi kala•aklır. 

YU. TA."! HARBİ K.'\RŞISINOA 
TÜRKİYE 

Son zamanlarda harp bar~katı 
lıazı leni vesilelerle dikkate şayan 
inki aflar gibtcrdi. Siikün ve se
lameti bizim i(in çok ehemmiyelli 
olan emniyet sahamı:ıın içinde dos
tumuz ve komşumuz Yuruııoi51an 
maalesef btıgün harbe siirülden -
mI bulunuyor. Bunılan dojtan va
zıyeti müttefiklmiı ingiltere bü
k\ı!m'tile mii lereken teilıdk ,.t 
mütale:ı etmcl.t~yb. 

OVYF.T Rl! •A iı,E 
ASEBF.TI,J:Jtm iZ 

ya ile aranıı.:ıb Jir-

Bu siyaset, böyle teliikki •dil -
dik~e. iki taraf menfonti irin dün
kü verim!ni yarJn da verir. Kim
senin z.ararına ol.a1ıyarak. yr.lnlZ 
men1!ekt"tl~rimiziıı ncfiııc ~~ler, 
.kanaatinde\ iz. 

İTTif'AIU,.'\RD1IZA VEFALI 
KALACACiJZ 

Önüınüzde insanİ}ct için uzun 
iztırap devreleri olmak müınkün 
hatta muhtemeldir. Bu devre es
nasında bayati menfaatlerimize 
karşı hassas bııluııurkeıı d!',tlıık
lnrın1ıza ,.e ittifaklarımıza vefalı 
kalacağız. 

İngilterenin zor ~artlar İçinde 
kahramanca bir ıncvcuüiyct !ıar
bi içinde \;ulunduğu bir zaınanıla 
onunla olan ittifak hai:larım ı'ln 
sağlaın ve sarsılınaz olduğunu söy
lemek beııiın i~in bir borçtur. 

TÜRK ORDUSU 
.Milli Şef, Cumhuriyet ordusun

dan bahsederlerken bilhaS<a de -
mişlerdir li: 

•Siliıh altına çağırılan vaıan • 
daşlar vazifelerine seve seve ko
şuyorlar. Her gün meı,kıbelerini 
dinlediğimiz bu asil hareketlerin 
Tiirk milletinin ruhıındalı.i engin 
fedakarlık hislerine bir yeni işaret 
olduğunu sevinçle görmelı.le~ İL, 

Cumhuriyet ordusunun vnzife· 
sini hakkile başaracak hir eı.Ji -
yette balundu{:-una emin ol:ı!ıili-

:riz.• 
KENDİ iŞLERİiUİZ 

Milli S<'f bundan sonra, m~mle
ket d:ıhil'nde ~mdiye kad.u ~·a
pılmış, npılınakta ve ~ upılacak 
olan işler hakkında d3 milld ve
killerine u:rnn iıabat ve alikat!ar 
Vekiılr•lere k.ıymclli direktifler 
vermişlerdir. 

Bayram içinde 
Gcç~n 

Hadiseler 
(Bıı y.u:ının metinleri Ana. 
dolu Aıansı bültenlerinden 
alınmıştır.) 

Telhis eden: J\IUAJl'.ll'IJFR ALATUR 

Gazetemizin çıkmadığı iki bay
ram günü içinde, siy asi ve askeri 
hadsieler bazı in.kisaflar göster • 
miştir. Bu müddet zarfında İngil
terenin Yunanislana askeri yar • 
dımı bilfiil başlamıştır. Rövter a· 
iansı İngiliz bahriye subav v<e ef· 
radının Yunan adalarına çıkarıldı
i?ını ve bır kısmının da Atinaya 
gelmis olduklarını biid;rm<'ktedir. 

İngilizler düşmana kar$ı alına
cak yeni tedbirler hakkında Yunan 
makamları ile görüşmektedirler. 
İngiliz bahrıvelileri her tarafta 
halk tarafından alkıslanmaktadır. 

Bununla beraber, Moskovadan 
,gelen bir habere göre, Yunan hu
dudunda askeri harekat. sen inki
şaflar göstereceğe benzemiyor. Bu
nun başlıca sebebi Seliın:k volu ü- J 

zerindeki Melaksas müdafaa hat· ı 
larıc!ır. Bu yola dağlar set cekmek
tedir. Diğer bir sebep de İngiliz 
donarrmasmın sarki Akdt'nizde kat'i 
hakimiwtidir. Arnavutluktaki bir 
kac vol da geniş askeri harekat ,a
zırlatP.aı!a müsait değildir. 
Diğer tar.ıf!an Yunar. üsit'rinden 

kalkacak İngiliz tayyareleri, İtal
yanın Arnavutluğa lakviye kıtaatı 
ııönderrr.ek icin kullandı~ı Olranto 
ve Brendizi limanhrını kolayca 
bombardıman edebileceklerdir, 

Yunan tayyareleri de Görice 
mıntakasında it elvan tavyace mey
danlarını bombalamışlardır. 

YUNAN KITALARI ARNA
VUTLUK TOPRAKLARlNDA 
Öğrcnildiğıne ,göre, Yunan kıt

aları dün hudutta mühim bir dağı 
ele gecirdıklen sonra, Arnavutluk 
topraklarında birkaç köyü ihtiva 
eden bir böl.<eyi ele geçirmişler • 
dır. 
S;ın Yunan tebliğine göre. Epir 

cephesinde şiddetli lopcu düellosu 
olmuslur. Fll>rına cephesinde Yu
nan kıt'aları ita!yanların müstah
kem mevzilerini süngü hücumile 
zaptederek, beş kilometre derin -
Jiğinde Arnavutluk arazisine gir
mişlerdir. 9 zabıt ve ı:;;ı nefer esir 
almıslardır. 
HADİSELER KARSISINDA 

TÜRKiYE 
Rövterin diolomatik muharriri 

bazı mahfillerde ileri sürülen fi -
k'rlere atf<"n, Italyan taarruzunu 
bir tu7.ak mahivebıde addetmek
tedir. Bu tuzaktan maksat in -
gi!izleri askeri hareketler yapmağa 
icbar etmek, yahut da Türkleri 
Trakvadan cıkararak, kuvvetle -
rinin bir kısn1ını Yunan vardıml
na ®ndermei(P teşvik evlemektir. 

Avni mttharrir divor ki: •Türk
ler, Bulgar hududundaki kuvvetli 
mevz:lerini muhafaza etmektedir 
ve bu mevz:JerJcn İtalyanların ve 
Almanların Baikunl.ır hakk:nda 
besliycbilPcekleri oer~üzestcu ar
zular icin nakkı bir vola ,getirici 
tesiri hasıl edebilirll'r.• 

"'Tav1r,ls• gazetesi de şunları 
yazıyor: ,İyi malumat alan mah
fülerde öğrenildıltine ııöre. Yuna
nistaııla valmz İtah'a harbettiı!i 
muddetce Türk;ve harp harıci ka· 
lacaktır. f akaL Bulgarlar da mü
dahale ettikleri takdirde, Tur'<ive 
Yunanistana yardım cdl"C"!;;:tir. 
Almanların Yunanlılara karşı 

taarruzda buluıırr.aları ihtimaline 
gelince. Almanların Romanvada 
kafi mi!rlarda kuvvetleri voktur, 
henüz Be'~"" hr<le harekete gece
bilecek vaziyette dei!ildir. Alınan
ların kenw~ınc 'r araım edebile -
cek vazivete girmesini bekleme -
den, İtalyanların harekete J:!ecme
si Türkleri hayrete dıişürmüştür. 

Türkler, İtalyan - Yunan mücadele
sinin neticesile pek yakından ala
kadardırlar. Türki-;enin, kuvvet- · 
!erini Trakvada tutmak suretile 
müşterek menfaatlere daha iyi 
vardım ettiği hususunda Yunan 
hükümetinin de mutabık olduğımu 
gösteren iyi sebepler mevcuttur.• 

FON PAPEN BÜKREŞTE 
Çarşamba günü Berllne gitmek 

üzere Ankaradan hareket etmiş o
lan Ahrıanyamn Anl:ara büvük 
elcisi Fon Papen evvelki gün va
purla Köslenceve varmış ve doğru 
Bükrese gitmiştir. Sefir Berline 
doi!ru yoluna devam edecektir. 

Bükresteki İIU?iliz elçilifi de va
kında Romanyadan a~Tılacaktır, 

BAŞKA TARAFLARDA 
VAZİYET 

Stefani ajansı cNevvork Tav -
mis• in vazdıı'!ı ŞU haberi neşret • 
mektedir: • Visi hükumeti, mih • 
verle tesriki mesaiye başlar baş
lamaz, Amerika. Fransız müstem
lekelerinden Güyan, Guadelup ve 
Mru·tinik adalarını iSJ:!al edecek.tir.• 
HİNDİÇiNt HUDUDUNDA 
Vi iden bildirildiğine göre, son 

günlerde Siyamın toprak talepleri 
ÜZ(r;ne Fransız - Siyam münase
balı gergin leşm~tir. Fransızlar ve 
Sivamlılnr Jlindiçini hududunda 
lahsidat yapmaktadırlar. 

Türkiyenin 
hadiseler son 

karşıaındaki 
·vaziyeti 
(Başmakaleden devam) 

hiçbir devlet bizim •iyasetimizden 
endişe ve bizi hakkımızın malıfu
zlyetini istediğimizden dola) ı mu
ahaze edemez.• 

Türkiyenin harbe girip gimıiye
ccgi, İtalvan - Yunan harbi karşı
sındaki vaziyetimiz, Avrupa har
biuin iltisaı ve müstakbel teza • 
hür]eri bakımından duruınumu:ı 
üz.erinde hcrşeyi anlatan bu ci1DI
lelcr her türlü tefsirden o7adedir. 
Ancak, bir küllü cüzü'lere ayır
mak mev7uu babsolursa şn inkı
sam hasıl olar: 

A- Yunanistanın Türkiyenin 
emniyet sahalarından biri olduğu 
aşikardır ve .. o bölgede maalesef 
harp başlamışhr .. 

B-- Bundan mütevellit va1iyet 
İngiltere ile müştereken tetkik 
Glunmaktadır. 

C--- Enıniyetimize ve cınniyetlc 
mütcraLit olan hayati menfaatle
rimize dokunulmadıkça kimseye 
dokunmak niyc.-inde değili7. 
D- Topraklarıınızı, deniz ve 

havalarımızı hiçbir ınuharib.1 n leh 
ve aleyhinde kullanılmak ıçın 
tahsis edemeyiz ve harp dH.ında 
bulnndukça buna kat'iyyen mani 
olacai(ız ve bizden lıö~ le bir ta
lepte bulunulmasına ınüsaadc et
mi:vece~z. 

E- Bu şartlara uygun han•ket 
edılmedii:i takdirde harbe ıı;irece
ğiz, eınniyçtimizi, istiklô.Jiınİiİ. ta· 
man11ılığıınızı, emni)·ctlc nlHtc -
radif olan hayali meufaatler;mizi 
müdafaa edeceğiz; her türlü te
ca\"üzii def ve tardedec('ğiz. 

Milli Sefin bu yılki nulul;ların
da en bariz husnsiyet ifades; taşı
yan bir nokta da Türk - So\·yet 
münasebatının esas olaı1 d•_~stane 
mahiyetini tekrar elde etn1;s ol
masıdır. Şef bu hususla şö~ le de
mektedir: 
•- Sovyet Rusya ile aran1ıı:da 

yirmi seneye yakın bir ma7isi o
laıı itimatlı mi.inactebetlert her 

ikimize de atfcdilmiyecek olan 
buhranlar geçirdikten sonnı esas 
olan dostane mahiyetini frblır el
de etmiştir. Bunu meınnuniyetle 
knydetn1ck isterim-• 

M•lli Şef, dünya siyasetinin iğ
vicacları içinde ba'.l']ı başına ''e 
memleketimiz İ(İn diğer tc!'İrattnn 
müstakil bir surette mevcut olan 
Türk - So\·yet dostluğunun tekrar 
eski halini ve hususi~elini bulmuş 
oldufrunu meınnuni ·etle tebarüz 
ettirirk~n Türk • İngiliz iıtifakı 
hakkında memleket dısında ve 
bilhassa İtalya - Yunan harbinden 
sonra vukua gelmesi melhuz her 
türlii süphe ihtimaHni de bertaraf 
ederek sö) le demektedir: 

«- İnrtillcı-cnin zor şartlar için
de kalıcanıanca bir ınevcadiyet 
harbi i(iudc bulunduğu bir zaınan
da onunla olan ittifak bağ!~, ıını
:ıın sağlan1 ve sarsılmaz oldu~ıınu 
söylcı11ck bcninı İ('İn bir boı-<,·tur .. > 

O halde, Türkiycn;!I son vazi· 
yelini lllilli Şefin nutkuna ıı~za
ran şu wkilde hulasa edebiliriz: 
1- Yunanistan ve itolya ara

sındaki harbi bilhassa kendi «m
niyet 5"ahamızda cereyan eden bir 
harp olmak bakımmdan )'akın bir 
arnka ile takip ,.e mütalea ed• .... 
rnz. Btı noktada İngiltere ile de 
iştirakimiz vardır. 

2- Bizct eınniyet sah:ılarımJza, 
emniyet ile müteradif olan hayali 
menfantlerinıizc dokunulınazsa 
harbe girmiyeccğiz. Fakat, bun
Jara teca\'ÜZ edilirse •Cumhuriyet 
ordusunun vazifesini hakkile ba
şaracak bir ehliyetle bulunduğu
na emin. olarak harbe girecegiz. 

3- Avrupa harbi karşısınılllki 
durumumnzda bizce değişildik 
yoktur: Harp dışındayız. Bu vari
yeti biz bozınak niyetinde dr~iliı. 
Çünkü ne kimsenin topra~ında 
gözümüz var, ne de günlük ihtiras 
ve meniaallere bağlıyız. Fakat, 
bizim hu vaziyetimizi ihlal teııeb
büsünde bulunacak olanlar olursa 
o vakit tereddüt etmedeıı harbe -
i~ccğiz. 

4-- Havalannuzdan, kara ve de
nizlerintlıden hiçbir muharibin 
biribiri leh ve aleyhipe istifade 
etmesine müsaade etmiyecegla.. 

5- Sovyet Rusya ile yirmi yıl
lık doslluğumuzu tekrar kazan~ 
bulunuyoruz. Bu dostluk kimse
nin zararına olmıyan, yalnız mem
leketlerimi.zin nefine işliyıeıı lııir 
dostluktur. 

6- İngiltere ile olan ittifakımı
za sadıkız ve onun sarsılmaz, sai
lam oldujtunu tebarüz ettirmekte-
yiz. 

7- Bizim harp harici va:riyeli
mize karsı ayni iyi niyeti göste
ren ve tatbik eden bütün devlet
lerle en normal münasebet ma• 
hafazasına taraftarl%. 

Bütün bunlara rağmen milli ff 
hayati menfaatlerimiz, istildlli

mi:r ve bütünlüğümüz herlıan&f 
• bir tecavüz ve tazyike uğrarsa e 

vakit de harbin dışında değil, ;ç1a. 
de bulunacaiuı ve Türk millati-
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TAKSİM Sineması 
Bayram programı olarak biç bir filme nasip 

muvaffakiyet ka<.ınan 
olnu ·an 

Türkçe Sözlü ve Şarkılı 

bir 

ÇANAKKALE GEÇiLMEZ 
Filmi devam edecektir. 

On bes gündür alkı~lar arasında yüz binden fazla 'ieyirci lı.ra
fıııdan görülen bu Cilmin son günlerinden istifade ediniL. 

Oyıın saatleri: 11 - 1 - %.30 - 4.JQ - 6.30 Suare 9 da 

- Hiç bir kahramanın t.ırihine yazılmıyan bir şeref .. . 
- Hiç bir yiği.tin fodakirlığına benzemiyen bir At~ .. . 
- Hiç bir insan kudretinm y aratamıyacağı. bir narika ... 

TÜRKÇE 

GÖNÜLLlİ KAHRAMAN 
GARY COOPER HAY '.l1İLLA:\D 

ROBERT PRESTON 

Bugün L A L E Sinemasında 
- Günün en muh;m hf.oısesi S)n Akdeniz harbi Türkçe Pa

:ııınwlt jurnal 
- Bugün 11 de lerzfötlı halk matineleri 
Seanslar: 1 - 2 :ıo - 6 JIJ ve 9 da 

' 

r-Geceferi Lüks Balkon nnmaralıı!ll". TEL. 43595•1" 

11ı-SA KA RY A Sinemasında mm:g -. Bayratn müna~cbctile fe\.'kalade bir proğram: 
Istan;bulda birınci defa olarak güzel bir Fransız fiLrıi 

Esraren~iz Kardeşlerin Köşkü 
ANDKE BRULE . S11LVİA RATILLE - MARGUERiTE ~ıor:ı. o 

ta,af 'ndan oynanmıs ,Ask ... Esrar .. ve gülünçlü vak'alar filmi 

2-AŞK FIRTINASI 
DOROTHY LAMOUR - LEW A YRES 

tarafından Fran<ızca SÖ•lü cazip ve hissi bir film 
3 -Yin e htanbıılda ilk defa olarak 

RUDOLPH VA LAN fİNO'nun 
w Hayatı, Ö:ümü ve Cenaze Merasimi-~ 

- Bayramd.l görülecek en 
HAZIM - VASFI 

güzel film =-:ıım 
C A H~D E 

SAİD - PERİHA."I - NEC'llET - KAR.AKAŞ- ELEFTERİY A
REFİK - KADRİ. 

Dyanılmaz derecede komik sc.hne terle harikulade bir k"medi 

AKASYA PALAS 
BUGÜN 

iPEK ve SARAY 
Sinemalarında birden 

Hususi ilave: Şehrimizcieki CUMHURİYET BAYRAMI 
m~rasırri bütün lcferrüatile 

Bayramda seaıı•lar: 12 - 2 - 4.15 6,30 ve 9 da 

SÜ ER Sinemasında 
Bu hafta: Bayram .erefine: Neş'eli şeA ve hareketli 

Para Beraber Gitmez 
Fransızca sözlü Milyonerlerin filmi 

Mutlaka gidip görünüz ve kede rlerinizi unutunuz. Her sa!u c:;i 
bir kahkaha tufanı yaratan ... Her tablosu takdir alkışlarile kar;;ıla

nan bir san'at haı ikası. Ba~ Rollerde: 
JEAN ARTHUR • JA)IS STEWARD - LİONEL BARRYMOR 

Haftanın değil mevııimin en büyük mııvaffakıyeti 
Senenin ea güzel filmi bugün 

MEL EK SiNEMASINDA 

BALALAYKA 
NELSON EDDY- ILONA MASSEY 

Seanslar: 11 - l - 2.30 • 4.30 - 6.30 'f'e 9 da 

Apartmana gc len 
iki tabancalı 

casmı çrlı:armıs dil!eri d oda kapı· 
sını tutmuştur. 

Tabancalı zair: 
•- Çık paralan yoksa simdı öl-

< 1 - ahifedea dena) dürürüz!. hitabile ııanı.luvu B. Mü-
Bu apartıımanm 1 numaralı da- nibin alnına dayayıp cebindeki 

iresind<e oturan ve ayni zamanda yüz lirasını aldıktan sonra ar ·a-
aı>artımıanın sahibi :bulunan B. daşlli! ıu..;mıştır. 
'MünibL flC'Cf! vakti üstü bası temiz Vak'a memurlara bildirilm!S ve 
iiı:i kisi 7iV1U"'t elmi$ ve hlzmetıci 4 saat sonra ilci cür'et.kar vaka lan-
btmları apartıme.nın bir odamıa mıslardır. Bunlar sabı1.:alılardan 
l!Ötfrrİİ.P ç~ sonra meclwl :Hüdai ve arkadaşı Mehmettir. Pa-

ra da geri alınmı.stır. 
sahıslardan biri cebinden taban • 1----;.~.....;;;==~:....,:--::---

ain bagiiııldi çocnldan kahnman- Batmamak için 
bkta kendi geçmişlerini herltaW. İçinde 120 balyc koyun "' kuru d.,. 
JlliifUhir , a , LerGir. risile 18000 adet incir kasaları bulu-

a.ı- i-:.....1:. ki, istikbale em· nan Şendilber mot&il Canakkalede 
,......... fırtın11711 tutulmuı n yüklerin d nlu 

1tiyet ve gururla bıılanaklayn. •atmalı w ''le baimaktım 1rurtu1m111 
1"J:.Dl İZZET BENİCE tur. 
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Yazan: lakender F. SERTELLi No.18 

Harbiye Nazırı Nazım Paşa Hadımköyünde 
trenden çıkmıyor ve askerimiz açlıktan kırılır

ken, kendisi buzlu şampanya içiyordu! 

iLE SABAH ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten senra g-ünde: ü~ defa munta:r:aman dJşJttlnizi ftrra.laymıı:. --

-İZ MİR..._...., 
PAMUK Mf NSUCATI 

TC. k Ant, nim Şirketinden: 
Mamulat.ımız kaput bezleri-

nin iktısat Vekaletince 24/9/ 
940 tarihinde tesbit edilen fi
atları aşai(ıda ilan ederiz. 
Tipi l:.ni Son. 36 M. lok t"pu 

D 85 818 Ku~ 
B 90 916 • 
E 85 879. 

TAKSİTLE ~ ~ : : • 

Beyoğlu Vakıflar Di•ektörlüğü ~ 
Ml.ıhammcn kıymeti 

Lira 

700 . . .,.ırıd' l • 
Taksimde Sır:ıservıler caddesınde Sirkeci Mustafa <-ığ&ı camıt '· 9 1ı fi 

1 - 6 - 1 - 2 - 3 sayı1ı gayrimenkullerin enkazı satılacaktır. İh•ııesı c:'li1rıdl' 
cumartesi günü saat 11 de Beyoğlu Vakıflar müdürli.ıı::ünde yaP: ...,;ti 

iateklil<'rin müracaaUarı. (10282) ~ 

l.-tanbul Fiat l\.1ürakabe Koruisyonuıuiaıı: 1~ 
30 numaralı ilin: lOXlOO eb'adındaki li'nna dem ·inin bch<'r to~~ ,_ı(A 

lira 69 kuruş ve 20 santimlik pot.ral demirinin behıer tonuna J69 Jir<ı 
olarak Ticaret Vekaletince fiat tesbit edildiği ili'ln olunur. ıo4 zo 

Vagondan dışarı çıkmı
yan Harbiye Nazırı .. 
Düşman ordusu Çatalcaya gelip 

dayanmlŞtı. l 

Diyor \·e orduya kuru kuru se - Cep Kol Saaller1 Alh-n Metaı-'·- Ki>mür ft odnn G 85 778 • 
lamlar, iltifatlar ya('<lırıyordu. ıs ..,ne can.nUll 0<>halan G 75 710 • 

Askerimiz Çatalca ve Hadımköy & a.7 v..ıe ı - ' a1 va.de H 85 749 • 1 
civarında açlıktan kırılırken. ordu- ı.eyıe.ıt oo 735 • Devlet Deni:ı:yollan '-letme UınuıJI 
nun levazım işleri o derece bozuk, EY ilellerl ı \ A E G Elektrik süpilrcd<ri İşbu fiatlar fabrikada teslim q 
teskilat o derece fena ıdi ki, İstan-

1 
AEG 3 _ 6 ay vade '"hnnıan olup bedeli peı;in ve ayrıca Müdürlüğü flaoları 

bul halkını sıkıntıya düsürerek her e ..,, Y&de 'balya başına ~ kuruıı anı - ,_______________________ ,ı;lf ~ 

aıin toplattırılan yllz hın lercc taze ı~==B:a:v:a:c:n:l:v:e:::El=•=kt=rlk===:=;:\===,=====Ba=:rr.un==,.=e=d=ili~. =ün====I ... b•a•llla•j •m•a•s•r•afliı•illla•v:ıı·e11ed•i•lecı•e•k•tirll.d Gemilerimizde 170 lir. a ve 140 lira ücretli doktorlukiar n1ünh3Idif h· ,_. Kiı.mil pasa Avrupaya baş vur-
maı'!a. işj sulhen hallcLmeıl'e calısı
yor. Fakat Balkan ittifakı büyük · 
dtvletlcre de büvük lokmalar' ha • 
zırladıi!ı icin, Kamı! pasanın Av -
n:p:ı dostluİ!'\lndan da bır şey elde 
edilemiyordu. 

buğday ehmegı, tren, tren IIadım - Ocaklart hed..iJ'eJeri yılı teadtil kanunun hUktimlcri mucibince bu ücreti al<.ıbil('cek e"-sa. ~ 1 
... e tııl;I 

könine .l(İdivor ve oralardakı de- ıugu" 

--~fi ay vade 4 - C ay vade lann 7 teşrinisanj 1940 gününe kad~r idaremiz zat işleri müdi.ır ~ 
ııolarda - teskıliıtsızlık yiızünden - - '---- ----111' .r 

OSMAN ŞAKAR Ve Şkı
•• vesaikile birlikle müracaatları. •l0•7S> ---

orduya daf(ılnııyarak kuruyor, küf- --
leniyordu. 

Hamiyetli bir devlet memuru Galata, Bankalar caddttd 59 - n Tel: 42769 Beyazı!, tln!venlle caddesi 
Bu kabinede harici,·e nazırı 

(Noradönikvanl efendı, Kamil pa-
nasılsa Hadımkönioocn mezunen No. !8, Kadı!IÖJ, İskele caddeıri No. 33/2 

sava: 
•Dnlı;,tler teminat verecekler. 

Bıraz daha bekliyclim.> 
Ta\'sivesinde bulunuyordu. Bu 

(bıraz bekliyelım) in manası aca
b~. dü:;man ordusunun İstanbula 1 

gırmesıni beklemek mi olacaktı?! ı 
ı.te öv le a tesli bir zamanda bu 

devleti idare edenler arasında böy
le bır hariciye nazırı bulunuyordu. 

İstanbula .l(eldil!ı zaman: 
•- Yahu! İstanbul halkına ne

den bu sıkıntın bos vere cektiri
yorsunuz? l!adınıköyüne vaııon-
Jar dolusu ıı:önderd i i(iniz ekmek -
lerın hic bırısi orduya tevzi edi
lemiyor. Bir kısmı ambarlarda. bır 
kısmı yai(mur altında kerpic ke -
silmis. küflenıp kalmlŞtır!> 
Dıve ba.ihrınaca, surava buraya 

müracaat ederek, hakikatı duy -
maz kulaklara bu facıavı duyur-

Harbiye naz rına gelince.. maı?a çalışıyor. 
Nazını pasa sık Slk cepheyi lef- Bu memurun ismi Faiktı ve 

Ei Sobacılara müjde : 

Temiz 
dökme 
Yalnız 

Satış 

safi ve 
sobalar 

9 Liraya 
yerleri: 

tı;e gıdcrdi. Düşman Catalcava ııel- (Delil) dive. Bt>kira~a böli.ıi!üne 
n şt . Nazım pasa tcftışe gııti,lti •tılmıstı. Fakat. hükiımetın ı:?tın
ce(he gerısındc 'di Hadımkövün- ' rdi~. müfettıslcr, Hadrm.kövun- \ 
de trenden ınrnezd.. j dek. aınb~ !arı teftıse gıttiklerı za-
DlŞand~ so~ktan, a~ltktan kırı- ma·ı bu'tun tamamil hakikat ol -

lan .askerlenmızın scfa!etıle ':'i'ı- • d ğ\Jnu gôrcr k. t." uscyi aynen 
za edercesine, sıcaK trende daıma K~ 1 pasa hükı'.ımetınc bildınnıs-

Besiklas Thlamur caddesi No. 15 
Mobilyacı Ferhat Niıs'r. 

Be~·azıt Çadırcılar cad. No. 66 
Sobacı Arıf N ôsır. 

Bevoğlu Kalyoncukulluf(u caddesi 
No. 88 Mobılyacı Yakup. 

Tokatliyandan gelen veme>< ve ıc- I krdı . ı 
kilerle \'akıt (?eçiren boyle bır har- • 
ıtıive nazırı ordumuzun basında bu- ' Devletin, orduya dagvıttı
knduk~·a. dumıanın İstanbul kapı- v 

Ü sk.üdar Bat paza.:-ı koltukçu Sü
leyman. 
Kaclıköy Osmanaf(a Üzelık soka)!ı I· 
Mobilyacı 1Iustafa. ı 

!arını tehdıl etmesiı:ıden druıa la - 1 gı "zafer muskaları! 
bıi bir sev olamazdı. / B . · · " 

Bı.r akşam Nazun paşa tren' i.çin- ~ ~orflrunç facıanın bir ~ka 
. t>(·raesını acıyoruz: 

de buzlu şam_panya ıcerken, meze Düsman, Çatalca haltı müda _ 
olarak sovdu.l!U bır elmanın kabu- faamızı zorluyor. 
/!unu tren !X'nceresınden fırlatıp Herkes ordudan iirnidin, kes _ 
atmıstı. ' m·•lir. 

O sırada ' raz ötede nöbet bek· !~azı~ paşa yine Hadımköyün-
lıven bir askerimizin. silii.lıını bir dı'"ı sıcak vaı;ıonunda şampanya • 
vana bırakarak, vere atılan elma s•n' ıcerek, v.>'.ıva ııece ;ıündüz cep-
kabui!ünu - define bulan bir insan hede yatıp kalkıyor! 
sevinci le - ahp yeme~e baslaması ( Dc•vamı nır) 
Nazım paşanın da gözilnden k:ıc -
mamıştı. 

Nöbetçiyi vaı?On P<'nceı-esi önü
ne caf(ıran harbıye nazırı, sert bir 
sesle soruvocdu; 

•- Sefil bır dilenci l!'ibi, o l<Q
bukları yerden niçın aJ.dın ve ye
n.eic bo.şladın?• 

'öb<'lcının benzi sapsarı \'W. 
Açl ea tahammülü kalmamıstı. 

- Ne vapanm, pa,am? dedı. Ay
lard.ınbcri kuru pcksımet vemek
(('n icim kurudu. Neredeyse açlık
ta., iileceğim. 
Nazım pasa, rnai)·etindeki adam-

]arına· 

- Susturun su her'fi .. 
Divc- baeırarak, b2sını icerive 

cl'kmisse de. o ııeee vaııonda yat -
rn:ık c saretmi göstcrememış ve 
"' rr \arısı HadımköyündPn lstan
b· '.ı dfınmüstü. 

Nazım pasa, lstanbula gelir gel
m<>z kabineyi ictimaa davet ed,yor 
ve rrıPSa arkadasJ.:ırına: 

- Ordu actır. Bu vaziyette d~
marla çarpışamayll. 

Diycr. 

1 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISl\UNDA 
Bu akşam saat 20,30 da 

BİR ANA 
istiklal caddesinde Komedi 

kısmında 
nu aqam saat 20,30 da 

DAD 1 
Sehr in her tarafına otobüs temin 

edilmısfü. 

1351 Hicri 1 1.151 Bual 
ŞEVVAL 1 inci TEŞRiN 

3 21 
1940, Av 11, Giiıı 308. llıZll' 1~2 

3 İkincite~rin Pi\ZJ\R 

Vakitler Vasatij Ezani -- Sa. Da. Sa. Da. 

GÜJ>e4 6 34 1 29 
Ôjtle 11 58 6 54 
1kınclı 14 45 9 41 
Abam 17 03 12 00 
Yatsı 18 37 1 ~3 
İrr.ulı: 4 54 11 491 

92 seoedenberi bütün dünyaca 
tanınmış 

ELECTiON 
Kronometreleri metin, hassas ve 
garantilidir. Yeni zarif modelleri: 
Bahçekapı tİç Kardeşler, Karaköy 
Kötlrü Cacl. Panciris, Beyoğlu F<>
lo Süre1ya karşısı Burhan Ruhi 
mağazalarında satılır. Fiatlar mak

tudur. 

Toptan ıiparltler H R K •Yeni gün 1331 ,. 'r 
lçio müracaat yeri • • Ofl inci eokak No.3 Zml 

-Böbreklerden idrar torba.sına kadar yollardaki haııtalıkla.nn mikropla. 
rını kökünden temizlemek için HELMOBLÖ !cuUanmı.ı. 

HELMOBLEU 
Böbre.klenn çalışmak kudl"E'tin! lrltınr. Kadın, erkalı: idrar zc.rkı.klarınıı, 
eski Ve ~ ~= mesane Htihabını, bel ağrısını, sık sık 
idrar bozmak ve bozarken y.anmak hali-erini giderir. Bol idrar temin 1 

eder. İdrarda kumların, mes;ı,nede taşlar111 t.e.ıekkülüne mani olur. 

s 
A 
T 
1 
ş 

D 

DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı temüiliverex mavileştirir. 
Sıhhat Vekiılct:nin ruhsatını haizdir HER ECZANEDE DULUNUR. 

NP yazık ki. Nazım pa<a bu ,·a
zı, eti - ok, ,·avd:.n ç:~~tı!~tan son:-a
ıtôriıvordu. Yara kanl?T'Cn olmUŞ .. 
ates saC'aih sarmıstı. 

B:r torafL'l:"! ıi~. safi,·etinden ic; -
rfade cttikl<'ri Sultarı Mehmede: 
•- Orduvu hümayununuzu teş

ci icin. cınl.:ıra sel.lrrıı sahanrnizı 
tebliğe müsaadenizi dilertm.> 

ZAYİ - Şofık ehlıyeınamemı, kar- E 
nemi, sıhhf muayene cUı.dan1mı ve ka- p 
zanç cüzdanımı zayi ettını. Yenilermı O 
tıkcıracagırndan esk.ı.lt'rinın hükmu yoK:-ı S 
tur. U 

74.23 No. ~ofor lmıall 

Rikardo 
Levi 
halefi 

FiliPPO 
LEVi 

Havuzlu 
han No: 1 

lstanbul 

ftV Z S LT SE iM 
Halifeler Dı"yarında 

No. 30 Yazan: M. SAMİ KARA YEL 

Diyarıbakır kuvvetli bir kale idi 
Kürt muavene kuvvetler~ Kürt 

be,·inin ordusuna bas.kın yaptılar. 
Bu ba:ıkın Kürt beyi kuvvetlerını 
perişan etti ve dağıttı. 

Kürt beyi ordusu Diyarbek1r 
muhasarasını himaye edıyordu. 
Bu ordu bozulduktan sonra Oı -
yarbekirin yolu açıl~ oklu. 
Şmıdi Tü.rk kuvvetlerı muave

nelerile beraber Diyarbekirın ım
dadma yüriiyordu. 

Yavuz, Çaldıran •eferinden son
ra mAnen Kürdistanı kendis.ine 
bend eylemişti. Kürtlerin lrani -
ler aleyhine harekrti d<' bunu ııös
terirordu. 

Türk kuvvetleri Dh·ar'bekir ü
z~ı ıııL• d,,1ı.:1L, \ ururnL'J:'.I! oaşıauı. 

İran okuv\·etlerı kumandanı ve 
Dıyarbekır kalcsını muhasaraya 
mernur Karahan: 'l\ırk ordusunun 
üzrrıne doğru gcldıgını haber a
Lnca derlenıp topilrland .. 

Fakat. Karatıan. Türk ordusu -
nun karşısına ~tkrna.~cı cesaret e-
demedi.. • 

Karahan, alelacele J<.ıvvetlerını 
topladı. Di_var-Ockırn- muhasara -
sını b:rakarak uc'at cttı. 

B:yıklı Meluııel Pa~nnın ordusu 
mu•; rfercn Dıyaı bc-kirc rirdi (H. 
921). 

Divarbekır kalesini bir seneye 
yakm muha;'1!ra eden İranıler al
nı"';- .. '"'", rı f'f-:ı 1.r "'Jtrrıamı~Jardı. 

Diyar.!;>ekirde buluna)l bir avuç 
k~ı~ı.:: 111 ..... u;..ı.ı.I.ı.. t.«Jı , ~ .... ı a.~ ııa

nHerın kuvveth m~ .. .ısara ordu -
suna m ka\rl'met ctrr.i ti. 

Diye!fbc-kir kalesı ı:<rı: "' l:uv
vetlı hır Jral<'C!ır Kalen., bır taı afı 
Dıclı-ve hakı!!ldır. 
Bıvık~ Mehmet Pa~a. dirayetli 

harPket etmı~ti. Bılhassa padışa
hın emır ve iradesılc Bıyıklı Meh
met pasa maıyetinc miışavır ola
rak verılen İdrıs Bıtlısi nüfuzuna 
davanarak büttin Kiırdistanı ha
rekete ııeıırm~tı. 

Eşasen lrnnılerın ordu teşkilatı 
Tlırk ordusu te•kiliıt.ndnn düşük
tıi 

Türk ordusu icabında t.oplara da 
malıkti Lakın İran ordusu toptan 
mahru.ındu. 

Yavuz Çaldıran seferıııi toplarile 
kazanın .,tı. İran siıvarılerı, Türk 
toplarmcn karsısında rnahv 'ile 
perışan olni uş tu. 
Osmanlı iır.parat.orluğunun şark 

taraflarında Dı~·arbekıre sahip ol
ması P<'k mühimdı. 
Dırarbekır kalesine sahip olan 

herhangi bir kuvvet şark Ye ec>
nup taraflarına hatta, ~imal ak
samına hf.kım sayılabilirdı. 
Osmanlı tarıhınde Di'yarbekır 

pek mühırn bır rncvkı olmuştur. 
Ya,·uzun Dıyaı-bt•kırı frt ı ·bila -
1 ar~ vapıları hart>ketlcrde sev -
kdı·eyşi bır mevki halıni almışt!f. 

Osman'.ı ordularmın cenuba, şar
ka hareketlen daım; Diyari:ıeliir 
üzerınden olmağa başlamış'ı. Bu 
sebeple Diyarbekirde muhım te
sisat vücude ııctirilmi<tır. 

Dıvarbek.irde top, tüfek döküm 
ve imaline mahsus tesısat vücude 
getirilmısti. 

Türk ordusu. İslanbuldan yürü
yüp sefere cı ktığı 1aanan !<'Cem -
müatını Dıyarbekırde vapardı. 

Biıtün le\•azınıını Dıvarbekirde 
tam""7llad.ktan sonra Ba.i!dada, İ
rnna, Kafkasvava yapacak fıare -
kctlerine serbestçe ve bilaanza 
gcçt'bılird i. 

Bu seb<'_ole, Yavıı7.Un Dıyarbe
kırı zaotı \'P mü-him bir merkez 
teskili bil;ihare 'lürk imparator -
luğunun sark ve cenup hareıket -
!erinde rok işine yaraml$tı. 

Divaı'bekir. Bi1ans imparator -
luihınun clınde bulundu~u zaman 
011lar da Diyaııbekıri müJ:ıi.m bir 

1- GENÇLiK 
2 - GÜZELLiK 

3 - SIHHAT 
İşte yüksek bir kr'cmde aranan 
bu meziyetlerin hepsini size 

KREM PERTEV 
temin edebilir. 

1 - KREM PERTEV: Bir tu
alet müstahzarıdır. İnce 
hir itina ve yapılışındaki 
hususiyeti itibarile yü7-
deki çi.z.gi ve buruşukluk· 
ların teşekkülüne mani 
olur. Deriyi genç ve ger
gin tutar. 

2 - KREM PERTEV: Bir gü
zellik vasıtasıdır. Geniş
lemiş meoıamatı sıkıştıra
rak ciltteki pürtük ve ka
barcıkları g.derir. Çil ve 
lekeleri izalf' eder. Teni 
mat ve şeffat bir lıale ı:o
tirir. 

3 - KREM PE~TEV: Bir cild 
devasıdır. Deri guddeleri
nın ifrazatını düzeltir. Si
vilce ve siyah noktaların 
tezahürüne mani olur. 
Cıld adalesini besliye -
rek ku rvetlendirir. Kuru 
cildler için yağlı, ve yağ-

lı cildler içın yağsız hu
susi tüp ve vazolan vardır. 

SİRKECİ 
Salkımsöğüt Uemirkapı 

1-lalil Sezer 
Kar1ola fabrikasındaki 
Scrg· y; ziyaret ediniz. 

merk('Z olarak kullanmışlardır. 
Kayser Kostantin ile Bostanya

nos taraflarJıdan Diyari:ıelur ka
lesı tamır ve ilavelerle tahltim o
Junm1J1ilU. 

Arap L1ıliısmda da. Araplar Di
yarbt>kır kılesini tahkım eylemiş
lerdı. Bıliıhare Türkler de, Diyar
bekır ka lcsıni tahkim ve tamir 
ey lronışlerdir. 

Evvelce $a1xır ile Keykll'bad ta
rafından fclholunmuş olan Di -
yarbckir. Rizans ve İran arasında 
tevali eden muharebelerde teca
vüz hedefi ve muharebe, müda
faa mevkii ola.gelmişti. 

Görülüvor kı, Dı~·arbekir şar -
kın ve eenU'lıun anahtarı mesabe
sindrdir ve Bağdadın kapısı de -
mektır. 

Türkler, Divarbekiri abnakla 
Bai?tlat yolunu açmış oldular .. Ya· 
vuz, bu suretle Arabıstan kıt'ası· 
nın bır parçasına ~iden sahip 
olmuş oluyordu. 

Diyarbekirin esici ismi Akaıned 
idi. 

Bizans ile İranın zevalleri sı
rasında kabaili Araptan Bekir ka
bilesi tarafından fetholunmuş kli. 

Bu sebeple, Bekirin isınıne uyu
larak Bekir den.miştir ve Diyar-

Doktorlaı tarahndaıı ıat•iıe 

edilen bır kuvvet " sıhhat 
• 
ıkslri ~du§u gibi srtmaıa karşı • 
muessır bır ıl.1çtır. 

Lezzeti hoş olan 

OUINA LAROCHE 
en mukemmel üç n~vi kın~kına'n n 

~lıca ıınsurıarın.ı ha.-idir. 

,._c.ayıf'llk • 

kuvvetsizlik; 

Yarından itibaren 

BAYAN 
Mağazası 

1940 - 41 kış mev•iminin 
En son moda 

KADIN 
ROBLARI 

Modellerini tc~hir ve \Jkd; me 
başlıyacaktır. 

Zrngin ve miintehıp 
YÜNLÜLER ve TRİKO'f.4.J 

Çeşitleri 

KADIN 
ÇANT ALARI'nın 

en son modelleri 
İstiklal Caddesi Hacopoulo 
Pasajı karşısında 283 No. da -Sahibi ve nepiyatı idare eden 

8Qf muharriri 

ETEM iZZET BENiCE 

Son Telgraf Matbaası 

bekir olmuştur. Yani, Bckirin di
yarı demektir. 
Buralar~ Hazret Ömer zama -

nında islamiyete dahıl olunan me
malikteııdır. 

Bıyıklı Mehmet Paşa kuvvetleri 
Diyarb"'kiri muhasaradan kurtar
dıktan sonra Mardine yürüaü. 

Mardin, Diyaroekirin hemen bir 
konak ötesindedir Yü:ksek ve 
kayalık bir mevkidır. 

Mardine, Diyarbekirden ooıtru
dan cloi!ruya ve yüksekten gelinir. 

Fa-kat Urfa, Musul, Nusaybin 
taraflarından .ıelindiği zaman yük-
8elme<k, hem de çok yükselmek 
J.azınıdır. 

Mardin centJlltan sahralara, ~rk
tan ve şimalden daj!lara dayanır. 
Bundan dolayı Mardin kalesi de 
ehemmiyeti haizdir. 

Diyarbekire Jıa.ltim olan !ltuv -
vetler, Marine de htıık.i.m olur .. Ll
kin, cenı.l)tan gelen kuvvetle.-, 
Diyartıekire hfıkim oJmadrkca ve 
yahut doılrudan doğruya Mardi
ne hlkim o hnaları güçtür. 

İste. Yavu7.un kumandanların -
dan Bryıklı Mehmet Pa-şa, Diyar
beki'r h~tım vııptıkt8'1'1 sonra 
Mardine kolaylıkla hakim olaca • 
iimı z.anne t.miıti. 

lşt.lhasızı•k 

hazımsızlık 

·ve nekahat hallerinde de 

Doktorlar taralından 

mükemmel bir Scuvvet 

ııacı olarak ta.siye 

edilmektedir. 


