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En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

tarh - Sovyet 
dostluğunun 
... ihyası 
~İlli Şel lnönii'nün Tür-
1l'e - Sovyet !?uaya mÜ· 

"0•ebatı hakkında miij-
1•1ediği vaziyet hatliae-
•r karıısında Moskova-
11'" da aon durumunu 
G)tıı zamanda izah et
ııı· -..'.!.bulunuyor .. 

1

~1EM iZZET BENiCE 
ı..;'ı::i barlıi lı••ladıiı rüaden
~-- anlıkta kalan ve rünü ıı:ü-
~tdltlerak mevzuu olan vazi -

ltt •n biri dt biç şüphe JOk ki 
1-. Rusyarun dlll'Uınu idi. 
d '•, Balkan meseleleri kar· 

~r~ bu durumun ne oJacaiı 
t.,~ derecede alaka mevzuu idi. 
~ i,:n. ~Ynın. Almanlar taralın
."4~ •lınden sonra bu merak 
\ı ij hutun arttı ,.e .. berkes iki 
ı, ~•tinde cevap aradı: 

Bulprlann ötedeeberi istiyegeldik )eri ve Xbnlln - İtalyan harbi 
q.,1.~ile, türerinde tekrar dik kat nazarlarını toplamı~ bulnııaıı 

Dedeağac "hı·ind en bir görünüş 

ltalyaya 
hDcumlar 

iki italyan 
tayyaresi 

teslim oldu 
Pilotlar kendi ar
zulariyle yere in
diklerini söyledi 

Bu tayyareler hiç 
muharebe etmedi 

lngiliz 
gemileri 
Korfoda 

Italyan kıt'aları 
Yunan esasmü
dafaası önünde -ltalyanlar, hiç bir 
netice alamadı 

Londra: 4.{A.A.) -
Roma radyosuna ııöre, 

Yunan denizinde, Korfo
nun takriben 36 mil ce • 
nubu tarkiainde Lenkoa a
dası yakınlarında lngiliz 
harp gemileri görünmüı
tür. 

i --------· . PAZARTESi 

Sahip ve Başmuhnriri: YIL: 4ı 
ETEM İZZET BENİCE 

Yunan - İtalyan harbinin birinci 
Arnavutluk bududundadırlar. Bu 

istikametleri 

o to z• •• 

haftası bitti. Fakat, İtalyanlar hali, 
haritada Yunan ve İtalyan tHITUll 
ıörülüyor 

'' ~ ı\lrnanya, Kara denize indi 
~j "l'et Rus ·a buna itiraz et-
1 ı; ~.••ha iki dcvkt arasında 
'•~ı ıılgeleri taksim eden gizli 
t asma ını var?. 
hda~lınanların :\tısır ve lrakı 

l;,"d tden bir hareketleri tak-
ı~ c ~ 
~ı. · O\')·et Rusya Boğazlar 

~ j~r~bu1 miidalaası üzerinde 

başlıyacak 
Musolini bu im
kanı şimdi ln
giltereye verdi 
Yunanistanda ha-

Yunan 
Komünist 

partisi 
Italyaya karşı 
mücadele için 

müracaat ettiler 

Aıina: 4 ( A. A.) - Dün iki 
ltalyan tayyaresi Arnavutluk 
hududundan 25 kilornelre 
meaalede Caatoria' da yere in
miılerdir. Eair edilen pilotlar 
kentli arzularile indiklerini 
aöylemiflerd ir. Filhakika bu 
tayyareler hiç bir Yunan tay
yaresine raatlamadıkları gibi 
kendilerini yere inmeğe mec
bur edecek herhanl(i bir hava 
dafi toplarının atefine de ma
ruz kalmamıılardı. 

• 

ltalyan elcisi • 
Atinadan 

Londara: 4 (A.A.) -
Roma radyosu, Arnavut
luk· Yunanistan cephesin
de ltalyan kıt'alarmın 
§İmdi kuvvetli Yunan mü
dafaa hatları önünde ol
dukları bildirilmi§tir. 

Altı aylık elektrik 
ımalzemestokuvar 

•~''necektir?. L<okayd veJa 
'ı.t llıı kalac•k, Almanya ile 
' İp•k.rni bulunacak, müdafaa 

,a~i •nı mi tahi) e ede.ek'. 
l. -n" ~ akındaıı alakolanrlıran 
~~tt t'tın crvabında biz daimn 
l"4t Rusyanın gerek Bal
C"itıd 'erek Boğazlar mevzuu 
C'll >t' A_lmanya ile mntabakat 
~Yee ltı~~ıne imkan tasavvur edi-

,,~ ~ı,,tı:ı ve her iki devletin 
u ~t h,~•rinin bu noktalarda tam 

lıı'- ııd~ balunduğu ve buluna
~~ ,tı•alıni müdafaa ettik. Mos
L~ ı...: kada.,. konn~msıı:ı v• .a 
~ ~t tıııursa bulun•un Balkan
~" llo~azlar Sovyet Rusyanın 
1 '- :• omrü müddetince üzeri
~.--~hde titriyueii bir emni
l~•d ,,; ve .. sükiıl, tueddüt ve 
~~ı..'" doğan vuzuhsuzluk mu
)lt id· lr.i .Sovyet Rusyanın aley· 
~ ~~· ~ıtekim, bu yüzden Sov

,. ~ttj l;h Romanyada kendi em
,1' ... tınd •kımından en büyük da-
~ ~~l ~n birini kaybetti ve Al
, ıv'i ı.. aradenizc inme emrha
ı .'Ilı il ••andı. Tuna ve Romanya 

~.bet l{aradenize inen Almanya 
~ }it fırsat ve imkandaki ted
S y,0tıe muhakkak ki SovJet 
li~.·~ lehine değil, ancak a

l~< 1olabilirdi ve olabilir. Bil
~dıfo. 1alyan - Yunan harbi de 

f. ~ 11-fo.ı· 1an sonra bıı harbin inki
•t ~ toitı'ne \·e mihver bakımından 

o;' ke' .tıazaran Sovyet Rusya 
,ı ; \ 11k 11tıdı emniyeti bakımından 
' \\p

1 
•lkanlar ve cenubu şarki 

~'>•tısı nıevznu •bıçağı kemiie 
\. b~ı' mevzular arasına gir -
~:~ ol llııuyordu. Bunun için de 
ı,;ıti ~ak n bu vuzuh içinde 
ı;"iitı~ tnak gerekirdi.' Milli Şef 
~~tı tı Türkiye • Sovyet Rus
~ı~ ••ebatı hakkında tarihi 
~tt b rıtıda müjdeledikleri va
,,,~ bakımdan haldeki ve 
1.: '~ldeki ihtimal ve hidise
~~·••nda •yni zamanda Mos
l"; ~ da son durumunu izah 
~,1 .' aydınlatmış bulunuyor, 

l."lıb· •r. 
~)ı 1 

lSd Türkiye ve Sovyet 
' ' l>ıliııasebatından bahse -

) '-.. ~h •Ynen: · 
~i ~"Yet Rusya ile aramızda 
\~llı ııeY,e yakın bir mazısı olan 
.... ~ at7Unasebetler, her ikımı
\~ edilemiyecek olan bub-

0 ~:~:~irdikt~n sonra esas ola'! 
~ ' ıı.;•lt. snalııyetıni tekrnr elde et
~· ~~tlt .11nu memnunıyetle kay-

( ıtı.'~~riın. Türk.ıye - Sovyei 
~llı;la ller.i dünya sivasetının 
~~i rı •cınde başlı başına bır 
ı~ ~ettir ve memleketunız 
)ıiltt.11 •tattan müstakil bır su
~ ~~lır~evcudiyeti devam ettır · 
~~~arındadır. Bu siyaset böy
lı,,,- ~in edildikçe iki taraf men
••i"'• l(ı dünkü verimini yarın da 
~lıı ~~senin zararına olmıya • 
~ ~ '4ı°ız memleketlerimi2in 

ı ı5 S \>l•t er kanaatindeyiz .• 
ıı ~'ııtı, lt11sn komşuluğuna ve 
14 ~ 'tııııa .daima sadık ve dürüst 

( n'kı;yerıin aydın ve itina
•ııamı 3 üncü sahifede ) 

va üsleri sür'atle 
yapıhyor 

Londra 4 (A.A.) - .Observer> 
J(azetesi artık simdi İnl!iliz tayya
relerinin İtalyaya en yakın üsler
den uçmak ouretile İtalyanın stra
teiik noktalarına en şiddetli hü
cumlarda bulunabileceklerini yaz
makadır. 

c;::ı7PtP tiivor Ki. sin,crve kadar 
bu mümkün dcl:!ildi, fakat Musa -
]ini bize bu imkanı bahset ti. 

Yunanistandaki üsleri tanzim 
için bize biraz zaman lazım J(de
cek tir. Fakat biz bu \'azifeyi müm

J;:ün olan sür'atle yapacaı!ız ve o 
zaman faşist arazisine şiddetli hü
cumlar başlıyacaktır. Limanlar. sa
navi merkezleri, stratejik ehem • 
miyet arzeden her nokta bombaı
dıman edilecektir. 

Gazete yazısını şöyle bitirmek
tedir: 

cNe cepheden muhakeme edi -
lir>e edilsin Yunanistanın istilası 
teşebbüsü Büyük Britanya icin 
menfaatli olmuştur. 

"ltalyaya hücum 
etmeliyiz.,, 

Loııdra 4 (A.A.) - Times J(112e
tesi başmakalesinde İtalyanın mih
ver ortaklarından en zayıfı oldu
kuna işaret etmekted;r. 

Gazete d'.iyor ki, şu halde İtalya
ya hücum etmeli ve şimdi bu vazi
femi.ı kolavlastırıldıih için onu ez
mcliviz. Bu suretle zaferin yarısını 
elde etmiş oluruz. 

· Times yazısını şöyle bitirmek -
tedir: 

İtalyan toprakları başlıca mu • 
harcbe sahnelerinden biri ohna • 
lıdır. 

Yunan Krahnın 
pilotlara mükafatı· 

Alina 4 (A.A.)- Yunau Kralı 
jori, evvelki gün İngiliz tayyare
Jerile birlikte Tiranayı bombar -
dunan eden bir Y ıınan tayyaresi
nin pilotunu bir derece terfi et· 
tirmiştir. 

KISACA r ..___ __ 
Sulh teklifi ! 

Amerikan radyosunun verdifi 
bir habere göre Almanya sulh 
teklifi yapmış. Bizim mahut ar
kadaşa: 

- Teklifin birinci maddeoıini 
•halihazırda hemen bütün Avrupa 
Alman nüfuzu altında bulundu
iundan istikbalde İngiltere bu 
kıt'ada hiçbir siyasi nüfuz tesiri 
yapmıyacaktır... teskil ediyor ... 

Dedim. Arkadaş güldii ve: 
- Almanya mlb teklifi yapma-

mış, rliyasını an1atmış!.,. ' 
Cevabını verdi. • • 

1 
1 f 

Parti Şefi Emniyet 
Nazırına bir mek

tup göndo:-di 
Atina 4 (A.A.) - Yunan komü

nist partisi şefi emniveti umu -
mive nazırına bir mektup ~önder
mistir. Parti şefi bu mektubunda 
ayni zamanda bütün Yunan işçi
lerine hitao ederek onları rnüte • 
arrıza karsı mücadeleye davet et
J1Jc-h. ~t..'111. 

Bu mektupta ezcümle şöyle de
nilm<'ktedir: 
Yunanlılar, 

Buı;tün mevcudiyetimizi, namu
sumuzu ve hürriyetlerimizi muha
faza icin mücadele ediyoruz. Mü
cadele son derece çetin olacaktır, 
Yasamak istiyenler büyüx bir a
zimle mücadele etmelidirler ve bü
tün tehlikeleri, bütün fed.al<arlık
ları ı:öze almalıdırlar . 

Yunanistaaın İsviçre-
dcki menafii 

Londra 4 (A.AJ- Komadaki İs· 
viçre sefaretinin Yunanistanın i
talvadaki menafiini dernhdeyi ka
bul ettiii:i öğrenilmiştir. Diğer ta
Taftan Atinadaki Macarlst•n se
fareti İtalyanın Yunanistandaki 
menafiini deruhde edecekfu. 

ayrılıyor 
Atirıa 4 (A.A.)- İtalyan eltisi 

Grazzi bugün birçok İtalyanlarla 
birlikte Atinadan ayrılacaktır. 
Diğer taraftan bircok Almanın 

da Ati nadan ayrılmak üzere hn
zırlıkta bulundukları haber veril
mektedir • 

Musolininin 
oğulla.•• s .. Jinik 

üzerinde 
Londra 4 (A.A.)- Musolininin 

iki oğlunun Seliınik iizerine tay
yare hücumlarına iştirak ettikleri 
dün Komada bildirilmiştir. Bu 
hücumların 200 sivilin ölümüne 
sebebiyet verdiği mah'lmdur. 

Sell\nik üzerine hücumla~dan 
birine Kont Cianonun da işti•ak 
etti&'i unnoluıımaktacbr. 

1 
Yunaa - ltalyan 

1 harbine ait diğer 
telgraflar 

M - M uçuncu 
sahifcmizdcdir. 

Atina: 4 (A.A.) - Fi-
l lorina mıntakaıında İtal

yanlar dün öğleden son
ra bir mukabil taaruzda 
bulunmu§lana da hiç bir 
netice elde edememiflcr- ı 
dir. 

İki mebusumuz 
vefat etti 

Diyarbakır meb'usu B. Zülfi in- 1 
t11'ld.1.J ~ ..... __ ._ ,_ -1 ........... , '1.qlsııq1y.-

ken zatürree hastalıITTna tutuımus ) 
ve iyileşemiverek vefat etımiştir. ı 
ISüvük Millet Meclisi reislii!'i has -
talık haberi üzerine mahalline dok- · 
tor J(Önder:ıniş ise de mukadder a
kıbetin önüne J(eçınek mümkün er 
lamam1$lır. 

Çankırı meb'ı.ısu B. Ziya İsfen
divarolilu Çankırıda kalp sektesin
edn vefat etmiştir. Mumaileyh bi

rinci devreden beri Çankırı meb'uS'I 
bulunmakta idi. Her iki merhumun 
ailelerine ta2iyetlerimiı:i sunarız. 1 

Almanyada 300 
talebemiz oldu
ğu anlaşıldı 3 !:~iida 

Üniversite bu sabah aÇıldı 
w 

Rektör nutkunda geçen yılın • • • 
netıcesını anlattı 

Bu sabah Cııivel'iile de BelWlr 1'Utuk söylerken aldırdı tımız resim 
tY ıı.zut 3 üncü -®lfedeJ 

Fakat, fiatlar boyuna yükseliyor 
Son ~!erde elektrik ve radyo 

malzemesi fiatları J(ittikce yük • 
selrnektedir. Bilhassa bakır ~l. 
boru, priz, dirsek, radyo lambası 
~ibi malzemelerle bazı ampullerin 
iiatları cok artınıs.tır. 
Bazı açıkl(Özlerin bu kabil mal· 

zemey:i sakladıkları hakkında da 
:ihbarlar y8l:)ılrn1$lır. Fiat müraka· 
be komisvonu keyfiyeti tetkik et
mekedir. Fot.Qızra! malzemesi ile 
elektrik malzemesıne de konı.isvon
"" narh konulacaitı anl.3.$ımlakta • 
<ı1r. 

Dilier taraftan maruf bir Arneri
llı:an ampul müessesesinin İ~tanl>ul 
mümes.sili Macaristan<lan bazı e • 
lektrik malzemesi satın alrnai!a 
Jtitm~ de alamadan bu sabah 
.ehrimize dönmüştür. Bu zat sch· 
rimiule altı aylık stok elektı ikmal
zemesi mevcut olduitunu söv lem;,, 
ve o vakte kadar da bir vandan )'e

ni malzeme J(etirtilebilecckinden 
her h~ bir endi~eve s~bep ve 
mahal bulunmadıkmı ilave etmis-•u. 

Zabıta, 1 otel ve 2 
pansiyonu kapat ı 
Bir kac kadın ve erkek münase-• 

betsiz vaziyette yakalandı 
Beyoğlunda Meşrutiyet cadde

sinde Sümer oteline gizlice çiftle
rin kabul edildiği haber alınarak 
diin gece ahlak zabıtasınca otele 
bir baskın yapılmış ve odalardıı 
iki genç kadınla iki erkek müna-

ÇERÇEVE 

ıebetsiz vuiyette yakalanmı,Iar
clır. 

Memurlar bu baskından sonra 
otelin antresine saklanntı~lar \'U 

gecelemeğe gelen üt genç kadınla 
(Devamı 3 üncü sahifede ) 

.Film murakabesi 
8iz halka, gençlife ve (Otuk

Jarımı:ıa, müsbet, sistemli ve · 
dörtbaşı mamur telkinleri aşı
lamaktan aciz, bir kenarda pi
nekliyeliın; film denilen hadise, 
bu vazifeyi tamamile menfi 
planda, sisteınli \e dörıbaşı 
mamur bir şekilde görmrkte -
dir. Hiç olmazsa, tereddi \:e 
tefessüh çcrçe' esi bc;yaz perde 
vasıta:,ile İ(Hnizc serpilen 1nen[i 
telkın bitlerıni nyıklıyabilsck .. 

Eseflerle müşahede etmekten 
çckinmiyelim ki, büyük bir 
gençlik ve balk zümrcsının 
kahraman1arı, sinema artistle
rinin arasında. 

Cematlaşıı:ıa, ncbatlaşma VI> 

hayvanlaşma misali (Tarzan)
lar; bütün kanun ,.e nizam 
rniieyyıdclerinin aksüliınıdci • 
leri (Gangster) tipleri; !nsan 
zekasını sadece desise ve hiya-· 
net örsünde ~kleştiren ea~us
luk ve dolandırıcılık örnekleri; 
en kaba manada behimilik &r· 
ması, çıplak bacak, geniŞ kalça 
ve baygın göz; her biri yüzlerce 
müride malik asri tekkelerden .. 

Avrupa, hu•usile Amerikan 
filimciliiıinin gayesi tckdiT: 
Parrrrra!. Bu parrrrrayı kazan
mak icin de, insan ruhunu en 
koby gıdıklanıcı nasiyelerin -
.!en kavramakta tereddüt cek
mezler. İnsan ruhunun eır usta 

.iP FAZIL KISAKVREK., 

gıdıklayıcısı, onu her bakım • 
dan yoldan tıkaran tesirler ... 

Damdan düşercesine h~ıncn 
f>Ü)· liycl·iıu ki, bu ~c;ytani tı.~~r
Jcre kar!jiı teftiş \:e mura~ab• 
J.al)llİ)ctiıuiz sıfır ... 

Dun bir f'1n1 ~c)·rcttin1: 
(Emil Zola) ııın haı·atı ... 

• filmi (!>erı·füs) ün ve ılula· 
):ı!'ılc Yahudiliğin müdaf .... ası 
i(.·nı Yahudi zenginleri :)·aı·tır -
ınış... Filındeb.i bu cephenin. 
haydi zerrece ehemmiyeti )-·ok 
di) elim. Faka! film, herhangi 
bır ordudaki şu nya bıı ~ahsı 

det:"ıl, topı·ekiın müessese ha -
]inde ,.e mücerret nıar.ada or
duyu, ordu fikrini, ordu nıel· 
humurııı lekelemek için ı npıl • 
nııs. 

)<'ilimde, müccnet ordu mef· 
bumunu kurtarmak mal...s.ıtlile 
elele vermiş, diizenbazlık ve 
namuc;suzluk örnekJeri9 bi:- SÜ· 
rii kurnıay tas\'İr edili~or. 

ister Fransız, ister Alnutn. is· 
ter İngiliz, ister şıı bu! .. l'lli:ccr· 
ret manada ordu ıniics.scf~in1 
gülünç ''C kötü göstermek isti. 
'en bu fi1n1e, bizim film ınura· 
kabe teşekkülleri:niz nasıl ınü 
saade eder?. Bıı tesekkiil•~rd ı 
iz'an "e idrak sahibi tr1• fert 
, ok mudur; ordudan bir mü -
;,,essi! bulunmuyor mıı?. 

Bavret ve ibret; bin kerr bay. 
Tel ve ibret!!! • 
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Yeni bir 
tedbir 

111 wıı.ııı ı Garip bir 
hırsızlık 1 

Kadıköy tramvayların· 

j dan bir kısmının kı~ın 
Şeker bayramını hoşc~ • Jatc> nbula geçirilmesi 

geçirdiğinizi tahmin ederım. k•k d"l" 
f.·. vela, üç gün dinlenmitainiz - tet ı C ı ıyor 
dir. aonra, bir haylı kahve iç· İstanbul ve Beyoğlu cihetlerin· 
mit, teker yemitsinizdir. Sa- de bilhassa kışın fazlalaşan yolcu 
li&en, birçok el öpüp hayır du- kesafetini azalt.mak için yeni bir 

tedbir duş·· ünülmil';tür. Bu tedbir; a almıtaınızdır. 
ÜSküdar, Kadıköy tramvavlarınm 

Dünyada, bundan karlı ne j .bazı arabalarını kışın İstanbul ve 
olabilir ki?. Hül&aa tatlı yedi- Bevu.i!luna ııeı;irtınektir. Bu mev
ı;ıiz,tatlı dil iıittiniz. simde bilhassa Kadıköy - Moda. 

Bize gelince, hafta tatili Kadıköy - Bostancı arasında yoku-
dahi olmıyan biz taliluiııler, lar azaldı1ından mezkür iki hattan 

bazı ıırahaların bu yakaya .ııec;iril: 
yalınız iki güp bayramda ~ mesi imkanı tetkik olumnaktadır. 
fes alabiliyoruz. BİR KANUN HAZIRLANDI 

KUTLAMAK 

KELiMESI 
Son p<nta refikimizin sekrete
ri geçenlerde, fÖyle bir &er• 

levha koymuıtu: « •••• Bayra
mı kutluladııt en çok ainirime 
dokanan Türkçe yalnışı, fU 
talihsiz «kutlamak kelimesi 
üzerinde yapılandır. Malfuu 
olduiu veçhile bu kelimenin 
a.ab kutıtdur. bundan mas
tar yapılınca, kutlamak olur. 

Allahaıkına fU kelimeyi doğ
ru yazın, y abu! 

BİRlNCl DEGIL 

iKİNCi 
Bayram ırünleri çıkan Kızıl

ay gazetesinde Talha oğlu 
zade de muharirliğe özeamit·· 
Bir yazısını gördüm. Serlev
hası §U idi: « Y ıldınm harbi
nin yediği ilk darbe: Yunan 
mukavemeti.» 

Ya~m, yanlı,ın var: Yu
nan mukavmeti, yıldırım har
binin yediği ilk değil, ikinci 
darbedir. Birincisi, İ~iliz 
mukavemet ve miidafuıdır. 

Unuttunmu, Biritanya aduı
nı 15 ağustosta yıldırım &Ür• 

atile istila ebniyeceklel" miy
di?. 

BUYVKLER 
EGLENIYOR 

Bayram cünlerinde çıkan 
Kızılay refikimixde bir röpor
tajın SCl"levbaaı fÖyle idi. 

Yalnız çocuklar değil, bü
yüklerde eğleniyor .• 

Ha, ıunu bileydin.. bütün 
bayram, ıehrin muhtelif 
semtlerinde ziyaretler yapmak 
ıçın, saatlerimizi, tramvay
larda, vapurlarda, otobüslerde 
hep eğlence ile geçirdik! 

AHMET RAUF 

ı-ı 
Alaka azalıyor 

Vaıııır. tra.mvaıı, otbüos, bütün 
umı.cmi na.kıl vantalan, baııram 
qünlerinde intizamını bir kat daha 
ka•ıbedıııor. Çünkü, ıılakııdarlann 
altika.-ı, baııram do1a11ısile, azalı -
ıınr. HııJ.bııJci. böıı!e qü*rde halk 
daha çok sokaklardadır. A!dka bir 
m"'l' a.rttırılmalldır. Aksi oiu11or, 
i.:dUta.m fa.zW&lıışı1/0f'. Bö11le ııün -
le re m4hsıu tertip ve tedbirler al
mak ıaz.m. 

BURHAN CEVAT 

Dil!er taraftan vakıflar urnımı 
müdürlüğiinün Üsküdar - Kadıköy 
hali< tramvayları şirketindeki his-
sesinin şehrimiz belediyesine dev
rolunması kararla.stırılmıstır. 

Ancak kararın Büviik Millet 
Meclisinin asdikine iktiran etmesi 
icabettii!inden bu hususta bir ka
nun layihası hıwrlanmıs ve Mec
lise verimlişlir. Llyiha bu hafta 
~~k!cek ve o vakte kadar da 
bu yeni tedbir tetkik edilerek mu
vafık E;Örü.lürse bazı arabalar Ka
dıköyiinden buraya 2eçirilebile - 1 

ce.ktir. 

Askeri qbasın hukuk davaları 
ve kira hakları 

Seferde ve hazarda biliımuıın as
'l<B"i şllhıslan.n h ııkuk davalarının 
nasıl ııörüleceklerini tE&bit eden ve 
bu kabil vatandaşların kira ha:k
larınm da korunması hakkında bir 
Cıınun layrlıası hazırlanarak .Bü
yük millet Meclisine V'Crilmiştir. 

-----0-

laveçten gelecek timendifer 
levazımatı 

t~ sipariş edilmiş olan şimen
difer müteharrik levaz:imatının 

memleketim.ize ithalleri müdde -
tinin uzatılması.na lüzum ~rül -
müştür. 

Bu münasebetle bir kanun lavi
hası hazırlanarak Büvü.k Millet 
Meclisine verı.lıniştir. 

----<>-

Hava taaruzlarından korunma 
ki.o v-.i bir kanun 

Hava taarruzlarına karsı konm
rna k=una ek olarak yeni bir 
kanun layihası hazırlanarak Büvük 
Millet !Meclisine Vt.>rilmistir. B11 
lıa.ft.a mecliste münkere edilecek
tir. 

Dijter taraftan şehrimiJJde siper 
ve sığınak yapma mecburi.vetinı 

yerine getirmiyenlerin tecziveleri 
için kazalarda icabcden kontrol -
!ara ~!erde basLınılaca.ktır. 

----<>-
Ziraat enstitüaüniin 8 inci 

yıl dönümü 
Ziraat enstitüsünün kurulusu -

nun 8 inci vtldönii:mü: arife ııecesi 
Aııkarada tertip olunan büyük bir 
törenle kuthıl•mmştır. 

Enstitünün büyük salonunda ya
pılan bu oplantP;ta sehrimi.ttl.en de 
müteaddit mezunlar Ye tlraa-tçiler 
ıti tım.işl erdir. 

---0-

Adanada yeni askeri 
baatahane , 

Adana 3 (Son Te!ııraf) - Şeh

rimizde Dilberlersekizinde inşa o
lurum büyü:k ve modern askeri has
tane binası merasimle acılmı.stır. 
Adanamız bu veni bina ile hvmetli 
bir sıhhat mü esesi dalı& kıızaıı
= olmaktadır, 
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GÖZYAŞLARI 
ETEM iZZET BENiCE 

Derler. Hemen sordum: 
- Parayı getirdiniz mi?. 
Kıtdın dik dök yüzüme baıldı, sa-

dece· 
- Hanımefendi mi !tabu! ede-

cek! r .. 
Dedi ve .. iliıve etti: 
- Beni takiıp ediniz!. 
Y~rıidü. 
Ben de yürüdüm. 
Uzun hır koridDr geçtik. 
Bü»ük bir salona girdilc. 
O kadar bü yii:k bir sal"n ki, Ha

nımefendıyi k~esindc bir ba-kışta 
gözleriıııle bulup tamyarnadı.m!. 

O bana scsknd.i: 
- Gel bakal1tn Ruhi be>yl. 
Ve .. ver gü."terdi: 
- Oturunı•zl. 
?.W:koıımıel giyinın~ti. o mubr 

teşarı saıonun ıçinde en zengin 
bir eşya, en zarif bir süs gi:bi du
ruvordu. 

Oturdum. 
Kadife koltuklara kıyamadım 
İpek pırıltılı halılar jzerine bas-

maktan bile· çekiniyordll!I!.. 
Tekrar etti. 
- Oturun Ruhi Bey ... 
Öyle yımıuşak, öyle ahenkli, 

birden k<Jbe akan, daıruııları tu
tuşturan bir sesi vardı ki lıemen
cecilt oturdum!. Bu bir şehvet 
hazzı, bir cinsiyet cazlbes: ve .. 
onun itaati değildi. Bu, sadece bir 
teslimiyetti. Uysallı.i!ın ifadesi ve 
toslimiyeti idi Zaten ondan ctesi 
de bende yoklu!. 

- C~ra içer m.isııılı!. 
Dedi 

Bayramda gazete 
hasreti 

Bavr""" ı?ünlerinde Kızılav n -
zetesi çıkar Bu ııazetenin yazılması, 
çizilmesi. tertibi. tab'ı aı;ı'k eksilt· 
meğe konur ve Babui.l:ideki mües -
seselerden .hangisi, fiatı kırarsa, bu 
is. onun üzerinde kalır. 

Bu bayram. bu J?ötürü iş Tasviri 
efkara kalmıştı. Kızıla v nüshalarını 
ııördük. Umumiyetle yazıları kö -
tü, mürekkebi kötü, makinesı kötü, 
tertip kötü. t~'ı kötü, mille enpa
zesi kötü idi. 

Sahifelerın i>lıi.nlaştırıhnası de
met< olan mise en paze'e kadar. 
savdıihm diier bütün kusıırlarıru
hoş ııörüyorum. Çünkü, ııavet u
cuza mal edilmek ga~le. bu is. 
bitta-bi bu kadar yapılabilir. Fa -
kat. ya, gazetenin cıkarıs tarzına 
ne di velim?. ·Kızılay> şimdiye lra• 
dar, asla bu derece kötü çıkarıl
mamıştır. Bu derece karalamaca, 
doldurmaca ı?azete, Babıali.de asla 
ııörülınüs hadise dei!ildir. 

Bir çok mezarlıkların 
demir ve taşları gece• 

teri ıökülerek 
aatı!ıhycr ! 

Son J?ilnlerde mezarlıklardan 
tas ve demir aşırmak ~ibi ııarip bir, 
hırsızlık ~ehrimiz.de eoi!almakta -
dır. Bu hırsızlıklara daha ziyade 
Topkapı. Edirnekapı ve Eyüp me
zarlıklarında tesadüf olunmakta
dır. Eviipte Şahsultan mezarhf!ın
da bu suretle taşları kaçırılmış pek 
çok mezar taşı kavuJ(u kalmıştır. 
Edirnt>kapı mezarlığ:ında da bazı 
parmaklıklı mezarların zincirleri 
aökülüp ııötürülmüştür. Hırsızla -
nn bu tas ve demirleri kilo ile sat
tıkları anlaşılmaktadır. Alakadar
lara bunun men'i için emirler ve
rilmiştir. 

POLİS 
Yi. 

~TAI! KFM ELER 
Bu sekil muvaffakiyetsizli.i!in -

den başka, bir ııazetenin meslek 
tı:rvsiyetini kurtaracak muhteva 
manzarası da. bir o kadar fena idi. 
Dıs haberlere ait aians telııraf

larını, Kızılay. adeta katre katre 
veriyordu. Her nüshada mevcut 
dış haberler mecmuu bir sütunu 
bulmuvor. bir gün evvelki nüsha
da uesredilen tc!J!raflar. ertesi J!iin 
bir daha sunuluyordu. 

Çocuğunu boğup 
halaya atan 
genç kadın! 

Hulasa, bayram günlerinde. Kı
zılayı takhı ederek dünya ahvaline 

aııah olmak iıınkaru yoktu. 
İki sene kadar ol11vor. Peyami 

Satanın, cKızılav. gazetesinin ber
batlıiını haykıran bir yazısını lıa
tırlıvorımı. 

Üstadın, bu ttfer neden sesi 
c;ıkmıvoc?. 

REŞAT FEYZi 

Küçükçckmece köprüsü 
baıında yeni ill§aat 

Topkapı - Silivri - Küc;ükçekıne
ce köprüsü karşılaşma mahalli in
şaatının vi.lavetre vaptırı!ması ka
rarlastml!ını.stır. Bu işe 3000 lira 
sarfolunacak ve msaata önümüz -
deki hafta ibaşlanılaeaktır. 

[KÜÇÜK HABERLER 1 
* Yol mUkelldiyetı kanununa Cöre 

~eJ)l~P l'Alıctu·1lar.,.l..' ...... - • ' ... 
ıçin .ı;u Barik; kendi idaresınde bu -
ıunan tekmil isletme şubeleri civann
dıı.lti kasaba ve kôylerde buııün\erde 

faaliyete geçecektir. * Sıhhiye Veki.lelince tesbit ohınan 
yeni memba suları talimatnamesinin 
tatbikine bugünlerde başlanılacaktır. * Çorlunun kurtuluş günü şeker 
bayramının bi.ri:nci günü merasin1le 
tes'it olunmuştur. Bu sureUe~'k(i:z:e:I çor
lu üç bayramını birden kullulamıştır. 
* Hat:ıyda ekmeğin kilosuna 8,10 

kuruı, francalııya 13 kuruJ ve tekerin 
kilosuna da 38,~ ~ azami fiat kon

mu;;tur. * Kaptan, malı:in;sı ve çarlı:çılann 
imtih.anlarLna bugün deniz ticaret mek
tebinde ba:;la.rulmakW!ır. İmtihana SD 
lı:i$I girmektedir. * Şirketilıayriyenin 71 numaralı .,,.. 
puru dün Çubuklu ön~rine geldiği va ... 
ıat yolculardan Tevfik: oğlu Ali Rıza 
'sarhoşlukla denize düşmill ve k.ur
tanlını:;.tır. * Şehir mecliı;; bugün saat H de 
açıl3c:ık Voli bir n..tuk söyliyecclctir. * Bazı birahane ve içkili ca:ıioo 
sahipleri a13kadarlara müracaat ede
rek bardaltta ~r•p sallı;uwı tahvilini is. 
lemişledir * Fotolrar malzemesi ve resim kl
lıtlan &lltikçe pahahlapmktadır. Fia1 
müraka.be llomisy<>nunea bunlara narh 
konacaktır. * Fenerl>abçedelti büyük fener bo
'EU.l.muı ve ta.mirine &eçilm.iıtlr. 

- İçerim .. 
Dedım. Fak.at, muhakkak ıı:: bu 

mufıteşem salonda, bu sonsuz zı
net ve süs otağı içind~ ve bu 
Harumefendinin ital'l!ısında otur
maktan bunalıyordum. Sokağa. 
duvar diliine, mezar kovuğuna a
lışan bir insan için bütün bu ihti
şam o kadar ağır, sı.Lcı, ta.ham -
mülsüz ııeliyordu ki ... 

- Buyurunuz ... 
Dedi. cigarayı uzattı, 
- Teşekkür ederim ..• 
Dedim. Beni salona ııetiren sa

rışın kadın hemen ciga•aın.ı yaktı. 
O zaman Hanımefendi bu kadına 
döndii: 

- Bizi yalnız bırakınız!. 
DedL 
Ve.. yalnızdık. İlk sözü: 
- Rulıi bey siz niye bu hale 

geldiniz?. 
Oldu. Ve .. ilave etti: 
- Beni tanıdınız mı!. 
İlık soru.suna cevap •"eremedim. 
- .Neydim!. 
Ne oldum? .. 
Ne oluyorum?. 
Bunları ben bilmiyordum ki, o

na süvliveyiın. HiQbir şeyi ~atır
lamryurdum. Bu, ;veni de değildi. 

Ne zamandanberi bôyleydim. O-

ıHer duvanı nefretle ürperten 
bir hadi.9<! birkaç gün evvel Ada
nada cereyan etmistir: 

Adanada İstik:lal mahallesinde 
oturan İbrahim kızı Şc.rife isminde 
19 yasında hamile bir kadın birkaç 
eiin evvel doğurmw; fakat .komşu
lar doğumdan sonra cocuinm sesi
ni işitmez olmuşlardır. 
Şerifenin kocası bulunmadığın

dan bu eocuitu ııayrirneşru surette 
kazandığını esasen anlamış olan 
komşular vazi yelten şjjphelenmiş.
ler ve kcvfiveti 'POli9e bHdirmiş -
!erdir. 

Filhakika .biraz sonra eve ııelen 
ı:ıolisler ııenç löhosanın QOCUğunu 
ııörememişler: .$erifeyi yalnızca 
yatakta bulmuşlardır. 

Şerifeye c;ocui!unu ne yaptığı so
ruld\.ığu vakit evvela şaşalamış ve 
bir şev sövelme:miş, bilahare: 

•-Ölü doiiclu! .. • demiştir. Cese
dinin gösterilmesi istend'ii!i zaman 
da büsbütün bozularak: 

•- Halaya attım!.• cevabını ver
miştir. 

HAZİN RtR triRAF 
yOC<IRUn ceııedi ha!A klıbunmdan 

çıkanlmıs ve yapılan muayene -
sinde ölü doğmayıp; dünvaya ııe
lisinden biraz sonra boğazı sıkıl
mak suretile öldürüldüğü anlaşıt
mıştır. Şeı·ife; bu hakikat kendisine 
bildirilince daha henüz so~ağa 
baslıvan yavrusunun ölüsü karşı
sında kendisinden ge<;m.iş ve asabi 
bir buhran içinde hınckıra lıınçkıra 
aj(lıyarak şunları söylemiştir: 

•- Evet .. Onu ben öldürüp ha
liiya attım .. Çünkü se•·istiiiim li.r 
ııençlen gavrimeşru olarak kazan
mıştım. Beni aldatıo herşcyimi ça
lan akak adama anne olduğumu, 
bir yavrumuz doiıacai?>nı sevine -
rak müjdelediğim ve artık beni 
nikililamasını valvardııbın zaman 
ilk cevabı •Peki. olmuştu. Faıkat 
vadini bir türlü vaımııyarak beni 
ümitlerle avuttu. ovaladı. Sonra da 
yüzüstü bırakıp kaçtı! .. Bunu ha
ber aldıii•m zaman deli J?ibi ol -
dum. Dava açmak için kanuni müd
det 2eçmi.\;li. Nihavet kendi ken
dime doi!'urdum ve·dı1nyava ilk se
sini veren masu;.nun ağ'lamasını 

duvunca her şeytmi kaV'bettim. 
Titre\-en ı>annaklarımla boğazını 
sıkıp öldürdüm .. Bir daha ııık bile 
diyem,.di ya,·rucak!.. Bu ciruıvetin 
mes'ulü b~n <l~kilim .. Beni aldatıp 
zehirledikten sonra kaçan akak -
tır!.-" 

Tahkikata ehemmivetle devam 
ohımnaktadır. 

muzlarımın üzerinde içi çürümüş 
bir soğan gibi sallanan kafamda 
hafıza diye birşey yoktu k.i hatıra 
ve mazi olabilsin. Düşünmek, mu
hakeme etmek, akla getirmek, bil
mek, tanımak ... Biitün bunlar ba
na yabancı şey !erdi 

!kinci sualine cevap verdim: 
-Tanıdım!. 
- K<:r.im!. 
- Darülbeday i :kapısında bana 

para verEn Hanımefendi.. 
Dedim. Ve .. devam ettim: 
- Para vermek için ~n de 

buraya çağırdınız!. 
Kayıtsızdım.. Llü!:ıali idirri. Mu

aı;eret terbiyesini, ıkonı.ışıına usul • 
lerini kavbetm~tııın: 

- Çak bcklrdinı. Parayl verse-
niz de J?itsem .. 

Dedim. ha,·e eltim: • 
- Baş:m hiç yerinde deı'!il. 
Bfr kotıoş ·etmedi!. 
Canun sıkılıyor .. 
Sözuır.ü ke~ti: 
- Kntoş ne? 
Dedi Cevap verdim: 
- Esrar cıgarası.. 
Ha~Tetlo> sordu: 
- Demek e.'rar içiyorsun!. 
Ba mı sallad m. 

(Oc\"amı v:ır) 
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Golyat zırhlısı nasıl batm1ştı ? 
Dü mnu geıwıınm ve.rdiii ve 

yabaucı b<'n1ilerlt işaretle~t,ı:;i za · 
man ku l!aııdııtı bu fleninleri bd
lemiş bulunan Muaveneti !Uilliye 
süvarisi de ayni iı;aretleTle ınu
lrabele etti. Bu arada da torpito 
endabt mesafesine girince bühıt 
projektörlerini yaktı, bunları '.\lor
to Hnı::nının lı.aranlık: bağrını.la 
oakiu ,akin uyuyan iri, .ta~ gibi 
ıı:ıdılıya (evirdi. Sonra tam yolla 
grmiye doğru hücuma ıc.;tL 

Geminin vard.yanları bu ,\.uda 
bir hücuma uiradıklarını tarkc.t
tiler. Fakat artık çok geç kalın -
mış, işişten geçmi,ti. 

Bu vardiyaıdarın birbirlerini 
bile haberdar etmelerine val..it 
kalınadıuı, hışım bızile Golyata 
lıücum eden Muaveneti Millıyl! 
9 kerte sancağa alabanda ederken 
bir. bir daha iki 375 lik torpitoyu 
savurdu, sonra ayni hızla dönü .. 
şünü ikmal ederek karanlığa ka
rıştı. Gecenin sessizliıii içinde bir
biri ardına infilak eden iki torpi
toııun dehşetli ses.i sade denizdeki 
vasıtaları dei!il, boğaz sırtlarında
ki diğer taraf kuvvetlerini de ha
rekete getirmiş, birbirine ateş a
çan iki taraf topçusu, karanlıkta 
bir kördö«ü~üne giriı!miş, 10 da
kika ı:ibi kısa bir zamanda batan 
ve ancak: 

- Batıyorum!. 

Telsizini çekebilen Golyat zırh
lısı Karanlık limanda kara sulara 
gömülerek içinden ancak bir kaç 
kişi lrurtulabilmisti. 

Vak'a mahalline koşan düşman 
destroyerleri sağa sola ateşle mayo 
hatlarına kadar ilerliyerek bu cür
etkir gece hücuıııcusuou, cesur 
Türk denizcilerinin hakikaten mil
li müdafaa ismine layık olduğunu 
böyle h'- taarruzla i<bat eden mü
tevazı fakat muzaffer destroye
rini aramağa başlamışlardı. 

Bu büyük işi başaran Muavene
ti Milliye, Golyat sulara gömülür
ken boğazın Rumeli yakasına sı
vışmtl, oradan Maydos, Kilidül
bahlr. Kilye kıyısını takip ederek 
salimen Niraya demir mahalline 
dönmü~, J..ıyaructin üst tarafını o
rada arkadaı;larının tebrikleri a
MSında dinlemek fırsat ve zama-
&.l~ .. ""'ı.ı" .......... :.,,ı:. 

Ertesi sabah hücuma ait rapo
runu müstahkem mevki kuman
danlığı kanalilc nezarete arzeden 
Ahmet ve Lfıtfi kaptanlar Amiral 
Özidom tarafından siddetli bir 
itaba maruz kaldılar. 

Özidom sözlerinin nihayetinde 
şöyle çıkışarak iki muzaffer ve 
kahraman Türk de!'izcisiııi tahtıa 
etmek ve cezalandırmak istemişti: 

AVRUPA HARBİNİN 

YENi MESELELERİ 

Galiplerle 
mağluplar .• 

Yazan: Ali Kemal SUNMAN 

Acaba ınağlüp memleketlerde 
neler oluyor?. İstili'ıya uğrıyan 
yerlerin daima ar<eltiği h•I acıklı 
olmaktadır. Bıı aefc.rlı:i hı.ırp uzun 
za111anlardanberi harp ne o1Uıığu
nu görme..uıiş, nesilden uesilc hu
nu arlık ımutm~ olan öyk• mem
leketler vn ki b11 seferki hatıı on
ların da ~ükUn ve huzurunu boı:
.W. Norveç, Danimarka, Holand.., 
Lüksemb~g gibi cotı'afya itıba
rile küçük, fakat terakki itibarile 
büyük memleketler bugün istıla 
altındadır. Bu memleketleri11 hiç 
bir taraflıı davası, iddiası yoktu. 
Oraların ha.İkı ötedenberi çalış -
kanlıkla, ciddiyetle, doerulııkla 
f(ihret kaıanmıf ima.ulardı. Fakat 
günün birinde harbin ve istilanın 
acılığını görmüş oldular. Acaba bu 
memleketlerde neler oluyor? Her 
halde oraları istila ctnıiş olıııılar 
şimdi bu mHletlere inandırmak is
tiyorlar ki onlar da kendilerin -
dendir. A) ni ırktandırlar, arada 
hiçbir fark yoktur diye. 

Bunun manası galip tarafın 
mağlübu kendisile mÜ•avi ı:orme
si değil, mağlüpta hiçbir istiklal 
emel v~ arzw u bırak.mı yarak onu 
tamamile kendisine iyice tibi tu
tabilmektir. Fakat bu memleket
ler kolay kolay istiklal ~vda•ın
dan vazıı:eç~bilec:ekler, bu millet
ler hemen kendilerini unutu vere
cekler mi?. Bu maksada varmak 
için galip tarafın muntazam bir 
usul dairesinde çalışacağı bes -
bellidir. Lakin müstakil yaşanuş, 
kendi halinde sükiın içinde ter•kki 
etmiıı milletlerin eritilmesi ,;~le 
kolay olaca· a benzemiyor. Mai: -
!Ubıın elinde maddi vesait olrnı
)·abilir. Fakat bir milletin ruh•
nu yenmek, şuurunu mahvetmek 
ÖYie pek de mümkün olouyar,. -
ğmı tarih türlü mi. allerle gös -
lermektedir. 

- Yaptığınız hareket hiç şüplae 
vok ki şayanı takdirdir. Çünkü bo
ğaz mıntakasını düşmanın çok 
.kudretli ve büyük ateş kuvveti 
taşıyan bir urhlısının tesiri.nelen 
Jrurt.rd.ınız. Sonra ufacık bir dest
royerle muauam bir deniz devi
ai batı.rınak kahramanlığını ı:ös
terdinis. 

Fakat diğer taraftan, si:ııe, mer
but bulunduğunuz makam tarafm
d&R müsaade oluomıyaa bir işi 
yanmakla itaatsizlik gösterdini.ıı. 

Evveli takdiriniz için nezarete 
bir muhtıra takdim edeceğim, son· 
ra da cezalandırılmantz için di -
vanı harbe verilmcniı.i istiyece .. 
ğim. Tıpkı Bonapartın süvari lı:11-
mandanlarından Kont dö Nancy 
yaptıi'ı gibi.. Buyurunuz!. 

İki cesur ve muzaffer Türk sü
varisi gemilerine dönerlerken bu 
tehdidin te•iri altında bulunu -
yorlar, Bonaparlla Kont dö Nan
cy arasında cereyan eden vak'ayı 
hatırlıyorlardı. 

Hfıdi•e şu idi: 
BowıP.artın İtalya muluırebe • 

lcri sırasında, süvari fırkaların -
dan birisine kumanda eden Kont 
dö Jlianey, harp meydanında, fır
kasile ordunwı sağ cenahını temin 
etmek, burasını koruıııak vazife-
5ilc tavzıf edilmisti. 

Harbin ilk saatlerinde Avmtur
ya askerlerinin merkezden yaptık-
1arı hücumla.r Frons12 ord1~:;unu 
geriye doğru tazyike ba.şlıımış, 
Fransızlar çekilmek mecburiye -
tinde kalmışlardı. 
Sağ cenahta fırk:ısile enıni) et 

vazifesinde bulunan ıenç 5ÜV.i1rİ 
eenerali Dük dö Nancy, di4man 
takip ve taarruz kollarının srı: ce
nahlarına muvaffakiyetli bit' t.as
kın yapacak vaziyette bulundu -
ğuuu gördii. Bunu Bonaparta ha
ber verdi. J<'akat geri gelen haber
ci kumandanın şu emrini tebli~ e
diyordu: 

- Sakın yerinizden kımılda -
nıayınız. Ordunun sağ t'enahilı: bir
likte muntazaman geriye ('ekiliniz. 

Kont dö Nancy e\'vcl.i bu cınre 
itaat etti. Fakat bir saat sonra, 
düşınan kısmı küllisinin takibe 
b&Şladığınt, A\•tı:.tUl")·alılarıu ken

di sol cenahlarnıı örtmek, ba .. kıa 
hareketine mani olmak içir. h;ç
bir tedbir almadıklarını r;i•rı!ii. 
Fırkasile yapacağı bir hücum, mu
hakkak •urette b11 kun·etlcri şa
şırtacak, kıra~·'-. kendi ordu•u -
nu kurtararak, hatta mukabil ta
arruzla g-alip düsman he7.İmete 
uğ"rıyncaktı. 

(Devamı var) 

Bugünkü vekayideıı alınacuk 
ıuisal!erc göre İ!tc Norveçlilt:r ol
sun, Holandalılar ol<uo kendi uııl
li varlıklarını n1uhafaza için ~on 
derece kıskanç da>Tandıkları •İ<y
lenebilir. CMün bir ku\•\·etc kaı'Şt 
mağlup dü~müş, memleketini 's
tila altında görmii~ bir millet içön 
alınacak aziyel ne olabilir?. Eğ~r 
galibin hoşuna gitmek yolunu !u
tarsa yaB.ılır, nıilli izzetinefsini 
muhafaza ettikçe galibin de ister 
istemez hürmetini celbedeı·. Cu -
nu vaktile Napolyon anlaıııhş. 
Bir zamanlar A vrupaya lııil;;ın 

olmuş, nice muharebeler kazan -
ııwı olan Napolyon aı;airı yukarı 
şöyle dermis: Mağl(ıp bir millet 
ihtiyatı eld.-n bırakmamalı. dai· 
ma vakarını muhafaza etnı~li. 

Galibin her türlü iltifatına, ne 
dereceye kadar samimi olduğ11 da 
meçhul lütufkarlığwa karşı ilıti
yatlı olmak, bunlara kapılmam•k 
lazım. Napolyonun sözünden bu 
maaa çıkıyor. Eğer mağlup bir 
millet bu noktayı unutur, ibtiy•h 
elden bırakırsa ı:alip tarafın ı:ôs
tercceği cali bü:mümuanıel~ve ("3-
bu.lı: aldanır, artık milli şahsiyeti
ni kaybeder .Yahut da hüsniimıı
amele gösterm•ğe hiç lüzum gör
miyecek bir galibin şiddeti kar
§ısında korkarak k•ndinden ıe
çer. Hulasa daima uyanık bulun
mak, ktndini unutmamak, milli 
"'hsiyc!inden bir. ey feda etm<. -
n1eğe dikkat etmek Jizım. 

Mai:"lübun daima vakannı rnu
hafaza etmesi de böyle. Kenıfüinin 
yenilmi~ olduğunu, ı:alip gelnwk 
veya mağlubiyetin milletler idn 
daima olagan muvaffakiye!ll':· · c 
akıbetler olduğunv dü~ünerek b'r 
taraftan yeise kapılmamak iktiza 
ettiğini düşünecek. Fakat kurlu -
luş günü gelinciye kadar, kendisi 
için hakiki sevincin yeri olmadı
ğını, saadet mefhumunun o J:İine 
kadar kalktığını bilecek. Mcmlc -
keti istiladan kurtuluncıya kntl&r 
galiple dost olmıyacaktır. Mıığlil
buo bu hali ister istemez ;;1llbin 
muhabbetini değilse bile bürıne
tini celbedecektir. 

, 'al)Olyonu o sösü do~u. Ar
tık misal aramak için uzak l~dh 
kitaplarına de'(il, bugünkü ,\' ru
panın haline bakmtık lıifi. 

• '1li ~ 
Ameri~a seçı b' 

A har 1 .1 vrupa cc;)· 
Yuaa: AHMET 5()10> ıiılı"'
Amerika anayas.ııs~n<?1 , rıP ~ 

1 "!kıncı . r-
göre gelecek sa ı, . . t•lı•P \ı 
nın birinci paı:a!tu.ı~u j\nıer 1 d , 
ı;alı gu''ııü" olduguııdan ;;r'' 

. t ı.rrr 
her dört senede bır. •. ap.l•• ~ 
Cumhurreisliii s~Çl_u>t 1~3111 ,ed~ 

Demokrat partınuı . ·si 'I .. ı}ıurı eı 
devredenberi cUJı .. ·t p•'''~
Ruzvelt'tir. Cümburı>c tto t' 
naını:edi de si)&S~ b.•~;;r. / 
tanınmış olan Wllkıe iJıı oıtı• f 

İlk aylar zarfın~a ."'< ı;ti~• .~ 
les.i daha çok hacırı pO ~u'', . ('il"" ' • 
rinde toplanmıştı. ••''' · 
partisinin namzedi, ıt~ı 01;~• ;< 
rupa harbine karşı fa• :OiY'\ır 
termiş oln1akla ithanı b• ıii" f' 
Amerika'yı er geç ~~r. orıl•' & 
yebileceCni ileri s_ur~~ıırJI" , 
kat Amerika efkar• . -el al~ 
Almanya')·a karşı ,-azı~ p•' 

• · el · başladıkça, cünıhurıY .. ·ıirıl•· ,ı 
yavaş yavaş cephe .de~~ /\''~ 
:ün her iki partının . ..,yit . t1erı r 
harbine karşı vazıye 

1 
lisa edilebilir: 1,ıe~ · ı _ İngiltere'yc eldeı> 
dımda bulunmak. · bı• • .ıl 

2 _ l\.tihver devletl<~~t<i <"~ 
bir harp hareketi tel• uıJ f',ı. 
Anıerika'ya kar~ı taar ı tl?.'ol 

• kabU -ıf' derse, muharcbcyı ;,r•P"" 
3 - Fakat taarruza"" ıf 

harp dışı!'da ka.~ın•~,,;rıt ~jl 
Bu vazıycte gore. ·erilt" ~:Jlı 

tlelesi, New deal adı " jjtcı11'İI 
d.i kalkınma pı·oğraııt• fı~M ,1 
yani dahili politik• c~~ ~·1~11 
lanmaktadır. Ruzvell etıı> •İ 
proğramırılı uıü~afa~ııııu ı• 
cümhuriyetçilcr ıse, 

meğe çalışmaktadı1rl•\ıcr• f.. Ruzvelt'e göre, ııg• ·•'' >' 
ka'ya on dört bin taY> ..,f_r' d• ... ,.~ 
etmiştir. Ve bunlar ".~ ,kit'' 
nispetinde teslim edı 0

' ,~:. 1,p 
kında bu rakam ayda J.,, lı'l 
iblağ edilecektir. sun .,.,rc1 · · ·k· b"n ta•· b Ingı)lere on ı ı ' ;ıc\· · ı 
sipariş etnıiştir. Binat>~. , jtıa'~ 
terc1nin ınecmu si~~rı~~l~~ ~ 
bin tayyareye balı~ .... ,1arıl'1 , 

I br•'' .ı AmcriJ..a layy;ırc a cd•" "ır 
günkü randunarıı \Cll 01:ı •' 
ta«yarcdir. Bu raııdııı·• ·,tit·) 

J • • • .. eu11ı.. J"ı 
nı cünıhuI"rcısı ıla,·r . '.JJ ~'·> 

İJ..i parti namıcJıı~· .tJ<~~') 
. d l • ;ıı•'\; 1' .. 

barbı karşısın z;u ' ~~''' _,. 
biriıı.c bcu~cınclt.Je b ... .& 1Jı" 
tere' ye ) ardım bakı"'~jcr< ~ 
t'in 'i-f'<:ihııcsi, şu 3-cJıc 
ıbbn fay dalı olac•~ 1.'~ ~,ıı ~ 

ı - Evel:i Wilkıe 11'"' .,41'. 
yardım politika ·1118 •"~;~ır· ~ 
hak ettiği uııutulın•ı>•" ·••' ;lı .1 

ohı"'.:,il" • bir seçim mancvrıı;sı 1'1".".'~ 
vardır. Yani efkarıuJJI ~l•' 
tazyıkı kar~ı;ında bUr del' 
iltihak cdeıı Will..ic, b• .[ ~ır.,. 

b"ar• .rr dikten sunra daha ' i)ıl" 
k . J b' l. "U 111 r" set t.a ıp e c 1 tr .• ..,. 1 , 1 lı".u 

\\·itkie"nin. hdl.A '.".etil1'-, 
harbe istirak t>h11ck 1'

1
) ~J} r 

" · d d'kk•1'' il' gö~te~'"'"' . c .. ı .. ıcıl•J' 
Wılkıe e'\ eJkı gun.!'~' ,,1.r'r ı• 
tukta bu kanaat. ıııı . Di•1.& 

1 ,. . n s' ı ~-ve Ruzyc l Jn nısa .~ · ·1'Jil. 
Aınerik•yı harbe s<ııu I' 
··ı ·ı· ,,ı. 

50)' .emı:: ır. • b t'ı . '· 
z - tkiuci bir ,,eot &· ~ 

Wilkie kazanacak ohı n4• ~ 
ancak ikiucikanun al 1 ıi1" 1'/ cektir. ::tekiz sene et ,t,.-" /.:: 
~·~ni ~ünıhurreisleri ~· ıt~ .tff 
ik lidara geçcmezlerd•~1, ,.. ı' 
de bu değişmiş oıına d• ıVi' 
böyle nazik bir zom"~·" ( ,~' 
ehemi~elli bir fa>•.'' ·4~rı 1 
yeni cU1nJ1urreisi ·~:1ciıiJl~J 
alamı~·acağındau. ~k ~ ilf'_J 
de iki ~y sonra iktıd• "" -~f 
ğinden Amerika'nıll :,,. ~ 
felce oğnmış olac•~ .• ııt1 ) 
devletleriııin bu ,·aı•~ıf· pJ 
etmeleri ihtinıati ~ar~ .Jt 

.. b' ~iP'-=-·~ 
3 - Uçüncü . ır : "'il~t 

da şu söylenebihr kı ,.. '' ~ 
tereye yardınıda d•"'r ,ı;J,'f J 
samiıniolarak taroft• 1 !'!ı.!f. 
bunu yapauk ce'a~t .J1~;.' 
adam olm1yabilir. s;r ~, 1 

rama taraftar olın~k :.~~·,!. 
tatbik etmek ba~k• 1'•1"· r' 
Ruzvclt tuttuğunu ahilı\ 

""k d - ret 5 .,ı. yu me enı cesa tflıı ~ı 
am olduıı-unu ispat • ·· .ıı 

"" ··11r1 

( DP..amı ~ . ~I 

Birimizi~ ~,,ı 
Hıpımızın ~ 
Bo k 1'iİf"ç 

zu ' 1 ' . 

l ~ıır· ıl 
tabe a "1.r 

n ol< • . 
Beşiklaşla otur• ,.ııi"t· . .1 

mız.dan B. Şevket y t b'~ •"..J 
c- Beyoğlund• v i" ,ı> ....... 1 

labaşı, Bahkpaz<ı~jf\11-rıflpJ~ 
desindeki baıı dLi .,;r • 

bO;ıııl' rıt1 ~ 
larında ifade:ler 11 1.rıt' .. , 

i)]<•" I"' yazılml.ftır. Bu d ~o~".., ; 
k~larına ara sıra -1d 1rı· '1 

< - bl .,;( 
tahdem arandı&•"' ~ı 11 "f 
!arda da ifad•I•' 0'"'t,~ !";' 
mize aykın duşe ~ ~ 
m~k !çın her ııoıô<' 
pılmalıd.Jr.> 

'<>· .. 
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Ribbentrop ve 
Ci an o bug·ün 

Bir İtalyan 
• • 

gazetesının 

tuhaflıkları buluşuyorlar 
'enl.orıdra 4 (A.A.) - Rornadan ge- • 
Cı. aıans haberlerine t?öre. Kont ltalya, ~unanıstana 
aJ,ano bugirn Almanvada Von f t .. t · f 
~b.>ntrop'la bulusacaktır. Mu - 'ı E.C8VUZ 8 memı' 
~t, Südetler arazisinde bi_r ma- Roma 4 (A.A.) - Giornal D'ita
l<)ı: e vuku bulacaktır. Aynı aıans j lia gazetesmde, B. Gayda, demok
lııekra.nanna ııöre, r_aporunu ver- rat basının küçük Yun~tana 
'ııa Uzere Bertme l!J\mıs olan Al- karşı Italyanın sözde tecavuz.u hak-
li(. UYanın Turkıve sefırı Von Pa- kındaki iddialarını bahis mevzuu 
~~de bu ıı:örüşmeve iştirak ede- ederek divor ki: 

ll ~r . . . Bu iddialar, demokrasilerin her 
~;,/ı lı~<\ekı ccnebı muhabırl~re ıı:ünlük iddialar>dır. Bu seferki ıd-
'lec:ı.L_aval de bu konferansa gt - diaların sürpriz tarafı, _ol_sa olsa 

, ··lır . bunlara !svırre gazetelerının de ıs-
l.ı!tei\~ılıa. &dındaki Ispanyol ga - tırak etmiş bulunmasıdır. İsviçre 
~sınin Ber1in muhabir ipek bü· gazetı?l<rı11Jn 1 bu r:h·!rıe ı..t·n c.,,1 
1-ııtı ehemmiyette siyasi ,b_ir . top- İma teyit ~ttij!-i ~iaraflığın mecburi 
lö 1 nın mevzuu bahsıMJugunu 1 mes'uhvctını mudnk bulunmaları 
la V err.c-ktedir litzımdır. İsviçre ~aı.etelcri.. isvicre 
111etaksasın Selin ik b!taraflıihnın daimi bir surette İn-

L ııllız hava kuvvetlen tarafından ıh-
ll•f kın. mesaj 1 l:ili üzerine dikkatlerinı temerküz 
.\t,n • ( A } G 

1 
~ı ettirirseler her halde daha iyi ola-

1;,k a ~ A. . - .cııera •• c· cakl r 
Ilı >a~ Selanik halkına hitaben bie y~~anistanın bir totaliter dev-
' ~I g· d k d" h ' • q~ru on ercrc . uş~ıanın _ a\ a le tin masum kurbanı bulunduğu 
c.,_ar"'larına karsı ~oster~k_leıı hakkındaki iddialara karsı, su ci -

•iten dob~·ı tebrık etını~lır. betler müsahede olunabılır: 
ltalyanların ı - Yunanistan, ken?isine_mü-

zaheret eden emperyalıst buyuk 

t hk • "' • demokrasiler ıtibi, arazi bakımm-a ı ramız dan, birbirini takip eden tecavüz-

b
. !erin mahsulüdür. 28 tesrinievvcle 
ır yalanı kadar •. Yunanislanın siyasi hudut-

ları ıcınde, Yunan olmıyan ve Yu
nanlılarla beraber vasamak iste -bud'. -d 4 (AA.) - Atina ajansı 

! 1 •Yor: 
iıldt.ııvan prmıaganda.sın n re,·acta 
ita '•!arından b!ri Yunanistanın 
1-J •tsız ve şartsız itaatini istıyen 
IJ:J.Yan ültimatomunun reddine Yu-J 
lok ""~ !~tinin arzusu hilafına ola
Jtı; Ue kışi tnrafından karar \·erıl· 

1 
ıı,:, ~ldu.J!udur: Kral. Basvekil, ıı:e
D:ı ·urınav baskanı. Düşman pro
lt.ı ~;u,·dası bu kaba yalam tecavüz~ 1 
it ı ;ı sictdctli bir mukavemet ıı:ös· 
ı..:tııckte olan Yunan kıtaatına 
ıı. Y~ı-eler tarafından atılan bevan
te;;,ı•lerle vaymı.ştır. Ölümü csa
~Gk• tercih ederek bir hamle ile 
~ ~lll<!tin etrafında loıılanmış o
~r !Uuın mlllcline karsı bu tah· 
11q:tniz id<tavt tekzip eylenıeği 
~ 1 lnumsuz addediyoruz. Bunu 
•.~ düsmanımızın mukaveme-
11! ' nasıl carelcre bas vurarak 
·~k istediiıinl ve nasıl bir sinir 
tq,,ranı icind,,.1:tldu~unu be,er \'e
lııek~ı _muhafaza edenler egc·.ter-

ıcın kaydediyoruz. 

ltalyanların 
Propagandası 

miven yüz binlerce ahali bulu -
nuvordu. 

2 - Yunan arazisinin küçüklüğü 
enternasyonal hayatta, ceza ıı:örme
mek icln bir hak teskil etmez. Har
bin bidayetindenberı, bitaraf bir 
devlet sı[atile kendisine düşen sa
rih VJll: \.."·L· ıi ihlJ1 t.:tmi~.t r Yuna
nistan. kendini İnıı:iltcreyc teslim 
eylcmls ve İtalva hükumetinin bü
tün protestolannd:ın teıı:afül etmi:r 
tır Bu ~j~:ı iki ay l \"\'Pf. P: t,ı;ı ~1ii

kıimetine. resmefl birkar defa, tut
tıı.ğu hattı hareketin ida=s:n;n 
harp demek olacafrı bildirilmist.r. 
Demek oluyor ki, Yunan hükumeti, 
zamanıooa vazivelten haberdar e· 
dilmiştir. 

3- ı...·t.·-..-n art.zisın.n klı _.:, ·.'i::~·: 
nazarı dikkate alınırken, İngilte -
renin ve fnı:iliz filosunun büyük
lüğü de ayni zamanda naz.arı dık
kate alınmak lazımdır. 

Demek oluyor ki, İtalyan hare
keti, kücük Yunanistana karsı bir 
tecavüz değil, fakat İngiliz - Yunan 
mütte!ik büyük kuv»ctlcrine kar
sı bir harekett:r. Demokrasiler bil' 
İalvan tecavüzünden bohsedecek
leri verde, Yunanistanın şavanı 
muahaze hatalarından b:ıhsetme -
lidirler. 

lıj~'.·~a 1 (A.A.l- Atiııa aj~nsı 
ta ~tı~·oı·: Şiı~\di di.isman propa
>ıııtıh'ası simali Ynnanistanrla gü
~ . ır Rumen eblliyetinin mcv
lııı dıv•tinrieo bah,etmeJ..t~dir. Bu 
~, daı.ca U)durma>a k1'aca cevap 
ıq~':.,•k sun .. SÖilivclinı ki Yuna· 
~.,,,:•landa Grek - Valak lehçesi 
t~ı ~'lan hirkaç bin Yunanlı mev
~i 1 ~'• de bunların Romanya ile 
l'tıı~ır alakaları yoktur ve hara· 
d~ il Vtıı·l!<IC\"C1'likleri. ile ll\C!5hUJ.'"" 

İtaf }•anlar da ar-
tık müşkülattan 

bahs!!divor 

r ar 

li ı: 1~ 1 ~anlar hu yurtseverliğin de
ti• rtı ~İntJidcn görmüşlerdir ve 

'«cklerdir. 

Gülünç bazı 
havadisler 

\ij~:ina 4 (A.A )- Atina aj~n.sı 
~ti-' r~l'or: It.l} an tay,·arelerınm 
lt,;lk•ık Ü<erindrki Caali~ etleri 
d, l!ıda İtal~·an ajan'1 taraf:n· 
tô~ \·apılan tebligat fevkalade 
~,. "nrliir. Malümdur ki bu faali· 
~~ ı·a l nız sivil halk arasuıda bir 
llı i t~asumun ölmesile neticelen· 
~•h •r. ltalyanlar ;se •askeri ve 
llıi,~'. hodrflere, birkac harp ge-
1ııt tı' 1le bir ticaret vaultruna isa
t1~ •r \';\ki olduğunu, antrcpola· 
dı~; depoların ve kı$laların }akıl
<!~ nı •e bir ta) yarcııin diişüriil -
•,ıulınü. bildiri)·oılar. İtalyan taf
~t •ı,şıuı:u esason malum idi. Fa-

'° 1 tt~i ~ anın bu dereceye \'arabile-
llı hiı• zaıınclntiyordul;:. 

i: uydurma 
habar ca~ila 

<\• 
h, tj a 1 (A.A.) - Atina ajansı 

ı::, tıy.,r: 

~ ~~ terı ,·erildığı kaydedilen 
lıvıı at Yabancı memlel;etlerde 
q,~~Ulan Viln ıs habcnl'rC nazarı 
~· ~ı ct!lbcdcrız. Nikkım Bel - 1 

~ı Wtan Vrcme ıı.ı.zetc..,, D. N. 
\b,:~ına atfon dun ne~rettıği bir 

~iıı4ıı e İtalvan kı<'alannm Yuna
~~ lıu no_ kılmoctre nüfuz etti.k
.:"l: dırılmektcdir. Bn haberin 
~~~~ Uvdurma olduı!u be.van-

~-..aı'!nidir. 

Yunanistan - Ar:1ı1vulluılı: hu
dudu, 4 (A A.l- Stelaııi ajansı
uııı ınubJbiri, bütün \:puııan - Ar
navut budııdunun İla!yaıı kıtaatı 
faı·af\nd:ın a~ıln11:o\ eıI ;l,ğunu ve 
bu !.ıtantın kilonıcı,·cL: rrc i!c&!e
miş ,.c Kalamasin ")ıcs:ntle he lef~ 
lcrc ,·aro11ş oldul!arını bildirnıek
tcdir. 

Yan\·a m1ntaka.Hnda düş111an 
bir neh7e ınuka,·caıet göstermek
tedir. Yunan (1t"kaların1 -ı çok iyi 
teçhiz edilmi oldui!u iyi ve çok 
u1iktarda da batarJalara \'C mit
ral)özlere molik oldukları ve 
bJnlara 011thtcli! tipte tavvareler 
tarafından müzr.beret ed;lmckte 
bul•ıuduihı görülmüştür. 

Stt"fani ajans ının muhabiri, he
men hemen yoldan mahrum bu
lunan arazinin ve fena ]tavaların 
ika etmekte olduğu cok büyük 
müşkiilatlan bahseylemekledir. 

Rornı:ınya Başvekilin in 
seyahati 

Bükres 4 (A.A.) - B. Musoli -
ninin da\'etı üzerine vakında Ro
mava gidecek olan Baş,·ekil B. An
tonesco. Bcrlini ziyaret iı;in bir 
resmi davet almıştır. General An
tonesco, Roma s<>yahatinden sonra 
Berline !!İdecektir. * Ka .• re 4 ( .\ A.)~ ı)ün bii
vfrk lir .ılk küt!<si Yunan sefa
reti V'' l ·ı>iltne •" ·\lmml ıci•nlığı 
umur:ı ... h:ırarg5hı tnleruı' f.t.m
pati t(·/"1İ'ıi rlerir:~Jt.' oulun.nu~lur. * Kudils 4 (A.A.)-· ı-·,ı,stinin 
askerlik lıimıetine l'iwu ı. bütün 
Y nan! lan Filistmdekı ir ~il • or
dusuna ' mdiden gonullıı YJll -

mışlard r. * P. "'' ~ 4 (A \) -Al·mır ı~ı
lis le$! ıl.ıt, reısi ll 1mlcr d .. ı, t..ı.r 
tayyar - ık Rı:ımıı) .. ı: lm•:;.·r. 

3- S O N T 1 L G .il A F - 4 ! İMİ Tt:Ş&IN UHO 

Üniversite bu sabuh lsoN24SAATlal l Türk - Sovyet açılıyor 
) Kayık salınca-

o~·ta şarkta 
büti:n mevziler 

takviye edildi 
Kahire 4(A.A.)- Köyler: İnı,i· 

liz Harbiye Nazırı Eden, Orta 
Şarktaki l:ütiin cepheleri tefti~ 
seyahatinden Kahireyc dönmiiş
tür. 

:Eden siındiye kadar Filistinj, 
Şarki Erdünü, garp cölüuü, Har· 
! umu, Port - Sa idi 'e Gedareü zi
.varct etmiş, bu ıi)'aret esnasında 
Eden, askeri !cumandanlarla ınüs
takbel planlar üzerinde görü.; -
mü:ş ve kara, deniz ve hava servis· 
lerinin scfieri1e konferd.nslar yc.p
nuştır. 

Sura!ara göoderilcn 3Skc.r \'C 

malzeme çok İ)' i surett~ kullar.ıl
mı~tır ve nlcvzilt.:.rin nıahsüs su
re~tc tak,:iye cdihniş ::ulundi!ğt~ 
aşik:3rdlr. Eden, her ~·erde, sub-1y · 
lar ve erler arasn1da tam bir iti
mat hissini mi!sahede etmi:"?f ,, .. 
Erlt>rin ve suba:\'lar;ın ve-~ine ar
zusu düsn1anla karşı kar~ıya ~ı!J.· · 
meklir. 

Çörçil yeni 
beyanatta 

bulunacak 
Londra 4 (A.A.) - Reulerin par-

lılmento muhabirı bildirı.vor: 1 
Başvekil B. Çörcil. Avam kama- 1 

rasının önümüzdeki ilk toplantısın
da mühim beyanatta bulunacaktır. 1 

B. Çörçil İtalvanın Yunanistana 
hücumu neticesinde doğan va:ı:i -

yeti bahis mevzuu edecek ve belki 
de İngillerenin Yunanistana ya -
pacağı vardım hakkında sarih ma-

1 lümat \'crccı:"ktir. 
B. Çörçil, Hitlcr ik l\fa~al Pe- ' 

ten arasındaki ııörüsmclere <le te
mas edecektir. Bas,•ekıl, nihavct 
İn.giliz hava kuvvetlerinin Alınan
va ve İtalvava karsı h:icumların
d::.n da bahseylivcceklir. 

B. Çiircİl'in bevanatını mülea -
kıp, bütün partiler azasının işt'.rak 
edeceıti bir müz:ı!~ere yapılacaktır. 

Habeşi~tandayc
ni muharebeler 

Kahire 4 (A.A.)- K •rede ncş
edilen bir teblııl:e göre, lngiliz tav· 
vareleri Gondar - Habesistan yo
lunda nakil vasıtalarını, knaat te
cemmü.Ierini bombardıman etm~
lcrdir. Nakil vasıtalarına tam ı;,a
betler kaydedtlnıiştır. İngiliz avcı
larının hücumur.a uğrıvan bir İtal
yan tavvarc;;i düst:rt:'k pa['\'.:ılan

mıstır. 

Yunanistanda İnf!iliz tavvarp -
!eri İlalvan ı:nevl!lcn Üzt'rınde ke
ş.f ucusları yapmışlardtr. Bir in
sı:iliz tayyaresi dPnızde bir !tali-an 
denlz tayyaresini dü~urı-1 üstür. 

lo:1drada ilk d!. fa 
tehl"kt.ı iRar0{i 

v ıriıci 
Londra 4 (A.A ) - :c,·Jiıl avı ba

sındanberi ilk lc{.:ı otura~: evvelki 
gece Londrada tc-'ıhke 1 s.~rcti ve
rılmemishr. 

Ahnan tavvar ~leri yalnız İngil
terenin fimali sarki ve şınlali garbi 
mrnlakalan üst~nde ucmuşiardır. 
Duku.z. banıba alılnııstır. 

Dun ııundüz Alman tavvarcle
rinin faalıyeti mal;dut olmuştur. 
Mün!erıt uçan bazl tavvareler. an
cak hafif hasarlar vanan b~ınba
lar atmışlardır Ba11 yerlerde. Al
man tavvareleri s'ddetlı top ateşi 
acmıslardır. 

Dün bir düsman bombardıman 
tavvaresi düsürülnıüstür. Bir İn
J?iliz avcı tayyaresi üssüne dönme
miştir. 

Tobruk üssüne 71 
hücum yapı l dı 

Londra 4 (A.A.) - İtalyanın 
harbe gii'diğ'i larilıtcnberi fngiliı: 
tayyarelerinin Tobrnk deniz üssü
ne 71 h,;cum yaptıkları dün Ro· 
mada kabul edilmi,tir. 

Ru:ı:velt Mareşal Petene 
mesaj yollamış 

Londra 4 (ı\.A.) - D., '. B. dün 
Mar~sal l'eteniıı Iliiler - Petea 
nıül3L..rıtı esnasında Ruz.veltin 
kendisine güodcrd\ği mesaja f:t; 

vahım yolladıjııııı bildirmiştir. 
Maresaiin cevabın.!11 ınetni walfiuı 
dei{ild:r. 

.. d k. dostluğunun 
ıçın e ı . 

H" d" I ıhyası a ıse er (Başmakaleden devam) 

(Bu yazının metinleri Ana
dolu Ajansı bültenlerinden 
alınmıştır.) 

Telhis eden; MUA.1\fMER ALATUB 
iBugiin İtalyan - Yunan harbi 

başlayalı bir •hafta oldu. Ve bir 
haftalık harekat, Yunanlıların le
hinedir. Son yirmi dört saatlik mu
harebe vaziyeti söyle hulasa edi
lebilir: Epir ve ııarbi Makedonya 
cephesinde şiddetli lopçu düellosu 
olmuştur. Arnavutluk arazisınde 
Yunanlıların kazandığı ileri mev
z.iler el'an Yunanliların elindedir. 
Ywıan tayyareleri Göriçe ve Er
ıı:eri tayyare meydanlarınt muvaf
fakivetle bombardıman etm~lir. 
Bir İtalyan tayyaresi düşürülmüş-

tür. Iki Yunan tayyaresi üslerıne 
dönmemiştir. İtalyan tayyareleri 
de Palras, Korfo. Ya.'lva ve Girit 
adasında Han va ve di~er köylerde 
sid ah:ıliyi bombard:man etmiş- I 
lerdir. Ölenler ve yaralaııaMar \'ar-,· 
dır. İn,;ıiliz tavyarel< ri Yunan tav
yarelerile birlikte Tiranı bombar-
du:nan etmistir. I 

Itah·an resmi tebliğine ıı:öre. Bor-ı 
f!Q Tillini'den Ponte Terati ve Ka
libahi'v" doi;.ru ilerlemekl~dir. 

İNGİLiZLERiN YARDI.MI 
İngiltere Amirallık birincı lor<i<ı 

Aleksandre dün al.sam bir nutuk 
sövl~mis, Ciride İnı?iJ:z müfreze
lerınin cıktı~ını. Yuna.,lılark de
nız ve hava üsleri hakkında müza
kcrckr vapıldıi!ını. bir Ingiliz as
keri heyetinin Ati naya vasıl oldu
~unu ifade elreişt'.ı:. Atinava ~elen 
Ingi!iz he.veli bır ıı:eneralın rı..-a - ı 
selindedir. Bu heyet, Atinadaki 
Yunan umumi karargahın:!a der
hal vazifesine baslamışlır. 

Ytınan Başve!<ilı Metaksas ver
d.f(i beyanatta. İnııilterenın Yuna· 
ni3tana yaptığı rrtizaherelin ümi
dinden fazla oldu~unu ;'Öylemişır. 

SIVlL HALKTAN OLENiltt 
Melaksas, Patr:ıs hükına radyo 

ile hitap ctır.i'l, <i~ır.cı.n:n OOm -
baro l.'T.anı neticesinde bu tiChirdc
sivil blktan ö!enler;n fnla oldu
ğunu ~öylemi~. dem:~t.ir ki· 

•ÇJ 1< kan aktı, fakat bu ka~. 
davam~zın kudsi mahİ\'Cl°Jle kar.;: 
olan iman:mızı takvı ;e eL1!ekte ·_ 
ciir .• 

Curr..artcsi günü ö,~lcdcn son, a 
Sel.ir.,i~e vapılan ik• hava lıucumu 
ernasında bir miktarı coc~k ol -

mak üzere 200 kadar si\"il ölmu,. 
tür. 20 düşman a\•c: tan·aresi Se
lanik mahallelerine hucum et -

miştir. Bir düşman tayyaresi dü-
şiirülınüslür 

MIHVERlN .!ı!UVA~'~AKİYET
SİZLIGI 

Londrada çıkan •D·~I'!, Tcl~r1f· 
ızazetesi. Yunanistana yap·lı~ -~~ta 
olan yardımın Mr~ı.rın n-.i..'d"'taa -
Sln! as]a zayı flatm1,yacağ°HH yaz -
maktadır. Londra g:ızctcler~ Ital
yanın hu son lecavüzi.ınü, mihve
rin bühn tc•ebbüsleri ara>ında. 
ilk ar:dan itih3rı.:ı ınuvaffakivet -
sizli_ğ"c uıtramrş b~r hareket ci~rak 
göstermektedir. 
BULGARİST.~HN VAZ1YETt 
Rövtcrın bildirdi itrıne ~öıc. I,,ond. 

kılı hattı hareketi kar~ısında ll'los
kovanın bir an bile şüphele düş
n1esi ve Türkiycnin siyasi gidi -
.:;inden kendi emniyeti hesabına 
kuşku duyması ancak haksızlık 
ve hata olabilirdi. Milli Şefin •her 
ikiıniu de atfedileıni)·ec:ek olnn 
buhranlar geçirdikten sonra• di
ve tavsif ve i:ıab buyurdukları bu 
tereddütlü devreler atlatıldıktan 
sonra So•yet Rusyada Tiirk dost
Iu~ıın tekrar eski mahiyetini 
kaunmıs bulunmasını biç şüphe 
yok ki Moskovayı tam isabetli du
ruın ve tutumu üzerine getirmiş 
1ıulun.dunı gibi cenııbu şarki Av· 
rupasının sulhunu korumak ba • 
kımmdan da Türk - Sovyet leş· 
riki mesaisine asli ehcn1n1il·ctini 
kazandırınışhr. Dünya ıbuhranı 
ne mahiJ·et iktisap ederse etsin 
mııhaJ.-!-ak 1.-i l'iirk - Sovyet dost
lııc•u Milli Şefin de izah ve işaret 
buyurduklorı gibi •haşlı basına 
bir mewudiyet• tir. Ve Türk dost
lufrt•rrl:ı Mosko\·nn1n kendi cmni~ 
yeti, kendi rnhatJıJl-ı. kendi mü -
dafaa'iı bakımından dairr.a 'kazancı 
vardtr, hicbir ihtimal ile 7.ararı 
~·oktur. Kuv~·etli bir Türkiyf"nin 
emin ve san1İn1i dostluğu SoV)·et 
Rusya irin ne lradar favd3lı ise 
hir süııhc ~rok Jıi Sf)\·yet Rus~·anın 
miit ... kabil ve miisterek dostluğu 
da !'arki Akdt'niı, BPğazlar. ce-nu
bu sarki Avr11pası ve Tiirkiycnin 
emni"e: böJarl .. rindc sulhu koru
ınak hal·unındun o kadar faydalı 
ve her iki tarafın ınenf:::atincdir. 
•Kiws:enin "Zararına oln11varak 
y:alnız ınf'n11cket1,.r:nlizin nerinc 
j~livecek,, olan bıı nlüsterck dosf
lu~un tekrar tPc~lli<i muhokkak 
ki. daha ,imdiden istikbal lıartise
lerjnin in!·i~ı!l:ırı iiıcrintle ha· 
yırhah tesi.r:ni g!.)slern~iye ba~lı
}acalıtır. 

ETF.M İZZFT BENİCE 

Amerika seçimi ve 
A\ t"np;ı. harli 

(2 · ... cı oalı fc•den devam) 
Bu scbeblcrden do!a.} ui:r kı, hunu 
:ılcncu ı,rostt:-rmel.t!"n ~c ... innıl·~L~ 
berah<"r. İugfliz1rr, Rt:z\·elt'ın ~e
çilmesini tentenni etm~ki1-ı:l.ic lcr. 
Acab·ı hu teuu.:rıni tah3k! ... uk <-de
cek midir~ F'~lhak:ka Rıııvclt'i,, ı 

seciln1esi deh:ı ht ,·etti hir ihi"ın:-,ı- 1
1 

dir. BugünLü \"a.t:İ) ete ~;jrf', Aıner
ikalılar, Wilki~'nin be~ ihtimaline 
liar~p. Ruzvelt'in k~zar.ına ihtin1ali
ni sekiz olar·ık teshil etmi~lerdir. 
Fakat Anı~rikn ~e~)ınleri daiına 
=:iirpri:.rlrrle doludur. Ve !;e('tm ~ü
nüne kJt'lar neticer: n ~ö;vle veya 
büyle olarl!ğı hali obrak iiylcne 
mcz. S('rim giinünlin ari(t·~inde 
çtkıın bir siyusi hadice lıilt.•, haı.:ın 
net~t'f' Ü7t"rine nıüe~!>;r olur.B,jnun 
i(İn "ikincitesrin a~ınuı birinci 
pazartc~ini tal:ip edeC"ck sala günü
nü") ani 5 ikincnlt>~rini hcklcnıek 
lizınt~ır. 

ra diplomatik nıal>fclleri, mfu;kü- !=============== 
ıat çıkarm:ln~ası ic:in ciün, Türki
yenirı Bu!g;,ıristana ~arıh ıhtard1 
bulunmasından \'C kat'i, s:kı ha· 
reket hattınüan merr:rıun göriin
nıekte~ir. So\'"\·etlrr Birlis?inin bir 
harekette bulunacacı beklenme
nıeklP bo::raber, ı:.u memleketin d~ 
Türki enin haltı hareketile mu -
tabık -ı!-iu~u· zanncdiln1ektcdir. 

!lir Stokholm gazete~inin yaz -
dıi(ına ııörc, İtalya, Türkiyenin 
müd3ba!esine mevdan vermemek 
için, hic değilse, şimdilik Yunan -
italvan ihtilafına kar sınaması icin 
Bulgaristanı iknaa çalı mal<tad~r. 
Bu ,l!aıeteye ııöre, Bulgaristan, 
ronradan kendisine toprak veril
mek suretile mükiifatlandırıla -
cakt•r. 
HİTLERİN SULH $ARTLARI 
Amerikan Columbia radvosu • 

nun dün akşamki neşriyat;na gö
re, Hitler, Amerika hükumetine 
yeni sulh şartlarını bildirmiştir. 
Bu sulh ~artları söyledir: 1- Mağ
lüp ve i5tila edilmemiş olan İn -
giltere olduğu gibi kalatakt.ır. 2-
Halihazıı da hemen bütün Avrupa 
Alman nüfuzu altında bulundll -
ğundan istikbalde İngilttre bu 
kıt'ada hiçbir siyasi nüfuz tes , 
vapmıvacaktrr. 3- Hitler İngilte
re ve Amerika ile on st:nc rçin b·"° 
ademi tecavüz pa:.tı yaoo-r.ağa ha
zırdır. 
Bu ~artlar Amerikanın Fransa

daki büyük elcisı vasıtas'le bıldı
rilmistir. 

İngiltere Bahriye Nazırı ise, 
söylediği nutukla, Hitleıôe sulh 
yapma~a imkan olmadığ nı sövle

''ut milli hareketi .hda.ı. edtlec~;iı 
sanıltv()r, 

Ilövterin bildird.ı.~inc ~üre, .J k
reste.;.ç;i veni Tuna konferansı üc 
~ündür toplanmamı~t r. Alman 
murahh1s heyeti, Sovyct murah
hasiarilc daimi surette tenoas ha
lindedir SovYet murahhas heve
ti.nin iddiasın-a göre, Almanla~rın 
kurdukları rejim, nehrin k.ontro
lünü tamamen Almanların eline 
gecirmektcdir. Halbuki, nehrin 
bir kısm:nın kontrolünü Sovyetler 
istemektedir. 

Evvelki gece İngiliz tayyareleri, 
şimdıve kadar ıtörülmeımiş bi~ 
şiddet ve kesafette Berline hücum 
etrr,iştir. Büyük çapta bombalar
la hasara! ika edilmiştir. Demir -
yolları, ı:arlar, elektrik santralı 
bombalanmıştır. Yangın bomba -
!arı çok büyük yangınlar çıkar -
mı.ştır. İlk akın saat 20 de başla
mış ve iki saat sürmü:;tür. Atı -
!atı bombaların saytsı yüzlerce
dir. 

Amerikada Reisicumhur seçimi 
varın yapılacaktır, Gelecek dört 
~e için Amerikayı kimin idare 
edeceği henüz belli değildir. Ruz
veltin veya Vilkiden hangisinin 
secilecei!i hakkında sarih bir şey 
sövlenemiyor. Ruzvelt, bir nutuk 
sö'·Jiverek, üçüncü defa namzet· 
lii!ini kovmasındaki se<heplcri an
latmış. dünyanın buıı:ünkü ahva-
!ine işaret etmi~tir. ' 
NUTKfü HARIÇTE AKiSLERİ 

İstanbu.J Ünivec ·iteı-ıi bu sabah ı;aat 
sekiz buçukta merasimle atllmıştır. 

Bu müna~ebetle tekınil profesör. de
kan, doçent ve &.alebe1er merkez holi.Jn
de toplanmışlar ve ev\'eliı hrp bir a
ğızdan İstiklal ma~ımtZJ söylemiş1er
dir. Bunu Rektör B. Ccmır Bilsclin aÇIŞ 
nutku takip etmi~tir. 

REKTÖRÜN NUTKU 
Üniversite Rektörü nulk~na: cSayın 

profesörleı·, genç arkadaşlar: 
ÜniVentitenuzın 8 inci den; yılını a

çıyorum. BugUn başlJ>ılakta olduğumuz 
ders yıh kutlu ve verimli olsun• diye 
başlamış ve Ankaradakı Oıl, Tarih~ 

Çoğrafya F•kUJtelerinio de bu saatte 
açılmakta olduğtınu, İstanbul Üni.vcr
sitesi namına bu merasime ü~ dekanın 
mümessil olarak zünrle-rild!klC'"rİni bıl

direrek cAnkara Faku.lelerini bu ınıi
na!.ebeUe buradan ~l:imlanm.> de
mi~t.i.r. 

B. Cemil Bilsel bilılhare; 

- c~tiliellerirı btiyüklüg:unü il~m 

ınüesse:o.eleri yapar. Dü11ya bitti.in ilcr
•m~crini ilim messeselcrinden alır. 

Bugün millllcr karada, havada, deniz.
de- bclrp ediyorlar, fakat amansızca harp 
ediyorlür. llarp in~nL'.rda fazilet, fe- l 
d.::ı.karlık duygul..,nnı yukseltir, kahra-

manlık menkıbclerinı s,·oğ<\llır• dcnıiı.i 

ve bundan sonra Ünıversı\Prle profe
sör, dt\Çent, talel>e \'&Z;yetı \'C' imtihan
lar hakkında i1..ahat \'enniştır. 

Bu izahattan anlaşıldıgına gi.>re bu 

yıl ün:versiteye yenıden l .872 kiıı kay
dolunn1:Jı;tur. Kayıtliira bir hafta daha 
de\•am olunac-akhr. Kadroya 6 yeni 
profesör, 8 doçent ahnmı,s, 5 doçent 

terli etmi:)lir. Bu yıl umum !aklilt<"ler
de iınthanlara 5.547 talebe gir111 iş bun
lardan 4.356 sı terli etınıştir. Yine bu 

sene, Tıl>dan 290. Hukllklan 112, Fen
den 132, Edeb;yatlan 76, ikt.ısaddan 
31, Di~ tab.:ıbct:nden 18 kişı olmak ü

zere 696 genç Üni\ e. tec.lcn n1czun ol
tnll;jlur. Bu yali:,;.ı imtihanlarda muvat

fak;yel nısbeu yuzde 90 - U4 11 bul
mU:ltur., 

Reklörun nutkundan 2:>0nra Neşet Ö- ı 
mer İrdelp Jik dersıni \·e-rın İ;itir. Bil.i

h.iire de talebeler )'<'kdlğerıni tanıya

rak f::ıl~Cltclere d:.ığılnıış~Tdır. 

ANKAR..\DAKi MERASiM 

Ankar3 4 (Te!c!onla - IlukıJ?t fa• 1 
kli!l<! b~t sab:ıhtan llih.tren yeni yıl 

tc:iri: ,,ıra b~l.::ı.nıı;)tır Binn cı ınırta bu 
yıl :!00 rıehari t.Jl{"!>.? k11.; ıJolvnnuştur. 
Duhul iın•ihanııu k:ızananlardan 50 !ili 
leyli olarak dc\•aın edt>Cel.:!c ··dir_ Geçen 
yıllJrda k.3ydolunup ta l>ıı LE"ne kaydı
nı yerııl~tirenlerlt'" l>i:1-lf1cle l>irinei sı

ruf mevcudu 600 i.ı bulmuştur. B.ı 

nıikt.::ı.r İ,-t3nbul liukuk fakultesinin 
birine~ ı:;ınıfındc.n da ço." (azl:ıdır. 

~ 

-0--

Çocuğa ezdi ve 
sonra kactı • 

Zincirlilrnyu yolunda fec:i 1ıir 
kan1;yon l.azası olnıuştur: 

Ziııcirlikııyıı insani okulu tale
belerinden 337 ıe,·elliillii Asım 

Bilgin arkadaslarile n<falt yol ke· 
narında dururken Biiyükdcrede 

çalıstığı tesbit olunan hir kamyon 
hızla <;ocukcağıza rarpını' \'e al
lıııa alı;ı bir müdrlet •Ürüklcdik
ten sonr.ı ka('ını'"ıtır. Yaralı Şi~li 
çocuk has.tanesine kaldırılını~tır. 
Firari çofür arann1:ıktadJ.r. 

Almanyada üç yüz 
talebemiz var 

İtalvan · Yunan harbi başlanl!l
cındanbcri inkıtaa uğramış olan 
Avrupa ıle İstanbul arasındaki 
konvansiyonel seferlerine tekrar 
ba<lanmıs ve ikinci konvansiyonel 
bu sabah şehrimıze gelmıştir. 

Alm ,nHda tahsiide bulunar, tn
lebelerimizden İsmail Nuçan da 
ayni trenle ıı:elmistir. Hanovr şeh
rinde makine mühendfaliinne ça -
lısan bu genç Alınanyada üç yüz 
talebemiz -bulunduğunu ve hepsi
nin tahsillerine devam ettiklerini 
söylemiştir. 

Bell?l'attan ıı:elen 10 İnıı:iliz de 
buıı:ünkü konvansiyonelin yolcu -
ları arasındadırlar. Bunlardan do
kuzu Hindistana gideceklerdir. 

Şehir tiyai:roıu 
İSTİKLAL. CADDESİNDllİ 

K OMEDi KIS~DNDA 
Bu akşam saat 20130 da 

DADI 
Şehrin her tarafına otobüs tepıin 

edilmistir. 

i
lki balıkçı gemisi battı · 

Lvnci• 1 ( A.A.) - Amirallık da-

mü;tir. 
Alinadaki Arnavutluk orta el ·ı 

si, General Mctak.:ia!:iı ziyaret 'e
derek İtalya ile mücadelede Ge -
neralin emrinde olduğunu bildi -

Milli Sef İnönünün yıllık nu -
tukları hariçte fevkalade tesir v~ 
akisler vaomıştır. Londra bu nut
ku çok iyi karşılamıstır. Balkan
larda ve diğer memleketlerde de 
iyi akisler bıralnıu.ştır. Ecnebi 
matbuat ve radyoları. Reisicum
hurUırnuzun nutuklarının tefsir ve 
mütaleasile ıı:ünlcrce mes,gul ol
muştur. Türkiyenin kat'i, azinı -
kar. açık ve dürüs politikasr, her ı 
tarafta takdirle kar~ılanmakta -
dır. 

l iresi, Hlckary ve Lort İnchcape 
nıı..sel:ah balıkçı gemilerinin d~- 1 

1 
ınan tarafından balınlmı.ş oldu -
i!~nu bildırmekt!"dir. Bu ııemiler-
deki mürellt>battan ölenler n ya
kın akrabası, v;uıyetten haberdar 

1 edil.mİŞlf. 

mi,,tir. 
Eki, bQtün Arnavutluğun müs· 

tevli alevhine ayakbnmak sa.1 -
tlni salvrc:•7.lıkla bcklediQ"ini il..iv~ 
etmiştir. Yunanistanda biı Arna-

ğından düşen 
çocuklar 

Ü•küdarda oturan 14 ya~ında 
Nazife ile kardeşi ll ya•ında lllu
zaffer dün Üsküdarda b~Jram ye
rine gitmişler ~e Tahsinin kayık 
salıncağına binmişlerdir. Salıncak 
bir aralık çok hızlandığından (O· 

cukların ikisi de yere uttnuşlar \'O 

muhtelif yerlerindeıı yaralanmış· 
lardrr. 

Ferikö:.;-ündc mukim Ali ismin 
de 12 yaşında bir çocuk İsmail. ıı 
kayık salıncağından düşmüş ve 
eheı•ınıiyrtli surette yaralanara k 
Beyoğlu hastanesine kaldırılmış· 
tır. 

Kasımpaşa sakinlerinden 0-.mu 
:ıılında bir rocuk da Kasımpaşa 
bavro: m )'erinde salıncakçı MıL~la
fa t:!lrahndan bedava sahnca.!!tı 
binmı·!-: istemesi yüzünden op<.l 
ile dcjviilmiiştür. 

iki esrarlı 
cinayet 

Z..t.bıl:ı ıki esrarengiz cinayet h3di

~e:.i talıkika;.ıle n•~ul bulunmıık.tadır: 

B:ı cinayet!ertien blri S:ıltanahınet
te eski hapı~hane arsa~ın<la vuk:ı~ g~l

miş ve o civarda bır k:ılubede y· tıp 

kalkan 86 ya_,;ında Salih kız.ı Ho:.vv:a ıs

minde bir dilenci kadının ces.~i. ~ırt
Iağına kadar kesili olarak bulunnıu;tur, 

Cebinden 20 para çıkan bu kadının 

zengin olduğu \•e para:ın~ tarru.ıan öl
dürü!dügtl an1·~}ıımak.tcı;1.•, 8·17.1 ip 
uçları bulunmuş ve bi. k·t~ kişı z. ..... 1 

altına at·1mt$tır. 

İkinc cinayete kurban ~;dcı1 d,.. L 

küdarda SeLi:nsız c.1dde.sinde I(lm ıl 
nanu digc· Kah:-am;ın ~tdında bir l ~tk
kaldır. Dakk.inınd1 gece vakti k .. rası 
parc-·ıJ.:ınmı~ olarak bulunınu.ş: ve )} .. 
ry~~ .ur. 

Bir otobüs yandı 
K...ı- :..ı. ~p.oı.şa _ SirK\"'Ci arasında 

i$hyen o4·b~Ulerden 30RO num:ır.-!ı o

tobu3 dı.in gece Koca Mustap~ad:ı 

benzin doldururken bir ıştial netıc-e

sinde tu:u.şı p yanmı~tır. Arabaya he

nüz y()lcu a1m.:ln11~ old:ıiundau nüfus

ca zayıat yoktur. 

Zabı ta 1 otel ve 2 
pansiyon kapattı 

( 1 inci sahifeden d'1.•am i 
üç crkei(i holde tutmu\lardır. 
Beyoğlunda Z:ınbak sokağında 

l\ladam Anastas)·:ının •PDn~iyon• 
nanıile isletti.ği apartın1anu1 gizli 
bir fuhus yurnsı halinde işletildii(i 
öğrenilerek dün ı:ec~ bur:ısı ba
srlmıs ve dört genç kadın, durt er. 
kek odalarda yakalanmıştır. 

Taksimde Kurabi~;eci sok~ğın
da M:.danı Frosun pansiyonunda 
da :ıyni suretle dört çift ~tc r:rçı · 
riln-ıistir. 
Fuhuş yatağı otelle pansi~ on lal· 

mühürlenmiş ve yakalanan ka -
dınlar n1ua~encye gönderihni~lcr· 
dir. Kadın1aı·cian ekseri~i de- haıt -
talıklı cıkmışttr. 

Operatör Doktor Hazımıa 
te tekkür 

Ayağıma yaptığı mu\'a{fakıvelli 
bir ameliyatla beni b.;yük bır ız
tıraplan kurtaran muhterem pıo
fesör doktor Haz;ma en derin tr
şekkürlerircıi alenen bildirmeyi 
bir borç sayarım. 

Muharrir Münt~kim 

Asliye bi.rint'i hukuk* hAkitrıli~in:d~n: 
İ!C;tanbu1, Beyazıtta Sarac: İshak ma

hallesinin Molla~y sokak 24 No. da 
oturan Hakkı Sözer t:.rafından Sirke
cide Meşrutiyet otelini ikametJeıihı da
imi ittihaz ettiği bildirıien tayya~ yila 
başılanndan Salih aleyhine ikanıe oıu .. 
nan İstanbul altıncı noterliğinden mu
satidak 2:9 eylUl 930 tarihli muk:t\•"l~ 
name iJe davacı Hakkı Sö7.er taraftn
dan mumaileyh Salihe verilen 535 lira 
ile ayni mukaveleye tevfikan ıt:wnı 
taahhüt eylediği (sekiz yüz) lira ki 
ceman (1335) Jiranın tahsili davaıu ü

zerine mumaileyh Salih namına bera1' 
teblil gönderilen dava arzuhali teblil 
ilmühaberine \'erilen meşruhata nau
ran mumaile_yhin Jkametg3hının meç .. 
hul olduğu anlaşıldığından bili teblil 
iade edilmşi olmak!a mezkO.r dav.:ı ar
zuhaline karşı nan tarihinden itibaren 
bir ay zarfında cevap vermesi lüzumu 
ilanen tebliğ olunur. 940157 1 
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bir tek j!st "Nazım paşaya karşı yapılacak 
vardı: Başını uzatmak, ben de onu yaptım: 

hazretler ı l ,, - . Haydi, •urunuz paşa 

Hariciye nazın Noradönikyan 
efendi büvük devletlerin nesinde .. 
Osmanlı saltanatının izmihlalden 
kurtarmak çarelerini arıyor! 
Kiımil paşa hasla. 
Ve hasta hasta Babıaliye ııeli:ı 

ııidıvor. 
İsla.J_}bulda müthiş bir kaynasma 

var .. 1'esrinievvel ayındayız. Ş~y
hulislam emir veriyor: 

•-Orduya (zafer muskaları) ha
zırlanacak .. Ve bunlar bir heyet 
rnaTifetile asakiri şahaneye tevzi 
edilecek!• 

Görüyorsunuz ya, artık. tutuna
ca"k lıicbir kanı kalmamıştı. Şey
huEslam: 

• - Ba-bı Allaha bas vuralım!• 
Diyor ve o bile cBabıali> den ü

midini kesiyor. 
(Zafer muskaları) ndan vüz bin

lerce hazırlanmıs. bir hevoet mari
frtile Hadımkövünde baskuman -
danlık kararı:ıiıhına sevkediml~ti. 
Nazım pasa muskadan zafer u

macak karakterde bir adam de -
itikli. Fakat, ordunun maneviyatı 
o derece bozulmuştu ki, cmakamı 
me . .,;Jıatin bu ulvi yardımını alkıs
lamamak elden ı:ıelmez?• cümle -
sile, bu teşebbüsü o da alkışlıyor
du. 

Jle,·et Hadımköyüne vanr var
maz hiç ummadığı, tasavvur et -
medi!'!i bir vaziyetle karsılaştı. As
kM in hakikaten manevi vatı bo -
zulmustu. ·Heyeti nasiha• ]arla 
•Zafer muskaları• ile rnziyeti kur-ı 
tarmak imkansızdı. Hadımkövüne 
~den muskacılar (!) Nazım paşa
nın emrile fırkalar arasına -van -~ 
]arak. mucizeler temin edeceğini 
iddia ettikleri .zafer muskaları• nı 
askere dai!ıttıktan sonra. tekrar 
Hadımköyüne dönüyordu. 

Hoca Mustafa Asım efendi (2) 
Harlımköyünde, ııenç ve güzide bir 
erkiınıharo ıabitimiz tarafından 
söyle bir hitan ve itaba maruz ka
lıyor: 

•- A hoca efenai, İstanbuldan 
buraya kadar - ı:ıerçi uıun bir yol 
cH!i!il amma - mademki ihtiyarı zah
lll<'t ed;p .ıı_eld.iniz .. Hiç olmazsa, 
şıı miıskalarrn yerine, askerimizin 
isine. midesine yarıvacak bir ~v
ler eetirseydiniz!. (3) 

kiline şikayet etmişti. Birkac sün
ııülü ile <lerhal Hadımköy•karar -
11i>.Jıına ııötürüldüm. Ne olduıtumu , 
ne olacaf(ımı bilmiyordum. Suçum 
yoktu. Gec vakit: Seni paşa haz -
retleri cağırıyor! dediler. Bir va
ııona l(Ötürlüdüm. Nazım na.a mü
kellef bir yemek masasının basın
da iki hoca ile yemek yiyordu. Bu 
sarıklı d.inlomatlardan birini der
hal tanımıştım. Kıt'amda belli tek- ı 
dir eden zat bu idi. O zaman bu 
darbenin nereden ııeldiği- ı anla -
anakta ııec·kmedim. Nazırr nasa. 
sarıklı zııta sordu: 

•- Bahsl'ttiğinnz zabi ~- 'lu mu
dur?. 

-•Evet paşam, ta k~rıd;s; .• 
Nazım paşa süzııün bir bakısla 

bıyıklarını silerek yüzüme dik d1k 
ibaktı: 

•- Efendi hazretleri. makamı 
rneşihati "1ya tarafından ordumu
zun maneviyatını takviyeye me -
mur buyurularak buraya ka<iar 
ııeldiler. Kendisine küslahca mu -
amelede bulunmuşsun! Efendi haz
retleriıun hemen eteklerini öpüp 
tarzive vermiyecek olursan, seni 
kurşuna di1diririm!• 

Bütün canını, varlıgını memle -
ketinc vakfetmiş ve bu uihırda za
man zaman dü .... manla carpısa.ı ak. 
ııöğsünd'en birkac yara almıs -ılan 
ben ve berum gibi her Türk zabi -
tinin kumandanına karşı yapacağı 
bir tek iest vardı: l a>ını uzatmak. 
İste. bun de on" •rnolim: 
•-Vicdanıma danıştım. Kendimi 1 

Jıcca ef~ndinin etekl,·rine ka<Jan~
cak kaJ:tt su,.lu buhr uvoruın. ~~a
amafih, kumnndanım.Jn e.mirl~rine 
;:öCsün:ii açıvorum,b 

Dı-dim, ceketimin düi!melerini 
çözdüm ve kurşun yarasile delik 
desek olan .ıröksümü açtım: - Em
rediniz .. Vursunlar! 
Nazım Pasa Tokatlıyandan ııelen 

'.Yerneid yıyordu; yemek aras:ndada 
ııarap içmek için misafirleri bulun

dul!u hocalardan olsun çelcinme
mişti. 

C<'fl1al Bey o zaman bize bu vak- (Devamı var) 

ayı (-Oy le anla t.ınışt ı: 1 -;iiiiiEiiİİİİİİiİiiimiiİiİİİim;;;~ \ 
•- Heveti nastha Hadırnkövüne • 

ııclerek. civardaki kıtaatı dolaş:rna
ira basladığı zaman ordunun iase 
isleri cok bozuktu. Bu yüzden - an
harl0ı-ım1z erzakla dolu olduğu hal
de - askerimiz açlıktan kırılıyordu. 
Vaiz'cr benim nııntakama ııeldiği 
zanıan, onlara: ·Kahraman aske
rim ze ne h~diyeler J?Ctirdiniz?• 
diye sordum. Daha öncdeen. yani 
h~\ C-ln ııcJmesmden bir ı?Ün e\-vel 
asJ.: Y'!rrımize ·b!r şevler dai,!ıtı --,_ 
caemı duymuştuk. B:.ı dağıtılacak 
6Cvlcrin birer kaiht narçasından i
bar,t oldultunu kim dü. üncbilird!~ 

Heyet reisi beni ~idrl,.tlc tekdir 
ederek: - Maneviyata imanın yok 1 

rnu• - diye ba~ırdı. Maneviyat, 
şıiphn vok ki. muvaffakiyetin en 
büyük iımillerindcn b!ridir. ''e or
dumuz canını dişine takarak, son 
lı addinc kadar tahammül etmiştir. 
'Midesi ııçltklan kuruvan ve kücü
l<:n, benı.i sıtm~dan ve bin bir has
talıktan sararan bu zavallı vatan 
bekçilerine bu (zafer muskaları) nı 
ezin <le sunınu için, der l?ibi dai!ı
tamaz<lını. Heyete: Siz onları bıra
kınız. Ben münasip bir zaman da 

1940 - 4! k ı ~ me\·siminin 
sen moda 

K A DIN 
ROBLARININ 

Butun rr.odcllerini 

YÜNLCLER ,.e TP.İKOTAJ 

Zen;:in çc~itlerini 

En son Jrf.)4._ıa 

KAD IN 
ÇANT ALARI'nı 
İstiklJll Caddesi Hacop-01110 
Pasajı karşısında 283 Nv. da 

BAYAN 
Maj:ıaza,ında bulursunuz. 

B1R ZİYARET KAFİDİR. 

tevzi ederim. dedim. Ertesi ı:ıün. 'lıı••ı•••••mmmı••ıaııl he~·et azası beni başkumandan ve- ı . 

YAVUZ SULTAN El!M 
Halifeler Diyarında 

No. 31 Yazan: M. SAMI KARAVEL 

Paşam, Mardini de alma~ gerektir 
Yavuzun gÔnderdif(i ağ.r lop -

lar, Mardin kalesini devirdi. Ti
mı.rlenge bile karii koyan bu ka
le Türk topları önünde yıkıldı. 
(H. 923) 

Mardinin düşmesi i1zerine Mu
sul. Urfa, Ceziretülamer ve sair 
kaleler. kabileler, ~iretler top
yekün Türk imparatorluğu emri
ne ve tiıbiivcline girmis oldular. 

Tlirk ordw.ıı Dl ·arbe4tir, Mar -
din, Urfa, ve ch·arı kıilelcrini fet
hevlemek ve bülün ka>bnil ve ~i
retleri yediidaresi.ne geı:irmıJde 
vüsa \lenmişti. · 

Kilrt ril ası 6~.vni nde ahenk ve 
-11 .. ı.... •-t.-. rof"ıooM.»n "'"' " gfgflr ~ 

la~elen hoca İdris Bitlısi bizim ü
meramızı niza ve münakaşadan 
vikaye edemezdi. 

Ezcılınle Bıyıklı Mehmet paşa-" 
va imdaden Diyaııt>ckire sevıkolun
muş olan Sıv::ıs beyi Şadi paşa, 
Mardini muhasaraya gitmek iste
memi.~, vazifesinin Diyaroekiri 
tahlis etmekten .NıarH olduğunu 
be,·an ile ric'at et!Y'ek istemişti .• 

Yani, Şa<li Paşa, n;, a~b•:k.ir kur
tulduktan sonra· Bıyık}, Mehmet 
paşanın Mardm muhasarası için
\•erdiiii emri dlnl<'memişti. Tek
rar Sı··ıısa dönrr.ek istiyordu. 

idriS Bitlısi . Bl\·llilı ~leh.met pa-
•»ın m a beraber. 

az 
Müferrih ve midevidir 

DünkO 
maçların 
neticesi 

Firdevs ltabia taraflndan vakı! paralar idaresinden 2498~ 

borç alıı:ı.an paraya mukabil birinci derecede ipotek ıösterilm:s 
ikraz No. sil~ 

olup borcun 

Öksürük ve nefes darhi(ı, b.>ğ
maca ve kızamı.: öksürükleri 

için pek tesirli ilaçtır. 
- Herkes kullan~bilır. -

1 

Yavuz Sultan Sclımin has bende
gfını sıras:nda ıdi. 

İdris hoca ile Şali paşa arasında 
su yolda konusmalar olmustu: 

Hoca soruyordu: 
- Paşa Jıauetleri.. vazifeımiz 

bitımedi. Mardini almak gerektir. 
Paşa, ceva veriyordu: 
- Benim, dcrgfıhı hümayund~n 

aldığım emir Divarbe>kirc imdat 
eylemektedir. Fermanı hümavun 
mucibinee Diyarbekire geldı TI. 

Muhasaravı vardım. Diyarbekiri 
l<urtardı.rn.. Bu sebeple vazifem 
hitama ermiştir. Kuvvetlerirnle 
S•vasa dön~e_ğim .. 

- Evet. d.ol(ru büyürüyorsu -
nuz .. Fırkat Mardin kalesi teslim 
olmadıj'!ı cihetle Mardinin bi.r an 
evvel zaptı da liızun<lır. Tekrar 
dergahı hümayuna müracaatla e
mir beklemeğe lüzwn yoktur. Va
kit kaybetmekten \eva.k.ki eyliye
lim. Bir an evvel harekete geçe -
lim .. 

Dedi. 
Şadi na.sa, ne hoca efendinin 

sözlerini ve ne dP. Brvıklı Mehmet 
pasanın emirl<'Tini dinlememi>;ti. I 

He><;a t<lri' e!Pndi. dergiıhı hü-
mavuna v:rzdı, m,..;rleyi bildirdi. · j 

a İilri! efendinin fikir le -

Sahip ve netriyatı idare eden Başmuharrir i 
ETEM iZZET BENİCE 

Basıldığıyer: SON TELGRA F Matbaası 

rini ·tasvip etti. Şadi paşayı der
hal işten çekti. Yerine Karaman 
be"lcI'be"isi Hüsrev paşayı yol -
!adı. 

Hüsrev paşa, maiyetile Diyar -
bekir Ü2erine yürüdü. Yavuz, Hüs
rev paşa m~iyetinc bir miktar ye
n' "n'l"j ve azap askeri de verdi. 

(:rbckir önünden nı hasa -
ravı bırakın ric'at eden İran ku
mandanı Karahan Dicle kenarın
da kuvvetlerini topl3dı. Şatı İs -
m~ilden kU\'Vetler istedi. 

Karahan biz Mardin işlerile 
uğrasırken bir yandan kuvvetle -
rini tonluyordu. Çok J?eçmeden 
Karahan ordusu büyüdü, muaz -
zamlaştı. 

Hatta Şah l=ail, maiyet aske
rini de Karahan ordusuna yolla
m:ştı. İran ku.mandanı muzaffer 
olacağından emindi. Karısın: bile 
ordugahında beraber bulunduru -
yordu. 

Süleyman Han'n Mardinde mu
kavemeti İranilere kuvvet veri -
yordu. Öyle bir Mardin ki, Timur
lenk ordularına bile karşı koy -
mustu. 

Karaman beylerbeyi.,; Hü•rev 
pasa . B;yıklı Mehmet naşa ·~uv -
vetleri Karahan kumandasındaki 

ordı; ile Dicle •kenarında Karı:an
dede nam yerde karşılaştılar. 

Karahan ve kumandanlar• za
ferden emindiler. Türk ku' vet -
!eri har<ıe saf bağladılar. 

B;zim c vakit harp tiı.bıyemiz 
malı'.ımdu. Hiç değişmezdi. Kara
han, sag cenahımıza, sol cenahı -
mıza olanca kuvvetile hücum etti. 
Ondan sonra merkezimize yük -
lendi. 

Tıpkı Çaldıran muharebesinde 
olduğu ııibi bir tabiye tutan İran 
kwnandanı bu sefer de aldandı. 

Sal( ve sol cenahlarınuz dü.ş -
rnan süvarileri karşısında ter lil) 
edilmiıı olan bir plana göre sahte 
b ir ric'at yaptılar, ık.açar gibi ol
dular. 
Düşman bizim sol ve saf( cen a

hrmızın perişan olup kaçtığı nı gö
rünce çalakılıç ve darnıadaj(tn sal
dırdı. 

DÜ"7l1an, Türk cenatılarının bo
zuldultıJna hükmederek inti?amı
ru bozmuş. bizim da,i(ılımış zannet
tiği kuvvetlerimizi takibe ba:;Ja -
mıstı. 

Tam bu sırada, ciüsman f:rsatı 
ııanimet bi!C'rek Türk ordusunun 
rr.erkezine yüklenm-"i t i. 

Fakat. TüM aak n IOl ceuhı 

NURİ DEMİRAG -
YEŞiLKÖY Gök Stadyumunda11 

;tı~ 

AşafıdaJri TUttJ.arı hat. Türlı deli.ka-nJı la rı tayy.;ıre ile istan bll
1 

klJlda J'&rlDlfa.I' uat uçuruılaeaAkr. • 

l - Yqı 11 - !3 a r asmh olmalı: 

2 - Büny esinin ~utoı m üsait ohluiu 
laoclik nlllınek, 

İlanları 
ilk K-.lf 

Bede U lemlnalı , 
6341,15 482,34 Taksim belediye gazino~u bodrum katında y~ptırıt3r:t" 

hava teshin, havalandırma \.'e elektrik te~·isah. 

999.6a 75,00 Silivri Sıfat tstasyonu nun ikmali inşaatı. . 1 ,y ı'I 
Keşif bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarıd:ı yaz.ıh i~!er a); fl'lll' 

açık eksiltmeye konulmuştur. Keşl1 ve şartnameleri zabıt ve muı:ınıel3 dt dl' 
dürlüğü kaleminde görülecektir." ihale 7/11/940 perşembe günü sa:ıt 14

)(. .~ 
imi encümende yapılacaktır. Taliplerin Hk teminat makbuz. veva rrıc • rı""" 
ihale tarihinden 8 gün evvel (Silivri Sı Cat istasyonu inşaatı iç~ Vil:jyct !e!'ll 
ve diğer iş için belediye FE"n işleri müdürlüğtine) müracnaUJ aıacaltl.ıı"I ,,,.~ 
ehlıyet ve 940 yılına ait ticaret odası vesıkalarile ihale günu muaYYeJ1 
daio1i encümende bulunmaları. (10212) ~ 

Teknik Okulu Müdürlügyünd~n: ,. 
"'' r Münhal olan 25 lira maaşlı dahiUye memurluğuna müsabnk3 ile ~t' .. ;ı1 11 

b.nacaktır. Müsabaka imtihanı 8/11/940 tarihine rastlıyan cuma ~ü ~ ı ~ 
de yapılacaktır. Memurin kanununun 4 üncü maddesindeki şcrilıtı 5 .ı•' 
askerliğini ifa etmiş iı;tekliler dilekçelerine raptcdeceklcri v~aik ve cı • .r 
fotoğrafla birlikte nihayet "l/11/940 akşamına tadar Yıldııd:ı bu unB11 
muz müdürlüğüne müraca;ıtlan. 

r.raa') 3656 ~yılı kanıına göre veril!'. (103G~) ____..-./ 
~---'-----'-------'=--.:..;.;.:..::.:'-----~-'-".:..::.:~~~ 

. • ·~ ... ol•·~ ... 

1 2000 - 2800~ 

3 1000 - 8000.-

% 750 - 1500.-

• 500 - 2000..-

8 250 - 2000.-

35 100 - 3500.-

80 50 - 4000.-

300 20 6000.-

Türkiye it Bankasına para yatırmakla yal
nız para biriktirmit olmaz, aynı zamanda 

taliinİ%İ de denemiş olursunuz. 

Keşldeler: ( Şubat, ı Ma-11 Kıımb:u-ah ve lı.umbar""'' 
,.,.. 1 Aiuleo, 1 İldncl- ı hesaplaruula en as dil li· 

• l'MI bslu:na.nla.r ltur'a.J'a 

tefrlıı tarllılermde ~ . ıl:r 1 dahil ecllllrl.r. 

birdenbire sahte ~ısmı durdur
muş, yine birdenbire intuarna ge
çerek evvelce ihtiyatta bıraktığı 
kuvvetlerle düşmanın bozuk dü
zen gelen saf( ve sol cenahlannın 
üzerine bir çevirme harekeli yr.p
mıştı. Bu ani hareket karşısında, 
neye uğradıtıını ~ıran Karahan 
kuvvetleri ınahv ve perişan oldu. 
Meydanı muharebede yakasını 
kurtaran olırnadı. 

K arahan ·canmı lrurtaramadı. 
Muhasara altında kalmıştı. Cenılt · 
ederek. öıdü. Kansı esir alınd.L 

Karahan ile beraber hemen ma
iyet Jrumandanlan da maolctu 1 ol
<hılar. İranHerin bu hezimeti mü
himdi. 

İ.şte bu sayede Elcezirenin şimal 
kısmı ile Kürdistan şimali &rhk 
Türk imparatorluihı ailesi bududu 
dahiline ,ıılınıiş oldu. 
Bıvtklı Mehmet paşanın Te bil

hassa İdris Billis!nin himmet ve 
ııavretleri şayanı takdirdir . Bu 'kt 
kahraman Fırattan ve Di~!eı:l!"1 ö
tesini bu suretle daıhili memalik 
eylediler. -

Yavuz->Jn. şııl'k dlynrındak~ ha
rekatı ve tuttuku sivaaet şahc -
llllnli. 


