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i hükümeti ile Alman. 
arasında geni bir 

0 uçurum? 
f ~ Jtmış bin Alsas Lo-
• 'ı renli Frensızın yurt-
, t~ı'tıdan, yuvalarından ko

'' arak işgal altında bulu
'' il topraklara veya Polon
~>• siirülmeğe karar veril-

' L ~.•i Ve ellerindeki servat
"tı11· 
~I ın tamanen alınması 
'~'nların mağlup Fransız
.t •rJa ne ıekHde bir işbir
ı 

ı, Y•pmak istediklerini gös-
"t 'traı~si dolayisiyle mağlup 
"~bur Fransızlar üzerinde 
't . llıütbiş bir tesir basıl 
lllııtir. 

~ l)ll bidisenin, Vişi hük6· 
~ti iJe Berlin arasında bir 
~~~tnıa ve uzlaşma siyaseti 
._
1 
•'biae yeltenen Laval ta· 

~ t•rlarmı da müthiş bir 
t/'1 sukutuna uğratacağı 
~ oafa.rın bütün Fransızlar 

ı ~· •rıedaki mevkiini sarsa
}\ ti muhakkaktır. BerJia 
~''kleri yaralı Franaıslarc. 
ta tbuameleyi neden reva 
\ ttbiiştür? Tabii bu hare
le~t, Alman] ricalinin bi
~ Ctği bir iştir. Fakat her
,~•çe muhakkak olan bir 
tty ~arsa o da bu sürgün 

~I 8~r\l'etleri milsadere me
~ tsı Vişi ıle Bertin ara
~lld- doldurulması güç bir 
b61>tuın açacağı ve general 
• ıolun ekmeğine yağ sü
tct&id· 

6 ır. 

"" SIRRI SANLI 

60Bi~ ~ı:;;;;;ı~ 
Fransız 

M emı eketıeri odan 
l çıkarıııuor 

İl 0ı:ıdra (A. A) - Almanya 
i~ Vişi hükumetinin işbirli
t ilden sonra l>O bin Loraolı 
~ ~Qıızıo memleketlerinden 
~ ~rılmasına devam edi1-
I tteedir. Bunlar bütün mal
'rı ı, Ilı terketmekte ve yan-
,ı'lQa azami iki bio frankl 
"1tıktadırlar. 

--o--
Yalan Bir 

L Haber 
) OQdra (A.A) - Bir ltal
ıtrı tabtelbabrinin bir logit: .l•rhlasına Uç torpil isabet 
b tırdiği hakkında çıkan ha
ı,t~ler sureti kat'iyede ya-

'-dır. 

Oniki adada 
vaziyet 

Atioa (A.A) - Buraya 

--·--- ' 

~ 

TARANTO LI
MA INDA 

Bombalanan italgan 
gemilerinin ikibeti 

Londra (A.A) Amiralhg 
dairesinin tebliği: 

CUMHURREISIMIZE 
---ıııııınıımm---

lran, Fransız ve Ja-
pon Elçileri itimat
namelerini Verdiler 
Ankara - Yeni İran sefiri B. Eksilaos 

Sırvan Safa, yeni Fraıısa büyük elçisi Ek
silans Jül Hanri, yeni Japon sefiri dün 
Reisicumhurumuz ismet loönü'oe itimad
namelerini takdim etmişlerdir. ____ .. ___ _ 

TIC ~RET VEKiLiMiZ 
lstanbul {Hususi)~ - Ticaret vekilimiz 

Nazmi Topçuoğlu bugün şehrimize gel
miştir. ____ .. __ _ 

INGIL TEREDEN 
imdadı Sıhhi Oto

mobilleri Geldi 
Istanbul, - Türk - lngiliz yardım ko · 

mitesi Kızalay Ceıniyetine 24 imdadı ııhhi 
otomobili göndermiştir. Bunlar Istanbulda 
icabında hava tehJikesioe karşı pasif mll
dafaada kullandacaktır, 

lw'1cnll ıulılu ULUWVlilll~• auuı ıu::a 

dört yatak vardır. 

----··----
iAŞE UMUM MU

DÜRLÜGÜ • 
Ankara, - Hükdmetin bazı iktisadi 

tedbirler almak tasavvurunda olduğu bil· 
dirilmektedir. Bu tedbirlerin mahiyeti ya
kın zamanda belli olacaktır. Bu arada baş4 

vekalete merbut bir iaşe umum müdürlüği 
teşkil edilmesi ihtimali kuvvetlidir. 

şarki Akdenizdeki on iki 
adadan gelen haberlere gö
re, oradaki ltalyanlar her 
gün adaların lngiliz ve Yu
nan kuvvetleri tarafından 

işgalini bt!klemektedirler. 
ltalyan makamları adalar 
işgal edildiği zaman ltalyan 

T arantoda yeniden lngiliz 
tayyareleri istikşaf uçuşla. 

yapmışlardır. Gelen rapor- Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
rejiminin ne kadar insani 
olduğunu söylemeleri için 

Yunanlı halka ricalarda bu
lunmaktadırlar. 

Yunanh balıkçıların ka
yıkları kumsala çektirilmek-

le ve lngiliz harp gemile
rile temas etmemeleri için 

geceleri karada alıkonmak
tadır. 

lngiliz - Alman 
Sahillerinde 

Topçu düellosu 
--o--

Londra (A.A) - Güneşli 
bir havada Alman ve lngi

li:z: uzun menzilli topları ara
sında ateş düellosu yapılmış-

tır. Sis kalkarken başlamış 
olan ateş iki saat slirmüş- 'ı 

t tür. Hasar yoktur. 

lara göre üç zırhhnm hare
kete ge~miyecek bir şekilde 
olduğu görülmüştür. Viktor
ya t ipindeki zırhhnın kurta
rılmasına çalışıldığı ve ön 
tarafının yukarıya kalktığı 
ve etrafında bulunan vapür
lar mütemadiyen IJU/U bo
şaltmakta oldukları gibi 
zırhlıyı askıya aldıkları gö
rülmüştür. Diğer iki zırhlı 

dibe oturmuş bir vaziyette
dir. Zırhlılar açık denizde 
olmadıkları ve buradaki su · 
lar alçak olduğu için bat
mıyarak yalnız oturmuşlar

dır. Bunlarm tamiri çok 
zor olduğu gibi tamir edil~ 
mesi li:ıım gelse bile uzun 
aylara ihtiyaç vardır. Bu 
gemilerin Taranto limanında 
tamir edilmesi gayri kabil
dir. Ancak ltalyanın mühim 
iamir limanlarına gitmesine 
mütevakkıftır. Bu da çok 

içtimai Terbiyeye 
Aykırı Hareketler 

Banliyo trenlerinde uzanıp yatanlara 
tesadüf edildiği gibi ihtarda bulunan kon
döktürJere kafa tutanlar da girülüyor. Bu 

hareket muaşeret adabına hiç te uygun de
ğildir. Yahu:z: bu kadarla da kalınmıyor. 
Banliyo istasyonl rdaki bekleme kanepe
lerinde uyku çekenlerde var. Orada tren 
saatım bokliyenler.... ayakta dolaşmak kül
feti de tahmil olunuyor. 

Bu kanepeler oturmak her yolcunun 
hakkı ise de yatmak, bahusus mışıl, mıııl 

uyku çekmek hakkı kimseye verilmemiştir. 
Bu hareket yolsuz olmakla beraber terbi-

yemize de yakışmaz. Bunun içiıa bu uygun
suzluklara cesaret edenler hem terbiyeye 
muhalif hareket etmiş olduklarını ve hem 
de başkalarının haklarına tecavü:ıde bulun
duklarını unutmamahdırlar. Çünkü bu hak 
halkm hakkıdır. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
t'ehlikeli ve mftşküldür. f 
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RUKZOLAN SULTANIN ferinden bir !mruwn•••• ---o--- ---

- 5 -
24 SA Gü!! bunların biç birine heyet ~d':1kara- Kalp ve dama;-hastalıkll!!. 

Kararlarını tatbik edemi- mana veremiyor, fikri meç- ya gı ıyor (insan vücudünda kalp uzvunun ° ~ 
yen iki günahkar gölge ya- hollerde saplanıp kalıyordu. --o--- ğı mühim roıü anlatmağa lüzum Y~ 

b J k Sadik Carı.ye her an bı'r fe- Ih b' l' - · A k A sanıyoruz. Ne kadar dinç görOnen 111 
vaş yavaş ır şey er oouş- racat ır ıgı umumı a- t 

tular. laket haberine intizar eden tibi B. Atıf Inanm riyase- ların, arslan gibi gençlerin bir kalp 
S C f - · b'ır bedbaht g'ıbı' saatlarca d k' h b k tesioden bir anda gözlerini bu diiOY cınra a er aganın uzun tin e ı • eyet u a şAm g3 

uzun ve kalın göğdesi geri~ bekledi.. Bekledi. Sabahın Ankaraya hareket edecek- yumduklarını her zaman ititiyoruz. . 
yerek karanlık koridorda ilk ışıklarile tan yeri ağa- lerdir. yor ve gazetelerde okuyoruz. OauD 
kayboldu. rırken bile Rukzolan gelme- Heyetimiz Ankarada iiç, kalbimize ve onunla alakadar uzuv fe 

Gülnoş bir türlü merakını mişti. dört gün kalacak ve ticari nirlere ne kadar ehemmiyet vermekt ~ 
yenemiyordu. * ,/ müıakerelerde bulunacaktır. kat etmek lazım geleceğini söylemek 

Ne olursa olsun bir az Ertesi gün Üsküdardan lngiliz ticaret birliği iz- fazladır. 
daha ilerliyec .!k bu halin s- hareket eden muazzam bir mirden üzüm, incir, kuru Okuyucularımıza tercüme ettiğimİJ 

ögw ütler arasında kıymetli doktorlarıOI bebini öğrenecekti. kafily Konyaya doğru yol kaysi ve küsbe satın ala- . 
91 Mütecessis cariye Haseki alıyordu. caktır. yazdıkları faydalı makale ve etütleri 

sultanın dairesine yaklaştık- Bu muhteşem kervan hak- ---o--- geldikçe iktibas etmek fırsatını da ~· 
ça hıçkırık sedalar1 işitiyor, kında malumat toplayan mıyoruz. d 
hanımına Savrulan hakaret- . . 1 H k' ou··nku·· Hava Bu defa da gene tababet ilemio 'e 

mütecessıs ınsan ar ase 1 duğu kadar tahrir aleminde de b 
leri anlıyordu. "Papas kızı,, sultanın Konya taraflarında Muharebe(erı• himmet ve muvilffakıyetleri görülen f' 
diye telgin edilen kadın ikamet etmesi arzui şahane sayede vatandaşlarına sayıstz hizmeti 
kendi hanımından başka kim arzusundan olduğunu öğre- ---o--- bulunan doktor bay Şükrü KimiUO 
olabilirdi? nıyorlardı. Sarayda yalnız ~Londra (A.A) ·- Resmen meuu;t dair mütaleasını her kese t• 

Ne oluyordu? aceba Ha- başına kalan Rukr.olan da bildirildiğine göre bugün ettiğimiz (Kendi kendine doktor) adı• 
seki sultan o gün yedig-i H faydah eserinde tesadüf ettigw imiz bit bu günden sonra arem 17 düşman tayyaresi düşü-
nahn zarbesiyle fenalaşmış, b n kiki buraya naklediyoruz:) 

Sultan unvaniyle ütün rı - rülmüştür. logiliz zayiatı fi 
yatağa mı düşmüştü? Saat- fuz ve saltan alı elde ediyor- bir avcı tayyaresi ve bir Çabuk atan nabız. - Dakikada . 
farca beklese Gülnoş için vurmast lizımgelen nabız 80, 100, 15' J 
h b. l · k du pilottan ibarettir. ,, 

iç ır şey an amanın ım i- · · S kadar artar. Yüreğin bu aceleci çarP 
1. . ---o--- b d y b nı yoktu. -SON- ya geçici bir se epten ir. a ut ~ 

Hatta daha fazla kalması Ş h• M ı• • humma, grip, beyin zarı alevlenmesi 
tehlikeliydi. e ır ec ısı zılarında nabız aksine yavaştır) f 1 

içerisini dinlediğinin far- Yeni Mısır !J şehir meclisi dün bu dev· başıangıcıJ kahve, çay ve tütün çok 
kına varsalar mutlaka onu ı• renin soa tokla~tısını yap- mesinden ileri gelebilir. Çabuk ve 
tehevvürle parçalarlardı. Başvekİ 1 .

1
. mıştır. Geçen celse zapt nabız yüreğin iç ve dış örtüleri ve , 

Gülnoş içindeki düğümleri (( ahi .. P l A A \-K rı:a1 Fa~ ftı,_nnjlnlr f.p..,h. 11 1 ... ,.ıa.ı•İEt.... etinin alevlenme-ctinden,..._damar gerği11l• 
"'v .. aucxe wuvcul d ll oıamaaan ruk yeni kabinenin teşkilini f b d 7 00 den ve guşanm fena cinsinden olur. 
geriye döndü. işittiklerini sonra uar ütçesin e O 
hanımına yetiştirmek için sıabık nafia ve münakalat liralık münakale yapılmış ve 

gözdenin dairesine geldi. nazırı Hüseyin sırrı Paşaya ha va gazı idaresi 938 yılı 
Fakat asıl merak ediJecek tevdi etmiştir. hesabı kat'isi reye konarak 
nokta şimdi başlamıştı, Rok- Kahire (A. A) - Başvekil tasvip e iilmi,tir. 
zolan odasında yoktu. Ora- Hasan Basri Paşanın cenaze Bundan sonra görüşülecek 
çıkta bekleyen bir cariye merasimi dün yapılmıştır. iş olmadığından şubatta top-
gö:ıdenin Padişah tarafından ---o--- lanmak üzere celseye 
çağrıldığını söyledi. son verilmiştir. 

Gülnoş bu muammayı bir Belediye zabı
türlü balledemiyo!du. Ace· 
ba Kanuni sabah~i gavgayı ta müfettişle· 
haber almış da Rokzolanı • • f • • 
tekdir etmek içinmi huzuru- rının te tışı 
na çağırmıştı? Belediye zabıta müfetfiş-

Haseki sultanın dairesin-
lerinden Suphi Gün ve Ziya de yükselen bu feryad neden 

ileri geliyordu? Ateş dün mukez ve İkiçeş-

Bol çeşit, uygun fiyat, 
temiz, katıkısız ve iyi mal. 

l\hşverişte saygı, doiruluk 
ve ioaa. T•l•fo n :3882 30-1 

melik mıntak aları dahilinde 

müştereken teftişatta bulu
narak belediye talimatname -

sine aykırı hareket eden bir 
çok emafları cezalandırmış-

lar ve dığer cnüteaddid işler 
üzerinde de iacefemeJer ya· 

parak zabıta memurlarına 
direktifler vermişlerdir. 

Dr. Fmhri Işık 
ızmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve Elektrik tedavisi 
yapı1ır. İkinci Beyler Sokak 

29 No. TELEFON 2542 

Lastik Mühürler 
Lastikten en iyi ve en sağlam 

ve garanti ila resmi ve hususi 
mühürler yapılır. 

lzmir Hiaarönü 1.S No. da 
d.1-3 N. IŞILDAR 

--o--
Petrol tevzi 

edildi. 
lstanbuldan şehrimize ge

len petrol bakkallare tevzi 

edildiği.gibi kazalara da gön
derilmiştir. Pek yakında Is-

taobuldan yeniden külliyetli 
miktarda petrol gelerektir. 

--o--
Bravo Muhsin 

Kibara 
Asker ailele r ioe yardım 

için kennisine Bel~diye en-

cümenince ayda on lira mü
kellefiy~t tarh edilen kıymet

li tüccarları ızdan bay Muh
sin Kibar dün Belediyeye 
giderek kendisin<: tarh edi
len on liranın az olduğunu 

her ay se"·e seve 50 lira 
vereceğini söylemiş ve bu 
aylığı da hemen tediye et
miştir. 

Bu hayıraever tOccarımız 
yarolsua. 

Nasıl bakmalı?- Hastalığın 
geldiğini anlamak lazımdır ve 
kiın işidir. Hekime gelinceye kada~ ~ 
biz etmek, sigara ve ispirtolu şeyler• 
mekle hekimin yapacağı tedaviye y•' 
edilmiş olur. 

FAVDALI BiLGiLER 

Fındıklı, çilekli krema 
Bir kilo süt, on iki yumurtanın ~ 

sarısı, 250 gram ince tı.>z şeker, 250 1 
kızarmış fındık. 

Fındıkları makineden geçirmeli, 
havanda dövmeli. Sütü ateşe koY 
içine bir limon kabuğu rendelemeli, t' 
ve köpürtülmüş yumurta sarılarını ~' 
kaynatmalı. Karıştıra karıştıra pişeo lı~, 
kabarınca ateşten indirmeli, içine d 
müş fındıkları barıştırıp sırça derioC' 
kap içerisine dökmeli. Buz dolabıud•fr' 
but serin bir yerde donan krema ıo 
çıkacağı zaman üzerini saplan ayıkl•" 
çilekle süslemeli, hafif toz şeker set~ .. ...... "~ .. ~ .... -........ ~ 
f MUJDE! .. 
ı Bütün lzmiri Güldürmektan KlrıP 
ı Geçirecek Olan 
ı TUrk,a Sözlü 

i ZORLA 
i T•YYARE~! 
ı Emsalsız kom t.: di şaheseriyle YA~ 

ıı Elhamra Sinema-' 
~p 

ı Doyulmaz bir kahkaha menbaı olac• .................................. 



~AHIFE 3 • (Halkın Sesi) 

FUA,25) S~.!P.A~t~AnJ~ 
Sizin böyle bir sevdiğiniz 

yok mu? 

Istanbuldaki 
Arnavutlar 

--o--

____ .. _____ _ 
lstaabul - Şehrimizdeki 

Arnavutluk konsolosluğu 
gazetelerle neşrettirdiği bir 
tamimde, ltalyanJAra karşı 
harbetmck üzere Yunanis
tanda Arnavut bayrağiyle 
ve Arnavut zabitlerinin ida
resi altında teşkkül etmek
te olan Milli Arnavut leji
yonuna iştirak etmek üzere 
bütün Arnavut tebasının 
derhal konsolosluğa müra
caat1erini ehemmiyetle tav
siye etmektedir. 

' o aüıel yüıü oü bana çe. 
•ırerek masum bir tavurla: 

1. - Sizin anlataıanızı bek-
110rum, dedi. 

- Bu giiıellik karşısında 
~~~~ak çok acayıp oluyur 
'iıl mi? 
- Evet. 

d - isterseniz biraz s.tn
•Ua dolaşalım. 

d - Dolaşanları seyretsek 
'ha iyi olmaz mı? 

6 - Nasıl boşunuza giderse 
Yle olsun. 
- Çok uysalsınız bay .. 

1 ~en başkalarının neş'e 
•r111i görmekle neş' elenirim. 

de--:- .Pek~ başkalar~nın ke-
tını dagıdıp, neş elendir-

~e'- . t .•. ? .: ıs emez mısınız 
-....; ihtiyaç bissedersem. 
..._ Siz bu ibtiY.a«ı ne za

'-•1a hisedersiniıi 
_., Biri hissettirdiği ıa

'a,ll. 

. - Eu fazl4 neyle neş'ele· 
'•rainiz? 

~..... Buı sevgilerin önee 
dbahtlığa sürüklediği in

~llların, sonraki saadetlerini 
•kanmakla ... 

- .._ Hiç böyle bir tanıdığı· 
ıa •ar mı? 

~ ....... Evet.. Şaziye.. Öace 
s· dbabttı, şimdi bahtiyar .. -
, •

11 onu11 hikayesini bilirmi-
ı . 
tlız bilmem? 

bı:- Türkin biraz anlat-
•ıt.. 

. :' Tamam öyleyse .. Sev· 
hstyle~tekrar barıştığını da 
~r halde duymuşsunuzdur? 
. ...., Onu da biraz biliyor 
~biyim .. Sizin böyle bir sev-
,~. 

i•niz yok mu? . . . . . 
....... Susacak veya utandı· 

~t•k bir şey sormadım zan 
erim. Anueniı.;burada ol-

didi bu ıorguya bili tered· 
d cevap verirdi. 

....... Onua cevabının yarısı 
- 'f ı tira olurdu. 

Et:- Hiç bir anne kızına 
1
"• eder mi? l 
~llkat benim, annemin na-

1 •rında konuştuğum her genç 
~~diğimdir. Bunların ara- ı 
1
1'' yalnız sizi dahil etmi
~r. Bugün böyle görüıtü
ft·tbliztı görseydi, belki aynı 

tr, size de yüklenirdi. 
ı 

....... Sen memnun olurdum. 

........ Memnun mu olurdu-
\lt? 

- Mubalağa ediyorsunuz. 
- Buaa emin olunuz. 
- Eğer böyle ise sizi se-

ven bahtiyardır. 
- Ne yazık ki ben bah-

tiyar değilim. 
- Neden? 
- Çunkü sevilmedim. 
- Beni güldürmeyiniz. 
- Buna i.ıanın, bayan 

ismet.. Ben sevmeyi biliyo· 
rum, fakat sevilmek saade
tini tatmadım. 

Demek sevdiniz? 

-Sonu var-· 

Türk Gazetele
ri ne diyorlar? 

---o--
YENi SABAH: 

Fransa dirileoıktir 
-o-

Hüseyin Cahid Yalçın : 

Milyonlarca askerlerden 
terekküp eden Fransız or-
dusunun silah patlamadan 
dağılması bir harp mağlubi-
yeti değil, dahili bir boz
gunluk ve inhil U eseridir. 

Bir delilet ve ruhi bir 
buhran neticesidir ki, mu· 
vakkat olduğu işte görülü
yor. Fransa mağlup olma· 
mıştır. Müstemlekelerinde 
büyük bir kuvveti vardır. 
Donanması kısmen hala 
ayaktad1r. Müttefiki logilte
re gittikçe kuvvetlenmiş ve 
düşmanı acız bırakmıştır. 

Yunanilar, ltalyanları mağ-

lôbiyete uğratmıştır. Fran
sanın yeri onların yanında

dır. Fransız milleti bu tari
hi dakikanın azemet ve 
ehemmiyetini anhyacak kud
si vazifesini ifaya koşacak
tır. 

TAN: 

ingntere itaıuauı im
ha etmek istigor 

-o-

Zekeriya Sertel: 

---o-..... -
Berlin Büyük 

Elçimiz 
lstanbul - Berlin büyük 

elçimiz B. Husrev mezunen 
şehrimize gelmek üzere Ber
linden hareket etmiştir. 

bakim olduktan sonra, mih
verci1erio Afrikayı istila 
planları hayli güçleşirt hatla 
Akdenizde lngiliz hakimiyeti, 
mibvercilerin lngiltereyi, im
paratorluğunu imha suretiyle 
parçalamak teşebbüslerini de 
akamete uğratabilir. 

AKŞAM: 

Berlin mü lika tının 
neticesi 
-*-

Necmiddin Sadak 

Sovyet Rusya, Almanyanın 
hatırı için bu ziyareti kabul 
etmiş, iki memleket arasın
da ayrılık olmadığı hissini 
yapmak vesilesini hazırlamış
tır. 

Fakat bu zahiri dostluk 
alimet:nden daha ileri git
mek istememiştir. iktisadi 
alış verişte bazı anlaşmalar 
olması mümkündür. Ancak, 

Sovyetleria bitaraflıktan ay

rılacakları siya 1i veya aske
ri sahada bir işbirliğine 

sürükleneceğini gösteren hiç 
bir emare yoktur. Eğer res
mi teb~iğlerden birşey anla
mak laıım ve mümkünse 
bizim; Bertin tebliğinin pek 
hararetli olmayan, çok ölçülü 
olan Jisanrndan objektif bir 
tetkikle anladığımız bu-
dur. 

ltalya donanmasına vuru-
lan bu darbeden sonra lngi- Buna rağmen yukarıda da 
liıler, ltalyayı Akdenizde söylediğimiz gibi resmi teb 
kuvvetsiz bir bale getirmek liğlere ancak nisbi bir kıy-
için faaliyetlerine devam met vermek ve asıl netice-
edece kJerdir. leri hadiselerin inkişafından 

lngiltere, Cebelüttarıkat beklemek daha doğru olur. 
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~ Hayatta Muvaffak 1 
j Olmanın Sırları 1 

i_~ Hagatta, herkes EMuvtaf
1
fak 1 

il Olabilir mi ? - ve • ı 
g Yazan: SIRRI SANLI 1 
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BARBAROS 
---o---

Hemen emretıi, Barbarosa ve arkadaşla
rına birer Hılatı fahire verildi. Onların 
bazt rical gibi yaltaklanarak değil fakat 
asil bir tavırla eğildiklerini görünce pek 
sevindi. 

Derhal ktndiJerine uturmalarını irade 
etti. 

Bütün rical başta Barbaros olduğu halde 
diğer arkadaşlarının heybetle vukurane 
duruşlarına hayranlıkla bakıyorlardı. Ka
nuni şu suretle söze başladı : 

- Mora sahillerimizi ve bazı memleket
lerimizi rahatsız eden Şar Likenin amirali 
Andorya Doria ile yaptığımız harpleri an
lamak ve onun vücudunun kalkmasını çok 
istiyorum, 

Barbarosla bütün arkadaşlarının o anda 
vücutlarmdan birer intikam lerzesi keç•li. 
En önemli yarala;ıoa dokunulmuş gibi koca 
Barbaros bir gürledi. iki parmak enliliğin
de olan kumral kaşları ve bıyıkları dimdik 
oldu, kartal gibi ıert ve parlıyan gözlerile 
Padişaha baktı ve şu cevabı verdi : 

- Ulu Sultan, onun lafımı olur, bµyruk 
veriniz, hemen sefere çıkalımt gemileri)e 
birlikte onu havaya uçurayım. çok günler 
ve aylar varki onu arayorum, ben yaklaş

dıkça o kabbecesine önümden kaçıyor. 
Kanuni bu korsan kralıom azimetle söy

lediği bu sözlere ve bu şiddetli cesaretten 
pek memnun oldu, tekrar kendisini tak
dirle süzdükten sonra : 

- Hızır bey Hdedi.., Sen bu milletin ve 
bu dinin hayırh oğlusun, bu günden iti
baren adını Hayrettin tesmiye ederim. De
mişti. 

Barbaros Sipahi Yakub beyin oğludur. 

Kardaşı Oruç Reisdir. Oruç Reisi, Radoı 
şövalyelerinden Noterdam Konsesyon 27 
oturaklı gemisiyle Oruç beyin ansızın önü
ne çıkarak kadırgasına saldırdığı zaman 
onu esir etmişdi. 

Hızırreis bunu öğrenince kardeşini kur
tarmak için Fidyei necat toplamakla meı· 
gulken, Orucun kaçıp kurtulduğunu haber 
almış ve vek sevinmişdi. 

-Devamı var-

.. .... ,~ .............................. .. 
!BUGÜN TAYYARE SI-J 
!NEMASINDA TEL:3&4&i 
!CANAKKALE ı • , ı 

i GEÇiLMEZ i 
f -Türkçe sözlü ve şarkılı Askeri Film ı 
ı Ayrıca Mısırda lngiliz - Italya Harbine · ı 
ı Ait Sinema Gazetesi ı 

t Matineler: 1,30 -3t30-5,30-7,30-9,30 ı 
:cumartesi Pazar R"Ünleril 1,30da ilive aeansıl 
: Talebeye her gün yalnız ilk matinelerde ı 
: Salon 15 Kuruştur ı 

....... Öyle ya, sizin gibi bir 
lelin sevdigi olmak dün 

~d~ •eveut saadetlerin en 
td•ızidir. 

Söveyşe ve bütiln Akdeoize ( Devamı 4iincü sayfada l 
ı;:a• nw ..................... ııiill .......... ..:!!llllİİl ...... llİll•1ıııı1mm~m::ı ..... **ını:ı111:1•aıNP+.-:ı1~ı .. ~·nZll:ııııııııı:~•iff ..... 111ı111=nllllıiıın._._ 
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Milli Piyango Biletlerinizi ( SAADET ) 
alınız ) Çoıaklup~ P~Bı.:ntırluıt ~~rıııı N'>. 1164 Husu Tıhıi11 Ô ad ı Telıha 1497 klt••lnden 

... __ 



SAHiFE 4 (Halkın Saat) 

• 
ZABITA HABERLERi TürkGazetele- IYunan umumi•J .T~~nto Zaf-:1 

ri ne diyorlar? Taarruzu llGILIZ bONAllASll' 
Çakı ile yaral~dı 
Karşıyaka Bostanlıda Arslan oglu ba

lıkçı Yakup, işe adam almak meselesin 
den Osmas oğlu balıkçı Mustafayı çakı 
ile kolundan hafif surette yara~adığındın 

yakalanmıştır. 
1 Keçeciler Gazi bulvarında Bucalı Sa· 

lim, henüz sebebi anlaşılamıyan bir mese
leden Mehmet oğlu Mehmet Aliyi bıçakla 
ıağ bacağından yar ah yarak kaçtığı şiki · 
yet edilmiı ve yaralı hastan eye kaldırıl

mış ve suçlunun arkası takip edilmekte
dir. ____ .. __ _ 

Elmas çalmışlar 
Karşıyaka Banka sokağında Ethem oğlu 

Fuat ve Refik oğlu Tevfık B!drettio karı· 
ıı Zelibanın evine misafir bulundukları ıı· 
rada bunlardan Fuat kendi kardeıi olup 

yattığı odasında elmas parçalarını çaldık
ları ve kutu içinde 55 lira para ile daha 
biı miktar elmas varsada ona dokunma
dıklannı şikiyet etmiş v;, suçlular yakalan-
mııtır. ... 

Esrar bulundu 
itfaiye önünde Hilmi oğlu Sıtkının üze

rinde 3 grarn 55 santigram esrar buluoa
natak alınmıştır. 

§ lsmetpışa bulvarında Mustafa oğlu 
Sabri ve Mevlilt oğlu Mustaf .taın iizerle
riade 18 santigram esrar bulanarak alın
mııtır. 

-Baştarafı 3':acü ~ahifede - Başladı Akdanizda uııl " 
,0;j~ö~ü,;~;;den ne/Süngü. hücumıarı~dan mühim bir rtl 

çıkacak sonra l~alganı~r ~ute- Lond!.e~!~~ktl~ ..... 
Yalnız bu y .. oi Alman· madıuen rıc at t b 1 1 d b · ıtıl 

Rus buluşması v konuşma- d" 1 f~la aş ıyka ı an lerı ·ııı·sJetl' 
B luor ar ı osuna arşı Df sının, telgrafların pek kısa k z d .. f 1 

11 
.. f' 

. . a an ıgı za er ya a 
bildirdıklerı safbatı göz Atina (A.A)-Bugün sa- k 

1 
kt d a d 

. . . . u ceyş no asın a 
önüae getırıldıkçe zıbınler, baba karşı Yunan piyadc:si d i 1 ~ 

k d d .. ı d' .. · · 1 aynı zaman a ı yaı yu arı a a soy c ıgımız talyan mevziluine şimdiye d d oh· di 
h·ı 'lk M k k mın an a m ım r. veç ı e, ı os ova onuş- kadar yapılanların be ki de 

1 1 
d a ,r.. 

1 d k t• yan onanmaııDI ma ve an aşmasın an çı an en şiddetlisi t,.likki edile- . • 
neticelere ister istemu ta- yıatı 3 zırhlı, 7 muıvıa ; 

-ı cek bir bücu;.n yapmıştır. 8 d 
kılıp kalmaktadır. Mihver vaıör, estroyer ve 

Yunanlılar Göricenin şimali 
devletlerinin girişmiş oldukları denizaltıdan ibarettir. 

şarkisiDde.U tepd.!rden siln- k• büyük maceranın son saf- lngilizler buna ma , 
k h g ü hücuma kalkmışlardır. k. · k be·-" halarınıo, endi ve esap ancak i ı gemı ay ı.-. 

ve tahminlerine uyğun çık- Esas hedef Göriceye bakim lerdir. 
mıdığı muhakaktır. Bu ma- bulunan lvan dağını tutmak- ltalyanların utradıj'• 
cera gittikçe uzayan ve dal tır. bahri hezimetler Alma• 
budak salan çok dağd•ğlı Bu dağlık arazinin bOyük judland meıhar deaiı 
bir seyir almıştır. bir kısmını işgale muvaffak binde duçar oldukları ,. 

işte iki mihver devleti olmuşlardır. attan daha mllhimdir. 
şimdi bebemmehal bu dağ- Yunanlılar lvan dağının Almanlann hava k;, 
dağlı yeri kendi heıaplarına işgalini tamamlayınca Göri- )erinin yeni terakklt'- 1._ 

salirn ve sağlam bir netice- ceye giden miihim yolları ileri ıtlrırek deaan 
ye isal etmek zarureti ile kontröUeri altına alacaklar· kıymetini azaltmak i•tl 
bi h~zurdurlar. dır. Bu suretle ltalyanlarıa 

Bu bi huzurluk ise ken. larıa da lnıilizler bu 
bu şehri ellerinde tutabil- donanmanın kıymet ve 

dilerine, bu işler içinden her ı · d f d h .. ı ~ 
me erı on. e a a • guç e- reti ıayeainde lagiliz "-~r:. ne pahasına olursa olsun kt' 

çıkabilmek için, bir çok fe- şece ır. ğının her yerde dolaıtı 
k ltalyanlar 6 top bırakmış- tadır. ~ d6kirlıkları göze aldıraca · 

lardır. Görice Arnavutluğun Hitleria doaaD 
tırİşte dün nihayete erdiği en mllbim şehirlerinden biri ehemmiyetini g6zdea 
bildirilen Berlin müzakerele- olup nüfusu 30 bindir. türmek için yaptığı p 

Çuvallara Kanca rinin bilhassa nazik olan Bu suretle Elbasana ha- ;anda bu suretle kıy• 
mahiyet buradadır. O cihet- kim olmak imkinı elde edi- kalacaktır. Buı&n it 

VUrulmıy&CBk le bundan sonraki günlerde lecektir. E'ki kral Zogo donanmasınıa Ak de• 
1.. d' 1 dü d · k b 'd b yarıya inmesi laıiliz d ____ --ıııınıı uzumsuz en ışe ere şene· aımi as er ta şı atanı u-
m ekle beraber, metin bir d d kuvvetlerinin Ak deail Ticaret vekaleti, çuval buhranını oaurı ra a yapar ı. ol 
basiretkirlıkla müteyakkız f •ı faaliyetine yeni bir r 

itibara alarak mevcut çuvalların hüsnü mu bulunmak lüzumunda her- ngı tere har- miştir. 
bafıazasını temi 1 etmek maksadiyle bazı kesi müttefikidir zaaede- Bu rol Türkiye, Japo.•, .... 

1 

.. 

kararlar almıştır. Hamalların çuvallara kan- riz. biye 8ZlrlDID ve Sovyet Rusya için • 
ca ile tarip etmeleri vekaletçe menedilmiştir. VATAN: 1 .: dikkatı celbedecek bir 

f nutku hiyettedir. ____ .. ___ 1 Hauat sahasında bir Sovyet müşahitlerini• 1 
BORSA HABERLE Londra (A.A) - lngatere liz dooanma11nıa ku'"-'-·~ ... 

SBuahatln hatırası Hubiye Nazırı Bay Eden hakkında verdiği bük 
10 - 27 kuruş arasında 5324 ç~val üzüm dün radyoda ıöylediği bir bu son zafer bir kat 

7,25-13 kurut arasında 485 çuval incir. Ahmet Emin Yalman : nutu:da ezcüml(. demiştir ki: kuvvetlendirmekten hali 
9 25 k 30 b .. d 5 25 5 75 Berfin müzakereleri ına-uruştan ton ug ay, , - , "Yakın şarkta kuvvetleri· mıyacaktır . 
k sıoda Rabrbach'in eserini d uruıtan 650 çuval bakla. 8,875 kuruştan karıştırmayı çok istifadeli miz durmadan artıyor bu MoskOVB S 
59 çuval nohut, 19,20,25 ku ru~tan 521 buldum. Ço . canlı bir lisinla kıt'alardaki askerlerin elin· 
çuval susam, 53 -65 kuruştan 1164 balya yazılan bu ki ap, gözönllnde de en iyi silihlar vardır.Ve 0ecredilen 
pamuk satılmıştır. Berlin mülakatının hakiki askerlerin hepsi de silahşor- ~ 

____ .. ____ manasını cınland11ıyordu. durlar. Kıt'alarımızın yanı mİ tebliğ 
Ev sahibi olan taraf misa- başında Fransız ve Po-Bay Cemalettin Tunç 

Bir müddenberi basta olan Alsancak 
maliye tahakkuk tefi B. Cemaleddin Tun-

çun, askeri ha:ıtaoesi bevliye miıtehassısı 
ve çok değerli tıp üdadlarımızdan binbaşı 
Dr. Fuad Soyerin hazikane ve üstadane 
teıhis ve tedavis i sayesinde kesbi afiyet 
ederek vazifesi başına döndüğünü sevinçle 
haber aldık. 

Kıymetli ve mütetekkir maliye memuru
muza geç mit olsun deriz. 

VEFAT 
Evvelce matbaamızda çahşan ve elycvm 

Anaaolu gazetesi mürettiplerinden Mustafa 
Bayer'in eşi Lütfiye Bayer bu sab•h vefat 
etmiştir. Kederdide ailesıne beyanı taziye 
eyleriz. 
....... • .,, .. •a-:c ---z r 

firlerine diyor ki: ı k • ı d b 1 k Moıkova (A.A) -0 ya ıt a arı a u unma - mu"likatları ka'-kında "Yarın seni boğ.mak için d B ı d b k • 
ta ır. un ar an aı a ce- AJ' anıı aşamdaki tebliji 

kocaman bir ip lizım! Bunu nubi Afıika, Filistin, Kıb · •· 
kendi elinle bana versen . d' k 1 . . retmiıtir : .M 

rıı ve . ·ID ııtan aı er erıoı 12 ve 13 IODt"•rİD a 
sanki ne olur?,. d dü A t k bö 1 b. -Y 

e gör m. r 1 Y e ır lerı·•de Berlindeki ik Şimdi bütün dava budur. u 

k maneviyat hiç bir vakit eınaıında Sovyetler _
1 
~ Sovyetler Birliği bu ço na-

1
,. r 

mağlup edilemez " komiserler heyeti re. M: zikine teklife: "Peki başüs- ~ 
tllne,, deyip vercek mi, ve- . . . .. hariciye halk komiıerı .. 1 gemısının taarruzuna ugra- lotof Almanya ı•••~ 
rebilir mi? · k f'I ı' de bulu-yan gemı a ı es n Hitler ve hariciye ~J 

0
-- nan 38 vapurdan 30 nan Fon Ribbentropla mi~~ 

Korsan kurtulduğu evvelce bildiril larda bulunmuştur. Fi~it 

G • • • mişti. • atileri karıılıkb ve 1 -
emJSIDID Bu vapurlardan ikisi daha havası içinae vuku b:!_ 

"' batmadığı bugün öğrenil- tur ve Almanya ile ~ Hücumuna uarıuan miıtir. Yalnız 23450 tonluk Rusyayı alikadar ed•• 

'apurlar ha.klDda dört vapurun vaziy~tinden yük ehemmiyeti baiı 
1 haber alınmadıiı anlaşıl- mesel,leıde mütekabil 

Londra (A.A) - Korsan maktadır, anlayıı ıörülmlttilr . 


