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ETEM İZZET BENİCE 
YIL ı 4ı 

1'ürkiye 
lllgaristan 
Qkınlaşma 

l A I 
~anı. 

~ ~evlet arasında böy: 
.b,, plan hazırlanma•• 
~ ilene iki tarafın için
,' b,,lanJuğu derin ay
~•lıJdar m evcut olması 
~ela. Biz. Tarlı • Bal
ı'* "1Üna•ebatuıd a bi;y-
1 ~erin, buhranlı, dilcen
ı '"iİlôJların mevcut ol
~"11u bilmi)IOf'•:ıı. Bi
l,, e dostluğa 11elinu o
~ıcla ,artları malüm ve , ... 
t°ftM lZZET BENlo; 

!ilıı verilen ve Anadol u 
ı llakledilen bir habe..e 
llrar hüku meti Sofy ada 

1• ı\ııkara e lç isiain yardımı 
h~1Ye ile bir yaluula~ma 
~~lamıtktadır ve.. bu 

1. ek haf ta ıçi nde Tlirkiye
'. olunacaktır. 

1
. iıı Sofya muba biriui n 
,. . l" 'l 11ah•ta göre • bu p ana 

, toplanan 'Iprk ve Bulgar 
t~•~Jesi de dahil olmak Ü· 
kıye ile B ulgarista11 ara· 

"••ut me..elelerin heyeti 11
"'i. dahil bulunacaktır. 

'411 akseden ve Taymis 
.,.~ t:'•afından verild~ği~e 
·""' bır tahkik ile öj'renılmış 

ı gereken bu havadis 
101c ki vüsuku takd irinde 
t • llulpris:an müııasebatı 
~daıı hafta nın en dikka te 
•herterınd ,·n b iridir. Vu· 
di>inde de en mühim bi· 
. birini teşkil edecektir. 
IS lıir taraflıdır, plan ha

~ BuJgarblan ta.rafından 
"Ilı. bildirmektedir. Bu 
· ~sıt bir mana n mahll:e! 
1 lıazırland ığıBJ ve ne gıbı 
·''- noktai nazarları ib ti va 
lıbii bilıniyonız. Ancak 

t h•lonu..ıan ve Türkiye 

· 'rlirı. - Bulgar münase -
~••inde hid, ilıtilaflı, uçu

. "'illi ınüşktil meseleler bn· 
1. ;~ıı tasavvur ot•ek mlim· 
~ldir. Bulgarlar hesab>na, 

"'>o llarir.iye Nazırının geçen 
htanyada söylediği nutka 

t bazı ihtilaf mevzula~ı 
, olup olmadığını da bılmı· 

taraftan Sofy a.ıa çıkan 
-.~•ıetesinin 29 ikinci te~rin 
ı, 'lıı i nüsha•mda Roma mah

Çıkan bir havadis vardı.r . 
\•d· 

ıse ııazaran, Almanya, 

11tıısya mii~tcrek bir t cşeb
. 41unarak Tıırki) e ile Bul-
1\tı. arasındak i nıii naseba tın 
, 

1•1nıa sım istiyeceklerdir. 
\ 11e gerek A\·rupa, Balkan
ı~•niı bakımından, gerek 

1. •k bakımından bu dev let· 
l ı h • ' 

ı1 . areket planlarını çız -
11 ı· etini iktisap edecekler· 

· ~ ' \I Ve yalan olduğu ilkön~ 
·~~V~et Rusyanın ismi kar.ış· 

1 t ~~ a gözönüne çıkan ve mıh
lı~agandasına, mihver tahri
\ .'dıın eden bu bavadWn y ... 
~"-•et ettiğimiz •plan bazır
\ h'.adasi ile de bir .~ ii nas.e-

~ •laza ed ip etmed ıgıo ı bil· 
\ı. 
~l•nin kend i topraklar ı dı· 
~ lıbata1a ettiğ i herhangi bir 

ı •"•ut olmadığına ve gerek 
~~~ı . gerek bütün diinya 

1 t ' 1 adına )' alnız samimi his, 
~ ·' St1(b te111ennisınde bu -

·~,I ' ~4a •e hı~bır devle t ile 
~ · aı· ı tsı z ve sa r! s ı z is t i kliiıl 

ı~lııiy•ti dışında buhranlı ve 
1 ~_ bı r ruiinasrbe t n1 uhafaza 
~ı 1 1'tı ı:-o re e"l'r ve csayet 
;•ı ~ Ttirkıye. Bulgaristan 

lı~''.ti bakımından ihti l iı flı 
'ı ht ı ba zı mesele lt! varsa 

'iiıı ·~ Şiiphe yok ki hazır lan
ı 1 •·ıaen pli'mın ı ek li(i ıa h ak· 

ı n.· 
~ • • ' ta•~ i rd e ô••reoınis ola· .,h n.!:! b ~ 

ı, 1
1 ın a, biz şah<a n bu ha \•a

~ llıda herhalde bir mü ba
~. •~a ifr at bu lunduJ:una 

~ıı,. 
\ ~ ha\'a di<te <arih ,., n.ii<· 
I; ~(lkta vard ı r ki. o da hu· 
( 0

11•k ve Bulgar kıtaahd ır. 
e ' 

İtalyanların urla Yunanhlara karp sürmek istedikleri Amavnt 
ıeoçlerinden bir gnıp 

ltalyan ordusu 
Ergiriden Hima
ra mıntakasına 
doğru geriliyor 

Ergir ide son derece 
mebzul harp gana

imi terkettller 

Bütün mühim 
merkezler şimdi 
Yunanlıların 

elinde ... 
Son Yunantebliği 

Atina 10 (A.A.) - Resmi teb
liite ııöre, h arekat avni şiddetle de
vam etmektedır. Yunan kıt'aları 
El"~n Himara'va doiiru ric'at 
elmeltte olan İtalyanları takin et-

Devamı ve diğer tel
ıvallar 3 üncü aahilede 

Roman yada 
petrol kuyula

rında bir 
yangın çıktı 

Bir çok k imae[er 
nezaret alhna 

arındı lar 
Londra 10 ((AA .) - Ro -

manvadaki nctrol mıntaka -
sında büyük bir vanl!ın cık -
lıi!ı öi(renilmiştir. Alman kı
taatı ateşi söndürmüşle,dir. 
Yanıı;ının sebebi henüz anla
şılamamıştır. Kuyularda birçok 
memurlar ve amele nezaret 
altına alınmıstır. 

1 

Milli 
Millet 

Şef B üyük 
Meclisinde 

Ankara 10 (Telefonla) - Cum
h urreisimiz İsmet İnönii dü11 saat 
on bes otuzda Büyük Mille: 1.Iec
lisıne kendi daireler ini teşrif bu
vurmuşlar ve muhtelif m eselelerle 
mesı!Ul olmıışlard ır. 

Kadıköyünde geceki infilak 

Bir adam eski met
resinin bodrumu

na dinamit attı 
lnfilakin şiddetinden evler ıarııldı, 

hevecanla sokağa fırladı 
halk 

Dün gece Kadıköyünde halkı 
telaşa ve heyecana düşüren bir 
infilak olmuştur. 

murları evin bodrum katından du
manlar çıktığını görerek itfa iyeye 
haber ''ermişler, fakat gelen itfa
iye evde ateş olmadığını görmüş
tür. 

Alman korsan 
gemisi ile 

muharebe nasıl
cereyaa etti? 

lngil iz gemisinin 
suvarisi vak'ayı 

anlatıyor 

Muharebe tam 
90clakika sürdü, 

•M<ıntevideo 10 (A.A.) - Purada 
tamir edilmekte bulunan Karnar
von Kastle muavin kruvazörünün 
kumandanı kanlan Hardy, cenubi 
atliıntikde düşman korsan ııemisi 
ik ··aptığı çaroışma hakkında Röy
t.:r muhabirine demiştir ki: 

cHareket. 90 dakika sürmüstür. 
Hareket. tam sür'atle yapılan bir 
takiple b~lamıstır. Düşman, mü
temadiyen muharebeden katınmı-

( Devamı 3 üncü sahifede) 

10 kuruş alacak 
yüzünden arka
daşını yaraladı 

Bir hamal da arkadaşı 
ile kavga ederken 

yaralandı 
Balatta oturan Kemal isminde 

biri 10 kur us alacağı olan Kazım -
dan dün aksam bu alacağır.ı iste
miş, fakat Kazım vermive..:el!ini 
söyleyince Kemal bıcai!ını cekerek 
10 kurus yüzünden' arkadaşını sol 
kalcasından yaralamıstır. 

Gala!ada rıhtım üzerinde Ah • 
met isminde bir hamal eşya taşı
mak yüzünden arkadaşı hamal Zi
ya ile kavııa etmis ve bu e,:nada 
Anmedin ayağı ka,·ıp yer~ düse -
rek sol kolundan varalaı.mıştır. 

Musevilerin 
Türkçe konuş
maları meselesi 
Musevi cemaa h reısı 

bir hitaba cevap . 
verıyor 

İnfilak Kadıköyünde Osmanağa 
mahallesinde Mektep sokağmın 
köşesindeki beya~ boyalı bir evde 
saat sekizde vukua gelmiştir. 

İnfilakın şiddetinden civardaki 
bütün evler sarsılmış, halk korlm 
ile sokaklara fırlamıştır . 

Yapılan tahkikatta infilakın bod
rumun sokaktaki parmaklıklı pen
t"eresinden içeriye atılan bir parça 
dinamitin patlamasile ileri gel • 
d iği anlaşılmıştır. Bu arada evin 

Nisteki Türk yahudi1eri koJonisi rei
si E. Esklnazi; bir dini bayramları do
layısile ~ehrimizde yapılan 3)""ini ruha
nide nuı s.cv ı vatandaşların daima Tlirk
te konuşıı~aları hakkında getenlcrde 
okunan beyannameyi mevzuu bahse
derek bır <ırkada~ımız yasıtasile dün 
lst.1nbul musevilerine hıtap etıniş ve 
ezcümle clstcınbul yahudileri; içlerin · 
den tilrkçe konuşmıyanları taşa tut
malıdırlar'> demiştir. Buna karş ı is.: 
ıanbul n~ usevi cen1aati re~ <Bugün 
nıuhakk;.;k olan bır şey varsa yeni nea
lın Turkçe konuştugudur. İstanbul mu
se vileri vazi relerini miidriktır. Nist.e
kı zat müsterih olsun! .. '> demiştir. 

1 KISACA 

l'erini bizede 
gösterseler 

1 
Vak'a yerine yetişen zabıta me- (Devamı 3 üncü sahifede) 

Karagümrüktefeciı 
bir kamyon kazası 
Sokakta oynıyan küçük bir çocu-
ğun Üzerinden yüklü kamyon geçti 

Kara~mrUkt.e Karabaş mahal- 1 
lt>sınde 4 numarada otUTiın Ah Rı- R J 
za ısmmde bır OOCuk sokakta OV· umen SU arı 1 
narken sofôr Ahmet ıdaresmdelri 

3593 numaralı v\lklu kaırnvon hız- hJ "k ı· k \ 
la ıı;elip zavallı vavrııcai!a ~ar1.>ml6 tc .. ı e 1 mınta a ' 
ve alt ına alarak karn • "'ın uzerın-
dcn ~eçmıştır 

1 Bu suretle fecı Vt' ağır bır ç •rild" \ 
'aralanar kücuk ~ocuk ha.stan~ve . 

ilan edildi ! 
(Yansı 3 iincü sahifedıeJ 

Dun bir .-azet.e callba ümJd ve e&
reyı boyle hır tedbirde ar~ Jçlndlr 

di: 
- Ka. ğ" ıt memJekelle bolla.şhğı için! 

cUmlesınl kullanJyordu. Nereden bol
l a..şrnış. naiıl bollaşmış, ne vakil bol

laşını..ş , bu dakıkaya kMl.ar nereden 
bolcıt. halta. hır pa.rU alınıp da ftlemle
k.eı.ıe ıtrm~ bJlmiyoruı. Bunu biı: bilme. 
dlj'inı lz rlbi o c l!.Dlle.nin mu.harr!ri de 
muhakkak ki : 

- İş te! .. 

Diyip t.ek bir fatura. ~reınes ve 
biıı m ah <'UP edt" oı tt. 

B"r.iın mahut arkadaşla bu bahs i kO
n~uyorduk da: 

- O h :ıld e n için şahsi menlaa n.-r ve 
t"rue llcr utruna başkaları.nı.u nıeufa... 

.ı. U eri ih l:i.1 edilmek lsteu.i.yor , 1>0 ka· 
d ar ka~ ı l8~ ve 13. ubali da.vranıh:Yo r? 

Dedi. Bol k:ığı t . ucuz k<if ı t. hep im i
Y.in c-ayc-111· vı- dileti 2nıma. uer r de o 
k oi.-ı:ıuar, nerede o ucuLlu.k';'. .. 

----·--..... ..-- .. 

Görice belediye dairesine yan)'ana asılan Yunan ·ve Arnavut bayraklan 

H 

Obür günden itibareız !Mısır cephesin
de lngilizler bir 
taarruza geçti 

lta lyanlardsn 
900 esir alandı 
Londra 10 (A.A.)- (B.B.C.l 

İngi li z kuvvetler in in :.\lısır 
cephesinde Sidi • Baranideki 
murn [aki~ etli taarruzları hak
kın da şu malumat veriliyor: 

Gece saat 23,25 
den sonra tram 111 

vaylar işlemiyecek 
İngili z m otörize ve piyade 

kıt'aları cumartesi akşamı giz
lice ileri mevzilere ilerleıniş
lerdi r. Ku• vetler pazartesi 
sabahı taarruz ederek m üh"nt 
muvaffakiyetler elde etmişler-

dir. ı 
( Deva•m 3 ü ncü sahi f ede ) 

Yıldırım bir 
kadını çarpıp 

öldürdü 

1 

Zavallı kadın odun 
Skesmiş köyüne dö-~ 

nü yordu 1 
Bakırk(h· kazasına tabi Çayırde

re köyü halkından Fatma isn ı;nde 
bir kadıncaıhz odun kesmek ıizere 
civardaki bır or mana ıı;itmis ve kö
yüne dönerken ·bır Vlldırım car -
oarak ölmüştür. 

Tren, vapur 
biletlerine 

yapılacak zam 
Ücretlerin birer kuruş 
arttırılacağı doğru de-

ğil, yalnız 10 para 
zam yapılacak 

Bu sabahki o zetelerden biri 
hava kurumu varidatını arttırmak 
üzere banliyö trenleri ile. tramvav 
ve vapur ücretlerıne birer kuruş 
zam yapJlması hakkında bir ka
nun lavihası hazırlandıi!ını haber 
vemı ı.şti r . Fakat bizim tahkikatımı

za ııöre bu zam 1 kurus olmayın 
beher b ilete 10 naradır ve teklif 
geçenlerde şe.'ıi r meclisinde mu
vafık ııörülerek beledivece dah ilive 
Vekale tine bildirilmiştir. 

ASKER GÖZİLE 
~EPHELER 

Kat'i neticeye 
dorğu adımlar 
Ergirinin sukutundan sonra, ce

nup cephesinde mnbarebc eden 
Deı•amı 3 üncü 6ahi ede 

lstanbuldan Beyoğluna son tramvay 
hareket edecek. Sabah 23,06 da 

seferlerinde de 
Işıkların karartı1ınas:ı, maskelenme

si V(! kış münasebetıle geceleri tram
vay yolcuları azaldığından Tram,·ay 
idaresi ayın 12 inci perşembe günün
den il.ibaren ı:ece seferlerin i tahdit et
meli kararJaştırm ıştır. O gtinden iti
baren Fatihten Har biyeye son tram
vay 22,18 de, Aksa.raydan Harbiyeye 
22,30 da, Beyazıttan Maçkaya 23,02 de, 
Fatihten Taksıme 20,04 de, Beyaııttan 
Şişliye 23,06 da kalkacaktır. 

Bu suttUe İstanbul cihetinden Bey
oğluna gece saat 23,06 dan sonra tram
vay işlemiyecekür. B u.na mukabil ı 

Be;yoğlundan İstanbula son tramvay 

tadilat yapıldı 
Harbiyeden Aksara;ra olmak ü::ere 23.211 
de kalkacaktır. Bu yeni tarifede gece 
servisinin vasatı olarak son seferıdir. 

Bu son seferden başka yalnız Tilnelden 
Şişliye 23,4.0 da bir tram\·ay vardır. 

Harbiyeden F atihe son tramv:ıy 23,15, 
de, Maçkadan Beyazıta 23 de hareket 
edecektir. Bebekten Emin<lnün-~ ilk 
tramvay s;ıbahları 6,45 de, son t :' ac··vaı 

gece 22,08 dedir. EminönündC'n B<.iJe
ğe ise ilk tram,·ay 7,05 de, son 23 de
dir. Topkapıdan Sirkeciye ilk t r.ım

vay sabahları 6,40 da, sonu 21 ,5"" de. 
S irkeciden Topkapıya ilk 7.l ~ ci ~ . on 

{Devamı 3 üncü salıiledd 

Örfi idare Komutanı 
bu akşam Vali ile 
Ankaraya gidiyor 

--· -

ÇERÇEVE 

Şu, 

Harp Ye politika hadise
lerinin bel.kemiklerine ait 
tqhiılerimi, kendi ıröriif 
ve anlayq badlerim içinde 
bildirdiiime kaniim. Gün
delik politika tekerlemeciai 
olmaktan müthiı çekindi • 
iim için, yeni baidaeler ma
yalatıncaya kadar memle
ket manzaralarına dönmeyi 
tercih ediyorum. 

• Dün aktam Bcyoğluna 
çıkmak üzere tonele ırir • 
elim .. __ b b .... , y : ....... a • runu.. er 
üatiinde kendisini bir ıemt• 
ten bir aemte aktarmak im
kanlarını kaybeden halk, 
yeraltına hücum ebnitti. 
iki zaidin bir nakıı doğur. 
ma11 §eklinde, yeraltıyla 
yerüatünün karanlığı birle
tince, yegane aydınlık mın
taka tonel oluyordu. Harp 
meydanında kelebeğin kar
ırayı yuttuğu devirde, gü • 
nümüze ait bot tezatlardan~ 

• Bu aabah da 

(Yazıs· 3 üncü sa~ıfede ) 

bu •• · 
NECiP FAZIL KJSA.KUREIC. 

gelmek üzere tramvay bek• 
lerken harikulade bir man
zarayla yüzleıtim. Tram
vayların kalabalığı her taa
virin, tetbihin, bulu§un çeı
çeveaini latıracak mikyaa
taydı. 

Tramvaylardaki ezici, kı· 
rımı, öğütücü kalabalığa 

nazaran ıardalya kutula
rı, içinde blıkların golf oy
nıyacaiı sahalar kadar bot 
telakki edilebilirdi. 

• 
Her fey takıi meselesin· 

den çıkıyor. Ben, bir gün 
tek, bir gün çift numarala
rın çalıtbrılmasını, benzin 
tahdidi zaviyeıinden fay
dalı ve manalı bulmuyorum 

Yirmi tane obura, ara· 
larında her gün on kitinin 
yiyip on kitinin oruç tut. 
ması ıöylenecek olursa, bcı 
gün on obur iki ırünlük ye-

.,. 

• 



2 S O N TEL G RAF - 1 O 1 inci KA..'lUN 1910 

MUflLET 

BiTTİ 

Şu maruf ltalyan gazctecı 
Gayda, kanunuevvelin biri 
ile onu arasında, İtalyan filo

sunun Ak.denizde ce'zri hare
l:dc geçeceğini yazmı§lı. ln
ı;i li:ı: gazelel.-ri soruyor: 

«- Haniya, mühlet bitti, 
daha bir §ey yok?.» 

Yahu, bırakın §U biçareyi 
~imdi?. Baksanıza arpacı 
kı:nuusu gibi düıünüyor. 

r.ARESJ 

VAR! 

İstanbuldakı vesaıti·nakli
ye buhranının ıebeplerinden 
uiri de §U imi§: 

Daireler ve mektepler aynı 
• aatte işe batlamıyor, aynı sa· ı 
atte paydos yapıyor. Bina

en;deyh tramvaylar kafi gel
:niyor. 

Kolayı var: bir gün mek -
lepleri, birgün daiı'eleri ça. 
l!~t:r:nalı ! 

OKUYUCUYA 

.'rfÜjDE!. 

Üstad Fazıl Ahmer, 1011 

yazdığı ve mizah iddiasında 

bulunan bir manzumesinde: 
« Biz unumuzu eledik, eleği

mizi ashkıt diyor. O halde, o 

::azetenin okuyucularına müj
::leliyebilirim: 

«- Fazıl Ahmet, bundan 
;onra yazı yazmıyacak ! ıt 

'1.ALK 

ANTOLOj/SJ 

Maarif Vekaletı, halk ede
'.>iyatına dair bir ede~iyat an

.olojisi vücude getiriyormut ! 
3u antolojinin içine, halk 

:ürküleri, kotmalar ,farkılar, 
::laatanlar, hikayeler alma -
;ak.. 

Bizce, alakadarlar, bu an
:olojinin içine, halkın dertle

.-ini, tiki.yetlerini, arzularını 
::la ilav~ etse, kitabın ıahtını 
Jn misli arthrmı§ olur. 

AHMET RAUF 

Boş duran mcdrcseıcr 
Jstanbulda, boş duran bır çok 

r,ec'rl'scler var. Bunlar, ka
'"ıla belediyeye devredil -

r.._tir. Bir kı.sun medrese 
er irn, yüksek tahsil yapan 
ıkir talebenin yatıp ıtalkmak için 
~ıfadesi düşünülmüş, ban med-

·c ', r de maarife devredilmek ü
:ere 'mlunmu.:ıtur. Maarif idaresi, 
.1,1 medreselerden nisbeten mun
W'am olanlarını bıraz himmetle 
.:ah ~debilir. Pekala güzel, temız 
rnrtlar haline !!IOkabilir. füı işler 

çin de muazzam tahsisat, mulas
·:ıl proje ve keşifler beklemej!e 
l11uırn yok. Htisnüniyetle, ~nerji 
ie vapılıveren işlerden-i'r. 

BURHAN CEVAT 

---.~ 

Oükka·n 
tahdidi 

Tramv.-)' caddcleriııde· 
ki bazı dükkanlar arka 
aokaklara alınıp cinsleri 

tahdit edilecek 
Beledive reislilti sehrimizdeki 1 

işlek tramvay caddelerinde bulu
nabılece..'< dükkanların evsafını tes-1 
bit edip bunların cınslerini tahdıt ı 
etnıeği kararlaştırmıştır. Esasen 
dii!cr memleketlerde de belediye
ler işlek caddelerle mevdanlar.ı ı 
nazır yerlerde yalnız muayyen ti- 1 
caretle mi.istaııil dükkanların bu- ı 
lunmasına musaade etmekte ve bu 
tahdit haricindeki ikinci, üçüncü 
sınıf dükkanlar arka sokaklarda 
bulunmaktadır. 

İstanbulcia da; işlek tramvay cad
-ielcrinde tütili>cü. beroer. ııazino, 
şekerci, pastacı. manifaturacı ve 
saire ııibi muayyen ticaretle müs
taı;ıil dükkanlar bulunacak diğer
leri arka sokaklara alınacaklar -
dır. Köfteciler, bilumum tamirci
ler. pivazcılar, eskiciler, kundura 
yapıcıları, bovacılar. turşucular, 

koltukçular, sebzevatcılar ve sa- ı 
ir bazı dükkanlar bu cins tahdidin 1 
haricinde bırakılarak işlek tram
vay caddelerinde olmıyacaklardır. 
İşe en işlek, birinci sınıf tramvay 
caddelerinden başlanacaktır. 

Temizlik işçileri yaz, kıt 
aynı ücreti alacaklar 

Belediye temizlilt amelelerinin 
yaz ve kı.s 20 ser lira muayyen üc
ret ahnalan için 1941 mali vılı büt
<.-esine icabeden tahsisatın konul- 1 

ması temizlik işleri müdürü doktor 
B. Faik tarafından belediye reis -
liltinden temenni olurunustur. 

Halen ameleler yazın 20 lira al
makta ve kışın ise ücretleri 15 lira· 
ya indirihnektcdir. Bu yüzden bil· 
hassa kı.s mevsiminde temizlik a
meleliitine rağbet azalmaktadır. 

Br·'.ediye reislii?inin .bu makul 
tedbiri kabul edcce)!i ilinit edil -
mektcdir-

-<>
lngiltereden otobüs 

getirilecek 
Beledivüe reisliği tramvaylarda

k i izdihamı hafifletmek üzere İn
ııi]tereden otobüs satın alm:ık için 
verudcn tesebl<islere ızeçmistir. Bı1 
hususta bazı İnj?jliz firmaları ile 
müzakerelerde bulunulmaktadır. 

-<>--
yanan doğum evi 

Van •doitum evi> geçenlerde bir 
ııcce ı;ıkaıı fıni bir vallPUl netice
sin<le varımı•tır. Yanan doitum e
vinde 12 bin lira kıymetinde si -
ııortalı esya bulunduihı ve bıın -
lardan 5439 lira kıymetinde eşya
nın tamamen yanıp ııeri kalan 6561 
liralık e~-yanın da kurtarıl.dıitı an
lasılmı.stır. 

Açık i, ve memuriyetler 
Şehrimiz adliy~ine kız ve erkek ol" .. 

ta mektep ve lise mezunu arasından 
imtihanla zabıt katipleri alın•caktır. 

Talipler vesıkalarilc birlikte ldnunu
evvelin 12 inci per;;embe günü tıkşa -
mına kadar yeni postane üstündeki 
cadliye encümeni> ne müracaat etme -
lidirler. İmtihan ayın 13 üncü cuma gü-
nü• sabahı saat 10 dad?r. 

Devlet Demiryollan idaresi; istas -
yon sınıtmda istihdam edilmek üzere 
yüksek mektep, lise ve orta mektep 
mezunlarından işle'tmC'. hareket me
murlan alm.P.gt kara· ·mıştır. Orta 
mktep mezunları 26 kanunucvvele, li
ielilcr 23 k§nunuevvele, yüksek mek
tep mezunları da 24 kAnunuevvele ka
dar evraklarile Haydarpaşa, Sirkeci ve 
diğer yerler isletme müdürlüklerine 
müracaat etmelid.irler. İmtihanlar da 
2~ - 28 kanunuevvel arasında yapı .. 
lacaktır. Kazanan orta mekteplilere 60 
lira, lise mezunlarına 74, yükseklere 
100 lira aylık ücret verilecektir. Yaş 
Mddi 18 _ 30 dur. 

Son T elgraf'm Edebi T efrikam: · 
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üçük Hanım Yavas Gel! 
SELAMI iZZET SEDES 

Yerde duran ı:ezeteve bir tekme 
ı ~ ı: 

G ·cen gece ne Yaptı:ıutıı ha-
' ' ..... a:<. ikt'.dannda değilim ... 
lak J~!'c;ı:·m. ııasıl muztarip ol- ' 

'l tasavvur edı:mezsin. 
13ir çocuk ıtibi hırıçkıra hınckıra 

ıi!ı v rdu. Jale ko<.asını hala va 
ıc-~ırr 3.~a. tesC""llı etme~e uğrası
' rdu .. Karısının tatlı sözlerile 
~'1hit vavas vava• kendini topla-
11. Giizlerini sildı.. 

- .,·ıral•"ı bı lmal , m dC>di. O 
«aran gor" Yerme! vim. Benim pa
'llm deiiil 

- Nede.o• Biri s~n'nle kumar 
Tadı, kubetti. İstivorsan bu pa

·avı bir havır kurumuna ver. ve
ıiden kumar ovnaym kavbet. Fa- 1 

""1 -Pn l?"C'P o~~a..v~-un s:Prı. ol -
- • c - .ı;.ln. Bu bir 

sırdır Cahıt, senin ve benim sır • 
rı.rndır. Bu bizim sırrunızı kimseye 
ifsa edemezsin ... Bunu kimse bil
mesin... Sana vadediyorum, ben 1 

artık c1iteki> nin gelmemesi için 
elimden 11eleni yapacağım ve onun 
ııelmesine mani olacai!un. 

Cahil dislerini ıncırdattı: 
- Deliyim ben!. Deli' .. 
Ve birdenbire tekrar sordu: 
- Paralar nerede! 
Birv.!cn hııt:rla<lı: 
- Atölycdedir Gidip alav,m. 

jale peşisıra gitmek istedi. 
- Ha,·ır ııelme. rkı ·l~rim beni 

yalnız bırak. Yalmz k ı ı1a lhti
vacım var ., Biraz asabun ıı:cvşe
sin. Biraz lı~Jı,yavım 

JalP ıtü'.i.msemei!e çalıştı: 
- E !" ..., van·"1da a · ıa. 1 
Cahıt cevap rm,.di. oJa 'an !ır- • 

~·;4 muntekir
1
1 

~~~~ ' tutuldu 
)Makara, siyah kağıt ve 

cep fenerlerini pahalı 
satanlar hakkında 
takibata geçildi 

D o 

.. nız 
Yn7an: RAfl M f Y .t.Gll 

Fedaileri 
Lisanda ikiliğe doğru 

Mahmut Yesarinin Çulluk isimli 
rOhtaıundatı bir par<_'ayı, bir ınek
tep kitabı içine almışlar.. Eserde 
•nıahhik• kelime>i geçi)ur. Bunu 
değiştirmişler, •yaratık t yrı.pn11.ş -
lar .. Daha, bir sürii manasızlık .. 
Mahmut Y csari, asabi)· etten inti
har derecesine gelıni~. EdPIJi cı~er
lerden alınan bir çok parc:alarcla 
böyle, lisan tahrifatı var. 

Maksat malilm: Yeni terimlere 
uydurulacak. Peki amnta, bir eser, 
yazıldığı zamanın §artları 'e kıy
metleri içinde ölçülür. Bir mu -
harririn, herhanJ:;i bir yazısını na
sıl değiştirebiliri7?. 

Bir başka misal: Geometri her.
desenin mukabili olarak, yeni te
rim, öz türkçe diye kabul edildi. 
Sanki, bu değişiklik kafi değilmiş 
gibi, Geometri isminden rupılmış 
Geometrik sıfatını da aynen, öz 
türkçe, yeni terim, diye, k~bul et· 
miı;iz. Eskiden öğrendiğimiz ~u 

me~hur •Mahalli hendesi• tabiri, 
şimdi: •Geometrik yer. olmuş. 

Mekteplerde, öz türkçe, yeni te
rim, diye, böyle bir sürü laf öğre
ti yona. Fakat, hayatta, i~te, mat
buatta, büroda, ihtisas kitapların
da, böyle birşcy yoktur. J,isenin 
son sınıiına gelmiş çocnklar, kul
lanageldiğimiz en hardalem keli
melerin manasını bilmiyorlar. 

Yarı :ı, öbür gün de yüksek tah
silini bitiren gençleri bu halde gö
receğiz. O zaman, ortada bir iki
lik hasıl olmuş olacak; gençleri 
bir vazifeye tayin ettiğimiz vakit, 
kendilerinden i§ istiyebilmek iç!n, 
hayattaki makul lisanı öğrllllebil
mcleri maksadile, uzun bir •mÜ-
13.zemet• devresi geçirn1elerine 
imkan vermek zaruretini duyarn
ğız. 

Yeni terimler tek esasa, muay
yen kaynaklara, ilmi nokt:ıi na • 
zara, rea1iteye, hayati zarur-etlere 
ve nihayet müsbet faydaya dayan· 
mıyor, O halde, hala, ne diye ısrar 
ediyoruz?. 

REŞAT FEYZi 

(!5üçüK HABERLER 1 
* İktısat Vekillet! viliiyete bir tamim 

göndererek perakende kömür fiatıan
nm da ehemmiyetle kontrölünü bildir
miştir. * Dün akşam A.nkaraya gidecek o
lan Vali ve belediye reisi B. LOtfi Kır. 
llar hareketini bu akşama tehir et -
miştjr, * Üniversite edebiyat fakültesi için 
yeni bir bina yapılacak ve ayrıca bir 
fizik, kimya enstitüsü inşa olunacaktır. * Beykozda oturan Necatin1n kw 
5 yaşında llüsniye mangala düşerek 

yarunış ve Şişli çocuk hastaneaine Jr:al
dırılmıstı . K üçük yavru dün ölf!Jüştür. 
Cesedi muayene eden tabibi adli B. En· 
ver Karan defnine izin vermiştir. * Belediye baytar müdllı1l ile hay
van hastanesi müdürü ve diğer 1 me
munm müddeiumumiliğe verildikleri 
bu sabahki bazı gazeteler tara!ından 
yazılmışsa da tahkikatımıza göre ha -
dise; 150 lirlık bir sarC:yatta usullere 
riayet etmemekten ibaret olup müdür 
ve memurlar vil{ıyet idare heyetinin 
talebini Şt.\rayı Devlette temyiz etm.ir 
lerdir. * İçtima iyat profesörü merhum Meh.. 
met İzze t için dün saat 14,30 da ede -
biyat fakültesi felsefe dershanesinde bir 
toplantı yapılmıştır. * İktısat Vekili dün akşam ~ehrimiz
den An.karaya dönmüştür. * Askerlerimiz için şehrimizde top. 
lanan ~!ık hediyeler 200 bin parçayı 
geçmiştir. * Ticaret Veldlctl stok zahire milı:
darını teıgra!la vilftyeUerden sormuş

tur. 

ladı, atölyeye cıktı ve düsünmeite 
başladı. 

-11-

Ümit yok 
Kumar oynadığını nasıl hatır • 

lıyamıYorsa. cüzdanı ve paralan 
nereye kovduitunu da hatırlıya -
mı yordu. 

- Ertesi ııün. buraya ,geldim ... 
Paralan çekmecelerden birine koy
mus olacaltım ... 

Her tarafa balı:tı, her taraf1 ara
dr, bulamadı. Atölyede döneniyor, 
düsundükce harareti artıyor. bası 
ate;ler içinde yanıyordu.. Simdi sa
hiden deli olacaktı. Aklı basından. 
bir daha geri gelmemek üzere gi
decekti. 

Biraz dinlendi. itidalini topladı, 
tekrar aradı. Nihavet resimlerini 
kovdultu bir kartonda paralan 
buldu. 
Banknotları savdı. 
İki bin bes vüz lira. 
Bu paravı nastl kazandığını bil

mivordu. Fakat ııazeteci Yalan uy
durmuş deitildi. Bu parayı .kazanan 
ö!Rki idi. 

- Öteki! .. Öte:ki!.. 1 Cahil hczh hızlı ta ırıvor b'J kl'-
1..ınevı tekrarlıyo:rd u ..,ara 

Fiat murnkabe komisyonu ıhti
kfırın önüne geçme'.:.. üzere alacağı 
memurlar için dün bir imtihan 
yapmış ve imtihar.a 100 lıse mc -
ıunu girmi.~tir. Diğer taraftan dün 
yapılnn ihtık:'r kontrollerinde Be
~oğlunda Hacopulo pasajında ma
karacı Stcc\To ile ma>Jkele:ne ka
ğıllar.nı pahalı satan Haçik ve ar
kadaşı Alber, cep fenerlerini 45 
kuruş yerine 75 kuruşa satan Bed
ri isminde dört tacil" yakalanmış
lar ve haklarında takibata geçil
miştir. 

YAG VE KREl\IA SATIŞLARI 
Yağ ve krema satışlarının bor

sada yapılması fiat murakabe ko
misyonu tarafından kabul olun -
mu.:ıtur, Ticaret odası meclisi ya
kında bu iki maddenin satış;nı bor
saya havale edecektir. 

Parti Vilayet kongreıi 
Cumhuriyet Halk partisi İstan

bul vilayeti konııresı 25 kanunu
evvel carsamba sabahı saat 1 O da 
Divanyolundaki narti merkez bi
nasında vaoılacaktır. 

POLiS 
v.: 

M AII KEl\IELER 

90 yaşına kadar 
bekar 

• • 
zengın·n 

yaşı yan 
serveti! 

Balıklı hastanesine ait bir dava
nın muhakemesi birinci a
ğır cezada nehcelendirilmiştır. 
Vak'a şudur: 

Teodoros Aspiropulos isminde 
Y3§lı ve bekar bir adam son gün
lerini hastanede geçirmek istemiş 
ve oraya yattıktan altı ay şonra 
da ölmüştür. 90 y?.şına kadar be-
kar y3§ıyan bu admnın ~k zengin 
olduğu ve ölmeden evvel Türk 
kağıt paralarile beraber bir çok 
tahvilleri ve İngiliz liralarından 
yapılmış fişek halindeki paralarını 
da hastanenin bir sandığına koy· 
duğu iddia edilmiştir. 
Kardeşinin kızı bunun ölümünü 

haber aldıktan sonra hastane ida
resine müracaat etmiş ve amcası
nın paralarını istemiştir. Kendisine 
sandıktan ııo lira çıktıği bildiril
miştir. Fakat varis kadın, bunu 
kabul etmemiş ve hastane memur
larından Y osef Petraki, Avindis, 
ve İS'tefanidis aleyhlerine bir ıını
niyeti suiistimal davası açmışt ır. 

Bu dava ile sandıkta 25 bin liralık 
tahvilat, on binlerce İngiliz lirası 
bulunduğu iddia edilmiştir. Fakat 
mahkeme heyeti iddiayı sabit gör
nıiyerek maznunlar hakkında be-
aet karan vermiştir. 
Tramvay mı, otomobil mi 

ezdi? 
Geçenlerde. bir gece yar151 Şiş

hanede feci bir kaza olmuş ve Ca
fer isminde bir vatand3§1ll ayak
larını ezmek 9Uçile Hiı.mi.t adında 
bir vatman adliyeye verilmiştL 
Dün Enver isminde bir şoför de 
bu davaya dahil edilıniştir. Vat -
man Hamit: 
•- Ben karanlıkta Caferi ray

lar üstünde ayakları ezilınlş gör
düm. Enver otomobili ile ezmiş, 
kaçmış!. demiştir. 

Enver ise <-Ben o saatte ora
da değildim. mukabelesinde bu -
lunmuştur. Dava; ga,yrirnevkufcn 
görülmek üzere şahit celbine kal
mıstır. 

larının içindeydi, iki elile paralan 
büküvordu: 

- Ötekinin parası! 
Bu sefer öteki, >bu narayı kaybe

den zenl!in kumarbazdı. Bu para 
ondan çalmırus demekti. 

- Acaba o adam nerede oturu
yor? 

Telefon rehberinde adresini bul
du. 

- Simdi kalkıp ,gideceğim. Ba
kalım o ı:ıece üzerinde ne tesir bı
raktun. Hiç değilse bunu anlarım. 

Paraları cebine koydu, asal!ı i>-
di, şapkasını aldı. 

Jale aordu: 
- Gidiyor m.wnın~ 
- Evet. 
- Nereye? 
- Parasını kazandığım adama. 
- Neden? 
- O ııece neler sövlediltimi, ne 

ynptıi!ımı anlamak istivorum. Ba
kalım öteki ne bicim adam. Bunu 
anlamak isti.Yorum. 

Cahil isi sakava lı<nmak istivor 
Jale de onu teskine uiITaşıvor, git
mesine mani olmağa cah')lvordu. 

Bırak gideyim Jale. hava alıru8 
t: n.;, ... m. 

OSM.tı.NLI - İTAL YA HARBİNDE TR..ABLUS
GARB ve ADALAR MUHAREBESi 

Filoransa fırkası karaya çıkarıldı 
Trabluı.taki w~nıurlarla ailele

rinden ibaret kalan hafile 3~0 ki
şilik bir grup halinde vapura bin
<ıirilerek Maltaya sevkolundu. 

Ayni gece Trablusa ııelen ftal
yaıı vapurları Floraııse fırkasını t 

karaya çıkardılar. Bu kuvvet alay
larını ikiJe ayırarak Tralılusuıı 
şark ve garbındon iki koldaıı ilcr
liycrek karaı giıhı Aziziyede bu
luı an ve kıt'alarile Heni • Kı.rk
kC"r iş hattını tutmuş olall OsnıanJı 
kuvvetlerile temasa geçti. 

Egari vapurile çok sıkıntılı bir 
yolculuk yaparak 4 teşrinie,·vel 
1911 de Maltaya gelen Trablusta
ki l'ürk memur ve aileleri burada 
İialyanların yeni zorluklarile kar
şıla~tılar. 

Gemideki İtalyan miralayı Mal
ta limanına gelince karaya çıkmış, 
yarım saat sonra avdet etmiş, l\fal
taya çıkmağa hazırlanan Trablus 
muhacirlerine menfi bir cevap ge
tirn1i~U: 

- İngilizler Maltaya çıkmanıza 
miisaade etnıiyorlar. Başınızın ça
resine bakın .. Biz, sizi buraya ka
dar getirdik. Üst tarafını siz bilir-

. . l 
sınız .. 

Vali vekili Besim bey başta ol
duğu halde komodor Hacı Ahmet, 
jandarma kumandanı, defterdar 
ve diğer zevat llfaltadaki İngiliz 
valisile terııı:,şa geçme:, istediler, 
muvaffak olamadılar. Bu sırada 
bir Alman acente müdürü gen1İ)e 
müracaat eli. Kendi kumpanya
sına mensup bir Yapuru kiraladık
lnrı takdirde İtalyan gemisindeki 
bütün zevatı İstanbula kadar gö
türeceğini söyledi. 

Bu teklif kabul olundu .. Herkes 
yirn1i~er lira vermek suretile bi
rer bile daha aldılar. Alman va
purunu beklemeğe başladılar. 

Malta limanında süren bu üç 
günlük mecburi ikamette yeni bir 
hadise oldu. Hacı Ahmet kaptanın 
Trablus komodoro olduğunu ha -
tırlıyan muhafız albay o aksam 
TUrk bahriyelisini yanına çağı~th. 
Kendi hüviyetini kendi ağzından 
öğrenmek için: 

- İsminiz Hacı Ahmet bey de-
ğil mi? diye sordu: 

- Evet ... 
Cevabını alınca devanı etti: 
- Bahriye binbaşısınız değil 

mi? 
- Evet.. 

Trablustaki vazif~niz ne idi? 
- Komodordum!. 
- Pekala .. Komodorluğa ait ev· 

rak ve kayıtları ne yuptuın:? 
- İmha ettim .. İşgal sırasındaki 

vazifem bu idi, onu da yaptım. 
- Ya komodorluk kasas~ve muh

tevi vatı ne oldu? 
Bu ~ekildeki sualleşmenin ma -

·nasını son cümleye kadar kesüre
miyen Hacı Ahmet kaptan herşeyi 
anladı .. 
Aylardır ınak vatan parçasın

da çok müşkül şartlar içinde bü
yük bir feragatle çalışan Tiirk 
bahriyelisi, mukadderatın sevkile 
hasımlarının eline dü~tüğü samaa 
yağmacılıktan başka hiçbir vasıf
ları bulunmıyan bu adamlar ondan 
devlete ait paraları islemek baya
!ılığını da gösteriyorlardL 

Bu para ki: Her kuruşunda fe· 
dakar Anadolu yavrularının alın 

AVRUPA HARBlNIN 

YENi MESELELERİ 

Fabrikaların 
müdafaası 

Modern harpte tayyarelerin ne 
büyük rol oynadıklarını her giin 
işitiyoruz. On senedenberi tayya
recilik hakikaten akla hayret ve
ren bir terakki gösterınijtir. 

'.'lluharebe balint.lc, d üşmanw en 
ziyade milli müdafaa için çalışan 
fabrikaları tahrip etmekte olması 
da tabiidir. 

Bu sebeple fabrikaları hava a
kınlarından korumak için ıun'i sis 
tecrübeleri yapılmıştır. 

Bu yoldaki ilk tecrübe 1930 se
nesinde Fransada ıapılını§tL Al
manlar da 1928 ve 29 senelerinde 
Stutgartta ve Şarki Prusyada ay· 
ni neviden tecrübeler yaptılar. 
Şarki Prusyanm mühim bir kıa
mına elektrik enerjisi dağıtan 
Fridland elektrik santralında ya
pılan bu tecrübelerden soııra, bii
tün Almanyada sun'i sis servi& • 
leri ihdas olundn. 

1931 da, Berlinde Alman kimya
gerleri cemiyetinde verdiği bir 
konferansta doktor Stolzenberı 
bu <ervisin, büyük şeh rlerde bom
bnrdımanlar::ı k:-ır~ı b .. uk hizmet,.. 
!eri olaca&"ını söylem~ti. 

teri, her santiminde halis kan Türk 
halkının biı· feragat hikayesi giz- ı 
li~di.. Na•ıl düşman eline te>lim 
edilirdi. Karşısında usta bir sim
sar tavrı taşıyarak zehirli bir tc
bt:~ümlc paranın verilmesini is
tiycn İlal)·an bahriye zabitine 
'.frnblus komodoru siikünetlc ce
vap verdi: 

- Komodorluk kasası bomboş
tu. Bu , ·aziyctle bize yük olmasın 
diye o:-ada, Trablustaki meınuri .. 
yet mahallimizde bıraktık. 

Skilaretto inanmamış bir adam 
ta\'rile sö~·lendi: 

- Boş sözleri bırakalım biııba· 
şı .. Kasa muhtevi)·atının metbuu 
mufahhamım haşnıetlü İtalya 
kralı namına (eslimi icap ediyor . 
Ne siz yorulun, ne c!c bizi yorun 
ve .. zecri tedbirlere müracaat et
memize mahal bırakmayın .. 
Hacı Ahmet bey ayni şiddetle 

reddetti: 
- Bende para yok .. 
- Bakınız vali vekili defter-

darlıkta ınrvcut bütün nükudu bi
ze teslim etti. 

- Olsaydı ben de teslim eder
dim Fakat söylediğim gibi komo
dorluğıın elinde hiçbir para mev
cut değil.. 

Bu sırada Egari vapurunun ku
mandan kamarası kapısı vuruldu. 
Skilaretli seslendi: 

- Giriniz!. 
İçeriye iki İtalyan bahriyelisi 

girdiler. Yüzbaşılarını selamladı -
lar. Bunla<dan önde bulunanı .,.. 
!indeki küçük, kırmızı bir keseyi 
kumandanın önüne bıraktı, an -
!attı: 

- Türk balıriyelisinin eşyala -
rınt aradık. Şıı torba içindeki üç 
bin altından başka para bulama
dık. 

Kırmızı keseyi gören Türk ko
modorunun çehresi de ayni rengi 
almıştı. İtalyan deniz yüzbaşısı 
neferleri savdıktan sonra gülüm
SC)'crck keseyi avucunda evire, ç&
vire Hacı Alımet kaptanla ko -
nuşmağa devam etti. 

- Eşyalarınız arasında bn para 
ele geçirilmiş, tabii komodorln -
ğuıı parası bu .. İtalya kralı namı
na müsadere ediyorum. 

- O benim kendi paramdı .. Yıl
larca denizlerce çalışarak biriktir
diğim, çoluk ve çocuğumun geçin
mesi için ayırdığım bir para .. Fa
kat ne ehemmiyeti var? Trablus 
gibi koca bir vil.ayeti hukuku dü -
vel, ve hukuku beşer kaideleri hi
lafına kuduz bir saldırısla Osman
lı topraklarından ayırı;.ak, çekip 
almak davasına düşen bir mille
tin bu tasallutu karşısında benim 
param da müstevlilerin eline geç
miş .. Ne ç.kar? Büyük Allah he
men büyiik Türk milletine zeval 
vermesin .. Bu can bu tende dur
dukça ben daha bir çok senet 
kazanıp bir kenara koyabilirim. 

Bu sözler, biki.ın vaziyette bulu
nan İtal yı n yüzbaşısını kızdırdı. 
Skilareı:o dişlerini sıka sıka sözü 
başka t:ırafa çevirdi.. · 

- Şimdi gelelim diğer suallere. 
Trablustaki Türk kıl'alannın ınev
cudü ne kadardır ve bunlar nere
lerde mevzi tuttular, hangi mın
takalara çekildiler? 

(Devamı v:ır l 

Demişti ki: •Tayyarelerin saat
te 250 kilometre sür'atle uçtuk -
!arını kabul edersek, bütün Ren 
şehirlerine, Fransanın şarkından 
kalkacak tayyareler bir saatte va
rırlar. İki buçuk saatten az bir 
zamanda Berline varırlar. (5 kilo
luk küçük bir bomba bir binayı 
yıkmağa kafidir. 270 ili 450 kilo
luk bombalar ise bir yarını ma
hallenin altını iistüne getirebilir. 
Unutmıyalım ki modern tayyare
ler kırk bJ!şer kiloluk bomba ta
şınınktadırlar.• 

Stolzenberg şehirleri sun'i sis 
altında bırakınak için de şunları 
ilave etmişti! 

·Bunun için takriben 380 metre 
irtifaında çelik direkler kullanı
yorın. Sun'i sisler tabaka tabaka 
muhtelif irtifalara gönderiliyor. O 
suretle ki eğer rü•garlar üst ta
bakadaki sisleri dağılırsa, şehir 

yine alt kısımdaki tabakalar tara
fından setredllm.İf olarak kalacal
tır .• 

Almanlar sun'i sisler için Nitro 
dö Bariom kullanmaktadırlar. Ba
ıu madeni mayi klorürler de ratıp 
havada kesif sis tabakaları vü • 
cude getirmektedir. 

Ancak tayyareler çok sür'atle 
geldikleri için, sun'! sİllİ yüksek 
tabakalara da daha sür'atle dağıt
mak için hususi dispoııitifler ıı. 

vücude geti.ııJıiflutlir. 
•• 

sulh bah~.i Mf.F 
Yazan: Ahmet Şükru f.~ r~'' 

Harbin ikinci kışma gı~lı &'" \ 
sulh bahsi kulaklara .pek .13 !>•'" ı 
lir. Bu sebepledir ki lngılı• •"'I 
Kamarasında birkaç gun apıl:ı' 
sulh meselesi etrafında .. ) .1, ır S 
müzakere her tarafta aliık~ 1uı'i· 
kip edilmiştir. Müzakere)' -r' d 
tan takip edenler, bu sulh '°.ılT 
nıelerinin şümul ve nıanası~;;ı~t· ~ 
n1akta mü!\kül3ta uğ-rı~·a~ 1 . 11 tD' 

.;. k fi 
B.u.nun m~~asını a?lnr~ıa. 1bır iır' )e 
gılız teşkilatı esasıyrsının dır!''.: 
ccliğini gözönündc tutmalı ıc~riS 
. c 
Ingilterede Kral. her ,,en , -ıorı 
devreyi, Lordlara ve ıncb 0 ' ıı:r 
lıitap eden bir nutuk ile aç•r; .,. 
kikatte bu nutuk Iıüküıı•< 1 .. 1cı• 
fından yazılmaktadır. Tcal"~'.; ı· 
re ,birkaç gi.in sonra bu ııu ıı: ,1 

zerinde bir müzakere n( 1~l1 ·e d·' 
muhalif parti, hükumetin ıç ',.ı,u 
politikasını izah eden bU ;. ~u • 
tenkit eder. Çör~il hükiıOI• 1 

1uu 
rulduktan sonra İngiJter~dı' ri I' 
halefet, komünist tcmaYu.1 ~Jile# 
lan dört uıiistakil isci partısı 
suplarına inhi"nr et . ..;,iştir'.""' ı\rr 
İşte bu defa sulh meselesııı• ,,.. 
lın nutkuna verilecek cc~•P şl · 

silesile, bu meb'uslar ileriYln~l· 
ınışlardır. Bunlar nutukla d' !>İ1 
terenin sulh gayeleri ctrafJJJ ,,ıl' 
söz olmadığını söyli)erek n p" 
ve dolayısilc hüküıııctiıı l'." 1~;g~ 
litikasını tenkit etmi~lcrdı.1\,n>•' 
muhalefet kuvetli olsaydı, -ti. fı 
!ere Başvekil cevap "erecek, ud·' 
kat Çörçil, dön ·,ııcb'us taro1

' c_.ıı 
ileri sürülen bu nıc~elc~·e c · ~ 

• • \'l" 
vermeyi, Başvekil nıua,·ı~ı . ıtt 
partisinin lideri olan Attle•l' 
ketmiştir. ınıil 

Att_lee sölyediği n~tukl• ki 01• 
tcrcnın harı> gayelerıne af:ı ırri!I 
rak temas etmis \'e bu gay• k ıt 
izahı için hcnü~ zamanı~ !'e ~~1·t' 
ken olduğunu sfö·leınistır. l\ 'i 
kil muavini e•cÜmle cİeıı?i~~',kr~ 

- Böyle gayrimes·uı bır <;' 
münasebetilc hükumetin b•1~1 ,ı!l 
yeteri etrafında izahat .,er 1, • l!' 11 
beklePemez. Kendimiz içJV: .11 r 
diklerimizi diğer milletler ıÇ'1ıııl' 
· ı· Aı · · · d ıı•' r ~ ıs ıyorın. ıarşı ıçın c •''' 
bir sulh teminine imkiin Y~ ~ıf 
Anarşi yerine nizamlı bir sul ,ör 
mak ve bunu adalde istin•1 '.ı 1' 
JDek lazımdır. Biz bir hür.rf ~~ 
lemi kurmak istiyorıız. 0) ;.,:\)il 
alem ki bütün milletler _de ıtr:Jll 
fertler gibi, kendi şahsıy•~0, ı 
tamamile sahip olınak ıııı 
bulabileceklerdir. . ;ot' 

Görülüyor ki bu sözler. ııı~~J, 
ve muay.ren sulh şartları . 

1 
ç 

c:Jll müstakbel sulhun dayan• • ifıl' 
muı:ni prensiplerin izahın.d•0 11,;1 
rettir. Hakikat şudur ki Jıı;;;,,,pı 
hükômeti, henüz sulh şart vr' 
bildirmek ve halla Alıuanr•10:P 
fından yapılacak sulh teki• 'o~· 
tetkikine girişmek için bııil" ,. 
vaziyetin müsait olmadığı "":,~ 
tin dedir. Birkaç hafta ev"~!: .'n" 
!aşmakta olan Noel günler.• '1. fı' 
bitaraf de\'letlerin ve bclk• d\r • 
panın mücadeleyi nihayeıtc•~1,1ır 
mek için sıılk tekliflerindcc··r(;I 

• • 
nacakları şayi olmu~tur. , ,ı · 
böyle bir teklif, isler Aloı"~iıl 
dan gelsin, ister bitaraf deı·!- t'' 
ce yapılsın, İngiltercnio bU~1 ''.,J 
kik bile etmiyereğini söylı~ı" 
bu teşebbüsü önlemek ;_,te",tıl 
Akabinde Almanlar da neşr;.~~ 
!eri yarı resmi bir tebliğ il•. ,ıı" 
bir teşebbüste bnJunnıak 11•! 11/ 
de olmadıklarını ve İııgiJtd' .ır 
voluncıya kadar mücadeld~u~l' 
vam ettirmek kararında ol tıi 
rını bildirmişlerdi. Yani ıı• ~,ı· 
tere, ne de Almanya, heniiı 11:ıı•' 
deleye nihayet vermeğe ıat 

11
111' 

gör~nme~ektedirler. AIP1~,~' 
İngıltere ımparatorluğu 111 3 ~I. 
Juncıya kadar, İngilizler dr 1 1 
manyada milli sosyalistlilı: 1 ~· 
talyada faşistlik k<llkıncıy• ı·< f 
rupa milletleri istiklalleriP' 1l 
şuncıya kadar harbetnıek ııor 1"' 
da görüniiyorlar. Yani sııllı 11;ıl' 
senesi eylülünde harp b•! 

0 
Jl' 

zaman ne kadar ınaksa, Jıiıl~ 
rere uzaktadır. .. 1~~~ 

Avam kamarasındaki 11111 ;il'· 
de, sulh ihtimalini zerre kad•1.ıı.' 
götürmemiştir. Müzakere b•·ııı~ 
mazdan evvel vaziyet ne iS'•,.ı,ı(' 
zakereden sonra da vaziyet ~Iİ' 
Yalllllt parlamentonun da il!~ 'I* 
yakın ekseriyetle hükuuıet• s•'' 
kararını tasvip etmekte 01 111 il 
anlatması bakımından bd °.'jf 
kere dikkate layıktır .ç.;n1<11 ~ rl 
ya müracaat edildiği zamııll· ,cı' 
gayelerinin bildirilmesin• 111 ,l 
dört müstakil işçi meb'usıı~. 1'i'1 
tar olduğu ve geri kalan ıı~ il 
kırk bir meb'nsun JıükUnlt 1 ' ~( 
vip ettiği anlnşılmıştır. A"~"\~ 
marası müzakeresi ,dolayısıl~·iJI", 
mese],si iizerinde meclisitı 1 t ' 

d '" ·ti Jl'liir' veya a emı ı madına ··r( 
mahiyetini aldığına göre, ("ıııl 
hükılmeti, ile yüz kırk Jıd 1 

cııt ara"lnda · dörde karşı iiC _I 
kırk bir rey ile itimat vı' 
oluyor ılcmektlr. 



~~erikada yirmij Alman sınai 
sılah fabrikası mıntakalarında 
.~aha yapılacak büyük hasarlar 

Bu mıntakalardaki 
halk yeis içiade 

i~kumct kc ngreden 
~~ili tahsiıat istiyecek 
'isin Londra 10: (A. A.) - ~ç T~ 

· gton 10 (AA.) - İvi ha- legraC'ın öğrendijine göre, Alıruuıyıo
~alan mahfiller hükıimetin kon

eıı, ııelecek içtima devresinde 
·~ 400 milvon dolarlık mun-

' tahsisat istiyeccğini bildi.r -
~~· Bıı para dört milyonluk 
·"ll'a ordusunun tank. tayyare 

nın bir çok mıntakalarmda halk. İngj.. 
liz tayyarelerinin bilh~a ~ R:1r, 
J!lloı;en, Dfuoeldor! .XOIODJ'• Sibi sınai 
şeh i rlerinde vukwa getirdikleri büyük 
hasardan dolayı derin bir yeis içinde
dir. 

Hariciye nezareti ve büyük sanayi 
· 'lcıırıba ihtiyaçlarını temin ede
, "irnıi kadar silfı.h ve mühim-
fa.brikasınm. inşasına sarf~ _ ile alikası bulunan mecmua. resmi 

' k ~bliğlerin, bu hasarattan dolayı halkı ,
1
.e tir. 
alfı.nıdur ki, yeni silah fabri - i<Afi miktarda tenvir etmediiini il.Av• 
•rı kurulması için daha önce de etmektedir. Mecmua,.. iöre. geceyi sı-
'lli! grnaklanla geçirmeğe mecbur kalan 
;. Yon dolarlık tahsisat veril- amele ertesi ıı;m çaJııma.lı: istememekte-

"' 
1
t. Bugüne kadar alınan ted - diri"· 

~r savesinde 1,200,000 kiı;ilik 
• hır kuvvetin bütün esliha ve 
~iıat ihtiyaçları tamamen ve 
, ;Qoo k~ilik bir ordunun teç
~.ı da kısmen temin edilmiş 
Untı:ıaktadır. 
~ Ş;,nghay: (A. A.) - Tchunk;ng 
. ·ıtıeti., Fran.sız Hindiçin1 hududu
. '=\'\ıoelisi gün kapatıldığını ve Yun-

h>hmu i.:;timal etmek ishyen yol
'1\rı emniyetinin temin edilemiye

-''l\i ~bliğ etmiştir. 
lı~ 
'l1an ordusu Hima· 

raya çekiliyor 
ı..._ __( 1 inci sahifeden devam j 
·~"'<tir. İtalyanlar, Erairi etra -
~ ve isı!al ettiiii tepelerdeki 
b<ııı etli mevzilerinden süngü hü-

u ile tardcdilmişJı:r ve Yunan
~ durmaksızın muharebe ede 
lı t'.rgiriye girıni.slerdir. 
a!Yanların: evvelce Yı.iidıkları 

· '~eyi ~eri l!Öndermek lüzu -
'ııııı hisetmedi.klerine ııöre. daha 

\ı)Qe mukavemet edebile~eklerini 
ilettikleri anlı1$ılmaktadır. Bu 

1 etıe Yunanlılar, harekata de -
~1hakımından kendileri itin krr

;,1 ı olan mühim ganaim elde et
"erdir 

~;ehliii.' Arnavutluiiun LUtün 
~hi.nı denizlerinin Yunanlıların 

·ide bulunduğuna işaret etmek
ır. 

Yunan Kralını• 
orduya meıajı 

~·\tiııa 10 (A.A.)- Yunan Kralı 
1, ~•rges orduya aşağıdaki mesajı 

~de~miştir: 
~~;tg.ıriniıı işgali dolayısile duy
~~ meıiınuniyetle ve ordu -
ı ~~ kazandığ ı parlak muzafferi
' 'lletU, ~ ..ıru ile Başkumandanı 

r t\ '~~~ kumandanlarını, zabitle-
1 ~ ~llçük zabitleri -.c efradı ha

li '•lle selamlar ve kendilerine de
~ lneınnnniyetimi bildiririm. 
~ . kerı ve ınatıe\·i lıakımdan kıy
i .h lıüyük bir ın~rkez olan Ergiri 

ı, 1)'1tal vazifesini büyük bir cesa
\ıı e haşarnıış olan cüzütar.ıı bil
i,~~ tebrik ederim. Kahraman 
t/• kuvvetlerini de muvaUaki
ı~letinden dolayı hararetle teb
~ •derim. Şefler ve efrat millete 
~llt olduklarını göstermişlerdir. 

y İkinci Georges 

~ll~n beyaz kitabında 

iki günde 26 
Alman tayyaresi 

düşürüldü 
Akdenizde de İtalyan
lar 25 tayyare kaybetti 

Londra 10 (A.A.) - İki l!tinden
beri Alınanların İnııi.l tere üzerinde 
yaptıib. hücumlarda Almanlar 26, 
İrıRilizler 8 tavare kaybetmişlerdir.. 

Bu iki gün içinde, Akdenızde I
talyanlar 25, İn.ıtilizler 2 tayya..-e 
kavıbetımislerdir. 

Rumen ordusu teşkila-
tında değişiklik 

Loaıln 10 ( A.A.)- Berlinden bil 
dirildi'1ne göre Rumen ordusı.ı 
teşkilatını tayin eden mecliste bü
yük bir detişiklilı: yapılmıştır. Kral 
artık hu meclise dahil değildir. Di
ğer taraftan demir muhafızlara 
karşı işlenen cürümleri tetkik e
den Rumen komisyonu dağıtıl -
m.ıştır. Cürümleri işliyenlerden 
bir kısmı öldüğünden, bir kısmı 
kaçtığından bu karatın verildiği 
bildiriliyor. 

• ' • ,.. • ,, • •1' ·• • , • 

Öbür günden itibaren 
( 1 inci sahifeden devam J 

22,35 dedir. Yedikulcden Sirkeciye ilk 
6,35 de, son 21,52 de, Sirkeciden Ye
dikuleye ilk 7 ,07 de, son 22,30 dadır. 

DİGER HATLAR 
Yeni tarjfe ile Edirnekapıdan Sir ... 

keciye ilk hareket" 6,45 de, son 22,05 de, 
Sirkeciden Edirne.kapıya ilk 7,14 de, 
son 22,40 dadır. 

Sabah seferleri Şi,ı;liden Tünele 6,15 
de baş1ıyacaktır. İstanbuldan Beyoglu
na ilk traınvay Fatihten Jiarbiyeye 
6,30 da, Harbiyeden Fatihe 7,14 dedir. 
lı-Iecidiyeköyü - Eminönü seferleri de 
sabahlan 6,!!8 de başlayıp aksamları 

19,02 de bitecektir. 
Yukanda yazılmıyan diğer hatlar da 

s~bah seferleri 6,15, 6,45, son ser~ler 
19,35, 20,30 dadır. 

----00'----

Korsaa gemısı 
muharebe 

ile 

( 1 inci sahifeden devAm ) 

va çalısmıs. nihayet bir düıNın bu
lutu arkasında kavbolmustur. 

,. neler var ? \ 
~ 'lle.vaz kitap> 21 ağusloı; 1939 da 
~ ~ Metaksas ile Italya sefiri 

Karnarvon - Kastledeki hasar. 
çok bariz olmakla beraber, ekseri
yeti itibarile sathidir ve kolayca 
tamir olunı;bilecek mahiyettedir. 
Düsman korsan gemisi, süohesiz 
daha çok ha<ara uiiramıştır. 

r ıı:?~ıi arasında yapılan uzun bir 
~atı da ilıtiva etmektedir. 

ı,.1 il nıülakat esnasında Metaksas 
f ıre ezcümle ~unları söylem~tir: 

~."-On iki-aday a nakledilen as
~ 't~riniz •Pire> ye gideceğiz, bü
,~ l:geyi zaptedecegiz• diye şarkı 
~Vıerken, Mareşal Badoğlio Ar-
~ Vııtıukta alenen ArnavuUuk hu-
" llaruıın genişletileceğinden 
~i hııederken. Göriceye gelen Kont 
~•ıı.oYıı istikbal eden heyetler 
~htlerinde cKosva, Çamurya> ya
~t· l:v.halar taşırken Yunaı; mil
l+~nı Italya tarafından hıç bir 

r ı,blı~e olmadığına nasıl ina?dı
' tlıriz?. Gerçi Kosva, k.endısile 

rl .~usı nıünasebetleriniz olan Yu
~'ı l.avyaya aittir. Fakat Çamurya 

llarıistandadır. > 
, C:razzi bu suallere cevap verir

müşkül vaZ:vette ol.dul!u gÖ-
11lİYordu. Mülakatın .sor. .. nda 
, ~sas Yunanistamn Italya a-
nıllde her türlü tezahürattan 
· lap edeceiiine dair yeniden 

k,tıı.nat vermıs. fakat bır kere da-
sıınları ilave etmışt..r : 

,.":' T'nrrınmıyet ve ist ıh. ı ö.&.ı.mlz 
l a rnılli menfaat: r ız tr d it 
lidı/ii tak<! rde 'lların ı;: ::a-
~ ioin c ı z.. 

' Yu-

Amirallık dairesinin tebliğinin l neşrınden evvel ölü miktarını 
bildiremem. Yaralananlar hepsi ha· 
fif varalıdır ve kayıp, çarpışmanın 
şid detli mahiveti nazarı dikkate 
alınırsa kücüktür. 

:Vlürettcbat. İngiliz bahrivesinin 
en yüksek an'anelerine li'ınk bir 
surette hareket etmislir. 

Uruınıar'lıların göstPrmis olduğu 
hararetli kabulden ve bir r:ok var
dım tekliflerinden pek ziya L mü
tehassısım. 

Karnaron Kastledeki gözükür 
hasar. bacanın sancak tarafında 12 
rahne ve birçok obüs parçası izini 
taSlVan kaptan köprüsünde hüvük 
bir rahnevi ihtiva eylemektedir. 
G<mıi, kendi vasrtaları ile limana 
girnıiı;tir. Yalnız iskele tarnfına ha
fifçe vatmıs bulunuvordu» 

Görünmez kaza 1 
Ortakô;Je turan 10 ya51n.i ı. Ne

cati Unc soka~n<la Fazı 1 n fırı-
ıı. n lan ek ıwk alma..:a ıı • ve bu 
e nna1 d 'ıK kc:ı k nk erı n 1>i-
r i .>aSP'l.l c J3\ip v r~ lc..nını tır 

runist nın tamar ,fe hak.ı olaca
_ın fa' :at bo;lc birs vin mcv -

ıiba: olmadıiiıru s(lylemistir. 

lngiltere, neden 
Hitlerle sulh 
yapamaz? 

Çünkü Hitler 
unları ister: 

lngilterede Totaliter bir 
rejim ve işlenmemiş 

topraklar 
Nevyork 10 (A.A.) - Meşhur 

muharrir Walter Lipmann, Nev -
)'(ll'k Herald Tribüne gazetesinde 
yazdıitı bir makalede b~ünkü şart
lar dahilinde bir sulh akdinin ne
,ıen dolayı imkansız oldui!unu tet
kik etmektedir. 

Lipmann yansında söyle demek
tedir: 

cİn,gil:izlerin aklıselim sahibi ve 
büyük siyasi tecrübeye malik bir 
millet olduklarını ve .mümkün ol
duğu zaman hemen anlaşma vaı>
mak hususunda yüksek bir meha
ret gösterdiklerini unutmamalı -
vız. Bundan maada büyük Britan
va vaziyetinin icaplarını, mücadele 
sahasından uzakta vasıvanlardan 
elbette daha ivi takdir etmektedir. 

inııilterenin basına totaliter bir 
hükiımet geçirmedikçe Hitlerin as
la memnuniyetini izhar etmive -
ceiii asikardır. Ayrıca. işlenıneıni.s 
ve iyi müdafaa edilemem.is zenııin 
toprakları da lııtiyeceiti şüphesiz -
d:ir. Halbuki hu t<>praklann Al -
manvanın eline ııecmeml!!li Birle
şik devletlerin en büyük menfaati 
iktızasındandır. Anıerikada bazı 
gafil kimseler hükümetin İngilte
reyi bir uzlaşma sulhu yapmıya 
tesvik etmesini istemektedirler. 
Bunlar !böyle bir sulhun Amerika
nın zararına olacalhnı takdir et -
mi yor gibi ııörünüyorlar.• 

Kanadadan lngiltereye 
yeni pilotlar geldi 

Londra 10 (AA.) - Kanad:ılı tay
yarecilerden dilter bir hevet dün 
bir İngiliz limanına gelmistir. Bu 
hevet pilot ve tayyare sanayii is -
çilerinden müteşekkil bulunup, 
memleketin muhtelif kısımlarında
ki R. A. F 'in teşekküllerinde kul
lanılacaktır. Bu heyeti teşkil eden
ler cmperyal hazırlama planı cer
çevesi dahilinde t.alim görmüşler -
dir. * Bükreş: 10 (A. A.) - Resmi ga
zetede neşrolunan bir kanun, ecnebi 
menılekeUerde bulunan ve bufünkü 
rejim aleyhinde vaziyet alan R\,lffien..
l'erin tabüyetten iskat edilecekler.iııl 

bildirmektedir. 
..........__ .,,, . ~ ... - - - "'""'V ., -....v~......v-.xı. 
Asker gözile 

cepheler 
( 1 incl a&hUedea devam ) 

on birinci İtalyan ordusunun va
ziyeti bir~z daha müşkülleşıniş 
oluyor. 

Umumi durumu şöyle hulasa 
ed 0 hiliriz: Şimalde Ohrinin ve 
1\1 .. . ~upulosun batı mıntakaların
da İtalyan kuvayi külliyeleri ile 
bir haftadanberi devam eden şid
detli muharebelerden, Yunanlılar 
italyan mukavemetini lkırmı~lar 
ve tutunmalarına meydan bırak -
mamışlardır. İtalyaıılar Elbasana 
giden garpteki yolu tehlikeden 
kurtarmak için ümitsiz bir mu -
kavemet göstermişlerdir. 

Bununla beraber, Elbasana gi
den Develi vadisine hakim iki te
peyi Yunanlılnr ııaptebniElerdir. 
Evvelki sabah İtalyan kuvayi kül
liyesinin Elbasana doğru çekil -
mekte olduğu görülmüştür. Şimal 
cephesinde harbe tutuşmuş olan 
dört İtalyan tümeninin, yeni bir 
;pııkave,;,et cephesi vücııde geti
rebilmek için, irtibatı kaybetme -
den yeni mevzilere doğrµ çekil -
dikleri anlaşılmaktadır. 

Yunan kıt'alarmın Develi va.
di;indeki ileri hareketleri tedricen 
devam ediyor. Yunanlılar l\1osko
pulos mıntakasının garbındaki 
Timoriça dağlarında de yeniden 
mühim tepeleri ele geçirmişlerdir. 

Merkezde Fraşerinin ileri m;n
takasında devam eden hareki:! da 
pek İtalyanların lehinde değildir. 
Bıı mıntakada Vibofoşa mevkiinin 
Yunanlıların eline geçmesi, Berat 
~ehrini de tehdit altına .sokmuş 
bulunmaktadır. 

Yine "!erkez cephesinde Yu -
nanlılar Klisura istikametinden 
Tcpedelene 20 kilometre yaklaş -
nuslardır. 

iİulfısa harekat her gün kat'i ne
ticeye doğru biraz daha ~a?.laş -
maktadır. Kat'i neticeli büyük 
ıııuharchderin Elbarnn, Berat \'e 
y.ıhut 'liıaori<:a d~ • farında \·ul..ua 
ı:elnıesi muhtemeldir. 
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Hadiseler 
(llu yazının metinleri Ana. 

,.. dolu Ajana bfiltenlerinden 
dınmıstır.) 

'l'eltıh eden: l\WAMMER A!.A'tTR 

Türkiye ile İngiltere arasınd1ki 1 
ticari anlaşma:ian bahseden . Tay
miso "azetesi, bilhaEJa şunları ya- I 
zıyor: 

cinııiıterenın bu kadar azin;kar 
dostu olan Tür!<ive ile ticaret hac
mini ooiialtacak olan her tür! ı ted-1 
birler, İngilcrede hararetle l:Jrşı
lanacaktır. 

Temmuzda, Fransız hezimetin
den sonra. herkes İn!!iliz İmpara -
torluihınun günlerinin artık sayılı 
olduinınu zannettiiti bir sırada, 
Türk hükıimeti taahhüdatına ria
yet hususundakı azmini ve İngı!iz
lere olan dostluiiunu izhar etınıs
tir. Bu suretle Türkler ckara gtin 
dostu. olduklarını İngiltereve isbat 
etmis bulunmaktadır.• 
BALKANLAR HÜKÜM AL'l'[NA 

ALIN.A_'l\IIAZ 
Diiier taraftan müstakil Fransız 

ajansı şunları bildiriyor· 
Hit!er entrikalarla ve sulh yolu 

ile Balkanları tahakkümü altına 
almak işini tamamlıyamaz. Kuv -
vet göndermek ise iki cephede har
bi kabul etmektir ki Hitler her ne 
pahasına olursa olsun bundan h"r 
zaman kaçınmıştır. Almanya, Bul
ııaristan veva YUJ!:oslavyaaan ge
çerek İtalvava yardım ede'llez. İ
talya yolu ile Yunanistana ghnde
rilecek bir ordunun ise, İtalya ile 
Arnavutluk arasındaki deniz mü
nakaJatının tehlikeli ve müşkül ol
ıınası yüzünden favdası az olacak
tır. Onun için B. Hitlerin B. Mu
soliniye vapacaiiı en ivi yardım ve 
l}atalarının taslulıi için alacaltı t~-

' bir İngiltereve karsı toptan bir hü
cum yapmak olacaktır. 

Dilier taraftan cTayınıs• ııazetesi 
de, Almanların Balkanlard~ki nü
fuzunun mühim surette azalmış 
olduiiunu yazmakta, İtalyanlacın 
Arnavutluktaki muvaffaki,·etsiz -
llklerinden sonra. Hitler'in lmıilte
reve karşı faalivetini arttırmağı, 

Balkanlarda bir sefere ıtirismeıite 
tercih edeceğini yazmaktadır . 

MUHAREBE V AZİYE'l.İ 
Arnavutlukta sima! cephesinde. 

Yunanlılar. İtalvanların Lin önün
de son mukavemet mevzünl teşkil 
eden Rodakele'vi sal!nak halinde 
yağan bir vaitmur altında işgal et
mislerdir. Muharebenin büvük bir 
kısmı ııöğüs göiiüse olmus ve iki 
taraf da ağır zaviat vermi5tir. 
Şimdi Lin'den Rastan'a gidPn bir 

hat boyunda iki mümtaz İtalııan 
alayı bir sıra mevzileri trüdafaa 
etmektedir. Bu mevzileri de kav -
'bederlers,.. Elbasan yolu. Ytınanlı
lara açılmıs olacaktır. 
Yunanlılar, Elbasana giden De

veli vadisine hakim iki me-niı de 
topçu yardımı ıle zaptetm:slerdir. 

Türkiye 
Bulgaristan 
yakınlaıma 

planı! 
(Başmakaleden de~·am) 

Türkiye; Sobraııyada Bulgar Ha
riciye Naı:ırının da tebar!Lz ettir
diği gibi eğer Bulgar hududunda 
~e,va kendi hudutları içinde asker 
bulunduruyorsa bunu herhangi 
bir tecavüt kasdi ile değil, .ırf te
cavüze uğramamak, kendi istiklal 
ve hürrİ;!'.etini müdafaa etmek için 
bulunduruyor. 
Diğer milletlerin \'C bilhassa 

Yunnnistanın başına gelenleri gör
dükten sonra hu tedafüi tedbiri
mizde ne kadar haklı bulunduğu
muz da aşikar ve muhakkaktır. 

Bizim kendi istiklal, hürriyet ve 
menfaatlerimiz dışında hiçbir <lcv
leUen hiçbir isteğimiz olmadığı
na, Bulgarlarla da aramızda bizim 
bildiğimize göre uçurumlu, buh
ranlı, had bir ihtilafımız olmadı
ğına göre arada yalnız Bulgarlar 
isin Türk dostlnğunu daha müsait 
şartlarla kazanmanın ve devam 
ettirmenin yolu aranr..ıak gerek 
olmalıdır. 

Bulgarlar için Türk dostluğu -
nun nasıl daha geniş ölçüde ka -
zanılacağının şartları ise açık ve 
malumdur. Bunları bir kere daha 
sıraya koyabiliriz: 

A- Bulgarların kayıtsız ve 
ııartsız bitaraf, komşularının men
faat ve emniyetlerine sadık, Bal
kan sulhunu mahfuz ve müstakar 
.tutacak bir hattı hareket muha
faza eylemeleri 

B- Ecnebi ve istilacı devletlere 
herhal ve karda hudut kapılarını 
açmamaları, kayıtsız ve şartsız 
istikliillerini muhafaza eylemefori 

C- Türkiyeye sulh ve emniyet 
sahasında en aı:aml garantiyi ver
meleri ve Türk Trakyasından bah
seden başıbozuk emelleri sureti 
kafiyede ve ilelebet susturmaları 

D- Mihverin her türlü tahrik, 
vait, ittifak, yeni nizam teklifi dı
şında kal:naları 

E- Bulı;aristandaki Türk ekal
liyetine vatandaşlığın ve insanlı
ğın bütün hürriyet ve inıkanlarını 
vermeleri. .. 

Bu şartlar muhakkak ki Türk 
dostluğunu iyiden iyiye kazanma
wn ve devanı ettirmenin ilk şart
larıdır. Bu bakımdan Sofyada ha
zırlandığı söylenen plan eğer as
lında doğru bir havadis ise belki 
de bu esasa ve bu prenslııfere ya
naşmayı mülahaza ve yegane çıkar 
yol te!Akki eden bir plandır. 

'E&sen Türk dostluğunu kazan
mak, esasla'!dırnıak dışında Bul
garistanın bir plan hazırlaması ds 
akla gelir bir me\•zn olamaz. Çün
kü ondan ötesini akıl almaz ve 
Bulgaristan da öylesine cesaret 

edemt:-Z. 
ETEM İZZET BENİCE ·- - -

Romen kara suları~ 
Şimal cephesındeki mu\..::trebe- Liman reisliğine bildirildiğine ve o-

lere dört 1talvan tümeniniıı istirak radan da dt'1izcilere ilful edildi~ino ı;ö-
ettiği anlasılmakadır. re, bu ayın 2 nci Jünündcn itıbaren• 

Er2:irinin zaptı üzc!'ine. t!etak· Rumen kara sulan tchli.ke1i mıntak.a 
sas Yunan BaşKumanda!'.ı General JIAn edilmi~tir. 
Papagos'u tcbrık etmiştir. .ı\çık denizlerden giderek, Tuna neh-

AL?,1ANYA. İTALYADAN rinde se7rüsefer yapmak iııtiyen gemL 
YİYECEK İSTİYOR ler, muvasaltlarına ait"gün ve saatleri 

Bir A mcrikan gazetesinin ver - daha evvelden Sulina limanında bu-
diği maliimata göre. İtalyanların lunan oalôhiyeth mııkamlara telsizle 
Arnavutluktaki mağlubiyetleri, Al-l=lı=a=ber==v=er=m=e=k=m=ec=b='=ır=iy=e=timl=· =edl=r=lc=r.==
man vava İtalvavı bir limon kabui!u 
ııibi sıkmak fırsatım vermistir. Hit
ler, İtalyan ziraatini, Alrııanvava 
vivecek madd.e!eri vermesi icin ye
niden tazyik edin durnalctadır. Bir 
proieve ıröre. i:,.Ivan zirai istihsalfı
tı bir Alman idare ve nezareti al
tında coğaltılacaktır. Bu n;tdise 
biivük bir ehemmivetı haizdir. 
Çünkü askeri zfıfı yüzünden. İtal
ya A1manyanı•ı emri altına gir
mektedir. 

SURİYEDE DE GIDA 
MADDELERİ AZAI.DI 

Müstakil Fransız aiansının bil -
clirdiitine ııöre. Suriye:ie sık ıak 
gizli beyannameler dali•.tılmakta, 
gençler İnııiliz ordusuna girmek 
için hududu geçmei!e calısmakta
dırlar. Suriye makamatı şiddetli 
cezalar vermekte ve 11önüllülerin 
köylerinden adam baı;ına 700 Mısır 1 
lirası ceza alınmaktadır. 

Fırınların önıinde hali< sıra bek
lemektedir. Hu.su.si otomobillere ve 
taksilere benzin satışı durmuştur. 

Suriyeye gelırken yolda tayya
resinin düşmesi neticesi1'de ölen 
Şivap'ın yerine Suriye fevkalade 
komiserliğine. sark C}rduları baıj<u
manıianı salahiyetini da haiz nlmak 
üzere General Hanri Denk tayin 
edilmistir. 

HAVA HARPLERİ ŞİDDETLEı."IDİ 

1 

infilak ve 100 bin kik> vanııın l>om
bası atmıslardır. 
Manş sahilindeki uzun menzilli 

Alman topları da sabahlevin Duvr 
mıntakasını bombardıman etmi»-
12rdir. 

Alman tayyareleri de Düseldorf 
endüstri mıntakasına yeniden hii
cum etmişlerdir. Esas hedefi yük
sek fırınlar ve çelik fabrikaları teş
kil etıni.stir. Çıkarılan üç bü,.ük 
Vanl(UU diğer birQOk küçük yanııın
lar takip etmiştir. Bütün mınta -
kava y~ bombaları yai!dırıl -
mıştır. 

DENİZLllRDE 
Geçenlerde Karnarvon Kastle 

isrnind"ki İngiliz muavin vapurile 
cenubi Atlantikte vaptı.ğı muha
rebeden sonra kaçan, Alman kor
san gemisinin İngilizlerin Varspit 
ismindeki kruvazörleri tarabndan 
yakalandığı bir rad.::;• haberi ola
rak neşredilmiştir. J:Iaber henüz 
tevı;ik edilmemek.le beraber, şa
yet lngiliz kruvazörü, Alman lror
san gemisini yakaladı ise, Alınan 
gemisinin muharebeye dayana -
maması Ç<>k muhtemeldir. 

YARIN AKŞAM 

MELEK 
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1Örfi idare komu-/ 
tanı Vali ile An
kara ya gidiyor 

1 
Vali ve beledi ve reisi Lı'.ıtfı Kır

dar ile örfi idar, komutanı Korııe
neral Ali Rıza Artunkal bu akS31?1 
An.karaya gideceklerdir. 1 

Örü idare komutanı şehrimizde
ki tetkikleri ve örfi idare teşkilatı 
hakkında alakadarlara ma!ı'.'ımat 
verecei<lir. 

ÖRFİ İDARE TEMDİT Mİ 
EDİLECEK? 

Dığer taraftan İstanbulla bera
ber 6 vilayette 1 ay müddetle ilan 
olunan ıdarei örfive bu avın yirmi 
ikinci ııünü bitecektir. Fakat: 1..rfi 
idarenin o t~rihten sonra daha bir 
müddet temdit edilmesi hakkında 

1 

galip bir ihtimal mevcuttur. 
. SOKAK ISIKLARI 

Vali ve Beled:ye Reisi B. Lı'.ıtfi 

Kırdar Ankarada ısıkların maske
lenmesi tatbikatı hakkında da iza
hat verecektir. Sokak ışıklımnın 
varmdan itibaren açılacal!ı haberi 
doğru de~ildir. Ve valimizin An
karadan dönüsünden sonra belli 

ı olacaktır. Vilavetin Ankarava gon
derdi~i bir raporla. maskeleme isi
nin ivi basarıldıi!ı bildirilmistir. 
VALİLER BUGÜN DÖNÜYOR 
Örfi idare komutanile temaslar 1 

yapmak ve direktif almak üzere 
sehrimize gelen ör.fi idare mıntaka
sındaki vilayetlerin valileri bugün 
yerlerine döneceklerdir. 

VALİNİN TEKZİBİ 
Bu sabah kendisib ııôriistüliü

müz B. Lı'.ıtfi Kırdar da sokak ışık
larını uyarı nkısınen vanaeaitı 
hakkındaki Son Posta gazetesinde
ki haberi kat'iyetle tekzin etmiş
tir. 

Türk hava kurumu
na yardım artıyor 

TaT&1re remlyeUne son nü.dl J'&r ... 

dımda buJunanlann Jistoslai J'AZlJ'O -.,.., 
İsak Roditi ve Mois Kohen 200.0, ~ 

on Fintz 1500, Karabet K. Panunk ve 
oğlu 1250, Mığırdıç Daniel Tahta Bu
runyan kardeşler 1250, Samuel' Sisa 
750, Sait Gözüm S. Naser 500, Muhtar 
ve Seaman Yenal 500, K3z1m Nami Er
dölen 500, Fahri Günuti mahdumları 
375, Musl'afa BilM 300, Aleksandr Pir
lioğlu 150, Salih Tok'.ltlı 125, Mustafa 
Ataoğlu 100, Moiz Anan 100, Feyzi Na
sır Halefi 50, Lütfik Ecidyan 25, Ali 
Rıza Canbula't 25, Dikran Cüberyan !~, 
Şobert Taranto 10. 

Yekı1n teberrüat 95~ liradır. 

Van, Erzurum ve Diyarba
kırda telsiz istasyonları 

kuruluyor 
Vanda münteşir cYeni Yurt. re-! 

fikimizin haber verdiğine göre ııek 1 

yakında Van, Erzurum ve Diyar
ıbakırda ücer kilovat kudretinde 
birer ctelsiz istasvor:u• te;is ve 
insa <>lunacaktıtr. Bu istasyonlar 
alıcı ve verici tesisatı havi olacak-
tır. 

lngilizler Mııırda 
taarruza geçti 

< l lnel ahlle.ı ... devam ) 

Kahirede neşredil"'1 son reoı
mi tebliğe göre harekat mem
nuniyet verici bir surette ilt>r-
1.cıni~tir. 9oo esir alınmıştır. 
İtalyan kuvvetleriııdeu biri.ıı.İıl 
kumandanı maktul düşmüş -
tür. Muavini de PSİr edilmiştir. 

İngiliz tayyareleri ordu ile 
yakından işbirliği yapmış, lıü
tün gün İtalyanlan bombar -
d.ıman ederek insanca büyük 
kalmışlar ve keşfedilıneıniş -
zayiata sebep olmuşlardır. Do
nanma da İtalyan kuvvetleri
nin sahile yakın cenahını bom
bardıman ederek harbe iştirak 
etmiştir. 

Yeni un narhı 
bu •abah ilan 

edildi 
MuYakkat ekmek 
narhı da bu sabah 

başladı 
Dün haber verdi)!mıi.z ızibi bu 

sabahtan ıtibaren şehrimizde ek
mek 13 ıkurus 30 paradan satılmai!a 
başlan..~tır. Cuma sabahın:!~n itı
baren ise .bu narh 14 buçuk ku~ 
<>lacaktır. Dii?er taraftan fiat ır.ü
rakabe komisycnu dünkü top':ın -
tısında un fiatlarına şu suretle narh 
kovmll3 ve hu sabah kevfiveti illa 
etmiştir: 

Gavri safi 72 kilo tutan ~uvallaı 
içinde ekmeklik unun beher çuvalı 
12/12/l~ akşamına kadar. 1020 
kurus. bu tarihten sonra 1051 ku
ruı;. francalalık unun çuvalı 1150. 
rrı~k 3rnalık. simitlik unun çuvalı 
112:i, yufkalık ekstra unun çuvalı 
1200 kuruştur. 

----ocı----

Üniversitede kayıdlarını 
tamamlıyanlar 

Bu yıl tn.ver' eve kavciolunuıı 
da henüz muamelelerini tek<'m -
mlil ettirmemis olanlar icin ka -
nunuevvelın 14 üncü cumarteS: 
l?iinüne kadar miihlet verilnıh;tır. 
O vakte ka<lar muaır.elrlerın; :a -
marnlıvan!arın talebet:k ha~kr. 
sakit olacaktır. 

Çocuk düşüren dok~ 

torlar ver mı? 
Şehrimizde CQCUK di' ,ünneği geçim 

... vasltast ittihaz ede'\ cic !:~orlar bulunt.:;
bulunmadığ1 hakkında Müdde:iumw:W
likçe ehemmiyetle tahklkata ceçilm~~ 

tir. 

Kadıköyünde dün 
geceki infilak 
(Birınci sahifeden deva .. ) 

Beyoi:lunda oturan Rahime ll.miıt
de genç bir kııdına ait olduğu w 
burasıw eski bir ınetresinio kelt-' 
disine satuı aldığı öğrenilmi~ir . 

Son zamanlarda tamir edilmek
te olan evin alt kat dö~emelcri 
parçalanmış, bütün pencere cam
ları kırılmıştır. Ev boş olduğundan 
re burada, ne de diğer evlerde 
iıı~anca zayiat olmamış, yalnız ci
vardaki bir çok nlerin de <anılan 
kırılmıştır. 

Rahime ile kendisine bu evi s• 
tın almış olan metresinin arası soa 
zamanlarda açılmış olduğundan dl. 
namiti bu adamın attığı sanılmak
tadır. Tahkıkata devam e<lilmekto 
v~ suçln aranmaktadır. 

Gece genç bir kız# 
soKakta ölü bulundu 

Şehremininde İbrahimçavnş ma
hallesinde Çiçekçibostan sokağın
da 9 numaralı evde oturan 13 ya
şında Zt>hra evelki gece Şehremi
ninde Sarayıneydanı caddesinJie 
ölü olarak bulu.nınu~ ve cesedi nıolk 
ga kaldırılmıştır. Ehemmiyetle taı... 
kikat yapılmaktadır. 

Akit 
Girerun Valisi Bay Muhtar Ak

manın kerimesi Eay;m Vasfiye 
Akman ile Maraş meb':>su nıer -
hum Bay Mithat Alamın oğlu B.:ı_; 
Neriman Alamın akitlerı dün Be
yoğlu dairei belcdi;ı eslııde İstan
bul Valisi Bay Lı'.ıtfi Kırdar, ldaret 
Örfiye Kumandanı Korgeneral Ali 
Riza Artunkal, Polis MüdUrü Mu
zaffer Malın, Vilayet Polis er -
kAnı ve yüzlerce aile dostunun hıa
zurile icra edilmiştir. Tarafırym 
saadetler temenni ederiz. 

İLE SABAH: OOLE VE· AKŞAM j 
.., .• _ ..... its.._-......... __ 

d .. ı.n.uıı. hr~ 
t ..... :.. : • : ' ~- . 

Sinema Dünyasının En Parlak 2 Yıldızı 

C~dette Colbert - James Stewart Pazartesi gecesi Londraya ya
pılan hava h.üewnu. evlU!denberi 
Alman !arın kullandığı son bü vük 
Alman hava kuvveti tarafından 
yapılmL>tır. Londra mehafili. Al
manların sessiz bir hava hücumu 
vaptıkları hakkındaki iddıalannı 
ızüliinc bulmaktadır. 

Sinemasında tanfındıut ·temsil e4til• 

Almanlur, evvelki gece Lon:iran 
V<' di N r endüstri 1 .anlarına yaı>
• ' 'u· h<.icumla ·da 700 bin kilo 

HAYAT GÜZELDİR 
llii:ı:lü. aefia 1ıir aşk ve gllzellilı: filmi 

- ..... ., . 
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Yazan: lskender F. SERTELLi Na. 63 1 

Balkan harbi mağlubi7etinden sonra (İttihadı 1 

Terakki) erkanı da kendi meauliyetlerıni müd· 
rik oldukları içindir ki, bu bahsi kapattılar 

Balkan harbinin en bü· 
yük mes'ulü kimdi? 
Bull!arlarla yapılan mütarekede, 

Edirnedeki ordumuzu erzaksız. bı
rakacak kadar kabili vetsizlik ı;ıös
teren harbiye na'1rı Nazım pasa 
ile maiyeti erkanı ve kabine ar -
ka<laşları Balkan harbinin mes'ul
leri olarak ııösterilmekle beraber. 
Nazım 03$3 kötü idaresinden ve 
ıttrlıatcılar da vaktile Balkanlarda 
bu harp zeminini hazırladıkların
dan dolayı harp mes'ullerinin ba
sında gelirler. 

Kamil nasa artık A vrupaya mü
racaatla kendisi içın midafaa im
kanları kalmadıl(ını sövlemek kü
çuklüğünü gösteriyordu. 
Osmanlı devleti tarihinde hüku

metin n;anevi .sahsiveti o cüne ka
dar bu derece sarsılmamış, bu ka
dar küçülmeınisti. Bilhassa bu ka
binede hariciye nazırı bulunan 
Noradönikyan efendinin aciz ve 

sından kolayca atıp tutuvorsu -
nuz! 

Diyor ve bu hükmü verenleri 
insafsızlıkla itham edivordu. 

- Neden? 
Nazım oasa hayatta olsaydı. A

caba kendini müdafaa edebile~ek 
miydi? 
Mane\'İvatı bozulan ordunun kar-

61Sında ay !arca Hadımköyündeki 
sıcak vaııor.undan dışarı cıkmıyan 
ve vemeı?"ini. sampanYasını h~rııün 
Tokatlirnndan ı?etirten; askeri bü
yülü mu•kalarla cephede tutmai!a 
calısan bir harbiye naz1rı. bi.itün 
bu rezaletleri ~özile ııören. kuln
i:ile duyan bir millete karsı ken -
dini ne yüzle, ne ce.aretle müda
faa edecekti? 

(İttihat ve 'l'erakki) erkanı da 
bu hadise mul'acehesindeki mes
ulivetlerim müdrik oldukları icin
dir ki. Edirnenin istirdadı üzerine 
d<-rhal matbuatı bu bahisler üze
rinde nesrivat vapmaktan menet
ımislerdi. 

zilleti, ve kabilivetsizlıt.i bizi acı- cHarp mes'ulleri kimlerdir' • bış· 
nacak bir derekeve düsür>müstü. lıklı bir vazıdan sonra. bu bahse 
(Bu hususta bundan eırvelki tef- temas eden olmadı. Herkes mato-
rikalarımızda kafi dE!recede izahat mini icinde tutuvor. düşünd'lcrini 
verdıi!imiz için, avni mevzuu tek- kafasında saklıyor ı·e kimseve bir 
rarlamaita lüzum ııörmüyorum.) sev sövlivemivordu. 

Bundan sonra İttihatçıların ha- (DevRmı var) 
zırladıitı darbei hükı'.ı.ınet. daha doğ- · -;============:,
rusu Babıili baskını. vaziyetı bir 1 Halkevlerinde l 
dereceye kadar kurtaracak ü.ıııı - ---dıni vermisti. Kamil pasanın yerme 

Parti reisi konfe-
rans verec -; k 

Çabuk ve iyi çiıbı~eden yetMk yiyenler. 
tazla baharatlı ve biberli yiyenler, bilhassa 
içki içenler midelerini tahriş ederler. 

EKŞiLiK, HAZIMSIZLIK, 
AGIRLIK ve Baş dönmeleri 

ve yemekten sonra bütün vücutte ve mided• 
aitırlrk hissederler. 
Yemeklerden bir saat 9Dlll'a birer tatlı kaşıiı 

MAZON _,__ HAZIM~IZ-
....... ırııa LiGi 

MiDE, EKŞiLiK ve YANMA· 
LARINI ve BARSAKLARI 

yakan ~ehirleri ~derir. 
Sabahla.rı aç karnına alınırsa İN KIBAZI defeder. $eker hastalıi!l 

olanlar bile korkusuz alabilirler. 
••••••• Mazon isim ve Horos markasına dikkat. 

TÜRK TİCARET BANK.ASI AŞ. 

KUPONLU •VA ~ELİ ·t~EVDUAT 

, 

fstanbul Asliye 4 üncü 
hukuk· hakimliğinden 

İstanbul muhakemat müdüriveti 
namına avukat Nüzhet Erk tara -
fından Fatihde Hırkaişerifte 2 No.

1 da $ad kaptanı İhsan ve saire a
leyhine açılan alacaık davasının ya
pılan muhakemESi sıraBında ımüd
deialey h İhsanın adresine gönde
rilen davetiye mumaileyiı;n mez
kur adresi terketti,ğinden bahisle 
bila tebliğ iade edilmiş oldui?un
dan hakimlikçe mumailevhe ili
nen tebligat yapılmasına ve ken
disine bu husus için bir av mühlet 
verilmesine ve muhakemenin 14/ 
1/941 ııünü saat 14 de talikine ka
rar verilıniş oldui?undan bennucibi 
karar vukarıda adı ve adresi yazılı 
müddeialevh vazıh ııün ve saatte 
mahkemeve l(ehnediği veya bir ve
kil l!Öndennediği takdirde hakkın
da ıııvap kararı verilccebi ve bu 
baptaki davelivenin de mahkeme 
duvarına asılmış olduiiu ilan olu-
nur. 938/1339 

/PJllt Er<>nköyde Satılık •--. ı 
rv'üfrez Arsalar 

Tram\"ay caddesınc 100 metre 
mC'şafede denizi görür arsalar sa
hlıktır Saray SinC'nıa.!:ınc:a Bay 

__2.l~~t_:~~,~.:1~'!.;~acaat. 

fstanbul Asliye yedin
ci hukuk hakimliğin
den: 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İJletıne 
U. İdaresi İlanları 

1/1/941 tarilıinden itibaren: 
l - Avrupa hattının cSemplon trenlerine ait hususi ahktın1 ,.e ücret, guırı .. 

.rUk muamelfttı, rıhtım, iskele, vinç, eşhasa ait sarnıc;lı ve frigorifik vagor.c.r \'e 
C. F. H. idaresile müşterek kıymetli eşya ve yumurta tarife1erinin dc\"Jc! dC
m.iryollan tarife esaslnrı ve hususi şartlan dahilinde tatbikine deyarr. l"dıjnır.: 
üzere> Jirketten müdevver olup halen mer'iyette bulunan diğer bihimurn esas 
ve tenzıUi yolcu. ve ena tariteleri ile bunlara mütefeıTi e~as ve usuHer ,·c ahk3!Jl 
kaldınlmıştır. 

Bu tarihten itibaren Avrupa hathnda, •kendi mesafesine münh:ısır olm3k 
üz.ere> bilUrr.um e~has ve eşya nakliy•unda devlet demir yollarının c·sc:ı t;1r;fi .. 

leri, bütün §ebekede kabi1i tatbik 1enzillt tarileleri ve es:ıs ve tcn:z.illi wrııeıert 
mütef'e.rri usul ve esaslarla tarife tatbikatına mütedair rner"iyctte bu!un<ln bütüJS 
ahkim ve şeraiti tatbikiye t.ttbik edilecektir. 

2 - D. D./251 No. lu tarifede, birinci kısma maden kö'mürü ve odun ith"1 

edilmek ve l ı inci kısım ficretıeri beynelmilel nakHyata teşmil {'dilmek sur:t
JeriJe tadilat yapılmıştır. 

3 - Semplon kut.arlarında ve ana bat dahi dahil olduğu halde bilômul'Y' 
beynelmilel münasebetlerde çocuklardan, kendilerine ayrı yer tahsis ('dilıneıııel' 
şA.rtile dört yaşına kadar ücret alınrruyacak ve dOrttcn on yaşına kadür p}anl<1rl: 
kendilerine yer tahsisi i&tenilen dört yaşından küı;i.ik çocuklardan yarı!ll üC:ll 
alnacaktır. 

Daha fazla tafsilAt için ista~yonlara müracaat edilebilir. ....... (11414) 

Muh'Tnmen bedeli 15.690 (on beş 

ton benzin 24/12/1940 salı günü saat 15 
binasında ~atın alınaı:-aktır. 

bin altı yüz doksan) lirü n1<1P 50 (elLi 
de kapalı zarf usuli.i ile Ankarada idil·"' 

Bu f~e ginnek i.sLyenlerln 1176.75 (bin yüz yetmi~ aJtı lira yctrr.iş be"ş ktl .. 

ruşluk) liralık muvakkat teminat ile kaııunıın ta;yin ettiği \"C'sikaları \'C trklif" 
)erini ayni gün saat 14 de kadar komis\•on reisli;.~ine Yl'rmelf'ri Hıı.ını~ır. 

Şartnaml'll'r para~ız olarak Ankarada malzl"ml' daire~indcn, HaydarPaşsdt 
tesellüm \'e Sl"vk :şrflig.ındcn dağıtılacaktır. , 11556) ____________________ _,. 

Tekirdağ Vakıflar Memurluğundan: 
Beher kental Muvakkat Muhammen 

Kuruı 

20 
20 

teni ıat 
408 22 
419 00 

bedeli 
5443 20 
5583 10 

Keot>l 
27216 
27918 

S·ri 
B. 

No. 

2 

5_,. 
940 
940 

.İstanbul milli emlak müdürlüi!ü- l - S;:rayda n.üihak Ayasp~şa ormanların1n yukarıda hizalarında cyf;1f1 Y'"' 
ne izafetle nıaliye muhakcmat m\,i- zıh ~ekilde k<-ıpah i.Hrf usulilc arttırmaya konı.;lnıu~tul'. 
dürlü~ü avuka~la:ından .H.aydarın ı . 2 -- Arttırma 12/12/940 perşembe günü saat 15 de Tekird;ıg Y<..ıkı!lar .id:ırc-' 
Beyoj!}unda TaKsım Fer;dıve cad- sındc yo'.lpıJacaktır. • 

desi 61 numarada Hida,:et Dai!de- 3 - Arttırmaya girecek müşterilerın 2940 sayılı kanunda yaz.ılı '\'e~ıkalzr1 
viren aleyhine actığı füzuli i~aal- ıbraza mecburdur. 
den müteveJlit alacak ve tahliye 4 - Daha fazla maJfunat almak isti.venler ldcırcnıize müracaatları H3n olU .. 

davasından dolayı müddeialevhin nur. (11 448) 
yukarda yazılı adresine gönderilen 1 - --------------------
daı·a arzuhalinin tebliii' varakasına slanbul Defterdarlığı odan: 
posta !ardından verılmis olan ·ratı Beş.iktaş kaymakflmlık binasının 3448 lira 9 kurus keşitıi harici ~ıva tarnı 

.ııecen Mahmut Şevket paşa, sada- \ 
ret alayından sonra bu sandalva
nın kendisine verdiği ınırurla. harp 
değil, sulh ;ı·apacağını söyledi. 
Gerçi bir hamlede Edirne istırdat 
edildi· Fakat. millet kendısınden 
yalnız Edirneyi deiıil. hiç olmazsa 
Jlurnelınin bir kısmını bekliyordu. 

1 

serhte bu namda kimseyi tanıyan 16/ 12/940 pazartesi gunu saat 14 de mliltemlıik mudurhiğunde toplanar-ak l1!a.~ 
ol1?1adığ_ı be;·anile bil3• te_0.li~ i~~~ komisyonda açık ek~ıJtme_ ile ihale edılecektır. Ek~ıltmf'ye ıştırak içın Z"!l ıt-al : 
edilmcsır:e \ c davacı \ ekılının ıla mu\'akkat temın~ıt ı1e bu ışe benzer en aı. 3 bın lırahk ış yaptığına daır ek ıltJ1l 
nrn. tcblıg~t ya~ılması hususun -.. 1 gününrlen 8 gün t\·vel alınmış ehliyet· ve 940 yılına ait ticaı"Pt odası \'~ i}.;;ı.;1 it)"' 

Eminönü HalkeYinden: dakı talebme b:naen hukuk usulu raz cdılnıesı 'azımd ır. (ll 359 ) 
12 ilkkanun 1940 perşembe l?iinü muhakemeleri kanununun maddei 

Bütün ümitlerin. intizarların hi
lıüı olarak, onun da sulha taraftar 1 
oldum. biran evvel sulh yapıp or- ı 
duyu ter hiş etmek istediği ııörüldü. 1 

Zaten bu sırada Edirneyi de :;ı.. 
şeltilde ve şu şartlar içinde istirıht 
etmiştik: Makedonyayı aralar:nda 
paylasamıvan Balkan devletlerı 
birbirine düşmüş ve Bulgar Krali 
Ferdinandın Rusya çarın : gücendir 
miş olması. bize tekrar Edirneyi 
.isı!al etıme kfısatını vermisti. 

Talih bu kadarcık olsun yüzü -
müze l!Ülmliştü. 

Bundan; düşünce veva isabetli 
bir karar neticesi olarak istifacl-' ı 
etmis değildik. Bu da bir tesadüf
tü. Bul.ı?arlar zafer neş'esile bütün 
VQllarda yayılıp uvkuva ı·atmıstı. 
Müttefiklerin her bıri bir t~ralta; 
ölmüş bir cesedin üzerino ü;üşen 
karı?alar gibi ko.susup did.nivor -
du. 

Edirne ile Kırkkilisenin istir -
dadı hadisesi biraz olsun millet!ıı 
yüzünü ı:üldünnüs olmasaydı. bu 
kara \'e matemli l!Ünlerin acısını 
unutmak ka·bil olmıvacaktı. 

Ç-Ocu([ımdan sahiline yar:nc;ya 
kadar bütün halk. Balkan har>binin 
w-tıane mes'ulü (Nazım oasa) ol
duitunu biliyordu. Kahyehaneler
cle. evlerde. mekteolerde. kışlalar
da hasılı her verde ve herkesin aii-
7.tnda bu hükmü üade eden fi<; ke
lime dolaşıyordu: 

- N'azım pasa mes'uldü:r! 
Tarih, bu meselevi. ı?elecek ne

sıllere ne şekilde anlatrrsa anlatr 
sın. halk hükmünü vermişti. O. 
mes'uldü. 

İtılıifcılardan biri: 
- Nazım Pasa öldüi?ü icin. arka· 

saat (17.30) da. Evimizin Cai!aloğ- ır.ahsusasına teı"fikan 20 ııün müd- --------------------------------
!undaki salonunda C. H. P. İslaDbul detle ilanen teblii:ine ve suretinin Gayrimenkul satış ilanı 
vilayet idare heyeti reisi ve sayın mahkeme divanhanesine talikine 

İzmir meb'usu Reşat Mimaroi!lu ka;ar ve.rilm:s olduğundan müd - Beyogv lu Sulh Mahkemeler: Başkatipliav inden: 
ta~afından (içtimai teriıive ve ah- • ı deıalevhın esas daı·ava karsı mez-ı 1 

Hık) mevzuunda bir konferans ve- kur müddet zarfında cevap ver - _ . • 
rı.l~ekıı·r. ş• k e H e d . 1.. t bl·- k k Belızat Ishak oglu ile General Şükrü kızı Nurhaya\, iffet \'e Su"'"'"" s ... · c• [ t ' mesı uzumu e ıe ma amına a- . . .. , r;· 

--------------- e 1 n1ahaJl~mın Fermenet":ler caddesınde esk~ ve yeni 48 No. ılc murakkam .~ ıntL 
DaYetive voktur. ır e ı a·yrıye en· 1 im olmak üzere iliin olunur. 940/322 ishak oğlunun sayıan ve muıtereken mula<arrı!ı bulundukları Galatad;. ) """'"' .. , 

ı ' Kadastro Hakimliğin- cephe genişliğ;nde altında bir dükkln ve ustunde .kı katı n.ıi,ıcm c up b 

Dalga Uzunlujtu' 
1648 m. 182 Kc/s. 120 Kw. 

T.A.P. 31.1 m. 9465 Kc/s. 120 Kw. 
T.A.Q. 19.15m. 15195 Kc/s. 20 Kw. 

Saat 18.00 Prol!fam ve meınlc -
ket saat ayarı J8.03 Müzik: Ç:ttci
run saatı 19.00 Müzık: Seçilmis oar
çalar. Çalanlar: Ulvi Cemal Halil 
Onayman. Mes'ut Cemil. rn.:;o 
memleket saat al'arı ve aians hR
berleri 19.45 Müzik: Fasıl heyeti 
20.15 Radvo ııazetesi 20.45 Muzik: 
Koro - kl8sik program. 21.30 Ko
nuşma, (Hukuk ilmine dair. aik:le 
karşılıklı sadakat) 21.45 Mi;zik. 
Radyo salon orkestrası (Vıolunist 
Necip A.•kın idaresinde) 22.3(1 Mem 
leke! saat avarı. aiaas haberleri; 
ıiraat. esham - tahviliit. kamb:vo-
nukut borsası ıfiyat), 22.45' Mü ·-
zik: Radyo salon orkestrası pro -
ııramının devamı. 23.00 Müzik 

1 - Bo.i!a~iç~ Vapu:ı~rına mah~s Kış ta~jfesi bu ayın 12 nci d ' tarafı Fcrnıc~eci1c~ <'addesi arkıısı lebjd C'rya ve iki ı~rarı ınuttil ~ ıı dük ;:t.ı:ııar~~ 
1 Perşembe JtUnunden ıtıbaren tatbık olunacaktır. en ı mnhdut takr;ben 120 ınetre mıırabbaı m eı-~ıhaı .S<ıth:yesınde ;ır.;; 0.'.('l'lnC ;Il 

\ 2 - Bu tarifede Boğazın muhtelif yerlerindeki yeni devam sa- Beyoğlu Pangaltı DemirtaJı sokak 8 edilmiş, beden du\arları k:irııir, ön tarafı boyacı dükkanı ve "'·ko toı-ııı ı.car<'• 

1 
atleri gözetilmiştir. .- numaralı Anastasya \'e küçük kızlan bahriye müdüriyetine ait atôlye olarak kullanılmakta bulunan ;,hş:ıp \"C ..ıyda 60 

3 - Memurlarımızın yeni me-;ai saatlerine .e:öre azi:met ve av- Marlya ve Makrina. Hra kiraya miltehan1nı!1 tamamı 8000 seki:ı: bin Jir~ kıynıcti n1t:hanıeınne~iııdt 
det pnstaları tertip edil.mistir. İstanbul \·akı!lar baş müdüriyeti ta- bir gayri menkul şuyuunun izalesi zımnında açık arttırmaya kor.ulrr,usiu:-. 

4 - Bu tarifede bilhassa Bebt•k. i\rna\·utköy, Ortaköy ve Be- rafından aleyhinize ac:ılmış elan ta- Birinci açık arttırması 3/ 1) 941 tarihine tcs.adüf C'"rien ctımn günü ~a<ıl 14 dt
11 

siktas is~el~lerine fazla se~_erler k_on_ularak oralarda oturan hal- sarru.t davasından dolayı nanıınıza çı- 116 ya kadar Beyoglu sulh mahkemeleri kcılem od.:ı::ıncla bn';'kfıııplik nezci:nci(' Y_3: 
..kımızın ıhtıyacı tamamen on len mıştır. kanlan davetiyede bu ikametgahtan pılacaktı.r. Arttırma bt"deli muhammen kı~·n1ctin yüldc: 75 ;ni bulıt'acıı:n t.akdır 

Duvar il3nları ı~elelere ac;ılmıstır. ayrılarak nerede oturduğunuz anlaşıla~ i de en ~on arttıranın t~oı.hhGdü baki kalm:ık üzere k:nci ~ı rıl: ;.rt:ırma~ı ıs. l/ 
Cep tarifeleri yarından iti·baren satılığa çıkarılacaktır. maması has:~bile i13nen tebligat icrasına 941 tarıhıne n1üsa:di! p:ı:ıartesi günü saatl4 den 16 y:ı kadar J(Til eriilf'rck rn çolt 

SAYIN DOKTORLARl.VlIZIN ve 
HALKIMIZIN NAZARI DİKKATİNE 

UZUNLUGU 4-10 METRE.YE.KADAR 
ıOLANfABOEST BOZAN) DENİLEN ŞERi TLERİ 
·ÖLDÜRÜP vuct•!::TAN DISARI ATAN 
TAM TE5İRLİ BİR MÜSTAHZARDIR.-. 

S. ve /. M V•lt~t~l,r11n 8/) N• /u ve 
24- 4 - ~() lorılh ru8.sa'1,.• Rolztl11• 

karar verilmiş olduğundan mahkeme- \ arttırana k~,fi olarak ihale edılecektir. Birikmiş \C ih~le tarih:nc: K~.dar b.rJ~t"" 
nin mualliik bulunduğu 3/1 / 9-41 cun1a .cek bina \'C belediye \·ergilerile e\'ka! ica '"('S. hiss(·<:ariara; telkı?;~·e ,.lisun1ı.J ·ıtı 
rünü saat 10 da Sultan.ahmette tapu 120 senelik ta,· iz bedel i, ihale pulu \"e tap.ıhar<;hırı rnü~teriye ait olacak1ır Ar:.ur .. 
kadastro dairesinin ü(:üncü kah.oda kn- maya iştirak edccc·k k imselerin gayri menkulün kıymeti muhaınr.ıcr:.e. ;ıı ın yt! ... de 

dastro mahkemesinde hazır bulunma- ı yed : b•ı \;Jtu nisbetindc pey akçesini veya milli bir baı,kanın bu ni~bPHc· te:ı.f:l~· ' 
ruz aksi takdirde mahkemenize gıyaben mektubunJ \'ermelcr.i şarttır. Artt1rn1a bedelinin kendisine ihale oluncın taraf!fl .. 

bakılac:'ğı tebliğ makamına kaiın olmak dan ihalr gunünd<'n itibaren verilecek mühlet içinde ınııh.kemc ktı~n 1 rı.;:~ t.deı~rrıeS1 

üzere U~n olunur. ı .. . rl' 
mecburidir. Odenmedıği takdirde ihale teı:hedilerf'k kendisincic·n {>\"\el l"r. ~·llk~ 

~ teklitte bulunan kiınsc arzetmiş oiduğtt bC'deJlc alnıa:;a r;:ızı olursa nn;: ih::t 1~ 

KİRA İLE ROMAN 
Kış gecelerini evlerinde boşça 

gecirn1<.'k istiyenlere bir kolaylık, 

bütün romanlar az bir ücretle ki-

dans müzıiU (Pi.), 23.25/23/39 Ya
rınki prOl(ram ve kapanıs· 1 

- R E Ç E T E t L E S .lı _:;c;,ı ~.::;-~,,,==j:':'f;i 
raya \·erilir. Eski yeni her nevi 
kitap da satın alınır. 

İstarıbul Ankara caddesi 131 No. 
(GAYRET KİTABEVİ) 

1 edilecek ve o da razı olmaz veya bulunan1az~a h!'n1C'n Y"di giin Jnüri<l{'tlt rırıur"' 
m3ya çıkarılacaktır Y~pılacak ilfuı allık :ıdarlar;ı t~bli~ cdiln1ı~·"cTk~ J\·f\ı:YeCİ 11 

sonunda en çok arttırana iha!C' edilecl"k \'C he: ikı halrle biı-inl" ihale ı·o·ıeıı 
kimse iki ihale aras.tndaki !arktan ve z..tr:ırdan mt>!''ııl tuhıhıc:ıktı!'. ıı~alr f;ır1' 1 

\'e geçen giln1erin yüzde 5 faizi ayrıca hükn1e hacet kalmilk ı;oızın t<lh~il olı...rıil "' 

caktır. İpotek sahibi alacaklılarla diger alakadarların gayri mrnkul ü1.crı11de)l.J 
1 hoklarını hususile faiz ve masrafa ve saireye dair olan iddiaı;ı.rını C\Tak; m~ı..;b; .. 
I telerile 15 gün içinde satış memuru olan mahkeme başkfıtibine bildirıne!er'i ~~ .. 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKİM 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu 104 / 

Muayene saaUeri: 2.S - 6. Tel: Zllll ÔKSORENI;ERE KATRAN HAKKI·. EKREM 

-- 'zımdır. Aksi takdirde hakları Wpu sicilleri1e sabit o1madıkca s&ıtı~ bed.elının pr.)' .. 

e.Jen laşmaıs:ından hariç kalacaklardır. Müzayedeye işUrak edenlerin bütün ;;eraitı ka .. 
bul etmiş ve evvelden öğrenmis ve bilerek gayri menkule talip bulunmuş oıd:.J'"' 
]an addedilerek sonradan itirazları mesmu olamıyacal;.'lndan s.ıtıs giinü.nden e\·~ 
vel gayri nıcnkulü e-ezip görmeleri ve fazla n1::ılün1at aln1ak ist.yenlerin !,o4(1. 1 

Sahibi ve neıriyatı idGTe 
BQ§ muhaTTİrİ 

ETEM iZZET BENiCE 
Son Telırrnf Matbaaaı No. ile maıhkeme başk;l.tipliğine müracaat etmeleri il5.n olunur. 940/1 4 

nun on dokuzuncu kaptanı der~·a>ı 

YAVUZ SULTAN SELiM 
bin kişilik dii§man kuvvetleri Ha
~!·varilerden ibaret olmak üzere 
küçük bir müfreze ile kaleden 
ç.ktı. 

Iiadırn Hasan bey, cesur, şeci 
b-r Türk kumandanı idi. Oruçla
r:n Barbarosların, Turgutların ye
tıştirdıği serdar !ardan idi. 

Hal ·böyle olmakla beraber elli ı 
san beyin bir avuç arslanlarına 
birşey yapamamıştı. 
Muhasaranın beşinci günü, gök 

gürleyip, şimşekler çakarak müt
hiş bir bora ve fırtına ile karışık 
yağmur yağmağa başladL 

her karaya vurarak battılar ve 
içindekiler kiımilen telef oldular. 

Almanya imparatoru askerine 
süvari hayvanlarını kesip yedir -
meğe mecbur oldu. 

!eri isyan halinde olduklarından 
takipçiler tarafından daha ziyade 
telefata düçar edilmiştir. 

Hulasa Allahın hikmetile kas -
koca düşman kuıvetleri bir fır
tınanın tahtı tesirinde mahv ve 
peri.şan olup gitmiştir. 

idi. ' 
On iki sene kaptanı deryalık~• 

bulunarak mcnılcketınc bıüVIJ" 

hi.z:ınetlcrde bulunmu,' :r onvn 
kaptanı deryal;ğı zuman;ııdo rur• 
denjzcihği dünya yüzünde: bırinC1 

dercce<ie idi. 

• • 

Ha lif el,r ,Diyarında 
No. 67 Va:ı&11: M. SAMI KARAVEL 

} . 
imparator Cezair önlerine geldi 
Barbarosla, denizde muharebe 

~imek müthişti. Türk Amiralinin 
kuı·vcti ne kadar az olursa olsun 
ı:.ır~u,:ııdakini muhakkak mağlU
bıyetP sürüklüyordu. 
Ava~ ı.,,~En askerlerini her ne ka

dar <'Ol' i•i tarihlc-ri otı.;z bin ve 
bazıiörı da yirmi iki bin olmak ü
zHe göstPrmekte ise de, Anupa 
rnillelleri her mağlı'.ıbiyetleri YU

kuunda guya mahcı>biy<li hafif
letmek ıçin böyle a. kerlerln 'J mcv
cudün.; az göstermek tarafını tut
tukla"ı giırülmtiştür. 

İmpar4tor Şarl, bizzat o.onan -

maya biııerek müthiş kuvvetlerile 
Ct'zrıir önlerine vardı. 
Düşman donanmasında yüklü 

asi>er karaya çıkarak çadırlarını 
kurdular, kale etrafına siperler 
kazmağa başladılar. 

Beri tarafta Hadım Hasan bey 
daiı. ümerayi askeriye ve ayanı 
mı mleke:ten mürekkep bir meclis 
akı..,derek bu mecliste vaziyet mü
Ş•vere edildi. 

Meclisir.. kararı şu oldu: 
- Düşmana son dert-ceye kadar 

miic'afaa etmek... 
Hadım Hasan bey 

yjzü Tür.i.: ve ;. i bini 

Hasan bey, elli bin düşmana, 
küçük bir kuvvetle kaleden çıkıp 
baskın yapmaktan <;ekmmemişti. 

Hasan bey iki bin altı yüz k4i
sile gece yansı düşmanın üzerine 
bir belayi aswnani gibi saldı. Dü.ş
man ordusu içine yalınkılıç girdi. 
Almanya imparatoru Şarlin asker
leri neye uğradıklarını bilmedi, 
karmakarışık oldular. 

Muharebe pe-k müthiştı. Türk er
leri bu baskınla tam üç bin düş
manı kılıçtan geçirdiler ve tekrar 
kaleye <iondüler. 

Halbuki düşmanı!' çokluğuna 
karşı kale içinde hakkile müda -
faaya kiıfi bir kuvvet mevcut de
ğildi. 

Hattıi kaleye hakim bir noktada 
kain Seyit Yakup tepesi dahi düş
manın bir fırkası tarafından tu • 

Düşman kuvvetleri bu Lrtına ve 
yağmur dolayısile perişan oldular. 
Bu sırada da Hadım Hasan bey 
kaleden huruç hareketleri yap -
makta kusur etmedi. 

Fırtına ve bora müthişti. Orta
lıkta kimseyi barındırmıyordu. 
Denizdeki düşman gemileri tutu
namaz bir hale gelmişti. 

Bunun üzerine Şarl ordularını 
karadan güçhal gemilerine ala -
bildi. 

$imdi Amiral Dorya, Almanya 
imparatoru Şarl gemilerinin ça -
resine dii!;müşlerdi. Fırtına hep
sini karaya vuracaktı. 

Böyle bir müthiş fırtınaya karşı 
açık Afrika sahilerinde gemi ba
rındırmak mümkünsüzdü. 
Düşman donanmasının yii2 altı 

kıt'J>sı birden sekiz bin nefer mev
cutbrı ve külli zahair ve mühim-

Çünkü, elindeki erzak gemileri 
karaya vurup mahvolmuştu. İm
parator bir müddet Cezair kalesi 
önünden ayrılmayıp tekrar hü -
cumlarına geçmek istemişse de 
cephaneler dahi kismen gemilerle 
batmış ve kısmen yağmurdan ıs
lanmış olduğundan çaresiz kah -
kari bir rica'! ile kurtulabilen ge
milerılc firara mecbur oldu. 

Bu fırtına esnasında kurtulabi
len gemilerinin dört adedı liman
dan içeri girmiş olduğundan bun
lar da Türkler tarafından zapto
lundu. 

Bu ııemilerin içlerinde bin dört 
yüz müsliiman esir vardı. Cümlesi 
kurtuldu. 

Denize açılan düşman gemileri 
dahi ha\'a sükunet bulduktan son
ra Tcmentos ismindeki buruna gel
diler. İmparator cenapları oraya 
gelinceye kadar Cezairliler tara
f ·ndan takip olunarak çok telefata 

Düşmanın kurtulan gemiler ve 
a..kerlerle imparator cenapları de
nize a.çıldığı halde denizde bir i
kinci müthiş fırtınaya tutularak 
birçok gemileri de karaya vurdu. 

imparator ve maiyeti güçbela 
w perı~an bir halde ispanyaya dö
nebildıler. Avrupalı müverrihler 
Almanya imparatoru Şarlin bu 
hezimetini Napolyonun Rusya 
muharebesinde uğradığı hezimete 
benzetirler. 

Barbaros bu vak'adan sonra im
parator Şarlin emrinde bulunan 
Nis üzerine bir akın yapmıştır. Ni
se asker dökerek şehri zapteyle -
mi.şiir. 

Barbaros, birkaç sene daha Ak
denizde dolaşarak Türk satvetini 
düı;manlarına göstermistir. 

Barbaros, seksen yaşında oldu
ğu haldP istanbulda veiat etmiştir. 

Bütün dünya tarihleri Barbıı • 
ros Hayrettinin iktidarı hakk;r.d3 

müttefiktirler. Onun ayarında da' 
ha dünya yüzüne bir denizci gel· 
rnemiştir. 

Barbaros, rumca, italyanca. fraıt 
sızca, arapça lisanlarını müke.fl1 .. 

melen bilirdi. 
Barbaros Hayrettin paşa, islaı1' 

bulda Beşiktaş semtinde caclce ü· 
zerinde namına yapılan türbede 
medfundur. 

- İKİNCİ KISIM -

KARABULUT 

Yayuz Sultan Selım, Mısır .-e 
Suriye seferlerine hareket etme
den evvel ııarp ve şark hudutıarıll' 
da her türlü !C'dbirleri almal<" 
kusur ~lme~tı. 


