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ETEM İZZET BENİCE 
YIL:_. 

~qnsa harbi 
~ltabilir .. 
1 .,,_"""""""'"""'!!!!!!!!!!"""'....-
'qnıq b" ·· I,· ıraz ceaaret go•· 
4 1'~ Almanya ve ltal;ııa 
~iÜqbına göre tekrar 
~ zlerin salında har
~ıl'.vamı göze alabilirae 
6 ılıye kadar kaybetti
~~ılen daha fazla•ını 
~ ~betmiyeceği gibi har
~ kualtab!!!r .• 

. t:rtM iZZET BENİCE; 

. 1:~.l.eni yeni hareketler 
~t~ye başla~tır. La-

•l 1, Un gayretine ra~en 
İoıı •~en milli bir intibah ile 

dısiai mc Hut olrlufu.n
'.. •şu-, bir halde Alman -

\ "•n olmak lan korumuş -
4ı defa Hilleriıı davetine 

Valin Bcı line gitmesine 
• ~•lnıenıesi de pek ziyade . r;,n olan hareketler ara-

1•rbalde E'ransa harbe 
~.llıanJci rehavet halini 
·:i•n.deki sinir ve mağlübi
ı, nı zamanla atlat.makta, 
lııeij · f · · ~ .. . nı, şı re ve ızzetı -

ı ~~lakbel hayatiyetini ko
tiı:::daf eı !iyen bir uya
~ ektedir. Fransayı um

'i Ço.k kısa bir zaman me-
bd~ önce içten, sonra da 

1~hi ile cepheden vuran 
1 istikbale pmil ta • 
{t>Ianlan içinde herhal-

U, müstemlekelerine sa· 
:~ ~hak sahibi bir Fran

.' ,llılSkis, galip bir Al • 
~Ç'.ıı. mü,lemlekeleşmiş, 

1dare ol uoan, ordu ve 
, ıı, her türlü istiklal 
~ l>labranı edilıniş bir 
~ dtr. Eğer, Almanya bu
't sııVTiırlarıaı Fransaya 
da llıyo~a bu sırf İngiltere 
~•zıyetinin henüz taay

,1 ş bulunmasından ileri
•ledj 

' r. 
~J.•nın galebe ümidi Frao
l•k 0uiıranlar, gaileler, ib-
~~ llı~ıru blemez. Alman
da lnuc~delcsini İngiltere 
;, 1•ksıf etmek mecburi

'<, j ll.u itibarla her lürlü 
·in , clunde değil, aleyhin· 

' ,tak Jl.itler yine sızıltıya 
•~, •rıneksiıiu ve müstak· 
~-~· hakkındaki tasavvur
~l • etmek,izin riza ve 
l+~~.>?lu ile Fransayı şim-
ıft 1~.•ue baglamak ,.e cnı

\İ;ndhutün tokatleri ile bir 
'Hir e ~ullanınak isteğini 
ı,. · llıtıer - Peten müla

''in ı.lıca hedefi, Alman dev
~ld·ıstcği bundan başka bir 
d,1'.· ~akat, mümkün mer-

\ 'l'lı ve sinirlerini topla
"lıt !l1areşal Peten halkın 
~~1 ,. 1na \'e düşünüşüne hi

if 0" ba~lı) ;ın tabiiliğe de 
ı larak Fransa hakkında 
''i &ilasi ağa düşmekten 
\ad'• Fransayı mümkün 

ar korumuştur. 
\~. •A.has Loren. deki il· 
" "t' . '•d 1 • ıe tebcır Fran>a) ı 
~'l e ıntibaha ve aksüla
lı d •ılenıiştir. Ancak, Fran· 
·t :ha kendisini, sinirlerini, 
14 1 tsaretinl toparlıyabilir 
~~~dakarlığı, milli birliği, 
i k '•nıeti cöze alabilirse 
'' 1 •r Salha)·a, yep)eni bir 
''li• hayatiyete kanışabiLir. 
\ i 11 de biraz cesaret gös -
• 1 ••hına güre tekrar Al
•ı.' it "'•~ alya ile harbe devamı 
~~l 1 c lngiliılerle birlikle 
1 1 ~1~ ~· atılınak bırinci şart
~ı~•tı'.~ .Fransa şımdi~e ka· 
~'i} 11:111den daha t'azlasıru 

ı,, '•eği gibi harbi de lu
b ~~nal'atan Fransası sar· 
S ltııd ar sar,ılmıştır. Harap 

h,1. ar olmuştur. Halk ya 
~~~ndedir, ya işgal alım· 

\ 'daddcr felaketlerin hepsi 
\: iıı,'lıni~tir. Buna karşılık 
~i11 i Paratorlıığn her türlü 

'p h llıulıafaza eylemekte· 
·~ 

11 
unların hiı.; bırt!)inın 

'qd('~ınamı~tır. Ye Jıal)a 
ı·' it hır harbe tutuşrnuşıur. 

\ı '•~ •lı-an harbinin bu deı·-
1 it 'a enelemirde bugiin
~~.\dalıi ital3a~a saldıra
h,,1a İitkmcmek, korkma· 
il ~· Alplardan aşajlıya 
1~ h '•ka~ Fransız tümeni 

·ı· '-'1(trlenmenın acısını 

ı 

• 
• ı. 

t 
' ( 

Yunan Kralmın hem.nesi Preo•es Katerin hastabnkıcı 

Bukra dağında 
şiddetli muhare
be devam ediyor 
Yunanhlar dün de 

yeni m~vziler 
elde ettiler 

Y a~ınşarkta 
ltalyanları 

bekliycn akıbet 
Teslim olmak veya 

esir düşmektir 

Bu da az bir za

''Karanlık 
arkasında 

ışık,, 
"Ulus,, refikimizin bu 

sabahki makalesi 

"Tecavüze uğrar· 
sak bu harbe mu· 
kadder Türk zafe· 
rine kadar devam 

edilecektir,, 
Bu sabah çıkan <Ulus. refiki • 

mizde Falih Rıfkı Atav ckaranlık 
arkasındaki ısık• başlığı altında 
yazdığı başmakalesinde diyor ki: 

cHalk. sevkli ve disiplin içinde, 
hü + ınctın emrini yerine 2etir -
ımi.\>tir. Yeni harbin cephesi. bütün 
rnemlekett:r. İ>tDdal nöbeti bek -
livonız. Tarlasında c'a~an çiftçi, 
bcs;e-inde uyuya,., cocuk. hudut
larda dö[!iişen askerlerden daha 
masun ôegildir. Bilakis kallbe dü<
man mukavemet iradesini cephe 
ııerisinde Yıknıağ'a calı.şacaktır. Ya
ralının sed~ye,;inr. ba:::ta ve kötü-

<De,·am! .> Wıl'U sabilt'de) 

... • 1 • •• .., • ,,_.. ·"' ~ . .. . 

Bir cok esir· ve • 
4 top alındı 

Atina 3 (A.A.) - Yunan tebliiii: 

man meselesidir Yun an askerine 
.Kahire 3 (A.A.) -Reuter ajansı Istanbuldan şc-

bıldırıyor . ı 

Arnavutluk cel)hesinde. ilerle -
ven Yunan kıt'aları Ayasaranda ve 
Erııiri arasındaki İtalyan mevzile
rini ve yolu top ateşi altına almış
lardır. Pennedi civarında Yunan
lılar veni mevziler işııal ebmisler
dir. Dün. Yunanlılar bircok esir 
almıslardır~ Alınan büyük miktar
da harp malzemesi arasında 4 top 
vardır. Ostraviçe dai!larında hü -
cumlar neticesinde İtalyan müfre
zeleri dağılmıstır. Bircok esir alın
mıstır. Bunlar arasında subaylar da 
vardır. Poı<rodeçin şimalinde mu
harebe bizim lehimize olarak in
kişaf etmektedir. 

).dısırın Inııiltereye olan itimadı k go··ndcrJ·-ıı·yor 
Al-belag gazetesin:n ibul(Ü.n nes • er 
rettıj(i bir makalede tebarıiz etmek·ı 

~~~ete divor ki: Bazı bayanlar bu mak-
cYakıru;arktaki İtalyan kuvvet- satla ÜÇ bin lira topladılar 

lerine mücadeleye deva.'11 ettikleri 
takdirde teslim olmak VCYahut bu Bazı hav:r sever ba\:anların a-
3.k.ıbete tevekkül gijstererek harbe ralarınd~ toplad.ı.kları uç bın I.ra 
devam etmeden esir düşmek mu- kadar b:r par~ ıle Yuna~ .ashr. • 
·kadderdir. Bu netice lnııiliz donan- krıne seker gond~rmek ıçın vıla-
masının İtalyan muvasala hatla • yete mur~caat ettıklcrı haber ve-
rmı kat'l surette kesmesine inti- rılmektedır. . . 
zaren az bir zaman mPselesidir.. Bu maksatla Istanbulun meşhur 
BİR ASİRCTİN İNGİLTEREYE sekercılerınden bazıları bu toplao-

YARDIMI tıva ça~ırılmışlardır. 

Atina 3 (A.A.) - Atina radyo -
su İtalyanların ric'ati bütün cephe 
boyunca deva:ıı1 ettii!ini dün bil • 
d:irmistir. 

İtalvanlar. müstahkem bırcok 
mevzileri tahliye etmişlerdir. Cc

Devamı ve diğer tel
graflar 3 üncü sahifede 

Kahire 3 (A.A.) - Sudan vila
yetlerinden Darfur'da Kuzey Vuzzı 1 
namile maruf olan bir aşiret azası. 
müttefiklerin harp ııavretine isti- , 
rak :maksadile İngil iz hükümctine 1 

kendiliklerinden vüzlerce havvan 
hedive etmislerdir. Bu a5iret. Lort 
Kicn<'r zamanında İnııiltereve kar~ı 
harbet.mişti. 

Fatih ve civarı nasıl imar" idlt'c;:: k? 

Çukurbostanda bir 
sanayi mektebi, Yeni

bahçede müze ve 
parklar yapılacak 

Gençlik parkına ayrılan Y enibahçe çayırında 

bahçecilik mektebi, hayvanat, nebatat bahçe- i 

leri yapılacak. Topkapı ve Akaarayda 
açılacak sab.L ve meydanlar 

Bu toplantıda Yunan askerlerine 
hcdiw edHecek olan şekerin cinsi 
lL·:tbit edilecektir. 

Mili Şef dün 
Mecii3e g~ldi~er 
Ankara 3 (Telefonla) :\1illi 

Şef j..,lVf'l lnünü di.in tii!lcden son
ra Bü' ,iJ< :\lilltl ~'\!ccl:•inı teşrif 
ttmişlt rdir. 

---o<>----

Hariciye Vekili 
Eskişchirde 

Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu 
h:ıstalanan biraderinı zivaret tt - 1 
ımek Uıt·ı·t· dün aksam Ankar::ı~an 
Eski~elıire hareket etmiştir. 

uv---

Asker aileleri ne 
tevziata başlandı 

Bu sabahlan itibaren Eminönü 
kannakamlı!ıı ile dıi!er bazı ver
krctc asker ailelerıne para tevzi
atına baslan'111stır. 

--0-

Yedi şoför yakalandı 
Diin geceki kontrolJerinde ışık

larını n1askeleıni~·en yedi şoför Dl
bıtaca ~ akalanınıştır. 

Şehir nıedisince dün kabul ve 
tasdik olunan imar plônları meya
nında Fatih ''e t'ivarı p13nı bulun
makıadır. Bu pliına göre Topkapı 
caddesinin ccnubuna müsadü •Çu-

kurboslan• \•c etrafındaki bir kı-

1 
sıın arazi 500 X 60U eb'adında ola· 
rak kısmen teşçire ve ktl;jnlcn de 
•sanayi mektebi> ve emsali mües- ı ı K I S A C A 

(Devamı 3_ ii_n_cü_ scı_h_ıf_e_de_J_ I ------------1 
Ne muazzam 

Kasımpaşa ve tren cinayetleri 1 tedakirhk? 

Metres katili cinayet-i 
ten sonra sinemaya 
gidip film seyretmiş! 
Y eşilköy trenindeki cinayete de 

para ve içki sebep oldu ! 1 

Dün lt.a.nmpaJada feci bır cınay~ 

1 
de lplikçı fınD caddesinde ~(i numaralı 

işleodıaınj ve Sabn ısmlnd~ bırınlD uç evde oturan Fatmanın en btiyüği.ı 22 
çocuklu cnel.i., .ını tabanca ıle öldurdli- y.aşmd.a olan üc; kızı ve bir de Anka· 
tünil 7aırrujtık.. Hiıdsenın mUtemrnun r.ada bulunup ayn yaşı:ı.dıgı koc-;.ısı var-

Bizim mahut arkadaşla ko-
nufuyorduk da, 

- Gördün mü havadisi?. 
Dedi. Merak ettim: 
- Ne havadisi bu, böyle?. 
Gülerek: 
- Manifaturacılar kazanç

larının yüzde birini Hava ku
rumuna veriyorlar .. diyerek 
iliive etti: 

- Ne muazzam fedakar
lık doğrusu!. 

Harbin başından bu yana 
bazı anlarda manifaturacıla
rın yüzde iki yüz elli kiirları
nı gözönüne getirince haki-

- ..- ·-

Atinaya gelen yaralı Yunan askerlerinin karşılanışı 

Askeri hizmete 
çağırılanlara 

verilecek maas , 
Maat kanununda 
iki madde tadil 

t1.diHyor 
Hükumet, maaş kanununun 23 

ve 24 üncii maddelerini tadil eden 
ek bir kanun layihası hazırlamış
tır. 

23 iinC'i maddedeki tadillere gö
re, seferberlikte fili hizmet hari
cinde silah altına alınan ınaa~lı 
deı•let memurları ile, barem hü -
kümlerinc tiıbi ücretlilerin nlc -
muri~·etlcri uhdelerinde ipka edi
lecektir. Maaş \"C ücretleri tutarı
nın yarısı kendilerine \'eya aile -
lcrine verilecektir. Ancak bu 
nlr-blfığ ~- ~rmi liradan aşağı olmı
yaeaktır. Aşağı olursa, yirnıi lira
ya ibliıii; ediletektir. 

Ordu;vo askeri rütbe ile alınan
lara gelince: Bunların rütbeleri· 

( Deı'amı 3 ilncil sahifede ) 

Dün gece yanan 
üç fabrika 

Zarar ve z;,an 100 
bin liradan fazladır 

Dün gece saaı 20 ye doğru Ye
şildirektc Kocaman caddC!>inde 
~tustafa Tuncun merserize iplik 
fabrikasından bir ~-.ngın çıkmış 
,.c alıu.daki A)·az Barborİ)'e ait 
çorap fabrikası ile Meıniş Kibarın 
mensucat boya fabrikasını da yak
tıktan sonra söndürülmüştür. Bir 
nralık eh ar mahalleler rüzgarla 
) .:tyılan ~le ten tehlıkcye dii~mü~
lHse ele yangın söııdürülınüştür. 
Üç fabrika da sigortalıdır. Sebebi 

· araştırılmaktadır. 

1 
· İtfaiyeci Saim ve Abdurrahman 
yangında vazife esnasında yara -
(anmışlardır. Zarar ve ziyanın 100 
bin liradan Cazla olduğu anlaşıl • 
maktadır. 

ASK:ER GÖZİLE 
CEPHELER 

Yunan tazyiki 
gittikçe artıyor 

Yunan cephesinden gelen ha • 
herler, İtalyanların el'an variyet
lerini düzcltmeğe muvaffak ola • 
madıklarını gösteriyor. Bilakis 
Yunanlılar şimalde İtalyan mu
kavemet hattını kırmışlardır. İtal
vanların geniş bir cephede Elba
sana doğru çekildikleri anlaşıl • 
maktadır. 

İtahanların Ohrioin garbında 
ve Elbasan yolu üzerinde Mokra 
dağında tutunmak istiyecekleri 
muhakkaktır. Çünkü YunanWar 
bu da · ı da ellerine ge(irirlcrse. El-

Işık karartma işleri 

Bu gece tayyare 
kontrolü var 

Basın Kooperatifi istiyenlere ucuz siyah 
kağıt satmıya başladı 

ıGeceki kontrollerde· Eminönünde 
15ev1edük!can cezalandırıJdı.Diğer 
·kazalarda da ceza zabıtları tutuldu 

Işılclarm 5cmdürülme ve maske
lenınc;;:.ine ait kont.Toller dün gece muh
telif Ge-rotlerde sıkı bir surette yap.ıl

DUŞhr. Bazı yerlerdeki ev, aparlıman ve 
dükk!ı.nlardan ısık sızdıfı görUlerek 
bwılara bekçi ve polislerce tebligat 
y<lptlır.ıştır. Bu meyanda Haliçte bazı 
maunalör lAmbalarının ma!'fkelenme
digi, Cihangir, Galata, Ayas-" ve 
Tepebaşında baz.ı apartıman ve müH
seselerden ışık ıızdıtı ıörülmüştür. 

Üsküdar, İstanbul cibeUeri ışık sızdır
mamakta en baş1a 5?elmiştir. 

BU GECE TAYYARELERLE KON· 
TROL VAR 

Bu gece tayyarelerle havadan bir 
kontrol yapılacak ve nerelerden 1'ık 

sınp sızmadığı. 1"ôzden ıetirilccektir. 

Bey<ızıt ve Galata kulelerinden dün 
gece kontrol yapılmıştır. Her semtte
teki kontroller bu aec(• de devam ede
cektir. 

ÇERÇEVE 

Süngü 
NECiP FA21L KJSAKVREK. 

Tayyare, tank, top, mit
ralyöz ... 

Bunların hepsi aali silah 
denecek derecede İf zemini
ne malik harp vasıtaları .• 
Fakat biç bir zaman kat'i 
neticenin baı aleti değil.. 

Kat'i neticenin ha§ aleti, 
insan ruhunu bütün kıymet
lerile ıtıldatan süngü ... 

Adem Babadan haılıyan 
bu hakikat, son Adem eğlu
na kadar devam edecek ... 

Yukarıda saydığımız si
lahlardan hepsi eker, süngü 
biçer ... 

Yukarıda saydığımız si • 
li.hların kullanılma liyakati, 
ancak süngüyü kullanma li
yakati üzerine bina edile -
bilir. 

Bir erkeğin kalın ensesi, 
çelik adaleleri, gür bıyıklan 
ve tok sesi, hangi eJ!llSİ ka
biliyeti üzerine serpilmit un
surlarsa, öbür barp vasıtala
rı da süngüye nazaran öy-
le ... 

Birkaç yıl evvel, süngÜ 

MASKELİK KAG iT 

İzmit k&ğıt fabrikas1nın sc:ıhrinıize 
ıönderdiği 37 ton siyah k{ıgıttan bir 
kısmı Basın istihlôk kooperatifı vasıtL ' 
'ile sa~a çıkarılmıştır. .Ankara cad
desindeki kitapcılara kooperatif bu ~

hah tevziat yapı.J.tnışhr. İstiyen halkı
mız Ankara cad'1esindeki kitapcılar

dan veya me:ı.k.Ur caddede Orhanbey 

( Devö11ıı 3 ilncil sahifede J 

Vali muavini değişmiyor 
Bu sabahki bir ,gazele Vali :Mu

avinimiz B. Hüdai Karatabanın 
Kars valiliiiine tavin olunup yerine 
mülkiye müfettislerindcn B. Ra
sidin 11etirildiğini \ azmıstır. Bu sa 
ibah kendisile görüscn bir muhar
ririmize B. Hüdai Karataban bu 
haberi tekzip ederek aslı olmadığım 
söylemiştir. 

bir yabancı memleket kur
mayının ne9rettiği bir ista
tistika ılitmişti gozume .. 
Türk, Alman, japon ve Fran
sız orduları hatta gösterili • 
yordu. 

Zavallı Fransızlar!. Ruhi 
ve maddi süngülerini kör • 
leştirmİ§ olmakla herfeyle
rini kaybettiler. 

Fikir süngü, san'at sün -
gü, kalem süngü, erkek sün
gü, asker süngü ... 

- Süngü tak! ! !. 
Şu anda boiutan saflar • 

dan birinde bu kumanda 
sesi parlar parlamaz, kar91 
tarafta gitaraların akordu 
bozulmakta, tanklarla tay· 
yarelerin motörleri durmak
ta, nakliye katırlarından 
baıka kimsede hareket ka
biliyeti kalmamaktadır. 
Hakkı çerçevelemek la • 

zımsa bu kuvvet, saflardan 
birinin süngüsünde değil, 
öbürünün ıüngüsüzlüğünde .. 

Eğer zaman bir gün Türk 
süngüsü:ıe: 

- Görün!.. 
Derse, süngünün kıymet 

hükmü ufukları donatacak, 
akıllar yerinden oynıyacak 
ve çeneler iki karıı düşecek-



.. 
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MEZBAHANIN 
FAALiYETi 
Mezbahanın faaliyetine d .. 

ir, şayanı dikkat bir iatatUtik 
gözüme iliıti: Son bir sene i
çinde, İıtan!.ıulda dokuz bin 
küsur keçi kesilmiı ! Fakat, 
hep biliriz ki, İstanbulun hiç 
bir kasap dükkanında keçi eti 
satı lr:ıaz. . 

Acaba, bu dokuz bin küıur 
keçi ne oldu?. 

Abdurrahman Çelebi mi oı.. 
du?. 

HAYDI --OGRENDIN 
Derslere başlandıktan bir 

buçuı< ay aonra, mekteplere, 
g-ranıer t~drisatı hakkında bir 
tamim gelmiş .. Birinci, ikinci 
aınıdarda, birin-_i aydan (!) 
itiou.-en §U ba.Jıı'°leri okutacak
sınız. Uçlincü sınıfta da hep
sini bırcıen öğretecç!ı:ainiz •• 

o;;§imün ki, bu çocuklar, on 
ıene:u.ır gramer ok11mamıil&r' 
gramer hakkında hiçbir tıkir 
ıahıoi değillerdir. 

Eski bır fıkrayı hatırladım: 
hır 'r'urük ailesi, bir yerdeıı 

bir 1 ere taşınıyormut- Çadır
larını söküp hayvanlara yük
lerken, öteden aarıklı bir ho
ca gôrünmüt•• Aile reisi: 

- na .. Hocam, ba."~ana, 
demi§ .• 

üyür .. 

Elektrik 
memurları 

Manevra dolayııile u· 
kere alınanlara maaı 

verilme ıekli dün 
kararla,tınldı 

Elektrik, traaway ve tünel ida
resınden manevra dolaylSile asma 
alınan memurların da maaşlan 
tam olarak verilecektir. 

Mez.kıir dairelerde a'l'da 20 • 30 
lira eiıbi sabit ücretle çaJ.ısıı> ay.. 
rıca aidat alan tah6ildar ve saat o
kuma memurlıınnın bu aidatları
nın verilınesiı>e kanunen imkan <»
madıkından dün oehir meclisınce 
şu formül kabul edilmiştir: 

Tahsildarların her birinin sabit 
ücretlerine 40 ar lira ve sa.at okuma 
memurlarına 30 ar lira ililve edile
cektir. Bunun kin de tahsildarlar 
için 14,400 lira ve saat okınna me
murlan için <ie 4140 lira bütçenin 
aidat kısmından alınarak ücret 
kısmına i!fıve olunacaktır. Böylece 
aidatların verilmesi mümkün bir 
lunmuştur. 

Ancak bu ücretlerden maada ıı
ida tsız olan tahsildarlar :i.cin 835 
makbuz ve okuvucular icin ise 1800 
saatin okunmasından sonra prim 
caidat> verilecektir. 

208 muallimin zamları 
ıubatta verilecek 

Şehrimizdeki ilk mektep mUA!
limlerinden 1938 yılında terfi edip 
de halen bu terfi zamlarını ala • 
mıyanlara; bütçeye icabeden tah
sisat konulduğu ve sehir meclisince 
tasdik edildiR! halde dünkü maasta 
tevziat yapılamamıstıi. 

Buna sebep; kararın usulen Ve
kaletin tasdikine gönderilmesidir. 
Mezkılr 208 muallime ait zamlar 
su.bat maaşlarile bırlikte verile • 
cektir. 

Hima1e la:um 
Bu akşam, ~ tiyatrosuıum 

lı:ome<li kısmında, sahııeole, -
lekete rubu ıwr emek vermiş, ba 
topnldar üstüııule operet zevki y .. 
ratmış Cemal Sahir için bir jübile 
tertip ediliyor. Cemal Sahiri m<o._ 
hedec:etim ve onun jülıilesine &i._ 
men.Di tavsiye edece~ 

Fakat ,sa.k.uı, Cemal Sahiri ah
lıebnn, dostum zannetmeyin. Ha
yır. Da :ıuıtla hiç taııuş;ın&TJZ, se -
liınlaşmayı.z, dahi.. 

Jülıilenin maııası malfua. Rııltu 
asır çalışmış bir san'atkara fıh.ir
öınril.ade nakdi bir mülifat te
min elnıek. Eğer, bu a.lı:f'Ull, Fran
sız tiyatrosunun salonu kalabalık 
olursa, san'at ujyuııa varını ;yo .. 
ğunu ha.reaya• ve şimdi kahve w 
otel köşelerinde yoksul bir hayat 
geçiren Cemal Sahirin cebine ı..,. 
on kuruş para girecek. 

İşte jübilenin manası bn. 
Sonra verec:eğiniz bir ilri Ura 

ile de hak.ibten eğleneeek, hotça 
vakit geçirecek, kahkahalarla &ii
leceksinjz. 

Bizim memlekette tiyatro de • 
nen müessese, tek başma tutuna
mıyer. Sebebi basit: Çok masrafh 
bir iş.. Sahir de tutunamad.L S&
hir tiyatrosu ltelediyenin mah ol
masa ve belediye nizam ve kaııım
larına tibi bulunmasa, her yıl 5' 
lıin lira yardım yapıl·-, )ı:apı
lannı çoktan kapatırdı. 

Cemal Salliri, yıllana eTVel, 
Silre)ya ope~nde Çardaşı oy • 
narkeıı ~ördüğümü hatırhyonnn. 
Sebir, ma<ldi bir himaye altı.ada, 
san'atmı pullliı isbat ediyordu. 

Memlekette her nevi san'atı hi
mayeye mecburuz, başka türlii 
saıı'atkar yetişmez. 

REŞAT FEYZi 

Silivri 
kapı 

Buralardaki mahalle
ler ada ıekline konup 
ortalarında bahçeler 

açılacak 
Siliwikapı ve civarının alacağı 

~ekil dün şehir mecli:.ince görü -
ş.ülen imar J..liuıın :!.ı gösterilmi,.r 
tır. 

Plana göre, Silivrikapı civarın
daki mahalleler; mevkileri ve ih
tiva ettJ<leri müteaddtt tarihi 
mıntaka ve eserleri muhafaza <>
hınarak ortalarında saruı:;lerine a· 
il bahçel"1'i ihtiva t'decclt adalar 
şeklinde : anziın olunacaktır. Mec · 
lı.> planı ,;:abu! ve ta;dık e!m~tiı:. 

İKİ YENİ PAZAR YERİ 
Yine dün kabul ve tasdik olu

nan ima!' plfuuna göre biri Kara
~ümrük civarında, diğeri de Şeb
ı·emini yakininde oimak üzere iki 
büyük ve yeni pazar yeri tesis e
dilecektir. Bu pazar yerleri için 
bazı istimlakler yapılıp ev, apar
tıman ve dükkanlar yıkılacaktır. 

-----0~--

Vatandatlığımızdan 
çıkarılanlar 

Lülebu.rııaz \azası nüfus kütük
lerinde 1300 Yanva doi'!u:ınu ile 
kayıtlı bulunan ve bir ojandarmayı 
öldürerek 15 sene hapis kararından 
eonra SJhlıl sebeple tahliye edilip 
1934 ~a Arnavutluiia kaçtı,; 
ye 5 vıl zarfında konsolosluğumuza 
ikaydmı yaptırmadığı anlasılan J 

Yahya Resul Keııa Türk vatan -
daslıihndan ihraç edihnistir. 

Resmi izin alıhadan yabancı 
devlet tabiiyetine l!C(Cn ve Mar
dinin Kızıllepe kazasına bai(lı Sa
lah köyü kütüklerinde kayıtlı <>
lan Arap ırkından Raci de Türk 

ı !!(o: 14ı 

Deniz 
Yazaa: RAHMİ y4{;I7, 

Fedaileri 
OSMANLI - İT AL YA HARBiNDE TRABLUS

GARB ve ADALAR MUHAREBESi 

Taarruza geçen ltalyan fil osu 
Halbuki Akdeniz, Sicilya ve ı yanlarla Osmanlı mcmurlan ara-

Adriyatik üslerinde hazırlanarak sında hfuüseler çıkıyordu. 
Trablus ~e Bingaziye taarruza bq- Trablusgarp valisi İbrahim pa'8 
lıyan İtalyan {ilosu on bir zırhlı, 1 daha temmuzda mcmuriyetindeıt 
dolrıı:ıı zırhlı kruvazör, 2500 tonlu\ a~Tılmış, İtalyanların şımarık !ıa
dokm zı.rhsız kruvazör, altı torpito, reketlerine müsaade etıniyen vali 
yirmi üç torpito muhribi, otuz altı sedarete sefir tarafından yapılan 
torpitobol. Bunlardan başka 150 - müracaat üzerine azledilmiş, ye-
188 tonluk altı tane de tahtelba- rine Besim bey vali vekili sıfatile 
lo.irdeıı. mürekkepti. Trablus vilayetini idare ediyordu. 
· Venedik, Sardunyanın 5imaliıı- Trablus komodoru Hacı Ahmet 
d~ki Madeletta, Adriydikte Breıı.- bey, nezarete verdiği raporlarda 
dizi ve Angona, Sicilyanın şarkın- • d 

ha iseleri birer biı-cr şerh ve izah daki Av!l'osta iislerinde hazırlştlJlJll 
donanma altı fırkaya taksim edil- etmiş, Trablııs limanını muhafaza 
miş bulunuyordu. için bırakılan Sayyadıderya isrnin-

Bu donaııınanııı nizam harbi ŞÖJ- de ufak hır botun mevcudiyeti ar• 
le idi. zu edilen tesiri yapmadığını, İtal-

Birinci filo: yanların gerek Banko d.i Romaıun 
Kumandanı: Ferik amiral Obri. faaliyeti, gcrrkse misyonerlerin 
Roma, Recina Eleni, Viklorya yerliler arasında yaptığı propagaa-

Emanüele, Napoli. dalarla yerliler üzerinde müessir 
22 mil •Ür'at, on iki bin ton haç- nüfuza sahip olduklarını, şehri ve 

:minde olan Roma sınıh bu dört limanı nıüdafaaya mahsus Hami _ 
zırhlıda iki tane on ikilik, on iki diye istihkamlarile Osmaniye, Sul-
tane de sekiz pu•luk top mevcuttu. !aniye kaleleri ve 'l'urgut tepesi 

İk.ia.ci fırka: Kumandanı liva - Uıbyalarıuda üçer tane eski sQ.. 
amiral Prespitero. 

Piza, Amalfi, San Marko, Agor- tem top bulunduğunu, bunların ise 
dat. Dört bin ili dokuz bin toa şehre yapılacak Lir İtalyan taar-
hatmindeki bu zırhlı kruvazörler, ruzu sırasında hiçbir işe yaraım-
20 mil •iir'atinde sekizer tane 6 yacaklarını ccı bir lisanla anlat • 
pusluk topla miicehhezdirler. mı~tı. 

İkinci filo, üçürcü zırhlı fırka: Trabiusd .. mevcut merkez ala-
Kumandanı: Ferik Amiral Fa- yı ınirafoyı Neş'et bey rnıntaka 

rovelli, Benedettobrini, Recina kumandanı sıfatını da haiz bulu· 
Marga..etta. Eıeanoel Filberto, nuyordu. Osmanlı hükUmetile i-
Kaprera, 'Öranya, Bersağliyeri talya arasındaki münasebetlerin 
muhripleri. en fazla gcrildıği 16 eyhil günü, - bi.<İm çocuğa fU lı.tılı 

dersini ögretiverseııe.. Amma, 
çabuk ol, gidiyoruz, o(lan v
ka:nı.<dan yeti§sin.. 

.a. __ ı.. • :.-.ı vatandaslıitmdan ihraç olu~ 
'"'!r'A t§ Te memur•y<aıer 

Dördtincü fırka: KUlllandanı li- gizlice yapılan hazırlıklar taınam-
n amiral Taon<lerevel Ciozep Ga- lanmış, ahaliye ve kıt'alara yeni 

Hoca, dü§Üllmllft tqmmıt. 
baımı sallı yarak: 
«- Peki .• » demiı" 
Çocuğu yanına çağırmıı: 
«- oı;:um, sen ne öir~ 

ceksın? .» 
«- Fıkıhl.ıt 
«- Bir daha aöyle, baka-

yım!.» 
«- Fıkıh» 
«- Bir daha aöyle..» 
«- Haydi uğurlar olsun, 

öğrendin, artık!.» 

YASAK 
DECİL Ml?. -----

Gazetelerde, 36 puntu ile 
dizilmif, §öyle bir ilin &ÖZÜ• 

me iliıti: 
«Abdest bozan» 
Fa.kat, bu fiili böyle açık

ta yapmak yasak değil mi?. 
AHMET RAUF 

-<ahvede bulunan talebe 
bir babanın, hazin bir mektu -

our.u okudum. Oğlumu kahveden 
kurtaramıyorum, daha orta mek
ll'p talebesi, diyor. Geçenlerde de 
kahvehanelerde yakalanan beş oıı 
r.avlaz t;ılebe cezalandırı.lmış. İyl 
Mektep idareleri ceza vermeli; a
nalar, babalar tedbir alır.alı. Bun
dan bnşku, kahvehane sahipleri de 
hkbe olan m~terilerini bundan 
wnra kabul etmemelidir. Aksi ha
n•'.;ct eden kahvehane sahipleri ı
ç[n de bir ceza şekli düsünülse, 
n aessir olur. 

BURHAN CEVAT 

Beyazıt meydanının imar 
Pli.nı eksik görülerek 

iade edildi 
Hasanpasa hanı ile Beyazıt ca

mii arasındaki sahanın tanzimi icin 
hazırlanan imar planı şehir meclisi I 
tarafından dün kabul edibniyerek 
makama iade edilmi~r. / 

Buna sebep plarun I.stanbulun enı 
tarihi bir yeri olan Bevazıt mey- 1 

danını tamam.ile ihtiva etmemesi 
ve Üniversite meydanı, Süleyme
nive. Çarsı arası ıı;i.bi birlıirlerile 
alakası fazla olan vcrlerin pl3.nla
rile birlikte tetkik edilmesinin za
ruri bulunması<iır. Bu yerlerin 
planlan da hazırlandıktan sonra 
tetkiki cihetine ı!idilecektir. 

-<r-

y eni Gemlik, Giresun Te 
Zonguldak iskeleleri 

Zonınıldak. Giresun ve Gemlikte 
ibirer modern iskele vapilması icin 
hazırlanan planlar Nafıa V ekale
tince tasdik oluıunu5tur. Sür'atle 
inşaata l!ecilecektir. Bu iskelelerde 
mihaniki tahmil ve tahli~ vesaiti 
de kurulacaktır. 

Cemal Sahir jübilesi bu 
ak§am veriliyor 

En e:Jci operet sa.n'atklrlanmlZdan. 
B. Cemal Sahlrin san'at hayatının yir .. 
mi befinci yıJ dönümü münadebetile 
tertip olunan jübile bu akşam şelı.ir 

üyatrosunun komedi kısmında verile ... 
cektir. Ömrünün yirmi beş yılını ha -
kik! bir san'at aşkı ile sahneye veren 
B. Cemal Sahirin bu yıl dönilmil ge
cesinde evvelA. muharrir Nusret Sala 
jQbileyi ıçarak bir konuşma yapacak 
ve billhare Cemal Sahir bize Şehir ti
yatrosu artistlerinden Bayan Şevkiye, 
Muammer ile diğer san'atkArlann ve 
bayan Nırnrtla Mehmedln "ıtirllklle 

cÇardaş> operetini oynJyacaktır. Müte
a.kıben de tanınmış okuyuculardan Ba
yan Semiha ile arkadaştan bir konser 
verecekler bunu san'atkar Naşit ve ar
kadaşlarının komedisi ile (tarla kuşu) 
opereti takip edecektir. 

Son Tcf~af'mı Edebt Tefrikasa: 
18 

üçük Hanım Yavas Gel! 
SEi AMJ iZZET SEDES 

- Anlamak istedil(im "11 dok -
tor. Müfek:kiresini kaybedip ikinci 
ix'nlil?ıni takınan biri o anında 
birini öldürse mes'ul olur mu? 

Jale yavaş yavaş asabileşiyordu. 
İçine bir sıkıntı çöküyordu. Kar
sısında oturan kocasını usulca, RÖll 
ucile tetkike basladı. Cahit gayet 
sakin. soğuk kanlıydı. 

Kelami Saffetin doktora sorduAu 
sualler herkesi. alakadar etrnsiti. 
herkes dikkalle dinliyordu. Doktor: 

- Bu suali bana çoktan sordular. 
Buna dair bir iki makale de yaz • 
dııın. Avrupada bir hikim Sam • 
nanbul halinde iken bir cinayet ~ 
leyor ve ayıldıktan sonra da !<atili 
muhakeme edivor .• 

- Yani katil zannı ile vakalaT1an 
bir masumu muhakeme edivor? 

- Evet. 

Bayan Vefa merakla liOrdu: 
- Sonra ne oluyor? 
- Tesadüfen iyi oluyor. Hikim, 

o anda tekrar Somnanbulizaya dü
şüyor ve uyku halinde cinayetin 
nasıl islendiltini tarif edivoı-. 

- Bu sahi mi? 
- Hayır, bir tiyatro eıleridir. 

Fakat olabilir. 
- Cahit J?ÖZlerinl doktora dik· 

mi3 avırmıvordu. 
- Peki doktor sizce hikim -

ul müdür? 
- Bence de~ldir. Cüıı.kü cina

yeti işlev-en 8dam b~ bir adam
dır. Ancak o adam mes'ul olabilir. 
Bunun için de mes'ul tutulacak <>
lanın o halinde iken muhakemesi 
lıiz.ım l!elir ki. kendinde olmıvan. 
suursuz bir insan m!lh.küm edile
mez. M ülekkfrt'Sini kavbedip bam-

ribaldi. Vareze, Fran~uko Fcrre- tüfekler fevzi edilmiş, kumandan-
T-. C) L İ c;;;;::ı,. çiyo, Fotit, Minerva, lrit ve diğer lık ,.e rnli vekiıleti ıarafından ne-

ı=t~ur~·~=:=:=:=:=:=:=:=:=:==;' Belediye, okur yazar ve azami 55 71'- 1 
tına bdar 50 adet tahsildar alacaktır. 
A:rm 15 ine kadar ~ reisliğine 
müracaat olunm•bdır. 

Eski,ehir ~eker fabrikası için 3 adet 
elektrikçi ve oksijen kaynakçı ustası, l 
adet birinci sınd demirci ustası, 1 tane 
birinci sınıf döki.hrı modelci ustası alı
nacalrtır. Talipler mezkfir fabrikaya 
müracaat etmelidirler. 

Kınlr.ka11cde çalışbrılmalı: !!zere bi
rinci smıt tenekeci alınacaktır. Şehri

mizde olanlar Zeytinburnu fabrika -
sına müracaat ebne-lidirler. 

IBüÇUK HABERLER 1 
* Kahraman askerlerimize kıflıJc 

hediye alınması için Cumhuriyet Merlr.c 
bnkası 50 bin lira vermiştir. * On birinci mili! ikbsat ve tasar
ruf hattuı 12 klnunuevvelde Başve -
ltllimiı.in radyoda verecelt bir nutuJr: .. 
la açılacaktır. * Mani!aturaclor kazançlarının yüz_ 
de birini hava kunımuna vermeli ka
rarlaştırmışlardır. Bir, iJd gün Jçinde 
bütün m .. lekdqlarını grup halinde 
dolaşacc:.lclor ve vazife7e daYet edeoeılc.. 

!erdir. * Büyük vatan şairi Namık Koma! 
için 21 lr.Anunuevvclde Un!venıi\ede :ra-[ 
pılacak: olan merasinı programı hazır
lanmıştır. * Geçen ay zarfında gümrük var! • 
datı artmış ve 2 milyon 300 bin ~a 
yülr.aelmlştir. * Belediye hesap işleri müdlirO 
Muhtar Acar dün Ankaraya gitmif -

lir. Asker ailelerine belediye bütçe -
sinden 40 bin lira ayrılması ve pasif 
konmma ekip cihazlan için bina ve:r-
gisi mükelleflerinden on bir ni.sbetin
de tcvki!at yapılması işlerini Dahi -
liye VekAletine tasdik cttirecekt!r. Mu
maileyh buıün telefonla tud.ikl bil • 
dirirse asker ailelerine biran evvel tev ... 
ziata geçilecektir. 
* Cihangir - Sıraserviler yolunda 

asfalt orta kısımların inşaatı mevsim 
münasebetile ilkbahara kalrru~tır. 

başka bir şuurla hareket eden -
ler o anda delıdirler. Sornnanbu -
lizona bir insanı tamamile .baŞU 
bir insan yapar. Sarhosluk da böy
ledir. Sarhoş muvakkat delidir. 
Sarhoş olan en iyi, en nazik, en 
terbiyeli bir insan. ·bir an ver yü
zünün en kaba. en terbiyesiz, en 
haşin mahlUku kesilir. Sarhoş ile 
rüya .ııören adam arasında fark 
volı:tur. 

- Bir kalpte avn iki duvııu. bir 
vücutta ayrı iki şahsiyet. Bu Ed
ııar Pol 'nun masallarına benziY'Qr. 

- Bu söyledi~ masal deıl!il. 
haltlkattir. Görülmüş, üzerlerirıde 
etüt yapılmış vak'alardır. 

Bavan Vefa güldü: 
- İllin rumıJ11a ne m-Uar icat 

ediliyor! 
- Belli .. IMeteli seneri Yahu

di, meşhur llel'Seri valuıdi. O bir 
Sornnanbul'den başka birşey ~ 
~. 

Gazeteci tekrar mrdu: 
- Si% böyle bir vak'ava sabit ol· 

dumız mu doktor? 
Jale Cahide baktı. Cahid in ııö:ı;. 

!eri haşin bir ifade ile doktora ta
kılıp kalmıstı. Gözlerini doktordan 
avırmıV<ırtlu. Yüzü sararnnstı. Alt 
dudağı titri vurdu_ Mer:ık!a. korku 1 

ı::-- -=:7 iki mnlırip. zaretlere verilen telgraflara şöyle 
Yl': Beşinci müstakil firka: Kuman- mukabele edilmişti: 

MAHKEMELER danı: Liva amiral Nore Areksi. Vali vekili Besim beyi.a çektiii 

ı 
Sicilya, Sardenya, P..-ınbuto, Kar- telgraf: Son güRlerde Trablusta-Ka rJSJ Dl yara J• 10 Alberto. ki vaziyetin bir İtalyan taarrun. 

Altıncı fırka: arifesinde bulunulduğu umumi ka-

k 11 Adriyatik fırkası: Kumandam naat arasındadır. Bu takdirde yo-yan OCa ay liva amiral Dükdezabroıe. Aıni • ya herhangi bir İtalyan talebi kıır-

h d•ı k roglio di Senthona, Vittor Pizaııj, şısında ne suretle hareket edile • apse J ece Markopulo, Lombardiya. ceğinin lıitfen ~'arı babında .. 
Erenoza ve diğer beş muhrip ile dan ibaretti. Bıma Daltiliye No-

Gureba hastanesinde sıvacı İs- sekiz torpitobot. 
mail Ravnak Şehremininde mu • Yedinci fırka: zaretinden verilen kaqılıkta: 
kim karısı Mersiyeyi bıçakla ya- Bııhriahmer fırkası: Piyernonte, •- HakimİJ'eti Os.ın.aııiye .ı. · 
ralamaktan asliye 6 ıncı ceza mab- Pqilia, San Clywciya, Kalabriya, vanı ettilcce memuriyetiJlİll Jıa -
kem.esine verilmişti. Likörya. ~ında bıı:.ııımaııı• tekiıle.ıı teblii 

Sulç; karısının Salih usta na- Şt<ıfetti muha1'ere ,-mile b"' oluDennrnı:lı·yordu. 
d ... ·1 k lk 1 F tih kı torpit.obottan mil.relı:kep .. 

mın a "ırı e 0 0 a a par ll- Halbuki Trulusgarhın bu.;;_ 
da gezd.i.kıerini görm~ ve polise Bu donanma:ra yüz ııeben par- .. -
hadiseyi tesbit ettirmiştir. Salih: ça nakliyeden mürekkep bir file kü kuvvet ve noksan ııiliihlarla 

•- Ben fenalık için değil, Mer- ii e Aılriyatik l.imanlıırıntla ve de- muhafuasını imkansıs gösterip 
siyeye is bulmak iı;in loonıışuyor- niz u.lerinde lııırakı:o.:ı münferit takviye kıt'alarile harp malzemesi 
d d vahitler de dahil edilince mater- istiyen miralay Neş'et beye Bar-

wn ! • emiştir. b. t• d ·ı . . yal itibarile üstiWJ;;ğü ilk görüt- ıye nezare ın en verı en emır ı.c 
Bilihare Salik fitil gibi sarhoş te anlaşılır.. •- Berlıangi bir hareket ı.arp.. 

olup .ıece karısının kapı.sına daya· 1327 eylulüııün rumi lG, efrend sında mukabeleye geçmeniz zana. 
narak hesap 90rmu.~tur. Ll.kiıı bu 29 eylfil cnma günü Babıiliye ül- ridir.• den ibaret bulunmuştu. 
hesap sorw; Lllla deı(il, bıçakla ol- timatom verildiği zaman bu do • 1911 teşrinievvelinin birinci cs-
muş ve ke6kin bı.c;ağını Mersiye- nanma da Trablus önlerine doğı-9 :ınartc•i günü ferik amiral Rafael 
nin muhtelif yerlerine S'8plıyan yola çıkmış, Jıerahcrinde Trabhıs Boryan· :ı kumandasında ikinci fi-
İsmail dün 10 ay 26 .n;n hapse valiliiine tayin olunan İtalyan a• !o Trır~lus 00.ilne geldi. 
mahküm olunarak ce~-;;;ı bul - mirali Rafael Boryay• da götürü- Gümrüğün karııısında, telıirolea 
muştur. yordu. beş mil mesafede fenerin açığı.a

da pruva nizamında demirledi. 
Bir hırıız tevkif edildi iV Ayni zamamla da İstanbuldan 

Bekir Wminde biri Bakırkövün- TRABLUSTA HAREKET NASIL verilen bir telgrafta İtalya ile 
de İsmailin evine girerek bazı e:s- BAŞLADI? haliharlıin lıatlaiıiı Tralılusa bil-
ya çaldıihndan yakalanmış ve dün Daha 1327 (1911} eyliüünden dir'liyor, kumandan Neş'et iıeJ'• 
adliyeye verilerek tevkif olun - bir ay evvel Trablusta bulunan ne~..,.etten verilen emirde kuınaa-
mustur. ecnebiler kafileler halinde mem- dasuıdaki kıt'alarla şehrin harici-

Bir ihtikar maznunu leketlerine dönmeğe başlamışlardı. ne çıkıp Şeyh Sünüsiden gelecek 
beraet etti Yerliler arasında İtalya ile Os- milis kıt'alarile birleşerek ve Kul-

anlı hu .. ku"metinı'n harbe tutu.. og"lu ocakları milislerile müştere-
Vitali isminde bir kağrta. kOPva m .... - ken -'e muL--bele-'-· Jıa·1ıınıl-cakları sayiaları dolaşıyor, Banko ~~· ıuın: ·~ .. 

kaihtlarında ihtik8.r yaıımak su- di Romanın bu mıntakadaki şu- 111JlD emrediliyordu. 
cile 8 inci asliye ceza mahkeme • - helerini muhafazaya memur İtal- (Devamı var> 
sine verilmişti. Bu .dava dün ne- ~;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;,,;;;;;;;;;,;;;;,.=============-=
ticelendirilnris ve mamımun SUQU 
sabit görühnedi.iiinden beraetine 
karar veı:iJmiştir. 

ile doktorun cevabını bekliyordu. 
Doktor soğuk kanlılııkla: 
- $ahit olsaydını vine söyle • 

mezdim dedi. Eıter bu vak'alara 
dair makale yaamak istiyorsanız 
doktor Kili ile RÖrüsiinÜZ. 

- Doktor Kafi de kim? 
- Dahidir. 
- Garip sev. tanımıyorum. 
- Burada onu kimse tarumaz. 

Şayanı dikkat bir ®ktordur. Kö
şesine çekil:mis bir esrar perde. 
sini kaldırma.i!a u~aşrvor. bunun 
çarelerini anyor. Onun aradıi?ı bir 
sev var ki. buldui!u l(ün iMan)a • 
nn bevnine nüfuz edilecektir. 

- Deli mi? 
- HaYlr. d&hi .•. Dehanm da cin-

netle alakası oldulu iddia edil • 
mistir. Hadise tabüdir. 

Gazeteci sevindi: 
- Gidip doktor Kifi ile bir mii

Iakat yapayım. 
Doktor Şükrü başını salladı: 
- Azından ..OZ ~ 

eanınıv.orwn. 

- Kendimi basta diye takdim e
derim, bir hasta sı!atı ile ıııidic> ııei>
rüsür!im. 

- Doktor Kafi hasta bakmas. 
ınevam.ı var> 

AVRUPA HARBiNiN 

YENi MESEi El ERİ 

On dört ay g·eçti 
Avrupa, üstüne çöken bü • 

yük ıztıraba on dört ayclanbcri 
katlanıyor. Filnki bu~n ne büc 
yük Jıir badirenin on dördüncü a
yı tamamlanmaktadır . Bu geçea 
aylana içinde ne kadar büyük iıt
hidamlara ıııllait olduk. 

Milyonlarca insan, denizde, kııı
rada ve havada, insan ukiuma 
icat eclebilec:eği en mütfıiı vasıta
larla lıırbirine ~ hulWluy~. 
Her türlü :ıııaaınla.rdu kendile
rini uuk sanım, teca...tb politib
sıns karşı lıitaraflıf:ını emin bir 
melce nnan lıirçok memleketler 
ıstiliya u.irad.ı ve huwrm ·
da en son olanlı: ~a Yunan.istaa 
!stili telarucli akuı.da ı..tmı m&)ıt. • 
dır. Kahr•maa Elen ailleti hu 
tchl.ib,e ı.a.... göğııüni ..,..U. w 
tebl.ike)'i v;orlnanetil. &nbm.P 
~l1Ş111alı:t&dır. 
Şimdiy~ kaılar tar•Jıin h,.ılet • 

med.iği bir ıür'ıtte ıılii"' bir çN: 
ınemlekel,loori1' birer lıirer ~öklp 
'il riğiııi ı:ö;dük. 

İki imparatorhıklarınıa bütlla 
J!N..İş kay,.aklanna rağmen, Fras 
sız ve İngiliz koalis~ onu bile da -
' ~nmadı. Fransa mağlilp edil4I. 

On dört ayda vulma gelen badiııe
leri yarının müverrihleri elbette 
luıyretle yazaea\lardır. 

Son yirmi bq sene içinde na 
politika metodla- 'lda, ne askeri 
iınkiularda yeni bir değişiklik ol
ınadıiııu zannedenler 1940 harbi
nin de, bizurure 1914 harbinin 
şartlan içinde cereyıuı edeceğini 
zannettiler. İnııan anlayıııınııı hu 
kadar sakatlıuı.ması ve ıaflet için
de kalınası ıuılqılamıyan birııe)'
tllr. 

:U ııtusıo. iJa 2 eyliü 1t3t an
sıııda sulhn lı:urtamıak için m .. 
fili> ı.e. teteJ>büs yapıldı. Bin.
Papaııun hu hususta biiyii)ı: PJ' • 
retleri ıörillolü. Runelt A.lmaJl7ll 
ve Polonya hö\funetleri nezdin
de miistacel Mmaqlarda lıuha· 
du. Belçika Kralı n Felem...t 
Kraliçesi ta-1 etmek ı.ıe.ın.. 
Batti Bitleda o zanuuıld Başve • 
kil Daladye ımwnda prü'1'1Clcıf 
olılu. Daıa.t,e l'ul.81lyıı • Almall}'ll 
Uttilifmın ındh yolu Ha hıolllııd 

mllınkla ııımtftttiıı.ü bildirdi. Ha• 
ti, Muoliai dahi ...ıını ıı-. 

tarım.ata ufnı9tı. Demek ki 1 e.,.. 
161ıe bftr salı. lı:mlaımak ümit
leri Jıeniis ıınet'CU!ta. Bitaraf ta.' 
rilı Jıanlan lllı;ydederbs, Daın:ic 
fmıatuwı ~le muuaım !tir M
clireye çevrilmesindeki lııtilı:müaft 
isabe'h verecıktir. 

• • 

ı . . ,.. .ıd 
Sıra ıviçrcye aıı ,,-;tı 

k .. ES'' 
Yazan: Ahmet Şü ru 

• d ~ntr'!"· , 
Avrupaya seyalıat c 'b•''~ 

viçre topraklarına ayak ıl<" 1 ~ 
ları zaman, cliğer n1cınlck.~·c,İ 
zaran her bakımdan se\'lirte" 
ha yüksek olan bir ıuenıl< ~ 
diklerini derhal hisscdcrleri ı• · 
taraf mamıırdur. Her irJ~,ıı~ ( 
mizdir . .Muntazam ba)orı ' 11.ır 1 
çelerile iyi bakımlı ~chirl"'' 1 ~ıl' 
rınca gibi çalışkan denıok~~r ıı' 
kile İsviçre diin)·a iiçn~e dı f 
net vaziyetindedir. ıs.vıç~,bi ~ b 
hancılar, hiç bir tahdıde 'ıl'~ıl' 
ğillerd;r. Herke, Jıu ın'"..,r _1

1 ~ 
girer, orada is.tedi~i gib 1 -~~r.' "h 
istediği zaman da ç ,ı,ar ll''" vıl' lıı 
taire, Louis Napolyon '. ;~def ıa 
İsviçrenin misafirpcrv.crlı~idif· t1t 
istifade eden birkaç ınull• 'pJ r ~ı 
viçre ve Isviçre!ilcr, a~r~ir l" ~. 
kıt'aların miimtazı olan. nt••ı Çtıı 
içinde bile bu derece nıııı • 
mevkii neye borçhıdurl•'~11e'~ 

Bu sualin sırrını birk•( bir 
ve! İsviçreye yaptığıınıı ,ıdi; 
yahat esnasında Züriht• ıı~ıı ~~ 
bir serl"İde keşfetmiş!~· ~'"' ~ 
ginin tnrıh salonuna gırc_r ıdt;Jt' 
riler, Sclıvyzler ve Un ter>.' 11,ı:;: 
arasında 1291 senesinde '~·""' · .. o•• ~· 
mış bir misakın n1ctı~1nı ,L,irt , 
tıını. Hafmmda kaldıg~.• ~,;i~I 
viçreyi tc kil eden bu u( ,,;;I ~~ 

d . . ki• ' .. met arasın aki bu nıısa , '9~ 

yazılı idi: dıı~.;. lii1 
•Zamanlar tehlikeli ?1."; ııl'jl 

dan üç hiikUınet, biribır; k'~ .ı ~~ 
hatlc, mal ile ve nih•Y' ı:rl<" 'ı~ 
can ile e toplu bir hnld• ~·~ ç 
telılikelere ve yapılacak r~ ,(. ~, 1 
lıklara karşı müdafaa etfl' j( ılıJ 
birleşmi•lerdir.. . dtO ~~ 

B b .. ı· . . t .kJI e _,., ı· 
er trı, svıçreyı e..., f ·ıer 1 :"" ~ 

milletten biri olan bu l rı ar'~ ~. 
vyzler ve Unterrnldcnl.er 0rıl' ''i·, 
deki misak altı yiiı dh "'r(İ ~I ~it 

d. (.< ıJI' ... 
beri dev.ım etmekte ır. ıillt ·• i,"' 
müddet zarfında İsviçre 11

1,ri •ı ~ 
• • ka lıklı .. ebet f ~ı rını.a. rşı munas . • 

çok istihaleler geçirıniştıf· l<l ti' 
onları biribirile bağlıY3~ ~:r: ı1 
bıtanın esprisi deği~nıcJJl·~ ı.. ~ 

l•'' "' lecek tehlikelere ve yapı · ile• 
sızhklara karşı mal ile kaıı 
ile biribirini korumak. . ;o ; 

Filhakika İsviçreliler J~'~ ıf1' 
misak kağıt üzerine yat: 1',ı ~ 
taahhüttrn ibaret olara1' Jıl' I' 
mqtır. On dördüncü asrııı ,ıı' 
daa on yedinci asrın orı.l'.''PV'~ 
dar İsviçreliler istikliill~' 81"~ 
da çok kan döknıiışlerdıt• M Vr ı 
talihin. k··t·· ·ı · karşı>ıD •·• 1 

o u cı vesı a1ı· ., .. 1, ıruşlar. Fa.kat aralarınd ;\ıi~e., 
sanüt sayesinde ı!aiıııa • e ~eP~ ~ 
re Ye haks1zhklıra• kar$~ i11ı~t 
leriıi korumıya muvaff•rııd ~ l!.ı 
lardır. İsviçre 11<>n bir tcb1;3ıtı~ , . 
polyoa tehlikesini de. 8 

0 ~o~ ';, 
sonra nihayet 1815 VıYaP ltl 0 ,t 
fe..-ında bitaraf bir cl~~riPi b 
rak beynelmilel hayatı. ;I ııı 
ın,.tır. . ti]Jilıtr ol 

İaviçreliler neden ı5 • il".:'~ • 
bn ılerece düşkündür~:,· görv1~ cevabını da ayni sergı .1' 1 
ğüm bir heykele borçlıı~iPi t~,ı 
salonnnda İsviçre mili• rJll'! d0 ~ 
sil eden dört şahsın sa ,.~,liP 
biribirine sarılını~ bir ~di: ,ı 
allııtda şu sözler yazılı ı o1' 

•Dostluk içinde ça~ıll Jıl 
ekmeğini kazaııımak.• &Sfl 5eo:,6 , 

İste 1291 misakını• ·1 ıı ~· 1 ' 
hidiselerle de teyit edi :ı1r. fi ıJ 
ve pyesi bundan ibat:,.ıa1' ,r 
luıkika ekmeğini kaza ıı)i1''ı;,ı 
mütevazı bir hedeftir. 8 iJJiP 1 11~ 
dur ki İsvicre millet.ııır ,ıırıı•~ı 
kan ve canla biribiriııı k0 1,rı. ~ 
ve dostluk içinde ça~.~~. ( 
clilerine dünyanın en Y!' ,ıııı'~ 
y_.... sevi7esini teıll'11 ıf 
l ~ ~ 
ııror. iJıl • ı ' 
lıviçrenin önkii tat fa~~ ,t 

günkü ma.ıuarua hudut:. ,ı,ıı ,, ' 
tiai ne olaealıtu:?. Altı ~P1~,ı 
nelik tarihin• Jıakara~ a $İİpb1j I' 
olacaiında en ulak bır f'~ l 
düşmeğe mahal yo)ı:tUt~b''! ıe~ 
caba İsviçre, yedi asır<! ,.erısf~~; 
dafaa etliği mukadde5 Pk,ıı ~· 
uğnmda bir defa dab• 1,,,~ 1i 
mek mecburiyetinde ~lr.ii ı\b,ıı' 
f,te asıl sual budur ·~• l 
guetelerinin neşrİY9 • Jıilb, 'I 
lacak olursa, lıviçreııı~ gi .'/ 
daba bn vergisi verlll 1uııd~~I,~ 
vuiyet ka~ b~ paTusbı~ 
inanmalı: gerektir. :l'la•ı JJe"~:t~ 
orsanı olan Völ!cisc_be~dı,rı 1 ~' 
pzetesi, •İnlçre ~ bi1 

0f, man Almaıılan ar•"" !J"'' ,r 
aeddinin yükselmesİJle Y'ı'l ıl 
Dl1l nızı olamıyaca~; etti~~.~ 
mıq. Bn sözlerin dela e ·ytc' 1>"". 
elit izaha lüzum göstc~.,;çrt '.J 
receıle a$iürdır. Gerç• 1ıit ~~ 

. Allllan• fe j( kının lıır lı::uımı 1,_ 1,.,ıı •.f,• 
Fraıııııız, bir lı:nlnJ "' ~I "bl" 
bııu da Roman.iştir· ~y1'~ctYlf 
re:yi ziyaret eden )ıer Jıtf ~ 
ld, Jıu memleket h8°';',.ı.ııd•~ 
üstftıade bir lı-ei(re. tir ve ~ ~ 
1!11DrU inkişaf ettirrf1J

1
f ~1ı•ıl;0,,lf 

maddi, ~erek mane~ lı<Jıı' ff' 
met v</diği bcrşe~. ı\lıf'~J 
olclaguna inannıak ~ ftP'" 
Bouıunla berab•r:.,.cii sııl•' 

(~ı31' 
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Nankin-To!<yo\Norveçte bir çok 1Fransızla~ Siya 

1 
anlaşmasının verici radyolar toprağına 

<ıyıneti yoktur » bulundu taarruz etmemiş 
Çin Hariciye nazırı 
beyanatta bulundu 
ÇUnkinı: 3 (A .• \.)- Çekiai aj:ıa

!ıı Qı!J iriyor: Çin hariciye nazın 
. he.ı-anatıa bulunmuştur: 

, Japonya i!e korkuluk Nankin 
<külü arasında, muahede teı· 

ı •ıl,etıuek iddiasında bulunan ve
lı tıın in1zası, japonların ,)'aln.ıs 
~~de degil, bütün PasiCik alc -
••de kanun ve nizamı altüst et
"l~e nıatuf hareketlerinin en yülı:
~l'; haddini bulmasından başka 

.ey değildir. 
~ laponlar kendi gayelerine his-
•t ed k b' .. ·· d -~ ece ır rl'Jnn vucu e 'e---
~k.ten •onra, uzak şarkl~ki ta
lı, Uın Ye yayılma politikalarııuı 
·~ Qını etmek üzere bu rejim !'
~hede ismini verdikleri bir ve
~~ iınza ettiler. Böyle bir rejim 
<p katte, Tokyo hükumetinin Çin 
1;;{llklarmda yerle~nıiş bir teşek
ltı Unden başka birşey değildir. Bu 
"4el<kiilün gayesi de, japon istila· 
'•Q tıuın planlarına hizmet etmek-
~·haşka birşey olamaz. 

~tt~ll cumhuriyetinin milli hükiı
ııd ': birçok defalar beyan etmiş 
~k ~gu gibi, yine kat'iyctle şonu 
~,tar etmek ister ki Vang Çin& 
t;.y tanı bir vatan hainidir. Nan-
tı.ide l~sis edilmiş olan korknlu.k 
~1;ııı, bütün hareketleri Çin mil
~ aslarının ve bütün diinyan:m 
~:ar~nda keenlemyekiin addedi· 
lrf~'~ teşekkülden başka birşey 
ıı,. 1 dır, Nankinde imza edilmiş 
ııı~j, \'e muahede süsünü takman 
ı11 : anın da hiçbir hukuki mahi-

1 ~oktur. 

bir ~imanlar 
kadını idama 
tll ahkfım etti 

ı ~ l.ı,,dro: 3 (A. A.) - Londra'nm 
r hiYelt:ır mahfillerinde haber al.m

,_11la göle, yabancı radyolarını dınle
,_lrve ingilterede süy1enen nutuktan 
~ ederek dağltmakla itham cdile

Alrnanlar tarafından Fransada ölü
·~ trı.ahko.m edilmi.ş olan Miss win!red 
'•rte• · 

, ~ nın cezasnı tahfif ve imk5.n ol-

1'" ıı;,1 lakdırde a!tı.nı temın ctmclı: için 
1' lttttık: Amerikn maKamatı teşebbti.-

~e k;ik;ırCu mh ur 
~~isine suikast 
Yapılacaktı 

lııe"-k !(,,"" o: 3 (A. A.) - Slefani: 
ı~ tnuni'itlerin merkezıne polıs tara.. 

,.n Yapılın bir ba.skın neticesinde 
~~a Gallego::ı öJdüri.ılınüş ve lıir çok 
~· ler yaralanını~tır. 75 kişi yeni 
~ ürnhur Camacho'ya karşı suikud 
lıı-t:arnakıa iiliam edilerek tevkil ~ 

~ "~" •sır İtalyayı protesto 
etti 

~hire 3 (A.A.) - (B.B.C) Mısır 
uı/kili Hüseyin Sırrı pasa Mısır 
~lıınetınin, Amerika sefar'Li va
~ııi~e İtalvaya bir protestoname 
•tııı ı:ıni dün mecıiste söylemiştir. 
·11 r hükümeti bunda Mısır şe

"tr erinin ltalrnn tayyareleri ta -
~lldan bombardıman edilmesini 
~ ~tle prote;to etmektedir. Bam
'·<ı d,ı·ın.an neticesinde simdi ye ka
"r •ıvil halk arasınaa 150 ölii, 425 

alı vardır. 

y ltnaohlar yeni mev-
ziler aldılar 

lııı ( 1 incı •ahifeden devam ) 
'<ı !Ttıntakasında düsman Ava -
b anda'nın 7 mil simalinde bulu-
~~ E:! vinodaki tepelere kadar 
~it at etmistir. Daha şimale doğru 
tıı lllıntaka.da Yunanlılar birçok 
lij~"ı!•<'r elde etmisler ve düsmanı 

'1ü ile ııeri pü.skürbmüşlerdir. 
~~··1.ınastır 3 ( A.A.) - Arnavutluk 
liı-n 'iı:ı:oslav hududunda bulunan 
ur ebı muhabirlerin bildirdiğine 
~~e. Yunanlıların havanın fena 

<ısından Pogrodec üzerinden 
ıi~1~ır.·leri hafiflemistir. Bu seh
lıi\! sıınalinde bazı mevzilerini mu
"r a>.a etmektedirler. Bazı nakta
ı•ııa ve bilha.>sa hala İtalyanların 
tıı~~e bulunan Bukra da~lannda 
~rebe devam etmektedir Yu
~ ar Olıri ııölu~u.n civarınch 
~ühim bir koprü zaı 'etmiı -

Os1o 3 (A.A.) - Stefani: 
Polis tarafından yapılan bir a

raştırma neticesinde Norveçin ıtarP 
sahilinde birçok verici radyo alet
leri bulunmuştur. Bunlarla İnııil -
tereye askeri mahiyette maliımat 
verilmekte idi. İngiliz tayyareleri 
bu malümat sayesinde son zam2ll
larda bazı hedefleri bomhardınwı 
etmWerdir. 

Birçok kimseler te"Wdf edilrnis -
tir. 

Bir ltalyan müf re
ze si tuzağa düştü 

Kahire 3 (A.A.) - ~liz umuınt 
karar.rihının düİı ak.saınki tebliii: 

Sudanda: 30 teşrinisani gacesi 
Kas•ala bö~esinde devriyelerimiz
den biri bir diişman ı!rupunu tu -
zağa düsürmei!e ıınuvatia.k olmus. 
bir İtalyan subavile 9 asker esire
dilnıi$tir. 

Gallabatin doğusunda diişman 
.ımıplan toPQ<Jmuz tarafından mu
vaffakiyetle baınbardıman edi!.ıniş. 
tir. 

Diier cephelerde: Vuiyette de
~lik voktur. 

Otlar içinde 68 fişek 
Abarayda Millet caddesinde .. 

turan Yaşar oğlu 13 yaşında Remzi 
ile ayni yaşta Yusuf arsada oynar
larken otlar içinde bir torba bul
muşlar ve torba>, açınca içinde 
68 eski fişek bulmuşlardır. Bun -
larıu b02ulduiundan atıldığı tah
min olunarak tahkikata geçilm.iş
ti.r. 

---000-- !- ~~ 

i ;ci feci kaza 
Şoför Fehminin idaresindeki Ça

talca 3 numaralı otobüsle 3154i nu
maralı otobüs Veznecilerden &• 
çerlerken Altınova kıraathanesin
de çalışan Aliyi ortalarındıı sıkış· 
tırarak yaralamışlardır. Yaralı 
Cerrahpaşa hastanesine kaldırıl -
mıştır. 

Ş<ıför Mehnıedin idaresindeki 
1521 numaralı taksi de yağcı Şülı:
rüye çarpıp yaralamıştır. 

GECE BİR KADIN DA 
TRAMVAYDAN DÜŞTÜ 

1091 numare!ı vatmanın idare
sindeki Ortaköy - Aksaray tram· 
vay y9lcnlarmdan 40 yaşında Ze
liha gece Beyazıtta arabadan düş
müş ve b~şınd~n yaralanmıştır. 

Fatih ve 
ımar 

cıvarı nasıl 
edi .ecek 

( 1 inci sahifeden devam J 
scsoler inşasıDA ayrılmıştır. Bura· 
da modern bir sanayi mektebi ya
pıldıktan sonra Sııltanahmetteki 
sanayi mektebi bu binaya naklo
lunacaktır. 

•Yenibabçe• çayırı rütubetli o
lup iskana müsait bulu=ıadığın
dan planda kültür ve gençlik parlu 
olarak ayrılmıştır. 

Bu parkta muhtelli •nebatat, 
hayvanat bahçeleri-, bir •bahçe
cilik mektebi,, «nıilze• ve ınubte
lif spor sahaları tesis olunacak ve 
ortasında büyük bir havuz yapı
lacaktır. İstanbulun imarı müsa
bakasına iştirak eden diğer müte
hassıslar da bwasını spor sahası 
olarak ayırmışlardı. 

YENi BİR KORULUK VE 
SAHALAR 

Silivrikapı civarında 200X 225 
eb'adında büyük bir koruluk tesis 
olunacaktır. Topkapı caddesi üze
rinde ve Çapa civarında mcvkün 
hakimiyeti ile mütenasip bir •ser
best saha., Gureba hastanesinin 
tramvay caddesindeki cephesi ö· 
nünde ufak ve müselles şeklinde 
bir •yc ~: l saha. yapılacaktır. 

FATİHTE VE AKSARAYDA 
Saraçhanebaşmda park karşısın

daki tarihi kıymeti olan Amca 
Hüseyiupaşa türbe, medrese ve 
teferruatını muhtevi saha Horhor 
caddesine kadar tevsi edilecek ve 
bu suretle Fatih parkı karşısında 
naziri bir yeşil saha yapılacaktır. 
Valdccamii ve Muratpaşa camile
rinin etraflarındaki binalar yıkı
lıp buraları birer büyük serbest 
saha olarak açılacak, Alı:sarayda 
Sütçübôstanı civııruı.da 100X250 
eb'adında bir meydan yapılacaktır. 

HASEKİ VE GUREBA 
HAST A."JELERİ 

Bu plİın dahilinde bulunan lh
•eki ve Gureba hastanelerinin ci
varlumdaki meskenler yıkılmak 
suretile yeni pa•· ·onlar yapılıp ı.a 
müe""'5elerin etrnfı veni yollarla 
tecrit edil~cektir. Planlar tasdik İ· 
çin V•knletc gönderilecek ''e mü
teakiben tatbikata geçilecektir. 

Viehl 3 (A.A.) - ~ cuma 
günü Fransız tayyarelerinin Sıyam 
arazisine taarruz ettikleri hakkın
d~i h,.ber Vi.si'de reısnen tekzip 
edıuni.ştir. 

Bilakis, Siyam tayyarelerinin ~ j 
cen perşembe ııünü Hindiçininin 
hudut üzerinde bulunan Takot ye 
Savakenev bölgelelerini bombardı
man ederek bazı kimselerin ölme
sine ve yaralanmasına sebep olduk
ları ~evit edilmektedir. 

Hindiçini hükümeti bu nevi.den 
her türlü tezahüre mani olm~ ü
zere icabeden tedbirleri a1ınıı.k -
tadır. 

Amerikanın yeni 
Pariı .,_firi 

Nevyork 3 (A.A.) - iNevyoıS 
Herald Tri-)ıüne yazıyor: 

·Muhtelif mahfillerde. B. Ruz -
veltin Amiral Leahh'vı büyük elci 
olarak Fransava, sonradan İlll!il -
tereye ııöndermek tasavvurunda 
old~ bildirilmektedir. 

Amiral Vişideki ikameti esna -
sında İnııiliz &blukasıp.ın Avrupa 
memleketleri üzerindeki tesirini 
müşahedeye imkan bulacak ve bu 
suretle Lon<lraya vardığı za:ınan 
İngiltcrenin hakiki ihtiyacları da
ha iyi tetkik edecektir. 

B. Kennedy'nin halefi tavin edi
linciyı! kadar büyük elA;ilii!i ıınu -
hafazaya davet edilmesinin bir se
bebi de, söylendiğine göre. İnını
terenin mali ihtiyaclan hakkında
ki miizakerelerde Reisicumhurun 
müsaviri sıfatile olan vaziyetinin 
bu suretle kll'VVetlenecek olıııası -
dır .• 

Amerikanın müstakbel 
filosu 

Nevyork 3 (A, A.) - Ste!anl: 
Haziran ve temmuz 194:8 da verilen 

kararlar mucibince yapılan yeni inşa
at neticesinde Amerika donanmasının 
istikbalde alacağı şt"kle dair Amira1 
Stark ~rafından verilen rapor ha.kkın
da mOtalealar dermeyan eden deniz 

mah1eUerinde tasrih edildiğine gör 
tanzim edilen r..-.,;ramın yı..izde 20 si 

1941 senesi nihayetinde, yüzde 30 u 
1942 senesi nihayetinde, yilzde 25 i 
1943 senesi nihayetinde ve geri kalan 
1944 senesi nihayetinde tamac.J .anlllll 
olacaktır. 

, .... - .. • ,,... ·~ .- ~ • • ... • H: • ., 

Bu gece tayyare 
1 t 1 .• 
~oı: ro u var 
( 1 inci sahifeden devam j 

hanı yanınCaki hanın üst katında bu-

lunan koopcrati.! merkezinden bu kA
ğıtlardan 45 kuruştan &.atın alabilirler. 
İstanbul kazalarındaki kırtasiyccjlere 
de 50 kiloya. kadar kooperati! merke

zinden bu sabahtan itibaren k!iğıt ve
rjlmesine başlanmıştır. Bu suretle hal .. 
kımız kolayc:ı maskelik kiğıt bulabile
celı:len!ir. 

(' ":'.:''.: CEZALANDIRILANLAR 

EminönU kaymakamlığı mıntakası 

dahilinde ışıklarını iyi maslcelemeyen 
veya hiç maske yapmıyan 15 dükkb 
ve ev cnaland.ınlmışlardır. Ko.yma. ... 

kam B. Agih ıece mmtalı:ası dahilin
de bizzat teftişlerde bu!unmustur. Bu 
sabah toplanan lı:aza idare heyeti bun
lara ceza vermeie ba.slaıtU1tır. Cezalar 

5 liradan 50 liraya kadar para cezası 
ve 15 günden e aya kadar hapistir. Ge
ce Beyoğlu ve diğer bazı kazalarda da 
cezalar keııilmiştir. 

« Karanlık aakaıında 
ışık )) 

t 1 illel sahifeden dev•m ) 
riimün çatısına. mektebe giden ço
cuğa hücum edecektir. {Hepsini ko
rumak için müdafaa tedbirleri var
dır. Bu tertipleri simdlden. son -
zaruretlerine kadar tamamlıya -
calbz. Çünkü el!er bir tecavüze u~ 
rarsak bu harbe. mukadder Türk 
zaferine kadar devam edilecektir. 
Bu zaferin aıııni ve lmaru bütün 
ruhlarda pırıl pırıl yaruyor: 

. cKaraıılı.ğın arkasında lSık bu
dur. 

clliç bir canı boş yere ziyan et
mivecek, hid>ir hizmeti felce ui:
ratmıyacak. cephede ve cephe f(e

risi.nde tedhisi. aclıi!ı. perisanJ.ıitı 
önliyecek tedbirlerin hePSini ala
cai?rz. Paha biçilmez hürriyetin 
müdafaası iein resmi ve sahsi hiç 
bir emek ve masrabn fedakarlık 
değil. sıkıntı bile teşkil etmiyec~ 
bir memleket varsa o, milli kur -
tu}us ve istiklal muharebelerinin 
en vüks<'k misalıni veren bu Tür
lcivedir.• 

1 

ON24SAATI · 
içindeki 

Hadiseler 
(Bu yazımn m.tinleri Alı&. 
dolu Ajansı bültenlerinden 
alınnuştır .) 

Telhh eckn: MUAMMER ALA TUR 

Yunan - İtalyan cephesinde ara-

F ranaa harbi 
kıaaltabilir •• 

(~ıleıı) 

J"lnıs.. Eier, Haretal Petea Fn.
sasında, >ani iwal altma alınma. 
Dllf Fııı.nwla lıirkaç t'b eni tcıslill 
ed • rnk kadar lilih ve cepha-e kıd
mamıpsa o takdirde Fransu; .,._ 
baylan, erlrh•harpleri, ııediltlile
ri, tekııisyealeri, tafyarecile.ri w 
eli silKlı tutanlıın dd'laal Afrikııda 
toplanabilirler ve anavatanı ki-

zi l?iiclüklcrine. soi!u.iia ve şiddetle milen Almıınyanın işgaline terke-
yajian kara rabnen, Yunan hare- debilirle". Bu muvakkat işgal bil-
katı bilhassa şiıİıal ve cenup reı>- tün kaybedilenleri kwtaracak, 
helerinde inkişaf ııöstermektedir. yeni, mamur, batta büyüm' •• ü• hür 
Şimdiki halde İtalyanlar simalde F~·ı getirettlı:tir. Bu v..::.yette 
Pogradeç'ten 40 kilometre mcsa - lorıınsız donanmasının iltihalu ile 
feye sürülmiiş bulunmaktadırlar. bir arada inıı:iliıler en başta lıal-

Yunan kaynakları. Roma radyo- yau donanmasını, batti üsleri.na 
sunun iddiasına rağmen. Yunan kadar girerek imha edebilirler. 
ordusunun muntazaman iasesi.ne Şimali Atrik.adaki Fransız müs-
devam edildiğini temin etmekte - teınlekelerind.e toplanacak onlu-
dir. İtalyan tayyarelerinin Yunan lar Trablus \'e Habeşistaııdaki bü-
!<ıt'alarının iaşeı;ini ı?iiçleştirdW tün İtalyan kuvvetlerini temizli-
hakkında verilen hahere karşı, yebilirle.r. BundaA sonra, sıra Ak-
Yunan kavnaltlan son kırk sekiz denlldeki ll>l> an adalarl.Dlll t .. 
saattenberi İtalyan tayyarelerinln ınizlenmesiae ve italyaya yapıla-
hic bir faaliyette bulumrıamıs ı>l - ca.k ihraca gelir. Şimali Afrikada 
dukları cevabını vermektedirler. ve Akdenizde temizlik tamam ol-

Di;ler taraftan Atina radyosunun duktan sonra seroest kalacak ia-
hır haber:ne ııöre. İtalyan ordu - ı:ıliz ve J<raıısız orduları İtalyaya 
sunda anti fasist cereyanı vardır. Yunanistan tarikile veya Korsika, 
Faşist fırkası erkanından Starııca Sıırdunyada vücııde ı:elirecekleri 
bu cerevaru önfomek maksadile yığınaklardan istifade etmek su-
Arn...,.utluRa .e:elmiş bııluıımalı:ta- retile, yarım adanııı sol böğriiue 
dırYuNAN ZAFERLERİNİN karşıdan karşıya ihraç yapabilir-

SURİYEDE AKİSLERİ !er ve İtalyanın mağliıp edilmesi 
ile de harp hem nıevıilleşir, hem 

Yunan ordu:;unun İtalyanlara de yarı yarıya 1'.ısnlır. 
karsı elde ettiiii muvaffakiyet Su-
riyede şevk ve heyecan. resmi ma- Zaten harbin bu deneye ııire
kamları müşkül vaziyete sokmalı:- bilinesi 1941 in ortasını bulur ki, 
tadır. Fevkalade komiser Puo, hal- o zamana kadar İngiliz ve A<ııeri· 
kın Peten hü.kümetine sadık kal _ kan sanayii de İngiliz ordularının 
masını ısrarla istiyen bır beyan- her türlü kara, hava, deniz ihtiya-
name nesretınistir. Bu beyanna _ cıuı yarıdan fazla gidermiş ola -
mede ezcümle denilivor ki: ca.ktır. O vakte kadar Ablukanın, 

•Friınsız kanını akıtan taarnımıı iklı!..adi miişlı.ülıltiu, ta~·y are bom· 
hatırasını kalbimizd' daım' _._ _ bardım~nlarınm, sanayi merkez _ 

e aswı. 1 · · · h · 1 d • lrvuruz. Fakat buııün de dün oldu- erınm ım ıısının, ışga altın aki 
ğu J?ibi. silaha ancak k~ mü- ' yerlerde _tutunmanın, daha ~ir ?ayli 
dafaa icin sanlacaihz.• ~sac~gı Almanyanın v_azıyeti ~e 

Türkiye tarafından alman mü _ muttefıkler karşısında acız hır 
dafaa tedbirleri de Sunvooe derin mücbiad harbinden başka birşey 
bir tesir hasıl etmiş l!Ör:ümneltte- olmıyacakhr. Bu itibarladır ki, 
dir. hali Fransanın harbin malmasın-

İtalyan mütareke '.komisyonunun ~a, Almanyanın mağ~ıip edilme -

Ka11mpaşa ve tren 
cinayetleri 

Asker gözile 
(Biri..ci •ahifeden devamf 

( 1 inci •ahif~den devam ) bMall istikametindeki harekat d .. 
Sabri ilminde b!rlle taruJmıı ve Sabri ha kolaylaşmış olaenktır. 
l'ııtma;rı melrell tutmalı: üzere eve de- Elbasan mıntakasında gittikçm 
vama bq~ da, namuslu kadm taaZ%Uv etmek~ olan Arnavut ç&-

' buna rıızı olmamıı ve ııilı:Jh yop!DIWll! leleri, İtalyanların bu cephede te-
ldemiför. sis etmek istedilı:leri müdafaa hat-

Jlrılıqet eyvelk! akşam Sabri tekrar tını sarsacak derecede ehemmiyet 
.,..e Celm.io ve bir müddet l'ııtına ile la>- peyda edebilir. 
-uştur. P'ııtma nlldlı bahsini teıı: - İtalyanlar merkezde mukave -
rarlamış ,,., nilı:Ah yçmadan eve gel- met etmektedir. Zaten bu coplıc-
memesini söylemiştir. Buna !azan Saiı_ de de km vetli bir Yunon taarrum 
ri de masanın üzerinde yanmakta o- yoktur. Şimald~n inki~f edecek 
im !lııbayı devirmiı ve silahını çe- harekat, bu cephenin kendiliğin· 
lı:ip bıdıncağ1%1 vurmuştur, den geri çekilmc:.iai intaç ldecek-

Bu esnada Fal:maııın büyük kızı siLtb tir. 
sesile odaya lı:()ŞmUI ve !Wıba:rı ya Ergir ide 'de İta!; an mııkuveme-
karalı: annesini bnlar içinde görm(iı - ti ol<!ukça kun·etlidir. Yuuanlıl. r 
tür. Sabri de: bu bölgede de sehre hakim ula'.1 

•- Ben koşup bir s1hlıl imdat oto- Malisya ılağlarını tutmak istiyo:-
ınobili ıetircyim!-> diye evden cı.kıp Iar. İtalyanlar d3, ~cbrin ınti<la -
cilfuiştfr. faası bakımından bu dağların e-

Aanelerinin ~da aiJaşan kız- hemmiyctini bildikleri kin. bu 
ı. btr müddet otomobilin gelmesini hatta İtalyan mukavemeti 'on d~-
beyhude yere beldeıniıltıne de gelme- recede şiJde!lidir. 
dilini görünce valı:'a:rı polise haber Ergiri dü~tüğü takdird~. Yu -
....-miflerdir. nanlılar cenupta .\~ asaranda mm-

Fakııt bu esnada da Fatma göbeğin- takasınd~ harekült:ı bulunan Yu-
den cirip arkamıdan çıkan k= te- nan fırknsımn arkasını tehdit ede-
mi.le lSlmü~tür. İşe el koyan emniyet j cek bir vaziyete geçecekleri icin. 
müdürlüğü katili anştırma!a başlaınııı; bu fırka şimdiden sahil, mıııtaka· 
etkJ.lini her tarafa haber vermiştir. '!t&-1 sından şimale doğru çekilmekte .. 
ti! iae ...,cıen çıktıktan sonra doğru Is- dir. 
tanbula geçm;, -.e sanltl cinayeti yapan Diğer taraftan cenupta, Yunan 
o d.etilmiş gibi Aimıdar sinemasına gi- ku\T\·etleri Ayasar:uıdaya da.Van -
dttelı: ııösterilmelde olan filmi seyre mış bulunuyorlar. 
beşla!lllfur. Yunan ordusnnıaı bugün ) ap-

Biraz sonra kendisinin izini takip e- mağa caiıstığı. is, İtalyan ordusu-
den &ivil memurlar katili sinemadan. na yeni hir müdafaa hattı \ ilcu-
çıkarken yakalamışlardır. Diln akşam de getirmelerine meydan, rnkit 
~e verilen Sabri sorgusunda: 1 ve fırsat 'ermemek tir. 

c- Fatmıı ile sal~a yapıyorduk!. Ta-! ., ____________ _,., 

banca kazaen pallJtdı> demit ve tevkif [ } 

o~~UJtu~iNct CİNAYrr • ·' t 1 a. J !utO 
lk.1nci cınayet de evvelki gece saat _ _ 

21 de Yeşilköy treninde olmuştur. 
Yeşi!köyde oturan Hüseyin, AlJ n 

Xlmil isminde üç arkadq akşam S.ir -
kecldc içkili lokantalardan birinde ka-
talannı tfitsüled ikten sonra evlerine git
mek Ozere saat 21 de hareket eden tn!
ne binm lşlerdir. Lokantada içki bede
lini Ö<bmlş olan Hüseyin. tren hareket 
ettikten sonra arkadaşla.mcian hissele
rine d~on parayı istemiştir. Ali buna 
itiru etmiş ve bu yüzden çıkan kavga 
büyümüştür. Hiddetinden göı:.lerl kara. 

Sıra İsviçreye mi geldi? 

protestosu üzerine. Suriyedeki sı~e ve harb':." mevzu .kalmasında 
Fransız makamlarının 18 ile 48 vat rolu bulunduııunn kanı bulunuyo- den yiyen Ali yere d~milıl ve hemen 
arasındaki 3 bin Yunanlıva seyahat ~ A:n~ak, y~rıda da SÖ) !ediği- ölmilşt!lr, 

ran Hüseyin tabancasını çekerek at.et 
<'tmiye başlamıştır. İlle lı:urfunu lı:albin-

(2 inci salıifeden devam) 
yaııııı !ld senedeııbcri takip ettiği 
Anupa politikasının hedefleri 
maliiro olmasaydı. bu İsviçre me
selesinde bile Almanyaya hak 
verecek \ abancılar bulunabilirdi. 
Fakat Almanya, bir takını millet
leri, aslen Cermendir diyerek hu
dutları icine almak istiyor. Yani 
milliyet ve ırk prensipine sad1r 
katini gö~teriyor. Bazı milletleri 
de kendisine iktısadcn lüzumludıu 
diye tahakkümü ai'.na almak ga
yesini istihdal ediyor. Yani mil -
liyet prensipini inkar etmektedir. 
Alman politikası, iki taralı keskin 
bir kılıç vaziyetin<iedir. Sağa dö
ner milliyet ' 'ar diye keser, 'ola 
döner milliyet yok diye keser. Ve 
ortada hiçbir nıit.ni olmasa bile, 
bu tezat, Alman talıakküm politi
k.asının muvaffakiycti için b:ışlı 
başına bir engcldir. 

müsaadesi verdikleri ve bu suret- mız gıbı bonon ilk şartı cesaret ve KAmil de tehlilı:ell surette yaralan-
le bunları döğüsmek üzere Yuna- icabına göre FransayJ tanıamile ter mı.ş suçlu yakalanmıştır. 
nistana dönmekten menettikleri kederek şuurlu bir holde şimali 
bildiril- ktedir. Afrikayn çekilmek, iıgilizlerle 

ROMANYADA VAZİYET beraber tekrar istiklal ıniicndde-
Rumen ordusunun talim ve ter- aine ııtılnıalı:, harbe Akdenizi te

biyesi için Roman yaya tıelmi3 olan ınizlemekten başlamak Ye ) akın 
Alman kıt'alarından bir kı;;mı dün şark ıle Afrikadaki milyonluk or 
Bükrcşte bir gecit resmi yapıınıs- duları •ahat rahat Avrupaya nak
tır. Bu ııecit resmi Ramanyanın ile- !etmek ımkiınını temin eylemektir. 
lü pakta iltihakını kutlamak icin Bu da yapılıruyacak iş, gösterilmi-
tertip edilmisir. yerek cesaret değildir. Harbin de-

Kral Mlihail. Başvekil General vanıı sırasında bunu yapamıyan 
Antenesku ve Başvekil muavini Fransızlar için aradan ge~en gün-
geçit resminde hazır bulunmus - !erin hasıl ettiği intibah ve getir-
tur. diği takat o zaman için imkiınsu 

İki bin kisiden fazla insan öl - sanılanı bftı:iln için miimkün kıla-
dürülmüş olmasına rağmen, Al- bilir. 
manlar bu tlecit tezahüründen baş- Hcrhulde, istikbalin tarihi bn-
ka henüz fili bir müdahalede bu- günkü l'ransndan bu cesareti ve 
lunmamıslardır. Vaziyet ııerginli- bu atılganlığı beklemektedir. 
itini muhafaza etmektedir. Basve - ETEM İZZET BENİCE 
kil Antoncsku ordu şefleri ile sıkı 
bir surette temas halinde bulun - Yakalanan pil 
maktadır. 

NORVECTE ALMAN mubtekirleri 
ALEYHTARLIGI ARTIYOR Yenkami mkaltında 78 numarada j 
Dün İstokh()lme ııelen ha,berlere Kirlı:or $ahlnyan ile Beyoi!'lu As- , 

göre. Alman kontrolu altındaki malı mescitte 20 numarada '.Muız 
Norveç hükiı:mctinin reisi bulunan 10 kunış!u.k pilleri 40 a sattıltla-
Kisling'e bir suikast yapılmış, va- rından adliyeye verilmislerdir. 

him . karısık1ık1ar. ommstur. Bir adam denize düştü 
Kıslın.J? umuını bır toplantıdan .. ' 

ayrılırken, büyük bir kalabalıkla boguldu 
karşılasmıs. o s.ırada bir bomba 
patlamıstır. Bomba Kisling'in ya
nında patlamıssa da kimseye birsey 
olmamıştır. • 

Kislinız daha sonra Saıııeborl?'da 
nutuk söylerken. kendisine sıkın
tılı sualler sorulmustur. Polis in -
tizarnı temin için müdahaleye mec
bur kalmıştır. 

Kisling taraftarları eski sivasl 
partilerin isaretlerini tasıvanlar -
dan bu isaretleri almaıta kalkış -

Kadıköyünde Sa.ime sokaibnda 
mukim 55 yaşlarında Şehap ismin
de biri dün gece vapurdan c:ıkıp 
deniz kenarında yürürken denize 
düı;müs ve ~!arak ölmüştür. 

Yeni ekmek fiatları 
Bu sabahtan itibaren ekmek fiaı.. 

lanna 30 para zam yapılmıştır. Ek
meğin kalitesi de ivi bui!'<iay kar~ 
tırılrp yükseltilınistir. 

mıslar. bunun üzerine şiddetli bir $ehrine si<ldetli bir J(ece taarruzu 
müsademe olmu.stur. Bircok kim- vapınışlardır. Dalııalar halinde sa
seler yaralanmıs. dört kisi tevkil bahm ilk saatlerine kadar devam 
edilmiştir. eden bu ıx.nbardıman esnasında 
Kislinıı'in maarif nazırı olan Lım- ticaret mahallelerinde. banliyöde 

de bir nutuk söylemek üzere Lar- bir()Ok hususi binalar hesara ul -
vik'e {!ilmişse de. toplantı salonunu ramıstir. Birkaç kisi ölmilştür. Ha-
boş bulmuştur. Norvecin muhtelif sarat mühimdir. Londra üzerine ve 
yerlerinde rejime karsı kin şiddet- J civar kont1'uklar üzerine de ı:x--
lidir. balar atılmıp da basar azdır. 
İNGİLİZLERİN YENİ HA VA 1 İnJtiliz tavvarelerl Torina'daki 

HÜCUMLARI silah fabrikalarını da yeniden bom-
İngiliz sahil müdafaa tayyareleri lbalamışlardır. 

Fransanın Lorient limanındaki Uz~kta Japon tanrareleri de 

Askeri hizmete çağrı
lanlara verilecek maaş 

( 1 inci sahifeden devam ) 
ne göre maaşları tutarı, vazifeleri, 
nıaaş veya ücret tutarından nok
san olursa aradaki fark mensup 
oldııiu daireden tesviye edHecek
tir. 

Bir çocuk otobüs 
altında ö!dü 

Şehremininde oturan sen·'-r 'a
tıcı Mehnıedin oğlu Fikrcte dün 
bir otobüs çarpmış ve çocuk bu 
sabah Gureba hastanesinde öl -
müştilr. 

Bw ıabah bir çivici 

Liyihadaki 24 üncü maddeye KÖ
re umumi muvazeneye dahil veya 
mülhak ve hususi bütçelerle idare 
olunan daireler ve ). ah ut sermaye
sinin tamamı devlete ait veya hu· 
susi kanunlarla devletçe teşkil ve
ya bir imtiyaz i~etmekte olan şir
ket ve müesseseler vilayet dainıi 
encümen azalıklarında bulnnnn - sürooüne mahkum edildi 
ların maa'.'li ve ücretlerinin ınen· t 6 

sup oldukİan daire ve miiessese- Kamik isminde bir çivici bu 
!erce tamam olarak verileceğine sabah 8 ~nci. asliye cezada mulıa-
tlairdir. Bu madde, ıımunıi nıanev- , keme edılmış n 2 yıl Eskışelıre 
ralar suasında çağınlanlar halt - sürgün. 500 lira para cezasına ınab-
kındatlır kum olunmuştur. 

Şe:;lde-FERAH- ÇEMBERLIT AŞ 
İatanbu.l'ua en büyük YAR/Jı\1 m•_ti_nelerdeo 

2 ıınemaıında ! l' ı tıbareo 
Süngüsüne şan, Sancağına zaierler kazandıran Milli Zafer destanı 

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ 
Bestekin: Sadettin Kaynak. Süpervizör: Ziya Şakir. 

Aynca: Her 2 sinemada ayni zamanda ilaveten 

1 - siLAHŞÖRLER - p ARA Mu N T r::ir.ı::i 
revüsü T ü R K ç E 

-
:{ürek zindanı ... a<.ıı : 'ırIC • .- 3a insanlar~. Cehennemden firar .. 

Balta l!irrneınis ormana doinL.. Ölüm. .. 

MAH XO~,,LAR GEMİSi 

Bil Peqeıabe 
alqıımı 

filmi Baş rollerde: 
JOAN CRAWFORD 

Kr. MO TT O 

SARAY 
dokları ve burada Alman denizaltı milli Çin hnıdlmetinin merkezi o - l ııııiiiiiiiiiii 
ııemilerinin üssüne taarruz eıuu.- lan Sunkinıı şehri üzerine .e:elerek ı.--

Vatan yaratan, İstikW kurtaran, ülkeler fetheden .... 
Bir kalınm arun destanı lerdir. bombalar atmıslardır. Japan tay-

Yine İngiliz tayyarel<!ri. İ"'1iliz yarelerinin hiçbir mukavemet ıir-
ımünakaliltını sekteye ui!ratmak medil<leri bildirilmektedir. 
için seri halinde lrüçÜ]t denizaltı SİYAMDA VAZİYET 
e-cmilerinin inşa edilmekte -0'.ldui!u RöVter ajansının siyasi mahar -
Vilhelmslıafcı ."deki tezgahları da rinin vazdıihna aöre. Siyamla rr-
bombardunan etm.islerdir. sız Hind.içini.si arasındaki muha -

• 

Vatan Fedaisi 
Türkçe Sözlü. 

· Pwa ve mabm hın.ile çevrilen entrikalar... Tüyler ürpertici 
facialar_ Sinirleri a1cY liyecelt sergüzeştler ... 

Pek 
Aksam da Brest'de rthtun ve ha- re'belere dair ııazetelerde CJkan ha

vuzlar hasara uğratıl:ınıstır. Da - berter rnüballblıdlr. Sinımm U'1llll 

nimarkada. Essicrg'deki l!8Z fa.b - metalibatı hakkında her i'lti bA - 1 

rikasına da muvaffakivetli bir ta- kiımet arasında müzakereler de- ' T AKSİ~1 Sinemasında arruz vapılmış, bombardımanı i.D- vam etmektedir. Vaziyet ııerııi:ıı yakında 
filaklar takip etınistir. olmakla beraber. bir aıılasımva ~ '••••••••••••••••••••------•• Alıl'an tayyarel~ri de Sutamııton rılması hiç de müsteb'at deıtil<Ür. 11 
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Y=an: lskender F. SERTELLi Na. 56 

Üıküp Valiıi, bakınız, Babaıaliye neler yazıyordu 
"Arnavutlukta hükumet kuvveti vardır iddia-
ıında bulunamayız. Halk, hükfımetsizlikten 

şikayet etmektedir !,, 

ihtilal ateşi Arnavutluğu 
sararken .. 

ArnaV\ltların silahını almak; ca
nını. şerefim. nat!lusunu ahnak de
mekti. 

Arnavtıtlar siliıh taşımak eme • 
Jini ve mecburivetini kendilerinde 
hıssetmeseler is';an ederler mivdi?I 

Arnavudun daima müsellah bu
lunmak isteınE6inin baslıca iki se
bebı vardı 
1 - KaradaR ve Sırbistan hudut

larının dai'IT!a açık alınası, 
2 - Bll acık hudutların hükü -

met tarafından Arnavutlar lehin -

Serez meb'U6lanndan Dertıi3 Bev 

de ve em.rıh~ ve itimadı ç&;ci bir 
tarzda tutulmus olmaması. 

Böv le huduları daima acık ve 
her dakika düşmanın ııelnıc.i muh
temel bulunan bir yerde. o yerin 
ahalisinin elindeki siliıh:nt al'!la
i'.a teşebbiis etmekten da!:a mec
nunane bir hareket tasavvur edi -
lir miydi? 

Bunu yapanlar. belliydi ki. ora
ları tanıınuvan ve o hudutlar hak
kında en iolidai malümata bile sa
hıp olmıvan kimselerdi. 

Bu kadar mühim ve tehlikeli bir 
:mevkide vasamağa mecbur olan 
l:ıır halkın elinden silahını almak. 
elbette onları isvana sevk etmek
tı. Bahusus ceddin intikamını to
rundan almak itiya<lının, kan dll
valarırun cari oldıı,i!u bir verde Jıal
ikın elinden zorla siliı.hını ahnak, o
nu muhakkak bir tecavüze maruz 
bulundurmak arzusundan ba.ska 
nasıl tefsir olunabilirdi? 

Burada, ateş sacai(ı samıadan ya
pılacak bir is vardı: Hastalı.iiı te
davi etmek~ hastalıi(ı vücude 
11..ıiren sebepleri bulup ortadan 
kaldııvnak. 

.Arnanıtlukta hükfunet kuv
veti vardır iddiasında ibulu -
namavız. Zira halk dalına hü
kümetsizlikten .şikayet edip 
duruyor. Hudulları;n:zın bek
çileri silahsız kalmıştır!• 

Demekten çekinmemisti . 
O zamanki hadisatı ııöz önünden 

l!ecirecek olursak. Arnarntlar. hlc 
bir zaman karşılarında, bizim an-
la<lı {!ımız manava ııöre, adil. hıildm. 
memametli bir hükf>met ııörme -
misti. Onun memleketinde asır -
lardanberi miıthis bir anarsi de -
vam edip dunıvordu. 

Arnavut ne vergi vennis. ne de 
QOCuklarını askere vollamıstı~ 

Buna mukabil bir sürü beyler ve 
müteııalhbeler eskidenberi ı:ıa<li

~ahlardan ve ·bilhassa son istibdat 
devrinde (Abdülhamit) den ihsan· 
Jarla. nisanlarla bir taknn manasız 
toltiflcrle vüz bulup smnarmıstır. 

Böyle şımarık ve eli silah tutar 
b ir halkı b '.ı-denbire siddetle. teh
ditle vola ı?etirme~e imkan var 
mıydı? 

Eloote ki, mahalli hususiyet -
leri na7.aıı dikkate alınarak, tetkik 
edilerek. bilhassa Arnavutluk icin 
<'Saslı bir ıslahat yanmak. halkı 
nı=nun e!.mei!e çalısmak lazımdı. 

(İttıhat ve Terakkı hükümeti) 
bunu yapmadı. yapamazdı. Çünkü, 
biraz önce de söyledi.E!imiz J?ibı. 
.mesruti idare• sistemini ilana ka
rar verdil'ıl zaman. buna hazırlan
ırnıs de{!ildi. O; bütün Avrupa!Jla
rın doR-ru ve verinde olara-k iddia 
etti.ki ııJ,bi, sadece •hürriyet> i ila
na hazırlanmıs. {Abdülhamkl) i 
devirmeyi tasarlamıştı. Hatta {Ab
dülhamid) i devirmek lüzwnu bile 
önceden düşünülmüş veyahut his
sedil.mis dei?ildi. 

Abd'iilhamit; vanındaki «Sana
didi isti·bdat. vıkılıp atıldıktan 

sonra pekiıla ·bu milletin başında 
yine bir hükümdar olarak kalabil.,._ 
cekti. İttihatcılar bunu böyle dü
sünmüslerdi. 

İ$te tarihi hatanın en büvükü 
buradan baslıvordu. 

Bu hatayı va ,biJe bile. yahut bil
miyerek irtikap eden •İttihat ve 
Terakki cemiyeti• hükfunetinden, 
bunun içindir ki, Arnavutluk isya
nının esaslı sek.ilde bastırılması 
bakleıuniyordu. Nitekim de öyle 
oldu. İsyan büvüdü ve hükfımet bu 
işi basaraina<lı. 

(Devamı var ) Ha !bu ki, biz. ııec:miste daima ol
duğu ııi·bi. derhal hastalı/iı tedavi 
çarelerine bas vuru vor ve bu has-
talığı vücude ııetiren oebepleri a- Göz Hekimi 
rastırmai!a lüzum bile ııörmüvor- 1 Dr. Murat Rami Aydın 
duk. 1 Beyoğlu - Parmakkapı, İmam 

O zaman Arnavudun en büyük sokak No. 2 Tel. 41553 
ele. rdi: Hükılmetsizliktı . Bunu o za- ı Muayene ve her türlü göz 
rnan Üsküp valisi de Babıalh-e bil- ameliyotı fıkara a arasızdır. 
dırmış ve liiııııiıılı:llliiıl•••ııiııi.r.ıliılmııiıııiıil• .. I 

. -

1 
D.vı.t 0..U.,olbın "1 i•ulan 

. u. lcluai lıialan 
1/1/941 tarıhindcn itibaren: 
1 - Avrupa hattının cSemp1on trenlerine ajt husus! abk;im ve ücret, f:Üm· 

ri1k muamelatı, nhbm, iskele, vinç, eşhasa ait samıc;Iı ve cr.goriiık vagonlar ve 
C. F. H. idaresile müşterek k.ıymeili eşya ve yumurta tarifelerinin devlet de
ın.iryolları tarife esasları ve husus! prlları dahilinde tatbikine devam edilmek 

üze.re> şirketten müdevver olup halen mer'iyette bulunan diğer bllQmum esası 

ve tenzilli yolcu 'Ye ~a tarifeleri ile bunlara mütefeı ri eNS Vt: usuller ve ahkim 
Jı.a1d1rılmıştır. 

Bu larihten itibaren Avrupa battuıda, ekendi ırıesafesine münh.,ır olmak 

üzere> btiUmum eşhas ve eeya nakliyatında devlet demir yol1arının esas tarife
leri, bütün ıebekede kabili tatbik tenzilli tarifeleri ve eaaa ve te=illi tarifelere 
mütelerri usul ve esaslarla tarife tatbikatına müiedair mer'iyette bulunan bfitün 

ahkAm ve 5eraiti tatbikiye tatbik edilecektir. 

2 - D. D./251 No. lu tarifede, birinci kısma maden kömürü ve odun ithal 

edilmek ve 11 inci kısım ücretleri beynelmilel nakliyata teşmil edilmek suret
J.erile tadilfıt yapılmıştır. 

3 - Semplon kr.ı.t.ırlarında ve ana hat dahi dahil olduğu halde bilü.mum 
beynelmilel münasebetlerde çocuklardan, kendHerine ayrı yer tabi.is edilmemek. 

şart.ile dört ya!Şına kadar ücret ahnmıy lc~k ve dörtten on ya$ına kadar olanlarla 
kendilerine yer tahsisi istenilen dört yaşından küçük çocuklardan yarım ücrıı!:t 

alnaca.ktır. 

Daha fazla tallilAt için istacyonlara müraca.ıt edilebilir. (! 1414) 

Oa t•up renlr. bıtpti da 

1 Parl..ıa •O• mod•11. Kutu. 
on• ortasındaki rielilcteD 

fÖrıtbllirsiaiı. • 

.... Enelce mümlı:Vn oldup 

2 taaaVY\111 Mtilemiyen daha 
hafif daıaa i•c• bir purlra 
(ha.,,alaodırılmı') dır 

Yani •• flıtfh lı.o\r:u adela 

3 Fraoa.anıa Mid_i bavaleaia· 
deki çlçelr.len ~olr.lamıı 

bi•flnt bulacalı:tıaı• 

4 
Bütiia fi• aabit durv 
tinlı:i •• Krema lr.~pİrli •• 
lle lıanftınlmıthr 

Güt.el •• F'iai.,.at •• 

5 riiı.ı.iır ... 1•ı•ur· 
daa ftJ• terla•ıt· 
cteıı kathyea. 1nüte· 

) ·.-, .ı .... 

6 8Uyük .odalda 

yeol '' ndp k1ı1tu. 

Sotın olmazdan -evvel 
HAKiKİ RENGiNi 

GOREBILIRSINI 

Wl#W°~llltl«Wl#i'Nl#~#'//11//~/JllRJ, l•hHt1111 ertııındılı:I ftllktı• balı:ıaal 

'l~~~,Z~~z ·.§üz~fıi~rç~~.iR .r;11 .. 
• • ~ I" ·:- '·:t :·· . ·.-;_ ..... 

Cep Kol Sa:ıtlerl Alim Metal 1 
15 sene l'an.ntUJ 

6 lab!Ue -
Bavaı-au "Ve Elektrik 

ocaklan 

' laks!Ue 

A E G el6tı1k 
sdpiirye •• 
fınıılan 

• tabllle 

Kömür Te Odon 

Sob•lan 
4 ıa1totııe 

Aviuler 
n 

hodiyelilılor 

4 • g laks.'Ue 

LUXOR Radyoları ve otomatik gramofonJan (taksiUe) 

OSMAN ŞAKAR veŞki 
Galata. Bankalar Caddesi 59 - 47. Tel: 42769. Beyazıt. Üniversite caddesi 

No. 28, Kadıköy, iskele Caddesi No. 33/2. 

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI [KR[M 
Sahip ve neıriyatı idare eden Batmuharriri 

ETEM İZZET BENiCE 
Basıldığıyer: SON TELGRAF Matbaası 

' 
Fah"b, ~un} ikinci hukuk, hft'kimli 

ğin<lcn. 

Todori ''t-lC"di Nikola; F.dirnek:;ıpı, 

Hatice Sultan mahallesi, Sulukule cad
desi 14- nwnarah hane. 

İstanbul evkaf müdiriyetinin a1ıey -

hinize mahkememizin 4.0/512 sayı.sile 

açtığı yirmi liralık frkki haciz dava -
sının bakılan 15/11/940 günlü muha
Rmesi sonunda: İcra iflAs kanununun 
264 üncü maddesi sarahati.ne göre tak.ip
siz kalan ihtiyatı hacizler hükümsüz 
kalacağı cihetle baczin re!'! talebinin 
icra yolile takibi icap eylemiş ve rü'yeti 
dava bu itibarla mahkemenin "Tui:f•i 
haricinde bulunmasına mebni tamylzi 
kabil olmamak il2;ere davayı muka -
menin reddine kanır verildiğinden teb· 
liğ makamına kaim olmak üzere ber
mucibi karar usulün 141 inci madde
sine tevfikan bir a:y mUddeUe i1!n olu-
nur. Esas No. 1940/512 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

<Gemi demirleri örtüsü kama çivisi
nin ve buna mümasil mevaddın dökül
mesi usulü> hakkında ihtira için İktı
snt Vekaletinden alınmış olan 2 ilkteş
rin 1929 tarih ve 1008 No' Ju ihtira be

ratının ihtiva ettiği hukuk bu kerre 
bcı.şkasına devir veyahut ic-adı Türki -
yede mevkii !ille koymak için icara da
hi veril E>bi1ec-eği teklif <'dilmekte ol -

makla bu hususa fazla malO:.mat edin
mek istiyenterin Gelatada Aslan han 
5 jnci kat l - 3 No. la:-a müracaat ey
lem~Jeri Han olunur. 

İstanbul 4. üncü icra meınurluğundan: 
Mahcuz olup satılma".ına karar ve -

rildi. 377 paf\·adan ibaret tuhafiye eş
ya~·ı Beyoğlunda İstiklil caddesinde 4.51 l 
No. Iu Ayk ut hanında 5/12/940 perşem
be günü saat 9 ilA 11 arasında satıla -
caktır. 

Tekli! edilen bedel muhammen kıy
metinin yüzde 'i5 tni bulmadığı takdirde 
satış geri bırakılc::.rak 7/12/940 cumar
tesi günü ayni saatte 2 inci artttrma 
suretile saıılacağı illın olunur. H0/3675 

Dr. İhsan Sami 

Öksürük Şurubu 

.. --
Çabuk ve iyi çiltnemeden vemelı: vivenler, 

fazla balıaratlı ve biberli yiyenler. bilhassa 
ick:i içenler midelerini talıris ederler. 

EKŞiLiK, HAZIMSIZLIK, 
AGIRLIK ve Baş dönmeleri 

ve yemekten sonra bütün vücutte ve midedr 
a/iırlık hissederler. 
Yemeklerden bir saat BOnra birer tatlı kaşı.jlı 

MAZQN aluuna HAZl~~ız,. 
MiDE, EKŞiLiK ve YANMA
LARINI ve BARSAKLARI 

10.00.C! 
LERC! rısi ... s:,.,_M_l!Hf~ .... 

ya.kan zehirleri l{iderir. . 
Sabahları ac karnına alınırsa İNKIBAZI defeder. Şeker hastalı!!l 

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

lstanbul defterdarlığından: 
Bilumum küçük ••n'at müesseselerinin 

nazarı dikkatine 

-

3843 sayılı muamele vergisi kanunu:ıun 2'i in< n· ıcldesilc: 

A - 12 inci maddenin A ve B tıkralarile \"erg l rr. ;et.yetindf·n i~Jif)ı.l<' 1 ;..~ 
• b•' 

kı verilm<'miş mü6seseler hiriç olmak üzere i~l sayısı ve muh~::T.k kl.o.\ ,e ... 
kımından muafiyet d,ısında kalan ve bu itibarla verg:ye ti\bi buı ... nan ~ın~i rniıe!' 
seselerden müessese sahJbi de dahil olduğu halde işçi sayısı gtınde onu ,-e mt1" 

harrlk kuvveti de beş beygiri geçmylen ıunat müesse,,clerin, -~ 
. l ki" .. r.r. enler, B - Muharrik kuvveti on beygiri J?eçmiyen valssız \-e e e · ı .ıcgı • · 

1 
- . . ~-tt!i 

onuncu maddenlb beşinci :bkrasında ya1.ılı mualıyet tartlarını haız olrr.ı) an 

siz. ve e:l~ !;iz ve muharrik. kuvveti on beygire kadar olan değir11-ıcnlcri 11, 
·ıerio•" Sahiplerinin talep ve arzusuna baglıbulunmak ~rtile mu:::ıml'lC vergı 

n:'sen takdir komi~yonl:::ıroca ,ı:ötürü olarak takdir edileceği kabul edilmiş buıun~ 
maktadır. 

Bu vasıflan bile haiz bulunan küçük san'at mües~eselerinin yıllık götürü vt~ .. 
. ·ncı" 

giye tflbi tutulmak hakkından isti..tade edebilmeleri ancak sahiplerinin bırı 
. . . .. rrıcaı\ 

kflnun gayesine kadar yazı ile mensup oldukları varıdat daırelerınc mu 

;tmelerine bağlanmış olduğundan her hangi bir surette mürac:::ıü.+ta buJu.n!Tl 1i:~ 
müesseselerin götürü vergiye bağlanmak baklanndan istifade ett~rilmeleı"~ne 
nunen imkfı.n buJur.rr.nmakUıdır. ·jve: 

Bu itibarla 941 942 mail yılları itin verglierini götürü usu]e tev!ikt-ın te<ı ·ıJ'l 
etmek arzustında b~lunan bililmınn kilçük san'at müesseselerinin 31 birincik5~> 
940 salı günü akşamına kadar Galata Balıkpazarında muamele ve istihliık ve 
leri n1erkez tahakkuk şet!iğine yazı ile müracaat etmeleri lüzumu H;in oıunor· 

.11412~ 

Ölı:süıii.k ve nefes darlığı , İ>.>ğ- s E R G ı Memlekctimizd···e ilk de.!a olarok --
maca ve kızanııJt öksürükleri .,....,. • ., _...., it- açılan bu orıJınal ~ergıdc 

için pek tesirli il3çtır. 1 Güze1Hk DE.>koratil ve nefis eserler teşhjr edilmektedir. 
- Herlces kullanabilir. - (Beyol;lu Tunel civarı Narmanlı Yurdu TÜRKİYE GÜZEL SAN'ATLftll 

ATEL YESİ Tel: 42769) 

D~lgn Uzunluj;'tl: 

1648 m. 182 Kc/s. 120 Kw. 
T.A.P. 31.7 m. 9465 Kc/s. 120 Kw. 
T.A.Q.19.75m. 15195 Kc/s. 20~ 

Saat 18.00 Proııra:m ve memle -
ket saat ~yor~ 18.03 Müzik: Dans 1 
müzii'!i (Pi.). 18.30 Konusma (Çift
cinin saati). 18.45 Müzik: Çiftçinin 
saati. 19.00 Temsil: Devlet Jronser
vatuarı tiyatro şubesi talebeleri ta-

1 rafndan Reiisör: Kari Eber!, 19.30 
Memleket saat ayarı ve ajans ha
berleri, 19.45 Müzik: Fasıl heyeti, 
20.15 Radyo ııazetesi. 20.45 Müzik: 
Klasik prUE'ram (Radyo küme he
veti - Koroı. 21.30 Konusma (Hu
kuk ilmini vayma kurumu adına 
Zühtü Velibeşer: cAilede haysi - . 

"'""'" 1 "" .... -ı ZİLKA'DE 2 inci TESBil'I 

3 20 -
1940, Ay 12, Gün 339, Kasun 26 

3 Birincikanuıı SALI ~ 

Vakitler 'Yasa ti EaJ!I 
il&. Da. ... po. -- 2 26 Güneıı 7 <r7 

Öl!le 12 04 7 23 

İkindi 14 28 9 46 

AQam 16 41 12 oo 
Yatsı 111 19 ı 38 

imsak 5 23 12 41 
~ 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN BEKİM 

DAHİLİYE MtlTEI:IASSISI 
Divanyolu 104 f 

1
Muay•ne ııaallert: Z,5 • 6. Tel: zzs9 ~ yet ve namus). 21.45 .Müzik: Radyo 1 fRGo 

salon orkestrası (Violonist Necip Umumi acentahğ:: Istanouı. Kutlu 1 
Askın idaresinde), Sobraııo Bed • han, 1/4. Taşra ıçır. acımta aranıyor.,-----

riye Tüzün'ün istirakile. l·'.'~.·~ıııı~ Şehir tiyatrosll 
22.30 :\femleket saat ayarı, ajans ~ Çoouk Hekimi 1 •, · TEPEBAŞ< ""'"" 

haberleri; ziraat, esham - tahvilat. Dr. Ahmed Akkoyunlu li~~:rn KlSl\llNDA dl 
22.45 :\1i.izik: Ra<lyo salon orkestrası Taksim _ Talimhane Palu No. ' ıll!ı.ıılliı Bu ak.şom saa! 2o,30 
pro~ d~ 23 00 M .. ·k Ilulunınaz ı.:~aı~ it1 

ramm.1!1 va'!11
• • uzı : Paza:-dan maada her gün sut Şehrin her tarafına otobüs teı:Tl 

Dans muzı~ı {Pi.) 23.25/23 ... 30 Ya- - T . i 
rınki program "~ kapanış. ı 15 den sonra. el. 40127 edilmiştir. ,..,. 

FOSFARSO L F O S F A R S O L, Kanın en hayati kısmı olıuı kırmızı yuvarlacıltlan tazeliverek çoğaltır. Ta!lı i,ta>. temin eder. Vücude devamlı ırençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlaP· 

iıraralr. a.sahl lnıhraııları, uykwıusluğu ıı:iderir. MuanPit inkıbazlard.a. banak temlıelliğinde, 'filo, Grip, Zatürrieye, Sıtma nekahetlerinde, Belıevşekliği ve ademi ik!idıırda v• 

1ı:i1o alınalı;ta .. yanı hayttt faydalar temiP eder. 

-----·---------------------FOS FA R S O L'ün: diier bütWı kuvvet IUfUplal'llldan iı.tünliij11 DEVAMJ..J BİR SURETTE KAN, KUVVET, İŞTİBA TEMİN ETMESİ Y• illı: kullananlarda bile 

KAN, KUVVET,IŞTIHA Şnrubuleairini ıierbal eö•tennaidir. Slhh:ı& \~~kilrtlnlu ~-mi musaa.deslnl b&Ll.dlr. Her ecıant.!de bnlunOJ' . 

..... ;.· .• ·"- ":>··... .;. ~ ...... , ~· . . ~· . .-: .!" - ... 

YAVUZ SULTftN_SELiM 
• 

Halifel,r _ Diyarında 
No. 60 Yazan : M. SAMI KARA YEL 

~ 

Andarya Dorya derlenip toparlandı 
1- tendi!, Şira Androo ,~:~i ncü -
himlerinden on ikisini vergıye 
baı:,adı. . 

J::.,kiatos. Karpatos adalarırıı alıp 
Gıı ıtte dohi iki şehir il~ seksen 
J..cıv ve ~chri yaktı. 

Barbaros istanköy aaasına av
d~tınde Anderya Dory&nın Pre
VE-Ze yakınlarında oıduğunu işit
mekle derhal üzerin~ yUrüdü. 

Anderra Doryanın maiyetinde 
t.ul un an ı>onanma müh '.m bir kuv
vet teşki~ ediyordu. Bır ehlisalip 
d' ınanrnası idi 

"'lo:-~D=o'-'rvan:n donanır:ası Korlu va-

misile Anderyayı adım adım ta
kip ettirıyordu. Düşman donan • 
masının cins ve miktarı hakkında 
tamamile malümat elde etmışti 
Düşman donanması tam altı yüz 

kıt'a harp gemisinden mürekkep
ti. Bu kuvvetten elli iki adedi Juı
dırııa ile bir kıt'a gayet büvük kal
yon, Cenevizin yetmiş adet kadir
ga ile bir kıt'a büyük kalyon, on 
adet karaka tabir olunan ikişer 
bin nefer mevcutlu büyük kalyon
ları .. Venediklilerin otuz parça ka
dirga. Papanın on parça kadirga, 
Malta şi:ivalvl'I ·ni 

ve kalyonları ile daha bir takım ' 
küçük harp gemileri muavin ge
miler ve sair hristıyan hükümet
leri tarnfndan gönderilen yüz alt
mı.ş parça kadirga ve yüz kırk par
ça kalyondan mürekkepti . 

Amiral Anderya Dorya, altı yüz 
parça harp gemisile artık Barba
rosa karşı koymağa cür'et etmişti. 

Senelerdenberi Barbarosun ö -
nünden karan Anderya Derya, bü
tün hükümetlerı başına toplayıp 
donanmaları başına geçerek Ak -
denize ve Adalar denizine bakim 
olan koca Barlıarosu ifna e\'leme-
ğe karar verm~ti. · 
Düşmanın bu muazzam kuvveti 

karşısında Barbaros Hayrettınin 
kumandası altında bulunan Türk 
donanması ise ancak çektırme en
vaından yüz yirmi kıt'a harp ge
misi idi 

Barbaros Preveze limanına ge
lerek demirlemişti. Düşman do -
nanması Barbarosun Preveze li
manında oldu)twıu haber alınca 
alel1icele gelip limanın ilci mil a
çığ.nda bir noktaya gelerek demir
ledi ve limanın ağzını tazyik altına 

manın ağzını tazyik altına aldı. 
Hıristıyan devletlerinin böyle 

ittifak edişi, Türk imparatorluğu 
aleyhine büyük bır donanma çı -
karmaların.ıı sebebı, Barbaros 
Hayrettm paşanın zuhurundan -
beri Akdenizde vuku bulan ha
rekatı harbıyesi, Avrupa cieniz ti
caretini mahvolma derecelerine 
getirmcsı ve Akdeniz hıristiyan 
devletleri salıillerinin emniyetsiz
lik altında bulunması bu devlet
leri huzursuz bıraktığmdan hep 
birden Brrbarosun üzerıne yürü
rneğe sevketmiştır. 

Hele Barbarosun Türk impara
torluğu cmrıne girerek kaptanı
derya olması ve Türk tersanele
rinin <'line geçmesi hıristiyan dev
letlerını büsbütün şaşırtını.ştı. 

Barbacosu korsanlığı zamanında 
maglüp edemiyen hıristiyan hü -
kümetlcrı, Türk imparatorluğuna 
kaptanı derya olduktan sonra hiç 
bır suretle başa çıkamıyacakları
nı anladıklarından hemen hepsi 
bir arava toplanarak altı yüz par
çalık bir donanma vücude getir -
mislerdi. 

namdar denizcilerinden idi. 1 
İşte hırıstiyan devletleri donan

ması Ba: barosun kuvvetlerine kat 
kat faik e>larak Preveı.e limanı -
nın ağzın. kapamıştı. 

Ehlisa !ıp donanmasının ta lima
nın al'zına kadar sokulmaları ve 
büyüi< olllşlarından sarfı nazar a
detçe danı nisbet kabul etmez de
recede kesretli bulunmaları Türk 
donanmasının gerek ümera ve 
gerek efradı taraflarından del:ı<et
le görührüştü. 

Barbaros, Anderya Doryaııın al
tı yüz parça donanma ile Korfu
da toplandiğını bildiği halde Ad
riyatik c.enızine girip Prevezeye 
kadar ı<·~lmesi en büyük cür'et -
karlıklardan biri idi. 

Türk denizcileri limandan dı -
şarı baktıkları zaman gözleri ala
bildiğine geımilerle karşılaştılar. 

Ba11baros, soğuk.kanlı görünü • 
yordu. O, bu altı yüz parça düş -
man donanmasına ne yapacağını 
biliyordu. 

Muharebe yüzde yüz olacaktı. 
Barbaros derhal bir harp meclisi 
akdetti. 

malan reisleri de davet olundu. 
Ne vechile harbedileceği hak -

klnda uzun uzadıy~~ müzakere ve 
mü.şavere olunduiıu ve liızını ge
len karariar verildiği sırada üme
radan bazıları düşmanın çoklu -
ğundan bahsile limanın haricine 
çıkılınama;ı ve karaya top ve as
ker ihrac ederek boğazı ve düş
manın ask"r dökebileceği nokta
ları tahtı ışgal ve muhafazada bu
lundurmayı rey eyledilerse de 
Barbaros, tarafından bu tedbirleri 
makul ııörülmedi. 

Fakat bilahare düşmanın gece
den bilistifade liman boğazından 
J?irmek fikrinde olduğu haber a
lınmakla salıile münasip miktar
da asker ile be< on kıt'a top çıka
rılıp bu veçhile boğaz tahtı temi
ne alındı. 

Harp meclisinde Barbaros Hay
rettin paşa tarafından düş.ına.ı ı 
karşı :vaoılacak muharebede ne ".!• 
retle hareket olunacağı bildiriJd;. 

Türk dıonanması, merkez ve c~
nalıları olmak üzere üç fırkaya ay
rılıp bu fırkalara kumanda edecek 
zatlar tayin olundu. 

Bundan sonra. Barbaros ht!r -

Nih t .. h•t b . \!ıı' avc , umeraya ı .a en. ·,e. 

mur oldukları gemilerın dıı"'' '. 
ı ini aşağıya almaları ve kH: sJ11 , 
caklarından maada sancak C«1

., 

mandan ve komodorlara maJ-,tl~· 
ııöstermemeleri ve hattı harp üı., 
rindeki mevkilerıııi muhafaıa~e 
f'ayret etrneleri ve esnayı ~~!fıa· 
toplu bulunmaları ve hare"a ·'J1i 
rında kenöisini taklit eylemelel' .. 
ve askeri harbe teşvik ve terıılPba 
ten geri durmamaları ve lı•~a· 
başladığı zaman da baş topları • 
zır bulundurulup, menzilleri j"\]i 
biline girilince birden ve şıd er· 
ateş olunarak dü=an hattı na,e 
bini bozmai(a gayret edemeler• ııı 
binbirlerinin gemilerine yardı 
eylemelerini emreyledı. i• 

Barbaros gönüllü kcrsı<n ,ge% .. 
!erinin reislerine de: Esnayı )ıa .. ~ 
te ihtiyat filo makamı;ı~a ol~~ .. 
üzere hattı harbin harıcınde n•· 
lunarak düşmanın manevra ,., 0,·ı! 
rekatı harbiyesini tatil ve ıe)ş!" 
etmek icin ic~bına göre cenah,·~ • . .. 'f' l' dan ve'=.. Patt ric.at1erı ı1::}< e~ .. 

:arp ve fo·\i' 

•· 

1 


