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Eıı Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 
Sahip ve Ba...,uharriri: 

ETEM İZZET BENİCE 
YIL: 4ı 

Grkiye tehdide 
gelmez 

-............, ..... """'""",,..... ..... """"'""' a ~. 

- utıı:llrisan ve Yugo>lavya -
"' da i•tiklitllerini müdafaa 
~t\...,kierındeo ~üphe etme
dek bzun geldiği kanaatin
~ 'Yu. Mih"er Bull<anları ka
ba !:ıovam~k istiyor. Fakat 
l ~ndan yine en hüvük z.aran 

' 0 dlsi göreeektir. 

: E. fEM İZZET BENİCE 

~ Viyıına<la Alman ve İta!-

Görice h~nüz 
ltalyanların 

elinde! 
ltalyanlann yeni 

kuvvetler alabile
ceği yegane yol 
Yunan ate,i altın-

da bulunuyor 

ı . 
. •Ye Nuırları l\lacar Ba§

•e Uariciye N anrı ile ge
er. Bu görüşme, davet ile 

liy lı._tadır, Belki de Bitlerin 
""' taarrn hamlesiaia son 

ı--. 1ıdır, 
Barekit aahuını ve yakın -yuiyeti ~sterir harita 

Şehrin şark ma
halleleri alevler 

ıı. tıı~ Rumea - llfacar - Bnl
't lıcıye Nuırlarınm Viyana 
>.::: ıııa ~iınlması ve Bo -

ıı parçalaaması ile baş
ı~ 8uau İspanya Dahiliye 
. •e şiındiki Hariciye Vekili 
- Berlin - Roma daveti; 

~~ · Gcııeral Franko; Bitler -
:\, liitıer - Alareşal Peten; 

t c'. A«ıuolini; Ribbentrop -
' lı{ ilıno - Suner - Laval; Hit
'01•tot; Hitler - Kral Boris; 
p ,~i> - S>1Aer müliıkatları 
~. ıi Şimdi ıle P.ibbentrop • 

tıı; ont 'l:eleki mülakatı ta
l;j~or, 
~bu miilüatlarılaa bngü
ilt .. miisbet, el ile tatulıır, 
. ~"':,ill.ür bir netice çıkma

\..~ l"kis umumi ban daha 
~t rnuş, daha çok iilphe ve 
~ıı... o~.taJ.ıiı kaplamıştır. 

bütun bu mülakat ve 
· it fl ile ne yapmak iı;tiyor
., t1• Yaptı?. Ve ne yapabile -
~ unı-. hala meçhuldür. An
lo &lin bütün bu mülakatlar
. lll-l tek v• müsbet haber 

Meşhur Krup 
fabrikalarının 
imalatı yüzde 
elliye düştü 

EuH)~ vapuru da 
tı~~ara uğratlldı 
Londra 20 (A..A.) - Hava ne

:ı:areti istihbarat esrvisi. İnııiliz 
tayarelerinin Almanvada husule 
~etirdikleri hMarlar haklrında en-
1eresan tafsilat vemıektedir. 

İstihbarat servisinin verdiih ma
lfunata ııöre, Knıı> ıf&brik:ılarının 
imalitı vü:zde elliye dilşın ilştür. 

Diiter taraftan Breın'de hlr ha -
~ bulunan ve Alınanların en 
biiY'Ük vapuru olan Europa İndtiliz 
Mıvvareleri tarafından ciddi ha -
sara uitatılmıstır. 

aristc Alman
lar aleyhinde 
bir •• • 

numayış 

Yakalanan Üniversi
te talebesi derhal 

kurşuna dizildi 
Londra 20 ( A.A.) -

Dün LondraJan öğraıü
diği,.. ğöre, Alman ifııal 
kavuetleri aleyhinde nii -
mayİfte bulanan Paria 0-
nivenite ı talebeıri tevkil 
eJümİf ve derhal karfıına 
di.zilmi§tir. Talebe Ame
rikan .Jarethaneai önün
de de t.aa/aiiratta bulun-
muştur. 

1 icinde .•. 
lsovyetl;r } eni bir ltalyan 
1 

taarruzu olabileceğini 
umuyorlar 

Almanya İta/
yaya yardıma 
hazırlanıyor ••• 

Belgrad 20 (A.A.) - Röy
ter muhabirinin öğrendi,. ine 
8Öre, Görice tehri ha.la tal
yanlarm elindedir. Fakat Yu
nan ordu.unun pek kuvvetli 
tazyiki devam etmektedir. 
Şehrin tark kımu alevler için-

lkvamı ve diğer tel
graflar 3 üncü aahileJe 

Motosiklet ve 
deniz tenezzüh 

motörleri de 
işlctilmiyecek 

Hangi otomobillere 
benzin verilecek? 

Benzinden y;rpılacak tasarrUtun 
diiter petrol müstaklanna da \es -
mili kararlaştırıl.mı.ştır. 

Mazotla mütehıırrik kara ve de
m vesaiti için de bu husustaki 
luır~eve hükümler konulmus
tur. 

Cepheye pi.en bir Yunan lı.olu 

Bit pazarından satın 
al n n küçük kutudan 

üyük bir servet çıktı 
Üsküdar da f aKir bir biletci 1 kuruşla tam 10 

bin dolar kazandı, fakat ...• 
Ulkfldarda Sel'-miefl.!lldi mahalle - ı tu olduğunu memnuniJ'etle 61reorı J.t

ainde 13 numaralı evde oturan Ali . tir. Hüsameddin mecmuu on bbı d olar 
Osman otlu Y•şar Gurmanın baıın<lan değerinde olan altı banknotu Oalawya 
prip bir vak'a ıeçmiJtlr : iidip de&işt.irmeil teklif elmlpe ele 

YBfllr. geçen gün tl'•küdarda Bilpıı- Yaşar kabul etmemJ.tUr. 
zarından öteberi •lmıya &itml4,btr ara- PARALARA TEKRAR ıt.AVUŞA-
bk. pazar yerindeki sergilerden birin- CAK MI? 
de gözüne lrtiçücülı: ve Jupclmz bir BAdise bir saat ooııra pollse al<<d-
kutu i!lfmlı, lıo§una giderek batını mJş ve Yapr tramvayla Kısıklıdan dö.. · tali. ile mihver arasında 

'-ıı~llnı üçler paktına iltiha
ul edee bir ahitnamenin 

~t <aiıdır. Dunun ise bü • 
iı.:enımi:reti olmamak, ma
• eylemekten farkı ot.na· 

~•tektir, 
t :n haricindeki bütün mii· 
'",,l•ı;eJ.bii•lerin müsbet \•e

" •'eticeleri ortada olma • 

Yarınakşa 
sokakları 

bütün Şehir · 
aranlıktır 

Ankaradan bu ısabah alınan ma
lilınata ııöre mezkOr kararname Ve
ltiller bevelindedir ve nesri tari
hinden beş ~ sonra mer'i olarak 
lhakiki veva hükmi şahıslara ait 
busw;i bıl\iınum binek otomobilleri 
ile ınoUıı;ikletler ve tenezzühe malı
llUS motörlü deniz nakil vasıtaları 
esyrüseferden hemen menoluna -

sormuştur. ~rgi sahibi Utlp de Ji. nüşünde merkeze götürülmilltür. M""' 
lı::aydane: kezde paralar; sehibi araştınlınal< &-

- Kırlı: para ~ de al sitl... zere Yaşarde.n alınmıştır. Heoüz 11 
~<J: . ~aşar evde kutuyu JnıT 7aşmda evli olan ve ana.sile babasın- .. 

calarken birbirlerine yap11tınlmı:ı, iki dan başka kendinden kUçilk k.ardeıled 
ince tahtadan müreklı:ep olan yan ka- de bulunan Yaşar bu paraların sahl-
pağı açılını' ve bu çanaktan Qlr :ı:arı; biılin çık1nı7acağını llmid etmekte ve 
tuzarfın !çimlen de 8 tane banl<Jlot çık- kendisine kalacatmı zannetmektedir. 
mıştır! BanknoUarı tanımıyan Yaşar Ukin, Kanunu medeninin 893 üncO 

i~ ~Öre insanı meraka sevke
~ ~~tice tahmini vardır: 
\~ı~'llcr her görü~tüğü ile ay
\ı~~ tılilfa mı varmıştır ve bu 
~e ~· lıeyeti umumiyesini kül 
(tir?. ır giiQ harekete mi ı:eti-

~ ttı ~.~tl~r her temas ettiği dev
'.'ti lıt~·Uııılen tekliflerinin müs-
~te Yermediği ve vermiye· 

1.:. 'ti •atiıtl mi edinmi,tir?. Bu
~-....db do sadece Viyana konfe

'-• ~fauristanm üçler pak
ı ,~.lııl olduiunun ilanı ile ik
~i~;-8k mihver tekrar kendi 
.~~da talih tecrübesine mi 
~-b lır?. 
.:'\ ı.~kl.ak ki, bütün istifham -
~ltt •t~b!rlııi takiben çözüleceği 
l;.'ltt •çın4e bulıınulmaktadır. 
~ :ıl'ul temasları ile bugüne 
'" 'l>e netice almışsa almıştır, 
\~ soıır- için yapacağ'ı şey 
k" ~· .-\rtıı. hadiselerin kendi
~~·- birer ortaya koyacağ'ı 
.;:1~ Celıtıiı çatını.ştır. 
1..~tt" karanlık, şüpheli ve te
ı'lt u ıınnlerde bizi en çok ali
~~". nokta evvelemirde ken· 
~~z; ondan sonra da mu
ı"lt.ı ~mniyet sahalanmızda, 
tı.: ~ ~alıalanmız.a müteradif 
~, lır.,.~rde ve bölgeler hak
~ '-.~'•_van eden ve edecek olan 
~-.~t~ !'dır. 
~ t Ye hiçbir ııekil ve ,arı al
~'tı, ı; t kar'1SlDda dei{i$ffiİyecek 
~' 'l'dasetini tesbit etmiş ve b11-
1ı_ 1~ •fa yine Milli Şefinin dili "),;n 11anh, en kot'i ı•kli ile 

fl YlllmLtıt1r. Bunun i('ındir 
~evamı 3 üncü •ahitede) 

••• 
Bu adamlarda 

vicdan ve insaf 
yok mu? 

Işık maskeleme 
malzemesi d rhal 

pahalilaştırıldı 
Bu aksam; lstanbulun oon ,.ıclı 

eecesidir. Yarın ııeceden itfuaren 
ekseri umumi ıambalar söndürü -
lecektir. 1 k1inunuevvele kadar ev 
ve tekmil hususi müesseselerin 
pencere. methal ve ısı.k ııızacak 
verleri maskelenece.Q'ınden halk 
ı>erde. kovu kai?ıt, mavi ampul. 
sıvalı seten astar ted>orik:ile meıı -
ıruldür. Fakat her vesileden iati -
fadeve kalkısan bazı sefil ruhlu 
insafsız muhtekirler bu kabil lü
:r;umlu ekseri maddeleri sıılrlamııı
lar ve müracaatcı halka: 

c- Yok! .. Kalmadı.• cevabını 
vermelie baslaıruşlardır. Bir lı:ısmı 
insafsızlar da daha iki ~ evvel. 
55 kıırwı olan mavi ampul fiatlanm 
70 kurusa. 60 kuruşluk mavi kii?ıt
ların kilosunu 85 kurU$3 c-Jtar -
mıslardır. Siyah setenlerin met -
resı de 120 ye fırlamı.ştır. 

Elektrık cep feneri pili de müt
his bır sekıl<le pahalılasınıs hatta 
bulunanıamruia baslamıstır. 

(Devamı 3 iincii sahi~) 

ı,beniz Fedailer· 
<ıbıusgarp harbinde Osmanlı - ltalyan donan· 
ll'ıcıları ve Türk denizcilerinin kahramanlığı 
~=~~ ~smanlı - ltalran ~arbinde Tiirk donanmcumın 
''.~ atıle T rablua, BıngtlZI V4I Der ne muharebelerini; 
1t1::~ ~e Beyrata yapılan aiifman deniz bcukmlarını 
't1'İ;::rue anlatan yakm tarihin en heyecanlı deniz 

ulır. 

2 NCI SAYFAMIZDA 

ugan başla 1 

caklardır. 
büyük bir sevint;le bunların kıymetini maddesi mucibince bulunan bir malın 
anlamak üzere b1!- ıane:inl m<lkasr.ı ll&hibinin zabıta veya pı.ete ns1tasila 

Işı ' söndürme ve 
mas 'e eme hazır

lı ları bitir· iyor 

YELKEN VE KÜREKLE 1SLEME 
fcravı san'at etmekte olan dok

torların. ekilik, konsolosluk ve res
mi dairelenn hususi otomobilleri 

1004 numaralı Hüsarneddine gö>terrnlş aranıp aradan beş yıl da geçmesi icap 
ye bin dolarlılc bir Amerikan bankno- etmektedir. 

bu memnuivetten hariçtir. 
Taksi otomobilleri her sabah sa

at altıdan itmaren bir ıı;in tek, bir 
6iln çift numara olarak sefere çı
karılacaklardır. Denizlerde motör
lü tenezzüh vasıtalarının motörleri 
mühürlenecek fakat bunlar yelken 
.!!'~a kürekle ~alışa.bileceklerdir:...... 

Milli korunma 
kanunu tc;dil 

ediliyor 

JMacar nazırlar' 
bugün Viyanada 

Budapeşte 20 (A.A.) - Al!nan 
ve ltalvan haricive nazırlannın 

daveti üzerine Başvekil Kont Te
leki ve Hariciye Nazırı Kont Caki 
dün aksam Fon Ribbentrop ve 
Kont Ciyano ile ııörüşınek üz<:re 
Viyanaya hareket etmislerdir 

Ay başına kadar halktan tertibat EN SON DA~~ Ekser debağlardamua
almıyanlar altı ay hapis edilecek ltalyanların ric'at mele verğiainden ma-

batları af hılulacak 
Meclis l'arti Grupu dün saat 15 

kesilecek mi? de to;>hnD"ıst,. Celsenin açılına-

İııgilterede yeni hava hücuma 

Gece vapur seferleri kaldırılıyor mu ? 
ıını ı~ ı :..ıt~d i.:.~ p kür .. üye gelen Baış· 

(Yazısı ' üncü sa1ıifeıiel vekil Dr. Rtfik Saydam vuiyeti 
hazırannı icap ettirdiği bazı hu
su~ ha.bk ında koordinasyon heye# 
tinin nlınnJa~ına h.izunı eördü(:'ü. 

1 !. l SACA 1 
Çıka.r şu baklayı 

yahu .• 
D. N. B. ajansının Salyadan 

11erdiği bir tebliğ Bu!gar hra
fın,n, Hitlerle görÜfaıea;nden 
bahııed er hen: 

« ...... Konııfmalarda ne gi-
bi meselelerin gi:hu§ii,dügii 
bilinmiyorıa da başlıca dev
let adamları arasındaki te • 
nuular alınacak büyük karar
lmın Bulgari.ıtan menfaatle
rine olduğu kadar .. ilah.» ıek-

• linde devam etmektedir. Bi-

l zim mahut arkadata: 
Y\irmdaıı. -- •-·--~-• ---1.ıel--'- ~- ~,_ .m.-.m.~v;,,..i .. --'-lı bır" b 1 · -- .............. """"" -- ""' ..,.....,, •·--#~- ...,.. - Aca a ıu büyÜH karar-

' 

1 ıece llDIUlZIU'Ul ' - 1 k ? ...,., ne o sa gere ... 
~ ve dii!er verlerde va- Diye •ordum da, 

rm aksamdan itiiba.ren umumi o.sık- - Bütün dünya zaten ük 
!arın söndürülınesme baslanıla - mülakattan son mülakala ka-
caktı:r. Bu mevanda apartıman ve d L • l l 
evlenn. aoka:k kapıları üzerınde ar nep ııcuı o anan veya oQ.. 
bulunan limbalarla dükkanların ad olunmak iatenen neticeyi 
vitrinlerindeki elektrikler. elek - oe o büyük kararları-. merak 
tıikli sinema rekl8mlan ve bilft- G •• . d •• •• k ediyor .•. 
mum ısıklı reklAmlar da varın ak- OrJCe UŞtU ten Diyerek, §Öylece devam et-
sa:mdan ıbbaren yanmrvacaklardır. ti: 

BU SABAHKi TOPLANTI 
Bu münasebetle dün öi!leden 

90nra vilayette Vali B. L{ltfi Kır- ' 
darın reislikinde vapı!an içtimadan 

( Deııamı 3 iln<'U sahıfc<i.e) 

sonra •. 
Su "ntırlan vL"'<iıi!ımız ıaman. 

artık Göricenin düsmii$ olduı!una 
(Devamı 3 1i cıl .,.Jııfe ı 

- Bari marul tabiri ile, rı- ı 
kartsalar ağızlarından fa bak
layı da kendüeri de rahat et
ıe er, dünJ14 dal.. .. 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

ÇERÇEVE 

Ciğer zaviyesi 
NECiP FAZIL K.JS~KVR~ 

Günun en naıik hadhclcri ııi 
ciğer zaviyesinden konuşabili
riz. 

Musoliııi son nutkunda: 
- Yunanlıların cij:efrıi IÖ • 

keccğim! . 
Dedi. Bu söze ciğer uriyesin

den balı:ılacak olursa, orada bir 
ciğerin suladığı görülür. 
Ciğer zaviyesi deyip de geç

meyin! Kedi yemeği, Arnavut 
alışverişi, zevksiz ioşık nakaratı, 
divan edebivatı unsuru dğCE, 
bugün başlı baı;ma hadiseler" 
uvıy" teşkil edecek kıymette.. 

Bulgar Kralı kimsenin ciğer
gii!..n.>ı §Üphe düşürmeksizin, 
gizli ve sessiz; Berline gitti ve 
Bitlerle konuştu. Bertin Al -
manyanıu ciğeridir; ve Berli
nin aklınca Bulgar Kralı Bit -
!erin ciğerparesi; Bitler de Bul
ıar.Kralmın ciğer köşesi... 
K.arlı koca Balkan dağlarında 

.,,. efğerlerine kadar Ü$Üyen ciğer
pare. ciğer köı;esi tarafıııdı ıı a
te e atılmak istenmi~tir hın
ıwı diye detil. yaDStA diye_ 

Londra 20 (.A.A.)- Son gc•,· fı
giltere üıeri11e geniş mikyasta tlUi

man havR akını olmuştur. Ah!tan
lar hücunı.larını bilhassıı. Mid~Rnd 
mıntakasıila teksif <ım.İşlert1ir. 

Londra ÜLerine hücum erkenden 
başlamışsa de şidde:Ji olınaını~tır. 

Fakat herhalde ciğerp.iırede, 
kendini ateşe düşürmekten 
kurtaracak kadar zeka umnlur. 

cij:er sök· 
mekteıı bahseden • 

karaciğer, sızh:. a d~rsun; 
Akdenizc hakim Akciğrr de, 
varsın kıskıs giilsiin ... 

Cig t gibi kıpl.:zı l tel a l.· "in 
ne yaı~ma~ı ıazım ::cJ diği r.ıi Al
lah bilir?. 

Size sevgili okuyucularım, 
bugüne kadar hadi•cler peşin 
teşhislerimi gerçekleştirdikçe, 
aciz ndsimi öne atarak öyle 
benlik iddiaları savurdurıı ki, 
ayni eda ile huzurunuz~ <,:ık ... 
;ı:nadan evvel ciğer J! İ bi kızara
cağımı sanıyorum. Fakat ıır ya
pa~ ım kj, şinıdi de ciğer zavi· 
yesinden şu emrl aldım: 

- Cii:eri on para etmez gö• 
rüşlere karşılık, hl'rşeyi ciğeri
ne kadar görmiiş ve h.ı l>~r ''er· 
miş olan kalemler bıılundugıın• 
kaydet!. 
Sakın şairliğimi hatırlayıp daı 
Yanıktır o asıkın kitab ı 
Nazmında kokar ciğı-r kebabı 
Demeyin! Ben nazımda riğel' 

k•bnbını sevmem amma ateşta 
c:c\ erim. 

Ben hu kış :valnır ci er ı... -
b bı yiyebiliriaı. 



2- s o N T E r. G g A p - 20 ! İ•d nşalM iMi 

Tuccar 
aidat 

1 1'1i\~lıııl Kaid r ı lan 
treni r 

BiR PiYES 

DOLAY/SiLE 

Şehir tiyatrosu. an dram 

kısmında «Ayak takımı ara

unda» ia:mli biı- piyesi oynu

yoı·. Ilıitüıı tiyatro müuekkıd

leri: Hcrkeı gidip göı·meli, 

diye ta ·;siyelerde bulunuyor
lar .. 

Fakat, zaten, ayak takımı 

arasında bulunanların da ıi

dip görmeıi lazım mı?. 

i'AYAKKABI 

FIATLARI 

Eski dostumuz Salahettin 

güngör, kundura fiatlarının 

ateş pahasına oluıunu fU cüm

le ile ifade ediyor: 

cBa!a çıkan ayakkabııt 

Saglam kundura bulsak, 

öpüp batımıza koyacağız. Fa

kat, çoğu mukavvadan yapıl

dığı için, yağmura kar!• siper 

vazifesini de görmez. 

YALANCI 

PEHLiVAN 

G~en gün, Şeref stadında 

pe livan güre§i var, diye, mil

leti toplamıılar, paralannı al

mışlar .• Sonra, ne gelen olmuı 

ne de ıüre§en .. 

Ticaret odaları varidatı 
azaldıgından aidat bir 

miktar arttı~ılacak 
Tic~ret ve sana vi odaları vari -

datının son z.aananlarda azaldıE!:ı 
ııörülmüstür. Bu mevanda sehtl - ı 
miz ticaret ve sana~· lXIasının va
ridatı da geçen vıla nazaı an kısmen 
azalmıslır. Ticaret ve İktısat Ve
kaletlerinın, odalar varidatının 
arttırılması için tüccarlardan a -
lınan yıllık aidatı bir miktar co -
~ltmak üzere tetklkler yaptık -
!arı öerenilıniştir. 
TÜRKİYE TİCARET ODALAR! 

K.ONGRESİ 
Diğer araftan Türkiye ticaret 

odaları konııresinin mavısta Anka
rada yapılacaii:ı bildirilmistir. Ay
rıca sanayi odaları kurulmasından 
kat'i olarak vaz ııeçilmistir. Tüc -
carlardan alınan •ticaret ve sanayi 
odaları• aidatının arttırılması işi 
de mayısa kadar tekemmül elmiş 
olacaktır. 

Halktan alınacak su paraları 
Adana ve Konya ııibi lıüvük su 

isleri ikmal edilebilecek mır.taka
larda halka tevzi olunacak sular
dan alınacak ücretlere ve diğer hu
suslara a;t bir kanun projesi ha
zırlanmaktadır. Bu proıevi Na -
fıa Vek1leti sular idaresi reisi B. 
Saliıhattinin reisliğinde M:ılive ve 
Ziraa~ Vekaletleri mümessiller:n -
den mürekkep bir komisyon ihzar 
etmektedir. 

--<>--
Vizite ücretlerini arttıran 

doktorlar 

Orta halliler İstanbul· 
da nere~e oturacak? 

İş adamları için, şehrin merkezi 
semtlerindeki ikamctgiıhların iki 
büyük mah,uru var: İııtanbulııa 
belli ba>lı birkaç noktasına top
lanm:.; ~lnn yeni apnrtunanlarda 
kiralar ate~ p .. bu.ıııadır. 

G€·~cnlerde, in11:ast beniiz tamam
lanan b:r apariıınan ınii~v«:ddesi
nin, her biri eski konakların ap -
desthanc aralığından daha ur dört 
odası için :3 lira istiyorlar.:ı. 

Eğer, bu apartıman biraz daha 
kerli ferli ve bilhassa kalori[erli 
ise, yandınız .. Böyle bir daire için, 
sizden mutlaka 60 - 70 lira istiye
ceklerdir. 
Şehrin merkezi semtlerinde di

ğer iknmetı:fıh tipi, eski mahalle -
ler~n, d:ır sokalclarında k3in, gü
neş görn1ez, ah.şap, yıkılınağa yüz 
tutnıu~, dağınık ve kı~1n ısıtmtlSı 
imk3.nsı?'. •atik hane• lcrdir. 

Sıhlıotinize acıdığınız için bu
ralarda oturmak itlnize gelmez, 
kesf!nlz clvermedi~i. yahut, pa -
ran1za &C'ıdığınız icin de ötl?kiler
dc oturan1aZSJnız. 

Dü~linür. tn~ınırsınız, şehrin 
merkezinden uzak yerde oturmalı: 
kararını verirsiniz. Bu vaziyette, 
her gün ya birkaç tramvny ve 
otobüs. uhut lıir vapur, lıirkaç 
tram\·:ıv sevaba.ti yapmağn mcc
bı- .... •uı;ıı. Bu iEc. nıiltevnzı bütc-e· 
niJ;C veni bir vesaiti nakliye fas
lının ·:i;l·.4.~ C"tliluıesi dcr!'e':tir. Du

nun ne ol<lu~unu ise, bütün İstan
bullular bilir. 

lluliı•a, istanbulda ikametı:ıih 
me>elesi gittikçe ehemmiyet pey
da eden bir içtinwi htdisrdir. l\lüs
takbd sehir plan :nı vop>rken. a
caba. isin bu iı:;-tİt•iai v~ bilhassa 
ikhszdi tarafı dıi linii!üyor mtt?. 

REŞAT F:::Yzl 

Öbür günden itibaren 
aabah trenleri ve muh

tetit katar kalkıyor 
Avın yirmi ikisine tesadüf eden 

öbür günden itibaren. mevsim ve 
ahvali hazıra dolavısile bı.zı yolcu 
tr~nlerinin sc;.·rüsef(\rd<'n kaLdı -
rılması kararh;•.ırılıp bu sabah 
şehrimizdeki ahika'.l"rlara tebli -
ııat yapılmıstır. B•ma g(;ı c her güo I 
saat 14,25 de va salı. peroembe, cu
martesi, pazar 2ünll'r1 saat 9 da 
Ravdarpasadan Ankarava hareket 
eden ve b'lmukabele A ı.karadan 
Haydarpa;ava her g;ın saat 17 de 
ve salı. r:ar~amba. cuına. pazar ::?:Ün
leri saat S,20 de hareke~ f'<len muh
telit ve sabah trenleri :slemivccek· 
tir. 
Bandırm~dan salı, cwnartesi 

ııünkri ~~at 6 bu.çukta İzmire \'e 
İzmirdcn avni :!iliılerd" ~~at 10.05 
de B"mlır'?""l.Va hareket etlen avın 
23 üncü cumlrtcsi ;;tünı.1ncicn sonra 
isl~-n iveceklerd:r. 
Tor0~ eks~r"'<in•n islcdilH ~ün - ı 

!erce Arokır da:ı Achnava ve bll
mukabe!e Adaoaclan Ankaraya 
muhtelit katar ka'kmıvacaktır. 

--o-
Bir türlü diizelt;hmiyen 

vaziyet 1 

IInlic vapurlarının vazivetir:i tet
kik eden komtsYon şehir mccLsine 
ha\'ale edilen bir raMr \'€'r;n stir. 
Bu rapora göre: lıelediı·cıan ı·ap
tığı 15 bin liralık vardım idarenin 
vazivetiııi düzeltememiştir ve mu
vakkat idarenin lıii!vile Halic va
wr!arının tamamen beledıye\·e 
devri iste!lilrnektedir. 

POLİS 
Vi: 

MAHKEMELE il Acaba, bu İtte pahlivanlar 

~ı yalancı çıktı; yoksa, ya

lancı pehlivanlar mı bu i§i 

yaptı?. 

İzmirdcn bildirildı~i~ göre wn 
11ünlerde mevsim hasta! klan art
mlştır. Bilhassa ıtrio ve ne .i.e f .... z
lalaşmıstır. Dii!er taraftan '~hri -
mizde olduihı ııib: İzmird~ Je ek
seri doktorların muavene Jcret -
]erini arttırdıkları h:ı.<kın-::ı bazı 
sikfıveller yapılıruşt:r. 

-0- -

ilk mektep muallimlerinin 
aylık toplantıları 

~~~~;;!Tevkif edi.l~n ~-ivi 
* L.l'. k>lim ztlc ""binden !azla muhtekırınLı KOÇUK HANIM 

YAVAŞ GEL! 

Selami izzet Sedea. bizim 

gazetede! «Küçük hanım ya· 

Va§ gel! ıt isimli yeni bir ro

man tefrika ediyor. geçen 

gün: 

« - Yahu, dedim, küçiilı 
hanıma niçin yavaş gelmesi

ni tav~iye ediyorsun?. 

« - Monıer, dedi, kızca

ğız hızlı hızlı yürüse, papucuna 

çabucak eskitecek! Bu za • 

manda her ay b3'ı bir papuç 

alm:ı.k kolay mı?. 
AHMET RAUF 

Eczayıtıbbiye dolabı 
G.-çenler<lc denizyollarının Ka

dJ;.oy vapurunda bir biı<li;ıe oldlL 
Bır adam denize dü:;tü. Sorıra kur
t~ •l.l. Fakat, vapurdaki eczayi 
tıbbı ye dolabı açıldığı zaman, has
tanın tedavisini yapacak doktor
lar. havrett.en donakal<Llar. 

Dclaptaki .:!neler kırık, bazı a
liıt ve maddeler noksandı. 
- İcab nda iki üç bin ifrinin bin
diği bu v;rpurlarda, bu manzara 
hüziin verici değil midir?. 

BURHAN CEVAT 

Şelırimizde biroirine vakın olan 
ilk mekteplerin muallimleri; her 
av kendi müfettiş mcrkeılerir.de j 
bir toplantı yapacaklard:r. Bu top
lantılar icın: muallimlerdcn biri 
daha evvelden bir eseri okuyarak 
etüt edecek ve içt matla arkadaş -
larile hazır bulunan':ıra anlata -
caktır . Bu b'Uretlc h-'Tll muallimler 
veni eserlerden haberdar edile -
cekler ve hem de okwnaH teşvi:C 
dilmis olacaklardır. 

Mııır Hükiimeti mallarımız
dan az gilmrü' r alacak 

Mısır hükUıneti ile hükümeti -
miz arasında. buradan Mısıra gön
derilen ihracat maddelerimizin u
cuzca Mısıra ithalini temin etmek 
üzere müzakereler cereyan ettiiü 
haber verilmektedir. 

Bu hahrrlere göre Turkiyedcn 
Mısıra ııönderilen n' allarımı:zdan 
Mısır hükiı:ırıetince hususi bir ta
rife tatbik olunmak suretile az 
ııümrük resmi alınacakt:r. 

Fransızlar yiyecek maddeleri 
istediler 

1 
Bazı Fransız ticaret firmaları tz

mirdeki ve sehrimizcleki ihracat \ 
evlerine mektupla muracaat ede
rek her türlü 11ıda macldelerl satın 
almak istemislerdir. 

--<>--
Yunan mahsülleri ve İngilt~re 

!nııiltere hükı'.ımeti, Yunanista- l 
nın üzüm ve tütün mah;"Ull~r'ni ta
mamen ve ivi fiatla sat.n almnlta 
karar verm. L;tir. Bu iş için Yunan 1 
hültlımcti emrine 5 ınılv'l~ 
lnııiilz lirası tevdi olunmııs'ur. 
Yunan !1rmalar1nın satacakları 
maddelerle bu 5 milvon sterlin itfa 

1 
olunacaktır. 

1 
Son Telgraf'ın Edebi Tefrikası : 5 

il 

' ı a ' il 

SF"LAMI iZZET SEDES 

Tahsın ıı.bi. doktor Sukrü de iyi
Je.şıru., oldul!unu söylemişti. 

J.lı~ ile evlenmek! CnhidM ye
g~. ~ l"11Clı, tek saadeti buydu. 

3.ııcyi ge<;en sene Adada tanı -
11' ,.ı. Eme · Iı ızcneral $eı ifın k~
zıvo.- Annesi Fatma çok sevmıli, 
kcndı halinde, kızına ''""kün bir 
kadcndı. Bir zamanlar hayli zen
gin olan aile son srnclcrde dü:; -
müştü. Kızlar:nı meya .. na çı~r -
m:ık ona iyi b: · koca bulmak ıçın 
ıy ı ı.ı';r h,ıyat c'- meC"ouriyeti, 
ana oabaya bir kaç s ne haz!l"dan 
da yemek rr.ccburiyehm y ukle -
mıştL 

Cahil bir sabah jaleye: 
Tenis oynar mısınız? diye 

sordu. 
ja]e ten.is oynuyor, yii.züyor, a-

ta biniyordu. Sabahları kordda, 
pliıj<la, akşamları tur yollarında 
bulusmğaa başladılar. Yalnız ııezi
nivorlar, fakat herk~tcn a,Tı yü
rü 'rek yalnız kalıyorlardı. Fakat 
Cahil hastalığını bildiği için gene 
kiza karşı elinden geldiği kadar 
lakayt kalıyordlL Ancak jaleniıı 
yanında derin bir süküt ve huzur 
duydujtu için ondan ayrılamıyor. 
her gün onu ara.vıp buluyordlL ja
lenin gözleri, tA dibi görünen dur
gun, bcrrnk bir ı:öldü sanki. .. 

jale uzun boylu, ince, güzel, sa
rışın, lüle lüle saçlı, a;ıiı göz!- bir 
kızdı. Mahçuptu. Söz söyltrken 
kulaklarına kadar kızanyordlL 

Resme meraklıydı. Bir giin Mal
tepeoin karşıdan görünU.,<ıtınü ya· 
parken Calıit .ıı;o~ jale k!pkır-

tJ.Jche yc-l ştiı-en K:ıbataş litı:-sl mu -
alliınl .. ~.ndt>n Ne\ şehirli :\fustn.fa Tcv-
fik dun gece vefat etmi~ti.r. 

* !\lf:i.raştan n1aıü..f:ı.tura almak U
zere gelen b;r heyet dün ticaret ınil

dü.r!ü.ı:une mliraccJt ederek şchrınıizde 
en nı:ırut '.>ir (iı rr . .ının mal sak!a:Jığın1 

ve kend.il~rıne manifatura vermechğiı:ı..i. 
ihbar clıni~t..ir. * İçkili gazino, Iokantalarla liydt -

rm.a da c;a 1 ışan biliımum alaturka ve 
alafranga çalgıcılsnn vc:ı;ika almalaC'l 

ve vesilta.sız çalışanlara mUsaade cdıl
m.emC6i belediye reisliğ~den kayma

kamlıklara bi1diri1nıJ .. tir * A ·kre gldenlerln ai1clnrin yar -
d.ım ic:in para verece!:: mükellefleri tes

bit etm('k üzere her r.:lhiycde nnhiye 
müdürlerinin rci....!iğ.nd... komisyonlar 

kurulmuş ve cet\ ellerin hazırlanma -
ıına geo;.;..;mişt~r. 

-k Sirkeci _ R:ımi arası.nda fazla o
tobüs 1etilmest. h ... k ı:ıda b?lediye o

tobu.5 komisyonu tetkikler yapmakta
dır. Sinıdıki otobUJlerin ihtiyacı kar -

şıloyamadıllı hakkında mtiteaddıt tl
kiıyetLcr 13p1lm ··tır. * Mern!ekette ı:oraki bir tl:\ç buh
ranı ;,-.ırntm3k i:;tiyen bir türö'itun mev
cucLycti hakkında bir eczacı hakkında 

şayanı dikkat ı,; .. i.hb::n· y-ıpılmı tır. Key
fıyet cLt?'nı :liyeUe te.kık olunacaktır. * nuzürılerde ing:! eredcn ehrimi~e 
yeni ın:ı!l·ır ve bu n1eyanda p.ln1utdu, 
yünlü ınensucat ile otomobıl iAstigi, 
teneke, nuşadır, kireç kaymaG:ı ve sair.? 
gele~ı.c·!r. * B ·!g~ristan bizden balık aln1akta 
Vf bunları kon~erve yapı:> saklamak -
tadır 

-!r Oişçt mek•ebin:n tPdris ve idare 
kad".'o u g.!nişlelilip 5 ktirsüd~n mü -
rckkep bir ensti:.ü. \•ücude getirile -
ccl:tir. 

mızı olup resmini saklamış, Cahit 
ısrarla gormek istemiş, jale: 

- Ben sizin gibi bir ressama ka
ralamamı nasıl gösteririm!. 

Diye uta."'.lmış, fakat sonra son
ra çızdi i resimlerı Cahide ı:ös -
termel(e ba~lamıştı. Cahit genç 
kızın yaptığı resimleri tashih e
diyordu. i;te böyJelikle iki ı:~nç 
birbirlerine yaklast:l:ır, araların
da bir samimiyet b~ladı. 

C:t: it aşık o·lınu,tu, j:ıleyi sevi
yordu .. 

İyi amma, ya tekrar h~stalana -
cak olursa?. İşte bu dü:;ünce onu 
harap ediyordu. 

Bu garip h -tnl:~ın ilk gösteri
sini hatırlıyordu. On altı y94ın -
dayken bir ı:ün konsere gitmiş, 
bütün hisleri musiki ile heyecan
lanmıştı. Konserden ç•kınca başı
na bir ağrı g,•lIT'is, gö.cleri kar2r -
mıc:-tı. Eir.,? ~nra söy'Nli~i özler 
c·: lınl.kını ş:ışırt.m.ış, o za:rnan sağ 
olan babası doktor Tahsin Şefiği 
çağırtıp: 

- Oğulm çıldırdı mı? diye sor
mUljtu. 
Hayır çcldırmamıştL Buhran üç 

dört ırın~e geçtı ve C hit yine es· 
ki, asıl C .nit oldlL Hastalığı t~-

muhal<emesi 
114 sandık çivi saklama!: suçUe 

yaka!andı;!ını yazdıgımız Sirkecı
de Mını:ırıtcmakttin sokağında l;;-0 
nun ara ıa nalbur Karnik YusuI
y;::n tev'~:i.f edilerek diirr 8 !r.ci as
liye cen !~ muhakcıınesine bruıla
nılın.ştır. 

Tahkikat evrakından anl:ışıldı
ğına ııöre cürmıimeşhut ·u ~ek.il
de yapılm:ştır. 
Bır sivil memura i~:;i tulumu giy

dirilerek :<arnığin dükkan:na gön
derıl mi;;tır. Kamile amele zan -
netliği bu memur çivi isteyince: 

•- Bende çivi yoktur. Hepsini 
sattı k. Yenisini de tedarik edemi
yorum!• demi.şiir. Biraz sonra da 
resmi memurlar gidip dükkiını a
ramıslar ve 114 sand:k çivi bul
muslardır. 

Karnik dün mahkemede: 
•- Ben civi vok demedim. Tahta 

çİvim vok. dedim. F.sascn ben top
tan mal satarım. Her perakende
ciye mal vermem!• demiş ve iki 
mi!daf:ıa sahidi 1(9stermiştir. Da
va bunlar:n dinlenmesi ve bulu
nan civi cınsinin tayini için baş
ka hi.r O!ıJne kaım:st:r. 
Fidanlı!c müdürünün cesedi 

Dün Ortakôvde denizdP. bulun
dui!tmu yaz,diJlımız cesedin Kırk -
lareli Am0rikan asma fidanlık mü
dürü 52 yaşlarında Ra.;an Fevzi 
Ülger.e ait oldu~" an!asılmıştır. 
Bir hafta mewnivetle ve oileJUe 
sehrimize ııelen Hasan Feni. pa
zartesi sabahı bazı mübavaat için 
zcvccsile sokaea c>kını$. bilahare 
refikası eve di)nınilstür. Gece eve 
ı:ıelmevince süphe edilmiş ve ertesi 
ııün cesedi bulunınustur. Hadise
nin bir kaza olduihı anlaşılmıştır. 

his ettiler. Aradasırada bir vü -
cutta iki şahsiyet yaşıyordu. Dok
tor Tahsin Cahidi tedavi etti ve 
hastalığın geçtiğine kani oldu. Ca
hit yirmi vaşına kadar ayni buh
rana yakalanmadı, fakat yirmi ya
şında, üç sefer yine başına o ağrı 
girdi, yine gözleri 1'arardı ve u
yudu. 

'l ım üç kere, başka bir adam 
oldu. 

Bir !:ere, bu uykusundan uyan
d ·klan ııonra kalk: p A vrupaya 
.L{ıttL Orada iken her ı::ün hatıra
larını bir deftere yazdı, resimler 
yaptı. Bu ikinci şahsiyetine te -
cerrüt edip asıl Cahil olunca ha
tıralarını okudu, şaşıp k.aldı. Bu 
hisler kendi hisleri değildi Yap
tığı resimlere baktı, taruyamadı. 
Bu res':.mleri yaptığını hatJrlıwıı-
J. ru~. 

Cahid il! ikinci şahs yeti diı.a -
mile, sert, haşindi; halbuki aaıl 
benli~i ~ık sakin, çok munistL 
Crhidır bu n.ulayimlii':i jalenin 

l•o un ı I! ti, onun sakin huyu a
ı .. t; .•.•nat tel·• etti. 

'Oevomı var) 
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Deniz Feda·leri 
OSMANLI - İTAL YA HARBİNDE TRA BLUS

GARB ve ADALAR tv"ıUHAREBESI 

1
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~ 13•r :!l Serano Suner ~·. ; 
-·~j 

Yazan: Ahmet Şü 1'f" 

« H.ısta adam » ın çeki düzeni 
.uİRıNCt KISIM 
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MeşTutiyettcn sonra Osm,.nlı 
İmparatorluğunun Avrupa 
muvazenesindeki mevkii 

13~7 ~ı.:}u$.tOs - ağustos l!il l - ye
ni bir ink.tnp hamlcsiJc :rnesruti
''eti ilan eden Osmanlı inıpara • 
toı·lu,;utiUn en ıne.şgııl ôcvrcle -
rindcu biriydi. 

Otuz üç ı;cnelik mut!_k idarenin 
ih ınahle i~<ride ve d:şarıda zayıf 
d l.işen, s;~'a!-·<"tini ve idare~ini nıo
dt rn ~lc;tı•n1le.ı:e göre ayarlanoak ih· 
ti.racında bulunan İ!'.'.:paratorluk 
ordu ve d.>:ıanmanın tensiL.atile 
uğraşıyordu. 

ı-arun ::ızır~:.:nbcri A\'rulla mti
vazc.!:c~üıdc «h:::.~ta adanı.; i.sıni!e 
anılan O inınnlı devleti bütün e
heınnıiyetini k:ıybetıniş, bunu ye
niden kaza!tdıracak cl:tn ınc~ruti 
ida.~cni.o nani lc kcııdi:.-,inc çeki, 
düzcıı vernıeğc da\'ran111ı~tı. 

l\teıoılel:;cıin deui-..:n~ırı toprak -
lar<l:ı!::i hlıkiıai)·etini idaınr, hu 
u.ıemlcketleri muhafa .. a ve müda
faa ~ç~a kuvvetli hir dona nn;.:ıya 
olan ihiiyac L aşik~rtlt. 

Bu uo:~tayı !nkıfabı ınüteakip ilk 
ptd.nda goıonüne alan h~kü;.net. 
hem lıüt,;ctlen yaptıt":ı bir fedakar
lıkla donannıanın sür'atle kuvvet
lendırilı:ıesine ç~lı~ıııış, lıeın de 
te).ul olunan ordu ve donanma 
cemiyeti \·a ıtasile halkın se\·crck. 
yc.ptıı!'ı tehcrrü!t·ri donunn!a iş -
l<rhıc sarfedi~ordu. _ 
H~nüz istiklallerini bz=ı '~lan 

çeyre.k asrı bulınamı~ olan En!.-..an 
devle ri bile olJ~~.a ku,,·vctli 
birer tiunanın:ıya ~hlı> l.tuluuur • 
lark~n anavatan hıulutları Ak ve 
Knraden ·7.ıt-. (evrili, toprakları a
rasında Kmldeniz bulunan Ad· lar 
denizinde. ~ge denizinde aJalara 
sahip olan Osmanlı dcvlctiııin do
nanına hu~llsundaki ilırnali llay -
retle karsılnnıyordu. 

..fe'futiyetle birlik:e İng'ltere
den getirilen yeni talim bcyetle
rile personelini yctiştirmcğc ba~
lıyan Osmanlı donanmasının çok 
kuvvetli materyale ihtiyacı var
dı. 

Fakat, deniı harp vasıtabrıoıa 
dthşetli masraflarla meydana ge
tirilmesi, fukir bütçeli Osmanlı 
imparatorluğunun hemen donan
ma işlerini bir anda başnrn1a'.Stna 
meydan vermiyor, halkın toberrü
atı, hükumetin bahriye bütçe ine 
ilave ettii:i fazla tahsisatla müm
kün mertebe kısa bir zamanda 
memleketi müdafaa eJecek kabi
liyette bir donanma meydana ge
tirilm~sine çalışılıyordu. 

İlk a~ızda Almanyaya, İngilte
reye. Frnıı>a ve hatta İtalyaya gön
derilen deniz heyetleri dünyanlll 
bu en $Öhretli deniz inşaatı mer
l<e'ıkrindc tetkikler yapıyor, gön
derdikleri raııorlara göre nezar&
tin verecei:i karar bekleniyordu. 

Abdüliiıiz zamanında Osmanlı 
donann1ası materyal itibarile diin
yanın birinci sınıf deniz devlelle
rile boy ölçüşecek bir vaziyete so
kulmustu. 

AbaüBzizin bütiin israf ve sey-

AVRUPA HARBİNİN 

YENi MESELELERi 

Arkası gelmiyen 
bir münakaşa 
Geçen bir yazımızda., Fransada 

harp mes'ulleri aranırkeu, pek ta
bii olarak hezimelin sebeplerinia 
de gazetelerde tahlil edildiğini yas
mışhk. Alman gazeteleri de harp 
mes'ulü olarak muhakemelerine 
geçilen zrvata ait davaya ~arşı a
lakasızlık göstermemektedir. 

Nitekiııı Der Mittag gazetesi, 
Fransız gaztelerinin bazı neşriya
tına ce\'ap mahiyetinde olarak, 
hezimetin sebeplerini ~yle anla • 
t.yor: •Fransız hezimetinin hakiki 
sebepleri tarihin derinliklerine 
kadar uıanır. Fransız milleti, u
zun zamanlardanberi gerek adet
çe, gerek fizik yaradılı, itibarile 
Alınan milletinden aşağıdır. Harp 
başlarken, askeri hazırlık balı:ı -
mından da aşağı bulunuyordu. 

llüsnüniyet sahibi her Fr
takdir eder ki, nHyonal sosy.u.t 
AlmanyHı, Fransaya beris bir 
surette müteveffilı:tir. Çiinlı:il Al
?!lnn~ a yeni bir zihniyetten ve 
daima tekemmül eden tekniiia • 
den ilhanı almıştır. 

Bnnnnla beraber, askeri hare • 
kiıtm idaresinde sür'at im.ili -
mühim rolü oynamıştır. 1910 Al -
oı.sn ordusu valnu hu JOÜ.r•at faj... 

yiall:_-.:-r1a r:'.!_..m n ordu \ :.! t!onaıı
nıa i .... 1-=-rini -:l1en1ıniye\Je takip e
di!ji lugiltcre devletinin bile na -
zaı·ı dikkattui crlbctıni~ti. 

H?ttt3 Osmanlı imparatorluğuna 
sattıkları bazı harp cüzütaıııların
dan dolayı Armistron- deHiz tez -
g:lhlarına kar .ı İngiliz unı.tuıi ef
k3.rınd:l i~hir:ır hile hası.I oln1uştu. 

Fai..;.;.t, 1'l.hüti:O:zi2in hntc-fi. Sul-
• tan .i\ft;ı~tiin tc eJıhtit . ıü~t:.ı.rı pa
d!~altll~ı dc\r~ııdekj dı.!ıilt cntri
kahır. Abdiillıa,ıı:diıı tnlıta çık • 
maM ıtH1 çe\'irdi!il dala\·eı·~lcr bir 
sen~ ıniııldctl~ oı~u ,.c dCJıı:tnına· 
run ihmalini mucip olmuş. 1377-78 
o~ınanlı - Rus seferinin tn faal 
de vresi oln1;;sına r:""ğn1en - bu bi
rjuci S!i•ı{ üca.ann.anın Tunada
ki :n.te filo.;;n !;!lhildekj Rus nefer
Je:-iniıı tüielt ater;lcrine maruz ka
lar'k bir m~vcudiyet g;;.tcremc
n1~~. h:tr!)i nıtite;ıkjp de o\bdülha
n1 ~t ta.r:ıfın<l:ın bti!bütü,1 ihınaJe 
tcrked:Jın:~. z:unanla çürümüş, 
zivau ol:nu!"tu. 

Y!nf" hu ctuz il~ senelik zantan 
zarf~ud::ı Ü5n1anlı hiikiunetinin 
danann1a lle aljii.ası llauıidiye 
kru\'azörüııün ve :\lcs'udiye zırlı
lısn1u1 ıuühayaasından ibaret bu· 
lunnı ustur. 

Ahdül:!ziz devr:nin mühim mas· 
ra.Clarla ortaya koydu;:{u o birinci 
s:nıf dvn:ınına Haliçte dcınir ü-ze
l İl~d~ b~~<.l:Jo· ... rck paslann 1ş , mua
''r tltn:z t~l:1 1 i~i ilerle.) , iler~ nin bu 
grcı 'lerl" tatbik olunma •. ,.ı~~ ı yü
ziindtn :ırtık bunlar hurda haline 
gelmişlerdi. 

l\1e~rut1~·cttcn sonra don~nma
nın ten"";k \·~ ! lrı'~t q,. ıi!Tn~ılır -
k<n bu köhne ve hurd:ı ~atcrya
Iin nevc varıyaeağı düşünü!dü. 
Bıu_•larnı buhar tarp:ı1l~rj, ına

kin~. k:ı:::an :ık~:amı, te(h~zatı, hat
ta parçalanarak bütün !1ar(alan 
gemi insaatıuda ve tamirlerde 
k•ılhnılırdı. Fakat, bu ~emi'eri 
(lnr ,alı varak aks:ım ve t~thiı:aimı 
ay u·acak müe.,s;esclcr de mevcut 
dc~ildi. 

Gerçi O.~n1an!ı 1111p:ıratorluf:un
da ötedeııbcri sürüp gelen kuru
luş si•temine ıöre 23 tane tersane 
mevcuttu. 

En büyükleri merkezde, Ka -
sın1pa~rıd:ı havuz tesi~:ı.tını dnhi 
havi bulunan lıu tersanelerden İz. 
mit, Gelibolı•. hınir, diğer Ana -
dolu sahilleri, ;!;aradecizde Sinop, 
Bs rtın, 'lrabzon halta Basrada 
nıcvtul olanları da değil gemi in
şaatı veya tnmirath u-..raşacak; 
kendi mevcudiyetlerini idame et
tireıııiyecek kadar harap bnlu
nuyorlardJ. 

Sonra; bu ı:eınileri böyle parça
lamak da bo lı başına bir masraf
lı .. Halb:ıki bahriye bütçc.•inin ge
mi satm almak veya sipariş fas
lında ela lıüyük ihtiyaçlar göze 
çarpı)·ordu. Bıınun için, .~bdüliziz 
zamıuııad n kalına hurda mater
yali lıöylc yeniden masraflarla 
bczmak, ııarçalamaktan ise bunu 
satarak par. silü sipariş işlerini 
geni~lctınek J ha mülayim ve 
faydalı bir fikir diye telfıkki olu
nuyo rdu. 

(Devamı var) 

kiyetinden istifade etmekle kal
mamış, her sahada sür'ati hedef 
tutan mükcınmel bir organizas -
yon \"Ücude getirmiştir. 

F"ran•a ve Fransız milleti i deta 
kendisini nim bir atalete terlı:et
miştir. Gerçi her Fransıs fert o
larak ele alınauk olursa, gerek 
anlayıştaki sür'ati, gerek ahvale 
inhhak meziyeti bakımlarından 
hiç şüphesiz yine fert olarak ele 
alınacak bir Almana faiktir. Bu 
hakikati te~lim etmekle, kendimizi 
alçal tınış ohımuyorın. Fakat Al
manyanın orf?anizasyonu ve reji· 
min ona verdiği hamle, FransaDlll 
parlamento rejimine kar~, Alman
yaya gayrikabili itiraz avantaj
lar temin etınl tir. Her Alman ken
disine bir hayat sahası fethetmek 
gibi geniş bir dinamizm içinde ye
tişmiştir. Halbuki Fransız muha
fazakar ve maddi, manevi, flat, 
her sabada kendi talihinden mem
n' ı t-a!mQtır. Alınan ise öircn
mel.., yeni memleketler tanımalı:, 
bilırisini arttırmak istemiştir. 

Fransızların tanınmış adamla -
rından Pol Moran Fransayı şöyle 
tariI eder ve der ki: •Fransa, bü
tün Avrııpanm lı:endi•i ile alilı:a
dar oldu~, fakat kendisinin Av
nıpa ile hiç alakadar olmadıiı 
bir memlekettir.• 
Almanların bu raiitalealan lı:ar

ş:ısmda ise Fransır.lar, bezimelİıl 
sebeplerini hala bir muamma şek
linde görüyor ve bıı sebepleri a
rıımıtia devam ediYorlar. 

•• 

. . . · . · ~uıC\ 'f. 
l\ltlıveruı ~1olıtıka ,... Iııııl~ 

dan biri de daıın.l bcJ ııel"!JJıı 
aliyct ~ahnc.sinın Oa p;.ı • bl '\! 
ederek bıı şeyler yapar gı .~ 
rünmeklir. Ay lo.rdaı.ucrı gtl)lll 
clk.ıirı umuuıiycsi ~rka*'1 

1. 1 ~ 
k• 1 

yen bir gidi~ g~hlcr, 1 c~.I 
yaretlcr serı.sı ılı- nıe ,uıı·aftrA 
tcdir. l\Iusolini H!tlrrı, rtıı:r r 

sohniyi ziyaret eder. 1 1 

1 jh' 
bir ~cyahaic çık.ırak L•1':ı . ~ rti~ür. Fruııko ile \ r ulfık·.~ı 
Sonra Pcten ile n1uın ~ıJıİ . 1 
lunuı·. Tek:-ar bir l\lt 0 ıa1 

ler nıülik:ıtı. Ar1·asınJ3n ~ı,ı 
11~ .... 

BerEne raj:ırılır. Uu 
1 1

,-r 
misafir Bı:rlind.·n ayrı.ır 

0
; 

İspanya h~riciyc n:t~ ır~ 
1 
~· 

gönderilir. Uu ziynretı~r· :,,~ ı 
mihYer nıntbuatı tar» ıf1 · ulı· 

• . _• hU •' 
, .. a efkarı untumı,-e..,tnC • ~'" .; • • .. 51 
rin ve -ünıullii hir sı) · 
olarak tal..ılioıı edilir. . de iı( d 

Bugün iki hatta brik• ~· • •. !l•" 
Jet adamının seyoha.ı ·r' c. 
yıı:: Ront?.nya Baş\·~ 1 \rt t r. 
Antonesku, Iloınn~·ı zl~.ıı j\tıt ;.ı 
tir. Dikkate liiy ıktır kı .,,,.,~, 
ku•ıun bu ziyareti, flo dııt'l .,t 
miista1'it oldH•'1.t ıar. 1 = 1 ': "f!:: · 

n l'tJi 
de debde!ıe \'C tant~n~ t ;ı_.,. 
pılmışhr. ;\-lusclini lı~~~·~ ~·· 
yona giderek Antoııes .~J<ı! ~r 
lan11~ ve l!oman)•a B~~\tıc:riO ~ 
!er giai miimtaz şolıs•~r "''l' 
saf;r edildii;i Villa f u " .

1
, 

mı.ştır. . . . ·k;Jioİ~ ~ıl' 
lspanycl hnrıcı~·r '• d. r ~· 

1·1ıl ., 
retine gelince; m:t :~ birt11c1• ı: 
rano Sunnrr, Bcrluıı ,ı. b r 
ziyaret etmiyor. nu ı ,ıı"' ,ı 
kadar ev\•cl dahiliye rı ıi• (t •ıt 

. B ı· . . t e!P ~ dı 
yıne er 1nı zıyare heıı'" .. .:dr 
ziayretin ~iilnul ve. C·, •al\ r·_. t () 
ha!;kında Al nan ~·e 11" 9 ııl'' it' 
telcri ha~ li ınlibalagolı ~ I 
ını~·~at"lt: f(Hl"riıl .J l 

Sur.erin ziyareti v~ .J1'1r b• , t 

yahati etrnfındaki şı 1
, • 5o~' ı 

!er de sabu'1 1'üpii~;i "'"' bS~' r" 
"h\'t f' '4 on-dan s<.ınra da ını trrt1r 

nrctler ve seyahatler , . ,, 
meğe lrnsladı. . . ,r . ,.,r 

Sinıdi Sun1»" Bcrh111 dibV . • •dı· ~ıı ,, herkes hakkını.a '" .,. t t ·yotC 
bentropun davctile • 1 :(( 

tedir. su"" 'I 
Gerçi İsp>n)·a. soP • 10tıı~ ,r 

retinden sonra Tant:a I!1 •1Jt ~}'' · ·ııer• · l"',.ı ilhak etıni< ve lngı k•!• ,iv" 
rika İspanyanın bu. ha:s~ıli~~II 
kınt!aki memnu'>•>' t I" · 
bildirmişlerdir, Fakat "a•'"ı ' 
re ,ne de Amerika. 'f•"' ı~,,~ 11 
yaya ilhaiı:ına ~le~·.htat :lR''l'~ı tı 
ifacle etmeınişlerdır. /\ cao'" ıJ' ll!ı 
giltere ilh .. ka değil, 1'~~ f.fl1.' 'I 
kimine itiraz etnıektrt {1~riıı 1" d 
ise, Tancadaki meıı~•• d•rd'' 
rar görmemesile alak• t i~İ f'ıt1 S 
galip ihtimale gör~. h<9pıP ~ · ~ 
de harpten •onrn 'l':ııı< 01,sı• ,f 

1 . . · 8tın •alt yo mıntaka~ı ıc:-in~ 811 ı• f.1' 
raz etmiJeceklcrdır· ,.1 I·~ ıf 
zaran, mih\·crin Tane•. r f'~ _,11 

d• . J · (aVI ıı.' ya lıe ıye ctmı~ ıır. • jsP' ~ 
sı ne derece yersiz J!iit•fıııd"~ 
da bunu mihve~ tar~ıil<~i ..ıı~r'' 
şedilmiş lıir hedıyc tek•"');.:: 
bu yüzden mihvere ,,:i o ııı.".i ı1 
ve minnet hiS'i besl~:;10 , o~ "· l 
lüzumsuzdur. Ispan) uıerif· -'., 
senedenbcri Tanca ,.,.sıt< .~ 
iddia etmekten asi• d r,ı•r " 
mişlerdir ve birçok d~ı.ri•~, I~ 
mıntakayı Fasla k••~ etf11' ıl ~ 
olan mıntakoya !lh• 1'Jt 19 ı'j tı 
şebbii! etnıi~lerdır. fa ad•~~-~ '
bi icinde bunu yapanı,., ~~ ,,f. ' 
re, harpten muzaffer, ~arl'iı''ıı ~ 
olarak çıkan FransaYd• ;d• .,_<" t,'J 
mıyacakları ntcydaP JJI f>P·~~ ~ 
sanın yıkılışı 'fan"'" 

0 
tıU' js".';ı 

ilhakına mini olnP ~ 1sıd'Jl 1ıl" 
geli ortadan kaldı~d~~d• t~1 ~ 
ya bu vaziyetten ıs! .1 ~~· ,ı,ı' il' 
Yani İspanya, Taııc•) bd1' tı' ' 
nun elinden nlnuY0

'• fıt"'t ~· 
vaziJ·etin hazırladıf(f' .p~": 

d. f• . ' 
!ifade etmekte ır. d lı• ı~ . JI 
şiiphesiz herkesten • _,~t';, 1 

d ~~~r 
e er. . '" ıf'.'cı' 

Herhalde Sunerit';ddi• t ~ ı; 
mihver ınatbugtınııt 9r••'~~~ . 
bi biiyiik siyasi roaıı• ;~ll'r;1; !' ( 
ortada hicbir sebep t~P el11 fı9' ır 

"h . (tt 1 ft 1 (' ya ret mı verın .. dit .. s ~ . . ·--~ b•'' ... nzm serısınuen d 11Jıı 
yanın harp knr~••;" 11 ,n••~· JI 
nin del1'işmesi bel< e ('er' 

. ııo•ıı ti. 
Y ılbaıı pıyan k 1 ıe: J 

çekil ece • e<:iJliJI ,.ı!ı-
Milli piyango id3!rı -ıf)-11 P' 

ettil!i çesi ili ve zeııJ:I r~~) ff 
pivanııosu bu vıl ~' ~ 1' 
sim belediye ııazi~a.;ı şerr ~ c'J 
cektir. O gece Yıl ,9rıJ!orı",c'~ı ~ıl.aeak baloda. pı: b3şlaJ',:ıBt 
lişıne saat 23 .. 30 d ıt pr!l :ııııi'" •l 
veni seneye gıre.dr:, k *r 1 fer 
100.000 liralık bUYU pıJıJfC J 
kilerek pivanııova ıtb~ . 
cektir. Jttıı.0~,U 1§ bankasının . ııı" tı'3 

tübeıinin yen~ul sıı11ııı. ( 
İs bankası ts~ar> t istif9 .et•" ' 

dürü B. Neiat J'-en ar,ıc .• 
istifası kabul oıun9~'.;;ıe~'.~ 
mum müdür rnu ~ .,. 
Mecit ~ f.aYı..ll 
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Bükreşte yeni 
bir zelzele 

Biikreş 20 ( A.A.) - Dün saat 
22,45 de Biikreştc iıir zelzele ol
muştur. 

Türkiye tehdide 
gelmez 
(114fm<ıkale"- det>csm) 

ki, tuttu~annz yolda bize enıel 
olacak lıerşey yalnıa bizi iğ-zap 
od.ete, daha ileriye 11ardığı, hayat, 
istiklal ve emniyetimizi tehdit et· 
tiği tak,lirde iğ-zap ile de kabnaa 
harbia içine atar. 

,, .... aı, 1 • ' 
•Yan.arın rıc at Yarın akşam bü,ün şe-

~ hatlar1 

Bu ltakımdan, çeııitli mül~kat· 
!arın biı :~irini takip ettiği ve şüp · 
heli, tercıldütlü bir havanın ufku 
kapladığı bir sırada •Türkiye ye· 
ni niza:ııa dahil olacaktır ... • gibi 
bir taktnl ~ôzlcrin yarı resm1 kay
naklara atfen ucurulınası ve kula· 
Uınııza uln!>lırılıııası bizi ancak 
sinirlendirmekten başka hiç bir 
şeye yarar olmadığını alilkadarla
rın takdir etmesi yerinde olur. 
Herkes ve hatta bütün cihan tak· 
dir etmelidir ki yeryüzünde ne bo
ğuntuya, ne tehdide yani ne kan-
.r'~yrı, ne korknııya gelmiyccck o
lan }:r millet varsa o r.a Tiirk 
nıillttidir ve Curnhuri:vet THrki
yesidir. Her türlü hesa'bını kendi 
istikJ:1linbı ve ist!k!51 ~ehitlerinin 
tcıneti Ü7.·~rine in~~ ct:.niş \·e bu 
yo!rl..ı ınil!.i bütUnlü~Hnü çelik bir 
kale halinde Mdll Şefinin etrafın· 
da tecelli cttlrıniş olan Türk mil· 
leti karşısında ak,!ı,i bir kanaat ve 
gayret sarfeyleıuek sadece lıey
lıude emı·k harcıımakfan ibaret 
olur. 

.ı; kesilecex: mi? 
ı . ~., 

~ ·. grat 20 (A.A. - Yunanlılar, 
1 ~~a • Giirice yolu üzerinde ..iö-

' ilin 14 kilometre şimali şark.if bulunan Biklicbta şehrinde 
ıı.,. talı-an alavının mukabil ta -
~~u Dli•kü.rtmuşlerdir. 

\ı: •1ırat askeri mnhfillcrinin ha
~ a.ldıklarına ı:ör2, Ohri gölii -
ıc:~a.kl_arı üzerinde b.ulunan 

" 1 ıc~ nın takriben 60 kılnır.et
' ~tcıaJine düşen Poııradet selııinc 

1 J uı etmek üzere Yuı:anlı1ar 
· ıve kıtaatı almaktadır. Eaer 

,, '<ıdet sehri düsecek olursa İ -
~,~ ~ 'k:l~rın Göricedeki ric'a: hat
,;ır !(,.~Silmiş bulunacaktır. 
. f" ~l Zogo zaman.ndak, üııi!or
~! givmekte u'2n Arnavut çe· 
~,. Podı?radet'teki bemin de -

~~ /ıru berhava et'l1isled:r. 

~ ltqfJ,anın eski 
~~ 4tina elcisine 
~ . 
ı.ıı bir hitap 

l;~ti~a 2C (A.A.)- Atina ajan>ı 
h-.~1t 1l'or: Kntiıuer:ni gazetesi, . 'Ilı· 

-~ " gt bir baı;ınakalede, llal~anın 
, .... _, ()f> l\tina c!çi:,i G:azziye hilabt:n 

At' ki: 
' 'ınıUaı.aın İtalyan ordu. u, Yu • 

1~ ı.:,1 ılara tok f:ıik topfor>J,-, tnıok-
~ " ı, t tayyare!erik dayak y~yor 

) , ar1k yiyecektir. Çünkü Uul-
1\ ~1', Yunanltlar;n. lı<ıl. bol_ ~:a· 
'1 ·llkları en cuessır sıla.1:ı 
~· hulunıauyorl:ır. Bu sil:ilı e • dur. 
tıı, ~n<Jan 20 gün evvel Graz~i b;zi 
ı,~ın Ücünde y:ıta!<lan kaldırdı· 
, 

1
_ itan kıtaatına.n üç ~ant sonra 

~ ı ·•tc gecccei';ini bildirdi. Ara
~ ,~alı·an kıtıı.atımn ElbesaııQ mı 

~: i(~::-ec~ini söylen1tk istiyordu? 
~ı hııgün El!ıesanın donmuş 
lı;ı~ ı.nda İtalyanlar sıfır olan 
'ı''~l·atJarile, sıfırdan da aşaZ,. 
11~ kt•le tiınitoiz ve ruhsuz ola
' •••darında Yunan bayrak • 
~ t llilriıyorlar. 

ll gar toprağın
da i~<i n~f eriıniz 
~O'y • 
~ ~ '~O (A.A.)- Stefanı: Bul· 

t:.d \:t
11'.yc ıtezacetiuin bh: tcbli-

1 ırc lıHdiriJdifqnc gii.L'e, Fatt:ı 
~' lt tivar.nda ı:o yolunu şa!?ırarak 

'k ı: ~r~t~! s_: n.e &! tın~ ş o 12 n · !...~ 
ık s ~rrı 1 ıkı nıı!l•.:t ar~"'ndakı 
•• 

0 llŞu.;,.ı!i mdnr:t' cbtll ri Joia
~ \: crhcst bıra!:1L1rnk 1:,; •'t 

t \.ıt ll~adanıal.ına i l!e edilnı:ş-
1 . 

{lıı ııı.n]~tan mi:Ietler-
Q • • 
~."'1 ta.yy:ıre stıyo:" 

1:.ı·::ıı,, 2J (A.!\.l- Alina ajan.ı 
~ ~-~ -Or: na~!il !U:.İ<..fc~arı Nikot, s "e:n~bi gnzt•t_cl:İİl!rin .knnfc -
,.lııtla bir nutı~k sü)·Uye:-~k, Vu-

. ~ta ı lı .. l' tarait:ın ve sür'atle 
~ d.~:·e \ar!l1•11 ~-::.p~ln~_ası hur~1sıın

,,_(I t'ı';1 .ıtnva ba~uıına murac?.;.tt et -

~E 11/LER ViYANADA 
"~'ı l\o~jana 20 ( A.A.)- rnııer bu 
,l 1 Vi:-anaya gelmiştir. 

-~~?ot?.~~~~~~~~ 
ı•~ tce hen ü:. düşmedi 

~'<:!' ( l lııcl sıı.hifrd•• denm ) 
~4 ır, Yunanlılar, ltaly<mla· 
~b-1<ıkviye kıt ... atı ve erzak a
\ı;:ecekleri yegane yolu şid
~~l - bombardıman etmekte-

er. 
4.r 

ltıı-~'.1a 20 ( A. A.)- Yunan 
(~ı: 

ı Go,: • d y 
~~' •Ce mı:ıta1<a$n a unan 

' 
~lcıı· d" "d f fliJ,, < u~manı ma a _a 

Ilı z:.ri mevzi e. inde:ı çı."ıaT-
ı\• dır. 

ı~, ' 0 'cıva tepe!crinde t .Jr -

~~~. il;: muı.;allakiyetle _t.e-
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~~t:.;1.'•elcr beklenmesi icap et
l ~.,~n ır. M loa~ir Almanyanın 
q ı 1 harbiııdc itah aJ a yardma 

'v, ası nlftmetTcrinin Oc!irWğiW 
'· etnıekt<:Jilr. 

hir sokaklr.rı lı:aranhk.tır 
( 1 inci sahifeden devam) 

sonra bu sabah da elektrik, tram
vay .işleri müdürlüğünde alaka -
darlar toplan:ırak sehiroe haııııi 
lambaların kalaca,i!mı tesbite de -
vam etmişlerdir. Dünden itibaren 

Elkseri sokak elektr:klerinin sö
külmesine baslanmıştır. Bu suretle 
yedi bin rnkak lambasının ampul
leri çıkarılarak ve şehrimizde yal
nız 130 sokak c!ektri~i kalacaktır 
ki bur.lar da maskelenmis olacak
tır. Mı:.,da Eminönü meydanında 
tek bir lil:nba maskeli kalacak, 
hep>i söndürülecektir. 
SİRKECİ iSTll.SYON'TJNDA VE 

İSKI:f .ELERDE 
Siı keci garında \'C değer istas -

yonlarla vap:ır i.>ke!~lcrindeki liın· 
baların l'!«erisi kaldırılıp bir kıs
mına n.avi ampul konu1:ı.r3.ktır. 
Bu ise de b:ışlanılmıstır. Vapur • 
Iarın oroi?ktör k:.ıllanrr:alar1 nlzam
nan e mucib:nce ya.sak olduğunda!\ 
saat 17 den s0nra karanlı:<ta pro
iektör:,üz istemek ~ayri mümkün 
e0r'Jlüp vilavctçe Dal:i1iye \rcka
letinc müracaat cdilnlişt;r, E·kseri 
projc!-:tt;rJere ınüsa:ı.de edli'T!ezse 
bu saatten wnra vapur sd deri
nin yapılmaması ic:>bedecekt;r. Bu 
tak<lirdc dairelerin ve mües;osele
rin., ,t 15 de tatili l~zın1 aelecektir. 

Halbuki şehir hayativetinde böy
le bir de~isiklik zor olacal!ından 
vapurbrın proiektör kullanma -
larır,:ı hic ol:nazsa saat virmi iki 
bucuğa k~dar mü::aade edi!cce.ıi 
ve o saatten sonraki crece seferle- ( 
rin'n ka1 dırılacağı tahmin edilmek
tedir. Maamafih kat'i vazivet Da
hiliye Vekaletinin \'erecegi ccva;r 
la bugün belli olac~ktır. 

İKi\'.\1ETG:\.H VE 
DÜKKANLARDA 

Tekmil ev, apartman \ e rlükk.in
lar<la pencerelerin ve ısık sızacak 
yerlerin maskelenmesi kiııunuev
velin birine kadar mulıakkak bit
mıs olacaktır. Umumi bina. 3part
man, ev J?ibi mahallerde vestiver, 
sahanlık eibi bir ver mevcut de
i!ilse bLinların kapılarının arkasına 
tahta, halı, kilim serır.ek zuretile 
ıs1!ı:: sızdırmaz melhaller yapılması 
rr.ccb:.~r!dir. l!otörlü nakil \•asita -
lar:rda mavi ampul kullanılacak· 
t1r. Ara!Jal~r da fenerlerini mas· 
ke~t~v,..~ektir. 

ALTI AY HAPİS CEZASI 
Bu ~!eri b'r kanunuevvel<! ka

dar rnnmıvanlar ve il:l.n edileceği 
tarihten itibaren e\' 'Va müesse
se!erinden ısık sı1.d1ran 1 ar 15 ~ün
dc-ı altı ava kodar hapis ve 5 l'ra· 
d~n 10 lir:ıva kadar para cezas,'-l.a 
c:ar;:.tı rı la('akl:-: ~~1r. 

UMUMİ BiR TECRÜBE 
YAPILACAK 

Yakın ırecelerde sehrin1izd,. tav
·varclerin de isLirak edeceği urrıumi 
bir tecrGbc vopılıp ışık sızıp sız- ı 
madıe-ı kon~rol edilcc<?"k•ir. 

DiF-er tar'1fl8n fırın, d2f?innen ve! 
rnotVrjü irr.u'ôtlıan~ler :-:ehir cete· 1 

vanın<lcn ba~ka \\C'nriHerltıe bir 
kuvv 0 i muharrike d~ temin etm'ş 
ofocaklardır. 

Kn l!~ıtların•l'za, ınuhitiıni'le ve 
enı:ıiyct bc-;!rir!~rhn!zc geEncc; 
Yunt.nistaıl h~k!'.:rz, ycı·..,iz hi= le
cavil2il kaltisnıanca tlef ve tar -
dcy!cıı~ckl~ l!te~guldür. 

K··al Boı is Hillerle görüşmii~ ve 
Sü~ ... 12:;a d.;'!nıü~tiir. ~:a,iestc fl:al
gar 1-\.r:ıl:nıu Alman devlet şefi ile 
ııc gürH~tii:~i~, ne gibi teltlıflcr 
karşısınd•t kaiJ •gı ve ne gilti r.:e
vaplar vodiği hakkında bu duki· 
kayn kauar ce:>mi malumat intişar 
c!".11r1i1i~~i r. 

Kral Boris, Bulgaristanın milll 
selumetini bitaraflıkta ve istıkli.l· 
de arayan !ıir şeftir. J!.lilli Bulgar 
emel!eriııi tahak!rnk ettirme!< yo· 
lund=ıki azıninc de bu siyai tarik 
ite ''armavı daima gaye edinnıi.ş
t!r. Dohrucayı A!manyantn Ro -
nıanya .. ı ııarça1a111ak ye biljh:!re 
i:-:gal eyl~nıek h.a~ti nctice,,indc 
aln!asııııu 1n:n,1c' i.aılığuıı ödet -
nıck için 3t!l~ari:-.~ruıa «yeni ni· 
•Lanı• veya di,:: .. r lı~?.t ınak~:ıilar 
üzerinde ·ekl_f~f'r yaptLaı~ olnıası 
ihtir:ııH ye~~ d~~tldir. ı\r.cak, Bul
gar I.t;;:ralının da, Bu1!!arların "tta 
•Yeni nizam. ın ve •minnettarlık 
b~rcu;:n .Jdeın:n;tı> ancak Bulg:ı
riste::ın i:.;ti!.:; 1.7ıli :ıi fcrla etmesine 
nıelr.lacal:'ını tal:dir etnıcnıcicrine 
iı -~.:n y\Jk(ur. [Ierha?de Majeste 
l(r:.l·ı Ruig::ıristanın hPJdc ve is
tikh~~:d~ eı?:tni:ı-·et, sel.!met, istikhl
ı:ni tehdit ede..:ck bir t ' ıif ynpıl
ı.-ıs ise buuuıı ı·edd~dilmli bulun· 
dı.u:-una ~üphe yoklur. Yine y~l
dızlı bir takını vaitlcrle nu!garis· 
tanın bir fıict olar::ık şu \re hu isti
kanlcttc kullanıl?ı.ı;.;!t ~~.~";:,,i k:ı.~~!-
51ncl.ı t!a ~~~·.:~rii bir v~ı;yct nl:nJ~ 
olac:ığır.J:ın, bitarailık1aıı avrıl

r.1t!k istcıni)·(> ... eğ'nden, iutiznr ve 
seli\ınet sı:r:ısetini tercih chnİ!'j o
lac2ğ ndatı s~i!)he edt!.;;on.1.:ıı. 

'}.~ugosla-..·ayy3 g'!lincc, Ytı·~o"
lav; :l İtaı ·adan her t!l~ 1 it t;ıhrik 
grln1~s.i111! rağmen l·it:-1rai!:;.ınL ve 
ar~'?i !.Jütü:ıiiıgünü idauıc k3•3 -
rıudıı<lrr. !it:rhan),fi hir tc\:.a·;i1 7 Ü 
!'idd-eL!\.! ·-.e siiahla kJ:-· 1 11):-.cr!;!ı 
~ıuha~d~\kt,r. II"".J: elcri•ı :-.'lıt re
re,·::.n -::·~kıtlcri kar" •.• .!.c<la 1'...L'bGS
ln~3·a lı.unu ih .. a:i ctu1'~tir. 

O h~idt'. kcudiliginJl·n bir rnu
kaddcr sı.:al orta~ a ('.tk or: 

- 1:~t·1· ı-~lnı:-~ııya ı,:~ı~:n bu 
ı-v:H.:it:1.-...,} ınUli\k.:::tI.<lr \.'t' tenıa~lat"la 
h.ı•r:d1 ta!f:.ı\·~1url:ırı etr;ıi;nda nı'.!s

Yeni bir ftalyan 
ruzu •• 1 - ..ı·· 

mum.~u:1~ı:r 

aar- lıı•t hir nı t:r:l'o. ilfın:r!"'JSSa l,'C ~· C~tİ 
nizaı.~ı isf .• ~\ ;~i ,\e,·lı;;i.lere kabul et
tirnıc~~ unk<.iıu:nı bultını~!!1Jşsa, 
Dı.ıJr.-,ıri!)la~ ve Yugc.sl:ıv:ya da !ıu 
ara,.l,t ise ne yapacaktıı:?. 

Moskova 20 (A.A.) - Reu'er: 
Kızılordunun orı?anı Krasnava 

Zvczda ~azetcsi, Yunan - İtaivan 
anla'.mazlıi!ı hakkında diyor ki: 

<Bidavctte İtalyanlar, Yunan.is
tanı ça:bukca isızal edeceklerini ü
mit etmislerdir. Fakat ftalvan baş-
kumandanlığının bu husw.ta al -

1\.hnan)' anın uc yapacnğın ı hi .. 
dis~Jcr, b<.·uı c1e yakıa had;selcr 
gösterecck~ir. Fak:.t, herha1dc bir 
müda!ıalo taktlirinde Bu!guista
nı:ı ve Ycgoslavyarun istikl&llc • 
riı.:i filen ınüJa(:ıa eyli)·ecckleri 
ve lıar!ıin bütün Balkanlara mih· 

danınıs olduğu siındidcn bariz btr ver elh·lr yayılacai;ı muhakkak 
surette gözükmektedir. Harbin bi- addedilmek iktiza eder. A!<si ha· 
daveti, daimi bir Yunan mukave- !in kabulü için Bulgaristanııı ve 
mcti ile karşılasan ve inisiyativi Yu"!os]a,:ysnın pes;n intiharı ka-
terketn,ek mecburiyetinde kalan bıol dmi• olmaları 15zımdır ki, bu-
italvanlar için bir muvaifa!<ivet nu ifode <den bir delil ı!e ortada 
olarak tclıikkı edilemez. Yunan yol.'"'" Hrr ne kadaı· bazı B.ı!r;ar 
mlıvaffakiyetlcri. Yunan ordusu- ga:-::.!Lı:icri kc 11tliltc'1·;n_i \'e Bulgari1-
nun iyi muharc•be kabillvetinin tanı mihvrs·in boyntu:~ia gibi ~~5-
bi.iı hanıdır. lıa11·anlar,. muh:ıkkak 1 ternıek i tivorlnrsa <la lıiz bur.ı•n 
ki, dal! n1uharebclerin<le liva 1.;atli l haki~·at! if;ıde etn1erliğini ve Bul
bir muhasımla kars1laşn11sla.rdır. J'.!:1! ~""riJhnı~, I~u!f{~r millctin:n 
nu hafta sonunda. italvaniarın as-

1 

lıakiki <:cçôt baş:ı- th bolli olacak 
kt'ri vazi ıeti s:ırsılmı.sttr. fikirlerin tc\'n!u."k e~·!etnedittni 
.l\.ıC1.nn;.af:h Karasnaya Zve,~da Yu- 7anncc1ivcru'Z. Nihn ·l"t Cu!.,!'".rl!'!r

nanlıl rın muvaffakiretlerin• fazla 11'. Il:ı!g•r K"lı :najeste Do:is ~e 
kıymet verilmesinden cekinilme _ t:~k<lir ctlerl""r ki «y<'ni n:ınnt» bir 
.nı tı\!:!:ye etmekte ve ~llerinc cfeııdidcn ha~kasına tn1:aı~nn!.il 
.,,·,! deı.-am etmeJ ... t~dlr: gils<l'ren niz-:ı;11 rlrlrildir ve .. her 

' '( T •• 'iy:{ "Tl'flJ"''· istPP1e1r'·cn « a Yan hava kuvvcllerinjn ve vaı 6oprt ... u "' • •• · • • • 

toı;;; •o:unun faikiveti. büvük bir e- ibaret(;;'. 
he .mıwti haiz ola.bi!iı· ve 1 ~lvan-' G,, __ ;,;,;;;;,~1~=.=.==l=l===b===*j 
!arın, muvai(ak.ivetsizlikic« e r:ııt-' ece.en kO l!.ra e7:ız 
men. c 'ddi bir hazırlıktan sonra, sarg~ 1 5 rılabilecek 
venı r ta:ırrı.;za ııeçm. c.: ı müm
kunu.. r~ 

* ·e,- o.·k ~O ( A.) 'u ~nİ•· 
tana mlim!tiln mert.-be sltl-'ntl z; 
s ) yar b:ısUıne ı:önd.:rile~l.tir. 

Pv-1..s ve scyrt: .;;.._fer memurları i1a 
L tı ~·en hal · kollarına geceleri be- 1 
v2ı; snrı?ı ve ıtöır:Js:crinc, clbisele
rın;n arkalanna da beyaz b~ıler ' 
iliştir,·bileccklcrili.ı: J 

ON24SAAT 
içindeki 

Hadiseler 
(Bu yu:ııwı metinleri Ana. 
dolu Ajansı. bili~ 
alınmıstır.) 

Telhis edcıı: MUAınııı;ıt. ALATtm 
Mihver devleüeriaiıı ı;.iyui fııa. 

liyetleri devam ediyor, İspaaya 
Hariciye Naıın Sera.ıı.e Suaer ile 
.Berhtesgatleu civenııda Bel'gOfda 
Bitlerle ya~ ı:örüşmelerdea 
sonra, İspanya Hariciye Nıızuı 
memleketine dönmüş, Alman v• 
İtalyan Hariciye Nazırlan da ~
rı ayrı hususi ternlede Viyaııaya 
ge~lerdir. ~la Ribbentro
pun treni gelmiş, on dakika sonra 
gelen Kont Ciano Ribbeııtrop ta
rafından karşılanmıştır. 

Vaki r~. " Uzerine, Macar Daş-
vekili Kont Teleki ile Hariciye 
Nazırı Kont Ç:ıJti de bugün Viya
nnya gelıni~ buluıım:ıktadırlar. 

Ö~rcnildiğine güre, 1\-!acar Na
zırları mihverle japon~·a arnsın
daki üclü pakta l\lııcoıris~anın ir..ı
zasmı koyacaklardır. Askeri iş!ıir
liı1ioi tesbit eden lııerhangi bir 
pı &tokoliin üçlü pakta ilave olun
masına intizar edilmemektedir. 
Sanılc!ığına göre, paktın Macaris
tan taı·nfından in1zas1 basit bir 
formaliteden ibarettir ve b:ı for
malite Almanlara güriiltülü bir 
propa:r"nrla yapmak ftrSotıru ve
recektir. 
BULGARİSTAN VE YtJGOSLAV

Y.'\ DELEGE GÖNDERMİYOR 
Eulgnr liralı Borisin gizlice AJ

nı.ayava ..,.;derek, Bitlerle görüş -
mcsi etrafında mütalealar serde -
dilmektcdir. Sofyada şu luoa (,.b
JifT neşredilmiştir:. •Pnznr günü 
Berline gitmek üzere Sofyadnn 
hareket ~den Kral Boris, Bitler 
tarafından kabul edilm<ş ""pazar
tesi günü Sofyaya döıımü~tür .• 

Berlin nıehafili bn görii~m~ler
de Avrul)anın si.ya~i' tensikiuin 
bahis m~\"tuu edildiğini bildir -
mektcdir. ; Jrı resmi Alman kay
nakiırt v~ziyeti şöyle hulii\a edi
yorlar: t<ilaıta hid~yctindenbcri 
devam eden görüşmder h3kkın • 
da tnaJürı1ac verilıncnıesi karşı ta
rafa birçok f3ra:liveiGr yürütnıek
tedir. Ö;irnuildiğine göre, nıüstnk
bel A nupanıo şekli gfüil<ımeler 
esnasıntln yeni bir tckinıiil ikti -
sap etmiş veya edecektir. Kral Bo
ris;n Führcrc yapnıış oldugu hu
susi ziyaretin, Bu!garistarun mih
ver devlctlcrile olan saminıl mü
nnse-S•etlcriniu bir tezahii!'Hdür .• 

ingiliz mt•lınfil,::e göre, ı:.::ral 
Bor!sin Ahna.nyayı Zİ}•arcti. sar1h 
lıaher!eri:ı ıncfkudrvct;n~ rağı~ıen 
Hitledn !\vrupaJ• !:urmnk iste -
di~i ~-eni nizama belki de ilk önce 
Enll!arist:ır.111 g:rmesini ümit et
ti~"İnden ileri gelmiştir. EÇrr Yıı
gosla\'ya \'C Bulgari-stan Vi;-rın-da 
topJ3nacak konicr.ln~a dc:c~elcr 
göıııbrselerdi, Almanlar bu lıa;li. 
seyi kimlıilir ne hil)·ük afişlerle 
ilan edeceklrrdi?. 

H.~RP ''.\ZİYETİ 
Dün aJ~sanıa do~:u, te:, ;t e -

diir..ıemeklc bcrahcr, Göı ıc:enin 
diiş\ü~ii hakkında haberler gel -
nıi~tir. 

ı:ıu hncerlcrden cn·d alınan en 
son ııı:ı!lnıat ~eh1:i:ı. her ta:afıan 
muh:ıJ:ata ediln• i~ uldn"u ıncrkt.-._ 
zin~fe idL İtalyanl:ıruı ;·ic'at ~de
bil.?c~kl<'ri ·'"'"~zanı.! ~·ııl d:ı, Yunan 
trpi3::.·•nın 4.''.lprast a~eşi :ıltına a -
lınn11~ bultt,1u'-·orôu. 

['pir ce;;!-·csindc dı! Yunanltlar 
İtalyan mü:·r~zelcrinin k5f.i~sini 
J{:ılaınas ıl'nıağının şitnaline tar
detl"' ı~rdir. 

Atiııadan gelen haberlere güre, 
Görice cephesinde yaralananlar • 
dan 300 Yunın erinin Atinaya ge
tirHmcsi büyiik tezahiirata yol 
açmıstı. Dinlerce kişi bayraklar 
srtllıyarak ve horra dive bağU'arak 
Atiııa sokaklarında sıralanmışlar 
ve harp sahnesinden gelen yaralı
ları sl.'!amlamışlardır. 

KARADA(;A BEYAJ\'NAMELER 
ATILDI 

Belgrattan bildirildiğine ı:öre, 
hüviyeti teshil oMnamıyan bazı 
tayyareler. Kar~dağ arazisi üze -
rinde uçarak, bıı memleketin en 
bi.iyük .clıri olan Poı!goriçaya be
ynn:ıanıe)cr atmıılardıı·. 

llu beyannamelerde, Karaılat 
ahalisi •Sırp celliitlarmn• karşı is
Jan etmİl'C ve l{aradağ t:ıbtıun İ
talya lıim,ye•i altında olarak bu 
taht ü=eriııdc bak iJdia eden l'tli
~rJi çn~ırrnıya davet cdam<.'ktedir. 
1\-Ii ·l'], l{ar;ıcl:..?~ trn:lık ailesinin 
u -!< akrnb:ısuıtl:-ındır ve itP.lvan· 
hr tarafınJan himaye edilıu~kte
dir. 
İNGII.İZLE:t RİR Hı FTADA 

140 1111 VA nf:cmaı y APTILAR 
1 ~ te~riııisanide nilıayetJeneu 

hrıfta · cin(le İngiliz hava kuvvet
lf'ri dlic;mnn arazisine ve düsman 
j'"..,.'llİ alt•nr~n hutwıan orazivC bir 
çf'k ~h!rletli hücumlar yapn;ı~tar
tlır. Bonıhardıman edi1~n hedef -
lcT "l.,..acınC--. :I;inih, Torino. l\tfilil
no, ... ,.."JJto)i, Ile!'lin, Bels•n~d.rçfen, 
D~n>ig- do vardır. Ceman demir • 
YcJn isfsı:;yonlannn ve c~:va depo
larına !!3. uetrol tasfiyclıa.ac!rriııe 
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BİLL ELİOTTE 

Btt ıöreceginir: film ıı:imdiye kadar N"vr:J• n macera filiı11Ie:-in<len bü.sbüt.ün 
IMaılm bir tanda çevrilmiş mütb.iı hPy. can dolu kahramanlık !ilmi 

BUGÜN ~IA TlNELJ:<:RDEN İTiBAREN . 

A K 
Sinemasında B A S L I Y O R 

r 

HJç bir zulmeliR kudretini göl:ıellycmedi(L Hiç bir tordin azametine yeti
ıemedi.ği bellenin en büyük tilmi 

cFra.osnca.> 

ÔLMEYENAŞK 
l!ETI'E DAVİES'e: Zafer tacı 1!7dh'On HENRY FONDA'ya: Şeref ufuktan 
açan GWRGES BRENT'e: ŞölırcUer kazandıran KABGARE'l'E LİND • 
SA Ye: Aza.met veren e;,siz bir aan'at .incisidir. 

Y k A L E Bu büyük z ferini 
arın a şam idrak edece~tir 

DİKKAT: En son harp vakalarını gösteren Türkçe Paramunt Jurnal. 
Yederinizi hitfen evvelden kapatınız. Tel: 43595 

Asker göziie 
cepheler 
( 1 inci .•ahifeden det1<1m J 

inanıyoruz. Çünkü Yunan lruv-ret
lerinin muhasara ettikleri şehir 
çevresinde tek kalan açık ııedii!i de . 
topçunun capraz ateşi altına al - · 
dıklarını ö,i!renince. şehrin düsmeııi 
bir saat meselesidir dive ııelen ha-
berlere büsbütün inandık. ı 

Göricenin düşmesi cephenin u

mumi vaziyeti üzerinde büyük bir; 
tesir hasıl edecokt.ir. Bir defa şunu 
sövlemeli ki, Göriccde İtalvanların 1 
iki mühim ve modern tayare mev- ! 
danları vardt. Yunan ve İnıtilli: 
kuvvetleri bu meydanlardan İtal
yan kuvvetlerini büsbütün hırpa
lamak için çok isliCade edecekler
dir. 

İtalvanların Erııiride de mühim 
bir tavvare meydanı vardrr. ~r
keZ<ieki harekat da, bütün müş
külata ra~men Yunanlılar lehine 
inkişaf ı?östennektedir. Eğer ııü
nün birinde Erll!iri de Yunanh.lann 
eline eeceı:se, o zaman Arnavut -
luktaki ftalvan cephesinin ne hale 
ı?irmis olacağını tasavvur etmdı: ı 
eüc delnldir. 

lıu adamlarda vicdan 
ve intıaf yok mu ? 

(Birinci sahif<den d~) 
NARH VE TOPLANTI 

Kuır sinemacıııtmm İXİ BtİYÜK Yıldw. 

1 
Şarkın en büyük ok.U7UCUSU 1 

cAbd.Ulveh~~·ın> rakibi 
ABDth.GANI ESSEYİD ·--

Aşkın ıör- yaflan filminin 

uautubnaı: baş muğaruı_iyesl 

.NECAT ALİ 
~--· f .. ~ .. i ........ ff······-üIT ...... ~1 

................. . ................. , _"_ .. .. 
Türlı:çe si!r.111 - Arapça prla.h 

Ö..iimüzdeki Cuma Cünil Matinelerden itibaren 

B.\RBAROS deYrinde VENEOİIC filminin son günlerinden 

istifade edini.ı:! 

B~ün matinelerd• jlibaren 

senenin eıı """ell 2 filmi binim 
l - Net'eden bir dilııTa... İbtlp mdan bor Alem... Caz ve ze\·kten 

kurulan bir zafer abidai oı... • 

HOLİVUT OTEL 
Bu muh"'9eın esere Holivuruıı i bö:rfilı: ;rıldın ı,t;nk ebuittir. 

2 - Mf:lbur sinen1a yıld..D 

iı 1PEkİ0 ARGE r·t '/
KÖYLERİN ŞAR''ISi Fiat mürakabe komisyonuna. bu 

1 kabil mackleler lıalçkında be) anna
me veriline müddeti cumartesi ııü- 1 
nü bitecektır. Akabinde de esaslı • Programa lliveten - Türkçe PARAll!UNT JUR."IAL en y•mi 

ve sıkı kontrollara ı?eçileccktir. y;..I ~~~:'.:~~~~~~,.~~~H~a~rp~ha~be~rl~e~ri;_·_!:~~~~~~~=::'.~~ 
ne bu maddeleri satan tüccarlar da .: 

persembe günü vilayette toplan;,- 1 ş .. hzadebaşı Sı'ne"""'da BUGu·· !~T 
caklardır. Mavi ampullerle bera- ıl:P,.ıııı;ı:ıa,. "-' "tG _ 't ""C::ı!~ 
her maskeleme malzemelerine 1 
süra'tle narh konulm~sı icabet - FERAH Tel! 21359 den itibaren 
mekledir ve konulacağı anlaşıl -
mnkt..,dır. 

SOKAKLARDA SİY A.H KAC;IT 
SATIŞI 

Bu sabahtan .itibaren sokaklar -
da tek bir pencerelik siyah kliıt 
perdelerin 10 kurusa satı.J.masma 
baslamru.ştır. 1 

~ 1 
P..iilli korunma kanu-

nunda tadilat 
( 1 inci scıhifeden devam ) 

lruarlar milli korunma kaauaD.ll· 
"8n bazı maddelerin tadı'.ı"e !il -
zum ı;ı,hlcrir mahiye\!-' ohhığna
dan b&his;e bu bapta Biiiiik Mil
let l\leclisine takdim odilecelı Jı.a. 
nun proje-;inin evve]eıuitde Grup 
idue beyctir.ce teşkil edilecek bir 
komisyonda tezekkür edilmesi hı.
sıısnuu muvafık telüki etmekte 
olduğunu b:ldirmiş ve milli ko -
ı·unn\;t ka'lununun tanzinunde ol
du~u gibi böyle bir kon,isyonua 
tc~kiline Grnp umumi heyetini• 
mn\'afako,ini istemiş ve teklif it
tifakla kı.bnl olunmu~tur. Biıj • 
hare de rııznamenin diğer m•d -
deleri meyanında eğer debağlarıı 
muamele vergisinden muaf tutnı
maları için bir kanun layiha!!llllll 
l\Icclise verildiği anlaşılıntştır. 

Geçe.."1 hafta vuku butan fazla izdiham ve tehacün"lden dolayı ilk dev
re,-i ıönnek fınae.tını kaçran sayın sinema meraklıla.n..oa bir sürpriz ol
mak ve rihan sinemacılık :il("Min.in ~ eşrarenciz ve merokh ~tmini bt-p. 
dn..i birden ıör"rAek ve ~uku bulan birçok mlltacaatları tatr.luı \?'tmek 

eıMl.ile 

A DR KE 
2 Devre 26 kı•ım hepsi birden 
Ayrıca: PARAMUN'f en IOD harp 

havaditleri 
LQtfa Mı ı tarihi nwlıtara H' ı ire ~ 

TÜRKÇE 

27 İldnciteşr in i Bırinciklnun 

VATAN KURTARA A LAN Çlt'AKKALE GEÇİLMEZ 
Türkün zafer d.,_.tanı 

M E L E K 100,000 kişiden fazla 
Sinecıasında alkışladığı 

BALALAYKA 
4c üncil ve son hatt.asıaa bugünden itibaren 

bqI.,.or. 

11, fabrikalara 20, tayyare me)'
canları ile deniz tayyaresi İİBle -
rine 70 den fHla, limanlara ve r,:e
milere 32 hücum yapılnuştı.r. Bu 
geniş harekattan ıs j,,~iliz tay • 
yarcsi geri dünmemistir. 

---DOKTOR 1 (,ocuk Hek·mi 
• 1 }"~yzi Ahmet Onaran 1 Dr. Ahmed Akkoyunlu 

Cudiye w zühreviye müteh- ı Tııbtm - Tlılimh .... h1u N .. • 
Adr ... : Babllll c.ı~ıoııu ,..,_ !'azardan maada her gün aut 

ktıŞu ka,. :ı. No. u. Tel. %3691 ~a den_.. Tel: 40121 



4-SON TBLGllAI'- 20 lllld IB$111M .. 

l'auın: l•lıentler F. SERTELLi No.35 

O gün meclist~ Talat beyle, genç bir ama•ut 
mcb'uau kavga ediyordu. Talat bey: - Sen 

tecrübe.izsin! Deyince, Şahin bey 
tabancasına ıanldı ••• 

Yine SeUnikte ııesi -,übelflı bir ~; loıiattnin ~ tama -
hürriyet teda'!'isi - mülAzim Kemal mile perde arl<a.ruıda O:YlllYanlara 

efendi - llkı al nd811 birinin az - tıeslim edeı' ...W~ 

ıedileftit. ~bir &rıılmm ı..,m · E ı· b k' edtldllbıi ı<irünce davanamaml$ ve Kralıçe ıza ete çe ı-
::ı=r~ iiivle len bir telgraf .. 

~-
L 

.. _.,. Knüçesi. 1'1h 'et 

eYMlm! Bu d-.da ll!tıtılan 
bnda benim de b · '' var. 
B..,.jl:ın>dan ve llOl böj!riim -
elen iltı Curşmı }'<!dım .. Ölme
dim. hrıcaıı çok namuslu bir 
mıemunlu. yerine bir hıristi-
7.ıl tıryini takarrür etmiş .. Za
~ kolundan lıatup •tıııııı
ıar. Terine, ııönlü hoş olsun 
di?e oku'VUI> yUmll81 bile oı. 
_.,... Mihaloıriç ianUıde bir 
Suı>lı. tayin edilmis. Bu adam 
biz M.aMstıra 10 temmuzdan 
bir av e'V'f'el 1-la.n yanmalı: 
için ııi.ttij!imiz zaman bizi bü
kümete haber veren casuslar
dan idi. MaşalJah şimdi büyük 
bir vatanperver olınus. Yann 1 
l5b&r ııün de beledive reislii!'i 
veya nazırlık istenıe, aman gi,.. 
tem bozulmasın diye, şiiphe -
ııi:z ki, deriıal talebi ls'af edi
:ı.ıcelt. Bu is bövle devam eder
..,, vedibm kurşnnlara ,.., ... 
lcttıbm kana ve ıılri$tii(iın ıu 
azim mücadelede ytllarca sar
fettWm emelle acıvacal!ını. 
Yahu, SelAni:lrte dert dinliye
ce!ı: lDn\!11! kalmadı mı? İlah• 

Beıı oo ~ eonra, İttihat mer
kezi umum.isine bu şekildP. kafa tu
tan bu zavallı run Serez istasyonun
da vu:nıldul!u haber alınıyor. 

Vuran, vurduran kiın<l:tr? 
Belli olmuyor ... Ve sesi de, canı 

da o kar-1ıl<ta kavbolııp ııid.i -
var. 

..MuMelit idare sistemi• uğrun
da vatanın bir cüzünü kurban ver
meyi ııöı:e alan ittihatcılar, bu 
mes'um sistemi umu:ni harbin ila
nına kadar memleketin her köse
ııinde tdb.ik etmekten çekinmedi
~. 

Merkezi umum! azasından Man
yas; zade Refik Beyin: 

•- Türk vatanda<larm terfihini 
ihmal edivoruz. HaJ.buk:i bu mem
leketin hakiki sahibi onlardır .. Bu
rası her eevden önce •bir Tüıık mem
leketidir. Her idarenin basına Türk· 
11etirilmeli, memlekete yalnız Türk 
unsuru hilı:im olmalıdır!> sözü, it
tfhateılarm neden hoşuna ııitmi
JOl'du? 

Çünkü. Refik Bevin dt!dii!:i tat
bik edilecelı: olursa, perde arka -
sında. oynayanların rolleri niha -
vet bulacaktı. Bir Türk vatandaşı, 
eUıette ııavri müslim bir vatandaş 

:Bu vazı, Balkanlardan, adeta bi
zim meb'usan rneclis.imiz.e bjr ce
vap tesk.il ediyordu. 

(Devamı var) 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRA..'1 

KIS, UNDA 
Bu akşam saat 20,30 da 

A;:ak takımı ara!".ında 
İstild:ll caddesinde Komedi 

kısmında 
Bu aqam saat 20,30 ia 

DA D 1 ı 
Sehrin her tarafına otobüs temin 

edilmiştir. 

YAVUZ S LTA S 
/f!r Diyarında 

No. 4 7 Vaua : M. SAMI KARA YEL 

Barbaros'un vücudünü aldırmalı ! 
Bunun ÜZP.•ine yedi parça korsan 

"ell'.J.U;i ııeldi. Tunustan da dört ge
mi satın aL.ndı. 

On dört gemi ile de Kurtoğlu 
.Muslihittin Reis de ııazilere yetişti. 

Bu suretle ııazilerin filosu le -
..,kkül etti. Görülüyor ki, bütüıı 
Türk korsanları ehlı küffar üzeri
~ toplaımıış bulunuyordu. 

Korsanlar denize açıldlar. He
men bu,!!day yüklü sekiz d.•.şman 
ııemısi, C'Uha yülkü on iki di4man 
ııemisi ki ceman yirmi parça gemi 
za p !<> ttil er. 

Barbaros, bu ~emilcri Kurt Mus
lihittin t!l'llrinde Tunusa gönderdi. 
Kendisi Şerşilde bı.Junan biraderi 

Oruc Reisin yanına gitti. 
Bari:ıaros İspanyolların elinden 

Cezairin alınmasını müzakere ey
liyordu. Buna çare arıyordu. 

Çünkü ispanyyollar mü teınadi
}'l!n cezairi eziyorlardı , Cezairliler 
Barlıarosa, Oruç Reise halS..ları j
çin haberler volluyorlardı. 

Bunun üzerine Barbaroı; ııönül
lfilerindeıı Kemal Reisin bir mü
sademede ele "eçirdiği bir kaç par 
ça harıı ııemisile bazı antika ~a 
yı İstanbula pe.di~aiıa volladı. 

Barbarosun maksadı Türk padi
şahından yardım dilemekti. 

Bu sıralarda Yavuz Sultıı.n Selim 
Mlsırı fetbetır.i,sti. 

Emekli dul Ye yetimleiiıi .e askeri malallerin 
nazan dikkatine : 

Emlcik ve Eytam Bankasından 
lluPannı banltwıza temlik el" elr .- alalı mıeldl, dul ,.., yetimle-

• mart, ımıyııı Hl \iç ~ tedl,..m. 2 biriuciklıD- 940 larihinden 

-baş!-. 
ı- Jılııai oalıiplerimn tıentl:ilı: mue- lcin eDeriMe bu!UDH bir deYre 

..... eı benlmmlZCll ttrılmit be9&p pusulalarmuı alt loıımmda 78211..ı süa 'N -

- h*ıeratiı nüfus c0.,ı...1arile b&nkamıaa mllracaatları. 
2 - - pusulalanaıı ledi,ye sün ..., ııaati ;yazılmama olanlar ...,... bua

lıml ait - aahiplerinin 2 blrlncil<Anun MO elan ene! binat .,..,,. bilYMlta 
buJramw;a mtiracaet ederek l'in ,. ••ilerini ötı: esr.wı eieri. 

3 - A&-1 me111ıı..n. _ .. ı BlrinctkAnun p&<arteıri ,ene mi 

.. ıuzde11 oa ilı;i;ye kadar icaba! edlleeelttir. Hm- henıP bir ı.an.ııı:1ıja mahal lııl
,__ -·mal müdll!-me ııınaran müracaat sına apiıda cmterilmil
tir. 2 lıôrmcll<Anuu 94-0 larihmde ar.al seloiz ile 9 a.....- l!:mJnönij w Beşilı:
taf, 1 lle 10 arasında Fatih, 10 ile 11 aruı.nda 'tt!kildar ve x.dıkö;y, 11 ile 12 ua 
.llllda Be;yoğlu, E;yüp ve dlter ...U ınüdürlükleriD.ıe ka;rıllı ulı:erl ~ 

l>edi;Jat yapdacaktrr. BilduileB ı9ıa ..., oaatt.en ....n. vA1ti olacak m~ 
oliğer """'I sahiplm gibi 111~ tabi tutulacağı ve malüllerin aütus lez
kerelerile lkram~e tevzi cözdalllanıu birlikle ~etirmeleri llAn olunur. (10979) 

Fiat Mürakabe Komiayonun<lan : 
a.:ı :No, :ıu llh - Ger<!ı: R-ıt w ııereJı: Anadolu odunlannn .... ı.rında 

fiat :farlc göııetllmeden lıer ne cınne... olursa obun kuru meeenin toptan ııatıf 
flatının azami olaralı: c330> lrurUI ve penU:.ende fiabnın azamı <435> kunııı 

olduilı.ı flAn olunur. .11032> 

saati; Los A.ngelos ve Bertın oumpj 
yatlarında resmt kontör olarak intihap 
edilen yegfuıe saattir. 

UlllUlllİ ACENTALIGI: 

İstanbul, Kutlu Ron 1/4 

SATIŞ MAGAZALARI: 

ANADOLU PAZARI, Sirked. 
ZAFER Ticarethanesi, Emlnliıııü. 
A. Baroççl, Sultanhamam. 
BASRİ TUMER. Yeni Valde han 411 

H. Ak.ıllı, Orozdibak sıra&ında 

Pancirl.! ve Sa vaidis, K.araköy. 
Alberto ASSANTE, İstiklal caddesi 
Ta,ra için acenta aranıyor. 

Yavuz Sultan Sellin, Mısırı fet
heylemiş, Kahirede bulunuyordu. 

Barbaros ve Oruç Reis Yavuz 
Sullun Selime .şöyle haber eyle
m.işlerdi: 

- Padişah:mız, irade eyle. sek, 
sen parça ~emi ile ve on bin cen
ııaver le Akdeniz sahillerini yaka
lım, küffarı kıliçtan gecıreli.tn. 

Yavuz -Sultan Barbarosun ve 
Oruç Reisin bu kadar kuvvet sa
hibi elduklar;na hayret etti. 
Padişah veziriazama keytiyeti 

tahkik ettirdi. Nihayet bunların 
devletlere karşı koy abılecek dere
cede yiğit Türk denizcileri pldu -
<tunu anladı ve şu emri verdi: 

- Bu derece kuvvete malik kah
ramanların asitanei saadetime kul 
edilmesi muvafıktır. Hem~ ken
dilerini taltif ey ley iniz. 

Bunun üzerine Barbara&, Oruç 
Reis ve maiyeti yoldaşları Yavuz 
Sultan Sellinin biliı.kaydiişart ku
lu olarak emrine girdiler. 

Yavuz Sultan, Barbarosa ve O
ruca bir hediye olmak üzer.e der
hal tersaneden ik.i büyük kadirjıa 
ve Midılliden bir harp gemisi ile 
Bari>arosun l)iraderi lrt>nk iap -
taru :kendilerine gönderdi. 

PÜRGOLİN 

SATILIK 
Miikemmcl vazi:vette teferrü:ıt 
ve motörile 70X 100 eb'admda 
bir matbaa makinesi satılıktır. 
Babıali Ac:ımusluk S. 8 No. da 
Kemale miiracaat. 

Dr. Hatız Ce.maı 
1

1 LOKMA,"' HEKİM 
DAHİLİYE • IÜTEHASSISI . 

Di\'any<llu 104 1 

.'~~I!' ~ u~t!~rl: %.S - 6_: _ T~I= ~ 

ı:.ss Hıcri 
\ U51 ·~ 1 ŞEVVAL 2 inci T

7
EşRJ..r.. 

ıo 

1940, Ay 11, Gün 325, Kasım 13 
20 İkin<'İlr•rirı Ç,~§AJ.\.IBA 

Va<>itler 
v ....... Enııl .... Da. lla. Da. -- ~---

Günes " 53 2 06 
Öl!le 12 0) 7 12 
İkindi 14 32 9 45 
Aksam 16 47 12 00 

1 
Yatsı 18 23 1 36 
İmsak 5 10 12 23 

Yavuzun bu gönderdi.ği. ~i -
!erde k:ıfi miktarda cephane ve 
si.Lilı vardı. 

Yavuz Sultan Sellinin Tunusa 
İshak kaptan emrinde top, cepha
ne, gemi ve silfilı gön<lerdijtini 
Serşilde bulunan Barbaros ve kar
deşi Oruç Reis haber alınca Ceza
irin fethini Oruç Reise verdiler. 

Oruç Reis tek b:>lu ile Cezairin 
fethini deruhde edrp, Barbaros 
derhal Tunusa döndü. 

Bari>aros, yani o vakitk:i Hızır 
Reis Tunusta meşı:ul iken Oruç 
Reis on sekiz parça büyük ve otw: 
oarça küçük ve bir miktar ask.er 
ile Cezaire vardı. 

Oruç, denizleri aşarak ve ya -
rarak sahile sokuldu. Ceu.ir ka
lesi Emiri bulunan Salim lbni 
Semiden blisnürizasile 1eslim al
dı (H. 922}. 

Salim ibni Semi her ne kadar 
sureti zahirede Cezair Em.iri ad
dolunmakta idiyse de İspanya kra
lı Ferdinand (M. 11509) senesinde 
Cezair lı:ıt'asını istiliı eylemi\; ol
duğundan emi.ri merkum adeta 
İspanya devleti tarafından :ınan
sup bir vali makam·nrl2 idi. 

Barbarosıı.n, Ak den izcle zuhuri-

- - -- ----- --- -- -

F oli Berger ha.diıeıi 
Be:roihmd• Am>&lm- J'oli 

Berger ickili lokanta ve claıwingi ea-

llibi B. - Sarlatiı>den diin 11U 
mektubu aldık: 

•İşletmekte olduğum Be; .,,., Aa -

-1unetıc:it 3/1 No. lu lçl&:ili ~ " 
danııinsln 1J%1:i bir t.llıuf ,.....,.. olarak 
ı.timal edildiil pzelenizde yazıl.ıruşbr. 
Halbuki mezkQr mlleaese \lZlill oene-
1.erdenbori içkili lolı:on.ta .. dm>oinC 
olarak latima! edilmekte olduiıı gibi 1 
nezahetini de bir pm dahi lı::ıı,ybet -
memifttr. 

Cabu1ı: ve iyi çiiinemeden yemek vivenler, 
tatla baharatlı 'ft biberli menler, bilhassa 
iıcki iQenler midelerini tahriş ederler. 

EK~lLIK, ttAZIMSIZLIK, 
A(iIRLIK ve Baş dönmeleri 

ve ~ SOllJ'& bütün vücırtte ve midede 
akır lı:k his.9ederler. 
Yemeklerden bir saat aınra birer tatlı kaşıb 

MAZON .. Ulll'lll HAZ~r(;~IZ-
MIDE, EKŞiLiK ve YANMA
LAR iNi ve BARSAKLARI Bir lobınta ... daıı&iııce her --

her türlü iruıan ıeJebillr . 
(Pulq ,,..,....) demek bir mahal -

l:iıı derunöade fWıUf yaJ>l)ması demek
tir iri bö;yle bir .. az.iy.,I hiı;bir uman 
vikl olmamıf!ır ... olamez. Çünkü 
müessese herke.sin ~ cirlP çık
tılı açılı: bir mahal "" ~. 
Keyfi;yeli.n b'1 IÜİlde lavzlhllıi rica 
edffia!J 

yakan rehirleri l!iderir. hıı5 
Sabahlan aç karnına alınırsa İNKIBAZ! defeder. Şeker 

olanlar bile korlrusuz alabilirler. 
Mazon isim ve Horos markasına dikkcl. .. j r3 

lst•nbul Dördüncü icra ist2nbul [;ördüncU ~ ~ 
Memurluqundan : Memurluğunda~~ 

Evvelce Tophanede kıtla Evvelce Balacla ffaJJ1~!'1~ il 
Soo ~ - Biz ~ ))Olla 

ı.tihbaratındaa alıp kaydetmiştik. o 
gece bulunan ıı=ç kadınlardan bir 
Jı:ısmmm fuhtıfl• me!Qf ve -.n edil
mif oldukları anlaşılarak ahbl mua -
7ene7e l?Öl'.lderilml1Ierdlr. 

arkaunda 18 numarada mu- hittin mahallesinde 1'ilY ~~· 
kim iken halen adreşİ meçhul kağında 22 numarad•lı~ bıJl 
bulunan Ahmet'e iken halen adreıi ıneÇ 0

,n 
Hazinei maliyeye izııieten İstan- nan eski polis menıurlal' 

bul maliye muhakemat. müdür : Mehmet Sabri'ye ~ 
Sultanalmıd ,.M..._. .Wll hukuk lüf!ii tarafından Bevoıılu bırmcı ·zafete~ : 

-~-- sulh hukuk mahkemesinin 937/1175 Haz.inei malıveve 1 19ı tt' 
mahkeme•inden< sayılı ve 21/10/937 tarihli ilrunma tanbul malive muhake~)ıJl'·eı. 

Mukaddes, Belıice ve Memduh ..., müsteniden 230 lira 80 'kuruşun ~l/ ür. lügü tarafınan SuH~hniteJ!lcY 
Kut,iye ve A:rocnin pyian ve müşte- 31937 tarih.inden fübaren %5 faız rınci sulh hukuk ma 

8 
~ 

lercken mutasarrıf oldukları İatanbul ve % ıo ücreti Vekaletle ve 1391 938/80 sayılı ve 20 · 189(ı•,/g31 Bınbirdirek ı:nalıallcsinin Dh·anyolu 'kunı.s masarifi muhakeme ve ma- ilamına müsteniden 1 ye 

tramvay caddesinde lta;yden eski 161 sarifi icraive ile birlikte tahsili ~in hinden itıbaıcn • ' raıı ,.,ıS 
n ;reni 177 ve halen 101 bpı ve 288 takip talebinde bulunulmus ve ücreti vekalet ve 463 kU rıfı ~· .......... 
~tük ve 235 ada ve 8 par"cl nüme - tanzim edilip namınıza eönderilen rifi muhakeme ve Jt.aı'•rl)...,ı: <t 
rolu 315,50 metre !DUJ'&bbaında ismi icra emri adresinizin meclıul bu- ile birlikte 13 lira 54 :,iJJ! ı'Y-
Hanka;ya vak!ınd.a bahçe!l bir bap lunması hasebile bilA teb~ iade e- illi talep edilmis v~. örıd'1 1' 
lıanenin lnleİfUJ'U1t aımnmda !ürulıt.ı. dilmiş ve zabıtaca da yaptırılan yukarıdaki adresın~ıe ~ ec!'ııl 
talı:arrih' ed-11: mllza;yede~ ......,ıun- tahkikat neticesinde adresinizin iera emri adresinwn, ~ebl•' 
muatur. bulunamamıs okiuitundan İırtan • lunması has.,bilc bıla şP,ışı' 

Heyet; ınnumi;yeainln kı;ymet; mo- bul icra hakimliğince icra emrinin edilmiş ve zabıtaca da Ynııi1' 
haınmeaeai (10860) on bin ıekiz ;yüz bir ay müddetle ilanen tebliğine kikat nct;t· • .c adre•ı J 
altım§ liradu. Birinci ~ arttır.,... «ara; verilmiş olduitund.an tı>:rlhi huliveti anı .. ,ıı.nn;tı_r. u~· 
l&/l2/IHIJ tarihme müaad.it puartesl neşrınden ıtibaren mezkur müddet İst:mbul ıcra ha~dı~ •le t 

kinde borcu ödemeniz aksi halde emrinin bir av mu. ~ıs.' 0}.i~ 
ırünü ııaat 14 daı 16 ;ya lı::adar icra lJfl ""' tetkik mercünden veya temyiz tebliğine karar verı . areJI ".JI 
olwıacaktır. mahkemesinden veyahut da iadei dan tal'İhi ilandan ltıb ı;0eıı•·, 
Kıymeti m1'>ammenesinin % 75 ini muhakeme yolile ait o~ malı- kür müddet içinde b0fCU~B 

buldutu takdlrde o gtın ihalel kat'!,....ı ke;neden icranın ~ri bı:a~ veya tetk±k rnerciinden .a)ıııl tJ 
;yaptlacaktır. Bulmadığı takdirde en daır bır karar ııetırrnedikce cebn yiz mahkemesinden v"~ ·ı ol~""·"'~' 
oon arttuaıım taabbüdil baki kalmalı: icra. yR'!)ıla~tır. . . dei muhakeme yolile; ~· ıf 
tlzere Ol1 ıün mtıddetle temdit edilerek Yme bu müddet ıçi.nde mal be- mahkemeden icranın il ~ ~ 
lkiDcl açık arttırma51 26-12-94-0 tarl- TRIJ~nda bul~nm~ihn~ .t~e dWnıı dair bir k~ar ııe. 9~ 1 

hapısle tazvik edilecei!iniz. haki - hakkınızda cebri ıcra ' ı ııe 
hine mllsadlt perşembe ,rilnü oaat 14 kati! muhalif beyanda lbulunduRu.- yine bu müddet içinde ~~r( 
don 

11 
;ya kadar icra lalınaealı: ve 0 mız ta.kdirde haoi!le cezalanduıla- runda bulunrnadığUJı.2. t~· t/::'J 

&iln .., çok artiırana ihale odilecektir. caiiınız icra emri teblilti makamına ıpisle tecziye edilecel!ın'ı<lıl".11' 
İpotek -.lllbi alıı.caklılarla diğer alA- ,_ · lm-'- .. ·ı· ı buıun .. aım o ..... uzere ı an o wıur. te muhalif beyanda oırıl f. 

kadarlann ilbu &~ menkul &erin - ı--------9~/110 takdirde hapisle cezalan ıııııı'. ~ 
deki lWı:larmı lwswıile faiz "" mu - lstanbul Dördüncü icra ~z icra errıri tebli!i rr;~~~ır.~ 
ra1a dair olan iddialarını evrakı mtıs. M I • d un ohnak uzere ılan o ' 
bıteıerile °"bet ıUn içinde b•ldtrme- emur ugun an : 
!eri Jinmdır. Aksi halde hakları tapu Evvelce İzmit Maarif mii-
oicillerile aabü olaıadıkça sebı bede- dürü iken balen adreai m~ 
lhı.in pııyla_.ındaıı hariç kalacalı: - bul bulunan Ferit' e 
!ardır. Hazinei maliyeye izafeten İstan-

Mfiteralı:iJn btıQmum -.erıtıer bo..,_ bul maliye muhakemat müdürlül!ü 
lan nisbetinde hissedarlara ve telll - tarafından Sultanah.met birinci 
ilye ve vakıflar kanunu muclbiDce ve- ı;ul:h hukuk hak.i.mli~inin 968/10 
rilmesi ı&zm gelen 20 senellk tavı. sayılı ve 28/2/938 tarihli ilılıruııa 
bedeli ve ihale pulu ve tapu m..,.d- müı;teniden 26 lira l 3 ku:ruş 50 pa-
ları mil,ıcri;ye aittir. ranın 31/li/932 tarihinden itibaren 

% 5 faiz ve % 10 ücreti vekilletle 
Satış peşin P..,.,._ ile ve tapu !<aydı rnasaı·ifı muhakeme ve masarifi 

mu\ ;bınce ve icra ve i!üı.:i kanununa 
tevfikan iua edilir. 

icraive ile birlikte tahsili hakkın
da takip talebinde bulunulınus ve 

Arttırma J&r>llamesi ifbu Uln tari- tanzim edilıp ylJkandaki adresinize 
bine:.• n ilibaren mahkeme d.lvanh3ne- frÖnder.ilen icra emri adresinizin 
sine tallk kılınmıştır. Talip olonlann meçhul bulunması ha.sebile ·bila 
kıymeti mub.........,._,nin % ;yedi bu- '" bliıl' iade e<Elm.iş ve zabıta mari
çutu nlsbetinde pey akçesmi hilrnllcn fetile de yaptırılan tahkikatta ad
o gün ve saatte İstanbul Sultenohmette resiniz bulunamadığın<ian İstan -
tapu binasının alt kalında dalrei mah- bul icra hak.imliıl'ince icra emrinin 
susasında suıtanahmet üçüncü sulh yirmi l!Ün müddetle ilanen tebli -
hukuk mahkemeoi başkitibine 940/31 ğine karar verilmiş olduitundan 
numara tle müracaatlan UAn olunur. tarihi nesrinden itibaren mezkU::r 

M0/31 l(Ün içirııdc borcu ödemeniz aksı -:============;;. halde tetkik merciinden veya tem-
Ha lkevlerinde 1 viz mahkemesinden vevahut iadeı 

. muhakeme yolile ait oldui!u mah-

11 kemeden icranın «eri bırakı.ldıkına 
Kahraman pfye•ini ~ temsi dair bir karar .1?etirmed:ikıce cebri 

Eminönü Hall<evinden: 
22 jldncitc~ln cuma ve 23 :ikiıııcitet

rin cıunarlesi aJqamı ıaat (J0.30) da 
Evimizin Caploğlundaki •kınunda 

temsil ıubeml:z (Kahraman) pıyesini 
temsil ede<:elclir. Gelmek lrtiyenlerin 
giriş Jı:artlaruı büromıwian almaları 

rica olunur. 

le Avrupa dev !etleri sahilleriniıı 
deniz ticaretini ve münakalesini. 
ldeta katedercesine muvaf:faki -
yata nail olması ve bunlar meya
nında Fransa devletinin de pek QOk 
tüccar ııeıııisini zaptile bir sureti 
şedide de huı,'1m('tini celbeyie -
miş bulunması üzerine Fransız 
devleti tarafın<ian efıya Barbaro
ırun kahren istisali için bu esna
larda fevkalade deniz iedarikttı 
görülüyordu. 

Sö1ıde Fransa, İııı>anY<>llar, İtal
yanlar Barlıaro5u yalı:alayıp vü -
cudünü ortadan yok edeceklerdi 

Bu l!ebeple Fransız hiiln'\meti 
hazır olan donaıımaama otuz üç 
narça daha harp gemisi ilhe ede
rek Tunııs ii2erine yolladı, 

Fransız daııanmas.ı. doğruca T. 
nusun şimali ııari:ıf sahili üzerinde 
buhmım Bi:rerta limanına inip, o
rada Kurtoğlu Muslihlttin Reiae 
tesadüfle derakap haıtıe başla -
mışlar ise de Kur1ı:ıjtlu böyle ce
sim bir düşman donanmasına kar
ii maiyetinde olan btt kaç levend 
gemisile mukabele edemiyeceği
ni anlıyarak gemileri limanda 
terltile 'f<)ldaşlarile kanı.ya çı.kıp 

kaleye iltica etti 

icra yapılacaih. yine bu müddet 
içinde mal beyanında buluıımaruz 
aksi halde haoisle tecziye edile -
ce{ıiniz. hakikate muhalif beyanda 
bulundu,i!unuz tll'kdi:rde cezalan -
dırılacağuuz icra emri tebliği ma
l<amma kaim olmak üzere il8n olu-
nur. 939 /133 

Fransızlar bunların dört gemi
lerini zaptetmek üzere ilerledi -
ler ve gemileri zaptettiler. Kara
ya da asker döktüler, kaleyi mu
hasaraya kalktılar. 

Fakat kale tarafından yürüyüf 
yapan Tunus ııazilcri Framız a&
kerlerini denize sürdüler. 

Fransızlar dehşetli zayiat Vf!!'di. 

X:urtulanlar gemilerine gW;hal ile 
g;irebik!iler. 

Fransızların zaptettili gemil.r 
geri almmaltla beraber bndile -
rinden de altı l\arp gemisi aldılar. 

F'ransızlar Baroarosu yakalayım 
derlten Bariıarooun en ~ bir 
reisinden miiıkemmel bir <!ay alt 
yemi<>4erdi. 

Fransızlar bu dayalı: ü:zerine li
manı da terbdettk kaçtılar. 

Fabt Fransızlar yedikleri d ... 
yaJtın intikamını Uınak için ka
çarken H.allıııJvad denilen kale -
ve hilamı ettiler. 

Bu biicum denizden kaleye t.op 
atmak 6JW'etile idi. Kauy a ç.ık -
malta korkmuşlardı. 
Haiıuki Barbaros Reis bi.ı2at 

orada bulunuyordu. Tesadüfün 
bu eseri Fransızları inkisara uJ! -
rattı. (Devamı var) 

!/eni (ixilll 
,._,,. 


