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YIL:~ 

&;z hazırız 
'-Ôii __ ...,..... ___ _ 

'il 11Ycuıın ne yeni niza. 
ol;, ne esiri nizamı bizi 
4e hQdar etmez. Biz 
4e rıd ~ nizamımız ı.ıe 

4 
rıdı rahatımız içinde 

~ Q/.l'tta/r iıtiyoruz. Bize 
d~hQtıulık vereceklere 

1
"f1ttQn, nfaam ve raha
ı:::UQ dolrunmıyacak-

_Q doıtıız. 

: trEM İZZET BENie~ 

~•bilecek iler ~yi söyle
~.nııyoruz. Fakat, S-On bir 
~· ~aziyeti memleket içiıa

'lldıt ay.tınlatınıya mec • 
lih. 
lıı,t llıa aııa preaı;ibi: 
~p la s.uı~, ciiıanda sulhtur!. 
i -; 'l'urltiyesi 1922 • 1940 

1 ~ ıı~." bu ana prensi1'ten 

•• 
10rfi idare Komutanı 

sabah geliyor 
Düş ma
nın kulağı 

b. d ' 1' iZ e. 

Komutan bu sabah 
An.karada hükumetle 
temaslarda bulundu 

it oı egildir. DiinyllJllll vazi· 
d lltsa olm&n aynlmak ni- Yuaaa cepil...uı.Ie lıaıoekat saloasını göster eu uır nı narita 

ile dı:tildir ve hötün halis ' '"llllıııllllllıılllWlllıllllllıııllllllılllll .. ıt.ılllllllıılllll 

İstanbulda ve 
civaranda oturan

lara düş .. n bir 
vatan vazifesi 

Falih Rıfkı Atay buı:!Ün cıkan 

Şehrimize g·elince, bir beyanname 
neşrederek konulacak tahdidatı 

halkımıza bildirecek 
,1' dUJıyay-a ayni prensiltin i l 

' ttıası kuar ve azmb•e-

~~~Upa h•rlıi !taşladıktan 
t ~~n ınille!l~. ıı~ ~!lı'P-
~- ~aştıld:.rı goz onu•de 
,:;:ı. ıçin '.l'ürkiye sadece 
~ "'Yet ve ,eJimetini te
'ıı.,~~ !edbirlui almakla ik
iı h l.,'ltir. Ve .. merlıale ııoer-

1'ı U tedb;rferi arttırmakta 
i1,~{i) avlanmalı. niyetinde 
~ ıı:ensipimiz açılı. oJ4uiu· 
d~. •arımız da vuih ve 

ı.·t d Bize dckunulmacbkça, 
.~~ "~'!mıyacalı&. 

d l'rtın; Şefin sea nutulı.· 
a i!laret bı ' vuruı.ı...::.... ,.;_ •• - u .... u ... 

.. _ •n tek luırış toprağında 
\ ~ ·oı.. Biz~ dost olan lıer 
1t, <>stuz ve d .. st kalmak ka
~. hlnindeyiz. Hayati mı.İ· 
~~•I •Yat sah:. !arımız ve ila
tı; 3~ıınıza müteradif olem 

~'-~ haleld.ır eolilmetlilı..çe 
, d tırıuiyec<ğiz. 

\,•_i~ •ınektir ki. düny81tın ne 
'~ı, ını, ne de ~·ki niı.amı biııi 
'!iı,d •lınez. Biz keodi nizamı-
~, • kalmak istiyoruz. Bize 

~ \t-renlere, niıam ve hu
~ •• ~ saygı ı:ö• 1Preıalere dost, 
~i,. "ılık vercreklere, mem· 
.\ i 

1 ~ sulh ve emnİ)etiai 
~'•ı ~. ' •<eklere de düşınaa.ız. 

»ız 1 ırıı 1 amımız nasıl boau ur, 
~lil . nasıl tedirgin edilir, 

\ iıa~" nasıl ilılal edilir?. Bu-
ı,1_ •delim: )Jesela şu tek· 
'' " lasavnırlar karşNnda 
\' 
lı •ni ııizamı kabul ediniz .. 

ı ~, 0•tluk ve ittifaklarınm 
1 ııi~ 
ı · • loprakl:.rmı:&ela üs ve-

~;,, ,. 1 . . 
•iı- ~ o \·erınız .. 

ı'\ '• ~· devle il falan yerden 
~.'~•diniz 

\; ı·;\}•ıle itİirak ediniz .. 
ıı., 1_ •n dnlck. filan maddc
~ı~ 1ı'.n11, falan maddeyi mün
''•• ''c satınız ve bizden şu
!t :· 
l ''1 ın· il . d d' - 1 ~ '"· i. ısa erın a e. ı çoga -
lı;r kıe, bu şekilde herhangi 
•ııı,, •rşısında kalmak bizim 

.J ~~ctı, eınniyetimizi, niıamı
fal".~' ı, 1,' Ve bizi derhal ka)·ı tsız 

\ ~, k tedde, ısrar veya tehdit, 
~-( r~ı.,atşısında da mukabeleye 

·'l~~. •heye davet eder. 
~ıı, 1ı k~dar bize, yani kayıtsız 

eft t~ k .. •stiklaliınize halci ve
,Jı~ 'tt,,~~ü~ b.ir ~eklifte bulun

f1."' ~il;, tını hıçbır dev~~t? ve~
tJ ~ •~'"ııı' Verecek ~e degılız. Bı· 

j"ha enıek ve ıcabında der· 
,.,.,, &atılmak için her türlü 

~~'ıo,''1 bitirmiş vaziyette 
t;1 Uz, 

~ ',~e~aret ve hazırlığımızı 
.~~ •• ~.'Ye hiçbir harici mü-
~ ,,;ut'ct edemiyeceğini de 

~I il ti' ~ediyoruz. Buna rağ -
ı,:•~ı. ''eti kendilerinde göre· 
Çq 'l'Ü'kçıkarsa, onlar ayni za· 
'ldı 1~ r Ün ne müthiş bir fır-

1ı.'• ~~~u ı•e Türk sinelerinin 
·;"~~. dısat karşısında mazide 

1111;1,,• daha ne müthi~ kah· 
~nur ı-aratn11ya kadır bu

da görmü~ olacaklar· 

~~I ~'l'E:lt İZZET BE."JİCE t: llıeb'usu Emin 
~·ı~ lllal vefat etti 
• "'•h' -~ U\u doktor Emin Ce-
~ ~.;,•lıriıni,de kalb >ekte • 
~~~ etıniştir Cenazrsi )'B

ıdeki evınden kaldın -

Yunan ordusu 
IRitün cephe 
imtidadınca 

ilerliyor 
Fati•t reisleri ile 
Genelkurmay ara
sında ihtilaf çıktı~ 

Atinada, şenlik 
yapılırken 

Alman elçiliği 
de bayrak çekti 
General Metaksas'ın 

ltalyanları tuzağa 
düşüren planı 

Atina: 24 ( A.A.) - Ra
mi Yunan tebliii: 

Kıwııetlerimiz biitiin cep • 
he boyunca il.,.laneie de • 
rıam etmiftir. 

Elinme geçen ır-aim ,it
tikçe artmaktadır. Ha._ın 
fena olmaıından tayyare ı_. 
liyeti olmaml§tır. ~ 
tayyareleri birkaç Jıqaz'r_,.a 

bombalar alm&flar iu de, -
hasar ne de İnNnc8 :uıyiat ol
mamıftır. Si-1 adaıı ltalyan 
deniz cüiitamları taralutdtuı 
bombardıman edilıniıtir. Fa
kat dÜfman hiç bir netice el
de edememiftir. 

İtalyanlar Pogradet'i 
bıraktalar mı? 

Atina: 24 ( A.A.) - B.B.C. 
ltalyanların dün Pograd

et' den ayrıldıklarına dair 
gayri reımi haberler alınmq
tır Bu haberler fimdililı ru • 
men teeyyüd etmektedir. 

Faşist partisi ile 
askerler atıııyor 

Londra 24 ( A.A. )- İyi malfuna t 
alan bitaraf kaynaklardan Lontl· 
raya gelen haberlerle teeyyüt et
tiğine göre, Yunanistandaki sefe· 
rin muvaffakiyetsizliği hakkıada 
faşist rüesa ile genelkurmay ara -
sında ihtilaf çıknuştır. Bunlar, bu 
muvalfakiyetsizliğin mcs'uliyetiııi 
birbirleri üzerine atıyorlar. 

Fasist rüesa ordunun ric'atin -
den dolayı askerleri ve askerler de 
seferin miişkülitına binaen iste
mediklori bir harbe sevkedildik -
)erinden dolayı faşist rüesayı mu
ahaze ediyorlar. 

Yine mezkur haberlere göre yük
sek rütbeli 60 İtalyan subayı fa· 
~ist parti•i tarafından vazifelerin
den azlrdilmi,Jerdir. 

YunQn - ltalyan harbi
ne ait diğer tel8raflar 
3 üncü ıahilemizdedir. 

Fransız hükfımeti l 
yakında Versaya, 

taşınıyor 

Taranto ve 
Bari te!<rar 

bombaland1 

c Ulus. gazetesinde •birbirini ta -
mamlıvan tedbirler• başlığı altın
da ı.cfrcttii!i baş makalesinde di -
yor ki: 

Dünden itibaren vil3)·eti:niıJe [ 
Çanakkale, Tekirdağ. Edirne, Kırk

'· lareli ve KorarJi ~iliıJetlerinde ör
fı idare bilfiil başlamıştır. 

KOMUTANIN GAZETECİLERE 
İLTU-J..u 

Ankara 24 (Telı fonla>- Örfi 
idare komutanlıı:;ır.a ta:~:in olunan 
KQrgeneral Ali Riza Artuokal dün 
akşamki trenle Mcrzifondan ı;eldi 
\'e bir«ok Generallerle do~tları ta
rafınd<Jn kar~ılanJı. Bu n1cyanda 
kendisini st•lanılıyan gazetecilere 
çok santimi tt·~rkkiir ettikten ~on
ra güler ~ .. iiı.lc: · 

15 Fransız gazetesi bir 
kaç gün için kapatıldı 
Zürib 24 (AA.)- La Süis ga· 

zetesinin Vişi muhabirine göre, a
ralaımdıı «Lö Tan• da olmak üze· 
re 15 Fransız pzetesi bir kaç gün 
iç.in lıük.Uıne~e tatil edilmiştir. 

Bu karara oebep yaztlmıya<ak 
Nzı şeyleri lıu gazetelerin ya" -
llllli elmalarıdır. 

ZiiriJı 24 (A.A.)- •La Süis. ga
zetesiain Vişi muhabiri yazıyor: 

Eari'de çıkarılan yan-
1 

gıular 80 ki!omct:-eden, 
1 

\ görülüyordu 

.İstanbul. Kırklareli, Edirne. Te
kirdai!. Canakkale. Kocaeli viliı- 1 

yellerinde hükumet bir avlık örfi 'ı 
ioare iliın etmistir. Viliıvet isim -
lcri l!ÖS!erivor ki bu tedbir. İtalyan 
tc't'avüzü ile l'"mnivct bölgemize 1 
siravet eden her türlü infilak ve 

( Devoını 3 üııcii sahıfede) 

FON PAPEN , Ric'at eden 
kollara lıava 
hücumları 

kendi.sine 
! dilen 

atfe- \ 

Fr..-z iliikilmetinin Paris veya 
Veısaya nakli tarihinin yakında Kahire 24 (A.A.) - BBC. Dün ı 
tesltit edileceği resmi mehafilde Kahirede neşrolunan teblii!e cöre 1 

beyana ti 
tekzip etti 

söyleaınekte<lk. Versayda hük:U- evvelki ı?ece uzun m~safeli İndi z A!man bilırüf{ elç~-- için iki otele el konulmuştur. bombardıman tavvarekri Adriva--ı h.1< denizirde İtah·an limanı Bari- ı 

ao..._,.... öçler palı.tına iltihak 
protokolllııü imzalıyan Romanya 

B11fveldli General Antoneslru 

ye son derece muvaffakivetli bir 
taarruz yaımnştır. Bombalar iskele 1 

üzerinde infiliik etmiş ve ı?arP is-
ikelesi civarında bü,·ük bir vanı?ına 
sebebiyet ·verilmistir. 

Esas demiryolu istasyonunda ''u- ı 
ku bulan bir infilak bütün sehrı 
aydınla\.nııştır. Petrol tasfiyehane- 1 

.. . ~. ,, ,-· 
sı : ın " ıus r ~ .;:. 
kim5z:.ı b _y-ın~tı 
•Ulus• refikim.ı. bu sabah ç;knn 

sayısında. Aln;an bi!yük tJcısı J:o"'on 
Papen'in asa[!::Jak1 bevanatını nes-ı 
rctmektedir: 

, _ Bcrlinde ika·metım esnasında 
1 

~va y.ıpmıs oldui!um beyanaıa. 
Almanyadan dönüsümde Türk l;a-

leri yanına atılan bombalar büviik sınında muttali oldum''" cok h~v- j 
ya~nlar ve şiddetli infilaklar ika ret ettım. Sunu ehemmh·etlc kay-
etmiştir. Yangınlar 80 kilometre detmek iserim kı bu mefruz be -
mesafede bulunan Taranto sehrini 1 yanala bai'.l&nan bütün tcrııpler 
bombardıman eden dii!er İngiliz tamamen esa'5ızdır. 
ta-vyarecileri tarafından eörülebil- Cünkü ben asla bövle bnanatta 
mi.ştir. Bu bombardımana iştirak ı bulunmadım. Esru;en bu cibi bcva-
eden bütün İngifa tav\·areleri üs- nal. her türlü siyasi tean:Cile mu- 1 

)erine avdet elmislerdir. ı?a,•ir ol_u_r_d_u_.•~o----
Bundan başka İngiliz lxmıbardı· 

man tavvare~ri Yunan cephesin -
de Göriceden 40 kilometre mesa -
fede ıbulunan Pagradetzden ric';;t ı 
etmekte olan İtalvan ·kıtaaının mu· 

l 
,rasala halarını bambardıman ve 
tahrip etmiştir. Yanııınlar ve infi
liklar vuku bulmustur. Bütün 1n
ııiliz tayyareleri üslerine avdet et
rni$lerdir. 

Bir kafile Elen 
genci daha 

cepheye gitti 

Işık karartma faa
liyeti yolunda! 

Limantmızdaki 

Yunan bai kçı 
gemileri de 
donatı idi 

Yunan tebaası ııenderden asker
lik çağında bulunanlardan üçüncü 
kafile de dün ı:ecekı kon\'ansivo • 
nelle Sirkeciden hareket et.mis ve 
akrabaları ile dostları tarafından 
istasyonda tezahüratla uiturlan -
mıstır. Vapur seferlerinde, bankaların me

sai saatlerinde tadilat yapıldı 
Işıkları karartma ve maskeleme 

işi muvafafkiyetle devam etmek -
tedir. Evvelce söJiülmüş olan so
kak lambalarından 50 si dün gece 
maskesiz olarak saat 20 ye kadar 
yanmıştır. Bunlar bu gece S<1at 
19,38 da, 1arın gece saat 19 da ,,;;n
tlürüleceklerdir. 

Cep elektrik fenerlerine de mavi 
maske konulması meeburi tutul -
muwtur. Resmi dairelerin erken 
tatil edilmesi münasebetile vapur 
seferlerinde yarından itibaren ta· 
dilat yapılacaktır. Bu meyanda 
köprüden saat llt,30 da Haydar -
paşa ve tekmil Adalara kalkan 
vapur 15 dalı.ika geç kalkacaktır. 
Haydarpaşadan da sabahlan 

11,10 da hareket eden vapur 7,55 de, 
Büyükadadan 7,40 da kalkan va
Jt111' da 7,18 da kaldırılacaktır. Şeh
riıniııdeki bubların ekaerisi de 

'dlıeruı .. ~.illi .... 

at 9 dan 14 e kadar açık bulundu
raeaklardır. Emlak ve Eytam Ban
kasından maaş alan mütekait, ey
tam ve eramile tevuata başlanı -
lacai(ı ıaman için hazırlanan lis
tedeki eski tevziat saatleri şim
diden değiştirilerek bir saat ev -
veline alınmış ve tevziata sabah· 
lart saat 7 de başlanılması karar -
laştırılm~tır. 

Üniversitede de yarın sabahtan 
itibaren sabahları yarını saat er
ken olarak saat 8 bucukta derslere 
başlanılacak ve ecnebi dil tedrisatı 
da 16,30 da bitmiş olacaktır. Mek
tepler için de yeni evkat cetvel
leri hazırlanmaktadır. 
Beyoğlu ve İstanbuldaki sine

macılar seanslarını 1 saat evveline 
almışlardır. Bu akşam ve yarın -
dan itibaren tekmil sinemalar ge
eeleri saat 8 de başlıyacaklar ve 

a. ardır 

Diğer taraftan •Görice• nin Yu· 
nan ordusu tarafından isııalı mü
nasebetile limanımızdakı Yunan 
balıkcı ı?emileri donarunıs ve Be -
voğlundaki Elen birliilinde azalar 
kendi aralarında ziyafetler. eillen· 
celer tertip ·ederek elUenınislrdir. 

ASKER GÖZİLE 
CEPH.ELER . . . . 

ltalyanlar tekrar 
tutunabilecek ıiıi? 

Yunan cephesinden gelen ha -
berlere göre, Göricenin işgalinden 
sonra. vaziyet şöyle bir inkişaf 
göstermektedir: 

Simaldc. Göricenin işgalini mü· 
teakip Yunan ileri hareketi daha 

e mı3"' ·ede 

Fal..at; dün şehrimize geleceği
ni haber ~erdiğimiz örfi idare ku
mandanı Korgeneral Ali Riza Ar
tuokal gelip örfi idare bcvanna
mesi neşredilinci~·e kadar ~orn1al 
hayat şartlarında hicbir deği~iklik 
olmıyacaktır. lllerzifonda bulunan 
Komutan diin akşam saat 21 de 
Ankaraya dönmüştür. Korgeneral 
Ali Riza Artuokal ı•azi{esinin icap 
ettirdiği kdbirleri almak üzere 
dün akşamdan itibaren Ankara -
da temaslarına geçmi~lir. Bu sn· 
bah da saat 10 da Milli Müdafaa 
Vekilimiz Saffet Arıkan ve saat 
11 de Dahiliye Vekilimiz raik 
ÖLtraı.. tarafından kabul olun -
mu~tur. 

KOMt:TA.1'\I DİREKTİFLER 
\'ERDİ 

()rfi idnrc ınıntak1''\1ndaki alı
n2cak tedbirler lı:ıkkıntla ıliiıı ak· 
sanı ı.ırfıın 'e telgrafla kap eden 
dirrktifleri veren Kumi.indnn bu 
a\.-"an1ki ck .. prt"~lc Ankaradan ha-
reketle Yartn sabah şc-hrin1ize ge
lecek 'c Orfi idare kanununun \·er
diği ,.olahi~etlcr dahilinde ne gi· 
bi tedbirler alınarai(mı. J..onacak 
tarri:datı bildiren bir be\annanıe 
lıl"'>redl'ccktir. Örfi idar~ Komu-
1anlığı merke1inin şehrin1iz ola -
~aftı zannedilmek1edir. 

•- Gürü:yorsunuz ki heniiz y '\ 

(Dc1'amı 3 üncü sahifede) 
ı----

Fen Fakültesin· 

l de bir diploma 
1 &ahtekarlığ-.:. 
Bir k&çya~dır de\.•am 
j eden sahtekarhk 

J t~.~=ı~! F= ~~!!~~~b~?kac 
\ yıdaııberı dpvam eden ger.l lıır dip

loma sahtekHrhğının mt·yrlana çıkarıl-

dı~ı habf'r \'erilmf'ktedn· lf.idı!"f' şud r: 
Fen!ttkül\e:-.t fızı\c profesbru D<>rr:

yed ,f'ylül df'\'resı imtıh~ırl C'\Takını 

tetkik ederkf'n. b:ızı evr;~k üzerinde 
tahrifBt yapıldığın: &unTıı.i& \'t· mc:::e1e 
Faktiltf' ko.ı.nalile to.ılıkik ... ta ba~:anmış, 

( Detıamı 3 ün.cU sahifede J 
--------- ----- --

Fatihte gizli bir mez
baha bulundu 

Yeni kesilmiş koyun etleri, postlar, bıçaklar 
ve teraziler müsadere edildi 

Fatih~ Çarsambada Hamsi so- 1 

kaii.ın<la 11 numarada oturan Salih 
oi!lu Haliliıı evini ı:ızli bır mezbaha 
haline ı:etirip et kacakcılığı yap
tıiı haber alınmı.s ve dün burası 
basılınışlır. 

Evın mulfai':ında yeni kesilmis 

ÇERÇEVE ---

3 kovun. 25 kilo parca et. kıvma 
makinelPri cenl!<'llPT. bıcaklar. te
razıler. basküller. eslu dirhemler 
buJunmustur. Mutfaeın yanındaki 
ahır<ia da 8 canlı k-0\·un, 3 keçi ve 
veni kesilmıs n kovun Jl()Stu ile 
1 kuzu. 1 ke<:ı pc:o:<t ubulunmuştıİr. 

Karanlıkta ••• 
Dün ışıksız İstanbulun ede -

biyat ve ideoloc)·asını yapmıya 
çalıştım. Bugün de mizahuıı de
uemek istiyorum. 

Ağlatıeı ve güldiirü<ii, düşün
dürücü ,.e unutturucu, haşyet 
veya ber büJük davada madal
yonuıı ters tarafı öyle tuhaf ki!. 

• Hadiseleri, madde cephesi.le 
iktısadi istismar planına intikal 
ettinnenin büyük deh3sını tem
sil eden Yahudilik: ister Türk, 
ister Rum, ister Ermeni. ister 
Yahudide Yahudilik: ilk bu
luşlarını ışıkların kararacağı 
günde piyasaya atmıştı. 
Beyoğlu sokakları, koyu ma

vi, ko~·u kurşuni ve siyah kliğtt 
satan çocuklarla dolmuştu: 

- Kağıt, kiığıt!. Işıklan ka
rartıyor!. Pencerelere, limba • 
tara ,kağıt!. 

• 
(Babıali) yokuşundan iner -

ken de, bir kitapçı dükkanının 
önünde müthiş bir kalabalık 

"rtlü 

NECiP F AZJL KJSAKOREK 

Allah, Allah!. Yoksa Türk e
debiı·atının beklediği büyük 
tenkit ve ölçü eseri mi çıkmıştı? 
Yaklaşınca ne göreyim!!!. 

Kitapı· ı, camekandaki kitap
ların üstüne. )·üzlerce, e,·et yüz 
)erce üstüı•ane şeklinde elek
trika feneri Jığınıştı. 

Ne garip. ne garip!. 
Herhalde kitapçı bu tedbiri, 

bir kitap satınalan oku) ucu o 
nu Qkoyabilsin diJ e bir de fe
ner satmak için düşünnwmişti. 

Manevi ışık tüccarı, hü\"iye
tini maddi ışık tüccarı, değişti
ri,·ermi~ti. 

• 
Beyoğlnnun zifiri karanlılı: 

biiyük caddesinde, ateş böcek
leri gibi benek benek fener 
ışıkları ... 

Her ışık. önden giden kadınıı. 
bacaklannı çerçevelemekte ... 

Öyle ya: insa11 yolunu gör -
meğe muhtaç_. Yolo kadın ba-



Bekçileri 
kontrol 

Her mahallede geceleri 
halkın nöbetle bekçilen 

kontrol etmeleri 
istenildi 

IJlMJ.ıvl 
"Mahfiller,, 
'ka yrıaklar ,,! 

Pasif 
koı·unma 

Şahsi techizat bedelleri 
bina vergisi nisbetinde 

ev sahiplerinden 

F ;d;jj';;'i i[ ~-~ ~ 
1 

Cermenlik karşı>ll 

No: -s 

Deniz 
'PJULAR 

iDARESi 

Sular idaresi, abonelerden, 

evin senedini, ev sahibinin 

bizzat kendisini ve bir de ke
fili, muamele yapılırken » 
hemchal istiyormuş! 

Maaı cüzdanı, nüfus kağı
dı, sıhhat raporu, aşı şahadet· 

namesi istemiyorlar mı?. 

DELiLERiN 

BAY RAMi 

Mazhar Osman hmarhane 

ser tabibliğinden istifa etti. 

Günün en mühim istifa habe

ri ! Acaba, bu haber karşısın

da deliler ne yapıyor?. Bay

ram mı yapıyor, dersiniz?. 

Deliye hergün bayramnuı .. 

Faka~, Mazhar Osman, mu • 

hakkak ki deliler için bir ka.

yıptır. Acı mı, tatlı mı kayıp, 

oras.nı kendileri bilir. 

LAF ATAN 

KADINLAR 

Geceleri, sokaklu- kara~ 

lık olunca, erkeklere laf atan 

60 kadın yakalanmış .. Bu ne 

hal?. Biz, zannederdik ki ka

ranlıkta, bazı çaplan deli

kanlılar istifade edecek .. Ar

tık,Beyoğlu cadde.inden ge

çereken, namusuınu:ıu rab • 

bim korusun! 

HAFIZA 
- -
ZAYJFLIGI 

Haber refikimiz benim kiıın 
olduğumu soruyor. Reisimiz 

Hakkı Tarık Uı aynı bina i

çindedir. Kim olduğumu ona 

soruvenelerdi •• Burhan Cava• 

dın haberini de ondan alıver

sinler •• 

Rahmi Yağıza gelince: A· 
yol, habercilerin hafızası ne 

kadar zayıflamıt?. Bu arka

d&Jımız, senelerce haberde 

de çalıfb, tefrikalar yazdı. 

Arkadatınızı ne çabuk unut

tunuz?. 
AHMET RAUF 

l~I 

Mahalle bekçilerinin ~eri her 
vakit mahallelerini dolaşarak: dahaj 
iyi calışmalarını temin icin bazı 
halıtınıız tarafından emnivet mü
dürlüğüne giızcl bir teklif yapıl - ı 
mıştır. 

Halen tetltilı:. edilmekte olan ha 
teklife göre mahalle bekcilerinin ı 
avlık ücretlerini esasen mahalle 
ha.Ltı vermekte olduklarından on
ların mesailerini halk da kontrol ı 
etmelidirler. Bunun icin de ııece -
leri her rnaJ1allede bir evden bir 
şahıs nöbetçi kalarak bekçilerin 
uyuyup uyuma<iıkların:. çalısma
larını tetkik e~lidirler. Bu .su -
retle; no'bet cet~llerinde ev ba -
~ına uzun bir fasıladan sonra 
ndbet diliıeceitinden ma:halleli bun
dan tabiatile yorulmıvacaktır. 

BEKC1LER GÜNDÜZ 
ÇALIŞTIRIL.."'1IY ACAK 

Her mahallede nöbetçi~ gecenin 
ııayri muayyen saatlerind<! mahal
levi dolasııı Oekçiyi arayacak ve 
defterini imzalıyarak uvuklavuı U· 
yul<lamadrinnı tetltik edecektlr. 
Diğer taraftan bekçiler .ııündU. J 

!eri ne karakollarda ne de sair 
verlerde kat'h·yen ealıştırtlmıva • 
c:ı:klardır. ----o----
Ankara Tıp F akülteıine 900 
bin liraya bir klinik ilave 

olunacak 
Ankarada yeni vücude l!!etirilen 

tıp fakültesine peyderpey veni kli
nikler ilave edilmektedir. Bu ke
re de hamam 6nündc bir cdoj:(um 
ve nisaiye kliniği> insa olunması 
kararlaştırılmıştır. Bu kliniğin in
saatma dokuz yuz elli dokuz bin 
lira sarfolu'lacaktır Bu suretle 
Ankara tıp fakultesi sür'atle ııe
genişlcti!mis olacaktır. 

--<>-
Doktorlar albümü 

Üçüncü mıntaka chlıiıa odası. 
odava kayıtlı azanm resimlerin
den mürekkep bir albüm :ınevdana 
getirilmesi i<;in çalışmaktadır. 

Bu suretle doktorlarımızın re -
simlerini bir arada ııönnek kabil 
olacaktır. 

Bu aııır, ayni zamanila küstahlık 
asrı el~a. Tarihin hi~bir devrinde, 
devletler birbirlerine karşı bu de
reC10 küstahça W atınamıı;lar, en 
sayılı c:ilıangirler bu kadar üst 
peree kenuşmamJ.'ılar; fatihler 
milletlerin i'zetinef>ini bugünkti 
kadar hiçe saymanııslardır. 

Bir gün, Jıalnyors.:ınuz, İtalya· 
nııı bilmem hangi mahfilleri, Tür
ki~nin vaziyetini ta<rih etmesi 
liizıın geldiğini hatırlahyor. Bu 
•n1a.hfiller•, hu •kaynaklar•, bu 
•müşahitler•, •haber alım men • 
balar, kimılir. kimin nesidir?. 

Ortaya bir lıif ah~·orlar. Çek~ 
kebildiğin. tarafa.. Garip, tuhaf 
bir lisan. iğvicaçlı bir cümle ter
tibi, kanbur kunbur bir üslüp ... 

Bu •mahfiller> in. bu ·kaynak
lar. ın lisonı daima böyle oluyor. 
lakırdıları, ağızlarında eveliyor -
lar, geveliyorlar, başını ,..np, gö
zünü kör ediyorlar. 

İnsan, ya konu~ur, ya susar. 
Dobra dobra laf ehnekten çekinen 
bu •mabfilkr- in bu garip tarzı 
beyanı, şunu gösterir ki, bu ağız
ları dimağa hağlı~an sinirler, kor
kudan tiril tiril titremektedir. 

Bu garip ıanar, politika dili ole 
değildir. Politika demek, ıevele • 
mek, bkelemek nıi. demektir?. 

Roma ile, bizim hiçbir a\J.'iveri
ş.imiz yak .. Hal böyle olunca, Tür
kiyenin \•azi)'Ctiaden onlara ne?. 
Karagömlekliler, bizim oturduğu-
1nuza, kalktığımıza ne karışıyor • 
la:r?. 

Müstakil brr de\'letin, bahusus 
'1'iirkiyt gibi bir devletin tuturnu
mı d:ıir beyanı mütulea etmek, 
daha ileri giderek ihtarlartla bu
lunmak J..iistabhk hudndu içinde 
bile kalmaz, daha fada Jıir ŞCJ 
olur. 

Biz, yolun1u'1.ı biliriz, Sinyerlar! 
S!z, kenannda bulWtduğuauz uçu
rumun cleri?tliğine bakın!. 

REŞAT FEYZi 

alı naca~ 
. Pasif korunma n<zamnamesine 

1 
Icra Vekilleri Heyetince yeni bazı: 
hükümler konukiuitunu vazını> -
tık. Bu hükümlerden bir tanesi ı 
şudur: 

•Sah.si techizat bedelleri tutarı 
mahalle veva sokaklardaki bina 1 
sahiplerinden bina ver~ileri nls
betinde aLnac:<k para ile karsı.la - ! 
nır. Bu para beledh·elerce toplanıp 
nazım hesaplar faslına kayıt ve 
yalnız mahalle itfaiveı9inin şahsi 
techizatına sarfedilir.> \ 

Yeni poata ve telgraf tayinleri 

Kayseri P. T. T. merkez müdürü 
B. Mehmet Rüştü Kartal Diyari:ıa
kır P. T. T. merkez müdürlütüne, 
Diyaııbakır p, T. T. merkez müdfuü 
Emin A~a Kayseri P. T. T. mü· 
dürlüiıüne, adli tebliııat işleri mü· 
dürü Ahmet Hamdi Jilrol Posta iş
leri reis muavinliğine, posta işleri 
reis muavini Cafer Tayyar Üstün
çar acili tebligat isleri müdürlüğii
ne naklen tavni edilmişleroir. 

----<>---

Köy salmaları hakkında yeni 
bir err.:r 

Köy salınalarırun köylüler ara
sında ad.ilime bir tarzda tevzi olun
ması ve vıkla yalnız bir kere, o da 
kanunusani avında salma alınma
sı dün Dahiliye Vekaletinden vi
lavetlere tebliit olunın11$tur. 

Bu tebliğe göre salınaların en 
vüksek haddi 20 lirayı ııeçroiyerek
tir. 
~ 

Orta okul eleme imtihanında 
muvaffak olamıyan talebeler 

için bir emir ı 
Devlet orta okul eleme imitha

nınıla muvaffak olaını yan talebeler 
Sanatoryomda talebe ve hakkında dün maarif Vekaletinden 

maarif müdürlü.i!iine şu emir gön· 
muallimlerden kaç para derilmiştir: 

alınacak? cDevlet orta okul imtihanın<lıl 
Maarii Vekiıleti Valdcbağındaki muvaffak olamıvan talebenin son

sanatoryom ,.e prevantörvom için raki imtihanlarını başka bir yere 
ücretleri su suretle tesbit etmi.stir: naklettirmesi ancak Vcl<illil?in mü

·Muallimlerden ve memurlar - sadeıı.ile mümkün görüldüıfünden 
dan ı:ırevantoryam kin ıı;ünde 80 bu ııibi talebeye herhanı!İ bir ve-

Resmi kiiıtlar imha kurus. sanatorvom için 120 kuruş sika verilmeSine mahal voktur. 
ia:;e ve tedavi masrafı istifa olu- Bu luıbil talebeden, imtihan ta -

olunmıyaack l.imetnımıesinin 58 inci maddesine 
İmhası takarrür eden resınl ev- n~~lebelerden ise prevııntorvom ıııöre smı1ta kalma vaziyetini kabul 

rakın kai!ıt imalinıde kullarulmak kin ht!r ı:rün 70 kuruş, sanaoryom Meıılere. nakil taıroirinde. tasdiılı:· 
üzere İzmit kağıt fabrikasına ,gön- icin de 100 kurus alınır.> name verilmesi ta,biidir.> 
derilmesi Dahili ve Vekaletinden ~=~=~=====:===~ / OC:~;;::::::;;;;;;:;;;:::::::::;;;:;;;::::::::~ 
tekmil resmi dairelere tebliğ olu& "~ · · 1 1 muştur.Gönderilecckkağıtlaras- KÜÇÜK HABERLER p o L ı s 
ıı:ari 15 ton olacaktır. VE * Fenerde bir yağ fabrikasında ça- l M AH K E 1\1 ELER 

Açık i4 ve memuriyetler 
Ticaret VekAleti 170 ıer lira aylık üc

retle ve miL·baka ile muhtelif rapor
törler aramaktadır. Talipler mer.kiir 
Vektiletin charicl ticaret dalresl mü -
dürlüğü• ne müracaat etmektedirler, 

t..tT',j, .. -rsite rı-.n lah""tiltesinin nebatat 
enstıtusüne tF..!penciyarl nebatat> için 
bir asistan aranılmaktadır. 

lı;an Sal.h oğlu Eı;at stimle yanDllŞ, ·-------------" 
kal<lJrı!dığı hastanede pansımanı ya. -

pıldıkt.an sonra. e~·iDe nakledilirken 

ölm~\ür. 

* Kahraman oroumuza gtındedlmdt 
üzere Halb.evlcrinde toplanmakta olan 

ilk parti eşya on •ekiz bin parçayı bul-
muştur. * Ticaret \' e:t&kti yanlış .ta tura 
verenler hakkır.da şiddetli takibat ya-

Saklanan demir 
değil, çelikmiş ! 

J aınııocvan :isminde bir demir 
tacirinin KuınkapKlaki evinde 2500 
liralık demir sakladığı zabıtaya .ih
bar edilmiştir. Yapılan araştırma
larda demırler bulunmuıı ve Jam-

OSMANLI - İT ALYA HARBİNDE TR.A BLUS
GARB ve ADALAR MUHAREBESı 

Söyle bakalım, 
- Yolda yapılacak gihi olsa bu· 

raya gelirken ikrınl <derdik pa -
şanı .. Kazan boruları akıyor. Bun
ları muayene ve taınir etnıek ıa -
zım. Geminin y•lu bu JÜzden hay
li düştü. Tamir edilmeden İzmire 
gönderildiği takdirde daha büyiik 
masraflarla tekmil kazanların de
ğiştirilmesi ihtiyacı meydana çı
lı:nr. Binaenaleyh ola111.az. 

!Hahmut i\1uhtar paşa sustu. Bir 
dakika kadar bekledi.. Tavrında 
Vasıf Beyin wyledij:i mahzurlar
dan hoşlanmadığı, bunu rnuha -
keme ve münakaşa ettiği belli o
luyordu. Karşılıklı siilı.ll.t içinde 
geçen dakikalann arasında Bah
riye Nazırı yerinden kalktı. Va
ıf Beye: 

- Siz buraıla iteni bekleyin .. 
Ben biraz dışarı çılı:aeağım! 

Diyerek kılıcını kuşaııtlı. Oda
dan çıktL 

VaStf bey bu harekete bir ma
na vermeğc uğraşırken dı~ardan 
bir uskur sesi naıııarı dikkatini cel
betti. Kalktı, pencereden baktL. 
Ha;vretle durakladı. 

Kendisini odada bırakıp: 
- Şimdi geleceğim .. Ben gelin

ciye kadar buradan ayrılmayın!. 
Diyen Nazırın nezaret istimbotu 

ile Divanhane iskcl~sindcn ayrıl
dığını gördü. 31 mart vak'asında 
beraber Selaniğe kaçtıkları, yine 
birlikte hareket ordusunda nefer 
kıyafetine girerek İstanbula gel
dikleri, .raşayı pek iyi biliyordu. 
Bu hareketin mahi~·etini anla .. 
makta gecikmiyen Barbaros sü -
varisi derlıal nezaretten çıktı. Köp
rüye geldi. Hazır bıılıına!' vapura 
atlıyarak Adaya geçti. iskeleden 
bir kayık kiralıynrak Barbarosa 
döndü. 

Mahmut Muhtar paşayı getiren. 
n"2aret istimbotu ile Vasıf beyin 
sandalı ayni zamanda Barbaroısa 
varmışlar, Nazır iskele merdive
nine yanaşmış, süvari sancak lwa.
barından gemiye girmişti. 

Mahmut Muhtar paşayı tanımı
yan hımbar ağzı nöbetçileri tek
dire uğ1'8dılar. Nazır nöbet~i za
bitini ~ğırttı. Henüz Nazırı ~ah
san tanımıyan mülirime: 

- Ben kimim?. 
Diye ~ddotli bir tavırla sordu .. 

Nöbetçi zabitinin &özleri, nezaret 
istimltotunun direğindeki Nazır 
forsunu ararken Vasıf bey oraya 
bsmuı;, nöbetçi zabitinin durak
\amasile hiddeti artarak sert, sert 
sualini tekrarlıyan Nazırın: 

- Söyle lıakalım, ben kimim? 
Cümlesine aslı.erce bir seHim ça-

klp: • 
- Bahriye Nazırı Mahmut Muh

tar Pasa bazretlerisiniz paşam! 
Cevabını yapıştırmış, il!ive et

m.işti: 
- Nöbetçi zabitinin sizi tanı -

mamasını henüz yoldan &el.mit 
0JmMH1a ve kabine tebeddülü sı-

ben kimim? 
ralarında Almaııyada bulunma -
sına bağı~lı)·acağınızı limit ederim. 
Nazır Vasıf beye tuhaf bir yan 

bakışla göz attık.tau sonra karşı
sında ezilip büzülen nöbetçi za .. 
bitini bir tarafa bıraktı. Süvariye: 

- OOtün zabitan ve efradınıza 
mafe,·k makan1Jarın forsunu, isim 
ve rübelerini ebiksiz öğretmeniz 
13.zını!. 

Diyerek geıniyi geznıek arzusu .. 
nu da izhar etmiş, Sii\·ari bizzat 
Nazırın hizmetine ko.~muş, Barba
rosu kendi kılavnzlugile gezdir -
meğe başlamıştı. 

Üst güverte, taretler, borda top
ları, manga ve makine dairesini do
laşan Bahriye Nazırı Vasıf beye 
sordu: 

- Kazan dairesi nerede? 
- Burada paşam!. 
- Onu da gösrmek istiyenım!. 
Bu söz Vasıf beye Nazırın m.alı.

sadını anlatmağa ki.fi geldi. Mah· 
mut Muhtar paşa nezarette, ge -
minin hınire hareketini alıkoy -
mak için kazan borularının su 
sızdırdığını iddia eden süvariye 
itimat etmiyerek onu divanhane
de bırakıp kendisi zırhlıya gel
nıişti. 

Bu anlayış Vasıf kaptanın canını 
sıktı. O anda bu meraklı Nazıra 
bir gemici mnzipliği yapmayı ka
rarlaştırdı. Kazan dairesine gö -
türmek için emre hazır olduğunu 
bildirirken hareket tarzını da çiz
mişti. 

Nazırı kazan dairesinin ön ka
pısından götüreceğine, arka ta -
rafta kömürlüğe inen çok dik ve 
uzun, adeta şeytan çarmıhını an
dıran merdivenin başına getirdi. 
Karanlık bir kuyu ağzı gibi siyah 
bir görünüşle göz ürkiiten kazan 
dairesinin metlıalini işaret etti: 

- Geldik P•'8lll! Kazan dairesi 
·burası .. 

Mulltar paşa emretti: 
- Pekalil .. Yel gösterhl de ine

lim.. 
Süvari; Nazınn lalt~a ltıaputuna 

ve mahmuzlanna işaret etti: 
- Merdiven çok dar ve çok 

diktir paşam. Mahmuzlarımzla ka
put \'e kılıcınızı çıkarsaım: rahat . . . , 
ıncrsınız .• 

Bahriye Nazın sağ elini kaputu
nun göğ5iine soktu, sol elini ar
kasna attı. B<>napartvari bir jestle 
vecize söyler gibi ilave etti: 

- Askerin üniforn1ası, kılıcı ve 
mahmuzları ancak öldükten sonra 
çık.ar!. Siz yol gösterin!. 

Vasıf kaptan ceketini ilikledi: 
- Başüstüne paşam, buyurun. 
Cümlesile uzun ve dimdik de

mir merdivene sarıldı. Karanlık 
bir kuyu ağzını andıran delikten 
isli alevlerin yalazları hrkolunan 
kazar dairesine çevik aclımlarla 
in:neğe ba~ladı .. 

(Devamı var) 

Resmi dairelerin davası 
Resmi dairelerin birbirleri aley

hıne dava açmamaları kararlaştırıl
mış. Bu navadi.s ne kadar hoşu -
muza gi ıtı. Geç bile kalmış bir 
karar. Şimdiye kadar. boy.una du
yardınız: Filan daire falanca dai
re aleyhinde şuray. devlete mü
racaat edere~-.. dava 31'..:'IlllŞ •• 

Tapu ve kada.,tro umum müdürlüğü 
fen milşavirliğinde mUnhal bulunan 
25 lira maaşlı t~tkik memurlulu ile 35 
lira maaşlı bir müfettiş muavinliği 

ic;;:n yüksek m~ktpe mezunları arasnda 
29/ll/9i0 tarihinde saat 15 de müsa -
baka iıntihanı yapılacaktır. 

pılmasını muıteka ticar~ı müdürlüğü.

ne bildirm istir. 
ııocvan bunların demir deW. celi.lı: AVRUPA HARBİNiN 
olduğunu ve celil?in de beyannaıne-

r.:ye karşı en biiyük muvaffaki -
yet diye göstermek istemişlerdir. 

Boşboııuna masraf ve vakit zi
yaı. Üstelik de garip!. 

Bundan sonra, resmi daireler a
rasındaki ihtilafı Vekiller heyeti 
ha il edecek. 

BURHAN CEVAT 

Talipler istida ile umum müdürlü -
ğe müracaat etnelidirtcr. 

Biri Zonguldak iktısat müdürlüj!il 
err.r;nde diğerl A'lkarada maadin umum 
nüldUrlüğü~de çalıslırıln::..._".( üzere iltl 
memur aranmaktadır. ~lüsabaka im -
tillaıu 27111il940 tarihinde saat 14 de 
yapılac.!klır. Talipler o a:ün &ölat 12 ye 
kadar C\"rakı mı.l.sbltelerile birlik!e İk
tısat Vekaleti zat i :eri mUJlirlüğüne 

mOracaat etmelidi_rler. 

Son T elgraf'm Edebi T efrikasa: 9 

Küçük nıı Yavas Gel! 
·SELAMI iZZET SEOES 

.. tivordu. Oı>suz sanki kor~ 
a:= tehdit altındavnuş hlssi ile ür
ucrivordu. 

Seslendi. Neden odadıın çrkıp git
m.sti? Neden sesi deği.,misti? 

- Cahil! .. Cahit!.. 
Kapının öte yanındaki oda ka

ranlıktL Gelmiyor, cevaıı vermi -
yordu. 

- Cahit! .. Cahit!.. 
Sesini duymamasına imkan yok-1 

t•.: cağınldıj!ını muhakkak işiti -
veırdu. Jale artık imdat dive hay· , 
kır•r ınbi. can korkusile bainrrvor
!lu Fakat ka~ ı< ı ki se ıı:örünmü.
yor cevao cı'<rnwordu. 

J le zangır zanıı:ır t;lryordtı: 
K ç c kaçmalıv m! 

acu-r orvcd o 
n y,ri • y('ll 

sözü gc!ıyordu: 
-Anne! 
Koşarak yatak odasına ııirdi. 

Küçük masa lambası yanıyordu. 
Kanepeye serdiği bevu gelın es -
va.bının ııö!geı;inden korktu. Bu 
esva.p sanki bir kefendi. Llmba • 
!arı yaktı. Aynanın önünde çiçelıi
ler duruyordu. Jale aynada takal
lüs etmis bir vüz ~rdü. Bu kendi 
yüz üidi. 

Tekraı- se;;lendi: 
-Cahit! .. Nerede,in Cahit!.. 
Anlayamıyor, mana veremivor, 

an '.:ı: ağa çalı.şınıvordu. Y alnı:ı bu 
evden. bu '>oş evden kaÇ!!""lk, l<ur
tulınak l ,t!ycrdu 

O nd hat rın.ı hi"'lilı:'-c- geldi. 
Hızrr :dcrr ela l zile 
I<: U ~ dL 

* Bağdattan bugünlerde yinoi ten 
kalay gelecektir. * İnhis•ırlıcı.r idaresi piyasaya yap -
rak sigara çıkarmağa da kar .. r vermiş.. 
tir. Bu suretle sigara kağıdından da 

tasarruf edilmiş ohıcak.Ur. * Dün şehrimizde hiçbir zabıta \'a.ıt-1 
ası kaydedilmem:ştir. * t.tcretli memurların ma.aşlı memu
riyeUere geçf.'bilmelerj için l\.'Ialiye Ve-

kftletindekl komi~yon tetkiklerine de-

l vam elmektcdir. llal:ı.n Vekiletlerdeki. 
ücretli kadr01ar tetki.k edilmektedir. 

Kıza ne <lıyecekti? Havdi kalk, 
giyin. beraber annemin evine ,gi
diyoruz! Dıycrr.czcli ya .. Hem bu 
evden ne diye. neden kaçıyordu. 
Nasıl olsa Cahit ı:clecekti .. 

Basını kaldırdı. kapıya baktı. 
E,;ikte Cahil duruyordu. Koca -

sıru ııörünce övle sevindi. öyle se
vindi ki. kahkahavı andıran bir 
çıji;lıkla: 

- Neredesin, nereye gittin! de-
di . 

Koştu, kocasının boynuna sa -
rılmak istedl Fakat Cahit, biraz 
evvelki ı;hi dalgındı, put gibi du
ruyor, önüne bakıyordu. 

- Cahil!. 
Cahit basını kaldırdı, jaleye 

baktı; sanki hiç tanımadıkı birine 
bakar gibi bakh, bakşlarile sanki: 

- Siz kimsiniz? diyordu. 
jale kocasna ~ı~;nan. dehale~ 

eden, yalvaran bir sesle: 
- Bilsen ne kadar korktum de

ıl.i. Neyse geldin, korkum geçti, ar
tık korkmuyorum. Bir an deliye 
dör.düm. Az kalsın hizmetciyi u
yanrurp kaçacaktnn.. Anuna ~ 
yapay11J1, sen .. (3h'r il'!'"'., ı;ağırdım., 
se:ıvc-rn d 
~~.na k] ' 1 kol 

ve tabi olına<lıitını sövlemistir. Bu YENİ MESELELERi 
iddia üzerine kcvfiyetin tahkiki 
için evrak emniyet müdürlü.i!iine 
iade edilmistir. 

Bir namus düşmanı 
Nesip adında birisi 12 yaşında 

İhsan adında bir cocui(u kendisine 
ba:k:mak ve ise yerleı;tirmek vadile 
karıdınnıs ve vanıııda alıl<ovaralı: 
tecavüzde bulunmuştur. 

İkinci arıırceza mahkemesi. bu 
suçundan dolayı Nesibi iki sene. 
bir ay hapis cezasına mahklım et
miştir. 

laruu açacak, onu kucaklıyacai: 
dive bekledi. 

Cahit ktm'.!damıyordu. Söylenen 
şeylerin manasını ka\Tıyamıyan, 
kauamağa çall.'lan bir adam gibi 
dinli"ordu. 

jale kollarını kaldırdı, Calıidin 
omuzlarına dayamak istedi. Cahit 
geriledi, dı::dak büktü: 

- Küçük hanım yavaş gel!. Hem 
benim burada ne j,;im var? Sen.iıı 
ne isin var burada?. 

Döndü, aynaya baktı: 
- Üstümde frak var?. Neden 

frak ,l(iydim ?. Bu gece bak> yok.. 
Yann çalışacağım.. Yaml.ıcak a
cele bir resim var. Yarın sabaha 
hazır bulunmak için bu geceyi a
te1',ede geçireceaim. 

Durdu, jaleye baktı ve lekrar 
sordu: 

- Peki amma, senin burada >
şın ne?. Buraya niye geldin?. 

Bunu öyle bir soruş sordu ki, 
jale gözleri yerınden u.i(nyaralı: 
geriledi. Bu adamın çılciırdılt.na 
artık şüphesi iulmamıştı. Evet, 
buna şilpbe yotıı, bu adam :va deli , 
\ a rl>oştu. 

Adriyatik ile 
Bahriahmer •. 

Söz söylemek insanın birikmiş 
düşüncelerini boşaltınağ.ı ~·araılıCı 
için faydalıdır. Eğer birikıni~ dü
şünceler nutuk ile, yazı ile etrafa 
in1İ4U etmezse sahibini çok Y• 
rar. Bilhassa (Üzel söz söylemek 
iktidarına malik olanlar karşıla -
rıuıla kendilerini dinliyenlere ha
liıı ıztırap ,·erici düşüncelcci yeri
ne iııtilı:b~lin parlak üınitlcrind
hahııctmeyi de çok iyi bilirler. Bu
günkü ı:-ibi çetin bir harp iç.inde 
uğranılan türlü tür!\ii inkisarı ha
yal de zamanın siyasi edebiyat. i
çin yeni nömuneler gösteren nu -
tulı.larla örtülmek isteniyor 

Bir zamaıılar İtalyanların İnril
tere ile arası ı;çıldıkça Balkanlar
da kendilerine yeni dostluklar te
min etmejie çalışanlar ırörülüyor
du. İtte o •anı.anki Be)&rat - Bo
ma dostlujiu da menbaını hep hwı. 
dan ah:vMdu. İtalya ile Yugosı-
ya arasındaki eski geÇmsi•lik -
tık bir tarafa lurakilmelı diye B
şüııüyorlarclı. İngiltere ile İt.Qa 
arasmıla bir ıJiiın lı.a•.. çıke
Boma - BclpH geçimsixlljlll.ı-. 
Lonılranıu iatiafde ed-ei ....... 
ediliyor<lu. Adriyatik de..W salıil
lerincle Yugoslavya ile itaı,....._ 
birWrlerile ihtmf ballad· l>alu.-m- İngilter..U. h......_ eı .. -
rişli olacaktı. Omm i~ 937 ..._ 
tıAda Belgnıd ile Koma u mw 
lımalruıan nul.qrn:ıya 1taı,....ı.r 
Iü:rnmundan ziyı>dc eh~ 
verir gtirünınüılı:r, lnuıu t~ 

Yugoslavl a tarafı için bu anlaş
madan dalın başka faydalar elde e
diliyordu. Belgrad hiikfuneti ile 
geçinemiyen Hırvatlaran birçoğu 
İtalyaya geçiyorlardı. Yugoslav 
Kral~ ikinci Aleksandrın suikaste 
kurban gitmesi de Hırvatların teş
kilil.tı ~·üzüııden olduğu anlaşıl -
mıştı. Artık Yugo•lavyadan ka -
çan Ilırvatlar İtalyada yüz bula
nuyacaklardı. İtalyanın Balkan -
larda nüfuzunu arttırması o za· 
man bazı Avrupalı siyasi muhar
rirlerce şöyle görülmek istendi: 
Avrupanın cenubu şarkisine 

doğru yürümek istiyen Alnıanya
ya karşı bu bir engel olacaktır, 
dediler. Fakat besbelli idi ki İtal
ya bir taraftan Belgrat ile anla
şı.rken diğer taraftan da Alman -
vanın muvafakati ile iş görüyardu. 

Balkanlarda İngiliz ve Fransız 
nüftıarmıı kırmak için İtalya ne 
oluna olsun Almanya ile ben -
berdi. Onun için Belgraclın Ro
lle anlaşmaA Berlin - ..,_ atila
verini kuvvetlendirecek nıalı'7et
te göriilmüştiir. 

İtalya için iki mühim -kta ı;iın
diye bclar gözönündea. apı tutal
madı diyerlardı: Adriy.WC tleniıô, 
Bahriahmer. 

Bir gön İııgiltatt it. kırvp p
ltıaaık diye itaı.,.a Adriyatikte -
se&e Jnraı.-wk istedi. Yq9 -
lavya ile ~ verditl eı.
miyet bundaa ileri gelmiştir. Fa
kat eıılddenberi ital~anların tik -
rin. Aaleniıôn anahtarları Baıla
rialıın.da --..uyan11U4. 

Bu da doinı çıkıyor, vebyi ı.u
nu da isNt e&yar. Lllıiıı Akde
ıti-zde bikim. olmalı. istiı- İtalya 
bugün Bııhriıılnnari ele ~ 
ıleiflı!!r. Omnı. içiıı yanılan «+ 

bırfh ... --- •• 

Sırplar 
~llf"ll 

Yazan: ALt KEMAL SU" ııcfl 
Sırbi&tanın ta!iinde öte<lc~ao· 

karış>k bir hal vardır. Bır ıatc<~~ 
!ar biivük bir imparatorl~k ka1· 
etmis olan Sıplar sonra buJlU ıelel 
bettiler. Her milletin b:ıstn~ ~ lr 
hallerden denecek. Fakat < r• ~ 
bü\'ümeğe kalkışınca türiıl ~ h"' 
tılar da bas ıı:österm· oldu. 9 ahi:' 
binden sonra Ayasta!onOS ıı-u '11" 
desile ceslm bir ülke ('!arak .~ı.; -
den tesis edilmek is•cnen .s ,., :ı
tanın yeni hudu•lan Bcrlııı . ~j) 
hedcsile tadil edılmekt~ıı ~er~ur • 
rnadı. Bosna - Herşeğin A vu5

. iJl' 
vava verilmesi Sırpları aYr1C.:,rı.r1 
k:sarı hayal" ui:trattı· Daha :J,.~ı 
Bulgarlarla da aralarında. runııP 
çıktı. Avusturya impara•0t' 53 • 

Sırplar lehindeki müzaherc ı ~er 
vesinde Bulgarlara bir ka:~esC' 
verilmedi. Fakat sözde şa~k JdiS • 
lesini .kökünden halletmek ı ıııır 
sile vırı:ılan, imzalanan :scr1~1~;ıl' 
ahedesi ne Sırpları. ne de 11.ıoıal' 
ları memnun edebi\ınıstı. 
biııbirler;ni kıskanl\·orlarıl. ·•rab 

1882 de Miliin Sırbistan k jİJP 
iliin edilmiş, Sırbistan da. ar~al~ 
ya nazarında müstakil bır 
olarak tanınmıştır. ·ııd"' 

Fakat memleketin tali: it· 
olsa )(erek. Dahildeki '"'ktJ3

• · nıP 
:birini takip ettikçe yine dünl~rJ 
nazarı Strbistanda cerevaıı 0 ro\lo 
facialara çevrilmiş bu~unuYk3;J• 
Kral Miliin az kalsın bır su_ıcr ta• 
kurban gitmiş olac.akt;. P'iraliıl 
raftan Karayorgi a:lcsı. de bi~ 
hak iddia ediyordu. Gızlı d ıı~l· 
tertrbat keşfedildi. Bu ara 3 5ır1" 
,garistanla da kavga cı)<II1a5 1 .rııısl' 
!arı daha saşırtmıs oldu .. ~t~ 
mağlup olınus. para· 1rı bı ııer ır 

93 harbinde Ruslarla bcra ~il" 
!arak Türkiye alevh!ne har~eıl 
mek suret ile kazaııd:kları. e~ ;il 
şöhreti de Bulgarlara yen~ !Yıl 
relile kavbediyorlardı. ~.ııl<J ıııel" 
Milim bu sırada ııüzcllı~ı .1~0ıı? hur bir Rus kadını ile C' . 1;ı.fl' 
ondan sonra da SırbistandslOl>illııı' 
sıklık arttıkça artmıstır. ~ı~..,ı> ~ 
da iki nüfuz carınsıvordU· ~ f"' 
turva yani Cermen ve RU 
İslıiv nüfuzları. r,ı' 

Kral Milim Avusturvava 
1:ı 1 !t 

tardı. Çünkü Bulgarlar~ .ka ,.şr" 
vusturvanın müzahereti ıse ıııiıed 
mamıstı. Halbuki aldıi!ı Ru~.k,sııı' 
Nataıi bilakis Çarın p0lı '

1 
kştl 

yürütmek istiyordu. Niha"le _, '1 

1• pre'~ 
koca ayrıldılar. En·c a .~ ~,. 

b·st3flW 11 
sonra Kral olarak Str ' iiS o 
sında kaç sene hük_üm silı;,'3ıaril~ 
Miliinın hayatını t:.ırlu s~ ,., ııt,. .k \'C •.-
merak uvandırır bir ht 3 ·r'·oı· . 1 !!~ • d• 
zetirlcr. Politika islerı e [asır.' ti 
sevdiği kadar zevk ,·e s3 

• ııa'' 
unutmıyan Milanın husus~ıl J{rı; 
burada Hızım dcğll. F~kal .

3
• ı:ıl'ı 

im aşın derecede A\'ustun S·'''. 
Cermen - taraftarı o lın~,ı . ıııı>~ 
hayatın en göze caroan bıı ,a 
~ıyetidir. Kral :.ı:ıan R

05 
0 ,1 '!, 

Isı.av - nüfuzu ile Ccrıncn h, ~ 
arasındaki Sı·b!st:ır'I:?. n.:ıkcfl~ ~· 1 

tutması liızı:n gelcccıı·nı dı ı 
.. 1 ı t ı· ı· itt.h3 ~ov 7 anıa wı~_: .; a' 

1 
f .. ı:: . :ı 

Sırbıstanın duşmunıd . '3J 
!tiin Avustw·ya ile R"' " ı r 
- · t n bir harp çıkarsa Strb: a JJI 
kalacaktır . 3 . l · 

rrıtıfl l >-' Milan daha uzun ıa d .• ;er r· 
kalamadı. Bin turlü en • 15~pdı 11 
vasi entrikalar ontı "rtık .. ~ııoıl~ 
mıslı. Sıro hükümdarı ~dl· )'er. 
evvel ihtivarlamıotı. ,·ekı e!<Saı~ 
oğlu on üc vaslarında ~J(Jııı'1 ,, 
getirildi. Fakat c-ıcuk ·i ı:ral ' 
vesavet altında. id.ı. yendar ıll~~ 
vedi vasına ııelıncıve k• 1ece~tı· 
leket nivabetle idare cd\ılr· ;,:! 
devre çok karısık oI.rnU> ,.,ır ~ 

Genç Kral birinci Al~.,c~ıı
böyle baslıyordu. ilk 'aPi!li1111 11 
olarak Sırplar arasında ı:n 3 a"Jv • 
tesis etmci!i görmu.>· 0~1< 9e 
sandıii:ı her şeyi kaldırt" ıJ1 
miştir. r'ıl'. 1~-

Fakat birinci Alek,s~3 b'~ ~3 
yaver olmadı. Çfü1ktı ~;staıı<l·d;ı11 
c!ava kurban gıttı. Sı_r ti· M3 ~ıt 
kümdar hanedanı defllS 1 ..ıııll· :,, 

1 ro" J'' seneler ,geçti. Çok şev e ııilfU• O' 
bistan 9H de eemıc_r\dı 5011r~~ 
karşı harbe ,girdi. dagı · ak el"~ 
h b .. ük' b' krallık olaf ıtı a uv ır 5ırP· eP 
Kral ikinci A!eksandr· ııırıesıll #' 
ve Sloven tebaasının te ııec111 eıır, 
için 929 da bir hareke ıekrııf it ı:I 
Sırplar ötedenberı ıı.~f. birı.1<1 
ııelnıişlefl Yalnız ını 1 .:~ 

·ı· yJr• 
Sın>ları kurtarabı ır. ·1ıiıı ııV 

S 
__ .., de tarı i ııP _. 
=er ııeçse diferi!l '(ti"'.' 

ctüitü. ana hatlar. keM:iJ!II (;el ıl /1' 
turmuvor: Vırktıle un ,ıe 0 

taraftarlılh etmis.:B.0
\.0 r. " 

kir eskimemis ııoruıtP (I' 
---- - n sıP" ...ı• 

l ış olB ~•" 

* 
Almanyaya yapı ın 0ıo ' 1 .0111 

dJn Y ..,. 
!erden bir kısmının un"'' " 
d.ığı babeı' a ıınmış tı r. il 11 , 

bilh"""" tı~bt ecza •;;:1erı rıı•:. ~ * Bazı r.veç mu • <' çı !f 
ketiıaiae demir, cıemır eM1 bil~ ..,.,P' 
d.......to hazır oldul<la~c 
terdir. Teltlifl« ıe<J<il< 

•• 



, 

Sisamda bir şeh
re ItalyanJar 
hücum etti 

ı\tina 24 (A.A.) - BBC: Yunan 
'ı •~t nnareti tarafın<ian neş -
"lnıış olan bir tcblii!e ııöre, İta!-

~ t tavvareleri dün_ Kefakınvırda 
!ı.ı ın şehrıni ve Korfu atlasını 
llıbaro.,man ctmişk?r ise de, ne 

l"'I' ve ne de insanca zayiat ol -
s ~Iştır. Bir düsman tayyareıııi 
ı.~ adasında Tiı!hani şehrine 
~"""'11ız ederek el bombaları atmıt 
~ llıitralyöz atesi acmısttr İnsanca 

l'iat yoktur. Lerostan gelen 4 
~IY_an muhriobi Tighaniye Hl daki-
ı. uı·en bir hücumda bulunmıış- ~ 
'<ll'1ır 

İt~lyanları tuzağa 
düıüren plan 

~,t•ııd~a 2t (A.A.)- •Taymi:a. 
ıa.ketesı, Görieenin zaptını Me • 
li 'asın askeri dehıhının biiyük 
j;~·ltıuvaffakiyeti olarak ;{öster -
~i 10ıı sonra, diyor ki; •ltolyaıı.lar, 
ı. ndos ve Epirde en ziyade mulı
ı. ı. oldukları zamanlarda kuvvet
~~1ni Gôriceye gönderı:ri~ICTdir. 
la naıı1ııar ise, Göricede Italyan
ı.;~ •.nesırul ederek, ütün kuvvet
'•d nı s~l cenaah yığmı~lar ve lıu
la dan ltalyan hatlarını bozmuş -

' ır 
~ İtal~anlar. 11:>keri hir gezinti ya
~1'•klarını ~annederek, cephede 
tı,~~barat teşkilatı bile vücude 
ı ,

1 
~'l?ıeıniflenlir. Tayyareler de 

ııı ltızalı arazide keşif yapııma -
ı.' 1lar ve Yunnnhlar kuvvetlerini 
ıi/·v~relere knı:şı gideme~·i pek iyi 

1nı~Jerdir .• 

Alman elçiliği de 
bayrak çekti 

la ı\tiııa 24 (A.A.) - GöriceJl.İn 
~:1• nıünasebctile Atinada yapı
'il· .~nlikler esnasında, Alman el- I 

1 
'ıtı de bayrak rek:nti~tir. 

~ . 
R"ıltere Hitlere b:ıhane 

vermemelidir 
~. l.ondra 24 (A.A.>-:- ·Deyli Meyh 
~ ı~<esı diyor ki: •ltalyanuı Yu
lik::~hlna verdiği iiltinıntonıun in
"- ltıı alınımshr. !\lusolini ikti
fta~a geldiğinden beri, niifuzu bu 
lııihar ~sağı düşmemişti. Fakat 
n4 \ erın her ne pal.asına olursa 
iar"n, nüfuzunu muhafaza etmek 
;ı:•ceği aşikardır. 

iıi 1•t1er, ya vaziyeti kurtanruık 
I~~ ·\Jınan kıtaatı gönderecek, ya
~iı ~a ınüdaha!e etnıiyecektir. 1-
!i,ıc; takdirde ltalya müskiil va-
1, ~·teıı kurtulmak için kunet
l·atırıi her erlin daha ziyade harcı-
ıak.tır. 

ı,, nı:ılterrnin vazifesi Hitlere ba
Lit-tıe vc~aıernektir. Yunanistana 
ıı, ~eı•eti seferiyenin ı;ündcril -
{'ı böyle bir hthane olabilir. 
l'ıi·~llız İngilterenin vnzife.3İ de
ı,,'. c. lıa\'ada hücumları sıklaş
lı~;'ak, ıaünakalatı dı:rdurmak, 
h,J· l- an h:ılkının nıaneviyatını 
d/"•aktır. O halk ki, M:ısolininin 
~(•:'raf ettiği 'eçilıle, ancak sulh 

'( 
1 .~-or. 

11 rıan is tanda her türlü 
bol · yiyecek 

~~\tiııa 24 ( A.A.)- Atina ajansı, 
ııı,,~a~ propogandasına kar~ılık ol
tııcıı. Uzere, yaptığı neşriyatta, iyi 
~~ ~ınat alan ınehafile atfen. Yu
'~ın"!andaki yiyecek ıııadd~leri 
'1ı 'Vaca kafidir. Yalnız et \e ek
~,:k vesika;·a tabidir. Diğer yi-

. ek.Ier bol bol vardır. 
~1•ll_'.1n propagandası Yunan 
~ nevıyatmın da bozuk olduğunu 
t'°,• e.tıni~tir. Halbuki son ~·apılan 
\'Uahuratın da ihsas cttij'.!i .ÜZl·re, 
%~an maneviyatı bilakis çok 
lı •ınmeldir. 

k ağar yaralı kafilesi 
Atin ada 

A.r 
ftar 1na 24 (A.A.) - İlk aitır varalı 
tar llesı ı\tinaya gelmiş ve halk ta
lı '~dan tezahüratla karsılanmış-
llıı U askerler. yaralarına raı:tmen 
ır · • arşı halkla berabı;ı oöyle-

• 'ır 

,lıı~ilizler Ergiriyi 
bonı b ı!adılar 

' ;_ı ~ a 24 (A.A.) - BBC: İ>ıg•lız 
~ '~ :. man ta,·yarelcri Yuna -
~ n l<laki üslerden hareket edere«. 
'ır/ ~t ~ktak ltalvan L su Er -
A ~ V om'lardıman et"' l •clir. 

" ter-crküzlcr ve tayyare 
Ilı 1d .!arı bombdardı~ 'lll edil
~ · Havanın fe. l ol :>ı~ ı vapılan 
11; ~"il tefor•• 3tile tesbit 'l ma-
• .ı · tur !talya üz rı mi -
l bt • sif ucu !arı yapı "Tiışt..r. 

l)ı v .ı. UL rı e de n apıl-

Yunan Kralının 
• orduyo emrı 

• • 
yevmısı 

Atina 24 (A.A.) - BBC: Elen
ler Kralı Jorj Yunan kara. deniz 

1 
ve ha\·a kuvvetlerine aşağıdaki em
ri vevmivi ~önder.miştir: 
cDüşmanı topraklanmrzdan de- r 

fetmek i<;in müc~eleve baslad1it>
mız zaman mılletın ve benLm sız
den beklOOi,!iimizi başaracağınuı -
dan emindim· 

Bu kadar .kısa bir zıımanda ka
naatimin dol!ru oldu~u isbat et
tii?inizden n ecdadımıza layık ol
duğunuzu cihana ~österdii?ini.ııden 
bahtiyarım. Millet s~ minnettar
dır. Çünkü şerefini kurtardıruz. 
Tarihimizde muhteşem yeni bir 
sahife açtınız. Sizlerle müftehirim.> 

Mıstrdan Yunanistana 
sevkiyat 

Kahift Z4 (A.A.)- B. B. C. 
Röyter ajansının Kahiredeki 

nuüıabirine göre, tank dafi top -
ları ve miihimmat sandıkları ta
şıyan İngiliz tayyareleri M1>ırdan 
Yunanistana hareket etmi~lerdir. 

Yunanistandaki lngiliz ' 
kuvvetleri 

Lendra 24 (A.A.)- B. B. C. 
Yunanistanda bulunan iınpa -

ratorluk knvntleriıtin Avustral-
~·elı, Yeni Zelandlı v.. İ:ıgilizler -
den müteşekkil olduğu dün Lon4-
rada öğrenilmiştir, 

1 ÖTEBERİ ·---
Denizaltıları 
karşısında 

sü.r'at 
Harpten evvelki bir 

deniz macerası ... 
Transatlantik kumpanyasının 

.Küba• vapuru: Portoriko'ya )!it
mek üzere 25 ağustosta Havr lima
nından hareket etnıisti. Kumandan, 
İriş, telsiz telı!rafla harp basladıi!ı 
haberini alınca şu emri verdi: 

- Herkes l!liverteye ... Tahlisiye 
kuşaklarını takınız... I 

Yolcular ve mürettebat bwıun 
bir tecrübe okluğunu bildikleri~ 
telaş ızöstenneden ve l!Ülerek tah
lisi ye kusaklarını taktılar, ııüver
teye cıktıJar. 

Yolculuk hik!isesiz Ye neş'eli ııe-1 
çiyordu. Geminin yanlarına. pen
cerelerin ızörünrnemesi icin büvült 
bezl~r ı:ıerilmisti. Geceleri bütün , 
ısıklar söndürülü\·ordu. 

7 ağusto~ta Port-dö-Fransa. 9 a-ı 
i'(ustosta Trinidada vasıl oldular. 
Rıhtımda İngiliz bayrakları dal -
.ııalanı yordu: 

- Bütün yolcular buram ine
cekler ... Bütün vü.k buraya boşal
tılacak .. 

Bu emir volcuların hoşuna ııit

mcJT. isti. Fakat caresizdi. İndıler, ı 
otelleı'e yerleştller. Ku'Jlandan, 
maıyetindeki zabitleri kamarasına 
topladı: 

- For - dö - Fransa döneceğiz .. 
Dedi. Gemide zabitlerden, tay

falardan, dört kadın hizmetçiden 
başka kimse kalmamıştı. 

•Küba. 11 eylülde limandan ay
rıldı, denize açıldı. İkinci gün nö
betçi zabiti bağırdı: 

- Kumandan! Güneşe bakınız, 
yolu degiştirdik mi?. 

Hakikaten ·k•.:mandan Viard, 
telsizle biı emir almıştı. Alman de
nizaltılarından sakınması ve ja
maik limanına gitmesi tavsiye o-

1 
lunuycdu. 
Kübanın yolunu değiştiı-'1ı~sine 

sebep bu idi. Kinustovn limanın
da geminin boyns: kUI rengine tah
vil olundu. 21 eylülde tekrar yola 
çıktı. Fakat yolda yine bi• Alman 
denizaltısının taarruzuna uğradı. 
Fakat sür"ati sayesinde kaçtı, ja
maik limanına girdi.. 

Tayyarelerden 
kurtulan bir 

lngiliz vapuru 
Nevyork M (A.A.) - İngiliz 

«Vestern Priace• vapurnnun kap
tanı bugün Nevyorka muvasala -
tında bildirmiştir k.i, llareket li
manından ancak 50 mil mcsafeıle 
iki diiı;man tayyaresinin bombar
dımanından kıırtulmuştur. Düş -
man tayyareleri diğer bir vapura 
taarruz etmi•lerdir. 

Vcstern Princc vapurunun 92 
yolcusu arasında İngiliz mübayaa 
konıis:vonunun beş azası ve 54 
miiltcci b11l11Duyordu. 

Sofyada bir Fin hey'eti 
Sofya 24 (A.A.)- Bir Finlan -

diya.ticaret heyeti Sofya)·a gel -
ıniştir. Bu heyet Finliuıdiya ile 
Bulgaristan arasında ticaret mü -
badelelerinin yeniden tesisi me
selc>.ini müzakere edecektir. Fin
landiya bilhassa Bulgar tütüule -
rine aliıka gösternıekte<l.ir. 

Dij'!er taraftan bir Bulgar tica
ret hc\'clİ de ilalyan - Bulgar ti
caret ~nlaşmasının tecdidiui mü
zakere için Roma.va gide.,.,ktir. 

Fransada iki levkif 
daha 

Clerınont Fcrrand 24 (A.A.) -
Havas: 
Fransanın en büvük tayyare 

• fabrika<:ılarından B. Demoitine ile 
eski nazırlardan sosvalist meb'uıı 
B. Montet'nin oğlu Jak Montet 
tevkif edilenı:k idareten Pelvazen 
şatosuna haııı;edibnişlerdir. 

Sovyetlerin Berlia 
sefiri değişti 

Moskova 2'l (A.A.) - Resmen 
bıldirildiiiine ııöre. So~ hariciye 
komiser muavini Dekamozov Soıv
yetlcr Birliğinin Bedin büvük el
ciliğine tayin edüınşitir. Sovvetler 
Bırliğinin simdik.i Berlin büvük el
çisi Chekvartzev vazifesinden af
fedllmiştir. 

Slovak Baıvekili 
Berlinde 

Londra 24 (A.A.) - Bugün Ber
line vasıl olacak olan Skıvakva Baş
vekil ve hariciye nazın Dr. Tuka
nın Slo,·akvruıın üçlü ııakta iltiha
kını mutazammın bir protokol imza 
edeceği tahmin edilmektedir. 

Duvr mıntakaaı bir 
saata döğüldü 

Londra 24 (AA.) - Uzun men
zilli A,lman topları bu sabah par
lak bir .ııiineş altında bir saat müd
detle Duvr mıntakasını baınlıar -
drman etmiştir. O esna.da Fransız 
sahilini kaplıvan sis arasından 'bir 
kac obüs gelmiştir. Fakat ne hasar 
ne de insanca zayiat vardrı. * Londra 24 ( A. A.) - Dün gec<: 
Berlinde tehlike :şareti v~rilıniş ve bu 
sabaha kadar sürmüştür. * Nevyork 2·1 (A. A.) ~ Amerilaı-

r·· F .... rı nezdindeki büyük el-;iliği-

ne B. Bullit yerine Amiral Leahy'nin 
tayin edildiğini B. Roosevelt, kAtibi 
vasıta~le bugün bildirm~tir. * Nimo; 24 (A. A.) - Lorrenden 
A1n1a~r tarafından tardedilcn 1,500 
kişiik lkı ko.lile Nimo e:elmıtir. * Nevy Jrk; 24 (A. A.) - İsveçin 
•Anten> vapuru, İrl:ındanın 250 mil 
garbında torpillenmiı oldui;unu, fakat 
henüz batmadığını telsizle bildirmiştir. * Rangon; 24 (A. A.) - Birmanya 
hükümeti de, Hindistanda olduğu gibi, 
dolarL olanların bazı istisnalarla bu pa ... 
rayı memleket parası mukabilinde hU
kfunete venneie davet eden bir karar 
alnuşhr. 

lzmit fabrikası siyah 
kağıt yapıyor 

- ........... N24SAA 
içindeki 

Hadiseler 
(Bu yazının metinleri Ana
dolu Ajansı bültenlerindeıı 
a!ııu=tır .) . 

TelhL. eden: MUAMMER ALATUB 
Hükumetimizin Botazlar -

takasında örfi idare ilanına karar 
verme.si üzerine, İngili% Röyter a
j.ınsmın siyasi muharriri diyor lıi: 
•Bu karar, '.l'ürkiyenin Balkanı.
dııki vaziyeti ciddi telakki ettiğiı&e 
•e gafil avlanmamağa azmet~ 
hulunduAuna yeni bir delildir. 
Türkiye, Almanyanın ne düşüne
ceğini kat'iyyen nazarı itibare al
rnaksızın. lüzumlu gördüğü ted -
birleri ittihaz etmekle tam isıikli
lini göstermiştir. Bu, yalnız ~
setli bir siyaset deii\, ayni zamaa
da mihverin üzerinde tesir yllfla
cak bir karardır .• 

ALMANYANIN HAKİKi 
MAKSADI NEYMİŞ? 

~fiistakil Fransız ajansının Lotııl
rndan bildirdiğine l'Öre, İngiliz ga
zeteleri, Yunan muvaffaki~etle -
rile de ehemmiyetle meşgul ol -
maktadır. Gazeteler, miibaliigal"! 
bir nikbinliğe kapılmamakta, za
ferin Yunanlılar için lıer türlü ih
timalleri soğukkanlılıkla mütale
aya bir sebep teşkil ettiğini yu -
maktadır. 
Şimdi gazetelerin sonlnk.ları su

al sudur: Almanya ne yap~caktır! 
Hemen olmasa bile, eğer Itnlyan
lar vaziyeti lehlerine çevirmeğe 
1nuv::ıffak olınaz1arsa, Almanların 
herhalde pek uzak olmıyan istik
balde müdahaleleri muhtemeldir. 
Almanyanın bu maksadı tahakkuk 
ettirmek için, Macaristauın da yar
dımı ile Yugoslavyaya hücum et
mesi mümkündür. Yugoslavya.t.all 
geçmek, Türk:iyenin müdahalesini 
icap ettirebilecek Bulgaristan yo
lundan daha tehlikesizdir. Alman
ra ayni zamanda, Yugoslavyanuı 
terekesinden Macarları dn mera -
ııun edecektir. Filhakika Macaris
tan Hırvatistaru elde etmek arzu
sundadır. 

·Devli Telgraf. ın Bükreşten al
ılıkt bir habere atfen şuııları yazı
yor: •Yugoslavyanın istilası, Al -
maıı başkuınandanlığının hakiki 
plarudır ve bu hususta meri, si
yasi hazırlıklar yapılmaktadır.• 

SİYASI HAZIRLIKLAR 
Berlinde bulunan Rumen Bat

vekili G~neral Antonesku dün Re
nıanyanın da üçler paktına iltiha
kına dair olan protokolü imza et
mô~tir. Bu protokol da nlararlarla 
imza edilen protokole benzemek
tedir İkinci maddesine göre, Ro -
manyanın Rıenfaatlcri bahis mev
zuu ~lduku zaman, tekllik komis
ycnların n1csaisine Runıen mu -
ralıhesları da iştirak edecektir. 
Diğer taraftan Bnlgar Ba~\•ckili 

ile Haririye Naıırı da yarın Sof
yadan Berline hareket edecekler
dir. 

Bcrlinden Madride dönen İs -
pan~·a Hariciye Nazırı Suner Ge
neral Frankoya göriişmeler hak
kında izahat vermiştir. 

BUNUNLA BERABER ... 
Bununla beraber, Bulgar ajansı 

iki haberi tekzibe lüzum görnıiiş
tiir. Bu tekziplere göre, Bulgar 
hükumeti Türkiye ve Yunan hu
dutlarında tahşidatla bulunma -
mıştır. Bulgar hüki'ımetinin Y• -
nanistan~l hcrhan,;i bir nota ver
mek niyetinde olduğu da doğru 
değildir. 
Diğer taraftan Bnl&'ar Harbiye 

Nezareti tarafından dün neşredi
len bir tebliğe göre, 75 günlük bir 
talim devresi için geçenlerde si
lah allına alınmış olan askerler 
terhis edilecektir. 

YUNAN CEPHESİNDE 
MUHAREBE VAZİYETİ 

Göriccniıı zaptı mü.nasebeW., 
Yunan Başvekili General Metalı:
sas Yunan milletine ve ordusu.a 
gönderdiği bir mesajda diyer ki: 
•26 gün evvel •kahbe bir düşmaa• 
Yunanistana taarruz etmiştir. Yu
nanistan bir tek insan gibi silii.ha 
sarılmıştır. İtalyan diktatörü, Y11-
nanlılar aleyhinde kin ve garaz 
dolu olan son nutkunu söylecllii 
zanıan, Yunan ordularının kea -
disine bu kadar çabuk cevap ve
receğini hiç şüphesiz ümit etmi ·• 
yordu. 

Otomobil lastikleri 
nasıl dağıtılacak 

Otomobil lilsliği tevziatı bundan 
sonra otomobil acenteleri tarafın
dan yaııılacaktır. Mıntaka ticaret ı 
miidiirlüitü ihtiya~ları nishetin -
deki lastiği acentelere vernek, te.v
ziat i Juile acenteler me gul ola
caktır Bazı oto bil ,ahipleri ti
caret m.ıdürlugtine murnrnatla ln•
luıımakta iseler d bunlar acente. 
le e ı::onderilmckt< r. lıntaka lı-

İzmit 23 - Kiiğıt fabrikası paı;Ü 
korunma için Auupada kullan.lan 
kağıtları ı dkik rderek 112 - 22@ 
sanlinı e•Jhıde \''! 100 metr 1 uzun
ıukunda rol halinde pencere eb . 
udınn eUrc kesihniş ıııuo;aıHlJ& ı,:ihi 
fevk:ıliıdc 'iyah ı.iiğıtlar hnzırlan
mı~tır. 1iu k3ğıtların !lalı t'.Ok u-

1 cuzılur. Y Jln" dedet dairelerine 
verilmekte ol:m bu kağıtlardan 
halkıu da istifadesi için alaka<lar 
makaınların müsaadesi beklen • 

Fakat hepimiz iyi bilıneliyiz Jı:i, 
ınücadelemiz uzun "Ye çetin ola • 
cnktır. Yolumuz çiçeklerle bezen
miz değildir. Yalnız kendi mev -
cııdiyetinıiz içiıı çarpışmıyoru.z, 
diğer Balkan milletlerinin bakaSI 
ve Arna~utlukun kurtulması i~ 
de çarpışıyoruz. 
İTALYAN HEZİMETİNli: AİT 

"' rlu ı ai..l. d rl n bıı 1 
ıı hah rdar etmiştır. 

BAZI RAKAMLAR 
ınekteılir. ---0<>·--- 1 • 

t • d b" b • Yuııan &'112Cteleri nkuz i\imie zmtr e ır Oto US elde edilen Göriee zaferi haklaa-

denize yuvarlandı da bazı m.alfunat ilive ediyorlır. 
Göricevi müdafaa eılen hal,_ 

Dün gett İzmirde 412 numaralı kuvvetleri şu kıtaattan mür~ 
belediyeye ait blr otobüs Birinci- hulunuyoNl.u: 
kordonda denize yuvarlan~ ve İkinci Triestino dai fırkas.ı, ııt 
kcridtki dolu yolculardan ba1.1 - uncu Piemonte lırl<Mı, 49 ....,.. 
!arı pcuce.relcrden atlıyarak yüze Parm fırka.il, 5S ü.ncii Arenze in-
~ ·zc ranlnrını kurtarilll§lardır. Bir kaRl, Tomori ve TCOl'obos möata
kişı yıırallUllillitır. ı kil kıl'aları. İtalYaıı Siyalıı:ö~ 

iPEK - LALE- MEi.EK - SARAY - SÜMER - TAKSIM 
SAURY A - ALKAZAR - ASRI - ŞIK - YILDIZ -ŞARK 

Sinemalr rı Direktörlüklerinden : 
Sayın flalkımıza Ehemmiyetli~ İlan 
B~ itibaren sine- •<ister me saatlerimi:Ei a.şağıdaki şekilde 

Her gün saat: J l - 1.30 - 3.30 - 5.30 
değiştirdiğimlı arzoluııur, 

Ye 8 de 

• İSTANBULDA 100,000 kişinin gördüğü ve alkışladığı 

BAL L YK 
Şaheserler şaheseri MELEK Sinem•sında daha 3 gün gösterilecektir. 

,, ·- 8"ı:iba se....,,lar: 11 -1,30 - 3.30 - :;,30 \C 8 de 

Sultan Ahmet üçüncü 
sulh hukuk mahkeme
sinden: 

Tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilandır. 

TYRONE POWER ve SONİA HENf\'.İE'nin 

S A R A Y Sinemasında 
İkinci muvaffaki\ et haftası olarak gösterilmek!~ o fan 

KARLAR ALTI 
Kumlı:aıııda Kazı?ani Sadi mahal-. Emsa!siz filminde oynadıkları ye ni BACK TO BACK daıı,ını 

!<!Sinde Patrikhane caddesinde es- görmek üzere bütün ,ehir halkı koqı~•ıyor. 

Jci14veni18numara.lıevdeoturur- 1 İlaveten: YENİ FOKS JL'RNAL 
ken bir semti meçhule ııitıniş ol-

'---"'- 1 Seanslar bugün saat 11 - 1.3U ~,30 ve 8 de 

duiiu mübaşirin da-veliye zauı """""- ~;iiiiiiiiii!~iiJiiiiiiii~i!iiii!~~~;;;~ii~~~~ .. 
ki me.şruhattan anlap1an Toros'un i - "' 
mezkılr evin hazineye ait olan h;,.. 
sesini füzulen İ$!?a1 etmis olma - 1 

sından dolayı hazine tarafından 

ikame olunan davanın cari muha
kemesinde 1ıebliııatın 15 ızün müd
detle ilanen yapılmasına ve muha
k"'°enin de 18/12/940 sa•t 10 a ta
likine karar verildilti tebliğ olmak 
üzere iliın olunur. 940/2071 

Dalga Uzunluğu: 

1G48 m. 182 S.c/•. 120 Kw. 
T.A.P. 31.7 m. 946H{c/s. 120 Kw. 
T.A.Q.19.75m. 1519J Kc/s. 2C :cw. __ .:.__ _______ -

Saat 18.00 Pro,.ııraın. 18.03 Radyo 
caz orkestrası, 18.50 Fasıl heyeti, 
19.30 Haberler, 19.45 Karı.şık şarkı 
ve türküler, 20.15 Çiğan müzi;(i, 
~.30 Konuşma, 20.45 Saz eserleri 
ve ovun havaları. 21.15 Konuşma 
'.ll.30 :lfü7.ik, 21.45 Müzik: (Pi.) 
22.30 Haberler. 22.50 Dans müziği. 
(Pl.). 23.25 Proı:ram ve kapanış. 

Asker gözile 
cepheler 
( 1 inci 3ahif~den devam) 

büyük bir hız alnıı.,.tır. Bn cephe
de Üalyan ric'ati ve Yanan takibi 
ılevam etmektedir. 

Ohri ;::ölü sahillerini ıle tutmıı.ş 
olan Yuııan kuvvetleri, O~troga 
i5tikaınetinde mukavcnıet gör -
meden ilerlemektedir. 

Yunanlıların, İtalyan kuvvede -
rinin Malisyada yeni bir cephe tat
malarına vakit bırakmamak iste
dikleri anla~ılmaktadır. 

Lefkoviçde yapılan yamı• ha
reketi de inkişafını göstermiş ve 
Yunanlılar Premdiye vanlı!.lan 

gibi, Ergiri~·e doğru da ileri h....,_ 
kellerine de\·am etmektedirler. 

Bu cephede hiçbir temas olına
dı;ına göre, İtalyanların ne kadar 
sür'atle çekilmekte oldukları aa
la<ılır. Bu inkişaf daha cenupta da 
İtalyanları fena vaziyete dfuıiir -
müştür. Bu cephedeki on birinci 
İtalyan fırkasınm düştüğü müş
kül vaziyetten nasıl lrurtulmap 
çalışacakı sorulabilir. Eğer Tepe
delea işgal edilirse, bu ordunun 
en mühim muvasala yolu da kesil
miş olacaktır. O zaman bu ordu i
çin tek bir sahil yolu kalır ki, ı.. 
yel da pek o k:adu emniyetli de
ğildir, 

Harekiıtııı ba i!Dıtei safhasııtılaki 
umumi revfll halıılırııa, Yunan •
dusu ge11.İ4 lair ihata hareketini ı..
şarmak yeı... girınüı bulllllJllBk
tadır. 

lilerinin 109 ve 18G mcı fırlı:alıın, 
dördiin<ü Bena&'lieri alayı - lM 
üncü ağır mitralyöz taburu. 

Bütün bu kıtaat, birçok aj:ır ı.p 
bataryaları ,,., müteaddit tanklar
la takviye edihniş bnlllJlllyCINa. 
Bu muhuehe es9 3s1Ma ele l8Ç8l 
car ve maız- .be.Düz sayıia.
ınışır. 

Biitiin Am....ttalı: ceplı · • 
harlııin 1'idııyea.denlteri ele ceçea 
et@' - mal- ınilıtarı, bir o* 
sabaya, lıUdwee askere, ajy w 
hafif .. lepe, 56 iMlı: dafi t~ 
300 miaal:yiıla, 2t t-U, 151 -
fula ıaakiJ. .., ' JMP ı 1500 ... 
fazla mot ·ı 'M w bisiklete • 
böyilk mftıtarloıla mn i ' 
lıen>rin, elüe ... sair 1- Beri ...i
~ 

Bu hafta SÜMER Sinemaıancia 
Gençlik. .. Tazel'k ... İlk a~km ,alıcs~ri ol:ın \e 

ANN SHİRLEY - RALPH BELLA~ı Y 
Ve Y ARU ·ı:.ı 50 YI f,DJZl lor3fınılan ~·arntı!aıı 

KIZ ·ALE u 
Fransızca sözlü {ilnlini ınutlaka gurunuı. 

Gen4,; kızın filnıi.. İlk bu~cnin fil rni.. Çic::ck haliııd~ ulan kalbıı1 
filmi.. CidJen gençler tarafından giirülnıesi lazım ı:dt•n bir roman. 

Seanslar: 11 - 1,30 - 3,:ıo - 5.:ıo '"' 8 d .. 

S:ılı Ak~amıııd3n itib:ı"t?tl ,-:••ım•::;;•• Önümuzdeki 

SÜMER SiNEı~ASJNJlv 
Gö•termiye başlı) acağı ve LrC İEN BARROl'.X\m :~tırak ile 

Danielle DarrieuX-Jean i(iepura 
tarafından harikulade bir tarzda J3raLlau 

Gü7el \'e bü)·itk ask filınind~ oku ~ acakları gü1el sarkıl arı hütiın 

i'lll•••ıaam=:::r;'ıi!eh!!ııiirllililıııaı:lk!il-,l:n:ııııı:ı'C"'"ı;rzında.:;d:;.:•;:•1;ı"ia.O'"ii~;.;·•,•::!:ı~ıı:,:··ı::ıııı;ıı.ı::.ı:ıı:;ı::=ıi. 

Düşmanın l:ulagı 
bizde 

( 1 inci sah fede deııam J 
ihtim;ıllcrine karsı bir muadetten
beri alınaı!elen milli hazırlanma 
tedbirleri arasındadır. Bunun dı-

' sında hususi bir mahiyet arzet -
mez. Benzin tasarrufun:ı temin et- j 
mek üzere memleket otomobil sey
rüseferlerini tahdit edeu koordi -
nasyon heyeti kararı da bugünler
Je tat.bil< edilmeye ba;;lan.mı;tır. 

Ö1'fi idare ilin o:kınan vilayet -
!erin bilhassa İstanbul kısmında 
her türlü inzibat tam olmak lazmı
dır. Yeni harp cephe ve cephe ee
risinde anı ayrı fakat hiç birinin 
ehemmi yetini öte!rinden asaiı tut
mıyan tecavüz hazırlıklarile bas -
lamaktadır. Öyle ki hele cojtrafi 
bir bütünlük ~österen bölıı:elerde 
ceııhe ile cephe ııeriscni bir kül 
telakki etmemek ve alınan müda
faa tedbirlerinden ikisini birbirine 
kavnastırmamak tehlikeli olur. 

Casusluk ve bozgunculuiiıı dur
duıırnak. teth.iş ve tahdk suik...t -
!arına karşı tedbirli bulunmak. or
du ve halk için nakliyattaki se«te
ler dahi hesap edilerek, stok mer
kezleri tesis edilmek. şaşırtıcı bir 
baskın tecavüzünün bütün sürıı -
rizlerini karsılayabilecek bir ha -
zırhk halini sür'atlıe elde etmek 
icabeder. 

Bu fırsatla örft idare iliın olunan 
vil"-vetlerde ve bilhassa İstanıbul 1 
w etrafında oturan vatandaslan 
kendi müstesna vazifelerinden ha
berdar etmek isteriz. Bu vat~ 
!ardan her biri, ruhlarında bir se
ferberin mes'ul~tini hissetme -
liderler. İstanbıılda karışık UMU!'
lar ve daha karışık faaliyetler ol
duiu inkur edilemez. Bu unsur ve 
faaliyetlere. evvela milli hazırlan
mava ait bütün malQmat kaııılarnu 
sımsıkı kapayacabz. 

Bilhassa İstanbul ve etrafı ha1ln 
kulaj(ivie dutduıl!u ve gözü ile ,ııöP.. 

' düj!ü her şe'l'İıl, eler ondan ~t
mek ""' ODU miinakasa etmek va
ziteei detiı. bir haı-p sırrı eldır 
~ biltuıktin 

Dört otobüsün 
plaka .. ahndı 

Şehrimis ftlıilinıle .i)·- 38N, 
3195, 3086 ~ 3'11 llUJDaralı oto -
Wııılerin :amlıiMl.eriıUn hozllk ol
öağa görillenık ..,.rlbefttill ııell
meti içia - pl&kıılvı a-

Örfi idaı·e komutanı 
yarın geliyor 

( 1 in<'I «;ıhitt"dE'n Üt\·am) 

dan ne)İ\"orrım. Şintdiki ha')" bil· 
diriltcek bir ·e~ ~··Jk. İleride İ tan
bulda bol bol görii,ürü .. Insanllalı• 
dcnli~tir. 

KORGENt:l:AL ALİ I:İZA 
AR'lTOKALIN 'fl'!~CÜ:'.ffİ r \U 

İJarei örfi~·e konıutaııı li.org~ 
ı:cral All Riza • .\ı luokal or<~uınu
zun en güzide erkclnıııdan biridir. 

320 de müliizim n 323 de eı k~
nıllnrp yüzba~ı~ı olarak <'rlluva tr
tibak etmİf güzide kumandan \C 

askeri hayatını tanı bir aslı.er olıt
rak ge~irmiştir. Kı.rgıencral il 
Biza Artuokal Türkiycnin gird ti 
bütün ınuharebclcrde va;ıİt." l .. 
mı< ve İstikl:il nuicaddc,inde bü
yük ~ ararlıkları göriilınüş ve yü!.
sek askeri kabili~etile teınayWI 
etmiştir. 

General eıı son olarak bulun • 
dujtu jandarma umum koınutub
ğındaa evvel Merzifon ve BaW... 
sir mıntakalarında kolordu ı... 

matanlıklarıada, daha evvel Ma -
niııa, Kırklareli ve diğer yerl~rde 
Tillll komutanlıklarında bulunınq 
Çanakkalede mevkii müstabke• 
kumandanlı,:. )·apmış, :uılli '.\rıi
dafaa Vekaleti harbiye daire.i ri. 
yasetiııdc bulunm11ştnr. 

Fen 
---0--

fakültesinde bir 
sahtekarlık 

( 1 inci sa.hileden devam > 
, ayni ununda zabıta da haberdEtr 
miştir. 

Tahkiltat e11n.a~nda bazı talebele'rm 
yapılan sorcularında tahrif işin.in uzu 
zaanuıdanberi devm ettiği ve l>u su

retle u.r çok talebenin sınıflan geçndtı 
olduğu tesptt edilmi.ftir. 

Zabıta tamf.ından genişletilen tahki.. 
kat esnasında tahrifat işiJe milteeddll 
kimselerin alfııkadar olduğu ve işi ld 

edenlerden birinin K3zm isminde bir 
şa>us olduiu anla tlmı~br. 

Bu grupun imtihan evrtkırıı sakla 
bu.!unan yerden gLı.lıce aldıkları ve im· 
tilıanda muvaffak olmıyan + ılebelerbl 

c·."'rak· ilzt-rinde 40 ilA 70 lira mukabt 
l.nde tahri!at y•ptıklnrı \e bu sı...cetlll 
talebe terin nıf goçl"ftcleri-ıi temi:: c'

Emnıyet u1 ,._ 
tabklka de\ an 
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Yazan: lslıender F. SERTELLi No. 39 

Rumelide bir bomba patlıyor ve üç Türk ölü
yor. Sırp Kralına telgraflar yazılıyor: "Bizi 
öldürüyorlar!,, Diyerek yardımlar isteniyordu. 
Anlaşılıyordu ki, bu hava. şişi

rilmiş bir balonla muhtelif yerlere 
&evkedilivor ve muhtelif menıle -
ketlerin. sivasi havasında veni ve
ni tahavvüller, temavüller husule 
ııetirivordu. 
İngiltereden hangi istikamete 

doğru estiği belli olnuyan ·Balkan 
ittihadı• havasından, muhakkaktı 
ki. Bazıalinin haberi bile voktu. 
Gerçi İngiliz gazetelerinden kesilen 

Fransa Cumhıırreisi Fal) er 

oazı koporlar, hariciye nazırı Rifat 
pasa vasıtasile kabıneye verilmiş
se de, perde arkasında başka is
lerle oynıyan zevatın bu kadar 
uzak ihtimaller üzerônde durmağa 
vakitı..ri bile yoktu. Rifat paşanın 
aı?zını: 

•- Pa~am, 6iz de pek korkak -
sınız !• 

Sözlerile tıkanvermislerdi. ... 
Patlayan bombalar ve 
Sırp Kralı Birinci Pet

ro 'nun cevabı 
Yine ecnebi tahrikatından. mü

hiJn bir haclisc olmak üzere, Sır -
bistan hududunda bir istasV(ln ö
nünde patlıvan ve birkac Türkün 
olümlie neticelenen bir b mba -
dan bahsedecel!iz. 

Bir akşam sular kararınca, is -
iasyondan gecen bir araba içinde 
üç Türk memurundan mürekkep 
bir heyet hudutta bir mesele taki
bme gı<iivordu. 

Bu esnada istasyon civarında pat
lıvan bomba, bu arabayı havaya 
uQUrUyor ve bunlarla birlikte bir 
(Ok Jtimselerin de canı yanıyor. 

Simdi bu hadisenin haricine ne 
6<'kilde aksettirildiğini ııözden ııe
cirelim: Mesele derhal tellenip 
»oıllanıyor .. • Türkler. verli hıris -
-SVanları tedhiş ediyorlar. Dün a
~ılan bir bombada yedi Sırp ve 
Ulah yaralannustır. Bu cinavetin 
müsebbibi Türklerdir.• 

Denilivor. Dahası da var. Derhal 
S :rbistan Kralım. sc-k.iz on imzalı 
bir telgraf çekilerek, S: rbi.>tandan 
lliyasi vardım w Yaralılar için de 
mua\•rne talep ecliliyor. 

Kral Pctro'nun: 
(Felaketzedelere Sırp Kızıl 

hac eemiyetİ> yardım edecek -
tır.) 

, Tarzında ve bilvasıta cevap ver
mesi de tahrikçileri büsbütün şı
martıyor Eski idarede her şeye ibur-

ci.i!nenivor .. Elanımız, malımu em
niyette değil!• 

Gibi şikayetlerle Avrupalıların 
nazarı dikkatim Rumeli üzerine 
çekmeğe çalı.sıvorlardı. 

O l?Ünlerde, Avrupadan gelen 
tazv iklerin tasirile, Selan;k valisi 
Hüseyin Kazım Bey tarafından 
.ııazetelerde intişar eden bir maka
lesi (1) de bu vaziyeti çok güzel 
izah edi vor. 

Bu makalenin bazı parçalarına 
şöyle bir göz gezdirelim: 

·Rumeli ahvali senelerdenberi 
- müzmin bir dert gibi - bizi vorup 
duruyor. (Makedonya haııtalıRı) 

eski idare için mühlik bir hal al
mıstı. İdarei meşru tanın bu fena
lıib kat'i surette izale ederek. Ru
melide Osmanlı hiıkimiyetini teyit 
ve takviye etmesi icabeder. 

Dört. senedcnberi, biz. Rurnelide 
sükun ve asayişin tesisine çalı -
şıvoruz. Fakat avni zamanda. -baş
kaları da Ruınelinin huzur ve ra
hatını ihlal etmek için var kuvvet
lerile cahşıyorlar. 

Bu iki zıt çalısma arasında ta
biidir l.i bizim noktai nazarımız -
dan sayanı rnemnunivet ·bir netice 
hasıl olmuyor. Biz.im mesaimizde 
ıttırat olmadıi!ı, tedbirlerimizde 
isabet bulunmadıö sö ·Ienebilir. 
Bu iddiaların belki bir kısmı da 
doğrudur. Fakat. hiı· k.mse inkar 
edemez ki Rumeli kıt'asında sü -
ktin ve asayişi kat'i surette temln 
etmek. ortada ·bir mesele bırakma
mak bizim de emelimizdir. Kimse 
bıze diyemez ki bunlar Rumelinin 
rahat etmesini ve süklln ıbulmasını 
asavisin takarrür et.mesim istemi
yorlar Bunda bizim için fa.ide de
iiil. zarar vardır. 

Su halde Ruınelide siiktin ve a
savis takarrür edemiyorsa, bunu 
bizim tarafımızdan b; r ademi arzu 
neticesine atietmeii;e imkan ve se
bep voktur. 

O halde neden bu b('Cibaht kıt'a
da hüla bombalar patlıvor. eşkıya
lar dolasıvor, vol ve şimendifer 
müfıendiş ve amelelerine kursun ' 
atıhvor? 

Hiç bir taraftan tekzip edile -
miy<ecel!imize emin olarak deriz ki: 
- Cünkü böyle olmasını istiyenler 
var. Çünkü Ruınelide bir mesele 
çıkarmak için çalısanlar, para sar
fedenler var. 

(1) Tanin 10 Mayıs 1328 sayı-
suıda.. ~. . 

(Devamı var) 

WI fficrl 
' w•~~ 1 ŞEVVAL 2 inci TEŞRİN 

24 11 

1940, Ay 11, Gün 329, Kasım 17 
24 İkincite§rin PAZAR 

Vakitler Ta••ti! Ezani 
Sa. Da. 8r.. Dr.. --Güneş 6 58 2 13 

Öi!le 12 00 7 16 
İkindi 14 30 9 45 
Ak8am 16 44 12 00 
Yatsı 18 21 1 36 

s 
eoc11.t.Iar tara.tından. alınmam 

kolay ve müessir bir miistahsardır. 

BARSAK SOLUCAfJLARINA 
Kartı •ayet &esirJkl!r. Barsak selucanJann.ın böytiklerde n 

Küçüklerde sebep elacajı tıelall keler l'Öz önüne ahnarall eolu
can bastah.klarmda bunu knlla.nmaJan fa;rdaluhr. 

llekimle.rimbe ve halkımıza !aniye edilen bıl müstahzar -
eeu.Ja.aııe.41e bulunur. 

Kutusu 25 Kuru,. 

Tekirdağ Vakıflar İd.ıresinden : , 

Btber 
lr.cntal 
kuruş 

Muvalr.lı:at 
teıııiut 

Lira Kr. 

Muham:ııcıı 
bcde'i 

Lir-• Kr. {ental No. Seri s ... .ı 

20 
20 
20 
25 
25 
25 
25 
25 

244 88 
240 00 
200 00 

18 75 
221 00 
167 00 
350 00 
232 00 

3259 ar 
3196 80 
2665 80 

249 75 
1608 75 
2225 25 
56CG 50 
3091 50 

~6299 
15984 
t3329 

999 
6435 
8901 

18666 
12366 

4 
5 
6 

28 
27 
13 
12 
ll 

1 - Sarayda mülhak Ayazpaşa Orm:;ınlannın yukarıda 

B. 
• 
• 

E. 
> 
> 

• 
• 

941 
941 
841 
941 
941 
941 
940 
9tO 

biz.alarmda evsafı 

y3zıh şekilde açık arttırmaya ve eksiltmeye konulrr:.uştur. 
2 - Arttıma 26 111/940 salı günü saat 15 de S ... r~y vak·! orman idaresinde 

yapUacakUr. J 

3 - ATthrmaya girecek ıntişterilcr 2.;'o sayıiı kanunda yazılı vesikaları' 

fbr::ıza mecbuTdur. 

1 

4 - Daha fazla mal umut istiyenlcr de idarcrr ize miiracoat edebilir. (16702) 

1 

ODEO 
Yeni Çıkan Plaklar 

Münir Nureddin 
KEMAN, KANUN, P iYANO uo 270920 GÖ~ SANA.TAPALI (Be<tP Sadetti,, Koynakl : 

n • \'!SALI YAR iLE (Bes:e Rak;.n Elkut lu) l 
mgı; 

Emekli dul ve yetimlerin nazarı dikkatine 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

İstanbul asliye dördüncü ti<>aret 
mahkemesi:nden: 94-0/4.67 

Suvarisi bulımduğıu İzmir limanına 
kayıUı 28 rüsum tonil3io1uk Şen dilber 
molörü 24/10/940 tarihinde İzmirden 
İstanbula nakletmek iizere 2325 kutu 
incir 120 balya kuru koyun \.·e kuzu de
risi ve 196 kutu ür.Um ve 31 çuval üzUm 
ve 99 ton dökme bakla yükliyerek İz
mirden hareket etmiş ve 25/10/940 ta
rihine rastlıyan cuma günü saat on 
dokuzda Çanakkale limanına gelerek 
hastane bayırı önünde pratika almak 
üzere tek demirlemiş, bu esnada zuhur 
eden ıiddetli lodos fırtınası dolayısile 
pratika muamelesini saat 19,5 de ik -
mal ebnis ise de denizlerin artması 

sebebile saat 20 sularında milşku18t1a 

motöre varılabilmiş ve dcniz1erin şid
detine binaen emin bir barınma lima
nına iltica ihtimali kalmadıiından ol
duğu yerde ilci demiri de atmak sure
tile gemiyi ve hamuleyi tahtı muhafa
zaya almıya çalışmış fakat bu esnada 
fırtına daha şiddetlenmiş ve denizler 
daha ziyade artmış ve motöre hücum 
eden denizler anbar kapakları Uzerin
de konulan derilerden 114 baly.-~sını \'C 

10 çııyal üzümü ve 800 kutu inciri alıp 
götürnıüş ve bu esnada diğer gemi ha
mulesilc ınürettebatın hayatını ve ge
miyi kurtarmak maksadile dİğfr 200 
kutu incir ve 9 Çu\·aı üzüın, 5 kutu ü
züınle 100 kulnç yeni gemi halatı, 9 
metrelik yeni muşamba, 5 parça kalas, 
2 mazc.! deposu, seren boF.::bası, 3 parça 
k;."?lın zincirli çapayı denize- at:n<ık mec
buriyetinde kalındığını beyan ederek 
deniz raporu verilmesini talep etnüştir. 
27/11/940 c;ar~'J.mbn giinü sa<ıt 10 da 
ve 14 de şahit dinJctnıe \'e rcıror alma 
ı;lınü olarak tayin edilmiş olduğundan 
deniz ticaret kanununun 10G5 inci mad
de.sine te· ·fil~~n h~diıe ile c-lfıkı l! ve 
knzadan zarar1 bulunan herke~dn mah
kernede bulunınası veya vt·k ilerini bu- 1 
lundurabilmeleri için keyfiyet iliın olu-~ 
nur. (638) 1 

Beyoğlu birinci sulh hukuk hukim -
1iğinden: 

Jozef Odriya'nın BC'yoğ!unda Tum
tum Çukurbostan 2/4 No. hı (l.partman
da Habip Bay Abu7ar aleyh:nc a('lığJ 

davada ye!'Tlinden kac;ınmış sayılmanıza 
ve sekiz gnn içinde baistida yemin ct
mf:-diğiniı: takd:rde bu kararın kat'ile- ı 
~eceğindcn bahisle iki ay rr.ucidetle 
il.fın~n son tebHgrıt icrasına karar ve- ~ 
rıl·nış oJ<l uruııdcıl" nnıhakeır.c gli.nü olnn 

Maaşlarını bankamıza tf'n11ik ettirmek suretile alan emekli, dul ve yetim- 24/1/94.1 !<ıa.t 11 ele mr-ıhkeıneye bizzatı 
lerin mart .. mayı3 94.1 üç aylıklarının tediyatı hakkında 19 T. sani 940 tarihin- ı \.'t::)'a bılvek.ılc gelmeniz son tebligat 
de cCumhur;yet> 20 tnrihlnrle ıSon Telgraf> 21 tarihinde c.Tan• ve 22 tarihinde nıakamın<ı k~iın olm~ık Uzc-rc: i1iın oıu

c~m> gazetelerinde neşredHcn Hanların bervl~·hiati tavı~hıne ]Jzum görül-! n~ 940/1342 

muş 1 r~ Maaş sahipleri ellerinde bulunan bir de\'re evvel bankamızca verllmiş ·~ ..:..;. 
puslaların alt kısmınd<J yazılı gUnlt>rde müracaat edeeC>kJerd:r. Ancak tedive sa- l!/i ~ fi. . . . 
aueri ışıkların karartılması. ve rncsa1 saanerinin til·gi.şınesi ao1ayısiıe af:atıda ya- 1 retıı lHd" 
z.ılı olduğu vcçhile tadil edılmiştir Maaş sohıp1erının elındeki puslada: 1 a 1 • 

:al 
1 

'iaatı 8 - 9 arasında ya.alanlar:ı. saat 7 - 8 ar1ısınd.c-

> 9 - 10 > > > 8 - 9 > 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

10 - 11 
11 - 12 
13 - 14 
14 - 15 
15 - IG 
16 - 17 

temy:::.t yapılacaktır. 

> 

• 
• 
> 
> 
> 

• 
• 
• 
> 

• 
• 

111134> 

• 
> 

• 
• 
• 
• 

! - 10 
10 - il 
11 - 12 
12 - 13 
13 - 14 
14 - 15 

• 
• 
• 
• 
> 

• 

fstanbul ziraat mektebi müdürlüğünden: 
Miktarı 

Kilo 
7000 

600 
1000 

Beher kiloya Tutan 
tah •'1in fialı LI. Kr. 

15 ku. 1050 
80 480 
40 400 

Te.nİn•tı 

L'. Kr. 
79 
36 
30 

Cinsi 

J.!aı:tıt (mo1orin) 
:hiobii<'yul B B (\'e benzeı ı) 

benzin . 

Yukarıda cins ve mikd;1rı \'l' muha:nmen bedC;li yazılı meYaddı müşteilc kabı 
mektepten temin olunmrık ve rrıektepte teshm alınmak sure!.:le açık ek~iltrneye 
konmuştur. İhale 9/121940 pa1..artesi günü saat 11 de Halkalıda ır.ektepte yapı-ı 
lacaktır. isteklilerin belli gür.de yüzde yedi buçuk teminat pa.ralarile bir
likte Halkalıda. mektcptE.:ki komisyona mUracaatlaıı. Şartnamesini iftanbı.;.1 z.i-

1 

raat müdUrlugUnde ve mektep muhas.ıplif!inde ı::öremleri. 

Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
35 numaralı ifiin - Ampulsüz ve pH ;iz elektrik C!'p fenerlerinin toptan satı- ; 

~ında azami olarak ':"o 15 perakendecilere de ayrıca ': 15 koi.r haddi kabul edil- t 

miştir. Buna nazaran bu nevi cep fenerleri kaç ekien gec;erse geçsin müstehlike 

a:ıamt olarak toptancının maliyetine '!-8z.ar~n ,-c 30 k:frla !'fıtılnc.aktır. 

..-._ .. 

J(ürekcilr-r 33 - .; ı 
Td: 10ti:l4 

İstanbul bcşi..ı,ci i..:ra n1cn.ıırlubı.ın
dan: 

939/3!j.;4 c:o_.y1ıda Atam kıı..ı Sofiya 
b<ırçlu Beyoğlu Kc.lyoııt.ıkullugu Sa -
metel Ferhat sokak 11 No. lu evde otu
ri.in Arunı ::ı.'lato!'"yanı~ı hac'7.en pa!"aya 
çe,·rilm<::,ine karar vcdlen ~4 kalem ev 
eşyası ve bu meyanda bir cle r;ıdyosu- j 
nun 28/11/940 perşembe gunü taat 10 
dan itibaren yukarıda göstcrılen borçlu 
ika"?etg~·hında ac;ık arttırına ile satı - 1 

lncagı ve alıcıların glintinde orada bu
lunacak icra satış rneınuruna müracaat 
etmeleri lüzumu nan olunur. (640) ı 

E
unu sokroaii;a alışan l:ıir takım 
imseler, hürriyetin ilanından son
a. ayni mülahazaları yapmak im

'.k~nlarını bulamayınca, seslerini 
İl\vrupaya duvurmai!a çalısıyorlar 
tıe yüzlerini garbe ce\'irerek: 

1 tmsalı: 5 14 12 29 

r 

Cep fenerlerine mahsus ampullerin A,-rupa malı olanlar perakende azamı I 
olarak on, başka memleketlerden gelmiş cılr:n _arr:pu!ier azami beş kuruşa sahla

Sahibi ve nepiyatı iJare eden caktJr. Cep tcnerlerınde kullanılan pillere gelınce: Yassı piJlcrin dUzinesi toptan 

BQf muhaniri ' a~mI 2301 perakende azami beher tanesi 25 kuruşa, Standart pillerin düzinesi 167 1 

Davet 
İstanbul Müddeiumumilii!inderı: 
ikinci C":ıgırceza mahkrı1ıt·s. zubıt ka

tiplerinden olup gösterdij;i <ıdres:e bu
lunamıyan Sc.:13h...:ttin '\·aratıruı tarihi 

ilan,~an i.tibaren. üç gUn zar!ındn adhyej 
encumenıne mur~cat eylPmediği tak. 
dirde müstafi addolunacağı. 

·,._ Mahvoluyoruz... Tazyik ve 
c_işkence ı:ıörüyoruz.. Hukukumuz 

ETEM İZZET BENiCE perakende tanesi azami 17,5 kuruşa, Bany denilen \e çıft kullanılan küçük pille-
rin düzinesi toptan 120, perakende beher çıfti 27,5 kuruşa yE:rli ince yu\·arJak 
piller perakende beher tanesi azami 10 kuruşa satıJac~ktır. ..11142> J Son Telgrı.f Matbaaaı 

< ı L A N 

TÜRK TiCARET BANKASI A. ~. 
İstanbul Şubesinden: . 

25 ildnctteşrin 1940 tarihinden itiba .-en subemiz g!şclcri aşağıda jJlrı r3ıldif 
aaatıe..ıe açık bulunacaktır: 

Adi günler Saat 9 - 14 devamlı 

Cumartesi günleri > 9 - 11,30 

İstanbul ziraat mektebi müdürlüğünden: 
Ziraat mektebinde mevcut 33 ton kaplıca açık arttırnıaya ktınnıuıt 1 r ıJ; 

hammen bedeli 990 liradır. İhale 9/12/940 pazartesi günü r;aat 11 de rrı< kı~._ 
yapılacaktır. isteklilerin belli günde yüzde yedi bu~uk teminat paraıarııc uı_rl od' 
mektepteki komisyona müracaatları. Şartnamesin i lstanbul Ziraat müdurJı.ığU 

~det Liralık Lira 

1 2000 - 2000.-

3 1000 - 3000.-

2 750 - 1500.-

4 500 2000.-

8 250 - 2000.-

15 100 3500.-

so 
00 

50 - 4030.-

20 - 6000.-

Tili-kiy~ İş Cank sına para yatırmakla yal
ı:ız par. birike • • ..:ıİ§ olmaz, aynı zaman::la 

taliini_i de denemİ§ 0Ju-3unuz. 

~Njidt-lt'r: 4 Şubat, 2 Ma

yıs, 1 Ağustos, 3 İkinci

if.şrin tarihlerinde ya.pıhr 

Kum.barah ve llumb:ı.ra.ı::ız 
hesaplarında en ar. elli li

rası bulunıuılar kur'a.ya. 
dahil edilırler. 

~ ..................................... ~ ........ -a ....... .. .. ::ı_ı 

ld::::~ Tiyatro ve Sinemalar ::::.._ 
ı L 
Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞl DRAM 

KlSJ\UNDA 
Bu akşam saat 20,30 da 

Ayak takımı arasında 
istiklal caddesinde Komedi 

kısmında 
Bu akşam saat 20,30 da 

DAD 1 
RAŞİT RIZA TİYATROSU 

Bu kşam 
Beşiktaş Gürel sinemasında, yarın 

akşam Beyoğlu Halk sinemasında 
O GECE 

Dram 3 perde ... 
SİNEMALAR: 

Beyoğlu Halk ~<':.neması 

ıı•~ 
Bugün I - Süveyş 1f'daiJcri 2 -

dudun oğlu. 3 - -Miki. 
Saray: KaTlar altında 
Sümer: Kız talebe yurW 
Melek: Balalayka 
İpek: Seven kadın 

Taksim Yıldız sultan 
L31e: ÖJmiyen aşk 

Sakarya: Canımın Jc;;l, uyktı~n7 
,. 

celer ,., 

Jd
• C· ,,,.0 

ASri: Bir k<!vuk de\Tİ ı. ;;,o.· 

Alkaz.ar: J\fa•·kcH 12 ler 

Azak: Büyük aşk 

Alemdar: Leyla ile J\1ecnun 
Çen1berlitaş: Köy1illerin ş<ırkı!ro 

Marınara: Balo gccl'!İ 

Milli: Leyl.1 ile 1-AccnWl 
Hiliı.I: Karım beni aldatırsa 

==========================================================================================================~============================================"""',,....ve 

I Düşmanın karada kalan bakiye Hızır İspanyol harp gemilerine "'battan düştüler ve otuz altı m* mını almıştı. Hem de biaman ola- Dedikte halk mcmnunen lir ; ~ 

ı vıvuz · SULTAN ·~SELiM ' # -~ ....... -t 1Halifelf!1i ~ıDiyarında ' 
1 " ......_,;. , 

No. 51 \'aua: U. SAMI KARAVEL 
· ~ , 

Düşmanın 3 Üncü gün telefatı fazla 
Tamam yine bu aralık deniz ta

l'aLn<lan İspanyol donanma;;.ı baş 

ı ı::...stermekle derakap mukabele ve 
rr.u<lafaaya hazırlandı. 
Düşman don.nrr.ası limana girip 

fdeınır bıraktıktan sonra dı:;arıya 
iı.r memur,arı gelerek kalenin tes-
' ıJı n~ini t;:;~C'P etti. 

Hızır RelS, ~]çinin bu talebini 
.ıay~t istihfafkaranc bir surette 
r e 'dcyle<li. 

Bunun üzerine donanmadan ka
raya asker çıkar. lmaj!a başlandı. 
Ukın, lluır ReL~ karaya çıkarılan 
askeri mahv ve perışan etti ve 
ıemilerine firara mecbur oldular. 

'lö'oMl\C!.t ,.;;"Ü 'r ın,,_.!l.n h~i 

dahi ~elerek düşmanı çoğalttı. Mu
harebe bir gün evvelkinden daha 
şiddetli oldu. 

Nihayet üçüncü günü düşman 
QOk telefat verdi. Sebata mecalleri 
kalmayıııı sahile döküldüler. Ge
milere güçbela can atabildiler. 
Gemilere kaçıp canını kurtaran
lar çok az oldu. 
Dü.şman ancak beş altı bin kj

şisini kurtarabibnişti. Bütün bun
ları yapan altı yüz dilaver Türk
tü. 
Dü$rrıan donanması limanı ter

kederek kaçtL Hızırın topçu kuv
veti mühimdi. Top ateşile düama-
... )......N-ı.M eıtD'\• 

k=ı dahi takip edildi. Araplar, de hücum ederek on be~ harp ge-- bur kaptanlarile üç bine yakın .-. rak... müttefikan kabul göstermekle 
9

, 

çilyavrusu g>bi kaçıştılar. misinden beşini zapt, beşim ba- sir verdikten sonra gayet rezilane Hızır Reis, düşmanı böylecemah- zır Reis derakap dört gemi ctorııer 
Hızır, yirmi bin kişilik Arap or- tırdı. Diğer geri kalan beş gemi de bir surette firar eylediler. vettikten sonra Telmesan haki _ tıp, envaı tuhaf eşyalar ,·c esı~ 8• 

dusunu Telmesana kadar kovaladı kaçabilmişlerdi. Bu hadise üzerine İspanya dev- minden başka öte tarafta Tunus ve düşman kaptanlarından e>ı jlll' 
ve Telmesan kalesini de fethetti. H.zır Tenez seferinden Cezaire Jeti tarafından sefiri mahsus ge- hiıkiminin de adavet izhar etmesi iman dört kişi ve kırk nefer ııe-

Kalc içinde bulunan İsoanyol- döndüğü sırada İspanya amirali !erek Amiral ile kaptanların is _ ve ale!Uhusus işin içinde İspanya liım ve sairederı ibaret bir ç-0!< af' 
lar ve Araplar kaçtılar .. Bu mu- Ferdinant kuınandasile )ÜZ on harp tihlası icin yüz bin altın bedel ve-- devleti gibi kuvvetli bir devletin diveler ile keyfiyeti padişaha 
harebede üç bin İspanyol ve yedi gemısı limanı ansızın bastı. rilmek teklif olundu. dahi bulunması Cezairin rnuha - zeyledi. 1\C" 
yüz Arap kılK;tan geçirildi. Hmr bunu ha·ber alır almaz Ce-- Fakat düşman kaptan ve arni- fazasma mani olduğunu düşüne- Yavuz Sultan Selim; Hıt\ et· 

Bu muharebeden kaçıp kurtu- zaiı-de limanda yatan donanma- ralleri denizcilikte mahir, fenni rek Cezair halkını davetle: isin bu muvaffakıyetini takdı 
lan düşman askerleri yakında bu- sına girdi, derhal demir kaldırıp harpte kadir insanlar oldukla _ - Ey ahali biz sizin memleke-- ti. ;st~ 
lunan Tenez kalesine girip kur- düşmana vürüdü. rından ırr.ezklır teklil redoolun- tinize gelerek kalenizi tamir ve y S 1. ., f thet.ırı 
tulmuşlardı. Ve bu suretle muazzam bir harp du. yeniden dört yüz adet top ile tak- Bir ~v:f:k :C'::a~:ı~~ı ~h ba~0;. 

Hızır Reis Cezair kalesi muha - başladı. Muharebe pek şiddetli ol- viye eyledik. Bununla beraber si- ·J;j§fl 
rebesile kardeşlerinin ve yol<l~- du. Hızır, mahirane manevralarla Çünkü düşmanın ve hatta dün- zin rahatınızı da kaçırdık. Bize o- Cezairi fethetmiş, oraya ha . 
!arının kısmen intikamını almıştı. düşmanın hattı harbini bozdu. yan:n en meşhur kaptan ve ami- lan adavetlerini düşmanlarımız si- muştu. . hiı • 
·· d T , r;,lleri ele "~m;<ti. Tü. k k ı adış·a-h » Uste e e.mesan kalesini de düş- Nihavet ik.i donanma birbirine .. ~~·..., zin mahvmız yolunda arıyacak - r orsan arı. P ,,,ı· 
man elinden alm~tı. k k ld 1 b. Bu amiralleri ve kaptanları pa- }ardır! Ben siZin mahvınıza 5,,.,_ metinde olmadıkları halde. P· bit 

ar,fara rampa o u ar ve ır uk b·1· d . k tek ~,. ··"!arına merbut ve sadık 
Hızır durmadı, T~nez kalesine müddet de bu veç.hile yaka yaka- ram a 1 ın e gerıve verme - olmayı istemem!. ,...... 

iltica eden düşman üzerine yürü- ,.a .. gırtlak gırtlaı?a yekdiğerini rar düşman donanmasını üzerine Deyince halk hep birden ken- bende idiler. . ııei• 
dü. Tenez kalesi hakimi, İspan - katlettiler .. Bu boğuşmada dü.ş - çekmekti. disini ı:ıondermiyeceklerini ve uğ- Yavuz Sultan Selim, J:Iızdı. 13'1' 
yollardan imdat istedi. man tarafı ezildi ve çözüldü. Bu sebeple esirler teslim olun - nında fedayi can edeceklerini sin gönderdiği hediyel_crı al JlarıJI' 

İspanya, on ~ harp ~isi ile Dıişınan bozulunca Ferdinand madı. Bunlardan bazıları kaçmak dermeyan etmeleri üzerine Hızır mın üzerine dergahı alı kU ·retilt 
bir miktar asker gönderdi. gemisini kıvı sulara sokarak oturt- teşebbüsünde bulundular. Bunun Reis: dan Hacı Hüseyin. ai'!a rna;J. şirf'' 

Hmr on sekiz parça kadirga ile tu. Fakat Türk dilaverleri beri ta- üzerine hepsi idam olundu. - Öyle ise bir şartla kaıbul ede- bir donanmı.5 at, hır muras arıca~ 
kale üzerine geldi, karaya asker raftan üzerine varıp yetiştiler. Bu İspanyol amiralinin ölüsünü ye- rim, Al>osman padi.şatıını padi.şa- şir, bir müzeyyen hil'at ve 

5 larD~ 
döktü. suretle düşman bakiye kalan altı dibin altın mukabilinde istedikleri huuz taruyacala;ınız! Anın namına ve saire hedaya irsal burul ru)laı~• 

Hızır kaleye yaptığı şiddetli ilıir yüz nefer mevcudile beraber tes.- halde Türkler onu bile vermedi- sikke kesİp, :hutbe okutacağın .. Bi- kevfi\•et cuma namaz:n< a 
hücum ile zaptetti. Hilcumu biz- lim oldu. !er. 2i muhafaza edecek varsa anc.k iJiÜı. erulıli. Jlll ~) 

e inin intika - onun kuvveti ve nıibmııd11r!. 1 De•• 

r 
1 ·~ 


