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En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi llalıip ... llqmaluırriri: 

ll:TEM İZZET BENİCE 
nL: 4ı 

hadiaelere 
doğru 

Alın.uıya yeni nizam per· 
olesi altında hem kendisine 
lllıaıı.ıar, hem de d~ 
lıiireeqp kuvvetler hazırlı· 
:tor. Balkanlarda ve eenubu 
.. rlô AYT11p9SU1da büyük 
fırtuıa en çok ilkt.aharda 
lıopacaktır. Fakat YugoSn 
lavya daha önre muhasa· 

llııoıya süriildenebillrM. t .., - _..,_ ..... .._ 
~ETEM iZZET BENİCE 
~~eabire en ensin zulmete u~· 
"' ve yine biı:denbire en 1umu· 1 
~~ ve sakin bu corünüıı 
1.-;"'le.ıı siyaset cilv<·lerine artık o 
~ alqtıı. ki, bütün ba detişi.J<· 
lııt , aııııda ve hedefle ~ir t.,. 
li; ~ İfade etmemeJJe beraber 
ti1fYtain temsili esnasında so
~ llzeriıHle sahne salme vukwı 
~~ lehassüsleri husule cetir • 

ıı.,·'.' de uzak kalmıyor, 
lıı~ zulmetli, nerede ve nasıl 
\ •cağı belli olmıyan fiipheli 
~dütlü havadan senra bu 
"'ı . kadar durulan havadisle" 
'"riıruıia öntıne ıu sahneleri 
l Yor: 

'-'b..'°"" Pa- kendisiM atfedi
t._ Yanatı tekzip edi1or. 

\ıı Sofya, Türk ve Yunan hn
~~a askeri tah~datı yapıl· 
~ tebip, hatti terbDten bah-

(:_<>r. 
~ ~oryet Jlusya Macaristanın 
~l~ifakıaa cirme .. inde mu· 
~ ti bulunduğunn tekzip edi· 

-- -

t 

~ lebipı..nen ba~ka ela tunlar 

~ '-a.ıı7a, Slovakya da \içler 
t.,: ııa cinnişlerdir. 
~ SoYyet R.usya BerliıuWıi 
t.,: elçiaini atletmiştir. 

Anıandlnk topı:aldarırula son Yunan ileri harekatını ıösterir harita 

\..' l''-Cosluya matbuatı Balp
'1~ Makelloaya hallındalr.i 
'~ anularııuı Pddetle hü. 
l... uqlamıttır. 
~ar Batvekil ve Baridye 
'\ 'tıı.i ~ ı:itweleri tek.ar
t,.: t •tir. 
~) .taı1an eni-. ArnaY11tlnk:-
': 1eni hezimetler bydey • 
'-.: . 

~ti . .\JınalQ'lldan ılönu Rıunen 
lı~e_Naarı &omanya için eıı
'~ bir Balkan antaatı kal
'-.".flı lleyan etm~ ve milB 
"'-'Qtıri icap etliTıüii vakit 
~ ~ barhedecejiai söyJe. " . ~l'k.ıııllT Ye cenubu ~ Av-
~~ Yakından alikadar eden 
~ ~ler ka~da bavadiSn 
~ ~ ve mahıyet i ne ı..Jaıı da 
~ nluna firdiği ve dirlik 
\~n avdet dtiği zehabına 
\ 'İtitn . hatanın en höyüğü olur. 
~ ~hııi ıö~ ve kanaatimi· 

~ıı/ tııihverin adı tasavvur Ye 

~ >~~cı_. hiçbir deği~ikl i k v~ ta· 
L ıı..:'.'llr. Yalnız blöf, tehdit ve 
~ ~·.,, ıstmilen tesır vl' bekleni
l~ ~tıceleri verm~diği suu de
~ ı.~~e bir kere daha uRluşılınıı 
."l!ı ""8t Y1DD\148lm•k ve uyuş -
~,:\Yoluna oapılııu~ıır . Esa· 
~bitl ~erin buruue kadar bıitüıı 
'l!ıı:•ıne öç unsur bakım ol -
~ . 
~l~uın~ ve uyutarak 

~ h l'~bdit, tazyik, tantaj, blöf 
~~i~-Utuıı hareketleri bır araya 

' "'" ... __ .__.. i . 
~ i .

1 
..__. ....._ ve mınne 

~'ı. • •eürilltiiye ıetırerek» 

~ ,1 ller iki tedbirde ıle mnva(
b:t .~llaınadığı takdirde en son 
~•k~ra& ailAhlı taarruza kal -
ı..•ıt;~ . 

lngiliz ha va 
Başkumandanı 
Yunanistanda 
Harp harekatının 
umumi cereyanı 

tetkik edildi 

Yunanlılar 

iki şehir 
daha aldı 

1500 esir, bir çok top 
ve malzeme ele 

geçirildi 

Kumandan ilk Yunan kıt'aları 
üzerinde llbasana doğru 

teftiş J'aptı süratlc ilerliyor 
hatlar 
bir 
Atına 2:ı (A.A.) - BBC: Orta Kaçan 'taiya.ı kıt

sarktakı tnııılız hava ıkuvvet!ennin 
baskumandanı hava maresali Sir 'ıalarl muvaffaki
Arthur Lonıtm<>re halı hazırda Yu- Y'·tle bombardı-
nanısıan-Oa bulunmaktadır. -

Maresal Yunan ce.pbesınin ilk man &dİ.İyOr 
hatlarına kadar ıııdcrek tavvare 
bölüklerını teftıı; etmıı;tır. Sır Art· Atina: 25 ( A.A.) -
hur Lolli!m<>re İn<!ilız hava lruv • B. B. C. Yunan ileri cü~· 
vd~rının \'unan ıst nııda uslerıne tamları dün öğleden •on· 
vasıl orur olmaz derhal harl"kete 
eecıp kısa bır zamanda muvaffa . ro Ohrida 6Ölünün kena-
ıctvetler ekle et.mış oldu~u sov· rında l!e Görice nin 30 Jıi. 
l<ımı$tir. lometre kadar §İmal.inde 

Sır A. Lommıore Kral George bulunan Pogradetz. ı•h-
tarafından kabul edilırustir . Bun - rine girmiıler. Yunanlılar 
dan başka Başvekil General Me • 
taksas, Yunan kuvvetlerınin baıı- Elbaaana doğru ilerlanck-
lcumandanı General PaPM!os ve ı tedirler. 
Yunanıstandaki !nııilız hava kuv- ( Dl!1l4mı 3 üncü ıııhifede J 
vellerının kumandanı ile de l!öru;- ' ::===========: 
müştür. Bu ııörüşmeler esnasında j 
harekiıtın umumi cereyanı l!(;zden 
ııecırılm~tır. 

. ... ~ ·-~ -·"-~ . .. ·-·~ 

'ASKER.,GOZfLE 
';•' . . . . -6.14:• __ ..-;_ •• . "' .- "\ . ~ 

~C ,E 'P :H ,E1 L ·E; R: 

Yunan. Jtalyan harbi. 
ne ait diğer telgraflar 
3 üncü •ahilemiz.dedir. 

l'J• ••ye mi"81 Danimarka, Ho
~:ıı.~ Cekoslovakya, Avustur~·a, 
~~>,~Uuk; ikinri~· e mial Ro -
~~; "<uncuye nı""111 Fransa, 

ı.~~~· Vunanıttandır. Çabala -a kaptan 
~~~ 1 .\lınany• orta A vrupı ve i •• """ 

\~ııı.,l'tlı birinc.i ~e ikinci ted- j35 kilometreden ltalyan ordasa ile FQfit rü. 

. ~......... . ... ....... ·• 
1 KISACA 1 .....__ __ _ 

~t- da denemesını yapmıştır. eaa arMında ilıtiliil çılunlf. 
ı:"~it; , l'nnaaistana kar'1 her üç f J d o • ı • k ~~~ı.ır arada de11emiştir. ttal- az a CrJD ) FQfi.tler: 
~· .\.: tden ınukabe!eyı ıorınıiş · - Yiirü, Atinaya yiirii, Ma-
\ <\ı, "-v;uııuğa bir gün •İtal) a· Son Yunan reısırni teblı~. e:ıınal tabana yürü .. yürü, durmadan 
~!\! ~nız imparatorluğu hulya- ceııhesınde, Y= kuvvetlen Ar- yürü .. Diye çığlık iiatüıN çığlık 
~·ı, ;.ı.llrada kendisine meurını navulluk hudooundan 35 kılametre' d J __ J 

\t'~,;1e bir taş dikilecektir. Al- ilerH varmıı;Jardır . İki elin evvel, kopar ıl. ca, talyan vnıasıı 
~'~b ~ relince, Almanya lıirınci Yunan ilerJey~ı 8 kilometre idi. 11eriye baaıyor ve: 
~ •)İ' t~ııifteki te<lbirlerle ik- Bundan anlasılıwr kı. Yunanlılar _ Biz. burada harp edeme· 
~ııı,;~ ~!\tir. {)~üncü te<lbire fevka lade sür 'atle ilerlivor ve dıi$n • D' Bi · h t 
~~ .... '."ere huırlanmalı.tadır. man da. hıdtikaten !fevkal!de sür- yu... ıyormuf. z.ım mo a 
~[1. sj""l'tle Maeııri..ıaru, &om6n- atıe k~ıvor Görırenın sunaıı ııar- [ arkad'lfa Londranuı teyit etti-
\"' iı~·"'llkyayı yenı n izamın ve bisınde bul=an Moskowlııı şehri ii ba haberi .öyledim de: 
\ it; ıfakının i~ine almıştı r. <k Y anlılar ta""Sfınd n zaptedil- - Eğer corda çabalama 
~ı'!t~1~lıı~ı da aTiıcn içine alnuık m Bı.. mü>-tm t muvaifaki· ' lıaptan ben gidemem» deme-
\ ~tılii ~''.n knfilmııe katmak t.,. vettır. G<ırıcenın 30 kı ~tre şı • ı ..,.. bn•ladı ue Arnavutlı:ıaun 

\ ~t1ndcdir. Difer sahalar- mal• bı.Junan ~r-tz hti ,,_ ..,. • 
( 0 birler le muvaffak olma- de ~a + ı ı r terki yahmdır ... 

<'VQını 3 iinı:ti ıGhıfede ) ı D a11 ı 3 u u 'fed1') Dedi. •• 

~ariste lngiltere 
l~hine yeni 

1 nümayişler oldu 
i Bir sinemada halk 

ingiliz askerlerini 
alkışladı 

Seyirciler bir 
• 

lngiliz marıını 
ayakta söyledi 
Bombaların infilakı halk 

tarafından şiddetle 
alkışlandı 

Londra 25 (A.A.>- Hür Frımaız 
ajansının bildirılii:iııe &öre, cenu
bi Afrika guetelerinden bir ço • 
ğunıw FraD&Bdaki muhabiri bıı.hı· 
nan Davan Koucher, yaptığı bir 
röporta.ida, Pariste cereyan eden 
İngiliz lehdarı ııiiınııyişleri naldet
mektedir. 
Alınanlar tarafından İagiliz 

tavyarelerinin •barbaru ımılleri 
diye tavsif edilerek• Chaps Elysees 

1 

de bir sinemada Seriinin İngiliz 
hava kuvvetleri tarafından boın
bardrnanı filmi gösterilmiştir. Hail< 

1 her bombanın infiliknu hauretle 
alkışla~tu, 

Ayni sinemada •Tipperary, '81'
k:ısını söyliyerek yürüyen İngiliz 
askerlerini gösteren diğer film i
rae edilmiştir. Seyirciler ayağa 

kalkarak arni havayı tekrar et • 
mis ve ıslıkla tempo tutmuştur. 
Bu hava g~en umıınıf harpte İn· 
giliz orılnlannın an'anevi prkısı 
oimu,ıu. 

-----0~--

Metaksas 'ın 
nutku tehlikeli 

imiş! 
Berlin 25 (A.A.)- B. B. C. 
Alınan hariciye nezaretinin na

firi efkin olan •Duyçe Diploma • 
tik und Politik Correspandenz• ııa· 
ızetesi, General Metalwısııı son 
nutkunu tahlil ederek euümle 
JUıılan yannıştır: 

Ynnanistanın diğer kü çiik Bal· 
kan devletleri için nıücadele etti
iine dair M.ctaksasın iddiası son 
deYe<e dir'etkAr ve tehlikeli bir 
iddiadır • 

Örfi idare kumand8-
nı bu sabah geldi 

Kumandan bir beyanname neşretti 

Sonra da, Vilayete gelerek ala
kadar/arla bazı görüşmeler yaptı 

İdarei örfiye Komutanı Korge-
neral Ali Riza Artunkal bu sabah 
aaat 8,50 de llaydarpa.,aya muva• 
salat e<len ek<presle Aııkaradaa 
'4'hrimize gelmiştir. 

Komntan istas~·ouda İstanbul 
Komutanı İshak Avni, İstanbul 
askeri. mıntaka Komutanı Gen&
ral Kemal Koçer. Merkez Komu
tanı Yaşar, Parti idare heyeti reisi 
Reşat Mimaroğlu, Vali ve Beledi· 
ye Reisi Lutfi Kırdar, Emniyet 
müdürii Muzaffer Akalın, İstan· 
bnl jandarma komutam ile diğer 
bazı askeri ve mülki erkan tara • 

,fmdan kar~ılanınıştır. 
Komutan istikbaline gelenlerle 

&örüşmüş ve bilihare yanında İs· 
tanbul Komutanı, askeri mıntaka 
komutanı, merkez kumanda11ı, tı.. 
tanbul jandarma komutanı, Parti 

( Detıcmu ~ üncK IUhifede ) 

Örfi İdare Kımıımd•m Korceaenl 
Ali JtDa Artwıkal 

Milli Şef at 
yarışlarında 

Ankara 25 (Telefunla) - Milli 
Sef İsmet İnönü dün şehrimizde 
Tanılan at Tar:ıelannı eerefJıenıdlr.. 
misi erdir. 

Edirnenin 
kurtuluş 
bayramı 

Buııün kahraman lldirnemizin 
kurtulUŞWtun yıl.dönümüdür. Bu 
mutlu ııün tarihi hudut şehriınızde 
büvük merasimle kutlanmakta • 
dır. Edirne meb'uslan ve şehri • 
mizdeki bazı Edirneliler bu müna· 
ıııebetle dün Edirneve l!itrnişlerdir. 
Meras1ınde Selimive Camiinin 

minareleri arasına şanlı hayra • 
kımız cekilio nutuklar söylenecek, 
aziz şelut~riınizin !hatıraları anıla· 
caktır . Mtitealuben de Atatürk a· 
nıtına R"idilerek celenk konacak • 
tır . Bu merasimi sanlı askerleri • 
mizin büvük bir ııecit resmi takit> 
edecektir. 

---<>----
Ganditev if edildl 

I uckno 25 (A.A)- Müttehit 
eyaletler koıı(ir , ı eski reisi Gandi 
Hind stnnm ıc .. dafaa:: hakkındaki 

KUMANDANIN BEYANNAMESİ 
J.bmbuL 25 (A.A.) -ldarei Orfiye Komutanı Kor Ge
nıeral A. R. Arbmkal, ataiıd aki beyannameyi nqretmit· 
&erdir. 

lstanbul, Kırldareli, Teki rdaiı, Çanakkale, Kocaeli 
Edine Vilayetleri muhteremhalkına 
Sayın vatandqlarım, 
HiikUmetiıı ııördiiiü liizü m üzerine Vilayetlerimiz da

hilinde ili.n edilmif ola:n örfi idare komutanlığına tayin 
olundum, '9'e kararııihım olan İ•tanbula gelerek i§e ba§
ladım. 

Kammdaki vazife ve wibiyetlerim malumunuzd ;r. 

1 
Vazifelerimi yaparken bu m ıntakalardaki vatandatları · 
mın bana her türlü yardımı yapacaklarından eminim. Sa· 
lihiyetlerimi de ıöreceğim icaplara ve lüzumlara göre 

1 
kullanacaiım. 

Hepinizi saygı Te aevri ile ıelimlarım. 
ldarei Orfiye Komutanı 

11 
Korgeneral 

A.R.ARTUNKAL -----
ÇERÇEVE 

MiJletin harbi 
NECiP FAZJL KJSAXlJRE.K. 

Türld7e harbe &ire:ue bn sa
vaş milletin harbi olacaktır. 

İçtiınai bakımdan harp mev· 
zuunda bizim için belirtilecek 
en ean lı tefhia çizgisi, hence 
bu ... 

Türkiye harbe girerse hu sa
nş milletin harbi olaeaktır; 
hülrfuııetin veya fırkanın deiil-

Her harp milletin savqı ol • 
ınakla beraber, milletin llLD't 
vesilelerle arkasından itildiği 
veva kendi kendisini ileriye at. 
tığı prtlan ayırt edebilmekte 
hüner ... 

Osmanlı imparatorhıfunwı 
hezinıetler devre!)inden1 soa 
hezimet noktası 191( cihan har
bine kadar hiçbir sava, Türk 
milletinin harbi değildi, 

Millet harbinin ,artları: 
Harbi körilltliyen sebebi mil

letin duymam, içtimai ve mhi 
köklerine sindirmesi, derin bir 
milli haz. veya elem ,ek!ind~ 
yaşamaQ; 7a aanıri bir büyüme 
ihtiyacı, yahut mutlak ltir kay
bolmama lradesile nlıunda 
temsil etmesi. .. 

Millet bu şartlar altıaclıı ~ 
heder; bu şartların yapma çi
çek ıılıi taklidi anlannda da 
yalnız hüldimet, fırka ve zümre 
'8V8$ll'. 

Almanyanm yaptığı, maddi 
kuovvet ve ilk zafer nes'esine da
yanan yarun ve uydunna bİT 
millet harbidir; Fransızlar mıl
lct harbinin veedine iman ve 
liyakat ifade edemetn4tlr; İn· 

nin içindedir; İtalyanlar bu kı:r
metten uzak; ve YunanWar bu 
kıymete bitişiktir, 

Millet harbinin tam maıııW
le teşekükl edebilmesi, milletin 
bütün mevcııdile şahlanarak 
ruhi kıvama ulaşması için, iır 
başındakilerin, müdaiaa ettik· 
!eri sebebe milleti im.an ettire
bilmesi lizun ... 

Bu da, maceradan çekinmek, 
milli menfaat ve hayat iradesi
ni ruhunda ve kafasında billıil'n 
!aştırmak, milli nabzı derin • 
den derine yoklamak ~i. .. 

Kütle bütün temayüllerimizi• 
ıtynası olduğu gibi, biz de bü· 
tün temayüllerimizle kütlmıi• 
aynası olmalıytZ , Millet; hel'n 
hangi bir akıl, mantık, hesap, 
şeref, tarih ve hak mevzuıında 
idarecilerini doğru yolda görür 
görmez davayı henim r;:"rr; ve 
fert fert öz davası haline getirir. 

İstikllil harbinde bu böyley
di; ve zatrn böyle olmıya me.,. 
bnrdu. 

Fakat bu defa, milli temayülft 
en parJak mikyasta temsil hah· 
tiyarlıji'ını yaşıyan Ulusbaşı; 
sonsuz teennisi, kılı kırk ~·nraıı 
hesabı, her türlü maceradan çe
kinişi , tek damla Türk kanını 
esirgeyişi; bnna rağmen bilhas
aa alkışlanması lazım gelen 
mntlak istiklal, şeref, hayat ve 
taarruz iradesi!e, davayı Türk 
milletinin kalbine kadar 8iııdir0 
mistir. 

Millet. vahşet , Avrnpasının 
göbeğinden koı;ıau süfli ihtira:. 
sın mana!\mı; anasına, babasın~ 
kızına, kar ısına, malna ve bna
nına sarih bir teeavüz el!ası 
feklinde duyr.ıa tadır. 

Bunu duvan mlllrtten; hunu 
duun Tilrk ' 



GORVNVR, 

SANA NE?. 

Sofyada çıkan Mir gazete
sinin bir muharriri bir maka
lesinde §Öyle bir laf etmİ§: 
«Edirne biz!m topraklardan 
ne kadar yakın görünüyor.» 

Görünür. A, çelebi!. Her 
gördüğüne seninböyle ağzın 
sulanır, kendine mi çekenin?. 

HER YER 

KARANLIK 

Geceler karanlık.. Artık, 
bol bol «heryer karanlık, 

Pürnur o mevki» farkısını 
söyleyebilirsiniz. ltık söndür

me çok hoşuma gidiyor: Artık, 

bayanlar, geç vakitlere kadar, 

rnafraza mağaza dolqamıya

cal lu, kunduracı dükkanında, 
terzide çene çalam ıyacaklar! 

FELEK' iN 

GAZELİ 

Arkadqımız Buhan Felek 
geçenlerde, «kime ne uedif
li bir gazel yaunıf .• Tam, ga
zel atmanın ıırası.. Osman 
Camale, bu gazeli okuyup 
okumadığını aordum: 

«- Kime ne? .. ıt 
Cevabım verdi!. •• 

CICER 

HiKAYESi 

Musol.ini, aoa mqhur nut- l 
kunda: « Y unaniıtanın ciğeri

ni sökeceğiz» Dcmitti. Bu nut

kun F ranaızca metninde, cüm

le böyle değil, ıiir teklinde 
imiı: 

« Yunaniatanın belini kıra
cagız.» 

Ortada kırılan ne bel var 

ne de aökülen ciier •• Yalnız, 

İtalyan cephe.inin kırıldığı 
meydanda! 

ALLAH 

SEVMEZ 

Yunan Baıvekili General 
Metaksas, radyo ile milletine 

yapt.ğı bir hitabede: 
« - Allah Musoliniyi aev

mez.» Diyor. 

Kulların sevmediğini Al • 
lah sever mi? •• 

AHMET RAUF 

Cezasını merak 
ediyoruz 

1 
• iklaşta bir rırıncı, j!eçenlerde 

nır akşam, un yok, bahanesile ek
mek çtkarm~ ve halkı ekmek
sız ·ı·akmış. Bazı fırıncılardan çok 
;,ikiıyet ederiz. Haklıyız da ... Bu 
adam. şimdi adlıyeye verilmi,,;tir. 
Bu adamın nasıl bir ce7.a gqrecc
ğin ı eıdden merak ediyorwn. Ek
mek ;(ibi çok nazik bir I:\cvzuu 
keyfine ve menfaatlerine alet eden ı 
adamın ceza.sı çıok ağır olmalı!. 

BlJRHAN CEVAT 

•• 
ÇU nım 

Tramvay 
seferleri 

Ten ha anlarda seferle· 
rin tahdidile yılda 3 

mi1yon kilometre 
tasarruf edilecek 

Tramvav idaresi; }'Olcuların az 
olduiıu saatlerde seferde az araba 
bırakılıp diğerlerinin muvakkaten 
dePova cekilmesini usul ittihaz 
etmiştir. 

Boş veya az }'Olculu tramvayları 
islet.mektem;e bu usul sa vesinde 
vıkla 3 milyon kilQmetre bir tasar
ruf temin edebilecel!i anlaşılmış
tır Ara.baların e9kiınesi de bir 
yandan bu savedıe kısmen önlen
mis olacu.ıctır. 

908 Şoför cezalandırıldı 
Son iki av içinde seyrüsefer ta

limatlarına ve belediye ah kamına 
riyetsizliklerirıden dolayı sebrimiz
de cezalandırılan şoförlerin svısı 
908 i bulmuştur. Diğer taraftan 
ayni müddet içinde şehrimizde ya
kalanan d.lencilerin yekünu da 92 
ve balı,!! olmu.ştur. 

-<>--

Gece tramvaylari' 

4ıklarm karartılması ve maske
lenmesi nizamruınıe<;inin tatbikine 
geçilmesinden sonra yolcuların sa
at 16.30 ile 18 arasında çoğaldığı 
ı?<irülerek tramvay idaresince ona 
eöre tedbirler alınmıştır. 

Eskiden saat 17 - 19 arasında faz
lalaslırılan araba savısı şhndi yu
karKl.aki saatlerde arttırılmakta 
fakat vine ihtiyacı tanı.ıımile kar
şılayamamaktadır. Geceleri yolcu 
az olduıtundan l(ece seferleri de a
zaltılırustır. Bu sebeple Kadıkö
yündcn saat 24.03 de Modava ve 
24.05 de Üsküdara hareket eden 
seferleri de Üsküdar tramvay ida
resi kaldırmıstır. . . 

' 
Son bir hafta içinde 

,ehrimizde yapılan ihracat 

Son hafta icinde şehrimizden ya
pılan ihracatın en mühim kısmını 
tütün ve balık leskil etmistir. Bu 
mevanda Al:manvava bır haftada 
taka.; suretile 1 milyon liralık yanık 
tütiin :hrac olwmıustur. Balık ihra
catı da daha ziyade Bull(arsilan ve 
Yunanistana vapılmıstır. 

Yine bu hafta İsvec. iMacaristan, 
Romanva. Çekoslovakva ve Yu -
5?os1avvava zevtin. zevtinvat!ı. su
sam. küsbe, keten talıll'!Tlu ve vaii:lı 
diğer bazı tohumlar ihrac olun - ' 
mu.ştur. 

Açık İf ve memuriyetler 
Pasta, telgrat ve telefon idaersi 

muht.cli.! n'ektep mezuniarınd.:ın kız ve 
erlceok mt'tflurlar alm::ık için yeni mü
sabaka imtihanlan açmrlJ:.l lo.ararlat -
tırmıştır. 

Yüksek mektep mezunları; müfettiş 

merkez mi.ıdür muavin! ve uı~rkez rrtli

durü olarak alınacrık 1 , rlır- Bunlara 30 
ar lira ail.i maaş ve.rHeccktir. Muracaat 

k&nunuev\•elin 10 uncu fiın.Ü ~;ımına 

kadardır İmıihan 16 kinunuevvcl pa
za ·tesi günü sabah saat 9 dadır. 

Ll.ie mezunlarına ise 20 lira asli 
maa.$ veyahut da 75 lira .ıy11k '.JCTCt 
vcri.le .. ekt . lVlüracaat nıı..i.ddetı 14 k<i
nunuevvele kadardır Lntib.an ayuı 19 
uncu per..,embe günü s..ıal 9 dadır. 

Orta mektep mezı.ınlanna 15 Ura asll 
maaş veyahut da 60 lıra aylı~ U~ret ve
rilecektir. 

K.anunuevvelin 20 inci günU nkşa ... 
mına kadar müracaat oıurını:ılıdtI" .. İm
tihan ayni ayın 21 ünde ~balı saat 9 
dadır. Iier Uç suut iı;ı.n de taliplerin 

30 yaşını ıeçm.emit olmaları icabet -
mektedir. Müracaatlar her vilayetteki 
posla bqmüdürlfiltlerine, yapılacak 

imtihanlar da bu bqmudürluklerde o

W:alttır. 

10 

avasGel! 
SELAMI iZZET SEOES 

F! mıiddet daha CaUde baktı; 
C .t de. ayn. hay retle ayni tif
h rrı la Utta b;,ık} ı i 1

' u) et !\.C 

il ı t.ı; . 
- Bu' ...runuz de li, ırlo!' .. z. 
Jale gc ıledi, geriled., - pının 

y laki u: ·tmleye otur<1 
C t ıeuar sc: dl: 

B aya nıye ıı !Jııu.ı? Sız 
kire =?. 

J le, oa an, acaba kocası oguk 
bir •g mı y or? Şüph .. ..ne 
d t 

:.ıal Cahil•. Ben 
s 

c ı, rnu-
'IlU.Ş gıbi 

Kart:' ö le mi? 
&ınra .ııu. ın.sed., dud ık büktü: 

- Küçük hanım yavaş gel! de
di; ben evli değilim, bek..rım ben. 
Ben hiç kım.scye bağ! deJiıli:ın, 
:yalnız san'atıma bağ!L,y;m. Ser -
i:>c • vaşar, resim v a:ıar: evlen
mec. m vr evlerı-niyeccğiır: .. 

Tane tane, sert. kat'. konuşu -
y1rdu. Simdi jale de a.!tl 11 oy -
natm ş g..'lıydi. Rüya rrı görüyor
du, vokô:ı sahiden uyınık mıydı?. 
Acaba kocasının agzmaa~ çıkan 
sözleri ters mi anlıyordu? 

Yavas yavaş v ziyetı kavramı
'\"& başladı.. Bu gcli'1 odasında kar
şısınclak fraklı e !<ek na tanıa -
nü'. vnbancı ia~ Yaba cı bir 
adamla 1.ontıştuğı:! a karar verdi. 

-5-
B t: DELİLİlt . ıi• 

.jı:f nın asaklıı.rı alt.nda 

No: 6 Yazaa: RAHMİYACIZ Eyübün 
• 
ımarı Fedaileri Deniz 

Emri yevmi 
Yunan Başkumandanı G'neral 

Papag03 günlük emrinde şunn söy
ledi: 

iskele civarında "İnönü 
meydanı,, namile yeni, 

r. .. zel bir ıqeydan 
açılacak 

OSMANLI - iT ALYA HARBiNDE TRABLUS
GARB ve ADALAR MUHAREBESı 

•- Düşmanı denize atınız.• 
Kahraınan Yunan kıt'aJar1, kar

tallar gibi uçarak ilcr~'yor. O ka
dar sür'atle ilerliyor ki, bir ajans 
telgrafında bildirildiği gib~ çok 
ilerlemiş bazı müfrezelerin iaşe
sini arkalarından yetiştirmek bayii 
ruüşkül bir is oluyor. 

Eyüp vapur islrelesinin sai!mdan 
Feshaneye kadar uzanan saha be
looive reislii(ince istimlak edilerek 
burada ~el bir meydan açıla -
caktır. 

Geldik Paşam, ka~an dairesi burası 

Yunan oni.usu forımuıu h lnıuş, 
hızmı almıs. sinirlerini yoü. o!tmiş, 
«)a harru, ya nıerru!n demiştir. 

İş, bu kıvama gelebilmekte idi. 
Bundan sonrası kolaydır. Artık, 
ileri Yun;.ı.n müfrczc]erinc lıer eın· 
ri ula~lırabilirsluiz; fakat: 

•-Dur! emrİni dinletcnıezsiniz... 
O, başını nlnuş, gitmektedir. 
Bu hal, bu kıvam, orduların ına-

ne,·ivatı dediğinıiz tezahürüdür. 
Her nevi ınodern siliıh, tc(hizat, 
bir!:k ve kıl'~ l:esafcti muharebe 
yarmak icin kafi değildir. 

Fil\'aki, bugiinkü nıuh:ırcbcler 
motör. nıt.:d~rn sllfıh ve nihayetsiz 
nıalzenıe \'C vasıta çarpuşıuas1dır 
anınıa. niha:vet. bu 5!et1eri kul~ -
)anan insan bilgi. lıu aletlere ha
kim olan insan siniri ,~e iradesi -
dir. 

İcine kurt düsmüş asker, harbe
demez. Cephelerd"n gelen babcr
)~r. İtalvanlartn irine kurt düstü
~nü ız-;jsteri,·or. Artık on1ar, mü
ı.,,. .•. Jiyen, aksi istikamette ko -
şacaklardır. 

REŞAT FEYZi 

IBüÇÜK HABERLER 1 
* Nurettin isminde biri Küçükpa

zarda sarho!-llukla rezalet çıkarmaja 

kalkışmış memurlar kendisini 7ako.la
mak isteyince sustalı çakısını çekip U

zerlerine hücum elı.riştir. Fakat Nu -
rettin karanhkta ç.kıyı memurlara 
•plamak: isterken yanlışlıkla. kendi 
bögn.ine ı;aplayıp yaraktnacak Cerrah· 
paşa hastanesine kaldtnlmıştır. * Hindistandan şehrimize b.ir tica
ret hc>yeti gt>Jmişür. Hi.:ıtliler bıu bil
hassa ıpekh kwnq satmak istemck.te
dı.rler. * Y'filaycdarın yıllık kongresi dün 
EnıınvnU Halkevinde yapılm~lır. Reis 
FahreLHn Kerim Gök.ay içkinin ma -
zarrcclınt anlc.~nu.s ve propagandalara 
işaret ederek •Bazı kimseler, içki dU,ş
manı a7.a arkad~lara yahu, reisin.iz 
içerken size de ne oluyor.?• Demişler. 
Halbuk bell ıahsl kontrolden değil 
vicdanundan muazzep olarak bundan 
çekıni:rim• cevabını verip bu şayialan 
ncltttle tekzip etnlliLr. Bll.Ahare idare 
heyeti seçilmiştir. * T•hlıke irunda polislere yardım 
etmek Uzere yctişlırilecek olan y~k 
pollsler dun Eminönü Halkevind~ dtts
lere başlamışlardır. Bunlar 55 ki;idir. 

Eyüp halkı buraya Milli Sefiımiz 
İsmet İnönünün bır hevkelini ko
varak ~Wli Şefimizin adı ile kıY-1 
metlendirilmesi arzusunu tzhar et-
ınişlerdir. 

Defterdar caddesi de güzerı?ii.lu
na tesadüf eden mahalde de hü -
kiı:m<!t, belediye daireleri, Halkevi 
\'e ı;ı:irtl binaları yapılacaktır. Bu 
b inala1· avni tipte ve en modem 
şekilde bulunacaklardır. 

Kapntn ile kılıç ve ınahmuzla
nru çıkarmıyan Bahriye Nazırı 
her adımda bin zorlukla basamak
ları inivor, tıpkı emekliyen bir ço-
cuğun merdiven inişini andıran 
hareketlerle kan ter içinde me
ra.kını tatmine .koşuyordu. 
Ocakların başına geldiği vakit 

Bahriye Nazrının şık kaputu, me.r
divcnin isli basamaklarına sürün
mekten kararmış, mahmuzunun 
birisi kopmuş, hlıeı eğrilmişti. 

Vasıf kaptan ateşçilere ocak ka
pılarını açtırdı. İçeride kıpkırmızı 
alevlerin vantilatörler tarafndan 
rüzgarlanmasile hasıl olan gürül
tü \'e göz kamaştıran bir ışık; ma
den kömürünün sür'atle yanışın· Çobançeıme yolunda yeni 

bir köprü yapılacak , dan hasıl olan gaz ve dumanlara 

l karışarak gözü yoran bir manzara 
meydana getiriyordu. 

Beledive reisliği Alibev kövü -
Cob:ıncesme yolunda yeni btr ah
fap köprü vaplırmağı kararlastır
ıruşlır Bu köprüve 13 bin lira sarf 
oluaacak ve insaata önümüzdeki 
avın 15 inde baslarulacaktır. 

--0--

Bakırköyünde yeni pamuk 
ambarları yapılacak -

Bakırköy bez fabrikasında Sü
mer bank tarafından veni ve bü
yük karı?ir oamırk ambarları ·nşa 
edilecektir. Bu işe 18 bin lira sarf 
olunacaktır. İnsaal önümüzdeki a
vın 20 sınde ihale olunacaktır. 

-<>---

Baıvekalet Umumi mürakabe 
heyeti toplanıyor 

Basvekıilet umumi mürakabe he
:vetinin teşrinisaninin 30 uncu cu
martesi günü saat 10 da toplan -
ması kararlastınlmıstır. 

Bu !Qpla!1tıda; sermayesinin ta
mamı devlet tarafında verilmiş o
lan veya 3460 numaralı kanun hü
kümlerine tabi bulunan iktısadi 
teşekküllerın 1939 yılı bilanço -
!arı ıe,klk olunacaktır. 

-<>---

Doktorların umumi toplanbsı 
3 üncü mınlaka etıbba odası yıl

lık koıwresinin önümüzdeki avın 
28 inci cumartesi l?ilnü saat 13,30 
da yaoclması kararla:;tırılmışlır. 

Cai?aloğlundaki merkez bina -
sınıla yapılacak olan bu umumi 
hevet icti:ınaına İstanbul civarın
daki yerlerde bulunan d<Jkt0rları
ınız da islirak edeceklerdir. 

---<>-'--* Karadeniz rnmtekasına bol mik
tarda tuz gönderilettktır 

POLİS 
vı: 

M AH KF.l\1 EL F, R 

Acık ocak kapısına bakan Nazır 
sordu: 

- Hani, akan kazan boruları 
neredeler? 
Vasıf Bey gülümsedi: 
- Bu yanan ocakların içinde .. 
- Deınek genıinin ha.reketiae 

hicbir tesiri yok ki, ocaklar ya -
ncyor?!. 

- Tesiri var paşam .. Sür'ati a· 
zaltıyor. Fakat bunun tamfri ih
mal edilirse şimdilik sızan boru· 
lar birdenbire tamamen içerisin· 
deki suyu koyuvermeğe başlar ki 
bu takdirde kazanların değiştiril
mesi, ıniihiuı bir masraf ve aylar 
süren bir tamir ~i ortaya ~ıkar. 

- Bu ôrızanın yolda tamir edi
leceğini zannediyorum!. 

- Kiicük gemilerde ve henüz 
arıza ilerlemeden kabildir (1). Fa
kat Barbaros gibi bir gemi ve bu 
irıza gibi mühim bir tamir şekJi 
mevzuu bahsolunca bunun yold.o 
tamirir' imk8n yoktur. 

Muhtar pa~a: 
- Anladım!. 
Der gibi bir bakışla Vasıf beyi 

süzdükten sonra sordu: 
- Ilemen tamire ba-.lo. .. anız, 

yarına kadar bu iş buracıkta bit
mez mi? 

- Ocakların ateşini çekmek, i
çerisine girip çalışılacak kadar so
ğutmak bile yarına kadar elde .. ~ 

' dilemiyeeek bir neticedir. Tamiriu 
havuzda yapılınası, geminin ondan 
6onra seyre çıkma-. lazımdır!. 

Mahmut Muhtar paŞ<I, Vasıf be
ye bu inat der~cesini alan itira -
zından t'Ok içerlemişti. 

- Peki lacağın olsun!. 
Der gibi: 
- Demek tamire imkiın yok 

öyle mi? 
Divc ~oran nazır, keodjsini ka-

zan dairesinden çıkarmağa ha -

* Üni\•ersite RektOrü B. Cezmi BH
aei kflr.feran.:s vermek üzere giUı.ğı An
br1:1dan dün sabah Şf"hrım.ize dôonıilş
tür. * Tr ~ıwı mµh.eL! yerlerinde ye. 
niden 2268 glı.;r: n C\~ in.sa oh.ınmuş
tur Y~kında Rom :ıya ve Bulg<lristan
dan göçmen g~lm ı bPkleumekkdi.r. 

S ! 
_J zırlnnan <;ilvariye yarı latife bir 

op;ı i e arkacaş _t_or_zd_a_s_ö_yı_cn_d_i:_ 

* Haricıye Vckiltcli ticaret ve iktısat 
daıresı umuın 111udun.i n. BOOrı Talur 
Şamac Ank3racıan ~ebrimize gelmiş ve 
Bursaya gitmiştir. 

döven sar hoş! 
Tahtıtkalede Tamburacı hanın

da c•ı:ıan Petürkeli Derviş ile ar
kadası All arasında sarhoşluk yü
zünden bir kavı?a cıkmış ve Der
viş orada ciuraıı bir sopavı kaptığı 
gibı Alıvi a<lam akıllı ci~>vmüslür. 

ı piştiği ve öldügü va.kidir. R. Y. 
- Uzun süren Hambur& - İs -

tanbul seferi seni yormuşa benzi
yor Vasıf bey .. Fakat bu yorgun
luğu çabuk çıkarmak için dinlene
bilirsin!. 

Ve lfunbar ağzında kendisini se
l&mlıyan ihtiram lııt'asının önün
den ge.;erek stim üzerinde bekli
yen nezaret istimbotuııa atladı, 

Barbarostan ayrıldı. 
Ertesi günü, nezaretten gelen 

postada süvari Vasıf beye bir zarf 
çıkma~, bunu a('an Barbaros sü -
varisi şu satırları okumuştu: 

Umuru Bahriye Nezareti 
İstanbul 7 ağustos 1327 

Barbaros Süvarisi Vasıf Beye 
Cemahiri Müttehidei Amerika 

hükumeti ile Devleti Aliyye bey
nindeki münasebatın dünyanın 
bugünkü muğlak vazivetine rağ
men tam mihverinde cereyaru hü
kumeti seniyyenin arzusu iktiza
sından olmakla bu kere dirayeti
nize itimaden Vaşington sefareti 
kübrası ataşenavalligine tayininiz 
•bittensip iradei seniyyeye de ikti
ran eltii(inclen, en kısa zamanda 
mahalli rl'emuriyetinize hareketi
çin hazırlıklarınızı tamamlıyarak 
nezarete hareketiııizin W'arı ehem
mivetle ric-a olunur. 

Bahrive Nazırı 
Mirliva 

IUahmut Muhtar 

Vasıf bey biç sesini çıkarmadL. 
Nazır, İzmire gitmek istemiyen, 
bunııa içiu bahane icat ettiği ve 
taallül gösterdiği kanaatile bak
tığı Barbaros siivarisini en uzun 
deniz yolile seyahate gi;ndererek 
intikam alıyoNlu. 
Va~ıf bey nezaretin sıkış,hrışı ile 

üç gün icinde hazırlandı. İstan -
buldan hareket eden bir İugiliz 
gemi•ile ~·ola ~·ktı. 

italya - Osmanlı münasebetle
rinin en gergin şeklini aldığı 1;ı27 
eyliılünde Vasıf bey Vaşingtonda 
bulunuvor, hcidiseleri Anıcrika ga
zetelerinden takip ediyordu. 

Vasıf kaptanın ne suretle Ame
rik:a,·a gönderildiğini yukarıda 
kaydedişimizin sebebi, hayatının 
elli yılını mesleğine vakfeden bu 
Ti.irk denizcisinin bütün Avrupa 
deniz inşaat tezgahlarından baş
ka )·eni dünyanın teknik müesse
selerini oe gördiiğünü belirtmek 
için değil, o zaman Amerika de -
niz harp mektebi zabitan kursun
da geren bir hadisenin bizimle o
lan alakasını ı;·istermek ğayesile 
olmustur. 

Birleşik Amerika Cumhuriyet
leri hiikiınıetinin tekmil deniz mü
c~.esclcri Rotaylend den}len ve is
mi ada olduğu halde bir yarımada
eık!nn ibaret hulunnn mahalde 
toplu bir şekilde bulunmaktadır. 

Amer:ka hükiımetinin deniz in
şaat tezgahları, deniz harp mek
tebi, müzesi, kursları, amirallik 
makamile bir kül halinde bulnnan 
Rota~ leııd cleniz üssünü gezmek 
arzusunu gösteren Vasıf kaptana 
amirnllik muvafakat cevabı ver -
mişti. * Tarsusun D bağhan• mahalle -

~ind n Hact Hlı!:ey n Öiıg(mcün rcfi - 1 
kası Bay ..... Ceuııle ..,1r balınoia jki.sı kıı 

bir ede.ek olmak uzere üç evl5.t· dun -
y::ıy;.1 gf:llirıniıtır. Y~\.·rulann her üçil def 
sağ \'e sıbhattetlirler. 

Sudu dıln cürmümesi,u~ mahke
mes:ne ver:lrr.ıs ve 3 g(;n hapisle 
25 !ıra a.itır para cezasına malı -
kı"ını olunmUŞtur. 

(1) Kazan borularının sık sık 
ve sefer c·•,,.ısında da su sızdırdık
ları görülür. Bunları yol halinde 
tamiri mümkündür. Kazancı us.
tası yaş bir çuvala sarılarak ateşi 
çekilen ocağa girer, boruya çekiç
le \'Urur, hararete dayanılmadığı 
için her birkaç çekiçte dıı;~rı çı -
kar,ık sarındığı çuvalı ıslatır. Ba-

z, kere bu işi yapan ustanın ,,;be~y=nı=· ==========(De==v=am==' =v=a=r=)

* Şehrimizdeki büyük tabı-ika ve 
lınali.ıth:ınelerde çalışanlardan beden 
mükelleiiyeti sinni dahilinde bulunan
lar talimlere başlamışlaniır. Eyüp mm
t.ak:ısındak:i tabrikalann bu kabil mü
kellefleri de dün sabah Otaktılar ça • 
yuuıda üç buçuk: saat talim yapıruş
lardır. Fabrikalardaki 15 - 30 yaş ara
ıundaki kadınlar da talime t!ıbidir. 

Karanlıktan istifadeye 

kal.lı:ttan çocuk 

Bakırkövünde mukim Baha is
min<le 14 vaşında bir çocuk karan
lıktan istifade ederek evlerinin ö
nünde duran bir kamyonun liıstik
lerini calarken yakalaoınıs ve 3 
ay müddetle hwse mahkU:ın olun
mustur. 

uçurum açılmıştı; etrafı karanlık. jalenin l(iizlerine takılıp kalmiştı. 
ve br,şluktu. Evlenme<.i b:r hul- Gittikçe artan bir hayretle karı -
ya idi, bu hulya şı:rndi bir korkulu sının vüzüne bakıyordu. 
rüya olmuştu. Karşısınoaki ada- jale devam etli: 
mın vüzü Cahidin yüzü idi, fakat - Ömrüm oldukça senden ay -
ses Cahiciin sesi değıldi ve ;,öy- rılmıyacag:m; eserlerine ilham 
ledJderi de .t.ıir delinin ~açmala - verrl'eğe çalışacağım, eserlerin ne 
rından başka birşey eğildı. Daha kadar çok beğenilirse ben o kadar 
bir saat evvel ona bakıp, içi titri- çok üt.har edeceğim. 
verek: .camm!. diyen kocası bu c~ it tirdenbire yerinden fır. 
adam mıydı?. ladı. 

jalenin gözleri karnrıyor, başı - Söz'crinizden hiçbir şey an-
zonkluyurdu: Iamıvor=. Burası neresi biliyor 

•Ya Cahit manasız bir komedya mue• nuz? 
oynuyor, ya delidir ve yahut da - Burası senin evin, evimiz .. 
ben çıldırdw ! • diye düşünüyordu. - Ben kimim? 

Ses tekrar cluyldu. fraklı adam - Koca:n Cahil Yaman. 
tekrar tane tane kon~tu: - Adım Cahit YaMan, bu doğ-

Yava; gel küçük hanL'Il!.. ru, fa.tat sızin kocanız de,ıı.L'Il .. 
Bcy1'ade ıı;tra.şına, se'1i almam; Avağıru yere vurdu: 
evlcnmel!e niyetim yok ılı n.i.m!.. - Ben senın kocan o~ğilim kü-
Bcn san'atkiır=, benım serbest ç-:lk hanım!. 
'1- vata ihtiyacım var. Bert ) a;_ı- - Beni deli edeceksin Cahit; 
mak. f?CZllle.lt görmek islı;orum!. daha dln nikilh memurunun ö -

jale: r.,nr!e dcg.ı miydik?. Bu yüziij!ü 
Ben de v~inle beraber geze- parmagırna sen takmadın mı?. 

rim, görüI"hı Cahıt, hava1ın pay- Parmağını uzattı nikAh yüzü-

AVRUPA HARBiNiN 

YENİ MESELELERİ 

Gece karanlığı ..• 
Yazan: Ali Kemal SUNMAN 

Romeo ile jülyet karanlığı pek 
severlerdi. Masumane olduğu ka
dar da tehlikeli mülakatları an
cak gece karanlığında cereyan e
debildiği için her iki &önül kur
banı geceyi ve karanlığı takdis e
derlerdi. Onların yaşadığı devirde 
muharebe ancak karşı karşıya ıre
len düşmanların birbirine saldır
ması şekllıı<ie kaldığı için döğül"" 
miyecek, eli sililı tutamıyacak o
lanlar harbin lesiratı haricinde 
kalmasa bile muharebenin savle
tinden d!'an bulunabiliyorlardı. 
1''akat bu zamanda öyle değil. Ka
ranlığı yalnız Roıııeo ile jülyet 
sevmiş olmuyor. Öledenberi riayet 
edilen harp kaidelerini altüst e· 
derek cephe gerilerindeki halkı da 
gökten bomba yağdırmayı caiz gö
ren lere karşı kf>runmak için bu
günlük iii bir örtü karanlık. 

.a "tm. Ber de g z-ıek. ek l gur. gosterdi. 
u.t ye~ m. Ben s.: n rı s&- k 1'ayat Cah din zihin yorduğu belli oldu: l 
an~rl n !ac - J - i'u yüzük .. 

Ceva ı dL Cahi<:I .ııulerı. (Devamı var l 

Harp cıktı çıkalı on dört aydan
bcri karanlığa bter iste. : ez aI,.. 
ınış memleketlerin başında İngil
tere var. Nice zamandanberi İngi
liz matbuabnda harbin bu ı.aruri 
kıldığ-1 karanlık için görülen net
riyat birkaç rihetle nazarı dikkati 
celbeder. Evvela •sinir harbi· ada 
da verilen bir mücadelede o .koıt
koca şebirleriiı knranlıkta kal -
mağa mecbur edilmesi halkıDlll &
zerinde müeııslı- olacağı, harpten 
hıktıracağı d~an tarafınca çok 
üm't cdihn~tir. Ilalbııki İııcilis 
yeni şeraite d.e alısıuıstır 

İugilterede düşmana mukave -
met fikri daha kuvvetlennıi>;. harp
ten ,·azgeçmek değil sonuna ka
dar buna dc,·aın ederek lııgilte -
renin bayatını, isti.kbaJini ve şere
fini kurtarmak emeli hakim ol -
mııştur. Harici fileınden çekilerek 
kendi evine, odasına kapanan bir 
kimse ne yapmalı?. Şüphesiz ki 
geçecek saatleri mümkün olduğu 
kadar hoş geçirmeğe çalışmalı. 
Düşmanın aradıiı;ı nedir?. İugilr. 
halkının kuvvei maneviyesini kır
mak, onu hal ve istikbal için türlü 
endişelere saplamak değil mi?. 

Buna karşı İngilizler birbirle
rine hep vakti boş geçirmeğe ça
lışmanın öyle gelişigüzel söylen
miş bir söz olmadığını, düşmanın 
umduğuna karşı bunun da bir 
memleket vaı.ifesi olduğunu anlat
mışlardır. 

Şehirlerde ve köylerdeki halk im 
kanı derecesinde neş'eli olmalı. 
Bunun için de herkesin birbirinin 
işini kolaylaştırması, elele ver -
mesi, sıkıntılı günlerin üzün tüle -
rini paylaşması lıizım. 

İnı:;ilizin şakacı olan bir tarafı 
da vardır. Zaten türlü mii~külit 
kar.ıs nda nikhinlij(İ•İ kaybetmi
yerck kendinde daima çalışmağa 
kuvvet bulan İngilizin bu haleti 
ruhi ·esine ötedenberi dikkat edil
mi'1ir. Bu itibarla İngiliz matbu
atının okuyucal•rına .fıkralar, re
$imler bulup be~dirmek ist
si de tabiidir. 

Harbin miiı;külltı saldanmıya
rak vekayie karşı ırö~ germek 
ve crgeç galebeyi temin etmek. Bü
tün neşriyattan çıkan toplu mana
da hndur. Gece karanlığının pek 
ehemmi eti yok. Gönüller istikbal 
içın a dınlık clıun. 

Hindi stanın ı ol iİ tı 
.. ES~ 

Yazan: Ahmet Şükru r" 
· 10-uP'~, Ingiltcrc imparator Ur. • un t 

niıtir. Fakat imparato~lu~;nd'r 
ehcrniyctll cü.zü şüphesıt b•til 

.. 1. · 1von• ı.if 
tandır. Uç yüz el ı ."" ·. t ·iı ı> 
olan nüfusiyle v~ n~bayc ~ilh'-:! 
kaynaklarıyle Hındıstaıı. bil'." 
harp içinde İııgiltere'uin en · 
mesnedidir. ·nd< n• 

Hindistan'ın 1914 Iıarhı_ ıı•ıır 
derece müessir rol oJnad;~~l<I~~ 
!ardadır. Osmanlı inıpar• 00pdl' 
karşı İngilizler tar~fo~da;,s~ıı ~,, 
derilen orduların buyuk ıiı''ı(ll 
tli kıtalarda.n ibarett~. BU ~en b• 
içinde de Ingilizlerın ~: de ,ıııı' 
sonsuz kaynaklardan istı 8 

, ıdif· 
. "' dikleri daima sorulan bır ~an' ~r 

Hindistan nazırı AmerJ'. "' 11 ııı~~ 
marasında söylediği b!J' ;, .• ~"'.' 
bu suale cevap vermekte . 01 ~ ~ar 
erynin beyanatından anlı>d~ jıı~t 
Hindistan bu mücadelcd% bul~ b •lnı 
tereye müesoir yardım 8 

30 11" lj • 
~akladır. Harp çıktığı ~·"'(11erıo1' lt 
dıstan'ın yuz alnııs bın .. JJ(" 

·ı.•ar • . 
lu orduları vardı. Bu mı.' tir·\! 
bir milyona iblağ edılıı~nd~'· fr 
daha da artırmak n11iın~ll tkJc.O At 
kat bu, asker toplamak1\irdil· · n 
zorluktan ileri gelnıenıc ,.di11f .\,!la 

Bilakis gönüllü ol•r•~i: ıı;ol' :~'i• 
girmek istiyen yirmi be::! ~d' 
linin talepleri muvakkateıı k ;~ ~~ 
dilmiştir, Yani asker ol~1 ',1a ,.,. •:~ 
bugünkü ihtiyaçtan ~ok • f•"'~ l n 
racaatlar vaki olınnktaı!ır·0 11l'j 
bugün modern bir orduıııı biıi a~ 
ve terbiyesi ve bilhassa t~I pı;;ıı' , d 
her zamandan daha ıut bıt r•-. 

" '0 dir. aııl'' l\tb 
Hindistan nazırı, Dini 0~ı,ırı~ k 

ait motörlü nakil . ''"" l•~,.,-1 ·Iq,, 
beş binden otuz iki bınc ıt -e•' 1 . eti 
diğini bildirmiş ve gelrce 1.,.1~1' q~, 
miktarın bir misli daha "ı> 
şaca<>ını ilave etıniştir. udııl ~"lr 

e ~n:ı ı' ~l 
Bu sözlerden çıkan ııı• alt'" 1;.ı1·a kı modern harpte, inS011 1'.'rlts' ~ 

sinden ziyade te<hizat _fl'l.e" joi!l 
4
, :ı 

ha ehemiyetlidir. Ve ıkı~<d'" "r. 
dariki birincinin tedaril<"ı 011 ıı! 
h d · d' 'da or t 1' a zor ur. Hın ıstan 1 iı' kilinin sürat trn1posu tf( 

1 

darikine hatlıdır. . ııill~ 
Bunun böyle oJınası ~~i11JiS" 

namına olduğu kadar -.-tll~, 

) 

"'11, 
b, 

ııoıı 11 lV 
halkı namına da ınc~n ·sıiJ''~ 
kaydcdilmeğe dC"ğer bır ' ,.;pil' ııt' 
.;ünkü Hindistan 111ill~efrj;I ıli 
lngiltere tarafından bul( d• ~ti' 
mücadelenin aynı znJ1180 l•dı~~ 
mücadeleleri olduğun~-·~ıı«' ~ C 
rını isbat etmektedir. wg bir • l 0 

Hindistan halkı ara>1JIJ~dug11'1 'lıı,y 
kını ihtilafların ıne,c11l ~1ııil•fl'11 •ı"' 
şuphe yoktu.r. Fakat .bu ı,,1oı•"~ ~I 
Hintlilerin Ingiıtere ) e 8pııP &" ~i 
ile giriştiği bu ha) atın•"' 11111• "( 
delesinde yardımda bt1

11111 "ıe 
mimi te~kil etıııeınektcd•'1'8 11ı~ · la 

d 911 i(1 ~ 
Amery'nin nutkun a~. ,drl< ~ ~lııı 
ki Hındistan'ın bu ınu< 11,,ıı ~ ~ 
deki yardımı yanhz ill'~11tdir ıı;Jlf'. ı. t 

teminine münhasır dc;;ı ııdi1'1' 'f'. tı 
distan, büyiik mik~·~·1·.:,;wl" ıY 1\o 
mekte ve endüstrısıle_ ,a;.tıı"~r 
ve bütün imparatorhıga ~101p ~ı~ ~q 
mektedir, Hindistan n••1di•ı"' ;ı 
kundan anlıyoruz ki 1110.ıı,.;ı ıır 
lüyetli miktarda <:clı~ ~0a ~~~I 
bunu ı;arki Afriks:'ya, .ı:,.ıir. 1 ıi 
ta . Şarka ihraç ctnıc\ıarda 
İngil tere'y~ büyük "11 ~· 
yeti~tiruıektedir. . 1 ,,, ''ııl" 

J. giJıı' Jıfl • 
Anlaşılıyor ki n ·rtlsJ' 11ı" Hiııdistanın sıııai le~• ;,ı(ll''ı ıtl' 

sını program olara.k el iııgil\ .,I' 
lngiliz sermayesinın ve ~ıe' lı" 
niği nin bnu yapmıY11 J11ılf•~' 1 0~1 
duğuna şephe yoklUf· ıır•• .b;,,ıı 
def~ b~şarıldıktan .. s~il ı••"'·c ıl 
netıcesı yalnız bn~ 11,üv;,~p 
üzerine büyük ölçud• Jliı>d;_,.p( 
malda kalmıyacak. ı.ııY·P' 
da şümullu bir in~ilıi'J':p•"t t'; \, 
cı olacak ve Asya da 1,~c ~<'1 { 

b...... b' b"" .. k 111•111 .,. ~ ....,... ır uyu p• ı,. ,ı 
düstilrüleşemesi, A ,·rt1t1er İl~~'' 
arasındaki münaseb• bil•'t 
devamlı ~!er yapa t 

Birimizin Ds~Ji' 
HeplmiziD D~1 

ıır 

k 1 ıı v•f> ' Geç a a ~e,e, 
, .... a, ~ 

ı:ıaıı ıı·ı. 50 
Bu sabah :mat S"~ :.r• 

bir . okuyucuIJIUZ • i51'ett '. 
ledı: ıı:are"' ,pı ~J 

cBu sabah 1<alJ;;P\ fi 
sınden saat 7,15 tııt" '' ,ıı 
zım gelen vapur viiıd • " btJ I f I• 
kalktı. Herkes; ur 
ne ırec kaldı. \ a~e te Z 

Yeni icaplara f!t ... f3P 
\'"''1~'" 

mek lazım. Bu , )'le ~ r 
dan l(eliv:ırrı•~i;~ril<> ı. ~ 
lirse ııclsın·. " ,,sf· 
yen ibos vaP';'r!~ıırı~ 
dan b.iri ~k:;tarıarı114 ıer bi!irtlı. Alô.l< ,ıınızı 
dikkatine ko\'11 



'-

hezimetini ~ Düşmanı kaçırt-\ltalya, 
~ ' ınak şerefi hesabınıvermeğe 
Yunanlılarındır mecbur değilmiş! 
, A.t:na 25 (A.A.) - Yunan mu -
'a!ferıvetınin akislerini tahdit et

ti•' ~i< tnaksadile İtalyan propaııanda. 
dtl ~~•.;itı, 48 saattenberi İtalyan <>r
bd l:sunun Yunan ordusu tarafından 
ıJO' :ı. lngiliz toPÇU kuvvetleri ta -
.ı;r· ll<lan ma!tlüo edil mis oldui!unu 
V' !'arla iddia etmektedir. 
~ıt lt\'~tıanistan kcndısıne kıvm-;ti 
,,. 'tııez yardımlarda bulunan In-
, •lere,.,ın müttefiki olmakla bah-

llr ~1 1 ilır Fakat Epirde düsmanı ka- ı 
ıı' , ~ fırsaLnı elde etmek serefi r 
ıııt' 'aın 
titr ~· 'Z Yunan ordusuna aittir. 

,or lt ltalyan fır kasıl 
bozuldu 

A A.t na 25 (A.A.)- Dün akı;am 

0~ 1 ı\r ava e;elen hi>berlere göre, bir 
;ol- !liıı il.avut şehrı daha Yunanl:ların 
4" '< e geçmiştir. Dün ö_gleden son

~ Yunan ılcri kıtaatı, Elbasana 
~ en en mühim J'Ol üzerinde ve 
, rı Röb sahilinde bulunan ,-e Gö- I 
~en 3-0 kJumctrelik mesafede 

Atina 25 (A.A.) - Roma hüku
meti. Radyolar vasıtasile yaptığı 
neşriyatta Görice hezimetinden do
lan kimseye hesap vermek mec- ı 
burivetinde olmadığını beva_n et -
mektedir. Biz faşistlerın ve Italvan 
askeri erkanının kat'iyetle müte -
cavizin aleyhine dönen ve Yuna -
nistana karsı vaoılan empervaiist 
harpten dolayı İtalvan milletine 
hesap vermek mecburiyetinde bu
lunduklarına kaniiz. 

Bas\·ekil. Metaksas'ın arkasında 
bütün milletin dei!il, yalnız birkac 
Yunanlının bulunduituna dalr avni 
radrnlar vasıtasile ileri sürülen 
iddiava !!elince. ayni vanlıs malu
matın ev,·elce de faşist taarruzu -
nun Yunanistanda kolav neticeler 
elde edece~i kanaatini tevlit etmiş 
olduğuna nazaran dikkati celbe
deriz. 

Roma, bövle hulvalarla avun -
maii:a de,·am ettiih takdirde bu u-v-
ku ~an her <!Ün daha büvük acılar
la uvanaeai!tnı kendisine haber ve
ririz. Yunanıstanda tasavvur edi -

l\ Pagradeç şehrine girmı..,,ler
. Bu kıt'alar şehirde kalmıya -

~, d ~basana dogru ilerlemeleri-
{; evarn et Mişler<lir. 

'' •ırıcenın 15 kilometre şimali 
, ,~bı.ındeki daglarda bulunan kü
•lq l\ıoscopolis şehri de Yunan -

c{.:ıı eline geçmiştir. 
.ı.;; 0ricc yaylasınm ve bu yayla

avrı.an vac.ıkrın tathıri ame
l 1 esn ilS.nda ır tca<:'1ıt ltalya_n 

Jı r Zel<·r. bul~ıı.rm.ştur. Bir I
l arı f rkasınııı 'ıozularak da -
. •il> oldugu ve Görkeder ge -
1~ nabe !ere göre, kaçın ık ta olan 

len •askeri eezinti• Yunan mil -
!elinin müttehiden anudane mu -
kavemeti ve Yunan kıt'alarının 

Arn3vutluk topraklarının kalbine 
ka<lar giden muzafferane mukabil \ 
taarruzu ile karsılaştığı za~an da 
P..cma gene böyle bir acı ile uyan- ı 
r:ııstı. 

Amerikanın her 
nevi yardımı da-. 

tıf' •1r· Ut; I•aiy n alayının da sü -
ıt' . ~ rıınız tarafından takip edil-

ha fazla artacak ! 
1) te buıu_nduğu sabit olm~ştur. 
uıı G<ince mıntakasında yapıl

ı' : 0lan harekat esnasında, Yu -
·~llar terkedilmış olan 8 ağır 

. , '_100 büyük kamvıon ve birc'Ok 
. 1 ~Ilı~ s la•~ ile malzeme iğtinam 
~1' ~ ~ >lerdir Bu mıntakada bulu -
ji .ııq kıt~atmıızııı elinde tam ~!er 

~~ e Yırmı kadar Italyan tankı 
~~ ilıQ cııttı.r Bunlar sadece yol ii,le-
e l'·ı: kullanıln1aktad1r. 
ır lı "'lticeden gelen habcılere göre - -~ . . ~ ~ anlar, °'!erin, yC'rli halktan 

ııı~ ,1 ~~tad.r Italyanların köy eş
~·· '"1 nı kurşı.. 'la cı zdiklcri \'e Yu-

1.1'' ·-ı:ıı'tla. .. ın, '1rtlunun L.1~e~ın1 ma -
' ~ Vıy<'cek m.ıddclerilc !emin et
·'· r ne vakıf oldukları ic>n ileri 
~ '~1- t " 

)oDI" <la •e ırıı geçiktirmck ıııaksadile 
i(~ ~ ı:aodelcri stoklarını yaktık
t"' ~lııı ıldırilno~kıechr. Ma.lmafilı 
.,.,, ·ı-. •tılılar ,·ürüvü•leriııe devam 
pl)' ~'"~k . 

Ne\'yotk !?5 (A. A.) - Nt"'vyork ga
zeteleri Aınerikanın İngllteı·('ye yar
dıını hakkında İngıliz büyül;; eltisi 
Lord Lothian tarafından yapılan ac;lk 
beyanata en iyi ~ütur.larını tah . ..;hi ct
nuşlcrd1r. 

Ne\yın·k Times ı::aze!e .. i ı ... n ... i Lothi

anın İngılt~renin nok.taı naz;ırı:J doK-
rud3n do&ruya Amerikan h-c-ı.kına bıl

dirdi'' stiylenmektedtr. 

Yioe aynı ga.:etede n1uharrir B. Ar
thur Kı-ock, Vatingtondan g11nJerdiği 

n•.l..ka•.csınde diyor kt 

Lo;:t Luthian, dört tt.i:rlü yardım arı-

l 
yoı·: 

1 - Ticaret &emileri verihnesi ve
y~hut t Jıt;ır.ıilık> kcınu~un t ·dııııe 

, An~ı il.an geıtıHerinin .'\vrup:ı a.llıarı-

1 na gilıne~ine ınüsaade edıııı~!>i, 

2 - Aınerikan deniz ve IHl.\.'a kuv-
vet:crinin garp yatım ' ·ıre::.inde ve 
sark y .. rın.1 kure:;i.nip lı ... ı kı ırıılar:n

da faal devriye vazifeleri d~l'tıiıtı? t!l-J . duşmana .ırnan vermeme -
1 .,ı ti >ıetnıı.ş .• rdır. mest, 
'I: l\() R t 3 - Ia11 kredilerin g('"1işletılıne··=, 

0r ınanya l us ya- -1 - Ame k>n usulü tırn·e'ııı le ki. 
0~-~ ~q I ~t·ıh.:;ır ;r büyük ~l<;irun sureL ~n:ıh
!:' Pt:tro verecek, .u.,d·· bunları isteyip ••lenııyeceğ•r.• 

1.1' n, ltr - 1 biln1edığini !akat iyı. .. ':>er .ı ~n Vo-
e tti ~- ~ es 25 (A.A.) - 1-la\·as: Beş ıington ınahfillerine gore Ingiltercnin 

1 

ı;o'' ıh.._0n lcinıb·ılık petrol ıniibaJa:- iı.cıl ıhtiyioiçlar:ı:un b:.ln!a.- oıll...ı~un ~tiy-
~ lıkında O\)et Rusva ile llu- leınrkledir 1 
... Q fıliki . • . . 

~ .. ,.?tı 11nl•tı ara.iında bir an .. A "k •• 
'ııl" ~: lııı ule gelıııi~tir. Rusyadan merJ anın ffiU• 
~Jı~ lı·Qbnıya P<'lrol göndermek h 
'ıı~ ~1tıı! 1 oldu~mdan Il"5arabyaya daf aa azırlı 1 Jarı 
r~;c !I. kt ••vkiyatı Ronıanyadan ya
l ,.. \ '~· Roınaıırauın bu nevi gac 
~~ 'lı.t ~latı, dahili ihtiyaclar ve mu-
4 İ ~~k~h~larıadan biraz fazladır. 

it Ur anla ınıı, bugün Bük -
,~; S) b~slıyacak olan Rwnen -
f d "• ~ hra ri anla~maaile alili -
·P ~ıldir. 
ı-; 

P.' ;,ı' 

p , 
1 

y . 
llııan :ılar iki ~ehır 

daha aldı 
f l iıı.cı salııfeden deram) 1 

/) 4tina: 25 ( A.lı.) - f 

1 · µ. C. Yuna nresmi teb-
~ .. 

l _l:ütün cephe boyunca, 
/''vetlerimiz ilerlemeğc 

/. Vc;m etmİ§lİr. 111oskopo-
ı· 
• fehri İ§gal edilmiflİr. 
G·. 
ı s0rıce mınt-ı.kcuında, 
1 • Oo esir büyük bir mik
cJ.Q'. lop, havan toplc:r ı ve 
ı:.''i:er malzeme elimize 
eç"1İ~tir. 
'l'y el .• . 

Ilı yar enmı:: rıc t et-
i le olan üç .alyan ho

l ıı muı.allaki;>yeılc 
~ l'l'ıba ım etmı lerdır. 

• ı teMıg e P,eren 

c . >polıs lı i G r •• 

t
• 11171 15 kılo. re kadar 
.flıtıJ• • 1 Ilı 1 .ı, ı.>ı~.t• .! bulun • 

ladır, 

'ıevvork ~ (A.A.) - !\le' hJr A
merikalı muharrir ve münekkit 
Miss Dorthy, Arnerıkan.n İngil -
ter?ı·e yaptıih yardımlarla Ameri
kanın müdafaa hazırlıklar:ndan 
bahsederek, bunların asla kafi ol
madıihnı Yazmaktadır. 

Miss Dorthv, müttefiklere daha 
fazla miktarlarda malzeme ııönde
ril·mesi lüzumu üzerinde ısrar ey
lemektedir. Miss Dorthy' nin filt
rine, maruf bı.rcok A.merikalı mü
tehassıslar i~tirak etnıekte ve l!a
zett<lcr de bunu tebarü:ı ettirmek
ted cr. 

Nc,·vork Herald Tribunc ııaze
tesine .Miss Dorthy sunları vazı -
vor: 

Birleşik A. 0r•kavı veni fsparta 
halı e ge -~euviz. :Milletimizi 
harpcu ve idarecı b[r mil'et vap -
malı>ız Bugu 1KÜ dünvada tam bir 
ııavr • sarf tm!ven mil ~tıcre ha
v.ıt h kkı yoktur. Mihver devlet

leri n ıavatını va.samak ist<'mivo-
1" ' t ı t ven; !>~vat tarzımızın 

• l ıntıhao e:tıneliyiz. Bunu, 
• 1 old•ıı:u kahır fazla >n[il

t \C d mizde o~ n bu tün v ·ı
talarla t.J rvleırc•lıv • H bir 

ır 11€ ' rak ı· v >ılmck ı bıze 
t"lı< lu. · e kan 

'la • 

Manşta istila 
üsl~ri şiddetle 
bombalandı 

Londra 25 (A.A.) - Hava ne -
zareti istihbarat servisinin verdiği 
malümata göre. sahil müdafaasına 
mensup tavvare gruoları. bahriye
nin tayyare kuvvetlerile ~irliiti 

halinde. cumartesi geresi günes 
batır.adan evvel. sımali Fransaıda 
ve simali ııarbi Fransaoında düs -
manın bir deniz !aalivetinin mü -
sahede edildiği deniz üskrine hü
cumlar vaomıslardır. 

Bu hücunılat. siddetli vai\mur al
tında yapılıms ve hedef mınta -
kalan ancak dikkatli araştırmalar
dan sonra tesbit olunarak bombar
dıman edilmiştir. 

Bu hedefler arasında, Lorient 
torpido i>tasyoııları. Brest Elektrik 
santralı ve havuzu. Bouloııne li • 
manı tesisatı ve demir yolları bu
lunmuştur. Bu hedefk!rde bmnbar
d>man ncticesind<' birçok infilak -
!ar vukua gelmistir. 

Papa Vatikanda 
siyasi bir nutuk 

söyledi 
Vatikan 25 (A.A.) - Dtin saint 

Pierre kilisesinde bütün harp kur
banları i.çin bir merasim yapılmış
tır. 

Papa, bu münasebetle bir nutuk 
sövliverek ıımlıasamatın ta bida -
yetindenber'. harpten ıztırap ce -
kenlerın hepsının vardımına kos
mak icin vaut1iiı gavretleri hatır -
lalnıfs ve sözlerini, insanlar arasına 
uhu,·vet, adalet ve sdkat icindc bir 
sulh ııelmesl. hakkın venidcn te:.is 
oiunması ve nizamlı ve devamlı 
bir :.ulhun .nsanZık aile.sinin bütün 
mılletlerini birbirine vaklastırma>ı 1 
duısı ile bilirmistir. 

Marsilyanıo 

bomoa :dınıanı 
Parıs 25 (A. A.) - B. B. C. - P.1ris 

r;;.dyüsu ~u ıtabahkl ernısyonunda Mar
si!y:ının !ngılız ~ıyr..releri tarafından 

bombardım4n cdilrt:.esı mi.ınasebetıle 

Fr~nsa huh....,.·•111t•k!1"ıü An1e ın st·rarc\i 
va ıt.ısile İngill('rt>ye ş'.dd •uı bır pro
te:: . .+•> gOndPr~'ıiiğini ve tazn11nat talep 
ettlginı .-;oylc:nı~tir. 

ar RGITH~"l [)-ı.y' ti 
Mo~ko ·a~s gidi~or 

Biikres '.!'; (A.A.) - Ekonomik 
Argu.s ga!et~sın:n 'bildirdii!inc eö
re. b.r Rurn..:ın tjcarct hevcti, bu-
gü~ ![l1skova 1 h.J.r~.'<.et edecek -
tir. fJ.)V\'et tic:ırctı .:ıtC;"PSİ 5im1t -
den !\.!ı).-.ko\JYa gın1ı~•ir ... ~rı:::us 

gc, .. 2t~;,tne :.::: re. R~n1cn hey ti. iki' 
mP..m kPt laJ.S nd.:ı tic=ıret n f~'!' -
lalastırtıms.~ı in1kdniarlnt müza - 1 
kere edecek I • r. 

• Am~rika y_nı 

ge·ni~er 

yaptıracak 
Va,inı;ton 25 (.\.A.)- Bahriye 

N:1zırı Knuks, Ruzvclte vcr1.Hği 
yıllık raporunda Bi. leşik Amerika 
mili tinin bahriyesind~n •tama
meı1 em.in ol:ıbilcceğini" beyan et
mi4\tir. 

Konks, iki Okyanustaki deniz 
lruvvetler:.ıin birbiriudeu farklı 
olnıasının zararlı olacağını teba -
rüz ettirdikten sonrd •bu ihtiyaç
ları kanılıyacak nisbetlerde ge· 
mi insa etınek ellınizdc iken bu
nu yapnıalıy11.. demektedir. 

Avrupa lıarhinden kısaca bahse
den Knok~, hava işleri ve deniz 
kU\·vetleri hakkında harpten çok 
evvel alınınıs olan tedbirlerin isa
betir: ·'l son ınuh rcb(' c~nasında 
teeyyüt eylemi~ olduğunu yaz -
makfadır. 

Rapor. Alaskad•, J>asifik denizi
nin orta~:nda \'C BJrlcşik Aıııerika
da ,,·an1h11:ıh:ta olan üslerin ~ür -
atle inkisar etliğini ka~ deylemek
tedir . 

Zırhlı kuvvetler 
çarpıştı 

Nairobi 25 (A.A.)- Resmi teb
liğ: Hafif zırhlı oto•ıı~billrrden 
mÜr<"kkt-p L;r devTiJC kolUIUUZ, 22 
te ·rinisanidr ~ın1ali şar],;i hududu
nıuzda hir d i . :ın nıiifreze~ine 
hücum e mi ti . Çekilen dlişmanın 
b vu ) a ugrndı,,ı zannc .. ı ... 
m ' t • İki yaralıdan ba.ık z ı· 
"'. tımu olnıuını tır. 

~ON24SAATI 
içindeki 

Hadiseler 

Asker gözile 
cepheler 
( l inci sahifeden devam ) 

$\mal cephesinde seri Yunan 
kıt'alarının Elbasana dokru ilerle
digi anlaşılıyor. Son yirmi dört sa
atlik muhaıebelerde, İtalyanların 

1 
(Bu yazının metinleri Ana- bu cephede yine büyük bir boZl?Ulla 
dolu Ajansı bültenlerinden uğradıl(ı anlasılıvor. Çünk--ü. Yu -
alınmıstır.) nanlılar, burada yeniden 1500 esir 

Telhis eden: MUAMMER ALATUB ve -birçok top ve saire ik!ınam et-
Sovyetler, MacarL,tawn üçler mislerdir. 

paktına iltihakının sözde Mosko - İnııiliz hava kuvvetleri Yuıran -
vanın mali1matı ve tasvibi daire- lıların ilerlemeııinde ook 8.mil ol -
sinde vuku bulduiu yolundaki ha- maktadır. Orta sark İn,e;iliz hava 
vadisi tekzip ettikten sonra, bir .kuvvetlerinin baslrumandaru hava 
bu kadar ehemmiyetli yeni hir Mareşali Sir Arthur Longere Yu-
havadis daha verdiler: Kusyanın nanistana _gelmiııtir. İngiliz hava 
Berlin elçisi vazifesinden affedil- kuvvetlerinin rolü ve faaliyeti _git-
miş, yerine Hariciye Komiser mu- tikce daha cok artacakhr. İnı;ıiliz 
avini Dekamozov tayin edilmiştir. hava başkumandanı. Yunan aıı -
Bu iki hadise son günlerin en .. keri makamlarile mühim .ııörüs -
heınmiyetli iki havadisidir. 

PAPENiN TEKZİBİ meler yaımustır. Yunanistandaki 
İnııiliz üsleri _gittikçe artmaktadır. 

Bir müddet evvel Berlinin yarı İtalyanlara, bundan sonra indirile-
rcsml bir ~(aynağının, Fon Papeııc 
a;fen bildırdiği ve Tiirkiyenin ye- cek hava darbelerinin <.'Ok daha 
ni Avrupa nizanıı kar!:jısındaki va- tesirli ve kat'i olacab sövlenebilir. 
ziyetine dair olan be:-·anatın, biz- Bu ise, Yunan ordusunun biran 
zat Fon Papen tarafından kat'i _ evvel Adrivatik sahillerini tıutma • 
yetle tekzip edilmesi d~ giiııün mü- 1 =s=ı=n=ı=t=e=m=in==ed=ee=e=k=t=i=r·====== 
hinı Juidiseleri meyanında ıikre -
dilnıeğe layıktır • 

Yl'GOSLAVLARIN CEVABI 
Çocuk zehirlendi 

Geçenlerde, Bulgar meclisinde Kasımpaşada oturan Ali isminde 
bir meh'us, Makedonyada zulüm biri dün gece yatarken ici ateş dolu 
gören (:) Bulgarlardan bahset - manııalı odaya almış fakat ivi v-arı-
mi.ti. .Bulgarların Makedonya ü- mamıs olan kömürlerden cıkan ze-
zerindcki bu iddialara karşı bü - birli ııazler Alinin 1.5 yaşındaki 
tün Yug..,.lav gazeteleri ateş pÜs· kızı Avnuru zehirlemistir. 
kürür-. Vreme gazetesi diyor ki: Kücük vavru bavımı bir halde 
•Bulgarlar şunu bilmelidir ki, sulh- \ hastaneye kaldırılmıstır. 
perver ve nıüttebıt Yugo.!tla•· n1il- s hh t ş" 
Jeti, tahrikçilerin nazarı dikkate 1 l a ura sına 
almaları icap eden sağlam yum - "d J k [ 
ruklara n:aliktir.. gı en o tor ar 

Üsküpte çık.n •Cenup Sesi• ga-
zetesi d_e şö~I~ di~or: •Bulgarlar bu •ab h do .. nd.IS 
şunu bılmelıdır kı Makedonya, ~ Q U 
Dobruco değildir. Makedonya Yu
goslav~·anın parçalannıaz bütün -
lü~üne dahil oln1uştur .• 

Görill:iyor ki, Yugoslavyanıa 
n1en1lek~tin bütünlüğünü müda .. 
'iıa hu::usundaki kararı kat'i ve 
sarihtiı·. Culgarların bunu anla -
ınası liız:ın, 

:"ılARSİLYANIN BO~rBARDIJ\lANI 
Yeni bir hadise olarak i'\1arsil -

yanın honıbardım~n edilmesi zik
redilebilir. 

llla«silyayı bombardıman eden 
'·abancı tayyarelerin hangi dev -
Jete aıt oldu~u beııü7. belli değil
dir, ~l~'-Cle tahkik edilmektedir. 
'I'anaıeler 35 dakika alçaktan 
uçmuslar, dört kişi ölmüş, bir çok 
kimseler yara1anın~~ttr. ~hrin su 
tesisatı merkezine i~abet olınuş -
tur. Bombaı:dımanın İngiliz tay -
yarel~ri tarafından yapıldığı tah
min ediltyor •. Fran.-;ız hükümeti, 
bu hıdise~·i lngiltere nezdinde 
protesto etmiş ve tazn1iııat iste .. 
miştir. 

Fran•ız hükilıneti, Vişiden ~-a -
kında ayrılacak, Pari•e yeı leşe -
cektir. 

Bir Iıavadi•e göre aralarıııda Le 
Temps de bulunmak üzere 15 Fran
sız qazcit.>si bir kaç gün için ka
patılmıştır. Bu rızeteler, yazıl -
n11yacak hazı şeylet' ya7nuşlardır. 
Fr:ın.s.ada }Cnidcn bazı te\.·k1fler 
de olmushır. Tayyare lahr;ka:ör
lerindcn Denıoitine ile c!-ıki nazır
lardan sos~·alist ıneh'us Moutepin 
or,lu jak ve :llontep (e,•klf edil -
ıııişlerc!ır. 

YL'NAN - İTALYıUI HARBİ 
Yunaıılıi:ır. Heri tarcı.ata sür -

aile devam ediyorlar. İt•lrnnlar 
bozgun haliııde kuçı~or. Yı;nanlı
ların elde ettikleri harı) ganainıi 
gittikc~ artıyor. Cuma giinü ak -
şamı, ltalyau torpito muhriple • 
ri Yu?· ..ınlılaı·ın Si~an1 adasına ne
ticesiz bir hiicum yapnıı~lardır. İ
ta!~ an tayyareleri de Kefalonya 
adasında Liksuri şehrini ve Kor -
fuyu bombardunan etnıiştir. Ha
sar ve telefat yoktur. Bir tayyare 
de Sisaın adasıoda Figaııiyc bom
balar atmış ve mitralyöz ateşi aç
mıştır, 

Yunan Kralı radyo ile Yunan or
dusuna bir emriyevmi neşretmiş
tir. Emrıyevmide bilhassa deni -
yor ki: •Bu kadar kısa zamanda 
hütün dünya milletlerine bugünkü 
Elenlerin ecdatlarıoa layık oldu
ğunu ~östel'ıni.ş buluodnğunuzu 
görmekle bahtiyanın., 

Ankarada toplanan yüksek sıh
hat siırası içtimalarını bitııııniş ve 
sehrimizden istirak eden dvktor -
!ardan profesör B. N ese! Ömer, 
General Tevfik Sağlam, profesör 
Murat bu sabah !stanbula dön -
rnüslerdir. 

Profesör Mazhar Osman ile Ald 
Muhtar da dün ııelnıtslerdir. Dok
torlarımızın verdikleri iz~t-ata gö· 
~e bu defa sıhhat sü rasmda bil -
hassa sari hastalıklar meselesile 
diğer bazı trbbi mevzular ı?ôrüsiil· 
müs ve neticede memlekelıml:ı:de 
sari hastalıihn pek az oldui!u sal
l!ın vaziyeti bulunmadıi!ı menmu 
niyetle ııörübıüstür Bundan baıı
ka; hastanelerde tatanos seromu -
nun daha ııeniş miktarda tatbHti de 
kararlastırılmıstır. 

tün kalpten gelen tebriklerimi ar-
zederim.• 

Londra gazeteleri, Almanyaaın 
İtalyanın ~·arıhıruna koşup koş -
ınıvacağını t~tkik etmektedir. Ob
server gazetesi diyor ki: •İtalyan 
hatları o kadar vahiın bir surette 
bozulmuştur ki, ilkbahardan ev
vel veniden sağlam bir te&kiliit yaP
mak bahis mevzuu olamaz. Bu -
nunla beraber Bitlerin artık çok
tan L.endisine hcnıa~·ar addetme -
diği llfusolininin imdadına git -
miycceğini kabul edemeyiz.• 
BİR DENİZ MUHAREBESİ Mİ? 

llavas aj:ıns~ Adriyatik deni•i
nin ağzında bir d•niz muharebesi 
vukua gelmiş oln1ar<1 ihtimalini 
haber vermektedir. E\'velki ak -
şanı Dubrovnikıle denizden gelen 
top sesleri dııyulmuştur. 

BEKLİN BOMBALANDI 
Cuınartesi ve pazar güuleri, İn

giliz hava kuvvetleri B•rline mu
vaffakiyetli bir akın daha yap -
:ııw;Iar, Berlinin marşandiz •·e yol-
cu garlarını, Liipzig şehrini bom
bardıman etmişlerdir. Diğer bir 
ağır hücum da Dnisberg Ruhrorp 
şehrinin iç limanına karşı yapıl -
:ııw;tır. Kolonya kanalının antre -
poları ve Dortmound garaj yolla
rı da bombardıman edilmiştir. Di
ğer mıntakalarda daha bir çok sa
nayi müesseseleri bombalanmıştır. 

AMERİKANIN YARDIMI 
İngilterenin Amerika sefiri g;a

zatecilere verdiği beyanatta, önü
müzdeki sene zarlıııda İngiltere -
n.ıı geıni, tayyare \'C her türlü 
harp malzemesine ihtiyacı bulıın
duğunu !ÖJlemi&tir. Sefir, Ameri
kadan ne kadar •Ür'atle malzeme 
alınırsa, o bdar iyi olacağıııı ilive 
etmiştir. 

İn!!iltere orta şark kuvveileri, 
Afrikada Atetemma 'ehrini ita! -
yanlardan almışlardır. Bari ve 
Taranto da şiddetle yeniden bom
bardnnan edilmistir. 
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Yeni hadiselere j 
doğru 
(Başmakalede1\ devam) 

sına imkan balunmadığını iyiden 
iyiye anlamıştır. Onlarla ya hakiki 
dost kalacak, yahut da kendisi içiıı f 
hayati bir lüzum ve menfaat gö -
rüyorsa harbedecektir. Daha zi
yada harbetmek yoluna gideceğin
den şüphe etmemek lazımdır. Bel
ki de bu harp en geç ilkbalıarda 
başl.ıyacaktır. Çünkü, Almanya 
bütün Avrupa lut'asına ve dünya
nın ba~l•ca kilit ve istismar nok
talarına hiikim olmak sevdasındıo
dır. Mağlubiyetin acı ve ıztırnbım 
tamaınile tadıncıya kadar her sa
hada hu teşebbiislerini yapacaktır. 
Bizce Almanya yeni nizam perde· 
si altındı şimdi yalnız kendisine 
il.haklar haı.ırlamr kh iklifa etmi
yor; kendi gayesini tahakkuk et
tirmek yolunda halis Alman kanı
nı harcamamak için ateşe ve har
be süreceği kuvvetler de hazırh
yor. Bu kuvvetler arasına şimdi 
l\facaristan, Romanya, Slovakya 
ıla karışmıştır. Bir gün bu biçare 
milletlerin Almanyanın miittefiki 
halinde <ephelere süı-üklendiğiru 
göreceğiz. 

Bunun dalgınlıkla ağızdan kaçı
rılmış en bariz bir delili Romanya 
ffaririyc Naztn.nm ~u cümlesinde 
vardır: •Milli mevcudiyetimizi 
müdafaa iç;n liztm geldiği takdir
de barbedeceğiz• Romanyanın k.ar
Ş!suıda milli mevcudiyetini müda
faa edcc~ği tek unsur Almanya
dır. Almanyaya kar~ı harbede<:ck 
idi ise vaktile niye yapmadı ve 
işgali kabul etti?. O halde hedef 
Almanya değildir. Fakat, Alınan
lar tarafından tensik ve ıslah edi
lecek Rumen ordu<u bir gün bu 
söz ve maske altında Almanyanın 
istediiFi bir cepheye sürülecell'tir 
ve o vakit Kumanyanın mevcu4i
yetini tehdit eden hadise nasıl )'11-

ratıJacaksa, Macaristan ve Slovak
ya için de ayni bahaneler icat o
lunacaktır . 

Bunun içindir ki, cenubu şarki 
Avrupasında ve Balkanlarda bü
yük fırtınaya en çok ilkbaharda 
intizar edilebilir. Ancak, Yunan 
zaferi kar.ısın<la İtalyan ordusu -
nun perişan ~e bununla mihveria 
Balkanlar ve Yugoslavya hakkın
daki tasavvurunun altüst oluşu 
Yugoslavyayı belki de bu !uş zar
fında muhasamaya sürükliyebilir. 
Bu mubasamayı İtalya tahrik ve 
davet edebileceği gibi :"lfacaristan 
ve Romanya - Berl:n mülakatı 
müsbet netice verdiği takdirde 
Bulgaristan da - böyle bir muha
samanın zuhura gelmesinde amil 
olabilirler. 

Hali.sa: Vniyet yeni hadiselere 
doğru gitmektedir. Almanya ha
zırlanmakta ve kendisine peykler 
hazırlamaktadır. Nihayet ilkba -
harda Avrupanın cenubu 5arkisi11-
de ve Balkanlarda Almanyanın 
hakimiyet iddiası ve arzusu yü -
zünden büyük fırtına kopacaktır. 
Sovyet Rıısyarun da bu fırtınada 
ı<ayrikabili içtinap vaziyeti ola -
caktır. 

Bu esası bilmek, siyasi havanın 
zaman zaman kararnıasına veya 
aydınlanmasına fazla ehemmiyet 
vermemek herk~ için Ja-,;ıntdır. 

ETirn İZZET BENİCE .... _ -. 
ŞARK Sinemaaında 

Bu.cün4eıt IUbarcn 

2 Film Bird9n 

1 HACI MUHAT 
Tllü:çe sioltl 

ı-QELI GEN~LİK 
Fransı;ca södtl 
•OBERT TAYLOR 
MAFREEN O'Sl!LLİVAN 

Örfi idare ku-
mandanı geldi 

( 1 inci qh.IJ'e.den devam ) 

rei·i, Vali \"C Enıni:yet nıildürü ol· 
duğu halde JIIerkL-z Kumandaıılıgı 
nıotörüne binerek lstanbula g\?
çip vilayete g;itmi~tir. 

Komutan burada aliıkadarbrla 
bazı görüş:nıeleı· J&ptıktan ~Hıra 
karargihına gitmi~tir. 

ASKERf MAHKEl\1E KADROSU 
Örfi idare komutanı, emrınde 

bulunacak askeri mahkemelere ait 
kadrov.u da ktsa bir zaman icinde 
ikmal edecek, bu mahkemeler der
hal faaliyete gececeklerdır. 
IŞIKLARIN l\IASh.t.Lt,.,.'llESİ 

Geceleri ışıkların söndürülme 
ve maskelenmesi işi şehrimizde de 
muvaffakiyetle yüriimektedir Ay 
başından itibaren saatler bir saat 
geri alınacak ve bu suretle sabah
lan umumi hayat bir saat erken 
baslamı• olacaktır. 

Üniversitede de bu sabahlan i
tibaren derslere sekiz buçukta ba• 
lanmıstır. Tedrisat 16,30 da bit
nıiş olacaktır. Uzak yerlerde ohr 
ran orta mektep ve Iİ•e alebele · 
rine saat 17 de evlerinde bulun. 
mak üzere izin verilecektir. 

Bugün fabrikatörler ve büyük 
ticarethane '8.hipleri seferberlik 
müdürü Ekrem.in reisliğinde toı> 
!anarak pasif möılafaa ~!erini lllÖ' 
rilşec:eklerdlr. ___ _., ___ _ 
Bıçakla ağır 

surette yaraladı 
Bu sabah Fati:hde kanlı bir !al9- ! 

u.a olmuştur. 
Bir alacak meselesinden dolayı 

darııın olan Cemalettin ve Kemal 
ismllıde ?ki arkadaş bu sabah so • 
kalrta birl>irlerine tesadüf etmiş. 
!er ve kavı;ıava tutuşmll$lardır. 
Kavııada Cemalettın bıcağını çe 

kerek Kemali muhtelif yerlerindet 
ai!ır surette varalamıst:r. Bıçafrm 
at.ıp kaçan Cemalettin biliihaıc v• 
kalanmlSll'· -----* Almanlar İzm:irdcn 3 bin ton indi 
almak istemektedirler. Dıier t3nftan 
Almanyadan ticant muahedPsi :nucı

bince ithal edilC"Cek maddeler mın • 
taka ticattt müdUrli.lğfince- te":>bıt olun
m~ ve liste Ankaraya gônderilm,ştır. 

SPOR 

Dünkü maçlar 
Lik maclarına dün Fenerbah~.

ve Seref stadlarmda d<'vam olun
mustur. Fener stadındaki Vefa -
İstan.bulspor futbol maçın, Vefa -
lılaı sıfıra karşı 3 gali kutan:: ~ 
!ardır. 

Galat.asaravlılar Ja Altıntuiihı • 
!ara kaısı 4 - 1 ııal:p gelmiş'.erd,r. 
Fencrbahce stadındaki Topkapı · 
Fenerbahçe maçını Ja Fenerbah· 
celiler sıfıra karsı o!l golle kazan· 
mışlardır. 

Seref stadında da Beyko: :ıı'ar 
Sülevmanivelileri l - O ma1< up el 
mislerdir. B~siktaslılar da B~vo~lı.ı 
sporlulara 4 - 2 _galip ııelm'slerdir. 

Sipahi oca~ındak atlı ma . ·i 
sabakaları da dün pk r-uva fo -
ltivetli ve al;ikal: ııecn1!s. b2.•,sı 
müstereklerde azami 7 - 8 tr ve
rihnistir. 

TASHlH 
23/11/940 tnrihli gazele 'zd' 

intisar eden İstanbul tel('fon ınii
dürlüğiindc muhtelif cins l..aiılı -
rım tamiratı ek~iltn1c\İnde rl ~ilt
me tarihi 27/11/910 tor'lı ) -•,.la
cakken 27/l/9-!•l olarak )·adın:ş
tır. Tashih olunur. 

Diş Tabibi 

Ratip Türkoğlu 
Adrel:: Slrkttlde Vty:uı.s otf>ll .. ıraa 

!>irinci k•I No. U 
Muayene saati: Öi:leden sonra 14-:te. 

Gfoliyorlar.- ve ~iri şfmdiye 
kadar crilm<"ditlniz d~rect'

de l"ttldureC'elr.ler ... 

LOREL
HARDİ 

HAYDUfLAR 
ARASINDA 

Ell 1811 ~ SÖZLtt kemedilcrl 

Ba-l>e 
akp•ından Klb&rea AY Sinemasında 

BİRBİRLERİNE DCSTt ER 
İtalyanların Pogradek şehrini de 

tahliye ettikleri haberi \'erilmek
tedir. Londranm iyi haber ala.a 
kaynakları, Yunanistan seferinin 
muvaffakiyetsizliği :ı;iziiııden İtal
yan faşist fırkası ileri gelenleri ile 
İtalyan erkiinıhnrh;ycsi arasında 
ihtilaf çıktığını bildirmektedir. Fa
sistlcr. ordunun ric'atlndcn dolavı 
~skcrlori, askcrl<'r de ~eferiıı mü.ş
kiiliitına hinaen istemedikleri bir 
harbe •evkedildiklerinden dolaY" 
faqist r·~esasını mualınza etmek -
tedir, 

CÖRÇİLİN TEBRİKI 

iPEK - LALE - MELEK - SARAY - SUMER - TAKSIM 
SAKARYA - ALKAZAR - ASRI - ŞIK- YILDIZ -ŞARK 

İ.> "'İliz Baş\'ekili Çorril General 
l\l 'lıı «asa bir tebrik telgrafı rek
mi.ştir. Çörçil hu telgrafında bil -
hassa diyor ki: •Arnavutluk rep
hc ndcki biittin ufcrler ve bil -
1 en "lıim zaferi t kil eden 
Goriccnı zaptı müauebetilc bü-

Sinemaları Direk örlükl rind~n : 

Sayın Halkımıza Ehemmiyetli İlan 
dcğiştlrdij:iıniz nrzoluııur. 

"f'C lJ de 
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Y".urn: l slrender F. SERTELLi No.40 
Rumelide ecnebi mürakabesi isteyenlere karşı 
alınacak tedbir mi 1oktu? Fakat, her ,eyd~n 
önce cihan efkarı umumiyesini teskin etmek 

icap etmez mi7di ? 
vet sahibi olmak. ııılahat ..,_ajta 
teswbbüs etmek kifayet em-; et
rafımıza kan"a~ ve eıımıyet de 
vermek >eap eder. 

Çabuk ve iyi çij!nemeden y-emek yiyenler, 
fazla baharatlı ve biberli yiyenler, bilhassa 
i(OCi i~nler midelerini tahris ederler. 

EK;>1Ltı<, HAZIMSIZLIK, 
AGIRLIK ve Baş dönmeleri 

ve vemekten sonra bütün vücutte ve midede 
altırlık hissederler. 
Yemeklerden bir saat sonra birer tatlı kasıi:!ı 

MAZON HAZIMSll-
alıuırea LiGi 

MiDE, EKŞİLiK ve YANfv'A
LARINI ve BARSAK LARI 

vakan zehirleri ııiderir 
Sabahları aç karnına alınırsa İNKIBAZ! defeder. Seker hastalığı 

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

1 Avnrııada efkarı umıımi'f"nin 
hülı:üm:ran oldu~u bu zmnanda düş- Böbreklerden idrar to.-basına kadar yollardakı haslalı.klarm ınik:rop1a. 

nnı. ko .. ,_,~den •--'-'em-'- ·~;" HELMOBLÖ lruUarunu. 

ı 

1 
• 

O kıt'amn ecnebi taııriütına mü· 
.-it oidııiuDıı biz <le·Jrabul ederiz. 
Pak.at. zema.;n müsait olması, bi
mn Qbchal:imiz mh!i.r? Rumelide
llci rb•liden bir kısmına: - Gözle -
rinizi harice çeviriniz! - diye biz 
mi Mllrjnatta bulunduk? Milliyet 
on istiklAI his~ onlarda biz mi 
inkipf ettirdik? 

:&amel.ide ecnebi tahrHta tına ze
min.in müsait olması. ireyfiyetinde 
de bütün kabahati bize atfetmek 
doeru olama. 

Bu kabahatin nekadart bize ait
tir, nekadarı zemini ihzar etmek 
X:izı ııenelerdenberi çalı$:ıru.ş olan
lara atttir? İşte burasını tetkik ve 
tayin emek lllımdır. 
Unutmamalıvız ki, biz Avrupa 

efkAn um.ımıtvesine karsı ancak 
ınanen hesap verm~e borçluyuz. 
IM.esrutt idare: Rumeli :meselesini 
bak ve adalet dairesinde hallede-
~. dedi: medenivet llemine 
karsı böyle bir taahhüt altına girdi., 

Avrupa karsısında bu ıslahat si
yaseti kendisini iflastan kurtarmak 
k:in Rtmıelide sükUn ve asayişin 
tesisi emrinde neler v&ı>tı[[ını, ne
ler vaı>ınak iste<li/tini inkar kabul 
e~ bir surette meydana koyma-

manlar efO<fu"ı umumivenin alev- ...... 1"'UUL> ""' ....-

bimlze dönmesinden büvill< isi1ıı- H E L M o B L E u deler bekliyorlar.> 
Hüseyin Kazım Bey bundan ııoııı

ra. tekrar, Avrupa efkarı umumi-
yeııi üzerind·1 ,ı.ır;ıra.< diyor kı: 1 

ı oGeçenlerde Rus e:azetelerinden Böbreklerin çajıı,..nak kudretim lrltıru". Ka<br., erkedt idrar zc.rluldarlJll, 
ibiri Rumeli ahvalinden dolayı 1n- eııki ~ ~ ~ meııane :ltihabmı, bel ağrısın., sık sık 
Jtiltere efkarı umumivesi bizim a- idrar bozmııC -ve boızarftn y-k lıAllerinı giderir. Bol idrar temin ı 
}eyhimizde olduiıtından .Makedon- eda'. İdrarda kumların, mesllllede t;ışl:aruı ~külüne mini olur. 
yada ecnebi mürakabesi tesisi mat.- DİKKAT: HELMOBLö idnrnıızı temizi:iverei< mavileştirir. 
sadile Rusya için müdahalede tıu· Sıhhat VeldletWıin n>Matmı haizdir. HER ECZANEDE DOLUNUR. 
lunmanın •an: vakt. o!Juğunu ..Oy
Hvordu. (1) 

Demek <Wvor ki. Rumeli atıw1i 
hakkında cihan efkiın umu.mi?eSi
nin ve.nbo; btr !ı'k r·;~ hulun!T'!t.:=:1 
kendileri için bir istinattlih. bir 
kuvvet ıe.ltil ed;f •ı Be: k•Jvı"'' 
niçin ~manl,1r.m•za vettlim? Nı
çin o kuvYet.i kendi tarafımıza çe1ı:. 
miyelim? 

Efkarı ıımu:miyeyi ka.zanmııl< bi
zim k:iJ1 pek kolay olmak !Anın~ 
lir. Çünkü; medeniyet Muni ııe i&
tiyo.-? Rumelideki halkın hukuk 
ve adalete kavuşmalarını deilil mi? 

Biz. mesrutiveti ilan etmekle ne 1 
maksat takip ediyoruz? Bütün Os
manlıların bu hukuk ve adalete na
il olmalarını, de.~il mi? 

Pemek Jci, maksatlar birleşiyor. 
Bu halde anlasmamak i.çin, ef • 

karı wnumiyeyi leh!mi.Jıe celbet -
mernek icin bir sebep yoktur. 

Şimdiye kadar bunu yapama • 
dıksa. bu, esasta fena bir meslek 
tuttuk\ımuzdan dolayı de~!. tatbi
katta bazı hatalarımız olduğundan 
ve kendimizi müdafaa ..tmek, düş
manlarımızın iftiralarını akim bı
rakmak vol unu bilme:mitliVimizd.en 

ileri ıı:eimistir. -;iiiiiiiiiiiiiiiuiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiaiHiii;... 
Başlangıcta ehemmiyetsiz zan - .ı! 

nolunan bu ilimalin ™' büvült ve 
vah.im neticeler vere-bilecelıini işte 
şimdi ııörüvoruz. Onun için, hata
nın bu noktasından dönerek, ef -
karı umumiveyi kazanmamız la
zımdır. 

HA CI BEKiR MAMU LAT I 
Aia almdJp - ~ bir aimJ-ell oı.ıatnnn 

ıternal ı.eııı eder. 

lıdır. Bu neticeye ne suretle vas>l o-
Rumelide ııükiın ve istirahat ta- labiliriz? 

mınnil~ temin edileme;>ıisse bunu!'l ı ---------
mes'uliveti kimlere ait olduğu pek 
a.şlkAr olarak bütün dünya naza
rında sabit olmalıdır. 

(Bulnr ihtilal komitası> nın bü- . 

(l} Hatta bu gozete, Makedonya ? 
Wann cecnebi mürakabe.si> m~elesini 
Heri sürerek, Çar hazretlerine de mü
r~,..~atta bulunduklann1 kayıt ediyordu. 

tün mes'uliyeti bize atmak için ne - - -------------
&adar çalıştıJiı ııöz öniin<le dei?il İ LA N 
mı• Bir heyetı murahhasa lan daha Üsküdarda İnldap mahallesinde 

lstanbul Defterdarlığından : 
Vilayet bül<(hnet biıı..ııın çatı kısmında yaptınlacak 598 lira lı:eşifll tesisaı 

ı,ı 2/12/94-0 puartesi günü .... ı 14 de milli emlil< müdürlüğünde toplanacak 
olan komisyonda açılı: eluıiltme ile ihale edilecelı:tir. 

Münakasaya iştirak için 45 liralık muvakkat teminat ve bu işe benzer en 
az 500 liralık if yaptıklanna dair eksiltme filnünden 8 gün evvel aluımış ehli-
yet ve 94.0 yılına ait ticaret odası vesikası ibraz etmeleri laz.ımdır. (10849) 

ıı:eçenlerde bütün Avrupa payı - Gün doğdu CBddesinde 20 No. lu hanede 1 
Bu heyPt, her taıa{'.~ efkarı u- den Huriye Şenden alacak ve borçlu- tanbul Belediyesi anlan tahtlarını dolaşmadı nu? sakin i.lı:en 9/7 /940 tarıhinde vefat e- 'I ıs n 

mumivevi alevhimize tahrik için; ların bir 3y ve venl.SQ:t iddiasında bu- , 

bizi zulüm ve vahset ile mahkllm lunt..nların da üç ay i('inde ve müte - ,1.1!.---.. ==--·---==-----------------------...:ıı-
etınek için neşriyatta ve beyanat- vef!iyc taro!mdan Üsküdar ikinci No- Tahmin İllı: 
ta bulunmadı mı? terliğince resen tanzim ettirilmiş ol • bedeli teminatı 

Demek oluyor ki, düsmanlar dur- duğu 29 mayıs 940 tarıh ve 94oı1926 • 1426.25 106,97 KAğJthane ikinci yatı okulunun yıllık ihtıyacı için alınacak ku-
m -'·n, yorulmdaan cal~ıyor. Ru- 1927 No. lu vasiyetname ile gayri men- . . 

C1UC:L ...., ru erzak, sade yağı, zeytinyaiı, peynır ve saıre. 
melide döku leıı kanlarian ası• kullerlnden Üsküdarda Toptaşı cadde-

. 900.00 67,50 Kadıköy Belediye hududu dahilindeki yolların tamirabnda kul-rnes'ul olanlar kendilerini maz • sinde 20 No. lu dilkk~nı müştomıl bir 
!um mevkiinde göstermek ve bütün bap hanesi kızı Edibe Gürtuncaya şart- lanı1mak üzere alınacak 300 metre mikAbı Taş. 

MİLLi PiYANGO 
4 üncü tertip :.! inci çekiliıt: 

7 Birinci Kanun 

BÜYÜK İKRAMiYE 
(40.000) LiRADIR 

Plin tndur: 
İkramiye İkramiye İkramiye 

adedi miktarı Tutan 

1 
2 
5 

10 
90 
ı50 

300 
600 

3.000 
80.000 

47 Teselli 
Mükll.fatı 

64.205 

Lira Lira 

40.000 40.000 
1 o .000 20.000 

5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 

50 
10 
3 

80 

25.000 
20.000 
9<1.000 
75.000 
30.000 
30.000 
30.000 

180.000 
3.760 

543.760 

Bu c;:ekilişte tam bilet (3) 1iradır. 
Yarım bi?et bir buçuk liradır. 

İkramıyeler hem miktarca hem 
adetçe fa:alal~şt.Jrılmış, aynCd orta 
büyüklükteki ikr.Jmiyele: ço(&altıl

mışbr. 

De'Vamh biJ,..tler ~.artcinde de -
vamSlz biletler de satışa çıkarıl -
mı.ştır . Bunlar da ayni tiatlara sa-

tılmaktadır. - [ 

Devamlı bilet.ın faydası, bir bi
letteki numaranın bir pllnda üç 
defa tecrübe edilmesine imlı:in ver
mesidir. 

Devamlı bileUerin her ayın 2 in
ci günU akşamına kadar meselA. 
bu sefer 1 inci kci.nunun 2 jnci gü

nü akşamına kadar detittirilmesi 
lfızrmdır. Bu tarihten sonra bilet
ler başkasına satılabilir. O takdir
de eski biletinizin şansını artık bir 
defa daha deneyemezsiniz. 

Biletlerinizi del!iı-tirmel<te veya 

yeni bilet almakla acele ediniz. 
Tali sizi bekliyor. 

jTiyatro ve Sinemalar! 

Şehir tiyatrosu 
İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KlSMINDA ) 

Bu alı:şam saat 20,30 da 

DADI ... 
RAŞİT RIZA TIY ATROSU 

Bu alqam 
:ee,.oılu Hali< slnema.mda 

O GECE 
Dram 3 perde 

Jr 
SİNEMALAR: 

Beyoğlu Halk i!'lnem~ 

Bugün 1 - Suveyş fedailer• 2 - Hay_ 
dudun o&lu. 3 - -Miki, 

Saray: Karlar al)mda 
Sümer: Kız talebe yurdu 
Melelı:: Balalayka ' 
İpek: Seven kadın 

Taksim Yıldıı. sultan 

Llle: Ölmiyen aşk 
Sakarya. Canımın içi, uykusuz ge -

celer 

ASrl: Bır kavuk devrildi, &im&un 

Alk.azar: Ma!'lkeli ıa ler 

Azak: Bily\lk aşk 
Alemdar; Leyla He Mecnun 

Çeınberhtaf~ Köylülerin şa.rlıtısı 

l\.1armara: Ba1o gecesi 

' 

cihana karsı bizi zalim, vadinde sız olarak vasiyet etmiş olduğundan 

Mil!!: LeylA ile Meenun 
Hilfıl: Karım beni aldatırsa 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarlan yukarıda yazılı işler ayrı ayrıl===============-
durmaz. medeniyet ve terakki ka- işbu va iyetn:uncye bir gUna itirazı o-
tıul etmez bir kavim olarak tanıt- !anların bir ay iı·inde Üsküdar ikinci 
mak istivorlar. sulh hukuk h5kımlığine müracaat ey-

Biz. cihan efkil.rı wnumivesine lemeler~ ve aksi halde kanunu mede -
karsı kendi kendimizi müdafaadan ninin mevadd. mahsusası ahk!ımı tat
miistağni bulunamavız. Hüsnüni- 1 bi.lı: olunacağı iliın olunur. 940/237 

YA UZ SULTA SEli 
Ha lif el,r Diyarında 

No. 52 Yazan : M. SAMI KARA YEL 

Hızır Reisin Cezair imareti 
Yavuz, H1zır Reisin Cezair fet

lbin~ cuma namazında bizzat mih
r a:ba cıkarak ilan eyledi (H. 926). 

Yavuz Sultan Selım, Hızır Re
ise valnız hediye ııöndermekle kal
madı, istanbuldan ıki bin yeniçeri 
de gönderdi. Bunlar muavene kuv
vetleri olmakla beraber padişahın 
ha.s;e askerleri idi. 

Gerek Türk imparatorluğunun 
ve gerek Cezalr ın o zamanki hal 
ve mevki' nazar· dikkate alınırsa 
H.zır Reıse ve ilen eraretın de
rec i he=iyı:-tı takaır oluna -
b,lır. 

Y1 . Ya\'UZ Su~tan Sel.an, H•= 
Re.ıse lıayr.:ıJl gc nderıneltle onun 

Cezair üzerindeki emaretinı ka -
bul ey !emişti. 

Tunus ve Telmesan taraflannda 
vak.a birer Arap hakimlik dava • 
sile meydana çıkıp, hükfunet eder
lerdiyse de kuvvetleri ııünden gü
ne kaybolduğu g>bi beri tarafta 
Hızır Reiı;ıin kuvvetli ve adil ida· 
resi sonra Türk impıtralıorluğun -
dan yardım görmesi ve bununla 
beraber idaresi altında bulunan 
yerlerde bütün bütür müs'.akil ve 
hakinı bulunması <!<>layı.sile kuv
vet saat bcsaat artmakta idi. 
Bınaenaleyh H,zır Rei<:!n bu 

mevırn Arı.p rcısleMll.İII hııse•Je. 

rinı c tmeğ ~ 

açık eksHtmeye konulmuştur. Şartnameleri zabıt ve muamelat ".'üdürlüğü kale· .Sahibi ve nefTİyatı idMe eden 
minde görülebilir. ıhaıe 5;12;&40 perııembe ıünü .. aı 14 de cıaımı encumende Baf muharriri 
yapılacaktır Taliplerin ilk teminat malı:buz veya mektupları ve 940 yılına alt ETEM iZZET BENİCE 
ticaret odası vesikalarile ihale günü muayyen aatte daim! encümende bulun-
nıalan. (11826) 

Arap reisleri İspanyollardan hi· f 
maye gördiikleri halde hır Türk 
kor:;anına ·bile galebe çalama -
mı.şlardı. 

Arap h5kimlcrinin, Hızır Reis ü
zerindekı hasetleri artmıştı. Tu -
nus ve Telmesan hakimleri Huır 
Reis alevhıne ittifak ettiler. 

Görülüyor ki bır Türk korsanı 
evvelce Tunus beyine iltica ye hi
maye görmüşken şimdi koca bir 

• Tunus beyi onun mevkiine haset 
eder hale ııelmiş, üste de ona karşı 
kOV'mak için çabalar olmuştu. 

Türk çocuğunun ne derece a
zinıkar ve zelci olduğu Oru<; Reis 
ile Hızır Reis ve arkadaı;la.rının 
harekatından belli olur. 

Türk kurucu ve yaradıcı bir 
kuvvettir. Hızır Reısin Cezairi İs
panvollardan ve Araplardan fet
hederek emir olu.şu buna en büyük 
delildir. 

Tunus ve Tehnesan emirlerinin 
Hızır Reis aleyhine ittifak etme • 
leri onu hiç de korkutmadı. 

Hızır Reis kuvvetlerile ıı;ıcs'ut, 
Ahdull 'ı, Mehmet, İbni Kadı gi
bi Arap ümerası!' runana dü.şür
dü 

Veh .·Jar<iar ba:lR tek~ırTel-
rncsan uzeı Ulf.' yun;verck tıır 

kere daiıa bu kaleyi zaptey lemiş,
tir. 

Telıne98n hakimi, her zaman 
müşkülat çıkarıyordu. Müslüman 
Türklere ve din ugrunda fedayi -
can edenlere tabi ()lacağına kiıfir
lere boyun e~iyor<lu. 

Tunus hakİIJli, durmadan Cezair 
halkını körüklüyordu. Cezair aha
lisi bir aralık Hızır Reis aleyhine 
söylenir gibi oldular. 

Bunun üzerine Hızır Reis: 
- Beni istemiyorsanız giderim! 
Diye bir istiğna yüzü fıÖ$terince 

halk p~man oldu, amana düştü-
ler. ı 

Bu suretle Tunus h.ikiminin yap
tığı propaganda, Hızır Reisin mer
dane sözlerile bir anda suya düııtü_ 

Bu vak'adan sonra H12ır Reis 
Cezairi terkederek Mağrıp sahille
rinden Çeçel namile maruf olan 
bir kaleye çekildi. Orada üç aene 
oturdu. 

Bu zaman zarfında Şaban ve 
Aydın nam meşhur kaptanlar yan
larında daha on iki ırneşhur kap
tanlar olduğu halde kırk parça ge
ır' ile gönüllü olarak gcolıp, Hızır 
bevin elil'j öp. ,. <'1duklan ci -
t-r•le bur•: !'la be. ,~er den;ze çı~ 
ka. ak. A vruı:-.ı u iL ı· ni vurnıalia 

Son Telgraf Matbaası 

gitti ve epeyce bir vakit etrafı 
vurup, kı.rdıktan sonra aY<iet ey-
ledi. • 

Bu dolaşmalar sırasıııda İbni 
Kadı ile dahi bır muharebesi vu
ku bularak bu muharebede Kadı 
mağ'lüp ve maktul düstü. 

Tunus. Cezair taraflarındaki A
rap şeyhleri ısyan halinde idi. A
raplar şeyhlerinden bıkmışlardı. 
llizır Reise gelere-k af talep ettiler 
ye aman dilediler. Bundan IJOflra 
Hızır Reis tekrar Cezaire gel~ek 
emareti eline aldı. 

Etrafta b\Uuııanlar tlılttı itaate 
alınıyordu. Fak.at Telımesıın hl • 
kimi Abdullah Türk isrıparator -
lul>u namına vennelı::te okluğu -
nevi on iki bin altın maktu ver
giyi altı aenedenberi göndermekte 
kusur ev !ediği cihetle Hızır Reis 
tarafından gönderilen em:e is -
yan ve reddile mukabele ett4'!ln
den Bızır Reis., derhal üzerine te
dip için asker ııönderdi, Vuku bu
lan muharebede Telmeıan hj:kjmi 
mağlfıııı oldu. 

H!ZlT Reis sekiz bin deve 'ile da
ha bir rak mal alarak imparator -
luiia vemıcd~i scneHlı: ~ 
ma ısup etli. 

Telmesan · · her defasın-

Emlak ve Eytam Bankasındao: 
h .. !)< 

Esas 

N". 
Yeri l.:ıymeU Nevi ~.1<• · 1 ~· 

1168 Kas mpa!;ja, Eınin cami Mah. Sa-
mancı sokak Es: 11, Yet 13, 15 76.-

1268 Yenik:apı Yalı l\lah. Kumsal sok. 
Es: ı78, Ye: ı37, Taj 139 82.-

1273 Eminönü, Emin sinan Mah. Tül-
bentÇJ ban içi sok. F.o: 14, Ye: 12 
Taj 12 203.-

1304 Büyük.ada Yalı Mah. Mehmetclk 
aok. Ada 22, parsel 6 102.-

18'0 Beyoğlu, Hüseyınağa Mah. Köy-
başı, Pll§abakkal sok. Es: 11, 
Ye: 47 45.-

1398 Fatih, Çarşan1ba, Çıkırıkçı Ke -
ma1ettin Mah. F..s: Sarıgez, Ye: 
Halıcılar ve Yaran sok., Es: 34, 
36, Ye: 62 863.-

Ar::;a 

Ar!'a 

ı.ıı 
Ev. ı5/32 !1.33· ' 

Arsa 31,50 ı.ız 

Arsa 

Bostan 837,73 r.J2 
1383 Fener, Tahtaminare !\-!ah. Çor -

bacı ı;eşınesi sok . Es:, Ye: 7 
0 •O ~12 

11.- Ar<a 1/2 H. - 2,.. 

1504 Aksaray, Ynh Mah. Kurnaal ve 
Bostan arkası sok. 320.-

1538 Üsküdar, Yenimahalle Vangm 
batı sok. Es: H Ye: 78 50.-

1590 Bakırköy, Kartaltepe İncirli a-

razisi E<: 15, 16 Mille. 452.-
1804 Beyoğlu, yaş H-n Et. Mah. 

İl~r sok. Es: 33 45.-
1&41 Ortaköy, Dere çıkmazı Es: ıe, 

Ye: 18 31.-
1659 Büyükdere, eski LAmbirinos, J'l

nj Dereiçi sok. Es: 13 Ye: 25 

1695 

1699 

ı715 

1716 

ı717 

1719 

1720 

1721 

1722 

ı723 

1728 

B<'yoğlu Kaınerhatun Mah. Ka
ra kurum sok. Es: 10, Ye: 14:. 

Taj 12 - 14 
Beyoğlu, Pangaltı Dolapdere cad • 

1:6: 84, Ye: 72 

Üsküdar, Se:L'ımi Ali mah. Ka • 
rakolhane sokak E!:: 68 
Üsküdar Sel~rnl Ali Mah. Çam

lıcH c~d. Es: 10 
Üskiidar, Selami Ali Mah. Ker
piçhane ı;.ok. Es: 1, Ye: 5 
Üsküdar İcadiye Mah. Kayse • 

riyeli sokak Es: 23, Ye: 31 
Üsktidar, Seltımi Ali Kerpıçhane 
sok. Eo: 12 Ye: 18 

Üsküdar, ycnimahalle Pa • 
pas sok. Es. 26 
Üsküdar. Selami Ali Mah. 
İltikuyulu sok. Es: Ye: 18 

Üsküdar, Selfınü Ali Mah. Va

kıf l'okak Eli. 4 
Üsküdar, İcadiye saatçi Sehptt~, 
şimdi Muncccımbaşı sokak Es, 

Ye: 14 

1729 Üsküdar, Altwıizade Tophaneli-

25.-

26.-

76.-

68.-

30.-

66.-

32.-

35.-

86.-

62.-

67.-

o~lu, SelAmet cad. Es: 51, Ta) 63 205.-
792 Ak.saray, KAtipkasım Mah. Albo

yacılar sok. F.s: 801 Ye: 94 
'193 Aksaray 1 K5.tipkasım Mah. Lln

gai kebir yeni Çuhacı oğlu sok. 

107.-

Arsa 

Arsa 

Ana 

Arsa 

640 r.ız 

dı.50 ı.ıı 

4524 "42 

)12 
Arsa 1/4 H. 123 

Arsa 

87 >" 
Arsa 

7 461" 
Arsa 870/960 H. 5 ' 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Tarla 

Arsa 

Arsa 

252,50 ~" 

67,50 ~ıı 

84,50 ı.ıı 

ı ıo.so ~ıı 

91,50 ~12 

57,50 ıJ' 

123 r.ıı 

206,84 >" 

96.20 ı.t' 

Es: ı9 Millı:. Ye: 2, 4 fi9.-

7IMI Falih, Sofular Mah. F.lıki Yetil, 224 ı-ı' _.til' 
,..,ni Yetiltekke sok. Ee: 66 448.- Arsa ;Y 

. ~~"tı --~ ~....;meoıkuller açık arttırın• 
Yulı:anda adresı ve ~ J'cuLLI .__.. •• dil _J;ı 

peş.in para ile saWacaktır. .. ~e 51rn51Jl .,,,.. t 

İbaJe 2/12/1940 pazartesi gönil sut 10 dadır. Mu.za,,u yiJSÖ• ti' 
bedel mukadder kıymeti geçUJi takdirde talipleri de~ı~::~:; 11oıerd 
betinde tezyit eylemeleri ve mühür kullananlann m ur ~ 
ettirmeleri l~zımdır. me..rzt:Btı ~· 

~bu eml:iki satın alacaklara satış bedelinin b~r kısmı in pe'f a.Jc il 
. ·~ edilecegın-den bu hususta izahat almak ıstıyenlcr şubııJI' 
sınde lıuaZ d .. 1 · saatte 
tezkeresi ve iiç kıt'a fotografla birlikte bil ın en gun ve 
servisine gelmeleri. c830> «10779> 

);t:l•IL•l 
Saat 18,0 Prop,raın ve memle • 

ket saat ayarı. 
18,03 Müzik. 
18,4-0 Müzik: İnce..az. 
19,15 l!üzik. 
19,30 Memleket saat ayarı ve a-

ians haberleri. 
19,46 Müzik. 
20,15 Radyo gazeteoi. 

20,45 Müzik. 
21 Müzik: Dinleyici istekleri. 

21,30 konuşma. 
21-i5 Müzik: Radyo orkestrası. • 
22,30 Memleket saat ayarı, ajans 

haberleri. 
22,45 Müzik. 
23,25 - 23,30 Yarınkı ~ıım ve 

kapanl'I. 

da Türklerden dayak yediği halde 
fırsat buldukça yine isyan eder du
rurdu. 

Cezair ..,hrinin önünde bir ada· 
cık vardı. Hızır Reis bu adayı da 
zaptetıneğe tevessül etti. 

Bu hisar fevkalade metin idi. 
Bundan taşka ~e yakın old.11.· 
iu için hakim bir vaziyetteydi. 

Her nasılsa bu hisan İepanyol
lar elde ederek bir kat daha tah
kim ye tarsin eylemişkırdi. Bu 
cihet1ıen ~ ahalisi daima bu 
hisar yüzünden tahtı neurette 
bulunuyormuş gibiydiler. 

Hızır Reis Cezairi istil& ett~ -
ten sonra bunya ibir bt daha • 
beımni:J et veren İspanyollar iki
debirde tazyiklerini arttırıyoclal'lb. 

İspanyollar adacığı dehşetli ııu
rette tahkim eylemişlerdi. Fakat 
Huır Reiıs zamanı gelince kahir 
bir Jıvvve-tle adaya hiicw:n etti. 
Adacıjtı hem deruzden Ye hem de 
karaya aııker çıkarmak llW'eüle 
muhaııare etti. 

İspanyollar, mukavemet edi • 
plaıdı. Türk <lilfrverleri tılr haf
ta ll'!Ce l(iindüz ıo-p ve tüfek ile 
!kaleyı döj!e dıQi':ı! y:ktılar. 

(Devamı ... > 


