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~llaolini'ye 
~t. 
~me cevap 
~Q l > ilan ordusunun tal-
ı Qrıııı Arnaııutluktalri 
'Yrıj vaziyetinde bulu

~Qrı c·· . , d 
Ilı orıce ye ayan • 
41Q~1 11e 150 ltalyan tan-

tle 600 nelerin Yu -
~0•1oııyaya tulim ol • 
ı:i!"•r. ltalya bütün 
Ilı Q Perııcnlığına rai-
4tı'rı mağl{ip olmakt
~~mıyacaktır • 
. ~rE:M iZZET BENICt; 

~~· lltkadan vurulan bir 
1 f'rllll8aya harp ilin 

'it~~.• ........ , ilk defa, MlUO
k t•t etmiş bulwınıyor. 
b' lalya11. efün uınımıi-
ı~ ll&ı.i olan bedbia ve limit

' 
1 daiztınayı dtih.W eden 

'lıt~.ııiyetiJıdeılir ve beqe
~· lıeUi ki lnunuı içiıı 

"ıı~ "• Afrika iııÖparat.r -
~. "9tııı tahakkuk ettirmek 
ı ~. &aaki harp bitmiş de 
l l lo.kaiıniıtc seç lıahpmış 
s.·~·mu.,.....·-
;ıl~n İtal7a o sil.den 
;: ~ ciri~ eHldi bir 

'-.~ili. tean iiı; n taarruı;u 
\~ Y11nan m..ı-elle -

"
1 ~ mayalfııkiJıet ~ ve lıililkis Anuıvvt

.t~üp atılacak Mr lıale 
' ' '

11llaotini, Afrib aıplııe-. 01arak telıarib ettirıniye 
,'-tlıi ve d i paiz ıavvaffa
~. ~t- beyaıuıtıwda 
:~Qlı ald ıjtı acı dersin 

' l\t bilhassa salı.hyamaınalı
ıt. ~•ta.acmı hllfİD cümle-

.de •l:ıııekt dir İki Hint ıı, • . 
iL._ tı.1u1aı:ı ve ııeYkulceyşi 
~~il buhuımıyaa İn· """""n zapt.ıı.nma.sım; 
~:ıı Sellınııa ka<lar ırelme

, lskeri n•uYalfııkiycıtler 
·~delendirmeye çahsıın 

ıli ı fethettik, Kaaalı dü
!eııtedij':i kadar Yana

'\~ l'ittııi ilı:i gündtir cere -

, •\'~~eh~ ~.• 
, .. ..__._.n...!!!: oe-ını 807 

1ı hu~?'lesw istikbale mev
•ı;~d·- halinde uvurnaak 
~~ta' kalmıştır. l>U(eatn 
,">, 11 lıakJwı da lnıllandıiı 
-,İt hıhtdır, tehditler ~ddetli 
~ U\ıranının teuhürödür. 
ı:: .r\inde Epir cephesinde 

'I ta·ıı~lıinün. 1081 yaraluıuı 
1 111 intikamı alınaeak-

~in · 
ı~ 1 lıançer•yi lıuıan ve-

11 tt. bir itir_af . bal~~e 
'•k ı um umıy-.e ııoy

•ı;~d 8 1lıları zikretmek mec-
~~h· • kalan Sinyor Musoli
'~1j~. Üzerindeki duruş şekli 
'i,

8 
~ llıcv'ut hükümleri ile 

q21"1~nda İta \ı ada uyanan 
~h Ugu, ademi muvafiaki· 

•tı.ıt~nı~iiJsiiıliiğü de tat -
. da •nlcın•k ihtiyaç ve 
ı,,'tı kkalnıış bulunduğunu 

..;·~ ht lrdir. Halbuki, Mu -
':ıt İi~~SOttiği günden bugün-

11\( .u \·e Jaralı miktarı on 
~.:~ı gibi son Yunan teb
''· de esir miktarı (3590) e 

· , 
8 

l\iusolininin: 
'~~~ ~l~tlak kat'.iyetle s~e 
liik kj, Yunanıstanın cı-

'i ~t •••l:iz. İki veya on iki 
~aı~hcnınıiyeti var!. Harp 

\,llt~~"'.•~tır. Bütün Yunan 
..,~ 1.ı11 imha etmek için 
... \'e \·esaitimiz var. ., "·· ııı,, ... ····· ................... . 

1
, 'ı, •ha, ne olacaksa ve ne 

\ l" un bunu isbat edece- 1 

.,ı.ı;a"•lcriııe ve şedit tebdi
~~hı:, hadiselerin en müs -

. 
1t: \' lu manzara teo;kil et

;~~ı. j'0 an ordusunun, Ar
t, ~uıı lalyan taarruz ve is-

1 

'I ~ 1 ~-Ilı, he~· in ve kalb mer
"ı~ı"\~•ıı G~rice kapılanna 
,.'•i •. 

1 
• ıso ltalyan tankı ile 

. . ... \' 
ı~· ugoslavyaya teslim 
. 't. 
~· 'n~ı b" 'b" • d ~ • 1 t •ı:ı ırın en vogan, 
:•<1 1 ,a"~nıl.-:van müteradif 
• iti ralına Afrika, Ak
~l;,ıı.~t suları tuını giyin

\ıı t.ı~ı Yıllardır benimse· 
~''in; Ilı~ öl.c;üdeki tahayyül 
ı ~.,. kendisine ve milleti· 
- bi,

11
;de telkin etmiş olan 

~ :~i~; 1 a111ıe ve bir darbede 
b~t~~_ndığı kii~iik Yuna

·~td 11:< tnuka,·eıneti kar· 1 
llgu bu kin ve gazap 
!nı 3 -

lataü.ı Na '>• Ne. M J 

Yunanhlar yeni l 
mevziler işgal 

ettiler 

1 EN SON ----... --
DAKiKA 

ETEM İZZET BENİCE 

Geceleri şehir ışıkları nasıl 
Önecek ve ınaskelenecek? 

k koyu ki
.; ıt ve muşamb 
lmağa başladı 

htlkirı önlemek 
için beyanname 
vermek mecbu

riyeti kondu 
iBu saıbahtan itıbaren bazı hal -

ilı::ımız nizamnamenin ta tbikiM 
ıııeç!lince, ıııe<;eleri evlerinin ı:ıenee
:relerine ltoVUP dıı;arıya ışık sızma
mıı önlemek üzere siyah.ve kovu 
mavi kiltıtlarla, siyah. kovu vesil 
muşamba satın almai!a baslamış
lardır. Elektrik ooıı lambaları sa tın 
almak ~ de müracaatlar basla-

(Detıamı 3 ü11.Cil sahifede) 

Vatan miJdafa-
asına koşan 
Elen gençleri 

Bu sabah Elektrik 
U. Müdürlüğünd 

bir toplantı yapıldı 
Vali muavininin izahatı 

Öğleden sonra da 
bir içtima 

Hava taarruzlarına karşı ı;;ııkların 

aöndürülmesi ve karartıln-ıası hakkın
daki nizanınamenin; bilümum \'ehir ve 
kasabalarla ayrıca tesbit olunacak na
hiyelerde ayın 21 inci per~emhe gü
nünden it.ibaren tatbike geçilme~inin 

.kararlaştırılması müna.1.;ebetile bu sa
bah EJektr:k ve Tramvay müdürlü -
ğünde Un1um müdür B. Mustafa liul
kinin ttisJiginde bir toplantı yapılarak 
tamamiyle söndürülecek veya maske
lenecek sokak 18.mbalarının te):jbitine 
başlanmıştır. Tram,·a;yların iç ve dış 

vilayette 
yapllacak 

büyük 

JAmbalarını.n ne suretle ma..tjcelenett
li ve hangi ıamh:t1.nr.ın ı::öndürülece&I 

bu meyanda göru§uln-ıı..~tlir. ?.-~aske-. 

Jenme işine derhal başlanacktır Şeh .. 
rimizde sokak elckta.kleri ile tramvay 
ışıklarının maskelenmsei iı;in dört giın
lük Dir çalışmaya ihtiyaç olduğu t<'s

bit ediimi:şlir. Binaenaleyh; bu per
~mbe ge-cesinden itibaren olmac\.ıgı 

takdirde :ıyın yirınl üçüncü gecesinden 
itibaren umuml tenvirat maskelene
cekür.Esa~en nızamnamede lüzumlu-: 

( Det"amı 3 üncü sahifede ) ... 

HAZİN BİR İHMAL! 
Boyun• ganalm 
topluyorl•r, 10top 
ve 33 tank daha 

Bulgar Kralı 
Almanya'ya 
gitti, Hitl er' le 

görüştü 
Kral refakatirıde 
bulunan Hariciye 
Nazırı ile Sof ya. 

------ •• • lkinci bir kafilede ya?"ın 
ltalyanlar Gorıce gece hareket ediyor Denizyolları vapurla! 

rında ilaç kutuları 
sadece süs müdür? •ldllar 

Meğer Mana•
tırı yanlışlıkla 
bombardıman 

etmişler 
Hf.dise kapatlldı 

Yugoslav makamları 
130 tanktan maada 1600 
mitralyöz de müsadere 

ettiler 

• 

Atiııa lt (A.A.>- Beani Yu.an 
tebliğine göre, Epir ınmtalı.asuıcla 
ve Görieenln etnıbnda ,iddetli 
muhımıbeltt devam etmektedir. 

Yuuaa bt'alan bir haly•n ta
arrtl%IUIU tardetmişler ve yeni 
mevı1iler işıral eylemişlerdir. 

Kalamas t•Yuım ,imalinde İtaJ. 
yanlar püskürtillmüşlerdir. 

Cephenin ilk hatlarında düşman 
tayyareleri Yunan aslı.erlerine hü

Deııamı ve diğer tel-
6rallar 3 indi ıahil«le 

... 

ya döndü 
Solya 19 ( A.A.) - Re•-

mi bir tebliğe göre Kral 
Bori• refakatinde Harici- ., 
ye Na:r.ırı Popol bulundu
ğu halde Almanyaya git
mİf ile B. Hitler tarafın -
ilan kabul edilmiflİr. Kral 
dün Solyaya avdet etmif
tir. 

hava üslerini 
terkettiler 

Lonclra 19 ( A.A.)- Röyter ajan
sının muhabiri bildiriyor: Londt'a· 
da tahmin edildiğine göre Yunan 
ordusu11un ilerleyişi, İtalyanları 
Göricede bulunan en modern iki 
hava üssünü terkctmeğe mecbw 
rtmiştir. Keyfiyet Arnavutlukta 
bulunan. İtalyan bava kuvvetle -
rinin sahile kadar püskürtülmüş 
olduklarını ifade etmektedir. Zirn 
İtalyanların Arnevııt:ııkta bulu -
nan diğer hava ü~leri ancak 30 ki-

(Det•amı 3 üncü sahifede) 

Beşiktaşta gizli bir 
ı·norfin fabrikası 

Eroin ve morfin!eri kullanıp satan 
6 kişi ve beş csrarci tutuldu • 

Fatihde Çırçır caddesinde 20 nu-' 
'1ıarada oturan Osman ile F.<lime- ı 
ltapıda Acıcesme Helvacı sokaiıın
da 9 numarada mukim 1"ethi ve 
Unkapanı Yavuı.sinan mahallesi 
Demirci soka)!ında oturan Rıza 
eroin ve morfin kullandıklarından 
Vefada yakalanmışlardır. Bunlar
da müteaddit eroin ve morfin bu
Iunmuştur. 

Bunların morfinleri aldıkları 
fabrikanın Besiktaşta oldulıu an
lasılmıs ve fabrikavı isletenlerden 
Salihattin ve piyanist Jozef yaka- j 
!anmışlardır. 

Beşıktaşta Dikilitasta 118 numa
ralı evde kurulan bu ınzli fahri -
kada 30 gram morfin. ibır keseka
iiıdı icınde de nıorLn eczaları ile 
morfin yapmaita mahsus lastik -
Jer ve cam balonlar. şiselerle ecza
lar bulunm~tur. 

Dün yakalanan diğer eerar ve 
zehirciler şunlardır: 
Karaııümrükte Bostan içinde Ba

.ki, Aziz, tophanede Lülecilerde 
26 nwnarada mukim aürhan, 
Mumhane sokai'!ında Cavitle Ga
Jatada Arap Safer . 

Kadıköyünde 11 / 
l muhtekir bakkal 
l polisce yak~landı 

. 1 

Umumi harekatın dire.ktillfrini 
'eren Yunan Bn~vekili G.>n"flll 
Metaksa lıir manevra tSnuında 

Sirkecide Mimarkemal cadde -
sinde 131 numarnlı nalbur Karti 
114 sandık çivi sakladıjiından ya
kalanmış ve bu sabah adliyeye ve
rilmiştir. İhtikar kontrolleri yapan 
6 ıncı sube memur ve ve belediye 
mürakıııları Üsküdarda Yeldei!ir
menintle Ali. Ester, Nemlizade so
kai!ında Foti, Yorııi. Karakolhane 
sokai!ında :IS nwnarada K~o. Hil
mi. Baharive caddesinde 15 nu -
marada İlı·a. Hıristo, Moda cadde
sinde İlrn. Abbas. Piyasa cadde-

1 
ı;inde Y Oll'J?i, Sava isiır. leril'uek; 
muhtekir bakkalları pahalı pevnir. 
yal! ve emsali ında maddelt'ri sat- ı 

Göricede son 
mukavemet 

28 ilktc~rindc Yunanrstana karşı 
başlıyan llalyan taarruzunun bu
~nc kadar geçirdiği muhtelif saf
haları bu •Ütı.mda takip ettik. İtal
yanları tamamile kendi toprai'tla
rından çıkaran Yunanlıların şim
di ne;edeyse, Göriccıye girıne]eri
ne şahit olacağız. 

Yunan. kuv,·ctleri Görit~Jİ iha
ta eden han ve J\.lorava dağları -
nın mühim kısımlarını <'ilerine ge 
çirmi~Jerdir. Görice Yunan topçu
sunun ateşi altındadır. Şehir do
j:udan ve cenuptan kuşatılınıstır. 

Askeri vazifelerini ifa icin sevk 
ve heyecanla vatanlarına kosan ha-, 
ricteki Yunıınlı ııençlerin sayısı 
.l(iin J?ectikcc artmaktadır. 

Cumartesi ızecesi şehrimiz.den 
hareket eden 60 kişilik kafileden 
sonra Elen genclerinden mürekkep 
ikinci büyük bir kafıle de varın 
ııeceki konvansiyonelle şehrimiz
den Yunanistıına hareket edecektir. 

Oduna dün 
yenideıı narh 

konuldu 
Fiat mürakcıbe kemis

yonunun toplantısı 
Fiat mürakabe komisyonu dün 

Vali B. Lütfi Kırdarın reislii(indc 
toplanmıstır. Komisvonca evvelce 
Rumeli m""esine 435 ve Anadolu 
mesesine ~00 kuruş nam !<onmus
tu. Bazı oduncuların Anadı:ılu rne
sesini de Rumeli mesesi dive 435 
kurusa sattıkları '1Örilldül!ünden 
aradaki bu fork dün kaldırılmış ve 
her iki cins meşeye de 43.'i kunış 
tesbit edilip fiat farkı serbest re
kabete bırakılmıs!ir. İnııiltereden 
ııe1mis olan Fayretson otomobil 
J~stiklerinin de 193El yılındaki fi
atına % 15 Havesile satılması ve 
gelen tenekelerden petrol sirke • 
tine 16 bin 871 sandık. tüccarlara 
5719 sandık verilmesi Jrnrarlaştırı
lıp fabrika ve imal5thanelerin te
neke ihtiyacı ııörüsülmiistür. - ___ ı 

KISACA 1 
Yeni nizam r 

- Kulakların çınlasın 
Nedb Fazıl!. -

Dedi:- El.mina fi bat•işşair ..• 
neye derler?. 

Dedim:- Fon Papenin Türkiye 
yeni nizama dahil olacaktır .. de
miş olmasına veya sözlerinden bu 
mana cıkal'ılmnsına. 

Dedi:- Bir yarı resmi Alman 
kaynağı Türkiye hakkında: •Av
rupalı bir devit! olduğu güçlükle 
söylenebilecek olan. cümle5ini 
kullanmı~!. 

Dedim:- Bu cfünleyi aynen Al
matıya hakkıııda ifade etmek ge
rektir. Türkiye hem coğrafyada 
Avrupalıdır, hem de insan ve be
şer torihin-Je. Türkiyede •Avru
palı., kcliınesi daha ziyade •mede
ni, insani, sulhperver> vasıfları 
ile müteradif manada kullanılırdı 
.-e kullanılmaktadır. 

Dedi:- Fon Papenin getireceii 
müsbet teklifler varmış. 

Dedim:- Geldiğinde öğnniriz. 
Fakat, aslı da riizgirı gibi; yanj, 
ajansın \'arı resmi kaynaktan ge· 
tirdii:;i gibi i!>e nafile xahmet!. 

«Kadıköy» vapurundaki enjekaiyon iğneleri 
bozuk ve kırık oldugundan dört doktor 

bir kazazedeye yardım edemediler! 
Pazar gecesi saat 2.2,30 da Köp

rüden Kadıkövüne hareket eden 
•Kadıköy. vaınırunda bir hAtlise 
olm~tur: Vapur Sarayburnuna 
ıreldi~i sırada karanlık arasında bir 
adamın denize düştüi'?ü anlasılınıs 
ve hemen vapur durdurularak 5an
dal indirilmiştir. Sandaldaki tay
falar 20 dakikalık bir araştırma -
dan sona zavallıyı sandala alarak 
ibavınn bir halde vapura ııetirmis
lerdir. 

Karagümrükte oturdui(u ve Ri
fat isminde olıdui!u anlaşılan bu 50 
yaşlarındaki adama ılk tedaviyi 
vaıımak üzere yolo!llar ara~ındakı 
askeri ve sivil dört doktor hemen 
"Yanına ı;ıelmisler ve bir en iek.;i-yon 
yapmak ihtiyacını duvnıuslarô;r. 
Bunun üzerine vapurun •ilac ve 
sıhhi malzeme dolabı> memura aç
tırılmıssa da buradaki sırmırı. ii!-

• 

nesi~in bozu•k. paslanmış v~ ise 
varamaz bir h:;.ide bulunmui'?u te
essürle ı;ıörülmüştür. 

Bu vaziyet karsısında doktorlar 
ilk acil yardım ve i~ne yapmak ;m. 
kanını bulamadıklarından zavallı 
kazazede makine dairesine indirı-

( Devamı 3 üncü sahifede) 

48 yaşında sarhoş 
bir kadının iki 
bacağı kırıldı 
Üı!küdatda da 

amele öldü 
iki 

.(Yazısı 3 üncü mhifedd 

Deniz Fedaileri 
Trablusgarp harbinde Osmanlı- İtalyan donan
maları ve Türk denizcilerinin kahramanlığı 
1911 Osmanlı - ltalyan harbinde Türk donanmaaının 

harekiitile Trablu•, Binga:r.i ve Derne muharebelerini; 
Preııeze ve Beyruta yapılan düfman deniz baakınlarını 
teferrüatile anlatan yakın tarihin en heyecanlı deniz 
telriktUulır. 

DENİZ FEDAİLERİ 
Tefrikasını hazırlamak için arka daşım:z Rahmi Yai(ız bin seksrn! 
mütecaviz vesikayı birer birer el den geçirmek mecburiyetinde 
kalmış, üç sene uğraşarak meydana getirebilmiştir . 
DENİZ FEDAİLERİ: Şimdiye kadar üzerinde uğraşılmaıruş 
bakir bir mevzu olan 1911 Osmanlı - İtalyan harbinin en feci 
tecavüz sahnelerini, en ac:ı vak'a ları bütün çıplaklığile ortaya 
koyan vesikalara müstenit bir eserdir. 

• • • Prevezede il1nıharpen bir gfln evvel yapılan baskınla Alpagot ve Tokat 
destroyerlerinin batırılması, Beyrutun bombardımanı, Avnullah kruyazörile 
Ankara muhribinin düşman donanması tarafından bastırılması. TrabJusta 
bir salyeri inhizamı, Bomliyane melhamesi ve Demeye taarruz eden düş

men donanmasının Türk topçusu tarafından k:açırılmasHe yok1uk içinde 
muazzam bir varlık eösterertk her hareketi baslı başı.na dünya deniz harbi 
tarihlerinin şeref sahi!elerine mal olan Türk denizcilerinin menkıbelerini 

DENiZ FEDAILE.Ri 
Tefrikam1zda donanmanın harekitile birlikte heyecan, Z·'?vk ve mera~l:ı 

takip edeceksiniz. 

Y ARJN BAŞLIYORUZ 

• 



H.1YATTA 

·Bir et 
ti lafı 

!Belediye, .Oahiliye Ye-

s l l 
kaletinio talebile; ke-

ERVET M L .• 1 . I d k"l b ısı mış et er e ı o aşına 
Bir okuym:ı.o şikayet ediyor: '60 t ·ı At k 

uYüz par.ı.lık kurıun kalem - para enzı a yapaca 
Belediverniz huduttan h31'i.cirı-

ler de· be§ kuruşa çıkb. Bu, deki mezbahalarda kesilen etler -
ihtikar değil ın~dir?.» den t~krar belediyenin •mezbaha 

Bu haber, en ziya,!e bizleri rüsun-ll• alması itira·•ları mucip 

düş ündürmeli ! Hay .. tta tek 

aermaye ve servetimiz elimiz

deki kalemdir. Bu da 1>:.ıhala
nırsa, n;ı.aıl tedarik e ... riz?, 

APARTMAN 

KIRASI 

Bau apartman sahipleri, 

kira bedellerini arttırmak için 

türlü hilelere ba§ vuruyorlar

mış! Bence, bu it için hileye 

.müracaata lüzum yok! Kapı· 

ya şöy'.e bir ilan asmalı: 
« - Bu binanın hiç bir ka

ıında radyolu kiracı yoktur.ıt 

O zaman, görürsünüz, her

kes, bir misli fazla kir• ver&

rek, derhal talip çıkar. 

KUSURSUZ 

OLMAZ 

Selami İzzet Sedesle, o: Ulu

nay• namı diğer «Takvimciıt 

birbirlerinin lisan yalnı,ıru 

çıkarmağa ba,ladılar. 

Be mübarekler, dünyada 

hata düzeltecek sizmi kaldı

nız? «kul kusursuz olmaz» 

diye eıki bir ıöz vardır. U • 

zatmayın bu işi o kadar .. 

ÇOCUK 

VERGiSi 

Çocuğu olmıyanlardan, ay• 

nca bir çocuk vergisi alımna

ıı teklif ediliyor. Fakat, daha 

evvel, bekarlardan vergi al • 
m ,.lı, değil midir?. Çoluiu ol

mıyanın çocuğu nereden ol· 

ıun?. Fakat, şimdiki bayan

ların bazısı da çocuktan fark

sız, ya •. O kadar masraflı, o 

kadar akıi, o kadar üzüntü

lü .• 
AHMET RAUF 

Talebe:ıin kontrolü 
Tak berın, mekt<'p <!ısında da 

k · troru ıçln ba.:ı tcdbırler al nı-
~"" ".>. ualltmler ve zabıta bu ışle 
nu ,;~! olacak. Brlhassa, şurada 
bur .ı ~rdüğumuz çoeukl'lrm ta
lebe .:ılup olmaJığ·nı tesbıt eden 

bır alamet. far <a '.aş.!T'.ıları mec
b~ r tu ulmah ve bu alameti ta· 
şun va. tar ce·1 1 'l.rılFal. 
Şe"irde ö. le kahve1'anc1Pr Yar 

1-j, t3Lebe oolu. Bu manzara ha -
ı.ındır. 

BURHAN CEVAT 

olmııstur. Ezcümle Tekirda~ vila
yeti de, ~ aha resı:ııi ver:lerek 
Çorlu mezbahasında fenni olarak 
kesUGn ve üstelik bir de veter;:ıer 
muayeı inden sı~ccn etlerden i. -
tıınbul bel divesinln ikinci defa o
larak cınezbaha resmi• i.\;temesine 
itiraz etmiş ve bu yüzden çıkan 
ihtilô.f DahiHye Vekaletine intikal 
etm.astir. 

Tekirdai( vllavet!; her vıl Çor
ludan on binden fazla kesilmiş lı:ıı
zu İstanbula ııöoderilirken İstan
bul belediyesinin bunlardan kilo 
basına 5 kuruş mezbaha r~i alın· 
ması ~·üzıindcn simdi ancak 200 
kun ııönderildiğini de bildirntli -
tir. 

Dahiliye Vekaleti Tekirdai! vi -
ayeltinin nok:ai nazarını haklı 

ııönnüş ve belediveve bildirmiştir. 
Hazirandan sor.ra y;;.pllacak 

fedakarlık 

Bunun üzerine dün ~ehir m~ 
!isinde su karar verilmistir: İstaıı
bırl belediyesi hudırtları haricinde
ki 'fenni mezbahalarda kesilen hay
vanlar sehrimize ııetirilince bun· 
!ardan yalnız •Sıhhi muayene üc
reti• namile kilo basına üc bucırk 
kuruş alınacaktır. 

Fenni meı.bahalarda kesilmiyen
lerden ise kilo basma beş kurıu> 
alınacaktır. Bu suretle belt>dıve 

Çorlu ve sair verkrdeki fenni .;ez
ba?:alardan getirilecek olan etler 
ıdn kilo bas na 60 J'ara bir tenzi
lat \·apır.:ık fedakiı.rlıl!ında bulun
muş nlrr.aktadır. Ancak bu karar 
1 haziran 941 den itibaren mer'i 
bulunacaktır. 

--00------

Seyyar kömürcüler iti havale 
edildi 

Mahalle aralarında dola<an &eY· 
yar kömürcülerin bozuk kömür 
satt:kları ve hileli kantar kullan
dıkları lddiasile kaklırılmaları be
ledıve reislı ıııce kararlaştırıl • 
mıştı. Bu kcv!h·eti tetkik eden *' 
hir ıIM?clisı mıilkiye encümeni: ye
ni zabıtai belediye talimatnamesiniı 
hazırla van 'Tluhtelit encümenin; 
kömürcüler lıakkı.ndaki kavıtları 

da t~sbit etmekle .,1esııul oldL·;'!unu 
'bildirerek sevyar kömıircülerin 
kaldırlması teklifinin de muhtelit 
encumene ha»alesini muvafık gör
düı(ünü dün şehir meclisine bil -
dirıp is oraya ha\'ale olunmusfur. 

---<>-

Kız enstitülerinde 

Kız enst'tülerinin ücüncü sınıf 
derslerıne haftada 1 saat askerlik 
der5i ıliıve ol•ınmuştur. 

Soysuz muhtekirleri takip 
İstanbul , _lavetı P•rtı idare he

yeti re.;ı Resat r.1..ınaroalu asker
lerımızc hediye eaJecek vün esya 
ve viı.n fıa: ır.ı. arttıran sovsuzların 
,iddelle takıp e,ı leqej.?ıni söyle -
mıştir. 

--0- -

Açık iş ve memuriyetler 
AdJ.nada 1'ürk özu nıatbaasınuı ga

zele kısmında tuh hrılınak üzere bir 
r1u c• p aıunr aktadtr 

Et. 11.ı.ı k D \'Tiki t'1:'.idrt:'~ri i~1l"tmesi, 

motörlü nak 'öl ı · _ıları için bir ma
kir. · t aram:l H C:h Tılyı1 cr bonser -
vi!..leo · c te len _ıy lık ücret m.lkta
rını blrer mcktupıa cEt Bank .i.emir, 
Divr'ki> ..ıdr~ı.ne n1u..ı...:JCJ;.ı" etmclidir-

ı ler. 

G I! 
SELAWi İZZET SEDES 

ı:e !emek istıvorum, ı:crılivemi -
vı:ır ~ ... Buraya ':ıunun içk gel
clım. Aklım fık .:n yerınde. Bcn
lı •ıı c sahi!ı·m. Esasen c;<':tanberi 

, ben .gime sahib.m. Bun un içir. de 
~eV« r ve sevJigimle e\'IE l'-Y ğe 

karar verd1m, yarın evleniyorum. 
Karım olacak ı:enç kıza aşıkım. 
dclıce ~ıkım. O da beni seviyor. 
Zengin denecek kadar param var. 
Ortada saadetı"'"llze engel yok, bir 
şartla: Bcnlıgimın değio;memesi 
şartile ... Eğr.r vıne uvku bast:r -
maga başlar v · Jcn zaman zaman 
benl•k değı tlrir<em kuracağım 
yuva mahvolu~. 

Cahit u.•u. y 
tor ..ı "U c . ak• 
rur a v •• ·! 

d kı< .'e dok
kr. bu.u

ho ıyen 

Dok..ıır hc.kmıinı. vermeden ön
ce yine sorı:uya başladı: 

- Be'!Jigıruzın deg4ecej.?ini, baş
ka b•r ın..an olacağınızı evvelden 
anuyvr musunuz?. 

- Gözlerimin önünde sanki şiın
şek çakıyor, gözlerim kamaşıyor, 
her gördüğü:m şeyin etrafı hale -
!eniyor; oonra başım ağrımaga baş
lıyor, uykum geliyor .. Uyuyorum. 
Uyandıktan sonra başka bir adi!!Il 
oluyorum. 

- :Ne zamandanberi şahsiyet 
degiştirivorsumız? 

- Bir iki sene evvel değiştır -
dim. Doktor Tahsin Şefik iyileş
tığin:i temin etmiö;tl 

- O" ıbı ır, ·~il~ olabilirsi -
niz 
Cnb•dr~ gözbeb kkn ı:üldü: 
- Demek v1ent ilirir. .. 

---

Boşanmada amiller 
Buıüa, bo~aamanın sayısız gii.ç• 

lüklerme rağmen, talak dediği -
miz hadisenia dünkü cenıiyettea 
daha fada elmasında, birçok içti
mai imiller var. 811 illetleri şöyle 
bir k .. ılro içiııt!e teplamak müın -
küa: 

1- Cemiyeti,ıı. yepyeni telakki· 
ler taşıyan yeııi bir cemiyete ia
tihalesi. 

Z- Ahla.ki telakkileriıl teki -
JJtiilü. 

3- İktısadi sebepler. 
4- Harı> sonu düııyasmda in -

san ruhiyatıoda \ ücude ı:elea 
buhran ve asabiyetler. 

5- l'r1•d~iyetin ter3klıisi ile be
raber ha) at standardının gittikçe 
yükselmesi. 

6- Medeniyetin bir tar•C:tın y&
ni ihtiyaçlar doğurmasına muka
bil, um.wuiyetle, kazanç grafiği • 
nin ayni mütenasip terefftiij gös • 
termemeaı.i, 

Radyo 
kontrolü 

Muhtemel tehlike ve 
ölümlü kazalan önle

mek için anteı:ler 
kontrol edilecek 

EN ve dükkanlardaki radyolarıa. 
antenlerinin bazı yerlerde sokak
lardaki elektrik hatları Woerinde11 
ııetisi ı!ijzel gcrilınesi vüzünc.•cn ö
liünle neticelenen büyük kazahr 
olabileceiü düşünülerek antenle
rin kontrel cdilmes.i kararlaştırıl
mıştır. 

Antenlerini ıslah etmlyenler; 
bir kazava sebebiyet verdi.ki.eri 
tak!lirde maddi ve manevi zarar 
do,iirudan dol!ruya radyo sahiple -
rine ait olaeaktır. 

ÖNLENEN KAZA 
Ezcümle _geçen ı?iin Adada bu ka

bil bir radvo anl.e.ni rüzııarın te -
sirile koparr.k sokaktaki elektrik 
teline deiirıtls ve sakata sarkan bu 
antenin bir ucuna temas eden bir 
.ııenc hemen elektrik eerevanına 
tutulmuşsa da mucizevi bir tesa-

ı DÖNMIYEN FiLO 
~iiyük Tarihi Tefrika 
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Yavuzu kurtarinak zamanı gelmişti 
.btanbuldan halatlar gelirken 

İntibah ve Alemdar va;ıurları da 
yarılmıcı olarak ;;önderildi. Tur -
gut süvarisi .-e ıkincisi Sarıyerli 
Vru;ıf kapta· tar, Turgut müretle· 
batın111 da iştirakile kurtarma me
saisini idare ettiler. 

Genıivi kurtarmak i~ iyi 1>ir 
çare vardı. 400 t.. kadar tutan eş· 
yasını bo•al:tı.ktaa sonra kıç böl
melere su doldurm.~ bu sıkktle 
YavuZUll kıçüstü kayarak suya 
inmesini, yilDnesİ.D.İ temin etmek 
mümktinılü. Fakat bu sırada ya
ralı bulunan ve su ile bölmeleri 
dolan J!'enıiye atılacak bir torpito 
onu batırmaj:a kifi ::elirdi. 

Binaellaleyh ı.u çare tatbik edi
lemedi. 

Alemdarla İnt';bah Niraya ge
lince, Yuuzun iskele ve sancak 

Yavuz, bafil bir hışıltı ile oturdu
ğu. sığiıkt11n kay<il. Nira bırrnn 
yalllllıia "'1ya İlldi. 

O ,;;., Turgutla dij<r iki ge -
minin nfakatinde İstanbula lııa
reket eden yaralı arslan, btiye ö
n.tine çekildi, orada demirlenerek 
harbin sonuaa kad.ar arbk biçlıir 
i:; göremedi. 

Vasıf kaptan, yaralı allilan Ni
radan ayrılıp İstanbula doğrn yo
la çıkarken mağmum bir tavırla 
u:zun uzun onun arkasından baktı, 
ilave etti: 

- Döamiyen ~lonnn yaralı kalo-
ra1t1ut-. 

Sonra mevns bir tavırla başını 
salladı, kendi ırenıisine doğru iter· 
ledi. 

lPlllll,... 

a..;....,~~~ 
Harp karşısınd~ 
Sovyetler birliği,~ 

Y Ahın Ş .. kr .. ESr.! ' 
azan: et u u . Vt' 
So°""tler Bırliği l!ar:cıvt ,, O' 

kili Molotof' un Berliıı ziy~r ı~~ııııf 
toriter devlet harici p0~ıtı 9

esra' 
hususivetini tebarüz etıren !J11.slıf. 
rengiz şartlar altında ya~:nd• di' 
Ziyaretten sonra bırı Ber aıerc 
ğeri de ıM.cskovada ,,:mak bi:~fefi',, 
teblii! nl"Sl'edilclı Bu ıe . '11;' e"' 
metinlerinde olduk<;a che

1
r. ııor•' 

mana farkları bulunmak' . <O~ 
ber, bu farkın reel nlc;~~~~~ılıl'' 
tercumede m: yapı. ... ,.(ij ,AC" 
vor. Mesela Alman teo~i.l.:.,ıı•ol· 
oorıı. a varıldı~ından baJl>'.·~er:lt 
Halbuki Sovyet teblil!i avıı.ı ~ulll' 
Compre heıısion kelirnesı~ii sP.' 
ruyor ki biribirinin ııorus ~ıb 
lamak manasına ıı;o!Ir. J,iall diıeıi 
aradaki farkın, biri nı.scaİinıeri' 
de almanca, yazılan nı~e tcr 
fransızcava naklinde hU dit . 
mis olması da muhtemel~ 7- Kadın - &rkek miisavatUllll 

bazı ailelcrıle yanlış ve müfrit te
lilkl<lsi. 

Bunlardan başka, hus~.si şart 
.-e sebepler olarak .ıa, bazı kadıa 
ve erkeklerin görıüstizl~ğü; içti
mai, ahlakı ziailarJ; mütekabil 
feragat H fedakarlık hislerinin 
noksanhi!r; bazı tel&kkilerde ha· 
zımsızlıklar; aile ekono•isini• ti
tizlikle tan~im olunmaması; içti
mai sınıf reddedilmekle beraber, 
yr.~ama seviyesi itibarile, iter aile
nin mümkün ve r=-uayye~· bir sı· 
nıfta bıılunması icap tttiğinin ka· 
b'lıl oh1nına;.•1ası Ileı i sürülebilir. 

1 düfle muhakkak bir öl,jimd.en kıu· • taraflarından kıçıaa y~ak 
makiııelel'Jıi iı~ün hızile i'letti -
ler. Kt!mU kazmağa, otuzUl c-emi-

Bugün taptaze varlığı, geaç hü
viyeti, askeri kudreti ve bütün me
ıieni tekamüllerile dünyaıım İlll -
rendi;;; asil Tiirlı. milleti, •uiaini 
l&&h tarih sahifelerile bpl
ecdaıinıın kahramaalıiım çeHk 
pğsiiad.e taşı yer .. 

Herhalde bu zirnrcl e -ya afi' 
Sovvetler Birliği ile A.Jınl11l~' 
sın<ia yeni bir itilaf iDIZ oın ir 
mıstır. Ve varılan anlatııı' .~ 
mul ve mahiyeti ne ol~ btl ~ 
herhalde Uza:Qark vıı.zıY'.' ıı).ii,.,.... 
laşnıva dahil deıiildir. çor~ 
.ııün ııene Tass ajansı UI" ,JıP:., 
neşrl!dilen bir !L'blilt. u~ ~ ~ 
Japonya ile Sovvetler B~ıt" 
sıncla bir anlasın.ava v 

Mııhitinizde ne kadar talak ha
disesi vnrs:l, tetkik edinir, mu -
hakkak, bu illetlerden ~ir veya 
bir ka~ını ,o ayrılık lıüınüoüa se
bepleri olarak meydana çıkarabi
lirsiciz. 

REŞAT FEYZl 

IBüçüK HABERLER 1 
* A:ikl're gidc":llerin aileleri.ne yar

dım ha.kkmd hazır1'lnan talimatname 
dün şehir mecli.sınce tasd~ olunm~
tur. Ay basında ailelere tevziata bas
lanması için çalışılmaktadır. Yeni 50 
tahsildar alınmasına alt karar da tas
dik için Dahiliye Vekô.letine gönderil

mi~tir. * Önümüzd<'ki ay baiından itiba -
ren mek~lerdek.i fakir talebeye yar
durı:a başl3nılacak, btl sureUe 4000 ta
lebeye yanlım edilecektir. * Liseleri pek jyi bitirerek Üni~r
sitt-ye bu yıl kaydolunmuş veya tini -
versitede sınıf!arını ~ i,yi derece ile 
geçmiş olan talebeye ayda 20 lira pan 1 

yardımı yapıl .. rak burs verilecektir. * Ş~hir ıneclisi <lZ0.,"'1lldan LQtfi dün 
Şehir mecL.iliıe bir takrir vererek E- 1 
yüpte yeniden bazı t.erkos çeşmeleri ı 
açılmasını ı~tcmiş ve bu talep kabul 
Milerek :;.ular müdürlüi:üne havale o
lunn1ustur. * Oen:7.lide istasyona 12 kilometre 
mesafede der.ıir cevheri bulunmuş ve 
çkar1lıı.n ktilçeler tahlile gönderilmiştir. * Altın dün yirmi dört lira on bq 
kuruştan muamele görmüştür. * Sümer Bank için hariçten deri 
getirtılerek dün gümrükten çıkarıl -
rnıştır. * DU11 yeniden dört \'8&on otomobil 
Ustıği geı1mjştir j * Şebı0:tdeba$1llda yeni konserva -
tuar :.ırş;.ısınd:ı y2pılacak olan t:16 mart 
şehitleri parkı., isimli park için mez
kür sahu.nın tanzimine dünden itibaren 
baş!anrnışbr. Burası 23 nisan bayramı ı 
gunl.ı açılacaktır. * Bc,..ikta~t.:ı oturan ~n y{'di ya~la -
rındJ. Aga\·ni isminde bir kız Cema ... 
!ettin isr1u1ı.lc bi'." şoförle se.,,·işcrek ona 
k:v•Tış, falwt a...!csinin şik.ôyeti ü:ıerine 
dün ık sevg,Ji Sultanahmet l inci sulh 
Cf'7.a n hk . 1c ı örün{" ~ıkartlnuşlardır. 
Agavni ızas ·!! kaçl!tınl royleyin.ce 
y:ışma bak.;ı.J;r.ık serbest bırakılmış ve 
ıulesini;1 gbz yaşlarına rağmen yine ıev
gLsi ıle beraher gi· ~:niştir. 

• ı 'Jk.Siz artık. böyle bir 
1 l'.ıstaLı:a .u.ulmuıı olduğunuzu u

n-ttwıuz. Bır rüya, korkulu bir 
,.uya gordünıiz, uyand • ız .. Yarın 
mı evleniyorsunuz?. 

En t vn: n saat on birde Be-
1 y~ğlJ nikAh memurluğunda. 

Dok ır uzun blı d;ıc 'rıceve dal
d;, du ; ,klan kcmirdı. Karşısın
dakı ger: •in cnd in. anl-vordlL 
krndislni bır uçurumun kenarın
da hisseC:'y~:c. 

- De'l'lek yarın'. Ni:;:ınlmız da 
sızi seviv-0r ıru ~. 

- Sevıyor dnktor, benim onu 
sevdi itim kod3r o da beni seviyor. 

Bu!'Un üzerine doktor: 
- Eğer üç av evvel gehniş ol

saydınız dedi, si-Le biraz daha dü
şünmenizi tavsiye ederdim. Fakat 
artık i.şi.şten ı:eçınlş ... Doktor Tah
sin Şefik öldüğü zaman siz ni -
sanlanmıs mıydınız?. 

- Hayır ... 
- Bir kızı sev<liğinizi kendisine 

söylemediniz miydi? 
- <;öyfedi:ın doktor. Ehemmi -

•et verrr edL Bir buhran ııeçir • 
m~ tim. bu buhran bir daha nük
sctmi'"" ktı. 

- ,,.,e ni edr-rim. 
Cıı.hldın hafifte :ırar "·:ı ı<ö· j 

tarılıruştır. • 

Talebelerin J'•f hadleri nin iki tarafınc!a iki kanal açınaj:a 
haklnndn. yeni bir karar koyı.\dular. Mürettebat ola tayya· 

re tehdidi \"C bombalar arasmda 
Sınıflarda veF iaıJJrsa talimat • calışarak Yavuzun 409 ton tutan 

namelerde tesbı! olunan vaslar • esya ve kömürlükleriai tamamell 
dan b.~r !aş kücük veyahut da bir lıoşalttılar. 28 kiıııunusani sabahı 
vas buyük olan talebelerın de orta , kanal kazılmış, ıremi boŞa'ltılmıt. 
mekteplere ve liselere kabul o - ı yüzdtirmeğe hu.ırlannuştı. 
lunması Maarif ".ck'.•letince alUka- YaVL;,ıun Narada oturduiu ye<li 
kadarlara bı~. gün za.dında her ıün lıemba ataa 

Süt domuzları ucu:datıldı 
Paskalya münasebetile meztıa

h&da kesilen ve 20 kilodan az olan 
süt domuzlarından kilo başına bü
yükleri ııibi; 100 kuruş nakliye ÜC· 
reti alınması dbğru ııörülmemis -
tir. Bunun üzerine. süt domuzla -
rından 20 kiloya kadar kilo başına 
25 kuru.ş nakliye ücreti alınması 
dünkü şehir meclisi tarafından ka
bul olunmustur. Bu suretle. it do
muzlarını kasaplar daha ucu..a sa· 
tacaklardır. 
~ 

Mütekait, eytam ve eramilin 
maat yoklarn:tları 

Mütekait, eytam ve eramilin 
maaş yoklamalarına dl?'Vam olun
maktadır. 3 avhk maa,ıarın veril
mesine a:v başında başlanılacak-

tayyareler ancak iki isabet kaydet
mişlerdi. Bu isabetlerıien lııirisi 
sancak bordasını yalarcasına uca 
d~üş. bir tesir yapmamııı, ikU.. 
cisi de baş güvertesine 1sabet et
miş, fakat kalın zır!:ıda bir kabartı 
bile me:vdana getirememişfi. 

28 kinunus~n.i sabahı, şio!detli 
lıir ayaz hüküm siirüyor, gök kur
şuni buluthrla kaplı bulunuyor • 
du. 
Artık Ya\'UZWl y<:zdtirme saati 

de gelmiş, ratmıştı. Tel halatlarla 
ortadan Turguda bai:laaan gemiyi 
iskele ve sancak lıordalarından A· 
lemdarla İntibah bendetmişlerdi. 

Nazmi kaptımıa: 
- Hareket!. 
İşaretile Turgut, İntilıah, ve A· 

lemdar tam yella ileri yüriid#ler. 

tırD. ... 
1 

ft b 
1 

.. AVRUPA HARBiNiN 
ı~er ara an e ediyeden maaş 

alan mütekait, dul ve vetimlerin YENi MESELELERİ 
voklanıalarına da avın 15 inde J>.:ı-j 

;nılm!Stır. ıTereyağı ile top.o 
P 0 L İ S j Yazan: Ali Kemal SUNMAN 

VE 
1'f AH KEMEL E il 

Ortaköyde dün 
bulunan ceset 
Dün Ortaköy sahilleri önünde 

bir erkek cesedi bulunarak deniz
den çıkarılmıştır. 45 yaşlarında <>
lan cesedin üzerinde hüviyetini tes
bite yarayacak hiçbir evrak cık· 
mamıstır. Adliye doktoru Salih 
Haşim cesedi muayene etmiş ve 
24 saat zarfında boj!ularak öldü -
ii:ünü tesbit etmistir. Ceset teshir 
edilmek için morııa naklolwunuş
tur. 

Yavuz hırsız •• 
Kasımpaşada oturan Ulviye is

minde bir ka<lın ev sahibi Neşetin 
sandığını kırarak icindeki 1850 lira 
para ile bir sürü kıymetli eşyayı 
calmıştır. Ulviye; Neşet eve gelin
ce: •- Siz yokken hırsız girdi!• 
diyip şüpheyi ii7.erinden atmak is· 
temiş, fakat yapılan tahkikatta 
kendisinin bu isi yaptıi:ı anlaşıla
rak dün adliveve verilip tevki1 
olunmu.stur. 

rünc€ d;,rbal ilave etti: 
- OııWl sözıine itimat ederim. 

Evleniniz. Ancak kendinizde bir 
gavrita:biilik hisseder etmez he -
men bana ı:eliııiz. Buhranı önleriz. 

- Sahi mı doktor?. Hayatunı 
kurtarıyorsunuz. Teşekkür ederim. 

Ca.ıit kalktı, doktorun masası
na v..zlte ücretini bırakırken Şük· 
rü Anhr kolunu tuttu: 

- Hacet yok. Bugıin sadece kır 
nuştuk. Sizi tedaviye b~ladıktan 
sonru ôrüşürüz kı, buna da ihti
ya~ kalmıyacaktır. 

- Siz mü.ıdccislniz doktor. 
- Bu ~özünüzü unut.ınıyacağım: 

!\l!üjdeci. Mes'ut olunuz Bay Ca
hil, size saadetler dilerim. Dalına 
mes'udum de)•iniz, iyiyim deyiniz. 

Elini uzattı, Cahit sıktı. 
Sokakta geniş bir nefes aldı ve 

"i\<isünü gererek yürüdü. Hayat 
ııüzeldi. Herkes ııüler yüzlüydü. 
Yaşamak lazımdı, hem de mes'ut 
vaşamak. Damarlarındaki _genç 
kan kaynıyordu. Önünde parlaılt 
bir iı;t..kbal vardı. İkinci bir şah
siyet ruhuna bir hırsız rg:ihi girip 
bu istikbali mahvedemezdi. Ya -
r.. Jale Je evlenecrkti. Dokt-Or 

(Denm.ı varl 

Almaııyayı harbe hazırlamak 
iki tiirlü oldu: Hartı içinde m:ıhe
meyi vücude getirmek, bu mal
zemeyi kullanacıık insanlıınıı. fi
kirlerini harbe hazırlamak. 

Birincisiı;.i Mareşal Göring y• : 
pıyordu. İkincisine de t!oktor Gö
bels çalıı,tı. •Tereyağı yerine to~ 
diye orta~·a bir d~ diic'•·• kfl'•ftn .. 
lar. Acıkan mideleri dinleme>c:, l 
müstakttcl zaferw neş o:uı.~ 5'-~·d
mek ... İşte harbe hazırlık devrin
de Alman milletinden istenen bu 
oldu. Bugünkü Almanyanın tarihi 
933 den başlıyor. rüııkü bugünkü 
idare o tarihte işbaşına keldi, tam 
yedi sencri~r Almanya fevkalade 
lıir devir yaşıyor demektir. Yiye
ceüini hariçten getirtmeğe mecbur 
olarak 933 de 591 bin 440 kental
den 617 bin '35 kentale çıkaa 
miktarda tereyağı ithal eden Al
manya 934 de 710 bin kental ge
tirtmiştir. Ondan sonraki sene • 
!ere dair lam bir istatistik görül
müyor. Fakat dahildeki yağ istih
salatı kiı!i gelmediği için yeniden 
her sene hariçten yağ getirtiliyor
du. Almanyanın tereyai'ı istihsa· 
lalı 93:1 de 4 milyj>n 250 bin ken· 
1al iken 935 de 4 milyon 300 bin
den fazlaya çıkmamıştır. Fakat 
Almanlar harbin arifesinden is
tilısalatı-ı yii.."ile 85 ihtiyaca kili 
geldiğini ve bunnn yüzde 100 mik
tarına çıkarılacaimı söylemekte• 
geri kalmamışlardır. Mareşal Gö
ring de şişmanlıktan şikayet eda 
ede nihayet artık ekmeiine sür .. 
cek tereyafı aramaktan vazı:-ev
mek suretile tam 10 kilo zayıfladı
ğını iftiharla söylüyordu. Bııaa 
mukabil Alnıonlar harpten evvel 
hariçtea çok miktarda balık ı:e • 
tirtmişlcrdir. MeseHI 933 deki lıa
lık ithalatı 229 bin 685 ten ikea 
bn miktar 935 de 20 bin ten daha 
artmıııtır. Alman sularında tutu
lan balığın miktarı ayııi seael«
de 385 bin ton ile '56 1ııia t- anı
sında bulunuyor. 

Harpten evvelki senelerdeki ı..
:nrlığı gösteren buna lıeazer dıılMı 
birçok rakamlar varilır. Erbabı -
nın bunlardan timdiye kadar çı
kardığı neticeler ise Almnny.
zaruri yiye<ek ibtiyaçlan i(in Jt,. 
z:ım gelen maddeleri kili derece
de biriktinni4 olduğu merkcsiıt
de idi. Fakat bu ancak mıuryy..._ 1ırir 
müddet içindir. O müddet ister ID
sa olsun, ioter nisbetcn daha nnm. 
Herhalde muayyen hir %aman icia 

ı ihtiyac:ı !.;afi sax;ı).u'ardlL B~ 

Türk ılenizcileriıüa ılüıaya dıır
ılukça anılacak isimleri Barbtın.
ların, Turgutlann, Durak, Buralı., 
Kıomal, Piri, Muhittin, Seyıiiali :a..
ös gibi tlünya tarihlerinde menlu
lıeleri anıla ka!lraman1arla ırelit
tirnı4 hadiselerin bainauıı ç.ıiı. -
:mı.C12tır. 

Cumhuriyet Maanat11hJDll kalı.· 
raman denizcileri, 28 kinuııusaal 
1334 İmroz baskınını bccerikslıli
ğe sürükliyeo mes"ııllerle, b1H11l 
j'ürk deniz harp tarihine bir şeref 
sahifesi halinde ilave eden mer -
hum ar!ı.adaşlannın hatıraslJU a -
narken bu mevzuu iki cephede• 
ıeikik etmek, Türle denizcisinill, a
zi.aı, irade, cesaret, kaJuamanlık 
ve itaati ile yabancı kumandan • 
larm hatalı sevk • idarelerinia 
doğurdnğıı netice cephelerinden 
ınütalea ve hamalann<la mu'ıa • 
faza etmek me<:lııuriyetiııi duya -
caktır. 

SON 
Çerin: 3 afustos 1MI • 

Rahmi Yaiu 

dolayıdır ki Ahnan. eikiırı umu· 
miyesi yeni bir harbe hazırlanır
ken daima tereyağı yerine top ll· 
sun olduğu, oııun. için lı..araı acılı.
tıkca kuşaklan daha daraltmak la
zım "eldiği tekrar ediliyordu. Har
bin arifesi"~ Almanyanm arz.et
tiği hal o memlekette bolluk de· 
ğil, kıt bir ıetiame tar:ı.ı hiikilııl 
sürmesi idi. 935 de Sar havzası tek
rar Al.manyaya avdet edince U· 

mum nüfusun 1 milyondan fazla 
olarak daha artması Alınanları ge
çinmek müvazenesinde makU,, bir 
tesir göstermekten g~ri kalma~ 
tu. Geçen harp ile bu harp arasın· 
da Alma.nyanııı etı rahat ve bel
luk devri 928 seneııi oldnğuııu söy
lerler. Ondan sonra vaziyet d~iş
miş, 93l den itibaren harp hazır
lığına girisilince de maişet sevi
yesi daraldıkça ıiaralm.ıı;tır. Harp 
hazırlığı görülürken de •mide me
selesi• unutulmll.!j değildi. Onun i· 
(in yağ" nıüstesna olmak üzere ea 
mühim :yiyecek ınaddelerinin tür
lü ziraat usullerile dahilden temi
ni cihetine gidilmek ;. ... ıenıni~lir. 

Daha harpten evvel de tahınia 
ediliyordu ki Alınanlar hariçtea 
getirdikleri yiyecek maddclerile 
aç kalmıyabilirler. Ancalı. bn g.,.. 
tirtilen maddelerin bir kısmı - ya
ni muhafuası ınümkün olan, bo
zıılınıyanlar - halkın ağzından ah· 1 

narak saklanmamak şartile ... Hal
buki harp hazırlığına girişilince 
halkın gıdasından çoğu alınını" 
saklanmış, buırünler için yığıl • 
mştır. 

Geçen umumi harpteki maili· 
biyetin sebeplerini ordularının yo
nilmiş olma!lllla bir türlü vermek 
is:eıniyen Alınanlar milletin ar -
kadan \"Urıtldufunu sey)erlcr, ya• 
zarlar. Yani milletin knvvei ma
neviyesi lı::ırıl.ını.ş, ordu <rayet iyi 
muharebe ettiği halde cephe g .. 
risinde düşmaa propagandasuua 
alıp yürümesi yüziinden 918 de 
lıir göıı. Alman milletinin sulh is
temiş olduğunu ileri sürerler. 

O zaman açlık meselesi de var
dı.. Bu scicrki Almanya ·se i"'9 
meselesini daha evvel dii.şünmüt 
elıluğunu gö>termek için her vesi- 1 

leden istifade etmektedir. 

tekzip etmektedir. ~ 
Sovvetlerin Mn> ~ r 

va.zivetleri. iki mıJhasıın ~ r 
rasın<h. bitaraflıi(ıru Q1lJb -~~ 
den büyük bir devletin •;ı;;;iıll 
ve imtivazlı vaziveti.ndell ~ 1 
Muhr&ip zümrelerden ~1ıjjJJİ1 fi 
bitaraf devletin tev~ etfİI' 
mümkünse işbirliitini =--~ ~ 
i!e çalışır. Bitaraf dev~t.k!J ;,I 
cin kur yaptıln nazlı bır ı,itİ ~ 
vetindedir. Sai!a bakınca· . SiJıif ~ 
kanır. Sola ·ba1ı:uıca. ~~ ~·j; 
!enir. Kız da a~e bır ,ıı, 
eenclerin haline! İste Alıtl ~~ 
!!iliz mücadele.sinde So 0, fıi!"". 
vaziyeti bövle iki tarafı yaıif.;iill' ~~ 
içinde yaşatan bir kızın J , 
benzemektedir. bil' ~· 

Londradan verilen t]ef fi'.>/ 
bakılacak olursa, Sovve. eıı:te f 
i!inin bu defa Berline ıııtm1939 _.. 
nadıl!ı ovun aşağı yu1tarı~ı o(JI'· 
nesi a,ğustosuoda ovnadı~ Jel~ 
benzemektedir. "Ma ıüındtlr tıı;!İl ıs 
vetler Birliği, ı?ecen seııe pil''l 0 ~ ve Fransa ıle müzakere "' ~AL 

ve.ıv-:.,ı. 
iken, Ahnanya ile anJa51 '"'"' iJ 
ı.aman Alman yaya salt~ ııııl~ 
İngiltere ve Fransa ile ı;ıııl· 
ihtimalinden ibaretti. "1:ı•~ 
Sovyetlerin İnııiltcr.e ils;,.veıl ofl 
sına mani olmak iç.n dan ,o., 
ağır bir fiat ödediler. B~rafıııd. ~ 
Rmnanyanın Almanlar t 13;rııe • 
işgaline kadar Sovvetle~ 5,ııt ''· . rn""" .., Almanya arasındakı. .. . r<W 1etf 
!er pek samimi ııör~nıı~v•'' ·rı' \ 
Romanvanın ise:al.ı. .~ pelil<'~ 

ııüceııdirdi. Bu iş~alın l<~;n el fi' 
sorulmadan vauıld ~ıot ı d,~ ·,6' 
)!-; faydalı gördüler Ve 0~1-et $·.,. 

ra da samurtııan 'J'r "azt in~~ 
!ar. Anlası!an bu yaz:\'C Jtr' .,. 
lere cesaret verdi ve ~~~ \rl 
Inıı:iliz elcisi Sovyetıcrı ·rlt3 . ~,ı ~· 
dan avınmva cal· ·!ı .. 131 

• sı' ,o~ l 
e•-vel. büvük elci GrıoP5kıı! ".ı • 
hükılmetine söv!. 'tılr· tc sıı'" 1 ıtl' 

1 ~ B?ltık havzı>sınd•d:ıS rı!Jı~ 
!er Bırlı~ı tarafından ı~sr•!ıJI .~ 
emnvakıın İngıltcr<' 9(Y 

tanınması: 10pl•01ıer 
2 - Harbin son unda 50,"le r}

olan sulh konferansın~ e~w 
Birliğinin istirakin: te...,,..t1et ~ı' 

3 - İnıtilterenin So ;,ceı> ııe~ 
li.ifuıe karsı teşkil ed11 tıııeıl' el' 
e:i bir zümreye iltiha.lı: et;'.iJil~ • 

Sovvetler Birli ili.; 10ıof V, 
vap vermeden Bav ' 0 ette 
line Jtitmistir. Bu yazı! 0~;1 .. ·tı 5 

(Deııamı3~ 

Blrlmlzlı 111~1 
Hepimizin~ 

Bir velinin şilı=~ 
Ycdikule tmrah<lr# o 

sokih 24 nuroJU"al1 e ot' r 
Ahmet Aykut yaZJ'f ı:ı;.sı~ 

..:Henüz der.S Yl~ ~190~~· 
dan e'-vel ııazeteXU~ı ef1". 
Vekaletinin bir ta seli' t3l 111~ 
muştum. Zanneder ıızıll 0 1' 
nin, kitaplarında "f 1'0~~ 
malumatı defterle~i''° r" 
etmemelerinden b.. k'' oıeP 
Halbuki (BakırI<ol' ıarll1tıl'ı 
okulu) taJebelerin_e ııitsr1~ 
başka bütün der> .8 e ~, 
aynen deftere k~;. 13~ °"~· 
mecburiyeti koyuk ~ııfl,.(ft' 
den kızıarı.ırıı: ç0 c:ıJısSıı:i0ır, 
bedip derslerıı:ı<: oJıl'gl< ~ti 
lar Talcl>e veıısı -..ıl: ..:ıı' 

tı,•orv·- Jll", _. 

İşpl altwdaki memlekotleria 
yiyeceğini ainıalı. suretile harlıe 
dayanmalı. v•. Lakin o memleket
ler de birçok mevaddı iptidaiyo
sini hariçtell ırctirtıneğe meebur 
bulunmaktadır. Halbuki Avrupa 
kıta'SllllD etrafı denizden çevril
mis bulunnyot'. Ablukanın tesir -
leri bt'ivvea fhmnl edilir gibi ol
ma~ kanaatinde bnlunan İngi
lirlerin fikrince •Almanyannı mi
cle mesel:e!!h lıu harbi neticelen • 
dn..c k ilmillerin en mübinıleıiıı· 
ı1ıe.n 'biri ol caktır. 

yısile sormak ıs ~ r>P' 

1 
ba ders Jdtapla~ıı;:ıJ,ıfl,sı 
rivle birlikte V ..,,., 

( maLat nedir?• ~ 
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Atina 19 (A.A.) - ~tereNn. 

Yukarı Italya 
sel felaketi 

içinde! 

.. 

't 

(Bu yazmm nııeünleri ıı-. 
dolu Ajınıııı etillıenlerindem 
alınmıştır.) 

Telhis e<len: MUAMJID ALATUa 
A1-aayanm Aaknra ltüyilk el

cisi Fon Papen T,azifesi loaşıııa tlöa-

3- S O 1'I T 

Mu.aliniye : ır.;;;;::;:;:;;:::;:=:ı 
ltetJfirme cevap 

( Bq ııı le"' oiJI detıC9W 
WJı:l lttıkilaıUa ips-et etti&i 1 mü
~ ita.b- a ' " .ıa ıı. 
cepbeıle lıaJ F] 

1 nı hakim 
lolaaık*'r. Daıçe. y__.. mnka..
metme, Y- -.rnııı ..., zaferiııe 
bu b«ar içerlemiıl, k kadar si
nirlenmiştir. Fakat, Uiraa zafer 
Y-istanıa, wiMfıloiyet İtaly&
'BDl olacaktır. Çüıakii, hak Yuna
ll'İlltanmclır, zalh ııiren odur, tıo
coıflizc ni:n:ra• ..ıur, ınuıı, malı
.., 19'ef ve isildiliıııi bnıyan ma· 

Harp karşısında 
Sovyetler birliği 

Z inci TEŞRiN 1149 
- . ı ~-

latanbul Dördüncü icra 
Memurluğundtın: 

Bir bocçtan dolavı satılmasın2 

karar verilen !imhaları noksa. 

lya 1lar Gö ice, 
-~~ nava üslerini 

Akdenizde veni üsler elde etınel< 
için Yunanistan• harl>e sürükle -
diği hakkındaki Alman iddialarına 
karşı, Atina aiansmın neşretti~ 
yarı resmi bir deklirasl'OD<ia bil -
ha.ssa deniliyor kL 

•İtalya, Fransaya harp ilAn et
tığı zaman. Musolini Yunanista -
nın ist;kliıline rıa,·et edeceiVni va
deylemişti. Eğer Musolıni bu va
dini tutmağa lüzum J?örmedi ise 
ve eğer İm!iltere vadini <ııtuvorsa, 
bu, her halde Yuı:ıanistarun hatası 
demidir.• 

Yağmurlardan bil· 
yük hasarlar oldu, 
demirvolları harap: 

! mektedir. Yarı resmi lıir Alıaaa 
kaynağı, Fon Pape.a.iıı eeaclıi matr 
lıuat miimC!>sillerine söyleıuni~ ,._ 
lan, fabt JM'k de• kaolar va:&ilı el
nuyan sözlerinden şu manayı çı
lı.armakta<irr: •Yeai ııiu.aıa bü
tiin Avrupa devletleri ve lıir AY
rupa devleti olıluı!u güçlükle .;;y. 
leaebileeek olan Tiirkiye gibi ıil
ğer birkııç deYlet ıie ılalail ola -
caklır .• 

- odur. 
Bir nokta ılalnı: Da~ İtslya-

iaki gayriıneaım n iimitsizleri 
tavsif ederkeıc 

c- Zaınana auann ~<'( kalmrı 
el&n bazı İtalyular-• cünılC'ini 
bllamyor Te enlara: 

(2 0.d Mhifeden tlevaın• 
yetler Birl.ih Hariciye komiserinin 
neden ısrarla Berline calhrıld.ıiı 
anlatılmaktadır. Almanva. Sov -
-,etler Birliğinin lnııillere ile te
masta buluııduı!unu haber ala
rak. iki dev !et arasında herhanı6 
anlaşm.ıva mani olmak icin Sovvet 
Harkive Komi.serini Berllne ca -
i!ınnış olması kat"i olarak söyle
nebilir. Filhakika bu sarUnr altın
da Alman Haricive Veltilinin M0&-
5ovaya !!itmesi lazım gelecekti. 
Fakat Ribbentrop'un iki defa M<»
kova\'a gittii!i unutulmamalıdır. 
Binaenaleyh Molotof, esasen Ber- 1 
tine bir ziyaret borclu bulunuyor
du. Berlin zivareti İnııillı teşebbii
sünün suva düstüğünü anlatmak
tadır. Fakat SoV)·etler Birliğinin 
harıı karsısında bir S<'n~enberi 
takip elti~i Politikadan avrılmıva 
karıır verdiıfül<' dair bir delil de 
V'Oktur. Bu palitika da mücadele
nın uzamasını temin etmek. harı> 
dısında kalmak; fakat uzun mü -
cadelenin hazırladığı fırsatlardan 
.ıstifade etmek seklinde hulasa e
dilebilir. 

tamire muhtac ve işlemez blı' hald 
bulunan Filıııs marka 6 lambalı 
bir adet radyo ile altırnla ııilak çala 
mak icin pikap ve bır de pilfık kov-

1 

nınk kin eski koınodinın ~3/ ll/94f 
tarihine mü»adif cumartesı gun.i 
saat. 9 dan itibaren Bcyoglunda İs
tiklal caddesinde 88/1 numarada 
satı~ihndan kıymetı muhamrne
nesinin yJzde vetmis besini ıul -
dul!u OO:kdirde mezk~r l!iinde ta -
lrbine ıi:ıalei kal'iVC'1 ·cra c:.ıle -
cektir. Bı..lmadıi!ı takdirde ı. nci 
arttırması 25/11/940 tarihin mü
sadi! pazarte.;ı eünü avni saatten 
itibaren avni mahald. sat la;:- ktıı ot• r: terkettiler 

Milano 19 (A.A.) - D. N. B: 
Son &?Ünlerde durmadan yağaıı. 

şiddetli yağınu,rlar, yukarı İtalya
da birc;ok nuntakalarda felik:et 
seklini alan feye~anlara sebebiyet 
vermiştir. 

«- Yuaanlılıar İtalyadan loi\tün 
mailletlerdea ziY11ie .efret etmek
te.tirler ... • 

Talip -:ıla'lların 939/4283 dosya 
nu ıara.sile ve yüzde y~. bucuk 
pev akçesini hamılen maralhnde 
hazır bulunacak mE'muruna mü -
racaatları ilin olunur. 939/4283 

(Bitinct sahifeden deva"') 
b• ıııcsafcdcdir. Ei:er Yuna•-
1 U b:ıva üslerini zap!«lccelı. 
oı.ts;& \'unan ve İnriiliz bava 
~ll~rinin istilacı~·a karşı y&· 

~ atı kıs bava seferlerine nıad
.ıd~lar temin edilmiş ola,.,ak-

~:ı· . , 
b '/. hava ku\·vetlerınc nıen-
ır uba,· Yunanlıların istila-

' L -' , .. •arşı iiç harta mukavemet 
.• b•zı ,·erlerde bunları tar-
~\ bQıu,;,m&MIOl lı.a~ dedilttek 
ltlt>.·afforiyet olarak telakki et

ılır. Ingiliz bomlo&rdım&D 
teleri Yunan üslerinden. ve 
lar:11a bulunan daha uzak 
ılıqiaı·dan hareket etmektedir. 
ı·utıukta ve ceaulıi italyaola 
an ltalyan (;s\criı.D ve hP· 
·\driyatik denizini geçmek 

'~Iarı olan takviye }.uv~etle • 
"l'ıı: taarruzları fazlal&ştır -

1 Üıete, Yunanistan .,..~ GiTit-
1lıtııan tayyare mPydmıları 
,,~~.büyütülüp inkişai e<tiril..,,,. 

llıavut Adliye 
azırı cephede 

l 
öldü 

~ 19 (A.A.)-Stefani: Vui· 
""'bı harekat •ahasına gitınit 
ı\tnavntlulı. Aıiliye Nazırı 

~r İpi. dü•:nanın attığı bir 
.. 'l ' 

Deklarasvon şa suretle nihayet 
bulmaktadır: 

<Eğer İtalva. Giridin "ou~n tah
kim edilml.s olmasından endişe e
divona, bu vaziyetten veeane 
mes'ul olanın kendisi olduğunu 
bilir.> 

Yuaanlılar yeni mev
ziler aldılar 
( 1 inci •ahifeden devam ) 

cwn etmişlerdir. Yunan tayyare
leri de düşman mevzileri üzeı :nd• 
keşif uçu~ları yapmışlnrılıı·. 

Dü• tephe üzerinde tttt'~ an e
den hav• mnharcbclerindc ita! -
yanların 7 bomhrı.tdıman ve 2 avcr 
tayy&resi 4üşilriilmüştiir. Yıınan
War iki tayyar:- i vbetıııi~lerdir. 

Yunanlı\zr boyuna 
ganaim topluyor 

Atina 19 (A.A.)- Öğrenildiğine 
göre Görice nuııta:tasmda '\:"ı.:naıı· 
lilar dü~mauılan yeniden bazı 
silahlar ijitirıam etmişlerdir. Bun
ların arasında 10 top, 33 tank, ha
van topları, obüsler ve 11,00ll bat
taniye \·ardır. 

İzonzo nehri. muhtelif noklad& 
taşmıştır. Gradisca vadisinde ha
sar, c;ok ehemmiycllidir. Burada 
depolara su dolmuştur. Farrada. 
yirmiden fazla ev su altında kal
mıştır. 

Yai!ınurlar. Liguri.a sahilinde ha
sarı mucip olm~tur. Sahil boyun
ca ilerleyen Aurelia volunda ve 
demir yolunda hasar vardır. Seller 
demirvolunu iki noktada tahrio etrı· 
mistir. Demiryolundaki hasarın sa
lı aksam:na kadar tamir edile -
ceği sanılmaktadır. 

i"ağmurlar. Bolonya ve Sariana 
mıntakalarında da büvük hasarı 
mucip olmuştur. 

Yugoslavyada düşen 
tayyare 

Belgral 19 (A.A.) - Avala ajan
sı aşai!ıdaki tebliği nc:;rctmeğe 

mezundur: 
Dün sabah saat 4 de ıki mot.örlüj 

Blenheim tipinde bir tayyare Zeta 
vilayetinde Danilov,'l"at c~varında 
bir dağa çarpmıs infil5k etmiş 
ve ateş almı.ştır. Şimdiye kadar 
dört ceset cıkarılınıs ve bunların 
;kisi leshis olunmustur. Biri pilot 
subav Benet Caroord ve di((eri 
mitralvözcü Savage Frederic'dir. 

Tavyarenin sukutu esnasında biri 
müstesna olmak ii=ere bütünbam
sinde 131 numaralı nalbur kartı 
balar pallamıstır. 

Bu balıeri -.ere. Berlia telgrafı 
fUJllan da ilive ediyer: 

•Sefir Ankaraya vasıl olduğu 
zaman, hususi meseleler hakkın
da Alman biikihnetini• fikrini 
müsbet bır su•etıe ifade edehile
cektir. Tfükiye icin, lıele ~Iıılote
fun Berlini ziyar~tindcıı sonra, 
So\·yetlerle evvelce idame ettir
diği nıünasebetleri tanınmen ye
niden temin etmek ve Avrupa po
litikasuım idaresini urubde et
miş olan milletlere yalı.l&$1lıak ça-
resini buhnak husustan müaita -
cel bir _,.ele olarak kendini gös
termektedir. 

Yeni Türkiye ile iyi rnüna~e -
betler idame elmel<t.-n bttska bir 
şey isteıui:ven Almanya ,.~ İtal
yanın Tiirkiyeıfon herhag.,-i bir ta
lepleri ~·oktur. Bu nıü•asebetler 
Almanya için. 1820 dcnberi tema
di ettirdiği münas,!bcllere uygua 
bulunmaktadır. Almanya ve İtal-

Diyerek İtal,...aıa Yuuanistana 
saldırısındaki sebelıi bu nefrete 
karşı bir nefret talırik etmekle ha
fifletmek istiyor. Fakat, yiu mu
lıakkak ki bnnu da yine o: •Zama
na nazaran geç kaim"! elan bazı 
İtalvanlarla• beraber bütün dün~ 
ya Yunanlılar hesabına bir biiyük 
bak ifadesi sa:rrnakta lerrd<lüt gös
termiycceklerdir. Eğer, Y unanhJar ı 
ı.u nefreti iiliar etmi~ler"" yeı den 
göjie kadar is:ı.bet etmişlerdir. <;iin
kü. bitaraflığa, harbe karı~mamı
va eu büyük dikkat ve iti.ayı gös
termrsinc rağm.en dnruo dururken 
her türlü vait ve teınine rai:nıen 
üzerine saldırılan bir mill"t mii
Cttavizden ancak aefrct ed<>r ve 
lıu ne bet daha evvelden ,~, ildii':i 
nisbetıe nnıkadclesk.ir ve milli-
leşir. 

ETEM iZZET BENiCE 

48 yaşında ıarh<>ş 
bir kadın 

Beşikta~ta Çıracan caddesinde 
bir ~rs:ı.da knlübedc oturan 18 ya
şında Saraylı namile maruf Fik
riye, ar3a duvarmm üstündl' ~arap 
içerken ('.) sarhoşlukla dü ·mü~ •c 
iki baca~ı birden kırılırak ba,ta
ae}'e kaldmlm~tır. 

llAŞLA.NAN VE ÖLEN 
A:\IELELER 

İstanbul Dördüncü İcra 
Memurluğundan: 

Evvelce Beyoğlunda istik
lal cadde;inde Moskova pasta• 
hanesinde pasta usta~ı iken 
halen adresi meçhul bulun:ı.n lstanbul Dördüne~ icra 

Memurluöundan: ı İm&m oğlu Servet'e 

Evvelce Ortaköydc Rcta • 
diye sokağında 6 No. lı EyyÜ· 
bizadeler haneı;inde mukim 
iken halen adresleri meçhul 
bulunan .::ilü General Şükrü 
oğlu Mehmet Rasih ile kızı 
Emine Gü:ı.ide'ye 

Hazinei maliyeve izafeten İsant -
bul malive muh~kemat müdürlüi!ü 
tarafm8an İstanbul asliye mah -

kemesı dördüncü hukuk daire.;ininı 
937 /34~ sanlı ve 5/2/937 tarihli 
ilamına mıisteıllden 1151 lira 7 ku
nısuJ1 4189 kurt1$ masarifi muba- I 
keme ve 40 lira avukathk ücreti ve 

Hazinci IT'aliveyc izafeten İstan 
bul mali,,.e ı:. • ..ıhak-.!"'nt m~...:...irlül!\ 
tarafından Bevoi(lu birine: sulh 
hukuk mahkem~sinin 9:l8/597 sa-· 
vılı ve 22/9/l!"lll tar!hli il~ma mlis
teniden 15 lira 75 kuruşun 23/3/93' 
tarihinden itibaren ', 5 f.:ıiı \·e "1cı 
7 ,5 ücreti vekalet ,.e 378 kurLS ma-
sarıfi muhakeme ve ınasarifi icra
i\'e ile birlikle ta"sıli talebi'e tan
zim edilen icra emri vı.'·andaki 
adresin ıze ııönde.rilmiş ise de adra 
sinlzin mechul bul· .ması hasebilt 
bili tebliğ ôade ed :mis ve zabıtaq 
da vaptınlan tah. ıkat net .• sinde· 
adresinizin meçhul bu1und ıl'u an
laşılmıı; olduğundan İstanbul icra 
hakimliğince ıcra cmrınin bir a7 
mı.iddetle iliıncn tt.olii.ıı.ııc karar 
verilmiş oldu2'l.ir: ~.:ın tar.~u ~\An -
dan itibaren mezkC.r 1 .. 1Liddtıt icı.&-
de borcu ödemen z, ak • halde tet
kik merciinden vcY a tcmv" mah
kemesinden ve,·a ladcı muhakem 

(ı ı e ölmllştiir. . 
ııt'!T ipi. ArnavuUu"1n hal

~ ._laeı~a ba~lanmas~n.a . kar?r 
·ııı-- "1.ues csall n1ecl1SlJ\ID reısi 

Yugcslavyaya mitral
yo:ı:da kaçırmışlar 
Belgrat 19 (A.A.) - Yugoslav 

makamları Yugoslav topraklarına 
iltica ,den ı::o İtalyan tankından 
ınaada diıler silihları da miisade~ 
re etmislerdir. Bunlar arasında 

1 1200 hafif ve 400 ağır mitralyöz 
ıie vardır. 

* Lyon: 19 (A. A.) - Dün ~!treşal 
Pciain';n önünde büyük bir a. kert ge
çit resrrti yapılmı~tır 150 bin kişil~k 

tahm:n el! en bı .. hallı kütıes Fr:tn:ız 

devlet rei ~ni ve p.·\erinı alkışlamış-

ya Türkiyenin istikliiliai. Avrupa 
mu,·aı:enesinia e~slanndan ltiri 
olarak telnkki ed....,Jer. S..vyet 
Rusya. har;ri siya•etini tahaklrnk 
ettirmek için muğlak iıoi:azlar 
m~le> niıı kemli lehige hal ve 
tesviye~i harkindc. ~ imlı.a..
lara ıı;üv•ndi~indcnberi bof.aıla -
rın ehen1miyeti az::ıl111ıs İH de Tür· 
ki~·enin kat'i siyaseti her zamaa 
olduğu ı:il>i, lt'l!~n de boğazlar 
etra(ıııda döonıekleılir. Rusya, 
Bas!'a l•örfrzine ('1kn1ak ar.ıı,.-suna 
t~~ıiit ctt'i'i tokd:rd•, Türkiyeııin 
takın:ıc1!:1 va:ıi)·~ti tayin etmek li
'"ııı gelir. n .. mesdc dünya poli
tika~ı miisahitleri İf;İn ı:'Öılerin d.i
k.ilno:, oldl.!i!u bir aoktadır. 

Nihayet Ti.:d-.i«cnin Yunan -
İtalya"""""""' ıa!ııu. karışmamalı. 
h: .. !iu~ı:n.da! ... i vaziyetinden aynla
caj:,ııYlaQ Jtorkıoıva mab.al yok -

Zonl(uldaktan köıuür l ütd:i g~
len Ncjat v.ıpuru Aıalı.iııi,ti Arif 
oğlu Nazir stim musluğunu J:ııı
lı~lık.Ja a{,'ıp vücudünün !><.ığ' tarn· 
tından ha~lanmıştır. 

Üskii".~rtla Acıbadeın yolunıll 
Zey•. elin taşocağında ~lı~'ln an1e
lclerden llnu1211 ve ı:::ara :\!u!"tR ... 
fa ocak cl•kmHi netice~iud-• Ol ... 
mü~ler, Şükrii ele yaralanrı~ıştır. 

929 sene&inden itibaren % 5 faiz 
ve masarifi icraiye ile birlikt.e tah
sili hakkında tak.ip talebinde bu
lunulmııs tanzim edilip namınıza 
.ııönderilen icra emirleri adresle -
rinizin mechul bulunması hasebile 
teblii! edilemiyerek bili tebLii: iade 
edilF.ıis \'e zabıtaca da yaptırılan 
tahkikat neticesinde adreslerinizin 
meçhul ulunduğu anlaşıl.mıstır. 

yolilc ait oldufru mahkemeden ic
ranın geri bırabldıııına dair bir 
karar ııetirmeriikce hakkınızda 
CE'bri .ıcra vapılacajiı, vinc bu müd
det zarfında mal bevanı~oda bulımı 
madığınız takdirde hapisle tazyik 
olunaca!iınız, halcıkate muh .. lif be
vanda bulundui?unuz.takdırde)ıa
tıisle cezalandırılacai!:nız icra emri 
teblii?l makamına kann olTPak ü-· 
zere iliı.n olunur. 938/5691 

~ ~I · · b. · en gencının ır 

kahramenlığı 

Manastırı bombalama 
hadisesi kapandı 

tır. 

• tur. Zira .!'.iman diokımatının da 
tebariiz c.t; .. di!:i ~ibi, Tür\iyrniu 
lı-u mHhac~ 3t haritindc kal uak 
arzusu as!kiırcJır. 

~llıira 19 (A.A.) - Bir Yunan 
b;1'.blii!i 15 Yunanlının 12 ada·ı 

!'ine yaptıkları kahramanc& 
~keti bildiriyor. J3u.~ , 
,,r ~ pazar gecesi kucuk bu: ! 
'Uı~_ lta\yan idaresi allındakı 

Belgrat 19 1 A. ~ .)- Röyter a
jansınııı muhabirinin Belgrat rad
yosuna atfettiği bir habere güre, 
2 te~rioi~anidc ~lanastı.r üzerine 
bomba atan, ölümlere \-:.C yaralan
malara sebep olan tayyarelerin İ
talyan ta)')'areleri olduğu tahak
kuk etmi~tir. 

Halk koyu itajıt 
alıyor 

( 1 inci sahifeden deı,am J 
mıstır. Hükumet; acıkııözlerin mas
kele-ne ka~ıt ve moşambalarında 
•fiat tcreffüü.nü önlemek üaere he
men tedbir alnııs ve dün akşam 
beyanname mecburiyetini koy -
mı~stur 

MOLOT(:)FU, BE LİN ZİYARETİ 
VE BULGAULAR l 

,, ~it adaya ~ttl'öile~. karava 
,•~ Üc İtalyan askerini öldür-

~ ·~'dir. 
<l;,,ıaki bahriye efradı imdada 
'-.e i~ Yunanlılar bunlardan 
'"'• • tabanca ile öldürmüs-

' · 'tlcr! kacmışkrdır. Üc tıal
ıııi'1rivelısi es'• edilmi>tir. 15 \ 

, ~ • 'bu 3 es:rle bir!ıktc Yuna
~ı 1 , a dönmüs ve esirle~ Yu-ıan 
,.,1',_ ~İt ~!lrına dc·\'l"ed!lır t;r \ 
,ı•. •ıan1al vagon ara-" . iı·~ 1"

1llda parçal~ndı 
Jl~ '·~ •.. 1.lı'~d <ı ıstasyonunda vagonlu 

P.ad}'onun iliıve ettiğine ı:öre, 
Yugoslav lıükümeti İtal)an hükü
nıeti ncz~iude tesebbüste bulun
nıuştur. İtalyan 1~UkUmeti, pilct-
ların yollarını ı;a~ıi.·dığı ve l'ugos
ıa,· !opraklnrı ÜZ('tinıle oldukta -
rın bilmi:\·ere~ bornbalarını attık
ları cevabını vcrn1i!"jtir. 

R:ıd,vo. sözünü bitirirken. İtal
:11·a He Yugo.-,lavya ara~ındaki dos
tane miina~ebetlerdcn <'.:.1 ayı h:i
dise tin kapandı~tnı söyleıni~tir. 

İ!3lya l•ükı'.mıcti, bombardıman
dan mütevell:t lıa ·arların tazıni
nini esas itibarile kabul etmi~:ir. 

ı;"~d a dolaşan i\lnslafa Doii;an 
,,<ıt • bir amele hareket halin
i' ~ 11 iki vagon arasına sıkışa
'/ •trahpaşa hastanesine kal

Elbasanda erzak depo
ları bombalandı 

• 
ti 

llıı,sa da bıı sabah olınii~tür. 

.\sker gözile 
~·~{ l inci saiııf~den dct•am ) 

arın l\lora\·a J.ağl::ırında , 
,.dikleri son mnka•·emet, İtal- ı 

1t'atıni ter:ıin ctı.:nck İ(İn ~rt-
~ft ıtösterL::kll!"'rİ ınuka,·eınet 
ler~~ktir. Artrıbr. hal n kuv

•nıu ikinci müdı {a kı ıtı o
,;.ia~İ',J' ., dağlar •ıa ~·crlc~<·bil
('l!d. ıcın hn ku\·\ctlcre J,unıan 
~., ,1Xıı:.,J, istiyorlar. 

~ı 'n. ccplıeniıı ıuilırak nokta-
1 ~ · ~ıl Nlen Göriceyi elde et

,;tın Yunanlıların gösterdi.ti 
.ıııanca gayretin be>klcnen ne
l Ula nnk üzere oldufuna 

lı •ruz, 

~:.~e~ ccplıesjndt' de şiddetli 
ı:lıl.Q"ı,•lcr okıaktadır. Eğer Yn
r'1ı r bu. adan da lıir nıikl&r 
''•t' Ulluk arazısıne gircrl.rse, 
~.' ~e Ve mcrl-a·ıd elde cdecck
~Jı~vaffaklj et ı!o•,~·ısile bü -
·q;ı, Yoıı cephesi kendili;;iııden 
t r•ktir 
·~ . 1 ~.,"ııta, Epırdeki harekfıt blı-

L"ı ~· 0>kcri vazh·ei ıtibarilc mü
.~ h~r 1aAhiyet gô.terl!.lİj or. Za
~ ~.1ce~lıcclc ltnhonlar kendi 
ı. '•ıııarı1e tekilmektcdiı·. Hatta 

. •ıı •ede!i.i. '{unan kumandanı, 
• tJ larm çarpı maJı kabul et
'~ı·"rinden meınnun olm:--sa • :r B iki de son dakikada bu 
uı •b.ı c! • temas hu 1 gel· 

• ılt .... 

Londra 19 (A.A.) - İn~iliz tay
yareleri, mühim İtalyan iaşe mer
kezi olan ve Yunan hududuna tak
rıben 60 mil mesafede bulunan El
'asanı bombardıman etmiştir. Er-
zak 'lep0ları ba.;lıca hedefi teskil 
edıvordu. Büvük hasarat ika edil
miştir. 

I-Iazin bir ihmal 
( 1 in.et ıııı\htteden deyam) 

lip orada sıcağın lütfuna ( ') terk 
edilmiştir. 

Vaoı., Kadıkövüne ııelinceve 
kadar ihtil~clar l!'eciren kazazede 
oradan bir imdadı sıhhi arabasile 
Nümune hastanesine e;önderilıniş-
tir. . 

ALAKADARLAR iBRET 
ALMALH 

Yukarıya kavdettiğimiz su kü-
1 cük hadise; Dcnizyolları idareşi 
vapurlarındaki sıhhi malzeme (1) 
nin hazin halini meydana cıkar -
ması itibarile c;ok ibrete!U!izclir. ı 
tl'zerl """ birer cilac dolabı• iba
re i 'azı'..ırak vapurun bir k~ 
~, ı;; nde birkaç şişe - o da vııno-
r .na karlar dolu - iladl biraz va· 
muk. kırık bir ~ınnı?a bulunan bir 
ca_'lllı kutu asm •k veya alt salonda 
bevaz bir sandık bulundurmak it 
d : Mir Herııün binlerce volcu 
nakle \l bu vaıı rlar<!'1ki s:..lıh! 

cerre ve ilic ı len derhal ıslah 
C'd ' ve şirr v kn<! " ıslahı 

\ar lx k r ı 

1 ·r .1i t • "' .. 

Fiat mlirakabe komisvonunun 
dün ak>am ver-iilii bu karar muci· 
hince ellerinde koyu mavi. sivah 
kai_;ıt, kovu mavi,· vesi! ve sivah 
mu.n,Ju stor musamb::sı. siyah kar-
ton. deniz musambası. deniz am - 1 

:ıalai kailıdı, kumlu k:Hııt. mavı 
ampul. sivah ve mavi vünlfi pcr -
dc'ik ve storluk kumaş bulunan-
l ..... hu malların cins ve miktarın1 
Lıı oevanrıame ile avın 23 üncü $i
nü aksamına kadar vilavete bil - ı 

di.,;ıis olac~klardır. Bu maddelere 1 
narh konulması da muhtemel <bu
luıuı.:;;ktadır. 

--o--

Işıklar nasıl 1 

maskelenecek 
1 fnel sahilrd!"n devam) 

tedbir'erfu alınması ;.• .. .n bu işin 21 kl-
nunue\'vele kdar uzatılmasına mü
saade vardır. 

VALi MIJAVİNİNİN İZAHATI 
Vali n1uavini B. Ah.met Kınık bu sa

bah kendisile görüşen bir ınuharriri-
mize şu izahatı ver u;alir: 
-cNızamname vi fıyete tebliğ olun-

muş ve hemen icap eden hazırlklara 
başlanmıştır. Dugün sa~t on dört bu
çukta buracla büyük bir toplantı ya
pı. "ak ve ışıkların söndürülme, rn..-
k.ıienmesi için kararlar verilecektir. 
Ekser m:ıh:ıllc ara~ lndaki umuml ışık
lar tamamen söndilrtllece~ mühim, iş
lek ·;ddelerdeki elektrikler de maı*e-
lenecektir.> 
Öjrendiğimtıe ıöre ya B. AlımediD 

veya bizzat vali Q. L(ltfi Krdarm. re
islik edeceği bugünkü büyük \Oplanu
ya t~kmil idare müdii.rJeri. ka;ymabm
lar iştirak edecektir. Sıbnak ve siper 
işleri de bu meyaoda görüşülecektlr. 
EVLERDE VE TİCMlETHANEL.ERilt; 

D.üler taratlan huswJ. meskenlerin iç 
..,ıclarının karartılması ve mııskeıen. 

,._; bazırlıJı;lan da 1 k~unuevveı. 
kadar ikmal edilmiş olacaktır. Batl>
yacağı tarih ayrıca ilin edile<elrtir. 0-
t.o."':JObil ve otobusler de o vakte kadar 
mıı:..3 leme tedbirleri alacaklardır. 

Tri<nıl .,., Te diikkAnlarda ~ecel.ıtl 

l ~ 

.,, • ıc"C koyu k~"'i-tlar, kartonlar Ve 
h' p"""'ler ası.lıp dı . ıya Jıjç 

1\-folotoiun Bertin ziyareti~den 
bahseden Bulgar gazetelerı, Bal
kantc.ı-da yeni n1"zaını~ t;!sisi hak
kında Almanforla Sovyetler an· 
sında n:utabakat mevcut oldui:ıı 
neticesine varıyerlar. 

·Zora,. gazetesi i~c, Bulgari~ta .. 
nnı ,,azivetini anlamak hususun -
da Alman~·a, lt~lya ve Sov)·et Rus
yanın ~ö ... terdiklcri takdir ve İd· 
ra'b.!r:ı lıaHettiktn '°nra diyor 
ki: «Artık Bu!:::aristau!'n bu vazi· 
)'efe tahammülü kalmamışır. lJal-
gar nchirlcıinin ko}"lan B:tlgari..r 
t ıııın elinde bulunmalıdır.• 
MUSOLİNİ DÜN BİR NUTUK 

SÖYLEDİ 
'1"•ısolini, dün fa~ist partisi taır 

ra federasyonları direktuumı Ve
nedik sar~yınd.o bir toplantıya ça
ğırnııs ,.,. bu. tnplant.ıd. .. a söyleıi~ğ"i 
bir nutul' ... ta harp ınes'uliyetini İn
giltere,·c yüklettikten sonra, Fraıı
sız mağtfıbiyetinin iat.a( ettiği va .. 
ziyeti anlatmış, Afribdaki muha
rebelerden de l>alısetlerlı.en demiş-
ir ki: •So1•alideki ir..-:liz iahizaıaı 
tamdır. Libyada da biz taarruz et
tik. Sidi Berraninin yıldmm siir· 
alile i~gali bir netice olarak de -
ğil, bix başlanııç olarak telikki • 
d:ilmelidir .• 

Tarnnto hadisesine temas ..ı.-
1\Tusolini demiştir ki: 

·Hakikatte üç gemiye isabet ol
mu,<a da hiçbiri batmamıştır. Bir 
gemi hasara uğramıştır. Bunun ta
miri uzun zamana muhtaç ola • 
caktır. Diğer iki gemi sür'atle ta• 
mir ed!lecektir. Bqb gemil
birsey olmamıştır.• 
•YIDIA."'1İSTAN1N CİÖEBbd 

söKECEJCtz. 
Musolini Yunanistu.dalı:i mulMı

rebe vaziyetindea de lıahsederkea 
huliisatan şunlan .öylemiııtir. 

• Y unani.~ tanın ti ma.,.-.stan.lıeri 
Fransa ve İng_iltereye biitün ıle-
n;z ve hava üslerini teklif ettiil. 
Alman genellmrma-,mın elde f't'
tiği vesiblardan uıla"1ı=;tır. Be 
vaziyate niha~ Termtilı. icap • 
derdi. 28 teşrini.,....elde Yıuıaıt 
hududunu geçmekle bn vnifeyl. 
yntık. Fakat Epir da~ları yı1dt- . 
nm harbine müsait değildiJ'. M...
hur cjulya.. Alp fırkasının tuzlımı 
edil<fij:i halı.kotdalı.i Yanan ve t.. 
giliz propagandası tekzibe bfl<ı 
değmez. Bir zamnn Habeş Nec:a
şi~'nin clı:erini sökcccfi.mi söyle-

N l ŞAN 
İ13ncılık tirkeöııdıen (Himruetzade) 

Bay Mecdettin Cete'nin hemşlrezadesi 
Bayan Beyhan Cete ile eski maliye 
nazırlartndatı Bay Abdurrahman bira
deri merhum M.olla Osman mah': unu 
Devlet Havayoll.an sıhhat mE"muru Bay 
İsmail Hilkl On&an'm nişanları icra 
edilıriştir. Gençlere saadetle1· dileriz. 

mistim. Şiındi ayni mutlak kat'i
yet,le si7"' sö)!'üyortım ki, Yuna -
..ısı~nın da ciğerini ııökecei{İL İlı.i 
veya on iki ayda.. Ne elu.:ııııni~.-eti 
n~? Harp ancak baı;lan .. ıır. Bü
ttia Yuttan mukavemetini imha 
etmek için kafi iasaıı ,.e vesaiti
Dlİ:z ,-~rdır. 

Umumi seferberlik yapılmıya -
eaktır, Yalnız iki sınıf silah altına 
rağrılınısi~r. Sitih altına ı;a~ırı1a
bilecek daha otuz sınıf varaır .• 
İNGİLİZLER N."JTKU :'il i\.')IL 

TEFSİR EDiYORLAR? 
!'tlı..,,.,lininia bu nutkuııdan bah

seden İngiliz gueteleri diyorlar 
ki: •:llusolini YunaıW;tanila kolay 
bir ıafer Ye ~anaiındcn i'tifat!c~ i 
umuyordu. Soa ~ôylcdii;i ıınutk, 
İt:ılyadaki hissiyatı ok.<:.~ma:-ı is
tihdaf etmektedir. Musolini içia 
kar,ilaşlıi:ı ~çlii!Jeri atlatmak, 
İtalyanın bir zafer dalgası iizeri• 
de ymdü:tii bbsiDi nmıek kolay 
oleğildir. :\Iıısoliıı.i ı.u nutkile İtal
y&n tehlij":leriae i\imat telkin et
meie gayret etmiştir .• 

BU ESNADA YUNA, 'LJLA& 
GÖRİCEYE GİUIEK ÜZERE.. 
Huduttan Atinaya gelen habeıı

lere göre, Y-aa ordu•u Görice 
kapılarındadır Ye te!ıre girilm"9İ 
bir saat mesel....; telitkki edilmek
tedir. Yunan bYVetleri Morava 
tepelerinıica qağJya innıelı.te Tiı 
iialyBRlar Gliriudelı.i üsleriıı.i ln
rabnaktatbrlat. Ban Yun an lı:ıi
aları da İtal,._ * ' ü Erzeluıya 
nı Epir ı.ölpoıia• JnıClıyan -
yelu kesnıi..'1ertlir. 

D&biliye nesıınotiDe lıağh 1ıir 
Yıuı.aıı taburu mİİll»İ p bir ~ 
lı:iie bekleaekte<llr. Yunanlılana 
Göricı:ye ıtD i•i müteakip lou 
tabur tehiri• .,. eeanhi Arnavın.
lukta nizwmw iadıriri eline ..... 
eaktır. 

İstanbul icra haki.mlii!ince icra 
emirlerinin bir av miiddetle ilanen 
tebliğine karar yerilmis oldu{ıtırı
dan tarihi ilfından itibaren mezkilr 
müddet içir>de borcu ödemeniz ve-ı 
va tetkik merciindcn veva temyiz . 
·mahkemesinden \"~ ;ahut da iadei ~--••••••••••11111 

İŞTE: NİHAYET muhakeme yolile ait olduilu mah
kemeden icranın ııeri bırakıldığına 
daır bir karar ııelirmedi.kce hak -
larınızda cebri icra yapılacaitı. vi
ne bu müddet zarfında mal beya
nında bulunmadığınız takdirde ha
pısle tecziye edilecel(iniı.. haki - l 
k~te muhalif bevanda bı.ılU]lduğu
nuz takdirde haoisle cezalandın -
lacaitınız icra emirleri tebliği ma
kamına kaun ohnak üzere ilan o-

nin adrt't!i: 
öE\OGLU, MiS SOKAK 

AÇILIŞI: ? ? ? 
lunur. 938/100 

Y .o\RN n1ntinelerden itibaren İ~tanbulun 
2 öüyük sinemasında 2 büJlik film birden 

Turan ve Azak 
Sin~malarında 

Büyiik GALA MÜSA\lEll.ESİ 
İRENE DUN:'li'E -

CHMıl,f:S BOYE& 

tar&fınd.an :ıaratılaa 

\. BÜYÜK , ŞK . 

1 
Halci.ki bayat İçinde her gün ge c~n bir Aşk nıır.aııı. scvhrnlerin 

ve St\'ileıılerin r:o!mi. 

' 

2 inci Film: F E D A i K A P T A N 
Miitiıis hevecan oolau ma era filnıi 

Bu akşam SÜMER Sineması 

Genç lı:ız rollerini büyük lıir manffakiyetle ha ara• yıldu 

ANNSHI LEY' in 
BALPH BZLLAKY ve YARININ 50 YILDIZI 

ile ben.'laer GENÇ ıüz LAR İCİN yarat ıkları 

Kız Talebe Yurdu 
Fransızca sfülii nriistes n filmi tııkdiıll ediJIOr, 

Bn fllın: Geaç kızın rnhunu ... Aşkıınn uyam'1nı .. İlk bıuesi.-. 
Bey- -.e helttnnL .. Snbnllll J:tni musaVffr bir salteser.lh' . 

Diğft t&r&ftaa Jlel&nıttaa pha 
bir haber.. sön,• ftalyan ..ı.at 
ile 130 İtaly ... t.M:ı Yugo. lav hu
duduna ~ .,.. Yugoslav ,_ 
bml&rına teslim elıullŞtnr. Dİİll 
bir İtalyan tayyaresi cenubi Y• 1 
ııodav clailanmı iiişıııüştilr, ··----------••E••••••KI .... Bıı a~m için yerleriniri e.vveldcn aldırınu. Tel 42851 
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1 
Devlet De.iryollan n 1 i•e•ları .lfletm• 1 

u. lclarai ha.lan ·----Muhamme>. bedeli (3850) lira olan 11000 kilo muhtelif eb'atta parça ba
llnde müstamel kazan saçı 26/11/19~0 salı günü saat (10,45) OllU kırk bette 
Ha,ydarp&Jll<fa Gar binası dahilindeki komisyon taı·afından açık eksiltme usu
lile aabn almacakbr. 

l_A_s_k_er_lik_l_._şl_en_· _J 
Kıtıa hizmetliler 

Eminönü Yab. Ju. JUbesinden: 
LDe ve daha 7ölaıek melı:.tep mezu

nu olup da elinde h.iç ehliyetnamea.i 
bultın~rıo. nüfuıs hüviyet cüz -
dan.lan şehadetname ve ikamet 'scnet
Jerik birlikte acele ııııbeye gelmeleri, 

Bu işe girmek iotiyenlcrin (288) Ura (75) kur~uk muvakkat teminat ve 
bmmun ta,.m ettiği ft81lilde barllkte eksiltme ıünü saalıne kadar komisyona 
müracaatıan lbmıdır. « Bu davada ben kanımı akıttım. Söz söyle

mek hakkımdır. Soruyorum: amcamı azledip s 
yerine cahil bir hıriıtiyanı aedeu tayin ettiniz? A 

O adam yarın nazırlık isterse verecek misiniz?» ~ 

Bu ile ait prin.amelf"r k'Jtnifr,rondan parasız o1ern.k dağıtılmaktadır- 10829 

Rikardo 
Levl 
halefi 

FiliPPO 
LEVi 

Havuzlu 
han No: 1 

lstanbul 

... 
Yerli Eminönü As. şu~i1ı.den: 
Apğıdaki D*!delerdeki teraiti haiz 

buhınan kısa hizmetliler hemen sevk 
edileceklerinden ı<tbemize (taşrada bu
lunanlar bulundulcları yerdeki asker
lik tubelerine) müracaatları, gelmiyen
ler hakkında kanuni muamele yapıla -
cağı ilb olunur. 

İıı.t;liz Kraliçesi l\lari 

Bö.v le bir tasa vvıırun icra 
mevkiine vaz'ı ümit ederiz ki, 
'bu son zamanlarda Arnavut -
lu.ktan ve Makedonvadan alı
nan ııayri müseit raoorlardan 
dolavı İnııilteredc Osmanlı 
hükumetine karşı hasıl olan 
husumeti teskine pek büvük 
vardım edecek ve Balkan ko
mitası azasının samımı mü
zaheret ve dostluğunu kaza -
nacaktır .. • 

Londra: 1912 nisan 24 

Balkon komitası reisi: Noel Buxton 
Komita katibi: Arthur Dwnonds 

!Makedonya ahvalinin ııittikçe 

.ıerı(inlestii?i bövle bir sırada Ar
navutlukta da birook ceteler faa
liyete ııcçmişken, Balkan komita
mnın su şe'kilde beyanatta bulun
ması şüphesiz ki nazarı dikkati 
calipti. Bu komitanın, meşrutiyetin 
ilinını müteakıp bize karsı daha 
müsait bir vazivet almışken, Ru
meli-deki idaresizliklerimiz yüzün
den hükumet aleyhinde bulunması 
ve bilhassa bu mlİnasebctle İnııil
tere efkarı ımıumiyesini bize karşı 
tahrikten hali kalmaması - herke
sin bildiı'!ı ı?]ıbi - hiç de şaşılacak 

, bir hiıdise deitildi. 
ı Balkan komitasının o zaman bu 
şekilde konusmak hak ve salahi
yetini nereden aldığını arastırmak 
ca avrıca üzerinde durulacak bir 
mesele idi. 
Komitanın tekli! ettiiti idare tu-

21, Hüsryin Hilmi paşanın wnumi 
müfettislilii zamanında ve daha ııe
r,is bir mikyasta tatbik edilmiyor 
muydu? 

Ne çare, sarfedilen bütün me-
,;ai - su üstünde köpük - kabilinden 
!ı:almıs ve bunlardan beklenen si
yasi ve idari ıntnfaatlerin hiç biri
si temin edilememısti. 

O zaman meb'usan meclisinde 
Talat Beve müracaat eden Debre 

1 meb'usu Sev ket ve Serez meb'usu 
tiDervi>; Bev ler: 

1 
•- Acaba Arnavutlukta mahalli 

i:ıir idare tesis ~dilemez mi?• 
Gibi, bir itilaf zemini araştır -

'dıxlarını söyleyince Talat Bey: 

verip vaziyeti lrurtarsavdıi< .. De
mekten çekinmemişti. 

!ngiltere kraliçesine 
bir müracaat.. 

Halbuki, doirusunu söylemek 
lazım ııelirse, böyle muhtelit bir 
komisyonun idaresi ecnebi müda
halelere mani olacak ve Balkan 
komitasımn tabirince halkı Os
manlı hüküınetinin idaresine alıs
tıracak verde, bilakis ecnebi mü
dahalelerini çekmeğe daha müsa;t 
bir zemin hazırlıvor ve bu ııibi 
müdahaleler fi(iinden l!llne daha 
şıddetli ve müess'r bir şekil alı
yordıL 

Bu tarzda bir lıa•eketin ııüniin 
birinde Makedonvanın idari muiı· 
tarivetine davanacaıtı bellıvdi. Da
ha dolırusu en açık bir tabirle 
memleketin bu kısmının elden ııi
deceği muhakkak ııi·biydi. 

Bir yandan da bunun tahakkuku 
icin. ecnebi propaııandaları var 
kuvvetile devam edip duruyordu. 
Guya işkence ııörüvorlarmış ııihi, 
bazı Makedonyalı kadınların im
zaları toplanarak, İ~iltere Kra
liçesine mazbatalar ııönderilerek 
- kadınlık bakımından olsun - yar· 
dımı isteniyordu. 

Bunlar birer propaııaııda eseri 
olduğu ııözönünde durup dururken 
hala meselenin ic yüzünü anlama
makta ısrar ııösteren Babıaliden 
artık ne beklenebilirdi? 

Zaten mütecanis olmıyan böyle 
bir kütleden ve kendi lisan ve ımil
li ve titri ve tarihleri etrafında tOp-
lanmak için emeller besliyen bu 
unsurdan fazla sadakat beklemek 
de büyük bir safderı,ınluk olurdu. 

Esasen Makedonyadaki karııa -
salıkları ve bir takım istiklal ihti
raslarını •.muhtelit idare sistemi• 
beslivordu. Bu sistem, ııüniin birin
de yalnız Makedonyanın deı'(il, 
bu sistemin tat.bık edildiiti bütün 
memleketlerimizi Türk ülkesinden 
koparacai'?ı çoktan anlaşılmıştı. 

Mesela Serezden bir hıristıyan 
eczacı: 

- Ben belcdive reisi olmak isti
yorum. Nicin intihap ettirmiyor -
sunuz? 

Diyerek, Seliinik (İttihat ve Te
rakki merkezi umumisı) ni adeta 
tehdit ediyordu. 

Buna benwr '..ıircok müracaat·
lar •muhtelit idare sistemciliiti• 
bakımından derhal is'af ediliyor, 
öbür vanda cidden memleketin sa
adet ve refahı uğrunda calısmai'?a 
azmetmis bir Türk vatandaşımız. o 
mev kie - ötekinden vüz kere daha 
Iavık tken - yukarıdaki sistem yü
zünden ııetirilemivordu. 

ıDevıunı var}_ 

Şehir tiyatroıu 
TEPEBAŞI DRAM 

KJS~IlNDA 

Bu ak~am &aat 20,30 da 
Ayak takımı arasında 

Şehrin her tarafına otobüs temin 
edilmiştir. ... 

ş 
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E 
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•FOSFARSOL 
J<;n birinci 

Kan, Kuvvet ve iştiha Şurubudur 
Her ecz:ınede bulunur • 

ıı---KUŞ TÜYÜNDEN--, 
Yastık, Yorcan, Ya.tak kullanmak kese ve sıhha.tini1e faydalMlır. 

BİR KUŞ TÜYÜ YASTIK 1 LfRADIR 
Yatak 1organla.n da pek ucnzdur. Adres: İsta.nbul Çakmakçılar Kuş Tüyü 

F'abrlka.sı Telefon: 23&27 

Fah Mürakabe Komisyonundan 
Ellerinde koyu mavi ve siyah kağıt, koyu mavi yeşil ve ~iyah mumlu istor 

muşambası, siyah karton, deniz muşambası, deniz. anba13.j Jıt.Ht;ıdı. kLımJu kAğıt,I 
mavi ampul, siyah ve mavi yünlü perdelik ve istorluk: kumaş bulunanların bun. I 
ların cinsini, miktarını gtl:;tt"ren birer beyannameyi 23/ 11/1940 cumarte!'n şa~t 

on üçe kadar İstanbul vilAyetinc getirip vermeleri 29 numaralı milli korunma ' 
karamam~inin 6 ıncı maddC'~ınin verdiği salAhiyete istınaden i13n olunur. llOOJ 

KANSIZLIK 
Bir cok hastalık· 
lara sebeb olur. 
Kansızlığı; 

DESCHIEllS $URUBD 
kullanmakla tedavi 
edınız. 

i DESCHIENS $URUBU 
.zafiyeti gıderır. vu. 
;cuda kan, kuvvet•• 
iştiha temin eder.· 
B üt Un hastalıkla

'ın onunu alır. 

Reçete ... utıJt• 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan: 

Merkezimiz nakil vasıtalan için «83> kalem işletme, 
sair malzeme açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Tahmin bedeli .. 4491 lira 50 .kuruştur.> 

tamir mılt.eferrika ve 

ı - Lise ve daha ytllr.ıelı: melı:lep 

mezunu olup askerutine karar veril -
roiş ehliyet.namesiz kısa hizmeUiler. 

2 - Ecnebi illerde lise ve daba yük
sek mekteplerden mezun olanlardan as
keri ehliyetnamesi olmıyanlar. 

3 - Üniversiteden herhangi bir se.. 
bepJe kaydı silinen eh1iyetnamesiz kısa 
hizmetliler. 

4 - A.111kerliklerini tam hizmeUi ola
rcık yaptıktan sonra Use ve daha yük

sek mektep mezunu olan 327, 328 ve 
329 doğun1lu erler. 

~ 
Yerli Eminönü A.111. Şubesinden: 
Hiç askerlik yapmamış 316 HA 335 

dahil doğumlu sınıfları istihkiım, mu
habere, n;;ıkl!ye ve topçu erat sevk edi
leceklerinden toplanma günü olan 25/ 
11/ 940 p<lzarte~i günü nüfus cüzdan -
larilc şııbpde bulunmaları, gelmiyen -
ıer hakkında askerlik kanununun 98 un. 
cu maddesi tatbik cdı1eceği H<.ın olu
nur. 

Sığınaklar için verilen izahat 
Arkda§tnuz Kecip Fazıl ı-Sıgınak> 

isimli bir yazı yazmıştı. Bu münase
betle Viliı.yet Seferberlik müdürlüğün
den &u izahat verilmiştir: 

1- Bu yazıda sığınak ile siper bir
birine karıştırılmıştır. Sığınak sureti 
mahsusada bir plftn yapılan gaz ve 
tahrip bombalarına mütehammil bir 
yer<Ur. Siper ise bomba parçalarından 
ve hava tazyikinden insanı koruyan ve 
herkesin yapabileceği birer çukurdo.n 
ibarettir. 
~ - Her iki korunma yE'ri de bilgi

sizlikle yapılmış değildir. Umumi !-1-

ğınak olabilecek i~tanbulda mevcut 
yerler tamamen tesbit edilerek plcin ve 
projeleri ikmal edilmiştir. Siperler ic;in 
ise resmi \:e husu!-li devair için dağı- 1 
tıımış pl.dnJar mevcut olduğu gibi halk 1 
için de evvelce bastırılarak dagıtılon 1 

broşürlerde nümuneleri ve yapılma 
~ekHJeı;:i gtisterilmişti ·•. Ayrıca her ka-
7..ada halkın bu siperleri nasıl yapaca
Olı görebilmesi için nümunclerde 
yaptırılrnısıır. Binaenaleyh her iJ...i işte 

de gelişigüzel bir hareket rr.evcut ol
mayıp birer proa:ramla işe başlanmış
tır. 

3- Yalnız sunu stiylemek isteriz ki 
içinde bir çift köpeğin emniyetle ger

değe girerrıiyeceii kadar lılubali bir 
şekilde ta\'!if edilen bu basit korunma 
çukurları gerek Londra \·e gcrckc:e mu
adil :şehirlerde halkın yegane korun
ma yerleridir ve en \'Cık ehemmiyet 
verilen bir şekildir. 

Gerek iciorc fımirleri ve '{'rekse na
:1'..ia teşki13h bn hususta hassasiyeUe 
hareket etmektedir.> 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

cPüskünne düküm p~rçalan i'Tlali 
usulü> hakkındaki ihtiı·a ic;ın İkhsat ı 
Vekalet.inden istihsal edilıniş ,llan l son 
~rin 1938 tarih ve 2705 No. lu ihtira J 
beratının ihtiva ettiği huk;.;k bu kerre \ 
başkasına devır veyahut icadı 'fürkiye
de me'\·kii liile koymak üzere i:cıra dahi 

A- Şartnameler merkezimiz levau.mından parasız alınır. verileb'ilc.ceği tekli! cdiımektc ohnakla 

B- Eksiltme 4/12/940 çarşamb::ı günü saat 14 de Galata Karamustnfapap bu hususa fazla malümat edinmek isti- ı 
sokağıılda mezk:ftr merkez satın alına kornisyonunda yapılacaktır. ı yenlPrin Galatada, A!k•f! Han 5 inci . 

C- Muvakkat teminat parası 336 lira 86 kuruştur. kat ı _ 3 No. lara müracaat eylemeleri 

1 Q 
.. 
-L+< 

~det Liralık Lira 

1 zeeo - zeoo,_ 

1000 - 3009.-

750 - 1500~ 

500 -- zooo~ 

8 250 - 2000~ 

15 100 - 3500.-

80 50 - 4000.-

00 20 - 6000~ 

Türkiy~ İş Eank ıına para yatırmakla yal
nız pare. birike ı:ıit olmaz, aynı zamanda 

taliinLi de dcnemi§ olu- stmuz. 

Xeıı:Ldeler: 4 Şaba.t, Z. M.a~ 111 Kumbaralı ve kumbara.-;ız 
~·ıs, ı A~tos, 3 İkinci- hesaplarında. eıı u elli li~ 

ram bwlunanlar kur'aya 
'-in larihlerinde 7..,ılır d.ıı.lıll odlllrler. 

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI EKREM 
- --- ---- ~-

iLE SABAH ÖGLE ve AKŞA~ 

1 

SAÖLAM DiŞLER veA<!;IZ BAKiMi MUTLAKA 

.ABDA Dl5 SlJVU. 
iLE TEMİN EDİLİR.MUSTAHIARIN MAYi HALİNDE DLMASI DDLAYISI~! 

D!SETLERiH EN OfRIH YERLERiNE GiREREI< AHTISEPTIK TESiRIHI YAP~ - -

1359 Hicri \ U5I ltıı.mJ 1 
ŞEVVAL 2 inci TEŞRİN 

19 6 
Zl wısv:ı1 'tzı: unn'İI AV 'Ot6l -

19 İkin~itr\ '1.Ll 

Vakitler Taııati Ezani 
& •• ...... dL Da. --

Güneş 6 52 2 04 

Öi?:le 11 S9 7 11 
ik;ndi 14 32 9 45 

Aksam 16 48 12 00 

Yatsı 18 24 1 3S 

imsak 5 09 12 21 

Manifatura "I• 
Tuhafiyecile~ 4' 

.Mi:ııtahdeminin Cemiyetıll si'. 
1940 ikinciteşrinin 17 incı 1,eı 

bahl aktedilen içtimada ekse~ 
olmadıi7ından mezkur kOflJ!! ııjl' 
ikinciteşrinin 22 inci Cuın•. ~10t~ 
mı saat 19,30 a tehir edıJdı~ı J!".' 
yevmi .mezkurda arkadaşl~r·00. l! 
yoğlu Sakızağacı cad. 2 .ı;:oe•1 

aoartı.manın 1 No. lı daıresı ıer~ 
Cemiyetin merkezine te>şrıf 
dileriz. 

•- Siz, vatanın bir cüzünü ec
nebilere satmak istiyen hainler -
siniz! l!:gH bu fikrinizi bir başka 
yerde de tekrarlıvacak olursanız, 
hakkınııda takibat vaotırmağa 

mecbur kalacaıtım!• 

RAŞIT RIZA TIY ATROSU 
Halide Pişkin birlikte Beyoğlu 
Balk sinemasında bu akşam 

fBENİ ÖPÜNÜZ> 

D- Eksiltmeye girecekJE'rin 1940 senesi Ticaret odası vesikalarını ıöster- 1 il3n olunur. 1 

meleri şarttır. .10993> I~ ANAPİYOJEN ...:::-J 1 Halkevlerinde 1 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel Or. Ihsan Sami '-s-işu-.-H-ALKE--v-iN-iN_FUTB __ o_L_ 

Ruznamei müzakerıat ııısd' 
1- Nizamnamemizin bazı 

delerinin tadili. ııısP" 
2- 194-0 senesi varidat ,·e 

rifatın tetkiki. .. esinil' 

Demekten çekinmediği halde, 
kendisi .kısa bir zaman. yani bu 
konuşmadan bit sene sonra: 

Sahibi ııe nqriyatı idare eden 
Btıf muharriri 

İşletmeleri Umum Müdürlüğünden: istreptokok, lırta.ti.loı.:ok, pnömo- TURNUVASI 
kok. koli. piyosişaniklerin yaptıjı Şişli Halkevi spar kolu muhiti dahi-

ETEM iZZET BENiCE 
Son T elgTaf Matbaaaı 

Tramvay idaresi tarafından Üniversite ve yüksek mektep talebelerine veril
nıiş olan şebeke kartlarının 20/11/940 tarihlnden itibaren hükmü olmadJğı ilin 

- Keşke Arnavutlara bir beylik olunur. (11001) 

yok etmek lizım geldiğini gônnüş 

YAVUZ SULTAN~SELiM . ~ ' 

ve halbuki bu maksadın husule 
getirilmesi is!am.n bir kolunu lur
mak olduğuna mebni Tunusu el
de etmekten ise dah3 ötede İspan
yol ve Cenevizler tarafından istila 
edilen yerleri zaptetmek lüzumu
nu hisseylemi.ş olduğundan bir 
ilkbaharda Oruç ve biraderi Hızır 
on gemi donatı'\'.>, Cezayiri zaptey
lemek üzere denize çıktılar. 

Halif el,r: .. Diyarında 
No. 46 Yazan: M. SAMI KARAVEL 

~ 

Hızır isterse Tunusu zabtedebilirdi 
Evvela Çeçe! denilen yol üze -

rindeki küçük bir kaleyi kolaylık
la zapt ve muhafızları olan yüz 
kişiyi esir eylediler ve kaleye elli 

Padi.sah, Hızırm bu muvaffa -
kiyetine memnun olmuştu. Ken
dlı;ine mukabele olmak üzere iki 
Türk kadirgası (o vakilki deVJ'e 
f?Öre hafif kruvazör) ile bir kürk 
ıtönderdi. 

Ilul5sa: Hızır Reisin şan ve şöh
reti dünyayı tulmuştu. Bu Türk 
korsnnı devlet donanmalarına kar
~ı koyan bir kuvveti haizdi. 

Ezcümle Hızır Reisin muzafie· 
riyetleri yalnız Avrupadan Bahri
sefit sahılkrinde memleketleri 
bulunan devletleri değil kendile -
rine ver göstermiş ,,Jan Tunus hü
kUnıctini dahi korkuya dii.,.<iir -
m~tü... 

Tunus hükfuneti, Hızır Re;si hi- cenkçi ve limanma üç parça harp 
maye ederken şimdi ondan kor.ku-
y'Jrdu. l{emlıii tayin eyledikten sonra Be-

Çünkü, Hızır 0 derece kuvvet- cace kalesine yol aldılar. Karaya 
ı~n.mi.şti ki ister;c J:.ır hamlede top ve cenkçi çıkardılar. Düşman-
Tunusu zaptedelıılirdi. la üc ı;in kanlı muharebder yap-

Tunus hükiımeti, Hızır ve kar- tılar. 
deşi Oruç Reislerin vaziyetini üs- Düşman kalabalık idi. Bazı Türk 
tünden atmaga çalışıyordu. korsanları harpten çekilmek ta -

Oruç Reis Tunusda oturuyordu. rafını iltizam ettiler. 
Maiyetinde mühim Türk cenga- Fakat Oruç Reis: 
verleri vardı. - Ben burada bir kolumu bı -

Bu kuvvetler gittikçe artmakta raktun! Birini daha değil kellemı 
idi. Hızırın emr•nde k:rka yakın de bırakırım!. Ölümden korkan, 
harp gemisi vardı. Para çoktu. , canına acıyan varsa çekilsin l!it-

Oruç Reis Tunwıta oturabil - J sin'. Bana srtkıle yoldaş olanlar 
mek !cin Beni Hafas ümerasını · korkup, kaçmazlaJ'!, dedi. 

Bunun üzerıne gaziler heyeca
na geldi. Kaleye dördüncü günü 
kemali şiddetle hücum eylediler. 

Türk korsanları ölümü göze al
~lardı. Kale duvarlarına büyük 
çiviler çakarak, bedenlerine öyle 
hücum ev lediler ki tek kişi yüz 
('~virmedi. 
Düşman çok kalabalık olduiiun

dan, üste de kale duvarlarına çivi 
çakılarak hücum edilmesi dolayı
sile Türk cengavulerıni helak ey
liyorlardı. 

l<'akat. Oruç Reis ve arkadaş -
!ar: <.iı<lipeyman eylemişti. Bir tek 
kişi ;,aımayıncıya i<a<lar boğwı -
ma~a karar verm;şıerdi. 

Türk korsanlarının dördüncü 
gün yaptıkları hücum muvaffak 
oldu. Çivilen merdiver• gibi kuı
lanarak kale bedEnlerine ve burç
juma çıktılar ve kalenin içine ya
lınkılıç saldırd•lar. 

Oruç Reis tek kolla döğüşüyor
du. Nihayet kaleyi zaptettiler .. 
Düşmanı kılıçtan ııecirdiler. Beş 
yüz kadar da esir aldılar. 

Oruç Reis, kaleyi zaptettikten 
sonra yirmi bin Arao asker.i mua
venet için ııelm~lerılı. 

Çünkü Arapların memle.tetleri 
dü:;marı tııra!ından zaı:ıtoluJllJIUi'\ıL 

çıban, yara, akınb ve cilt but.alık- tindeki kulüplerin genç takmları ara-
lanna karşİ çok tesirli ıa.u aııdı.r. ıanda bir futbol turnuvası tertip etmiş

Hız;r Reis ve kardeşi Oruç ve ma
iyetleri islamiyet uğruna ııaza ey
liyorlaraı. 

Bu sebeple Araplar Türk cen -
p.:iverlerine yardım !çin koşmuş -
!ardı. 

Oruç Reis, muavenet için gelen 
Araplara şehri yağma ~ttirdi. 

Fakat Becace kalesi i.ki taraflı 
hisara sahipti. 

Oruç Reis kalenin deniz tara -
fındaki hisarını zaptetmi.şti. 

Düşman ikinci parça hisara ge
çerek müdafaaya devam eylem.iş
ti. Arao muaven!lii gelince Oruç 
Reis kalenin ikinci kısmını da zap
tetmeğe karar verdi. 

Bu ikinci muharebe tam yirmi 
gün sürdü. Bir çok ımiınialar çı
kıyordu. 

Türk korsanlarının cephanele
ri tükenmeğe başlamıştı. Tunus 
hükumetinden Oruc Reis cepha
ne istedi ise de hükiı.met vermedi. 

Tam bu sırada limandan sular 
çekildi ve Orucun ııemileri de ka
rada kaldı. 

İşte bu sırada iki yüz parça İs
panyol donanması bütün azanı.eti 
ile kaleye karşı geldi. 

İsııanya donanması kal9'"e oıı 

tir. 

bin asker imdat çıkardı. Bu suretle 
ters ııitmekte olan işi bütün bü -
tün güçleştirdi. 

Oruç Reis, karada kalan ııeımi
lerini düşman eline geçınenıek i
çin vaktı. Gaziler, tamamile ka -
rada kalmışlardı. Etrafları düş -
mania çevrili idi. 

Oruç Reis ve kardeşi Hızır Reis 
yanlarında bulunan neı; yüz esiri 
muhafaza etmek şartile düşnan 
hatlarına hücum eylediler. Ken -
dilerine yol açtılar. Albruş ::nil yü
rüyerek Ş.,rşle denilen mııhalle 
~eldiler. 

Oruç Reisin bu ric'ati üzerine 
düşma.,dan intikam alabilmek i
çin yeni bir tedarike ihtiyıw; gô -
rüldü. 

Halbuki yanlarında ancak, .c;er
şilde bıraktıkları üç gemi ile son
radan bu limana ııönderilmiş olan 
Hwr Reisin yirmi dört oturak ka
dirııası bulunuyordu. GeııU inşası
na da mahal değildi. 
~ Bunıın üzerine Hızır Reis Akrle
nizde bulunan ikinci derecede 
Türk lı.orsanlarma haber yolladı. 

Bu kor anları gazaya dav~t ey
ledi. 

Wevamı var> 

3- 1940 - 1941 senesi bulç 
tasdiki .. rıJı'1 

4- İdare heyetimizde ırıu 
aza secimi. 

5- Beş yedek aza s('Çiıni. _./ 

l ;l.:J ~rt·l 
Dalga Uzunlujiu: ~· 

1648 m. 182 Kel". ızo "1'"' 
T.A.P. 31.7 m. 9465 Kc/s. ız: f."' 
T.A.Q, 19.75m. 15195 Kc/s. z ~ 

ırılt 
Saat 18 Program ve ırıe ,ııii' 

saat ayarı. 18,03 Muıik: C•~,ıı<İ' 
zijti (Pl) 18,30 Konu~ırıa j1,ıniJI 
nin saati). 18,45 Müzik; Ç 1. !)<" 

T Jl'l"ı ..... .:obİ 
saati - Köy sazı. 19.00 e • .ııv--
let konservatuarı tiyatro ?Jti1". 
talebeleri tarafından. J9.30ııberlet1 
leket saat ayarı ve ajans Jı :ıo.15 
19,45 Müzik: Fasıl heyetı._ . )<9.r 

}\JÜZıh· J'O' 
Radyo ııazetesi. 20,45 ' 21 :ı0 ı• 
yo kiline heyeti - Koro. ' .A 

· · ·ctl• <:"" ..ı-
nuşma •ailede ve cem 1.\ 0r~eı>-
2145 Müzik: Radvo saıorı ı1r'' 

' . A çkıJl ,., .. 
Tası (Vi<>lonist Necıp ' .t ~ 

t <"" _ ... 
fından). 22,".~ Mernle>ke ·' esl'"'" 
rı, ajans haberleri; zira•\ ):ıC~ 
tahvilat, kambiyo .. - . ~~~adf · ,,
sı (fiat). 22,45 Muzıl.. ~· ~ 
lon orkestraS'! · , ~ • 1.,~"· 
mı .,, '""'7.ik. , • .ot ... ~~- ;ı~ ~ • uv ;vıu .. . •e 
23.30 Yar .nki prUQJ'tı.ıl1 ~ 
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