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Bugün Mısırın 
Son Kararı 
Bekleniyor 

Mqu için, harbe ~rm•k 
kararını vamelrten ixıflra 
ıere/li çıkar yol yoktur; 
kardq memleket, harbin 
sonunda tam ve kamil u
ıikliiline sahip olmak i.ti
yoraa, bütün varlı.jile dö
vüımelı mecburiyetinde
dir. 

Yazan: Abidin DAVER 

K 
abireden ı;elea b.ı...rler, 
Mısırın harbe ı;irip &ir
miyeceği Jıakkındaki ka-

rarının bugün Parli.m~ntonun •
rıhna~iİe MUi olacağını bildiriyıar
la r. \"ine bu haberlere göre, MlSır
da dkôrı umumiye ba~lıca ikiye 
., rıhnıştır . Birinci kısını, ba~ında 
.1\hn ı r-t Mahir Pa ~anın bulnnduiu 
s~adbt parthine meyledenlerdir ki 1 
bunlar , ital~ aya hemen harp ilan · 
edilme,ine taraftardırlar. İkinci 
kısıın ise, Baweldl Hasan S..bri Pa· 
san ın riya!Jt.'1 inde bulwıan partiye 
1em~y ül

0 

eden lerdir ki bunlar, lUı
sırın herhanr;i ka fı bir karar ver
ml'mf'sin.i i~lemcktcdirlcr. 

STALIN YOLDAŞ 

Molotov 
Hitlerle 
4 Saat 
Görüştü 
------- --

-
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GONLOK 

18 e r 1 i n 
m üllikatı
nın yaptı
ğı akisler 
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SiYASi HALK GAZETESi S- Tal,ref M•IHaanta •••ılır KURUŞTUR 

ı' i ta 1 ya n 
harp g e
milerinin 
yarısı battı -fngiliz tayyarelerioin 
mühim bir taarruzu 

• 
Taranto deniz 
Ü 'S s Ü m ü t h i ş 
bir taarruza 
maruz kaldı 
Londra, 13 {A.A.) - ingiliı bahriye 

nezaretinin Taranto hücumu hakkın
daki resmi teblijii aynen ıudur : 

----------------------------J -

;:~:----~·-------------~~~~~..,,.. ...... ~~~....;. 

Milli Şef 
tarih-coğ .. 
rafya ens
titüsünü 
teşrif etti 1 

İtalyan Bücıımlarma ucra yan Selôni.kten bir maınara 

AS KERT 
r"'"~zlvre:T~ 

17 günün bilançosu , 
ıs teşrini.sa.nide italranla.r ha

rekete r~nllijtir. Burun 14 lklntl
t~n Per"'!jtmbedir. Yan i İtalyan

ı ların İJC q,.atlik 11hlırım ültlma 
tomu.nd1U1bf-rt on 3·edi rün rt1'miş

ı~. 

1 

Vaziyrti bul.i.s:ı rde-lim: Yırım 
ayda İtaJyanlarıu Ü('linC'ü Alp fır 
kalan hezimf'tr utramı~tır. 1,c 

ı piyade t abu rl arı heLimf'tlC piıs-

kiirtüJmüştur. 

Yunan - İlalyen Harbi • 
Reisicumhurun 

Yunanlılar yeni direktifleri 

1 
Go•~ rı•ce de Ankara, 13 (A.A .) _ Mıll i Şd;-

mız Rcısıcumhur Isnıet l nönu bu
gun saat 16.30 da Dıl \ e Tarı h • 

• 1 1 • Coi.!raf, a Fakül tesin i ) eni açıJan 1 it e r 1 y o r b:ııas nr.a şcrdl<ndı.mışlcrds. Mil .. 
İtalyan esirlerinin mik. 
tarı gittikçe artıyor 

-- a --

lı Şef. _ Fakultedc ~faarif \'!'kı lı 
, Hasan Ali Yücel, Fakülte D<'kan 
V lKı_L profesör E n1in Erişirgil v e 
Fak.ılte müdürü ta: afından kar,ı
lanm;şlardır . 
Rusıcumhur çal.sma halinde bcı

lunan Fakülten., nıuhtelıf <'n ı t:ı 
ve drrshanelerı i a~·rı ayr ziv<'rf't 

İta l yanlar r;c' at eder- <lF, i-lcr. aliıkad. profc ur \ o-
ken Arnavut köy- rmtlerın derslerini Ciıılemişlo e 

Görülüyor ki harp, Sidi Barrani
ye ı:elnıek!e M11ır topraklarına in· 
til<al etti ui ve Garp Çölünde ergeç 
vulrnbulacak muharebelerde orta-
7• konulan kendi p~u olduğu 
halde, Mısır henüz kararlDl vermiş 
dei;ildir. Jrfısrrlılar, bala harbede
lim mi, etıniyelim mi? diye dii.şiİ· 
nüp duruyorlar. 

İnıiliz donanması esas cüztitamlan 
mo.terlh bir surette ııahil müda!aala
nnm arkasında ft ba şl ıca bahr i Lisler i 

olan Taranlo'da bul ı ın ınakta olan İtal
yan donanmesma, kendisini :felce uğra
tan b ir darbe .indirmiştir. 11/ 12 İkin ci 
te,rin gecesi bahriye ta)"Yarelerimiz 
Taranto'ya bir taarruz yapmışlardır ki, 

Sovyet Başvekili Mühim meseleler ::ti;~~:ah~;ı~~ıı:,,:,~~i:'.·~: 
keşiflerle sabit olduKurıa göre (Littorio) 

İngiliz donann:.ı~l dri': J, İng"i liz 
bava kırrvt-tre r . t it drr tnoiu, ik t 

: knlvazörü , lkl mu:ı.\·in kruyaı;Orü 

' mahvederek İ ta lyan donoı.n muını 
yarı yarıya felee ui'Tatm ı ... tır . 

I İtaI:raya harbe ctrerkf'n Daff 
Cupper SÖy1etliii nutukta mrit r 
haklıJ'lJWıo : l ' mumi h a rpte it.alya , 
biı:e bir yUlı: olm~tu , korkanz ki 
bu harpte dr Alma.nya,·a yük ol ~ 

le r ini ta h r ip ediyorlnr ' '· '"crl,,rdc meşgul bulun ., a-
lebcn.n çal ı.şrr,aları ile \'akınd ın 

1 al~kadar olar.ık Fakültenin kut ıp
kı taJarl hancle:'"ıni tetkik buv.u_rn" !ardır. Arnavut 

da teslim 
Go"r'ıngle konuştu hallediliyormuş &ırufından bir ım1ı1ı. ÖD güvertesi ııu 

içine ınrpl~ olarak iskele tarafına 
Mıllı Şef, bu yenı ılım mucsse-

1 S<'!71izin mesaisine karşı pf'k yül<-

• 
i n g i l i z ve A l m a n 

matbuatı mühim 

• 
Bu hal, Mısuda mİllver prepa

gandaııuıın hayli müeıısir olduin· 
na delilet eder. lltısır, İtalyan or

Berlin mülakabnda 
Avrupa, Afriita, Aaya 
takıim mi ediliyor? ilusu, Sonumu, Sidi Barraaiyi .ı- mütalealar aerdediyor 

ilıktan, İtalyan bombaları, İsken· 
deriyeye, Süveyşe, hatti Kahire Berlin, 13 (A.A.) - D.N.B: Berlin. 13 (A.A.) - D .N.B. ajan-
tlvarWdaki bostanlara düştükten ·Molotof, bu sabah Görinl! ile u- sının bildirdii!ine l(Öre, b ütün Ber-
tonra, bili kararsızlık içindeyse, zun bir müJ.alı:atta b ulunduktan lin sabah ıtazeteleri, Molotofun 
Mısırlılar anwnda lair ekseriyet, sonra Fillı.rerin milmessili Nazır Ber lini ziyaret etmesindeki ehem
Siayn Husoliıain in 18 lıaziranda, Hesi zivaret etmiş ve Hitlerin mi- miveti tebarüz ettirmektedir. Molo
İlalya ltarbe girerken k0Jll4ularma safiri silatile saat H de 1ere!ine tofun Adolf Hitler tarafından kabul 
verd~i söze iaananlar ve bu temi- verilen bir öj(le yeıne)!inde hazır edilmesi.. ııazetelerin ilk sayfaların
llllta cankurtaran simidi gibi d«t j bulunmu..tur. da büyük haııflerle bildirihnekte· 
elle urılaıılar bulunduiımcbndır. Bu zivafotıe Molot-Ofun maiyeti clir. Baslıca tebarüz ettirilen nok
B.u mevhum cankurtaran limidi11e eriı:inından bazı zevatla Alman ha- talardan biri de basvekalet daire
lllmlıııılar, güııün biriıade keadi riciye nazırı, Alman baş kuman- sinde cereyan eden eörÜşme>nin iki 
hlllan içinde boğulacalılarnn, Yıı- danı. propaganda nazırı ve Hitlerin ı;ıuçulı: saat sürmüs olmasıdır. 
·~•istana verilen ayni söz ve te- (Arka& S.. (, Sü. 4 de) (Arkası Sa. 3, Sü. 4 de> 
ftııııatm nasıl t..tulmamış olduğun-
dan ulamıyorlıırsa, Mısırdaki İn· 
liliz kuTVetlerini aşıp yavaş ya
Yıış Kaı.ireye kadar sokulan bem· 
lııılardan da mı anlamıyerlar? 

:&lıa.rda, lNızı kimseler py)e ilö
ltiııü7"J"lanmş: 

- İtalyanlar, Mısıra değil, İn· 
cfltereye düşmandırlar. Uısırhlar
la deiil, İngilizlerle lıarbecliyorlar . 
Biz, tam müstakil olamadıktan son
ra, Mmra ve Sli\•eyfe hAkim olan
lar ha İıı&iliz, ha İtalyııa olmuş, 
ftıÜsavi! Biz, ıaeden İn&ifu:lerin Mı
'ırda oturınalan için İUılyaıılarla 
harbedip kan dökelim? 

. Mısıra tam değilse de ona yakın 
hır istiklal vermiş ve b11 müstakil 
devletle bir ittifak muahedesi ya\· 
>llış olan İneiliıJcre mukabil, iıal
l'_,.lann Mısm işgal ettikleri za
ı::ıı. onn Bab~istan g ibi İtalyan 

Parato:luk tacına muhteşem bir 
l>ı.rlanta gibi ilive ed~eek.lerinde 
•erre kadar tereddüt caiz olma
~•kla beraber onların da lUısıra 
ti g.ilitler kada; bir istiklil verece-

Manifatura İhtikarı 
Bir tacir ve tezgah
tarı a kum edild.i 

9 top pazeni 80 kuruştan ıattiğı halde 42 
kuruşa fatura yaparken yakalandılar 

Diln akşam asliye dönttıncü ceza l ederek biraz llOl'lra 11!lecegıni söylem;, 
blı: inde bir iht ik:ir ~inin ve mağazadan ·~· Polise milracama eınes 

dl 0 meşhud kanununa göre muba.- at ederek, h~diseyi anlatmışbr. Bunun 
rm . ıl ve karara bellanmıştır. llıerlne Ahmedin 9 top pazen için ma

kemeu yap ~b •• ~,.;-;. • .. ~- _ nı!atura laciri ltilata vereceği 300 kü-
Dün kısaca &UJ"!':'' ""'6............ u.u..ı:.ııı:: ·-

sur liraııın numaraları ı:aptedilmleı ve 
dur: 

Ispartadan mal almak üzere ıelıriml
te gelen Ahmet adında bir man!tatun-

Wrlip edilen cürmü me~ud neticesinde 
Ri!aUa tezgahtan Yako ,J'11kalım.nuştır. 

Hakikat hilMına tanzim edi~ fatura 

yatmaktadır. (Ca•our) ııru!ından bir 
zırhlı karaya otunnuo ve arka tarafı 
büyük top tareti dahil oldugu halde su-

masın! N.D. J 

Adri~ atikte İngi liz kon !rol haltının haritası 

0 uyor 1 s~ .. , ve yakın bir alaka ı:ös termek 
lutfunda bulunmuşlar , muhtelif 

Atina, 13 (A.A.) - Ywıan ordu- sahalardaki ilmi çalışmalar hak
ları başkurr.andanlığ;nın 12 teşri- ~ında etraflı izabt istemiş ler ve 
nisani tarihli tebligı: P 111dus mm- ırşallarda bu luıımu,lard:r. 
takasında alınan İtalyan esırkri- Fakültenin Arkroloji E nsti tü -
nin miktarı gittikçe ar t.makta- (Arkası Sa. 4, "ü. 5 de) 
dır. E limize geçen harp malzeme-
si arasında 7,5 lu.k toplar, havan 
topları, makinelitüfeklcr ve saire 
vardır. Askerlerimiz iki alay san
cağı almışlardır. Muhtelif nokta
larda al nan düsman ·aralılar nın 
mlktarı 150 ·ı ~eçmek;edı~. B:ı ya
ralılara, lüzumlu bulun ıhtimamliır 
yapılmaktad.r. 

Ordumuzun l(eri aldığı köyler , 
tamaıniy le tahrip ed ilm iş. bulun
maktadır. 

Bir Arnavut böliij(ü, subayları 
ile birl ikte, kend iliğinden teslim 
olrn u~tur. 

Dfu;man hava kuvvetleri, birkaç 
köyü bombardıman e~ ve bir 
kaç kiş in in yaralanınasuıa sebebi
yet vermiştir. 

Draç ve A,·Jonya Şiddetle 
Bombalandı 

Aıina , 13 (A.A.) - Pazar tesi ge
cesi Arnavutlu ğun başlıca limanı 
olan Draca karş ı :ln,gıliz hava kuv
vetlerinin --·~tığı hücuma iştirak 

(Arkası Sa. 4, Sü. 1 de) 

Metaksa .. 
sın r_,esajı 

---·---
Yunan B a ş v e k i 1 i 
ftalyanJara Diyor ki: 

Cesaretin varsa gel al 1 

ya ıömU lmüştilr Bu z.ırtılı da ebemml-ı--
7etli surette iokele tarafına :ralınıştır. o d 
1tarı bir surdte tesbiti kabil olama- r u ya 
ma"k.la beraber yine (Cavour) ctnaindeo 
dl f er bir :aırhlı da ciddi surette ha.sara 

kış hediyesi 
uÇatılmıştır. İçeri limanda iki kruva-
1.Ör etraflan ba[la. muhat olduğu halde 
,.~a yatmış bir vaziyettedi r ler . İki 
muavin kruvazör arka tara!larmdan 
ıuya batım:s vaziyettedir. 

İtalyan donanmasının bütiln kuvveti 

Halkevlerine yapılan teber
ru her gün süratle kabarıyor 

tkbl yeni hizmete Jirmiş olan (Litto- Kahraman erlerimize kıı hediyeai I&- ı çift oorap, Cııialotlunda A.lqltöP;,ö 
ri.o) ıını!ından ve dOrdü yakın zaman- benüwtma dun de devam edil mı:, E- caddesinde Dr. Ari! tara.tından da n 
da yeniden inli• ~ olan (Cavour) ıııinönu Hallı:vine Çadırı:ıl a rda Rdet 1 çift eldiveı:ı, ı1&1 çilt yün ÇOra _.,~ 

GENQAL BET&XSAl 

A~ın.a,. 13 (A.A.) - Atina ajan
ııı bildirıyor: Başvekil general Me
tak:sas, refakatinde matııuat müs
teşarı Nikoludis olduğu halde, dü11 
sabah Atina Üniversitesine gitmiş. 
tir. Metaksas, Jniversitenin profe
sörleriyle yüksek tedrisat muallim
leri tarafından QOk hararetli teza
hüratla karşılanmıştır. 

ıu kabul edelim. Fakat, unutma· 
~alı; liı.undır ki tam istiklal böyle 

~lllıudaki ha İngiltere, ha ttaı
~a olmuş, müsavi!. gibi SÖ'ılerle el
ı. e edilemez; bir millet i.stikliılini, 

cı Yenipootabane caddesiod<! ~efen- ve diğer .,,,,.u.ııe benıber adll;,eye ,,._ 
dl hanında manifatura taciri Rl!atm rllen Rifal ve Yakonun dün akşam mu
mataza>ına &ib:nlf ve 9 toıı pazen almak bakmelerl inlaç edllmişllr. 

lllllfından olmalı: üzere altu zırblidan tarafından ilci çift çorap, Boyazı\ta Ok- olunmuştur. P 
ınürekkep idi. Tam bir a z.i m ile yapılan çularbaşında ı numarada Hümü tara
ve tam bir muva!f~etlc neticelenen tmdan bir çiti çorap, Olrçularbasmda 23 
bu taarruzdan sonra ltalyanların mü
MSir suretie kullanılab!Je~k yalnız Uç 
arhlıları kalıml acldolımahllir. 

Be,..,tJu HaJkevine 112 çi!t çorap, aıı 
çıtt eld.IYftl, 1 iane 3"lln gömlelı; ftrll
mlft!ıo. 

tl'niversitenin Rektıörü, Fot ini
sin nutkuna cevap veren general 
Metaksas, bilhassa demiştir ki : 

~şka biri•inclen hediye ve ihsan 
~ma~ alamaz; zorla ahr. Bv, ise 

1 . •tin maddi ve nıiinevl kuvvet
~rı~e dayanarak hakkını elde et
i" ·~•le kabildir; efendi dejNtirme-

1 oş gürnıckle değil. 
Biz, 4tiklıili irin yıllarca çalış

~ş, çabalamış, icabında makineli
tıı. •klere karııı sopalarla hıicuın el
i ·~ bir millet olan Mısırlı kardeş
b•••nıiz arıısında, Af.ısırın iı.tiklıili, 

ayat \ıe şerefi için bari;;.·, •bir 
:f•nd; d~ği~tirmeko meselesi adde-
1;"n .satılmışlann, pek mahdut •be· 
. neı kol. mensupları eldutuna 

IUbhe etnıi\' Oroz. 
ı.· ~ısırın istiklal aşkile yanan ha· 

•ki evlatlarının, Mısırın istiklali 
~anuna bu harbe girmeğe ve bii
~~ knvv~tile dövü~mcğe kendile
~;• ~~cb~r gördükleri. muhakkak-

. Çunku, bu harbi Ital.l'B kaza
:"~sa Mısırın istiklali tamamile or
I ~ .an kallrn c.ıJh için Mısır, istikla-

d1~11 rniidafa a uıh'unda dövüşmcfi· 
ı r • b h l " · A-J · u . ar l t lng-ıltcrt" kazanırsa, 
ısır. Yıne lo.n istiklalini alabil-

>llek.. · · ıçın, şınıdıden lngilterenin ya-

(Arka."' Sa. 4, Sü. 2 de> 

ı.temiftir. Rifat ile tezg.lhtan Yako 70 Neticede Rifat Mill1 Korunıne lı:a?lu
ııaııtiın eninde •lan pazeni metresi 75 DWlUD 32 ve 58 uncu maddelerin< tev

ıruruştan, 80 sanllm eninde olanını da fikan 500 lin ııanı ceEJlll lidmı<>ie ve 

85 Jı:urUıtan ...,...ııneceklerinl .a,.le- iki sene m!lddelle X.,.,..,,.ıye ıürııün, 
.,;_ ti Yako ise yaşınııı kilçüklfiğ(lndea 338 ll

ınişlerdir. Çünkü paıenlerin m...;,,e -
ne göre, , 5 kuruştan oatılması icap et
mekte ..., b\lndan faı:lası ibtiklıI adde
dllme.i:tedir. Atım et, bu fiatlan kabul 

.. • $ 

• 

ra 30 kurul para cezasına ..., bir oeoe 
müddetle Kayseriye a:ilri1ine raahkfim 
olmuştur. 

. ... ... . ...... 

Bir fare, mahalle hal-
kını yatağından fırlattı 
Dizdariyede evvelki gece yarısından ıonra 
heyecanlı ve çok garip bir vak'a cereyan etti 
Evvelki ,ııett;1arı.ırnıdan ııoma, 1 de oturan ~ adında bir icadın, eY

Beledıye civarında Dl7.darıye yo- velki ,_,.anamdan sonra 1a&I bire . 
kuşunda, bir ev halkını ve cıvarda- ı <k>Çu, üç Yli4ınd.lki ı:orutu Neani.nle ı 
ki koım;uları heyecanlandıran, fa- beraber .. yatmal<ta olduğu odada, büyük 

kat mahiyetı ıtibarıle gayet garq> i bır ıurultü ne uylLU<Luı uyanmıştır. 
1 

bir vak'a olmw;tur. Hadise şOOur: Od.o ı.ar.nlıı< •!dutu ıçın, f\lrllllllııun 
Dizdarıye 1olruşuncla t numaralı .,,. (Arkası Sa. 3, Sü. 3 de) 1 

(ArkMı Sa. 4, Sü. S ile) 

ııuınarada M.inas tantmdan 1kl ı;i:fl ço

J1111, Marpuçcularda 46 nwııanda bır
da•lçı Vitafu M. Poli!rar lara1mdan 24 

~ ıı.ıı.-me dlin yapdan teben11-

(Arb&ı Sa. 4, 811. 5 tle) 

•Yunan milletinin vatanperver
li~ ve feral(ati ve askeri şeflerin 
kırbiliyetleri sayesinde, Allahın ız.
niyle askeri kuvvetlerimizin se
feıtıerlij(i tama.men bitmişt ir. Şim-

(Arkası Sa. 4, Sü. ı de) 

BUGON 

O Meğalo 
Metaksa 

Yazan: Niza'"etfin Nazif 
(Yazısı 3 üncii •aJfada) 

Dünkü Deniz 
Harbi Hakkında 

Yazan: Abidin DAVER 

... (Ya"1Sl 3 iincii .aylada) . ... . • 



Büyük Tarihi Tefrike: 86 

OL 
Yezan: ZİYA ŞAKİR 

Hicaz beldeleri, Kerbelô faciasını 
protesto için mitingler aktettiler 

Temcit Pilavı 
- Bülün dünyayı biz idare ede

ceğiz! 
Nini,·a, Babilona, 1'cb::ı, 1\-fcnfis 

bu iddıa ile ya~adılar, bu iddia ile 
öldüler, yok oldular. 

İskeudcrin, Sczarın ;ddiaları da 
buydu: 

Bu aUık~nm en mu'ıimi. (Şehri B:raz evvel arzetmistik ki. Ker- _ Bütün dünyayı biz idare ede-
f35nlı) Uıerlnde ten1crkt.iı etrnıstı. Uehı tacıasının habcrı, Hıcaz muhı· cei,iz! .. 
Bu muhterem prcrıseslerrnın. (lnıa- \ınd~ cok elım bır tesir husule ge- 18 ikincikanun 1701 de Königs
mı Ali) nin oglu (l!Jsevın) ıle ız- tırmiştı. Gun gectıkce 3u tesir o berg kilhcsinde tacını kendi elile 
dı\•ac;.ndaıı çr>k buvuk bır memnu- kadar artlı kı. muhtelıf Hicaz lıel- başına koyan ilk Prusya K ah mil-
0,~·ct hisse\·lemişlcrdı. ıkleı-.n<le. Emevıl-erın bu zalimane !ete: 

!r.mlılar, l !~.anı• Alı) ye tama-· hareketlerıni ıırotesto etmek ı~in - Bütün dünyayı bi• idare ede-
mcn kutsıveı atfl'dıvorlar.. onun mııın~ler a.~tedildı. ı ceğiz! dedi. 
mer\lı,ııne ve -~aaııne buyi.i.k bır llolkın bu ealeyanı ~sııasında da, . •ı;:a~_akartal• n;,anını i.hd~s et
ı:ceft-...nrvct g4>$lCrt:rek (Havber) Kcrbt!l!"ı facıasınctan kurtulan ve tı. u~tune şu do\.·ızı yazdı. •Suu~ 
ka'csuıin essiz iç:ahraır.anjnı (:\!la· Yeztd ~ .... rafından scrbes~ bırakılan· cuique» ller:.c~uı elinden sahıp 
h .. ı urslaıı - E'cdulia'1), <Ha\·derı l~r da, Şanı<lan donmuşıer .. lMe- olduğu şc)·i almak. 
Kerr.ır). {Sabt Vela,-et) unvanla- drne) ye ;.:ırmıslerdı. NapOIJOn da ımparatorluk tiı-
r:Jc \ .;.ıdev!ıyorlar. Şehri B~~U gibı Ycz.Jd. yaotıırı bi.i\-ük cinavetın, cını P.i~·.di.ği g~n: . . 
muh:creın bır ~rcııscolerının, bu üzernıı narlak bır örtll ıle setret· - B.:tun dunyayı hız ıdare ede-
kaılar yül<sck \e nmmt:.z bır sah- m<·k ıcın. bu (Alı H<-:;ul) bakava· cc;;:,! dcıli. 

Anadoluya gaz, ben .. \ 
zin sevkiyatı başlıyor ı 
Bugün ticaret müdürlüğünde toplanılarak 

sevkiyat kumpanyalara taksim edilecek 

IE vvelki gün İngiltered~n gelen ithalılt eşyalarının kıymeti 500 
bin İngilız \ıra' nı buırr,a ktadır. Malların tahliyesine bao

lanmıştır. Mühım mikLordaki tene kelerin bir k.ısını petrol kumpan-
yalarınındır. 

Petrol kumpanyalarının Anadr.
luya .YaPücakJarı tevzıat ı~!nı.1 
muntazanı olmasını ve bır yere blr 
kaç kumpanyanın birden mlıl ıtön
derıp d;~er bir yere h:.;bir kum
panyın:n mal göndermemesi ı;:ıbı 
vazıyetlerle kar.:;ılaşmamak ıçııı 

alına-Finlerden 
cak mallar 

bugün mıntaka ticaret müctürtü· Sevkiyat 1-i elsin ki -
i(lındc bır toplant• ya~ılacak \·c bu-

\ 
Belediyede 

bir suiistimal 

Temizlik işleri kam-1 
yon arı benzinlerinin 
••hldığı söyleniyor 

Üsküdar temizlik iıleri 
memurluğunda meydana 
çıkarılan bir •uiiatimal 
tahkikatına devam olun
maktadır. 

1 

Suiistimal ; temizlik ı 
kamyonlarına ait benzin
lerden bir kıamının satıl-

! ması suretile yapılml§tır. 
~İl,ClC grlı ı OJi;.JS:l:1dc::-n, l>uvu'<. bır 61r. avı·ı avrı ı:rU.zcl dı.:ve1ere bın· P~ıris cihanın ıuerkczi oJıuu~tu, 
ıı:urur du\J\üt·Iar .. lJ<.ıLa5ı derece- dırlıııt:;, .. ve maıyetıcr.ıLe dL". k~:cdı Pru.~\::.ı Avrupa haritasından silin· 
srn<le k•vn1ctl1 faz!lc" ve rr..CZJ'iet- maıyet as.kcrlcrın<lcn zır:tlı s·:\_a· mi~ g-ibiydı. ~ ';ıpoJyonun g()zü İn· 
1 ı 1 1 (L n ıj u•nyın) (\il nilterl'niu licarct hc!!rmonyasında re ma ıc o an ı a'l'ı ~ r.le" vcrrr.ı t, Ve bövl ·c<· de. ' ., ~ 

1 Mületti,ler; mezkür da- , 
ire memuru halide dün İ§
ten el çektirmi§lerdir. tün \'ilayellcre yapılaca!. petroi Odesa yolile yapılacak. ' 

ve benzin ~e\·kiynt: kum:ıc:ınvalar ~ \..-------=='--'==~ 
in. han sall:ınat haneci .nı'la karış- Rc>'1 ) ._11 baıuıva. w.ı ıi'Uram l.ıes· idi. 
n ..:._ı.ncıa.n da. katplcr nie aynı de- ledıl')'uı, ı!Ostererck hal:"uı hissı\·a· Derken, dünyanın öhür ucunda· 
tL'll-ıic sürur ve ıftıhar beslJ\·or- tını kendı leohıne çe\·ıra.:.ek ıste- ki bir avuç İng:i1iz kolonisi, vah~i 

ara nda tak>ım edılecck ,.e sev~e- Yapılan yeni anla ma ~le F,n- ' .---------
dılccck mıktarlar tesbıt olunacak-, liındıyadan 1 milyon ~ ın lıralık zı- 1 ~ 

l kabileler ortasında ölün1c mahlı.ünı ardı. . . . .. mıs. ı. 
t:r. · raat makinası, 18 ton kilit ve bu ADLiYE va POLiS 

1 
nen demir e~) a. Aıram arr.pıll.ı, (Zevncl Abı_dın) ın ?ur.sava gel- Fa ·at sokaklara dö!cl<'n halk. bi~ avuç insa!'• hirdcn~irc gel_i~t~ 

mesı .. bullın (Ira.n) mıllıydoerver-' (Z 1 ) . d , onune atıl· rogaldıkç_a ~ogalrlı ve duııya~ı ıda 
. ,evne ın evesın.n d 1 T rekabete baş lerını memnunı~~te L?arırotmıstı. mıs ac•,..:.lı b:r viıvevıa vükse!miye re c en n.gı lcrc_y . 

Bu mün scbetle Iranda birçnk kım b 1• t I !adı: Amcnka dogdu. 

Esn".'lfın a .1 kon 195 ton fayans, wo ton cam eşya, 1 M.. l .. 
o ş - ı 6000 ton kibrit çöpü \"e parafin, l us e ıcen şıır 

b 1 22500 ton kağıt, 2~00 ton karton, 
· as arııış ı. v· ·· I d - b" · " A· · iie· scler gunlerce şcıılıkler vapmıslar; Kad·nlar sa•larını başlarını YO· . c ~un c: en " gu~.' .. ks~a b. 

- All .. aha şükretmeliyiz. Şehrı l . ' ımlerın:'ckı me~lıııl, ku•u ır 
uyorlar. b" ··k Jd" 

aş ıyor 160 bin metreınik'abı kutuluk ke- davası sona erdi 
1 reste, maden hurdası, kontt·pliik 

trolü 
B3.nlı dunvava bır crkck evlat. ıre- - II:ınb-~... Resulüllahın sevgili at,;.,..Jan ır ses )·u ~c ı:. 
t ,ı·dı·. Sahıosız kalan İran tac ve - Biitlin dünyayı biz ıdare ede-- torunu. nerede? .. Gözler.mizin nu-
tahtının varısi, bu cocuk olacaktır. ru. gönüllerimizın süruru olan (HÜ· ceğiz! .. 

B• ld 4 b' . k ı alınacak ve bunlara mukabil 10 
ır yı a 4 Jn çıçe bin ton tülün, 10 biıı ton kepek, 4 

30 bin tifo aşısı yapıldıı' bin ton susam yağ.•, ~00 ton C.ndık, Dıve. sevınmişlerdi. Japonya, dev cüsseli .C~rlı~ R~-~-

* 
sevin) nerede?.. yasını .vendi. ı9ı4 de Ikıntı Gıu-

Diyc feryat ediyorlar.. bazıları yom kılıcını çekti: 
~a. daha el'an ~osta \"e mecalsiz o- _Bütün dünyayı biz idare ede-

üzüm. incir, 150 bın aded ham kıcı-
Gıda maddeleri satan tekmil es- yun derısı, 300 ton z m;ıara, 500 

nafın her yıl aşılanmaları mecburi ton tiftik gönderilecektir. 
bulunmaktadır. Bu mecburiyetin Mallar kontenjana tabıdir. Fakat 
verine getirilip gctirilmedii!inin tahdıdat yoktur. ihtiyaca göre iki 
her semtte kontrolü belediye sube- taraf da ihracat miktarını arl\;ra
lerine ·bildirilmistir. bilecektir. Sedciyat, Helsinki - 0-

Fakat.. Zeynel Abidinin tevellü- Jan (Zevnel Abıdiıı) in önünde sec· 
b h · ccğiz!. dı.;. de~ en cok ~es·ut \'e a _trya_r 1 deve kapanarak; ı91g de Loyd Corcun sesi yükscl-

ol n. (lmamı Huseyın Jdı. Cunku, _ Yarap'. .. Sana nasıl şükrede-
b b di: Ş 'rı Biınunun oglu, hem a a-İ lim ... B zi. Ali Resulden mahrum _Bütün ıllin)·ayı biz idare ede-

"•'"an \"C hem de anasından akiıgı bırakmadın . .. ı · ı ceğiz!. 
lerr.;z ve necip kan °0 ayısı e. şe- Divc. Zcvnel Abklinin lehind• Bugün yine ayni nakarnt: Nasyo-
rafct \'e. asalctın, tam mana.;ile hır ıezahür>tta bulunuyorlardı. nal . s

0
,ynlizma ha~ kırıyor: 

timsali ıdi. d" . tt·~· hl .. - nu··ı·u·ıı du""n•·acı biz idare ede-lmamı Hüseyin, bu ol!luna verdi- Yezi ın tavın e t<ı ouz zır ı su- , , 

Ditter taraftan son vıldl şehri-\ desa yolile -··-ı_lacaktır. Yukarıaa
. . . ki mıibadele mıktan G mılyon lı

mızde 44444 kL5ıve cı~ek asısı, ralıktır. 

ği eiıcmmivetl göstermek icin onu vari. halkın bu galevan ve tezahü· 
baba>ırıın şerefli ismi iJQ.. (Ali) tes- ratı karsında şasırmıslar .. hele bu 
mwe etti. Ve mübarek ceddi (Re- ~alevan artıp da: 
sulüllah) a hürmet olmak üzere de - Kahrolsun, Yezid.. liınct ol· 
- teberrüken - (Ebu Muhammed), •un.zalim Emcvikre ... Muaviyenin 
(1".bcl K5.>ım) kün\•elerioi verdi. •.ahtını, Yezidin basına gecmneli .. 

" . ' c~~ız ... 
Cihan 'ofrasına kaldırılıp konan 

lelncii p~liv1. 
Selami lz:ut SEDES 

* 

30023 kısivc tifo aşısı. 966 k:siye de 
veba ası.sı yapıldıih anla;;ılmı.;tır. 

BELEDiYE 

Bostanlar kontrol ediliyor 
İmamı Hüseyinin büyük oğlunun ( .4rkası var) Not - •Tan• gazetesinin tiyat-

adı ela (Ali) idi. Netekim. {Rüba· ro münekkidi, İstanbul Şehir Ti- Yeni Z:.bıtai Belediye tai..matna-
be) ismindeki üçüncü o~lunun da yatrosurun yapmak istediği edebi mesine .. bostanlar hakkındaki cses: 
arnı ismi lasıması tensip edilmı.ş- Küçük Haberler IT'atir.J.,rden bahsederken, san'at- lı hukumler konulmuştur. Sıhhı 
ti ... rakat bu üç (Ali) Y1 birıbirin· k' l ızın mısraları vanlı.ş oku- • kontrol ne~i~esinde sı·bıelcrin çir-

ır arım . . . . d ı' kef veya lagım sulanle şerbetlen-
dan avırt etme_k _ııüc olu\'Ordu. o'. ı * Hükfunetımiz tarafından geri ça- y~cakl_arını ıddıa ~l}Or u .. Geçen diği görülen 00.tanlar derhal ka-
nun ıçın en buvuk ( AllJ ve, ((Ali iiınlmış olan Dayinler Vekili Zekii dün ııun bır vazısında ı>e kendısı .. c?.kı patılacak!ar<lır. 
Ekber).. ort,1nca (ı\lıl ve. t\.l.ı d -•-'-· lmişf bır mısraı ı;oyle yazdı: •Ben olur- · 
Sanı) .. ü•ünc•ü (Ah) ye de, (Ali As- Avrvpa an -='~.ıze ge ır. dd · 1 

' sem yine aşifte .olur (Halk) ı ci- Mete Ca esı yapı ıyor gar) denili\mdu. * Benzin sarfiyatının tahdidi hak- l 
han .• Do)lrusu halk değil chu ku (Alii S~ni) büyümiye basladık- kın_ da.ki. koordinasyon heyeti tetkikatı Taksimde Mete caddesinin Tak-

b t k h 1 t dhan. dır. Bu "at•n yazılarındaki b h · k t d""f -~ tan sonra, bir aralık (Abidin) la- ı rruş ve •r.arname .. •zır ruuuış '.'- 5im a çesı ar asına eoa u t.-uen 
V k ·u h tin •- dk tealcip yanlışları düzeltmek için bundan kabı da verildi. So11N bu, (Zeynel e 1 er eye ın ws 1 ını mu toprak kısmının da inşas,na baş-

t\bındin) e tahvil edildi. neşir ve t:ıtbik edilecek olan bu. karar- sonra kendisinden musahhihlik !anılmıştır. Bu münasebetle e\·vel-
ruımeye gör hususi olomobılterın sey- talısisa tı is tiyeceğim. ki · d · t · b b Jd-- es Bu lakabın verilmesi de sebep.. t · gun en ı ı aren u yo ~' v ·a-
rüseicrine müsaade edilmiyecek:ür. S. S. 

siz değildi. Çünkü (İmamı Hüse- iti nakliyenin geçmesi Belediye 
Yın) in ıkinci oğlu pek küçük ya· ı * Ticaret okulları yeni lalimatna- Re'5liği tarafından merıoluıı.rnıı.ş-
6ında ibadet etmiye başlamış .. ve mesl şehrimizdeki .•Uk.ıdarlara tebliğ 1 1 tur. 
hiç bir vakit namazını terketme- olunn1u.ştur. Bu talımntoame Lle prog- p 1 Y A S A 
mıstı. Ve bö·•lece de bu dindarane' rama bazı yeni dersler ilave olunmu~ '-------------- M O T E F E R R f K 
1.1-kaba. liyakat kesbeylemisti... Ne- ve ıebrımız tıcaret mekteb,nde 4 yıld:ı 
tckım vası kemali bulup ta artık ibaret olan orta klSırn He 2 seneden 
bütün havıı.tını tiıat ve ıbadiıta hes- mürekkep bulunan lise kısmı tahsil 
reyledıiii zaman da bir çok kimse- milddetleri üçer sene olarak ı .. bit edıl
ler onu, (Scydül Abidin) ve (Sec- miJtir. • 
cad) ile yadeylemişlerdi. * Şehrimizdeki resmi hastahaneler-

Ze;nel Abıdio. pederinin ve ced- de olduğu gibi hususi hastahanelerle 
dinin en mümtaz fazilet ve mezi~ saı:ıatoryomlarda da birer büyük sığı
r-etlerine de malikti. .. McseJa, son nak yaptmlması mecburi olduğundan 
dereccede zaki ıdi. Hayrete şayan bunun temin edilip edilmediği nakkın
dPrccede, Sür'ati Ü1tikale Sahipti. da bir heyet tarafından kontt·ollere baş. 
Avnı ıamanda. dmlcvenleri tama- lanmıştır. 

mı le teshir edecek derecede fesa- ı * V li n-J·" · R · · L·"· K 
h bel . ı ·· · ı b a ve ~=•Y• C!Sı ~• ır-at ve agat e sez soy vor.. azan .. -1 k k ı · · 
d l k · 1 · t edı d t1ar dun Beyog u ayma arn ıgtn:ı gı. a par a ~ıır er ınşa vor u. 1 . . · 

İs\•İçreye yalnız ser
best dövizle ihracat 
İsviçrcden alacaı:tımız bir milycn 

liran bu..lınu:ıtur. Ancak serbe>t 
döv ızle İsvıçreve mal ihracına mü
saade olunmaktadır. Kliring volile 
lisans verılmemekte devam edil
mcktedır. Ancak lısans verilmesi 
feshedılmcden İsYicreye satış yap
mış olan tüccarlar Vekalete müra
caat ederek \"CSaık ibraz ederlerse 
!i.sans verıleceğı Ankaradan dün a-
1.iı.ka<larlara bildirilmistır. B •· d-~ · b. d de.-ek kazanın ibtıyaçlacl ve beledıye auası ve ı=uesı l?l ı, son ere- . . 

_ _._ k tı· b" alık . ı ıaaliyeUerı hakkında telkıklerde bulu- Al f• 
L"'-"' uvvc ı ır secıveve m tı. . . . tun ıatı 
~ _. . ad . h b k dr ti nup dirckıi!ler vermıştır. n..c.ım ve ır esı., ıc ır u e e 
kırılmıvacak derecede metin<lı. Ve * l\lecidiyekö:rüniın fc yolları kışıni Altın piyasada dün de 2440 ku
bu mctanetinın derecesıru de, dai· çok çamur oldugun<hın bu yollar düze!- rus iızerınden muamele görmıis-
ma ıı&termiştL tılecektır. tı:.ır. 

--

Ticaret Odasında intihabat 

Ticaret Odası Meclisınin sene
lik intihabının hazırlıklarını yap
mak üzere dün Ticaret Odasında 
Mıntaka Tıcaret Müdürü Avni 
Sakmanın reisliğinde bir toplantı 
yapılmıştır. İntihabın kanunuev
velin 18 inde yapılması kararlaş
mı.ştır. 

İtalya ihracat lisansı 

İtalyaya yapılan ihracatın lisans
ları şımdi:ve kadar Ticaret Vekaleti 
Dış Tıcaret Dairesi Reisli~ tara
fından verilıvordu. Vekalet tüc
carlara kolaı· !ık otmak üzere bu
günden itibaren bu ı.şi <le Mıntaka 
Ticaret Müdürlüklerının görmesi
nı aliıkadarlara bildırmiştir. 

MAARiF 

rimiz mekteplerine meccanen gös
terilecektir. 

Romanyaya ıon parti tifti
ğin sevki tehir edildi 

Bu ayın 15 inde Romanyalılara 
verilecek olan 1500 Uınluk son tif-
tik ve yapağı partisinin teslimi ge
lecek ayın 15 ine kalmıştır. Bu 
yüzden şehrimizde bulunan Ro
manya tesellüm hey'eti ikamet 
müddetinin uzatılması için alaka
darlara müracaat etmiştir. Bu te
ahhurun, Romanyalıların eski an
laşmada tiftik ve yapağıya muka
bil teahhüt ettikleri oetrol ve müş
takkaıı teslimini henüz tamamla
mamış olmalarından ileri gel
diği sanılmaktadır. 

Fasulye ve kepek satacağız 

Fransadan gıda maddeleri ve bil
hassa fasulye istenmektedir. Ser-
best dövizle ihracata müsaade olun-
muştur. 

İsveçten de mühim miktarda in
ce kepek talep edilmektedir. Bu 
mallar döviz ile ııönderilecektir. 

Dün ilk parti sevkolunmustur. 

Sultanahmette hapi<.:hane- arsasında 

dilenci Havvayı ke>"i"re:~ öldüren Rem.7t 

hakkında Dördiinlu Sorgu Hilkimliğince 
yapılan tahkikat bitmiş ve Remzi ceza 
kanununun 18 sene ağlr hapis cezasın1 
müstelzim olan 448 inci maddesine gö
re cezalandırılması talebile aCtr ce-z3 
mahlcemeslne se\·kedilmi.ştir. 

Ağır bir yaralama 

Alurkapı Meydan sokağında 61 nu
maralı e\·de oturan Gündüz, Ca.nkurta4 

ran mahallesinde 9 numaralı evde otu
ran Kadriyi, aralarında cıkan kavga 
sonunda bıçakla arkasından agır ıu-

rette yaralanıışlrr. Yaralı Cerrahpaşa 

hastahanesine kaldırılmış ve suçl:.ı 
Gündüz bıçağiyle beraber yakalan!Ulj
tır. 

Dün cezalandırılanlar 

Em.niyet altıncı sube memurlarının 

dünkü kontrollerinde tramvaydan atlı

yan 14 kişi ve belediye nizamlarına ay
kırı hareket eden 9 şofürle 5 muhtelıl 
esnaf hakkında ceza zaptı tutulmuştur. 
Bundan baoka Üsküd:ırda Bedesten i
çinde bulunan Saatıattin, L(ltf~ Bür-
hanJ Niyazi ve Fazlının dük.k:Alarında 

lephirsiz eşya sattıkları cörülerek lı.ak
larında takibata başlantlmıstır. 

* 

Söz değil, iş 
Yazan: Prole~ör 

Hü•eyin Şü!u<i BABAN 



Kanada Başve
kilinin mühim 

bir nutku 
• 

'' Muzır insanlar 
Kanada ve Amerika 

ya gircmiyecek " 
Olıawa, 13 (A.A.) _ Kanada ve 

Bırle.:;;ık Amerıka hüku1netlerir~ 
men;sup Y'tksek memurlar, 2 gun
dur vapmakla oldukları ınuzake
rt<er. bıtırnı ~lero .r. !vl uzah.erc lcr
Ucu .sonra ne~red1lt~n bır Lclılı~de, 
n:uzır un:slırl<.1r1n Kanada ve Bır
le.} K .. \mcrıka hudutlarınJan gır-
11 r n n vnı ul·11uk üz re mı:.ş
teı l..ti. t~ 7Lirl~rin alınını~ oldugu 
bıldırı mci<kdır. .k 

lngi•.~rrc - l\.anada - Am_crı a 
J\-rı~rnHl~J (j( 'faraflı !\l~h\'t."T. 

Tt• ckktilünün k:ıt kat fe~·kındedır. 
Londı a. 13 !AA.) - Kanada A

\•am Kaınara:..nt.1.3 beyanatta bu
luııaı. Kanana !3aFekılı l\lackcn-
zıe. deın:ı::ştir ki: . 
'- Inı.{ıltcrc. Kanada_ ve Amer.ı

ka ara:< ndakı l:;bırlığının prk. bu
yuk olan ehemmiyetı bülıın lngı
liz can1iası noktaı n~zar .lıı_la iıç 
taraflı ınıhwr le:;ei<kuluııun kat 
kat fc\'kındNiir.. . 

Ma-:kc'1ZIC Kııııı, Kanadanın şı
mali Arnerıkaya miıteallık ınute
k&bil nıudataasının esaslarını koy
mu, olan ı 7 ağustos tarihlı Og
desburg anlaşmasının ani v~ acele 
bır hareket neticcı;ı olınad,gonı ve 
bu anla,manın senelerdenberi .de
Yam f"licn ;..-ıôriişmclerin bır netıc~ 
El oldııf:unu tebarüz cttirmı.ştır. 

.... 1unı'1ılt•vh dl.·nı~tır kı: . 
•- Sıvasi tıayattnıda Kanada ı

lc Amerıka arasında pek dostane 
murıasebetler idame cdilmesınin 
bu !Jornınvon ile ingiliz camiası a
ra..c;;ındakı bagları zayıflatmak ~öy
le uursun bılakıs bır kuvvet kay
nağı oJac~ğL kanaatini daıma _mu
h"faza etnm. Bnndan baoka lngı
li.z - Kanada dostluğuna hırffh.:t yo
lund.ı Kanadanın hususı bır rol oy
naması l.i.z.rn g-eldı~ınl her zaınan 
ıddıa ett>m. Gerr'< bu üç meaıle
kel, J!erekse lngılız li:ıanını konu
şan mılietl~r ara:ında daha sıkı 
nıUnasc. .. l>•.>tler tesısını isuyenler 
benım bu kanaatınıe c;tirak etm'-':i
ler<lır .• 

Hatiı.> netice olarak demiştir ki: 
c- Kaııa-da hi.ıkümetının Kana

dan n harp .~ayrctl<.·ri ıç-in mümkün 
addc•ti~i yeg<ine hudutlar insanca, 
n'a!ze~ece ve foclakiirlrk, kudreti
mizce malik olduğumuz zenginlik
ler menıbaının hudullandır.• 

Başvekil g~cn a~ustosta akte
diloıı AIT'eril<an - Kanada itilafmı 
do tluk ve hüsnünivete müstenit 
Veni bir dünya nizamın:n devamlı 
tesekkiiLı.inün bır kısmı olarak tav
sif l'lmi ·tir . --o----

Amerika - Avustralya 

müzakereleri 
Vos ngton, 13 (A.A.J - Vaşington

ct k \vu:tr:ılyn elı;ısi C:t'i<.'Y. dtin ba
ti('Jy(' nazırı C'ordeJI !Iull ile bir görü, 
me ynpm:: ve bit:ıhaı-c ~u beyanatta bu
hıl! :ı ıttJtur: 

\Tdı.ııkerelel' cenubi ~>asilik mı.nlakaN 
iınrhı. tı vazıyet clrafnda cerry:ın elmiş
~ .. 

UÇA 
ALE 

---m--

1 Başvekil Çöi·çi
lin Çemberlayn 
için sözleri -fngiltere bu tipten 13 

tayyare daha aldı «Tari.~ b.ı müthif •eneler 
v . ton ıJ (A.A.) - nı.ın Vaşıng- için ne derse desin Çem-
d .. ınıı ha.bor alan mahl•llrrde bildi- berlayn hendi fikrine flÖ-ton a ıyı 

rildığinc göre, ısl.ıih f'dilnu~ clJçan Ka- re hareket etmi1tir» 
le• tıp'nden 13 Aınerıkan boınbardıman Londra, 13 (ı\.A.) - Dün ı\vam 
tavy '~'-'Si, normal olarak, daha bu ay Kamara.sınu1 tonlantısı bida)-etin
jç;ndc İngiltereye verilrnış olacaktır. d . . Ç b ) v . vefatını 

BLindan b:'.!.şka Nevyorkda trn11n cdi~- • n~~b·~=~ra b~~ıı~~.ı~t~~n 
d · · e bombardınuın tayyarelen-
ıGıne gor • Bunun iızerıne r(ll· ·ıl .. .\ vam l{a-

ı -.ı ınnın sıhhalUH temınc yarı - ,. 1 • • 

rıın 8 ·~ • mars.sının sempafı le>z...:.hurJcrı a-k 1g 1 :ı Aınerikan ınakınesı model- • . . 
yan 1 

" . rasında ayaga kalkarnk demı:,tır lt•rı Am~rıkan torpıdo muhrıplerınden 
' - . kı· 

bırisi de ingilt.ert"ye gOndcrılınış bulun-ı . N ·u b 1 . • h 
. . . el evı e Çcm er .Jvn sıya!>ı a-ııı:.ıktadır. Amerıkao r 'ınl nıah!ıllcrının k-ıd· ~· - 'Lo dl k 

ılaveı.en bildırık:l1gıııc gOr~, lHl ınki - yattlan ÇC ·ı l~l ~b~rnb.~nt,. r uf-1 \~~ 
ıngıll~redc lt:'c- asa C't unvanı gı ı u un şerc erı 

neler hcrhöldr halen reddetmış ve babası Jo!ieph Çrm-
rubt! edılnıl'ktedir. 

_---<>-- beri"'" gibi, sadece Mı> ter olarak • d k.almavı tercih etmiştır. Fakat 

A'mnnya vo lf!:tf ya a Kralın müsaadesi ıle kendisine bil-
. ij '1 tün >ıvasi vesikalar. ve muahede-

11 • t • j' lr • ' lcrı g~ırr>esi hakkı verilmiş ve ö-u m l, S l Z 1 n mı var 1 lürminc kadar bu vesıkalar kendi-
Londra, 23 ( A.A..) - Reuter ajansı

nın dıplom&tilt muhan·iri dıyor kt~ 

Molot(ı! - Hıtıe-r göruşmelerı hak.len-
da LPndra SC'l.ahıyettnr mahfiller1:1den 
h;!dırHaı~;nc gör~ şu anda elde edıle
cek siyasi bır muvaftakiyet Alınanya i

\;lJl çok yerındc oltı('ııktır. ÇUnkti bir 
kaç zanırındır Aınerıkanın İngiltereye 
karşı costerdi[!l hlıBnunıyet ve ınalzeme 
tedımi suretile yaptıcı samımı tezahü
rattan sonra Almanya ve İtalyada ü

midsulik emarelıerı açık bu· şekıld.e al-
m~tır. 

sıne goııclerilmıştır .• 
Qm;ıl, sö:derinc şöyle deva.nı ct

miı;:tır; 

•Dünvanın en biı •iik buhranla
rından bırinde Nevılle Çember
Jayn, hadıseler taraf:ndan tekzip 
edilm1'. ümitlerinde hayal inkisa
rına uğ'ramıs ve fena bır adamın 
mızrkçılıı(ı ;fo aldatoLmı.ştı. 

•Neville Çemberlaynın ümitleri 
ne ıdı? Bunlar, muhakkak kı in
san kalbının en asil ve en iyi scv
kıta.bıilerını t~il ediyordu: Sulh 
a01

•• sulh içın çai'-':ima, sulh için 
mücadele, büyük bir tehlike paha

Meclisin dünkü içtimaı sına olarak ve ııöhreti hiçe sayarak 
Ankara, 13 (A.A) - B. M. Meclisi sulhü takıp. 

cTarih, bu müthiş se!l<'ler haldruı bugün .Şemsettin Günaltayın başk:aoh-
da ne derse desin, şundan emin <>

ğında toplanın~ İ$e de ruznamede mü- Iabiliriz ki, Neville Çemıberlayn, 
zakere edilecek mc\•at bulunnıarnası do· 

kendi fikirlerine göre tam bir sal:ıyısiıe Cuma &ünli toplanmak. üzere 
mımiyet ile harc:<et etmiş ve çok 

ır;tımaına nihayet vermiştir. kuvvetli hasletlerinin .ve otoritesi-

--<>- nin son haddine kadar. dünyayı, 
İngiliz harp esiri 44000 ,aıen içinde bulundugumuz müt-

Londr•. 13 (A.A.J - Harbiye nazırı hış ve yıkıcı mücadeleden kurtar
Edl'n Avam kan1Aras1nda yaptığı beya- mıya çalısmıstıtr.• 
natta Jngiliz harp •sırl•ri ad•dinin « Başvekil, Çembcrlaynin viiksek 
bın olduğunu bıldırmi;tır. 1 mezivetlerindcn bahsettikten son-

Pa dö kalede fırtına ra sözlerim şöyle bitirmıştır: 
Londra, 13 (A.A.J _ Evvelki gün Babası Joseph ve kardesi Austen 

Pa-di>-Kale botaznda bütıın gece bQ- ı?ibı, Neville Çemberlayn de, Avam 
Kamarasının vıiksek bir azasl idi. küm ~iıren fırtına dün de şjddetle de-

vam etmi;-tir. 

Samuel Hoare Lizbona gitti 
A!actrıd, 13 (A.A.J - İngtJtere bü

yük elçisi S4ınuel Hoare bu,gtin otomo
bılle I.iı.bona hareket etmı~tır. Orada 
İngılizlerın AnH~rıkcıya dönmekte olan 
Vaşington bü7Uk elçist Lord Lothian 
ve Lızbondak.i büyUk clc;~ı Valford 
St>lby ile görüş~ktir. 

Bir Finlandiya vapuru battı 
Stokholm, 13 (A.A ı - cSlcfani,: 
200 ton hacmi.ndet... Fınlindiya 

bayrağını !Uımil Minerva vavunt .o\l -
ınaayanuı imal sah.ili açık1annctı bır 

mayine çarparak: batmı~hr. 

Urugvayın hava ve deniz 
üsleri 

Ve bızler, burada toplanmış olan 
bütün partiler mensupiarı. istısna
sız su fakırdevtz kı Oi.!;raelının bir 
İngiliz bahadırı dive t~, .ıf edeceı?i 
bu vük adamın önı.inde eıiiJm.ekte 
hem kendımize. hem meml.,ketimi
ze sere-i vereceğiz ... 

Londra, 13 (A.A.) - Belçika el
çisı Baron Cartıer dö !vla.rchienne 
dün harıeıyc nezaretine gelerek 
Çembcrlaynın vefatı dolayısile Bel 
çıka hı..ikWrıetinın teessür ve taz1-
vetJerın1 bik1irrnistır. .,. ---

Bir Fransız harp gemuı 
hasara uğradı 

Vichy, ıa (A.A.) - Vichy'de neşre-

dilnuş 01:3n \"e GE>neral dt• Caufll"iin 
Montevirl<"O, 13 (A.r\.) - cStehtni.,: Cabon'dııkı harek3tu11 takbıh eden ya
Haric-iye neı.arcli, lfrugu~y·da ıhdası l·t re~ml bır t~blı~. GJbon'da yöpı!an 

1l~ON 'o Megaio h'ıetak.ııı<t l 
Ya>.an: NIZAJ\U.'TTİN NAZİF 

Dün öğle ve ak~ın P"azctelerin
dc şöyle scrlevhalar var-Uı: 

1ıı Yo"•n: Niza .e lİ!l Na:z:lf 

Reisicumhur bir gecede on 
Bostanlar hangi ıu 

ile sulanacak! 

İtalyanlar taarruz yerine müda
faaya çekileli. 

Kalarni.ı, nehrinde bütün köprü
ler İtalyanlar tarafııtdan uçuruldu. 

yıl yaşlanmış gibi idi ... 
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İstanbul boslanlarından bir kıs
nunın pis sularla sulandıi::ıııı, bun .. 
!arın kapatılması ve içlerinde y&
ti~tlrilmi~ olan zerzevathı.rın im-

kırpıyor: .Bu ne bal?• der .rib!dir. hası kararlaştırılını~tır. 
Melaksas İtalyanlzra hitap ede

rek ·dedi ki: 
""Cesaretin varsa gel aJ! 

J Etrait<1.kilere .. bakıyorum. He~de - Gazetelerden 
Bu t:ırlhten bir iki ay evvt'I, bir re- ı 1.ynı huı:11.11. Gul'*1er yu'l:ltrdeu adeta Gazetelerde bu ha,·ndi~i okuyun-

ce. YaJovada.ki Ott-l Tt'rmal'e konmut 1 a&ıyor. ca i ... tanbulun bahcıvanlar kahya• 
Bunları okuyunca ~O)"fl" s.öylcn

mek.ten kendimi alaınwJın1: 
- O meğalo Metaksa! 

bir nlikrarondan, arkada..,ımı-ı: rahmelU 1 Dı$U'Jda.ki kdabalıll:, her teYden ha· 11 ile görüştük. Bakınız bu husus
İsma.U !\li.4Lık'Jn ses~. h~niu l>Ukün lçln- ı bf'rsi:ı: Ül~ Pn rTVelkl sibi yine onua, ta k3hva hize neler sö~·lcdi: 
de bulnnan dunyaya aşafı yutan tu f A.tal.tirll:'i:rn <'•kıp arastn::. kahlacaiını I _ Efendim, biz dün toplanıp 
la?"Zda bir şryJer uflf'yivenn.iştl: •ı wnar.-.k sabıno:Ianın.a.k.hr..!r. Hele bu: araıuızda karar \"erdik: Bunda.il İtalyan donanmasına 

- Ata.türk. raha.tatı.dır. İyUeşmes.i ı.... Me~~r, ~r'in mühim bir nutuk sö7U7e-, sonra Csküdar bostanları Taşde-
mera.ıye çin dua edl'llm... 1 c~Cl de tahmin edi.lr.ıf'k:ie-dir. ÖğlC'dr-n' len, Be)"koz bostanları, Karakula~ 

İngilizler, r.ihayct, Jtalyan do~ Yalovadaki ilk toplantı, bir :ece ya- ı hır ı;u.t ev-veı. bir giın evvf'Jk~ bÜlüu 1 Saı·ıycr bostanları Çırçır. Ka~nmpa-
nanmasına nıuhte~cm bir darbe in- rısı, hiç btktı>nmedtk. bir z:ım'.\!Ula ya- kararların detl'flDif old., J.nu nered<"n ~a bostanları Hünkitr, Bc.·ikta~ bos---

wlan bu mU:nacaat:t.an evvrldi. Orada i\- bi1ttf'k.ler... t 1 K J· 1-- k E ·· b ta direbildi!er, Cörçili tebrik ederim. an arı an ıAB~a , yup o~ n-
A . tatürk'ü asansörde rö .... ..t-r.niiz.ti bir ... if,ı_ lfıamafih Celil Baya.r'ın, v•a·ırndı·.•1• ı 1 Ça"l K 1 r··k b rlık bir yorgunluk kahve;i ı~ - · ~-- ' '~ aı g ıyan, an ıca, uo su os-
bilir. Yunan eephesi kar~ısındaki va hantlet.mek.l(' keııd! .k.e-ndimi nasıl al-1 v~zlft-yi, az ~ura hakik:ı.tcn muv:ıtta- t~n1orı Göztepe, Kadıküy bostan-
maaJı'.ıbiyetlcriıt devanı etliği i< ·· ' ayış agı, a~ rampa a os-ı, d.atmış oldutumu •i.mcli daha İ"İ a.ııbyo-ı kı:vrtıe b•. "-ıırdıfına şa. 1ıll, olu.voruz. Bu laı·ı K d - B b 

ruın. mu\. ffaktyeUr, At.atu.rk un hıust:ı.J:ın- ta I K ._. "d' k · L--su·ada, Mısırın zaptına ıneın.ur e- n arı eçe, • .-r.ıecı ıyc öyiı LM..Jıt-
Saa.ı dord1! g•çi•n.r mı'.'ii bt?1o.nnu.o;ından ı-f"lf:o bir ·~r \.-ar t"'r [a H "d' T' d"k l b dildi~i söylenen Afrika ordu"Sunun .,_ "'" · 1 . . . , . "' &.Ol rı amı ıye. .1. e ; ·u c os-

L .b. ··1·· [ k Jd - ?ı!:crinos f•brika..'i-ına giden yolcb ft Ra.,vekıltn ıkı adım otnındr71m. A- tanları da "Üfs-t;v. U il,• 'tı!on•coklır, ı ) a ('O une sap anP> a zgı şu . . " 
.. 1 d T 1 . . r~··r ka önuude birikrnJrrın kaJabalıjı henkh b:-t" 5f"';lf' Vf' 11ahte J l1l"J"'f' tenrz- Bun __ un üzerine ka" lı,·aya so-,uk·. guıı er e, e!<.a va ovtt"-ını gc\:ıp • . . . . - . ., l"U 

M 1, . G I , I d" t . d.ıki!ı.ad:::.n dakıkaya artıyor. l 7akla. Ko- tul t"lmı:vrn bir Kadellkte konu u)·or. - _Ote'·i bostanlar, h•p memba uso ınıyc o osu ıc r\' l' nlcsı . 
b ki · k l · .. .. t.ü:t'n hAr ot&mobil hu in'§,an dt-nası Konuş-uyor vr ı-ur,.ı söyluyor Arası- sularılc suJandı.tr-1 lıaldc•, ~·edı'kul• e enen rner n cc;ı :f'!'tının tı(un- .. . _ • · ı .· . · . b ~ ı ' 

·· Al f k .b. .. d b" k d ~türıd~ hır fır!ına le !rı yapıyor Ka~ ra St--;ındf' haflf bır yorınınluk hıssede-r osta11Iarı niı·jn gülsuyu i'.e st.:la-cu l> ır ası gı ı guzı c ır u - · • ı 'b" , ' 
1. k b-•t"k · • 1 IJ.bah~ dalgalanıyor F0&.kat intir.ıır usun Jı ı oluyorum. San..:I hı(kırm;ık, afla.- nal"nk'.> re ı ay &ol ı ten sonra panıge u- · 

tulrlu,{u, hatta bazt ctizütaınlarının ı;ürnıü~,-or. ('ı.imhorrrisli,fi d· ir~lnde 1 mak ihL"YM"ın3a.dır. Yuzü s:ıp ... an. Han- Glilerek şu ce\.·abı V<"rt1i: 
soluğu A\.lonvada alnıasıoa mlni ~P'"ec~hle bir protok()l \•ardır. Gidiı- Ci hr ·e<':ına ham!t'trueJi bu.nu? - Bahartfa eıkac.ok l~cdikul(t-
olaıuadığı şu. günlerde koskoca lt"rdc-. kabüllerdr saniJf' sckmet. 1 Bursa köTlerindrn birinin çocufu, n~n göbekli ma~ulhtrı crijJ koksun 
b. d · f ka · h d"l İste yanında ba.yrah da1.,alanan ko- ı Bur:.anın df'likanhsı ol.:ırak Yf't~şttkten 1 dıye!. "" tr enız ır sının ını a e ı Jll"- , • .:. " .. . •• 

si ile lla[yu, iddia edilebilir ki ri- ru mor limuzin... Halkt ıı.-;,., Reisi! GO~ra huknm•I Rrısı olank hrmşehr~ 0$r>ıan Cemal KAYGJL/ 
vayct olunagelen askeri satveti-. halka kana kana seyN"ttlrm.ek l&l.er ı-i-ıtert a~ında kODWflTlakt.a o1ma,s103 mı ___ e• 
nin en a7. yüzde ktrkını knvbetınis ili yav"'-".i yava$ yakl.l."!ıyor. Belkı bunun da t~lri var. Fakat o ttirke h ·ta . • . 
oluyor · ' AJkışlar, •yaşa!• lar, bandonun isUk- J:3-man bu heyecand;ı huzn 4 n ,-f'rl ol:ı- ~ .. denebihr mı? 

. • · 18.t IDıtf"'5ına .karışıyor DirekL.Urlük da'._ 
1 

ma'l:. GÖ'l.l~rinden bir şty anlamak l'i- Kapı onuııde eski Çanakk;ılt' mu.ha-
Evct, Taranto lın1anında lt...ıJyan ın· 1 ki ki · d . da. ı llyorum B .. \'ekll bakmıyor k. l"">tk• rJplf'rinden bir onba ı ile karoı.~ııı·-d · d" 'f · 1 d b 

1 

l'O!I n panna · ı ann illi: Jçt"rıyr - · . .•.. • 
1 

-'l-· ..._ 

honk.i~kanmasu:ıa ın ırı "d11.~ 0 
and a~l e tıp camrkfınlı aaJonD11 önündtki tara.~ ıvt- f'trafma bakan rüılüklerinio parlak 1 d..erhaJ tanıyıverdi. Eskt b-~r ahbahile 

a ten rnuhteseın ır ve f'nı e- - u-zun yıllar uzak kaldlkta b·r k' ·· d I \!. d İt l Ta çı1uvorum Buradan hadJ...e hiç bir camla.rıdır. Gozle-rl ..• Onlar, Ut.t'rl~rine 1 n <IOOnra kar. 1 
_ar ıı 1 -~~n ~f erim c dalyaln a- 1 teferrü~tı ka(':nlmadan seyrf'diiebilh·or. birer perde ~kilml.t vf'hml '"·eriyor. J fiıla~an bir insan ahlıanhiile ona do,r .. 

mıra ennın ors arı a ga anan • 'S tku.n . • ru slğirt1ii"ini '"ör.ıüJc fil ) Akd ·. d d la • _ Otomob~Jcr ayni anda frrn Y"-1'•.Jor. A- · u sonuna bıJd Ten alkı~lan · 
,. o arın en~. e o sn:ıası ım edan ilk .kapıdan inrn Atat:ürk'e bakı~ du,-mu.'!I olnıah ki Vekiller eamlı köş. - ~asll~ın? 

kinıru bundan böyle ebedıyen or- yorum: lr:e ıtircrken Ab.türk'ti at· kta ve ha.re- - Jyi,.-im Papıu_, Saf ol! 

tadat n k.al~ış~. . Ya.-erinin uıattıfı ele dayanarak al- ltete kazır balduJar. BöyJe bir muhavl'renin tabii &e7rl 
tnlvan mılleti yıllarca kesesıu- 1 . . ı . . De: 

~ kış ara basa bas amrtdıveuı ç1kı1or. OtomobıUe.re bın11dl. Vt bu P""k 70-
~e?- alınan paralarla me dan.a ge- Yüsünde dün l"Cıef'kl pembcl!L:.t:en e.- rueu bir tıeJ' oldu. Fabrikanın etrafını. - ~n <'t i;,-iylm_ 
tirılen donanmanın askerlık ve !k-r yok. Biliki!I laı.Ia bir sarılık var. ı toza damana boi"a.rak yirmi altı araba Demttjni brtled~. JlaYır ... drmrJi 
hattft deniz~ilik ~ef!rrinden ma~- Bir &tin en·elk: kostümünü ı-iynıişür. bT bofult saat dunn~a.n delaşt.a_ Han- Blli-ki.s e6.k.i muharibin cSai'. oH• ~u .. 
rum olara~ denızlerden ve dcnız Fak&t. omtulannda, dislt"riı:ıdr, cO~lrrin- rl dalreJe ı-iri:vorsa, yahut ha.ng-J daire-' a: ınt ba.şntcund:J. okunmw; bır tı.Ya.suı• 
salnamelerınden t~dolun~şunu n~ ~ ~lr yor~luk dola:,ı:ror. Sahanlık 1 ye dofnı cittiii ~rüiuyorsa h.ıtlk bir- i ~il. JI mi vehmetm!şti ne~ .. Göxlrrind~~t 
~o~ar ıztua? ve yeısle Lar~ıla§B ye un:n.nde hır parça durduktan sonra birin~ e-zerrk. çiğnıy,rrk o tıırara. k.01- ı t ıvtlcım.la~ ~.anda. kaybaluvcrdl. -ı_ u
rıdır. camlı s.a.lona &irlyor. Nikrl kapl:ırıah 

1 

tu. 'Sih:ı:vtt dirt'kkirluk dat~ inde bir ıundeki gülumAeme kalmadı. Halın• 
Düşününüz bir donannıa ki r-n borula~~aıı yapJlmış o tnhaf koıtukl:ır- ,.eyrek saat kadar karar ktlındL 1 bir hüı!in '~~dl. :Ve bütün bwt!ar, bu 

büyiik gemileri palnınar olmağa dan bınne oıururor. Bq met~ Ut.ede * muau.am. df'l"l.1lkt:k bir arıda oluverdL 
vakit bulınadan batırılıvor. dii~ü- cözlt>r=ııe ve. yü-ıüne bakt)'orum: ı ?a.rip hal. .. _ ~lnr o anda şeı·~. otomobiline daldı .. 
ııünüz bir donanma ki bir harp Sf.fı Ner«le dün rece lflldı,.-ao o çelik Ofleden hır saat evvel hastalan&11, g-ını ve bu otomobilın bu sefer süra-Uı 
teşkil etmek şerefine dahi mazhar göz~beklcrl! 1 saat dörtie oturmak.tan bile yorulan ln-ı uı:akıa,tı&-ınt cördUm, 
olmadan denizleri rakibine terke- Bir .-ece içinde Reis, en u on ytl 5&11 bu Dl\IJ"du~ * 
diyor. yaşlanmış ı-ibldir. ! °"u bu çeyrek saaı ı-eotik.&en sonra Bir saat 90-Dra CeJik. Palas bohi.nde 

İngiliz telıliğinde şöyle lı!r ka- O yerinde duramıyaıı, bhlun mafsal- d:Telı.\örluk c1ıı1r .. 1n1a iklıw:i hhnda.n oturanlar or:ı.swdayım. Vali Şefilı. dıı· 
yıt var: ları her an hatt:ketLe olan insan bu Wrkcn ı-ördüiöm uman ne ka.dar haı--ı tinoeli Te. t.elişh. 

•Liltorie sınıfından olan dret- mu! ret ebnişllm: - !'.eyini• vu! 

notun Ön kısmı suya batmış ve ge- Ba.kışlarmda bir melil vac, Rosm!- ; En önde Or&eneral Fahrellin Alay \ - Hiç bir '"'im ,.ı._ 
mi yana yatn1ıştır. Kavur sınıfın- ye.ı, 1ş dosUoğ-u, politik& sayıı!u istemi- Elinde ~ir pembe ı-ul. omasbrınJ.a pe-ı - Duşunceli rtbi ıönlüm de-
dan iki gf'ıni kıç tatttleri.ne kadar Je.n, bunla.nl.ın bıllmaş o1a.n bir J•rıun ltrini. iki bl\..-.am:lk ı-<'rid.cn Baıfya.ver - Evet.. Bu sec.e Bu.n;a tehri a("ı. 
suya gömülmü!?lerdir. İki nluavin inn.nın şefkate ve. pürüzsüz seve-iye Celil ile Yavtr Cevdet.. Arkalarında Raz-reUerinin ftt'di.De blı balo veri7•r. 
kruvazör ve iki lrruvazör yana yat .. · hasret çeken blr iRaaıım bakışı. tek ba'!ına, o. Şapkası rlinde. Güzleri 1 Acaba g-elet"~e.r mi? 
mıı;;lar ve bacalarına kadar suya Foto Etem. lfliı, e&rarmda olanlar~ k:ıvılcımJar saçıyor. Nct'eli_ GüJt-rek, I _ Gelmemeleri için bır sebep yok-
gömülrnüşJerdir,. ilih.... dan kal't"ye. sokmak kfl.Nlill.Jcrbıi kolla- dimdik. On w-ki:: yq:ında bir sporbne.u betli mi! 

Bu satırları okuyunca şu gemi- rıp seçerf'k uk!11 on resiın çekllklf'n drllkanlt a-ibi baca.iti.arının üzerin.del - Şüphed&... Şupbeıri& ... 
]erin ney" daha fazla b1ttmaını!'ii ol- &Onra yanımdan ce('e.rkou bana bir cô:ı ,.,.ı.a.uanak. merdJveuJerJ !!&en bu Ata- (Devamı var) 
dukJnnna kaf:ılarınuz sapfauı-ııa-
malı. 

Daha fazla babnamışlar, zira ba
tR1na11,1.Slardır, zira batnm~zlardı. 
Zira Tnrant.o JimRnında sular. hu 
gemilerin daha ıazla batma.-,mı 
nıümkün ~ılacak detttede derin 

Bcrlin mülakatı 
' 

ltalgan Donanması 

• 
I 

''B· . D . D d.k zzzm enız,, e ı -
ta'ia\"\'Ur edilt"n hava \'Ç dt•ıtıl': tı.derının 

Uruguay t.ara!ndan vı.irude gL~tırılece

ğinı, id~rc \'e kontrol cdilı:"c-t.•ğ! ve <'O
cak Amerık::ı kıla.al.J.!"!111 askert mtidafa

ası mc\·zuut>ahı!i oldııı;cu z.o..man bu üs-
1-eı·ın di;?"rr nıeınlekct!e,·ın emrıne ven.

kara harekatı esnasında mlirettcbatt (Ba:s tarafı l Lıci sayfod:ı) 
şehri mı.id;tfaa etn11,ş oı rı 1969 tonl~k Londra. 13 (A.A) - b'run::ıız ıs-

/eri Akdenizde lllühim Zayiat Verdi 

Jeceğıııı L>ıldinnek~ır. 

ve iiç tepla mut·c:.n•.·z Houg~.ınvılle: tıiıbar;lt aıan:-ıı b~ldırıfor· Ln arp başladıih znınan, hepsi j y Az AN Taranto harp lin1anı, Tornn'I) 
Fransz ref-.ı.kat ge-mısaıc sık ;;ık tadr.. I\.IoloLofun Berlın zıv::ıreti. son .-ıJ birbirinden seri 6 :ıırbh, 7 1 ~ .körfezinin i.;indc ve İtal)'·an çiz.ın~-
rı.ızlar yapıldııtı-111 ve genıının hasara f'.'Unlerde ı.>ldtıi?:u ı?ı-bı. C37t'Lell'rın ağır kruvazör, 15 hafif kruvazör, A B J O 1 N DAV E R sinin ökce kısmının iç tarafındadır .. 
u,l{nıd4tıııı bıldırmcklf"dtr. en mühını vcrını ls.ı!J.l etnıi!klt.'dır. 61 muhrjp, 65 torpidobot. 106 sı Yunanlıların Korfo adasından 22U 

"""' '====================================================== 
----<>- Tımesın si,·asi muhabırı duııkü lıirnıeıte ve 27 si tezgahla olmak kilometre mesafededir. Bu h:·rp 

B" f ··1·k nd S ı · Cunııinghanı bütü.n gayr~line rağ- Umauı, sulh zam•n·-,a ı·ıalyan bt·-1 r are mu a at .. esn. ası a ovn•t ır.urah- üzere. 133 denizaltı ve 7U ıticıım b" ·· 
1 1 

· · ~ ""' 

NO TL A R 

diifrr.anlıiı 

fl .. rkf"~İn bir manisi \•ardır. 
G3z-.t<'l<"rİn de ,,ar. i\1cs~l5, 
•Sun Pu!"lta. nın Ank:ıra nıu
hnhi ri, ikide bir diline dola
nı: ı r: 

llususi arahalr.ra lıt"nzin 
\•e hniy.._·c~k. hu~ust :ırahala ... 
rın ~ •nzini ta 1!dit edilc'-·~k .. 

v .. nihavct, dün haber ye-
rt.vor · 

-- lusu ... i nrahalc-1r seyrüse-
Cerd{"n ınrnedılt.•(ek! . 

llianenıolla ile bu bah•i ko
ll~m ırdtık da: 

- A .. iki ~Öliİm hLL.o;u~i nto
Jn ıhilı olanlar lıunu eb.serıYa 
ke.\ .. ( ve 2e,·k irın deL:iJ bır ıh
li"aç i •in kıı!lan rlar. Herhol
d.. d:ıh:ı. uta•ıdit•. "tahdidi 
t::ıht.lit nH·rhal !eri vark.rn 
t<'JHt tonu 1 "\00 .. 1500 arasın
daki hn~u~i .arabaya J.-fitlh·en 
hen;:in \"enucme,·ı HükU~ıet 
dü ·tinrnez. • 

Di~ rek, de\':tnt C'tti: 
- Egcr lOilO - 1"00 arabanın 

sarfede«•(i brnziııle slokumu-
2u artlır.1cak vep sarfiyalta 
ı....,rrufu trmin edc;,ek•ek ve 
~are lıuyııa mesele yok!. 

Felaketten mana 

çıkarılmaz; amma 

.Roınanvada zelzele lahrıhaı 
yaııtı. Yüzlerce ın~an OldU. bir 
c;ok nuinıur~ler enkaz haJini 

aldı. Romanya istikliılinın, 
Romanya varlığıııuı gcçır
diö-i sars1nlıdun sonra bu 
tabii sarsıntı cidden ti~üJüue
cek hır hadısC'dir; t'cliıkettir. 

Nanemolla ile bu babsı ko
nu<ouyorduk da: 

_ felaketten mana çıkarıl
maz aınn1a, saadt·t de. ichikct 
~ ~ :ft gelir .. dcrJcr, do(ru! 

Di,-cı-ck ifa\ c eıti: 

- Gc<;nıiş ol!i-un! 
Kazanmakla 

kaybetmek 

bir arada 

Nanemolla: 
- Bana öyle bir misol ge

tir ki kaz.anınny1 ve ka:\"bct
me:}'İ b;r arada fopla!'iın?!. 

JHdi. Düşünmeden: 
_ Itumen petrolleri .. , 
Cevabıw verdim. 

A. $EK.1P, 

ı 1 nd • J b · do men ır tur ü e e geçircnıcdt -,i l- rı"nc·ı lilosunun u··ssu·· ı"dı·. Yı"ae barı• hn,s arı ıızerı e .:uvvct t ır lazvık bolile harbe giren Italyan nan- • 
( 

1 
lm ld . k . d M k ti . . ılı lalyan donanmasını, niha)·et, Ta- •amanıııda bu bı'rı"ncı' {ı·• -, •u fırka <B~s lar~ ı 1 inci ,avfada) vaoı ıs o UJlU ,_ anaattn cdır .. u- masının, hava ııvvc crının ~·ar - h 

1
. - w .., 

n~ otdutunu oolı7amamıs, rakat, cıt- Hl ır ezcum e şoy e eme tedır~ mile Ingilterenın ena: onan- '" ~ 1 b 1 1 d k . . Akd . ıl ranto arp •manında, zırhlılarının ve gemı'JcrdAn mu··rekk•pıı··. 

l So ti ':! b l • t - S' ·ı · toplarile değil; faka! tayyareleri- 5 'ıncı· fırka·. Cavour sınıfı 4 zırb-tıkçe anan gürültuden korkarak rt-rya- c vye ere ne vo. a a ısbır il?i masını çok ugraş ıracagı, ıeı ya ı- . b b 
nın om alarile yakaladı. Bir iki h d~ ba~ıaını~tır. Ann~ının feıy.ıdmd.:ın teklıf olunmu.stur"! Bu bapta hıç le Tunus arasmdak.i boğazı kapı- , 

korkan ktıçuk Normın de avazı çt.i:tı.tı 1 mallıinat yoktur Sovvetler kendi yacağı, Akdenizdc İn~iliz ticaret saat i~inde, 3 zırhll, 2 kruvazör, 2 1 inci fırka: Flmne sınıfı ~ alır 
k.uda.r bağırıp ağlamata bas1amı~. gU-ı hevetlerının valnız iktısadi ve sınai gemilerini değil, harp gemilerini mtıavl ınlakruvuör, aldıkları ağır kruvazör, 

yara ar h.arp lbnaoının sular.ı.na . . . rı.illııyu dıoyan mahalle bekçl>1 kap•ya cihetlerinden bahsctm~kledırler. de rahat dolaşlırmıyacaklarını, hat .. ii.ld .. le 
1 

g uıcı fırka: Abruzzı sınıfı z bii-
golnıı•, o uvrda bulunan rıp ratebe Molotofla bırlikıe hic bır zıraal ve- ta Mallayı ıskat bile edecekleri &"om u r veya yas andılar. Zırh- yük hafif kruvuör 
\'ıırdundakı talebe ,~ .. uykud•n u:rana- 11 va ıa.se mutehassısı gelmediihne tahmin edilmi ti. Fakat İtalyan d0- lıların biri Littoriu, diğer iki taae-1 · 

8 
• • 

9 
' • 

il Cavonr (Kavur) sınıfıdır ~ n~ı, ıncı ve ':'ncu mnbrıp f'ıı .. rak m~r11kla ı;ıene<!n>l•re koşmuşlar, so- l.ıakılırsa Almanvanın en biıvük ar- nanması, çok ~riksizlil' ederek • lolılliları: 12 muhrıp. 
t<al)a fırlamışlar. Bazı lcomjUlar da pen- zusı.ı ıolldai maddelerle sınai nıa- bu tahminlerin hiç_birini tahakkuk Littorio s.w..ıfı .. Y~ni .zı!hl~, Littorio sınıfı bir zırhlı da, ora-
eereıe tışu,ınuşterdır. m:..lat koparmaklıt denile-b:lır. Al- ettiremedi. Çünkü lngilizlerin meş- :ı:_;,uoo tonluk v~ ~ atlerı ~o mil- da tahrip edildiğine göre, 1~ 10 ,.,_ 
Bır aralık, oda~a bır i"Y<ell• yata- man lavvare labrıkalJrı filhakika bur bir sözü \'ardır; «Ilarbeden ge- dir. ~tane 381 lık agır lop, 12 tane ne6lııiıı ilk aylarında ikmal edil

ğındaıı tırlayıp olektrıılı yakaıı l'ervın, İngilız tayyare kuvvellerinın hü- ıni değil insandır• derler. İtalyan 152 !ık orta top, 12 tane 90 hk ha- bu yeni zırhlılar d~ orada ÜSl 
çornılll Nermının ayı ıckJmdeJ<ı ,ıyuıı- cu:nları altındadır. Bu sebenle son do, anması, bir darbe indirip kaç- va defi topu ve 441 tane hava , defi ! aişlw demektir. eıı· 
cax. bebeğıni.n kendını yerden yere vu. aylar zarfında Moskova Alınaıı- mağa çok müsait olan g-emilerinin makinelitilleii ile nıücehhezdırler. 
rnra• yuv"rlaııdıı!mı ı:ormü,tür_ ltlt !arın bır çok tazviklerı!l<' marıız fazla sür'atinılen dahi istifade e- 2 katapültleri, 3 veya 4 la)·yareleri 
6,şkınlı<ı geçince. Pervi_n. b•bett yer- kalını_.; olsa gerektır. Stalm ıse bii- demedi. İngilizlerin u'ane halini vardır. Mürettepleri 1350 kişidir. 
dı?n ahnak. ıstemı., bu sctr-r de :veniden tün hututu sıiphesız sımdıve kadar alm~ olan yüksek denizciliği ve Conte tli Cavour sınıfı ise, tamir 
bır çıflılı: koparmıstır C"UnJcu, bebe~:n tesbıt edilmış ol.an muahe<le\•ı un- Cenubi Amerika sularında Alman ve ıslah edilerek yenileştirilmiş o
:~nsınden kocaman bır fare, uzeruıefzava h~zırdır. <;.ur:ıkü onun icın bu cep zırhlısına hafif kru\·azörlerle lan 4 eski rırhhdır. Bunlar 23,622 
,Jogru tırı.ını~ '"< kaçınışlır oazarlıcın en b~vill< faıdesı Hıt!eri indirdigi darbe İtalyanları d.ab.a ıoaluk, sür'atleri Z7 mildir. 10 tane 

Anlaşıldı~ına gore, bır •• ve b:r ma- lıa ka vı rlcrde ı:;cal etr- ek olacak- h:ırbe girmeden yıldırıru tı. Harp 320 Jik ağır, 12 tane 135 li.k orta 
maile batkım velv•lrye vetıp lcli.şa diı_ ! tır SlaLıı bu l!ibı vasıtalarla hic ba<ladıktan sonra, İngiliz Akdeniz top, 10 tane 941 h.k hava defi topu 
,urcn bu hAciı.senııı •~l,•bı sudur: Oç; ol~az.sa bır H' belkı de ikı uç se- donanmasının limanlarına saklana- ve 39 tan~ hava defi makinelilüfe-

1
~.ışındakı ınıııi mıni l\erının, ıunduz-ındık bıı zaman.kazannıak fırsatını cağını sanıyorlardı, Fakaı İngiliz- ği, 2 katapülı ve 4 tayyare taşırlar. 
:len annesinın kcndısine verdıı!ı lo'-kola- r-lde dcr('l!l umıdındedır ler, Fransız donanmasının zırhlı Mürettepleri 1130 kişidir. 
t ve piskuvılerden birer parça da be-ı Daly Herald ı:ıazNcsının diolo- filosunu imha ettikten sonra da, ı T h . ed'J d·-

• ~· "'' n ağ;,;ına sıkıştırını~tu. rC'be:tın mat!k muhabırının fikrınce. Ber- ~nyet fanJ enerjik ve ınüteerru: . 8 ~ 1h~n. ~P.~r kn1vazör)e
ekr '~uı da da t,1r dcll:< vıırctıı·. tfe-1.~ lın. Sov1·eı Rus yadan büttın Avru--1' da~randıla~. ller yerde İtaJvanla- brm ısı an k ıJdırılmcnıistir. Eğer 

ı:· a:. 1 • . • · • un ar altr ru .. ıa 
her•e• uyud,ktan :;onra çı".•n kooaman. P~ ve A!rıkanın mıh ver dcvletl~rı rı aramağa başladılar. Ra.st;ıreldik- vazo.~e u,000 lon-
bır fare bu dchkten bt.~b tın ıçcı ısıne nufuz sahac:;ı olarak tanınmasını ıs-, leri zaman, karşdarındakının sayı lnkt~~lar ve esa .. sllabları 8 tane 

1., çıkoıaıa ve pısku;·ılrrı v•meğe -tt\'eccktır. Buna mukabıl oazarlık- üstünlüğüne bakmadan hücum e- Z03 luk toptur. Sur'atleri 32 ile 39 
~;r:şırken. bu gurultu ha.;).tl oJrnvş ve ta ~usvaya 1'ürktvcnın &va k1s- derek ya. n1ağlit:p ettiler veya ka- ~1~ ~ra~1ndadır. l\lüretteoleri 335 
l'<'r\' nı Kork ·lıııuşıu• ~111 Irak. ıran, Afl!anıstan ,.e belki cırdılar, Itai)·anlann yılgınlığı da- nşıdır. ltalyaıı hafif kruvazörleri 

Bır'Z onr.ı. p,·n·ın· kap•ı-ı açarak, 1 ne Hindistan verilt'Ceklır Muha- ha arttı; nihayet, İtalyan do..- ise '7U3 _ 6941 _ SIMIS _ 7874, ea 
ı ıpımn onOn•te b<!kky•u ınahalle bek-j birin fı!trın.ce, Molotof un __ bu hu- ması üslerinden cıkm~z oldu. ı küçükleri ise 3... kibar loulnlı: l ~• vo '1ler k ı koınşutanna, bu sa- ıs"slakı rolu valnı7 1evahırı ~oru_~ . 1939 yazında,_ Warspı_te ~ırhlısile olmak ım.. M tanedir. Bani., hep 

l rıp v.ık ay aola,ıııı• ve u<p oerab•• l \'acak bir rolden ıbaretlır Cunkü Istanb~la _gelmış olan Jngıltere:'in l 152 Uk toplar teşırlar. Sür'atleri 
JuluşmuşIM'dır. c_a,l.ırı evvelden tesbıt edı T.ıştlr. Akdenız fılosu kumandanı Amıt·al :ıs ile 42 aıd arasınd.adır. 

• 

* Bi_r tek han baskını neticc!İn
de, ltalyan donanması, 6 :nrhlıs
dan 3 tanesini, 7 ağır ve 14 hafif 
kruvazöründen 2 taaesinı kaybeı
mi ; bilhassa zırhlı bakımııtdaıı çok 
~ayıflam~br. Çiin.kü zırhlı zayia
tı mevcudun yüzde 50 •i demektir, 

İngilizler, bu munffaltiy_etia 
verdiği yüksek miReviyatla ltal
yaolann ·Bizim dcııiz• dedikleri 
Akdenizi onlara ·dar df'niz, haline 
getireceklerdir. «Mısıra kaçtım, 
kurtulamadım• diye bir sil% vardu; 
İtt1Jvan donanması, artık Adriya .. 
ligi~ en dibine de kaçsa İngilia 
bombalarından kurlulaınaz, Çünkü 
İngilider, İtalvanlann huı:nnnllJl 
dibine ıı;elmiı;lerdir. Onların Ya
nan adalarına ve ilılerioe yerlc.
melerini lemin edeıı bWıat İtal
yaıılar olduP-una göre, h• 'belaJ1 
kendi ~arma kendileri ılavct 
ebnişlerdi.r. Kaadi tlüşıea aiıam-



SAYFA - f 

Yunan ltalyan 
harbi 

f KD A M 

Bugün Mısırın Italyan harb MOLOTOF 
Son kararı geml•ıerJ•fiJ•n (Ba~ ta.rafı 1 inci sayfada) 

hususi kurmavı hazır bulunmuş
lardır. 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) b C k 1C0 İ y 0 r yar J S] bat t} ZİYAFETTEN SONRA MÜZA-
eden hava subavlarından biri de- KERELERE DEVAM EiDİLDİ 
mi•tir ki: (8'makı.I....., d-l (Baş tarafı 1 inci sal·fada) Hitlcr tarafından Molotof şerefi-

8.00 Program 
8.03 Müzik 

•Bu hücum, harp ibaşladığından- nında barbetmelidir. M,.ırın se- Hatırlardadır ki, italyanlar tarafın- ne verilen ziyafetten sonra von 
beri yapılanların en mükemmeli- yirci kald1ğı bir harp sonunda, dan neşrolunan ı2/ll/940 resmi tebligi R1bbentrapun ve Sovvetler Birliği 8.50 Ev kadını 
dir. Bom.ha isabet eden bir petrol muzaffer İngiltere, tam istiklal is- bir harp gemisinin ciddi surette hasara haricive komiser muavini Dekana- 12.30 Program 
deposunda yangın çıkması üzerıne tiven Mısırlılara; uğradıgm1 itiraf etıniştir. l..ofun i<\tirakile siyasi müzakerele~ 12.33 Müzik 

8.15 Ajans 
8.30 Müzik 

bütün şehir ve liman ışığa boğul- l'li · · Bu ıaarruzn istirak eden tayyareleri- re devam edilmiştir. •2.50 Aı'ans 
l d •- Peki amına, siz istik a nızı 

18.40 Müzik 
19.15 Müzik 
19.30 Ajan• 
19.45 Müzilı: 

20.15 Radyo gu. 
20.45 Miizik 

muştur. Ben, yangın baş a ıktan ve vatanınızt müdafaa etmek için nıi1.den ynlnız ikisi dönmemiş ve düş- Dün von Ribbcntrop tarafından 13.05 Müzik 
sıonra geldif(imden bom<balarımın man ıebli•Jerindcn anlaşıldığCna göre Kaiserhof otelinde Molotof şerefi- 13.20 Müzik 22.30 Ajans barbetmediuiz ki. Sizin i(in ben • 
hepsini va~ın mındtakasına atarak kan döktiim, diyebilir ve 0 vakit bunların mürettebatı esir düşmüş\Ur. ne verilen kabul resminde kısa nu- 18.00 Program 22.45 Müzik 

21.00 Müzik 
21.30 Konuşma 

21.45 Müzik 

tal ;;batı tamamla ım.• İngiliz donanması İtalyanların Trab- tuklar teati olunmuş ve Alman- 18.03 Müzik 23.30 Kapa.ıMş 
bu müskit itiraza veriJ~cek cevap ~============:::::::= Avlonyaya yapılan gece hücwnu b ' Jusgarpteki ordularile olan muvasala- Sovvet münasebetlerinin samimi "' 

d b b ıl b b bulunamaz. Bunu söyletmeme, ı- M 
1
• 1J"ı Şef esnasın a u sır ay at an om a- Jarını da mühim surette iz'aç etmiştir. dostluk mahiyeti tebarüz ettiril-

ların hepsinin hedeflerine isabet likU; 9/10 İkincitE$rin gecesi donanma Si-~ m1sir. 
ettiğini müşahede etmiştir. Bir •- Biz yurdumuzu ve istikliili- di. Berraniyi mm·a!fakiyetli surette Berlin, 13 (A.A.) - Bugün B. Molo- (Basıaıırfı 1 inci saııfada) 
cephane deposu olması muhtemel mizi müdafaa ıçın, yüz binlerce bombardmsn e1nıişlir. Diğer tar<:ıftan tofun Hitlere yapt1ğı ziyaret dört saatten sünde Reisicum11ur, Ankara civa
bulunan hedefte in!il3k vukua gel- kurban verdik; tanı istikl.3.l kılıcı- denjzaJtı gemileı·imizden birisi bir des- fazla sürdüğü ve bu müddetin üç saatin. rında yap1lan son kazıların netice-
mistir. n1ızın hakkıdır, diyebilmek lizım- troyer himayesinde seyreden iki gerni- den fazlasının evvelce bildirileJl milza- ]eri hakk..:nda verilen izahatı din-

Ynnan Kralının Sivil dır ve bu da, ınüstevliye ka:·~ı Mı- den mürekkep oışeci kafileye taarruz kerelere hasredildiği öğrenilmiştir. }emişler ve milli tarihiınizin aydın-
Ha.l.lıı::a Mesajı s1rın da harbe girmesile kabil olur. etmişiir. Bu taarruz neticesinde ağır su BULGARİSTANDA AKİSLER lablması hususunda Fakülteye dü-

Atina, 13 (A.A.) - Kral İl<inci Mısırın bugüne kadar tuttuğu rette yüklenmiş, 3.000 tonluk gemiler- Sofya, 13 (A.A.) - Ha\•as ajansı bil- şen vazifelerin ehemmiyetine işa-
George, İtalyan tayyareleri tara- yol, memleketi vaktinden evvel, den biri batmış ve diğeri muhakkak su- diriyor: ret buyurmuşlardır. 
fın~an }Jıc>.mıb~lJTlan .~il~n şehir: boş yere bombalann1aktan kurtar- J rette has.:tra uğramış ve muhtemel su... ,Bulgnr eik3n umum iyesi B. Moloto- Coğrafya_ Enstitüsünde milli kis-
lerın. halkına gonderdıgı bır mesaı mak gibi bir fayda temin etmiştir; rette de batmı.ştır. !un Almanyaya yaptığı seyahate çok vesile Türkiye coğrafyasını vü-
da bır<;<>k açık şehırlerc ~e~ıh e- ı fakat bundan sonra, bu vaziyetin İKDAM - İtalyanların Littorio sıru- büyük ehemmiyet vermektedir. 

1 

cude getirmenin kat'! lüzumu ii
dılen du~anın .~lçak<;a hucumun- 1 devam edcmil·eceği, bombaların fından olan 35 bjn tonluk zırhlıları do- Bulgaristan, eskiden Almanya ile zerinde duran Milli Şef, Enstitüye 
da SIVll ha~kın olumunde~. ve y~- Kahire bostanlarına düşmcğe baş- nann1anın en yeni cüı.ütamlandır. Bu Sovyet arasındaki rekabetten zarar gör- değerli çal~.şma direktifleri vermiş
valannın ıl"Jlhasindan muteve~_lıt lamasından an1aşılıvor. Bu bonıba- mufuln olan zırhlılardan iki tanesinin müş olduğu için Berlin mi.il§.katından tir. 
teessürü11 kalbınj kapladığın.:. so.y- lar Mısırlıların Jıa;bc girıncınelc- in~antı bitmiştir. Littorio zırhlısı Ceno- kayıtsız ve şartsız olar.ak sevinmekte ve Yaşıyan Diller, Kliısik Diller ve 
liyerı;,k ezdimle şöyle demektedır: rini temin için atılmış tehdit bom- vada techizatı ikmal edilerek geçen Berlin mzükaerelerinin bilhassa Balkan Felsefe Enstitülerinde, Milli Şefi-

..... Duşman: an~~ak v_e. tatbı~ :t- balarıdır; fakat Grazyani ordusu, Niayıs ayında aynı sınıftan olan Litto- meselelerine tahsis edileceğini zanney- terti·binden 
tıgı us_uller.ı goıımek ıçın butun ilerlemeğc başlayıp da İngiliz or- rio Vencto zırhlısuıdan bir halta sonrn lemektedir. miz kütüphanelerin 
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FOSFARSOL 
en birinci 

Kan. Kuvvet ve iştiha Şurubudur. 
İİll•••---• Her eczanede bulunur.-------

ı·----------------------Hakiki bir tiryaki için, alıttığı sigara ne ıse ... 
ağzının tadını bilenler için de: 

HACI BEKiR ŞEKERi ODUR. 

Ali Muhittİil Hacı Bekir 
Merkezi: Bah(ekapı, Şubeleri: Beyo!lu, Karaköy, Kadıköy 

Toptan sipari~ iç in tenzilat yapılır. 
Bah~ekapı, İstanbul Hacı Be kir Ticarethanesinin Merkezine 

müracaat edi]m esi rjca olım ur. 

Maliye Vekil etinden 
Gumuş yoz kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Gümüş yüz kuru.gsJukların yerine ,Umüş bir liralıklar darp ve piyasaya kA

f i miktarda çıkarılmış olduğundan gümüş yüz kuru;3luklann 31 ıkincikAnun 

1941 tarihinden sonra tedavülden kaldınlması kararlaştırılmıştır. 

Gümüş yüz kuruşluk1ar 1 şubat 1941 tarihinden itibaren arbk tedavül 
etmiyecek ve ancak yalnız mal aand'.k larile Cumhuriyet Merkez Bankası ,u• 
belerince kabul edilebilecektir. 

E1ınde gümü~ yüz kuruşluk bulunanların bunları mal sandıklarjle Cumhu
riyet Merkez Bankası şubelerine tebdi1 ettirmeleri ilan olunur . .:70025> <10216> mede~ı dunyayı, h_~rab~lerı ve dusile muharcbeı.·e tutuşunca, o bahriye nezaretinin emrine verilmiştir. Slav bjr memleket o1an ve Almanya- memnun olmu~lar, talebenin ki

yaptıgı kurbanları ııormeııe davet insan kavnıvon Delta Mısır harbe Bu •ınıftan diğer iki zırhlı yani İm- ye da askeri mukadderat ile bağ! olan· tap \'e not ihtiyaçları üzerinde du
ederim. Bütün bu h~ksız v_e kanup- girse de g-irınesc de, :Uerhametsiz- pero ve Ron1a genıileri o tarihte henüz Bulgaristan, ekalJiyetler meselesinin a- ~ rarak ilmi neşriyatın çoğaltılma
suz hareketlere, mutecavızın kah- ce bombalanacaktır. Vaziyet böyle tezgahla idiler. İnşaatın bir an evvel daletle halledileceğinin en iyi garanti-\ . b . rmuşlardır. Reisi
peliğine karşı, yuvalar~ ve mabet- olunca l\olıs1r artık bugün kat'i ka- ikmal edileceği İtalyanlarca iddia edil- si olarak tliıkki ettiği Alman - Rus mu- sını hemır T~J~ n·ı Ed b' t ' 4433,25 lira keşi!Ji Gureba hastahanesi dahılıye anljsi kalorifer tesisatı 
leri için carpışan or·dularımız, veri- rarını ~·ermcİjdir. mekte idi. B. Mussolini'nin bilhassa karenetini teveccühle karşlar. Ne Al-] cum. ~-r' .... ur . 1 ve .. e! ıya 1 ikmtil jşinin açık eksiltme ile ihalesi 29/11/940 Cuma günü saat 15 de Rek-

Üniversite A. E .. P Komisyonundan 

lebilecek yegane cevabı vermek- B k .. ı b. ültimatom müftehir olduğu bu sın1f gemilerin tes- nıanyanın ne de Sovyetlerin Balkan-\ Ens:ıt~su~un b~assa Türk_ gra- törlükte yapılacaktır. İsteklilerin 333 liralık ~uvakkat teıninat makbuz ve 
te~.• . kı d şek]~nd:r:~~bi~~;~ e ır lihatı şudur: larda hakszlığa uğramış bir Bulgaristan merı uzerındekı çab.şrnaları ıle a- en az 3000 Jiralık bu gibi .işler yaptığına dajr Jstanbul vilftyetinden ihaleden 

"'Be~ak~d:n hak;,1n :~h-peceslne İtalyan ordusu, Sidi Barrani'den 15 pusluk yani 38 santimetrelik 9top,1 görmekte hiç blı· ınenf~atleri. yoktur. 18.kadar olmuşlar, o'..:Lıllarda okutu- üç g eünvvel alınmış ehliyet Yesi.kası ve 940 yılı Ticaret Odası kf~ğıtlarile 
taarruz.a uanvan ve bu kadar kah- ileri~.·c doğnı bir a .. dıın da.ha attığı 6 pusluk yani 15 santimetrelik 12 top,· JAPONYADAKI AKiSLER lacak gl'amer kitaplar,nın en kısa gelmeleri. Şartname ve mukavele projesi, keşif cetveli hr gün rektörlükte gö-

" d H k" b h 3.5 pusluk 12 tayyare dafi topu ve 401 T. okyo, 13 (A.A.) - Harıcıye ne - bı'r zan1anda hazırlanması arzu- Mil' u"r. c10803> ra manJık ve fera"at aöstercn siz- takdır. ,e, Mıc;ır u ume.t~, u a-. 1 
~ ~- k 1 "'J 1- h b tayyare da!i mitralyözü. zaretı na.mına bey. •.natta. bulunmağa 

!ere en samimi seliımlarımı "Ön- re etı ita 'anın u. ~sıra ı anı ar ı sunu izhar eylemişlerdir. 
' " l"kk' d k ı 'l · En son sistem motörlerle bu gemile- mezun bır zat demıştır kı: derı·r ve c~•aret ve azım w,vcive e- te a . ı e cm ve ngı terenın ya- R . . h b . t 

= "" · d h · · k d k rin sürnti 30 ınili tecavüz etmektedir. japonyann :rı.Iosko\'a büyük elçlsi Ge- eısıcum urumuzun u zıyare -
derim. Cünkü, geçirdı.~iınız btitün nın a mu asamata ı.ştıra e ece - Her gemide 3 ta,yyarc vardır. Bu sınıf neral 'fatekava harjciye koıniseri B. leri dört saat kadar devam etmiş, 
zorluklara rağmen muzaffer olaca- tir. zırhlılardan ilk iki tanesi 1934. senesin- Molotofu ziyaret tarihi olan 30 Teşrini- Fakülte tedrisatı ve idaresi hak-
tız.> denilmektedır. Ve İtalyan ordusu yürüyiince de, de ve diğer ikisi 1936 senesinde tczgfı- ev\·clden beri Sovyet erk5nile görüşme-

Metaksasın 
Mesajı 

(Baş tarafı 1 incide) 

di manevi kuvvetlerimizin sc!er
bt'rligıne sıra gelmıştır. (Uzun al· 
kı,ıarJ. 

Bundan sonra Metaksas ziyareti
n in sebebını ııaha geçerek ezctimle 
demi<>-tir kı: 

•Benim bu memleketin siyasi 
hayatına dahil ettıgim unsur, İlk 
ve Orta<'ağlarda Yunan mılletine 
h"r zaman zafer temın etmL> olan 
unsurdur. Ne zaman bu unsur ek
•ik olmuşsa, entellrktliel muvaffa
kiyetlere raii"men 1 şehırler ortadan 
kalkmıştır. Son asır zarfında ek
sikligıni gördüğtimüz, yoksuzluğu 
büvı.ik fel&ketler duğ'ııran bu un
suı·, disiplindir. Kölccesine bn· ita
at değil, şuurlu ve ıstıyerek bir 
itaattan bahsetmek istiyorum. 
(Allmlar) Bu disiplin sayesınde 
bugün karada, denızclc w ha\'alar
da muzaffer olan askeri kuvvetle
ı·ımizin bünııesini vücude getirdjk. 
(Sonsuz alkışlar) Yine bu disıplin 
snycsinde Yunanlılık yekvücut o
Jarnk dünvanın her kôşcsinde kı
yam etti. Bu disiplin Yunan ,gcnç
li!!ini canlı ve muharirı olarak a
' :ı!.landırdı ve diL>mana karşı 
~t·Yk, intizam ve kat'i_vetle yürü
ci:ı. ( Alkı.~lar yaşa seglerı). 

•Yunan milleti, sizi böylece, hep 
lıir arada, harekat:nız<la tamamen 
şmırlu .olarak 28 ilkte>rin 1940 gü
nüne kadar ~ötilrdı.im, ve hepiniz 
benim ağzımla düşmana şu ceva
bınızı verdiniz: Cesaretin varsa 
gel. arazimizi al (Al~ tufanı). 

F;krin ve manev;vatın tefcvvu
ku olmadıkca hiç bir maddi müca
dele vücut bu!anııvncağı gibi de
vam da edemiyeceğini tebarüz et
tiren Başvekil bütün münevverler 
orduşunu sistematik mücadeleve 
d avet ve btı hususlarda sarfedıle
cek gayretlerde gazetele~de genç-

Mısır, kendi yarısı kadar bile nü- ha konulmuşlardır. Gerek Vittorio Ve- nıiştir, 
fusu olmıyaıı küçi.ik, fakat kahra- neto ve gerek Littorio Triyeste'de ve 1 

kında memnuniyetlerini izhar bu

yuran Milli Şefimiz saat 20.3il da 
Fakülte talebe ve profesörlerinin 

candan tezahürlerile te.;;yi edil
mişlerdir. 

man Yunani!;.tanı örnek tutarak Cenovada 1936 senesinde denize indiril
harbe girınelidjr, Eğer, İtalyanın, dikleri vakit İtalyan kral ve kraliçesi 
Mısıra karşı barbetmek istemediği bu merasimde hazır bulunmuşlardı. 

İmperoy~ gelince onun denize tenzil 
)'ofundaki teminah doğru ise - ki 
biz buna inanmıyoru1 - bu enerjik 
karar karşısınd3. durması 13.zını 
gelir. 

merasimi ha\-a muhalefetinden doJayJ 
1939 Sonteşrinine tehir edilmiştir. Bu 
sınıf zırhlıların mürettebatı l 600 k;şi· 

dir. 
Mısır için, harbe girmek kara· Cavour sınıfından z.ırhlılara gelince, 

rını vermekten başka, şerefli çı- bwılar da Conte di Cavour, GiuUo Ce~ 
kar yol olmadığı meydandadır. 

Abidin DAVER 

liP'in unutulmasını bilhassa tay

sive ederek şöyle devam etmiştir: 
Gavretlerimizi bu suretle birleş

tirdikten sonra Yunan milletine 

sövlemiş olduitum şevi size burada 

tekrar edivorum: •İngiliz müttc
fikJerımize sıkı bir surette merbut 
kalarak muzaffer olaca~ız.> - coş
kun alkl.')lar - . 
Yunanlıların şanı, her zaman za

ferden üstün tuttuk}arını da unut
mıyalım. 

Simdi hep bir ai!ızdan Salamin 
destanının oon beytını tekrar ede
lim: Bu mücaddclerin en büyü
Wdıir.• 

General Metaksasın sözlerini bi
tirm'°'si üzerine. dinmıven büyti·k 
tezahürler yapılmıştır. 

GİRİT KADINLARI ASKER 

OLMAK İSTIYORLAR 
Hanya, 13 (AA.) -Reuter ajan

sının hususi muhamiri bildiriyor· 

Yunan Kralına Girid kadınları 
bir tel11raf göndererek itaJ yaıılHra 
karşıharbetmek icın kadınlardan 
mürekkeo bir bölük teskıl etmek 
üzere müsaade talep eylemışlerclır. 
Giri<l dafrlarının ortasında La.sıti 
ismini tasıvan meşhur bir ova var
dır. İtalvanlara karsı harıbetmek 
istivan gariınlar bu mıntakada bu
lunan köylerde vasıvan kadınlar
dır. 

sare, Caio Duilia ve Andrea Doria'dan 
mürekkep olmak üzeT"e dört tanedir. 
Bunlardan ilk ikisi 1911 senesinde de-
nize indirilmLşler ve 1933 _ 1937 senele
ri arasında tecdit ve tamir cdilmişler-
dir, Diğer iki tanesi 1913 de denize in
dirilmiş ve 1037 - 1939 senelerinde tec
dit olunınuş1ardır. Bunlar 23629 toni
Ultoluk zırhlılardır. Mürettebatları 1198 
kişi, süratleri saatte 27 mildir. Bu sı
nlltan olan beşinci bir gemi yani Leo
narda da Vinci, 1916 senesinde ayru 
Taranto limanında bir infil5k neticesin
de berhava olmuştur. Bu ztrhlılardan 

ilk ikisi 12,6 pusluk 12 topla, 4,7 pus
luk 10 topla, 3,8 pusluk 8 tayyare dafj 
topla ve 36 t9yyare da!ii mitralyözle 
mücehhezdir. Diğer iki tanesi 12,6 pus~ 
luk 10 topla, 5,3 pusluk 12 topla, 3,5 
pusluk: 10 tayyare da!i topuy1a ve 39 
tayyare da!ii mitralyözle mücehhezdir
ler. 

ÇÖRÇİLİN AVA't KAMARASINDAKİ 
BEYANATI 

Londra, 13 (A.A. )- Bugün Chur
chill Avam Kamarasına girdiğı zanıan 
mes'ut olduğu halinden anlaşılıyordu: 

Az sonra Avam Kamarasında söz a
lan Churchi11, cMeclise iyi bir haberim 
var.ıı demiş ve bahriye nezaretinin teb
Liğini okuyarak İtalyan donanmasına 
indirlen ve bu donanmayı metlU.c bıra
kan darbeyi bildirmiştir. 

Tebliğ okunurken B. Cburchill'in söz
leri alkış tufanile sık sık kesilıruştir. 

Teblığ okunduktan sonra ChurchHl 
demiştir ki: 

Bu şanh menkibeyj meclise bildir -
meyi vazife bi1dım. Tam muvai!akıyet
le neUcelenen ve donanmaya mensup 

Söz dejjil. iş 1 
(Baş tarafı 2 nci sayfada) 

Hayır; bu kere artık Aıncrika
mn da başka bir yol tutmak üzere 
olduğu anlaşılıyor. Nasıl ki İngil- Orduya hediye 
tere tehlike ta kapısma yani Manş (Bas tarafı 1 inci s~yfada) 
sahı!ine gelmedikçe kuvvetli bir atla teberruat yekünu 1100 porçayı bul
harekete geçmedi. Amerika da öy- , muştur. Şişli Halkevinde teşekkül eden 
lece biitün Avrupa kıt'ası istila e- kadınlardan nıürekkep büyük komite 
dilmedikcc, hc1c Japon.va ve belki bugün toplanarak mi..ıhim ınikyasta fa
dc Sovyct Rusya Cernıcnliğc iltl- aUyete gcçnıek üzere yeniden kararlar 
hak eylcnıedikçe \'aziyetin vaha- ittihaz edecektir. 
metine inanmakla beraber tedbir Şişli Ba1kevine, önümOzdcR:i beş on 
almağa lii'lum gönnedi. Fakat Av· gün içlııclc, on bin parçadan fazla te
:rupa bir1ii{i karşısında A.n1erika berril te· :n edileceği tahmin olun
yarmın iktısadi, hatta siyasi ha- maktadır. ı 
kundan kendisine ne ]1azırladığıru Şehremini Halkevine, dün, Ahmet. 
sormağa başlıyor ve Bahriye Naz1- Uırafından iki, Muazzez ve Dürriye tara
rı nihavct ı·ealist bir cüm]e ile sö- fından da ikişer çift yün ı;orap teberru 
züne nihayet veriyor: . edilmiştir. 

.Bu tehlikenin önüne sözle .~eç- Bakırköy Halkevine, Kartaltcpede 
miyeeeğiz. Yeaane çare buna ıcra- oturan Ankaralı Ziya tarafından 26 yün 
atla karsı kovmaktır.• Sclinik fanilası, 26 kazak, otuz çift eldi-

Yani J.ftf rle~il. iş zamanı gclıniş- 've:ı, otu.z çift de yük çorap teberrü e
tir. Bu ifadeyi ''<'ni bir yolun işa- 'dil:1ıiştir. 
retçisi gibi ~elakki etmek hata ol- Beşiktaş Halkevine, Serencebeyde o-
masa ırerektır. 

Hüseyin Şükrü BABAN 

hava kuvvetlerine büyük bir §erei ka
zandıran bu azimkfır hücumdan sonra 
İtalyan zırhlılarından ancak üçü muha
rebe edecek bir vaziyette bulunmakta
lır. 

Akdcnizde bulunmakta olan den.iz 
kuvveUeı·inin muvazenesi üzerinde mü
essir olacak olan bu netice bütün dün
ya bahri vaziyetinde de ak.isler yapa
·aklır. 

İNGİLİZLERİN BAŞKA BİR HÜCUlllU 
Londra, 13 (A.A.) - Antirallık daire

sinden teblnğ edilmiştir: 
Hnfi! kuvvetlerjmize mensup bir de

niz filosu 11/12 Teşrinisani gecesi Ot -
ranta kanalı dahilmde iki deslrOyerin 
refakatinde bulunan dört İtalyan iaşe 
vapurunu yakalmıştır. Vapurlardan biri 
derhal, diğer iki vapur da müteakiben 
batırılınıştır. 

turan belediye mühendh;:i Cevdet tar.:ı-

fır.Jan on çift yün çorap YeriJmiştir. 
Eyü pHalkcvine., ilk teberrü, dt.1'1, 

isminin neşrini istemiyen bir zat tara
fından yapılmış ve bü çift eldiven, bir ı 
çüt çorap, iki yün fanila verllmi.ştir. 

ASKERLiK iSLERi 
Yedek 

' 
subay olacaklar 

çağırılı yor 

Bevoğlu yabancı askerlik şube
sinden 
Bevo~lu, Besiktas kazaları mm· 

takasında bulunana yabancılardan 
yedek subay yetisecek kadar talı
sil !1Örmüs ve askerliklerine karar 
verilmış olanlardan mubtellf se
beplerle simdive kadar sevkleri 
zeri kalmıs olan!;ırın acele şubeye 
müracaatları ilan olunur. 

BÜYÜK TARIHl ROMAN No: 50 fızları nihayet teslim bayrağını çekti- le idi. Düşman muh,atızları d a çoktu. hafızları koruyordu. Padişah, Granı 
ıer. Fakat, SikJos kalesi müteaddit hil- hem karadan, hem de nehirden muha_ 

Bütün bunlar olup biterken daha cumlarJa ve topçu ateşHe kahran ve, sara etti. Büyük Türk toplarile döYme-

Yazan: M. Sami Karayel 

padişah ordusu yolda idi. Meydanı mu- cebren fethoJundu. ğe başladı. 1 

harebeye gelınemıst1r. .:iDclos önüruie bin Kırım atlısı, :;se- Gran kalesi muhasara edilip hücum- ! 
Gbrüh.ıyor kı, yüz bin kisilik düşman mendıre Beyi Tekezade Haci Mehmet lar yapılırken Serhad Beyleri etrafı ta· ı· 

kuvvetı pad!şahın yola çıktığını haber Beyın, More Beylerbeyısi Turhanzade ramaya çıkarıldı. Bu, akınCl'~ önüne 
alır aJmc:ız kaçmıştır. ~leh.met Beyin, kuvvetleri de gelip pa· gclC'n yert talan edıyorlardı. J 

Padışah, Valpo kalesi fetholunduğu dışah kuvvetlerıne iltıhak etmır;ılerdi. Gran'ın muhafızları Almanlar, İspan-
zaman Esek önüne henüz gelmışti. Afmaıı Avusturya, lta·ıya, Flemenk, yollar, İtaJyanJar, Macarlar, İslıivlar- ı 

Bu, siddetli çarpışmalar olurken pa-,yaklaşm~tı. Macaristan için~e- yürüyor_ Padışahın oğlu ~ehzade Beyazıt Sul- İspanya 'u~b .. kuvvetleri şimale ve i- dan mürekkepti. Çok kuvveUiydilcr. 
tişahın sefere çlklığl, Rumeli ve Ana- du. Düşman eııne geçmış kuçük kalele- tan da beraberdi. Bu sıralarda Budın çerlere doğru çekiliyorlardı Kale de fevkaliıde metin tdi. 
dolu askerlerinin Tuna üzerinden he- ri bırer birer zaptedıyordu. valisi Bnli Paşa vefat ettı. Yerine kar- KanunJ, debdebe ile Budine girdi. Kale muhafızları muteaddit Türh 
rekete geçtiii haberi geldi. MubaÇ Beyi meşhur Serhat Beyleri- deşı Mehmet Paşa tayın olundu. Meh- Kralın sarayına .ıronakladı. Akdolunan hücumlarını dfttıiı· Jaoın 

Yüz bin kişilik düşman ordusu Budin mizden Kasım Bey de Bosna Beylerbe- met Pasa Semend1re sancağı beyi iken divanı hümayunda Valpo, Siklos., Pece hücumlarını defettiler. 
kadar kuvvetli olmıyan Peşte kalesinı yine iltihak etmişti. yararlıklar gOstermış kahramanlardan- k;ıJelerıni fetheden gazilere ihsanlar ve_ Fakat, Türk dil!iverle-rinin hücumu 
bile zaptedemediler.. Köstendil beyi Hızır Bey, Avlonya dı. Zaten Balizadelerın hepsı kahramao rıldi. ~edit idi. Bilhassa; Türk topçl.l.$\l kah-

Gerek Budinde ve gerek Peı\ede bu- Beyi Mesih Bey, İnebahtı Beyi BaHza- idiler. Devlete büytlk yararlıkları do- Sancak Beyi Murat Beyin tahsisatına hardı. • 
lunan Sekiz bin Türk siJahşôrü ve de Ahmet Bey maıyyetlerl, askerile k:unmuştu. otuz bin akçe llfıve olundu. Oğluna on Bir top mennisi Gran ,ehrJJ?lll mu-
loplarile düşmana uı.un müddet mu- gazilerin imdadına koştular. Birleşerek. Kanuninin ordusu Siklos önüne var- hın kuruş tımar ihsan edıldi. kaddes kilisesin.in müzeyyen kubbesırit 
t:avemet ettiler.. Valpo kalesini muhasara ettiler .. Va1po dı. Ve, orayı muhasara etti. İcmde kül- Bu sırada büyük muhasara topları deJdi ve harap etti. 
Padişahın Macaristana doğru çıktığı- kalesi müthiş bir kale idi. Dil$rnan liyetli dtişman kuvvetlerı vardı. gemilerle 'J'una tarıkile geldi. Toplar Nıhayet, muhtelit dtişman kuvvetleri 

111 haber alan düşman kuvvetleri ku· Murat ve Kasım Beyler Peçe taraf- Gran kaJesine doğru yola cı.karıJdı. Türk hücumlarına mukavemet edeme2 kuvvetleri mukavemet ediyordu. Bir G 
manda.nlan derhal korkulrından mu- lanna sevkolwıduJar. Bu iki sancak ran kalesi mUhım mevkilerden idi oldular. Teslim bayrağını çekti1er. müddet sonra Rumeli Beylerbeyisi Ah- G b T 
basarayı re.file şimale doğru çekilip beyi Peçeyi zaptettiler. Kil~eleri ca • ran ne rınin tınaya döküldüğil yer- Türk lruvvetıeri Graruı gird~. Kanu-
:tabyoldu1ar.. met Paja kuvveUe.ri kale önüne geldi. mie 'Lahvil ettiler .. Peçe, tam yüz eJLi 

1 
dedir. o1 Süleyman Gran ahalisine dokunma-

Şak.a değil, Türk ordusu padi§ahlan Tovlar lie karıştı. sene Tilkr elinde kalınıştır. Ve, mülurn Gran, Şimali Macaıisf<ı.nın kapısı dı, Mukaddes saydıkları yerlerı ken0J-
başında geliyordu. Bosna Beylerbeyi Valpo lralesine üç bin gülle atıldı. nıerkczlerimizden biri olmuştu. mesabesindedir. Burası vaktile Kralla· lerine teretkti. KraHann mukaddes mc ... 
olan paea1 Padişahtan aldığı emir üze- Ka1ebent1eri yıkıldı. Türk sipahileri Padişah, Siklos önünde ı;ok uğraştı. rın makamı idi. zarlarını ve kiliseyJ ahaliye bıraktı. 
1'iııe 701.a cık.ın.wt.ı. .Rudin "e PeateYe • doludiz:&in hücum ettiler, Kale muha- Siklos kalesi metindi ve, büyük bir ka- Gran kal~ kuvveW düşman mu.. (Da-1.ıa var) 

Devlet Demir yolları U. MUdUrlüQ'inden 
Muhammen bedeli 18900 lira olan 15.000 M3 balast Afyon - Eşki~ehir hat

tı. üzerinde k1m. 40 ocağında ihzan işinin 2.12.940 P:ızartesi günün saat 15 de 
kapalı zar! usul.ile Afyon yedinci ~letme müdürlüğü binac;.ınf!a eksiltrnesi ya
pıJac<ıktır. 

Blı jşe girmek isleyenlerin •1417> lira c50> kuruşluk muvakkat teminat 
ve mahsus kanunda tayin edilen ve!ikalarla teklif mektuplarını aynı güo 
saat 14 de kadar komisyon reisliğine \·ermeleri lazımdır. 

Eksiltme serlnamesi işletme komisyonunda paras1z olarak alınabilir. 
(10763) 

1- GENÇLiK 
2 - GÜZELLiK 

3 - SIHHAT 
İşte yiikJ;ek bir kremde aranan 
bu meziyetlerin hepsini siu 

KREM PERTEV 
temin edebilir . 

l - KREM PERTEV: Bir tu
alet müstahzarıdır. İnce 
bır itina ve yapılışındaki 
hususıyeti itibarile yüz
deki çi:z.gi ve buruşuklu.k
ların teşekkülüne m:illi 
olur. Deriyı genç ve ger-
gin tutar. . .. 

2 - KREM PERTEV: Bır gu
zellik vasıtasıdrr. Geniş
lemış mesamatı sık~tıra
rak ciltteki pürtük ve ka
barcıkları giderir. Çil ve 
lekelen izale eder. Tenı 
mat ve şeffal bir lıale ge
tirrr. 

3 - KREM PERTEV: Bir cild 
deva6ıdır. Deri guddeleri

nin ifrazatını diizeltir. Si
vilce ve siyah noktalarm 
tezahürüne m§.nı olur. 
Cild adalesinı besliye -
rek ku'YVetlendirir. Kuru 
c ildler için yağlı, ve ya/ı-

lı cildler için yağsız hu
susi tüp ve vazoları vardır. 

İmtiyaz Sahibi ve Neşriyat Di

rektörü: E. İZZET. IlasıldJğı yet:' 

SON TELGJl.ıU' llasııne11i.. 

Dr. Hafız CemaJ 
(Lokman Kekim) 

DAHILıYE MÜT AHASSISI 
Divanyolu 104 

BAKIRKÖY .MAHMUDBEY (KALFA) 

KÖYÜNDE MUKİM RECEP OGLU 

BAGCI MURTAZA 

İsbnbnl Üç.öncü İcra. Daires:nden: 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Banka· 
sına Bakırköy İcra Meınurluğundan 

1 muta 23.12.939. tarihli b.~r kı~'a rebnin 
yetmemesi vesıkasma mu!tenıden 22, 71 
liranın 8.11.939 dan itibaren ?O 6 faiJ. 
% 10 ücreti vekalet ve s:ıir takip 
masraflarile birUkte tahsili talebini 
havi drıiremizin 940/394 nı.;.maralı dos
yasile ödeme cnııi yukarıda gösterilen 
mahalle tebliğ edilmek istenilmiş ise de 
bu adreste bulunmamanız hasebile İcra 
Hfiltin1Jiğince bir ay müddetle ilanen 
tebliğat üa~ına karar verilmiştir. 

Borcu b1r ay içinde ödemeniz, borcun 
taınanuna veya bir kısmına yahut ala
caklının iakibat icrası hakkına dair bir 
itirazınız \'arsa yine bu müddet içinde 
bildirmeniz bildirmediğiniz takdirde 
bir ay için 74 üncü madde mucibiı1ce 

mal beyanında bulunmanız ve bulun
n1azsanız hapisle tazyik olunacağın!.% 

hakikate muhalif beyanda bulunursa
nız hapis ile cezaJandırtlacağınız borÇ 
ödenmez ve itiraz olunmazsa cebri ic
raya devam olunacağı öden1e eınri ma
kamına kaim ohnak üzere il<ln olunur. 

(416) 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
CUdl7e ft ~e mölelı&auı 

Aılres: Babıili Caf;alollo 

nlıqtt lıllteııhıde No. 43. Tel. Z38 

Manifaturll ve 
Tuhafiyeciler 

MÜSTAHDEMİNİ CEMİYETİNDEJ'/1 

1 
Senelik kongremiz 17 İkinciteşr~ 

940 tarihine tesadüf eden Paı.ar güo•J 
saat 10 da aktedileccğindcn azalarıroı

ı.ın aynı gün ve saatt.e hilv iyet varak.:.ı" 
lariyle Beyoğlu, Sakızağacı, 2 No. JıJ 
Apartımanın 1 numaralı Merkezındt 
bulunmalarını dileriz. 

JUJZNAMEİ MtZAKERAT: 

1 - Nizarrmamenin bazı maddelerinllS 
tadili, 

2 - 1940 senesi varidat ve masarifaWI 
tetkik ve kabulü. 

3 - 1040 - 1941 senesi bütçesinin tar 
diki. 

4: - İdare heyetimizde münhal 
seçıın i. 

6 - 5 yedek iı:u ıeçi.mi. 
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