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Manastıra ablan 
bom balar 

Manastırda patlı)'Otl bom
baltıT, Yugodao Har6i~ 
Nazırı NeJiç gibi osina
kiir ve fiJdetle nmlıaaıe
met taraftarı bir ..ı.eri 
feli düıürmjiftür; arlea
srndan bütün Yugo.U
yayı da, maddeten ve ma
nen düıürebilir; J~':'"" 
mızın bu tehlikeyı ön}. 
meleri löımdır. 

}'Q%all: ABiDiN DAVER 

S 
üzde mechul, fakat lta
kjkatte tampmi]e _. ... 

lıim tayyareler, Manu-
hra bombalar atlilar; hem de b.u 
Yu~osl:ıv şehrine vaki taarruz lıır 
def~ da olmadı. 10 yabancı tayya
re ; iki.ıcitcşriade 13,40 ile 15 ara
aındu üç defa Yuıeslav toprakları 
ü:zcri,.de uçarak şehre 21 bomba at
tılar. Yalnız 12 si patlıyaıı bomba
lıırdan 9 kişi öldü, 21 ki4i yaralan-

Yunanlılar 
TOrkiye 

ile dosttur 

AS KERT 
VAZIYET 

Yunanlılar mevzile
rini kuvvetlendirdi -dı. İniil>llar, mühim ma<idi ba1&111 

ıla sebep oldu. 
Vak'ayı ilk haber alınca, Belli 

kruvazörü hadisesi tekrarlan.ıyor, 
dedik. Çünkü Yuuan kruvazörü
nün kahptte torpillenmesinden 
aonra, Mana•tırın da ayni şekilde 
lıonıbalanmas. marifetinin kimler 
turufından yaJ'lılmış olabileceğini 
tayiu etmek ı:iif bir şey değildi. 

Bütün Yunanlılar 

Zaferden Em i n 

İtalyan - Yunan cephesinden son 
' gelen haberler, iki taraf arasında
' ki çarpışmaların ıopçu düellosu ile 
hava akınlarına inhisar ettiğini bil 

· dirmek:tedir. Yunanistanda hiz-
1 met gören İ~ tayyartleriniıı 

Avlonya hava üssünil bombardıma ---··---Atinadaki Amerikan 

Belliyi bir Jtalyan deni:ı:alt.ısı 
bombalUDJ4h; maksat, Halyanvari 
bir tehdit ve deauoe idi. O zaman 
atılan torpillerin p"'çalan buluna
eağını ve bunlardan mücrimin kim 
aldukwnıu me7dana 1;1kacağını bil
tliiiınis ve İ.sJll.llJ• iç laarbinde Ak
deniz.ıe t.rpilleaen s.,.,,..,, vapur
laruua da ltal)'Ular tarafından 
lorpJUendiği tevattiren sabit olduğu 
için, ın. İ4İ lta1J81l]ann yııptıklamıı 
bkat İngilizlere atfed-klerini 
~-.tık. Nitekim meşhur İtalyan 
paeteeisi Sinyor Gayda, hİ:ıJİ ya• 
IMw ~aıh; Belliyi İngilizle
rin torpilledikleri1ti ve maksatları· 
auı da, Yunamstanı ftalyaya hrşı 
lıarlıe stlrilklemek olduitrau ya .. dı. 
lanrıısı malilm. Yunanhlar, bürük 
.... tahanunöl n sükUnetle BeUi
llbı batınlm- !İnllye çekince, İ
talya, Yımanistımın kenc!Hinden 
lı:orJı:tuıtunu sanarak - gafı yap
b. Bıı hadisede Yunanistanın g&
terdiği ııetukbnh sabır ve tevek
lı:l) İtalylUUll dlr'et ve -retiai 
llritıraraJı: Jıu yea.i harbe vesile ol
Dıuştur. 

elçisi dün Metaksasla 
1 

görüştü 

1 nına mukabil İtalyanlar sivil hal- 1 

. kı tethişc devam etmişlerdir. Yu- 1 

nan kıtaatı Epir ceph~inin sahile 
müvazi bölgesinde İtalyanlann bir 
pJ.rça ilerledikleri anla~almaktadır. 
FakJ.t, i!İm zikrediJmemesine bakı
lırsa, bu ilerlemenin ciddt. bir e-

1 
Atina 8 (A.A.) - Gecikmiştir: 

Sinyor Virginio Gayda, Giornale 
d'İtalia gazetesinde, •Bugünkü Yu
nanistan, arazisi bakımından, bir
birini taltip etmiş tecayüzlerin bir 
net~esidir. diyor. 

Btt iddia beliti de Sinyor Gay
danın zihniyetine göre, kendi mem-

, hemmiyeti olmasa gerektir. ltalyan 
ların, arkadiı.ki Kor!u adasını iaıgal ~ 

· etmeğe muvaffak olamadı.klarma : 
göre, Çamlık arazisi lemde ve sa- . 

. hill takıben Prevezeye dolru sark-
1"1alanna imkan kalmamoktadır. 

· Cünlı:il, Pin<los dağlarile deniz ara- · 

(Arkası Sa. 3. Sü. 2 de) \,,. 
(Arkası Sa. 3, Sü. 2 de) 

Şimdi, Manaııtır üurinde patlı
Yan bombalar, Belliyi batıran tor
Jlil ile ayni mahiyettedir. Bu Yu
goslav aslıPri merkezini bombah· 
Yan da ...;ne İtalyan ta)·yreleridir. 
bunların alameti farikalarını Yu
roslavlar da, bitaraf AmcrikaWıır 
ıla görmüşlerdir; Yugoslavyamn 
:Yaptığı nsmi tahkikat .bnnu mey
dana çıkaracaktır. lllanastır, Yu
nan hududundan takriben 20 kilo
ırıetre uzakta olduğu, boınbardı
Dıan güpegündflz yapıldıkt ve Ar
ııavutluktan r:elen tayyareler l'rH
be ve Ohri gölleri gibi hiçbir yan
lışlığa imkan vermiyecck tabii işa
tetıerin arasından veya üzerinden 
l<'çlikleri için, İtalyanlar, Manastır Yanlışlıkla değil, kasden bo.mba· j 
anıışlardır lsde kasit olduğunu l:'.~~~ 

liisteren blr delil de, yanlışlık ol
d~, affedersiniz; diyecekleri?~· hil
d.iseyı, mutatlan üzere, İngılızlere 
•e Yunanlılara atfetmeleridir. Ba
kınız Stefani ajansı, nasıl bir yavuz 
lı!rsız tavn takınıyor. Bu italy3n 
•ı~sı diyor ki: cElimizde bulunan 
ıarih delillere göre, mütecaviz tay
Yareler Blenheim tipinde İngiliz 

-· 
'*t } YUMAt.:ULAR. 

b
ta YYareleridir. Tavsifi için kelime 
ulunnuy acak derecede çirkin olan 

bu boınbardınıanı itaJyaya atfet
ıtıek içlıı İngilizler, bir propaı<an
da Yapmak teşebbüsünde bulun
~~larsa da bu acBmice bir teşeb-

ITALYAN. YUNAN :ıiAiliİNCSOI\ 'tAZIYETINI GÖS1'EILEN BAIUTA 

ııs ohnu;tur .• 
. Yugoslavya da, tıpkı, Belli ha

::s~•.inde Yuııaaistanın yaptığı ~!
k(ı ışı hafiften alacak, sabır ve su-

uetıe boyun eğecek olursa bun
dan zarar görür. Gerçi Yugoslav
ya - Arnavutluk hududu üzerinde, 
İ'ugosıav avcı tayyareleri ıı.ıaşma-
la başlamıs ve Yugoslav hüküme
ti •liududwnuzun ihlali ve toprak
larJnıza yapılacak taarruz teşeb
~ııslerine karşı ıbütün silah kuvve
ti vasıtalanna müracaat ederek 
~ukabelede bulunulması için der
"'11 şıddetıi tedbirler abruruştır .• 
ıieınekte ise de harbiye nazırı gc
lk!raJ Nedit1n istifası. Yugoslavya
~n, DJihvere karşı mutavaat.kar bir :z:::: taldlıine mütemayil olduğu 

· YUD:ıekteclir. 

.<.&r&u. .Sa. " ,ili, il ıiı:ı. 

• 
ış işten 

Dün akşam. saat on altı bucuk ... 
Bir Polis ve bir bek<'ı, PC'riscın kı
yafetli bir adamı, adLve b:r."';n"a. 
Sultanahmet Üçüncü Sulh Ceza 
M.-ıhkemesine ııetirivorlar. Arkala
rında da. yedi sekız k.isil;k b.:r ka· 

file var. 
Bu nerişım kıvaf ·tli adam. her 

iıaJi ve haı:,~J>.etile .ııöot~rmekt.cdu 

iti, fitil gibi sarlıı>ştur: Sal
lanmakta. yürürken zaman zaman 
durmakta ve üstelik te. !es ııibi bir 
ispırto kokusu neşretmektedir. 

Bu perişan kıyafotli. her hal v< 
hareketinden serhos oldu~u anla-
0ılan ve ispirto k<Xkusu neşreden 
adanı. hfıkım M \inibin karsısında, 

(Aıkası Sa. 3, Sil. 3 de) 

Amerika 
Almanya 
Gerginliği \ 
Artıyor -Bir Amerikan vapurunun 

lnıriltereye gidip dönme
aine müsaade edilmemesi 
V qingtonu ainirlendirdi 

---•ı---

Ruzvelt hariciye 
nazırilc 

BUYUK MATEMiMiZ 
------------------

ölümlerinin Yarın Ebedi Şefin 
yıldönümü münasebetile ihti-
fal ve tezahürat yapı ı ·acak 

--~~~----~~~-

Bütün eS"lence yerleri kapalı kal•cak 
Yarın Ebedi Şefimiz Atatür- si hir bir de/Hsiklık vücude ııe-

kün ikinci ölüm yıldönümü- tirmiyecek, okullarda vin~ aynı 
dür. Bu münasebetle Elıc<li saatte ihtifal yapılacaktır. 
Şefin hatırasına hürmeten o- Sehrimizdeki bütün sine-
kullarda. halkevlerinde, halk malar. ııa.ı:inolar ve saır eillen-
odalarında ihtifal merasimi ya- ce yerleri ııazar l!Ünü sabahtan • T A l y A N pılacak, radyoda da Ebedi $e- itibaren pazartesi sabahına ka-l 

1 
Vaşington: 8 (A.A.) - Rö)·ter: Habeı· fin ıo uncu ,ılda söylediıi:i ta- dar kapalı kalmn·a karar ver-

alınd_ıgın· a göre, b. ir_ Aı.ı.1crıka_n vap __ uru ~ 
rihi nutuk ile İsmet İnönünün mislerdi. 

görüştü 

t ııun Ingiltereyc ı1diP donmcsınc musaa_ millete beyannamesi okuna- Merasimlere sabahleyin A-a ar r UZU de ve~ilınesi meseles:ndc •. Alman hül<O- cak. büvük Türkün ruhu tııziz tatürkün ölüm saatı olan 9.5 
meli, Ingiltere etrafındokı mıntıkaların olunacaktır. den itibaren beş daltika süküt 

t d d • ı d • harp harekatı mıntakalorı bulunduğu ve G . t d··r t edı'lerek baslanacaktır. a 1 ünıin pazara esa u e me-r e 1 1 !:~~~ \'i;:;;~:~1~a~~{:~e ~~:11~ad~~: :~: --------- ------------------Yunan mevzileri 
kuvvetlendirildi -İt•lyan kuvvetlerinin 

başına Mareşal 
Bodoglio tayin edildi 

Muhasara edilen ltalyan 
kıtaabndan harp mal
zemesi iğtinam edildi 

Atina, 8 (A.A.) - Elen başku
mandanlığının perşembe ~amı 
neşredilen 12 nu:m.aralı tebliği: 

Bütün cephede, tc.pçu muhare
besi olmuştur. Epir cephesinde, 
düşmanın mevzilerimize karşı 
meV2il hücumları tardedilınil;tir. 

5/6 tesrinisani gecesi, bir Elen 
piyade ve fenni kıtaat müfrezesi,/. 
3 teşrinWınide Epirde cephemiz ö- J 
nünde '°"'u ve tank dafi batarya
larmın muvaffakiyetli ateşi ile 
hareketten durdurulmuş olan 8 
di4man tan.kını, cür'etkArane bir 
hareket net!cesinde, tahrip et.mit
tir. 
Düşman hava ilaıvvetıerı. _.mı.. 

düz, Korfuyu ve memle«et dahi
linde bazı küçil:k kasaba ve köy !eri 
bombardıman etmişür. Birkaç ö-

(Arkııaı Sa. 4, Sü. 1 ile) 

iLKBAHAR iÇiN 

Yeni bir 
SULH 

teşebbDsO 

\•ahını ita etıniştir. 
Amerikan Hariciycf;İ, ita.lyan hıikü

metinin derhal verilen mu.sJ:t ce' .. bının 
Almanyaya bildiriln1i.j oldut;unu, fakat 
buna rağmen, Alınan Haı-ici)'esintn ay
ni tarzda hareketi reddettiğini ruldir
m.işt.ir. Amerika BirlC1jk devletleri, bin 
i.ki yüz kadat' AmP-rıkalının tahliyesi ictn 

(Arkası S:.. :l. Sü. 1 de) 

SOVYET MODAFAA 

KOMİSEPI DEDİ Ki 

"Sovyetlerin ro
lü büyümüştür ,, -" Kızılordu mukaddes 
vazife1ini ifaya hazır" 

Büyük Millet Meclisi 
Encümenleri seçild~ 
Meclis Pazartesi günü toplanaca · 

Ankaro: 8 (İkdam ır.uhobirinden) -- Grnera! S<·yfi Düzgöre~ (Mard'.ı), Ho
Biiyill< Millet Meclisi bugün Relet Ca- riciye: Muzaf!e~ Gôker (Konya), iktı
nıte1.in baıkanlığında toplanarak cncü- "'t reisl.ğine· lsmaıl Sabuncu (G:re
menler intihaba tını yopmış ve bunu mU- Is~), ?ı.Jaa.~f: Rıd"an Nafiz E<l _ U~r (lia 

tl'ak1p bütlin E'ncümenler toplanarak re_ nısa). Mnı..ıye: Alı! Il.:ıyındı• {lstanhul) 
is ve mazbata mtıharrirlerile katiplerini !\'!-eC'lıs hesapları tetk.ic cncürrıcni: RJfat 
seçmişlerdir. Enciimen reisliklerine seçi_ Araz (Ankara), 1\fiıtcıkipligc Mazhar 
len1er şunlardır: Adliye~ ı1ünir Çağıl l\ılilfit. Kansu (Çoruh), Milli ?w-tüdaf<ı:ı: 

(Çorunı), Arzuhal: Hayreddin Kara!l GenPril! K5zım Se\·ikte~n (D;yarbnkır) 

(Balıkesir), Büke: İsmet Eker (Çonım) Nafıa: izzet Aziz S mi iller (Enincan) 
Reis vekilliğine Tahsin Co·kun (Kasta- Sıhhat ve ic;t_;:n1al ?>.tua\·enet: l-1ü.:ımet
monu) Dahiliye CE-ınil Uybadın (Te- tin Ural (Ağrı), Tc.,kil .. •ı Era,;ye: Re
lı;irdağ) Reis vekilliğine Atıl Tüzgiın cep Peker CKül.ah~·rı), Zi aat: Rnhmt K~ 
(Çoruh) ken (İzm~r). seçilın.ıvll'!·di!'. 
Divanı Muhasebat Encilm<'ni reisligi~H! 1wleclis ge1ecek içt.maırı.ı Onuı.nuzdeki 

Faik Soylu (Niğde). Gümrük-İnhisarla~ pu.artesi ı:Uııü yopa< ktır. 

ARAP BIRLilH 

Yakın Şarktaki 
Arap memleket
leri birleşiyor 

TANCA MESELESi 

lngilterenin 1 s -
panya elçisi 

tahkikat yapıyor 
• 

Mısır, birliğe davet edilecek 
Kahire, 8 (A.A.) - Al-Abram 

pzetesine ııöre, Arap mahfilleri ı' 
bugünkü vahim hAdiseleri karşıla
mak üzere Ya.kın Şarktaki Arap 
memleketleri arasında bir birlik 
projesini münakaşa ve tetkik et
mektedirler. 

Gazetenin öğrendi_ğine göre, ilk 
görüşmeler neticelenince Mısır hü- . 
kUmeti Surive, Filistin, Irak ve i'• 
nisııuut Arabistanını ihtiva eda 

• 
Eden lngiltereve döndü 

Ruzvelt real: bir siyaset 1 
takip edene ilkbaharda 
sulh iade edilebilecek mi? ·- • olan bu birliğe iltihaka davet 

dilecelrtir. Aff(anistan ile İranın t 
lJühaklan mümkün ııörülnıeldedir. 

Moskova: 8 (A.A.) - Tas ajaıısı bil- Ürdün Emiri Abdullahın halen f 
Madrid: 8 (A.A.) - İspanyol Efe a-

jansının Berlinden aldığı bir telgrafta 
ilkbahar lçlıı bir sulh teşebbüsü imka
nından bahsedilmektedir. Bu telgra"!, 
Madridde btlyü!t bir aUka uyandırmış
tır. Çünkü bu ajansın Berlin muhabiri 
Alman Hariciye Nezaretinin duyıuları
nı un1umiyetıe iyi aksettirmektedir. 

Muhabir diyor ki: 

.-Eğer Amerika devlet reisi Ruzvelt, 
bütün Avrupa için acı ve Büyük Bri
tanya için de müthiş olac•k bu kış mev. 

Yazan: Safaeddin Karanakçı 
Yazısı üçüncü sayfamızda 

YARIN 
Balkank.ra aarkmak 

mihver için tehlikelidir 
Emeklı General M. N. nun mü. 
hiın bir askeri makalesi 

Sir Samael lloare 
diriyor: SoV)'eUer Birliti müdafaa lı:o- Mısıra yaptığı ziyaret Kahirede bu 1 
miseri Mareşal Timoşenko, Sovyet lhti- ıpıyialar bahsinde çıok ıbüyük bir 
!Alinin 23 tiı>cil 7ıldönilmü münasebeti1'! aJAka uyandırmıştır. 

Kızılmeydanda 7apılan toplantıda &ÖY· ı---------·-------------------
(Yamsı 3 llndi aayf11da) • 

(Arkası S.a. 3, Sü. 6 da) 

HAVA HARBi 

Krup fabrikaları 
lngilizler tarafın
dan bombalandı 

---ı•---

Alman akını hafif geçti 
Londra, 8 (A.A.> - İngiliz bom

bardıman tayyarelerinin Essende
lti Knıpp.s fabrikalarına pek şid
detli ~ir hücumda bulunduklan 
hava nezareti tarafından bildiril
mektedir. 

Almanyada petrol hedeflerine ve 
Fransada istila limanlarına ve 
düşman meydanlarına da taarruz 
edilmiştir. 
Düşmanın Bretagnc sahilinde 

denizaltı üssü olan Lorient üzerin
de İngiliz tayyarelerinin yaptığı 
taarruzda bir elektrik tesisatı ile 
deniz inşaat tezgahlarına, tersane 
vakmındaki kışlalı,ra, ku::ıklara ve 
~.;se gelen dcmiryoluı;a b)nlarca 

(Arlı.a!ı Sa. 4, Sü. 2 del 

r Yarın ikdam' da-, 
BOYOK EDiP MAHMUT YESARINiN 
EN KUVVETLi EDEBİ ROMA~I 

• 
eCOBAH YILDIZle 

Çoban Yılda. büyük Türk romancısının üzerinde lıil~ 
sa saTlettiği soıı gayret Ve tadillerle «ıaheser» romanı ol
maftur. 

SON BALÖ~ı 
~~---·--=-=-~ Yazan ı Nlzamettln Nazif ____ ,., .. , 

Güzide muharrir ve edip arkadaşı ınız Nizamettin Nazif. Atatu. k'ün 
Hatay dönüşü Bursada $eref vudi kleri •son . balo• ~a hazır \ıuiı n• 
muş, intıba ve hatır~larını bütün teferruatı ıle te;-bıt etmıı; 'c ı u.at, 
bugüne kadar bu intıba ve balıra !arı neşretmemı~tır. 



SAYFA-! (K DAM 
------------- ---

Büyük Tarihi Tefrika: 81 GÜNÜN§.~§~ 

TENKiTLERi 

-=r 

" Beni öldürmedikçe o çocuğa do

kunamazsın 1.,, diye Zeynep bağırdı 

Kaza plakalı 
otomobiller 

Dün matbaaya asabi bir genç 
geldi; hali, tavrı, söz söyleyişi, o
turmak istemeyişi asabi olduğunu 
gösterjyordu: 

(İmamı Hüseyin) in talihsiz ba
sı. bır ınızrai?a gecirilmis olarak E
mevi ordusunda dolaslırılırken, eh· 
li beytinin ça<iırları. tüyleri ürper
ten ve vüreklerı parcahyan feryat 
ve fi~an icinde ıdı. 

Zlllcenahın, o a.:;il havvanın başı 
bos olaral< kanlar ıçınde di:ırt nala 
karnrl!hlıa l!l'lmesi .. ve İmamı Hü
sevinin cadın önünde. telıi.şlı kı:ı
ncnıelerle es1nip tepınmesı. artık 
bütün kadınların akıl ve suurunu 
sclbetmıştı. · 
İmamı Hüseyini, canlarından faz 

la 'bir muhabbetle seven hemşire
leri (Zeynep) ile (Ümmü Gıilsü.ın), 

!arın ve çocukların arasına kata
rak. heosini birden alıp bir kenara 
çekıldı. 

Bu sırada, resdar Ömer ile dii!er 
kumandanlar da karaı-ın'iha geldi
ler. Evvela bu iğrene çapulculuğu 
seyrettıler. Sonra, kaclmların bu
lundul'U tarafa yaklaşarak: 

- Ben dedi, asabı boıuk bir in
sanım; fakat bu bozukluğu yalnu: 
uzvi bir h.idise sanmayınız, öyle 
:,;eyler oluyor ki, asabımın düzel· 
mesine inık3n bırakınıyor. l\leseli. 
gözüme rarpun Kartal p:akıtlı o
tomobiller beni deli ediyor. 

Gülümsedi: 

İsveç vo Finlandiy• ile müzakere devam ediyor 

Japonya ve Amerikaya Basra 
yolu ile dün mal sevkine başla;ıdı 

- Sakın . ben.'. sahiden d~li san- Amerika ile Basra yolu vasıta-, na ~irecek ve bu suretle bu giin 
maymtı; hıç şuphe yok kı, İstan- sile ticari temaslar başlamıştır. bıze borcu oldu;tundan ve aynı za
bul kazaların.d.a oturan vatandaş- D<in muhım mıktarda hashas gön- manda mal ı>ônderemediihnden 

Diye sesle~d~ler. . . ların otomobılı ola<aklır, faka.ı. o • derilmıstır. Aynı yolla Amerika- memleketınuzden ıthalıit yapaını-
Zevnep, sukut ettı.. Bu sual hır kazalarda oturanların otomobılı ... d htelıf esva gelecektır. ! yan Finlandiya yemckn mal almı

- (HtıSevin) in hır oğlu daha o
lacak\ :. O, nerede? .. 

kaç defa tekerrür ettıi!i. halde hiç ı Halbu_kı, İstanbt~! sokakla":"da aB!'r~ yolile jaİ>onyaya da ya baslıvabilecektir. 
bır cevap vermedı mesela Kartol plaı<ah otomobılle- k .. d 'l · tı Mu Bu "iln Fınliindiva bize 300 bin · · h · rom ve cıva 9.Gli erı mıs r. - ,... 

Kumanda.nlar arsında alimbulunan, ~~ sa ıpl~rı1 or;da oturn~zl'; ... kabilmde otomobil ıastiği gelecek· lira kadar borcludur. Bilhassa tü-
kar f!ibi 1ıevaz vücudünün her ta· Senıır .. (Huseyın) ın bu z ka- ıc.e uugın er anıyorum ·ı, e- t. tün tüccarları Finliindivava gön-
rafından kanlar sızan ZLLlcenahın tılı, fena hakie hıddetlcndi. lcdıyede.n pa_r~ k~~rm.ak, hem de ırDün 200 bin liralık ihracat ol- dermiye hazırlandıkları tütünleri 

İSTANBULA İLTİFAT
TA BULUNDULAR 

Milli Şefim.iz ve Reisicum
hurumuz İsmet İnöuü; Şehir 
Meclisinin uçuncü intihap 
devresinin üçüncü yılı içtima
larma başlaması münasebeti
le çekilen tazim telgrafına 
şu telgrafla mukabele buyur· 
muşlardır: 

Doktor Lütfi Kırdar 
İstanbul Vali ve Belediye 

Reisi 

C. - Belediye Umumi Mec
lisinin temiz duygularına te· 
şekkür eder, başarılar dile- ' 

üzerine atılmışlar: - Ben, şımdı onu bulur cıkarı- beş on l~ra gıbı cuz ı. hır.para ka- ı bedellerini ne zaman alacakları 
rım. çırmak ıçın. otomobıllerıoe kaıa- mu~ ur. belli olmadıihndan sevketmemek- · ıs· MET IN' o" NÜ 

- Nerede .. efend:n. nerede? .. O- !ardan plnka alıyorlar. İsveç ve Finlandiya ile tedirler. \ 
rim. 

!I - iKINch•EŞRiN 1940 

nu. han.e:i zallmlerın kılıcları altın- Divc. kadınların •bulnduğu vere H d' ı h' kıl d b yapılan temaslar 1 k Diğer taraftan Başvekili-
da bıraktın da geldın'! .. onun kanlı do.i!Tu ilerledı. ar ı 00 ar ıç sı, ma an u- Amerika tütün a aca miz, Meclis Reısl. Dahiliye şimalindeki mııh~rebclerc, Sivasto-
cesedini olsun. nicin getirmedin'!.. Zevnep, karşısına atıldı. Kollan- nn .ynpıyorlar diyelim, fakat Be- İsvec. Finlandiva ve Tür!cive a- Diğer taraftan Amerika tütün 1 Vekili ,.e Parti Genel Sekre- pol mücadelesine iştirak etti ve 

Dive. fervada .. verden aldıkları nı ıki tarafa acarak: ledıye. neden hakkını aramıy~r?. rasında üc taraflı ticari temaslar kumoanvaları bu vıl memleketi- 1 tcrı de çekılen telgraflara ce- yeni tabirile sembolik denilehi-
t ki b 1 Be 'ld" ed'"- 0 oocu"a ~elcdıye kaza pla'kulı otom~bılle- yapılmakta oldu7m haber alının•0- mizden cok fazla tütün almıva ha- ı · l d' 1 k b k tim · d 1856 

J.VUC avuc opra arı, as arına - ru o ıırm .:..cc. ~ rın kırk sekız saatten fazla lstan- ~- ~ 
1 1 

, . 
1 

B ıın sebebi I vap vermış er ır. ece u a ı a sayesıo e 
sa<;mıva başlamışlardı. dokunamazsın. b ı ·ı d kal 1 tırı. zır anma -.aaır ar. un L-~-""~~=-====-=...:.• Paris büyük kongresine aza olmak 

Hasta ve susuzluktan bimecal o- Dive. ba.ıl:miı. s:k g:raı arııı ·~ B .. 1;;;" ar~nı ya- Anlaşma yaoılırsa. İsvec bizden bu seneki mahsulümüzün 25 sene- 1 I 'yani büyük devletler arasında ye-
l l 'd (Arkası var) c e~ez mı.· 11 

" ır s.ene, alaca!'> olan u .. c mı'lvon liranın rki den beri görülmem is derec,,de ne- 1 j · · '- • ı ı an ev a mm basından bır an bıle 

1 

k;çına hır kartal plakası yapıştırıp, '" f 
1 

d ADL YE ve POL S nı nızamı 11.urmaga ça ışan ar me-
avrılmıvan (Şehri Banu) bu fer- ============== Brvoğb gacajlarıoda yatan ohımo- milyon lirasını Finliindiva hesabı- ıs oması ır. yanına ı1:irmek saadetini temin et-

~:~:1:.' ~~~rz'!~:~~s::ri~e~a~~~~ 1 p 1 y As A , ,~~İ~:~~.~:~~:-~.Ç~n~~?i:t:::;,~~ Elektrı0k, Tu··nel Teneke satışı Bı"r carı0h dun·· ~i~iK::~:y:e!~cv7~ t~~c!şti~a:. 
oğlu (Zeynel J\,bıdrn) in yatağına 

1 
da apartımaıı sahibi o}an zatın, o- polyonun iyi hislerini toplamağa 

atılmı.ş: tomobllioe - Belediyeye az para uğraştı ve filhakika bu gayretleri 

- Fvl5dım .. Babasız kalan ev- lsvcçtea 400 ton çivi vermek.için - kaza plakası koyma- ve Tramvay ida- kar nis beti katil oldu boşa gitmedi ve Fransızların im· 
ladun... sı kaçakcıhktan başka bir şey mi- paratoru kuvvetli bir İtalyan mu-

Dive fervat ede ede bayılmıştı. mÜb y a d ·r dir?. • • b •• • t ı • hibbi oldu; hatta &mayı da ital-
Artık, is isten f!.ecnıişti. Bütün bu a a e I ıyor Her vatanda"'n kanununa, niza- fCSllllQ UİÇCS} Ve Sa ış yer Cfl - d" yanlar hesabına Papalık askerio-

feryatlar, bütün bu figanlar tama- İsvecten 400 ton çivi mübayaa r ına, talimata riayeti bir borçtur, On üç gun ur yatan den kurtararak şark komşularına 
mile beyhude idi. Şimdi düşünüle- edilmek üzeredir. Madeni eşya bir- fakat bunu a~ılamıylcd"':larn. da ka· ya falı dÜD sabah Öldü teslim etti. Fılhakika bu hizmetle-
cek ve yapilacak bir sev varsa 0 <ia, ·•· · .. · · nun cc7.a verır. Be ıyenın de bu Dün Şehir Mtclisio- Mürakabe komisyor U · rine mukabil Nisi ve Savvayı da 

l..ij!ı. fıat llZerınde muhaobcre etmek- gibileri cezalandırması gerektir. Arayı umumiyeye müracaat tariki· 
<imamı Hüseyin) in vasiyetlıerini tedır. Bu mallar yakında getmle- Pllika ka~akçıhğına göz yuman de mu"zak•re edı"}cı.'ı• llUD l a: arı bil dirildi On üç gün evvel Balatta bir ya- le Fransa va ilhak etti. 
verine getirmektı. k d k.ı t 1 ki .,. ralama hadisesi .:ılm~. Mehmet a- , ce ve pıyasa a sı n ı aza aca ır. Belediye. vazifesinde tekasül gös- . İkinci Frausuva Jozef'in Sın'· 

Bunu, herkesten evvel (Zevnen) Macaristandan da çivi ve demir teriyor savılır. Beııce bu böyledir. İstanbul Elektrik. Tramvav ve İrıgilt·re<len teneke f!,etirmis <>- dında btrlı.i, Ibrdahim o[(lulBehçtı vada Prusya ordularına karşı 
idrak ettı. Pek nudukle bıitün me- -b h d t b k Ric d · ıl l'n tacı,.:ere a·u··n I'thala·t ve İhra~t bıçakla karnın an yara amış ır. ~ • mu ayaası ususıın a mu a ı b a e erun, yazınız, yazınız a Tünel İşletmeleri Umum Mütlürlü- " •• •a Yaralı Behcct derhal Balat Muse- tam hezimete uğraması ve böyle-
tanetini toplamıya çalışarak vazife kalınmıştır. elki s.-:ediyeyi bu hususla da ğünün 1941 yılı kadro ve bi.ıt, ı lerl Bırlikleri Umumi Katibi tarafın- vi hastanesine kakiırılmı:ı, tedavi ce Almanlığın Avrupa merkcziıı· 
ba>ına _gcçtı. horekete e:..tirebili.siniz • . dan uu··rakabe Kamı·svonunun ka- de kuv••etlı· bı'r ku··ııe halinde dı'· Zah. B' ı· · · R · I' •' - · hazırlanarak dün Sehir Mecliscne "" · alt!na alınmı:ıtır. Behçet on üç giin 

Her sevden evvel, İmamı Hüse- ıre ır ıgı eıa ıgı Asabi ıı-eııcin siizlerini bir gra- sevkolunmustur. rarları tebliğ olunmuştur. Buna süren tt:davioi somında peritonit- kilmesi bile Üçüncü Nap<>lyonll 
yiııin erkek evlatları arasında tek İstanbul zahire birlim reisliiiine mofon "Plağı gibi aynen nakletmek- . .. göre ithalalcıla.r bu malları yüzde ten dün sabah hastanede ölmüotür. milliyetleri müdafaa hulyasındaıı 
kalan (Zeynel Abıdın) ı dusmanla- ,,. " le iktifa ediyorum. Bu bütçe kararnamesme gore 15 d f 1 k 1 t kl rı ' 

tacirlerimizden Mahmut Kantarcı- • • mezkur idarelerin 1941 yılı mu- .. en aza ara sa_ amıvaca. a. Cesedi muayene eden adliye ayıltamadı. Fakat dört sene son· 
rın elmden sai!: kurtarmak ıçın oğlu tayin ,,,.ı;,_;,tir. Selamı izzet SEDES ı gibı her ı_steyene degıl ya~ız Ti- d~ktoı·u Salih iı•oim, defnine rııh- ra Bismarkm orduları Fraosays 
tedbirler almıya giristL Bitkin bir =...., haınmen varidatı 10 milyon 400 caret Vekaletı tarafından ıhtiyaç- ~t . 

1
. ' ..., ============================= bin lira olarak tesbit edilmiştir. . . sa vermıs ır. taarr&Z edince, politikasındaki ha· 

halde bulunan hasta rocui!u, eşya ş h• M } 1 A !arı tesbü edılmıs olan yerlere ve-1 Dünden itibaren katil olan carih l•yı çok geç anhyan Napolyoıı. 
denklerınin arasına "İzledı. • • • k •• ı ·• .., ; • Elektrik, Tramvav ve Tünel k!a- klerdir · 

Sonra .. şaşırmıs. ;ersemlemic a·- e. ır ec ısının çı goz ugu ya- relerinin Belediyeye devir tarihi rece . yakalanarak hakkında katilden kendilerine çok hizmet ettiğin• 
~ V l L A y E T kanuni taki?_:ı:a başl~!şt':: .. unnettij!i ve aralarında bir ne\li 

deta şuurunu .ka)"hetmış olan (Şeh- d •• k •• • • d k } d olan 1-7-1939 da mai!azalarda 2 mil- Atın teptıgı çocuk dun oldu ittifak müzakereleri bile ba.şlanıı5 
ri Banu) vu elın<ien tutarak Zül· UD U JÇfJmaJ rJ a a an a am ron 439 bin liralık malzeme mev- Fatihte Sinanapı;a mahallesinde olan italyaya müracaat etti. İtalya 
cenahın yanına getu-di. cut oldui'iu da tesbit edilip nıütedıı- Sıhhiye Mü&tef&rl Valiyi Hattat İzzet sokağ:nda 46 nuırnara- kralı gaye: dolambaçlı ve kaça• 

- Bu at, seni iyi tanır ... Cabtık, vil sermaye addedilmiştir. Elektril< ziyaret etti 1ı evde oturan Osınanın 11 yaşm- maklı bir cevap verdi ve bu fırtı: 
bin .. kaç .. kurtul. Sakın, kendını e- Vapur, tramvay ve tünel Üzerinde bulunan 53,5 varidatı da 5 milvon 630 bin lira, . . • V daki oğlu Bahriyi, üç gün evvel naya sürüklenmek istemediğin• 
sır ettirme ... Şayet di.işmanların e- ücretlerine Hava Kurumu lirasından bilet alına- tramvay ve otobüsler geliri 2 mil- , k. ~ı~hat .. v~ !dun~ Mu~e~et dJ: Çar~amba pazarında bir beygir te- anlattı. Al manyaya karşı 1870 bar' 
!ine geçersen, kerıdııu öldürmekte için 10 para zam edilecek rak köyüne gönderildi von 843 hin lira, tiinel varidatı rı ı'v~~ 1vZ'~e1!ı"fyıe R:i L~tfi Kır- perek varalam .. yaralı çocuk, kal- bindeki bitaraflığının mükif•tıııı 
tereddüt etme. 1 . dırıld.ğı Sişli Çocuk hastanesinde görmek üzere Roma - Berlin ara· 

Dedi. Şehir Meclisi dün öğ!e;Je:n "?nra Belediye Reis Muavini LUtfi Ak- bin lira olarak tahmin edilmiştir. darı ziyaret ederek görii$mii.şli.ır. dün ölmiiştür. sıodaki mükBJ.emeler oldu ve itti-
Sehri Banu da, sev<'ili zevei İma- toplanmıştır. Kış devresının ıkin- soyun yanına dün akşam ihtiyar ve Her üç idarenin Belediyeye de- Vakıflar Başmüdürü Hüsamed- lakı Müsellesin temelleri kuruldO· 

mı Hüsevinin vasivetini taınamile ci içtunaını teşk.ıl eden bu toplan- üstü başı pejmürde bır adam gele- virlerinden beri yapılan tecrübe- din de dün Valiyi ziyaret etnıi.ştır. Defterdarlık muhakemat Fakat Almanya ve Avusturya ile 
verine getirmek fikrinde idi. Ba- hda Hava Kurırmunllll hır teklifi rek Belediyenın yardım tahsisa- ler neticesinde kadrolarında bazı · mutemedinin muhakemesi müttefik bulunduğu halde İtaly•• 
sına bir örtü sararak derhal Zül- okunmuştur. Varıdatını arttırmak tından verilecek para ile meınleke- tadilat icrası zaruri ı>:örülmüstür. BELE Dl YE daima Alınan ve Avusturya lehli• 
cenaha bindL O hassas hayvanın için yeni 11elir membaları tesbit e- ti olan İneboluya gönderilmesini Açıkta kalanlar ile 1941 yılında Defterdarlık muhakemat mü- kelerinden korktuğu için, Frans' 
boynuna sarılarak, artık karma ka- den Kurum; vapur, tramvay ve istemiştir. idareten vazifelerine nihayet veril- Tramvay ldareııi dürlüğü mutemedi Ası.'I1ın d-0kuz ve İngiltere ile flört etmeğe devaııı 
·l · Ç"li · ~- inlıkl · t'' 1 bil t .. ı · 10 B' küsur yüz liroyı zimmetine geçir- tt' h tt• F ese) • d T p• tı e geçtı. o erın =r· erıne une e ucret erme para zam ır aralık teessürle ağlıyan ve: mesi icap eden memurlara birer salahiyet istedi e ı; a a as m esın eve a 
rısık bir hale ırelın.is olan muha- yapılmaSlnı bu tekilli ile Şehir - Beş param yok.. Sokaklarda mek suçundan mevkufen yapılan ca ibtiliifile Elcezire konferansın' 

M l d . . avlık ikramiye verilmesi kararlaş- · · · · d · 1 ·ım k .. m .. Lakcmesine dün de asliye seki- da ı·talya •'yasetı· ••-anyadan ıi' ~ara hattının içinden, bir ok sür'a- ec ısın en ısteınıştir. işsiz ve aç kaldım!.. diye tazallüm t 
1 

t B k . Sehrınıız dahılın e ış etı e U" '"" ~ n..uu. 

dof(ru meçhul bır semte akıp gitti. Bu teklif çok yerinde ı:ıörülmüı; ı de eden adamın halınden Lıltfi Ak- ~i~:!::.:slarıS:nl~n~u ~;~~ ı zere Tramvav. İda~esi tar".11ndan zinci ceza mahkel'l"esinde devam e- yade Fraosaya mütevec:cih bulun' 
Işte tam o sırada has kumandan ve memnuniyetle kabul edilerek soy şüphelenmiş ve üzerini arat- . harıcten otobus getırtılmcsı ve E- dilmiı;, bazı defter!erin mahkeme- du, Bir halde ki o zamanki Alm:ıJI 

ömer bin Saad. (İmamı Hüseyın) Makama havale olunmuştur. Şehir ıru.ştır. İhtiyarın gömleği arasın- larınm k~dro t~rufundan ıtası lektrik. Tramvay, Tünel İdareleri- ye getirtilerek tetldki için muha· ba~veki!i ittifak bağile bize bağl1 

ın karargahını vailma etmeleri ıcın Meclisi müteakiben ruznamesınde da sakladığı meşin bır çantadan da ta.karrur etmıstir. nin icabeden kısımlarının genişle- keme başka !,\'Üne bırakılmıştır. meşru zevce ve meokUhaoın: il.şt" 
maiyetindekilere emir verdı. Yüz· bulunan muhtelıf maddeleri Encü- 53,5 lira çıkmıştır. Bu paradan bi- Yine her üç idarenin memur ve tilip islah edilmesi islerine sar.fo- Jf- kile bir vals oynadı, demek meC' 
lerce atlı, mübarere ıneydıınuıda menlere havale ederek salı günü let parası alınar:rl< yalancı fakir müstahdemleri kin bir tekaüt san- !tınmak üzere mezki'ır idare umum buriyetinde kaldı. 

''barek to 1 k .. d • lm tır b dır"-;" · * Cerrahpa.şada Vezir odaların- Umuou· Harpte de İtalva mu"tte' vatan yetmiş iki şehidin mu P anma uzere agı ış · vapura ın .........;..tır. dığı kurulması da kararlastırılın.ıs- müdürlüğünün icaıbında üc milvon S-'~-•- E , 

1 1• da. 4 .. 3 .n. umarada oturan "'. UJ.J>, - fiki olan Almanya Ieblııe harlı". nasları üzerinden aeı;tı. Bu kanlı tır. .. liralrk taahhüde girişmesine _sa a- mınonunde tramvaya bınerken giı:memek iç.in ittifak muabedes.~' 
cesetler, atların ayakları altında iki buçuk milyon çuval Vahti bir ırz dÜ§manı Meclis bu yeni bütçe ve kadro- jhıvet verılmesı Beledıyeden isten- düomi;c, yüzünden yaralanm•o, . nı·n tedafüi buluom-mı ileri 56, 
tamamile parçalanarak lıme lıme d h 1 d tevkif ed"ıldı' · h mıstır • ..., - ~· 
bir hale S!<>ldi. a a a m 1 ları Bütçe Encümenıne avale et- · ha.>taneye kaldırılarak: tedavi altı- rerek harbe Almaoyanm başlam•" 

(Zeynep).. kahramanlar kahra· Hindistandan satın alman 2 mil- Beykozun Bozhane köyünden 19 miştir. Domuz etinden alınacak na alınmıştır. dola3·ısile muahedenin işleyemiY"' 
manı (Alı) nin bu cesur ve fedakat yon çuvaldan maada Portsaitte yaşında Sadettin, ağabe.vsı Halilin Eleklrık, Tramvay ve Tünel İda- nakliye ücreti * Kadırgada 27 mnnaralı evde ceğini ileri sürdü ve Salaudr• ' 
kızı, o yüzlerce atlının önüne ge- stok bulı.ınan 2,5 milyon çuval ve yedı yaşındakı kızı Vasfıyenin ır- relerinin sermave hesaplarının tet- Karaağaç mezbahasında kesilen oturan İsmet ve ayni mahallede o- Sonino kabinesi bir müddet .,.rıf' 
rildi. Onları karamiiha sol<mak ıs· 100 bin metreye yakın kana.içen.in zına tecavliz ettığuıden yakalana· krk olunm::: 'ı da avrı bir teklifle d<ımllZlardan, diğer kasaplık hay- turan MtıStafa oğİu Raif adında i- demokra~ler .. tar~~da ha~be ~~ 
temedi. Fakat buna mukted.ır ola- rak adlıyeye verilnuı;, dün, birinci ki çocuk kuş tutmak yüzünden bic rerek eskı muttefiki aleyhıoe 
mavı.nca, hemen (Zeynel Abı- de satın alınmı:ı olduğu dün şeh- ağır ceza mahkemesinde gizli cel- Schir Meclısınden istenmistlr. Bu ı vanla.rdan daha yüksek nakliye b'b' 1 il k t . 1 İsımel dale koyuldn. 
din) i sakladığı yerden cıkararak rimizdelti alakadarlara bildirilmiş- sede muhakemesine başlarumş ve teklif te Tetkiki Hesabat Encüme- ücreti alınması kararlastırılmıştır. ' ır er e . avga e mış er, Bugü;. de İtalya mihverin ku~ 
ona eski bır elbıse ııı vdirdi. Kadın- tir. tevkü edilmiş.tir. nine sevk ve havale olunınusu-r, Diğer taraftan Çorlu me2'baha- Raıfı çakı ıle arkasından ve baklı- vetli bir rüknüdür. Fakat ingil~ 
=========================================================== sından~~~~~-~~rından~~~~y~Wa~~-~~ioson-~h~ . . g-etırılen etlerden de burada mu- tına ahnmı:ı, yaralıyan yakalana- ettiği gibi Alman _ Fransız yakııl' 

.,. ••• ı· K DA M'ın Uzun Hikıı.yesı' 5 tirmişti, tu saatte insan rabatsu: dolaştı, dışarı çıktı, elınde hır bal- avene ücreti alınacaktır. rak tahkıkat:ı ıbaşlanmıştır. !aşması Roma hükUmetini tel<r-' 
f'• Cl "ı edilir miydi? ta ile geldi. telaşa düşürmüş olabilir. Biuaeııf 

1 Y 

1 

T k • Kadın içeri girdi, Baltı yatağına - Şu baltayı kafasına indirmek 1 D E N / z leyh Yunanistana tttavüz bôY 1 

azan: teo~ L aa Ur çesı: 1 yatırdı. Şimdi oda~a Bası ile karşı benim karım olman için kafidir.. 1 M AA R I F bir anlaşmaya karşı yeni temiıı'' 
C .. S 1 S ı karşıya aklınışlarııı. Bası karde- Baltayı kadının eline verdi ... Bir elde etmej!i istihdaf edebilir. rl~ 

l · lomonye şinden daha güzeldi. Fakat , Bast an durdular. Son~a kadı~ yavaş Maaş farklarını alamıyan Bir aandal batb sıl ki Rusya da her Alman zal•
1 ı•l!illU•mmmıiı::ımmmmmmm•••••llİlm•m• •••" 1 kadına kinci gözle de bakıyordu. yavaş Baltııı yattıgı yataga )·ak- muallimler Maltepe iskelesine ait 4 numara- karşısında yeni ı ..,.ineler elde ~1 

1 Nihayet arkasına sakladığı bir so- laştı. Bast arkasından ışık tutuyor- lı sandal meçhul bır motör tarafın- mcğe çalıştı. Bütün Baltık metıl t 
Gözleri yerinden uğramıştı. Bast Kadın da beraber gitmek istedi. pal, meydana çıkardı. du. Tonya baltayı havaya kaldırdı 3656 numaralı kanun mucibince dan batırılmıştır. M-0tör lıildiseden ketleri, Lehistanıo yarısı, Besar~ 

~alan sö•lcdifrini hıssctti. Gtteyarısı beraber yola çıktılar. Ton~·a yumrulı.larını sıktı, bir is- ve .. ha~kırdı. terfı ettıklerı halde el'an maaş S ~-' kurt ya ve Bukovinanın i•aalleri .. bu r; ' ' ~ ı 0.~ sonra kacnu.ştır. an=.ıcı arıl- "" , , Ertesi "'1bab Salt mide bulantısı Yollar kalabalıktı, köylüler de i· kcmlcy~ oturdu, kollarını kavuş- Lal! gözlinü açmış ı. farklarını alamamış olan 2 ,,. litikanın bir tezahürüdür. Oteı>< 
ile uyandı, gasyan etti Süt içtL Er- danı hükmünün infazını seyre gi- turdu: Bast gerilemek istedi, muvaffak ilk mektep mualliminin bu mıştır. beri Avrupa büyük devletleriP: 
tesl gün biraz iyileşti. dıyo~lardı, Hafif bir yağmur yağı.- - Kov bakayım beni nasıl ko- olamadı. Balt onu yakalamıştı. Ya- farklarının verilmesi kararlaştırıl· tatbik ettikleri tavizat sistemi ~ 

Gece Balt Toııyaya gitti. ICadm yordu. varsın!. takta deheleşmeğe başladılar. Bast mıştır. Bu husus ıçın İdarei Husu- Küçük Haberler usuldür. İngiltere Mısıra yerlC:~ 
elinde i>kambillcr onu bekliyordu. Adamın kafası kesilir kesilmez Bası duraladı: çakısını çıkardı, rastgefo saplama- sıye bütcesınden 1500 liralık mü- ce, Fransaya Fas sultanlığı t• 1 
fal açtı. Edeneccklerini söyledi. seyircilerin tii\·lcrı ürpermişti, her· K ~aka yaptım. ğ'a basladı. Balt ellerile dövüşüyor, nakalc yapılması dün Şehir Mecli· olarak verildi, TrablusP"arp da ı 
Etrafında bir esmer bir de sarışın kes heyecanlamıııstı. kaçışıvorlar- 3 ıua sokuldu, çcncsını, ger· knrdesini ısırıyordu. Kah Bast Bal- 51 bütçe encümenine ha' Jle olun- * Yeni Zabıtai Belediye Tali- t:ılyava sükı'.\t hakkı olarak ~P~ 
c.kck rnrdı. d y 1 Bal .• k.k '11..; · danını okşadı, öplÜ. tı altına alıyor, kah Balt üste çıkı- l matnamesinın terevai!:ı ve marga- du. Siya.se.t aleminin. bütiı.'n ıPıt' 1

' h 1~ mz . ,!... ~1- · ""b 1 ·gıbnı - Tonya dedi, eg' er kard-im ol- yordu, muş ur. l • ı 11 ti ' 
Bl'r aral.•k Baltın sara rdıüını gör- n1u a aza etti .sun\'a ı c era er "-''i k • • rin imalathaneleri hakkındaki kıs- na arı. ı vıcaç arı mı c erı ~ıı ... 1 " • · · masa'' Yataktan ~·ere )'m·adandılar. Bir mektepe verilece ısım mamahtlır. Hakkına güven•'' 

dü. Balt elini midcsıne götürdü, meyhaueye gıttilcr. K~d;n omuz silkti. Bası kadının . Balttan kanlar fıs.kırıyor. Bası mı da hazırlanarak: dün Sehır Mec- k 
1 

. 1,, 
1 ı l l - ·· ı r Kadın boy D" · B .ı. .. · t · ı lisine verilmıs· ve müzakere edilip ııvvete. dayanın. azsa aıne i bı.r .. • ıas a aııc ıı;mı so," r! ı. . \ onıişte altın ayoğı kay ı. yu· ) anına oturı!ı!: ı.ırtla~ını artık Balım ellerinden Küçükvalıda yen1 esıs o tınan da teının edemıyor. Kuvvetlı ,,.. 
nuna sarıi<h, sevıp ok.~adı: zü ko,·un çamura yuvarlandı, hor- _ Para bonde, dedi. knrtaramn.·or, bıdı)·ordu. , İstanbul 2. ncı !evli ilk mekteµ.e, kabul olunmustıır. 

· ı· d d d 1 d ım· ar pl'-· haklıyızdır da. .. _ Kardc~in seni zebır ıyor e- lamağa abşla ı. Kadın kal ırmağa Kaclırı güzlerini açtı. Bastın boy- Tonya merakla kimin galip ge· bu mektebın, kuru uşıın a nakden * Fenerbahcenin -..w. ff.:..e.Hn Şa··..__,, BAB •N 
di. Bir hafta Baltı evinde, yanında uğra~tı, murnffak olamadı. Balt nuna •arıld ı. Bas! devam etti: l<'cc·'ni h<>kliyor, l:imba devrilip lyard1mları c;.okıınan bayanın adı- projesinin tatbikatına baslanılmıs- - ,,_. RTU ,. 

alako~ du, ve her g-ün, yavaş ya- sızmıştı. Tonya oun sırtladı ve e- - .ı\razi, ev. hayvan aJacak pa- ! si.tc.rlügii icin arad:ı sırada bir kib- na ızafeten «Muhsine Zeynep O - tır. lfl-
\ra ~ cnu c:na)<!'tc scvketti. \•ine götiirdü. Bnst teh1 la sordu; rant var.,, Eğer kaı·de~ln1 ölseydi, rit rakıo dövüşenlere bakıyordu. \ .J.rulu-. tsmi veriln1esi dün Şehi.,r *Üniversite talebesi paso çıkar- ...t 

Bir a!;5onı Balt: - Öldü mü7 seninle rahat rahat )'asardık! Fakat sabah' karşı kan koku- , :\{f'Clisine teklif olunmuştur. Tek- madan elindeki üniversite talebe Dünkü makale bazı kam·;, 
- llu 11ece babasını öldüren ka- - Hayır, Kaclın Bastın kurnğına sıçradı: Sl'ndan midesi bulandı, kapıyı a~- 1'f lt>tlrJk edilmek üzere maarif ve hüvivet varakasile bütün ve9aiti l lıklar yüzünden maalesef irJS~~jl 

tilin kafası kcsilc<:ck. Gidip göre- Ba.~t kızdı. Onun sarhoşlukla a- :- Öp beni! tı ,.~ kolları havada. çılgın gibi I mülkiye encümenlerine havale o- nakliyeden istifade edebilecek- mını ve vahdetini kaybetını>ril 
ccğiın! dedi. lakası yoktu. Ne diye buraya ge- Öpfu,tüleı'. Bast kalktı, odada kosma:':a başla~ı... - Bitti _ luıımuştur. tir. Otruyucularımızdan özür dıle 
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Çemberlayn 'ın 
sıhhi vaziyeti 
fenalaşıyor 

Eski Başvekil hasta yatıyor 
. Londra, 8 (A.A.) _ Reuter a
Jansı, eski başvekil Çemberlaynin 
zevcesin<ien şu telgrafı almıştır: 

•Çcmberlaynin sıhhi vaziyeti bir 
kaç gündenberi fenalaşmaktadır. 
Şimdi ağır hasta, yatıyor .• 

Çcmberlayn kabineden istifasın· 
danbcri istirahat için çekilmiş ol
duğu savfiyesinde bulunmaktadır. 

Amerika 
(Bas tarah 1 inci sayfada) 

fl.,are9er] _Düşünceler, Dilekler/~~-!] 
Yunus Nadi'ye T ahi ti M .. d ı 1 Sınama bollugu 

• A k .... . t · ı lngil tere Din Is.-. açık mektup a e uca e e Hürriyetten sonra İslanbulda bir s erı vazıye 1 . . bakkallık modası, yahut oyı.nu 

P
anya e ÇiSi Yuan: NİZAMETTİN NAZİF başlamış ve bu hat o katlar alıp 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) Dinle beni Nadi baba! T ahiatle mu .. c d l d t yürümüştü ki o vakte kadar, l<c-sındaki dar toprak ıeridinde mü- hk.k a e e e' va an- nar semtlerin bir mahallesinde an· 
him kuvvetlerin sevki, tehlikeli bir ta } at yapıyor t Gazeten, üç aylık bir gaybttbet- d l l 1 cak bir bakkal varken, ondan son-

hareket olar. Bundan maada Ilal- ı:;; s:::.::ı:~~~·~:ı~~:a:~:: aş arı ya ntz bırakmamalıyız ra _!ıemen.her ~ahallenin her so-yanların bu cephenin ortasında kagında çıfter çifter bakkall~r. ~-a-
ardıkla Ed 1 ·ıt d·o· ndU nuyor. b d b kkaı k ik c 1 . hangi iltisak noktasına v n en ngı ere ye 35 yıl gazete<:ilik .vapmış bir a- Doğu sınırındaki bir ka"8bada, kaza yet ve memleketin kalkınması bakımla- ut a a ar a ur erı 'tıire-

da henüz anla~ılamamllilır. Bura- d . . kaymakamı, hudut taburu komuta.nı ve d mi ti. Şimdi de bakıyorum, lstan-

ktas 
rd B' · Londra, 

8 
(A.A.) _ Reuter a- anı ıçın 90 gün susmak, herkes bir rın an çok mühimdır. 1 h ti d b" . da iki iltisak no ı va ır: ırı vl .. ı· b'I" k h' b. ben zabitan mahfelinin bir köcesine çe~ Soy k bu un hemen er sem n e tr sı .. 

hududun 5 ki
lometre ötesinde Za- 1·ansının diplomatik muhabirinin şe .. er soy ıye 1 ır en tç ır şey " gu ve karh bir gün, hudut kasaba- ıl k · d b söyl' · 1 k 1 k · k kilmiş konuşuyorduk. r.1evzuumuz, mem nemac ı ve sınenıa mo ası, ya ut 

ravina menzili. diğeri ise daha 1- salahiyetli bir kaynaktan öğrendi- ıyememış 0 ma ' ıer esın o- sında,_ tüylerinin diken d;ken olduğunu, oyunu alıp yürümeğe başladı, ki 

labak
. k"di- Eg·e- ııın· e tto'"re, Madrı'ttekı' 

1
· ~mliz bu"- nuşamadığı gun·· !erde bir konu ma Ieket meseleleri idi. Henüz birinci'--'- dişlerının birbı··ın· e d • ~ çeride Ka ı mev u •· • ., " • ..,. ..,... • vur uı:unu gô~ü- iş bu hızla ı:idecek olursa gelttek 

"' el . 1 b ikın' c' nok yu"k el,.ıs' ı· Sı'r Samuel Hoare Tan- inhisarı edinmiş bir adam için az nin on altısı olmasına ratmen iki •ün- güm Tu'•k ı d ileri m~rez erın u ı - -c b • ~ ya\·ru arı ~ün1ektedirler. So- yıl bu vakit, şehrin her semtin e 
.. "•! ol u"ze caya ı·talyan denı'zaltılarının mu- uz bir felaket değildir. denberi yağan ka• bu'tun·· cı'v•• da•ıarı, •uk• .. - kerp· it il d taya surm~ erse, şose Y u - G L cu. o & MIJt ıç e.s en çamurlar üzerinde eğil, her mahallesinde ikişer, Ü'"' 

· d Y d 27 k·ı •- me vasalatı ve bu arazın· ı·n statük' osun- azete çıkaran bir adam için ga- kasabayı tamamı'! o"-'-"-'. D d ı rın e an,ya an ı omeu-.:;; - t ık b.. ..k e Lt.ı.:nue•u. LŞan a ayak arı şişen, ruzg3.rda'l tenelen birbi- -:er sinema görmeğe başlıyacağız. 
ed b l l d ekti da deg-işikliklcr vukuu hakkında ze e ç aramamanın ne uyu azap th' · saf e u unuyor ar, em r. old • b'I I d . B b" mu ış bır sof.ruk vnrdı. Mnhfel kapısı rıne çarpan bu yavrular •undı' lab" Bakkallık o umanlar, yani liürri-

b 
d b I k tahk','·atına devam ctmektedır· . Bu ugunu 1 en er eruın. u ır ı • ıotıe Yolun ura an aş ıyan ısmı, "' t" lril"k . k açı dıkça, z;!irl karanlıktan kopup gelen 1 mucadele holindedır, lızyo'-ıık'te••""-ı yet yıllarında ~k moda oldu[:u 

M
"d f ı . ı· d ğl ge hususta t-"kı'katın hı'tamından ev- ırya ı tır ki tütiin, ra ı, esrar, ~ ~u ..-u a aaya e verış ı a ar ve - ••.u 

0
. k k . f" t" k'l"k acı bir soğuk, te- lerı· soğu· k halde, ekseriyetle pek de, hatta hiç 

'ti ı k lıd vel h;Abır' ""Y neşredı'lını'yecektır' . er ın, 0 aın ve mor m ırya 1 1 
- g a a~ dur çı ere apa ır. -v .,--

1 
· b ınd ld f k zek yakan saç so- y a z a N •, mağa 1 k·•la·d 1 de körlı bir iş olamamış ve bu son· 

Görice - Prespa mıntakasında Eden Cebelüttarıkta erı unun yan a so a 51 ır a· "' "' ' ça ışma ır. d ı b ·· d k ı banın etrafında di Bu müc d 1 1 ra an o ma akkalların yuz e do -
Yunanlılar ileri mevzilerini tak- Cebelütlarık, 8 (A.A.) - Neşre- ırT"tü kı b 

1 1 zilmiJ olan bizlen Safaeddin Karanakçı vom edecaeke • de- sanı az zamanda sermayeyi kediye, 
viye etm~ierdir. Yayla istikame- dilen bir tebligde Ingiltereye dö- u n ve ra u amıyan ar, es - ve çar- h d k k d • · 

nen Edenın. du" n Cebelu" ttarıktan rar, eroin, kokain ve morfin bula· donduruyordu. So- !ar muzaffer 1 alı: ~m . e ara ·e iye ~·ükletmı~h. 
tine doğru geniş harekA!ın icra-

1 
b lk" ilk .. 

1 
d k ğuk hakikaten müt !ardır. E•er :u ac - Şımdı İstanbulda moda halini a· 

sı zamana mütevakkıftır. İtalyan- gectiği bildirilmektedir. l mıyan ar e 1 ~n. e_r e ~o s~- . · " Y•v- lan ve en kenar yerlerde bile ikbi. 
1ar, Görice şehrini Şarktan ve Cebelüttarık makamları bugün ~111.tı çeker~~r, bclkı ~utun. tıryakı- hiştı. iki gecedenberi sular donuyordu. lar muz:ıtfer olacaklrdır. Eğer bu yav- ücii yanyan ka k . 1 sının baL:t doı r b lkı a'- ,ac:ın par Kaza kaymakamı, hudut taburu komu- ı ·· ·· . . ~ a, rşı arcıya ış eyen 
Cenuptan saran tepelerde geçen öğleden sonra aşağıdaki tebliği " . ıe ' . e . J., ~ ., : ru ar zaturree o1up olmeden mustahsil- sınemaların kirları pek yolunda 
senedenberi tahkimat yapmışlar- neşretmiclerdir: ruaklart .tıt~er! mtdcsı ag:ırır, belk~ tanı ve ben, tablabn bu ani gazabı ve ter veya meçhul k:ıhramanlar arasın:ı olmalı ki i ... ler' d • d Almanyanın bu cevabı, pek muhtemel """ esrarke• t h k bolur belkı şiddet· k d k' · ukl · · '"C" ın en sern1ayeyı e-dır. Bundan maada Florina ve Ko- Eden, refakatinde yali .general . '(ın ış 1 as~ a~ . '. 1 arş.ısın 81 :nısesız çoc ~ arı, karışabılırlerse za!er onlarındır. ğil kediye yükl t l k t 

olarak Almanya ile Amerika Birleşik ı zan merkezlerinden Devol yayla- Liddell olduau halde dün ögleden er~ın~ı~anı~ ~e~ıklerı ı:erılır, ko- faktr yurttaşları konuş .. yorduk. İçimiz- Tortum k.zasına ba'!ı koydokl va- ran bile vok gib ~ e~ ~r~ye kap ı-devletıeri münasebetlerindeki gerginli- sına kati kıtaat sevki bir iki gün- sonra kıtaatı teftiş eylemiş ve bu . k_aıncıııın. lastik!~ odaya nkılması den biri: tandaşiann da ifadeleri memleket ve ce_ şaallab. bunları~·· he;.i d~çu h'~':i 

ingiltereye bir vapur göndermek niye
tinde bulunuyordu. Vaşingtondaki yük

sek devlet memurlarının fikrine göre, 

ği artt1racaktı.r. ı de temin edilecek basit bir is de- kıtaata cesaret verici sözler OOyle- ı laz~ın gelır~ morlınoman .. e~zahan~· - Onlar ahşmışlardır, kolay 'tolay ü. mlyet kalkınması bakımlsrından çok harıl İ$1İvor ve bu giUi~l k İ . Vşington: 8 (A.A.) - Ruzvelt bugün ğildir. Buradaki ilerleme hare- miştir lerı soymaga kalkışır. Lakın bu a- şü.mezler, dedi. mühimdir. Bu haçalideki ve memleke- tanbuldaki eski mahalle c k ~a ı '-ıazeteciler toplantısında demiştir ki: ketinin bir ilci gün tevakkufa uğ- Londra, 8 (A.A.) - Eden İngil- 1 raz gı;çicidir. Geçen ~er gün, on- :. timizin diger bazı yerlerindeki arazinin rinin. yerini, shemalar :ı.~::a ramasıru tabii bulUJ'oruz. Hattil tereye dönmüştür farı hır parça daha şılaya yaklaş- Er taşlı olması, müsta_ hsilin elinde kara sa-I benzıyo __ r. Ne. dhc.lim, Allah, bı·n-
c- Bı.ından bÖyle su amelt programı · tırır, her gün zehirsiz yaşamağa tesi &Unü yoluma devam etmek ü- I 1 

tesb
it ettim: Amerikan fabrikalarından bu tevakkuf, Yunan karargahının b' b I . . zere hazırlanıyordum. ynıı..yet merkezı·n- pandan ba)ika zıral 5lct bulunınaması arın cum esıne kar ve bunlara de-

t ır paı~a daha alışan ünye erı nı- • çıkan miıdaf•a malzeme inin yüzde el- teenni ile hareket et iğıne delil Ayı im ayan od om hayet bu itiyadı büsbütiin kay be- den bir tene.1<e benzin getirten şoför r•d- ve toprağın muhtaç olduğu gübr<·yi köy_ vam eden gayretli müsterilere de 
!isi İngiltere ve Kanadaya verilecektir., teşk'..ı ettiği cihetle, takdirle kay- der, mide, kalp, nabız, asap tabü· ya törünü ısıtmağa ugraşıyor, motör bir 1 Iüınüzü.n yakmak mecburiyetınde kal- ıihin açıklığı versin!. 
Bu malzeme arasında büyük bombardı- da layıktır. N. D. (Baş tarafı 1 inci sayfada) leşir. Doktor raporunu verir: türlü çalışmıyordu. En nihayet şoför bir ması, Turk zıraalinı hemen heroen gay- Osman Cemal KA YG / L r 
ınan tayyareleri de vardır.> • • maznun mevkiinde ver aldı. Yanın.. Tir,•ak.ilik g~mı'ı;;: musap kur- ,.;.-. 0··kaz k b k t ,,. rimUsmir bir hale getiren aınl.ler değil 

Y 1 1 
., ""'"C" "" ~u' oşup ara ayı yo ı,ş ;ın aşa5ı d- ., Ar k 

RUZVELT BUL İLE GÖRÜŞTÜ unan } ar da da. temiz pak eiyinmis. uzun tutmuştur. sürmeğe ve bu suretle motörü çalıştır- mı ":··· paçayı azasma otuz, otu> 
, bovlu. kıranta bir adam, davacı o· Fakat gazete tiryakiliği bun fara be~ kılometre mesafede arabalarının oku s l':..f •• d f Vaşington: 8 (A.A.) - Havasın bil- <ıı.. taralı 1 lnolde) [arak mevki aldı. benzemez. inah kabul etmez bir mağa knrar ;'erdi. Bu; h"dut boyu~daki kırılan yolcular, tab.atle ınucadele mec ovyet lYlU a aa 

H
.ki , d l ılı altmış hanelık kasaba balkı için bır eğ· buıiyetinde deg-iller m•'d'r•. Arabacı, 1,._-

dirdi~me göre, Ruzveıt'le Hariciye Na- leketinin Yunanistana karşı haşin a mın sorııusun an an as - tiryakiliktir. Çünkü; geçen her gün 1 
un Cordell Hull, A\•rupadaki vaziyeti teca\"ÜZÜnÜ muhik gösterebilecek vor ki, perisan kıyafetli maznun, şiddeti bir kat daha artar. Arttık- lenoe oldu. Ha\•a ayni şiddetini muha- se veya ortamektep ta.ebesi ve diğe' K • 

0 

d d' k" 
derin tetkike tilbi tutmuşlardır. Bu u- bir bahanedir. Fakat hakikat bam- Samatyada oturan ve aravıcılık ça arlar, ı:azetesiz gazeteci yanar, !aza ediyor, civar dağlara kar yağıyor· yolcu ile dort ho;vvan, o geceyi dag ba- omıserl C 1 l 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) mumi tetkik esnasında garp buyük dev- başkadır: Yunanistan, Osmanlı vaoan - arayıcı, deniz kenarında tutuşur, sinirlenir, kudurur. du. Ycrceki çamurlar, dondan kerpi~ ftnda geçırmek ıstırarındarl,·lar. Yolcu
ielleri nezdindeki büyük elçiler mesele- İınparatorlu[:una karşı yaptıgı ih- 1ola<ara:k denizin attığı öteberiyi Binaenaleyh senin şu dakikan, gibi sertleşmişlerdi. Otomobilin etralını: !ar, varsa ince bir pardösüye, arabacı •ınin de görüşuidugü zannedilmektedir. tilal ile hürriyetini kazanmıştır. karıştırıp para eder bir şey ara- hic şüphe etmiyorum ki hayalının saran çocuklara dikkat ett.m. Bunların 1 b;r cuı parça<ma biırünerek yatacak- ledıii nutukta J>ailıca tunları soyien1lş
Mai0m oldu~u üzre Birleşik Amerika, Fakat bu, asırlık mücadeleye kat'i van adamdır - Mehmettir. Kendi en mes'ut dakikasıdır. Şu tlakikada hemen bemen hiçbirinin ayagında rotm, ia·dır. Belki de civarda su yokt·ır. Yol- lir: 
halen yalnız Londra, Berlin, Roma ve bir nihayet vereıı karş:lıklı feda- ifadesine göre. virmi bes senedc'I. sen ilk yazının ueşredildiğiui gör· çarık ve çorap yoktu, hep51 yalınay:ı.ktı·' ,~kiar;1 dak tuk~nmlştir belki. · Hayvan· c- İhti!Alin 23 üncü yıldönti"'iınü 
Vir• y'de birer maslahalgüıarla teınsii 1 karlıklardan sonra, Yunanistanın aVllmadan icınistir. dügün günden, ilk matbaaya girdi- ıar. Üzerlerinde elbıse nnınma bir en- ar, 

0 

a arın arını doyur"c •i<lardır. fevk.alAde karı.şık enternasyonal bir va-

t •ktedir. Türkive ile çok sıkı dostluk ve it- Mehmet, dün sabah saat veclide. ğiıı, ııarınaklarını madeni hadlere tari veyahut şalvar vardt. • 
B, lıl'nın· Fr•. nsadakı' vazifesine do .. n- tifak bagw ları tesis ve idamsine ma- evinin yanındaki. davacı Vahanın ilk de~dirdiğin günd••n, evlendiğin, .• Kulaklarıma kadar kaldırdıgım palto. 

ziyet içinde k.uiluyorux. llarp daima ar. 

Bu ba ıt mu., hedeler bize gusteriyor tan bir genişlik almaktadır. lla.r? her an 

l{i, kasabalı ve köylü TUrk vatand~ı yeni memleketleri, yeni devleUerı va 
t.abiaUe mlıcadelede heırıen hemen ,.aı-1 yeni milletleri içine çekiyor. Şımdide=-ı 

ni olmam••tır. Öyle dost ve ittifak ıil fabrikasına giderek camları kır- baba olduğun, çocuklarının tahsil-miyecegi de kat'i gibi gözükmektedir. '""" boynuma sardığım atkı, ayaklarımı sa-bağları ki bu gün iki memleket, nııs. sövüp savmıs, para istemiş, !erini bitirip hayata atıldıklarını 
Va.şingtonun Fransa büyük elçisinin de d · 1 d b'" ··k b b 

ran şosonlar ıçiode üşüyordum. Bu yav .. 
rucalrJara dik'~at ettım, üşumuyorlar mı 
diye .•• 

bunlarla, elele yürümektedir. tehdit etmistir. gör üf:iın gün er en, uyu a a, 
fakında tayin edilecegi bhmin edilmek.. Atina, 8 (A.A.) _ Atına ajansı Hakim Münip Mehmede soru- sav lav. Endimen Reisi ve saire ve 

Önümde yüı.1eri so~uklan morarml.$ tedir. Amerikanın Roma büyük elçisi bildiriyor: General Wavell i!c Yu· vor: sair~ olduğun günlerden, bü)·ük ti· 
nan genelkurmaylığt ara;ında ir- - Mehmet.... Bak senin bu ~- ~ari ınuvdfa~iyetler elde ettiğin • p · S f 'l on, on iki yaşlartnda iki çocuk vardı. Philips'in de yerine başkasının tayin e

dileceği zannediliyor. Hugh Gilson'un 

1938 nihayetinde geri çagırıldığındanbe~ 

tibat subaylığı vazifesini ttören ". e- !erden sayısız sabıkan da varmış. günlerden, hatlii eyamı a a ı c ,., h • • T · . vfk" B:.ı iki yavru, titriyor!::ırdı. Bn yavrular 
neral Perry bugün Assirm.ıtos _ı;a- Nıve yapıvorsun. çocuğum• Muharrem Feyzının esvırı r. 3-

d 
. d r-la benim g'.bi üşüyorlardı. Bıı· akş:ım 

zetesine şu beyanatta bulunmu<- Mehmet, durduğu yerde sallana- ra gectik!erini dny uf:un giın en 
ri Bcrlinde Amerikan büyük elçisi bu· -< k h , B d ı· · ev\·eı itimizdcn birinin~ tur: r:ık ve arada sırada önündekı ma· co da a ıncs utsuıı. u saa c .mı lunn1amaktadır. - Onlar, ahŞmUflardır, kolay kolay 

·Kahraman Ywı:uı milletine iaYa tutunarak cevao verlvor: tebrik etmen1ek insafsızlığında bu-
l b 

· d' 1 ıi.şüıne?:ler te~hisinde isabet fl)ktu. 
karşı hayranlıi!ımı izhar etmek i- - Ben, yırmi bcs s ceıLr, geçeli lunmıyacağım. F:ı. <at enı ın • 
("'in kelime bulamıvorum. Eminim gündüzlü iccrtm Kcnu.uni doktor- Nadi baba: ~ana b;r nasihat vere-

Nevyork: 8 (A.A.) - Vilki, ll tcsr!- ki onun isyanki.r sesi ı:iunvan<n bır lara !!Ü:stcrdin1: •Sen içmcz:;,en Ö- ccğiın: 

VİLKİ NUTU"ıı: SÖYLİYECEıt .. 
Karsa baKh Arpaçayı ka7.3sına otuz O-

nisanide radyo ile nesredilecek bir nu- ucundan öteki ucuna kadar bir bo- lürsün~. dediler. Balık için su ne i- ı Senin Cumhuriyet adll gazeten 
luk !'\Öyliyeceginl bildirmişUr. Çünkü, ru se!>i gibi aksedecektır. Zafer sc, benim i~in de içkı odur. Rakı bu cıktı t'tkalı yalnız senin. kendi key- tuz beş kilometre mesafede dcirt atlı, 
Vilki, kendisine rey vermiş olan 22 mil_ şüphesizdir. Çörçilin söylediğı ~ibi l.:rmazsam ispırt:> alır iccrim. ltki- finin gazcle.·i olmu!ııtur. Onu ba7~n ık·ı kırılmış bir arabaya tesadüf ettım. 
Yon Amerikalının vaziCesı ve hattı ha- bizler bunun semerelerini payl~a- sız ya$ıvan1am_ B.:!n de bilıvorum. Türk Devletinin, Ttiı:k Ilüt:functi- Blj arab:anın üzerinde ev eşyası; yanın
reketi hakkınt.ia .tikiJ·lerini bildirmc.i\. cağız. Cörçil büyük bir l.,arp ada- Su halinıe baktn! Elimdeki gül gi- nin, baz~Jl Cumlıur1ytt llalk Par- da birli e veya orlaınci-.lep tale~i, bir 

mıdır. Fakat sizin cie bir Çörçiliniz f bi zanalımı:l sa vesinde pasa gibi tim izin. hazan Atatlirk'iitı ga7.Ctl'"Si b:ı.-=ka yolcu, bır de arabacı v:ıniı. Va
var. Çörcil ve Me. ..::ia5 bizleri za- ~ezecekken, bu halde ,.!ez1vorum. olarak sürdüler. Bir taknn aü~n?-· kit ak amdı. OtomobLli durdurarak bu mecburiyetini hi~etmektedir. 

YESİ BİR ANLAŞMA fere götürecektir.. Amma, ııe yapav:n1 ·~ Elimde dci'!il. lar. Ana.•otu -:'e Trak~anın .. vıla- vatandaşl~rla konuştum. Arabacl, uç Ciı•ı 
Ne ·york: 8 (A.A.) - İngiliz_ Ameri- Alina. 8 ( .A.l - Amerikanın Alı.sn11$tm bu zıkkıma ... Deli de:!i- yet, ka:;:a, n~'ny• me.rkezlc_rını yıl- evvel Ardahandan çıktıklaruu, okun kı_ 

rıldıglnı, buracia bir kOy \ ;ı a da arab:ı 
tamircısi olmadı~ını, b..ı ge~ da,ıtda ya
tacaklarını, y:ırtn ::.abalı t:r l"ndcn atlar
dan birine bint"'rek K r a gıdıp bir ok 
tedarik ve bu sureUe yoluna de"am edf' .. 
eeğinj soyledi. Bulunducuınuz dag:. ik 
binden Cazla raknnlı idı. Ha\a heın ka
r:ırmış, hem dl! fazla oo,;uıuuşlu. Yolcu~ 
lar, civardan toplad kları kuru dal par·· 
calarını tutuşturup ıilnmı,ıg3 c;alı.ı:ıyor· 

tardı, Biz, yolumuı.a devam ett;k. 

kan teşrikime"'1i.<ıi hakkmda yeni bir ör- Atina elcisi Macvea"h bu sı>bah tim. Deli olsam. rnemlekelın tı- !arca dobştııar, dlerınie _hır ~akım 
nek daha kaydedilınektetlir L'>ndradan I Metaksasla 40 dakika giirü.)mÜ.Ş- marhanesı var. Ora\~a da alm•\or- defterler ~?llıy~ak ,.~ dıllernıden 

' ·. ' t" lar Bı' ••yd'r ol ·s v· h· r il teraneyı eksık etrnl\·erck: 
gelen telgraClar Aınerıka Ingıltere ve ur. · r ~ l mu ·· a an e en- . ' "d" 
Avustralya del~geleri ara~ında yapılan Atina. 8 (A.A.) .:- Atina ajansı cl:dcn af diliyorum. Burada barısa· - De~letın dre~r;ı• gazete.s;dır 

.. .. . . . . b'Jd' · · Atı'na Unı'ver·'ıtesı· bu·;. t Cumburıyet. A ınvaıı da !ıellı e-
goru meler netıce.sinde Paslf•k denızın- ı ırıyor. .. . . . ~ . · ım. .... "? • , 
de t ~rlki mesai hakkında bir preMlı> tün dün va Unıvcrsıtelcrıt'c htr me- Ve ağlı yarak davacı Vahana dö- gıl mı. Cumhurı~et "ite. 

anlaşması ha.~ıı oldugunu bildirmekte· saj gön~.ermi.stir. Bu m~sajda ez- nü\·or: 
dir. ı cütnle sovl~. denmekte.dır: - - İşte hfıkim bev bizi barı.stıra· Bu bir yalandı şüphesiz. Fakat 

1 
A 

· U · 't ı dun •nın k Gel f( t bu valan, hadiseleri herhangi bir 
(AA . . • tına nıversı es , y" ca .. , a e . 

. Nevyork: 8 .. )_ - BugunkU Ame- miıncd besiği olan bu toprakbrın Fakat, davacı Vahan pek bizar kalem ve ka)·nak•1n dinlcnıeği 
rıkın matbuatı neşrıyatlnın hulasası: ÜniversiteSi, ana katili bu memle- Türk Jliikiunetiniıı resmi ağızla-

r-; .,~ork Times g"etesi yazıyor ld • k h d olmus; hatta epi de korkar gibi gö- d d" leıne~c te 'I ed . • ketin indirmiş o ugu -a pece ar- rünüvor. Hakimin barısma tc!<lifi· nn an 111 ~ rcı' emıyen • •• •liitlcr, tıpkı Napoleon gibi, harp ~an- beyi, dünya Üniversitelilerinin ne şö\·le cevap veri) or: yüzde yüz lnöniicii. ;vüzde yüz Par-
al..ı.xle oldukra parlak bir üstat olduğu- b k vicdanları kar"iısında pro B b' d "[ b d -·1 A t k tili, yüzdeyi.iz Keınali:.,t Türk köy- Yuriun, şehir, k:.saba Vf' köylerind , erra · - - u. ır egı . es egı . r ı .. k . . . . 
nu gösterm~tir. A!manl.u- bugü.n isbat testo eder. Atina Üni\·l'rsitesi, ta l!lrtlagıma g ,ldi. Bu sabah. sa· lü•ünü: Tur ışç»ııu, Tür!- esnah- tesadior ••t• ınıiz bu gibi vok'•lar, 
ctın şlerdir ki zaferi kıtaotın kalabalı- dünyaca malum olan Yunanistanın bah karanlıgı fabrikaya gclmis.: nı, şehırlı ve kasabalı)·• yıllar~a u
iıından ziyade makinenin evsa!ı temin eski ve veni mücadelderini ispat Mühim alüminyL1m i<lerimiz var. yuştU:d.u. Yı_llarca kandılar, ıç ~e 
etmektedir. İngiiterede yoinız 47_ mil- ettiği gibi dost Yuna?ıst~nın esa- İ<:cr:ye girmis. elinde bir demir .. dış hadı>e.Ier~ yıllar~a y~lnız senın 
Yon Çörçil vardır. Ayni zamanda Ingil- 1 ret altına gırmesıne ımkan olma- iscilerin hepsi ayakta, hiç biri calı· olan ~e hı bır res?'! mana~ı o~ını- ! 
tere denızlere hakimdır.> 1 dı~ını dünyaya iliın eder.• samıvor. Kıvametler kopuyor fab· ~·an s'.1tuıılanndakı ındi telokkıler

rikada. :Maazallah. elindeki demirj le tak~p etm~~ hat~sın~ tutuldular. 
\"Ursa. on bin lıralık silindiri kıra· Sen;:' ~az tuen e~kı haza_n ş~I 
cak. Fabrikada bir tane cam çer- vc_ya u os nun, azan Ismaı 

k l O 
Mustak merhumun, hazan da asla 

çeve a madı. ndan baska, ken· b" . "b" d" .. · 1 · o TL A R 

nıı.dır. Ceın yet bu mücadeienın tahatfü
füne mutcallik katı yardım yapama-

maktadır. Yapılanlar ise merkezden gel_ 
meleri itibarile kuv,__-et ve hıı.larını ka:r

belmekledir. Hudut boyu kos:ıbasında 

olduğu g;bi diğer buttin şehir. kas:ıb.• 
ve köylerimizdeki yavr~ı1;ır on ~kiz, 
vırın· yaşına kadar tab· t 1e u~"ldeTe e

c-rek1er, gürbuı; birer a,..._ lan olarak ha-

dunya niifu.~unun yarısından fa.7.l:ıst '> J 

kıtale girmi~ bulunuyor. Harbin k.._nun-

Iarı şiddeth ve merhametsizdir. 

cl\ılilletler arasında sulh, \"ata~ınnz.ı"I 

emniyeti olan Sl'!lhn·ın harici sfyaSC"tı. 

St"'J, yetler Birliğini yPni parlak zafer' -
re gotıi u tür. So,7etler Bırli~ı harbe 

;. ak etrniyor. Enternasyonal mes.f'le t'

rın hallinde Sc)\-yetler Birlıtinin rolu 
1erde ta-lnda, Eeferde !'erh:ıdde (,'fllıı;;.J- pek büyi.lmu~ti.ır.• 
caklardır. Sular t;,şmaL'.iB., Tortllm dere-: . . . • . . 
i k d ld ... 'b. y 

1 
K 1 ~Iareşal Tımoş~ııko ıözlerını şoyle bı-

ennrın a o u5 ... ıı ı, e ve ı- lirm tir· 
·ti ırmaJ~ .. Sakarya, Seyhan ve Ceyhan.. ş · 
Gediz. M ,.,d~res, D:c!e, Fırat, Çoruh su· c- So\·yetler Birltğ_i hudutlarının e!Tl-
) U, Tunca ve l\ff'ri(' kıyılarındaki tarla n.lyetıni n1i.ıdafa.ı \\'. dl~"Ietin mc-nfoı.:ıt-

'ı.ıbı valı:ınd. 3ların112 ekhklerini bi('e- ni vik.,.e ederek huduUanıu Fınian4 

ccklcnilr. Evle ine basma. ıeker \'eya 
ızyağı alacaklardıl" Tort ırn deresinın. 

Ye:il ve Kızıl ırmak nnn; Sakat ya, Sey
n, Ceyhan, Ged~ ~tenderes. Djcle, 

...,ırat, Ç-0n.ıh suyu Tunra ve !ericin 
baınhkle-r· tat..'r da kıyılarındaki tarla

rı k3plarlarsa, buradaki tarla sahih! 
vatanda 1.ıı ın't7.ın hali yarnandır. Bun-
1 !rın ve g' 1';.:leme k:ıbı .yt"tlPri akame-

diya körlezı.. Baltık dcnızı ve Tuna kl-

yılarında mühim surette ierlletmış•ir. 

Kapitalist fi.lemi boyun eğmeğe mttbur 

olrrı~tur. Bu, memlekeltnlizjo muda!"J.:J 

k.abıliyetini arttırmak bakurından fe ·
kalQde ehemınıyeti hafzdir . .Fakat icraa_ 
tJ.mız her ne olursa olsun bundan gL>.rut 
duyarak elde edilen rnu\:affakQı eli<> ie 

~ u~ ayacak. evleri ba~n'a, ŞE>ker vey:a, ik.tıfa ederek du.ramayz. Her türlü te
--:-a-ryagı yillü gönniy~k•ır. , sad ·flerle dolu bugunkU gergın en .-r-

Türk Y~toJndeşını, tabiatin esiri olmak na~yonal vaı.ıyette aı.3mi uyanıklıtt 
~an kur rmak. onu gerek sıh t \l'" ge- termeğe ve Stalin'in dır~kt;flerini h ~Jr-

r('k kaz'.!n<" bakırrl:ırınd.ın tJbiate h5- la ğa mt'cburuz. 
i..lm kllmak zaınanı gel.'1\işlir. Kızılorrltı muk'ilddc \-a .. fe. 1n ;} 
Tabiat~ hftkim vatandaş gurbiız ve kah ğa ve Sovyet milletlerinın muha:ı.> ve 

uman bır askerj memleket .ktısadiyatı_ l 1ti:n:1dına 15yık oldutunu her an 1 h:ıta 
h:'ıdiııı bir milstah.c;ildir 1 h:ızırChr.• 

ŞARK EDEBİYATININ ROMEO ve Jtl'LYET"i 

Şark Filmciliği•in ŞAHESERİ 

ile MECNUN N 
- - ~-Aft~' ~----r~ , .. .ar 2 J_r._. -

dısinden korku yorum da... Sabah ızıı~ gı ı uşuumı!e~ erın ga· 
ve aksam karanlıklarında fabrika· zete'~ oldu, ~ınma hıçhır, zaman 

li 
'd' y .. .. re•ıııı ve h:ıtta yarı resmı ı:azele 

MECNU N'un yeni şarkılarını söyliyen: 
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MUS iKl ve BESTEKAR: ÜSTAT 
SADETIIN KAYNAK va ge p g: ıvorum. a onume çı- 1 d u bu c h · 1 · dl k ., o n1a ı ... ,e um urıye a ı 

aHrs~k·:·· l'nd k' kt gazeten, ne İzmirdc, İstnnbulda ve 
a ım. e ı e ı evra an. ara- d 

...vı>.V- -
Y l d 

beklemek belki daha doğru o-
l ı r ı m lacak ... 

Dedi. 

M 0 N 1 
NUREDD 

R 
1 N 

LE YLA'nın bütün şarkıları: 

MÜZEYYEN SENAR 

harbi Museviler 
vıcı Mehmcdin sabı~alarını tetkik Aıldık~ra "veznaı.mGa~ zaman çıkarmış 

. k h . o ug-un un. 
odıvor. Ha aret, ser osluk, tehdıt ş· d' ı· stanbul " t 1 · 

Bugiin seanslar: Saat 12 - 2 - 4.15 - 6.30 , .• 9 da. Saat ız 

ve dünya 

. . k ın1 1. ~nze e erı arası-
vesaırcden ~ır co. <l~~a.lar ~apse .

1 

na tekrar hir yaprak karışıyor. Bu
ve para cedza a_~ına ma u

1
m 0 !11US· nun, üstiin,1c-ki dan1ganın Cuınhu-Ansaldo, Roma radyo.unda 

bir ha.bilıalde bulunarak, Yu· 
nonistanda Polonya ve Flan
derde olduğu gibi bir yıldırım 
lıerbi beklenenıiyeeeğini izah 
C:) lemiş ve men1nuniyetsiılik 
gO.,terenlere siddetle hücuın 

I
Son defa a. uc ay evve hapısha- riyet olına.ından ba•ka Cunıhuri· Silivride yapılan rıhtım 

Bl'lgaristanda da Musevi- neden cıkmıs_. , . . ) et k ı;ııı i ile aliiknsı, ancak ta· İstanbul Liman Rcisı Refik A· 1 
Jeı· aleyhinde bir kanun çık- Da.vUCt d~~ ~~ında ,sr;; cdı\]l,~r.h rafıııdan gosterilme ini bel;lcdiji;i· vantur dün SiUniye gıdereK '\'Cni ' 
mıs Sanemolla ile bu bahsi Sa:ı.tler ?" r; vor.. erı ',e · miı •aykırılıktan tevakki· olncak- yapılan mendıreği ve rıhtımları 1 

- Hiçbir kahramanın tarihine yazılmıyan b' f ır ere ... 
- Hiçbir yiğitin fedakarlığı na benzeıuiyea b" t 

H" b" • ır a eş ... 
konıısu~·ordı k da: n eiın marıfetlerını hır b r sayıp Itır. nu ga~e.ıc_ııin, n° Cumhuriyet tetkik etmi<tir. 

- Hayret.... clokuvorlar. . . U 11< Pnrtısın·n. ne Tiirk llükCıme- Hayvan :iirülerin;n 
Dedi ve iliive etti: Hakim, nirayet leh ·ın le\'·; ı;niıı, ne de Tiırl-. i\l;lli Şef'nin res- gcçeceg-i şakaklar 
- Şu ko koca dünva bir k.f1nc karar \'ffl or_ "·, ~~~ akew ıni ,,e~n ~·arı re-.ıni g -l~tc~ı Iına-

Alma.,yaya dar gelivor, bir rnevi. eski mahkumıvetlerıııın za-' dıi\ını bir dnha le! rar ederl:cn İstanbul şchı hududundan hari-
l•ı:ııµa eğilerek m•ılcac,k: de l\Ius~vılere dara•ı; or!. •nwlar.nın tahkik' icın "' .n on al-. Cuınhurhetin hpkı İkdam ı;ibi'. cc çıkar lacak \e hariçten gelip 

Bir ,. 1 Jd,rıın h z"ıneti A ~EK/P k T 1 [ \" t hrimızden ;::eçirilecck hayvana-
~f"'EllllCl~·İl.'!!~llllırı!ı»::Zı!!mmıııamilllı=ıl:!lml!l!lltn:E~~· ~.,.~~;~~:tısına hıra ıvor. Son e ~ra . nan Tnn. Ak anı, t;n g~ .ı vollar Be edivece ta'>-

l'ic1i~!. Nancn1olla ile bu hah .. 

sı konusu~ orduk da, ü,tat k:ı-

~ ' Da,·acı ve T.a m c E k n H ber 'e saire g il lnız Tir i- •llt ,. lesoit olunmuştur. 
I nah~en c.~·n k,' ı ı Ontil"d b ı? ·• ,eli ın~İa<'\\~r~{'r tar"f ndan ç J(a- . . . • • 

. ıtuJur k pU\ or. D minki ağlı· r~lo.n bı~ 1~.tt olduji"-1nu \ e oı lur d lnıış ve- bentm.'lt•nın tır Ilıtbir T'l RONE POVER - SONİA HENNIE 
taraftndan fey}talade bir tarzda yaratılan , an. ku \.:: rri L 1e , .. t, bu e"er. rrıbı 1nı11ı Tur1--. dJ\ tarını 'I j .. •. i ı i 1 s ihi Ti:irk hunları bir di

\' han n ·.ızcrm saldı~rnıs nıilletınin rı;ii,ler.•. ııMı • ı tel k-., er t!·ıı laıla ,aliihhrtle ve im· 
1 

.ı:u l::ımı aba. m r kinin atlc ındnn ı.~o.nır.·•e \ "i·- ! \~ızla kflt ıır..turP1ak 'dd'asına kal-
t ak l r vn t \kif· trrn1c::Yc c 'ı ınası l ı ım r. ir.oini ! k ınaz. iktıs:ıdi, it;litnai siva · 

3ne nele lT k üzer ka ı ~_ı. bi1n1cn·., do rıı. o!a,·agın ·l l•y·) tıin nıillı ~iarlorı ... 1 zın ha ·rak1a~ 

! 
tına lu r. Mer 1 ,. 1 n l lrmektrn, kendımı nl ı rum. rım ota~ına rche!mi. olan Mil' 

l'••••~f~iİİlm;;i~n~<~lemblıi~r.;s;Üİİrİİpİİriizlıl;em;k;a;r~f~ı;lam§Iİaİlcİİa;k;•;•~n;;ı;zİİ.;:;:smmmBI ndı .! r 1v.ır'Cl"'"' .·tifurlPı n Türk Dr.·I_etine lıiı nı 1 n. si-\ief mü<lcsna. binı bır paraya... adnr, lı ·r Turk taı-nfıııd ıı 1'nzmc· Au boıı cntendrnr sa!ut! ,€ 

- ıç ır ınsan kudretinin yaratamıyacai;ı bir harika .• 

TÜRKÇE 

GÖNÜLLÜ KAHRAMAN 
RAY MILLAND 
ROBERT PRESTON GARYCOO PER 

Bugün LALE Sinemas nda 
- Giinün en mühim hadise si: Son Akdeniz harbi Türkçe 

PARAMUNT .JURNAL 

Seanslar: 1 - 2.30 - 4.38 - 6.38 ve 9 da. 
Geceleri Lüks balkon numaralıdır. Tel; 435'5 



SA'1'TA - .C lKD. "\f t - btiNciTEŞRİN 1948 

DEFTERDAR L 1G1 N DAN: İSTANBUL Italyan taarruzu!Manastıra atılan 
tardedildi bombalar 

inama işlsri 
Sok.ıiı Ne: Malrah 

Lira Kr. Ka:ı.anç Buhran ----- --- -'---- ---------------
l\ta.hallesl 

cu~nhuriyct 78 120.00 35.21 6.25 
> 120 00 29.92 5.98 

(Baş tarafı 1 inti sayfada) (llfımk•led•n d~aml f\l ~.ınct Durnıaz Beı·ber ll< ·iye 

• > lü ve yaralı vardır. Askeri l.esisata Koru~u ve bilha.sa dost bir de,·· 
hiçbir zarar olmamışti.r. letin, bo\'le vahiın l·ir z:nnanda, ta-

Hava illi bataryalarım.z, cep~e kio edec·eri harici siyasete karış

Türk Anonim Şirketi 
İdare Mcc:i•indcn 

Şirkptimizin his-·cd .. ·L.ı 1111 n. Jt"YC~ r 

1 

2 
3 
4 

5 
6 

7 

8 

9 

> 
> 

> 

> > 
lltı .. tıl K~ya K~ılrıycı 

> 
!vlL·ı.:.t.1ıye 

> 120.00 42.00 8.40 
Kt•rvan gec;n1~ 8 48.00 2.96 59 53 

24126 
36/27 
36126 
H/40 

14 26 
36124 

23/24 
37/8 

21/4 

9:;3 

9:lY 
9J9 
9J9 

940 
9J!:} 

hattında bır dj~man bO'rrtbardlJilan ınak bize düsuıezst' dC' ge\·~ck dal.'- i l<"tun ı suretı adiyeı1c 29 ikınt·ııe rın 
toyyaresinı dUşU.rm~tur. rann1an1n, istikliili, yurdu \'C şerefi 1940 t01rihine tcsadUC t'dcn l·uına g~ınıi 

Badoglio Arnavutlukta ku.rtnranıadığının müteaddit terru- saat 15 tc Şirketimizin n1crke:ıi olan 
Atina, 8 (AA.) _ Muharebe bderle sabit oldni:unu dostlarımı· Beyoglunrta Yeşil •• kakta 15 numaralı 

bölgelerinden buraya ~elen malü- 2a hatırlatmaktan geri durao1ıyo- dairede akrledilet::"e'kt"r. Heyeti ı.n·ıumi. 
mata ~öre, Yunan kuvvetleri c~- ruz. İ~te en son nıi~aller: Romanya c~ c )c-tirak edecek hissedarların ma
henin J>indus ve Görıce bölgeJerın- ve Yunanistan. Yunani!:'ıtanın sabıt lik oldııklar1 hisse sent"tlerini tarihi i<:"
deki ileri mevzılermı ısJah etmış- ve tahamnıiilü, İtalyanlarca kor- tiınndan bir halta evvel Beyoglundo 
lerdir. Bu hôlgeJcrde Yunanlıların kaklık diye teli•kki edilmiştir. Mih- Ye il <obkta 15 numaralı daireye tev
hafif ~vzii ilerlemelerı kaydedıl- verin ıibilli)eli Ahmet Emin Yal- di ederek muknLilinde makbuz almaları 
m~ktedır· . man arkadasını111n dediği gibi 
~ ldzımdır. 
Ayni zaırıanda bütün cephede •Her eğilen başa d~rlıal binnıck-

topçu düello..-u devam etmektedir. tir.. Rl.ZNAMEİ Jl,fİ)ZAKJ:RAT: 
Atinaya gelen ve henuz teeyyüt Manastıra atılan bombalarla Yu- . . 
etmiyen bazı şayialara göre, Arna- go~JavyMlın cesareti iıntihan edil· 1-ldarc ?ı.Teclisi ve ıni.Jrakıp rapocla-
vutluktaki İtalyan kun1andanı geri nıek istıtnmi)tir. Yugoslavlar, gev· rının okun1na ve tasdik1, 

al:narak yerine genelkurmay baş- şek \'C 23y1f dananırlarsa. bir ka~ 2-1 EyJUl 1939 • 31 Agwtos 1940 he
kanı mar-al BadoaJıo ta.}'ın -~·l· ~ün sonra, Yu~oslav~ a BasHkili ... " n t:UJ sap yılımıza ait bi15nto, k.5r ve za-
rniştir. de, Yunan Ba~vckili gibi bir geec-

rar hesaplarının okunrna ve tasdik11 Atinadaki Amerikan mahfille- yarısı ta11ı ıı)knsıından uyandırı
ıinde ısrarla dönen haberJer Ar- )arak hudutta toplanınıs olon İtal- 3-İdare ?ı.1eclisi ve R"liirakibinin ibrası. 
rıavutlukta mü.~kuliittan ve gale- :ran ordusunun Yugo,lav~ adan 
yandan bahsetmektedir. geçmesine müsaade edilmesi ülli· 

Göri~e 1talyanlarm Elinde matomu eline tutuşturulacaktır. 
Londra, 8 (A.A.) - Londra res- Buna mani olmak icin tek ~arc, 

, mi mahfilleri Arnavutluktaki Gô- erge ... sıranın Yugosla,·ya:va da ge
ricenin henüz İtalyanların elind~ leceğini düşünerek harbi göze al
lolduJıunu tıildirmcktedırler. dırmak ve sıkı durmaktır. Yugos-

BaJııri<ö7 Sulh Hukuk HilbnlliinMn: 

Bekırköy Mahmutbey nahiyesine bağ 
lı ve Pandaniçe namile maruf çiftliğin 
şUyuunun jzalesi hissedarları taraJından 
istenilmi$ ve yapılan duruşmada çi!Uik 
22 kıt'a ~enetıe tasarruf edilmekte ve Yunan arazisınde bulunan Slem- Ja,·ya da. Romanyanm akıbetini er

fnice -c.ivarında küçük tur Yunan i- kek("e dö\ üsmeğe tercih t'diyorsa, tapu kuyuduna göre çif\hk dahili 49 
lerleyişi kaydedilmektedir. gevsek si~ asete diy~ceğimiz yok- defler numarasile 600 dönüm ve 51 det. 

Vaziyet ~len1nuniyet Verici t?r. ~akat Yu~?sl~vlar~~ ~ıilli se- ter numarasile 150 dönüm 67 defter nu-

Lorıd 8 (AA) Di. . cıyesı, buna musaıt dej!ıldır. maras.ile 90 dOnüm ve 08 defter numa-
ra. . - ın ıcra e- .. . . 

dildiğı haber ,·erılen hafıf Yunan Bugunklı vazıyet sudur: Man.as- rasile 300 dönüm ve 59 defter numara-
gerilemeleri, tamamen mevzıi bır 1 tırda patlı~an .b~n1b?Ja~: harb.ı_ye !tile 30 dönüm ve 48 defter numarasile 
mahiyet arzetmektedir. nazırı Nedıc gıbı aznnkar v7 ~ıd- harman yeri ve 58 defter numarasile 4 

Salahiyettar makamlarda beyan det!e m~ka.v~.me~ traftarı bır as- dönum bt:yiık kemer civarı ve 54 de!· 
ediJdı.ı"tıne göre umurr:i vazi,Yet 1 k~r~- ~efı. du~tırtnu"" ur: ar~~~~nda~ ter nunıara iie 7 dönüm llasan karyesi 
memnuniyet vericıo r. ~ulun (~u:osla~·;\'a~·ı.Adn dusurebı- bağlarında ve 81 defter numarasile ay-

1talyan kuvvetlerının çember i- lır. m:\ dt:fen ve nıanen. Kahra- ni mahaHe 7 dOnüm ve 56 defter numa
çine alınmıs bulundukları merk~- m~n. Yug• l~,. do,tlarımmn bunu 
zi mevzılcrde Yunan k·taatı harp ~uş.ııner."ı.. ı.:ıha sıkı duracaklarını 
malzemesi iğtınamırıa deYam et- ıımıt edı) oruz. 
mektedir. ABİDİN DAVER 

Avlunya Hava Meydanına 
Hücum Edıldi 

Londra, 8 (A.A.J - Resmi bir 1 
membadan verilen bir habere göre 
Yunanistanda bulunan İn~ılız ha
va kuvvetlerine mensııo bır bom
bardıman iiloı,u geçen çarşamba 
günü ·Arnavutluk sahilinde kain 
Avlunyada dü.jmanın bir hava 
meydanını büyük bir muvaffaki· 
yetle bombardıman etmiştir. 

Hava Harbi 
(Ba, tarafı 1 lnctde) 

bomba at.lnıış, bü) ük) angınlar çı
karılmıştır. 

Alman Hiicumu Hafif Oldu 

Hava ve emni ·et nezaretlerinin 
tebligi: Düşmanın bugün İngiltere 
üzeri!ldeki hava iaaliveti küçük 
mikyasta olmuştur. Münferit düş
man tayyareleri batı sahilınde bir 
nokta ile orta Ingilterede şehır böl
gelerinde bır noktaya bırkaç bom· 
ba atm.ıı;lardır. Bu taarruzlar ne 
hasara, ne de insanca zayiata se
bep olmamıştır. 

Yerde bulunan düşman tayyare
leri, bombardıman edilmis ve mit
ralyöz ateşi altına alınmıştır. Bu 
meyanda hava meydanında bulu
nan bir çok tayvarecive taarruz e· 
dilmistir. Birkaç tam isabet kayde
dilmistir. 

iTALYA.'ILAltIN HAVA ırecr~ro 

Atina: 8 (A.A.) - Emniyet Nezare
tinin pe"l'lembe akşamı neşredilen teb
liği: DUşman hava kuvvcUeri, bugün 
memleket dahilinde, bazı köy ve kıiçük 
kasabaları, kırları ve ağılları bombardı
man etmiştir. Hasar ve telefat azdır. 

METAKSAS'JN lllESAJI 

Atina: 8 (A.A.) - Başvekil General 
Aletaksas, Volos şehri halkına bir me
•j göndererek ez.cümle tunları söyle
DU,ştir: 

c-- Birkaç binaDm yıkılmas.ile birk:ac 
evU.dınızın öbne~i Yunanistana, son 1üz 
ıtene :zarfında kazanmış olduğu ,eyleri 
terkcttiremez. Bu gaddarane hareket 
kar~ısında boyun eğmiyeceğiz. Zira kö
le olmak lstemiyoruz. Mil!etimizin bti
,-ük tarihi mukadderatına ve ölmezlJfi
ae imanımız vardır., 
VUDILİLER GÖNÜLLÜ OLMAıt 

İSTİYOR 

Yunanistan sanatoryomlannda tedavi 
de bulunan veremliler, c.kendi\erini ölil
me ~ıkUrn addettik eri cihetle her tür. 
lil fedakiıırhğa amade gönüllü olarak Yu 
unistan ordusuna ithal edilmelerini, 
General Metaks.a5'a bjr ~ktup yauırak 
talep etmlşlenlir. 

SilAb allına davet edilmiş olan 1939 
aın.ıfı meyanında 1935 hükGmet darbe
l ıne iştırak etmiş oldukları için tekaü
de sevkedilen 100 ıubay bulwımak.ta
tlıt". Bunlar ıimdl ordu kadrosuna ithal 
edtlmişlerdir. 

CİA.'10 TERFİ Erri 
Atirıa: 8 (A.A.) - Öğttnildiğine gö-

Avcı ve avcı • bombardıman te
~ckkülleri iki defa doğu • cenup 
sahilini a.şmı.şlardır. Bunlardan kü
çük bir kısmı Londra bölgesine ka
dar nüfuz ederek birkaç bomba at
m!!;lardır. Ölü ve yaralı azdır, ha
sar da cüz'idir. 

BtlTtlx İNGİLİZ TAARRUZU 
HAZIRLIGI 

Londra: 8 (A.A.) - İngliiz hava kuv
vetlerinin büyük taarnı.z hazırlıkları 

kuvvetle ilerilemektedir. Seçilen binler
ce ınç şu anda şimdiye kadar görülmr.
miş bir \."ÜS'at ve milessirliktc talim gör
mektedir. 

re, İtalya Hariciye Nazırı Kont Ciano
ya masum sivil ahalinin ölUmüne sebe
biyet veren Sel5.nik bava hücumlarına 
iitirak ettiğinden dolayı Albay rütbesi 
verilmiştir. 

İTALYAN TEBLİGİ 

Roma, 7 (A.A.) - 154 numaralı teb
liğ: Epir cephesindeki harekfıt devam 
etmektedir. Havanın muhali1 olmasına 
rağmen tayyarelerimiz Prespa gölü ci
varındaki yollarla Kortu kalesi üzerine 
hücumlar yapmıslardır. 

Altı tayyareden mürekkep bir dü~man 
teşekkülü Avlonyaya hücum etmiştir. 

HUSOLP..1Nbı TEFI'İŞLERİ 

Roma: 8 (A.A.) - Mussolinl, Roma
nın müdafaasıru temin eden hava mü
dafaa bata.ryalannı teftis etmı:ür. 

ra ile 5 dOniım büyuk kemer civarı 5f. 
defter n :maı asile 540 dönüm c;iCtl1k yo. 
hı Ustüncie 6'1 dertcr nunıarasıle 4:> du
nilın Gazi sıoırı me\·kiinde 65 defter 

numarasıle 45 dönüm c;irtlik d hıJi 541 
defter num ... ı-a ·:le 45 döni.ım çif•lik yolıı 
üstünde 5::? defter numarasile 7 dönünı 

ı;iftlik ittisalinde 57 defter numarasi1e 
30 dönüm büyiık kemerde koyun ağılı 

üstUnde 55 dC'fter nunıara<:iJe 22 buçuk 

dönüm ve 53 deflC'r nurnarasile 30 dö
nüm 63 defter numarasile 45 dönüm ke-
merin aso:ısında 60 defter numarasi!e 

60 dönüm çiftlik dahilinde 62 defter nu
marasile 60 dönüm t:lftlik yolu ustünde 
50 defter No. sile 9 dOnüm çiltlik ittisa-

tinde ki cem'an 2132 dönüm tarladan i-
baret olduğu ve 540 sehim itibarile 9G 

sehmi Necmeddin 3G sehmi Mehmet 

Cemil, 24 sehmi Firdevs 56 sehmi Meh-
met Hilmi varisleri karı31 Seriye ve ço. 
cuk lan Darünnisa ve JlrieJ.da ve Saliha ı 

56 sehmi Cevher ve Hayreddin, 126 sch- 1 
mi Rauf kızı Naclyenin 128 sehmi Rauf 

kızı Naciyenin kardeş çocukları Ahmet 1 
ve Hürrem ve Kenan ve Leman, 108 
sehmi.l\'.lehmet N~ett~ karı~ı İsrne~ oğ_, 

lu Salıba 38 sehmı Hatice adı le varıs1eri, 
Zeyit ve Fatma ve Saraya münhasır bu
lunduğu anlaşılmıştır. Kabili taksim ol

madığı ehJf vukuf raporile tebeyyün et-
iş ve 5600 lira klymet konulmuştur. 

Cifti.iğin satılar.:..ıc şüyuunun izalesine 
karar verilmiştir. Taliplerin muhammen 

kıymetin yüzde yedi baçuk nisbetlnde 
pey akçesi yatırmak suretiJe müzayede
ye iştirak edebilecekleri ve birinci mü· 

zayede 29/11/940 saat 14 ten 16 ya ka
dar haddi lilyıkını bulmadığı takdirde 
ikinci müzayede 10/12/940 saat 14 ten 
16 ya kadar devam edecektir. Müzaye
dede muhammen kıymetin yüzde yet
miş beşini geçtikten sonra en çok arttı

rana ihalei kat'iyyesi icra edilecektir. 
Satış tarihine kadar vergi ve sair riisu- · 
mu hissedarlara aJttir. Daha fazla ma
h1mat almak isteyenlerin Bakırköy Sulh 
Hukuk mahkemesJnde 939/l numaralı 

dosyaya müracaatları il~n olunur. (309) 

FMIJı Sulh İcnııımdan: 

Merkez Bankası memurlarından Sait 
Ali Serime borçlu Atıf Hoca karısı Za
hidenin İstanbulda, Aksarayda Sabaha. 
san Alemı mahallesinjn Hahtefendi so
kağında e:;ki 3 mükerrer yeni 13 taj ve 
933 ada 11 parsel numaralı ahşap ev-
deki mahcuz bulunan 36/2 hissesintn 
işbu borcundan dolayı açık arttırma su
ret.ile 15 teşrınıevvel 1940 tarihJne mi\
sadi! salı günü saat 14 ten 16 ya kadar 

•••••ıı11•• .. ••111••••mııııı:•••••••••••• .. satılacağına dair olan il<inın bır nusha

Devlet Demir yolları U. MlldllrlUQUnden 
On beş tonluk aJelOmum vagonlann tonajt 25/10/940 t.ar:hindE>n itibaren on 

altı tona ibJAğ edilmiştir. 
Fazla malümat almak O.zere iatasyonlara rr.firat•aat oltınması. «7502.,•10623, 

PÜRGOLİN l Gcr:zozla Mü•hil 
'. LIMONATASI 

Kal'iyyeo !!Aç hissini vermez. 
Bır gazoz veya sampa.nya kadar 
leziz ve ~ kokuludur. Müshil i
laçlarının şaltı olan PiJRGOL!N'I 
ha!tada bir defa içmekle hem bar
sakJarı temizlemı.t ve hem dr nl
cutıe birikm~ mikroplan dcfetmıı 
olursunuz. 
PÜRGOLİN 15 sonellk bJ:r tec· 

riibe:Un mahsulildUr. 
Emin olmak i~ın eczanelerden 

PÜR --OLİN markasını ısrarla ıs
teyi=. 

sı hısst"darlardan AU oğlu Hüseyin Oa
DJŞe ıkametg;lhının mechulıyetı hasebı

le tebliğ edilmemış olduğundan mezkftr 
gayrımenkuliın 15/10/9-40 tarihinde ya
pılan açık arttırmada alacakh Sait All J 

Serıme (80) hra bedch mlı.zayede ıle 1 

ıhaJe edılmış olduğUndan ihalenın 15 
gtin müddetle Ha.nen teblığine mercı hA 
kımliğınce karar verildığı Ulnen tebliğ 

O•llflUr. (310) 

ZAYİ - 1458 • 1459 - 1460 • 1461 
14.62 - 1463 numaralı bı~iklet plAk.aları 
kaybolmuştur. Hükiımleri yoktur. 

Dimitri İnderau 
Voyvoda Cad. No. 12 Galata 

DAVET 
İstanbul C. Müddeiumumiliğin

den: İstanbulda bulunduj:,'U anla
şılan Maden Rakım muavını Muh
sin Ergı.iney'in acılcn memurıyeti- 1 
mıze mürac ... atı. ı 

> > > • 
Ki.ıgıthane 

> 48.00 12.00 2.40 

Hu~cyin Karaclaj'tn Akhır 

Dımitı·i Tambuı ıcı K. Tamir 
Ahınet kı:ı.ı .t.-ıc::lahat 

Kıvııcık 2/2 36.0-0 10.81 2.16 1.95 

Fcriköy 
Pangallı 

H, Gazi 

Kuı tuluş 252/2 90.00 18.00 3.60 948 
939 

938 

Dolapdcl'e J3 315.00 81.90 16.38 98.28 

Sürt')--ya Asıın Tünay Doktor Rumeli 82/5 480.00 29.92 6.48 

10 

11 

12 

13 

14 
15 

lG 
17 

18 

19 

20 

21 

22 
23 

24 
25 

26 
27 

28 
29 

30 
3ı 

32 
33 

35 

3G 
37 

38 
39 

40 
41 

42 
43 

H 
45 

46 
47 

48 
49 

50 
~ı 

52 

53 

54 
55 

56 

57 

58 
59 

60 

> > > • 
Dirtat Gidan :;;'nbacı 

İsmail Sertova A~ı 

Ahmet Y:ııtag-an Müteahhit 

Fuı·seh Gônc:yan Derr.irci 
Gilodovizk~ !lılarangoz 

L!ıtıf Başar Oto tamır 
> > > > 

Mustafa Ataç Kömürcü 

Ropen Aynaciyan Diş doktoru 

> > > > 

lloren Mezarc!yan Sobacı 

Rabia C•likkol Bakkal 
M;sak Akgün Levazımı sıhhiye 

> • > > 
Hilmi Uzunlaş Kolonyacı 

A1ıgırd1ç Malhas K. Tamir 
> > > > 

Abnıet Çağadaş Ekmekçi 
Jozrr Danelyan Sobacı 

Antranik K. Tamin:isi 
Örıa·r Lüt!i Hallaç 

Takfor oğlu Bağdasar Terzi 
Sarafım Terzi 

Zaven N.ş.ın Atn1a Yeri 

Ar c• ır Alic·y~n Sob:ıcı 

Ahmt't .A..kın KOmürcU 
A.ıu y ık Ka. •P 

Nihat Yeın..sct. Sucu 
Ş. k•r Özer ":ahveci 

• > • 
Fren Gutyan Demirci 

Rıza Si mer B:ıkkal 
A. h'Tüller Pansiyoncu 

En\'Cr l\Iarangoz 
Alı Kahveci 

> > 
Arrop 1\'larangoz 

Dinıitri Kahveci 
Ohannes K. TP.mir 

Ropen Mutalyan Mozayik.çi 
l-Iarız Ari! Sütçü 

SC'yit Kahveci 
Mihran Sobacı 

İbrahim Tütüncü 
IDri to Sotiri Fırın 
Hasan Kömürcü 

Nuh oğlu Yakup Gazinocu 

Ahmet Kunduracı 
İbrahim Aşçı 

Marl Pansiyoncu 

• 
> 

> 

Şişli 

> 
G. Suyu 

> 
> 

İnönü 

Pang:ıltı 

> 

Meşrutiyet 

> 
> 

> 
Cümhuriyet 

> 
> 

H. Gnzi 
İnönü 

Ctimhuriyet 
H. Gazi 

Bozkurt 
K. Mu•tafa 
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Ekmekçi 49 
H. Gazi 256 

• > 
Cüınhurjyct 243 

Tavukçu Fethi l 
> > 

Vali Konağı 107 
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Feriköy Maliye şubesi mükf'lleflerindcn yukarıdn adı, işi ve ticaretgAh adresi yazılı phıslar terki ticaretle yeni adı·eslerini büdirıTırı.liş \•e tPbcllüğE:. 
ısalfihiyetll bir kim~e göstermemiş ve yapılan araştırmado;ı da bulunamamı:J olduklarından hizalannda gösterilen yıllara ait kazanç ve lıuhruı ve-rgUerini ve 
zamlarını havi ihbarnamelerlnı. biZ2at kendilerine tebliği mümkün olamamıtlır. 

Keyfiyet 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 inci maddelerine tevfikan tebliği yerine gef'm<"k üzere 115.n olunur. (106181 

Gayrimenkul Satış ilanı 
latanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 
Halilin 180-08 besap No. sile Sandığımızdan aldığı (3000) liraya karşı bi

rinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hakkında yapı. 

lan takip üttrine 3202 No. lı kanunun 46 ncı maddesinjn matu!u 40 ncı madde 

sine göre saWması icap eden Galatada Arap camii mahallesinin Perşembcpa. 

zarı caddesinde eski 1,100 yeni 1,76 No. lı ütsünde odaları olan kflrgir ma

ğaza Ue ayn] mahalle ve sokakta eski 78 yeni 58 .'io. lı maa müştemil~t kagir 
fırının tamamı bir buçuk ay müddetle atık arttırmaya konmuştur. Satı;:; tapu 

sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen (87:5) Ura, iırın 
için ve (470) lira da dükk~n için pey akçesi verecektir. Milli bankalarunızdan 

birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle Belediye 
resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve telhlliye rüsumu borçluya aittir. 
Arttırma ı;artnamesi 10/11/940 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere 
Sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve 

sair lüzumlu izahat ta ıartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya gir-

mıa olanlar, bunlan tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında 

her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 6/1/941 tarihine mü. 
sadif pazartesi günü Cağaloğlunda kain Sandığımızda saat ıo dan 12 ye ka

dar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin ter
cihan alınması icap eden gayrimenkul milkelleiiyetile Sandık alacagını tama

men geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak 
şartile 21/1/941 tarilııne müsadif alı günü ayni mahalde ve ayni saatte son 

arttırması yapılacaktır Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde 
bırakılacaktır. Hakları tapu sfcillerile sabit olmıyan alflkadarlar ve irtifak hak 

kı sahiplerinin bu haklarını ve husu ;ile faiz ve masarife dair iddialarını ilAn 

tar1hınden itibaren yiı-rni gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize 

bıldirmeJeri lfızımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla haklan ta
pu sıcıllerile ıabıt olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

Daha fazla malQmat almak isteyenlerin 38/297 dosya No. sile Sandığımız Hukuk 
işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilin olunur. 

DİKKAT 

Emniyet Sandığı, Saııdıktan alınan gayrimenkulü jpotek ııöstermek isteyen
lere muhamminlerimiz.in koymuş olduğu kıymetin % 4-0 mı tecavüz etmemek 
üzere ihale bedelinin 7arısına kadar borç vermek suretile kola,.Wc göster
mektedir. (16657) 

BeyÔQlu Vakıflar DirektörlUOUnden 
Beyoğlundo Ağacamiinde açık bulunan dördüncü müezzin ve kayyumlufa 

Sahkulu crunu müezzınlik ve kayyumluk için ikinciteşrinın on tiçüncü çar
§anıba günü öğleden sonra saat 13 te müsabaka yapıJaca.ktır. 

isteklilerin Bc.votlu Vakıflar idaresine müracaat ell':rıelf'ri llizımdır. (106211 

1. 

: anbul Limanı sahil sıhhiye merkezi 
satınalma komisyonundan 

... ı·kezimize alt Ankara motörü 1ek:ne ve ~ine aksamı açık eksiltme 
ile tamir ettirilecektir. 

2. - Keşif bedeli 2393 liradır. 

3. - Bu işe ait şartnameler JWllardır: 
A - Fennt şartname, 
B - İdarl şartname. 

4. - i~tekliler bu şartnameleri cl2> kuruş m~kabillnde merkeJ.Jmjz levazımın
dan alabilirler. 

&. - Eksiltme 14/11/940 perşembe günü saat 14 te Galata Kara Mustafa Paşa 
sokağında mezkür merkez satınaJma komi~onunda yapılacaktır. 

8. - Muvakkat teminat parası 179 lira 48 kuruştur. 
7. - Eksiltmeye gireceklerin bu gibi motör tamiratı yaptığı.na dair bir veı::ikJ 

ııöstermesi şarttır. (12283) 

inhisarlar Umum MUdUrlUQUndan 
cı.._ı _____ Mıı.ıan:.::.. __ Eks!Ume ___ .:...-_u ____ o=ünii .... u 

Acıağaç <İspirto taiYir! için> 150-0 KJ. 
M~aı 10 kalem 

Pazarlık 

Pazarlık 

12/XI/940 14 
12/Xl/940 lj 

ı. - Şartname ve mefrut:ı• rc.sl ri mucibince yultanda cıns ve miktarlan 
yazılı 2 kalem eşya pazarlık uaulile :>.itin alınacaktır. 

2. - Pazarlık bizalarmda yazılı gün ve saatlerde Kaba~ta levaıun va 
milbayaaı JUbesindeki alım kmnisyonuoda yapılacaktır. 

3. - Şartnaıneler oözil geçen iubeden parasız alınabileceği gibi resimler 
de gôrülebilir. 

4. - İsteklilerin pazarlık ~ tayin olunan gün ve saatlerde teklif edecekte. 
ri fiat üzerinden yüzde 7 ,5 güvenme paralarUc birlikte mezkılr komisyona mü. 
racaa llan. • ı 0-464> 

Yarmı el.ma ile ııönül alındıb devirler ı;ıeçti demeyin!.. 

HACI BEKiR ŞEKERİ ile alınmadık gönül mü vardır? 

ALI MUHİDDİN 

HACI BEKİR 
Merkezi: &hçekapı, Subeleri: Beyoitlu, Kara)ı:öv, Kadlliöv 

İMTİYAZ SAHİBİ VE NEŞRİYAT DİREKTÖRÜ: E. İZZET 

BASILDil'a l:ER: SO. TELGRAF IL\SIMEVİ 


