
Yazı itleri telefonu : 20203 

'--.._ Taranto limanını ıösteren harita ile lta)yanlann tahriO edilen büyük zırhlılan aeyir balinde güsteren resim 

Molotof T ARANTO A k "Akdenizde 
Berlinden YENI BIR 8 eri vaziyet müvazene kat'l 

la •• Otrant darbesi 
lYtoskovaya HUCUMA muhareba vaziyeti surette ye~ iden 

döndü UGRADI üzerinda tesirden tesis edildi,, lJ hali kalm1yacak ttr 

~ ilrı Beriinde Yedi büyük 
18a bir tebliğ yangın 

YAZAN --:-1 
Emekli general 1 

H. Emir Erkilat 
tıeşredildi birden parladı Ln p:rr~~ ukerl 

&erline göre iki taraf Torpido muhribi A. vlonyanın karşı~ında. Ad-ar • k ı ı . rlyatik denizinın kapısını astndaki dostane ıs e e erıne taın tıkamak ve bu denizi biritalyan 

,.1,hıUnasebet·er daha isabetler kaydedildi gölü haline kalbetmek iddiasın-
~ 

1 
d da bulunan Otrant italyan n1üs-

L & e derin:eştirilmiştir Londra, 14 (A.A.) - Saliihi- tahkem limanı Ingiliz - halyan 

1 
~1 yettar membalardan öğrenildiğine harbindenberi İtalyan donan-
~· 1\ li (A.A.) _ D. N. B bıldi- göre, tam tafsiliıt mevcud olma- masının ehemmiyetli bir kısmı-

ı ·'~~ltı makla beraber, Orta"nrktan gelen na sığınak olmu~tu. İşte, limanı 
~ lt•ı .,.. ı ~ıoio~: Bırlt~i komiser heyeti yeni haberler, dün gece Ingiliz tay- müdafaa eden sahil toplarının 

Sıı ,~r bu sabah saat 11 de Ber- yareleri tarafından Taranto İtalyan ve limanın ağzını denizahı ge-
l•."' "'ıhn•at · üssüne yapılan hücumun büyük mu- milerine kapayan ağların geri-
.~ rı " , ır. 1 • o~1 '11ltıcıye nazırı Von Rıbbcn- vaffakiyetle neticelendiğini bildir- sine saklanmış olan bu talyan 
ll,.tı~tı.ı~ ielerek Molotot'u aımı.: mektcdir. donanması 1 1/ 1 2 ikincitetrin 
~-~~· Dar~tasyonuna gotürmüştür. Gelen yeni haberlerde §Öyle gecesi Akdeniz Ingiliz donan-
ı,~ır b ı Ve ordu erkanı ıstasyon- denmektedir: masının uçaklarının öldürücü 
·~lot Ulunuyordu. Gece berraktı ve ny ışığı vardı. bir taarruzuna uğramış bulun-

Ct ~~~ Janında Sovyetlerin Ber _ Tayyarelerimiz, Tarnnto körfezin- maktadır. 
\ı~a.tı r~iaı Şkevatzeo olduAu hal. den içeri doğru ilerlerken, limanda Halbuki bütün dünya bekli-
~'4 ıcaıue samimi olarak ve _ harb gemileri kolaylıkla gözükü- yordu ki me§hur İtalya hava Ei-'t ll "<ı~~ iki gün süren zengın me. yordu. Bir dakika oldu ki yedi bü- loları Aledenizde bir İngiliz ge· 

~ ll. Berlınden hareket et - yük yangın birden parladı ve bir- misi bıraknlasın, Maltayı alsın, 
~ birini takib eden müthiş infilaklar ve Süveyş kanalını da takrib 
~ Ltı li l"teenu tebliğ- işitildi. Sahilde petrol depolarına etsin. 
~ ~, 1• !A..A.) - Resmi teWil1: ve tezgahlarda torpido nıuhribi is- . 
·'lt " ~· "' b 1 Ingiliz haberlerine gore hü-
.~ ~~ ~rı1 ... eetrinisanl 1940 Larlhle _ k elelerine tam isa ~c er kaydedi~ 

"1) '' f 1 k k d d cum mehtabın müsaid 7.iyasında 
~·tı. Yaptığı ziyaret esnasın- di. Büyük in i a u retin e bir 1 b b 1 ~ " "'r :a b 1 'd ı 'bl 250 kilo uk om a ar taşıyan 
t ı._r . irli~i .. omıserler h"yet"ı bom a sa vosu torpı o mu ın eri 'lll 6 • '" 1 bir Skua bombardıman filosu 
(1\ -ıeıye komlseri M. Mo!otof, yanında dokların duvar arı boyunca -.., .. _~ 1 d tarafından yapılmış ve bu filo 

-

• ..,::-u 3 üncü .ayfa da) pat a ı. 
._ İtalyan tebliii ccmuhtemel olarak diğer bir Sordfish tarafından 

İtalyanlar bir gemiye 
isabet olduğunu 
iddia ediyorlar 

Ingiliz gazetelerinin 
cevabiarı: 

Elde fotoğraflar var!.. 

Londra 14 (AA.) - Fra~s;z istih. 
barat ajansı bildıriyor: 

TaymiS gazetesi, cıyıkıcı bir darbe» 
baQlJtı altında neşrett,ği bir başma -
ko.lede şüphesiz kendi ordusunun ni-
şanlarını pariatmak ıçin Mussolini 
tarafından kasden ıntıhab cdılm~ o
Inn ll İkinciteşrın gununun İlalya i. 
çin en felaketlı bir gün halıne geldi
~ni soylemekte ve makalesıne şu yol
da devam etmektedır: 

(Devamı 3 üncü uyfada) ----
Adriyatikteki 
italyan üsleri 
bombalandi 

Bingazi limanındaki 
gemiler de 

bombardıman edildi ISır B k 1 iki düşman tayyaresi dütürüldüıı di- himaye olunmuştur. Şüph_esiz li-

-

1 • aşve i! i yor. Biz, cevaben, <•muhtemel ola- manda demirli bulunan ltal\·an 

8 1 
rak hayını diyoruz, çünkii tayyare- gemileri mehtab dotayısile yu- Kahire 14 (A.A.) - ingılız hava 

nu 
C ISte Kra.:ln lerimizin hepsi üslerine dönmüttür. karıdan pek iyi farkedilebiliyor kuvvetlerinin bu akşam neşredilen 

1 Liman ve harb gemileri topları- ve bunlara nişan alarak bomba tebli~i: tku nın ~iddetli baraj ateşine rağmen, atmak kabil oluyordu. Bu se- İngi.lız hava kuvvetlerine mell3ub 

f. 
nu okurken hücuma, aonuna kadar devam edil- beble hücum pek müeasir ol- uzun mesafe bombardıman tayyare. 

U 
di ve iç Jimanda eaas dokların eark leri, Arnavudluk cephesinin ıaşe ti8sü 

C
' k d d mu~tur. ı k ... ·ı ı .. h. ı·t 

("""Yama .. nctı ııar a ~ .. . ~ eten Öldü 
kıemı. büyük infilak u retin e .,._ 3 .c. •. 1 d > o ara ... uı anı an mu ım alyan li-

~ 
bombalarla ve yangın bombaları ) manları uzerıne hucumlarma devam 

-._ --~( D~ev~am~~ı ~3~iınc:~· ~ü~aa~y~f~a~d~a!_) --~l~::::::::::::::::::::::::::::::·::::::~· etmöşlerdır. tl\ı· ~ '- lst _(!?evamı 3 üncü sayfada) 

'ahıı:ı~:~~:~klı · Almanya ile ikinci bir ticaret 

~' 4t, ı.41ias.n Sabri Pata 

''-rı S (~·.A) - Mısır baş
,; l rı P~şa, bugiin par-

~ ~r-ı· ı ış celsesinde, kral 
'~lıl\ı~ç: F eridenin, vftldei 
h~ .-e daha bırçok yü 

\lru ile, kralın 
Jakılmtt ve 

anlaşması için temaslar 
Almanyadan nıühim miktarda demir inşaat 
malzemesi geldi, mevcu .:I ti'caret anlaşnıa
sının geniş bir şekilde tatbikine başlanacak 

Piyasada darlığı hissedilen ba7ıl Alman} ada n getirtılecek ilk par-
inşaat malzemesi Tuna yolile Al· ı ti eşy~yı lokomotif ve 'agonlar teş
manyadan gelrneğe ba~lamıııtır. Ge- kil etmektedir. Alman ticaıet mü
len eşya arasında demir inşoat ve messilieri de memleketimizden ala
daha evvel sipariş edilmiş olan köp-1 cakları mevad iızerinde teıkikat 
rü inşaat malzemesi ile dokuma mrı- yapmaktadırlar. 
kinelen de bulunmaktadır. Diğer taraftan, Anl.ıır.ıda bulu-

•

ya ilc, Tuna yolilt> yapılan nan Alman ticaret !ıeyeti temasları-
~ en kısa bir zamanda te· na devam etmektedir. Bu konuş· 
mi {Jakadarlarla temasta bu- malarda Almanya ile ikinci bir ti-
ıun ~e,d..ehrinıiz~ g'""len Tuna caret anlaşmasının mevzuubnhs e-
~lıyat ~,irket i direktörlerinden H. dilrnek te olduğu ııöylenmektcdir. 

Oilk bu 'tıu~ustı1 temaslnra baııla- Alman firmalarının ııipari~ etmit ol-
Alın la evvelce dukları tütünlerden üçiincü parti de 

Dün ingiltere 
üzerinde 19 tayyara 

_ düşürüldü 
Londra, 14 (A.A.) -Hava ne· 

zaretinin tebliği: 
Sonradan alınan raporlam ı;tÖ re, 

bugün dört tayyare dah · ı 
müş ve bu suretle tahrib c 
man tayyarelerinin aded: l 'J n baliğ 
olmuştur. İki avcı tayyaremiz kayıb
dır, fakat iki pilot ta kurtulmuotur. 

Dün gece de iki düoman bom
bardıman ta)·yaresinin düşürülmüt 
bulunduğu teeyyiıd etmiştir. 

icra Vekilieri 
Heyeti toplandt 

Ankara 14 CA A.) - İcra Vekilieri 
Heyetı, bugun saat 16 da BaşvekMct
te BaşvekU Dr Refık Sayd ının riya 
,eıaınae ~u;;uuıı:.ı~ne da 

Jdare ioleri telefonu : 20203 

Yunan/ıltır . 
Arnavudlukta 
yeni tepeler 
işgal ettiler 

Atinaya SOO 
İtalyan esiri 
daha geldi 

Yunanlılar Görice 
tayyare meydanını 
bombardıman ettiler 

S kuruş 

Ma kineye 
verilirken 1 
Yunan - italyan 

cephesinde şiddetli 
çarpışmalar 

Yunanlılar cenubda 
Kalaması geçtiler, 
merkezdeki İtalyan 
kuvvetleri sarıldı, 

Görice muha~arada 

Atina 14 (A.A.) - Yunan b:ışku - Atina 15 (A.A.) - B:ı.şkum:ından • 
mandanlıtının dün ak,şamki 18 nu - lığın neşrettığı tebliğe göre butun 
maralı tebliği: cephelerde genış mlkyasta topçu !aa. 

Tnyyarelerimlz Görice tayyare mey liyeti olmaktadır. Ayni zamanda p _ 
danını bombardunnn etmiş ''e yerde yade ku\·vetleri arasında şıddetlı çar. 
bulunan birçok duşman tayyarelerini pışmalnr vukubulmnktadır. 
i.'llha etmiştir. Büyük bır bına berha. Yunanlılar yeniden 200 e.>ır &.lmııı _ 
va olmuştur. Tayyarelcrımize tanrruz lardır. 
eden bir düşman avcı.sı muhar~!ıe ne. Şimalde Yuna ı 1 a·· · · h 
t . · d'· ·· ··ı ·· t •- o·· h n ı ar orıccyı mu a. 
ıcesı uşuru muş ur. uşmanın sa • sara etmiş vaziyettedırler. Ccnubd:ı 

ra karargahıarı da bombard!ınnna Kalamas neh ·nı . 1 y 
t t 1 

t rı gcçmış o an u _ 
u ~-muş ur. . nanlılar İtalyanları den.zc do.;ru sur. 
Duşman hava kuvvetlerı memleket ınekted· ler 

dahilinde, hiçbir askeri ehemmiyeti ır · . 
olmıyan şehir ve koyleri bombaı·dı _ _ De?iz ınıntakasında Italyanların u. 
man etmiştir. Bırkaç yaralı vı:ı ölü ~uncu_ Alp kolordusunu takvıye etmek 
vardır. Yunan denizinde körnur ha _ ıçın gönderdikleri kuvvetler muhasar;ı 
line gelmiş bir deniz tayyaresi bıılun- edilmişlerdir. -------
muştur. 

Pindos romtakasında müfreze:eri -
miz tarafından yapılan muva!faki -
yetli hücumlar neticesi, Arnavudluk 
topraklarında yeni tepe sıısne:erini 
harben işgal ettik. 

İtalyan eıirJcri Atiııadll 
Atina 14 (A.A. ı - Bu sabah Ati -

naya 500 esir getirilmiştir. Bu gt>ce §i
mal cephesinden daha fazla miktar
da esir gelmesi bekleniyor. 

ingilizler Beriini 
tekrar bombalad1lar 
Akın esnasında Molotof 

ziyafet veriyordu 

Taranto zaferi için 
Sovyetler 

ne diyor;ar? 
Londra 15 A.A.) - Bir Sovyet as -

keri münekkidi, İngilizlerin Tarnnto. 
daki muva:tfak!yeti hakkında, ı.ıml.ır 
söylemi~tır: ' 

aBunun buyük bir muva!!ak yct. ol. 
du~unu kabul etmek lAzımdır ... 

ispanya Harici ye 
naz1r1 Pariste 

Londra 15 (A.AJ - Alman ist h -
Londra 14 (AA) - İngi.lıı hava barn.t ajansının verdiği bir habere co-

nezaretinin tcblığı: re, Ispanya hariciye nazırı Sunrıer 
Çok gayri müsaıd hava şari.lnrına dün akşam Parıse hnreket etmıştır. 

raA-men, dün gece bombardıman t"-Y- -- -------~ 
yare filolarımız Almanya üzerınde ge 
niş hareketlerde bulunmuşlardır. 

Beriine karşı ynpılan hücumda 
Schlesischer gıt'b, Orunevald marş:;ın. 
diz garı ve askeri hedefler a~ır su -
rette bombardıman edUmiştir. Mün -

Yunanlılar dün 10 
İtalyan tayyaresi 

düşürdüler 
ferid yangınlar çıkmıştır. Atina 15 (AA.) - Emniyet ne:ı:a -

Kolonya elektrik santral ma. Duis. re tl tarafından neşredilen bir te b lı -;e 
burg ve Ruhrort nehir havuzlarına, göre, İtalyan tayyarelerı. dün b rçok 
Dortmund, Dusseldorf endustri he • Yunan köylerini bombardıman etm $

deflerine ve Linpfort yüksek !ırınla. lerdır. Bazı ölü ve yaralı vardıı-. 10 
<Denmı ı üncil sayfada) İtalyan tayyaresi düşürülmüştur. 

Fiat mitrakabe komisyonu 
ıo m:ohtekirin adliyeye 

verilmelerini istedi 

Fiat mürakabe komisyonu Valinin riyasetinde içtiına halinde 
Fiat mürakabc komieyonu, dün lerinde ihtikar yapan 8 Lakkalın ad

mutad toplantısını yapmı~tır. Ko- liye)'e verilmesini kanulaştırmı~tır. 
misyon bir müddet evvel kendisine Ayrıca hırdavatçı Jak dö Kolanın 
tevdi edilmiş olan ihtikar reporları da iğne pasmentleıini eksik sattı~ın
üzerinde tetkiklerde bulunmut. bun- dan dolayı müddeiumumiliğe tev-

bilhuea c:lüni n·ı·~urnıu ..,;;.,,,...;;.,tiiir. 



Hergün 
-···--

2 Milletlerde tJe ferdierde yaşamak hakkı = = 

Yeni, miisbei 
Ve medeni 

Peıides mil ddnn 450 aene evvel .---==--
bir barb tehlike:ıi mda Atirul J===:::::::=:;::::::::::;\ 
bnfbnı, hitab ederk~ Jl)yle deıı:ıişti: 

--l:mme..bm, im n edelim ki aaaBir Türk ahlô.kı 
\... Yazan: Muhittin Birgen 

' det büniyette, hüniyd • cesuet • 
tocür. Bizim için yapılaeal: tek teY lı:===-~;..:;::: 
harb tehlikesine kafiyede k rşı koy- 5~~-_._._-..J~:;;-!~~~~~~ on zamanlarda Dr. Vedad 

Tör ecDinimin ünvanile 
kuçük bir eser nC§fetti. Ünvanınıı 
bak.ıldığı zaman, habra gelebilir ki 
eser, müslümanlığa a id bir tetkik
ten ibarettir. Hıı.Jbuki, Vedad, bu 
eserile memleketin, bir takım ahla
ki sa halarda mes' ud bir istihale 
yapmasını istemi~ ve bu ahlaki an
hal n birer birer göstererek. vatan
da§lnn ilahi ve semavt dinler dere
cesinde kuvvetli bir ruha istinad e-

maktan ibercttir. (lhueydide). ~~IP!'~~~:!' 
Milletler ve mı1letleri terkib eden 

ferdler mes'ud olmaktan ba§k.n ya
§amak hakkını da cesııreclerinden 
alırlar. Cesaretleri olduğu müddet
çe ve mantığın emrettiği çerçeve 
dahilinde kullanıldıkça mes'ud ol -
mak ve yapmalı: haklandır. abi 
takdirde cesarete aahib olanın bir 
aleti haline düşerler. 

d b• kım ed • ' •• - ..................... --n• .... •• ...... •-·•-•• .. •••-•••·---··---------···-------·------·••••·-·-._._....-. ------·-··--·--------· en ır ta yeni ve m eni ın- ···-·· ·· , ... 
kad~ra ~vke çah,mqb~ Ahlak lle ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

din, birbirinden ynhr ,eyler değjl
dır. Hntti., ahlak. dinden ve dMı ah
luktan :ibaretlir, dediğimiz' zaman 
yanlı§ wr §eY söylemi§ olmayız. 
Bunun için V edad Törün eserine bu 
ünvanı vennekle kastettiği manayı 
onlamak kol y olur: Müdlif, sema· 
'\'i bir dinin pren!iplerine inanır ııi
bi, bir takım içtimai ve medeni a
kidelere bağlanmak mecburiyetindc 

~~--------~--~e ____ j 
Bir karı ~oca yo~da skorlerimiz kiŞ hadiyesi Anado:uya 100 bin 

olduğumuro söylemi tir. 
Y azacnk yer ölsa da, bu eser ü

3 şah~ü~!~~~:zune toplama aaliyeti devam edi or ~::~:dir::~k1 

zerinde bir thhlil ve tenkid yapawl- Fatfbte Sultan mnha~nde otu -
~eydim, içimde birikrni~ kalmı~ o- mn ~ enelki gece beuberlnde 
lan birçok şeyleri dökebilirdim. ww Ay~e oldutu halde Karagüm -
F knt, bunlanı imidin yok: bunun rükten geçerken, tanımadılı Uç şah -
için, ,Undilik, eserden ~ylece bir ııın takibine ~TQJlllŞtır. 
babaile iktifa edee ğjın. Meçhul adamlar, Bekirle ka.rwnı * bir müddet tnkı'b etmişler ve yolun 

, Samimi olmnk ~in, her şeyden tenha bir yerine gelince de kadına el
.. evvel ŞlmU •ôyliyeyim ki, müellifin, le snrkıntıııkta bulunmo.Qa b.lkıfiillŞ

girizgiih olanık y&zdığı ilk snyf lar tıırdlr 
hiç ~O§U~a gitmedi. Türkiyed~ ha- Beıtir bu çirkin hareket karşıa111da,. 
yat ıdenli o!anık Am~n"ka?'ı goater- bu üç meçhul şnhsa yollarına gttme
m<:k· A .. mcnkalı zengınlerm ~~v.et- lerini, aksi takdirde kendilerını polise 
~e~l~ .ag!zlan sulandırmak Turliye t.eslim edeceğini sbylemi§se de, müte _ 
ıçın ıyı bır §ey yapmak demek oldu- izl Bekirtn bu -.L.'erine kulak 
w k . d wol B' k b . eav er MT4' 

•d•unab. aru b egı '";: dır eı:_e d .'eğ~~m ı asmıyarnk sarklnt.ılıklarına devam 
e rr n; ze ya,.;ın an go.r .u. um eı.m· lerdlr. 

bu Amenkan hayatı, kendı ıçınde B ......... Bekirl üte lzl 
A h .. ı_ " f ı u. u J' ....... en e m cav er a-
vrupMıın ugunKU e u,.;et ve se- d ı... ~~ bir ı 

f ı ı · 'd b" .. · · i h t nı.sın a A..loo'>Q zaman sonra ·.avga a et enne aı utun ıçtıma as a- kın {i U..... 1 B kiri b' h 
ı k 1 d b b çı ış, ve ç •uıi' o up e ır ay_ 
ı. unaur annı o cra er ta~ıya:ı li dövmüşlerdir. HiddetJerlni bu da -
bır hayattır. Bund n soma, Amerı- kla d . b - '-"~tah n~ 
k h 'd k 1 1 T" ' ~ ! m a ycncmıyen u uç • ..., ....,._ a ayatma ı ra am ar a urıuye b kla d B kirt vü udü ün 
raknmlannı kar§llaştırmnk bize ü- tellk ıça n e c n 
midsizlikler verebilir. Halbuki me- muhtelif yerlerinden atu' surette ya.
aele rakamların büyüklüklerilc de- ralamışla.rdır. ~ıı.k'nyı müteaklb _ka
i';ıl, bit millet bayatının muhtelif çan meçhul mutecavizler, ::ıır mud -
hareketlerini gösteren ınkarnlar a- det oonra zabıta tarafından yakalan

Şişli Halkevindeki toplanhda 3.000 yel ek, el
diven, çorap temini taahhüdünde bulunuldu 

Şehrimizdeki benzin ve petrol tüe
carıan, dün saat ll de, Mınt:ı.ka. Ti
caret Müdürlfilünde bir toplantı. ya.. 
pa.rak İngiltereden son haftalar içe_ 

Hududlanmızın kıdıraman belr.- .. 0 lanndan eti~ezse % 60 ların- rislnde gelen teneke meselesüe Ana-

d k la~_Y__ı.vtJ··· doluya yapılacak petrol ve benzin 
çiai. yiiit Mehmedciklere ve onla- an arşı lliiÇWL r. kli tı tizerin ör 
nn kahraman sübaylarına ltadir§i- Teberrüat eıyası yerine bu qya- na ya de g Ü§melerde bu -
nas hnlk.ımızın yürekten gelen al!ka nın bedeli verilmek istenildiği talr.- lunınu.şlardır. Memleketin Ihtiyacı na_ 
ve sevgisinin maddi bir tezahilıü dirde bu gibi teklifler kabul edil- z.arı itibanı. almarak önümüzdeki 
olarak. Partinin deliileti ile gönde- miyecektir. Pazart.esi gününden itibaren, Karade
rilmesi takarrür eden kJ§Iık hediye- Kızılay şubeleri iki gündenberi niZ havallsine 60 bin teneke, 'YO {'e -
lerin baxırlanmaeı faaliyetine !lürat- enralan kabule ha~lamıolardır. Bu nub vfilyetlerine de 40 bin teııeke 
le devam edifmektedir. arada Halkevelrimi:z de bu hususta- petrol sevkedilmesi karar altına alın.. 

Bu hediye'Ier, bir taraftan Halk- ki faaliyetlerini esaslı bir ~ekilde or- ~tır. 
evleri, diğer taraftan KıZ1lay şube- ganize ederek genişletmi§lerdir. ~er t.ara.fta.n Mara.şa bir vagon 
lerinde makbuz mukabilinde kabul Dün Şişli Halkevinde yapılan bir ve Dlya.rbakıra iki vııgon petrol gön.. 
edilerek Kızılay umumi mümessilli- toplantıda azalar 1 000 yün çorap. derilecektir. 
ğine teslim olunmaktadır. 1000 yün eldiven ve 1 000 yün ye-

Kızılay merkezinin tubelerine lek teminini taahhüd etmi§lerdir 
yaptığı bir tnmimde, hediyeler ka- Yalnız bir gün içiı;de teberrü e
bul edilirken şu noktaların göz.önün- dilen e~yalann adedi 3000 i bul
de tutulmnaını ehemmiyetle iııaret mu~tur. Şimdiye kadar yalnız Sişli 
etmiştir: Halkevinde toplanan C§Ya 4000 

T eberrü edilen eoyanın muhnk- parçayı bulmu~tur. 
ltak surette hiç kullanılmamııı ol- Bunlardan mnada Beyoğlu 
ması ~rttır. Merkez veya şubeye Halkevinde de. dün saat 18 de evin 
vaki olacak. teberrüat yekununun içtimai nıuavel\_et kolo azalarırun 
cins ve miktarları tasrih edilmek su- ittirakile bir toplantı yapılmış, kı§

İzmirde bulunan 400 ~ bidonunun 
§ehrimize getirllmcsi için teşebbüslere 
girişilml.ştir. Bu suretle benzin nakli -
yıı.tmda kolaylık remin ed.llıniş ola -
caktır. 

Bir rurr.ca gazete sahibi 
doland1r1cıhk 

rasındaki münnsehetlerdedir. Biz m~ardır. 
Türkiye için, misal olarak Amerika- Bekir, haöt.ancye kaldırllrnı.ş, suç 
nın 0 akıllam sığınıyan nı.kaml;.ırını lulıı.r hakkmda takıoo~a başlanmış 

- retile her 15 gi.inde bir umumi mer- lık hediyelerin toplanmasına müte- suçu ile adliyeye verildi 
- keze bildirilmesi ve sevkedileceği alli)ı: bazı kararlar verilmiııtir Bir gazete sahibi dolandıncılık 

mahalli irae edecek olan talimata yapmak iddiasile adliyeye verilmi§-değil, mesda ,u komşu Bulgıı.rista- tır. 
nın mütevnZl miktarlannı gözönün intizaren hüsnü muhafaza edilmesi Defterdarlığa alınacak me· tir. Sultanahmed 1 nci sulh ceza hıi-

TerkOS suyundan rnargarin lazımdrr. Bu teberrünt eşyası sevke- murlann imtihanı bugün kimliğine intikal eden bu hudisenin de tutmalıyız. Amerika, meçhul ve 
biraz da masaJiarln kanşık bir i
lemdir; halbuki, P 1~ari•tıı.n. her 
hMıgi gün istersclı: gıdip gÖrt>bilece
ğ miz ve iiz.~rinde dGş{incbilece-ği
m'iz bir cıkom~ realite J) dir. Endi
vidualist. pragm. tist. nferci Ameri
ka, bizim için uzak, kanşık, iyi ve 
&ötü taraflannın ayniması müşkül 

dilmezden evvel, cinslerine göre tafsı1atı ııudur: 

Yapmak Yuzundan ayrı ayrı paket halinde ambalaj e- istanbul Defterdurh~ında :nıünhnl 
bul Ü- tl' azifeler •r:n ,_ •·e Suçlu uTahidromon gazetesi sa-dilerek içerisinde bulunan eşyanın unnn -..e ı v ,,...., ~ • 

k t hd.d da aSI rt kteb nları n .... ..,~cıa a"• hibi Todori og-lu Konstantin mües-ÇI an e 1 V cinsi ile adedi paketler üzerio e ya- o a me mezu ... ...,..... v-

sultanahmed 1 
inci .sulh .. ...,n hliki- :z:ılacakbr. Teberrüat ~alannı. n lan müsabaka imtihanı, bugün, saat tesesinde kendilerine i§ vereceğini 

~.... b 1 • kl Hı de Üniversite Hukuk Fakültesi bi- .öyliyerek bazı kimselere müracaat 
mı dün gnrib bir tchdidle para iste_ muhafaza. am n n) v;. sev enne 
rnek iddiasını tetkik etmiştir. taalluk eden bususat ıçın ya?~lacak rıncı sınıf dersanesinde yazılı olnrak etmi§ ve muhtelif itler için muhtelif 

Bu iddin ile mahkemeye sevkedi _ masraf merkez veya şubenızm % yapılncaktır. kimselerle anlaşılmıştır. Ancnk, 
- --- ··--·-··-·' kendilerinden ifa edecekleri vazife-

Sinyon Accmoğlu J:mıınde bır ya~ r······-··-- \ lere göre muhtelif miktarlarda ke-
mütebassısıdır. Kendisinin ~e bellek - J ST ER i NA N 1 ST ER l NA NMA 1 falet akçesi istemi•tir. Böyl-e, Ah-
oıtlu yar; fabrıktısl sahibi Istavriden w ~ .. 

para ~tcdiği ve tchdld etti~ ileri sü- Istanbul tramvaylarının te - bu teklifi nasıl karşıladı, henüz med Yılmaz isminde birinden 200, 
rülmektcdir. Ancak, SJnyon Acem~- kerlck bandajları aommıya yüz bilmiyoruz. fakat bize öyle geli- lhsan Pulat ve Ra§idden 3 er yüz. 
ıu mahkemedeki sorgu.sunda: tuttu. Değiştirilmderi güç, tami - yor ki, bedelin yarısını peşin ver- Mehmed isminde birinden de 1 00 
•- Bunlar, beni mUteha.ssıs olarak re çekilenierin t'ayısı her ay bi - mek noktası Üzerinde uyuşmanın lira almı~tır. Bir ay sonra ise gaze-

Sözün kı s ası 
--···-

Artık 
Görmediklerimiz 

E. Ekrem Talu J 
ed • d bi«. eruyet ve mo a ~ 
~eyleri gürültüye s,erb 

kaybolmalanna sebebiyet 'rtl,... 
Zamanın ve değişen hayat ~ fJ 
nnın da bunda, bu işde dıı çe
değildir. Mesela beşlik &iınid, t'~ 
cukluğumuzdaki kı1 gee~ e ~ııı! 
«yan gar» ı olan stcak aıeıt '# 
kı br. beyzi tekıldeki b~l.ik 11 dır-' 
Sakız gibi. knr çiçekleriıu B

11 
i; r,r 

mısır buğdayı.. bunlan, ufşcJ ~ .,. 
raklar ne yanık yanık basırıı~" 
tariardıl ın Ô' 

Keten helvacının. her kaPı~ bif 
nünde halk edebiynbna yenıh'Jjr 
şaheser uydurup katarak. eV ıJıı' 
nı o eş" elendirdiği günler ne ~"Orl' 

KTanete çala çala yedi ırııı k t'lr 
dolapn macuncunun yenk yen ~ 
)ası, fınldağı hele büsbütün J1l 

kanşb. dı~ 
Kuzu keetancsini, kuyu fııı Y 

lruıı lokumunu görmez olduk· ,;ııitı
kerciler, k.ışniş, )ohuk şe~e rPr 
hümmas, ravend •urublarıoıtıo ıçılti 
navlar, hnbbüllezizin, zerı:e'~ıe r 
mülhiyenin, kavatanın adını 
nuttular. 1ııb'; 

Kunduracılar, kavııflar: itt1'j 
basık, ucu yukanya doğru 1 ~ 
«katın ı, şıpıbk mercan te~ Jlf 
kaloş kundurayı. çedik pabut: :oıı-ı 
tileli fotini hayal meyal hatırlı> 
mı, tüphe ediyorum. k h"1: 

Ayak berherleri, seyyar ··~rı i~ 
ler, sürücü beygirleri. o sülJşf• ~· 
piyade kayıklan, kupa arab~ et~ 
renköy taraRanna bir hususı>' htp!' 
ren içi şiiteli tmgır arabaları.• 
ortadan kalktı. ~ ,cr 

Hele piyade kavıklanna, ç0
111 

de' 
n m 1 Onlar Boğaziçine, Bogıı~ tr 
koruna ne ka<lar yakışırlarclı ~c,-1' 
manın tahrib kudretine kıı11'.ı ~· 
rak «gondol» denilen biçim{~,( 
dallannı bugÜne değin muhdık· ,,. 
den Venedik kadar olnınıı ~ 
zıkl. Yazık!. ··krii~ 

Yukandanberi sayıp do ı.ıtlı o' 
şeylerin içerisinde çirkin, n~ <e
lanlan da vardı, itiraf ec:khlıi ' ~~ 
sela ayak herberi gayri sı.. 

11 
1" 

l&stikli fotin ise • rahatJıgt!l eli~ 
men - aakil. Fakat bunlara ~li .e 
ye kadar ne güzel, ne ınahıı f1 ,11~ 
ler. ~ureuz biT ifrata kurbil ı.ıh~f t' 

Nedense an'ant-lerimizi 1ıı~ ~ 
zn edemiyonız. Onlan muha flotd 
meyi ha21lanmız gerilik 

8 h'~ 
Halbuki bir mil~ete sah~iyt-~iı b If' 
siyet veren o an oneJ,.,dı~.. jrtlb ~ 
lan, meram etsek, ileri~ı~~ ,re 
rile pekala telif edebilır~ıt rf'~ 
zaman, bugünkü atnklidcılı {f 
zaramn gösterme7.dik. •

1 
yi ~~..b' 

Ne oldu) Mesela narıcı e 11 1' \~ 
leyenler. ondan geri kalrnı~ ı , . 
ya dü~tüleT. Korosunun kız1;d~r!t11~ 
çi~iyor diye bayR~ı ~~dr. ~~~ 
ağzmdan çıklet duışrnuY0 • ~ 
dü~anlnnnın yüzde sek8l'"ı if 
koktevl içiyor. b' ı.:ii< 

B l 'k . 'd • . ıs eş ı sımı . yermı • 
macun, mnrmelada terketti·· ,/ 

Yazık oldu. vc-:!s~larn 1 ••••••••• 
······································ 

bir alemdir. Bu alemi, kendi fazi
letleri ve kendi reziletieri ile bir ta· 
rafa bırakıp kendi derdlerimizin üs
tünde kendi kafıı.mızla dü~ünmeği 
tercih ederim. O AmeYikn ki bizden 
şimdiye kadar çok şey çektiği hııldc 
muknbilinde çnrl5tondan, zenci mu
sikisinden, bobstilden bar-ka bir teY !abrikaya aldılar. Sonra da bana: yaz daha artabilir. Bu vaziyette mümkün olmasına mukabil vazi- teyi kapatarak, hepsine yol vermiş: 
'ermiş değildiri cBiZ Terkos suyundan mnrga.rin yn _ yakın istikbalin ihtiyacım şim<li- yeti hergün deği~en bir Avrupa fakat paralannı iade etmemi~tir. Raml 1011• * ~ı yapaen~ı.z; senin isminle {'iynsaya den düşünmek lazım, fakat ne kıt'asındn 9 av sonrası için ta - Iş bulmak ümidiyle ellezindeki ~ 

Am~rika bahsini bir tarafa hıra- sureceğiz, dediler. Ben bu teklifi red- yapılabilir) ahhüde girişmf'Jc, hele nakil va - paralan da kaplıran dört arkadaş tı.:;"cite1rln 
lırsak, geriye eııerin bizde ahlaki dettııu ve vıı.Elyet! viliyete ıhbar ct _ CazeteleTde okuduk :ki, lsviç- eıtasmı bütün dünyada hergün tn adliyeye müracaat ederek, hadi- 2 
bir inkılaba ihtiyaç olduğunu gö!lte- tim. ş mdi, bana 1Nra ediyorlar. reli bir fabrika belediyeye 120 biraz daha nadirl~en benzinle seyi ihbar etmivlerdir. Konstantin 11--,--.....lı.........,. ...... -.-~ 
ren bir takım küçük bahisleri kalır. Demiş ve bu iddiasını tevsik için ba- tane otobüs teklif etmi~... i§leyen cinslerden seçmek biraz ile birlikte ayni suça iştirak etmek-
Bu bahisler enteresandır. Bunları zı vesaik ibraz etml.§tir. • 120 tane otobüs. hattô 1 O ta- güç olacaktır. lstanbulun nakil ten maznun Ahmed Erol isminde GUNEŞ 
tertıb edip yazarken Vedad, tahlil Hllklm, Si:nyonu serbest bırakmış ne otobüs eksilen trnmvaylann vasıtalarını harb müddctinc~ ih- bir komisyoncu dün müddeiumumi- D 
eden bir ilim adamı değ.ildir. Sıı:de- ve icab eden muamelenın ıfası iÇin, bıraktığı bo~luğu bol bol .doldu - tiyaca yetişcceJc '\'aziyete getirme- liğe acvkedilmiıılerdir. S~ ,; 
ce düııünen "'e duyan bır cemıyet evrakı mUddeiumumiliğe iade cbniŞ- Ta bilir. biraz ferahlık vermesi bi- nin en çıkar yolu gene tramvaya : Konstantin Sultanahmed 1 nci 

1 adamı olarak etrafınd bakmıt ve 1.1r le mümkündür. Fakat i~itiyoruz tekerle'k ve ray tedarik etmek - sulh cezada yapılan aorguaunda ki- fı5 
bugu"nkü Tü~k cemiveti içinde göze · d 1 • 'h · K d ' h b ll--!_..--1---__,.-, 
pnrpıı.n fena -yleri ...... örerek bunla- ki, fabrika be e in yarısını peşın ten ı nrettır. en ı esa ımıxa ğıd buhranı dolayısüe gazetesinin Üflle 
;ın düzeltilm~ni ist~miştir. Eğer Emniyet Umum Müdürü istemiştir, teıılinı müddetini de 9 biz bunun böyle olduğuna ina - kapMı<bğını, ileride bu adıunlann .... o. 
te§bihte hata olınazsa, Vedad bu tehrimizde ay olarak tavin etnuştit. Bdediye nıyoruz, fakat ey okuyucu sen: paralarını ödiyeceği~ik aöyKlemiııtir. V. .ı .>8 

b . - 1m Emniyet Umum Müdürü Ali R!za ISTER iNAN t'STER a"NANMA ı Sorguyu mütcakıb. na im onstan-eseıile ir c~yet vnızı 0 uştur. 1 tinin tevkifine karar vermiştir. Ah- E. 7 0" 
Bu itibarla, eseri <~medeni bir vaz Çevik, dtln Ankaradan çehriınlze gel- l 
mecmuası» ol rak telakki edebi- iştir. \. _ ,_ ............... ,., med Erol, serbest bırakılmıııtır. V 

liriz. SO p ta "'ebt m"'"'ı· 2 ı teli• ve helecanla yazıyor. dudak-ı - Artık içimi sıltıyorsunuz Se -ı sinmitl Evet çalıııyordun. ı::~ıJI~ 
Mu"elli~- ele almıt oldulri• mev- ' n os :.nın eu ro ~ · w er'' e nn .. - lan arasından bir hava mınldanır- lim. Ben hergün sabahtan akşama liyoruz amma artık her ş ıı tı' 1, 

ı.ular, ayn ayn, hakikaten, bilhassa ken sol elile de tempo tutuyor_ göz- kadar manasız bir takım işler peşın- haddi varl Birkaç gün sonkr 1eıı,.~' r ürk münevverlerinin ahlaki ufla- A •-t leri lüzumundan {azli\ açık Ve par - de koşarn am. Eğer ufacık bir aeya- n ecek olan bir kız. muva~r'ı t'-"ıl' 
tile mücadele etmek bakımmdan ŞK O lak •. yüzünün yegane güzelliği olan hat tertib etmek için de bir yar - sun musikiyj ihmal ed~bı ır~tşf1ıılı'. 
gayet mühim ol n bahislerdir. Bun- OynanmOZ! ~özleri... dımcıya, bir dadıyn ihtiyacınız vötr- her çalışan kim~ işinın. 0,.,ıbi J' 
lan n birer Türk zitfı olduğunu ka- h' vl ' · 1 B f - J' I ah d'ld'w' · • nın • tf ı . Mediha Hanım, rah tsız etme:;e sa ıç e enrr.eyınız f'ye enuı ya - r atsız e ı ıgı ıçın se bir ıı fjjl 
bul etmiyen müellif, onlara uir nu- "' b b' b' ek d 'ki · Jt kıyamıyormu~ gibi bir saniye ona nız aşına ır şey yapamaz, ır şeye r et e erse ı ınsanın 50v , 
maralı, iki numaralı .•• ilh Osmanlı şefkatle baktıktan sonıa hafifçe aea- karar veremez ''e benim meşgul ol- yaşaması pek ı,:üç ol d~· tir ;-:::_p 
t. fı olarak birer isim ve tertib ver- ~ akleden: Muaz.:z:ez. Tahşin Serkana !endi: duğumu, çalı~hğımı söyledikleri za- Selimi ı; ok müteesııir emı;: fd ı 
~niştir ki bunda hakikaten iaabet Dünkü kıamm hüli.aa.aı diba Hanım cevab verıyor: cMÜhim _ Nesrin! man da inad eder, ısıar eder. Bey- rin, hem ayıb, hem fena ır ..,tf 
vırdır. Saydığı •eyler, umumyietle, b'-"'Y mi söyJ:veceksiniz?• diyor. S 1 1 1 h d 1 H ',. b' evab vermıy' ece-f,imi t e ır 1" 

ı . . . . d d w b" ... "'il" .., - o ' re, so • ao • re. u e ı .,. ır c ın. rııı • Jl 
Osmıı.n ı ccmıyetı Jçın e ogup u- Nesrin n~'ell, güzel blr genç .. ız- (Roman" deva.ın Mtyor) _Nesrin! Sözlerinizi bile dinlemiyorum. çi - -Hayır, yandıyar~_!-'11 8h11ıdeuı 
Yumu .. , olan kururl rdır ki bugu"'nkü d N ' -•·~ı Sclimle Dk "am.nnlar · k · · • k 1 Id w " I ı oJIO v-ır. iŞ!I.u.ı...., ., * _ Ah anne, sabrımı tüketiyor _ mı sı ıyorsunuzı ıçımı t!l ıyorsunu1', gu o ugum..ı soy eoı.. .iıı'· , 
l"nkılabı tamamlamak için, aramızda t ~-• d d klan halde son za- 1 d " 1 b k d J b · h etme· 111 

ı gaye .HiôULL Ur U ~h • • d r 1 orun, bundan S.Jnra evden kaçıp dagw an 1\ ınız mı r şte U 1\ ar. şan ımtn CDI Tn l\t61Z Jt:rr't'tı•l 
bunlnnn da tasfiye edilmesi azım ---•~...aa ırenç lozda bir d-:.,.., .. gÖ- ~u atmıze ai • • • akat Nesıin d .. k b ) e L r 

.I.lUUü .... '" "' "6-v-- k h 1 1 l'b b ' başına gidecem:n. Sükunetle çalı•- Bu hakaret ya~murundan sonra a ısrar etmesını n u 1 '·B"B ~" 
o l'r -·n-n.. ,.0 k sa.m.ımt çok senli ben .. ço araret e ça ı1J1yor, ga ı a ır .... ,. D " . ası ,. ....,tV' 
.,e ı • nuu•Wl, , ' d b . bekted·w· 'lh ' k mak iı;in başka ç re yok. Ne olur, Nesrin ayni öfkı- ile telefonu kaı;.adı. ogrusunu ıstersen . e ı•· d • * lı' olm"'*·ur. Buna annesi Mediha. Ha- ay an en • ıgı .ı amat go - 1 . r!:. Selım ~·L ' uııv 1 d 1 1m biraz beni rahRt bırak! Kızının bu sert ve nğır .• sözleti o.an sensın. ~e.r u dcr~.- 0(1 

Vedad Töriin bu ese:rini olcuyu- ... ne onyor. er en nazı o Ufo . ıtapıııını açar - h 1 d b b b d b ~ 
1 d 

nım 'u v• h ı k ı: b')' - Kızım. Selim Bey telefonda Mediha Htı.nımı ayret er ıçın e ı- ır ceva '\'er.sey ın. el 11ere 
culnrıma ,.e bilhassa. muhit emi c .,,, .. ükt sam ırçın aşnca ' ouyunu 'ıyor - b d "fk e 'ril 

f 
.
1 

'- . . '- l d" ') Mediha Hannn, oea.sı .,.... en H b d k b" seni istivor. rakmıştı. rar etmez. en e o cıc'ı ı• • 
Turk ~Zl etı..ı:·rıının hı.;ıvvı ~ten .ıdnd~e- ., ...... N-....ı-• binbir mna ile, biraz da Jsun~~'ı" . dayır, .. ~nka' ll ~za~, ~.y- s· d' 1 b ı o ağır hakikatleri sövlerne c.ı;v .. 
sini istıyen aı e sıı. ıb enne cı ıyet .,..,......_ =ııu.ı t1rnı' ,.,_ B d e gun enn e gozu ımscyı gormu - - ım ı ge eınem. - Niçnnlm'il karsı ll nn!t mua- . • , n ;J. r,v, 

h 
. l . w. • şmıartnTak yctı§ '"""· un an Ev -r ç k d - Scyalıntı'n"ız: .. _ aı'd müst"cel bı"r mele Nesr=.n" ~e}:me bu so"7l~ı· so··y- . -.- H!"ksızlık eJ,!yoırs~-J'ı-''ıı_f ..J "e e emmıvet e tev!lye t>tmegı ıs- . "i • ~ • yor yavrum... i•.. o ısray e er- .. r ;;:o ... _ _ ~ ı ... ır 

tiyorum. Türk inkılabını tamamla- kend~ı bGe şikfı.yetçldll'. ?nun bır~ok seniz tabii çağlnnm amma, şimdi- mesele için miş, öğleden ev vd ce - lemei!e .ıtan'!'nriın mı~. Bu art!k sı- n nın ~o.gru olmnd !Tl~: bnclı b ' 

b ed • hallerıne göz yummuş brreok delış - d h b • ki ı · k kı vab '\'ermek lıizımmı•l manklıktan na l>askn bır ~ey. adeta becerıklı, çok nkıllı ' ı. " mak için yeni, müs et ''e m enı . , en a er vereyım es:rın ço - v '"'-ı~ ık 1 ( ~ "h" k 1 .. "·~reee"" t. 
lı r Türk nhlakını varatmak mecbu- menllklerlnı mtisamııha ae t.ıı.rşılıı - zacak. sinirleuecek. Pekflla, bir da- Nesrin öfke ile yerinden fırladı. hakaret ... voıut tf' e or.• nr., on - mu ım .• arar!" '1' 01$ıııı (• ~ 
yıyetindeyiz.' Bunu dıwlet ~e kanun kika .bekleyiniz, haber vereyim. Mor pijaması içinde znyıflığı bü~ - dan af dile, öfkcne hukim olama - iurendt oldu •unıı b .. •; tkri ,ıı 
değ'), fNd , baba, ana, muallim. mü- İşte Çimdl Nesrin içel'ide piyanosile Medihn Hanım bir defa daha lo- bütün meydana çıkmışb. Yür.ü hid- dığına müteeseıf •Jiduılunu sövle! - Evet, çok m,.zı) isıı' t1ı 
nrvver bacto gdmdt üzere bizler m~ldUr. Bır arkadaşı toıefon zmın çalışma odnsınn doğru yürü- detle değhmi,, s:özlcri •im~ek çnkı- - Ne :nünR~ebt>tl Aklı bA!nna easen kusurl'ln fa7 1

8 0 
.,.('(" 

Vi:LiUiuo.>ı'liriz. Bunu )&pmayı ietiy~n- yor, atJatı.yor. Tenis hocası teletona dü, kapıyı büyük bir itina ile açtı. .. Annesinin yanından geçerek gelsin de bir daha beni rahatsız et- kendime koca olarnk 
Vedad T"ciriin (:$Pri bize • çnğınyor, gelmtyor. Nihayet uçüncü Nesrin halının üzerine sert bir naJ"f'K•ı::ı 



'l'elgraf', TeleEoa Ve Telsiz &aberler· 
'' Akdenizde 
nıuvazene kat't 
surette yeniden 

tesis edildi, 

!Fiat mnrakabe komisyonu ı 
10 mnbtekirin adliyeye 

verilmelerini istedi 

Askeri 
vaziyat 
(Baştaı'alı ı iDei sayfada) 

T arife göre bomhacı uçaklar 
bombalannı attıktan sonra himaye 
filoaunun av uçakları beşer namlu
lu makineli tüfeklerile limandaki I
talyan gemilerini ate§lerile taramı§-

htır <Baştarafı ı lncl sayfada) )ardır. 
~ an hava kuvveUerınln 13 tay-
Ila ta kaybettikleri halde bır tek İngi- (Bnı tarah 1 inci sayfada) fazla stok peynir bulunduran top- Tabiidir ki, bir gece evvelki ta-
~ares1 bile duşürememeleri ve Krepson fiabnın kar haddinin a- tancılann bunlan piyasaya arzetme- arıuzun teairini anlamak için .erteai 
\....":... filosunun bu ağır darbeye zami olurak yüz.de 15 ten tayini ve- lerini ve peynir darlığının bu suret- aabah Ingiliz tayyarderi Otrantın 
~~lması bep bugune tesadüf rilen kararlar arasındadır. Kömür le izalesini istemiııtir. semasına bir daha· gelerek fotoğraf "L · ·~ ıl h ve odunculann fiatiann tczyidi hak- Fiat mürakabe komisyonu Beyoğ almııılar, keJiflerde bulunmu§lardır • . '"'l•·- l,_ n gemilerınde yap an a- kındak ı· taleblen· de reddedı"lmı" "tı"r. I 1- _,_ 1 V d · t ltt.":'ll -.vada doltan tayyarclerımiz K . .

1 
. . . k"k "d. u .ıı;:aym~am ıgına a muracaa e- bte bu fotoğraf ve ketiflerin neti-

~~an fototranarı alınmış ve ez.a peynırcı e~ın Jtir.~ tet ı e ı- derek bu mıntakadaki bakkalların ceai gösterdi ki, Otrantta tafsilatı 
"-~' lneak b 1 ı.s• ·-aden A Jerek kabul edılmemıştır. Bundan mallannı fazla fiatla satbklanna i- gazetelerde okuduğu üzere ü,. J-
.·~ ~- un ara ı.m - b -L k . • d"ki . . 1 b ö • k d , ' ~ınarasında İngiliz taarruzu - a.,..a . ~mısyon §ım ı vazıyetı şaret e unun niıne geçeec te a- talyan muharebe znhlıaı, 2 kruva-
'-i~tt.ieeıeri hakkında beyanatta nazarı ıtibara alarak buz.hanelerde bir ittihazını taleb etmiştir. zör, ilci muavin kruvazör veaaire ay-

'- ııa:tur. Bn parlak galebe yal- T . b" h Ad 1 l larca hareket ederniyecek .urette 
~et1 ı vazıyeti deau. belki siyasi aranto yem Ir Ucuma riyatikteki ta yan ağır hasariara uiratılmışbr. Bu zırh-
~ de tahmini kabil olın~acak ugv radi llsler·l bombalandi lılardan birisi bu sene hizmete gir-
~ ıtr e tebdil etmiştir. Vakıl Ital - mi~ en yeni ve en "kudretli 35 bin 
lıt. ~ılarından hiçbirisi batmamış (Bqtarafı ı inci &aJfad:ı) (Bqtarafı 1 lncl sa~fada.) tonili.toluk Vittorio Venetto ''eya-

Berlin setirimiz ingilizler Uzak 
mezuniyelle şarka da takviye 

Ankaraya geliyor k1t'alar1 gönderdiler 
Ankaradan bildirildiğine göre Londra 14 (A.A.) - İngilız hüldl -

Berlin büyük elçimiz Büsrev Gera- metinin deruhde etmiş oldu~u Uzat. 
de birkaç güne kadar mezunen şch- 'şark arazisindeki müdafa.a teşkilfi.b -
rimize gelecektir. Kısa bir müddet nın bugünkü hnli nazarı itibartı alı -
Ankarada kalacağı tahmin olunan narak, koordlnasyonlu bir kontrolün 
Hüsrev Geredenin hükumetle te - temini maksadile bir Uzakşar-K bat -
maslarda bulunması muhtemeldir. lrumnndanlığı ihdasma knrar vern -

Çemberlaynin casedi 
dUn yakıldı 

Londra, l.f (AA.)- Dün Lon
drada Coldesgreen" de ÇembeTlay
nin cesedi yakılmı~ ·ve külleri bu
gün Westminster kilisesine konul
mu§tur. Kilisede dini merasim ba~
ladığı zaman hava tehlikesinin bit
tiiine dair işaret verilmek.te idi. 

miştir. 

Yeni ibaıjkumandanlık. Çindeki Te 
şarkt Hindistandaki deniz başkuman
danlıkları ve Hinı:listan başkuruan -
danlığile iş birl~i yaparak fanli.yeUe 
bulunacaktır. 

Bu vazifeye hava marepli Sir Ro • 
bert Brookepopheln tayin edUmit • 
tir. Mareşal yakında Singapur'a ha. 
reket edecektir. 
Uzakşarka birçok yeni takviye kıta

atının va.sıı oldulu şimdi artık SÖJ • 
lenebilir. '-t... ~ı onıan tekrar -"zrlUrnıek hud Utton"o olmak icab ediyor. Bu 

~ ~ 3
.. ile §iddetli bombardımana tabi tu- Başka tayyareler, ayni gece Draça E 1 9 d d 38 · J 

'lt tıır hızmete sokmak inkıtasız SJDJ gemi erin ar a e aanti- spanya Amerı·kadan 
ltıi~~_te .... aJylarca devam edecek me- tuldu. hücum etmişler ve evvelki gece ba§- 2 d d 15 ~-~ İlk hücum nuıl yapıldı? layan· ve MJa ~iddetle yanmak~ o- metrelik en aiır, 1 ter a e 

Rumen ordulan 
terhis ediliyor e kabU olabilir. Ayni za- L d 1 ~ ( 1 santimetrelik aiır n 12 ter aded 9 • istikraz yapıyor 

rı:. l'nnaız donanınası elden kaç.. on ra, , A.A.) - Taranto lan yangın sayesinde pek ko aylıkla santimetrelik hava müdafaa topla-
, 10..,- limanına yapılan Jnııiliz hücumunu heaeflerini bulmuşlardır. Arnavudlu- V · 14 (AA ) V · lla&-_"06 • altU.t olm\14 olan Ak - n"le 20 .... T hava müdafaa makineli apngton · . - apng- Londra 14 (A.A.} - Berlinden öl -

~·tııaen teknik bakımdan tahlil eden Daily ~un bu mühim limanı yeni ha.ııara uA- w- t • · • h b 1 d" 1 "k esi tam ve kat'l bir surette M 
1 

tu" faai z,.er katapültü ve dörder on un ıyı • er a an ıp omatı renUdi~ne göre. Bilkreşten ist.ıhbarat 
'll. lad ai gazetesinin tayyarecilik muha- ratılml§tır ... .,., " hf Il • d 1 h""k.. • · .,_ e edılıniJir. b . tayyar-•" vardır. Müretlehatları da ma e enn e, spanya u umetının ajan.sına gelen bir telgraf ba._«vekll 

lııo. • .... ı., .. iri. Tesmi menabiden aldığı malu- A ı d b mb dmıan dilmh• ..... A _,ı_ d 1 00 ·ı d 1 lık b" ' '1lt bi'"- .. azetesi makale.Uni su su- v onya a o ar e "i 1600 er kitidir. meıua an mı yon o ar ır General Antone.sko taralından Roma-
...__ ... ~1 nı_ ektedir: mata iatioaden vaziyeti fU au:-etle ve mühimmat depolarüe motör:iü no.k- 1 1 istikraz yapmak istediği söylenmek- ya hareketinden evvel imzalanan fa-

-.,:~Illi tasrih etmektedir: liye tahn""Üdlerine isabetler kaydo • Ağn hasara uğradığı an aşı an t d" • 
~- 11Pratıcı bir hafta geı;ir- Zannolunduiuna göre, ilk olarak lunmuşt;~ ikinci İtalyan zırhlısı da 23622 to- e ır. kat §imdiye kadar neşredllmenıı~ olan 
~ Şj}~hesJz Mıhver oirketının Ber 500 ]"b l"k b b ı h nı" la"toluk Comte di Cavour sınıfın- Hariciye müsteşarı Summer We bir emirname mucibince, Rumcn U-

ti.si kendisinden muvaffr.ki _ 1 re 1 om a an flmil olan Dün Ergerlde bir tayyare meyda. - Hes gazetecilere beyantta bulunarak kerl kuvvetlerinin, kara, deniz ve ha-
Satı. "'-bir bUAnçosunu istiyerek Skua bombardıman tayyarderi Ta- nınn hücum edilmiş ve bombardıman dan· bir harb gemisi olarak teabit lspanyaya yapılabilecek yardımm va ordularının, heyeti umumiyeleri iti-

' 

,.. """ DlÜdekkik olan Molotofa rantonun üzerine gelmişlerdir. Ma- netic~lnde, hedef ittihaz olunan m•n- olunmu~tur. Üçüncü zırhlının Cia bu tetkik edilmekte okluğunu bildir- barlle terhis olunaca~ını bildinnekte-
lum olduğu üzere tayyareler, dü§- tnkada bır· b·u·yu··k ve "ık"ı dahn kiiçük sınıftan olduğu tahmin olunuyor. m· v 1 "t "kd" d. ~~ ~l.- arzu ederse Mussolıni şüp. d 1 1 ... ış e spanyaya aı ı ısa 1 yar- dir. TerhiS yarın ö~leden sonra bat • 

""'l, .._ •ıkıntılı dakikalar geçire- man eniza tı arının baş belasıdır. yangın çıkarılmıştır. Yerde 2 tayya - Gerçi İtalyanlar bahsi geçen hü - dımların daha :ziyade kız.ılhaça ait lıyacaktır. 
Tayyareler, beraber tatıdıkları bom- re tahrib edilm~t.tr. cumda yalnız i>ir zırhlının ~ ha.sn- olacağını ilave eylemi§tir. ---------

1 balan kimilen attıktan sonra be- b d~ ·u nf ediyorlarsa da e -- • ı.. ~{~lll• p~yanlara göre li • ı 1 ı Garb çölünde Sidi :Barrani Deme ra u6ra ıe;mı ı r • . - M 1 •• ,. M 1. ~~)· .. ~ ırrna, 14 (.A.A.) - Ste- şer. mıtra yöz er e gemiler üzerine ve Bardiaya ve 'daha garbde Bingazi. linde foto~f bulunan İngilıı denız ısır Başvel\1 1 ec ıste 
~ cehennemi bir at~ açmışlardır. t · !h ve resmi raporuna 
ı ıı.. hnd.·rı·yor.· d ı ye hava taarruzıarı vapılmış ve mu- - nezare ının sar . • Kralın nutkunu ~ t Bun an sonra imanın üstünde do- il id B etJe ıtalyan 

Ingilizler Beriini 
tekrar bombaladllar 

r" "'-erel ba"vekı")ı." velev bı"r au" n 1 k h" 11 1 him hasar ii:a olunmuştur. inanmak zarur ır. u sur ~ ""-ll .- • aşara müt ış torpi er e gelmekte alnız 6 tane olan mu ) dt lll rı ngilterede ve halka yer- olan Svordfish tayyarelerinden mü- Dernede kışlalarda büyük :>ır ynn- donanmasuun ,. - okurken fUc. ete n öldü (Ba.f'aralı ı inci &a) {ada) 
~rt lllları hali dinlemek isti- Teltkeb taarruz dıtlgasını himaye et- gın çıkarılmlftır. Bingazide İtalya rıh harebe zırhlılannın yarısınınhal uzun rına da taarruz edilmiş, bu nedeflere 
~rı barantonun 1 0/ ll gecesi mişlerdir. Bu münasebetle halyan tırnma ba~lı gemiler bombardıman e- muddet kullanılamıyacak bir e SO- (~ı&.fı ı iDeA saJiada) isabet vdki olduğu görülmuş~ur. 
~ f o) ınbardımanının haJ ... ·an fi- d d 1 dllmiştir. kulduklarını ca kabul etmek ıktiza R h .. L -b' . k' Gelsenklrchen, Hanovre ve Lenna 
t:'\ e " onanmasın a tayyare gemisi o - oyteıin uauai mwuı ın, va a petrol tesısatma da ciddi hücumlar 
~ Içi ce uğrattıiı hayalini ver- madığı ve İngilizlerin timdi !talya- Ortaşarkda bütün harb mıntaka- eder. hakkında aşağıdaki tafsil&lı ver-
~llı~ rı en cüretkur bir sahtekar- ya pek yakın olan deniz üalerinden larında düşman arazis.i üzerinde ke- Garıbdir tl, Mısırın garbl ~lunün mektedir: yapılmıştır. Buralarda büyük yangııı-
~:-~aat ediyor. Buna nazaran kalkarak bombardıman yapbklan şit uçuşları yapılmıotır. kumlanna sapıanan ve Epirle Pındo.s- Basın Joeasında bulunu_yordum, lar çıkml§, şiddeUı infalklar vuku -
~~di~·'n. timdiye kadar tasavvur tahattür edilmek lfizım gelir. Butün bu harekAttan tayyare1eri - ta Y?nanlılardan tlddetli duriSeler Nutkun ortalanna doğru batvekilin bulmu§tur. 
l. tç~d~nın çok daha vahim §Iirt- Gemiler üzerine serpilen lorpller mizin hepsi saliıhcn üsterine üönmüş.. yıyen ıtalyan silahları yeni oir tesel- aesinin değişmekte oldt.~ğunu gör- Diğer bazı tayyarelerimiZ Bel.luıln 
~. aeiirbulunduğuna hükmetmek Daily Telegraph gazetesinin de- tür. lıye muhtaç oldukları bir sırada, n~ır düm. Bir dakika sonra baovekil şimalınde Haamstede, Dreuzebrucke 
~~ı · niz işleri muhabiri, §imdiye kadar Barinin bombardımnru bır deniz mnğlübıyetine u~ramıŞ:ar - mikrofonun üstüne dü~tü. Hasan ve Lu\"ecka tayynre meydnnıanna ta-
~ Itti A:vam Karnarasma şen bir daima muharebeden c;; ekinmiş ve dır. Bu !"nilfibiyeti kolnylnştırn:- se- Sabri Paşa, nutkun yaz.ılı olduğu nrruz etmişlerdir. Norderney deniz 
,~,rı~1hl ve Tarant.onun bom- vaziyeti dolayıaile denizaltıların içe- Adtikna,

1 
l.f

1 
(A.h A.) - Yunanis- bebi de Ingtlizlere veren bizzat Ital - kağıdiarı elleri arasında sıkıyordu. tayyareleri üssü de bombardı:nım e-

~ ' . akkındaki Jngiliz bah- ri girmesine müsaid bulunmıyan li- tan a i ngi iz ava kuvvetleri ka- yanların kendisi olmu§tU'r. Çünkü İn- Kabine az.ası ve kral hanedam ken- dilmiştir. 
~'retınin teblığini okuduk- manlara sıiınmıt olan İtalyan do- Targahının tebliği: gıliz dona~asının ve İngil.z uçak ge. disini kaybetmiş olan başvekilin Calai.s ve Wilhelmshaven havuııan-
N" dii hu, •ı Ingiliz bahriyesi için nanmaaını ancak hava harekatile 12 / 1 3 Sonte rio gecesi Oraç ve milerinin Italyaya ve AdriyatJge b~ yardımına koşmuşlardır. Hal!an na hucum edilmıştır. 
~~ b "Yanın deniz vaziyetinde vurmak kabil olabildiiini kaydet- Avlonya Ingiliz hava kuvvetleri ta- derece ~klaşıp muessir olabılmelerı Sabri Paşa, içtima salonunun ya- Bu harekattım 1kı tnyynremız don-
~· d~ra~a.cak şıı.nlı bir menki- mektedir. rafından tekrar bombardıman edil- onlann ıtalyan _ Yunan harbi sebe- nında bir odaya götürülmüş ve kra- memJ4t.ir. 

1 lllı~tır. Muhabir, gf"miler üzerine torpili miştir. bi! e Yunan adalarile lımanlarından is- lın açı lı• nutkunu. uyan meclisi reisi Bombardonan esnasında B. Mnlotaıf 
~ n_gili:ı efkaArı umurraı"yeaı"ne 1 Ad · t"k ·· · d 1t 1 B · v --L ~ " serpmiş olan ngiliz tayyarelerinin, rıya 1 uzerın e 1 a yan arı Lfndelerı sayes.i.nde mümkun olmuş.. tamamlamı§tır. aaarethanede kaldı 
~~~ ~ıkbinlik tırıngatı yapmak düşman propagandası tarafından Jimanına taarnız eden uzun mesafe tur. Bilahare. başvekilin kalb aekte- Nevyork 14 (A.A.) - Dun gece Mo.. 
' ~~ml asaydı Çörçil ll Son- mutta,.ıl hatırıldığı veya ağır surt•tte tayyareleri büyük bir tasfi} ehanenin İtalyan zırhlılarının ...-arwnı hare- ai nden öldüö-ü bildirilmiştir. lotof'un Alman ricaline bır ıiyafet 
..-ı r .... ...._. i Ve 1 5 8 numaralı İtal- b" 1 t · b tl k d t · il "' ~ ....... hasara ujlratıldığı iddia edilmiş o- ına arına am Jsa e er ay e mış- ketten sakıt kılan Otrant darbc.sl Başvekilin ölümünü müteakıb, verd~i esnada Beriine hücu:n cdil -
--· iııtid1 • tebliğini mütalea etmek lan Are Rova1 tayyare gemisinden lerdir. Ilk bomba salvoııu hedefe i- Akdenizdeki ve Avrupadaki muhare- çok acıklı sahneler olmuş ve krali- mi.şt.ir. Molotof'un misafirlerı bu sa -
~~:ı bir ihtiyat gösterirdi. uçmtt~ olma!atını gayri mümkün sa b et eder etmez büyük alevler fış- be vaziyeileri üzerinde tesırden l.fılı çe F er ide, valdei kraliçe ve Bayan bab erkenden Dlhayet bulan n larm L 
~ '5t; h «yalnız. bir harb gemi- addetmemelctedir. Zaten Taranto kırmıştır. Çıkan büyük yaniın, tııy- t.ulmıyacaktır. Bu yuzden Framız do- Hasan Sabri Pa•a, hıçkıra hıçkıra şaretinin sonuna kadar Sovyet biıyut: 'da."• ,L. &sara uğradığııı bildirili- d b k • I yareler üslerine dönü•te '"Ok uzak y lı.'l'"ll) nıç · 

1 
d I taarruzun an ir aç gı.in evve Sar- w " nanmasının yok olmasile \"azı>esi a _ ağlamaya başlamışlardır, elçı1ıği binasında kalmışlnrdır. 

' ~\J zayıat o ma ığı > i &ve dunya adasındalti Kagilyari l"manı- mesafede bulunurken de, süratle te- · k k · · ·· ~.ı~))·. Çörçilin ta•avvur ettiği \'esaü etmekte idi. ~ırla§an Ingiliz AkdeniZ dono.nması Açı~ nut unun ıraatını mutea- Alman tebliii 
"i'~ı ~ırın ııemi mahvedılmi ol- na yapılan tayyare hücumu da Are bundan böyle işini daha bUyük bir ko- kıb, kral Faruk, baı,vekilin yanına Berlin 14 (A.A) - Resmi tebl~: 
tr.. ~'-•d t.biidir ki birçok ta tele- Rovalin tayynreleri tarafıodun ya- M d d 

1 1 
laylıkla goı-ecek, Yunnn.stanın İtal- gitmek üz.ere derhal içtima salonu- Bir denizaltı cem'an 28.840 tcınill _ 

-~ıtriııdll, rne~er ki halyan harb pılmı .. tır. a en 8 ze ze e yaya mukavemeti, hatta Arnavudlu - nu terketmiş, fakat geç kalmıştır. toluk beş sillllılı ticaret gemisı batır-
\.ı'lıı. e rniı tt b b ı Trahlusa nakliyat mütkülleıiyor ~a taartuzu kolaylaşacak, İtalyanın Hasan Sabri Paşa, bugün ilk de- mıştır. Fena hava ~artlarına ra~tmen 
.~ .• liip}ı re e at u unmasın. Muhabı"r sözlerini cu mu-talea ı"le h f 1 k b b h k 1 F ku 

St "~r e yok ki zamanı aeldi~i v H ) Garb Trablusu muva.salası da ıı. gtiÇ- a o ara , u aR a ra aru n hava kuvvetleri 12 _ 13 Tefiinisani 
'ırO 1 1 • • b" • k d" Maden 14 ( ususi - Maden- Id w M h d Al" · 

S 'Lı~çı noiliz bahıi,·e nezare- ıtırme te ır: ıe~ecek, ve İspanyanın Cebelütt.lrık'a vermiş 0 ugu e me ı nışanı- gec~i mısınerne hücunılarınn devam 

~ ~ .. " Al ff h b • · 11 · d de (Elazığa tabidir) 14,15 de beş .. b··---ık k d t d 

~hi~ -ra hayret verici iddiala- tı sa ı ar gemısı e erın e t.nnrruz ihtirn311 varsa bu da suya nın u.rı.ı or onunu alıyor u. ctmtşterdır. Lohdranın batı - şıma -
~.. .. ı. E iken açık denize çıkma;a c··"'ret .. _ eaniye aüre::ı şiddc.>tli bir yer sar - . il c--· .... ---·ım· ı' .... 

1 
.. ı ııoreceıı;:tir. <>er mu- "" .__ .. ld B kl d 1 duşecelttir. Nıtel"..ım Ing terenin Tan- ..,..__, ··----- linde muvasala hatlannda, We.illn -

\i 
.... an bl 1 1 • 1 demiy«"n ltalyanlann, <>emileri u··,.e sıntıaı o u. unu eüre . i o u ve Kah" 1 ~ (A.A ) Royter oL te iğ er e kazanı a- "" " w k"b · H 1 d ~ canın İı;panya tarafından tahkimı- ıre, ., · - : dia doklarında, bir gaz fabrı .sında 

ı .._Yd f ·ı· E J • indirildikten sonra böyle bir te.,t'b- yagmur la ı ettı. asarat o ma ı"ı B k"li . . ri '· '-l'ıl~- - 1 ngı ı:z za er erinın a- " zannedı"lmektedı"•.. ne muanz ye muhalıf oldu.,ıTuııu is _ aş ve ı n cenaze merasımı la- ve aske bakundan ehemmıyctli saır 
v L: "llna d büste bulunamıvacakları meydanda- bah 1 k "ll 2: ı. panyaya '"imdiye tadar .olduğundan Tm aa yapı aca tır. hedefierde mUteaddid yangınlar çık • 

L"' llıd •-· ·ı B •- dır. Diğer taraftan bu darbenin di- v KraJ f ku tk 
' L ur KI, yenı mez üyüıı;: 1 M 1 l f 8 1' d daha sert bir dille bildinneae bUe Ot- aru n nu u ml§, infiliklar vukua gelmi~tır. 
~ ~ "4lh · h fıf ğer bir neticesi .Je talyı~n kıtaa~- Q 0 Q 8r 10 an AA) K 1 Fn k '~~fLL!JYesi enüz en ha ı d rnnt muvaffakiyetin1n tabıt bir neti- Kahirc 14 < • • - ra ru Liverpool ve Coventry muv.ıffaki • 

' 

,._ .. "" Id d . . nın, hatta sı:eee saatierin en istifade 1 ........ çılması mn ,... "Id .,.,et e e e ernemıttır k 11 Mo kovaya döndO cesi olarak tellkki olunma.sı ıktlza e. Mısır par amen....., .. nun a - yetle bombardıman eelilmiştır 
tıt.··,ıl)ota'ı ~~ bu. nun dunya efkıirı u- ederek Trablu•garbe n n i erini da- S nasebetıle lrad ettiAi nutukt.a oöyle · 

.... d ~ • d ·· k··ı kılmıcı olm••ıd der. Dlin, muharebe tayyarelerı Londra. 
lite c.enn e tesirleri olacak- "a zıya e mu .u "' "" ır. (JI&ttarafı ı lnel sayfada) B ı b b · ill-' demiştir: ın· ilt 

4t: .. 't~~~fla muharebe ediyor. SuiJ prtlannı dikte etmek hakkı .. hr 1 Al h . . ubön~n a era er Ing· ... erin bun - Tahribatı do~udan batıya kadar ya- ya ve alg· erenin cenub ve merkez 
~""" li (-..ıatand" aevinç Daily Expresıı gazetesi yazıyor: Fü er e ve man arıcıye nazırı ann yje vazıfesi Otrant'ta yaptıkları yılan bu amansız harbde Mısır ihtl- mıntnk arında askerlik baklmından 
,,.~rttı 6"-.A.) - Tannto,daki İn- lste Berlinde bulunan Molotofa Von Ribbentrop'la müllkatlarua ibu- tahribatı arttınnak ve İtalyan donan. vattan ba.c;ıretten ve emniyetini te - ehemmiyetli olan hedefiere taarrua 
~e lıh aer,ne halk, ıtevlneııu ha- veri1ecek haberler, i~te Stalin için lunmuştur. Fikir teatileri kartılıklı bir mumı, her nerede aaklı bulunursa ~in 'Ve ;eeibelerinl ifa arzwıundnn etmiş ve bilhassa hava meydanlarını 

S ~ ea.r ttnıı~tir. Mihver devletlerine çekilecek bir itimad havası içinde careyan etmiş bulunsun, arayıp bularat tahrib et - mülhem olan bir hattı hareket kabul ve demiryolu tesıSatını ve Birmina; -
~S~ mete aalfı.hıyettar bir Yu.. taziye telgrafı mevzuu. iete Yunan- ve Almanya ile Sovyetler Bırli!lni a. rnek olacaktır. Bu yolda yapılacak fe- ham civarında bır silah labııka&ını 

~ \it "·r~ bu zaferin birincı dere- lılar tarafından ellerinde bulunan e- lakadar eden bütün meseleler de knr. dadrlıkların ve ihtiyar olunacak aah. eylemiştir. oı ·ı bombardıman etmıŞlerdir. ~" ılıkl "tilA' müncer 1m t Mwr, Büyük Britanya ile an ı -
a..~ r t"•ku ett=~ . +--"'- . 1 ·ı k t E ·ıAt l t T·· ş ı ı cua o uş ur. metlerın ne derece fayda_ı_ ı netı'A-'er tifak ve dostluk muabedft~•ru· ...... ek ll __ lll ...., 16.nı ve .uı.a;uuı sır ere ven ece a aı n . ş e ur- ~ .,.... .. - KuvveUi himaye altındaki bır va • 

\. lı....- ın an•a ı lA k Id k" • '- d k tl d" k Alman yan resmi ıne1tafiline yerebılecer.ini Otrant hucumu ""'k ı. {h~lrı . nes ne ... y, o u- ryeyı lllararın a uvve en ıreee Berlin 14 (A.A.) _ Yarı r~ml bir e> - metni ve gerekse ruhu itibarlle tam pur kafilesıne tevcih edilen lıucum ea-
"~._...ll -..ı'tlnıttlr. bir hidi.e ve nihayet itte Frankoyu ıuzel go.stenniştir. bir samimilik dairesinde tatbik etmiş - nasında 6 bin tonluk bir Ucaret va • 
~-.;_ tlı'xı lh,lettar mahfellarl bu alakadar edecek bir vakıa. membadan bildirülyor: tir. Ayni zamanda, Mısır harbin te.sir purile 8 bin tonluk bir şileb tahrib e-
~ 0'-betne İnııiliz harbiye Biz yine denizlerde hakimiz ve SOvyetler Birlill halk komlsetı he- 'f( (1. ~ • yaptıtı her taratta dıter devletlerle dilmıştir. İrlandanın 360 kilometre 

"- ~~~:ır·ın İtalyaya h ücum e- ayni hakimiyeti havalarda da temin yeti rel isi kM~l~~ohf:unttziyaBretillie alüa- . J· ~ • dostluk baAlarını idameye çallflJ1ıt - garbmda da 6 bin tonluk bır şileb ba. 
. ._tırıaını Japrnı1 oldulu beya- edebiliriz. Bu iki hakimiyet elinde dar 0 ara .,.... ıye ar er n mah- __ ~~ ~ · t!r. tırılmıştır. 

L. ~ 4..._ -~tadır. ·ken Büyük Sritanyayı kimae mai- fetlerinde tebarüs ettirildilıne göre, ------------------...... ---------------------------
i' ~Ot~ada akisl~r l(ıb edemez. Neticede Avrupaya bu ziyaret, Almanya ile SovyeUeı Bir-
~ ~'~tei ~ -4 (AA.) _ Ameri- «ulh teraitini dikte etmek hakkı lilti arasında mevcud dostane mlma
~~t~-.._ lıuerı en iyi yerlerini lngi- Yitkrin değil, bizimdir. sebetJeri daha aiyade derınleştiımıŞ
'~' ltaı""etleri tarafından Ta- ================-== tir. İki devleti allkadar eden ı:ünün 
lıı ~rctıtrı,Y'n harb gemilerinin dir. En ziyade m.ıinır olduiu zırh- meseleleri, Führerle Alı_nan harictYe 
'~!Jct,lttba tahai& etrrıitlerdir. hlannın felce uiramaaı, en miim- nazınnm .. §_~hsen Rus m_ıS:ı.fırle ya? -
~ ~ı~r: atlıklar gö:ıe çarp- taz alaylarının Yunanistanda imha tıkları g~.r~eı~.r~e muaakOJ'e f aı: -
l'llı~ li~ d edilmesi ve iaşe ve nakliye aemile- ~-iŞ ve butun ~u?ı_m mc.selele~in lıer 
~~~ .. tdılll, onanmn,ına . rıenııub rinin İtalYanın kapılannda Otranto ıkı tarafç_~ telakkı.sınde tam oır an -
''"' ~~}'0 ~ tayy.ırell!ri halyan fi- l:ıoia:ıınde batıniması Mussolini i- }aıjma muşahede o1unmu,tur. 

• :~ h~ ~r !· Haberin yımında çin acı olacaktır. Kim bilir Musso- Ayni mnhfellerde blld rildi~ıhe gö.. 
\ ~~tı lt tıcı kılınan gemilerin lini geri döntip ~eçen Haziranda Te, Almany~.' geçen ene akdedilen a-
~or~ -r;n\dınu tur. vaptıiı f•na hesaba naaıl bakmak- demi tecnvuz muahedttslle .Jaşlnrıan 

~, ırnes ~azetesi: eılngi- tadır~ Almanyanın bir dirsek dar- siyıısetini. her iki de~let ıçın menta -
'•tt~· "bruyor>J ba.,Jığı al- besile kendisini hertaraf edi~ini kim atli olan ve binnetice daha zıya1e in

ı 11\tmaknl~inde di- bilir nasıl his etmekte ve yükaelen kişaf ettirilmesi lllzım gelen b.: iş 
ingiliz duvariamu nasıl IÖnnekte. biriili için satlam ve devamlı bir te
dir~ Şimdi MuNOlini JBütehaın~l ınel olarak ııormekted·r. Berl n 'ö -

BUGÜN matineler~en itibaren 

TAKSiM Sinemasinda 
Tilrk Donanmasının 
PREVEZE ZAFERİ NETiCESI 

E.; ki Venedı~·, yıpratan sıyns1 ıhtilaOar ... Kadın entriltalıuı, 
Cinayetler ... Kanl! ahtılfıller ..• 

A T~ŞIN EIR AŞK F ACİASI 

BARBAROS devrinde VENEDiK 
Buyuk türkçe sozlü tarıhi fılm. Filme eski Mehter musıkisi, ~enk tür

külera ve O~nkler Ulve edılmlf&ir. 
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PVA G 
4. üncü Tertibi n 2. nci çekilişi 

i 1. inci Kiinundadır. 
' Devamlı bt1etlerinizi 2 BirincikinuD aktanuna kadar 

İtramiyo 
Adedi 

ı 
2 
s 

ı o 
90 
ıso 
300 
600 

3.000 

delfıtirmenh: livmda-, 

b.ramiye 
Miktarı 

Lira 

4'. 000 
ıo.\lw 
s.ooo 
2.000 
1.000 

500 
100 
so 
10 

İkram!J'I 
Tutan 
Lira 

40.000 
20.000 
25.000 
20.000 
90.000 
75.000 
30.000 
30.000 
30.000 

60.000 3 180.000 
Tetelli 47 80 3.760 
mükifah 

64.205 543.760 

Bu çekilişte yarım bUet bır buçuk lira, tam bilet (3) liradır. Bile\ fi -
o.tl&nnın Jiiuelmeatle beraber ikramlyelerin miktarı da arttırılm~ır. 
MOMIA; bu çeküi4te (40.000) liralık büyük ikra.mlyeden maada iki tane 
(10.000) liralık ikram.,e vardır. (5 000) liralık ikramlyeler birinci çeki
ll.§te iki tane iken bu çekilişte b~e çıkarılmUJtır. 

Koza (2.000) liralık ik:ramiyelerın adedi be§ten ona, (1.000) liralar 
da altnuştan dobana çıkarılmıştır. 

Btrtnci çektıqte 90 kiji (500) lira kazandılı halde bu defa 150 kişi bet 
yuzor. lira alacaktır. Bundan başka 300 bilete yüzer lira, 000 bilete 
e11işeı Urıı ilcramiye verilecektir. 

3.000 ~i onar lira, 60.300 kl.4i üçer lira alacaklardır. Bu qekil~te dr 
·'1 te.ne teselli mtlUfatı vardır. Bu defa kazanılacak teselli mUUfatı 
seklıener liradır. 
Devamlı bileUer haricinde k~ldelik bileUar de vardır. Bu b;letltr 

~Ji.ındlden ve üzerlerindeki fiatla satışa çıkarılmıftır. E~er birinci Ç<!ki -

ll.ate devamlı bilet almadmıısa bu çekil"te gene ayni paraya yani ÜO 
liraya tam, bir buouıc liraya ynrım bilet alabUir.sinis. ...................................... 
Devamlı biletierin 2 BLrlnclkanun ak.şamına kadar deli~tirilme.si li -

zunc:tır. Eskiden oldu~u gibi nıühlet her ayın dördüncü günü ıı.k~amına 
kadar deiU ikinci günll akşanıma kadardır. Buna bilhassa dikkat edi -
nııı. Birtncik~unun ikinci gilr.U alc}amına kadar de~i4tirilıniyen biletler 
batk&8Ula satılabUlr. ...................................... 

Biletlerinbi abnakta acele ediniz. 
Büyük ilaamiye ( 40.000) liradır. 

ODEO 
Yeni Çıkan Lüks Plaklar 

Kuçuk Malahat 
KEMAN. KANUN, KLARNET, UD 

270394 No. sEVIYORUM GEÇEMEM 
BAHAR OLUR 

N E V 1 N 
KEMAN. KANUN. KLARNET, UD 

270393 No. GOL YOZLO GÜZEL Neva Tast ıazel 
GöGSONDE BİR AKŞAM Neva uısak gazel 

HAMIVET ouveuLu 
KEMAN, KANUN, KLARNET. UD 

270395 N BEN SANA EZELDEN VURGUNUM 
O. EMINEMIN YEŞfL GÖZLERI 

24 saatin kazaları ve 
yaralama vak'aları 

Zab1ta memurlari 
tekrar mahkOm o!dular 

Maltepede demirellik fabrikasında Galatada bir kısım e.snafı haraca. 
çalışan ye ayni yerde yatan Necml a- batlamalt ve haftalık aidat almaktan 
dında. bir iŞçi evvelkı gece ıeç vakit suçlu komiber muavini Tallt ve Niyazi 
Tuk.slm caddesinden ıe(Jerken, Şevket. ile polis memuru Kahraman Zeki, 
ndında bir şahsın bUAsebeb tecavii- Hüseyin ve Klni haklarında ik~cl de-
züne utramlftır. Qok sarhoo bir hal- .. 
d 1 ı:ı.. k t b te aviiıii sırasında fa olarak nakzan gorUlen 4,ava. asli-

e o au V'#v e , u c 1 in . d tl 1 · ı· 
bıçatıuı ~ekerek Necminin tizerine &- ye cı ceza a ne ce enmı!i ır. 
tılınıo ve vucudilnün miiteaddıd yer- Mahkeme suçluları irtikAb suçun -
lerine saplamalt suretlle avallı i!içi- dan neticeten 7 şer ay müddetle hap. 
yı atır surette yaralamıştır. $e mahkum etmiotir. 

ifade veremiyecek bir halde olan 
Necmi, ~an edilmek üzere hutane
ye kaldırılmtt. nk'ayı mlitealub fi -
rar ~den Şevket, bir müdde~ sonra 

Askerlik işleri: 
~ab ıLa taratından yakalanarak hak- .. • 
kınci& takibata b~lanm14tır. Yedek Subaya aevkedılecekler 

Uskiıdar A kerlik Şubesinden: e Kadırıııda oturan Yusuf adında 
bir amele, dün Lilelıde Ordu cadde _ 1 - Kısa hizmet şeraiti kaıannıLIJ 
aınde belediyece Istimilk olunan rnet- ıu;kerlitine karar verilm~ ve mezun 
ruk bir bınada ça~ırken müvazene - da henüz son yoklamalarmı yap_ 
aıni kaybederek bu binanın ılaromdan tırmamış li.se ve muadıli mezunlar _ 
caddeye dUşın~tü.r. dan 

Bu sukut netıceslnde baoından ya. 
calanan Ywıuf, tedavi edilmek ü - 2 - A.skerllğl karo.rlaşmlf ve Yedek 
zere Cerrahpaşa hıu;tanesine kaldı _ Sübay Okuluna sevkolunmu4 geç gön 
rılmı.vtır. derllmesinden geri bırakılmış veyahud 

e Yenişehirde Oülya.şı soka~ında muamelelerı geç sona erdigiııden sev
oturan tanınmlf kadınlardan Saniye ke lunade kalmUJ olanlardan. 
ile Korınla adında dığer bir kadın ev- 3 _ .Askeri ehliyetnnmesizlerle orta 

velkıtmg~:C1 kısKka~çllık 1Ü1~ünden 'kdav
1
.,.-

1 
tam askeri ehlıyet alanların sevkedil~ 

ga e t.'j er, orın n, e ın e ~eç ır & .. •• •• 

bir ekmek bıça~ıle Saniyeyi kolundan mck uzere nufus cuzdanlarUe birlik-
yarıı.Jaını.otır. te burada bulunanların ayın 15 ınct 

Cuma sunüne kadar şubeye gelmele~ 
327 doğumlu Aksekililere rı. 
~ askerlik tubeainden: 4 - Burada olmo.yıp taşrada bulu-

Akselci halkından dışarıda bulunan nanlardan bulunduklan yerler asker. 
327 doğumlu ihtiyat eratı bulun- lik şubclc:i vasıtaslle §~beye mılra _ 
duklan fube vasıtaeile asıl ~ubeai- cantıarı luzumu iHi.n olunur. 
ne nıuracaat etmeleri ilAn olunur. 5 - Bu Uan davet mahiyetinde 

.t\Jtseki A • Ş. U K olduiundan &cr! kalanların kanunen 

SON POSTA 

Dü.lllııuıa - ma&rtt 
Istanbul Levazam Amirliğinden Verilen Harici Askeri Kttaatı lıanlan 

memaru A. Bedri Bdb btltiln il.ll, or
t&, ,-ütaet okullar ölretm.en Tl tale -
belerı.nt, avukatlan alAkadar eden bu 
e..eruı ikinci buı.mu yapmıt1a.r. tçm... 
de kanunlar, ıet.sırıer, nlzamruune -
ler, kararlar, tatımatnameler, klanı• 
ve aı:ı4ıçlıı.r mevcuddur. 1170 btlyük 
sayfadan miltefekkil olan bu. kitab 
her titabcıda bulwımaktadır. 

._----------------------------------------------------~~ Atatıcla yazılı mevadın kapalı zarna. ek&ltmeleri hizalarında yazılı gün, saat ve mahallerdek.i .-ıS "tl' 

.ıma komLayoınlarında yapılacaktır. Taliblerin kanun! ve.sikalarile teklif mektublarını ihale saati~ bit 
at ene.ı a14 oldulu komi.syona vermeleri. Şartnameleri komisyonlarında görülür. 
~ Miktarı Tutan Teminatı İhale gün ve saat İhalenin yapıla~ f'#· 

kllo lira lira ------------
Kuru~. $40,000 20,400 
sıtır ebi. 260,000 ın,ooo 
zeruu. ,..,., !8,800 18,720 
a.de ,..,._ '10,000 ıo:,aoo 

Sabun. '12,000 34,560 ZAYI MOHORLER 
Biri ralıuz Hamdi ve dileri Hamcil 

A.yr&l namına kaZllmlf mllhllrteı1ml 
nyi eıttm. Yenilerini kazdıraeatım. • 
<lan eakUerinin hükmü yoktur. 

No hud. 
Bul&ur. 
Bılır ett. 
Alp&. 

135,000 M,300 
116,000 38,880 
120,000 18,300 
6110,000 20,79G 

Bamdl Ayni 

Gazozlu miithil 
UMONATASI 

Kat'iyen ilAç hlssini verme1. Bir 
ıazo-& veya oampan,ya kadar leziz ve 
hoş kokuludur. Milshil ilaçlarının f&
ıu olan PÜRGOLİN'i haftada bir de
fa içmekle hem barsakları temizle -
oıit ve hem de vücudde birilrnı" mik
roblan defetmlo olursunuz. 
PÜROOLİN 15 senelik bir tecrtlbe-

nin mah.sulüdür. 
Emın olmak için eczanelerden 

PÜROOLİN markasını ı.srarla isteYi
niz 

Beyoğlu Akşam Kız Sanat Mektebi Mü ... 
dürlüğünden : 

ı - N_,anta.şında Said Paşa. Konağı namile nıaruf bina bahçesinde 
bulunan nitamam ibeton anne binanın sokUJ.ınesi ve ttıila duvar örillnıesl. 
gibi işler pazarlıltla münakasaya konulmuttur. 

2 - İhale.r;i 18fXI/ 940 Pa.zartui akşamı saat 15 de Yüksek Mekı.bler 
Muhuibli~i binasında toplano.n Komisyon mariretile yapı.la.caktır. 

3 - K~lf bedelı 879 lıra 66 kuruş, kat1 teminatı 132 liradır. 
4 - İstekliterin belli gün ve saatte en aı bir taahhüdde 500 liralık bu i~ 

benzer ~ yaptıklarına dair rdo.relerinden ve 1940 yılına aid olmalt üzere 
Ticaret Oda.;ından alm~ oldukları vesik:a.larla Komisyon&, k~if, şartna -
me ve mukavele münderecatın& muttalıl olnıak için de Mekteb İdaresine 
müracaat etmeleri. «10826• 

1940 senesinin 
Kadın, erkek kol Te cep aaaUerinin 
son modelleri gelnı~ltir. Saat alıua -

dan evvel çok zengin olan 
çe~ldlerimiz! görllnUz. 

İyi saat kullanmak istiyenle.rin 

nıı.zarı diktatine 

ARLO 

Satq deposu: Z. Saatman. Sultanha.mam Cır.mcıbaşı han ı inci ka& 
San, yeri: Basri Tümer yeni V&I4e Danı 

A t 

'1 g 

1530 i0/ 11/ 940 
5800 20111/940 
1504 Wll/940 
6350 14/11/940 
2592 M/11/ 940 
1822,50 16/11/940 
2916 16/11/~0 
1372,50 28/ 11/ 94.0 
1559,25 . /11/940 

... 

15 
ll 
ll) 

H) 
lll) 
10), 
11) 
14,30 
lO 

•• 

Yoıgad. 

Edirne Hacıuınur. 

Edirne Hacıumur. 
Zara. 
Siverek. 

(1387 - 10460) 

~ 
Af&iıda yazılı mnaddın pazarlıkla ebiitmeleri 26/ 11/ 940_ ~ırtıt·? 

saat 16 da Geliboluda askeri satın alma komisyonunda ya.pııı.a-~ 

liblerin kanunt vesikalarUe belli vakitte komlsyona &elmeleıi. 
Cin.si Mikdarı Tutıan Teminatı 

Sığır eti. 
Sığır eti. 
Sığır eti. 
Sığır eti. 
Meşe odunu. 
Meşe odunu. 
Meşe odunu. 
Me.şe odunu. 

kilo Lira Lira 
120,000 30,000 4500 
150,000 37,500 5625 
150,000 37,500 5625 
80,000 20,000 3000 

2 ,240,000 ~.400 3560 
1,150.006 16,330 2448 
1,150,000 11,500 1725 

920,000 15,364 2304 u-.ıo6S" 
** . ~· Beher kilosuna, tahmin edilen fiatl 4 kuruş olan 500 ton ~-rJ ı! 

l_ıkla satın alınacaktır. İhalesl 19/ 11/ 940 Salı günü sao.t 14 dt ~ ; 
Amirliği Satınahna Komisyonunda yapılacaktır. Kat1 temlna.U 1 dır. Talibler!n belli vakitte Komk;yona gelmeleri. (1467 _ 1.-sı ..... ~ 
Aşa~ıda yazılı mevaddın paı:arlıkla aksiltıneleri bizalarında ,.ııJ' tp' 

ve saatlerde İzm.itte o.skerl satın alma komisyonunda yapılacaXut· ' 
liblerin kanunl vesilmlaı-Ue belli vak.itte komlsyona gelmeleri. ,~, 

Cinsi Mikdarı Tutan Teminatı ~ ~/. 
kilo Lira Lira ~ ı! 

Pirinç 
Şehriye . 

Kuru fasulye. 
Kuru soğan. 
Zeytinya~ı. 

Beyaz pey~. 
Kuru üzüm. 
Sabun. 
Sade yatı. 
M&karna... 

ZeytlnyatL 
Pirinç. 

Kuru so~aDı. 
Mercimek. 
Sabun. 
Patates. 
Kuru so~an. 
Zeytinyağı. 

132,000 60,160 3762 ~~ ~ 
9,ooo 2,790 ııo 20111 , ~ 

36,000 9,31ro 70~ ll • 1 
25,000 2,000 150 • ' , ı 

9,COO 5,850 439 ll ' ' ~ , ~ 
12,000 
13,000 
88,000 
33,000 
27,000 
S6,000 
83,000 

94,500 
9,000 

14,000 
46,000 
25,000 

9,COO 

7,800 585 ll , , ıl 
5,760 4132 • ' , ~ 

39,600 3070 • , , ~ 

49,500 3713 • ' , ıl 
5,370 403 • ' 

11,600 1820 • ' , ıl 
11,200 m • ' ' ~ 

• ' , ıl 5,670 
1,980 

1G,800 
5,040 
2,000 
5,850 

328 
99 

810 
878 
150 
439 

, ~ 

ll ' ll , , ~ 

ll ' ' ~ 
ll ' , ~ , 
ll ' rfı 
<ı41J..l0 

,1 
Aşağıda yazılı mevaddın kapalı zaırna eksUtmeleri 2/12/~.!:c'~ 

gilnii saat 16 da Niğdede askeri so. tın alma komisyonunda ,_...-tıU 
Taliblerin kanunt vesikalarlle teklif mektublarını ihale saatind .. 
evvel komlsyona vermeleri. 

Cinsi Mikdan 

Sade yat. 
Un. 

k ll o 

43.000 
960,000 

Tutan 
Lira 

TeminaLı 

Lira 

4,625 
,_d) 

10,800 1,,-(tffl· ..... ;, 
Beherine tahmin edUen fiati 60 kuruş olan 50,000 aded yiiD ıJf ~ 

l~ı pazarlıkla münakasaya konın\14 tur. İhalesl 18/ 11/940 P~#~ 
saat ll de Ankarada M. M. V. satın alma komisyonunda ı:::?~ 11' 
Kat1 teminatı 4500 liradır. 25,000 de n a.~ağı olmamak şa.rtil• 

taliblere de ihale edilebilir. Evsaf ve tartnamesi 150 kuru.şa ,ıerl
aluur. Taliblerin kanuni vesikıılarile belli vakitte komisyon& ~~olıtl (lA 

------------------------------------------

Ad eel LtraJ.ık 

ı 2000 

1 1000 

1 710 

' öOO 

• 250 

16 100 

aa 50 

100 20 

K~ıdeler: 4 Şubat, 2 Ma -ı 
yıs, ı A~ustos, 3 Ikıncıt.et -

ı·ın tarınler1ucıe 1 ı..,ıu .r 

Ura 

... 
c. 

..... 

..... 2000.-

== 1000.-- 3500.-

=- '000.-- 0000.- "· 

Kwııbar:ılı ve k.umbaruu 
ne.sab,aruıda en aı ellı U -

ruı bulunanlar kur'aya 
dahıl edtl.ırler. 

......................... , ...... , ............... ············································ ··············· 
ı tbaası• N,..,ri)at Mudürü: Selım fbgıp 1Jffieç 

Deniz Levaz1m Satmalma Komisyonu ıtaıı.arı 

T ashih Ilanı ~ 
. • ....ı i 

S. Posta gazetesinin U /Te§rinisani/ 1940 tarüıli nüshasında ~~ıı~l 
deniz levazım .ı;atın alma kom.syonunun c50a kalem malzeme at· 
ilimının alt kısmındaki izahatın ı:;ehven neşredilmedlği görülrnüf' 
kiır izahat aşağıya dercedilmıştir. Keyfiyet tashihen ülin olunut· ~ 
inlıat: 6~ ~· 
Yukarıda ciruı ve mikdarı yazılı 50 kalem malzemenin 16/ 11/ ..,. JO"" 

günü saat 15 de Kasımpaşada bulunan Deniz levazım satın a~ ; 
yo!lu binasında adi pazarlıkla eksiltınesi yapılacaktır. ~ 

~eklllerin belli gün ve saatte adı ~eçen komisyona müra~ 
olunur. 

* * ~ : ı - Den~ ihtiyacı için btr ad ed ele k\rikli tav tırınının 21/ll~.d' 
şembe ıünu saat 14 de Kasunpaşada deniz levazım satın alın• 
nunda pazarlıtı yapılacaktır. ~· f 

2 - Muhammen bedeli «6500. lira olup kat'i teminatı c975• 1' 
3 - isteklllerin 2490 sayılı kanunun çerçevesi ~~;~~de belli ı1ill ~ 

atte meıkılr pazarlıb ~tirakleri illn olunur. cl~ 

Devlet demiryolları va limanları 
işletmesi umum idaresi ilanlarJ / 

e~ 
Muhammen bedeli 1260 lira olan iki bin kilogram donynğı aÇ: ,-•s? 

me usulile satın alınacaktır. Mün.ıkasa 30.11.940 cumartesi gull p~cJJ/ 
de Slrkecide D işletme binasında A. E. komisyonu tarafından yııP );f 

ic:ıteklilerın ayni gi.in ve saatte 94,5 lira muvnkknt teminat "' 
vesikalarıle komısyono. mürncaatları lazımdır. s70) 
Şartnameler parasız olar.ık komisyondan verilmektedir. ~ 

. - TO~V 
Kll':m:TTAK "GOZ DOK k 

T KTAŞ YÜZÜK Nuri Fehmi Ayb8~ 
H:ıyd::.rpa -sa Nunı un e bV 

coz mu •.rh:ıssısl 
i f:ını..u• l:dct:n ıc.rşJ.5I 
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