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YIL: 4. 

4lmanya niçin 
"' b 
' 0 alkanlarda 
j ~Qrbi göze alır. 

,< 
b~ 

-~ 
Alınanya /ngilten kor
f?auıda muharebeyi k
ıcıı.mak ümidini lıaybeJ,. 
Oıİf ve lt.alyadan da bir 
ley bek'-uz olmıqtur. 
llu vcni)'et kar1uınd4 Al
lllanya kend iaine yeni ba I 
~/er ulk. açmak oc ln
riltere ile anlapaalr. PC 

~i hayatiyetini Jcoro. 
lı'' llıak hayaline kapılabilir. 

I" ~: ETEM iZZET ~ICE 
iıY \(~ Ylllmllda Almanyanın 

.,il .........,!ara yecleıımek ihtira
' ~' ht.ı,P~arak .milyonlar".• uke

ı ~ u ~ımla un dokmiye tah
,f ~)'lıııesiain akıl .., mant.qfa sığ-
. · ~a"-iını, (anımuhal "1arak Al· 
. 1dı ~· Balkanlara yeri~ iın-

0 

,ı· 'ıı~ hıılııa dahi Avnıpa harbi 
'-ı "'1.ıneden böyle bir ~alin 

·(ı ı,,~~t mahiyet iflHie edeceği· 
ı lı;;'""'llZ ~ttirmiş ve $!" Alınan· 
f ~~l Y~ hır ledakarlığı göze alır, 
ııtl ~ "'1arda harbedl'r'4! bunu büs· 

\dn ~aşka, daha şamil, dünya ve 
\ n.~ ıçuı daha riskli bir hareket 
~I •e hesabile yapar. demiştik. 

rt· '1b~a, İaciltere luırpsında 
~li .lcazanaımyaeatına luınaat 

_,~ ~~tir. ÇüııJrli, İqiltereyi 
~· P. etmek prlııu.ıı Avrupa 

51,ı ~a hakim olmakta ~alaııma
dtfı \ 11 .lllılaın" ve Lıı;ıiz adalarma 

ır' ~llllıa V'e isti.ili teşebbüsünü 
ır 1~ • fllram~~· İngiltereyi 
ıl tli İli il etrnelı; u;m Almaııyanın 

~· •re çıkması, denizlere bi -
ııı ~ • ·~ ~it.erenin lıulun • 
ıı•,. . er noktaya a1._ llzım. 
P'~ li .lfatbi kıu.a-ak için bütiia 

· t~ ~~&alan kanamak da lifi 
' ~ • : A7nea İngiltereyi. mağ

·ıı"i ~~&.,. --. Amerikayı da 
1 l ~P eı..eı., y.,.. ~ li-

·1ir lıt., 1· 1 
1 

\ b; tere, Aı-..yayı bfm içi-
_, ~ "'PeollUlan lrir aç anlaıı hali-

1ı•-,, q.,~tnr. Ba kafes Avrnpa 
~'lı~. Ve kıt'anın dörtte üçü 

r' 1~ tenin çelik parmakhk.lıırı ile 
ol· 'ılııı" Sovyet Rusya tarafmdaa 

\ ~i.J'•tır. Almanya bu kafes için· 
.~ ltı, ' '8ğa, kib sola ..Jdırnıış, 

~d·kıt'ayı 4~ş ve fakat, 
d tldig; çelik parmaldıklar • 
-~ya fırlamak im.kiıwı.ı bu-

~"""1r. Zaman geçtikçe de 
~,,:ncak, taluıttea düııeeek, aç 
~."' tayyare bombard.ımanlan 
1 l'ap olacak ve teslim bayra
·~ÇeJr.eeektir. Almanya bu va
\ l kanam~ çemberi yarmak 
. t~lyadan .ıa ümidini kesmiş

d' -i lya Afrikada lngiliz kilit
~ ~ ki~kece..k hiçbir ~ey yapam&

'ıı,,1 ı l'ımanistana karşı da be
~-: .u~mıştır. Binaenaleyh 
~ild·h ıçw faydalı bir unsur 
Lt\' lr, Bunun içınd;r ki, Alınan-
11't1Vt.li hem kerıdısinı, hem baş
't.~ı IDüınkiin olanı istihsal ile 
\~'h18k için Avrupa milletle· 
l eyeıi umnmıyesi ile anlaş
~· "Yeni nizamlı bir Avrupa• 

c.l ~'.-~ vr_•t.!1usy .. ile de .u.laşımş 
4' ,'\ "'l[Uterenuı karşısına ~ık-

"~~~· Yeni bir ruıh teklifinde 
lıtı.ı., 

l" r:.,te Avrupa benimle bera • 
ıo'lll ~~tt 11 bu kıt'a üzerindeki her 

l ~ı e aula"1m. Seninle de da
~ lı~&lnıasın, Avrupayı bize 
s.:ız de seni sana bırakalım .. 

~lıı•d ·k istedi. F.ıkat, bunu ya
~İıtı '· ispanya, Fransa, Belçika, 
'1tı,. &tka, Norveç Almanyarun 

'ı,;'O, dıjtı tı.r.ıaj:a dilşmedi. Sovyet 
I,~ ~iirkiye, Yugoslavya vaz.i
\~~ lli, hattı hareket ve siya • 
~ı-;. tı.i bir d~fa daha ortaya koy
ı·ı-i ~ulc.r.sıan Alman tek.lif· 

JP" ~~•ı lınl edemedi. YunaDJStan 
l\ .... ~· ll:rılı; aldufu eenbı ver· 
~ iıı1di ft Ye:nııekta e-.anı 

'!'I S .\lnoaıı:ra bir çıkınu:m için-
• ~ \' ~ har.ırladıfı yeni ııinmh 

~dıl' I.'. ~rruz plim suya dÜ4Jlliiş-
1~;r li'.1"ııi feçtikçe İAgiltere kuv • 
ı i ~/• •e Almanya ıı:aydlıyor. 

" j)l ~hı 1141 den itibaren bu v,... 
11 J ı;,'I) kal.W.ça bütün hütüıı za
' ~r \."t · iual u.halannda ihti
'.tot• •' ,.~k. 1abetajlar çoğal,... 
el ol ~~"-, baııtalık hüküm sürmi· 
;,JP"; ~·~'3>11ttk, Alman sanayi mer· 
" 5_... ~"4 ~ "'birleri İngilizler tara
,,ı,.,. ~"lıtiy ı.o....balandık~a iç efkarı 

~ 'i,, e .dehşet• ve harp me•'ııl· 
)\ıue harekete geçttek1ir. 
fD.tıcnıu 3 uncu Mhif~de J 

.. .. 

Yunan ordusu 
POGRADET 
şehrine de 
dün girdi 

Şehrin ahnmas1 
bundan sonraki 

harekatı 
kolaylaştıracaktır 

Bircoh noktalar· • 
da ltalyan 

mukavemeti 
kırıldı 

Dün Yunanistana hiç bir 
hava hücumu yapılmad 

Arnavutlukta 8 
ltalyan tayyaresi 

düşürüldü 
Atina 1 ( A. A.) - Reami 

Yunan tebliği: 
Dün bi.itün gün taarruz ha. 
Devamı ve diğer tel
grallar 3 üncü sahifede 

1 KISACA 

Yeni nizam •• 
Romanya ve •• Bir 

üs bahası! 
Rouıanyada cina~·<'tlcr bıribırinı 

ak.ip ediyor. Bunun adı •intikam• 
n cyeDj nıum. a &~dakat ve ten-
kil~ 
Bızım mahulla lwn~u)'orduk 

ıla, dedi .kı: 
- İşte bir millel ve bir istiklal 

INiylr mahvedilir. ~limev.-en kal 
mıyan iıısan topluluıı11na mıllel 
d~kil, yıı;n decler 

IJıı kıssadan hisse alacak olan • 
lann başında bılbası.a Bıılg:ırıslan 
&•·im lidir. • • 

• 

' 
ivanıharpler ve örfi idare 
müşavirlik kadroları 

iknıal edilmek Üzeredir 
Sıhhat 
Vekili 
geldi 

Bugün~ü AYrupa eks
piresi 4 aaat gecikti 

1

Muhtekirlerin divanı
harplere verileceği 
tahakkuk ediyor 

Sıhhat ve İçti.mai Muavenet Ve
kili doktor Hullısi Alataş bu sa -
ba.b.ki ekspresle.Ankaracian sehri
mize ı:ıelmiştir. Burada birkı!<' gün 
kalıp dönecektir. 

AVRUPA EKSPRESİ 
Di!ter taraftan her sabah 8,45 de 

ı?elmesi icabeden Avrupa ekspre
sinin bu.l!iin ancak 13.20 de ııele • 
bileceği öğreni1mistir· 

Devlet iktıSiadi 
teşekküllerinin 
yıllık içtimaı 

Başvekil bir nutuk 
söyliyerak 

direktifler veı·di 

Örfi idare Komutanı dün harp 
ziyaret etti akademisini 

Örfi idare komutanı Ali Riu. Ar· 
tunka:l dün Ydduda flarp Ak.adem.isi ... 

ne g:derek ziyarette bulun.m.1~tıır. 

Kon1ut.an Akademi kumantianı ')rı;c

neral Ali Fuad tarafından karşılan. 

mıştır. 

Örfi idare komutanı Ali Riza A.rtwı. 
kal öğled.;!n sonra karargclhmda meş
gul olmuştur. 

Örfi idare komutanlığının m1lJavir 
kadrosu ikmal edilmektedir. Emni
yet müşavirligine Trakya Enıniyet mü
pviri ve eski İstanbul Polis İki.na au
be müdürü Faik tayin olunmuştur. 
Diğer taraftan şehrimizde teliekkül 

etmekte olan askeri muhakeme baş.. 

kanlığna İstanbul Merkez komutanlığı. 
muavini topçu yarbayı Re;iit, Merkez 
komutan muavinlitine de Topçu mek-

tehi muallimlerinden yarbay Cevdet 
tayin olunmuşlardır. Bu askeri muha
kemeler yakında faaliyete geçeceklel'
dir. 

SAKARYA MOTÖRU 

Sakarya motörü Örtt idare komuta.. 
nının emrine tahsis olunmuştur. 

HOH'IEKİRLERİN TECZİYESİ 

Koordinasyon heyeti muhtekirlerin 
"fİddetle takip ve tecziye edilmeleri içlıı 
sal.fıhiyetli dairelerle temas halinde 
bulunmaktadır. 

Muhtekirler\ıı askeri· mahkemelere 
ftrilm.eleri hakkındaki tac;;avvur ta~ 

hak.kuk etmektedir. Bunun jçin ya; 
Örfi idare kanunu veya Milli korunma 
kanunu Udil edilerek ihtikftr suçu ör
fi idare salihiyeti içine konacaktır. 

Giiniin birinde galü av
lanmamak için, Yunan or
dum m:an :zamanlardan -
beri temik ve teçhiz edili
yorda. Yakarıki re.imler 
motörlii rıe piyade Yunan 
karıvederinin, yaptıkları 
bir manevra aıraaında a
luunıfla. 

Brendiziye 12 Siyam hududunu 
bin kilo bomba geçen Fransızlar 

Dün Ankarada Başvekilin riya
aeti altında Ziraat, İktısat, l\>lali
ye ve Ticaret Vekillerile bu m~k· 
satla a) lrılan elliye yakm mcb'us 
ve teşekküller ve milli bankalar 
meclisi idare rcislerilc umum mü: 
dürlerinden ve umumi mürakebe 
heyeti reislerinden miirckkep u
mumi bir toplantı yapılmıştır. 

lstanbul'un ışık verip 
,~ermediğini tayyare

ler kontrol edecek 

atıldı ağır zayiatla 
Bir çok yerlerde püskürtüldü 

yangın:ar çıkarl'd• Siyam ÜZ.!rinde üç 
Kahire 1 (A.A.) - Hava karar· _ 

1 

.!!ahının teblil!'ı: 28/29 tesrinisa.n! Fransız tayyaresı 
1?ecesı bombardıman tayyareleri •• ... •• •• 
müteaddit defalar .brendiziye hü- du,uruldu 
cu.m etrnislerdir. Askeri hedeflere 
yüksek infilaklı veva tazvik bom· 
bası olmak üzere 12,000 kilo bom
ba atılmıştır. 

Şiddetli ınfilakların talti'p et • 
tiitı vanınnlar cıkanlmıstır. Bam· 
balar tersane civ:ı.rındak.i mahru
kat df'polarının vakinine düsm;cy.. 
tür. Şehrin crnubu e:arbisinıde bu· 
bulunan baslıca istasvona birçok 
bombalar atılmıstır Brendizi rıh
tmılarınırı cenup rnuııtehasında iki 
yane:ın cı:k.mıstır. 

Hicbir İnı:ıiliz tavvaresi hasara 
u iITamannstır. 

Garp çölünde Sevdibaraniye, 
Bombaya ve Eltinimi've bomba • 
!ar atılmıs ve isabetler kavdedil
mistir Elhnımı'dc verde daihmk 
bir halde duran tavvarelere bom
balar atılmıstır Bunların hasara 
ui!radı!tı zan nedilmekted :r. • 

Sarki İtalvan Afrika·mıda Tes
semı tavvarc meydanına da hü • 
cunı vanılmı<tır Yerrle bırrok tav-1 
vareler ha.-;ara uğratılmıştır. 

Bangkok 1 (A.A.) - Siyam bas-
ikunıandanlti!ı nesertti!ti resmi bir 
te'bliı?de huduttaki vazivetin ııer-

.l!inlestii!'ini ve kritik bir safhaya 

.l!irdiıti. çünkü Fransız makamla • 
rının taarruzi niyetler beslediği 

bildirilmektedir. 

Fransız tayyareleri Sivam ara· 
zisi üzerinde <ı<:arak. askeri rnınta
kalaroa fotoıtraflar alınağa calıs
rnıslardır. Bunlar harekete .ı?ecen 

Sivarn tavyare diifi topları tarafın
dan püskürtülınüstür. Üç Fransız 
tavvaresi düşüriil.müstür. Dördün-
CÜ bir tavvarenin de dağda p~a
landı!tı zaruıedihn.iştir. 

Tebli!t. bundan ba.ka Sıvam 

kıt'alannın 23 tesrinısanide Hindi· 
cinh·e .ı?irdiklerınt tekzip ebnek -
tedir. Bilii.kıs Fransız kıt'aları Si-
yam toPraklarına ııirmıslerse de, 
ai(İr zavıatla tardedilmişlerdır. 

'i ""İ tramvay - otomobil 
müsademesi oldu 

Bas\'Lkil bu nutkunda bilhwssa 
demistir ki: 

·Dnlcl ikt1'adi teşekküllerinin 
1939 ) ılı bilar<:o ve kôr ve zarar 
hesanlarım tetkik etmek üzere 3460 
sayılı kanunun beşinci maddesi 
hükmüne tevfikan muhterem he
yetinizi içtimaa davet etmiş bu
lunmaktayım. 

Umumi toplantınm çalışma tar
zı mevzuundan evvel devlet ildı 

( Devamı 3 ünciL sahifede ) 

Gizli bir 
mezbaha 
bulundu 

Mecidiye köyünde kaçak 
koyun kesiliyormuş! 
Geçenlerde Fatilıde 'bulunan itiz· 

li mezbahadan sonra dün de Me
cidive kovunde eızlı bır mezbaha 
ın<ıvdana çıkarılmıştır. 

Mecidiye kovunde Sakızaıtacı 
cad<lesınde 50 numaralı evde mu
kim İzzetin evınde kaçak olarak 
kovun. kecı. kesın sattııtı haber a
lınımıs ve dün ev araştırılarak ke
silrnış bır kovun, parca etler. üç 
kovun derifa. et. makinesi. bıçak 
ve kasaPhi!a ait saır aliit bulunup 
müsadere edilın.iştir. 

- .... - •• . . . . •• r. 

:ASKE~. Gozıı:E 
... {·~-qıl4 • :,-~""l' 1..... • "" .~ 

·:c E'P·H·E L' E R 
• i .. "ft •• • • • ~ 

Hir 
!şık mask•lemiyen, yaku-a yere müşteri fırkası 

ltalyan 
tehlikede 

e!mıyan 10 şoför de tutuldu 
Taksı:mde beledıve bahçesi ö • 

nünden ıteomekte olan 193 numa· 
ralı tramvaya dün Edırnekapı • 
Cihangır hattına iselyen 3l52 nu
maralı otobiis canınııs ve müsa • 
dı-me neticesın<le tramvay la oto
>buste bazı camlar kırılmıstır. 

Kasrmpasada mukim Zeki idarc
sindekı 2292 numaralı otomobil 
vatman Alxlullahlll ıdare;ın<!l'kı 

211 numaralı tramvayla caroısmıs-. 
lar ve otomobil hasara u/iramıştır. 
DÜN GECEKİ KONTROLLAR 
Dün ııecek.ı kontrollarda ısıJc • 

!arını maskelemiven 2068 Remzi. 
24{}2 Savaş. 24{i2 Faikın otomobil
lerı hakkında ceza kcsilrnıs ve 7 
ş0for de vakın ver" nıllşteri al
mamak. ,ı;ıece 20 kılometreden fazla 
~itnı .< sucile tec:uye olunmuslar
dır 

Son gelen haberlere bakılırsa, 
Yunan kuvvetleri, merkez cephesi 
müstesna olmak üz.ere, diğer cep
helenle yeni mevziler almai'a de
yam ediyorl;tr. 
Şimalde Ohri gölünün garbında 

İtalyanlarm ıirifmİş olduk.lan iki 
mukabil taarruz pü•kürtüldükten 
ııonra, YunanWarm bu cephedeki 
nziyetl<-rinde bir değişiklik ol • 
mam.ıshr. 
Şimdi hütiin eephe)Prde iki ha· 

{Devamı 3 üncü $GlrifedeJ 

Bu geceden itibaren, al.ikadar memurlar 
her aemtte kontrollere geçiyo::-lar 

da 

Düıı de yazdığımız gibi bu ak
'8Jlldan itibaren şehı-imizin her ta· 
raıfnda ışıkların iyi maskelenip 
maskelenmediği hakkında esaslı 
kontroll :r yapılacaktır. Evler, dük
kanlar ve müesseselerdeki mas • 
kelerden sokağa hiçbir ışık sız -
mbması kap etmektedir. Halbnki 
dün geceki kontrol hazırlıklarında 
ekser nentere ve vitrinlerden zi
··a sızdıgı ve bilhassa e\·lerle dük
kinlard ı ·- • ' •-..,e kiiğıtlannın 
pencerelere iyi in tıbak etmeyip a· 
ralarında küdi!< •cıklar kaldığı 
görühnü•tii•. Bu -aceden itibaren 
bunların 1- .... - '·'..,.,nsı lizını gel -
mektedir. Yine dün aksam bazı 
dükkancıların ampullerine mavi 
kiğıt sarmakla iktifa ettikleri gö
rülmüştiir. Talinıatnarneve muha· 
lif olan bu vaziyete de mllsaade o
lunmıyacaktır. Talin1atnanıe mu
cibince ısık sızdıranlara para ce
E8SJ. ve 15 günden 6 aya kadar ha· 
pis cezası vardır. 

KAPILARDA PERDELER! 
Tekmil dükkanların kapılanııııı, 

(Devamı 3 üncü sahifede) 
-

ÇERÇEVE 

Hepsi bu kadar .•• 
NECiP FAZIL KJSAKUREIC. 

Bitlerin ilkbahara kadar IKk· 
liyememe<inde hiıkinı sebepler 
vardır: 

1- Fransa aaferine rağın
neticeD.İn elde edilemediğini p 
ren Alman uınırmi virdamm .. 
yalamak bottn ... 

2- İktısadJ vaziyetiıı idi 
tedbirler istiyen tazyikleri.. 

3- llkbahara kadar Ameri
kan yardımıam İngiltereyi ,... 
nilnıez bale getireceği... 

Bitlerin, her türlü zorlup 
rağmen davasını Boğazlar isti
kametine bağlanıasmda bakim 
ııebepler vardu. 

1- İngiltere ııdasına lriicu
mun iııı.lı:insızlığı ... 

2- İngiliz iıİ:ıparatorluk bö
. tfuıiiıı .. b§.kim noktanın B~ 
lar olduğu ... 

1- Sovyet Rusyayı lıiitfia 
dünyadan tecrit edPcl'k kilü 

Saatlerinizi 
bir saat ileri 
aldınız mı? 

Devairde ve mektepler
de 1arın yeni saate 

gore çalışılacak 
Bu gece saat 24. de tekmil yurt· 

ta saatler bir saat ileri alınmı~tır. 
Yarın sabah devairde saat 9 da işe 
başlanılacak, orta okul ve li. eler· 
de ilk ders 9 da verilecektir. 

Üniversitede de yarından itiba· 
ren tedrisat 9 da ba~lıyacak ve 
16,30 da bitecektir. Yalnız tıp fa. 
kültesinde 8,5 da der,ler ba~layıp 
yıp 17,30 da bitecektir. 

KAPALICAR!:'I 
Kapalıçarşımn da akşamlan sa· 

at 18 de kapanma" hakkındaki 
"iZ• esnafın arzusu tetkik edil • 

mektedir. 

nuktasırun yine Boğazlarda ışıl
dadığı ... 

Balkanlarda cere)·an eden ko
medyaların, Mitler iradesile ya· 
pıldığwda bakim sebepler var
dır: 

1- Ron1an)·a)·ı. hütii..ı i!'tik
lal ve bayat hakkından malı • 
rum edecek tarzda dahili J<ar· 
gasalık ve zaafa hoğuıak hile.'i-

2- Başl..a istikametten her
hangi bir Alrran hareketine 
karşı Bulgaristanın muhtemel 
bir böcunı karşıı.ıııdn ~abucak 
yok edilmemesi için, onu güya 
mihvere sırtını çevirmiş göster
mek çaresi... 

3- İtaly8J11ara müessir yar
dınu yapmadan, onların küç~ 
bir zafer kazanmalarını bekle
mek; böylece gitara 'kahraman
larının haysiyetini kurtarmak 
kaygısı •• 

Kanaat:imftce, hali bir mn -
amma obnalrta devam ede.a 
Sovyet Rusya muadelesi dısın
da, Balkan.lan saran bütiin me
selelerin en kısa çizgilerle ifa
desi bu kadardır; hepsi bu ka
dar_ 
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KOCASINDAN 

AYRILACAK 

Gazeteler yazıyor: Bir ay
lık gelin, kocası aleyhine bo

tanmak davası açmıt .. İddia 
şu: ı::ocdsı gazete okumakla 
vakit geçiriyor ,karıaile dedi

kodu yapmıyonDU§!. 

Şimdiki bayanlar, okuma• 

nın dü§Dlanı mı?. Birtey de
ğil, itin ucu bize dokunuyor. 
Baya9lar ,kocalanna gazete 
okutmaz.sa, biz, aonra ne ile 
ge-: iniriz?. 

ATİ NA 

SAHNEDE 

kandevucu Madam Atina
nın, evvelce mahkum olma
sına rağmen, yenıden faaliye
te geçitine ne dersiniz?. Hem 

de, bu sefer, ıubeler açarak, 
tetkili.tını genitleterek ite ko
yulmll§.. 

Can çıkmayınca, huy çık
maz, derler. Galiba, bu emek
tar kadını mesle:Pnden ayır
mak bir türlü ı:::ıümkün olmı· 
yaca.k !. 

DELİNİN 

RiVAYETi 

Mazhar Osmanın ıstifası 
bir ıneaele oldu. Günlerce, bu 
habere kimse inanmadı. qin ı 
aslı fU imi§: Mazhar Osmanın 

tımarhane sertabipliğinden 
istifa edeceğini, daha evvel, 

bir deli, ıayia olarak ortaya 
alını§ •• 

Bu sefer, hidise vaki olun
ca, delinin o eski rivayeti ta
zelendi, zannetmitler-

AÇ/K 

MEKTUP 

Üstadım Necip fazıl, evvel-. 
ce bahaettiğimiz mısram, be
llİm iddia ettiğim gibi, Nedi

me ait olduğu ve Baki ile hiç 

bir gUn& münasebeti bulunma
dığı ,yaptıjım arattırmalarla 
sabit oldu. Kendi tetkiklerim
le de iktifa etmiyerek Üniver
sitede alakadarlardan aor • 
dum. Binaenaleyh sözlerime 

itimat buyurmanızı rica ede
rim. Saygılar. 

AHMET RAUF 

ı~ı 
Lüks mağaza 

Fiat muraabe komisyonu. pe -
rakende manifatura satışlarında 
kar ni.9betınJ yuzde 25 olarak ka
bul etm~. Yalnız, liiks mağaza -
larda, bu nisbet yiızde 50 olarak 
kabul olunmuş. Şinıdı, hangi ır.a
f:azaların lüks sınifına dahil ola
cağı tetkik edıli.vor. 

Yani, meseli 5 liralık bir ku
maşı bu ınağ112alar 7,5 liraya sa
tabilecekler?. Sebd>ı?. Lüks imiş!. 

Türkiyede lüks mağazaya aklı
mız ermiyor. Daha doğrwıu bu za
manda lüks mağaza olmamalıdır. 

BURHAN CEVAT 

Asker 
çocukları 
Anaları çalışan 3 • 1 
yaşındaki çocuklar içi 
güzel bir karar verildi 

Ahvali hazıra sebebile erkek • 
!eri askere giden VE: kendileri ça
lısmak mecburiyetinde bulunan 
kadınlarımıza bir yar<lım olmak 
üzere bu gibi ailelerden arzu eden
lerinin 3 - 7 yasıooakı çocuklarının 
parasız olarak ana kucail.ı kuru -
muııa alınmaları cocu.k esirgeme 
kurumunca bra:rlastml~rr. 
İzmir ve An.karada da bu karann 

tatbikatına geçihnistir. Şehrimiuid, 
de bu kabil yavruların kreşin hi
mayesine alınması tasvip olunmak
tadır. 

Tifo ve ap 

Kandıradan İzmitte münteşir 
·Türk Yolu. refikimize bikiiril -
diğine J!iire Kandıra kasabasında 
münferit olarak tifo hastalığı zu
hur etmiş ve icabeden sıhhi ted -
birler alınmıstır. Mahalli hükUmet 
tababeti halkı asılanmava davet ' 
etın~tir. 

--0--

İaveçten halı, Bağdattan hurma 
isteniyor 

Stokholm ticaret ataşelii?intiz İs
vecte bircok fimnaların Türk balı
lanna talip oldukianru bildirip ad
resler de ııöndennistır. 
Bağdatlı bazı tüccarlar da mem

leketimizden kuru mevva satın al
ma.ita talip olmuşlardır. 

--o--

··· aALK~ 

Hazır ol cenge •• 

~. .,, 

Dün ı:ece yansından scınra, Tür
kiye de bütüp ışıkla.r maskelen -
miştir. Yurdun en mühim kımu 
üzerinde örfi idare iliıı ohmmuş
lur. Bu olemektir ki, bu erkek 
memleket, sulhperverliii kadtt, 
harbe hazır olmasını da biliyor; 
ciöğüşnıek, vuruşmak hmusunda 
ı.sla endişe ve tereddüt ı;ö..ıermi· 
yor. 

Bn ~cıretle, Tiiı·kiye, ta &0n ... 
lacai::ı t-a miil>im taclblı.Iea tir nr
velki, bütün tedbirlerİJti almış bu
lunuyor, 

Dünyada hiçbir -1eketiıı P
deeeği voı Türkiynoin vaziyeti ka
dar sarih ve açık değildir. Tabiri 
iımiyanesile, gürültüye papuç lu
rakmak istemiyor, Y"I tahtaya 
basmıyoruz.. Sizin a•!ıyar:aimız, 
sağlama gidiyoruz. Sa uyur, düş
man uyumaz, derler; ne olur, ne 
olmaz. 

Her türlü emniyet tedbirleri -
mizi almış ve almakta devam et
miş bulunmakla beraber, şeref 
hürriyet ve istiklalimize bir te
ca•iiz ol:nadıkça harbe ~rmiyece
ğiz; yani yangına körii.kle varnu· 
yacağız. 

Işıklan söndürme ve maskel<ı -
me isi, l'ürkiyede, belki bütün 
memleketlerden daha normal, da
ha sakin hir tarzda halledilmiştir. 

Bunun sebebi bıısittir: Biz, çok 
harp görmüş, geçirmiş; acı tath 
birçok ltildiseler yaııamış, tecrü -
beli bir milletiz. Her :ıamaıı. oldu
ğu gibi, vatandaşların bu iıtte de 
gösterdiği vakar ve stikünet, an-

Bacak kıran üç hamal hapse cak Türk milletinin asaletine bir 
mahkum C..:ildiler misaldir. 

Asil milletler, ebediyet10 kadar 
Ai(a, Musa ve Yusuf isimlerinde hür yaşamağa Jayık insanlardır. 

üç kişi Malunutpasadaki bir hanın 1 
pencerelerinden cuvalları asai(ıva l=======R=E=Ş=A=T=F=E=Y=Z 
atarken asaihda insan olup olma
dıl'!ına dikkat etmemisler ve o sıra
da pencerenin altından geçen Bul
ııarvalı İbrahiınin bacail.ını bir çu
valla kırmıslardır. 

Dik.katsiz hamallar asliye 2 inci 
ceza mahkemesine verilmişler ve 
her üçü de dün üçer av hapse ve 
500 lira tazminat ver.mej(e mah -
küm olunmuslardır. 

-<>--

Adanada eaki bir Türk dostu 
öldü 

Beyoğlundaki fakir hasta 
çocuklara meccanen muayene 

ve tedavi ediliyor 

Çocuk esirgeme kurumu Beyoi(Ju I 
merkezi tarafıooan Bevoi(lu İsti1<
lfıl caddesi No. 69 da açılan çocuk 
Poliklinillinde tanınmıs çocuk dok
torlarından Fuat Tanerinin yar -
dımile her hafta cuma ve salı ııiin-1 
leri saat 10.30 dan 12.30 a kadar 1 

fakir ve klıru;esiz çocukların mu
ayene ve iltıçlan da bedava olarak 
verilmeite başlanmıstır. Adana 30 (Husasi) - Uzun yıl

lardanberı sehrimi>ıde hulun.an B. 
Duıı;la.s Vali as evvelki aksam kalp Sinemalarda yeni seans saatleri 
sektesinden öhnii3tür. 

Nezaheti ve Türk dostluj!u ile 
muhitimizde kendisini sevdinni$ 
olan B. Vallas. Dük Hamilton'un 
oi!lu olup asil bir İngiliz ailesine 
mensuPtU . nun CPnazc-si Türk ve 
İıuı:ili.z dostları tarafından kaldı -
rılarak hıristıyan mezarlığa gö -

Şehrimiz sinemaları buıninden 
itibaren seans saatlerini dei!'iştir -
.ınişlerdir. Yeni seans saatleri: 
11, 1. 2.30, 4.30, 6.3-0 ve 9 dadır. 
~~ 

IBüçüK HABERLER 1 
mülm~tür. Cenaze törenine Mer- [ * Bir müddettenberi Ankarada bu
sinden lngiliz konsolosu da ııelıniş lwımakta olan beş kişilik Alman tica-
ibulunuyord.u. t..,~t heyeti memlc·ketlerine dönmek ilzere 

---..o-.- l 'iebrimize avdet etmiştir. Kuru meyva 

lzmit haberleri 

İnnit 30 (Hususi) - Sıi!ınak -
!arın kontrolüne başlanılmıştır. 
Şimdiye kadar sığınak yaptırma
.ııuş olan ev ve müessese sahıpleri 
siper yaptırmai?a baslamıslardır. 
'>:fıint fabrikamızın çıkardıi!'ı V'!ni 
sivah maskeleme icai!ıtlan rai!bet
le karst!anmıstır. Kilosu 45 kuruşa 
satılmaktadır. 

Kahraman askerleri.mize kıs he
diyesi veMıek üzere faaliyetle ça
lışılmaktadır. Bu hususta valimiz 
Zıya Tekelinin reisli_iiinde büyük 
bir toplantı vapılmıstır. 

Merkez hükümet doktorluiıuna 
tavin olunan Adapazarı hükiımet 
tabibi doktor Samı Örer tayin o
lunmu.ş ve vıu.ıfesıne baslamıstır. 

Son ııünler zarfında İzınite pa
la.mut, torik, sardalva ve uslrum
ru bol gelmektedir. 

Cevdet Y akup 

ve tütün mübayaası için mutabık k.a -

lınmıı;br. 

* Ankaradan danen. Berlin büyülı: 
elçim.iz Husrev Gerede, şehrunizdc bir 
halta kadar kalarak hususi ~ıerinı tes
viye ettikten Ml!ll'a tek.ra.r Ankaraya 
dönecektir. * Sinema seanslan yine detiştiril
miş1 ir. Yeni progran1a göre, seanslar 
sa.at 11 _ ı . 2,30 - 4,;o - 6,30 ve 9 
dadır. * Almanyadon tıbbi olılt, gözlük 
çamlaı"t, Jotograf malzemesi, b.raş bı

çağı gibi maU:ır &•lınektedir. 22 milyon 
liralık anlaşma mucibince 39 lokomo
tif de yola çıkanlımştır. * Belediye iktısat müdürlüfünün 
nakliye masraflarından dolayı ~lı:mek 

fi.atlarına Z3Jll yap.acaiı aDla;iılmakta -
dır. Zam miktarı yarın belli olacaktır. * Beledlye daiml encümeni otobüs 

1 
bileUerine yuzde on zam pptlma.sını 
_. ltıbanle kabul etrxıiştu-. 

Son Telgraf'm EclebJ Tefn"kasa: 16 

madun. Vaktim yok-tu. Kendimi 
sana vald'etmıştım . .Eil'er resme ça
lıssa idim, senın hakkını vemiş o
lacaktım. 

K"çü Han11 Yavas Gel! 
·SEÜMJ iZZET SEDES 

. 
Jale ürperdi. Kon~ Cahitti, 

kocası Cahit kvn1J4uyordu. Bu 
cinnet buhranı, bır nevi uyku has
talığı giıbi hirşeydı. Uyandıktan 
sonra hıQbir ey hatırlamıyordu. 

Cahit devam etti: 
- Ne l[arip bir uyku bu. Uyan

dıi!ım zaman oldııjium yeri tanıya
mııdun.. Birdenbire kendimi peri 
masallanndalri peri padişahlarının 
saravın<la sandım. Peri de hic şüp
!ıe vok ki, '5eD.Sin. 

Kocas:nın eller'ni tuttu, öptü. 
Cahit tekrar etti: 

- Çv'k trarip bir uvku. Sanki ba-
61Jll hır menııenede sikıstL .. Tatlı 
t>i.r rehavet ııeldi..- ı 'ihayet uvan
d:ın. 

ilir ..,yler hatırlamak .İ$ti.Yormuıt 
.ıtibi dilşijniiyor®. Jal~; 

- Artık bunu düşünme dedi. Se
ni seviyorum. Beni seviyor musu.ıı 
Cahit? 1 

- Biltün kalbimle. 
-Beni her zaman sevecek misin? 
- Ölünciye kadar. 1 
1,.-te bütün nisanlılk devresinde 

duvduğu ses bu sesti, bu abenktL 
Bu tatlı sözlerdi. Bunları tekrar 
duydukça, kendi kendinden şüp -
n.,ıenivorou. Acaba rüva mı ııör
müstü?. 

- Atölveni ııörmek istivorımı. 
- Atölyemi mi? 
Havretle '.karısının vüzüne ba -
- Atölveni va. Basladı.iiın resim-ı 

1eri ııörmek istiyorum . 
- Sana ııösterilecek bir sevim 

-1<. Gecen sene seraıde tesh :r et- j 
tjkiızı eııerden BOnra iıir l#flY Yaı:> -

Gülümsedi: 
- Nısanlılı k meslei!:i insana za

manı kavbettırıvor. 
Jale şmıardı: 
- Amma ben atölyeni ııörmek 

istivon:m. 
- ÖV!e ıse havdi ~delim bayan: 
Kocasının koluna l!lrdı. Gece tıt

reverek, korko korka çLktıih mer
divenleri, mesut ve kavııusuz cık
tı. Fakat cıkarkcn kendı kendine, 
icınden söv!enırordu: 

- Rüyada değilim va .. Evimde-
• • vım va ... 
Fakat atelyeye yaklaştıkça içi

ne yine korku gırıyordu. Ya ate! -
yeye girınce yine karşısına öteki 
Cahit çıkarsa?. Ya Cahit geceki 
tablosunu görüp yıne çıldırırsa?. 
Cahıt bütün gece uvudu.<:unu 

söylemişti. Geçen senedenberi hiç 
bir resım yapmad:f:ıru ıddia et -
mişti. 

Atelyenin kapısını açıp girdik
lerı zaman ja!e hayretle hayk:r
dı; Geceki resım yerlııde yoktu! • 

Şişelik 
mantar 

Bu nel'i mantarlar da· 
hilde yetiftirilip harice 

para çıkanlmıyaeak 
Şişe ı:mıntıırlan ;Qn her -.,ıl ha

rice mühim miktarda para verildiii 
ıııörülerek memleketimizde bol 
wktarda şişelik meşe mantarı ye
~tirihnesi lırarla&tırıloustır. 

Ziraat Vekileti banl?i mıntaka • 
ların bu işe elverişli olduiunu tee
bit etmiştir. Ji;n ziyade Elle mın -
takasının meşe mantarı yetiştiril
ınmine müaait olduiıı anlaşıl arak 
keyfiyet evvelki ııtün V ekilette.. 
İzmir ziraat müd.ürlüiiine bilııii -
rilmiş ve oradan da çiftçilere si
eelik m.eııe mantarı yetiştirmeleri 
v~ bunun ook ürlı bulunduğu bil
dirilmlştir. 

POLİS 1 
YE 

lUABKEHELER 
•-:--.: 

B1rda bıçaklı 
tabancalı bir 
gece döğüşü 

Adana 30 (Hususi) - Evvelki 
gece saat 22 de ilaftanclık yüzün -
den Emek iabrikası karsısındalı:i 
barda bir lıfııdiııe ohmıştur: 

Saat 22 de ı:ıantözlerden birine 
birkaç kafadar ııort.akal ısmarla -
ıml6lar fakat bu hareketi cekerni
Yen diı!er birkac sarhoştan biri ay
ni kızın vüzüne bir Portakal atar
ken dii!eri dl! bir iskemlev;i ıkaıı
tığı ızibı sahnenin önündeki el~
trik !fımbasını kınıı etrafı zifiri 
karanlıkta bıcalonıstır. 

Bundan sonra bıcaklar ve silii!:ı-

1ar cekilip kavıza baslaını tır. Barın 
kapısı önünde duran bır beltci .içe

rideki ııüınbürtüvü isitince havaya 
ıbir kaç el silah atıp polisi çağır -
mıstır. Hiıdise ma:halline gelen me
murlar kav,ııacıların hep.sini yaka
lamışlar ve adliyeye vermişlerdir. 
Aitır varalı yoktur. 

Çadırından kaçırılan kız! 
Dei!irmen<lere kazasına bai!'lı 

Kesre köyünün Bademli mevkiin
de çadırda <>turan seyyar asiret 
'halkından Ahmet kızı Ayşe, cadıra 
ıbaskın yapan 21. 22 ya,Jarında iki 
ırnechul şahıs tarafından kaçırıl -
nustır. 

Suı;.lu!arın Cam köyünde <>turan 
aşiret halkından Halil oğlu Meh -
met Ali ve kardeşi Hafil oldukları 
anlasılmıstır. 

Suçlular tutularak İz.mit adliye
sine verilmiştir. 

Rami cinayetinin muhakemesi 
ba§lııdı 

No: 12 Yazan: RAHMi YA(,,.'I/; 

Deniz Fedaileri 
OSMANLI - ITALYA HARBiNDE TRABLUS

GARB ve ADALAR MUHAREBESi 

Donanmaya hasret kalan halk 
DoDaDllUllUll te.iki nıenua -

bahsolduğu :ıamaııda kuvvetli bir 
disiplin tesis ederde kısa lıir möd
ıiet için.de do&M>mayı istenilaı. 
tıel<ildlı ~ iç.ia Jnı:manda 
mevkiine ı:etiDJecek ut ııeçilirJı.ıı 
ilk akla gekn isim: Tahir bey ol
aıuşta. 

TalLir hey pHqUuı -hAls elaa 
Ertnğnıl 19tı siivarili!lııde bulu
auyord11. Sarıya-ti Vasıf kaptan da 
yatıa ikincisi illi. Bahriye N ea
:retindea rsdar olııaan bir eınirıle 
miralay Tahir beyia donanma lru
mandanlıima tayini iradei seniy
yeye iktiran ettı"ği bildinlerek der
hal yeni ı~ine ba~laması tetıliğ e
diliyordu. Ertuğrul yatına ia yeıai 
süvari Hafız paşa getirilmişti. 

Tahir bey bilhassa pratik saba
daki derin vukufu ve ,. 'lard.aa -
beri edindiği tecrüb fıe bu ten
sik edilecek donanmada kuman· 
da mevkiini işıral için tek adam 
tanılıyerdıı. 

Tahir bey filoyu teslim aldı.. 
Barbaros Amiral g-emisin.e g<>çti. 
Forsnnu cekti. Arkasından Bmri
ve nezaretinden verilen bir emirde 
ııknanmanın Akdenize açılması 
ve Akdenizde bir cevclana haşla
ması bildiriliyor, Nir:ıdıın hare -
ketle, İzmir, Antalya, Fenike, İs
kenderun, Bcyrut liınanlarıru zi
yaret etmesi, dönüste de Akdentt· 
deki Om.atılı adalarına ıımvarak 
•iraei sat,•ct. etmesi isteniliyor
du. 

Tahir bey bu seyahate itiraz et
medi.. Y-me Nira<b ve İstanbul
daki llarp vihltlerinin havuzlan" 
ma \ e ca uk tamirlerini ikmal et
tiler. Bunlardan seyahate· iş liralı: 
edecek el.anlan te.Jıil ve tayin e
dildi. 
Ba~ta Barbaros olmak üzere Me

cidiye, A.~ar1tevfik, Me&'udıye; 
Fransız tipi de<lroyer!erden Iler
lusatvet, Peykişevket, Muinlıafer, 
Barikaiuier sk.avtları, Anıialdo 

botları.adan yedisi ı;eyabate ha -
zırlandı. 

A.i"ustos nihayetinde Niradan 
hareket eden Osmanlı filosu İz -
mirde hararetli teuhürat ile kar
şılandı. 

Halk, l·ıllar<lır hasret oldukları 
bir donanmayı biitün derli toplu 
halindeki ilıtişamı içinde seyret -
mekten ıluy~ukları hazla gemile
re ..;tti!er. Bahriyelileri kucakla -
dtlar, onlara hediyeler dağıtıldı. 

Son h;.diseler üzerine İzmir ~f
kilrı umnmiyesindeki heyecan, da
nanmanın gelişi ile yatışmış, şeb· 
rin rasgelc düşman filoları tara -
fından bombardıman edilmesi fik
rini ortadan kaldırmıstı. 

Donanma İzmirde ~ gün kal
dı. Dördüncü günü yine halkın 
coskun tezahürleri aras.ında İz -

mmlen ayrılarak Akdenizi açılı.
tan d-Olaş.ınış, Antalyaya dümen 
cloğrnltm!lftu. 

-3-
BAMİDİYENİN ESBAJlENGİZ 
SEYAHATİ HANGİ MAKSADA 

DAYANIYOB.DU? 

Donaamuuı hareketinde Bami
diyellia bulunnıaylfl ecaebileriıa 
nazarı dikkatini celbediyordıı. 

Acaba niçin bu modern Türk 
kruvazörü filo ile birlilde balun
muyordu ?. Henüz tamiri tamam. 
lllDan eeminin hiçbir sebeple do
nanmanın seyahatine iştirak et
menıesi mevzuu bahsolamardı. 

Halbuki Hamidiye büsbütün baş
ka bir maksat ve cesur süvarisile 
Amerikalı donanma mütehassısı 
Palmen paşanın hazuladığı bir 
projeyi tatbik için Akdenize açıl
mıştı. 

Trablusa yaptlacak sevkiyatın 
yalnız ecnebi bayraklarına inhisar 
etmesi yüzünden bu vatan paı-ça
sına gönderilecek esliha ve malzı>
menin temini çok güçleşiyordu. 

Süvari Rauf kaptanın idaresin
de Akdcnize açılan Hamidiye de 
niçin Beyruta gitmiş, limana de
mirlemişti. 

Trablusa gitmiş, limana demir
lemisti. 

Rıımidiyenin 'l'l"ablusa gelişi ye
niden bü~iik tezahürata vesae ol
du. 

İngiltere kralı beşinci jorjun taç 
pyme merasimine iştirak etpıek 
üzere göndrrilen Hamidiye kru -
vazörü Lundan evvel, İngilıere 
dönü'jünde WU ağustosunun ilk 
günü Trablusgarha uğramış, yıl
lardır Türk Layrafrını la~ıyan bir 
harp gemis: görınek saadetinden 
mahrum bulunan Trabluslular ge
miyi şenlik alaylarile karşılamış
lardı. 

Bamidiyenin çok geçmeden bir 
defa daha Trablus sularına celişi 
mahalli İtalyan memurları, kon
soloslar tarafından iyi karşılan -
mamakla beraber halk yine teza
hürat yaptı. 

Salıilden Jıareket eden yüzlerce 
sandal Türk kruv2zörünün etra -
Iında toplandı. Hamidiye miiret -
tebatına getirilen hediye sepetleri 
gemiye cıkarıldı. Ziyaretçiler se
finevi rezdiler. Bamidiye dört gün 
Trablustu kaldıkt:ın sont"a ağosto
sun haftasında İstanbul& avdet 
etti. 

İtalyan siyasi ve askeri mahfil
leri Hamidiyenin son Trablus se· 
yalıatini (esurengiz bir •eyahat) 
ismile adlandırarak manidar tc(
sirlere tabi tutuyorlar~ı. 

(Devamı var> 
Rami:le Topçularua ya01ı met -

resini öldüren ve biliılıare otur -
dui!u e\·in bahçesine gömen Dan
yalin muhakemesine dün binnci 
ağırcezada başlanm..,tır. 

Maznun, metresini, kendisi ev
de yokken ah.rdaki atın çifte atıp 
öldürdüil.ür.Ci iddia etmiş ve ara
fannda ıı:eçim~ızlik olduittından, 
kendısi 01dürciü zannetmesinler 
dive bahçeye ,gömdügiinü söyle • 
miı;tir. 

AVRUPA HARBiNİN 

YENİ MESELELERİ 

da~lara hnmınırken <laha yükse
lir. 

939 - 10 harbinin sahasını daha 
gen'- -örerek tetkik etmek iste -
nince de diğer chemmiyelli key
fi~·ct göze çarpmaktadır: İng-illere 
şinıdiye kadar kcndiai tedafüi va
ıİJette bulundurmuştu. Bundan 
soııra arlık kendisinde teşebbüs 

kuvvetini ferah ferah görmekte
dir. İngilizlerin deniz, kara ve 
hsvn kuvvetleri arasındaki ahenk 
ve teşriki mesai şimdi ıı;itgide ba
riz bir şekle girml~tir. 

Dinlenen şahitler fılbakika Dan
yalin kısrağının ~ok huysuz ve 
sert bır havvan olduj;'lıntı söyle • 
mişleroir. Mahkeme şahit ce:Lbine 
kalın •.ştır. 

Gizli randevu evi 
Beyoı;lunda İı;tıklal caddesinde 

N uruzi\·a sokağında 30 numaralı 
Mehmet Habıp apartıman:.nın 1 
numaralı daıresini iı;leten sabıkalı 
randevuculardan Ayşe Nimet ev
veliti <>eeP su• üstünde yalca.1annt1'; 

Cahit duvarlardaki resimleri gös
tererek: 

- İşte eskislerim dedi 
- Bütün bunlar bir fırça ıista-

dının manzumeleri.. Sana hır şey 
söylıvr•·ım mi Cahıt, burada sana 
yakıı,tıramadığım bir resım gö -
recek olursam ... 
Bırdenbıre sustu: 
- Hayır darılırsın dıye korka -

rım . 
- Ben mi!. Ben sana dar;labi • 

lir mıyım?. Eğer bana yak•ştıra. 
madıi!ın bir resim bu !ursan söyle 
bakavım ne y11parsın?. 

jalevı ba.i!r:na has r~ cevap 
beklıvor, saclarını öpüyordu. 

jale mırıldandı: 
- O resmi yırtınanı rica ede

rim. 
- Bu kolay. . 
- Kocam yalnız şaheserler yap-

malıd.r. 

- İşte bugüç!. Neyse, gayret e
derim. 

jale <:Özlerini kocasının gözleri
ne dikti: 

- Burada bana .qöster..:-ceğin 
ba ka resim yok mu?. 

- Yok. işte hepsi mevdanda. 
u>evaını v.ır) 

On altıncı ay •. 
Yazan: ALİ KEllIAL SUNMAJ'I 

Anupalı askeri mütehassıslar 
Yunanlıların dağ muharebelerıni 
ka7ali'rıaları uzwı zama,;danbLri 
dai:lara yerleştirm;~ oldukları top· 
larıu kcmmi~ et ve keyfiyet itiba
rile olan ehemmiyetine nazan dık
kati celbediyorlar. Top çok, hem 
de arazi şeraiti Yunan orduuı için 
pek müsaittir. Yiııe birinci derece· 
de gözününe alınacak cihet harp 
TeSaiti.nin ~ok iyi kullanıldığını 
gösteren derin bir bilgi ife düş -
mana karşı güolercle•beri devam 
eden hareki.tın tam bir kahraman
lık rulıu ile başanlmakta olmaaı· 
dır. 

Yunanlılar dağlık araz.iden na
sıl istifade edeceklerini biliyorlar. 
Sonra her türlü müşkülatı yene -
rek muharebe etmek için manevi 
kuvvetleri her gün yeni muvaf· 
fakiyetlerin verdiği neş'e içinde 
arttıkça artmaktadır. Buna muka
bil İtalyanların en yeni tarzdaki 
vesaiti galebeyi temin için kili 
gelmediı<i göriild<i. Demek ki vesa
it ne olul"Sa olsun harbi yapanın 
yine insan oldutu hakikati bir 
kere daha kendini gösterdi. 

939 - 40 harbinin şimdi Arnavut
lukta g.eçen safhası eski muhare
beleri, sarp dağlarda cereyan et
miş eski kavgaları hatırlatmak -
tan geri kalııııyor. Mükemmel top
ların yardımı ile dağlık arazide, 
piyaden;n başaracağı işin zorluj;'ll 
nisbetindeki muva(fakiyeti göz -
önüne gelmektedir. Böyle (etin 
kavgalarda bilhassa düşünülen 
nokta şu oluyor: Tecavüze uğra
mıs. kendi topraklarının (iğnene
ceğini ,.e varlığının ınuhakkak bir 
tehlikeye düşeceğini gören her 
vatanını sever için dağlar birer 
yardımcıdır. Menılekrtini müda
faa edenlerin kuvvci maneviyeııi o 

İngilterenin kuvveti arttıkça ge
çen zaman düşmanlarıma aleyhine 
oluaktır. Bir gün gelecek düş -
nıanları Ingiltereye karşı bir '°y 
yapaınıyacaklarıru göreceklerdir. 
O zaman hareket ve teşebbüs sı
rası İııgilterenindir. Deniz bv -
vetinin ehemmiyetini, neticeyi i1-
tiruoal hususunda oynıyacap rolü 
hiç küçük görıneğe gelm"". De -
nizlere hi.kinı olmak sayesinde İn
giltere im harbi d1' kazanacaktır. 

Zaman "bu fikirleri tasdik etti. 
Fazla olarak İngiltere hava kuv
vetini de arttırmış oldıt. Geçen 
senenin ilk kanun ayı ile bu se· 
neki arasında ne büyük fark ol
duğu aşikardır. Harp on altıncı 
ayına !'İrdi. Geçen sene bu vakit
ler dünyanın nazarları Avrupa -
nın şimaline çevrilmiş, oradaki bi
tarafların alacağı vazi)·etin Av -
rupa harbine olacak tesirleri dü
şünülüyordu. Şimdi ise denebilir 
ki harbin bugünl<ü nfhası dün
yanın na:carlannı Avrupanın ce
nubuna çekmiş oldu. Kiiçük mem
leketlere taarruz etınenin her n
kit kolay olmadığı bu sefer de gö· 
rüldü. Htr fikrin zaman ve vekayi 
ile teyit edildiği malumdur. Har
bin mcs'uliyeti fikri de böyle .. Baş
kalarına taarruz için kuvvetH ol
mayı kafi sayanlar mütecavn olup 
olmam:ığa elıeınmiyrt vermiyor
lardı. Fakat tecavüzün bor , akit 
kolay olmı~·ncağı anlaşılınca har
bin mes'nliyeti de manasız bir 
söı.clcn ibaret kalnızyacaktır. 

: . 
L 
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B• l . . tavirt 
ır e çının ı 

müna!.cb~ t;Ie ,, 
.. ES·" 

Yazan: Ahmet Şükrn f• 

Sovyetle~ Birliğinin ;~.~ 
şahsıyetlerınden Dcka•~ rı!İ'] 
liıı büyük elçiliğine tn.ı ıu JrııP'ı 
ğiııi bir llloskova haberi 

1
,,. 

gün evvel bildirı.ıişti. su ~.ı 
bir de\"lctin ehemr:iycl 3 ~ 
bir diplomatik mevkie •"

1 
,J, 

mada lilJık bir zatın g' ı-.tıl" 
.,.nası sezilebiliı- ve S<!vJ ,ııl' 
Bertin ile münasebctkrı~'ı~l· ~l 
miyet verdiğine şüphe ~· 'ıı.~ ~ 
de şu vardır: Bu münaseb~·ır", 
günlru ıartlar içindi! o .l·• ~0i; 
ye_tler aleyhine teveccu~ p! 
ki, Berlini hakikaten ~ "';1ıw· 
takip etlebil~k bir scfi~l<İ ~· 
vardır. Ve tayiı:Jeki 1ısk1 
bu olsa gerektir. 1 fl' 

Fakat niınresmi ınalıı!: l<OI~~ 
ıniycrek, propag-:ındn jçı b 

1 
oı' 1 

nılan Transoecan aj.ınsı l rk·!1t 
yeni nirama iltihak!•" ~ 1< 
devletleri ı.,hdit ıçin bit ~ııı• 

1 !arak ele almıştır .Bıı_ • r!İ~.' 
re, Sovyd büyük clçısı ııe_.,:ı ı1' 
sıl olduktan scnro ert 1\·1;1• 

nm me<eksi 1 ıı~d ltCf· .,.0odJ 

J 

Ajansın, politika ;";ın~~:~ ~ 
brarpk bu san. sıyon l'"1 ~;. 
istifadeler teıniı:nc. (alı~ ;..._( ~ 
olarak görülmektodır. Jllf bııl' • 
ta. Molotofun v .. ~u ' .. bııı ıi!'" 
'-'/" " . . ırıJl 11 ,. .JU ın ve arıcıye naı. r ıtııf 
retleri istisma• edildi_- 3

,_, d r 
ziyaretler ctrafmılakı h~01~i ~( Itı, 
kinl~mıe~e baslal'Tın<".a, ~'.~ dt '11 
kazanolnn tayinini hır ın ·.ı<I' H 
bi ortaya atarak bunı'aı; "•" 

1 
lifa 

etmeie çalışıldığı tt!1 frıs 1 .~'ile . 
Hal,ikat ~udıır ki B<-rlı btııt!. 

kova arasındaki miiııa'' ~·tıtıf 
h. t• . • •ı"•11 • ~ ma ı ye ı yınc a3"'!1f ~r.1 

nin satırlat'ı &t"ası.nda ok 
dır. Bu ajaas diyt•r ki' ,,..,l 

il .::tı.•.. t 
<Alınan - Rcs tl<>s "" dao 

ki Nazi - Sovyet d.,.;thı .. ç;ı ~o( 
sedemiveceği~ - bü .ı;ı,.wr· t 
vetlirlir.• ~''~ 

Demek ki Almanya il• ,~ı 
1 

ı 
!er. bir •ı\lm•!l - J!ı:i• ( f' jı 
ıçinde an~aşalıiliyıırlıır. 

1
. tı·ll'l,1 - ·c l •Nazi - Sovyet. çerr.0 ' ır'· 

1 l . k · yuı .• ~ an &şma ar-ına un an le "'.rl~' 
ni AJm.anyanın So")etlcr 11 ;JP' t" 
şabilmcsi için, bir tarafln 1~ • I 

d .• _, d ıJ;ı ~o " ten, ıger taraıın a . dıl· • I' 
liktcn ayrılmaları J;ıW:' 1,~~ ~ te 
manyanın naziliklcn. Jill5 .,_.ı;1"'' 
komünistliktAm ayrıl~Jd'' ill to 
dair ortada bir delil yol> ,ıı.ı' ~ • llo 

Bununla beraber, A1t!<İ -
Sov\'etler Bir ligi ar•"'~ h•ı:ıı .,.J '>ı 
nascbetlerin normal "' eJI '.~if• t" 

mimi olma&ı lüzamu,.. eitlcF'ı 
işaret eden Türkiye ı:~ y»[e~ L~ 
Birkaç sene evvel Be 

11 
,.,,, • , ~ 

ğıınız bir ziyarette Alııt• ı' 11 ;ıı ~'.r I ' 
d•şlarımızn nazi ht:kiını• deı:ı\r er 
yet alevhtan politik""~;~1ııİI 
nlf'"": : ..... •• ettiğini ıı;öylt! 1 

( 
man şu ccvaln aln~tık: . ~Jff''ıı 

.. . . d noıı ,~ 
- Bu .>ozlerınız- en ... rt 111 ~ 

yasını hiç anlıynmodıf;1111;5~ 
ç~_nk~a~ı!. Buna naS i iı'' 
rcbıhrsınız.. · d 1' ~ rl· 
1939 ağustosunda oııl; ~yeıll .,ıl 

kin \:arınış. AloınnYU ; et?;t. 
normal miiuasebct tes ,ıı',,ı 

. dJı" 'o" karar •·erdi. Bu bun ıuıt JV ı ' 
memnun olablliriz. Fs ıJ Jd' , 

ı\]01• d•' edilen şey, Sovyet - .111,.,si c;ıı'' 
1 • .. k •• edı ıı. ugunun ınuııa a~ r1':t' ıı!" 

ğil. yeni bir nizaın ı.ur~ 1;ği '~~ 
1 . k d·ı ·ı ;.bil . •il· 1 :ret erın ~cu 1 erı e ... c.;tP ~, 

İıgının şiipheli gı;.ıerilı",j,~t· ~ı 
"b' ııe$ • ıl~ 

ajansın yaptığı gı 1 so~l'.~ ,r 
ınanyanın yeni nizanı• tcirJl'c tJır 
birlikte yaptığını za"?." ıc ol'-'·,r 
tiyor. Eğer vnziy~I bl>) bııl ı>';ı"_ 
bunu da olduğu gıbı ı.;,.JıJ'ı .· ,..ı 
te bir mahzur yoktu. . iı<IJI ,..,r 

jbıl• ' .ı ,, 
ristaıun Sevyet t••" ~V' ~ 
ta iltihak etti~ bak1'. _.1 1 l" 
lin neşriyatını Ta.ss :!:teJI -;ıı:
etınekte istical .J!~s~r sa•Y o~ 
artık Iıu işbirliı:;ı~ı I•Y"r~,~ 
kendileri reddet~• • bJI t ı<~ ' 
mektir. Alman aJ•11 1 d.,gil, ~;o' 
tefsir edMI gaıeteler•.11nsı111 
zibi neşreden TaSS al ~~ 
det etmeliydi. . 11;ı•~eıı 
Anlaşılıyor ki Y~":;ğiııi" ~~·~ 

rarken Sovyetler Bır dığı b8 I". 
1 ·ı . h" u·· yaıııu• -~ı·r ·' erı e ıs ır gı ~fil... ııP 
daki her iymaya ar pııll • ~ 
ziyade sinirleni~or~. ~) Ji~~ 
bebi basittir: Çuıık0 ıJe ~ ~ zı milletleri Sov".e e dıfi' cJ'ıJ 
hareket ettiğine ı!'ııJI iiJJl.İt 1,P,,ı nizamı lrurabilecegıJl.I de •" ~ı"
tedir. Bunu So_vyetlr;.ı.t•ıl'.,.trı'~, 
olacaklardır kı bu et .,er. ,ı" , 
?~gi bir y.anlışlıı:•J;ıfld•]<J .. i~ r 
ıçın l\lacarısla• h• ıı:ıı•"~·•) ,~1~1 lııır tekziplerile J\ ~ı·• ol•~ .. ıı 

· teı~ • n"'· ' tardn bulunmak ıs bat 1"'. '
1 

ıı1 :, 
dır. Bu d~r~ce 5'1~i poıi!J~~li !'.1, 
Almanya ıçın kell. ti•~ ,ı<İ!' r 
nevras1nı çevirıne!ı" bir ı;ı ~ı 

ak kolnY ııı'" · ır hava yaratın 8pııı' 4eP ı' 
dir. İste Transo~cıı"aııa""tıı ~ıı~ 
çın iCades.i.ndek_ik~.:ı 0joıı . ...ı:ıl' 
tile Berlinde ha ı daJJ d•I'"' 
şılan asabiyet bn11 
dır. 

., 
<, 



' 
rı rokyo ile Nankin 

arasında bir 
anlaşma 

Japonlar iki 6enede 
Çinin bu bölgesini 
tahliye ediyorlar 

Çörçil'in 66 DCI 

doğum 
yıldöoümü 

Atinadaki İngiliz Sefa
rethanesiade parlak 

merasim yapıl~ı 
(1'okyo 1 (A.A.) - Nankin hü- Aüna 1 (AA.) - Çörçil'in do-
.. lııı•etı ile J nponya arasındaki an- i!umunun yıldönümü münıısebe -
~"">na lıakkındakı ıahilat naza- tile, Yunarustandaki 1nııWz sefıri 

Almanya niçin 
Balkanlarda 

harbi göze o ı'~~r ! 
(Başmakaleden devam.) 

O ha!de ne yapmak lazım?, Yapı
lacak iki şey ~ar: 

A- Harbe devam ve muzaffer 
olmak 

B-- Sulha talip olmak ve sulh 
)'ll pın ak. .. 

Her ikisi de mümkiin değil. Çün
kü, Alaıanyanın barhi kazann1a -
sına niçin imkiin olnıadığını yu
karıdaııberi anlattık. Sovyet Rus
yanın bitaraClığını temin ederek 
ve Avrupayı tamamile hükmü al
tına alarak ilkbahar ve yazda tek
rar İngiltereye çullanması da 
mümkün değildir. Buna bilhassa 

;: Ja1>on kuvveUt:rı ıkı sene u;in- Palaret dün parlak ıbır il<abul resmi 
lt l.:ııı arazısını tahh\ e "dectık - yapnust.ır. Davetlıler arasında Kral · 
lıa'<iır. Cuı lııi.'<fmıetınııı Japon te- J~rı: Vellatıt, Başvekil .~etaksas, 
'il ""1Iıın görd.uiiu zararları tazmin. hlikumet azalan ve ılil!er zevat 

iktısadi sebepler manidir. Sulha 
talip olmak ve sulh yapmak için 
de Alnıanyanın vaziyeti: 

."°ektir. İkı •nemleket arasmdakı\ lıaz.ır bulunuvordu. 

•tı rııtinasebetlen muhafaza ı<::m C b" Af "ka ~ırler alınacaktır. Komunıst eDU ) rJ 
tayyareleri de 

faaliyette 

~rilcatına kar0ı da müsterek mü
~ aa tedbırlerı alınmasını ı·ki ta
b laaıı.hüt ct.me.ktedır. J 3'l>Onlar 
t~ llıÜddct içın bazı yerlerde l<uv
l. •r cutuııdurac:aKt.r. ~laden 
-;;'."llaklarma l!elince, iki me:n _ Kahire ı (A. A.) - İngiliz tayya-
. ~et arasında bunların ısletılmesi releri şarld İt.lyan Afrikasında Tes
~n seni'de tayy11.re meydanlarına hücum 
"· 1.c.>riki mesaıde bulunulacal<-~. Cın lıiL<llllıeıı, J apun tt:baasına etmışlerdir. Yerde bulunan bir çok 
~Ola tayyareler ha.sara uğrahl.ıruştır. 

Vhklar l!ÔSterccektir. 1 28 teşrinisanidc conubl Afrika tay-
~.\'asiıı,ııtrın 1 (A.A.J - Harıcıye 
.,a:1.ır K t., ı ordel liiil'den ga-zetecıler 

yareleJ:i de Gardul üıı.:rinde keşi.! u
ı;uşları yapnuşlar1 ıdarc binalarında 

buyük lıaaaclar ika etmlşlerdır. Bir çok 
yangınlar çıkanlın13tır, 

Cephenin diğer kısımlarında da k~ 

ııı·nferansında, Nankinde Japcın 
<t llınessmeri ile Nan km hUkürnen 
~lnda imzalanan muahede hu-

da.ki mü taleası sorulmustur· şi! uçuşları yapılmıştır. 

,. liaı i!U cümleyi söylemekle ik
'lf~ el.nıistır: 
~_'- Amerika hükfrmeti Çunkin~ 
llı~~etmı taruma.ıia devam e -

"or.a 

22 teşrinisanide, cenubi Afrika ta,.
r.ırelen Kismayu üzerinde keşıf UC\ll
ları yaparken, İtalyan tayyarelerine 
tesadüf etmıılenhr. Vukua gelen mu
harebede bır dÜflnan avcw. muhare
beyı ıerketnıiftir. Çünkü perışan bır 

"MERiK.A KREDİ ACll'OR 
\raş· hale getırilmıştir. Bu tayyare lngı!iz 
~ _ ~n'!lon 1 (A.A..) - Ruzvelt, arazisin ınr.ı.eğe mecbur ~chlmış, mü-
t.-.. «ıka hukü:ınetinin Çunkinl! hü-

1 
rettebau .. .,, edilmıştır. 

;netıne 100 milyon dolarlrk ınr 
~ı a\2Dlak tasavvurunda oldu -

. . . . ... , , --\ .. ~ 

Y "bildırmıştir. Sırp .. Hırvat 
Unan ı ar Pog- SI b. 1. ~ .. t d t h . oven ır ıgının 
a e şe rıne yıldönüm Ü 

girdiler 
'ek• ( l ınci sahifeden dcı•am) 

atımız deva metmiJtİr. 
lo Şiddetli muharebelerden 

llra, kıl' alarımız, bir çok 
l\a/ctQfarda diiJman mukave-
ltıeıitı · k "' h · d t' ı ırmış ve mu ım e-
'lllikte arazi elde etmiftir. 
ı Cephenin sağ cenahında 
lt~l.ı:rıa.n Yunan ileri kuvvet-

i •t Pogradet şehrine girmİ§· 
'•d' tr. 
Ilı .6 top, 50 mitralyöz, mülıim 
t '~tarda havan topu ve her 
.. 'fıt harp malzemesi iğtinam 
"<lift. 

~-Diin memleket Jahilir.e 
l'tı~frtıanın hiç bir hava hüca-

ıı olmamlflır. 

h&lyan denizaltısı 
nasıl batırıldı 

ı,~t·na 1 (A.A.) - Atinada n* 
~lı:n resmi bir teblif!, bir Yu
l.ıı ınuhribi tarafından bır Italvan 
~•1bahirinin nasıl l:ıatmldığını 

l lınaktadır. 
l teşrinjsanide, saat 9,45 de Yu-

~ Al..-t.os torpidosu, denizaltı bom
t~· .' ıle bu ıomidonun refa.l<at 1 

!ııe% vapur kafilesine hücum et
~e ça.Jısan bir İtalyan tahtel • 
t_,.,rıni batırmıstır. Tahelbahınn 

~·eve atmıs oldui!'u hır toroıl 
İ •fırıe isabet etınernıstir. 
~1<ılvan La!ıtelbahirmin batırıı.ıruş 

;;,rıu ver zikredılıneme.kedır. 

l.lUlgarlar Atinaya 
tıota vermediler 

~ "-tina 1 (A.A.) - Atina aiansı, 
t.ı~•rıstanııı. Yunaııısıana araz• 
~IQ~bınde bulunan bır ııvta vermış 
'y lı.ıa,_ habcrını tekz•P etmı.stır. 

llnanhların umumi 
\'az· yeti iyidir 

" ·'ı.tı · •a ı ( A .. '\. ı - Saliıhrvettar 
~~ek tıır Yunan sahsıyetı. Gö -
~ llın 20 mil mesafl>:mıde bulunan 
~tadet sehrinın Z«Ptedilmi.s ol
ıl;ı ~n, Yunan kıt'al.ırın·n bun
\~~ ~nraki harekatını kolavlas -

' <!ıll?l.nı ..övhsrustır 
~llıu:ıni as'·eri vaz'vetten bah -
~.ı "n a'rni z3t «.'<>i< ıvıdir. demıs 
l.ı~ \'ıınan kıt'alarınır cenuo rnın -
v~0""1ıı<'a müh m ikri hareketler 
lcıt· l ~ arı~ı ve har katın Yunan 
t•. <u.ı.rına müsail surette ınJ<ışal 

\'% sö,.Jmnisır. 
• ~ .ın tayyareleri ı!' n Arna -

~) \.lt arazısi üzermde 8 lt.ıwım 
~~l'esiru d ıisurmiıslcrchr Av • 
4- .,~Dlıcvc ıı:ı.den dusma.n kollan 
~cUmaı:. Mııımstır. 

Bugün bütün Yu· 
goslavya bayram 

yapı~ or 
Bugün, Yu&oslav bırhg.inın teessüs 

edışıuın yırmi ıkıncı yıl doni..ın1ı.ldUr. 

Bu mnasebctle bugün biıtun Yugos
iavyada milli bayram yapılmaktad.r. 

An.karadaki Yugosla velı;iUği ile şeh
rin1iz konsoloshanesinde de roerasım 

yapılm::kt.adır. 

* 1918 ytlı H.kklnununun birinci gü-
nü Zagrep milli mecliaının bır murah
has heyetı Bel.grada gelerek Hırvat ve 
Slovenlerin Sırbistan ve Karadağla 

birleşt.ıklerini .:-:..=: :, etmişti . Bu su
retle Srplar, Hrvath:ır \'e Slovenlerden 
mürekkep Yugoslavya k.rallıJ;ı iste 
bundan 22 yıl önce buei.i.n vücut bul-
muştur. 

Çeyrek asra yakın bir müddet 
geçtikten sonra Avrupanın ~u buhran
lı devrc-sınde Yugoslavya bütun l!Vllt .. 

larının tam ve mutlak itır110:ı1tı tıayesın

dıe_ ı::;tikbale emniyet ve t;;:uvveue bak-
maktadlr. 

Bayan lr-önü 
şehrimizde 

Cumhurreisimiz Milli Şef İsmet 
İnönunun refikaları Bayan Inônü 
dün Ankaradan şelırımıze ı?elmıs 
ve Hiivdarpas:ı lstasvununda Vali 
ve beled ıve reısı B. Lülfı Kırdar 
tarafından ıstrkbal olumnuslardır. 

Asker gözile 
cepheler 

( 1 weı lablledeu del'am ) 

reket na-ıarı dıkk .. 11 cclbetınelı:te
dir. Biı·i \ uuan kuvvetlt•rinın Be
rat ıstikametindc yapmakta ol -
dukları lazyıklır. Bu tazyikın na
sıl ınlu~af edeccjtı kestirilemez. 
ÇiınkU mütcıuadıyeıı takv•ye ku v
vetlcrı alan İtal)·ttnlar hu ımnta
kada !'\ıddl•tl~ mukn\·enıc t göster
ınektedırlcr. 

Yine merkezde Fraşerı mıntaka
s1nda ltatyal\ muka\ emetının sar
ıldıjiuıa daır bazı lıab.,rlcr gel -

ınıstir. 

İkınci hareket, cenupta, Epir 
ımataka~ıuda on bı rıncı ltaJyan 
fır~ına kar~ı ~-apılnıak ıstcnen 
ıha ta barckelıdı r. \. unaniılar Ou 
btilgetle Jcııı b•zı ıeı>clerı elde ct
tıklrrı xibı, t:rgırı i~bkauıetınden 
gırL>ıikltrı taarruzla da İtalyan 
fırka>ını ~evırmcğe çıılı nıakıadır
lar ihata hareketi nıu\-afrokıyetle 
neticelcnlrse. on bırtnrı fırkanın 
tmhH. ını muntkiın ıcHikki edebili
rıL. · und.iki haldt" t:rgırı mıntakn· 
$ındaki lıahnn ku\\'ellerı, bıı fır
kanın rıc'atinı tr:mın etnıck .üz.ere 
'llllıikuewet ı:o tcmıekledir. 

- Yaptıklarıma pişman oldum. 
Herseyi 1939 sonbaharındaki aslı
na iade ediyorum. Ve daha da ne 
isti3·orsanız yapıyorunı .... 

Demek olmak lazıındır. Bunun 
barıcinde artık bugün İngiltercnin 
bir sulh kabul elmc,iııe imkan kal
mam.ıştır. Almanya ise bütün de
neıuelerini yapnıadan ve son taka
tini sarfetmeden bö}le bir sulha 
yanaşmıyacaktır; bilakis Hitler 
Alman milletine karşı kenJi,ini ve 
davasını muzaffer etıncnin çare
sini arıyacak ve hiç olmazsa baş
ladığı harbi maj;lfıbiyet ile bitir
memiş <olmanın tedbirini almak 
istiyecektir. Bunun böyle olab.il
mesi için de hem İngiltcrcnin iste
djklerini yapmak, hem de Alman
yaya h~eyler kazandırmı~ olmak 
!!'erektir. Bu nasıl yapılabilir?. 

İşte, .Almanyanın Balkanlarda 
şamil, kendisi ve dünya için yeni 
bir risk ıfade edecek \'e milyon
larca asker feda etmeyi göze ala
cak bir lıarbe girişmesi bu suale 
bağlıdır. Bu da Almanyanın ken
disine '-/"llİ bir zafer ufku a("1nak 
ve İnP'iltere ile anlaşmak ve. ken
di hayatiyetini korwruık arzu , ·e 
hayalidir. 

Bu takdirde Almanya biitün im
kanları ile şar '; a, )·ani So,•yet Rus
yaya teveccüh eder \'e So\'yct Rus
yayı İngilıere ile ve hgiliz donan
ması ile temas lan ınalırwn kılmak 
için de C\ velrnıirde Boğazları tı
kamak ve tuııuak ister. Eğer, Al
manya Balkanlarda hır harp ya
parsa sırf bunun İ('İn yapar ve 
Sovyet Rusyayı i>tih\Ja ıuuvaHak 
oldt•ğu tııkdirde İngiltere ile Av
rupa kıt'ası üzel'intle anlaşmak, 
İngiltereniıı istediklerine katlan
mak ve fakat şarkla yayılmak ve 
Alınan milletini luırplon bir>:iık 
şeyler kazanmış olarnk çıkartnıış 
olmak te~elli>i ile avutmak ha~ al 
ve hevesine kendisini kaptırabilir. 
Böyle bir vaziyeti husule getir • 
mek ve So••yet Rusynyı ayni za
manda Japon ateşine de maruz 
kılnınk ıciıı Balkanlarda kendisi 
harekete geçer \e Sov~·e t Rusyayı 
mütecaviz vaziyette bulıtndurmak 
ve üçlü paktı hareket~ geçirtmek 
için bahaneler ıcat eder, 

Bu. bahaneler Romanya, ~laca
ristan, Slovakya toprakllll'ında da 
ylll'atılabilir. Böyle bir karar veya 
hayal dısında Almanyauın Bal -
kanlarda harbe girmesinin hem 
manası, hem de fa) dası yoktur. 
Almanyanın Bo~azlar yolu ile A
nadolu n~·lasına geçmesi ve bu
radan l\lı.'>ıra, Jroka gitnıec;i de 
hayaldir. O halde, kendiliğinden 
ortaya çıkan son sual şudur: 

- Almanya Sovyet Rus,·a ile 
harp mı cdcr~ktir" Balkanlarda 
mü1ılıasırau b(j)·lc bir vaziyet içın 
mi harbcd~r'!. 

Bu suolin cevabı da udur: Al
ıuanyanın Sovyct Rusvn il~ har
betnıesi icin tek amil yuka,.,da 
izah cıtiğınıiz dü~ünce olur. Hal
buki, bu dü~üncenin de ameli kıy
meti voktur. Çünkii, Almanya İn
giltere ile harp halınde i1'~n Sov
ycı Rusya ile de harbetr ı ağır

lığının alıma giremez ve bwıun1a 
İn;rilterenin galibiyebni daha zi
yade kolayla~tıracaR-mı hesaplıya
bilir. Binaenaleyh Almanya daha 
ziyade Sovyet Rusyay• ikna etmek, 
onun rizasını almak, bitaraflığını 
te.rntn etmek suretih· cenubu sarki 
Avrupasıııda ı•e Balkanlarda vme 
shaı.i ıaıyıklerle hakını oı;,ak, 

,. "·~t Rusyaru.n ve Türkiyenin 
em!ljvet ho1gelL•rıne dokunmamak 
yoluna ılıtı~-ar nıecburi~·etindt" ka
laC'ak \.~c 1ekrar İngıltere kar~ı~ına 
b:f' )·eni nızaınlı ı\.\•rupa bloku 
il~ (ıkınnk ı:·ı~ rctinı güderek bu 
teş~bbuslcrının sonunu Ye kat'i 
kararı almak uure ılkbahan be.k
liyecektir. 

ETEM İZZET BE.'llİCE 
------ ----
Tek numaralı taksiler 

daha azmış 1 
Şehri:mız.delti ıaksılerden c1ift 

numaralılarının fazla oldui!u. tek 
numaralı taksi rahsıı!rı günlerde 
otomobıllerın savısının azal<Uıh 
soförler tarafından ıddıa edıl.ın.is
tır. Şehrımızde 912 Laks• vardır . 
Bunlardan tek nu.n1arJtıları muh
telıf sebeplerle takm:en a\Tıl.mıs 
avrılmıs <>lduk1~nndan keyfıyet 
t.e:k:k ııdılmek~ed.ır 

1 İlld 

ısoN24SAATI 
içindeki 

BUGÜN 

MELEK 
Siııemuıuda 

ŞAHANE BiR AŞKIN ŞAHANE FİLMi 
TAÇLI BAŞLAR arasında KANLI BiR DAVA 

Hadiseler S LTANAT URBA LA 1 
(Bu yazının metinleri Ana
dolu Ajansı bültenlerinden 

Senenin en NEFlS FRANSIZ Filmi. Baş Rollerde: 

EDWIGE FEUILLERE-JOHN LODGE 
a!ınnusttr ,) Bugün seanslar: 11 - 1 - 2,30 - 4,30 - 6,30 ve 9 da 

Telhis eden: MUAMMER ALATUB 

Bul~ar meclisinde Kralın. nut.lru- !!11•----------
.na verilecek. cevap hakkında.ki 1 Al J V 
müzakereler dev3!m ederken, bir em ar e 
ç0k hatipler de söz söylüvor.lar. , Mı.l/i Je 
Eski Başvekil Cankof mihver dev- Uı 
Jetleri ile ve Sovvet Rusya ile ta- ı 

kip olunan dostluk siyasetiııi.n ta-1 L E y L A" 
raftarıdır· 

Eski Başvekil Köseivanof'un ·ı 
kardeşi Petr KOOe.ivanof dA. Bul- 1 9 
ıı:aristanın siUiha müracaat etmek- , M E c N u N 
sızin muahroeleri tadil ettirmek , 
siyasetini takip etmesi !azJllll ,gel
diil"ini sövlemis ve su sözleri de ' 

film!nde 

ilave etmiştir: 

' 

---·-----------
T A K S 1 M Sinemasında 
Seaenin en muhteşıım en mükemmel filmi 

~ .................... 1-...................... ı 

i YILDIZ SULTAN i ........................ -...................... : 
ABDi.lLVEHAJl'm 7ecine rakll>I ABDi.lLGAl'ıi ESSErtı> 

Atlan Gft 78flan mupnaf7eol NECAT ALİ'n.iıı 

rt;mı:ct: SÖZLÜ - ARAPÇA ŞAKKILI 
G9rdüi"U fevblide raibet üscria~ 

! NCİ IlAFTA OLARAK DEVAM EDİTOB. 
Seanslar: 11 - 1 _ Z,30 - l,30 - 6,30 ve 9 da 

c- Yu,goslavya ile münasebet
lerimiz d-OStca ol.malıdır. Fakat i 
Bulgarların metalibatı da nazarı • 
dikkate alımnahdır. Bulf!aristan 
ı;imdi Eııe denizinde bir malırcç 
istemektedir. Biz buna vasıl olma'< 
için sulh yolunu takıp arzusunda- , 
vu. Fakat sulh isteyen, hube de ' 
hazır olmalıdır.• ' 
ROMANYADA KA.ı•LI HADİSE- I 

MÜNJR 
NUREDDİN'-

• 
ın 

ı ı1 :,_~~~ii~~~~B~ü~t~ü;n~r;,1J~hjl;ar;1~ş~aib~la;u~dı~r~a~n~~~~-~~=~. 
i'

I Bütiin gö:ıüllere zevk ufokla~ı a\:t '• 

LER DEVAM E.Di YOR 
Romanvada Derrur mulıafızlann 

bir k•smı isvan halınJedır. Bun -
!ardan bir grup Bı.ikrcste kendi u
mumi karıırgiı:hlarwa lı ücum et -
mislerdir. Otomobılle gelen bir 
,grup !eiivonerlerin üzerine mit -
ralyöz atesi açarak, bırkac kisinin 
ölmesine ve yaralanmasına sebe
biyet vermislerdir. l\lülhakatta da 
asi grupları hadi5eler çıkarmışlar
dır. 

General Yfarin~ku·ıı1Jn firarına : 
vardun etmekten n'.azmın olarak 
mevkuf bulundurulan üc de..'Jlır 
muhafızdan İ'ki>i intihar etmışlır. 

Demir muhafızların kurban -
lan yiizlere ·balı.ıi o!.ınust.ur. Bun -
!ar bu cinavetlerden sor ra mııkt:.ıl 
şefleri Kadreanu'nun ~ere:finın ıa
de edilmiş olduğunu sdvlüvorlar. 

Almanlar Romanva<la tam hi-

misti i itihnrmh, dt-hab 
fU~J-~mı dinlc)'iniz. 

1':? ırüu-de 

%7!.0~0 kişi 

'i 

.. ~ dcnm ediyur. % btci ballanın k ı 

son. eün1crl 

rı ARMARA'da 
Top Sesleri . ._ ı 

·--~--~-----~~' 
gibi 2000 kic-jnin hep birden kah
lGlhaları, Türk artis"'C!rin.n ılk defa 
dünya ~heserleri ayarında ya -

rattıkl::lrl 

AKASYA 
PALAS 

maye usulünün tatblkıni dC'rpis Süper iiJmimizi tes'it ediyor ... 
etmektedirler. Romaııvad:ı bulu - ..:\yrıca Ju::nal Iilm ve zen&in 

luyat ve hareket filmi 

KOLLEJLİLER REVÜSÜ 
DİCK POV-JELL - ROSSEWERY 

Prl-.c<na L.ane'nla tudretile bir b3rb.

- rrrU \"aring"jn ca~ile bir ._ieş ••• 
- HoıivuL ıtiiz.e~ler!le bir 'f'fsa.n~ diinyMiK\ır.-. 

- Temsille:ru1i hazırlamak .• Gen~ı• ateşini k:alpler:ııd.e 

l'Ünlcrin hayalini y~amak tst.iyenler-

LANE 

dllJ'lll:ı.k... o 

Bugün LAL E'ye koşun 
Dikkat: Londra ÜT.ttinf' ilk büyük hava t.aa.rrr.zu 

Se-a.nsl:ı.r: 11 - 1 - :?,SO - ı&,30 - 6,30 \'e 9 tla 

İki kıt.Iılılıa Kr 1ı L O R E L - H A R D l." nlu m 5<>11. en f>lla 
ru.lUD.('lii ve en etıeıuliri.ci 

LOREL- HAR OY 
t!AYDUTLAR ARASINDA 

Turk.çe M>:dü bü:;·ük kom.edil.._ri 

SARAY SiNEMASI 
nan Alınan askerinin miktarı ço - il&.\·cler. 

1 

\ 

------ 1 l\lüdav~mlerlnin blitun kedf'rlttinl lfl!athrnn,ktadll'l:ır. 
ğaltı ara!{ 60 bine ibl.lıi edil,mittir İzdihıı 1ıa mahal olmam ık İLi.vett'n: FQKS JURX.\.L son di.nya ve b11..rp haberleri 

Alman Mare~ali Kavtel Roman- içln bu !ilme mahsus ma - 11 

B k
·1· t ' f ek k ı Sl'&DSlar sui: il - 1 - 2,SO - 4,30 - 6,30 ve 9 da 

ya asve 11ne ecgra c ere. t:rıelcr· 1,:ıın _ ~8,30 1, E~!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
müzaheret \'ad'nde bulun:mustur. -~ii:iEiiiiimiiiıi-m~il-i:11ıiiiiiiiiiiiilll -- ------- ·- -

Rumen Radar aiansı ise. Roman- t -......---- -- su·· ME' D vanın her tarafında ta:u bir SÜ - 1 Işık karartm~sı -- Bu hafta fi Sinema~ınc:'a ... 11!1 

van etmektedir. rn~r taraftan Lcın- kontrolü D A N E L L E D A R 1 E U X klın hüküm sürmekte olduğunu be-ı j • 
dra<iaki Rumen sefaret momur - , < ı ıncı •.Wit•den devam> JEA.'\' KİEPURA ye LUClEN BARROUKS 
!arının büyük bir kısmı islıfa et - mü teri ı;:rıp çıktık~a açılışında 
mistir. dışarıya ışık sızmama>ı için kaıu-

Kodreanu ile on üç arkadaoının um arka•ında tertibat al.umıası li-
külleri dün sabah m~rac;~mle Bük- zmdır. Be)·oğlundaki bazı dlikkin-
rese nakledilmi.stir. Küller leiiyo- c1lar dün gece siyah ince bezlerle 
ner hareketinin merkezi olan vesil dışarıdan kapılara perde yapınış-
sarava konmu.ştur. !ardır. Fakat bu perdelerin her 
Şimdi~ kadar Jilava cinav.ıti açılışında yine dışarıya ışık sız-

faillerinden hiç birısi bulunma.n:uş- dığından bir de kapmm iç tarafın-
tır. Yeni idamlar vuku bulduğu da perde yapılması lazım gelmek-
hakkında, dün Bükreste bır sa - tedir. 
yia dolaşmışsa da, tahkikine un - TAYYARELERLE ICONTROL 
kan hasıl olmamıstır. 

1938 de Kodreanu'ııun vatan ha
ini olarak mahkılmi yeti ile netice
lenen dava Bükrestclti temyiz 
ı;ııahkemesinde yeniden ı?Örülmü.s 
ve evvelce verilmış olan karar ıp
tal edilmi~tir. 

HİTLER. LAVAL İLE 
GÖRÜŞECEK 

Yarın gece veya ıkı aksam son-
ra sehrimizin üzerinden gece tay .. 
)·areler uçurularak ısık l'Örilnen 
yer olup olmadı;:-. k<ıntrol edile -
cck \'C .ışık vaziyeti teshil olunup 
icnp ederse bıı hususta yeni ka
rarlar verilecektir. 
Diğer taraftan gece çalışacak 

serrfü.efrr ve polislere beyaz kam-
Fransız Başvekil muavini La - S<!le verilmiştir. Ka.ıd.ırımlann ke-

val'ın Hitler'in d3veti üzerine Ber- narlarındaki beyaz boyalar su ile 
lıne gıdeceği bildırilmektcdir. bozuldıı!{lından bunlar tekrar bo-
Dığer taraftan Maresal Peten, vanacaktır. 

maruf bır Fransız muharririne - -;;;;::;;;;:::;:::;:;::;:;::;:::;::ı 
yanatta bulun ... ·ak. bilhassa de _ 1359 Hicri I U5t .a.ı 1 mıstır ı:: ZİLKA'DE 2 inci TEŞRİN 

c- Fransayı buıı:ünkü camura ı 18 
sürüklivenler birer canidir. Dahıli 
vazıyetteki veni nizam, Fransava 19,0, Ay 12. Gün 336, Kasım Z4 
bu kadar pahalıya mal olmuş olan 1 Birinci kanun PAZAR 
eskı hatalara kısmen dahi olsa. as- V k• 1 Tllllti Ezani 
la dönm.ivecektır.. a ıt er sa. o.. "" ı>a. -----FRANSAı'fIN YENİ SURİYE Günea 7 02 2 ıs 

KOM1SERİ YOLDA ÖLDÜ Öi!le 12 Ol 7 18 
Fraıısanın Suriye yüksek ko - !kindi 14 29 9 46 

mıserlığıne tavın edilen eskı Paris Aksam 16 43 12 00 
polıs mudurıi Şıyao'ın Surıyeve ıs 20 ı 37 
l!tderken öldüi!U bildirilmektedir. ı Yatsı 5 11 12 34 Yenı korruscrı h:imıl bulunan tav- ı--•İiıimsak-. .. _._ _____ .. 
vare geçen carsamba ııünü Sar - -;;;::::;;;::========:::;;;;;;;;;;;;;;-
dunva adası ıle Fransız sahilleri 1 
arasında lnırılız ve ltalvan donan
maları muharebe ed~rken, bir mer
mı 1.>abetıle dil.şmüstür 

YUNAN - İTALYAN 
CBPHESİNDE VAZİYET 

Dr. Hatız Cemal · 
LOKMAN HEKİM i 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
, Dıvanyolu 104 \ 
~yene saaller1: 2.5 - 6. Tel' z.ıstl _ 

İKİ GÖNÜL BJR OLUNCA 
Muhtescm ı•e miikemmel musikili ve sarkıh filmde 

Se\-rimJiliklerl ,.ncş'cleri ve cazibeleri itibarile emsalsizdırier. IUunte Kar -
lonun lükı bayatı ar:ısında ~vt"ilen ve Monte Karlonun gece hayatı .•. Ope
rasını . Screnadlarını... Gaı.i.nosu.nu ... Tasvir ve bunlar araı;ında canlı ve 
cazip bir aşk macerası ..• 

İliivetcn BİR MÜZİK: HALL SUARESİ 
Seanslar saat: il - 1 _ 2,30 - 4,30 _ 6,30 ve D da 

.... mw .. aaı.-.. ımtiımmiııı .. ııi:sı:Mııı .. m:1111m• ... 

Bu hafta ASRI Sinemada -LOREL - HAltDY 
ısviÇREDE 
Türkçe sözlü kahkahalar 

BÜYÜK VALS 1 
FERNA.ND GRAVEY 
LOLİSE RAİNER 
lllİLİZA KORJUS 

. Bugiin saat 11 de matine ••••••••mi Filıni 

--------
Devlet iktısadi teşek
küllerin yıllık içtimaı 

( l inci sahifeden devam ) 
•adi teşekküllerini mürakabe için 
kurulmuş olan umumi mnrakabe 
heyetinin mesaisi üzerinde kısaca 

d11rmak ish:rim. 
Melunnmıudur ki, bu heyet 

ınemlekebmi.zde yeni kurulan dev
let müesseselerinden biridir. 

Heyetin, 1939 yılı sonuna kadar 
söylenen bn işlerle iştigal mee -
buriyetinde kalması ve tqelı:kül
lerin. ve müesseı,elcrinin bilinço 
formüllerini tesbit ribi işlerle uğ
raşması teşekküllerle, müessese • 
!erin ve işletmeleriıı 1933 yılı va
z:iyetlerinı, faaliyetlerini ancak 
1940 yılının jlk dört ayından soa
n tatbika inıkin vermiştir. 

Her ı?ece.n sene ancak sekiz ra
por huırlıyabilmişti. Bu sene te
şekküllere, müesaeselere ve işlet

melere aıt olmak üzere yüksek he
yetiırize 22 rapor sunulın~ bulun- • 
maktadır. 

Umumi mürakebe heyetinin bu 

Sirkeci iıtaıyan mey• 
danı genişletiliyor 
Sirkecide Beşir Kemal eczanesi 

brşısıııd...ki adayı teşkil eden bi
nalar -caddenin ı:eni~letilmesi için
tramvay idaresi tarafından istim
lıil< edilmişti. İ.stiınL1k muamelesi 
bittiğinden bu binalarta yıktırıl -
masıaa başlarunıştır. Viyana ote
line kadar uzanan hu ada kaldı -
rıldık!aJl 10nra bu saha tamaınile 
açılacaktır. Bu suretle Ankara 
caddesinin Sirkeci vapur iskele -
sine kad~r uzanan sahası geni~le
til~cektir. ___ _,. 

Genç kızın yüzünü 
jiletle keıti 

Cibalide oturan. V asfive adında 
bir kız. evvetki gün Unkapanı cad, 
desinden gecerken, bir müddetten
bcrı araları açık bulunan nişanlısı 
lhsanın :i.nı tecavüzüne uğra.mıstır. 

Kızcağızı btr havli döven İhsan. 
hırsını bununla da venem.iverek. 
jiletle Vasfiyenın vfu;ı.inü kesınis
tir. Vak'ayı mütealı:ıp firar eden 
İhsan. btr müddet sonra zabıta ta
rafından yakalanmıstır. 

• 

A<keri harelcitın ınk1<;atın.a m
tizar~ıı. Atına resmi mahfılleri ılı
tıvatlı davranmakta isel€r de. cep
heden eelen hab~rler memnunivet 
verıcıdır Yunanlılar İtalvanların 
aldıkları takvıve kuvvetlerine ra.ıi
men mukavemetlerını ku-mağa de
vam edlvorlar. 

yaşına ıımmstir. Bu vıldönümü 
munaseıbetıle .kendısıne memleke
tin ve llJl'l)al'atorlui':un b<!r tarafın
dan tebnk tell!rafları ııelıni$tir. 
Y1ldönumlerıni hususi SUTette tes'it 
etmek ıtnıadı olnuvan Çörcil yine 
erkenden ıslerıne başlamıstır. Cör
cil sabahlevuı şaf.aklıı kalkar V<! 

ekserıYa da sabaha kadar çalı.sır. 

sene daha geniı tetkik ve teklifle
ri ili.erınde duracak olan yüksek 
heyetinizin iı;abetli kararlarından 
hem teşekkiillerintlzin. hem de 
mürabbe heyetinin ilham ve kuv-

Sabıkalılara İş bulundu 

İtalvan subavlarmın rıc'at Pde
cek İtahanların onda l:ıınni kur
suna dı:zecekl•n b•klırılmek sııre
tile . bazı noktalard~ mukavemeti 
temın ettiklerı bikiırilmektedir. 

Atına<lan reıınwr: bıldırild,ğine 
göre, bır Yunan torpidosu J:ıır İtal
yan ta"telbalırıııi batırmıstır. 

ÇÖR.ÇİL 66 YA$INDA 
1.nı!ılu Basvekili Oörcıl dün 66 

BİR SULH 'J'E,5EBBÜSÜ MÜ1 
Madrıtten bildirildii!ine ııöre, 

Vatrkıında Papa ile .ııörü.stükten 
sonra. bu şehre dönen Papanın V1'· 

Jtilı İspanva hariciye nazırı Sar
rano Suner'ı ~varet .~~e~ ~~n- f 
d:isile uzun muddet J!orwı:ınustür. 

, vet alarak bi.r.e daha semereli ne
ticeler getircceklerinde ve ven -
ceklcrinde şüphem yot;.tur.• 
Nutukıan a<>nra beş ihtisas .ko

misyc•ıu avnlmuıtır. 
. le-"iv., pıaı.aı-Wi ı:-Wıü başla -

naukl.11:. 

Şehrimizdeki işsiz sabıkalılara 
iş bulunnıa>ına devam oluorl.ık -
tadır. ~ehrintlzde 285 - 300 sabı
kalı vardır. Bunlardoıı 30 kndarı 
18 yaşından aşağıdır. 10 sabtkalı 
kadın da temizlik ameleliğine \'C

rilmistir, Taksimde yol inşaatmda 
bir kısım sabıkalıla. çalı~tırılmak
ta ve Galatada bir binada yatır>
lıp yemek. verilmektedir. 
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Ya.zan: l•k~ntln F. SERTELLi No.55 

Arnayutluk isyanı karıısında (İttihad ve Tarak· 

Bu akşam Galatasaray Garden (Eski Parizvana) salonları 

K~eai HAMİYET YOC 
Besteklır Tanburl STALAHADDİN PINAR, Keman! NECATİ TOKYAY, Piyanist FEVZİ 
ASLANGİL ve arkadaşlannın saz heyetine ıştırak edenler: Klarnet SALİH, NeY 

NİHAT, Okuyucu baylar: Aksaraylı YAŞAR, HAMİT DİKSES, Okuyucu 
b.ıyanlar: FAİDE, M ELAHAT, İzmirli CAN BELKİS 

.Bu emealsiz saz. heyetini mwıild. sevea sayın halkımıza harareUe teYsi;re ederiz. 

lçıhyor ..m' 1 i L A N 
Maliye Veka ieti ve Türkiye Cuınhuriyet 

1 

Merkez Bankasından : cf 
cf?ıl.'1 

28/5 ve 15/12/1934 tarih ve 2463 - 2614 numaralı kanunlar rnıı :.11°' 
racına saltıhıyet verilen ve geliri tamamen Sıvas - Erzurum denı 

0 
st 

ın~ına tahsis olunan % 7 gelirli Sıvas _ Erzurum istikraz.ın•0 2 
1 S 

itfası meşrut 5,5 milyon liralık ,.edinci tertibinin k::ıyıt mu:ı~e: !>' 
1940 akşamı nihayet bulmak üzere 20/11/940 sabahından itıbA 

m11tır. . J\IY 

ki hükumeti) çok zayıfta. Y ••ya civarında Sırp -=:ı=======ı:ı=====-========:=\ =====ı-===;.;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;; 
... atanbul Birinci cra Memurluğundan: Sizi saadete götüren 

~·•usları dola$bfl halde Hacı Adil Bey ıuauyordu Polaperiyo'ya bortlu Ywıan k-baasından balık tüccarı Yorgi Pin~iya'ya ait 

Tahvillf:t' himil.ine muharrer olup beheri 20 ve 500 lira itıbaıi 
birlik ve 25 lik olarak iki kupüre aynlrnıı.;hr. 111 

Bu tahviller umumt ve mülhak bü~lerle idare olunan dııire \'eyed' 
selerce vilAyet hususi ida releri ve belediyelerce yapılacak ınfizJI d 

ti: Bir Maloor köyünden güçlükle 
ıre ancak bir haftada toplanan si
lahlar h ükfunetin tayin ettim de
poya ıretirilip yerlestiriliyor. İki 
ı!Un sonra a.vni köyün halkının e
linde Avusturya silahlan ıı:örülü· 
vor ve halk kırk sekiz saat iç.inde 
tekrar silablan<lırılı yordu. 

Yunan bandıralı Vasiliki namında balıktı gemisinin açık arttırma suretile daire- P U o-R A 
mlzce satılmllsma kanır verilmiştir. 

\'e münakasa ve mukavelelerde teminat olarak ve ha;rJnc-ce satılmış a 
cak olan milli ernlfık bedellerinin tediyesinde başabaş kabul olutlıı 
gibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de tahvillerin trunarııe 
sına kadar her türlü vergi "fe resimden muaf bulunacaklardır. . tı!t # Evsafı: Mezltür gemi 1879 tarih.inde İngllterede demir malzeme ile inşa edil- R' EN G 1• N 1• z 

miş 190 gnyrı safi ve 96 safi tonılıitolu olup Şira limanına baglı 37 lafzi beygir 
Tahvillerin ihraç fiatı % 95 olaralt tcsbit edilmiştir. Yani 20 1it"9 

Almanya ın1 ınıratoriçe& 
A•ı-ta Viktorya 

!H&Umetin, bu fenalı:kları yapan 1 
adamlara karsı ufak bir muahaze
de bile bulunmaması. izahı müm
kün olm.ıyan cinayetlerdcndi. 

Bu hadiseyi Mahmut ~evket pa
snya sövledikleri zaman: 

c- Arnavutlarla uğ'rasılmaz!:t 
Cevabını vermişti. $üphesiz ki, 

ıbu . nafiz bir kabine azasının. b ir 
harbiye nazırının, bir ordu kuman
danının vereceği cevap değildi. 

İşte bir gaf daha. 
Arnavutlan yalnız Avusturya -

lılar tahrik etmiyor. köylütt?re val
nız onlar silah vermiyordu. Sııı>
lar da Arnavutların ayaklanma -
sını. istikliıl pesınde koşmasını. ha· 
sılı Osmanlı devletinden avnhna
sını istiyordu. 

O sırada Arnavutluğa ~elen aa
hilive nazın Hacı Adil Beye, Yan
va valisi şöyle bir teleraf vazıyor
du: 

km.-vetindc Tin1to Ekispcnşin buhar makinnsı ve muklazl yardımcı makinelerle 
mücehhez olup metruk ve bu yüzden oldukça harap bir hnld('(}ir. Geminin ba
Jık nakliyatında kullanılmasından buz makinesJlc miıcehhezdır. Bu mikina tesisa
tında diğer kuvvet s1::\•kiyeye aft makina ve teferrüııtı da mevcut olduğu gibi 
metrük ve oldukça haraptır. Buhar kazanı da ayni mahiyettedir. Ahşap ol:ııı gli 

vcrte knmılen harap ve su tutmaz vaziyettedir. Ve bazı aks:ım mantarlaşmış ve 
bazı yerlerinde de delikler husule gelrni'.;itir. Bu itibarla gGvertesı hiçbir surt!tl2 
istifade edilecek vaziyette değildir. AlCıtı scyriyeden mevcut olanlar dahi i~e ya
ramaz bir haldedir. Teknenin demir aksamı dahilen çok harap ve tamire muh
taçtır. Gemi sent>lerdcnberl havuzlanmamış olması hnscbile bu kısımda da ınühım-
ce tamirat çıkması muhtemeldir. Geminin güvertesine yağmur \'e saire ile gclcıı 

sulann suzgeç gibi dahiline akarak silintada toplanması ve toplamın sulan tah
liye edecek tulumba ve saire gibi vesaıt de mevcut olmamasından vaziyeti meş
kuk bulunan karinesinde mevcut bulun:ıbflecek herhangi bir delikten girecek su. 
lan yenecek vesait yoktur. GemJye 3982 lira kıymet takdir edilmiştır. 

1 - İşbu geminin arttırma ~artnamesi 2/12/940 paZ<ırtesi gilnunclen itibaren 
herkesin gomıesi için dairemizde açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazl:ı maltlmat 
almak istiyenler bu şartnameye ve 940/139 numaralı dosyada mevcut vaziyet 
zapUnı gdrcbllirlcr. 

2 - Arttırmaya !~tir.ık için muhammen ~vnı<'tin yilzde yedi buçuğu nisbe
tinde pey akçesi veya milll bir banknnuı teminat rn!'lctubunun ibrazı lazımdır. 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı sahiple
rinin gemi üzerindeki hnklannı, hususile faiz ve masrafa dair olnn iddialarını ta

Maa:mafih (İttihat ve Terakki) 
hükümeti. Arnavuthtkta yapılan 
bütün fenalıkların mes'uliyetini 
lrendi üzerine almıstı. Bu da bir 
nevi, mantıık ölçüsüne sıf?,ınıyan bir 
fotibattL 

•$ehir civarında Sırp casusu rihi ilandan IHbaren on beş gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte dairemi7.e 
zannedilen bir takım şüpheli bildirmcl·dirler. Aksi halde hakları eem.i kaydile sabit olmadıkça satı~ bedelinin 
adamların dolastılh ve bunla_ paylaşmasından huriç kalırlar. 

* Makedonvanın .zıvaını hazırlı -
van Arnavutluk isyanının saikleri 
wnlardı: 

nn Arnavut ıköylülerile sık sık 4 - Gemi 21/12/940 tarihine ras:Iıynn cumartesi gUnQ saat 10 dan 12 ye 
temas ettikleri haber veriliyor. kadnr ~airemlıde satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde yet
Bu adamlar J:ıakkında takibat 1 miş beşini bulduğu ve s.,tış istiyenin alacağına rüçhanı olan alacaklar mecrnuunu 
vapalım mı? Ilah:t geçtiği takdirde en fazla arttırana ihale edilir. Aksi halde arttıranların taahhüdü! 

Hacı Adil Bey her nedense 0 za- baki kalmak Gnrtile sat~ 10 gfın temdit edilerek 31/12/940 T. ne rastlıyan Salı 
manki siyasi hayat sartlarından günil ayni saatte yapılacak olan arttırmada satış istlycnfn nlacğın:ı rOchanı olan 
ürkmüş olacak ki. bu telerafa ce- alacaklar mecmuunu geçtiği takdirde en çok arttırana üç 

0

defa nida edilmek su-

1- Malisörlerin baş kaldınnaSl 
ikal"Sl6lllda hükfunetin korkaklık 
eöstemıesi, (çünkü birçok eleba -
sılar: - Bövle korkak ve aciz bir 
hükihnete karsı boyun ei!ilir mi? -
diyerek. isvan ateşını körukleyor
lardı.) 

vap bile vermemiş ve Sırp komi - retıle ihale olunac:ıktır. · 

2 - Basta İsmail Kemal Bey 

tacıları da kollarım sallıya salJıva 5 - Gemi kendisine ihale olunan ki'Tlsc derhal veya verilen milhlet içinde ı 
Arnavutlukta - bilhassa o :karısık parayı vermezse ihale kararı feshedilerekkendisfnden evvel en yüksek teklifte bu-ı 
l?Ünlerde - istediklerini vammc:tı . !ur.an kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona razı olmazsa veya 

(Dc\•amı var) bulunmazsa kanun! tnrif:ıt dairesinde arttırmaya çıkarılır, en çok arttırnnn ihale 
edılir. Ve ıki !hale bedeli arasındaki fark ve geçen glinlerin faizi hükme ha~e~ oklultu halde 4>ir takım Arnavut 

rüesasının ve ıneb'usluktan mah
rum ıbırakılan a<iamlann müte -
madi tahrikatı; 

3 - Avusturyalıların tahrikatı; 
4 - Sırp propa(landası; 

5 - Hükümetin idaresi:dii!i ve 
lüzumsuz vere siddetli, lüzumlu 
yerde zayıf davranması. 

Pesinen surasını kaydedelim ki,I 
daha mesrutiyetin ilk ırünlerinden 
itibaren Arnavutların Türklerden 
memnun olmadıkları ve bir muh
tariyet sevdasına düstü.kleri ı?Ö -
rülüvordu. " 

Arnavutlar, o zaman bizi, ifrat 
derecede millivetpcrverliıkle itti -
ham edivor<lu. 

Ziya Gökalpin türkcülüi!ij, Ha
lide Edip Hanımın cTuran söyle 

QUINA LAROCHE kalmaksız.ın müşteriyi evvele tazmin ettirilir. 
6 - Gemi Haliçte Fener iskelesi itfüallnde demirli olarak bulunmaktadır. 
7 - Alıcı arttırma bedeli harincinde ofarak bu gemi üzr.rinde tahakkuk edE'

rek rüsumu bahriye ve gümrük resmi ve yüzde iki buçuk resmi tellfıl!ye ve tescıl 
masrafları ve belediye hissesi ve nhtım resmi ve muamele vergisi ve sair bil
cümle rilsum müşteriye aittir. 

Daire gemiyi yukonda yazılı haliliazır vaziyetilc müşteriye teslim eder. Tı> 
lip olanların beyan olunan gün ve saatte' dairemize müracaatları illin olunur. 

940/139 

Cep K ol Sa:ttler! Akın Metaı 1 
15 sene garantili 

6 lakslıte _,__ _ _ -
Havacar.ı ve Elektrik 

ocalı:lan 

4 tak~itle 

A E G elektrik 
aüpiirl'e ..,. 
lınnlan 

ti taksitte 

• &aksiıUı 

Kömür n Odun-~ 
Sobaları 

- - t' 
Avizeler 

Ye 

hMiyelilder 
4 • 6 ta.ks!Ue 

~ 

sana vol nerede?:> na.i?:melerini te- LUXOR Radyoları ve otomatik gramofonları (tııksitle) 

rennüme baslaması. ve nihavet Ü S M A N Ş A K A R Şk• 
Türk ocaklarının (Tü11kcülük da- V C ) 
vası) nı ele alması ıı:ibi hareket - Galata. Bankalar Cııddesi 59 - 47. Tel: 42769. Beyazıt. Üniversite caddesi 
ler. Arnavutları da (Arnavutluk 

ı 
No. 28, Kadıköy, isllelc Caddesi No. 33/2. E'.Jli:ll-•••••• 

davası) nı ~tmeğesevkediyordu. ~-------------~----------~~---
Hatta meb'usan meclisinde bir -

mcb'us: ı;ı Şehir tiyatrosu 
- Bazı Arnavut memurlar, mah· TEPEBAŞJ DRA.'\f 

7.a Arnavut oldukları için, tahkir t:i.•·, ~ KISMINDA 
cdıldiklenni ileri sürüyorlar. li;ıa Bu akşam saat .?0,30 da 
Dıve sikavet etımısti. Ayak tal ımı arasında 
O zaman biz bu yanlış telakki- İstiklal caddesinde Komedi 

lere, bu ooşnutsuzluklara kulak kısmında 
bile vermiyor, hattfı görmek bıle Bu akşam saat 20,30 da 
istemiyorduk. D A D 1 

Avusturya imparatorlu~u. Ar -
navutlu~ ya bir muhtarıvete ka-ı Şehrin her tarafına otobüs temin 
vusma.sı veyahut tamamıle o~ - _edilmist_ır_. ________ _ 
rnanlı inrparatorlui!unda navrıl - ' • • • 'd d 
mnsı icin binbir entrika çevir?yor. Sahıbı ve nqıyatı ı a.re e en 
Arnavutlarla ızizli ı!izli konuşma- Baş muharriri 

Son Telgraf Matbaası 

lar yapıyor,. aleyhimiroe bırçol,{ ETEM 1ZZET BENiCE 
kararlar venyordu. 

Mesela su hiıdise nekadar 2arip-

YAVUZ SULTAN SEliM 
~tu d 

"-. 

Barbaros Istanbulda taltif edildi 
Bundan sonra ehlisalip Tunus 

şehrini üç gün üç gece yağma ve 
Tilrk taraftarı olan ahalinin cüm
lesini katil ve idam ile envaı ci
nayat işledi. 

Bu mağllıbiyetin yegane mü -
scbbibi Araplardı. Araplar Türk 
as-kerlcrini arkadan vurm~lardL 

Bar.baros Hayrettin paşa, bera-
berinde olan iki yüz k:ıdar asker 
ile Cezair.e gelince 1.>rada on beş 
gün zariında hazırladıP,1 otuz iki 
adet gemi ile dcnıze çıkarak ahzı 
ıntıkam ıçın Ma\orka adas.na doğ
ru dumen kırdı. 

Mayorka ad .. ı.ına otuz mıl mesa- ı 

fede iki düşman gemisine tesadüf 
ederek i.ızerlerıne vardı. Harben 
zeptetti. Bu gemilerin içerisinde 
bır hayli Tunusda esır olmuş Türk
ler de vardı. Bunları kurardı. 

Barbaros sonra Mınorka ada-
sının Mahon limanına uğrıyarak 
adanın kal,esinı ve şelırını yaktı. 
Esir aldı. Mukavemet edenleri kı
lıçtan geçırdı. Lunc.ında bulunan 
iki Portekız gemısını zaptettı. Bu 
gemilerde de Tunus esırJerı çıktı. 

Barbaros tekrar Mayorka ada
sma geldı. Adanın Palma denilen 
lımanına asker cıkardı. 
Kaleyı muhasara etti. Bu sıra-

s NT 
Herkes, b llhassa .çonılı:lar tarafından almmuı 

lr.ola7 Ye müessir bir müst.ah&ardır. 

BARSAK SOLUCANLARINA 
Karşı ıa1et t4-sirlldlor. Ba rsak solucanlarının büyüklerde "fe 
Kuçüklerde sebep olac-atı tehlikeler cöz önüne alınarak solu -

can bast.alıklannda bunu kull ıınmatan faydalıdır. 

Ilekimlerimb.e ve halkımıza t.avslye eclileıı bu miistahur h er 

Kuta '>5 u . uru$. 
.......... EJiı;~ . .................................. . 

da ada muhafızı altı bin askerle 
geldı, kalenın tahlısıne çalıştı. 

Fakat vuku bulan kanlı muha
rebede ada muhafızı telef edildi
ğınden nıaıyetmde olan asker da
hı mağlüp olarak fırar eyledi. 

Nihayet, kale dört gun hucum· 
dan sonra znptolundu. Bu muha
rebelerde dilsmanın altı bm ne
ferı esır ve bıne ynkın neferı de 
katkılundu. 

Kalede ve ada dahilınde bulu -
nan eşya zaptedilerek gemilere 
nakledildı. 

Barbaros bu muznff erıyetlerden 
ve intıknmdan sonra tekrar Ceza
ire döndü. 

'. 

Barbaros Cezaire ~eldiktcn .son
ra çok durmayıp İstanbula döndü. 
İstanbu la gelirken yolda kırk a-
det gemi ile kendisine yolu kapat
mak istıyen Andcrya Doryaya te
sadüf eylediyse de maiyetinde bu
lunan gemilerin azlığı dolayısile 
düşman üzerıne varmayıp gözük· 
meden İstanbula geldi. 

1stanbula geldığı zaman padışnh 
Barbarosu taltıf ettı. Apolya sa
hillerıne bir sefer ) apması içın e
mir verdı. 

Bunun üzcrıne Barbaros tersa-

' 

nelerde iki yüz adet harp gemisi 
ınşasına başlattı. 
Beşincı Şarl ve Anderya Dorya 

Tunus seferinde Bar:barosu öldür-
dük diye bütün Avrupa hükfunet
Jerıne nameler yavm.şlnr<lı. 

Halbukı. Ba:ııbaros Cezaire ricat 
etmış, oradan topladığı kuvvetler
le ortalığı yaka yıka İstanbula 
dönmüştü 

Bnrbaros Apolya seferı içın İs
tanbulda ikı yüz gemi hazırla -
mıştı. 

Padişahın Barbarosi.ı Apolya se
ferine memur ile tedarik.atı cesi
m ede bulunması Fransa devleti ile 
akdolunan ıbır ittitak sıyaseti ne
ticesı idj.. 
İspanya ımparaooru Şarlkenlıı 

Almanya imparatoru intihap o
lurunası Fransa kralı ıbirıncı Fran
suanın hasedinı tahrik eylediği ci
hetle Almruıyaya karşı husumet 
ilan ederek Belçika ve Felemenk 
kıt'alarını zapt ve İtalya üzerine 
bir hareketi askeriye ıcrası emeli
ne düşmüş ve bu büyük emeli ne
ticelendirmek içın ol zaman Av
rupanın bütün kuvvetleri mecmu
una faik bir askeri kuvvete sahip 

(Devamı var) 

Hangisidir? 

1 

tahvil bedeli 19 ve 500 liralık tahvil bedeli de 475 liradır. o-ttı 

Kayıt muame~i Türkiye Cumhuriyet Merkez, Türkiye Cuınhur ~ 
. 1 d'yclcr raat, Türkiye Iıı, Emlfik ve Eytam, Halit, Tilrk Tıcaret, Be e ı bll 

l:ırı ile Sümer, Eti Banklar tarafından icra edilmektedir. Diğer 
vasıtasile de tahvil alımı temin olunabilir. ı;Jt<I' 

Sermaye ve tasarruflarını en emin ve en çok gelir getiren. stıh~1 
letmek istiyenlere keyfiyet iltın ve 15 günlük süskrlpsiyon müddC ııııı 
da banknlara milracantlannın kendi menfaatleri lktizasınd:ın bU 
işaret olunur. «10999~ 

(ABDEST. BOZA~ 
D d •w• • "tl • v v t'l 1 ·e sıı< e ıgımız şcrı er; çıg s ıgır e ı e yapı mı~ pastırın:ı " t 

yiyenlcr~e hasıl olur. Uzunlukla rı 4 m etreden 10 nıctre~ııl 
olan hu solucanlar kanımızı emerek b ir çok tehlikeli hllt tO 
)·ol acarlar. Bunlardan k urtulma k için en birim·i de,•n 'l' ~'ıı 
dır. Kutuların i(:indc t arzı istim ali yazılıdır. Her eczanede t:l r 

Sıhhat Vekaletinin müsaadesini haizdir. Reçete ile sa 

TİMUFUJ TİMOFUJ TİMOFUJ 
f N SO N 1 
M O D A j 
RENKLERi 1 

~o .. ~ !!~!!m~:~~:!:!, !!D:!u!!~~:!!e!!!Y!!e!!t!!i :!!!l
1

e!!r'!!in!!!!N!!!a!!z!!a!!r!!ı !!D!i~k!!!!k~atiO 
On kadında OKUZU, .,. ~ :ı d 
fen8 renkte pudra ~ E 1ia~- ve Ey.tam Bankasın 3 

ku llanır \'~ J Işıkların karartılması dolayıslle neşrettiğimiz ilanlarla mnaslnrın1 
11 

~"'ena ren ':te bir pud- temlik etmek suretilc alan emekli dul ve yetimlerin ellerindclci ptlsU ti 
ra, yuzunuze cmakya i- ., <7 > zaran müracaat edecekleri saatler bildirUmişti. BugOndcn itibaren ssıı 
lanmıs• ve çirkin bir • 0 'ı ııııırt manzara verir ve siz" • : : ~ ):aat ileriye alınmış bulunması dolayısile maaş sahiplerinin bunu n ~ t 
daha yaşlı l!ÖStc>rir. En · alarak evvelki il5.nımıza göre müracaat edecekleri saati ona göre t~ ı 

1 

.1 yııP muvafık rengi bulma· ve rnbahları tediyata &ant sekizde başlannc:ığı ve öğle üzerlcri ıatı 
nm ye~ane care>si, vü- -<~ fasılasız. çalı.,ıl. cnğı ilfin olunur. «11386> 

züniizün bir tarafına ~]< .,;.:-:..:.-~-------===============:!!:;;o-': 
bir renk ve diğer tnrı: ... A • "ı 11 "I } t D · 11-- L" 1 
fına baska renk ouar; , . 

1 

u(lV e emıryo Ul.rJ ff'••• &.rl 
tecrübe etmektir. Bu ı U ı~- • fa,. 1- -

tecrübeyi Tokalön pud- •. ,_~· ..... >·. • ..,.,... U&maan deııl' 
rasının veni ve cazip - .. ~. oo ıı 
renkleri le yapınız. Bu Muhnmmcn beckll (4000) lira Qlan 1~000 adet kilçilk ve 200 ~ 
yeni renkler gayet mo- .. ~ :~ . hasır süpürge (19/12/1940) perşembe günü saat (10,45) onu 1tı.r1C uS 

dern cChromoscope• darpaşada Gtır binası dahilindeki komlsyon tarafından açık eksiltme 
n'akincsi uvesindc .rn· 
nstırılmıstır. Sihramiz 
hır _göz. hemen kusur
suz bir itina ile renkleri 
intıhao eder ve artık 
... ma1{yailan.r.us• man
zaraya nihayet verir. Cilt ıJe aa
vet ı!Üzel bir tarzda imtizaç eden 
bu pudra adeta tabii e:ibi g&;te -
dr. Tokalon pudrası hususi bir 
usul dahilinde •Kroma köpü~ii· ile 
.. arıstırılmıstır Bu sayede bütün 
~ün sabit kalır ve ne yağmur ve 
rüwardan ne de fazla terleme -
den kat'iven müteessir olmaz. He
men bugünden 'l'okalon pudrasını 
tecrülıı.! ediniz. Teninizin ~üzel -
le~tie-ini göreceksiniz. 

JZAI İR
PAMUK MEHSUCATl9" 

Türk An nim Şirketinden: 
MamuHi.tı.mız kaput b ezleri

nin İkt:sat Vekaletince 24/9/ 
940 tarihinde tezbit edilen fi
atları aşa~ıda iliin ederiz. 

Tipi Eni Sıın. 36 '\.. fılc topu 

D 85 818 Kuruş 
B 90 916 > 

E 8S 879 > 

F 85 874 " 
F 75 800 " 
G 85 778 " 
G 75 710 " 
H 85 749 " 
Leylek 90 735 > 

İsbu fiatlar fabrikada teslim 
olup bedeli peşin ve ayrıca 
baJva başına 225 ıkuru.ş am -
balaj masrafı ilave edilecektir. ... 

m!:m' m1m1ııa 
Dalga Uzunluğu: -ı 

1'48 m. 182 Kc/ s.. 120 Kw. 
T.A.P. 31.7 m. 9465 Kc/ s. 120 Kw. 

.A.Q. 19.75m. 15195 Kc/s. 20 Kw. 

S aat 18,00 Proıtram. 
18,03 Ca2ıbant 
18,50 Fasıl heveti 
19,3() Haberler 
19,45 Şarkılar 
20.15 Müzik (Pl.) 
20,30 Konuşma 
20,45 Saz eserleri 
21..15 Konuşma 
21,30 Şan (solo) 
22.00 IMüzik (PL) 
22,30 Haberler 
23,00 Dans Müz. 
23,3() Kapanış. 

alınacaktır. ut' 

Bu işe girmek istiycnlcrln (300) liralık muvakkat teminat ve kllll ur' 
ettiği vesalkle birlikte eksiltme giln? saatine bdar komisyona J1l 

lazımdır. ııı.cW'• 
Bu ise alt şartnameler komisyondan ,pıırımz olarak dagıtıımal< 

~ 

(1 

Gayrimenkul satışı .... de~ 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Huhuk Hakimlı9'~ıell 

Terekesine mahkemece el k':>nulup tasfiyesine karar ve;~ıc 
Manol uhdes"ilde bulunan Beyoğlu Yenisehirdc Tuzc~ 5zı/l2ı 
ve veni 18 numaralı evin tamamı açık arttırma suretıle ı,ııi5 
cumartesi saat onda satılacaktır. Artırma bedeli yüzde ye usııd1f 
bulmadığı takdirde ikinci arttırması 31/12/940 tarihine fl'l 
günü saat 10 da icra edilecektir. 0ııı tt 
Tamamının kıvmeti 960 liradır. Tellaliye resmi ihale ;a<J,9' '.J 

bedeli kadastro harcı müsterisine ait olup satış ırününe cdi ~· 
giler terekeye aittir. Arttırmaya ~irebilmek için yüzde Y . t' 
nisbetinde pcv akcesi yatır.mak lazımdır. it~ 

Tafsilat: Önden bir arkadan üc kattan ibaret nim.:k~'~rıi o~9 
dir. Sokak kapısı camekfı_nlı demirdir. Buradan zemını iı bil' ~' 
bir taşlıi!a girilir. Buradan • rı.:a ahşap ci:ft kanatlı eafll ,rı1'1l1fl~ 
ile zemini ayni dni döşeli sofa va girilir. Sofadan bir el oM ,.~, 
mah.'ius musulk vardır. Sokak cihetinde ve arkada b~t7[it -ve f~ 

Bodrum: Sofadan ibir merdivenle aşağı bodrumn ın 1 ır1lııt 
diven basında bir hala vardır. Sofanın altında kapılat'l sStılıC 
olmak üzere iki odunluk ve kömürlük vaı'<lır. Mutfakta 

11 
1 kuyu varoır. Mutfaktan bahçeye çıkılır. tavıı.Jl ıı 

ı 1 
Üst kat: Bir sofa ve arkada bir oda vardır. Sofadan 

1 
ıı!tl0,r 

smn çıkılır. Umum mcsahai sathiyesi 70 metre mur~bb3 ııliı~9 iJ' 
metre murabbaı binadır. İpotek sahibi alacaklılarla dı~ı;~clÔ ~ 
ların ve irtifak hakkı sahiplerinin J?ayri menkul üzerı ıcı 111 tıı 

l 
larını hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını evra:ıcıııfl ~ 
telerile mahkemeye •bildirmeleri icabeder. Aksi halde hıt ı:ıriC 1 
siciliJe sabit olmadık~a satıs bedelinin paylasmasından h l3e~l 
cak1ardır. İsteklilerin vukanda 2österilen ııün ve saatte (ı 

; dördüncü sulh hukuk bfıkimlii!ine J?elrneleri ilan cJunur. 

--------.......;--~--~-ııeı• 
lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye ~fer 

Satınalma Komisyonundan : i)ttft' 
Merkezimiz nakil vasıtaları için <63> kalem i§letmc, tamir J1l 

sair malzeme açık eksiltme ile ~tın alınacaktır. 
Tahmin bedeli .4491 lira 50 kurustur.> 

ıi' 
,A,- Şartnameler merkezimiz levazımından parasız alınır. ııfllııı 

ıtıır 
B- Eksiltme 4/12/940 çarşamba günü saat 14 de Galata. .1' 

sokağında mez:.kQr merkez a tm alına komisyonunda yapııncaktır· r 
C- Muvakkat teminaı parası 338 lira 86 kuruştur. ı.ıcıııııı? 
D- Eksiltmeye gl.receklerin 1940 senesi Ticaret odası .,es 

meleri prttır. . 10993> 

lnhlMrlar u. 


