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fatubal NuraesıaaıalT• No. M 
En Son Telgrafları Ve Hab,.rleri Veren Akşam Gazetesi Sahip ve Başmuharriri: 

ETEM İZZET BENİCE 
YIL: 4 

ita/ya hulya 
peşinde 
koşuyor -Yunanistanın işı~I teşeı.°bü

~ilniin Balkanlar ~fhasında 
bir merhale olduğu muhak
kaktır. F'akat bu yoldaki 
ltahan emelleri asla tahak
ku~· etmek fır>atını bula-

V . htıy· acaklır. _ 

,t>.an: ETEM İZZET BENİCE 
it· -~r·~l~·a.nuı taarruz ordusu deve 

~•I. "Yiı,Ierine taş çıkartan bir 
ıok~rla Yunan hududunun bir 
l;,d 8'•.nda ancak sekiz kilometre 
ıı,.1 ~' •çeriye girmiş bulunuyor. 
~I 1 de hu bir Yunan ilerj kara
·~1.~%11 bilerek, istiyerek boş bı
: lı· '~ı l - 1,5 saatlik bir derin-

'' tu~ı"-~•nlıların kahramanca dö -
~ıı. Ukleri ve mıhlanıp kaldıkları 
'Gı·~~rden çıkarılmalarının pek 
~ 'il fedakarlıklar ve 2orluklar
~ •• ~•k ve belki mümkün olabi
~tlgı bu vaziyet karşısında SN"a· 
o• anlaşılmaktadır. . 

hn halde, en üstün ve faik ltal
ı.,i ~vvetleri. k~r~ısında dahi 
-.., Unan nıılletının arslaı:ca 
• •Qş,c .. ' t'ttt 'K•ne _ve her Ji.arış topra-
lııtdnek çok Italyan kanı dökül
"•ı en terkolunmıyacajl;ına. bük
~~ llıek lazımdır. Bilhassa Ingiliz 
~'·kuvvetlerinin \·ardınıı kl·n
tı ~1 &üstcrmiye ba;ladıktan sotl· 
•<~ ~an mukavemeti daha bii
ltaıyhır kudret arzed ccek, ihtimal 
'•~ 3Yn başladığı bu tecavüıd~ 
l;dd illet ve mağliıbiyeti dahi ıııu -

lıu, er kılacaktır. 
~ lloktanın tayiaini hadiselerin 
'-t, fına terkederek sadece ilk 
ı, ._şu. ıınktayı tebarüz ettirmek 
lı_ı, ~h eylemek gerektir ki, 
ııqy' ~un.anistaııı istilaya •keyfe
tıı;.~· tabir ettikleri bir ııekilde 
~- J.rli2el başlaın.amıştır. Musoliııi 
'-ııı u kararı kenw kendisine ve 
ıı,,, ııı Verııı.i~ nldu~ haldnııilaki 
~J•tier yalan olduğu kadar bu 
~~e İstila teşebbüsüııün Bal -
>aııı da oynanmak istenen rolün 
"'1; ıı bir safhası ve hattii kışlık 
~ltlı a 1 ve merhalesi olduiu da 
h,1._'lııtaktır. Daha Avrupa harbi 
~ltı llıadan öııce, İtalya Hariciye 

....._ tı l<ont Ciano'aun: 
•ıı.ııı.\rnavutluk bizim içi~ bir 
'•d11s a taşıdtr. Boradaki Italyan 

1St1ı,U."un. hedefi Boğmzlardır!. 
~ld 11ndeki beyanatı hlila kulak
~4n a ~ınlaıiığı kadar İtalyanın 
l~t~llistana niçin taarruz ettiğini 
~dı 11 daha iyi anla tan bir vesi
l~ı:· 8inaenaleyh, İtalya Yuna· 
lıı.ııı;18 taarruz. ederken sırf bu 
~ı•lı. eketi istila eylemek kasdile 
~'•v ete ııeçmemiştir, Belki, mu
•ı tııver büyük hareketten önce 

it •n trhale kateylemek, kendisi
~ı, )lakın bir bayat sahasını il
~tıı/1tııek, henüz hiçbir sabada 
•ıı.~;ıı edilmemiş bulunan İtalyan 
>~i 1 Utnumiyesine bir kış bedi
lıtiırv•rtnek umile harekete geç-

\> •r. 
l.;;ıı Unanistanı istila etmek münı
lit .~~dui(u takdirde tanınmile tec
ltıı1 v '''."iş ve çember içine alın
~~), 82•Yette kalacak olan Yugos
>ı~ Yı da •silahlı tehdit ve taz
~.~0ütikasına müracaat etmek 
~ld ~ taksim etmek arzusu ber
~i~ •~inci merhale ve ikinci kış 
~ı.ı, eıu olacaktı. Esasen, Yunan 

~'"ıııa et!":in bu maksadı kolaylaş
r~lıd it •çın tesri edilmiş bulundu
.~,):n süphe etmemek gerektir. 
~~it' Yugoslavyayı tamamile 
!\ıes· ederek mukavemetsiz ve 
~li~ı bit halde btrakmayı ve 
.\~ alınayı tasarlamaktadır. 

ltr.ı.•aı., gerek bu düşüncesinde, 
ııdand ~unanistana tecavüzünde 
'•ııı lııg, muhakkaktır. Yugoslav
~.• baı.ı'şlarına gelecek tehlikeyi 
h'·>ıı le •tında tasmim olunan tak
b'ldi1tt'~rın1 herkesten daha iyi 
L 'ıi~/• 1 ve takdir ettikleri şüp
~Ve~r. Bu itibarla icap eden mu
;~ .... 1•t tedbirlerini almış bu -
he Ug081 •rı da tabiidfr. Herhalde, 
\ ~•n avyadan bir Rumen misali 
ıı'ıııareınez ve bilhassa ·Sırplar•m 
, lıi 1 •n~ dökmeden memleketle
lt'ttıı,~lını edebileceklerini zan-
ttbaı hatanın en büyüj\ii olur. 

~-~tad ~· İtalya Yugoslavyayı 
>.._isı.8 1 keklik .. !arzederek Yu
h '~ı d ~1 saldırmakla Yugoslav
h 'h.ı v Q a ı:enis öl çilde milli inti
~lu~~ ıtıukavemete sevkeylemiş 
> v•ııı :.lttadır. Ve .. Yunan mu
~11ar1 e 1 arttıkça, Selan.i.k ve Ege 
~ ldıı,~ •cı~ ve Yunanistan elinde 

v,lttı •hhıç ~üphe yok ki harbin 
() ' 

-..;p/ 
j 
i 

Ege denizinde devriye dolaşan İngiliz Lemilerl 

italyanlar 1 
• Alman - Fransız 

~ır parç_a iş birliği Italyada 
ılerledı beğenilmedi 

Senede 
elli bin 
tayyare 

Türkiyenln bidayet
te askeri ya-rdımı 
beklenmemelidir 

Atina, Romadan 
cevap bekliyor 
Atinada beş alarm işa

reti verildi, bomba 
atılmadı 

Birdeniz 
muharebeai 
bekleniyor 

Londra 31 (A. A. - Yuna
niı..ondan gelen reami haber
ler pek azdır. Balkan memle
ketlerindeki Amerikan eazc
teleri muhabirlerinin vel'dik
leri haberlere göre, İtalyan 
kuvvetleri sahil boyunca bir 
miktar ilerlemif lerdir. 

D. N. B. nin verdiği malu
mata göre, İtalyan tayyarele
ri Yunanistanda bir çpk ma -
haller ü.zcrinde uçmuılardır. 
Faka treami Yunan kaynağın
dan §İmdiye kadar Atinada 
bir alert itaretinden b&fka ye
ni bir haber alınmamı§tır. 

Henüz yıldırım 
harbi yok 

Londra 31 (A.A.) - Yunan - AI
navutluk hududunda askeri inkı
saflar yavas l!itınektedir. Henüz 
vtldırıın harbini gösterecek bir e
mare yoktur. Yunan mukavemeti 
mükemmeldir. Alıman elçisi Atina
dan ayrılmış deiıildir. 

(Yunan - İtalyan harbine ait 
diğer haberler 3 üncü sahüemiz
dedil'.) 

• 1taı aıılarm 

Prensip anlaşma· 
sının tatbiki müt:a· 
kereleri.ıin güçle· 
ş~ceğl anlaşıhyor 

Zürih 31 (A.A.)- Röyter: Hit
Jeriıı yeni Avrupa nizamı tesis te
şebbüsünün akıbeti bala meşkUk
tür. Bu hususta bazı İsviçre gaze
telerine ve alakadar memleketle
rin basınl~rno.a bakılırsa, aşağı -
dak.i neticeleri istilıra( etmek 
mümkündür: 
1- Almanyanın Fransaya yap

tığı yeni teklif, bilhassa İtalyan 
metalebatı bakımından, ilk tek
life nazaran çok daha semfüane
dir. 

(Devamı 3 (uıci( sahifede ) 
lıdlilılll_dlllı __ ılil'ıı~ \ ~ 

Amerika 
Reisinin 

seçim 

Cumhur 
veni bir 
nutku 

Boston 31 (A.A.)- Cumhurreisi 
Ruzvelt Bostonda sövlediği seçim 
nutkunda Amerikanın siliihlan -
masından bahsetmiştir. Demiştir 
ki: 

•Bugün 1933 senesine nazaran, 
Amerika fabrikalarında çalışan iş
çilerin miktarı altı defa fazladır. 

Polonya istiliisındanberi, Ame
rikan ordusunun miktarı i}..i mfs
line cıkmıştır. Ordumuz bugün 
son derece mükemmel teçlıiıata 
maliktir .. 

Cumhurreisi havacılıktan bah
sederken de demiştir ki: •Senede 
50,000 tayyare imaline karar ver
dik. Bu hedefe varmak için gece 
gündüz ralışıvoruz.• 

1------------ ------ -

Mi li Şef mühim 
bir nutukla yarın 

eclisi açacak 
Parti Meclis Grupu bu sabah 
toplandı, Hariciye Vekilinin 

izahatını dinledi 
Ankara 31 (Telefonla) - Meclıs 

parti ıırupu buııün 5aat 10 da top
lanmıştır. İçtimada reis, reis vekil
leri, katipler idare h eyeti azaları 
secilmketedir. 
ıBundan sonra Hariciye Vekili -

mizin - tatil müddeti esnasında 
vukua l!elen - siyasi hadiseler hak
kında izahat vermesi muhtemel
dir. 

Büyük Millet Meclisi - seker bay
ramına ral!nıen - yarın saat 15 de 
toplanacaktır. Milli Şefimiz İsmet 

7aptıklan te 

İnönü büvük bir alaka ile bekle
nen mühim nutuklar ile mecHsi a
çacaklar ve yıl lık direktiflerini ve
receklerdir. 1 

Bir motör yandı 
K alafa t yerinde kaynakcı!ıtt yapan 

Os:n an O rtnköyde dem irli L u lu ;ı<:.n 

Hüda motörünil tamir ederk..:n ı;J : nctt 

ki m akinenin alevi mazot de-posuna 
.s iroyet ederek yang ın çıkmış ve n 10-

tör tutuşmuştur. A teş ehe· n nıiyetli 

hasar yaptıkkr. sonra itfajy.? t&riıılıın

dan söndürülmüştür. 

Küstah bir şoför 
Şi~li - Büyükdere yolu üzcr~nde çir 

kin bir hôdisc olmuştur . Sarıyer tak
s isinde çalı;:an bi r şofö r arabns1na 
müşter i ıu fa t ilc binen evli ':e gcnc- bir 
kad ına gece vakti zorla taarruz etmiş

tir. Kü"tah müteca\·iz yaka lannr<ık Sa
rıyer · adliyes ine tesli m olunmuştur. 

Bütun m::ıar if erkclnının . öf! retı ncn-ı 
lerin ş i ddetle muhtac; oldukları 

bir eser 

Kültür 
Düsturu 

1670 Sayf a-fiatı 3 lira 
SATIŞ İstanbuld ıl: Resimli Ay l 
YER' ma tbaası Barrada Maa-

1 rit meınuru Bedri Edi~ 

Şeker bayramı 
( Sontelgraf) azrz o
kuyucularının bay· 

1 ramlarını kutlar. 
Şeker Bayramı münasebetile 

diğer refikleri gibi gazetemiz de 
yarın ve öbür gün çıkmıyacak, 
pazar gününden itibaren tekraı: 
neşir vazifesine başlıyacakttr. 

•Son Telgraf• muhterem oku
yucularının bayramlarını kutlar 
ve onlarla bütün yurtdaşlarına 
saadet, neş'e taşıyan dalıa pek çok 
bayramlar idrak etmelerini tan
dan temennj eder. 

Bayram naınazl'ı: Vasati Ezani 
7,16 2,16 

••• 

• 

Bugün arüe, yarın Şeker Bay
ramıdır. Fakat birka<; gündenberi 
açık 11idcn hava - ekser b avram
larda olduğu gLbi - ııecc ibirdenbi
re bozmuş ve sabah saat ona ka
dar yaj!mur yağmL,tır. Havanın 
el'an kapalı olıması bayrıı:ma hazır
lananların ve bilhassa bayram 
yerlerinıien kazanç bekliyenler le 
küçü·k yavruların n e• 'e.c;ini boz -
muştur. Rasathane havaıun aça
cağını pek tahmin etmemektedir . 
Esasen tahimlere göre <le dün 
<Rüzgarların şi<ldetlemne mevsi-

Cumhuriyet bayramında Milli Şefim.iz kabul resminden sonra 
Meclis binasını terkederlerken ... 

Cumhuriyet Bayramı ' 
çok parlak geçti 

m i. ba,ıamıştır. Memleket dışındaki vatandaşlarımız da 
MÜTEBAKİ AYLIKLAR BU bu-yu··k - - - - d k 1 d 1 SABAH VERiLDİ gunumuzu can an ut a ı ar 
Cııımhuriyet bayramı münase- Cu:mhuriyetin 17 inei yıl dönümü 1 coskun bir sevine içinde kutlanm19 

betile tatil olan mektepler ve dai- !"ki · b "t · t' B " ·· k ba 1 ve en büyük şehirden en küçük reler bumin orılml'lardı r. Maaş sen ı erı ı mış ır. uyu y -
... ~. """ ram memleketimizin her tarafında <Den.mı 3 iıncü •&hlfedo> 

alamıvan memurlarla muallimlere - --- - ------------

bu sabah aylıkları verilmiştir. Üniversitelilerin 
A~el.cci ~ir kadın paso işi hala 
elının dort par- halledilemedi ! 
mağını kaybetti 
Aşıkı tarafından vurulan 

bir kadın da öldü ! 
Kabataşa vanasan araba vaı:ıuru 

yolcularından Rebia isminde bir 
kadınca.l!'ız vapurun ·körü tahtası 
iskeleye verilirken acele ('ı!mıak 

isterken tahtanın vanına ııitınis ve 
tahta birdenbire hareket edince 
eHnin parmakları tahtava sıkışarak 
4 parmaii:ı bırden kopmuş ve ka
dın kanlar içinde BeyoiUu hastane
sine kaldırılmıstır . 

Dii!er taraftan Abanoz soka.itın
da aşıkı İsmail tarafından bw;akla 
yaralandıi!ını ve hayatından ümit 
kcsildiltini dün haber verdii!imiz 
mezkur sokakta 12 numaralı ev -
deki sermayelerden Mualla .ııece 
Bevoi!Iu hastanesinde ölmüştür. 

Üç cana kıyan bir 
katil vicdan aza

bilc çıldırd1 ! 
Laz Tevfik hapishane
den Bakırköy hastane

sıne nakledildi 
Geçenlerde U zunköprü hapisha

nesinde feci bir cinayet i.slendi
ğin i ve katilden 10 yıla ma:hkı1m 
İzmitli Laz Tevfık adında •bir inin; 
hapishanede eHne l!ecirdii!i b ir so
pa ile mahkumlardan H üsnü Öneri 
ve hapishanenin kadınlar kısmı 
l!ardivanı Hanifeyi öldürdüğünü 
h aber vermistik. 

f Devcımı 3 üncü sahifede ) 

1 KISACA 1 ._ __ _ 
Her t ehi"k8ye ka rşı 

İnııiliz gazeteleri: 
- Hadiseler Bulııaristanı ce

ınıbi Makedon~· aya ve bilhassa 
Selaniğe karşı sürükliyecek olursa 
Türki~·e Yunanistanı arkasından 
bauçcrlcnme~ine mani olmak üze
re himaye kanatları altına ala -
caktır. 

Diy·orbr. Biıim mahut arkadaşa: 
- Ne dersin üstad?. 
Dedim de, şu ccnbı verdi: 
- İngiliz gazeteleri istediklerini 

söylemekte serbesttirler. Benim 
hildiJ:iın sadece şu _.. şu kadarı
dtr: Türkiye kendisine -.e menfa
atlerine dokunacak her tehlikeyi 
ka«ılıyacak ve behemehal boğa-

Eldeki pasolar pazartesi 
günü geçmeyip talebe 
tam bilet mi alacak ? 

(YGZLl1 3 üncü sahifede) 

ÇERÇEVE 

Her bakımdan 
vaziyet 

NECiP FAZIL KJSAKVREK 
İtalyanların, geçen pazar ırü

nünü pazartesiye bağlıyan ge
ce, sabaha karşı Yunan bükü
met reisini uykusundan uyan
dırıp 3 saat vadeyle verdikleri 
ültimatom, üslüp ve tar~ ba
kımından, yeni nizam sayıkla
vıcısı yeni denaat dünyasının 
en kıyak kolposudur ... 

Bir papas düşününüz ki, bir 
htristiyanın göğsüne tabanca
sını dayıyor ve üç dakika için
de İncili ezbere okumazsa onu 
öldürmek hakkını kazanacağını 
söylüyor. Belki bu sözü söyle
meden öldürenin hakkı vardtr; 
fakat söyledikten sonra öldiir
meğe kalluşanııı ruhu, karga
ların bile hazmedemiyeceği bir 
maddeden ... 

• 
Geçen pazartesi gününden -

beri (Son Telgrn() üç defa çık
tı. Ben, bütiin telif baklarile be
niın olan bu mevzua ancak bu
gün girebiliyorunı. Bu ge( ka
lıştan da hatta memnunum. 
.Memnunluaum iki sebepten: 

Birincjsi, mevzu o kadar be
nim malım, netice o kadar ba
na ait peşin te~hisin malı k.i, 
üç gün müddetle başka şeyler 
konu~up, en önde mahut baş
muharrir bozuntusu, şunun bu
nun acaba ne bu~ uracağına bı-
1·tk burmak hakkımdı. l\lalıut 
ba şn1uharrir, üç gün evvel ar
tık meselenin İspanyaya ve 
Cibraltaya intikal ettiğini, Bal
kanların emruyete kavuştuğu
nu yazmıştı. Ben de ayni gün 
kendi gazetemin başmuharriri
ne şöyle demiştim: 

- Daima yirmi dört saatte 
bir, hadiselerin tokat gibi ya
lanını yüzünde saklattığı biça
reye acımak lazım . İspanyadaki 
hareketler, giwp gelmeler, ko
nuşup görüc;:meler, buraları cm
nivet ve sükunette göstermek 
icin bir saklambaç oyunudur. 
Cibralta üzerine bir hareket ol
ınıvacaktır demjyorum. Harc
krtiıı •ncak oradan ••e buradan 

iki tüccar, bir 
bakkal sürgüne 
mahkum edildil 
180 kuruşluk makine 
parçasını 

biri de 
300 e satan 
yakalandı 

(YCIZ'lst 3 üncü •ahifede) 

ben vazmıştım. Fakat hareket 
mutlaka Balkanlarda başlıya
cak, belki Cibralta hareketini 
de içine alarak, galip ehemmi
vetini Akdeniz kilitlerine ba
kim sahada temsil edecektir. 
Bir hafta i(inde görüşürüz!. 

Bir haftada deaiJ, yirmi dört 
saat içinde görüştük. 

Hlidisenin, Seliinik yo]u üze
rinden, doğrudan doğruya Ak
deniz kilitleri istikametinde 
Bulgar ordusile muvasala ara
maktan başka tek mana;ı yok
tur. 

Daha gerilerde fiilin ve dahn 
gerilerde fişman ... 

• 
Bu defa kuvvet ve sür'atle 

harekete geçen Lıgiliz donan
masının, artık deryaların ha
kimine yaraşır bir tarzda su
lan birbirine katmasıııı ve su
lardan fışkırtacağı dalgalarla 
İtalvan gitaralarmı çöp gibi 
deni,e çekmcs.ini bekliyelim. 

Türk ve Yunan malı Ege de
nizinde, burun gıdıklryaıı gü ... 
liinç bir 12 ada martavalı da 
nedir?. 

İlk is olarak buraların . İtal
yan hakimiyeti bakımından de
nizle hır edileceğini bckliye -
biliri7. 

• ·Yoku; git d~ İspartalılara 
d" ki . b;• burada onlardan al
dığımız nasihate sadık, u)·u -
maktayız ... • 

Bu söz, dünya edcbi~· atının 
en gül'el kitabesidir "Ve Tcrn10-
pil gcridinin 40 serılengcçti'i 
i{İn söylenmi~ t i r . 
Yunanlılar! . 

Dudaklarnıa kırmmlık siircn 
zabitleri ve siyasilcrile bera -
her, alçak köleliği iki damlalık 
şeref kanına tercih etmis ör ... 
neklcr arasında ,-e bu denaet 
diirıyasında siz, zulüm v~ na ... 
merltife karşı hemen silaha 
sarılmakla hakikaten Termopil 
geçidinin 40 serdeııgcçtisine la
yık olduğunuzu ishal ettiniz. 

Bu dakikada en çok benzedi
ğiniz Türklerden baska sizi 
kim anlıyabilir?. 

Zulme ve namertliğe kar<;ı 
yürefi:iniz ve yunıruğuntızdan 
başka ve •"rıca kime ve neye 
gih-endinizse nldanmıyacahı • 
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H .. YIRLJSI :· • 

Bal'.1 tr~n:,iıirda, · iı.raba
m.1 t m ortari S. iS~bet ed~n 
İKİ .:iU kanepe kal2ırıldı. ue
ni§ bir s!>.lıaıılık hasıl ol<lu. 
Artık buraya, istediğiniz ka· 
dar «ayakta yolcuı>istif e
debilirsiniz. 

Gazeteler, bu Iftn, henüz 
tecnibe mahiyetinde olduğ~
nu yazıyor. Be , müjdeliyim: 
Tecrübe muvaffak olm!Jitur. 
Haydi hayırltsı! 
!O LJRALIK 

iKRAMiYE 
iki ad&m bahse tuhqmuı· 
: r.u çı ak soyunup, tar

labaşı caddesinde 50 metre 
ka gıdcrscn 50 lira ikrıuni 
ye . Açık göz o llD arka • 
d. ,ı, derhal aoywınıUf ve yü. 

e;;c b&Jlamıı ! fakat, t&· 
ctıı.r ve haya» cahili a

ı:ı dcrl'ıal yakalanmıt ve 
a iy verilmiıtir. 

Bu 5-0 lıralık ikram'iye ile, 
piyango biletlerine rekabete 
Lafü.şan vatandatm cesareni
ne h.ıyranım l 
TRAMVAYLARA 
ÇARE.-

Tramvaylarda izd:hamın 
önuzıe geçmek için tcdbirleı
düşünülüyor. tek kar.epeler 
kalkacak. Bir de, fU fikir aklı
ma geldi: Anla~ılıyor ki, ar
hk, biz, nakledilecek zaruri 
ve bC§ bdası eıya ola ·ak te
lakki ediliyoruz. madem öy1e, 
muayyen durak yerlerinde 
nakliyat anbarlan tesis etme
li, bizi denk ambalaj yaparak 
bu merkezlerden toptan sev 
etmeli. Bu suretle arabaların 
içinde biJctcilerc, kontrola • 
rada İ.f kalmaz, denk fazla· 
almtr .. 
SATILIK 
VASITA 

Geçealerd~, gazetelerde bir 
ilan gözüme ilişti. kapdı kaç
b ismi verilen cinsden bir 
otobiia satıfıyorn:Qf ! Şdıirdc 
nakil vasıtası bWıranı var. 
Tramvay idarcai, belediye, 
boyuna çare diqüniiyor. 

Yeni 
ele r 

Ordu, Ünye, Of, Rize 
Le dığer 12 yerde 
İDşaata geçıliyor 

Dcnızyolları idaresı Karadeniz -
~i i:skelderi de peyderp~y yenı 
ve modern sekle sokr-ıağa karar 
vennistir. ı 

Bu cümleden olmak üzere ıC< 
partk!e Ordu iskelesi 161? Ura, Ün·I 
ye iskelesi 4519 lira, Rize tskel~ 
4109 lira. Of iskelesi de 2655 lira 
sarfı!e yapılacaklardır. Bunların 
insaalına önümüzdeki avın icinde 
başlanılacaktır. 

Di.i!er taraftan Yalovada yapıla
cak olan Y"lli iskelenin de plan -
lan hazırlanmaktadır. Karadeniz
de diğer ,,;ü.clik vı.: büvük 12 iske
le de bu yıl içinde vapılınıı; ola -
cai<tır. 

Barındırma odaları ayb&§ında 
açılıyor 

İse giden fakir kadın ve erkek
lerın .Ik mekteplere devam eden 
cocuklannı gündüzleri barmdmnak 
üzere bu yıl da şehmnizın mul:ı -
telif semtlerindoki ılk mektep -
!erde «barındırma odalart> açı.la -
caktır. 

önümüzdeki hafta acılacak 'lan 
odalarda i"Ci ~uk Arı son ders sa-ı' 
atlerinden fabrika ve is verlerınin 
paydos zamanına kadar kala.C'"ak. - , 
lard1r. B uçocuklarla me•gul ola
cak muallimlere avrıea bır ücret 
verliecektir. 

--<>-
Halk partisi ocaklanııın 

aile toplanhlan 
CumhnrvPt Halk partisi Dink

lerarası ocaih: kış g~clcrini mu • 
hitteki halka. azalarına nezih, is
tifade)i ,.e avni zamanda eğlenceli 
bir ckilde ııeçll-tınek ü1ere haf -
tada ik. defa da caile toplantıları> 
vaır.o.ai!ı kararlastımııstır. 

Top! ntılardan ilki evvelki gece 
Sehzadebaşındaki oca1< merkez 
binası ..akınlarında. vapılmıstır. 
Dört vüze yakın azanın ailelerile 1 
iştirak ettikle}-i bu toplantı samimi 
sen b'.r hava içinde gecmis ve ev
veli muharrir arkadaslarımızdan 
B. Hamdi Bülent Erim bir i<onie
feran.s vermiştir. Müteaktben de 
havali B. Safa tarafından Karagöz 
ovnatılmış bilahare neş'eli bır mü
zik .dinlenmiştir. 

Dii!er ~azı ocaklar da bu kabil 
caile toolanblan• tertip ellneğe 
karar vermişlerdir. 

--<>
Siimerbank Umum Müdiirüruin 

tcftitleri 
Sümer ban.lt umum müdürü B. 

Güzel anal'lelerimiz 
İki bayram, birbiri ardısıra gel

di. Yarın, ini tabirilc-, Rama:tali. 
bayramına, halk dilile Şeker bay
r:ımına gırı)oruz. Hnyalım12.da, 

dinı ba)·raml.oruı hususi bir ehem
miyet ve mevkii olduğu inkar e
dilemez. Dini bayramlarda, her 
giiadee. fula bir heyecan ve safi
J'et, her zamandan ziyade bir 
sayıı ve inanı daygu>u, gönülle
rimizi kaplar. 

Ben, dini bayranılarımız;:· .... fev· 
kalade mühim lel5kki eıtiğim, 
ter\iye edici bir an 'nı1 l ti.zerin
de durmt•k istiyorum. 
Yarın sabah, loirind gün <leğil 
·? 

mı .. 
Herkeste bir telaş vardır. Bü -

yükler, kendilerini ziyarete gele
cek kfu:ülderi gözler. Küçükler, -
kafasında, •iyareı edilee<ok, eli ö
pülecek ıaşhları sıralar. Bu sıra 
mühimdir. Hürmete şa~·an oluş 
dert..x-cs.iuc güre, ziyaretler ya;ulır. 

nu ·urctle, bu bayraın ziyaret
leri, tanı ~Gt gün birbirini gör
meuıi~ insanları karsıla..ştırır, ko
nusturur. hal ve c1\'arıııa agiıh e
der, sempatileri tnzeler, batı:., ha
zan, d.:ır~ınlıkları, kırgınlıkları i
zale cdor. 

Yakın, wak birçok akraba, e
hibha, es, dost, onların hayatı, ya
şa) ı~ı. sınhati hakkında. bayram 
ziyaretleri vcsilcsil<.>, bir sürü ha
vat ~ ediuiriz. Derhal alaka gös
tereceğimiz hidisclcr du ·arız. 

Hulıisa. hayranı günlerinde, da
ha çok cemiyetçi, dalıa çou insaa 
al uruz. 

·Aziz okuyucular, bayramının 
bugüıulea kutlanm. 

REŞAT FEYZi 

Bir vagon benzini gizlice 
botaltanlar mahkum old ılar 

Adanada eski İstasyonda du-
ran bır val!Qn benzinin aşırıldığını 
yazmıştık. Bu işi Mehmet ZineT, 
Yasar Elkıran \·e Sülevman Şeker-/ 
ın<!n isminde üç cür\•tkiırın vapttihl 
ve tenha bir zamanda \'al!Qnu te- f 
nelı:e, gal.>nlarla bosaltlıkları an· l 
!asılarak l~vı<lf olunmns!ardır. 1 

Neticl'dc Mehmet Ziller 4 av di
.i!erleri de SO S<'r ~ün hap:.e mah
kimı olwunuslard:". 

-<>--
Bir haftada 10,000 kilo 

keatane ilı.raç edildi 
Bunoa 31 (Teleronla) - Bu "'l 

viliı etimizde kestane mahsulü çok 
boldur. Yalnız son hafta iccrisinde 

fi ~ki 
s r -t 

Bu yıl yarım milyon 
litre bira içildi. Rakı 

i ··mıaki azalıyor 
Son altı av içinde şehrimizde ve 

.diğer bazı yerlerde rakı sarfıyatı
nın yüzde 20 derecede azaldığı gö
rülmüştür. Esasen rakı sarfivatı ge
~en vı!danbrri mahsus derecede a
zalmai!a başlamıs ve sara.hı tercih 
-edenler coga.mlıştır. 

İnhisarlar idaresi bu rağbet kar·ı 
şısında yıll!k sarap imaliıtını art
tırmıslır. Bu ,~ı memleketimizde 
bes yüz elli üc bin Ü<; ,.üz seksen 

1 
vedi litre bira istihsal oluıımustur. 
Bunun mühim bir kısmı sarfolun
mustur. Fakat son iki av ic:inde 

1 
bira sarfivalı azalmağa başlamış -

Bazi bina sahiplerini telıı,e 
dü~üren bir haber ve aslı 

Dünkü gazc~elerden hiri Aksa
ray poLs k rak'Jlu binasından iti
baren Aksaray - Topkapı ve Ak • 
saray - Kocamustafapasa caddele
rinin orla 1tısım1 annda bulunan 
binaların bC'ledıvcce istimlak olu
narak v kılıp Bevazı~1an Topka -
pıva ve Kocamustafapaşaya kadar 
veni ,.e ı:"e'lis bir cadde a\ıfaca -
lbnı haber vermistir. 

Bu haber oralarda bulunan bina 
sahip nrını lelasa düşül"lliistür. 

Halbuki yaptıiümız tahkıkata 

gijre bu is sehir planının son kıs
mına dahil buluıımaktadır. Ve an
cak 8 yıl wnra yapılacak bir U,tir. 

--c- -

Tarihi Bursa havluculuğunu 
ihya 

Bursa 31 (Telefonla) - İktısat 
müdürlüğünün tcscbbüsile schri
mizde hadu san'atkıirları bir koo
peratif kurmuşlardır. Bu suretle 
Bursa.mızın larihl bir san'alı olan 
ve son günl<"rde raı'!betten düşen 
.,havluculuk. himave ve ihva o
lunacaktır. 

--'-<>--

Bazı maddelerin fiatlarına 
Buraada da narh konuldu 
Bursa fiat müraka:be k-Omisyonu 

tarafından sade vae:. t-,vaz ve ka
sar peynirleri ile sabuna narh ko
nuLmu.;lur. Her nevi yünlü, pa -
rnuklu ""'alarm azami perakende 
satış fiatları da teshil olunmustur. 
Fiatlar bu.g@krde ilan olun:ı -
caktır. 

POLİS 
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Düşmanın da takdir ettiği zafer! 
Almanlar denizdeki Rus mü • 

rettebatı toplamağa lüzum gör
mediler. Onları ecellerine terket
tiler. 

llitlise, Yavuzun $eyir juraa
lıııa kaydedilerek dönüşe ı:eçildi .. 
Boğaza avdet olundu .. 

Yine bu aylarda, Sarıkamıı; ta· 
arruzunwı m.u,·affaki)·etsizliğini 
müteakip Rus kuvveUeri $8fk vi
layetlerini istilaya başlamışlar, is
tililarını Trabzona tcşmi 1 etmek 
için Kokak do~ıınmasuıdaa yar
dun istiyen ordu, bu isteğinde ma
vaf{ak olamamı~tL 
• Amiral Kokak, ~erri kaçamak 

tertibi baskınlarla Hopa, Ordu, Gi
resun, Rizt-, 1\1.a.paYri, Trabzon :şe
hir , . ., iskelelerini bombani!mnn 
ed·l·ordu. Fakal, Yanızı,n kol'lrn
~dan lim:ın önünde ı.:uuı boylu 
bir n1charebeye 1 filcsunu burava 
teıu:·r ederek bom ardımana ce
sarrt ,::ö .. tert'"miyordu. 

İşte Y"vuzun Karndenizd i faa
liyet·.ı:.:n en fa:;. dalı neticesi hiç 
şüphe yo \;i b·ı '·-dide görülmÜ'j, 
Jani. Rus!ann Trabz<.ınıı zapt ve 
i~I idn çok uf.r; ın"l:ır nı, mu
nfCak_yets,zliklcrini intaç et -
mi::;;ti. 

CanaJ...k~lc ınuharl'hclC'rinin tav
sa\.:t~tııı nı·•te3kip. J{arndc:ıizdc de 
de.nl~ raal~\·eti kıs ıni.iaastbe1ilc 
durmuş, arİık Yavuza da ş;ınJilik 
bir i&tirahat devresi, Zcn~uldak 
ve Scr.ısuıı ile diğer <ahi! şehir -
lerinin İstanbuHa draiz münaka
liitlnı temin \'C sahilleri muhafaza 
için IIaıni-Jiye, Mecidiye, Mid;!!i 
nü'ıell~~e sahil boyunda dola<ı -
yor. Yavuz boı;azda demir üzerin
de bd:l':l"or, O manlı dkirı uınu
miycsi Sarıkanıış ınuh.arcbclcri -
niu son ve kanlı safha1aruıı deh -
şetle la' i'I eder ·en t;imdi de Fi
listin 'c Suri.vedcki muharebele
rin ale) htf"hi inki~aflarını elemle 
haber alıyordu. 

Yine bu sır:ılarda, ('anakkalede 
kaydedilen mühim bir mU\·nffa
kiyet, yalııız Türk deniz tarihi 
harbi if'in bir .şeref ce?>!ıcsi ol -
makta kalınarot!'h dilfman deni7 
mehafili tarafından t1aU t.ahıUr 
olunmuş, Türk bahriyelilerinin 
cc~areti, \'azifc hissi. hasarı kud
retini biitiin dün'. aya tanıtmıştı. 

Bu hadise de l\Iua\•eneti ;\lilli
yenin kendisinden aşağı yukarı 
yüz misli büyük dağlar ı:ibi bir 

diişllillll zırhlısına yaptıiı torpito 
hücumu ve -0nu batırnıasıydı. 

Deniz harp tarihimizin ileri ııe
ref sahifelerinden birini teşkil e
den bu maceranın da evveliyatı 
..-ard.ı. 

Tahtelbarir gailesi larmaradan 
icfedildikten sonra yine Çaııakka
ledeki donaumaya iltihak ve bo
i•~ kum.ın.danlığı emrjue dônen 
Alman tipi Türk destroyerlerin
den Muaveneti Milliye, yeni sü
varisi Ahmet kapt.a.nuı kumaıırla
s.ında boğaz karakol lıizmotiude 

istihdam olunu~·or, tleı~:z !orsala
rını terkeden düşman boğaz sırl
lanadaki kanlı hücumlarının da 
Türk ~üngfisii önıinde .::ıkanıctc 

uğ"ratnası üzerine nıevzic g:öntü · 
!erek müsait fırsatlar bekli,·ordu, 

J\Iıı:ımaf·h, her gün l.ıirka~ defa 
monıtür adı \•erilen umu....,ı harp 
icatlarından Lol toplu yay\·an ve 
zırhsız düşman gcmilcri, boğaz 
sırtlıtr;nı nöbetl.:-$e bom hardıınan 
edi)-ori.ar, dü nı .. n tayyareleri bo~ 
ğaz gazilerir.c gökten bonıba ya~-· 
dJrıyor, fakat her C\'e ra~mcn asıl 
yaradıl.s ı. :ı:afcr C: va mı güden 
J\lclıın•tcik lu::r~ındaki kahir ve 
her t:irlü )-eni icnt siliıhlarla mü
cchl1zz dii~n1an kuvvetlerine bir 
adını att!rnııyordu. 

Diisn1:ının bii~·iik harp gcnıile
riııden !ıazıbrı da :\luarız körfezi
nin mctl~alindc, boğazın İ\·İcaçlı 
ve ölü 7.aYi c ic.,.k:l eden :s!l.hillc
rindc k~ ·:tulukta den1irliyerck 
fasıl fa.:I deh~ctli otuz sekiz\:kle
rile l'clıcanem fırtınalanna. işti
ra!< edi)·or. Osmanlı tahkimatını, 
bofY~ız miidafilerinin siperlerini 
tahrip. ıraziJeri ölüm \"C att"~ }"ağ
murwıa ın:ıruz bulwıduruyocdu . 

I'5.rad7! dcn1ir üzcrir_ııfe bulunan 
ve mubıd istil<'af ve karakol hiz
metler:ndcn ha,!<ıı meşı:uliyetleri 
oln11yan cloııannıa ikinci fırka ge
m:Jcri ve bu dhitlerdcki Türk 
denizeileri d'i,n1anın bu hareke
tine fC>na halde k!ı:ıyorl:ır, l\fuarız 
~örfrzi linıanJarıncJa demirliyen 
bu di.!frlar ~i1ıli bü,·fik dü5-man 
nrhlıla.rının faali etlerini tatil 
için bunlara gece- baskınları, to?'
pito lıüC11-nılan ~-~ttmayı araların
da miinakau ecko:.e.k bunu çok 
muvaf;k buluyorlardı. 

l ıJ~·.aıımt var) 

on -bin .kilo kestane ilırac ohm • 
1 

VE • 
mustur. Kestaneleriıni.ze Suriye ve .IU AI. K l<,l\l F. L F.R AVRUPA HARBİNİN nu iddia etmek mü~küldür. Bu 

nokta htr. ------------~ 
«Böyle satılık kaptı kaç • 

b» !ara, filan talip olmalı. 
Aksi halde, tramvayların İ· 
çimle, hiç kanepe kalmıya
cak. 

Zilini San.>us ailsile birlL1<te seh -
rIDıizden Bursava ıı;;!ımiştir. Ora
da Merinos fabr>lc~ ve döııüş
te Gemlik sun'i ipek fabrrkasıru 
tefti$ edecektir. 

--<>
Radyoda alaturka musiki 
heyetine yeni sanatkarlar 

alınıyor 

Bulgaristandan da ta~ler var<lır. G k • k k VENİ l\ı1ESE.LELERİ ece va tı so a -·------
IBüçüK HABERLER 1 M"h . .. 

*Büyük Türk ;airo•i Fıtuabn Eyüp:ıkapısını umu.zlı- 1 ver~n" rnuşte-

İtal.}aya gcliJ .. cc; Almanyanın 
galehc>i Auupa kıt'asmda Fransa 
için ınn~fıbiyet ııe kaJar 11cı ol
muşsa Almanyaıun gıılt>besi tak
dirinde hu keJfiyet de İlalya üze
rinde öyle b1r tesir bır:lktt~ak ,·e
k~vie n.t acao:aı:tu. Vaktile ta -
rilılP görülen eski bir Alman im
paratorluğunun ycn:dcn diriltil -
ml"si Lstenccck. o zaman Adriya
tik denizi bir ı\lman ı:ölü haFne 
getirilmek gayesi takip eıhlecek, 
bu da iki. 

AHMET RAUF 

1 1 
Kalabalık günlerinde •. 

Bayram, ,,-asim günlerinde, 
şehrın en bellı başlı caı:ldeleri, 
mevdanları, aynı zamanda bir 
panayır yerı manzarası arzcdiyor. 
Kald..:nmlarda ~rtalar, küfeler, 
barlıM baJ;>'Iran satıcılar ve saire .. 
Tabii, bunların bıt;ına halk da 
iopl.an:vor. M.ürur ve ubur sekte
ye ui!ruyor. Bwılıırı kont -
rol V" takip ile uvazzaf memur
lar, merasim yerlerinde intizamı 
temin etmeıkt~. Fakat, şehrin 
~ri kalan tarafların.a. d.a. bakmalı 
~ıl '?. 

?1 BVRHANCEVAT 

Rad vo alaturka musıki heyetinin 
takvıve e(Llmesi kararlastırılmış -
tır. Arzu eden ve saz san'at.kar -
!arı - ehliyetlerini isbat etmek sar
tile • radvo musiki heyetine alı
ııacaklardır. Talipler 6 te.>ı"misa -
nıve kadar birer ist:da. ile malıbu
at umıı.ın müdürli.iğüne müracaat 
cdcbılirler. 

---cıoooo---

Yeni bir ki.ğıtcilar ve 
mukavvacılar birliği kuruldu 

K..i~t. mukavva ve taı.bikatı it
halat io1rriko uitn.sma:k frzere seh
riınizde vPni bir birlık lmrulımuş
tur. Birlii?in statfuıü e<JVelki ı;!Ün 
tasdik edilmistir. 

Heveti umıımi"'1!Si 14 tesrinisa
nide toplanacaktır. Müleakıben 
birlik vurdumuza kai!ıt ve mukav
va getirilebil~elı: memleketler fab
rikalarile te~a ~ktir. 

Son Telgraf'm edebi rom:ıı:: 140 

< o YAŞLARJ 
ETEM lZZET BENiCE 

- Dur!. 
Durduıın. Satı~ de ayağımın 

b • kalıbı yere çıkmıştı. 
Gülclı.im: 
- Ben kendim Çamurum be ka- ı 

clın ~. 
DedllT' K ' söyler:v-0rdu: 
- YW< •. Yçx'. Bivle maz. Her 

taraf berbat olacak. Sonra ben kez
zap d<>k;rem yire JU yerin kir ve 
çorr nu nkaramam' 

Gıt•ı. eskı J r ~ cçcsi 'baldu; 
onu et i, -ere ser<lı: 

- İ te bunun bıttı 'I yere ka
d~t v rü. Or > bekle .. 

Dcı.ı. Y, nıcıum. Bekledim!. 
yrr de r wte kağıd y avdı, 
ona bastım, keçeyi ileriye tektı. 
Bt (ışe çeke: çc ke değıse 

bir odaya kadar götürüldüm. Kü· 

çiilı:, fa:kat süslü, zari!, çok "(üze! 
döşemııiş :bır odaydı. Hizmetçi: 

- Buradan bir yere luınılda.ına. 
Bekle'. 

Dedi. Odadan çlktı. 
Bekli.yordum. 
Yoln?Zd:m. 
Epev geçti. 
- E!ı .. Ne gelen, ne de giden 

var. 
Dedtm. Cebimde son bir satoi 

vardı. Düşündüm: 
- Nasıl olsa han!mdan para Iro

parac~l!ız. Bir sigara hıç amma, 
şi:mdiden başlaııuş olurum!. 

Ve .. masanın ü:zerindeki sigara 
taıblasın, vura vura hizmetçiyi ça
ğudım. 

- Kibrit getirt 
- Burada .• 

tekı tiırbe.ı tamir "".ilmiştir. . . yan misafir ' rek davası * Ytıksf'k muhendı.s mektebmde bır • 
şehircilık kursu açılacaktır. * izmirde ymi bir şarap fabrikası 
yapı\ına"t ;çm müsait yer araa.ma.k-
tadır. 

* Erzincanda Kızılay cemiyeti ta
ra!ından yapllan ıskfın barakalarının 

40 ı evvelk.. gı.in ınerasjmle açılmıştır. 

Bunlarda :?804 nurus is.'tfln olunmak
tadır. * Dfovjt!'tt!' ait ha.s.t.anelerde g~n 
yıl 131 bin kiJi yatrnış ve 1 mi1yon yüz; 
bin 'kişi rie 1yakta tedavi olunmuştur. * Sıhhot Vekaleti tarafından Eli -
zıkta- inı;.a edilmekte olan 100 yat:ıkh 
yeni CPrr.ı.hpa.şa bb"1mıeai bu yıl bi • 

tecektir. * İlk mektep çocukları için hazır -
lıınan Büyükdere ç.cuk bahçesi açıl -
DllŞlır. * Orta okul v.e liselere :ıltna("8k leylll 
ve meccan.1 talebelerin is.imleri ilin o-
lunmuştur. • 

Ded~ aldı, gjgaranu ymctı. İki 
lwvvctli nefes <;ektim. Dumanı i
yice ci~erlerime sind.irdım. On
dan eonra oordwn: 

- Hanımefendinin misaiirleri 
daha gitmedi mi?. 

- Havır. Buradalar, Herlıalde 
mühim bir müzakereleri var?. 
Konu~ağa devam ettik: 
- Hanımızın ne işi var ki? 
- Çok .. 
- Mcırela?. 
- Shakespeare'i sevenler ce -

ıniyeti reisidir. 
Beynelmilel sulh ve muhade -

net cemiyeti İstanbul miimessili
dir!. 

Fa'kirler yu\·ası idare heyeti a
zasındand:r. 

<Türk kadınları teali cemiyeti• 
fahri reisi!. 

- Simdi ne müzakeresi var? 
- Sulh ve muhadenct cemiyeti 

İsta...,bul komitesi erkanından ba
zıları ile .-:ıörüşüyur!. 

J.!.ınımcfcndinln bu tı;rafları; 
rütbe, unvan, vazite, faaliyet ta
rafları beni p"k enlerese etmedi 
ki galiba lafı değiştirdim ve.. hiz
met<:ive ~ordum: 

- Hanım zengin mi?_ 
Hizmetçi· 

Fatilıde oturan Hasan oi!lu Ali 
isminde birisi evvelki aksam zil 
zurna sarhoş okluktan sonra kom
susu Alinin evine misafir ııritmiş, 
kapıvı omuz!ı,·arak iceri ı?irmistir. 

f Yazan: Ali Kemal SUNMAN 

Al~ hic ummadıı!ı bir saatte, hem 
de kapıyı omuzlıyarak gelen kom
susum•n bu hareketine kı:muş ve 
sövlenmeı<<' başla""ı tır. 

Bunun üzerine Ali koynundan 
bir tabanca cıkarıp dii!er Alivi 
sorhoslukla tehdit etmiş. Fakat A
linin kızı Dilberin müdahalcsile 
vakalanmıstır. 

Hadise dün cürmümeşhut isle -
ırine bakan Sultanahmet 2 inci sulh 
ceza mahkemesine intikal etmistir. 
Dilberle bazı komşular sahlt ola
rak dinlenmisler ve dava: ııavri 
mevkufen görülmek üzere diJ!er 
ııahltlerin celbol11mn•sına kalını$-
tır. • 

- Sord~ da laf mı? 
Der gibi dudaklarını bülte büke 

cevaplar verdi: 
- Çok zengindir. 
Bu apartımana dört yüz elli lira 

kira verivor. 
Hususi otomobili var. Linkol:iıı.! 
Darülacezeve. faldrlere her sene 

birkaç bin lira verir. 
Mı rda çiftlikleri var. F;ıı (Qlı:: 

parası oradan ııelir. 
Bütün büyükler tanıd.ıhdır. 
Nazırlarla. meb'uslarla, fırka re-

is!E:ri ile :ıhbaotır. 
Haitanın hemen her gecesi aDal'· 
ıtmanda bir ziyafet vardır. 

Bankalarda da c<>k P3T31ll olacak. 
- Kocası var mı?. 
- Havır. Bir vekili, i:lti taoe de 

hususi kiıtibi var. 
- Kendisi Mısırlı mı? 
- Değil. t,-tanbullu. 
- E oradaki ci!fükleri?. 
- Büvük va.basından kahmş! 
Ve .. himıetçi biraz burada i:fsaat 

vaptı: 

- Çiftlikler kendisine mal olun
cava kadar zenırin d~! 

İstanbulda annesile beraber o
turunnaş_ 

(Devamı var) 

1 Mihver devletlerinin arasındaki 
tesanüdii kkrar ederek her vesi
le ile bundan bah'<•dildii:i öte • 
denbm-i ı:örülmektcdir. Bu dava
da ofanlar başka türlü de yapa
mazlar. Fakat biraz da işlerin iç: 
·vüziini.i arastırmak liiıım. Uzak 
~ar!ı:ta!r.i :iap.onyanı~ Avrupa kıt
a•~ndaki Alman ve Italya ile teş
riki mcs!li ederek ileride dünyıı
yı payla~ınak istemesi cok söz gö
türen Jıir me\'ZU olrnuslur. Şa 
son senelerde japonya ile Çin ile 
cetin bir harbe tutuşmuş bulunu
yor. Onun Almanya ve İtalya ile 
837 deki misakı ittifak derece • 
U.de kuvvetlendirmek meclouri
yetini duydu. Bıındaa kendisi için 
lıüyük faydalar temini kabil ola
cak milliıhazasındadır. Avrup.alı 
askeri miitehaıwslacca Tokyeda • 
.ki Mkeri fırka nihayet japoa:vada 
hii.kUmet.i böyle bir politika taki
J.i.ne sevkelmekle ialıa Avrupa 
harbinden evvel şn iki mabadı 
takip etmiş sayılıyerda: 

1- İngiltere ilzcrine tazyık, ı.
Almanyanm Çine •ilıih p11derip 
satmasına mani olmak. 
Almanyaıouı Uzak Şarktaki v .. 

ziyeti.ianonya icin endişe uyan -
dırmasa bile her halde oaım 
dikkatiai her vakit eelbetmekteJl 
!'eri kalınmnı tır. Geçen umumi 
barııten evvel Alm.anlaruı Çin<le 
yerlesmck emelleri japoıılarca 
meçhul değilcl.L Alınulnm onı<la 
elde etmİ$ olduiu yerleri ja~ 
Iar geçen umumt harpte müUıe • 
fikler tarafıııda bul1111ara · alı.,.... 
mişlerclir. 

Son vinni senadeıı.lıeri ia Al -
manya uzaklarda maceraya ôri
şecek gilıi kuvvetli olmadıiı ~ 
japonlarm eııdi..,ci de uyaıumya
lrilirtli. Fakat Çin o~da Al • 
maıı zalaitleriıı 1"&1111UDAS1 p -
...,ıe..e gelinciye kadar japenla
mt ııaınırı dikluıtinclea ka9-= 1 
tır. NiJuıyet ı.u -1e Bedia ile 
Toı.io. .,ıırıısınh lıalı..111 . L Al • 
manlar ia Ç!nden aynlmJl)...&r, 
:t'akat Unk ~ emeller .ı. 
mü~ 'bir tıırnfa bırakılmış olcln~ 

Bunları İta!r da döşlinen kal • 
madı denemez. İtalya harbe gir
meden oradaki muhtelif cereyan- 1 

!arı tetkik eden ı\ vrupalı mu · 
harrirlerin ~""tlzdığt bmı ~yan1 
d.ikkat mal.iimnt umılulur ~iti 
değildir: İlalyamıı eskiden Lond
ra sefiri olan l{ont Grandi InuiJi"l -
İtalyan nıünascbahnl iyil~'iÜrınek 
istiyordu. Fakat harpten (Ok ev
vel· Londradan Komaya çaiırıliı. 
Kont Grandiniıı bir ziimresi var· 
dı. Sonra Mar"1;al Badoğliyonıın 
etrafında Ja bir zümre bulunu -
yordu. Ondan sonra da İngiltere 
11leyhinde ve Almanya lehiltdek; 
nutııklarile, yazılarile, l>i1hawı 
Habe,;isbın harbiııdeıılt~ri .,..·ı..et 
k:-ttnumıs f'lan Sinyor f"arina('.'iain 
p-ııpu vardır. Bu Ja Gramli riiıa
re,ine kal'Şldır. Onunla beraber 
Sinyor Strace de btıhınnyordu. 

İtal» • hükumet reisinin damadı 
ve Haridye Nazırı olan Kont Ci
anonun da bir ziimrcsi vardıl". 
iBunu teşkil edenler de u: faal 
tleğildir. 

Her zümrenin arasındaki dü 
Pince farkları ne olursa olsun İ
talya arlık harbe girmiş bulun -
d.llf.ı.na göre herhalde ergcç Afri
kada faaliyete geçecek ve mütte
fiki Almonyaya bu suretle ırar -
ıiımda bulunacak diye !abmin e
.t.ilme.ktedir. Geçen harpte itaı
ıraııın İııgiltere ve Fransa i:Je Jıe.. 
raber olduğu malılm. Eski Jngiliz 
ı...~vekili Loid Corc lıatıratıntla 
İtalyaııın rnüttefikleriıuı o zanıaıı 
nas.I ya"'-a ettiğini anlatırken 
aııııi!'ı yukan JÖyle y•pp~hr: 

lloğrudaıı do~a İtaly
menafüne taallılk eder hir mesele 
elmadılı(a İtalyanları harekete '"" 
ünırek miittef:Dderia müşterek d .. 
WR yolunda çalıp ıı•k ~k miif
Wil mu~. 

Bu &efeııki -ı.+emı miişteralı: 
....,a&mtla -ı ltın hıt edileeetl 
.- siirillecek elbet. 

• a111ı 
Tuna 'nın yeni nıı r.ıı:I 
Yazuı: A.H.'ID:T ştıKBİi ı;.S• ~ 

ı.ur•' 
Tuna'nın yeni nizatnını ııl" 

. . o\lnı• olan teknik koınısyon · ief .,ır 
ltalya, Romanya ve :,,o' )~C le t.JJ' 
!iği murahadarııun ı ıırıı~•1 11~ır 
Bükreş'te ilk içliınaıuı alo: 0o~· 
tir. Bu içtimanın ehmiy•tuh,~ 

. ":, İli 11ıı . .L 
tası, Sovyeiler Bıru.fi;U. ııl:ı(lP' 
devletleri tarafından . ı.ur ııı•• 
"Avrupa niEanunw,, ıltı.t J/r ·ııı
tcşkil etmesi tabii ol~•, 

1 
\11oııf 

~ma" iştira.kidir. Ha~ık· d• ıııi)' 
ki Alın:ınya, Rou1anya ııın o0' 
ver politikasına iştirjkİll?cı~t'ız:J 
ra Tuna'ya vereceği Jıt.' 111 111

(11;) 
S 1 B. l."' . •. ··ı<l• . •' ovyet er ır ı;;,·ıı ._. .. ' İil p• 

bile istememi~tir. Sn\') etl:.' ıııı~" 
meseleye karşı nl:'lk•- ıt l:•. ~,t<ll" 
caklannı bitdirmt-lcri, ~'aın• 1

1 ,rııtl 
da kendilerinin de bulL;111111 nfC' ~ 
İsteınelcri üzcrin~dir kı, }..o 

ransa davet edilmi~lerdir. il• :ıti· 
Bu!lunla beraber, lt•·I~ a d~'

fak aktctmiş ve biitiin 'fuJl", bll" 
let!criui de etrafma tupl~ 1111501 • 

Iıinan Alnıapya karşısıııfi;ı ,ıııı' 
yet!er Birlii:i koııfrr•nslo< ), (J . pi . 
kalacaktır. Tuna·nın yrn• . Jet'' 
ne olaf'aktır? Bu Jıe-niız bcl~ı. ~·, 
dir. Fakat Tuna ha\ :ıası . ili •1 

nuı hC1<emonyası altına g.r., ~ 
kadar Avrupa ·ı garptcn "'r~ 
ru kat eden bu !ıüdik nchr t ' 
ocluıineJ statüsiu;ü tauztııı 
iki komisyon \·ardı: dcl·,.ıl 

1 - 1S56 Paris ınuh• 'f~ ı 
imzal:ındıi:ı ırada kurulall ... ~ · 

. k' b·· k• .. Alrruna J.:omısronu l '"". d ~ 
yonun vazifesi Tuna ür.erı? ~WJ' 
risderi tanzim etmck!i. 1'?1tılt~ 
nwı oldukça geniş sdf.l.ıll 
ve hatta ~avra~ı bifo \'ardı. iıııl': 

2 - 1911 hıırhinden soıır:ı ,,ı' 
lan:uı .sulh muharlelrile ktld 6' 
Tıı11a beynelmilel k~ıııi •;:~~d; 
komisyonun vazifr,i de v·f'ıt 
ra'da Ulm şehrin~en ~· k~~ı 
lbraire kadar uzanan bır . ~' 
kznJlfar armak ve Jü7ür11 ~it' 11 

tekn;k işl~ri yapmak »•~il 
mül<eld olacktı. AınIZ• ~ 
Tun.anın >.ilahtan tecridiP• 

d ·ki ret e ecd<!i. Jıef ·. 
Şimdi milıverin kararıl~~ıef' 

komisyon da tasfiye edılı:ı b:!b~ 
E~..as.en ;kinci koınis~~·on110 ,1,~ .' 
sa sif.J.h.-;ızlannnya aJt ..,ı~ı~~' ,dı~ 
yetini Alınan)a. twımaı.I j1.l!I'' 
mnliımd r ki Ve a~ 'oa ·ı.ııs": 
ya 'nm diiier aehirlrri ole sı . -~~ 
luımıo ve SC'.TÜ;dere açı!JıtA ııtld 
Aiıo.aııva b 'ı:ü~ümkri Ull' 11' 

• ·b·ı·· . . AJnı:uıl.a'· _,., capuu ı 111rm•...alL . ' .i .,r 
aa".uı.a siliJısJTlanmı~a • 1 • 1~ /! lıül..-ümleriai de lııı arada ı~~· 
mP, oldular Tuna A•"Tııl'• ~v· 
yonunun. se!ilıiyetkri lıD ~ı 
ki bazı hülı::i:nılerini H lıll 51ııı•'. ayrı bir balra..r.t ahip ol·o~ı~ 1!1. 
Ronıaa,'a. kendi hüküın."'.' ,,.,~ · 
lıınna aykırı görmek~c~ 
t.u komısyon on u; · 

0 
., 

bir'11de bu noktada BoJJtll ~,, · 
-er,,..,- • tatmin edecek kara•lar ' 

1 
, 

Simdi her iki kuı:üsrn, .ıa ·ı<~ 
~ilm~ktcJir. Alınaı:,arı!ıf:ı.iı 
beri taldıt rttiği gar~· jlİ <'~ 
lıir Al n ne.hri ""''T' . f~ 
m kıL Filhaltiluı fili ula"1 .. ~-~ 
lın,.-ün ö.rle bir ,·aziyett~rııl'. 
tıi;ı üoıı.aue~gcn kasa_!' ii ~ 
Roman;ada unı döküld 11~ ;~ 
kadar nehir boyUDcn bu~iil' ıı? ~
leketler :va tlağr11dan d~r ,ııl"" 
man~·arun işgali, ·ahnt d• tıı#~ 
ya'nın nüfuz n tabiiyeti 'se~ ~· 
dır. Bu ..-azi, eıt~ Tuna ~ •< ' ... 

··ı....,ı·· " olarak Abnam a'ıu bu r. ~ , 
;;ı :altına ;irmi a:tunuY(,ıı .~ 
di Bükreo't.o Alman•a btl ıııf~ i"~ 
:vcte kukııki bir r;c)UI ..-er~, ,il~. 
teyeeektir. Ve bwıa ıtl ~ !>,. 
olacağıı:dan ~ii}lhc edilrıH 

1 
Jı':;,, 

eak elıoıuhcili loi r noktJlY -ı; ·r . • ıll Jı! 
latmak lizımd1r: Tun• 11 

•• ~· ,. 
iO!ıtlV'" .,, 

ı ınnımti A vrıına n ;;ı•' ıJ" 
cüzünden ilk-rettir. JlarP ~ ~ 
lenmedikee. nilıai bir nV-• .ı•1 
rulması ltahis mr,·ıuu ~ j, 
Şu halde Tuna niuuıı. ~1 ~' 
malrta olan Avrupa nıX wiıt ·il"' 
muvak.kattir. Ve bu Jı•J>İS' 111 

ela~ağı rejim anca~ h•;,,ıı~ 
yetinden <eara belli ola~· 1 

Blrlnılziil De~Jı 
HıplmiziD D~ 

·ı .sile Bayram vesı e ı 
.h 'kA panı.ıır 
ı tı ara sa "'' -. 

!<"!"'":."" Çarşıkapıda oturarı . 0 ~ 1""::AJ. 
H ·ı . 1'\)lct ti"'. 

rnnlZdan B. 1 mı tilt 1"l .,ııı 
c- Bayram münasebe fi:1dilrd1,, 

fanill, gömtrk, çoraP t:ı ,e11jf ~r 
bile ban aç:ıJ<gözlcr, hat_ 

111 
dil"•! 

lar taartından arttırıldl~ıtic!"n ~· 
alııı verlJ!e ıördürn! .. ~ P• S fil)" 
kuruı olan mendiller 1 •

5 
Jile çC 

ruşlt~k fanilAiar 125 e, 1 
1 ıi,ı 

!ar 20 lruruşa çı~rııırı~·gıı.-ı t~ 
AJ~kadarlar bu ge!ıŞ i.P ~oo 

yükselmesini acaba nıc; ,r 
etmiyorlar?.. • çor9:; 

Yok33 bir m~dil 'fit'! ırol e "' 
tıcısında da !iatıarı ıı:on is1"ııt"'Jl" 
iı;in 'iat müra!Utbe ıc:.~·- # 
dan karar mı aıınak tr011P° 
lediyenin bu Jı:abil ıı:on 
memur yok .nw "'> 



Polis araştırma
lar yapıyor 

\soN24SAATf 
içindeki 

Hadiseler 
(Bu yazının metinleri Ana.. 
dolu Ajansı bültenlerinden 
alınmıştır.) 

Te!Jıis eden: MUAMMER ALATUR 

Amerika Marti
nik adasını işga
ltemi hazırlanıyor 

Vaşington 31 (A. A.) - F1orida'da 
Keywest limanında bulunan 5 torpido 
muhribi ile 17 bombardunan layyare
sinjn ve erzak gemilerinin hareket ~1-
mesi için emir verilmiştir. Bu emir 
bır tok mi.italealara sebep olmaktadır. 
Amerıka gemilerinin hareketinin Fr.ın-

Atina 31 (A.A.) - Polis. şüpheli 
eşhasın bulunduğu yerlerde aras
tırmalara devam ediyor. 

Son 24 saat içinde Yunan - İtal
;;:an cephesinden gelen haberlere 
göre, İtalyanların Yunanlılara 
karşı yaptıkları başlıca hücum sa· 
hil boyunca ol:mus ve İtalyanlar 
burada iki hrka kullanmışlardır. 
İtalyanların huduttan tahminen 
sekiz kilometnı kadar ilerliyerek 
Filostonise geldikleri anlaşılmak· 
tadır. İtalyanlar, Arnavutlukta 
bulundurdukları zırhlı hrkalarını 
kullanmamışlardır. 

u an 
hat ı-
a n 1 O r s~nın . Mart~nik adasındaki karışık va-

zıyet ıle aLl.kn.dar olduğu zannedılıyor. 

1i aıy .. 
1 

Kral Metaksasla 
i . an m u ro· go""ru""ştu·· 
~t .t·ııy:>~l rle 

9 bi biçildi 
ttikt L . 

Alina 31 (A.A.)- Yunan Kralı 
Jorj, Başvekıl l\felnksası zirnret 
ederek, ken<lisile bir müdde-t gö
riişnıii ttir. Halk Kralı alkı~la -

Korcnte yeni 
bir hücum 

Londra 31 (A.A.) - Belgrattan 
gelen haberlere <!Öre üc dalga hll· 
!inde seyreden ltalvar tavvarPlcri 
Koıent kanalına h~cum etmişle-r
dır. 

İtalyan kuvvelleri evvelden ha
zırlanın.ıs mevzilerinde bulunan a
sıl Yunan kuvvetlerile henüz tam 
bir tenıa'a geçmiş değildirler. Flo
rina istikametinde de ınünferit 
müs:ıdenıeler olmaktadır. 

,, tr.i ltalyan tebe-
, \ev~if edildi, .ilk 
.et; esirleri geliyor 

'a 31 (A.A.)- Iw~ \erın 
~kı hc;s:usi ıruhabırı• cıen: 

< ' ıt . ceµ" s.~de r.foke -
,~ntırkasında bulunan Yu

rın1n bjr iki mC\'"lıın ge
~ oım'.ısma rağmen kırıl

~dui(u son haberlerden aıı-

mıshr. · 
Deuiz ınüste~arı da donanınayı 

tefli~ etrni.ş ve mürettebata hita
ben hir nutuk söyliyerek bilhassa 
dcn1i~ir ki: •Vatanınıızın san ve 
şert'fi için ecdadın1ız ~ibi ~arpı
snr~;yını·!dan ve zaferi kazanaca -
ğın·zrlan eminim.~ 

Rövterin Seliıniklekı muhabiri -
nin t·iidirdiQine cör.!, Y Ufia:-' istan 
hesaıbına Sovvet Rusvad.'.ı ıınal e
dilmış olan 154 tayyare Selfuııı(e 

gelmiştir. Bunların ara_ ında 45 
bombardıman tayyaresi vardır. Di
j!erleri avcı tavvareleridır. 

İngiliz radyosu spikeri bu haber-J 
!eri vermekle beraber, büyük bir 
ıhtiyat kaydı ıle telakki edilmesini 
de ilave ediyor. 

Yunan tebliğine ı:örc, İtalyan 
kıtaatı kendilerini şiddetle mü -
dafaa eden Yunan kıt'alarına ta
arruzu devam etmektedir. İtalyan 
tavvarcleri bazı eskeri hedeflere 
hücutnlnr -.·:lnmı~arsa da, zarar 
ilı.a edememişlerdir. 

İtalyan tebliği, İtalyan kuvvet
lerinin Yunan topraklarında ön. 
müfrezelerin mtıkavemetini kıra
rak ilerlcyi!~lerine devam ettik -
!erini bildirmektedir. 

11-J~ tadır. 
~ ~ A!ıı avcı kıtaatı, bu m.n-
lar ltluıunalctadır. Faka l Yu
!~n bakıki mcvzitcrını ta -
~k için İtalyan loP\'USU 

t Ilı. Yapılmış olan bır. en
.,Q; llslesna olmak uzere ltal
'"<ı 'l>ııd..iye kadar mühım bır 

~~reket yapmamışlardır. 
e

0 
Yunan kumandanlığı, 

~ ahasına olursa olsun mev.. :~aiaza ve her taarru -
af;a:1ılrnesini, ancak mevzii 
.. ~ ıvcılJeri ıstismar etmek 
lıı Une kıyam olunmamasını 
~ ''tır. 

e~di·· •ly ~>rne ı;;re bir mıntaka· 
'lıı an_lar, mükemmel surette 
:ir;~ılmiş ve bclırsiz bır ha

d· llı:ş olan mıt_;ah-<iz yuva
,;.1 ~mu~ler ve adeta ot gıbı 
"erdir 
'lı.ı . 
~ ntakatlaki kııman<lan. İ-

'ıı-,:t1'n ın uj!r"mış olrlu1darı lıe
'\..'.'\'u.tı lstıfilde .,dprrk du,;manı 

'.ir ·U-k arazısınc kadc.u t.ıltıp 
, ~· _F1kat bu guı:el muvaf

ıılcıanı, muv:rkkatrn kuman -
t '\ azled,lnıt:kle odt•nıl{tır. 

, <Ilı \!tactar Selinıi;e .;u k"dar 
~rı, ·o.ırp e,:;ırı. ,ge~nı ı~ttr 
~İl>~ımaıi Yuııanıı.taı '1.t ol

' h··' .?urada da lım•uk bir 
a Uku~ sürmektedır. Aske-

'ııııı '. 1 ıle i• adamları 'V\u<0-
~raııtığı blôrun böyle bir 
· e ~oreceıtını talın1111 et· 

.. ~u"~ •çok erken atlamış. ol
"Yan cı.ınektedır. 

Polonya Cumhur 
Reisinin Yunan 
Kralına • 

mesajı 
Londra 31 (A.A.) - Polonya 

Cumhurreisi Yunan Kralı Jorj';ı. 
gonderdiiıi bir mesaida bilhassa 
dıyor ki: cPolonya milletinın Yu
nan milletine karsı duvduittı dost
luk hislerıni size arzcvlerım.• 

Poloııva Cumhurreisi bu mesa· 
jında Yunanistanın zaferi kazana
cağına olan kanaatinı ızhar evle -
mıstır. 

Belgrat 31 (A.A .. ) - Stefani a -
iansından: 

Devam etmekte olan Fena ha -
valar, Yugoslavyanın bircok ver
lerinde telgraf ve telefon hatlarını 
tahrip etmiş \•e hasarata SC'bebıyet 
vl"rmistır. 

İTALYAN FILUSU ARTIK HARPTE.."! 
KAÇAl\olAZ 

Londra: 31 (A. A.) - İngiliz resmi 
makamları tecavUzc karliı \'Crilmi~ o
lan garantinin tatbıki olö.ı-dk lngılLcre
nin Yunani~tana ı~ellmenin en geniş 

mana.sile a~:kcrl nı L. •.• ~hcrctın1 vermek.
te olduğw1u bild;rır.ektedir. 

Yunan is tanda nı ucadele başlamış ve 
bunun üzerine ltıKılız g:u:anl13 derhal 
hareke!,,_._ geçınistır. 

Bir Arı.ıa\~ul hJydudu h.idise:sind~
beri Yunanistana karşı takip olunan 
tehdıt ve sinir haı·binı, Musolinı doj
ruda!1 dCJ.!:ı-uya bı tec:t\'Uı hareketine 
inku· I) ellirmiştir. 
Şin1diye kadar, İtaly_:ı filosu, deniz

Jerehakimiyeti ~E'>he götürnıiyen İn

gil.4 filosu ile boy ölçu rnekten bazı 
çekingenlik _gö.slc-rmiştır. Fdkat ~iındi 

Yunan ,ahillcri et.r~iında vukua gele
cek hild!!>Cler, i~alyan filosu ile ç;trpış
nıalaı·J. :;cbeb;ycl ver:nckten hah kal-
ınıyacak ve Ita!y·ııı fılo u, ihtiyatkar 
'\aı.iyellni btrak.lti:lk rne<"bur.yeiını h.i:;-

sedl'<'l'ktır. 

Alman - Fransız iş birli
ği ltalyada beğanilmedi 

( 1 inci satıtlrden devam ) ı 
2- Bu. Fransanln mih\·cr dahi

linde kendi .Hrini alma~ı korku -
sundan dola\ı ltal~oda endi~e do
ğurınu"tur. 

Ing..1.iz hilklı.ıncti, Yuna.nistana, Me

l:lksa hü.kümetinin talebi üzerine de
nız ve hava yardımı yc;ıpnıak için bü

tün h•dbir\cri alırken, Yunan yar1m
;;ıdasın:.ı teı.:a.vü~wı un1umi ve diı,loına
W,;. nt!li~lerinı de çok bUyuk bir ~Lika 
ile takip eylcnıckı.edır. 

3-- Iı~ransa, ~iındı muvakkat sul
hun bih.llıare İtalvayı tatnuıı u;;in 
dt·~i~Lırı lip değiştirilını)·eceğiııi 
b'.lntcdifrinden dolayı, şüphe itin
dedir, 

4--- Fransaııın pazarlığı n~ de
receye kadar yttpıp :yaµnu:vacı.)i;ı, 
tan1an1il~ Ingiltz n1uka\"enıetine 
ba~lı bulunmaktadır. 

İngiliz e!kj_rt u:nuııüyr;:-,j, kı.;ymetı 

her türlü takdirin fe\•:i.uıdc tarihi ve 
artistik hazineler lcjkil td(~n Elen şe
hirl('~inin boınbardınıanı nıeselesi ile 
aliikad:ır olınakt.D.dıı. At1n:ının ~t~rbest 

şehir bulundı.1:"1 llakk1nU.1ki \'unan 
deklarasyonuna rag;nıea, Atı~1:1da beş 

alarm işareti verilmiştir, Fak:ıt hlç bir 

bon1ba atıhn;lmlşlır. Yunan hiı.küme-

tinın t..:ılelıine 1Lal3·Jn muıe~ın.l~ırı he
' .. uuz hıç hır cevap vermeını~Lir .• ı\.lina-

da oıur<.ın lngih-L tebaası, bu ce"· .. bın 

ATİNADA VAZİYET 
Atina ajansı şehrin ınanzara~n

nı ~öyle (arif ediyor: Caddeler, 
cepheye asker taşıyan otobüslerle 
doludur. Dün halk, Kralı \'e :ite -
taksa.<ı alkışlnn:"k için umumi ka
rargah civarında bütün gtin bek
lemiştir. Gece, hiikumet makam· 
lannın esas servi~leriue lüzumu 
olanından maada bütün diğer e· 
lektrik ce>(yanları kesilmistir. 
Halk ı"klann '<iindürülmcsi hak
kındaki talimatı memm•niyetle 
kabul etmiştir. 

Atina. İtalvan tayyare-1er1 tara
fından bomhardıman edildiği tak
dirde, İn~iliz \·e Yunan tayprele
rinın d(' Ronı&.\'I bomhardınıan e
deceklerine dair bildiril.ıı haber, 
holk tarafından büyük hır mem· 
nuni'.'·eile kar~ılanmıstır 
Yunanbıtanda umumi ~('fcrbcrlik 

coitrafi sebepler dolnyısile giiç -
lüklede karşıla$maktadır. Fnkat 
nıuhas.amatın başlan1asından ~v -
\•el General l\letaksasın idaresin· 
de yapılan l'enelkıırmay mesaisi 
şimdi semerel<"rini verınekle ve 
planlar hiçbir engel~ tesadüf et
meden tatbik cdılmektedir. 
l\IUHArtEBE HAKKIJ'iD,\ BAZI 

TAFSİL.\T 
Diio. Yunanistan. Yugoslavya 

ve Arnavutluk hudutlarının illi -
sak ııokta:--ını teşkil• cd•·n Prec;pa 
gölü ınınta · a~ında Görice istika -
metinden gelen top se"'l('l'İ işitil -
mistir. Göriccdc tahaı;;c:üt etmiş 
lıulıın'n İtah•anlarm, Florinaya 
doğru dal!lardan bir ilerlcnıe :vap
nıağa teselılı:.is ettikleri sanılmak
tadır. l ''t dınrlar kı. IJ.iiyle 

ı, l'~?.ar giinti Crr eral 
, ~a 'eh<' t ., 3 am•nda bil
,,~ du 'll taarruza derhal geç-

Bu ınüsahitlere nazaran. 'Fran
sız - Alman prensip anlaşnıaı..1:1ın 
tatbiki ·•~r:tih hakkınıtaki 1111.iza
kerelcr pek mı:hl 'mel olarak bi· 
dayettc zunnedildiğinden ('ok da
ha güç olacaktır. 

alınına. ından C\ vel tahliye olt•11:11;.1a- 1 
caktır. 

Üc ital~·an tayyaresi rıorina ü
zerinde uc:ınu~1oıa da, boınba atnıa
mL•lardır. Yağ-mur ve alcak bu
lutlar bu mıntakada taarruz hare-rı,. lJ •d rdi. 

1
1 :';ıt~~lt ı- ı.ıdudundan gC'len 
!\:, 1 · ho0 ·l~rl:ı Yunanlılar 
~u.•'>'ck·t bır takım hadı - LAVAL PARİSTE 

Paris 31 (A.ı\. l - D. N. B. La· 
val. hıırava ge!nıiştır. Hafta so
nuna kador bıır;ıda knlarnktır. 

~ h,:ua ı:elr-ış ulduiıuna daır 
t • 1 ~

1 ' t.2'rt tekz;p etmıs ve 
hııı "Oından evvel kar~ı kar

!ıı.,. Unan ltalvan ve Yunan 
\. <ta4' 0 ın kardrs<;e g~ınmekte 
:<ı. 01rıllda heclın·.ler te"lt el _ nelerın r.-k<>lesı olup Amerıkava 
L dtıkJ J VeViı başka bir tarafa COOdf>rllmek \ ~ı.. armı sov MDL,lır. "' ·•-ı. üzere vapurlara vükle\ılrneiıe ama-SeG«ar. si:mdive kadar hava- dedır 
Sola nı~,. taarruz etmemısler- Sclanıkle buluna nlakrıben 500 N ı°'kte iıc e:ı'<"edM"Jberı bü- İlalvan ıebaası. tevkıf edılml.s ıse 

t • ~ndıirulm~kte veva de Almanlar henüz serbestce aez-
ı,,., ekt«lir Ve tvavare mektedırler. 

~~t""'"•la rıh her aJı harekete Bütün arabalar ve otomobiller ve 
VeJ t1Tıadedir. hatta bısikletler m!lsadere edilıru$-

r ,'"• i:rın oencerelcri kaoah- tır. 
tıır erleri rna,; lambalarla Seferberlik sür'at ve ınültemme-
~./tte t0nvrr edılmektedır. livetle vapılmaktadır. Siıvıik bir 
''a ı:, <kılaşan e:ruplar vıldızlı sevk hü-k1lm sürmek\cdı•. Yunan 
"tin ltnıakta ve ltah·an tay- kıtaatı. Arnavutluk ce!Jhesıne bal· 
~ '1ı •ıı Patras'da oldui!u eıbi kı nalkısları arasındo !!itmektedir. 
ı,..~ a..~evıvatmı kırmalı: ıcın A.>kerlcr. c<?nhed<'k' sılah arkadas-

7•1 vau10 vav.am .. ytıcakla - larınıo dü.$n1ana karsı t?<istennıs 

TÜRKİYE İLE ALAKADAR \"AZİYET 

Man('!ıesler Guard:anın dipırı.n1atik 

muha!Tırı, Turk•:·e ıle al-&k::ıdar v;ızi

yeti sarLh :.urelt\! ~oy~e huiJsa eln1ek
tedır: 

Bizim yardımımııa ilci.vct<'n Yuna
nistan.ı 1.'iukıycnın dogı udaıı doğ

ı·uya a:.keri yardımı, hıç olnı.ızsa 

bıdayetlerde beklenıncınE."lidtr. Ikt 
mcrnlckct arasın•la ıkı dosLluk müna
sebeUcı-ı bu.hın :ık!J \'e Yunaınstanın 

n1uk:ıdcleratı TıirKıye için bUyük eheın
mıyetı haız olmakla beraber, Türkıye, 
bıJınu· de, Yw1anLSLaı:ıın yanıbaşında 

mi.ıcadele hususunda bağlı değildir. 

1'Urkıyenın, Yunanistana karşı. BaJ
kan antaı:ıtından dolt-ln askeri taahhut
lerı vardır. Balkan •·ıt.antı, mevcut lıu

dutıan garantı u;ın yapılm1,ş bır mın

tıtka\'i anla~m<ıdır, takat bu anlaşma
da, aklt bır Balkan devletinin B.::ılkan
lar nar-icı bı.r devlet t.ara!ından hucu

ma uğranıası takdirındc bır Balkan 
devlE'tı, Balkan harıci nll.itecavız ıehu1e 

harekete geçerse. kaCŞllık.lı yardun yapL 

lac-ağı hak.kında bır kayıt mevcuttw-. Bu N er ~e sormaktadırlar. oldukları mukavemet·-~n cel=aret al· 
' ar~ 50 kactar acık renkti almakla v~ ,-akında ftalvanları kayıd. bılha>SJ, Balkanlar haricı bır 

(' bır 111 haslaoeıc1ndanberi Adrıvatik t.IE-nızıne kadar sürecek- devlete Btılgarı!'lanın yardımtna kar,ı 
r 'ilci,. <:iurmaktad:r le"'nı u· ~.ı·. ntmelrt~-rı~r. k j 1 d ç ri ... '" ~ ,.. ~ ~ onu muş bu unı~.vor u. J.nkU Bulga-

•ı.c r ntr~oolara vüz bınlerce Dun bırr·•1k daıilı 1n::anlar Seıa- rtsta.n Balkan antantı azasından d~ğil-
~rııı.1:- kıvmetinde turun ver- nik ıstasvccıunda ıravd1 calıvor - <lir ve tadHci bır sıyaoeı ıutmuş bulu-
·~ .Bu tiitunler. son ;e- !ardı. ouyordu 

SEK ER BA l".:'R~A~M~IN~'D~A'.:=::_::. E='F=i'='s==s""ı=a===T=,Ü::, R:'.'K':""J:':'.,.İL==l\n:;.=GO~ .. R;;;,;•:;;;C=E.=.,=S=İN=' =İZ=.======== 

A 
lıay 1 anı ... ., ı!,. ...- .ı .. komik salınelerl• dolu HAXİKULAl>E komedi Baş Rollerde: 

~L\lı ~-IAZIM - VASFI- CAHi DE 
B . PERıHAN-NECDET-KARAKAŞ-ELEFTERIYA-REFIK-KADRf 
~ Akşam i P E K ve S A R A Y Sinemalarında 

11"'•1 ilave, Sehrimizdeki CU lllHURİYET BAYRAbll muasimi bütüa teferrüalile 

Bu Flim Ba amda IZMIRDE ELHAMRA Sinemasında «im 

katına engel olmaktadır. Havanın 
değiştte(:i de pek muhtemel gö
rünmenıckted.ir. 

TÜRKİYE!IOİN VAZİYETİ 
İtalyan - Yunan r1uharebesin

den bahseden İngiliz gazeteleri ay
ni zamanda Türkiyenin de vaziye
tine temns etmektcdirlıer. 

•Tnyınis .. diyor ki: «:,1uhtemel
dir ki. 'l'ürk.iyc ve k~ndi~inin Ve
nedik sarayından M1tlohai tarafın
dan yapılan vidin İçind~ bulun
duğuna dikkat etmiş obun. 

Böyle ise şüphesiz ki Tıirkiye 
kendisine karşı yapılmış olan ta· 
abhüdun de Yunanis!ana yapılan 
taahhütle ayni kıymette olduğu -
nu görerek tedafüi hir vaziyet al
mıştır. Bu taarruzun Türkiyek 
yanacaltı a~ü !amelleri şiındttlen 
takdir etmek güçtür, fakat az çok 
bir emniyetle iddia olu11.abilir ki 
Bulgaristandaki harp oartisi Kral 
Borisin alm1s olduf.u vaziyete raf
men Bulgaristnnı ccnu bi Make -
donı·aya ve bilhassa Selilniğe kar
şı sürükliyecek olursa Türkiye 
Yuııaııistanı arkasından hançer -
lcnmesinc m3ni olmak üzere bj .. 
maye kanatları altına alacaktır.• 
BULGARİSTANIN VAZİYETİ 
•Ta,·mis. gazetesi. İngiltereoin. 

Yunanistana her türlii yardnnı ya
paca~nı ~·azd1ktaıı sonra, BuJga
ri~tanın \·aziyctine geçerek diyor 
kı: 

"t'ilhakıka mihnr devletleri 
d;.,ıon1asisi, Bulgaristan dahilin
de bazı eski husumetleri, askeri 
rüesanın hırslarını \'e Ege denizi

ı nr n1~hr('ç arzusunu bir entrika 
zemini ittihaz edebilirler. Mihver 
devletlerinin gayesi, bitaraflığını 
muhafazaya cah<an Rral Borisin 

1 gavretlerini kırnıağ"a n1atuf ola
bilir. Bulli[arislan hududunda ve 
şarki Trakyacla çok kuvvetli mev
zilere malik olan Türkleri.o yeai 
bir vaziyet hasıl oluncıya kaohrr 
çok mühim mürakabe rolii ifa &-. . 

Üniversitelilerin . . 
paso ışı 

Üniversite talebelerine verilecek 
veıai ti nakliye paso lan için Mü -
nekale V e.kaletine gönderilen ra
PQra henüz hir cevap ırelmemiştir. 
Halbuki önümüzdeki pazartesi ıtii
nünden itibaren Üniversitelilerin 
ellerindeki pasolar muteber sayıl
ını vacak.tır. :Şavram tatili müna -
sebetile o J?ii.ne kadar da ceva'P ııel· 
mivecei!i tahmin olunmaktadır. 

Binaenaleyh Ümversiteliler ce -
vaba intizaren vesaiti nakliyede 
taıı:n biletle sevııhate meclıur kala
caklardır. 

Re.ktörlüitün t~ talebeleri 
alAkadar eden bu işle elı<!!mlnivetle 
mesırul olması ~ şimdiki paoolan 
cevaba kadar temdit e1ımesi Jazım.. 
dır. 
Diğer taraftan hariçte ca.lısan i:l

niversttelilere paso verilmemesi 
hakkındaki projenin hlç de doltru 
ohnadJihnı ve fakir talebeler tah
sillerine devam edebilmek için ha
rıcte calısttklanndan asıl bunların 
himavesi icabettiitini vazm.ısl:>k 
Vekaletin de bu noktai nazarda ol
duilu ve pasolar için bir tefrik ya
pılmasının tensip edilmedi/ti anla
sılmaktadır. Binaenalevh pasoların 
her talebeye ve ikametgah kavdı 
sart olmaksızın verilecelli kuvvetle 
tahmin olunmaktadır. 

•Deyli Telgraf. şunları ilave &
eliyor: •Türkiye, İtalyan taarruzu
nu nüski.irtnıek i~in Yunanistana 
yardım etmekle mükellef deiiJ. -
clir. Buna rağmen İtah·anm hmı
larından çekinmekte haklıdır. E
ge denizi sahilindeki arazi İtal
-an işırali allına düşe<:ek olursa, 
Türkiyenin siyasi ve iktısadi men
faatlerine karşı bir tehlike teşkil 
edeceğine şüphe yoktur.• 

BİTLER TAVASSUT MU 
EDECEK? 

Bazı Amerikan gazeteleri Sofya 
ve Belgrattan aldıkları haberlere 
atfen, Hitlerin Yunan - İtalyan 
harbine J;ir nihayet vermeğe ça
lışmakta olduğ'unu yazmaktadırlar. 

•Nevyork Herald Tribiin• gaze
tesinin Sofya muhabirine göre, 
Bulgar siyasi me1ıafi1inde Yuna
nistanın isti13sından Bitlerin ha
berdar edilmediği beyan edil -
ınektcdir. Almanya, Yunanistanı.n 
İtalya tarafından i•ıı-alini endişe 
ile karşılamaktadır. 

Alman mehafili Yunan • İtal
yan ihtililfının mevsimsiz olduğu 
miitaleascndadır. Berlinde Türki
yenin bu ihtilafa melhuz müdaha
lesınden korkulmaktadır. 

HELLİYİ BATlRAN İTALYAN 
TORPİLİ 

Yunan gazeteleri. Hellrvı batıran 
İtalyan . torpılinin bir parçasının 
foto.ı:ıranarını nesretmektedir. Tor
piLn nı.mıarası ve İtalyanca vazı -
lar. bu torpillennıenın kıınler ta -
rafından yapıldııtına şiiphe bırak
mamaktadır. Maliundur k.ı. Stefani 
aiansı, bır zamanlar bu torı:ıillen
menin İnailizler tarafından vaıııl
dıi\ını ileri sürmii;;W.. 

Gazeteler, bu hadıse hakkında 
o vakit resmen hiçbrr ses crkarma
mıs olan Yunaıi.ıstan ıçın, simdi söz 
söylemek zamanı ~ldıiııni de i!i
ve etmektedırler. 

FRANSIZ ALMAN İS BİRLİGİ 
Fransız devlet reoo Mansa.l Pe

ten. dün radyoda bütün Fr:ı.nsız -
lara hitaben bır nutuk ><()v!em~ 
tir. Maresal bu nutkunda bilhasSll 
demistir kı: 

·-Geçen O<'TSP:nte Alman saıı.
sölvesıle ııo.-ıisıum. Bu buluşma, 
ümıller uvı:ıdırdı endiseleı do -
~urdu. Galıo mavtıip arasmda bu 
bulu~ma meml<>kPl:miz i<ı:n ilk kal 
-knırr:.adır. li'Uhrt'r'ıo davt?tine ser
ocstec ioırbet ettnn Bunda Führer 
'"rafından hıcbır tazvık voktur. 
Almonva iJc is birli~n1 prensin o
larak kabul ettim. &ı ıs bırlij!inm 
serJıti bıl':ibare J?öriışülec~ktır. Bu 
suretle yaltında Fransannı ıztırahı 
a.zalaeak, Esırlermı.ızin mukadde -
ratı dtlzelecektır. 

Mütareke, nihırvet ııulh demek 
deltildır. Fransarun ııalihe karsı 
müteaddrt medı~ımetlen vardır. 
Fakat hic olmazsa Fransa m.Jrüm.. 
randır. Bu siyaset ben.im sıyase -
timdir. Tarih yalnız beni muha -
keme edecektir. Sizlere S'İ'mdİTe 
k •. Jar bir baba lisan1 kullandnn .. 
Simdi bir sef lisanı lrullanıvonan. 
Benını arkamdan geliniz ve ebedi 
Fransava itimat ediniz.• 
İNGİLTEREYE Ai'\IBRİKANIN 

YENi Y ABDIMLARI 
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İtalya hü:lya 
peşinde 
koşuyor 
(Bıışmoka!edeıı detıcım) 

dan daha büyült bir ltııvvet ala
calı: ve mukavemet kararında 
kendi kenclisiııi daha çok leşçi 
edecektir, 

Cumhuriyeş bayramr 
neş'e içinde geçti 

( 1 inci sahif!'den d~>am ) 
köve kadar her yerde yapılan' top. 
lantılar; Ebedi $ef Atatürkün aziz 
hatıralarının anılmasına ve Mi!U 
$efimiz İnönüne karsı bütün mil
letoe duyulan sonsuz baltlılıkla 
sevgi hislerinin ifade ve teyidine 
vesile vermistir. 

iki tüccarbir bakkal 
sürgün edilecek 

Kozanda Ahmet Türker isminde 
bir bakkal kalay mevcudu varken 
müşterilere: c- Hic kalayım yok> 
ded:iifuıden tevkif edilmiş muha-

AnlttŞl!ıyor ki, İtalyanlar he -
taplarıntla aldandılar '"' <kuru -
sıkı· bir tehdit ile Yonan.istmu 
çiğneyip veya teslim alıp asıl 
maksatları üzerine ıelebileceld&
rini saıuıru,r. Fakat, Yunan mu
kavemeti bu şekilde tecelli edince 
İtalyaya ve İtalya gilai düşünen-
lere bes'.lp ve talun.in hiç de yir kemesi neticesinde 2 yıl Uardine 
ohnıunıştır. Bilil:is, $imdiden son- sürırüne ve 525 lira ai?ır para ceza-
ra derin deriıı. dfişünmek ve bu sına mahkUm edilmiştir. Yine A-
hareketia C1>Zıwna çarpılmak dev- danada Ali füıdaJı: ısminde biP ti-
resi baş~tır- Bir defa herşeyin carethane salı.i.bi de 180 kuruş de-
başında şnnlar anla:plmıştır: iterinde olan bir makine parçasını 

A- Arnavutluktan dışarıya ta- 300 kurusa sattıiiından hakkında 
şahilnıek için İtalyaya hiçbir sa- takibata ıreçilmistir. 12:!Ttitte m;ı. -
hada serbest yol yoktur. Huduttan_ nifatura ve iplik ticareti!" '.;;ti.ga] e-
ayak atan her adım kmlımya den Osman Bayrakta~ ısmindP hi;'! 
mahkumdur ve İtalyan ihtirasının de makarası mevcutken "'.!ZI müş-
wıandığı en son noktaya kadar bü- teri terzilere cmakaram vok!. de-
tiln yolda İtalva için yalnız ölüm dii!inden ve Tacettin isminde bln-
çukurlan açılmıştır. ne. yirmi beş kuruşluk mpi4ravı 

B- İtalya Yunanista11a taa:rrnz vu.z kurusa sattığından te,"Ki! Pdi-
etmekle bütün Balkanblara millt lip iki yıl siirııüne. 500 lira ai(ır 
intibah, mukavemet ve müdafaa para ceuısın;ı. mahkiım edilmiştir. 
yolunda yeni bir azim aşılamış Bir top kaput bezmi 936 kurusa 
olmakla kalınıı:m.ış, Arnavutluk - satması icabederker. 1350 kurusa 
taki vasiy.,tini tehlikeye düşür - sattığından tevkif olunan Adanalı 
düğü kadar binnef.s ve bizzat İta!- tüecar Mehmet oglu Mehmet Ba-
yayı. döituıek fırsatını da \'ermi.- k 2 
tir. Italya değil Yunanistaııa te- ca sı.z yı.J müddetle Konvava sür-

l?Üne ve 500 lira para cezasına mah-
<aviiz etmek ,bilakis Yunan top- kiım olunmuştur, 
rak ve adalarında İngiliz hna ve --<>--
denir; üsleri kurulmamasını temin 
etmek için üstelik rüş,·et bile ver- Münakuaya sokulmıya.cak 
mek vaziyetinde olmayı düşün - bir tüccar 
'lneli idi. Pek az zaman sonra Kor- ı. İs!ıak M&'!ller isminde bir mö
foclnn, Kefaloıiyadan, Yany:ıdan, , teahhidin şehrimizde iştiralı: etii!i 
Prevezeden, Patras'an şu ve bu bir müna.kasav alıiel karıstıiı tek-
garp iislerinden kalkacak İngiliz - mil vilayetlere bi!dirilmis v.. mu-
Yunan bombardıman tanarelerl mailevhin 2 yıl müddetle hiçbir 
mulıakkak ki İtalyaya Adriyatikte münakasava iştirak ettirilmemesi 
ve İtalyan yarınıadasında göz aç- tebliğ olunrııustur. 
tırmıya.caklar ve Yunan~tana te- --o-
eavüzün neye malolduğunu ve ola- Çine Birmaayadan si
bilecejtinı anlatacaklardır. Ayni 
zamanda Akdenizdeki Yunan ada- lah gönderiliyor 
ları ve Girit 12 adanın bütiin mu· 
va'3lasını da ke=.iye ~·arıyacak Londra 31 (A. A.) - Mosko•·a rad-
ve bu adalar mefllıç bale sokulup yosu Almanca n~riya.tında. Birn1anya 
bir miiddet sonra te!llim dahl alı- yolu ile Çine si.Uh gt>0derilrnesine do-
nabilecekfu. vam edi1di,'!ini bildirmİit.r. 

C-- Yunan ileri hareketi Arna
vutluğu dahi beklediği umumi is
yana sevkedec:ek, İtalyanlar gns
hettikleri Arnavutluk istiklalinin 
alımı kat kat fazlası ile Arnavut 
retelerine ve vatanperverlerine 

SADAK.Al FITIR 
En tyi iyi 

K. K. 
Bui!davdan : 23 20 
Ar nadan : 40 34 

son 
K 
17 
27 

ödi vecPklerdir, ı ;iiiiiiiiiiİiiiİİİİi!iiiiii~~iiiiiiii~ Har~katın ilk safhaları ne olursa I; 
obun, hatta İtalyanlar İçin bir AS' nı" 

Üzümden : 117 100 84 

miktar a~ru:vebilmek dah> bshis .1\. Sinemada 
Bavram münasebctile 

2 büyük ve güzel film birden 

MONiR HUREOOİH 
HAZIM - FERiHA • 

NEVZAT 
tarafından oynanmış en büyük 

Türkçe <ödü ve şarkılı film 

AllAHIN CENNETİ 

mevzuu olsa İtalya hesabmda al
danmıs. megalomanisinin kurbanı 
olmustur. Hayal peşinde kosan ve , 
istcclij:~ hedefe gözdağı ile kolay- ' 
<acık vara<"ağını zanneden İtalya 1 

hirind safhayı kaunmadan ikinci 
safha ve merhaleye gecemiyeceği 
gibi ga"esine de asla ulasamıya -
cak ve sıkışık vaziyetinde nedamet 
duvrnftk ve hatta Arnavutlukta• 
('ekilip gitmek yerine harbi bütilıt 
Balkanlara yaymak yc."'"la saptıjı 
tokdirde de bunnn cua:mıı ayrıca 
ve katm~rli olarak hesap son;.nda Ayrı~a: 
ödemiye mecbur olacaktır. HAK.RY BAUR ve 

ETEM İZZET BENİCE !'ti.AR. ŞANTAL 

-Üç cana kıyen katil TAÇi:i'CANAŞ.VAR 1 
çıldırdı 

1

~;;;~~;;;~~~~ 
( 1 inci sııhifedrn devam) ı· 4 

İslediib cinavetlerin saV1sı bu 
suretle üci.i bulan azgın adam bu · 
vak'a üzerıne Edirne hapishanesine 1 

naklolunmustur. Lak.in u, Tevfik 1 

birka<: gün evvel ha-pish:ı.nedeki 
höceresindc cinnet aliını.i göster
meiie başlamış ve: 

c- Tekmil dai!ları delecei!im .. 
Hep karıları kıtır kıtır kesecei!im! • 
divere'k duvarla:ra hücum etmis -
tir. Mütemadi kahkahalar da atan 
katil bilahare: 

- Hanile ile Hüsnü li?lrllaıl:ımı 
sıkıyorlar veti$in!.. 

Drve baihra Wtra. öldıü:ıdiij!ü. 
zavallıların havallen karsısında 
vicdan azabile cıldırmıştır. 

Bu vazivet karswııda suursaz 
kat\] dün sehrimı.ze ııetitilmia ve 
IBakırlı:.öv emrım aklive. asabive 
~astanesiAe teslim olunmustur. 

BA YAN 
Mağazası 

Pek yakında 
19'W/-il mevsiminin en son 

KADIN ROPLARI 
Modellerini teshir edecektir. 
YÜNLÜLER ve TRİIOOTA.T -
LAR'ın ze~n ve müntehap 

çesıtlerı 

v.. KADIN Ç.ANT ALARI 
En son moda modelleri 

1stı:ıtlaı caddesi No. 283 
Ha~wıu 1>3S&İl ltarmsında 

1 
Devlet Denizyollan İtJetıne Umum 

Müdürlüiü ilanları 
-~-----1 

Amerika İnıriltereve V'!Jli var -
d>m tedbirleri almaktacbr. Bu mak
satla İn:ziliz ve Amerikan erkim 
arasında iki toplantı vapı~ ma- GemiJerimzzde l'JO lira ve ı I" I.-. ücretıı dot-ıorluJı::t.ar nuinhaldır. 
li,•e nazırı Morj?antav toplantıların :'!656 sayılı teadül kanunı n lkümle ri muc-~bınt·e- bu ücretı. alnbilccek evsatJ. 
ikisine de rivaset etm.istir. haıı. olanların 7 te,şn. ... lSiJr1 1940 güne.ne :C.adar ıdaremtz ut ~lerı müdü.rtuiüne 

Haber verildiğine eöre. Amerika bü!ün '.ıle bırlık', n-urac ı::ı:tları.. (10375) 

hükOmeti 35 • Ucankale. yj kauçuk iliiiiii::ii~~~;...i:ic::iiil.NMC.e~v~·s~iınm;i;· ;;;zl:a~f~e~r~ı iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiii~ii 
ve kalav mukabilinde İn.ııilt<>reve •• •• •• 

~n~~~REİSİİNTİHABT GONLJLLU KAHRAMAN 
Dii!er taraftan Cuınhurrei..<i ınti- Türkçe 

bahı da son merhalesırıe vaklasınış.- G A R y c Q Q p E R 
tır. Amerikada bu deıf' aki Cumhur 
reisi seçimi pelı: loeve<:anlı g~elt- ..., 

tedir. Matbuatın vfude allmıııı. L A L E 
batta sekseni Rmvelte nıoluılif bir Bupn Siaem~sında 
~t alım$lardır. '.Rnzvelt bu~ 
zetelerle mii1ımıadt mücadele be- Senenin r ekorunu kırıyor ... 

hı-lll!;J GiinU. esı. mühim Uiveaı; Scuı <Uuleai:ı lh.rbL __ .. 
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azo 
Müferrih ve midevidir 

IHKIBAZ, HAZIMSIZllK, MiDE BULANTI re BDZUKLU~UHDl, BA~3,~! 
TEM BE l l İ G İN O El Mİ O E EKSİ l i K ve YA H M A LA R 1 N J _\ emniyetleD~;:~; 
Mide ve Barsakları temizler, alı,tırmaz ve yormaz. \IAZON i&im ve HOROS markasıD~ 

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

Yazan: ı.1ıenJer- F. SERTELLi No. ı 71 !stllb~ B-clediycs_i_ İlanlan 11 
Bir yandan Trabluıgarda muhtariyet verilirken 1r:. _____ :_=--------·:c._ ...... iiiiiii....., __ ...,.s_ ç 
öbür taraftan da aleyhimizue ittifak eden Tahmin Jııt 

Balkan devletleri Rumeliyi iş.gale başlamıştı! 7~:~~ T5:~~ 
Görünmek 
'ster misiniz ? 

(Adalet ve müsavat) mefhum -
ları memlekette adeta birer istihza 
mevzuu olmustu. 
Avrupalılar bile bu iki keli.me ü

zerinde - ke!i.me diyorum. çünkü 
.bu mevzuların ancak kiliseleri kal
mıştı - alaylı yazılar yazıyorlardı. • 
Trablus ve balkan harp-
leri faciasına bir bakış .. 

Bilhassa Trablusııarp muhare -
'l:ıesı sırasında - birçok de1(erli za
bitlerimizin Trablusııarpte ve Bin
gazide kahramanca çarpışmalarına 
rağmen - donanmarnlZln zaVJf olu
su ve 'İtalya donanmasının o de
virde Akdenizde QOk kuvvetli bu
lunuşu yüzünden, bir sene süren 
harpten sonra, Trablusgarp ve ha
valısine mufıtariyet verilmesi su
retile İtalvanlarla sulh '.V&ı:mıağa 
mecbur olmuştuk. 

İtalya bu havaliy:i tamamile eli
mizden almak için, bizi Balkanlar
da da mesl?lll etmek çarelerine baş 
vurmuş ve muvaffak: da olmuştu. 

Harıı. Bu}l(ar. Yunan ve Kara
dağ devletleri aleyhimize birleşe
rek - onlar da Rırmeli vilayet -
!erimizi paylasmak istiyorlardı -
derhal hücırma ııectiler. 

Harp sahası büyümüştü. 
Tehlike büyiimüstü. 
Dertler büyümüstü. 
Ordumuz bu kadar düşmana kar

"' koyacak: halde hazırlanmamıştı. 
Sünusi şeyhinin İtalya harbin -

de bize bir hayli yardım etmesine 
rai!!rnen, Trırblus ve Binl!aziyi kur
taramadık. Bir aYUÇ kahramanları
mız - bunların başında büyük Ata
mız Mustafa Kemal de bulundu.ihı 
halde - düsmanla çarpışarak ta -
rihde esi ~rülmemiıı yararlıklar 
,eösterdiler. 

(1328) Balkan devletleri ittifa • 
ilı:ından da ıbmaber olan İbrahim 
Hakkı paşa kabinesi, blıaz önce 
Balltanlardaki ord.ularımızı daitıt.
tıb için, oralarda fazla askerimi -
zin bulwmıamasmdan istifade e
den düşman, ilanı barııle beraber 
bücooıa ııecti. 

Anado:ludan .ııetirmek istediği -
miz askeri denizden Selaruii:e ~ö
türmek mecburiyeti karsısında 
dıonanmamızın düşman donanması

na faik olııonaması yüzünden - eli
miz böii:riimüzde şaşırıp kalmıştık. 
İstanbul halkı içinden. (İttihat 

ve Terakki) erl<Anına hitaben: 
•- Haydi, vatanı kurtarın ba

kalrm!> 

Tehlike SeLaniğe yoklaşmadan, 
orada menfi bulunan (Kızıl sultan) 
da İstanbula kaçırılarak, iBoitazi
cinde Beylerbeyi sarayına yerleş
tirilınisti. 

Rumlei faciaS1. birkaç beyinsizin 
ileriyi ııöremeınesi, vaktinde ted
bir alamaması yüzünden bir kaç 
milyon Türkün kanının akrnaS1 
ve sefalete düşmesile 'bitmiş de -
ğil.di. 

Düsman Çatalcaya kadar ııelip 
dayanmıstı 

Eski Maliye Nazırı Cavit Bey 

O zaman iktidar mevkiinde bu
lunan Kamil paşa kabinesi de bir 
takım pinti vezi11rr, kanı UYll!> -
muş nazırlardan .ıürekkeı:ıti. Halk 
bunlardan bir şe\·ler umuyordU. 

iste o zaman. (İttihat ve Terak
ki) ye kendini müdafaa etmek fır
satı düsmüstü: 

•- Bizden. bizim nazırlarımız -
dan sikayet ediyordunuz. Fakat, 
.ııüvendiifuliz ve alkışlayarak ikti
dar mevkiine ııetirdiğiniz Kamil 
ve Nazun paşalanruz, düşmanı İs
tanbuhm kapısına kadar ı:ıetirdi -
!er!..> 

Diyerek, dünkü hatalarını, o ııün 
böyle bir müdafaa tarzile, böyle 
palavralar ve mu~alatalarla ört -
mei!e, unutturmağa çalısıvorlardı. 

Hasılı ctencere dibin kara .. Se
:ninki l:ıen<J.en kara!. hikayesini 
andıran bu manasız ittihanılarla 
iki taraf da birbirinin yüz kara -
sını meydana vın-uyor, bu arada 
vatan ııarçalaruvordu. 

1359 Hicri 

LUIAZAN 
29 

(Den mı vır) 

, 
ı.:ı.sc &a.ı 

ı inci TEŞRİN 
18 

lHO, Ay 10, Gün 305, Bızır 179 
31 Birincite rin PERŞEMBE 

Vakitler Vasat, Ezani 
- Sa. Da. Sa. Da.. 

689,70 
1080.00 

750,00 

51,73 
81,00 

1920,00 144,00 

lfustanelcrle sıhhl müe-ssesatın yıllık ihtiyacı Jçin alınacak 
12,200 kilo mangal kömürü. 
Umumi bahçeler için alınacak 40 kalem eşya ve levazım. 
Beyoğlu ınıntakasındaıki cadde - sokak ve tretuva1·larda k: . .:.1· 
lanılmak Uıere alınacak 30,000 adet karosiman. / 
Darülfıceze müess:eıtesinin yıllık ihtiyacı için alınacak, 3,000 
kilo zeytinyağı. 

Eyüp ve Rami yollarında kulla..nılrnak üzere alınacak moloz 
taşı \'e kum . 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayrı ay
rı acık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameler zabıt ve muamelat müdtirlüğii 

kaleminde görülecektir. ihale 5/11/940 salı günü saat 14 de daimi encümende 
yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve 940 yılına ait 
ticaret odası vesikalarile ihale günü muayyen liiaatte daimi encünıende bulun-
lnllları. (10061) 

•• T•hmb ( le 
bencli temlnst 

4018,00 301,35 Belediye daire ve şubeterı ıçın alınacak soba ma lzemesf ve 
vaz'iye. 

1532.14 114,92 Taksim belediye gazinosunun 2 inci katındaki altı. oda ve bir 

salon pencerelerine yaptınla.cak perde. 

S770,00 432,75 Tek ve çift hayvanlı binek ve yük aı-abalarile ziraat vesaiti 
için yaptırılacak 5800 adet pl!ıka. 

saati; Los Angelos ve Berlin olimpi 
yatlarında resmi kontür olarak intih~p 
edilen yegane saattir. 

U~"J.Ul\Iİ ACENTALIGI: 

İstanbul, Kutlu Han 1/4 

SATIŞ MAGAZALARI: 

ANADOLU PAZARI, Sirkeci. 
ZAFER Ticarethanesi, Eminönü. 

A. Baroççi, Sultanhamam. 

Panciris ve Savoıidis, Kadıköy. 

Alberto ASSANTE, İatikEı; cad. 

581,50 
Taşra itin acenta aranıyor. 

4.3,62 Zührevi hastalıklar müdürlüğü te§kl!Alı ile dispanserlerindeki __ _ 

kavas ve hademeler için 7aptırılacak 22 tak.un erkek ve 6 kal a:ııa•••••mı•••-• 
dın bademe elbisesi. + 
~·=~~paşa hastanesi için alınacak 150 ton kriple maden kö- 1 !/eni {iaan ıe:ı.s ,oo 19e,sa 

f.225,00 318,88 Silivri Boğa deposu hayvanatının yıllık ihtiyacı için alınacak 

23,000 kilo yulaf, 20,000 kilo kuru ot, 20,000 kilo saman. 
Tnhmin bedelleri He ilk teminat mikdarları yukarıda yazılı işler ayrı ayrı 

açık eksiltmeye 'konulmuştur. Şartnameleri zabıt ve munmel5.t müdürlüğü ka- J 

leminde görülecektir. İhale 11/11/940 paıartesi günü saat H de daimi encü-: 
mende yapılacaktır. Taliplerin ilk temınat makbuz veya bektuplan ve 940 

yılına ait ticaret oda~a vesikaJarile ihale aünu muayyen saatte daimi 
de bulunmaları lazımdır. (10292) 

' TAKSİTLE ..... -·ı:aı. 
Kömür ve odun 

aobalan 
Cep Kol Saatleri Alim lltd&I 1 1 

15 ...,. caraıı.ını 
8 ay vade 

l:====E-v :~l~;--1~1 
3-6a7va.de __ 

•==== 

3 - f 1'7 vade-:.::=== 
Elel<lrllı. oilplirceıert 

A E G ve fınnlan 
6 1.1 'Vade 

== Bayram ve diitiiıı 

-Jla.vac•~,!cklrik- ' l 
fay vade 

hed!J'elerl 
4 - t a7 vade;;;_ __ _ --OSMAN ŞAKAR ve Şki. 

Galala, Bankalar <IMldesl 59 - 41 Tel: 0789 Jleyazıi, Üniversite caddeıil 
:Ho. 28, KacW<öy, İmle caddesi No. 33/2 

Maliye Vekil etinden: 
Gümüş yiız kuruşlukların tedavülden 

rılması hakkında ilan 
kaldı-

Galata, Kürekçiler 35 - 37 
Tel: 40634 

Namlı 

Türk Sucukları 
Amili: Kayserili 

APİKOGLU 
Muhter n müşterileri ve ba,.ılu!
nin CUmburiyet ve Şeker bayram

larını tebrik eder, sevgi ve saJ'll••m• !arını runar. •••1111 
SİRKECİ 

Salkımsöğüt Demirkapı 

Halil Sezer 
Gümilş yüz kuruşlukların yerine cilmilş bir liralıklar dırp ve piyua7a 

Wi miktarda çıkarılmış olduğundan gümüş yüz kuruşlukların 31 llı.inclkA-ı Karyola fahri.kasındaki 
nun 1941 tarihinden sonra ledavü!Jen kaldırılması lı:ararl~tırtlmıştır. Sergiyi ziyaret ediniz. 

Gümüş yüz kuruşluklar 1 şubat 1941 tarihinden itibaren artık tedavül etrni- ııl:ı•••••••u••--~ 
yecek ve ancak yalnız mal sandıklarile "":umhurlyet merkez bankası 5ubclerince 

Müb im bir keıif sayeeiuu~ 
hür urıuklu.klara nihayet ve• 
riJiyor bu tecrübeyi yap nız 

Meşhur bir cilt mütehassısı ta• 
rafından keşif ve genç hayvanla -
rın cild ve hücc:vrelerinden ke -
mali itina ile istihsal edilen ve 
bir genç kızın taze ve saf cildinin 
unsurlarma müşabih olan •BİO
CEL> tabir edilen kıymetli ve ye
ni cevher, halihazırda cilt uusuru 
olan pembe renkteki Toknlon kre
mi terkibine karıştırılmıştır. Bu 
nkşanı yatmazdan evvel süriinüz. 
Uyuduğunuz her dakika zarfında 
cildiniz, bu kıymetli unsuru mas
sedip beslenecek ve her sabah 
kalktığınızda cildiniz daha saf, da-

1 
ha taze görünecek ve geP ff 
cektir. ·<'il.; 

Gündüzleri beyaz (Y8i"rı~~ 
kal on kremi kullanınıı·. tl<ııfJ 
deki be,·azlntıcı ve ko•',ı' 1e~'J 
unsurlar, dahile nüfuz e e,:t ~ 
ııayrisaf maddeleri ihr•( ~,ti 
noktaları izale eder . .A('~,ııı 
meleri sıklastırır ve bu su 11cıl I' 
dinizi bevnzlatıp pıJDU~ Jıtl I 
Bu basit tedbir sayesiııd<bilif 
dın birksç sene gençle~• ,ıl { 
ııenç kızların bile gıpta bit 
sayanı hayret bir dit ~e ,4 
malik olabilirsiniz. _.-::::; 

Şirketi Hagrigeden: 
. ·n ı:ı~· 

Bayramın üçüncü gününe müsadif paz.ar günü adi günler tarifesi:DJ 

olunacağı sayın 701 culanmı.za ilAıı olunur. 

lil -.. BAYRAMLIK ÇİÇEKLERİNİZİ ·--,... 

. 1874 de tesis edilen şehrimizin ta111nmış o-' 
Beyoğlu, JsükW caddesin ile BAEB mağazası yanında 304 r' 

SAPUNCAKI~ 
f""i~ek mağazımtHlan yaptırmız. Te 1: 40167. Iliç bir yerd~ ./ 

yoktur. :_/ 

Sahip ve ne§riyatı idare eden Bqmuharriri 
ETEM iZZET BENİCE 

Bauldığıyer: SON TELGRAF MatbaaaA 
~~~~~~~~-
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TÜRK l YE CUMHURIYE Ti 

Sesleri yükseliyor. etes olanca 
12Vletile aaı;ah sarmı.ş !bulunu • 
yardu. 

Zaten Se~e denizden vesait 
bulsak bile, -vaktinde toplıyama -
dılhmız a.skerin ~ere irkl\; ve 
Selaniğe nakli uzun zamana mü
tevakkıftı. Müttefik Balkan ordu
ları bütün Rumeliyi l.sılale başla-
mı stı. 

Gilnef 6~ 
oıııe 11 58 

1 22 
6 50 ı 

kabul edilebilecektir. Elinde eümil~ yüz kuruşluk bulunaıılann . bunları mal 
sandıltlarile Cumhuriyet merkez bankası şubelerine tebdil ettırmelerı ilAn ii 

i 
Ziraat Bankası 

Kuruluş Tarihi: 1888 
Sermaye9i ı 100,000,000 Türk Lirası 

Hic bir milletin isı!al ve i.stila 
tarihinde bu kadar korkunç bir fa
cianın esine tesadüf edilemezdi. 
:&.ki Arne>cikan Cumhurreisi Vil
sonun dediiti ııibi: 

·Balkan harbi, ibir int;kam har
bi .. > oımustu. Kadın. coluk. çocuk, 
bütün zavallıları, bütün miislüman 
Türkleri kesiyorlardı. 

İlk hamlede Yanya, İşkodra. Üs
küp vilayetleri ve bütün mülha -
katı, daha sonra da ı;!Üzel Selan.ik 
elimizden çıkmıstı. 

tkiııdi 1-4 48 9 41 
Abam 17 07 12 00 
Yatsı 18 <il 1 S2 
f.mult -4 50 11 -421 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KlSl\UNDA 
Bu ıkşam ııaat Z0,30 da 

BiR ANA 
İstikli.l caddesinde Komedi 

kJSmında 
Bu akşam saat 20,30 da 

DAD 1 
Şehrin her tarafına otobüs temin 

edilmistir. 

YAVUZ SULTAN SELiM 
Halifeler Diyarında 

No. 29 Yazan: M. SAMI KARAVEL 

Diyarbekir muhasara altında idi 
Cemşıt Beyin maiyetine Türk 

askeri de verilmişti. Bey, Palo ile 
!Dersim içinde ve etrafında bulu
nan İranileri çıkanruştL Osmanlı 
imparatorluğu namına idareyi l.'

line almıştı. 
Melik Halil ile Cenuıid bey Kürt 

ümerasının gü2ideleri idi. Kürtler 
'Melik Halil ile C~id beye tAbi 
olm us !ardı. 

Ümeradan S"yit Bey de Kerkült 
ve Erdelıilde ayni harekette bu
hınmuşlardı. 

Yani, e civarda bulunan İrani-
- • "'~•1 • ' /)_.....rınl1 

imparatorluğu namına idareyi te
ais ey !emişlerdi 

Kürdistan baştan başa Osmanlı 
imparat<ırluğuna arzularile tabi 
ohnuşl.ardı. 

Sultan Selim, Kürdistanm bu 
suretle hareketini İırtaniıulda ha
ber almıştı. 

Bunun üzerine Sultan Selim 
Kürdistan ahvaline vMof ve nü
fuza sahip olan müverrih meşhur 
İdris Bitlisiyi müşavir makamın
da Bsydtlı Mehmet Paşanın ya -
nına veımişti. Pek güzel bir ted
birdi. 

Cünıkii, İdris Bitlisi bütün K~-

olunur . 7025 - 10216 

MAKSİM 
San'atkar Bayan 

SAFiVE 
Hastalığı iyileştiğinden bu akşamdan itiba

ren seanslarına başlıyacatır. Tel:42633 

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI EKREM 

distana fikren hakim bir zattı. 
Ulemadan ve de<>erli bir şahsi -
yetti. 

İdrisin rou sayede ettiği hizmet 
Tüı<klerce minnet celbedecek ka
dar büyüktür. Çok mükemmel -
dir.. Kürtlüğü Şiilikten kurtar -
mı.ştır. 
Şah İsmail Padişahın İstanbula 

avdetinden ronra kaçtığı yerden 
Tebrize döndü ve Tebriz kalesin
de bulunan küçük bir Osırııanlı 
kuvvetini mağlup ederek idareyi 
tekrar eline almıstı. 

Zaten Tebriz Safevi hükı1meti
nin merkezi idaresi idi. 
Şah İsmail tehlikenin Kürdis

tandan ııeleceğini biliyordu. Bu 
sebeple Kürcliırtan ahvaline ehem
miyet verdi. 

Şah, Ustaçlının biraderi Kara 
lıanı Diyarbekir valisi na~eyle
di .Irakta ve Kürdistanda bulu -
nan İran kuvvetlerine de serdar 
ta-yin ederek Diyarbekirin iade -
ıine ve zaptına memur eyledi. 

Yavuz, şark hudutlarında cere
:yan eden vekayiden ııünü günü
ne haberdar oluyordu. 

Sultan Selim, Şah 1sınailin ha
reketlerine karşı ·koymak ı in ted~ 

birler aldı. Bir miktar yeniçeri ile 
ibir miktar Anadolu askerini Di
yarbrkire sevketti. 
· Diyarbekir kalesini Şah İsmai· 
lin serdarları muhasara altına al
mışlardı. 

İçeride bulunan Osmanlı mu
hafızları olanca kuvvetlerile mu
hasaraya karşı koyuyorlardı. Ka
leyi teslim etmiyorlardı. 

Yavuzun Diyarbekire gönder
diği yeniçerilerle Anadolu asker
leri Diyarbckir önüne ııeldiler .. 
Şah İsmail kuvvetlerini yardılar. 
Muhasatayı bozdular .. Kaleye gir
diler. 

Bu suretle bütün ehemmiyet Di · 
yaN:ıekir üzerinde toplandı. Di -
;•ar.bekit muhasarasını ya"an Türk 
kuvvetle.-ı çetin ınuh l~ebeler yap
mışt1. 

Şah İsmail Türk kuvvetlerin·n 
Dıyarbekir muhasarasını yararak 
içeri girdiklerini haber alınca İra
nın sabık Kürdistan valisi Kürt 
•beyi imdat kuvvetlerile Diyar.be· 
ıkir üzerine sev>ketti. 

Fakat İdris Bitlisi, derhal ha
rekete l{edi. Maiyetine topladıJtı 
Kürtlerle bu İran imdat kuvvet
lerinjn lııcrlne \'ardı ve taarrt~ e-

saat 18.00 Pro1?Tam ve saat a- il 
yarı. 18.03 -Müzik: Radyo caz or- IJ 
kestrası, 18.40 Türk müziği, 19.15 =: 
Müzik;· Çiııan havaları (Pi.), 19.30 
Ajans haberleri, 19.45 Müzik: Fa-

1 sıl heyeti, 20.15 Radyo ııazetesi, · 
20.45 Müzik Sevilmiş parçalar, 
21.00 Müzik: Dinleyici istekleri. il 
21.30 Konuşma: (Sihhat saatleri), 
21.45 Müzik: Radvo orkestrası. = ----.... ~ Şekerci ~ 

H. MUSTAFA ve MAHDUMU j5 
Sayın müşterilerinin bayram1nı :::::ıı 

~·---11kutlular. ---lliııl 

derck düşman kuvvetjerini peri
şan etti. A.~ırlıklarını zapteyledi. 

Bütün bunlara rağmen Diyar
bekirin hali perişandı. Çünkü mu
hasara devam ediyordu. 

Divarockir bir senedir mwu -
sara altında idi. Açlık ve müh.mı
rnatsızlık ıbaşg&terunişti. 

i • """ E!! 

; 
Ea = e == e; 

Şube ve Ajans adedi: 2fı5 felj 
Zirai ve itcari her nevi banka muamele , 

~~·~ 

İdris, padişahtan imdat istiyor
du. Fakat, Yavuz Sultan Selim, 
Diyaıobekir üzerine Bl\·ı•klı Meh -
met Pa•an memur ey !emişti. Pa
şa, harekete !{elmiş kuvvetlerile 
Diyarbekir üzerine yürüyordu. 

-= Para biriktirenlere 

İ 28,800 Lira ikramiye Veri~~~ İdris Bitlisi, Yavuz Sultan Se
lime lıaber yollama-k üzere i'ken 
yolda Bıyıklı Mehmet pa.şa kuv -
vetlerine ras geldi. 

Bu karşılaşma İdrisi sevindirdi. 
Bir iUvercin vasıtasile Diyarbe
tire şu haberi yolladı: 

- İmdat .kuvvetleri gelme');; ü
zeredir .. Dayanınız .. 

Brvı.klı Mehmet Paşa, Diyarbe
kir tarafına gelince çiırndiye ilca -
dar mütereddit bulunanlar dahi 
Tücl< orduları tarafına geçtiler 

Kürtler, on bin süvari muave
nesile Bıyrklı Mehmet Paşanın 
kuvvetlerini takviye ettiler. 

(Devamı var) 

:;;;; Ziraat Baııka.anda lı:ıımbaralı ve ihbarsu: tasarruf hesa~l~ 

I
= az 50 liııısı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ıle 

plinıı röre ikıım:ıiye daf:ıtıla<aktu. 

il 
4 adet 1.000 Linlık 4.000 
.. • 500 • 2.000 
4 • 25t • LOOO 

·fi Y, 
1 

40 • 190 • 4.000 
100 • 50 .. 5.oOO , 
120 • 40 • 4.800 l 
llO • 20 " 3.200 O Jif':ll' 

DtxKAT: Heııaplarmdalti ııaraiar bir sene ıç:nde ~-ıe (tf) 
~f(ı düşm.i.yenlere ikramiye çıkt~ takdôrde % 20 tazlSS' J ) 
celı:tir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Ey lı1l 1 BirinciJ<anurı, 
Ve ı Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

r 1 mlllll!lDlllllllil!!DillllllllID 


