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Bulgarlar 
ı:! tehlikeyi . 
•ezmişlerdir 

llrdzar Haiumeti 8..l
IGT milletinin ııdiinuıt 

ııe i•tilWilini teJJ.ikeY9 
~ bir hattı. ha
raJtet takibinde his bir 
lıak sahibi değilJi. 8• 
ll<lziyet mediacc ve miJ. 
l.tcc KörRlmÜf ue uJıli. 
lı. ö111enmif addelııno
l>ilir. Ancak dahili ni
&alaTa· JiifiildiiiÖ taJ.. 
ıliı-de d• aynı tdtlik. 
ıl<tJ.a viıhim olandı c-. 
l.ıı.abilir •• 

ı~ ~: ETEM iZZET BENICS 
a:----~~~~~~;..;.ı 

ı ~hr Bq"ekil ve Hariciye N• 
\ lkriıai. ııb'aret edecekleri 

ı> ~·d.ilınıtJ!e· ın. sı.yanıt n ... 

~""' ..dilıaitfu. Bu 
ı ~ Kettk Bıdpristaa ahi
~ ••emı mmıınuniyet'-, ..,.. 
"i,; '-ıcaralan.Da mııbat lıulun-
1\ıi; 11h•i havada .basıl oı.u. Jwv-

1
, ' llkaı tesirler yüzüodea veril
~ tehlikeaiıl seı.ilm.İf elma

ıı lll~ Ueriye ~d;ti11e fÜ he 

'~ Kraı- Bay Hitler ile 
ı• \; -.ı..eu, ne eibi teldifler al-
~ ~lan "" &ibi cevaplar 

j~ ~~ laaii •yduılanmııı clejildir. 
.~ RuJgar hiilni.metiniıa ve 

11 \ ~--lı~kiiıneUnin imaliae oy-
~ ~et eden melı'w.larm ve S ..... meeeleJer üzerindeki 

1ıJ ~ '-nl~ı . B?11:•r milletinin 
\ ~ lelal<kelı bu wacenı)"a doc-

,ı. ~ltleomekte olduğwlaa ifa
~ııı,.;-}"fuıutktııy4J. 

• \.~- Almaalarla dwtlok, 
~~ Dolmıcayı luıs.....ta
~"t · Ve ~ bu IDızucı 
~ b•.ldukları ~tte istilmar 
'-'lL l5tiyeceklen de bılıödlr. 
S::~ lıer Bulpmı takdir etmesi 
~l~ıı ı lı:I, Dobnıca BlllcarlMra 
·~ t ~ulana bir hakkı le.
~·~-'?<!~ dolayı ilııde edil
,_ti 'f· Bılakıs, Ahuanyalllll bi
~~ <orecede Keman · ayı takMm 
\t;1 ; lll.bilale sevlı.ey l.....ı. ve 
' 1-~~eı. pliinı vudı. Bn pli-li!'""' sah....,.. konmak hıte

I ~'Yı Ytistindu Almanya Dob
lef ~~ll~rllll"ll vvmı~r. Bana 

1
• S., •tinı da olaamıştrr. Çün

·~i 
8 

"Yet Rm,... ve bıiltere 
' ~~ b Ulprfara çok daha evvel.., ı,: Yolda bir bak taııımışlar

t'•ld •I. elbette ki ıh tilahıı bu ..,,_ b halledılınesinı ve Bulcıır
"-ıı111 11 landa talmın edilmiş ol
--lt\ ıııteme2lerdi. Alrnaayanm, 
"ıı•l; tı&tao hakkında ıknıci bir 
~~de hiç şupbe yok ki Bulga-

~~~ ~ \ler>ay :riiınresi kıne al • 
•• N' Ld . l' lıı oyyı ınoanc esıain vı· 

~ı. d_avası.aı pttürerek Bal
~ t:1° ıçıı>de kenti isın e bir des
,"'ıı., lllfalı. ıınsanı halinde kul
'- i~d lctı. _D-Obrucanın Bıılprista
~ı b ~ de. de lıu yoldaki da va
·1~~d ll&bomn kolaylaştırmalı. i•
~lıı. ... 
~. 'n ve İtalyaa politikası bin
·~ Buicarlann b~ı at.,.e 

1
,r ~ ı~ B~lguiotanı harp mace-

ı~ L bit aurııklemek, bunan ı( in 
""• ~Yli. cazıp ve yaldızlı nit
~~"lllllal<tı. Maeacı.stan, Ro 
~~i b! Slnvalı:yaaın Balkanlarda • i~: tehdit ımsuru olarak iıç 
~ ---ili~. aluunası: İtalyanın 
~ ~>, •lana saldınrıas~ Yugos
.:_ı.ı:;:rı çember içine sokulma ... 
~;"ti f • Bitler mülüatı.aa esra
~ıı,~i ~e tereddütlti mahiyet •e
~~ı~ ıle de bılh- Bulp""tan 
:ııı..Vol ve karara •evkedilnı elı 
ll;i ''ti 

lfı;,}ün bu faaliyetlerin .,.,,,,, a n 
L '' V • ~~la • hllİpheın hır lja van.ın tfaJ . 

1 1 11.,~ ufkunu oardıgı bir anda 
~ ıı.;~ Kral Bon> ile kon~ası 
~·~~•<eyi >Ür'atle ı. t i h:ıal e,· ıe
•aı ~ baı,ka bir,ey olanıazdL 

~~q 1 risin bu mülakatta ihti-
~·~•\rranmış ve !ıjinirierine 

~~\ hUb. elduğu kadar hik:im ol· 
0,L uluonıası ıhlinıa li vardır. 

... L ••n~ · b" 'h 1 i;'• b ı ır ı t \ 'al mülihaza.sı 
llıa1 ulUnduruluıamı olsavdı ı h 
~· .. k .'\iınanya fusatıan ~tlfade •q_. derha l R&man vnda kl Jruy. 
' •q . ~a ı.,ı._ llıo bir kısmın ı Hulgaru ta-
I '-•ı "J'ur,, Bulgarlar. d •• Ballı.an
~lıı~d • hır emrivaki kar,ısıııda 

l.tı;ill' Urınnıı ola bilirdi. 

t
.'11\d •t vr i.ı l ahaza n reden ve 

cıı 1. 1: Ilı.il! il:~ ıcse ııe n, hakiki Hul· 
~ın!n elı:~riH inın 
<Deııamı 3 u 
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•• • 

~j~~;.:f:::::ı Orfi idare yerlerinde 
tamamen imha · 

edildi Resmi ve hususi mahallere cekile-, 

hliyen plyaclenia arkaıuncb • atır ı..taryalar gioliy<l'c ... 

Mısır hükumeti '''Amerika harbe 
eski siyaseti 

değiştirmiyecek [. 
girerse daha 
doğru olur,, 

Yeni Başvekil Sırrı ıEcnebi diplomatla." 
Paşanın b~ya ~ atı rın gizli f .{aliyeti 

Londra 26 (A.A.) - Tüne; ııa- 1 
zelt$ının Kalure muhat>ırı bı ld ı -
rıwr: 

Y enı Mısır Ba6Velrili Sırrı pRs ıı. 1 
lriiJrumetın hanci srvase tı hakkın. 
da pıırlam entoda vaoacruiı be\'a · 
natta Mısır - İn,ııilız muahedesinde 
mevcut taaıhhütlere ri av<>t Mısırın 
harp harıcı brr devlet ve selefi Sab
n ııaşanın İnııı lterr il<> harpte bu. 
lıuımıyan memleketleıle Mısırın 
anumi muna.,ebetler idame et -
mek sıyasetıne uvl!Un bır sıvaset 
takıp ohmaca~m tevıt edileceğin; j 
sovlcmı~tır . . 1 

Sırrı paşa demistir kı . 
Yunanistana gelın~e. m<>vcuı tı

caret muahedesı hükumlerını tat -
(Devamı 3 foıcit salafede) 

NeVV<Jrk 2ti (A.A. J - Her alt Tri
bü n gazetesı Ameri.kadaki ~an 
sıvasi mümessillerinın nasıl bir 
tehlike teşkil ettı i!ını ehEmmivetle 
kavded ıvor ve dıvor kı 
Amerı ka . bi taraflı in üzennde ıs. 

raı et tıf(ı ıcin. hedeflen dürüst ve
va k irlı her tiirlii vasıtalarla tn -
eilter<'V<' vardım ve Bırlesik A. -
rnerikanın s ılalılannıii milli pro -
ııraınm» sekle vurma·!< olan hır SÜ· 
rıı d:ıplornatı barındırıyor 
As ı ka r olarak tıızım düsmanLa • 

rı:rn ı z olanlar a baro ı i .5 11 et.mf"miz 
d aha doğru olanaı mı ·1 Bn suretle 
do:; tluk n1askesı tas ı van Vt! sıv.9..si 
ma,unıvetten U>tıfad<' <><len onların 
suıkastçı müme.,.ılletınden kur . 
tulınu ~ oluru :t.. 

Ahvali hazıra dolayısile 

Yeni sıhhi teşkilat 
vücude getiriliyor 
lstanbula 40 kan verici g·önderildi 
Tıp F akijltesi dekanının beyanatı 
Sıhha t ve lctımaf Mua venet Ve

t.a .i.etı~·t· Gureba hastanesınde t e-
81.5 olunan c k a.J ı verme ıstasv·onu, 
nu.n sıl r'a tJe ııenışletilmes ı karaı -
last ırı lım ı; Yr faalı\ e\t' gecilnııs · 
tır r.p fa kül te>• dekaıu profesör 
dok t.or B Kemal Batu bu hususta 
bır l!• uharrırımıu fU ızahatı ver
mı.ştır 

•- Kan verme ıstasvonundan 
berlıa:uıı bır hanı zamanınd<ı da 
ıstıfaue edıimesı i<;:ııı V ekiıletçe 
ica bt>clen tetk J< ve faalıvete l!('çı
lere.'< memleket.rnuzın nnıhtelif 
köşelerınden şund've kadaı 40 J<an 
vene l(tlndt'n:-nıstır .B,mların kan
larw· mua vene ettı.k 1uvafık o-
lanlarının rillXlrlaru VekA.lete 

.ASK ER!,GÖZİ.LE .. ' ' . 
.. CE,PH ELER 

Harekat nasıl 
inkişaf ediyor? 

Yunan ccpJıesıll<lt>ki harı> vazi. 
vetmın inkışafını akın ede rken . 
.her ıkı tarafı n hanı teblığlerin ı 

kart lastırm < favdah oluvor Dik
ka edense /.. ııor<->cel<Sinı.z kı. İta!-

Bütün yollar harp 
malzemesi ile dolu 

Göricedeüc /tal-• 
yan kolu daha 
bozguna uğradı 

ltalyanlar Göricenin 
garbında tutunrnıya 

gayret ediyorlar 
Atina: 2ô ( A.A.) - 8.8.C. 
Reuterin muhabirine göre, 

fÜndi~ /tadar 4 ltalyan lırlla
aı Yunanlılar tarafından bo%· 
6unluğa uğratılıp tamamen 
imha edilmi§tir. 

Bütün yoilar harp 
gaaaimi iıe dolu 

Atina 26 ( A.A.) - B. B. C. 
cepheden gelen son haberlere 
•öre ltalyanlarm ricatı biıtün 
mmtakalarda devam etmek
tedir. 

Yananlılw ~örice'nin fİ • 
malindelıi bütün yolları düı
man tarafından bırakılan 
mafaeme ile dolu bulmakta
dırlar. 

Dün aece Atinaya gelen ha
berlere 6Öl"e, ltalyanlar Göri
ce'nin ı•bindeki dağlardan 
ycııi bir hat tetkil etmeğe ~a
l11maktaılırlar. 
Yunanlılar Ergiri i•tikame

tindeki mevz.ilerini tahkim ve 
takviye •tmcktedirler. 

Atinadaki askeri miifahit
ler va%İyetill tamamen Yu -
nalıların lehine olduğunu •ÖY
lcmektedirler. 

Y unaa müdaf aaaıoın 
istinat noktaaı 

Atına 26 (A-A.l - BBC: Yunan 
dahıl i eınnıv<'l nazırı dun ıb<r nu· 
tuk ırat ederek Musolıninin şan 
nu tkun<lakı ıddıalarını reddetmış 
ve c Yunan nulletının tesaniıdü mü· 
dafaamızın en mühım noktasıdır.> 
kelımelerını Llav~ etıınistır 

Ergırı 'nın Ywuuı kuvveUen tara.tın

dan ışga l edildıtuıe da ı r dolap.o ha
berler resmen tekzlp ed ilmı,ıır . 

Yanan - ltalyan harbi
ne ait diğer telgraflar 
3 üncü •ahifemiu:leJir. 

ltalyan mağlii-1 
biyeti daha 
feci bir hale 
getirilecektir 

ltalyanlartayyare 
ile asker mi 

getirecekler? 
Lorıdra U (A.A l - Daily 

HeraJ.dın hıırıı mulıabin va • 
zıvor 

'.\l u t tefiklerımır Yunanlılara 
.., aml.."'l.İn ht>r vasıta ile tak -
vıve erinderm ekteviz Tavvare
le r. harp levazımı ve askerler. 

( Devamı 3 ÜTICÜ sahifede J 
--

ltalyanlar Elba-
1 sanı da tahliye 

ediyorlar 
Atina 26 ( A. A .) - 8 . B. C. 

ııc '-T<i.K E;u ınr tk I< verme 
ıs•a cn'3f. tc;li «> vuk t> tesınlat 
va lmalrta<L fü ıar. harp 

er 

va." t _.ığlerın ı $atırlanndan ~· • 1 

ZA J:>er maı.a Yı..ıa .• teblıelerıni 
tev 1t c'd - m hı'ltJl l"1.1r ~ "'P • 1 
1,4 ... ~ a bı 11 a a" Uo ı:ıı-ıtın 

Atınaya gelen ba%ı haberlere 
göre ltalyanlar Elbasan'ı tah
tı W! etmeğe ba§lamışlardır. 

( D anı J u a {De a 1ı.. 3 ... r -ıı ahı .:d~ J t:ı:~~#ı~~;:1l;;~'4~~~'&~ 

cek telgraflar tacil edilecek 

Kahra,-ıan 
orduya hediye 

te.berrüü 
faaliyeti arttı 

\ Polis ve· ;~yrOsefer 
memurları şapkalara 

1 
beyaz kılıf koydular 

Üsküdarlılar İstanbul 
1 

, Bazı Bayanlar da ampullü iskar, 
kazaları içinde birin• 

ciliği alıyorlar 
Hudutlarnnızı ve vatanı bekli-

pinlerle dolaşmağa başladılar 
Dlin saba h~hrimize ııclerek bir r cek ilc~c~ tell!rafların diğer telı:raf. 

b 'knname n<'~reden idaret örfi ve lara tercıh edilmesin. ve bu te. -
kur..ıtanı Alı Rtza Artunkal dun ıırafların sılraıle ait olrlui(u yu • 
ocleden sonra kendbıne karargah ltre ~öoderilmesini bildir<-1..t r . 
olarak ıntıhap ettıl! iHarbivcdeki MECLİSİN 'l'ASDİKİ 
omu evıne E<ıder<:k vazifeye başla- Büyük Millet l\l!'\:;: ı dünkü tOI> 

ye11 1.ahran1;u1 a~kerler imize kış
lık. hl..Ji) l' ,·e riln1es ı içın başlanan ~ 
fanh):t.•tt' lıı..·r tarnftu hız v<: rilnı iş
tir. Bu nl e~'a n tht e , · ,·e l kı giin Üs
k üdar P art i rci": hcll·diyc re is nlu
avinı ı .. u1r~ ı\lu>olttn reisliğinde 
'Üsküdar Hı,lkevindc hii)·ük hı r 

ı mı< H' ıcabedenlerı davetle kem- Jantc,mda. cclS<: n 2 ı asını mU. 

topla nt ı '"<tpd111ı':'t ı r. l\.aza b udu -
duna da h :f kö,l lc.•rd e11 gclrn n ı ii - 1 

messl l lC"rİn '" '' kazan n ınüne\'vcr 
gen c; l <'rİnin d e i ~t i r.ı;. t•tt:k lc ri bu 
toplan tıda şan l ı a!ik l·ı· l rrinıİ:ı: r VC'

rilecek h..di yelere aıt fa ali ~ etin 
1 

1 ( Dcva mt 3 ;,i.11c-ii ~ahifede } 

Edirnemiziıı ·)I 
büyük bayramı 
18 inci , kurtu l uş yılı 

düo tez - hüratlil 

d ılerıne bazı emirler vermişin. t eakrn. hükumetin altı vilav<'tte 
Jstanbul Valı ve oc edive reisi b ir av müddetle örfi ıdarc ilan:na 

L~tf_ Kırdar örfi ıdare komutanı karar verdilı.i hakkır<: ... ki Başve • 
şeref ne dün ' ce Tak •. m beledıve k aJet tezkcr~ okun~ ıs. meclıs 
<Taz nosunda bır 1.ivafe• vel"""istir. t ezkereyi ittifakla tasvıp etmisir. 

Bu '''~'e.•c lstıınbul komu!am Mclis yıne dünkü celseslnde 1940 
Genera. 1s. - ' !n'. ı G<>neral Ke- mali vılı divanı muhas"bat bi.itce-
ma1 Kocer merke: komutanı Ge- s inde münakale yapılması hakk n. 
neral Yasar. oa~ıı re si, Vali mur.- I dakı ida re hcv ti tckliflerir n 'a-
Ytnlerı. emnh·et ır'idlirü ve diğer (De,•amı 3 üncu sahi'ede) 
bazı zevat haz-r bu lunmuslardır. _ 

Komutan bu sabah da mesaisin~ Pa t" G b b .. 
devam etmistir. 1 r 1 ru u ugutt 

TELGRAFLAR • 1 toplanıyor 
Ankarıdan bildirildil!ine ızöre 

hükiımetın almıs olduılu tedbır • Anka ra 26 (Telefonla) - Cum-
len muvazı olarak p . T. T. U""Jum hurivet l;talk partıs; meclis ı:ruou 
müdurlılViı de bütiin şubelere yaı:r bl.l.l(ün saat 15 &- toplanacaktır 

kutlandı ~.ıs ol<hJ~ bır tam imde. bundan Hariciye Veki li B. Şı.ikrü Saracoii-
. . . 1 bövlt' orfı ı <lare mıntakalarındak i f )un un sivasi \"aziyet etrafın<Ja be. 

Kahrama. n Edırnemmn kurtuln· ı yer lere reaıni ve bususi mahallere vanatla bulu'lması muhtemeldir 
•unun IS incı yıldönümü dun coş- ·-- - ·- - - -- - • 
kuıı ıezalıuraıla kutlanmıştır y 1 t k 
Tören~ Bü~-ü~ :\~ill~t :\lccl 'si a- a r 1 n ya n 1 z ~ n u m a-

z;ıl~rından 15 klljılık hır heJef de ~..;. 
ı~tırak etmi~ ve on binlerce bal - 1 t k • ı • ı • k 
kın bı r :.(:ızdan söy1ediği i>tiklil ra rı 1 a Si er iŞ 1 yece 
.ınar~ıle b~lanwıştır . Şaban Taş
kın isinılı gen~ bir hatip" söyJt.~İğ:J ı 
ateşin bir nutukta: •Bu topr"ak 7 SQ h • t b"l ·ı 99 •• Tiırkün elinden ve kemiğinden ususı o omo ı ı e motor 
ıucydana geJnıiş., nehirleri Türk • • • 
kahile bulenmiş ebedilik .cevher- ışletılmıyecek 
lerıle v->~urulmut' emsalsıı. hır 
ilenıdir• denıi~ ' c· nıüteakiben de 
•hız Atatürkün orsunde dövül -
müs. İnônünün emrinde çek.ilmiş 
lnlıçlanz'• demiştir. Nutuklardan 
sonra y:ıpılan büyük geçit resmin
de halk askerlerimizi çiçek hü -
ketl~rı llhp içten tezahliratla se
Jimlanıı~tu. 

---oo---
Gizli ecnebi işçi 
çalıştıranlar 
yakalanıyor 

Lazaro Fraoko ile bir 
kabzımal bu 

mahkum 
saçtan 

edildiler 

1 

(Y 4-nft 3 üncü sahifede) 

KISACA 

italyan fırkaları 
imha edilirken 

AJans dört İtalyan ürkasının 
imha edildiğ"inı haber veriyor. Bo:ı
ıun •~ rıc 'at her tarafta devam 
ediyor. Llbasan, Ergui ve Tepe
delenio de eli kulaiında. Bel.iri 
buıı;ün yarın dü,ecek. Bizinı ma
hut drkKdaşa b11 vaziyeti anlatı • 
yordum da, 

- Yahu bir de Arnavutla!uıa 
aaıW işıı-1 ~ldicw llatırbyor 
musun? . 

D •Y<"rek ılevam etti: 
- Hani o Draç, Avlonya önüıı

de salvo ateşi açan 118 parça 
harp genıisi, nerede o birden lıütüıı 
~ebirleri zapteden paraşütlü İtal
yan kahramanları, nerede • ııırhlı 
tümenler?! 

Giilerclı: kendisine , unu söyle
dim: 

- O zaman harp oyunu oynu • 
yur lardı, "10di lı a.rbed i) ur lar' 

•• 

Yamı sabah saat e dan it . bareı:ı şeh

r lm Lzde yii lnız. sonları tek n umara ile 
nihayetleoen taksıle.r ı.şl;yere:klerdir. 

Bwllar peqembe gunü 5abahleyın sa
at ti ya kada r garaj la ra veya Belediye
ce tayuı edilmıti bulunan yerlere do
neceklerdı r . Doktorlardan başka.Luma 

•ıt olan hususi otomobillerin d~ yilrLD 
•bah\an itıbaren ı~lenıelerine ız.m ve-
rilm iyecektı r1 Bu .suretle şehri.mu.de 

Weı·den menedilecek husus! otomo
bil sayı.ı 750 olan.it t.e. bı. edilmiştır. 

ÇERÇEVE 

Lımanda se-yrisPierden alıkonıı.cak bu-
susl tt·nezı.:Ub mottırler•nJ n yek ünu da 
99 dur, lt usu::ıt n ıo•osıkleUer de y d.rJ.IP 
dan ı tıbaren talıp.m ıy..ıcaklardır 

Kararnamerun neşr nden evvel tak .. 
Si izinı lıit ıyen ıer hetkKında yapı •• calıt 

muamele Seyrüsefer 1Düdlırl(iğ~nce 

An.kar-ddan :.orulmuı;t ur. Unluml it"" 

lttde ku.lla.nılaıı b<LZı hususi . ar a bala-
nn sah 1plerı de vill ye:e murac::ı atla 

irlrı istem~ler di r Bu lr. üracaatlar da 
A.nka raya bUuın.ııuştir. 

Örfi idare 
Bo(azlar n garp hudut 

mıntakamızda örfi idareyi 
aelamlıyalım !. 

İçi temız, niyeti halia, da
't'aaı aağlam herkea; yani her 
Türk, örfi idareyi kendi tah
ai idareai kabul etmek zo
nuıdadır. 

Şa.bai idaremizi -.elimlı
yalım I. 

Örfi idare, ahlak zaafı 
birdenbire patlak vermif bir 
muhitte, titiz Ye namualu bir 
babaDll'.l e• idareainden fark. 
aızdır • 

Ev idaremizi aelimlıya • 
bm!. 

Mevaimlerce Ye aylarca 
evvel bu aütunlarda, beıinci 
kol faaliyetine tedbir iati • 
yen; Yatanın iç müdafaasını 
amır müdafauı dereceaindo 
ehemmiyetli ııöıteren ; (ha
inleri toplıyalım ! ! ! ) d iye 
avaz avaz haykıran ka lemi
miz. örfi idarede ancak &.tık 

NECiP FAZIL KJSAK.0REIC. 
- -

olduğu erkek it mizacını bul
maktadır. 

Erkek İf mizacını aeli.m
lıyalım ! . 

Örfi idare ordunun idare
aidir. 

Orduyu sevenler, ruhla • 
nnda (Orducu) bir mefkure 
yat a tanlar; ordunun m en
baı ve mansabı arasında 
kurmıya mecbur olduğu au 
aızmaz mutabakati çoktan
berı gözliyenlerdir. 

Çoktanberi gözlediğimiz 
ordu idareıini selamlıyalıın!. 

Örfi idare; İller Kazete, 
iater mecmua, ister ıokak, 
iater meyhane, ister ev; yer 
yer ve muhit muhit bulanık 
ıuda balık avlamak iatiyen 
alçaklık aeciyelerinin göğ· 
ıünde bir çizmedir. 

Sırtı yere gelecek alçaklılr 
ıeciyelerinin göğsündeki bu 
çizmeyi ıelamlıyalım! . 

Örfi idare biziz... KeııcU 
kendimizi ıelimlayabm!M 
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MUVAZENE 

NEREDE? 

Üniversite doçentlerinden 

bir zat da harbin sebebini fÖY· 

le izah etmiı: 

« Bugükü harbin sebebi, 

ne siyasi, ne iktisadi, ne şu, 

ne budur. Harbin sebebi, zapt 

olunmaz ihtiraslarm yarattığı 
muvazenesizliktir.» 

Bize öyle gelir ki, asıl mu

vazenesizlik, bu sözlerdedir. 

GÜZELLİK 

ENSTiTVSU 

Zabıtai belediye talimat -

namesinde, güzellik enstitü

leri için, berberlerden ayrı bir 

fasıl tefrik edilmit ! Güzeliik 

enstitüleri dedikleri müeuese

ler malum .. 50 kurut yerine 

birkaç lira tıraı parası alan 

yerler •• 

Berber dükinı ile güzellik 
1 

enstitüsü aynı kapıya çıkar. . 

Şu kadar ki, birinde, zir kaçl 

mi&li fark var. 

GÖI'..ICENIN 

DÜŞMESl 

Görice düttü. Şehirin be!e- ı 
diye dairesi üstünde timdi 

muzaffer Yunan bayrağı dal

galanıyor. Askeri muharrir

ler, siyaset adamları, Görice

nin <lüşmeainin manasını izah 

ve tetkik etmektedir. Bizce 

Göricenin düşmesinin manası, 
İtalyanlara hitaben: 

• «- Görice iyice! Demektir. 

ACABA KAÇ 

YAŞINDA? 

Geçen gece, Kurtulufta, ta

lihsiz bir kız çocuğu, bir tram

vay altında kaldı, can ve~di. I 

u~ ayrı gazete, bu kızın ya

tını, ü-; ayrı ıekilde bildiri ·

yordu. Biri 5, öteki 7, bir diğe

ri de 13 yatında diyor, 

Bilin bakalım, merhume 

kaç yaıında idi?. 

AHMET RAUF 

Jslah komisyonu 
Ü·ıvrnHede, terimleri .slah ko

mı;;rnnu kurulm~, Evvelce ka -
bul edilmii;, ilmi esaslard<1n, halta 
mantıktan bile mahrum bir takım 
terimler, şimdi ıslah ediliyor. Bu 
işı çabuk başarmalı. ÇünkU, bırçok 
mektep kitaplarında, ayni kelime 
ve ıstılahlar, b~a başka kulla -
nu'vor ve bugüne 'kadar üç defa 
d~işen terimler var. İknln ve ak
lın volundan uzak düşmemeli!. 

BVRHANCEVAT 

ı Adaların 
ihtiyacı 

Adalar parti ka:ı;a koa· 
gresinde ihtiyaç Ye 

temenniler ehemmiyet· 
le tetkik edildi 

Cumhuriyet HaJ.k partisi Adalar 
kaza' konııresi evvel.ki sabah Bü -
vukadadaki parti merlrezınde va -
pılmıştır. Parti İstanbul vilavet i
dare heyeti reisi B. Reşat Mımaroıt
lu ile Kınalıada, Burııaz. Hevhelıe. 
da ocak. nahiye murahhaslarının 
ve kesif bir !ı&llruı isi.ırak etti.ıti 
kongrede evırela ocalı: ve nahiye -
ler<ien ıte!en faaliyet raoorları o
kurun~ ,.e İstanbulun cenneti olan 
sirin adaların bır kat daha l!iizel
lestirihnesi huııusundaki belediye 
reislii(ınin mesaisi takdirle anıl -
=tır. 

Bundan sonra Adalıların ihtiyaç 
ve temennileri ehemmiyetle tet -
kik edilmiştir. Heybeli. Burgaz ve 
Kınalı :ı.dada su i.htivacuıın esasli 
bir ~kilde halli, bır lise açılması. 
Köpriı • Adalar vapur yolculuğu
nun ktSaltılmasının temini. bilet 
ücret:erinde tenzil'it imkanlarının 
araıınıası. bir doıhım evi tesısi de 
temenniler mevanmda bulunını.ış
tur. 
)düteakıben veni :dare heyeti in

titıabına geçilmiştir. Yapılan se -
dmde Ccrrahı>a.>a hastanl'Si serta
bibi doktor B. Esat Duru.soy reis -
liğ"e intihap olunmustur. Azalık -
!ara da B. Avni Adalı, B. Sadık. 
B. Gal:p, B. Muhittin. B. Sülevman 
ve B. Kazım Sinasi ,eçilmi ·!ere'-. 
Guzı<le bir doktor oldui!u J?ibi aynı 
zamanda muktedir bir idareci ve 
del!erlı bir halkçı olan B. Eoat Du
ru.sovun; kaza oarti reisliğine in
tihabım tekmil Adalılar .;evine ve 
memnunıvetle karşılamışlardır. 

iki biletcili tramvaylar 

Tramvav, elektrik Tuncl idare
sinde tetkikler vaoan scnır meclisi 
mürak~pları verdıkıeri ranorda 
kahtbalık saatlerde tr:ımva\'.arda 
ıkı biletçi kullanılma;;ını da teklif 
etntişlerdı. 

Isıkların maskdennıesinden son
ra oaat 16.30 • 18 :ırJsında yolcu
ların fazlalu!ı ve karanlıkta para 
boı,mak ciheti ~özönüne alınarak 
kalabalık hatlarda bu tedbır•n ta:
bık.ı müııasıp J?örulmüı;tlır. 

-<>-

Edinckapı kız orta melctebi 
dün açıldı 

Cumhurıvet kız l.sesıı. • b:r su
subesı Jıalınde ıdar~ edı.lmck uzere 1 
Edirnekapıda tesı> olun arı •kız orta 
mektebl> nde dütıdt!n :tıbJrcn ted
rı.sata başlanılmı.stır. 

Sarl\·er orta mektebi de 2 kanu. 
nuevvelde tedrisata b::c;lıvacaktır .. 

-<>-

Eyüpte yeni elektrikler 

Evüp kavmakarnlı~ı Ed•rnek:ıpı. 
Otakcı.a.r volu ıle Defterdara ka - 1 
dar olan kısmın elcktr:k ıle ten -
virı ıon !aa1ıvete gecmıstır. 

Blr vandan oarke tetnsı devam 
ederken dıi!er taraltan dcktrık 
dırekicri de konulnıakt:ıciır. 

-<>-

Açık i§ ve memuriyetler 
Vakıf P'lralar ~d.ıre lne iıntihanla 

&e uıez.unu nıen1ur _a atuıacakt r. lm
tihan OnWnüzdek ı ;ıyın 7 .nc1 c.ı:nar -
te&i gunü. saat 1:! ded T .dıp olanld
rın o 'üne kadar vakıf ,,aralar ıdare -
:.ine mü.racaat ederek: di~er St!raıti öğ
renınclcri ıcabetruektedLr. 

Etı oan.k. Oivrik demir madenJerı ida. 
\ 

t"e!:>İ, nu>ttirlü n<lkı.J vası~ları ıçın bı.r 

makıni.::it aramakti!ıdlr. Tahp!.er. ute -
dıklerı azaml ücretin 1uıktannı bıldi -
ren bır mektupl~ cDıvrıkl: Eh - demır> 

adresıne muracaal ed:p han&ı marka
larda 1htısas1a.r1 oldu~una dtl bildır - J 
melldirle-r. 

Son Tclgraf'm Edebi Tefrikası: ıı .. . , 
u Hanı Y vas çl! 

SELAMI iZZET $'~.'~ 
"--~~~..._.----------------------_ B-ııı ; l<Utm. " ~ • ıslıyor -

s\.i.. C ıt \n "" \:<. .. ı...m .•• '\.'al-
\ .ır ~ S..a O..- O) 11 \''1?,:{eç 

a.r• ' ,tldır.ıCJ.!!Lrn. ~eler 

- Sız benım'"'Jurn olduğumu, a
dım. bılıyorsunuz, takat bt>n •ızın 
ne k~-u oıcb....ğ..mu.,:ı.. bJ.ıyorunı ,ne 
ae adın:z. Kuu.suı:ı:!. 

JJle kıı.lktı, kdsugu kcod:ne si
per aldı: 
~ A iımı biliyorsun C.:ıhıt. ja ... e, 

:ar.n ıale. 
Caı.ıdm sesi ti.zleştı: 

l:.C> t!ı.,ı.mı anıata.. a. ,, n Je 
ta.. H ,. ca~mç_ ın .. .'vla .ıs ) ap
tı,..,,n ... bı~ \'ı... \,,,n. Fa. ..ıl ne ~wr 
ıar? K,zuıl' C.ıh şa ı \ .ıpt.gını 
o€ l ı el, bıı.· k\.!ıme Sl 'w lt:- de ı;;ı..."n 
rahatl:ıs•n çok kork y<rum. 

(' nirlır 1:.. Qy•ını, lıu tatsız şa
k1\ a n CJ.yct vcrecegınc emindi.. 
Onu her ncJer~c kc .C.ul uı.e
r;. t., , t ..... l.:tled.ı.~i. o... ~tu, .-\.or
~dan t ıtreJ. ıını r ırt.y :-. ~arar -
d• .ı~ı 'Oru} ordu, bu O} undan 
\"a.geçecektı. 

-
I - j~lc Cahıt dıye bır kadın yok. 

Olamaz. Benim karını vok. Ben 
evli değilim. Ba\ jal Caht!. 

- Kıhk.ıy rum Cahi'! Ç/ııt kc:
kı.o.yoru..m!. 

C.ıhıt :.oğukkan .IıkJ.,.: 

Ben mahpus dcı;ılını, gardıyanım 
yok ben.im. 

E~le ;ni, kol.!arın. saJı) arak, ta
l._ . ,...Jn a.skcr ,ı.!ib · ad.;...ı. '<i..o. n1 a
ç• ak oda<la dola vurGu Bu az ev
veııu durgunlugun yerme ası.wı -
ve. k.ı.ını olmuştu. P-. '"Ulakları a
lı.11 yere atacak, kırıp bin parça e-

-ll'IVH . -

Kadınlar saltaoah 
Maruf Fnumz ımıluuriri Aııdri 

Maurois, Fraaauı Dllliıarehelain
de uphede askerdi. Barbiıı. bilfiil 
içiııde hu.IUJlduia kadar, harp iciıı
ılelti ve harbe tekaddüm eden de
mlerdeki Fransız pelitilı:asımn iç 
Ylizünü de takip edebilcyer«u. Çün· 
kil, Maurois, Fransız devlet adam
larının bi~uu hwıosl ve Y11-
kın dostudur. 
Fransız mabarriri, şimdi, «Fra~

sa harbi nasıl kaybetti?. ,c..ıev
lum altında, bir seri makale ha
linde. hatıralarrnı neşrediyor. Mu· 
harririn son çıkan bir yazısından 
anlıyoruz ki, Frans:ada, son sene
lerede, demokra..•i o hale gelmişti 
ki, bizim maruf tabirimizle, ııöz 
ayaj!'a düşmüş; de\•let, politika iş
lulııe bazı kadınlar da karışmağa 
başlamış \'e halli müessir ol -
m~tu. l\fauroh,'nln anlattığına 
göre, ınülıim bir siyasi vazifeye 
ehliyetsiz bir zat getiriliyor. Bu 
hidiseden herkes ınütcessirdir. Bu
nıın sebebini. ıuuhnrrir, bir gün 
Başvekil Paul Rel·naud'ya soru· 
yor. Reynaud' nun cevab.1 şudur: 

•-O zatı o vazifeye biz.iuı.k.i ge
tirdi.. 

Reynaud"nun bizimki dediği in
san, Pariste n1eshnr bir kadın o
lan metresi Kontes De. C. dir. Kon
tes De. C. haris, anormal bir ka
du1d,r. 1-lerşcye burnunu sokmak, 
her ~eye karı~mak ister. 

·1-1ne !\fauroh,'nİn anlatttğına gö
re, Daladicr kahin{"..,ini dü~ürüµ, 
Reynaud"u ba~,·ekil yaptırtan, bu 
h3discyc 3.ınil ve nıüessir olan da 
Kontes De C. dir. 
Fransız parl.lnıentosu, işlerin iç 

yüzünü. ancak >On dakikada anlı· 
yor. Parlamento, lıir kere Dala
dier"i dii~ürnıü~ bulunuyor. Rcy
naud aııcak, bir rev farkla ıuec -
Ji:,ıtcn itinıat alabilivor. 

Bn \'C buna bt.•nzer hi:.diseler 
Fr~nsa tarihi i~in haz;n<lir. 4.\nJa -
şılıynr ki. Fran'.'>a, kaciınlara h.izu
mundan fazla ınevki, paye verıne
sinin c<"z:..sınt çcknıi~; kadına karşı 
Fransatla gJsteril'-'n. nıi.!fı-it 7.aar, 
n;hayet •kadınlar 5aJtana:tıp diye
bilf>C("iiitni7. acı bit· devir nt:ıltn::J::.1-
na sche,ı olıuustıır. 

REŞAT FEYZi 

f Yeni bir 
milessese 
Belediye, hayvan ka
davralanndan istifade 
ıçın bir teıditbane 

kuruyor 
Belediye reislili şjmdi:ye kadar 

ııelır.i:mızıde telis edilmemis olan 
yeni bır müessese ~unnaık üzere 
d:iin şehir meclisinden müsaade iıı
temiştir. 

Bu fabrika: zirai ııübre istihsal 
edecek ve istihsalini de valnız hay
van ölülerinden yapacaktır. 
Şehir dahilındc telef olan. ba -

husus sari hastalıltlar neticesi ölen, 
itlıi.! olunan kedi ve köpeklerin 
kadavraları, mıatiti. topraih ve su
ları bulaştırmaksızın imha etmek 
icüı en ivı bir müessese bulunan 
bu ctesdithane• ve ııönderilecek -
lerdir. Havvanı ölen herkes ka • 
davrasını muhakkak bu müessese
ye verecek ve orada zirai ın!bre ha
line ııetirilecektir. Şehir meclisi ya
rın bu isi tetkik edecektir., 

Bursada 57 anneye merasimle 
madalya verildi 

Bursa ::6 (Telefonla) - Çok co
cuklu annelere verilmek üzere 
Sıhl'.at Vekaletince ııötı.ıerilen ma
dalyalar Halkevi salonunda mera
sirole dağıtılm~lır. Bu suretle 57 
anneye ıraivaları \·erilrr:.is ve ken
dileri takdir olumnuslardır. 

Merasimden sonra da çok cocuk. 
lu anneler şerefine b;r çav ziya
fetı verilmistir· 
SEHRİ~İZDE DE MERASİM 

YAP1LMALIDIR 
Son Te~raf: İstanbulda da, çok 

cocl klu annelerin madalvalarııun 
Halkcvlerindc veya mümasili ver
lerde l 'rtio ·olunacak merasimle 1 

te,1zi edılmesi ı..·c nüfus siyasetimi
zin eıı bü\·ük hadım: olan bu sa
yanı takdir havanlar serefine tören 
vaoıiması Iaz.mdır. 

Ve bu: nıiili bir borçtur. Sıhhat 
müdür1 ü?iüniin ehernn1ıvetle nazarı 
dikkat ni celbf>dcriz. 

1 
PO~IS 

M Al!KEM Et.ER 
..-, _,, '-" Y-.;- ·.~ 

~~~~~~~~~-

f~ ü ÇÜ K Ht BE:RLER 1 Karakolun cam-
* ?ıyaııoada hal• l"rfa ya~ !t3lnr.ı • 

mıştır Bu narnl;J tıl.:ın ya~lartn şeh- i !arını kıran 
r~mizde yapıldığı lnT:ı 1l•r. .ur. * Dun Roın:.ınyadan nıt'nılcketi -
nıiz~ 1030 göçmen ge-lmışlır * Bu.;ra yoJil~ yenıden bir ::niktar 

kauruk gelecek \'e ihtıy~ç karşılan.ı -
cakt.r. * Ziraat \'ekalct: buğdayuı n1em -

lclcet pazarL.ı.nnırı hı..'r tar.llında hY"li 

li"1tia 53tllm:.n l~ın tt'tkıkıer y.ı.pın.ıJc

Ladır. * Maarıf müıi~ıru B. T<;!vfı.k Kut 
glınau.zterı ders &adt"ertnde y:ıpıla.cak 
lad:!cit hakkında Vekaletle goruşmck 
Uzere dLin A.nkar ... ya gı\m ştır. * \·aıo\•aditn kAyıkla l ~nbnla gC'l
mekte nlan Ö!ner ve k:ırcJ~ Ala ile 
Mehn1ct ı.sin11 er1nd~ uç k:ışı 10 kilo e.;

rar getinrlc:--ken Genthk Jand;ırın.ıları 
taıa!ınd.:ı.n yako.1annışlardı.r * Tucit _ Rwnen tıt J.rcl JOL.ıahede
str n Bllyı.ık Milltl 1Vll'\·lı:n tarafınJan 

tasdık olıınm3 ı uz~, ırıe ı:on.ı::.ı.ny~ya 

ihrac-at b'ı)lJilllŞİlr * Li!).kıJ ıt .. !~Jdıko_v ,.e havallsi 
.ha ı.;. tra: \'ıyl<.ıt·ını:ı tJslıyt·~ı hJkkın -
dakı. teklif dun ~tıh· ıuecllsıne veril -
rnlş ve encütner.e haı.ıalc olunrnuştur. 

Ta.sfıye ıçın yapılan anlcıı malara gdre ._ 
bu ırlarenuı ev.k-.fa olan 4&8 \'e Iş San
ka:.ınJ olan 320 bın lira borc:ları 200 
bın liraya ındırilnı~ ve fa,z:a.ız olarak 
15 yılda Ödenme!lı kararlaşı1nlm1ştır. * Şehrınııule u.ıru eoren dk ınek: -
tep muailin1tcrl bu zamlarını ay ba
uıd" ıoıatıa.tk.ık alaC'aklardır. 

decek lıırşe,v arıyor gibıyai. 
Jale, b1r gun evvel bô.ni.:i, ~er -

best olan bır cıda.n-:ld, b•rueı:bire 
evlendıtiınE> pı~n;aıı oldugunu an
lıyorum sa:rıtiı. Cabl evlenJı,qine 
p~nıan olmuşt4. Da.ha ılk ad1n1da 
gerıye ciönff.ek J.>Lıyordı.. Cahıdi 
bedbaht etmışt•'. !'ieden'! Nasıl0 • 

Bunu bilmıyor<lu, bıınwı ıar -
k.rıda deg:Id., fakat Cahıduı b~d
ba!ıt olduJ::unu guruyor, anlıyor
du, ~u gelın yatağında bır saadc
tın l:ı.;len y:ışıyordı.. 

-Baran Cahıt Yaman? 'i'erede 
Bayan Cahıt Yaman". Eğer bır ka
dın:n. J::q Catit Yaman•n kar .sı
yım! dedı~'nı d~\ar.sanlz yalan 
sc-y.1~iR ... ~ e . .o.ııI) ola.b:l;.rsıniz. \"er 
'"'undc Baı ~"l C~hıt Ya ~:ın di· 
~ <' bır kadı~ yol<t-t. Sadece bır 
Ba~ Calut 'ı.'a" an 'ardır. O da be
nım. liur \~ ~ ~tı kcyf ... 1c buy -
rı.k bır d;ı.m. 

Jale: 
- An.aşJ~:. dccı, beni.iT' bu ev

de, t!ı..·r· J.. ,ık p ırat , rr., C>Lıyor· 
s 1 .n. Mes'ut geld:j: -::ı bır evde 
oturmamı ısten11.,orsun..;.z, Gıde -
ceğım. Yarın • bah gıdece~rn.. 
Sownüzu dınl yt'Ccı':ım. 
• Calıit t racnbtre sakııılestı, ja
leYe yaklaştı, hl\fi!çc omuz silkti: 

sarhoş kadın! 
Fa1.ı11ı.e l"1tıkim !Iidayct 6m.n

de b.r sabık:ıl: . ur!ııı kadın ev -
velkı ı:ccc yine l:afa) · çekmiş .... e 
içt··'ı ~araplar ki't[i gelmıverek bir 
de havalı ı.µirLu ; ·'ll:ştir. !Iida ·et 
bundan sonra caddeye çıkmış .• 0h
zadeye dogru bir tur rnpmaga baş
lamı.,t.r. Tan. $ohzaci 0 pulis mer
kezi önü.ne ;~elirıcc, bıroen istika
mclL çc\'ır p k~l'""kola ~irmi.ştir. 
Polıslcı. Hida}ctin bir ,i <:iyete 
gelcıt~ıni z:..nnetmisler ve sorınuş
lardır. 

- B!r diyeceğın mi v.J.r? ı 
Biı.-,;ale karı.:; Hıtiayet bir2.Z du

rup onune hakır.ı.ş ve .sunriı: 
- Evet <le~ti!". İ•tl'!. 
Avni zamanda yun"!r·.;.~unu kal

dırıp rıraaak• 'Penccrcn;n camları
na vurarak şangır şun~ur a.şağ:va 
indırmistır. 

Derlıal Hidayetin eli kolu tutul
muş· 

- Neden yapt n bunu? 
Dffc sorulmuştur. Hida~·e[ o za-

man da· 
- Hi.ırri} etimi kurtannak için?. 
ce,·abını vennıştır. 
Dün dordLlncü asliye cezada bu 

hürrıvetını kurtarmak için kara -
kol carr !arını kıran isoırto tirya
kisı kadm; duruşmayı müteakip 
tevkif olunmuştur. 

- Hayır Bay~n. bm:.ı demek is
temC'dım_ Sızc evli deı:ıllm. Bavan 
Calııt Yaman yoktur, benım ka
ı-:.m ruk tur dedım. Eğer sıze haki
katı. dogruyu sciylmneıu dokundu 
ise ._.oA.. nıutees.si!un. 

J..ıle vr.~t. bıraz evvelki gibi, sert, 
ha.şın. teri.ııyesız gcirmey ı tercih 
edıvordu. Bu yumuşaıdık, bu tcr
bı;·ı ve nez:ı~et ona daha fazla do
kundu. 

Ca ut bu hnli çok tabu tel.ikk.i. e
diio"<iu .. Artık bu evde duramaz
dı. dur •. aması lazımdı. 
s~•tc ba.ktı. ikiydı. 
c~h.t a.dmdan ı:eçeııi anladı: 

Bu saatte gıdenıezsıııız dedL 
Maden;kı :Jır tesadufle bu saatte 
burada buluno!Jnu.ı, sabaha kadar 
kalabilırsıntz. B,•n alelyemde uyu-

B~ ·~sel.im verdi ve çıktı. 
] ılc bır soluı<ta kapıya koştu, 

ka.ıact Kapıyı sürıneliyecekti. 
Artık C..ıtıdın yuzunu görmek, o
nun..ı beraber başba.şa kalmak :is
ternı;-orı.lu. Korkuyordu. Gelın o
da.;ında, kendi .kendme vaziyeti 
düşünmek, başına ı:elenleri tahlil 
etme&. isi.yordu. 

'Devamı var) 

!':'o: 7 fazao: RAHMi YAGrl' 

Deniz Fedaileri 
OSMANLI - ITAL YA HARBiNDE TRABLUS

GARB ve ADALAR MUHAREBESı 

Italya ile aramızda gerginlik vardı 
İspanyollarla uzun bir harpten 

ııonra gilya ve bir kısım Amerika 
topraklarını istirdat ederek zafere 
bvu.şan Amerikalılar den.iz harp
lerinde g<isterdilderi muvaffalrl -
yetin bir hatırBA olmak ve bun11 
nesildell nesle delil ve şahitlerile 
intikal ettirmek maksadını güt -
ıniişlcır, Rotaylend deniz üssünüll 
iskelesinden ta biAaların buluD -
duğu mahalle kadar uzıy an yol 
boyıınu iki tarai'. ı iğtinam e<lilmiı 
İspanyol deniz harp 9'1ahlarile 
süslemişlerdi. 

Dizi dizi torpitolar, maynler, İs
panyol Kemi topları, mermileri, 
batırılan gemi forsları ve arma -
larile süslü bu yoklan ilerliyerek 
kurs binasına gidiliyordu. 

Vasıf kaptanm yanına bir deniz 
albayı mihmandar ftrilmiş, Ame
rikalılara bas bir öğüniişle bütün 
denizc:iliklerinin göze çarpmasını 
istjyen mihmandar Türk kaptam
na bu deniz üssünün her ta.rafını 
P'ezdirmiş, U.zgihlarda, atelye ve 
liboratuarlarda lüzumundan faz
la malllmat vemıişti. 

Üssün iki saat siiren gezilişini 
müteakip mihmandarı Vasd kap
tana: 

· - Her üç senede bir, dıeni-E kuv
vetlerine mensup bulunan subay
lar burada alh aylık bir kurs gö
rürler. Bu üç senelik deniz silah 
ve va'1talarındaki terakkiyata gö
re haroı tekniğinde meydana ge -
len de~siklikleri subaylara gös -
terınek için en iyi usuldür. Son 
kursun ınıtihan devresi geçirili • 
yor. Bunu da görmek ister n1isiniz? 

Sü ... ·ari müsbet cevap verince 
m:hmandar Vasıl kaptanı imti • 
ban ;ı-apılJn ıubay kursuna gö -
tür,lü. 

Tab; " imtihanı yapılıyordu. A· 
ralarında albay rütbesinde talebe
ler de bulunan .kurs ~ubayları iki 
kısma .n,·rıln1~, kağ'1t ları üzerin
de ve haritalarda çalı~.::trak \'eri1en 
tabiye meselesini halle utraşıyor
Iar~ı. 

Siiküt içinde çalışan bu adam -
la t ~eyredcrlcrken kt:rs dirc!ttii· 
rü \Vasıf 'kaptana yaklaştı. Sordu: 
· - Bugünkü iıntihanımtz ncdtr 

biliyor n1u!ı.unuz? 
- Hayır l{roncl!. 
- Söylircyiın?. Tabiye imtiha-

nı .. Fakat Jnevzu sizi alikadar e
deceği için biraz izahat \.'Creyhıt: 
Avrup:ıda gunuıı ~n tnühiın 

mevzuu; henüz bir inkılip başar
nıls bulunan Devleti Osıuaniyc iJe. 
İtalya krallığı arasındaki müna -
sebetlerin gerginliğidir. 

Bu gerginliğin bir harbe kadar 
uzan1ası nıevzuu bahistir. Biz de 
tabiye imtihnııında lalebclere sual 
olarak bunu verdik. Şu sağ ta -
rafta oturanlar kırmıu tara(, sol
dakiler de ır.:ı\·i taraftır. K:rmızı
lar; bö_yle hir harp yukuunda Os
maulı tarafını tcm:oiil ederek im
paratorluğun deniz ku\·\·etlerini 

AVRUPA HARBiNİN 

YENİ MESELELERİ 

Hava harbini 
kazanma 

Herkes Almaıı bava kunetinin 
adetçe İnu:iliz hau kuvvetinden 
üstün oldugunu biliyor. 
Bwıdan brujka, iıall·anlar da bil· 

yük bir ha\8 kuvvetine maliktir 
ve İngilizler bunlarla da çarınşma.k 
mecburiyetindedirler. 

İşte bunun için İngiliz kuvvet
l~rinin sür'atle artınası son dere
ce ehemmiyetlidir. Çünkü hava 
li.UV\ eti bu barptt< kafi bir amil 
olmı.k ıs!idadını gosteriyo•. 

Bu l..siklikleri frlifi et .. h·k için 
İngiltere ıa~·.\:;ue f:.ıbrikaL\~ı gün· 
de yimıi dört saat çalışmaktadır
lar. Ayni zamanda Birleşik Dev· 
!eller 'e Kanada fabrikaları da 
bunları takviye etmektedir. Kana
da ve Anır>ika Birleşik Devletl<>
.riaiu lıualitı donanmanın hima
yesi altında Atlas denizini aşmak
ta ve l.:ıgiltcreye getirilmektedir. 

Adetcc ıistünlük veya müsavilik 
elde edilince harbin de dönüm 
noktasına yeli~ilm.iş olacaktır. 

l'akat adedi tevazün miimkün ol
madaıı çok evvel, Krallık hava 
E.u\ \·elleri dünyanın en biiyük ha
\'a kuvvdleri olduklarını ishal ei
uıektcdirJer. 

İngiliz ıwıkinelerinin plnu ve 
tertibi dnha iyidir ve daima ıslah 
cdilmf'k!cilir. 

llfanmafih, en çok göze bataa ci
het İngiliz tayyarelerinin üstün • 
lüMidür. Nazi sistemi emirleri 
harfi harfine cesaretle yerine i.
tirecek insan daha doğru.su • .,.. 
bot• !ar yetiştirmek gayc.>ini Iü
düyor. Bu tayyareciler şahsi te -
sebbüs ve beceriklilik istiyen za
manlarda şaşırıp kalmaktadırlar. 

Hava kuvvetine ınensup bom- ' 

en iyi kullanmak için nerede top
lanması ve hangi harekata başla
ması lazım geldiğini cevaplandı -
racaklar, mavi taraf da İtalyan 
hükümetini tem•il ederek ayni 
takılirıle İWyanın donalllllasım 
nerede toplaması ve nasıl hare -
kete geçmesi muvafık olacağını 
tayin edeceklerdir. 

Ve .. Vasıf kaptanm gözlerini ha
rıl harıl tabiye meselesini halliçin 
çalışan kurs talebelerinde gezdir
diğine aldırış etmeden ilave elti: 

- Görüyorsunuz ki on binlerce 
mil uzakla bulunan Amerikada 
dahi Avrupa meseleleri mektep ve 
kurs sualleri halinde çok yalon • 
elan ve bütün şümulile takip oln-
nuyor. 

Vasıf Bey, bu hadiseyi raporun
da nezarete bildirmişti. Yalnız şa
yanı esef olan bu ha.lisedeki tek 
nokta şudur: Amerikada günün 
hadisesi di:ve telakki olunarak im
tihall suallui arasına sokulan bu 
mesele, yumurta kapıya gelip da
yandığı halde İstanbulda, Osmanlı 
imparatorluğunun merkezinde lü
zumu kadar itina ve alika ile ta
kip edilmiyor, İtalya harbe hazır
lanırken Osmanlı hazırlıkları ka
rınca adımlarile ilerletiliyordu. 

Halbuki İtalya Osmanlılarla bir 
harbi göze almış, Trablusgarbı iş
P'ale kalkışmakla patlıyacak bu 
muharebede, Akdenizde kuvvetli 
bir donanma bulunmıyan Osman
lıların Trablusgarbe gerek asker 
sevkiyatı ve gerekse münakale 
yollarını temin için hiçbir hare • 
kette bulunaı:ru;yacakfiırdı. 

Düveli muazzamanın bu hususta 
kendi•ini teşvik ettiğini gören İ
talya, avam kamarumda İngil -
tere başvekili Edvar Greyin be
yanatını da iyice tefsir ettikten 
1<1ıını harekata başlama.fi karar
laştırdı. 

Hall,uki, neye malolursa olsun, 
devletin yeni bir harbe girmesini 
kabul etmek istemiyen lbrahim 
Hakkı pasa ve kabinesi hala İtal
yan ınetalibini tetkik etmek, bir 
se11..! evvel Trablus, Bingazi ve 
Demede İtal~anlara hususi imli· 
yazlar \ermek, karakol t~ilıitını 
kabul ve İtalyan kolonisi hakkın· 
da dii?;er ecnebi devletler tebaala
rından daha ba~ka idari, ticari. ik
t.sadi şartfara katlaru.,~k yolunu 
tutan sadrazam Roma seyahatinin 
teferrüatik: meşguldü. 

Nihayet c~ ltililıı onuncu günü, 
İtalyanın ceııubunda tahaşşiit e
den ve ınanevra yapn1ak maskesi 
altıııda bu tecemmüü kolayca ör
ten İtalya ordusu, Sicilya liman· 
larında toplanışını tamamlıyan 
donaaınan1n himayesinde gemile~ 
re yüklediği lot'aları Trablus isti
kametinde yola çıkarmış, ayni gün 
Babııilive ;:elen İtalvanın İstanbııl 
sefiri de bir nota vermişti. 

(Devamı var) 

bardıınan tayyareleri gece ve gün
düz Aln1anyanın ortalarına ve 
Alman i~gali altındaki araziye a
kınlar yapmak mecburiyetinde -
dir. Bugiin bu iş daha nıüşkül bir 
hale gelmiştir. Çünkü artık tay -
yareleri Fransız toprağından ha
reket etmek ilnkansızdır. Buna 
rağınen, hu akınlar hiç bir arızaya 
nıaruz kalmadan devam etmekte
dir. 

İngiltere ve Almanya üzerinde 
Alınanlarla mücadeleye ilaveten 
İngiliz hava ku\'Veti büyük İta! • 
yan hava kuvvetile mücadele et
mek iizere Akdenizde büyük mik
tarda tavyare bulundurmak zaru
retindedir. 
. Yunan harbi ba~ladıktan sonra 
Ingiliz tayyareleri Itallanlara kar
şı Almanlara karşı tesis ettikle -
rinden daha şayanı dikkat bir fai
kiyet tesis etmişlerdir. Bu mınla
kada kullanılan makinelerin da
ha eski olmasına rağmen İtalyan 
tayyare zayiatı İngiliz zayiatma 
nisbetle pek yüksektir. 

Onlar Maltayı ve Mısırı müda
faa etmek, Libya, Eritre ve Habe
şistana taarruz etmek mecburiye
tindedirler. 

Bıı taarruzlarda cenubi Afrika 
ve R,deziya bava kuvvetleri bü
yük yardımlar yapmaktadır. Fa
kat bn maksatlar irin kullanılan 
mak'ııeler bilhassa İngiltereden 
gelmektedirler. Bu ise İngiltue • 
deki imalatın daha fazla olması • 
na, binnetiee llDlelelerl daha fazla 
vorulma•ına sebep olmaktadır. 

ffallrhklarmıızda daima Almllll 
hava kuvvetlerinin kütle halinde, 
binlerce tayyarelerle bir blitzkrieg 
yapması daima nazarı dikkate a
lınmaktadır. 

Fakat böyle bir blitzkrieg bü • 
yük hasarata ve insanra ağır zayi
ata sebep olabilir. Fakat muau.am 
rayiatla düşmanın piWı.ürtüleceii 
iÜphesi:ıdir. 

•• 
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Yunan Basvekili Gcııc~r~l ~,r 
sas. evvelki ııün. Yunan 
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ma:v binasının Balkonu~afı~ 1l 
cenin Yunan kıt'aları t "<tır 1·. 
isgalini dün vaya ilan e1 tf.30ııı ~ ~ 
yirmi altı gün evvel. ta :as'ı t:!. 
tina elçisi Graz.zi. Metak r.'""~ t.,d 
yarısından üc;: saat son~a Jc ~1 

dan kaldırarak. kerıdtsın~~dı ; : 
mühletli bir ültimatom dJ )• 
mişi. İtalya bu üJi.maomurl iı leJ! . ·et ı ... 
nanisanın bazı ehemınıı rr.cıc•t 
Italyaya terkini taleP ~t it• .ı 
Uslerin terki. nıemleketdl!';._ ve. 
tesli:mi demek olacağıı: a rcı:ö''° 
ral Metaksas, ültimato";,(ıııedi ~ 
mekte bir an tereddut ı·uıı•P 
İtalyan kıt'aları, derhal 
nıı:ı istiliisır.a basladılar· ·ıcarsı ""· 

Ital yanın Yunanistan• eı ııe\ 
le bir taarruzda bulurı•t50ur'· 
lenmekte idi. Gerci B. ll ~;:er O'~ 

haziranda harbe ıtirerken 
3 

d• t 
letı:r arasında Yun<ınista~~,·~~ 
kat'ı teminat vermıs :ııuıu la"jll' 

. ~ınell· , 3!1 Fakat bu lemınata ra~ 113 • • 

lar bir taraftan Yıınanis~i\ ''~ 
tahrikaUarında devam ,.utl ~ r 
Diğer taraftan da Arn3

1, 3.1"' t 
tahşiodat Yapıyorlardı. tıa ,vıı'"" 
ruza geçeceği l!iine k.ıı<l~z elti,# 
luk to!)raklarında ikı v~uııu' ır 
kadar asker toplamıs b üreı' ~ 

Yunanlılar. aylarca 5 da ve~· 1 
temadi tahrikler kar,ısı.~ r. fal~ 
bir sükut muhafaza etU e ttal~ , 
iHelli kruvazörünün. bır ıı.n b•1 ıı4' 
denizaltı ıtemisi tarafın? dafaı ~ 
rılması üzerine. bazı ınu ~t~ 
birleri almak lüzumunu bU ,. 
Denilebilir ki İta]-yanlar yıııı•"~ 
kruvazörünü batırmakla uıden b , 
tana en büyu'"k hizmetler ,. Jıt 

ıın • '\'il' \ 
rini yapmıs oldular. BU~all , 
raber. taarrı.ız gekliiti z rıııl t~ ' 
nanlılar henüz hazıdıkla seııep ~ 
maınlamış değillerdi. BU 'l'I• ,.,'$ 
dir ki Yunan ııeneJ.kUrın3 tı3lfll'ı> 
kazanmak için iJ<.rleven asıcerv;:. 
kıt'aları önünde Yunan ıırııl' ,ıı 
geri çektiler. Fakat bu h 3 '{ııll P 
mamlanır tanıam lanın.az. Je stı1 .ır 
nenelkunnayı inisiyatıfı e. et!>" ' 
~ · . sa• ~ · 
müstevli ordulara kar:;ı ~e(rıı 'I· ı 
tan sidd~tli bir taarruza rııiS '"rıP lı .. 
tir. Bu taarruz inkis:lf et1<ıt'atı lır. 
gfuı Yunanlılar. İtalran ltları ~ 
meırnleketlerinden _ a;tı ii<'tıirl ti' 
Arnavutluğun en buv~k iSJ!'t 
den biri olan Göricevı de ııı' ~• 
mislerdir. . ıifı 

Göricenin isııali. iniS~ı;,n ıt", 
an elinden bırak mıra'.' ]Jir ~ , 
nelkunnavı için büvuk ı.ııııı~ 
vaffakiyettir. Bu. Yun':f 510a f 
dasının. İtalyan 1curnan .: 11" Ü 
olduğunu ııöstermektcdı · pe O"" 
Şimdi Görice'den s~~~ al~! ıl" 

cak? Avrupa ve A.merık·ııden ~, 
Almanvanın müdahalcsı bO· bı· 
setmektedirler. Doi!rus~:ı!'~ 
hassa hearekatın bu 3n,-:ıt' ııı 
akla yakın ııelmivor. A11tııh',ııır 
muvafakatini almadan ;şece~ ;ti ıt' 
Yunan teşebbüsüne ııır asJı:erl il~ 
heli olmakla beraber. ri /> ~ 
katın basladığı ııündenbC ~· IJ 
ların Yunan İtalyan d•~ııfl6e şı seyirci vaziyetinde )<ıı JJelP ~ 
ııözönünde tutuJmalıdır· de~pt 
İtalvan l?Urunınun bıf .• il 

··aJl"' kadar kıruması Alman• , 
elverir. ııaıı vr'j1 ı 

Fakat İtalyanın, sars,. h 
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içindeki 

Hadiseler 

Bulgarlar 
tehlikeyi 

sezmiflerdir 

'[ı ·l~j 4•l§ ij :tJ )1Kabraman. ordu 
ya hedıye 

Bir kahramanlık 
deıtanı 

Musolini'nin 
ne yapacağı 

ltıerak ediliyor 

Bulgarlar üç 
taraflı pakta 
girecek mi ? 

rRumanya 
(Bu yuıııın metinleri Ana. 
dolu Ajansı bültenleriııden 
alınmıştır.) 

(Başmakaleden devam.) 
mihvere iltihak ve mihverle ittifak 
tikrinde bulunıuadıiı anlaşılmak
tadır. Bu böyle olduğu gibi böyle 
bir hareketi Sovyet Rusyanuı ve 
Bulgar lomşıılannın da asla tas
vip etmedikleri iyiden iyiye Bllla

(Z inci sahifeden devam) 
tijini kendi kuvvetlerile tamir et
meiie çalısacaiiı tahmin edilebilir. 
İtalvadan !(elen haberlerde fasist 
hükWrıetinin hu gaye uı?runda ha
rikuliide gnVTetler sarfettiiti bil -
dirilmektedir. 

( 1 inci sahifeden dn•am j 
umumiJeştirihncsi ve bu hususta 
bir merkez komitesi te~kil edil· 
mes.i kararlaştırılmıştır. Alicenap 
tl'skiidar halkı ve köylüleri tara -
fından teberrü Ldilen hediyelerin 
savısı daha ilk giinlerdc f)'ııi geç
miştir. Bu suretle kahran1l'Jl ,.a -

..-l!l1ra 26 ( • .\. A.) - ).'ll ~olini'nin 
1lı hez.iınctin bir (elaket halini 

ıo.rı.1 dair deliller çoC;almakladır, 
·~lti.nm .ı\rnavutlu lcordusu, İtal

'ı: :>li.h'inde de iti.raf ~dildiği veç-
1"1r :t.i.l.yıata ugra<lıkt.ao ·onra şia1-

~-"'ıfufaa vaziyetine geçmıştir. 
~ -.1.iSo!..nfnin Yunanistana taarruz 

ten ınaksadı İtalyanın nü.fuzunu 
tsaırrnek. idi. Çünkü Fran~anın he

e Uhamas1 ·çın İtalya tarafından 
~ yardun, ltaly;:ının Fransanın 
'l&ından isted.g1 gen:.ş p;ıyı ınuhı.k 
tıı.rccek; d:erecr.de değildi 
-Uıan sefirinin p:.ıkGlojik. hatası, 

... ,.,.: tki şıktan bırini. tercih etmek 

l'\.rında b1rakıyor. Du~·e, ya Alman- , 
·in )'ard.ıın istiye::'C"k barb aleyhtar-

ı rttıracak şekilde aczinı itiraf 
'ex, y..ıhut. da ing:li zkuvvctlerloe 

lHn h;:lvJU nolctalarına -ı.ü.essir 

~ te VU.ra~ak tisler tesiıl etmek .. ı~
llıı verdikten ı;onra gayri musaıt 
arazide nıücadeleye yşlntz başına 
nı edecekt.r. Hitlerin Balkanlarda 

~· ıc~, in takip ettiği seyirden mem-
~ olmadıgı kuvvetle muhtemelclır. 
;ıı nyanuı l.>r)YUn eğlT'esHe bir ter.ad 

~ "ıtı. 'den Y·.ınan muzafferiyeti. Bal
'3 rın henuz serbest bulunan un
tir ltıru muka\•emete teşvik et~kte-

Londrada böyle bir ilti 
hak ümit edilmiyor 
Londra 2S (A.A.)- Tiuıes ga:ıe

tesiııin Sofya muhabiri ya'ılyor: 
Burada ötedenberi hakim olan 

kanaate göre Bulıaristmı, üç ta
raflı pal..1a iltihak etmiyecektir, 
Zira böyle bir tedbirin Yunaois
tanın dahili ve haricı vaziyetini 
tehlikevc koyacağı kabul ve tes -
!im edilmektedir. 

Harbin diğer vekayiinin kiiffe
sinden zi)·ade mühim bir tesir ha
sıl etmiş olan Göricenin sukutut 
mihver taraftarı ola.n müfritleri 
teskın etmiştir. 

Deyli Telgraf ıuetesinin as -
keti mııhabiri yazıyor: 

Yunaı,Iılann bilhassa Görice 
mıntakas .. tla bmnmı' oldukları 
zaferler, YugGSlavyanuı scvkul -
eeni vaziyeti üzerinde büyük bir 
tesir icra etmiştir. Dandan bir ay 
evvel İtalyan or<lıau garp hudu
dunda ve bir Alıııuın erdu~u da Ma
caristan tarilcile tecavüzde bulu
nabilecek bir vaziyette bulunduğu 
sırada Yugoslavyanın diktatörle -
riıı ka?11ısıaa tlikilm"6i güç ola -
taktı. 

11
' tin kq; mev.iminde Balkanlar- Türkler tarafından yapılan ih -

bir harp cephesı açılrnası fikrini tarl&.ra rağmen Bu!garis.tanın bir 
it surette ka.rşılıyacağına inan - Aluıan taarruzunu kolayfaştırma!lı 
çın hç bır cbep y~ktur Ilulga- korkuları da Yugoslavya iizerindo 

ıt.ı rı veya Yugoslavya yolile btr ~ıi.- tesir icra ediyordu. Yegane mü -
, '-o lıal'nde adur ec! ıecck cogra- zaheret ve Seliiniğin harp malze-

ku~at bü .... jktu.r. mesi kaynaldarile olan irtibat ve 
lıer Wkl rrakyada ihtiyat tetl- nıünakalilı muhafazası ümidi Yu-
almu:;.1ar ve hayati n1eınfaat- 1 .aanistauın vaziyetine bağlı idi. 

'1~ :raprlaCilk hll" tendıde karşı mü- ı ~imdi vaziyet, aon derece değiş-
gosterrr. yece.kıeı inı Bulgar miştir. 

"'' 
,e aç kca anlatnn$lardu. Hıt- Bir taraftan Ahnany~nın ·ru -

lıa. ıaı e-ket saatlerının bır kere da-
Oeı.;.. ~tırilme&l zarureti hasıl olı11uş 

: n n..l.nlan tehdıl ve v~idJer'e ri.
~lt H•kt~n ibaret olan Alman sıyaı:;eti 
'• ~. • ~ <Jr n glu;lll.klerle k31"$l1aşmış-

Yunan tebliği 
'-tb~l~~a: 26 (_.\, ·'·> - Yunan r~eın1 

ı:t: 

~ 1\. ;rvetıcr•mi.?. ilerlemeleı1ne dev un 

11 k yeni meV'l.iler işgal etmişler
"< 

~Ultnan tayyareleri dün ~ehirler. ve 
lere taarruz e-tmJşlerdır Hıç bir 

ü~tl ı~:[ıy;:t k~lt~101b~~~· 
guna uğratıldı 

ili A.tina 26 (A.A.) - BBC: Yun:ı
~ ı,atı<lırki İnrıiliz hava kuvvetleri 
, r ır ndan neşredilen bir tehlii{e 
~r~. İn.g !iz tavvarelcri Tel>C'dc -

•tle düsman motörlü nı>klivc ko!;r Ilı muvaff~kivctle bombardı -
an etmislerdır. Göricenin oıma
~d~ rıc'at eden İtalyanların var -

; tn · .l gıden katır kolu ve motörlıi ı 
~~Ut&mlardan müleşckk.il 3 ayrı 
la 1 lcakt:uı taarruz "?den hgiliz 
, Vvarı; eri tarafından bozgunlu{!a 

1~atı mıstır Motörlü v<esaitin van
~ ·. kam>onıann deHildiı!i ve 
ı:;ı .:ların bozgun bir halde kactığı 
tu]ebilmiı;tir. 

Arnavutlar İtalyan 
<>tdusundan kaçıyor 
al !:ıcJgrat 26 (A.A.l -. Huduttan 
d •nan malümata gore, Italvaı1 or
•lısuna kav<k"Clılen Arna,0..ıt '!TUP.. 
· t sıJah ve mühimmatları ile hır-
1~1• ala,·larından kaçmaktadırlar. 
lıa den 55 vaşına kadar bütün Ar- ı 

Vut erkekleri silah altına alın
" lştır Fırarilerden bazıları Yug0s-
1'" hududu üzerinden kacmakta, 
v '"rleri de dağlara cıkarak !tal -
~.drı ız'aç etmektedirler. 

~ir vapur yandı, bir 
\ apura isabet oldu 

1(1\alıir • 2il (A.A.)- B. B. C. Diin 
t "'h.rcJ .. jngiliz ha\·a kuv\etleri 
ta.r~_fındun neşredilen tebliğe gö
t. l.ıg l.r. hava ku,·vctlcrinc mcn· 

.,uıı be:_~ t.. J Junan tayıarcl~ri pa-
~ . . 

't r J!linu Urnç lin1nnına taarruz 
& ı. ! ~d• . 10,00 tonilatoluk bir 
ll~hıiye t1a1 isabt.:t \aki olınu,,.tur. 
ıı" er kiit' k hir gcn1i ) anl'H!:!tır. 
~ ,, ... <lalı foı;unun ~ıd<l ti' aıc i
l" r"'.:-:nh.'H ta~rrr:z ınuv,,[fJl ·, '-'t-
c 'ı •• ı . . T 1 . h l''lt··· rnınıstıı:. :ı,, ... ,.. crı -

ll ı zJ n b ri sün-~ n U! .. 

ı ' r 
l' ~ rhi ç(ilde Drrut• A:ıpolouia1 
ıı,· ık ve llad·ou t· 3rruz edil· 
ı · t. Dcruede bir kı ·~ şıddctlı 
~ •l•.e bcı li ırdmıan cd'lmı tir, 

ıoJlonideki lıir kts1 :nıın 1 na. 
•ıı~ ta.,.. isabet vaki olmu tur. 
l'oı>r~kdıı •keri b.nalar hasara 

~g aınış. n·rdiada lıütiin hedeflere 
1'1 İ:<iahet1cr vaki olur stur. 

goslav}·a arazisinden gcçntclıı. iste
nce-si veya bu araıidcn 7.l\tl~ gc?ç
nıei;ıe kı.vam etmesi iınkinı artın~ .. 
t1r. 
Pi~er taraftan Yugo•hvya, ha

li hazırda mukavemet \'e müca -
dele edebilmek için çok mükem
mel bir 'aziyette bulunmaktadır. 
.• ,, . . ~ "! -.' . .. 

ltalyan mağlubiyeti 
daha teci bir ha.le 

getirilecektir 
( 1 inci sahifeden devam l 

tasmıakta ve hu ehemmi yetti 
hareketler sırasile her ııün İtal-

yanların mağlühivetlerinde amı! 
olmaktadır. En !usa bir müddet 
icinde tayyare ır ··-Janları vü
cude getirilın~tiı. İngiliz mü
himmatı ve hususi nev!den ha. 
zı sllahlar İtalyan mağluhive
tini daha feci bir hale sokmak
tadır. Bundan baska Yunanis- ı 
!andaki tavvare meyd~nları -
nın etrafında İngiliz askerleri ı 
nöbet beklemekted;r Temin 
edildiğine rıöre İtalyanlar tay
yarelerle getirecekleri lı:itaat 
•le l:ıu meydanlara taarruz et
mev' arnstırıyorlar. 

Yeni sıhhi teşkilat 
( 1 inci sahifedrn devam ) 

ile cgcri sıhhiye merkezler;. nde 
f: >livette bulunacak ve kana ihtı
yacı olan varalılara kan vericılerin 
kanları nakledilecektir. 

GECELERİ NÖBETCJlLER 
BULUNACAK 

DiRer taraftan simdilik her gece 
istasvonumuzda iki kan verici nö
betçi bulunacaktır. Hastanelerden. 
hususi müesseselerden ve münfe
rit calısan doktorlardan talep oldu- ı 
il:u takdirde bu kan vericiler hemen 
otomobille istenilen vere gidert>k 
kan ,•ereceklerdir. Her kan verici 
ayda yalnız 500 ııram kan verebi
lir \-C bu miktar kin de muavven 
bir ücret alır.> 

--0---

Gizli ecnebi işçiler 
Ecnebı isci calı rtırıo da hevan

name vermeyenlerin veya kücük 
sal' atlar kanununa mu1 ıalif olara'.c 
~iz1 L calı$Jn1arın vakal<:inn1aları 
ic ıı em yet müdürlüilünce her 
se ~t e sıkı kontroli•r yar lmak -
tad"r. , 

\t >b !veci Liizaro Frankonun da 
"""'Sl'" -,2 ında iki İt~lvg.n tebaalı 
. •i calıs ırdıi!ı, fakat oolbe b.e -
van. l?Y'c vermediği rıörülerek mu. 
maJ \' dün Sultanatmet birinci 
sulh ceza mahkCT'1M<irc ver!lnı~s 
v~ rara cezaı: nam .. ıt.'.im cdihı's
t;r 

s.-;- v rnevva halt; de kabzi -
n •·yapan Abdu 1?3"1 i.smhde 
'bır: Clr ı ne i kt• 11 "ima '.c -
tan 'ir a rn • k -e, t.: v<."r mis 
VP J Lt para c z:ısına lhk1ın 

~~~~~:;.;:::,ı::;~~:::.:::;~JQ • edılmistir. 

istihsal rını 

edecekmiş 
Rumaaya Başvekilinin 
gazetecilere beyanetı 

Bukres 26 (A. A.) - General Anto
nesku dün gaze:tecilere beyanatta bu
lunmuştur. 

Romanya hükftmeti reisi eu:üml• 
IUJl].arı söylemi§tir: 

cBttl.in'de B. Hitler ile: görüftüm. 
Romanya haklarını istihsal edecektir.> 

Bulgar Kralının 
yeni teminatı 

Soiya 26 (.\. A.) - Kral Boris diin 
M.oskovadaki A.'Tlerikan sefiri B. Ste
inhardt' kabul etmiştir. Baz rivayet
lere göre Kral Boris B. Steinhardt'a 
Bulgaristanın sulhperver olduğunu söy
lemiştir. 

Sofya: 26 (A. A.) - Kral Boris dün 
. Sovyet Hariciye komiserliği umum! 

kltibi B. Sobolev'i kabul etmiştir. 
Sofyedalci Sovyet sefiri de müll

katta ha.zır bu.lunmuı;tu.r. 

Asker gözile 
cepheler 
( 1 inci sahifeden devam J 

tebliğlerinde kullanılan kacamaklı 
lisanı da bittabi ~ö.zönünde.tutmak 
lazun. 

Bw1Unla beraber hezimet ha -
!inde bir ordu va karsı. Yunan ileri 
hareketinin yavaş gittii!ini söyli -
venler de var. Fakat hunun bir cok. 
seheplerlııi unutmamak ı:erektir. 
Yunanlıların düsmanın toplanma -
sına meydan bırakmak i.>tcmedik
lerine ve harekatı o yolda idare 
ettiklerine süphe voktuı. Ancak 
arazinin menaati. esir ve harp mal
zenıe:>i toplamak. bir pusuya düs
memek icin ihtiyatlı bulunmak \·el 
daha diğer bunlara lı<>nwr sebep- 1 
ler ileri har~kiıt• yavaslatabilir. 
Yalnız şu \•ar ki, Yunanltların va. 

vas da olsa. emin adımlarla yürü. , 
<lükieri, strateiık ehcmmivettl'ki 
sehirleri hirbırl ardınca. dli$ürme-, 
teri ile sabittir. 

Nitekim ·Ergiriden sonra, simdı 
Prem<li'vi de zapti'ttikleri bildiri
livor. Bu da ccohenin hemen her 
tarafında İtalvan mukavemetinın 
kalma1:lıfrını ııösterir. $imalde Mos. 
kopulos kasabasının zaptı da bu 
cephedeki harekatın ELbasana doğ
ru inkişaf halinde oMuğuna de -
!ildir. 

Si:nı<l.iki halde. Erger:·den TepP
delene doğru vaoılmakta olan :ıa
rckiıt, Epiı·deki italvan kuvvetle -
riııı mü,kül bir vazivete düşüre. 
cek gihL<?örünn.cktcdır. 

Yunanlılar Göricedc\d İtalyan
ların vücude eetical~lcri tavvare 
me\"danını da faalıvcte eecirme -
leri düsman ric'a!ini Jaha z.iyade 
hırpalamaga vanvacaktır. 

---O-

Örfi idare 
mıntaka larınde 

( 1 ind sahi hdn> dct'ıtm J 
desine ait tezkereleri ve İngiltere 
ile ad:i müzaheret mukavelesine 
müzevvel mukaveleVi tasvip et -
mistir. 

l~ıkların s.öndürüfme ve maskt"
leme işinin tatbiki ınuvaffakiyetle 
yürünıektedir. Seyrüs~fer memur
ları dün gece kollarna beyaz kol
luk ve şapkalarnın üzerine beyaz 
kılıf geçırerek, dün gece Har'ıiye -
Taksinı orasında tecrübe ınahivc
tınde dolasııuslardır. Bu tccrük
dcn iyi netice alınıp ı>olis mcınur
larına da tatbiki ile umuınile~ti
rilıııcsi kara.rla~tırılmı~tır. Bazı ge
çit Jerled de beyaza bo) annıak -
tadı-. Baıı evlerin n dükkanların 
pcnccr(> ve can1ckanlar;1~dan dışa
rıya ısık E-ızdı~ı güriiln1iisti.ir E. a
seu 1 k3nunucvvclden itibaren hu 
kabil yeclerd~ mecburivct .riirür
lliğc gireceğinı'en o vakit ı~ık sı:ı
ıı1ası önlenecektir. 

YENİ BİR MODA!. 
Diğer tJraflan haht:r \"\:rihi:ğine 

gôre, diin gt'f..'C BeyokJunda L.ızı 
bayanlar ökrelerine hususı aın -
puller verle~tirihni~ h~kaı-pi~ler 
giymi~Jerdir. Bu iskarpinlerin ök
('t~Icrinin hPr yere tenıa'>1ncla aın
pullcr yan111aktadır. (]azı bayan 
ve baylar da :yakalarına mavi :un
puller tolmıışlarclır. 

A·vrunada bir moda haline ge]en 
bıı kabil şeylerin selıriıı:izdc de 
coğalacaib ümit edilmekte ,-e di
ğ r bazı kadın e~yasının da ka -
ranlıkta •e~ilel'ek renk \C terti
batl:ı .-;Uslenece!:"i tahınin cciilnıek
tedir. 

'l'dlıU eden: MUAMlllER ALATUB 
Bulpr meclisinde dün, memle

ketin dahili ve ilarici vaziyeti et
rafında heyecanlı müzakereler ol
muştur. Bu müzakereler pademe11-
to içinde derin noktai 11azar ibfilif
ları oldu.tunu gösternıekte<lir. 

lfarici meseleler göriişülürken, 
luatiplerdea Dumana( hu sefer, bil
hassa Sovyet - Bulgar münasebet
lerine ehemmiyet vere.ek demiş -
tir ki: •Dobrucanuı Bulgaristana 
iadesinde oynadıiı rolden dolayı 
Sovyetlere teşekkür etmeliyıt.• 

Diğer !"raftan Muşanof Kralın 
Bertin >cyabatı üzerıııde durarak 
hükümetiıı bu meseleyi aydınlat
masını istemiş, çünkü mebusların 
bu meseleden ınalıimat: olnı~dığı
nı söyliyerek, demiştir kı: •icra 
Jteyeti, bizim haberimiz oln1ndan 
harici meseleler hakk.nda kararlar 
veriyor. İşin daha fenası hunu bi
zim yerimize yapıyor. l\'Iemleketin 
mukadderatı mesuliyetini böyle 
üzerine alacak tek bir Bulgarın 
bulunabalereğinden şüphe ederim. 
Memleketi idare edenlerin tarih 
kar~ısında mesuliyetlerini müdrik 
ohnaları lazımdır. Millet irinde bir
lik yo! .ur .• 

Meb'u•lardan Stançef de, Silst
re civarında Romanya hududu • 
nun Bulgaristan lehine tadil edil
mesi lıizını geldiğini söyledikten 
sonra demistir ki: •Bulı:-ar - Ytı
P'OSlav müna~e!.l!tleri o kadar iyi 
değildir. Türkiye ise hudutta as
ker tah•it etnıiştir. Bulgaristan E
ve denizinde mahreç bulmak eme
lini tahakkuk ettirmeğe kalkışırsa, 
Türkiyenin tehdidi altında kala -
cakhr.) 

plmaktadır. 
Sobranya meelis.inin son içtima

mda Kral ve hiilılmet tenlcid.e 
maruz kalmıı;tır. Sovyet Rusyanın 
bu itibarla gerek Bulgaristan, ge
rek Yugoslavya ve gerek Balkan
ların heyeti umumiyesi hakkın -
dakı fikri aşağı yukarı aydınlan
mıştır. Türkiyenin fikri ve tutumu 
ise ötedenberi açık ve aşikiir ol
duğu gibi Milli Şefimiz tarafından 
ı;on defa irat olunan nutuk ile de 
bütün bu tntum ve hattı hareket 
her türlü şiiphe ve tereddüdü izale 
edecek mahiyet ve mana açıklığı 
ile tebarüz ettirilmi~tir. 

Görülüyor ki, Bulgari.tanda 
tehlike sezilmiştir ve tehlikeden 
Bulgar milleti halıerdar edilıni~tir. 

Esasen. Bulgar hükiımeti Bul -
gar milletinin >eliinıet ve istikba
lini tehlikeye sürükli~·ebilecek bir 
hattı hareket takibine re'scn hiç
bir bak ve salahiye.t sahibi değildi. 
Bitaraflıktan ayrılmak, koru:;ula
nna hiyanet etmek, }'eni nizama 
veya üçler ittifakına girmek Bul
garistaııa saadet değil, ancak fe
laket getirebilirdi. Bu vaziyet 
mecliscc ve milletçe takdir oluna
rak tehlike kısnıen önlenn1iş ad
dedilebilir. Milletin arzusuna rağ
men Alman taraftarı bir ekallive
tin bir takım emrivakilerle Bulga
ristanı Almanyaııın kucajiına at
mnyı hiıl:I derpiş edebileceğini he
saba katmak da ınümkiin<lür. Di
ğer taraftan memJcket \"e nıi.llet 
içinde ikilikler, üçliiklcr ~arat -
mak. dahili münakasalara germi 
vermek de Bulg:ır milletinin nef
ine değildir. Tc~ettütlü, nizalı, w- , 
riş!i bir efkfırı umun1i:ve blanık 
suda avlannıak istiycce~~ olanların , 

Vaziyetin bundan sonraki inki
safı ne olursa ol.sun, Yunan milleti 
ilk hamlede gösterdi~i hu kahra -
ınanlıkla, yasamıva ve istiklale 
istihkakı oklu~u anlatmıs olu
yor. Talihin çemberi ne tarafa dö
nerse dönsün, istiklalini. şerefini ve 
havsiyetini bu derece kahraman- 1 
lıkla müdafaa eden bir millet öl- \ 
mez. 

____ ,_ __ 
Mısır hükumeti eski si
yaseti değiftİrmiıecek 

<Birinci salıifedPn devamı 
bik etmek suretile Yunanistana 
vardım ediyoruz. 

Diğer taraftan kücük ticaret fi. [ 
lomuz, muhtaç olduğumuz şeyler• 
şimali ve cenubi Afrikara rıiderek 
oralardan temin etmektedir. İpti -
dai maddeleri ve harp le\·azınunı 
do{!rudan doi!ruva tedarik evlemek 
yolundaki l\hsır siyaseti h ic de -
.ifüıınem~tir. ,..-. 

tan bekçilerine hediye vermede 
Üsküdarhlar birinciliği ahnağn az 
metnıiş bulunmaktadırlar. Dijier 
taraftan Lıitfi Aksoy l'skiidar köy· 
!erinde hicbir gencin tahsilden 
mahrum kalmaması ve clru,yup 
yazmıya alıştırılması iç:n yeni ted
birler almakta, her köyde ınüte -
addit faydalı eserleri ihtiva eden 
birer •Okuma odası• ve kütüpha
ne tesisine de çalı~n1attadır. 

GARİP BİR CEVAP! 
SelırimizdC'!<.ı tütünc'ilcr bir iği 

azaları kahraman a!:°jç:crlerı,...,....Jze 
sigara vapılmak üurr l :JO bin kı~ 
tütün hediye edecekler>ııi Vali v~ 
Beledive reısi B.Lütfı K•rdara h<l 
dirmlşlerdi . 

Fakat inhisarlar idares nin "u 
tütünleri isle,·ip sirıara Y3PfT'3ğJ 

kanuni ı.rnk3.n olmad i nı i!~ri sti
rerek tütün tacırl~r!r " b_ t>Jt -
lifini ka.hul etmed ı a \retle ö.?· 
ernilnıiştir. 

Bu garip cevab.:ı kar<J tı.Jtunc .4 -

ler bir hal can·si hulu'lrr ası ıcın 
Ankarava ·müracaat etrr,i lerd r 

ŞEHZADEBAŞI 

FERAH 
YARIN 

matinelerden 
itibaren 

ÇARŞlK \Pi 

AZAK 
2 sinemada ayni zaıuanda emsalsiz fe"'kal3d<' program: 
Kılıcile bir tarih yazRn, kudret ile bir devir yaratan, ce~aretile 

zaferler kazand1ran: ~ 

VATAN KURl,ARAN 
ASLAN (Türkçe) 

Diğer taraftan Berlindcn bildi
rildiı!ine göre ,evvelce yapılan 
talınıinler ve dolaşan sayialar hi
loifına olarak. Bulgnrisfan ziınam
dar !i>ahsi:vetlcrinin h.llen Berline 
hiçbir ziyaretleri beklcnmenıekte
dir. 

ekmeğine :vağ sürehilir. Bunun Bu rnubteşcm (ilme ilitvrten Pvrıca: 
içindir ki, Bulgar milletine tavsi- 1 A Z A K' ta + F E R A H' da 
yemiz her türlii niıadan. te~ettüt + 
ve şurişt~ıı iızaılc kalarak, milli P A 1' AMALI KIZ + M S • Lİ Ş~F 
birlii(e ve bcrabcrligc bi!.:ük ve STt.FI DUNA BU•·: JONES 

Sl.OVAK BAŞVFKİLİ seri bir toplanışla va"l olmaktır. + &'-

RF.RLt.l\IDEN AYRILDI Bulgarlar icin hakiki selirnıct bn ~~~;;~;;;;;;;;:~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;:~~~ En soıı olarak üçler ııaktına ilti- lıadirtdc bitaraf kalmak, komşu- , - ---· ---- -;,. 
hak ı,rotokolünü inızalamı~ olan ]arına \'t' kom!'ularınrn selH.nıetine . -,._ 
Slovaha Başvekili Suka n~rlin - <ad ık "~ hay;rhah lıulıınmak ve • ı\MERİKADA ESKİ Gı\."IGSTE RLERİN MÜTHİS :'IIACERALA-
dcn ayrılmış, Fon Ribbentrop ve Avrupa harbinin sonuaıı bekle _ RI - :1-IAH.f'USLARI~ HAYATI - AŞK - KAVGA Vl:. Kİ:SLE-
>lare~al Kaytel tarafından uğur - mLktır, Ilu hattı hani.etine mıı· i Rİ - İBRFT ALINA CAK SAHNELER 
lannuslır. kahil hor hangi bit lern\°liz. telıJıt T Ü R K Ç E S Ö z L Ü 

YU:SANİSTANDA HARP ve tmıı·ruza ul:ra.-a nııı~ne•ı::t ·· 1 ~ 
VAZİYE1'İ etın•:k, her 1iirlii yar.lıoııı kendİ"\t , ) E R K A 1 

Dün ~elen b.:r habere göre, Yu- ile bcr.ıht·r olacağnd.11~ ~iiphe .-~t· ' 
nan kuvvetleri Ergiriıleu sonra memek ,.e iirkmenıektir. Vakur, 
Preınedivi de zaptetıui~lerdir. Yu- ağırbaşlı, komşularına ha.ı ırbah, · 
nanltlar cephenin her tarafında i- onların emniyet \.'e sehiınetine 
leri hareketlerine devam edivor - ;yardııncı. Balkanı sulh ,.c ca1n.i- , 
lar. Arıcak Epirde İtalyan.larm yetini tutmıya hadim bir Bulga- , 
mukavemeti henüz kmlıııam1>tır. ristan icin herhalde i>tikbal bakı-

İug:ljz hava kuvvetleri ric'at mından azan1i fa~·da \'ardır, asla 

Filminde h"rkesi HEYECANDAN TİTRETE(.EKTİt. 

Baş Rolde: C HAR LE S BOY ER 

Perşembe Akşamı İP E K' te 
eden İtalyanları nıütemrtdİJcn hır- 1't 
ııalamal<la~ır. İtalyanların !;açmak zarar yo ~~EM İZZET BE1'İCE 
için kullandıkları n\iihim so~~nin !=============== 
en ~on nokt~sz ol n F.lha!"a~ sehrj 
de buır.,bardııuan e.dilnıi~tir. , 

kinci harp ~·ılının ilk 77 günü zar
fında harp için güııJe 9 milyou tn
giliz lirası harranını~tır. Silıilılar 
fazlala~mıştır. Gi!tik1:e dalıa pa
halı bir ha! alacaktır. llugün bir 
tan·are 1918 dekinden ndi ın"li 
daha fozbJa malolm2ktodır. 

.Lıtanhul'un en büyük 2 sineuı&1ıoda ," 
Şehzade-TURAN ı 

ı 
ı 

bap 
Yunanlıl;ır yeniden 8000 esir 

almı~hr. Bırakılan mühiın ınik -
tarda harp nıalzcnıc~İ!1İJ1 toplan ... 
nıahına dco,·anı cdilnıektedir. 

Bir İtalyan ta,>yaresi Giritte, . 
Kandi'-·e üzerine gelerek dört bonı
ba atmış•a da, bombaların hepsi 
denize dii~nıii.ştür. 

A~.:ECİKA İNGİLTF.REYE 
l{REDİ ACMALI 

Vaşingtondan g~len haberlere 
göre. ayandan King, İn.~iltereye 
krediler vçılnıası için, ıncvc

0

ut ka
nuni ,,.. ~vzuatta tadiller yapılma
!iını oarlin1cnto harici.ye enC'Ünıe
ninden istİ.'"ereğini sö.\ Ienıiştir. 

Haricivc encümeninin yeni reisi 
bu hu.usta encümenin harekete 
geçeccC'ini pek ümit etmetliğini, 
çünkü bu içtima devresinde ekse
riyL'tin elde edil~n1iyeceğini. nıa
amafih cnciimeni horekete geçir -
meic <"ah~aclğını !i!Öylrmiştir. 

~feh'u.;;an Reisi ise, ~n an1eli ca
re olarak, İngilterenin bizzat k'c
di istcnıesini ve bu parayı nereye 
sar(edece/:ini hildirme•İni söyle -
nıistir. Conson kanununun An1eri
ka\'a borclarını ödemen1is olnn bir 
millet<" kr<'di a~ılına~ına m5:ni ol
madıih da zikredilmekfrdir. 

İI\GİLTF.RENİN HARP 
~lASRAFJ 

Dün Glaskovda hir nutuk söyli
'.\·en İııo-iJiı: 1\!aliye Na7.ırı Sir 
Kiıııı<ln Vud hilha.sa demiştir 
ki: «Bu,e-i.inkil har~. diinyanın gör-

' düğü harplerin eıı pahalısıdır. İ-

HAMBURG TEZGAJILARINA 
YENİ BİR HÜCU:\-1 

Kanadadaki pilot mektebinde 
aııtrcnma~ gören tay~·arecilerden 
ilk kafile lngiltcrel·e gelıııi~tir. Bu 
ka,(ilcde subaylar, pilotlar ve er
ler vardır. Bunların hcp~i rasıttır, 
pek rakında faal cüzütaınlara ve
rileceklerdir. 

İngiliz ta}'yareleri yeniden Ham
burg deniz inşaat tezgahları ve 
endüstr i tesisatı üzerine hücwıılar 
yapmışlardır. Takriben sekiz bin 
bomba atılmıştor. 

Bundan başka Vilhelmshafen 
dokları, bir kimya endüstri fabri
kası, Bolonya limanı, Denheldo 
rıhtımları, hava dafi bataryaları 
ve projektör mevzileri, tayyare 
deJ·danları, deniz üsleri bombar -
dıman edilmiştir. 

Alman tebliğine göre de. Alman 
tııyyareleri de bilhassa Sutampton 
•ohrine taarruz etınişlec, şiddetli 
yangınlar cıkarm~lardır. 

İtahan tayyareleri de İskende
riyc iizerine gelerek bombalar at
ını.şiardır. Dört irişi ölmüş, yinRi 
sekiz kişi yaralanınısbr. 

ZAYİ - 3005 otobiis plakamı • 
7ayettin1. Yenisini alacağımdan 
cski,inin lıiikmü yoktur. 'Ollet -- --

İstanbul Sıhhi ~J:üesseseler Arttırma ve 
Eksiltn:.e Komisyonundan : 

Lcv;i Tıp talebe vurdunun 3000 adet firenk rıönıleli imaJ.i i$i acık 
eksilt 1 ~ye konulmuştur. 

l - E!<sıltme 11/12/940 carsamha '1Unü saat 15 de Caialoihınıda 
Sıhhat ve İctimal :Muavenet Müdürlül'!ü blııasında kuriılu ~ 
vapılacaktır 

2 Muhammen fiat. Beher gömlek dı:kişi 50 kun$ur 

Tel: 22127 
Yarın matineler den itibaren 

Şarkın en kıymetli ve tanınmış facia aöme6sili .. . 
FATMA RUŞDI'nin oynadıiı 

SAADET YUVASI Ir6:p~~e ;:~~ı 
.\yrıc11 ÇEMBERLİTAŞ'da + TURA N'da 

ÇÖL BEKÇİLERi + FEDAJ KAPTAN 
Te PARAMUNT JURNAL ı T O M K 1 NE , 

YARIN AKŞAM SAAT 8 DE 

MELEK Sinemasında 
Şahane 'bir qkın _ Şahane filmi 

SALTANAT -KURBAN LA RI 
Büyük lıir imparatorlup iwe eden TAÇLI BAŞLAR araı.ında 
MERAKLI - İHTİRASLI ve İB KETLİ ENTRİKALAR. '.\levsinıin 

• en mahtqem Framız filmi 

Bq Rollerde : EDViGE FEUlLLERE-JOHN LODGE 
Bugün saat 11 - 1.30 - 3.30 - ~.30 ve 8 de 

BAL A L A YKA 
lıtaabul Ziraat Mektebi Satınalma 

Komisyonundan : 
t1ı: Elı:sı:tmenin 

Oaal Miktarı 
Mnh•••ea 

bedeli te•inatı 

Lira Kr. 
Tırihl Saati Şekli 

Harici eli>jff 
Palto imaliymi 
İş ayakkabılı 
(pootal) 

Lira Kr. 
ııe takını. 23 00 
rı adet 8 M 
90 çift 7 50 

177 ~ 
50 62 

13/12/940 
13/12/940 

14 
14.30 

İstanbul ziraat mektebinin. cin.s mlkdan yukanda yazU:ı ihtiyacın 1 
""'8ıi&le rastlıyaa cuma gllnü saat H de Beyoğlu İsti<l~I C3~do« 349 ı 

41 
1ı 

1 

!lseıet' m~e tı>planacak komisyonda açık eksi '-n<' yopılao:ıktır 

4 -- NtiP,ıınc v~ şartnamesi her ı:?ün vurt merkezinde «i)rfilebilir. it 2 ın · belli u.atten eV"'l'ti llW.base~ \~ZD.f'sine yıtırır:ık.:.ar lk .. ın:ıt 

3 - .Muvakkat teminat 112 lira 50 kuruştur. 

rı -- istekliler 1940 yılı ticaret odası vesika.sile 2490 savılı kımunda ııııM>m""' :ıt48 ma11 :rııı ticaret oıı- wslka•ile birlıkte eksi'tme soatmde komı.. 
va•ılı vesikalar ,.e bu ise yeter muvakkat teminat makbuz veva banka 1 ;ona mtr.aıatlan ve evsaf ve ~!eri lutr ııun adı ıeçen muhasebe:: ikı. 
m~ktubu ile birlikte hellı gun ve saatte komisyona gelmeMsri. 1 ıörllp aeı-meı...ı. elli~ 



~ - - - - - - - - - -- --
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'azan: /skenJer F. SERTELLi No.41 

,.ransız Cumhurreiai Mösyö Falyerde İşe karıı
mıı Ye: "Makedonyada aaa7iı silahla 

temin edilmez 1,. demişti. 

İhtimal ki. bunun için bırçok l 
;areıer."" tedbirler düşünülebilir. 
Fab L bizce en münasip olaru. düş
manın. kullanmak istedij!i siliıhı: 
dethal kendisine karsı cevinnek -
tir 

Bizi ne ile ta.dit ediyorlar? 
Rumelide ecnebi mürakabesi te

sis etme!tle, dei!'il mi? 
Ecmıbi miirakabesini haklı w 

zaruri ııöstennek üzere serdettik
leri deliller: Bizim memurların bi
taraf olme.ınaları, 
taraf olmamaları, fikir :idare v.. a
dalet ile m-.ı 'bulunmanaları ıı>bi 
ııebl!l'lerdir. 

Fakat tamamile yersiz., mewim
siz sözler. Zira, möısyö Falyer, Ma
kedonvenın ancak col(rafi hudut -
lanru bilebilir. Orada vasıvan ana
sırın havat ı;artları ve mahalli ih
tivaç)ar hakkında en ufak bir fikri 
bile yalı: tur. 
Makedonr.ı .-Uya vatai!ı olmuş

tu. Oraya vaız ve nasihate giden 
papazların bile bellerinde tabanca, 
ve ellerinde bombalar bulunurdu. 
Bütün kiliseler ihtilalcilere, ka -
tillere, çete mensuplarına yataklık 
edh·ordu. Halk.n yüroe dok.san 
be<i sıliı.hla ovru van atıcı, vurucu 
insanlardı. 

Böyls bir muhitte sözle tatlılıkla 
güler vüzle asayiş ve inzibatın te
minine imkan mı vardı? Bunu :id
dia edebilmek için, Maked-Oll'Yavı 
ve Makewınvalıları tanımamak i
cap ederdi. 

fst111bul 4 Uncu icra mamorıuoundan 
Evvelce Eminönündı R&fldiye caddesinde Rıhtım 
hanında 9 numarada mukim iken halen ikametgah 
adresleri meçhul bulunan HUseyin Nafi ve Halim'e 

Hazineı maliyeye izafeten İst anbul Maliye Muhakemat Müdür
Htğii tarafından 28 temmuz 134() tarihli ve 6794 sayılı Noter senedi
ne müsteniden 3() bin liranın faiz ve ücreti vekalet ve icra masari
file birlikte 28 temmuz 1340 tarih inden itibaren tah6ili için merhun 
bulunan Türkiye vapurunun para ya çevrilmesi talebile tanzim edi
lip yukandaki adresinize gönderil en rehııin paraya çevrilmesi yo
lunda.ki ödeme emri adresleri.niıiı:ı meçhul bulunması hasebile bila 
tebliğ iade edi.l.mlı; \'e zabıta mari fetile yaptırılan tahkikat netice
ııinde ce adreslerinizin bulunamam~ olduğundan istanlıul İcra hakim
liğince ödeme emirlerinin ~ gazete ile bir ay müddetle ilanen tebli 
ğine 18/11/940 tarihinde 940/4200 e'lllS \'e !M0/91 karar nımıa'rasile 
kawrr verilırış olduPundan işbu il.ôrun tarilii ~inden itibaren 
mezkfır miiddet içinde sözü geçen borcu ödemeniz veya ta
kip talebine karşı bir ltirazın12 var sa tebliğ tarihinden itibaren yine 
ayni müddet içinde bu iti=ı>:ı bir istida veya şifahen icra dairesi
ne bildirmeniz Jnzımdır. Bu rnüdd et içinde itiraz etmez veya muay
yen müddet içinde borcu ödemezseniz rehnin satılacağı Odeme emir
leri tebli<!'i makamına kaiın olımak üzere ilin olunur. 

94-0/26'\1 

Biz bu darbeye ııelı: kolaylıkla 
mubıbele edebilir ve bunu hüküm
süz bırakabiliriz. Yani, ecne'bi me
murları lrendilil!imizden istihdam 
ederiz. Fakat, bunlan osmanlı me
muru sdatile kullanırız. 0 zaman 
dü.şmanlar ne diyebilecekler? İs
tecbltlttini '\'81J'1Jll$ olursak, itiraz 
edebilecekler :ıni? 

1$ basına böylece, tarunmıı; "" 
ınulıitine hürmet. ernni~ telkin 
et:rıu. ltiınıleler ııetirince, etraf
taki yayııaralar, iftiralar derhal 
djnrnez mi? 

Zaten hük\mıet hizmetinde bir 
çok ecne-bi memur" müstalıdem
dir. Dahiliye nezaretı şube müdi
riyeU~en bırine. mesela rr.a -
liVed<'. rüsumalta, nafıada, bah _ 1 
ri ·ede olduğu ı:ııbı. bır e<?nebı mü-

Biraz 90nra Arnavutlann iıtil81 
etmeleri de bir emrivaki hükrn~ 
ıtirdi. Artılı: silahla, cebir ve sid - ı 
detle bu anasın teskin etmenin im
kanı kal.nıanuştı. Bu ui?wda 'biıwlc 
paralar sarfedildi ve bi7.i:m için o 
ıtünlerd.! pelı: kı'l"!netli olan za -
ımanımız bo.s vere gPÇ rildi. .. 
Eşkıyayı para kuvvetile 
elde etmek teşebbüsü 

eavir l!Clirıleınez mi' 
Faraza bu işlerle mesr;ul olmak 

özere, Rınnelinde bul=. tiirlc
ce öi!r'emn;s, ahvali rnahal!iyeye 
viıkf muteber bir zat ııetirecelt o- ı 
lursak. hem bu zatın vukuf ve tec
rübeısiıııden i6tifade eder, hem de 
bu suretle düı,ımanlarıanızın tah -
rikıl.tını akinı bırakın!.!' oluruz. 

(İttihat ve Ternkk.) nin kulai!ına 
cır ler, periler mi üfkmisti? Yoksa 
l!Ô'rten bir işaret mı ı:elmişti? Sim-ı 
dı de .lVfokedonyadaki eskıvanın 
para kuvvetile elde edılmesine te-
şebbüs edilivordu' 1 

Bu haber Avrupava şavi olunca, 
Makedonvavı tanıvan fikir ve ilim 
adamlru-ının bir coi!u sırtüstü va
tıp, bu a~lanacak haliımize ~Jme-. 
i!<' haslıımıstı. 

Zaten Ru:ınelinin inzibat 111'1U - ı 
nınu tedvir eden 0smd.11lı memuru 1 
ısıiatile mes'ul ecnebi zabitler de j 
var. Bunlardan bihakkın istifade 
edilı vor. J andannada da ecnebi za
bitlerınden istifade edebiliriz. Bu 
vasrta ile de tatır>katın önünü al
mak mümkün olur. 

İlk. önce, o zaman dahiliye ne - j • 

~:~~:=~:ı:~:ı~f~a~:~~ı:v· F o s F A R s o L 
Hasılı sivasrvatın tarzı cereva -

nma nazaran bu tedbirlere müm
kün oklu~ kadar sür'atle müra -
caat etmek icap ediyor fikrin -
deviz.• 

Her ne olursa olsun. Avnrpanın 
bıze teklif etti~ mürakabe, mem
leketin kurtarılması imxiru zail 
olduktan sonra meydana çtkarılı
vordu .. Ve biz - maalesef - böyle 
bir seve razı olmak, hatta bunu 
kendiliitimizd~ ileri sürmeiı: icin. 
he rşevin, her ümidin mahvolma
sını beklivordulc. 

Biz. Makedonya hastalıtını tes
tıis ile onu makul bır tarzda teoavi 
edecek Terde, valnız hastalıi!ın iıra
>:ile ub'aşıyorduk. Bir aralık siddet 
wlitilısını takip ettiik Çeteler için 
yapılan ve derhal rner'iyete ko -
nan kanundan makOs bir netice 
.ııöı:iHdü. 

Vak tile Fransa Cumhur reisi 
iMôı;y6 Falyeı·e. Pariste bulunan iki 
iMakedoııvalı münevver, bir mek
tup vazaralc. Maked<ınyada uay:i-
&in teessüsü ne ile mümkün olur? 
Diye 80l'JDUŞ. Mösyö Falver: 

cBu mesele hakkında kat'i 
bir fikrim 'Y'Oktur. Fakat, iddia 

d;rilmisti. Seliınikle. de - Babıiıli-
nın emrile - bır erkanıharp zabiti 
Sofraya l!'iinderildi. 

Devletin bu iki memuru Sofva
da birleştiler. Fakat. bu memurlar 
Sofvar.ı nicin 1?eldiklerini s4ivle -
meden. hükumeti mahafüveden bir 
vardım e<irebilirler miydi? 

İki memura da talimat verilmişti. 
Fakat bu iki memurumuz Sofvıula 
birlesin-0e, bas'l>asa verdiler ve bu 
tehlikeli isi nasıl ıtöı ebileceklerini 
diişiinmeke basladılar. 

Ult Bkri 
ŞEVVAL 

26 

ı ıJrovamı var) 

ı 
usı a...ı 1 

2 ind TE,5RİN 

13 
194(), Av 11, Gün 331, Kasım 19 

26 İkincitesrin ~A_L_I __ _ 

Vakitler Va.;•tı ı Es:anf 
• .. Da.. la. Da.. 

-----ı---
Güneı 

<»ıe 
İkindi 

7(;0 ,2 lb 
1201 718 
1 ~ 30 9 -46 
16 ~3 12 00 

1 
Yatsı 18 21 1 37 
İmsak 5 16 12 32 '-----· edl!'bilirim ki, öv le bir yerde • • • • 

asayiş, (şiddet) adlı silahdan Sahıbı ve nflf"yatı ıdore eden 
başka herhanııi bir vasıta ile j BQf muharriri 
te.sıs ve temin edilı!bilir.. ETEM İZZET BENiCE 

~llbmı veııınıs. Hiç de manası.ı j 
oır cevap deııil. • Son Telgraf Matbaaaı 

YAVUZ SULTAN SELiM 
Halifel,r iyarında 

No. ;;:J Va:ıan : M. SAtAI KARA YEL 

Hızır reis harbi çabucak bitirmişti 
Muhafızla" aman talep diledi

Jerse de, sonuna kadar teslım ol -
mak tekl:fl.-rini reddev!edıklerın
den kılıçtan l(t>Çırildıler. 

İroanyollar her ne kadar imdat 
ııönderdi!er&.· de adada ne hısar 
ve ne de nıevcut birşey bulama -
tılar 

II zır Reıs adanır 1 nıanını erı -
ı.az i ... e dc. 1u .... ,..tıu Bl.4 s..ırc'le sun'i 
ru mendi.re·: "'cudf' 11ot~ 

E r'1 tl ıre<ıle ':>tı-
d ,.. h.f,'uz .. .ı.n w• 

• e t rı· ~ old~ 

mt"I r r il-,cıtJ. C'Cif'" 

~- ~ it. u u. na 

kadar uzatıldc Bu suretle şehir sa
hili ile ada birbirınP raptolundu. 

Bu muhasarada düşmandan beş 
yılz esir alındı. 

Bu esirlere muharebe esnasında 
şehirde vu.kua gelen tahribat yer
lerı tamir ettirildi. 

Hızır Reis harbi çarcabuk bitir
rr:ısti. Harpteon sonra İspanyadan 
dokuz kıt'a harı:, gem.si ile külli
yetli ınıciat askeri elmis ise de 
kalevi VP;:"nde ı:·,rç. edikler, cıen 
dolav. fır me J:our 'lidular. 
Faıut } ı;: r & t~ ul k2vtıe 

,.,., in Jr 1 ka. ırr,. lr 
ta len; , ><P, ··- ta;ıı kı» 

Jo:n birinci _ 

Kan, Kuvvet ve iştiha Şurubudur 
Her eczanede bulunur. 

Teknik Okulu Satın alma Komisyanu 
Başkan'ığındau : 

12/12/940 tarihine rastlıyan perııembe günil -ı 14 de açık eksiltme ile 200 

battaniye "8tın alınacaktır. Tahmin bedeli 2500 lin ve ilk Urrıinat 187 lira 5~ Jru-

rujtur. Şartnamesine göre ihalesi Oft:mUşsuyunda 7ÜlL'>ek mOhendis mektebi mu-

ha!'lebestnde toplanacak olan komisyonumuzda yapılacaktır. Şartnameyi görmek ve 

ilk teminat yatırmak istiyenlerin eksiltmenin yaplacağı (tinden bir gün evve

line kadar hergün Yıldızda bulunan okulumuza ve eksiltme günü de belı:e1~rile 

birlikle yilksck mühendis mek\ebine gelmeleri, (11221) 

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI f KR[M 
. 

latan bul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdaremiz bendiye ihtiyacından 200.00J adet tahta etıketin alımı zararı ilk mü_ 

tcahh.it nam ve ıı....abına olarak açık eksiltmeye konulmwıtur. Eksiltme 11/12/ 1 

940 çarpmba saat 15 de B. Postane karşısında Valde hanının ikinci katında id.a

ren1 iz umum.1 depo mubasipliii odasında toplanacak müdürlük alım satım k.onus

J'Onunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 1000 lira, mu-nkitat teminatı 75 liradır. Taliplerin olbap

taki şartname ve ntimuneaini &ônne.k ft muvakkat temnaitlannı yabrmak üzere 
1 

çalışma &imlerinde B. postaDe bınası birinci katta mezkOr mlJdürlili: idari kalem ! 

binalar ve levazım kıs~ ekslltme &ün ve saatinde de 940 senesi için muteber 

ticaret odaıı vesikası muvalckat tenu.at makbuıile birl1k1ıe kom.iayona müracaat-

lan. (11073) 

Jadıktan sonra İspanyol gemileri- 1 
ne yetişti ve muharebeye tut~tu. 
Düşman donanması, 'muharebe

de mağlup w münhezim oldu. K.a
milen esir edildi. 

Hızıt Reis bu muharebede elde 
ettiı'i harp gemilerinden maada 
düşmandan iki bin yedi yüz esir de 
aldı. 

Hızır Reıs, aldıl(ı esirlerden İs
panya kralı beşinci Şarlin İtalya
ya J?ittiği havadisini aldı. 

Bunun üzerine H:zrr Reio; do -
nanınay4 Aydın Reisin kuman -
da.çına vererek ol tarafa yolladı. 
Aydın Reis dahi Marsilya sa -

hillerine uğrayıp şehir ve kasaba
ları vaktı ve yafıma etti. 

Sonra İspanya sahilleri muha
fazasına memur on be:, parçadan 
il:ıaret bir 'fil<> İspanya donanma
sına tesadüf etti. 
Aydın Reis Lman.vol fil<JGUna 

hucum ile rampa rampaya muha
rebeye tut .ı.Ştu 

Bu muhare~ı n rct·ces:, İspan-
ya filcr:uru k ~ k • a 
A~d R • O'"+ d muvaf 

fakı ·et C'. ., .. vuk 
Avdın ltc zı;ptei-.: ;:ec ılerle 

ve ·bir çok esir ve mal ile H12ır Re
isin bulunduğu Ce-taire geldi. 

İşte bu muvafiakiyetlcr tevali 
edip giderken Avrupa devletleri 
Türk korsanlan aleyhinde teşeıb
biisata geçmeğe karar verdiler. 

Yavuz Sultan Selim, bir yan
dan imparatorluk donanmasını ha
zırlarken bir yandan da H12ır ı.c
ıse yardun ,diyordu. 

Avrupa devletleri, Türk korsan
ların n Akden12e ha'-rıniyetlerini 
ve bilhassa Cezairdeki hükümleri
ru çekemeıneğe b~Jadılar. 
Akdenızde Avrupanın deniz nak

liyesı tamamile katolunmu.ş vazi
yete girn:ıışti. Hiçbir milletin bir 
~eınisi <oerhest olara.lı: sefer yapa
mıyordu. 

Bundan başka, sahillerde de em
niyet kalmam~tı. Akdeniz havza
s:ndaki hıristiyan ahali sahil bo
yundaki şehir ve kasabalannı bı
rakarak içerilere kaçrrıışlardL 

Türk korsanları Akdenizi baş -
tan basa hiıkin1i,·etleri altına al -
dıktan başka sah ileri Hcidebir vu
rarak vali"""• P<l•yor•ard. 

Ti.i.~.k kor. ınla. ı bu yaJ!macıJ.ıtı 
ı;.ır ı r ... a.a.r o ,.. ,,...ışlC'rdi 

,ı~ ~u• a< eı nn, T'.;rk sahil-

1 
Majik Sinema ve film 1 
Türk Anonim Şirk~tindf'n: 

Şirket ~ idaresince ıirketin !es-
hile heli ta~fiyeye vaz'ına karctr \•er!l
mesı ç~n ht"yeti un11..ınıyenin 28/1:2/940 
tarih ne müsadi! cur.ıi::l.r+esi günü saat 
11 de suretJ !evkaıitde<le içtimaa kard.r 
verilmiştir. Bj 1a.enaleyh yevmi mez •

1 
kürde şirketin n1erkezi idaresi olan 
Galatada Kürkçlibaşı hanu1<la (15) nu
maralı odada toplanılacağından şirket 

mukvelenaınesi mucibince en az yirmi ı 
hisseye malik olan ve esaleten veya ve
kfıleten iştirak etmek istiyen hissedar
ların toplantıdan evvel 10 gün zarfında 1 

saat 10 dan 12 ye kadar hisse senet -
lerini Jirkelin idare merkezine tevdi 
ederek mukabilinde duhuliye vara 
katarını almaları l8.zın1dır. 

RUZNAME 
1 - Şirketin m!Uddetinin ikmalini 

beklemeksizin derhal feshile tasliyesi
ne karar vermek. 

2 - Kanun dairesinde tasfi1e mua .. 
mele!iiini ifa e-tmek içın heyeti umu -
rniyeye münasip görülecek miktarda 
tasfiye memuru tayin etmek:. 

3 - Tayin dilecek tasfiye memur
larıı1a veri1ecek ilc1·et1erin miktarını 

takdir ve tayin etmek. 

- Dr. İHSAN SAMl -'•! 
TİFO AŞISI 
Tifo ve para tifo hastalıklarına 

tutulmamak için tesiri kat'i 
n·.u;..ı~~ot~ pek C'!'llln taze ası
dır ILr eczanede bulunur. 

Kutusu 45 kuruştur 
~ ................. .. 
lstanbul Dördüncü İcra 
MemL~iuğundarı : 

Evvelce Ankara istiklal 
caddesinde İzmir basmahane
de Piliç &okak 2J No. da mu
kim Ahmet oğlu c•ki gümrük 

memuru Kemal Yalçın ile kefili 
Beşiktaşta Valde çeşmesinde 
ba.<kal so!,~k 18 No. keskin 1 
askerlik §Ubesi eski muamelat 
memuru iken halen adresleri 
meçhul bulunan Hasan To • 
maç'a 

Hazinei maliyeye izafeten İstan
bul maliye muhakemat müdürlüıtii 
tarafından Ankara birinci noterli
f(inin 17 kanunusani 938 tarihli 
taahhüt senedine müsteniden 2n 
lira 11 kuruşun l kanunusani 938 
tarihinden itibaren ',o 5 faiz ve o/o 
10 ücreti vekaletle ve masarifi ic.. 
raive ile birlikte tahsilini muta -
zammın tanzim ed!liP vukaı:ıdaki 
adreslerinize eöru:krilen ödeme e
mirleri adreslerinizin meçhul bu
lunması hasebile biliı teblil! iade 
edilmis ve zabıtaca yapılan tahki
katta adresleriniz bulunamadıi'!ın
dan İstanbul icra hiıkimli~ince ö.. 
deme emrinin virmi gün müddetle 
ilanen teblii!ine karar verilmiş ol
du~undan tar;hi nesrinden itibaren 
ıınezkfır müddet icinde borcu öde- J 

meniz aksi halde borcun tama -
mına veya bir kımıına vevahut da 1 

alacaklının takibat icrası hakkın
da bir itiraıınız varsa bildirmPniz 
aksi hald<! bu müddet içinde 74 ün
cü madde mucibince mal bcvanın. 
da bulunmanız lazımdır. Beyanda 
bulunmazsanız hapisle tazvik olu- J 

nacamız. hakikate muhalif bevan
da bulurıdui?unuz takdirde hap~•le 
cezalandınlacal!ınız ödeme emri ı 
tebliih makamına kaim olmak ü-
zere ilan olunur. 938/5378 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
D• 

Eıaı ,,,r 
No. Y<rl Kıymeti Nev'i M ... hall 

1876 Yenıkapı, Yalı r.1ah. K..ımsa' sok. 

Es: 76, Ye 235 35.-
1877 Yenıkapı, Yalı nıah. Kum,:al ~lr. 

F.F: ı 12, Ye: 201 18.- Ara 
1878 Yenik<ıpı, '\talı moh. Peşkirci 

Sok, E.cı: 1~. Ye: 15 78.- Aı"Fa 

1879 Yenikapı, Yalı nuıh. Davutpa~a 

iskelesi sok. &: 1, Ye: l 133.- Arsa 

1880 Yenikapı, Ya.Jı mah. Lln.ga Boe-

!all 80k. Eo: 15, Ye: 19 11.- Aro;a 

1881 Ye:nikapı, Yalı mah. Es: ıtu1ebo-

yu, Ye: Llınga bv~ t.anı sokak Es: 
17, Ye: 31 14.- Arsa 

1882 Yenikapı Yc.Jı m ... h. Ki'.ı.tipkasım 

bostanı solı:. Es: 29, Ye: 39 68~ Ar>~ 

1883 Yeniknpı Yalı mah. Peşkı.rci IOk:. 
Es: 3, Ye: 5 58.- Ar>a 

1884 Yenikapı. ı·aıı mnh. A1boyacı1ar 

sokak Es: 36, Ye: 48 55.- Arsa 

1886 Yenikapı Yalı mah. Alboyacılar 
sokak &. 42, Ye: 53-85 46,- Arsa 

1887 Yenikapı Yalı mah. Alboyacılar 
sokak Es: 72, Ye: 85 69.-

1888 Yenlk;ıpı Yalı mah. KAtip çeı -
mesi soknk Es: 18, Ye: 11 79.- Arsa 

1889 Yenikapı Yalı nıah. Kzıltaş so -
kak Es; 19 mükerrer 75.- Ars~ 

1890 Yenikapı Yalı mah. A.lboyacılar 
sokak Es: 24, Ye: 104 71.- Arsa 

1891 Alt~aray, Es; BakJah Kemalettin 
Ye: J+:mın bey mah. İmam, yeni 
Tiryaki Hasan paşa sok. Es. 24 85.- Ar~a 

1892 Yeonikapı, Yalı mah. Alboyacılar 
solrnk Es: 40, Ye: 51 66.- Arsa 

1893 Yenikapı, Yalı 1r1.eh. Alboyacılar 
sokak E.: 62, Ye 76 82.- Arsa 

1894 Yenikapı, Yalı nlt:th Alboyacılar 

sokak Es: 48, Ye· 62 70.- Arsa 

1895 Yeni..['pı Yah mah. Değirmen 

~ok. Ye: 36 M>.-

13 

17 50 MZ 

ıl ~!2 

55 ?JZ 

69 ?ol2 

79 :r.!2 

75 ı.ı2 

71 !d2 

68 ?JS 

82 ){.!? 

70 ~12 

18!l6 l'enikopı Yi'.th mnh. Alboyacılar 
soknk Es: 46. Ye: 60 41.- Arsa 112 Jf, 83 !d2 

189i YenıKapı Yalı m~h. AlboyaC'l)ar 
Sok ık l'.s 78. Ye 92 88.- Arsa 88 ~12 

1898 Yen kapı ''lalı ı ~- Alboyacılar 

sokak Es: 66, )'e &O 37.- Ar·a 4 .ıa H. 73 Jd% 

1899 '\-er. ı..rpı Yalı m h.. Alboyacı1ar 
sokak Es: 56, Ye· 70 48.- Arsa 

1900 YcP ~ >pı Yalı rıah. Alboyacılar 
sokak F.st 38, ı~~; 52 96.- Arsa 

lilOl Yenik ıpı. Y·ılı m.lr D~irmen 

sok :r-; 48 mi!ker ·er, Ye: 71 18.- Ar~a 18 ?ol2 

1902 Falih, Samatya, llacıkadın mıh. 
Pulru inop sok. Es, Ye: ıe 20.- A,..a 1/2 H. 39,64 :rd! 

1927 Ye., kapı, Yal nuı.h. Çuhacı ojlu 

sokak ada 838, parıı. 11 617.- Arsa 1028 ı.ıı 

1928 Yenikapı, Yatı mah. Kumsal sok. 
Eo: 98, Ye: 2ı 5 31.- Ar.ıa 31 l'l2 

1930 Yenikapı, Yah nıah. Alboyacılar 

sokak Es: 42 Ye: 56 66.- Arsa 

IQ31 Yrn•kapı, Yalı mah. Albo1acllar 

İstanbul Belediyesi nanları 
Keşif İlk 

Bedeli teminatı ~ 
1074,75 80,61 Üsküdar çöp iılt~leo!n!n tamir ve tahkimi. ı..ııt.P 

665,84 49,93 Btiyükada Çınar meydanındaki parkların demir mu ,f' 

18,00 Cazmand, 1813() Çiftçınin 
saati, 18,45 Köy sazı, 19,3() Memle
ket saat ayarı ve ajans haberleri. 
19,45 Yen.i ~rkılar. 20,15 Radyo 
gazetesi, 20,45 Fasıl heyeti, 21,30 
Konuşma," 21,4..5 Salon orkestrası, 
22,30 Ajans haber !eri, 22,46 Müzik 
Radyo salon orkestras~ 23,00 Mü
zilt: Dans müziği 23,25 Yarınki 
proııra mve kaı:ıanıa. 

ıe1ini, Türk gemilerini ı;eneler -
denberi yağma edip durmuşlardı. 

Fakat, deniz ilmini, deniz cen
gini öğrenen Türkler şimdi on -
!ardan intikam alıyordu. 
İspam a kralı beşinci Şarl baş-

• ta olmak üzere bir Avl'Uf>ll ıınüt
tefik donanması vüeude getirmek 
üzere harekete ıı~tiler, 

Bu donanma Türk korsanlarım 
Akdenizden temizliyecek, Cnairi 
Türk korsanlarının elinden ala -
caktı. 

O vaktin en büyük hıristiyan a
mırali korsanlıktan yetişme meş
hur Anderya Derya idi. 

Avrupa devletleri, Anderya Dor
yanın emrine harp ııemileri vere
cekler, o da iı;i başaracaktı. 

İş muazzamdı. Hızır Reisin üze.. 
rin<' koca bir Avrupa geliyordu. 

Anderya Derya, Avrupa de -
nizdlerı arasında gerek feCal!Ü w 
gerek denizcilik il.rnindelc.i VU!kıı
file tanınını.ş namdar bir a.m.lraldi. 

İmJ;arator .beşinci Şarl, doğru • 
d-'1 do[ruya Anderya Doryaya 
mır;acaat etmişti. 

(Devamı varı 

mai:lıklarının lamirl. of" ili" 
. ı işler ud 

Keşif b~eUeri ile ilk teminat mikdarlan yınca1 ıda yazı 1 eı~t fi- i" 
aÇ1lt eksiltmeye konulmuştur. Keşif ..., şar1nameleri zabıt \'e mu•~ daııol ti' 19' 
lüğü kaleminde cörulecektir. İhale 29/11/~40 c..- günü ııaal 14 d . ıe ıııril' .. 

1 ı l~a ·~ •K'I mende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup ar• nl en--;.,ct 
den 8 gün evvel Fen iıJleri mlldürliltclne müracaatla alacalı:lan fen d•ıoıl 

saatte "' 940 yılına ait ticaret oda.•n veslkalarlle ihale cUıaü muay,.- ..:.n .,..,. 
mende bulunmaları. CJ_OSHl _ • 

I 
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ı· ~,if;j~ 

:~~:;;;~ 
Ö_plO~ ~~ ..... "'°".' 
• Müslk: SadettiD K•~ 

270399 No. 
BEY PDlAB DERbr PINAR (Kuyu bapııd•l 
OH, OH NE GÜZEL ŞEY (Diiiün ııa}uıelı) 

270400 No. 
Lrn.A. BİR ÖZGECANDIR (Mec:ınm dilinde(n~1.-.ı AŞK YOLUNDA BAliBI YANIK YOLClJLAB 

270401 No. 
NF YARDIM (LcylA clilinden) 
EY li>FK KANATLI '(Mec:un n dilinden) 


