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)V iL um ulaıulan çok 
~:" r~i kd .ı.k 
~~ zMıır- w.ı-m. Bel

ti·- laeikıa+ki p!f ım ta -
,,. . ~ etmit ı 1 

,... 

iı.ı· Plim pıyıla: Y1UUlllİ9-
ı• ~ ~lrr;"k, ba ıaı!ı'm' lb ol· 

l -ne •Ür'atle -itDP 
>Ve - ~embfır i(indeki 

" 1 !..~',Y~ya ve kendjııine w.r· 
~"'ıataaa dölMl'lllı.· '<it • 1' Lt YlJkan. .. 
~ti: '.f'esliıııi >'flt ba iki "-· 

,,; wliidısınden ~e~ej:iae '"')'a 

'lıv, ııeeeii-,_ ıla Yu· 
• \.:• Ve Bulcırı..t- ._ J11· 
" '...._, el' ' L-L.-' ·• ıyeeek kimse _.._... 

~ tı, P~kat, i taJy.a erdttse
ı.' t~•dığı he2iınet ve kalını -

llıa barı ordu•unun Balkaıo
f}I lı;, ~deten ve ınaaen yarattı-

tı ·U planı ameli her türlü 
,~ .;•ı ıııahnuıı etmiştir. y...,. 

11 ~•nda Yugoslavyanın ma
~~ llrtnuş ,.e Yug•lav itti
tı a kuvvetli bir birlik lı:.a· 

~,~: l>ün dahi Yugoslavya
'i. 1.uı nıukabcleı;iz kahnıya•ltat, bugün bu nokta ü-

1;11 basit bir tereddüt kal· 
"ıt · yugosla\'ya taarruz ve 

~ t. ~gtadıaı takdlrde müte-'ltlt 111 1 

•~,h Veya kimler olursa ol-
t tal kendisini müdafaaya 
,: \>e her Yugoslav canla 
• 11"nıınıa gırtlağına atıla -
ı,1 • ılhassa, İtalyan ordusu· 

~~~~.~e muhar•lle k~biliyeti 
~~~sonra. Yunanıstaa ve 
. ;;'anın bn ,·axivette IMı • 
~ ~i>s Ulrarlar üzerinde de te
. letD\iştir. Ve Bulırarislan 

~ anlamıştır ki, ,u ve bu 
'"' apılarak Yunanistan yeya 

,VYa aleyhine hareket et
. i~;'"'kan kalmamıştır. Buna, 
. ·t' devletin vaziyeti müsait 
'it;~ lıenı. de Ba !kanlarda sulh 

1;•rı11 mahfuziyeline kal· 
~~afta~ bulıınmn T?rlriy0>

l •desı yoldur. Vazıyet bu 
'.;-,; 1 :i~i.nce, ~'" vet Rusyanın 

·t tı ıst~r ısiemez t•v•zzuh 
~d: 
'~• .\lınan~a ,., italya Bal • 
İt 'U vazıyet kars1'ında bu

' ,jdırl;ır: !{endi kendine 
\~~ llıak vazi,·eti kalmamış, 
. \>, 'U)'a düsmiistiir. Bu tak· 
~i~'R"o\Jav,·a \'f" Bulgaristanı 
\~ •ıııa •okmak ''eya üçler 
l ~··kendi riıalarile dahil 
'»ı,;'mkiin olmadığına göre 

t ler hakkında muhafaza 
•ı,;j~•,·vuru knvveden fiile 
. 1~ek idn harhetmek li-

\ı,. •thedorken de TiiikiTe 
,. •t it . ti : . 
tı"n us,·anın \'a7ı~·e f'rını 

ıı._''1 · ~•lirmek , . ., he<iaba kat
'"'d ,,., ır. 

1 "a hiiı·le bir ihtimal karşı-
'' •ı·ar' t R ı;\.,. ıı.; nn. omanya \'e 
\ il ''I kendi iHifakına al • 
'i ~ 

1 
;-1'\l;trın ordularını tf'n -

•<1,ı •h ederek ve icabında 
. 't, •h• İttifak ve milli mev
"ılı· •hane$İ altında harbe ,. 
1."·kj li~,1' de Almanya 4 • 5 mih·on 
ttıı, f ı' hir siingii ku'·'rf!ti ka-

\ılı;;:thilir. Ancak, Almanya· 
' 

11; h • bir rephe açmasında 
'»ı. nld~ menfaati olamaz. 
~~i,. •!kanlarda a•keri mn
·~i~tt kaıanmak dahi harbin 
~1~._. (· hi,.hir tesir vaomaz ve 

ı 1ı .... ~:ı lkanlara hakim ol • 
•aı. ·•ı.- ı· ~· llaı ~ up edilemez. Alınan • 
ı~ kanları asman ve ın.nı. 

t~ - ~ •• 
U ~ noltoforına gidebil -

Li;"1t etn1N-i 13zınıdır kj, 
"ı:ı,ct tt·pbeuin manası olsun. 
o, ı "'n Ö) le bir faraziye ve 
'I •aJı. . k 
t ti! "'ısınası ıse a r•,·e man-

~~l~~İil~bilecek bir hareket 
1ı ~lu •z, .daha ziyade fcni ve 
'~d:ı{ ltal~·a i-e Balkanlar 

1 tasav,·urunu ordusu· .. 

', '••• ._......... rm ~--· ~ TIL: 4 •, ~ ,_ - B T E • t Z Z B T 'B E N t C K 

ı Örfi idare mıntakasında 

bıcirlıı tanarehıriıtia mtiteınad.Q>aı bemMrdıman ettikleri Draç 
aluunış resmi , 

lima auı.m bir ilaraç hareketi esnasında 

Mareşal Badoglio\ 
ve parti katibi 
Arnavutlukta! 

ltatyanlar bir türlü 
ziyetlerini düz&lt.. 
meğe muvaffak 
olamıyorlar 

Yunan ileri 
hareketi devam 

ediyor 
Yunan sağ cena
hında ltalyanların 
mukabil bir taar· 
ruzu bekleniyor 
Atina 27 ( A. A.) 8. B. C. 

- Son gelen haberlere göre, 
Arnavutluk cephe•inde ltal
yanlar müdafaa hatlarını bir 
türlü düzeltemiyorlar. 

Mar"§al Badoglio'nun Ar
navutluğa gittiği öğrenilmek
tedir. Bundan b'lfka FQ§ist 
partisinin •ekreteri Muti'nin 
Arnavutluğa vasıl olduğu ve 
malum olmıyan bir yerde Fa
fİst partİ•i ileri gelenlerinden 
olan Straci tarafından istik
ba{ edüdiği haberi alınmlf· 
tır. 

Yunan tebliği 
Atina 27 (A.A.)- Yunan Baş- ! 

l:umandanlıjimın 31 numaralı dün
ku tebliği: 
Arıınulluk arazisinde kıtaalı

mızın harekatı muvaffakiyetle de· 
vam etmektedir. Görice mıntaka
smda, t•rkedilmiş olan altı düş· 
man tay~ aresi de dahil olmak ü
zere bir çok harp malzemeoi ijiti
nam ct!ik. 
Diişman hava kuvvetleri cephe 

iızeıındc faaliyette bulunduğu tıi· 
bi, F.piıde on kadar köyü, Korlu 
"° J(ı falon~·ada da askeri olmıyan 
bazı hc.lc!leri bombardıman et 

1 

Yunan. /talyan harbi
ne ait diğer telgraflar 

=3--::ii=n=cu="=•=a=h=il:e:m:izd=ed=i=r.:='. 

ASKER GÖZİLE 
CEPHELER 

Zayıf ltalyaıi 
mukavemetleri 

Yunen cephesindeki harekat l(it
tikce vuzuh koobediyor. Simalde 
Boıtradet'i J!eç<'n Yunan süvari -
!eri, Mookoı:ıoliıti' d aldrktan sonra. 
İtalyan lı.uvvetlerinı., t<ıpla."lnla • ' 
sına meydan vermeden Elbasan is.. 

Eski Fransız 1 

Cumhur Reisi 1 

de mahkemeye 1 

verilecek mi? 
Nevyurk 27 ( A. A.) 

- Tan ajansının muha
biri bildiriyor: 

Nevyork Herald Tri
bune gazetesine göre, 
Fransız matbuatı karar 
vermekte aciz gö•terdiği 
ve İcabedcn faaliyetlerde' 
bulunmadığı için aabık 
Cumhurreisi Löbrün'ün 
ali mahkemeye •evkini ı 
talep etmektedir. j 

Bulgaristanın 

iltihak etmek 
istemediği 
anlafılıyor 

Romanyanın muta· 
vaat edişi ve Yunan 

zaferi müessir 
iki misalci ir 

Londra 27 (A.A.) - Reuter a -
iansmın diplomatik ıımıharrlri ya
zıyor: 

Berlin ve Rorııa'dan ııelen tel · 
l!l'aflara bakılırsa, Bulııaristııınır 
yeni Avrupa ve Asya nizamlanru 1' 
ivi karsılı vacai!Jna ve üclü pakta 

( Devamı 3 üncü sahifede ) 
-~~~~~~~~~~~~~ 

Işık karartmasında 
yeni kararlar 

Şirketi Hayriye ve Haliç vapurla
rının tarif el eri tadil edildi 

Cumartesi gecesi saatler bir saat ileri alınacak 
Isık söndürme ve karartma is • 

!erinin tatbikatından olmak üzere 
bazı yeni kararlar veri1Inistir: 

Bir kısım cadde ve sokaklarımız
da maskesiz olarak yakılmakta o.. j 
lan 50 elektrik lambası bu aksam 
saat 18 de söndürüleceklerdir. Bu , 
lambalar her ııeoe yarım saat evvel 
söndürülmek suretile saat 16.30 a 
kadar devam edecek, ondan sonra 
hic vakıbnıyacaktır. Bazı tram • 
vavların bas taraflannd3'ki levhalar 
ııeceleri ııörüoobilmeleri i<;in ön 
llimbaların altına alınmıştır. Bu 
tedbir peyderpey tekmil tl'amnv· 
!ara teşmil olunacaktır. 

-

SAATLER BİR SAAT 1LERt 
ALINIYOR 

Dünkü Heyeti \'ekilenin \'erdiiti 
bir karara ııöre 30 tesronisani cu
martesı J:?ecesi saat 24 de tekmil sa~ 
atler her tarafta 1 saat ileriye al.ı. 
nacak. yanı baat 24 de 1 \·npıla -
cakır. 

Bütün dairelerde memurlar yeni 
saatle saat 9 da ıse <ıaslavıp 12 de 1 

tatil yapacaklar ve saat 13.30 dan 
17 ve kadar çalısacaklardır. Seh -
rimizdekı dükkiınların saat 17 de 
kaııanmah mecbur tutulacakları 
hakkın<laki rh·aveller doitru dejlil
dir. Her muessese ve dükkan nor
mal kapanma saatıne kadar açık 
kalabilece-ktir. 

VALİNİN BEYANATI 
Vali ve BekdiYe reisi B. Lutfi 

Kırdar ışıkları söndürme kararın. 
da halkımızın ııösterdii!i olııunluitu 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

' Zengin bir adam 

Tramvayların tabelaları gece -
lcri daha i)·i görünebilmek için 

ölü olarak 
bulundu 

Hadisenin bir cinayet 
olduğu anlaşıldı 

Beşiktaşta, Yıldız caddesinde 17 nu
marada yalnız başına oturan 68 yaş

larında Mehmed isminde birisi, dün 

akşam evinde bıçaklanmı~ bulunmU$
tur. H5.dise haber alınınca tahkikata 
ge('ilmiş ve Mehmedin bir kaç e\'1 ol

duğu ve bu evlerin iradt ile geçindiği 
anlaıiılmıştır. Bıçakla öldürülen Meh

met Alinin iki ~·et:smiş evliıdı vardır. 

Bunlar ik.ı gün habal;ırının evde nçık
m<ıclığını gtlrünce c\·e gitmişler v~ ö
lfh:;ilnil brlmu~\ardtr~ Tahkikat yün.i-

şimdilik yeni tahdidata 
lüzum görülmemektedir 
stanbul, Çorlu ve Çanakkalede 
Oç askeri mahkeme kuruluyor 

Hükomete bazı yeni salahiyetler verilecek 
Jnklann kanırtılması gibi örf, 

idare tedbiri de halkımız tarafın
dan hiiyük bir şuur ve olgu.nlukla 
karşJ.a~tır. 

Ankaradan bildirild.iğiae cöre, 
örfi idare gerek şehrimizde ve ııe
rek diğe: mıntalı:.alarda hidisele • 
rin sevkile alınmasına lüzum &i>
rülmüş bir ihtiyati tedbirden iba· 
ret bulunup bu kararın tatbika • 
tından olmak üzere ittihaz edile
cek tedbirler de vatandaşlarımlZlll 
bugünkü yaşayış tarz ve itiyatla
rmı dej!iştirecek mahiyette bulun
nuyacaktır. Hükı1metimiz şioıdilik 
daha fazla sıkı<ı tedbirler ahıtaia 
Yf' tahdidat koymağa lüzum gör
mek dei{il, bilakis yatandaşlarm 
normal hayatında mühim bir de
ğişiklik husule gelmemesine itina 
etmektedir. 

Binaenaleyh ,imdiye kadar alı
nan ve ,ımdiden sonra alınması 
muhtemel olan tedbirlerde daima 
bu görüs zaı•iyesi hiı.1<im olacak· 

(Devamı 3 üncti sahifede) 

)'eni Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen 

Yeni Ticaret 
Vekili bu sabah 

işe başladı 
ıa,e işleri Ticaret 
Vekaletine verile
cek, bir müstetar· 
hk ihdas olunacak 

Ticaret Vekilı Ayduı mebusu B. 
Nazmi Topc:uoğlu U.tifa edip çekilmiş 
ve yerine Ankara mebusu B. Mümtaz 
Ökmen tayin olunmuş ve bu Ybah va
zifeye başlam~. 

1 

(Devamı 3 üncü sahijede) 

KISACA 

Bulgaristanın 
girdiği yol 

1 

Abidin Daı•er (İkdam) daki baf
makalesine: 

- Bulgaristan d<>f:ru yola giri
yı>r! Baslığı koymuş. Bizim mahut 
arkada~la konw;uyordnk ela: 

- Gireceği başka yel yok da 
onun içın doğru yola giriyor!. 

Diyerek ilave etti: 
- İnsanın bir tarafında Türk 

ağabey, öbür taralında Sırp aı<ı · 
ca, öbür tarafında Yunan dayı, 
daha öbür tarafında Rus birader 
varken başka koltuğa yaslanma • 
sına ve ba~ka yola sapmasına el
brtıe ki e lüEUm, "" do ihtiyaç 

Or6 idare Komutanı Korge nral Ali Biza Artunkal 
• 

ı Beş yıldır hiç aran
mıyan malzeme! 

Tramvay, elektrik idaresi depola
rında 260 bin liralık ma] çürümüş! 

Elektrik, traın\IBy ve töael ida
rderiırin muhtelif depo ve am • 
barlarutda beş yıldanberi aran • 
mıyan muhtelif malzeme mevcut 
oldup anlaşılmıştır~. Şehir mec
lisi murakıpları tarafından şehir 
meclisine verilen uzun raporda 

ı hilen konulmıyan bu malzeme • 
leriıı beş yıldanberi hiç aranma
dıiı ve maliyet fiatlarile kıymet
lerinin 260 bin 447 lirayı bulduğu 
bildirilmektedir. 

Bunlardan Silahtar fabrikası de- 1 
pos11Dda 134 bin, Beyazıt elektrik- ı 
deDOsunda 13 bin, Şişli tramvay 

ÇERÇEVE 

Dedi - Dedim 
NECiP FAZIL K.ISAK.UREK. 

Dedi: 
- Çoktanberi (Dedi • Dedim) 

diye dili,·ermiyorsun!. 
Dedim: 
- Haydi de de deyivereyim!. 
Dedi: 
- Yunanlılara ae dersin Yu

aanlıJara?. 
Dedim: 
- Dünarun en talihli milleti!. 

Bir yanda yolnız manasjJe onu 
emniyete alan Tiirke, öbür 
yanda ela her türlü maddesile 
yardımına koşan İngilize da • 
yandıktan sonra karşısında İtal· 
yan ordusunu bulmak talibi, 
ber sevgili imla nasip değil. Fa
kat Yunanhlara İtalyan ordu
sunun yaptıi'ı iyilijii ne Türk 
yapabilirdi, ne de İna"iliz ... Dii
{İİD sen İtalyan ordusunun kuv
vetini ki, o ordunun saldırp da 
kahraman payesine çıkaramı • 
yacaj{ı millet yok bu dünyada ... 

Dedi: 
- Yııgo•lavlara ne dersin, 

Yuıroslavlara?. 
Dedim: 
- İstikWI pahasına bütiin 

gönlünü mihvm heı.abıaa )IU • 

mueatmıya kalkan ı.a milleti 

deposunıla 35 bin liralık mncııt 
bulunmakt..ıôır. A)aS}Ht..!-ıa, Salı

pazarı, Kadıköy '\.,. Bclazıt dt•po
larında da bu kabil muhtelif alet· 
ler yardır. 
Murakıplar bes \1) aranmıyan 

bu malzcıneler ar~s.111da ~-f!'dek.ak~ 
samın bulnnn1as1nı da m•Jhtentel 
görmekte \e chsrri~·t::inin paır:lan
mış. hurda lıaline gclıni~ bulun -
duğ'unu s()yli~ erek bı•nl:n ı satma~ 
:vı tabii bulmaktadırlar. Bıı suret
le biitün bütün zi) ana ıneydan 
verilıni~-eceklir . 

gilterc en ufak bir cehd '"rfet
mtksi:.ıin kufaı:ına bir n1Httefik 
daha düstü~iinii görece-k. Hem 
de \"unanhlar gibi kahran1an 
bir müttefik daha ... 

Dedi: 
- Bul;:arlar, Bulgarlar?. 
Dedim: 
- Bırdenbire uykuda.n u~·an

mış J!ihi; görntii~ ve anlamış 
gibi: kafalarına dankctıuiş gi
bi, Soı·yetlerdeıı bir fı'1lıı duy
muş ı:ibi hareket etmeğc baş -
!adılar. Fakat hiiküm nrınekte 
sakın acele edc:yim den1e: Giinü
mUziin politika diinya!->ında :yer 
alan adi hileleri şahıslar arasın
da bile tasav,·ura inık.:in yok .... 
Heıısi danışıklı döğiiş. hepsi 
siillörlü rol. hep>i e\'Hlden çi
zilıııi~ yol olabilir. Sen ~·alnız 
ke~kin bir durunı ye tutuınite 
manzarayı bu hale getiren ınil
li birlik ve bütiinlüj:'iine gii,·eıı; 
''e sakın ge\'şenıc' 

Dedi: 
- İngiltere 

c1iyorınu') ... 
Dedim: 

"Altınını bitti!• 

- Bu ~Ö7, İngili71~rin Am~ri
kalılarla konusnıa tarzını gös
terir. Di>led pek çahuk bo1ulan 
İngilizlf'rin ağızlarındaki altın 

bile Almanların (Oklan biıirip 
simdi ~t""rresin<' ınnlik olınadık
ları altından faıfo... İngiltere 
muhta( ol~u_ğıı ultından ~ah~e--

• 



• 

KİM NE 

KARIŞIR?. 

Roma ve Bari radyosu bir 
garabet kumkuma• oldu. 
ltalya, Göric'! hezimetinden 
dolayı hiç kimseye heaap ver
meğe mecbur değilmi! ! 

Dogrudur. Herkes ne diye 
kan~ıyor?. Göriceyi de hıra· 
kır Tir nı da.. Mal kendisinin 

değıl mi?. 
FRANSADA 

SAKALLA 

Fransada, sabun buhram 

yüzünden birçokları artık tı· 1 
raş olamıyor ,sakal koyuverİ· 

yormuş! Fakat, ~ıı~.al bırak· 1 
nıak neye yarar?. Nasıl olsa 

artık orada kimse söz dinle-

miyor, laf anlamıyor. 1 
Marifet, o sakah vaktile 

ele vermemekte idi. 

LODOSTAKl 

PALAMUTLAR 

'r ı.:nan harbinde, küçücük 

Yunan donanması dahi, kah· 

ramanca i!ler yapıyor, İtalyan 
mevzilerini bombalıyor. Bu 

arada, ü~ yüz parçayı müte

ca viz o kos~oca İtalyan do • 

:ıanması nerede, acaba?. 

Bizim Oaman Camal, ıöyle 
:ledi: 

Elektrik 
Aletleri 

Elektrik istihlaki az ol
duğundan aletlerden 
az para alınıp çoğal· 

blmal rı istendi 
Beledive nafıa elektriılı:, tramvay 

ıve Tünel i<larelennın liesaıı ve mu
amelıitıru teUuke memuı- oian mü
rakıplar hevetinın Şehir mecli
si.ne verdiklcrı bır rapardan anla
şildıı;ıın:ı ııore 940 :vılı baı;mdan 
t lnıevv le kadar sehrimız le e
;ektr ık sarfiyatı. ıı~n vılm a,·ni 
m dde.i içnK!ekine nazaran 51 bin 
lira az olmuştur Murakıplar bunu. 
yaz sa:ıtıne ve ahval dolav-ıslle 
1940 yılı ba,ında bazı m;.essese • 
ler.:.n fa'-ı.1ıvet,erınt Di.:11tnııs olma
larına atfetmekted.rler 

YEN1 VASITALAR 
Sehriımizde elektrik sarfiyatının 

tezavuou icin: rnuhıelıf oanavie 
ait clekır k aletlerinın çoııaltıl • 
ması ve bu"larda istihlak e-d,lecek 
ele!<trik cerevanından J:ı.usus bır 
tarıfe ıle az ııara al:nması da bu 
raporla sehlr meclısıne teklif olun
mustur. 

Elektri:kli bostan kuvulan tu -
lı.; baları. elektrık fırınları. gibı 
va;ıtJların cia çoi!altılması isten -
mıştır. 

Camar Sahir 
jübilesi 

En eskj san'at -
kirlarıınızdan B. 
Cemal Sahirln 
san'at hayatının 

Al ı nacak 1 No: a 

me urlar 1 De·niz Fedaileri 
Yazau : RAHMi YAGl/, 

Sesi kısılan bülbül 
İtalyan raılyclarınıa spikerleri, 

Y11aaıı harbi b~adı b~ıyalı, bir 
ı:-aripleştiler, bir tııhnfla~tılar ki 
sormayın. Sesi kmlm:~ ihtiyar bül· 
büle döndüler. 

Şehrimiz _ve _civan?~akij OSMANLI - iT AL YA HARBiNDE TRABLUS-
Muhtelıf ışler ıçın GARB ve ADALAR MUHAREBESı 
memur ve eleman 

Geçenlerde bir akşum, o komik 
şiveli kadıncağwn, gırtlağını par- İstanbul civarı· iaki evkafa ait 
çalarcasına, İtalyan propaı;antla- ormanlarda <U>Uha.fıllık. vazde-
SllllD. Türkiyeye hitap eden ır,fıa- sinde çalıştır,lmak üz~re mütead· 
rını dinledim. ~it memur ahnaca1<trr. Bunların 

Spi.kerm Ö)le cümleleri vardı kı 25 vaşındm küçük 40 ya.şmdan 
~m ~·eııı J;-indeu •onra, insanı J:>ü,·fk olmamaları ve ilk mektep 
bırkaç dakika rüldiırınek, eğlen- mezunu o'..-aları lazımdır. Ask.er-
dirmek ıcın birebirdi, talyau raci- ı:klerini C"başı. r.avus veva ian -· 
yosunun !iirkçe spikeri bu hatUA· <:iarma kara' e>l kınnandan.ı olarak. 
ki iye ııarnran, Yunan harbi baı- yapanlardan ı.lk mektep şı>ha<let • 
ladıı;ı vaı.ıı, İtalyanlar tanıı,r.en namesi aranmaz. Taltpler kanunu. 
hazırı kısı1 in•ı~.. ırl:nnohl r İif", evvelin 15 ine ka~.ar Kadıköv va-

1 

ne zan.anJanherı ~;,ı,d.,n ı;'7lly• kıflar müdürlü~ne miıracaat et-
hazırlanıyorlarmış!. İta!~ J.nlar, mdidirlcr. 
Yunan nıuharehesin<- g-irnıeC\· ıncc-ı Posta idaresi lise. orta ve vük -
bur oltluklan zwınaıt. yalıııı. as- sek mektep mezunl~rından mü~· 
kerlorınlı> kahramaıılığına ı:ı ıı:ü- addi! memurlar alacaktır. 'l'alip -
nnmi>ltr.. !er vilayet posta müdürlüi!üne mü. 

aranıyor 

Vah zovallılar .. Demek, gafil av· racaat etmelidirler. 
lan mı,,_ birdenbire. Ymıani~tarun DİGER İSÇiLER 
IJarruııına u(Tamu;lar~. Maltepe plvade ve ali$ okulu için 

Yunan zaferleri bö) le birbirini otuz beşer lira avlık ücretle 21 ta-
takip ettikçr. bir gün itahenlar, ne hademe aranmai<tadır. Talip • 
hiç sıkıhnadan b<-lki de şöyle id- ler 4-0 vasından asal!ı olır.aları ve 
dh edecekler: ashrliilini yapmış buluımıaları ltl-
•- Durup dururken, Ywıanlı - zımdır. Okur. yazar olanlar tercih 

\arıu taarruzuna uğradık.. olunacaklardır. Mezkur okula birer 
Zaten, bazı İta!~ an resmi teb • istida ile müacaat etmelidirler. 

liğlorinin lisanında. bu prabete Yine ayni mektep komutanlıi(ı 
şimdiden tesadüf ediliyor, mesela, 75 lira ücretli bir ı-lektrik memu-
şöyle tümleler kullanıyorlar: ru ar0 ~aktadır. 

«-- Fitan cephenin falan n1ınta- ----o--
k.asLnda kıt'alarımız müdafaa nıev- .,. 
2.İlerini muhafaza etmektedir.• 1 ~ iversite iktıaat 

Peki an,ma. İtal\'~nlar Aı-navut- fakültesinde 
lui:'ll müdafaa içi~ mi bu harbe 1 Üniversite iktısat fakültesi de-
girdiler' Onlara kim laorrm etti ı kam profesör B. Ömer Celil Sarc: 
ki. mnrzilerini müdafaaya mcc • Ankara~-a ııit.mistir. 
bur kaldılar?. Mumailevh fakülteye ait ba.iı 

ltalya Babıa liye nota verdi 
Bu nvtaıun u·uumi suretteki 

meali, ital)·anın Garp Trablı.•u ile 
Bioııazi 'e mül.hııkatııu iı.tilıl) a 
ınecbur bulunduğunu ileri sürü -
yor, sebep olarak da devleti Os -
maniyenin bu topraklarda nafiz bir 
idare '-'•İs ve teşkil etmekten mah· 
rum bulundujiunu gö>teriyordu .• 

N olanın metni ay nen fÖY le idi: 

İTALYA. 'L!\RIN OSMANLI HÜ· 
KÜMETİNE 10 EYJ,ÜLDE VER

DİGI NOTANL_, SURETİ 

Osmanlı zabitanı ile İttıhat ve 
Terakki cemıyeti adamlarının mu
taass..p ve cahil ahaliyi İtalya ve 
ltalyanlar aleyhine tahrik ettiğini 
ve bu halin ise Trablusı;ıarp ile 
Binl(azi havalisin<le bulwıan İta!· 
yanların emniyeUcrini münselip 
edecek vahim bir tehlikeye maruz 
bıraktığını hükıimeti metıbuam 
sureti malıreınanede istihbar et • 
miştir. 

·Bir tak.un İtalyan ailelC'ri; ken
dilerini tehlikeye maruz ııördük • 
]erinden yarın havalii rr.ez.kfıreyi 
terkedeceklerd.ir . ' 

Ahvali hazırada asakir, erzak ve 
mühimmatı harbiyeyi himil Os -
manlı vapurlarının Trablusgarp 
ile Binııaziye muvasalatını hüku
meti kraliye - çünkü mezkur va
purların vtirudu galeyan ve ta&.'!
subu mucip ,olacağı ve hükıimeti 
Osmaniye işbu !faleyaru teskine 
ha:lıi.şker ol>;a bile muvaffak ola -
mıyacağı cibetle - tı-baası için ba· 
dü tehlike görmektedir .• 

iıı.tizam. dahiliiıdo bulunduı:Wla, 
bazı aııiretlerin Uabı:şistana pdea 
Ital)·aıı ticaret .kafilelerine taar • 
ruzları ise ıı:ı.ın edilecek hlıdise • 
!erden olma)·ıp, bcr zaman ve 
her devlette gürül•ıı müııfe.rit eş
li) alık "ak'alarından ibaret bu - 1 
lunduğu tafsi!atile anlatılarak bu~ 
lara karşı mıini tedbir.er ittihaz e
dildioi de ilave olııııdu. 

Yani, iki nota mukaye"" ediliu
ce bir su kenarında kar~ılnşan kurt 
ile kuzunun kull.aııdıkları Uıvır \'O 

dil göze ı·ıırpıyordu. 
Babıiliye İtalyan ~efiri tara -

dan tevdi olunan notaya cevap 
hazırlanırken t:ran porlara bindi
rilen İtalyan lot'alan Trablus ÜD· 
!erine varıuış, Trablusgarp Os • 
manlı komodoru tarafından neza· 
rete verilen bir şifre telgraıında 
şehrin istila tehlikesine maruz bu
lundııi;ı yana yakıla anlatılarak 
istimdatta bulwıuluyordu. 

Garp Trablwm komodoru bin • 
başı Hacı Ahmet bey tarafmdaa 
verilen ~:frede şüyle deniliyorda: 

Dersaadette Bahriye Nenreti 
Celilcsine 

- Taranto hadisesinden 

ıonra, İtalyan gemileri, lodos 

'tavalardaki palamutlar gibi, 
~ep karaya vurmUflar; birer 
<Öşede ıaklanıyorlarmıı!. 

25 inci yıl dooünıu 
milnasebetile bu
jübile t.ertlp uhm • 
ması kararlaşlınl -
mııtır. 

Gorp operetini 
memleketimize ilk 
de.fa Çardaş Fun-

RESAT FEYZi mühim meseleler hakkında Maarif 
ı ~ ~ "" '"" "" ,,,: ~ ~ ~) Vekii.letile te!1'as edecektir. Diğer 

1 
·· ·· ı taraftan iktısat fakültesi icin bir ko. 

Sadrazam notanın tevdiini mü
teakip meclisi vükelayı Babıiılide 
ictimaa davetle İtalyan metale • 
batı hakkıııtt<·~ 11a7:1rların fikrini 
aımak nrurcı;ni duymu.,, fakat 
\'.Ok g~ ve hazırlıksız yap1!~1n bu 
toplantıılnn bir netice alınama • 
m.ıştı. 

Komodorluk mmtakamızdaki İ
talyan ticaret mahfillerinde son 
günlerde deveran eden bazı şayia
lar burada heyecan uyaudU"mak • 
tndır. Bu şayialar; İtalyanlarm 
Trablusgarp ve havalisini istilaya 
teşebb$ ettiklerini, bu ma.k.i:..tla 
Sicilyft, Napoli ve İtalyanın ce • 
.nı.p limanlarında manevra -nıak -
sadik toplanan iıal~·an askeri kıt
alarıııın gemilere irka9 <?.uııarak 
yola çıkorıldıklan, kU\·vetli bir do· 
naı;ma refakatinde Tnblusa dogru 
yol aldıkları mahi ·etinded",r. 

YOGURDUN • 

-
FAi DELERi 
---~-
Yoğurdun hın şifası oldu

ğunu hep biliriz. Bır mütehu- 1 
iddiaaına göre, 1 ;ıa hekimin 

~abahları aç karnına yoğurt 

yemek, cildin beyazlatma • 

sını ve düzgün, şeffaf bir hal 
almasını temin edermiJ! 

Güzelleşmek sevdasında 

olan bayanlara mujde! Bun· ~ 
dan baş::a, bu işi hepimiz yap- I 

malıyu; yüzümüz beyazlaıa- l 
cagından, gece lraranhkta 1 
çarpışmak tehlikesi de kal
maz. 

Af/MET RAUF 

İs .acbulun asaleti 
! ta > lJ,,J.:.ı•, l'1 ksız gecevo alış

.... ı. L.l ...,;ı...:ır.ı.:.r.il.3 1 ~t:teıu1·l'si. 

n ' ,.-ıtcka bt'lkı, hı<; bir 
·ette bu ı< dar hiıdisasiz, 

' çındc gc'Çlllerru tır Hal
. ı ıı ndıgı vakar, alaka ve cıd-
u 

dlS 

e<,ır 

~ _ır. 

~1n('.ık Tiırk IL411ct.., ın ken-
.ılıs- yil a.ek karak:en -

nıdur 
ıbı d3ı\ıruk hır şehir, 

ı çok muvnffaıuyetle 
·ın cıcuen .rtilıar ede-

BVRHANCEVAT ı 

tin ile getiren ve CeruaJ !'lakl.r 
ömrllnüıı ytrml beş yılını bütün bir 
san'at ve meslek feragatJ il~ sah~E"de 

hare.ayan bu müt.evaz.ı s.a.n'atk~nn ju
bılesl için Şehir tiyatrosu komed• kıs= buhmdu~ Fransız tiyatrosu sa
lonu belediyece tahsis edılmıı;tir,Jübile 

k!nımueı;velln llt\lnc:ü salı Ce«sl veri. 
lecek ve C'emat Salılr bu:zat •Canlaıı 

Furztın> 1 oynl.Yac:ığı gibi mwnaileyhin 
eskı ... perct a""kadaşları Nevart, Şev -
k:ye, Toto. llllu.ınurıcr, Medhl ve Şehır 
tiyatrosu art..sUcrl ile san'atkir :-laşit 

de te~~ lerlle Jıılıtleyi zengınleştıre -
ceklet bi:ıe lıülkl bu- "at ıoplulugu 
gı)Stcreeeklerdır. 

--o-

Münakasalara alınmıyacak 
müteahhit 

Borsa kıraathanesı sahibı B. Ce. 
11lh Bınııoı.ın beraber calısıt~ İsa.lı:: 
isınındc bır muıcatıludın bır mü· ı 
naJ<asaya fesat kanstırdıitından do
layı 2 yıl müddetle devlet daıre -
lerindeki mfuıakasalara alınma • 
ma!arı Ma.ıye Vckilefaıce karar
lastınbp kevfivet Ulııs ııauleı!;in. 
de <le neşredılmıst.ı. 

Bu muna.<ebetle B. Cem.il Bın • 
ııölden aldıl!ımız bır mektupla ken
disinın !sakla btcbır istıra'!<i bu • 
lu.nmadığı ve sadece komisvoncu 
,grbı •bu ışte ıstihdam ettiaı volsuz
lui?u öı?Tenince de hemen mahke
ıneve müracaat eyledı~ bıldıril • 
ıııeJctedır. 

----0-

Haır.amlar için bir 
mecburiyet 

Bcledıye reıalıtı sehnınizdelri 
biivuk hamamların hensinde du.ıı 
tert.batı \apılnıası ıcın bir mec· 
burıyet ko' makıııdır Bu uretie j 
pey<lcroev k~nalar da kalkmıs o-
lacaktır. J 

el! 
SELAMI iZZET SEDES 

- • ,.ıba <lru , Bu-dLLt;.Ie 
,ı ~_.? Hcrh lele , J ~o-

.ı ...... w.!. 
b r cvvr: dulC' ~ıru yere ot ır
• o ,nı avtıç.!arır "1 aç:ıne aklı. 
Bu ı tte an ılc bab « uyu • 

ma, ı !ar, hcrhHlde on~ dı ~ünü
yc.rl rJı. Onlor ı çt ra"attı. Çün
k:.. k z arını mes'ut an:yorfard. 

Arıa • ıle babr" b~şına ~elen -
len du\ unca rc,•c ugrnd.klanru 
sa ıraraKlarlfı zar!l ul ! lkle ge-

a 
" :t. Ka .ı. 1na çık.acak olur-

Hav ; ' r yarını beıtliy.-
varın ~ıd ırn 

kap a b:ık•ı. K•.ıtledık· 
" ~< b:. kalma· 

. t 

L 

el rı fovd Sahahı 
c 

k+ tU ... 
' ıp tü-

Y ;ışlı ııozl~rle çı.,-eklcre baktı. 
Buıua Dır meza·ıt konan c<'le .!ı: -
krı andır ,.,cd~ 

B.r deJı} ~ varın~ bir delı ile 
evknmıştı. Bır çuı::ının "karısı idı. 
llır an duşundu ve Cahide acı~ 
Bu aMlan ı:ibı gencin akılsız ol
ması. ş-.ursuz olması reva mıydı?. 
Acaba ne •·aıııyordu? lzhrabı var 
mıyd. ?. Bır an kapıyı açımak, gi
dip koca31nın ne y~ptığwı ııörmelı: 
arzusuna kapıldı 
Noredeydı? Atelyesinde mi? Ya 

sedenırsc? 
- Gıd :>bakayım, belkı kendine 

gelir!. 
E·inı nnahtace uzattı ve ~lrti: 

·Yav.ış ;ıel küçük hanıtr'• diyen 
ses 1 klar ndan çınladı. 

B ı. ~or bazan ya.."UWrofu. 
G lt 114 ..... n ayırcltnJ.Yor. 

KUÇUK HABERLER. misvonca bir cdoktora taliıınatna· 
* Evliya Çelebi namına K:ısımpaşa -

dak.l ailesi JT\('Za r1ığına büyük bir abide 
clik:i!mesl Türıng klüp İ ;tanbulu seven

ler kolu tarafında.o kararlaştırı.lnı~ -
tır. * Lise ve orta mekteplerdeki İngi
lizce tedrisatını tc!kık etmek ve bu ted-

n~t.ın mektepleriınız.t!ek.ı verimini 
daha 1<.ıkından görmek üzere İngiliz 

profesörlerinden M. Grıırıd ıchrimiz.e 

mesi. hazırlanarak tetkik ve tas-
dik edilımek lizere Ankaraya gön
derilmiştir. 

* Amerika rasathaneleri yeni kuy
ruklu yıldız keşfetmi~lerdir. 5 eylôlde 
gôl'illcn bu yıldızın arza yak~ıtı ela 
haber verilrnt·kt<'Clir. 

POLİS 

Maı;n1aCih 2 t ~n:r!1e ccvahı bek
lenen notaya sür'atle karşılık ve
rilmekten geri kalınmadı. Nntada 
işaret edilen hadiselere dair sür· 
atle tahl<ikat yaptırıldığını ma • 
halli hükumet memurlarının bu 
kabil hadiselerden malumatlan 
olmadığı. Trablus~arpta asa~işin 

&elmıştır. * Şto.hremlnindrn geçmekte olan !IAHKEYMELER AVRUPA HARBİNİN 
Çorlu 63 nur.1ar.,,lı otobüs Ahmet Rıza :..:..:..;:.:..;:~:..:.._.....;..;:::..::;;.,;. __ :.;.. 

kızı 7 yaşında Fikrete çarparak aiu' 
su.rette yanlamışlır. N

. k,. h . ı .Y ~EN~l __ M_ES"--E_LEL_ER_,i 

ıka ını glı~ :yıp Fikir ile beden .. * E\•ındc geçırdiiı bır kaza netice
si Balat Mwscvi hastanesine kaldırıla-
rak t~vi olunan nıuddeiwnum! B. 
H>kmet Onat iJ'ileşml> ve işine !:ıaı • 

te rar eV emıyc Yazan: Ali Kemal SUNMAN 

larnıstır. * S<>f~r ;smı.nue bir amele dün vi-
1.Ayette mütc:ı.bh.ıt Musta!a ve Nuriye 

ait pa~lolan talırul ve ~·üalanarak tev-
1 

kit olunmuştur. * Ytlb~ı tatilinde 5 futbol maçı 
yapmak (izere ""1rimize gclımsl karar. 
~tınlan Macar Upeyıt takımı dwı Is-

kalkan kadın ! 
Asliye 6 ıncı ceza mahkemesinde ı 

evvelki gün iki kocalı biı kadının 
muhakemesi yapılroı.';tır. Hadise 

şodur: [ 
Emme isminde bir kadın Ah.met 

adında birile imam nikihile evli 
olduğu hakie bunu tesoıl ettırme.. 
mıs ve bJ.r müddet sonra da Ah· 
medden kaçıp tütün amelelerin • 

tanbul 1POr mıntakasına bir telin! 
göndererek ıelem.Jyeceğınl b~ -
tir. den Nurı isminde birisi ıle medeni * Bazı lı!ıhlmlcrle mtıddelumuml mu. kanuna ııöre evlenmıst..r. 
avinlHinln zabıt k tiplerinin sabah • Fakat Emine bu veni kocasından 
lan wzıfelerı:ıe i~ ıeldlkleri görQ • da çabuk bı.kmşı J?eçenle.rde tek-
lerek Adiye Velı:l'etmce bunun mn'I rar Ahmede kar;mıstır. Ahmet: 
ve ge~ gelenlerın hemen ccalandı.rıl- •- Ben seni affederim fakat; 

kanunun icaplarını yerine ııetıriıı 
malan bild>rilmlştır medeni nikah olursan! .• • beyanile * Zıimı• alt binaların cı.. bina ver- Emineyi yanına almıs bir yandan 
gısinden. muaf tutulması Büyük .'.llllle: da nikah muamelesine baslamıs • 
.mtclis1ndı-n l;tenmıştlr. tır. * lzmirde Narlıdere me\'Itilnde daıi- Emine Nuri ile niklhlnnmış ol-
ıaroa koylil<et bır deınir madeni bul- duğunu Alı:metten saltladıi!ı <'i.bi 
muşlardır nikiih memurundan da ııitlem.ıs * ~lak.ıra ve .. ,, .• i'bt le\'azimatın fakın nikfıh kıvılacağı zaman i$ 
tenıl•ı cemlyc• tar.ıtından tevzi olun- mevdana cıltarak .mah:kerneve ve. 
ması lçm bir tc-şebblls ;yupum~hr. Ke;y- rilnustır Mahkeme. sahtekar ka· 
t•yet letkik olunma.":uıctır 

1 
dını (iç av ha!l6e mıı.!lkıim etmıştir. 

baktıkça yeikovan 'a akrep ycrle
rınd.,n yna:nıy(lrdu. 

ücce:;ı dınlıyorJu. Uzaktan u
za,;a u oınobillerın korna sesleri 
uuyulu~or uzun •il.'lıiıı!arl:ı vapur 
di.ıduklcrı kula)(ına ,;clıyordu. 
Manuısuna sarıldı, ıcanapeye u

zandL Uvumıı:& ıstemiyordu aın -
ına, yavas yavaş uy.•u b:ıstırıyor
du. Yorgun. bi'aptı. Gö.z,erınin ö
nüne düğun gı..-c~ı. cazın na~:-Tie -
lerı, kaaiıkalıalar ve kocasının ha
yali gehvordu. 

Bu mes'ut.,g(irü ile uyuya kaldı. 
-6-

ERTESİ SABAH 

jale ::ozlcruu aı;tıl!ı zaman g.ı. 
neş doğmuştu. Kalktı. İliklerine 
kadar dmıınuştu. Sırtı Urpcrl)'O!'

dı.ı,. Etrafına bakındı. Bu tanıma -
dıi?ı bu odada bulunwıuna şaştı. 
Halii rüyada gibiydı. Pencereye 
yürüdü. başını cama dayadı, dışa
rısını sevretti. Cadde kalabelık -
la.'!IY!aı>~ ba•lıyordu. 

Gec;irdiği geceyi hatırladı, derin 
bir R~ gec;irdl: Ada yollar.nda 
b3.1lıyan .,.Jo bir ~urumda nihı.
Y.f.I bulmuştu. Cahidln karısı idi, 
fakat C" 0 hitle a"lli catı altın<'.a ol
cıukları halde OIK m a1ru-d. 

Şimdı ııe yapaCJktı? Babasının 
evin~ rr.ı döneccktı? Kendısinı 
mes'ut zannedt•n anasiie babasına 
mı gıdecekti"I. Kaçacak mıydı?. 

Gidıx:ek olursa, Cıhitle arasın • 
<laKı rabıtayı koparmış olacaktı. 
Biraz .,ekJcse0 Biraz sabretse? Bel
ki de Ca1'it kısa bır buhran geçi· 
riyordu .. 

Evet amma lrorkuyordu. Kocas 
karş· ın.l cıkacak ve o th sesı ile; 

- Kjçiik hanım yavaş ı:el!. 
D;,·n rayk:racak diye korkuyor

du. B:.ı sözü du:rmaJ:a, kocasını o 
halde gormeğe talıanunülü yok -
tu, o kadar yoktu ki, hizmetçiyi 
bile çağırmaı?a cesaret edemiyor
du. K11pıyı açınca ya Cahıt gelirse? 

Hizmetçisi çok iyı, çok sadrlt bir 
kadındı. Senelerdenberi yanJ:ırın.. 
daydı. Anası onu kızına vermelı::le 
fedakarlık yaprm~tı. Fakat kızı.. 
nın rahatını drışündiığü için ver
mişti 

- Çabrıp eorayım, Cahidın ne
rede olduj!unu o bilir. 

Zile bastı ve p~an oldu. K.a • 
dm şaş!•mıvacak mıydı? Şaşnuya
cak mıydı?. 
Şaşmadı; 

Ateh>cde ça! V"lT l'fm<lim. 
(Devam var) 

Almanya Avrupa kıt'asında ne· 
den böyle galip g<" •: de en kuv· 
vetli bir devle! olan t'ransa ınac
!Up oldu?. Uazir~ı; rtaswda Fran
sanın uğradığı acı inh.izam iızeri
ne yer yer her tarafta •oruşluru· 
lan su11llcr aşağı yukarı bunlar 
veya ı..unlara benzer olanlarJır. 
llcr me>dryc çabuk cnap ver • 
mek mer.aklısı olanların ileri sür-
düKÜ birçok .ebepler vardır. Ta· 
hiidir ki ışi basit bir hale koyarak 
da\'ayı halletmek y~!u en kestirme 
görüneni oluyor. 

Fransada olsun, Fransa haricin
de bulunsun memleketlerinin uğ
radığı felfıket ile içi yananları.a 
yürüttüğü mütalealar vardu. Her 
acı mağh"ıbiyetten soua bu böy
ledir. Felaketin sebebini bulmak, 
buluduğuna hükmetmek insaaı 
bir dereeeye kadar rahatlandırır. 
Fraasızlar da uğTadıkları hezi • 
meti muhtelif seboplerc irca edi
yorlar. Lakin dalıa umumi bir 
sekle koyarak Avrupada temas -
!arla mağluplar diye mevzuu göz 
önüae alm~k lazım. Çünkü isti -
laya uiryan yalnız 1-'raasa deiiL 
Daha irili ufaklı nice böyle bed • 
baht memlekeller var. Onun içia 
büyüyen felaketin sebeplerini a
rarken sebep diye gösterilen!erlıı. 
de çoğalıııası tabiidir. Misal ola
rak yalıı.L FrarlSll ele alınıısp ora· 
da mavllıbiyeti i•ah için söyle -
ncnlerin çokluiu nazarı dikkati 
az celbetıııiyor. Yukarıda işaret e
dildiği gibi her ş.,y; basite irca e
derek el ile ıutulıır bir sebep bul
mayı ,anıri görenler arasında m .. 
seli ŞÖ) le diyenler de var: 

- Evet.. Mağlup olduk. ~ 
sebebi aşikardır. Çünkü betim 
terbiyeo:i ile nıh terbiyesi beraber 
yürümedi de ondan. Eoki Liıtiu 
düsturunu ıuıuttnk. Sağlam fikir, 
sağlam •-Üeutta olur. 

Buna mukallit cevap v•enleJ" M 
yek d~ldir: 

- Latin düsturunu ınübaliia 
etmemeli, yanlış anlamamalı. Vii
cudü kuvveUe:ndiTın•kle fikir ne
den mutlaka sağlam olsun?. öı... 
çöyü ~a ırarak hüküm yürüftne • 
me!L Geçea barptea 90ara Fraa • 
sa<la gençlik milvazeneoiai hula • 
m~tı. Aradan yirmi ı;eneli.k lıir 
fasıla ile ik.inri büyük bir ha,. da
ha çıktı. Geçea harbin evlillaa 
demek olan şimdiki ,....;lerde inıt 
hir takım ku5'1rlar, buhranlarda. 
i'eri ııolmlş tilrl~ aalar -rcbllo 

Hamidiye_ kruvuörünün de li
manuru%dan bar •ketindenberi 
halkın heyecanı bir dch~ct hova • 
sına mtinkalip olnıuş bulunduğu, 
Sultani.ve kalesi, sohil istihkam -
!arı ve vilayet nıütl•lan kuv,·etleri 
hl•rhnngi bir t:..arrura karşı mu
kabele ~tn•rk üzere hazırlıklarını 
tamam,lamı~larııa da limanın ınu
hafazası için lüzumu dergir olan 

(De,·amı 'ar> 

A.ilelerin geçinme ıniışküliıtı, .,.. 
lıitla":ru yeti.ı;tirmeyi bilmeyişleri 
ve yahut hasislik yüzünden ço -
cukları içın fedakarlık etmeyi~lcrL. 
ve !aire gibi sebepler ,·üzünden 
goçen harplenberi Fran•ız gene· 
!iğin de bü} ük nokı.aıı lar göze çar
pıyordu. Güçlü kuvı-etli olmak 
bahsinde de böyle. Fransız genç
leri fazını geldi)'.:i kadar ,·iicutca 
sağlam değillerdir. 939 harbinin 
arifesinde tutulmuş rDkamlardaa 
anlaşıldıf:ınn göre bir ,-ilayet da
hilindeki tetkikatta 7 bin çocuktan 
462 çvrnkta kemik, 132 sinde bo
ğaz, 115 inde göz, 122 •İnde ciğer 
hastalıkları görülmüştür .. 

Bu balısi ıızun uzadıya anlatan 
Fransızlar çocuk hasta!.klarıua 
karşı lazım ı:elen tedbirlerin alın
dığını, çok uğraı,;ıldı&ını kaydedi
yorlar. Fakat diğer m•mlekctler
de daha neler yapldığını da araş
tırıyorlardı. Almanya ile İtalyaıla 
çocuk ile genç ayni maksada göre, 
yani ırkın sailanıla~ınaın ga~csi
ne g_öre yetiştirilmeğe ı:irişildi. ().. 
nun için kaç senedir bu nıcınle -
ketlerde beden terbiyesi i(İn ço~ 
şeyler vücude getirilıni~ olabilir. 
Fakat gerek Almanya ve gerek İ
talyanın bedeli bir gün Avrupada 
bir harp ~ıJ.acak oldui;""Una ı:öre ha
zırlanmaktı. Bu cihet kaydeclildlk
ten sonra :valnız sulh \'e sükôn i
çinde terakl<i etmek istemiş olın 
Skandinavya diyarına bakılabilir: 
İsveç ile Norveç çoktan beden ter
biye .. ine ehemmiyet vermi~Jer, A· 
meri!uı Birleşik Devletleri de bu 
hususta hiç geri kalmam.u,lardır. 
İngiltere keza. fa}.idenberi İnı:ilis 
d~ndiği zamaa hatıra eski bir reıı
nıin arzettiği iri karınlı, yuvarlak 
malfım biçimdeki Con Bul gelirdi. 
Dünyada l.arikatür yapan ne ka
dar san'at.lulı ı:elıniş geçmiş ise 
mutlaka Coa Bul ile ~alık et• 
ıniştir. Falı.at bu da artık mni ol
muştur. Bugün 1ııci1tere ve İngiliz 
temsil edilmek istenirkea artı],; öy
le iri karınlı ym) uvnlak Coıı Bul 
resmi yapılamaz. Beden terbiye
&inin gitgide tekenımiil etmeısi İn· 
;iltereıle artık Con Bul biçirniuole 
lngilis bırakmamıştır. BugiiAldl 
Ingiliıı ince, boyln, karnı hiç yok, 
bıma mıikabil adalell!ll"i inad.uıa 1 

kuvvetli olarak görü.aiiyor. 
. Halbaki lngiltereG. ne öyle ırln 
gençlestirmek ve 'aire ıibi iddia
lar, ne de Avrupada bir harp ~ 
calt: da una göre ba:ıırlanmak &ilıi 
&avalar Wtilınlyordu. 

Bcd• tertıiyeıılnıHe pye iter
hangi bir uzvun öbürleri aleyhine 
büyümesi ft <l.aha kuYVet1i olmam 
<l.eğil, lriitltn vticudön alıeak clahi
li.nıle sa,ilam olabilmesidir. Fikir 
ui:lamlıtı ile üruı•el..t do 1ıcAi 
buradadır, 

Üçlü pakta iitil::>l<·~ 
Yazan: Ahmet Şükrü ES•il .... ; 

d 'dt:J" 
Ber Un ve Bercııtesııa cıı 8 SJl'I 

yaret ve ııörllsıne!erdcn So~ sıa
sile Macaristan. Rom"-'lva " ıtı • 
vakya üı;J.<or paktı,ııa ltihak' :.ı. !· 
!er, Hex üç devlet de Alın~yi~·)J 
talya ve Japonya arasında ,,·~ 
eonlanna doitru iınZaLlll~ıı' tL • 
pırktın şartla:-inı avn n ~a ·e;. il~ 
tiklerini .be} an etmcktcU• 
şartların mahiyetı n elit? 1>ır sil' 

Uçlü pakt altı n;.ıdo '!....,.. 
lasnoııdır lacıtrls n. ıw:-. ~ a• ı..ve Slovakva tara_ından ~ ıııı:J • 
adımın şü:ır·ıl ve manasın•. r 
mak için bı:t paktın ın•tnlı1 
lamak ııer · ır. j&Jl'ııı'°' 

Birinci ,ır.addeV<' ıı re. . .~· 
Avrupada \'eru bır nıza.'l'"·ıı 1:1' 
luşunu t.ını akla ve bu ını.ıı ~ili' 
Alman ve italvan idntcsJıle 
met et.mekte<lir. ,-e ~ 

Ikinci mad.cle ile AJ:nan.-S rP' 
tal va da cblivük Asva ~ıs• 
veni bir nizamın J·uruıusuııJaP"' 
nımıtl<ta ve bu mıntak!l<la . ıtt· 
ida_resine hürmet etıncktedil'ıeı tıl 

Uçüncü madde ile ile de" j/JiJ 
gayenin tah•kku.ku u,trund~cdit' 
lii?i yapmayı taahhüt et'll" ~ 
ler. Bu maddenin sonan6 
dikkate layıktır: • o;ııııı•• 

cAlmanva. İtalya ve •• ~ 
üç akit taraftan birislnID /'. ,, 
harb:ne veyahut Çin • J•"':~ 
lasmazlıihna halen hcn~,ıı ~ 
etmem.iş bir devlet ıar dBt'I"': 
cuma u{!raması halinde_ ıkl~ ıC 
bulunan hüliin sivas·. ıktı 6~rl' 
askeri vasıtalar ile karSlb~~ "~ .; 
biribirine vardım tnaNı"""' 
mıslardır.. ·•e. b~ 

Bundan iiOnralti üc nıa(]U # 
teknik koınisyonwı teŞkilil'!; ,ır 
devletlerle Sovvetler Birli( t, 
sın<laki mü~ebetler•? iS .~ ~
paktın tesir etmıvet-el?ıne .\,e df 
tın on sene devam edece~' 
irdir. ııı-iSıJ 

Bu metin karsısın< a M~~ 
nın, Romamanın • S~~ ş'{P;. 
pakt icindeki .mcvıulerinill jJe jjC 
!!Öze carpma><tadu. Pakt IJ!ıll' 
büvük d€vlet iki !< t'lı.Yı S.::;ııı ı: 
da nüfuz mıntakalarına tııP"'A'ı' 
dıvorlar. Alınan va \"e italv~' 
nın Japon idaresi altına 1- ~ 
t:in.,. Jponya da AvruJJ";'11.' oı"'
w ltalyan idarelerine tabı 1~ 
i?ın ı tanımaktadırlar. Bu aıı ıl" 
icinde üç küçüle devletin ~as~ 
alabilecekleri kol-ny kola2~ır- vr 
verilebilerek bir sual det!.-_-. ~ 
z.iyetin avkırılıih şundadır~,~~ 
caristan. Romanı·a ve sıova riıı" 
devlet arasındaki bu paı;ıırıet
meırzularını teskil etnıt;lc1 de'°ıe" 
Ve paktı imzalıyan kıiçiil< ,.?Jr 
ler, valnız ~veni nizaıtı• ~t~ 
len tahakkiım ve c•bır 1 li'' O' 
kabul elmek.lc kalnuvorla_r. 'k ae1 

renin kurulmasında üc buvı:3~~ • 
!ete vardımda bulunı:naYI 
hüt etme!.tedirler. 11 IJll ' 
Macarların ve Slova!dııtl bil ' 

susi vaz.ivetleri l?ÔZ önünd~ ~ 
lundurulmazsa. bu iki ıınıJICı bat~ 
fından takip edilen harel<';,,e Oıl' 
karşısında akıl ve muJıaJtC·ıJ,ı:P' 
rur. Fakat Slovaklann ve tı~ 
!arın cıoktanberi m;ı.ver rı" ,t ır 
sımn tesiri al~ınn ııırdi!cler\,~ 
lıassa Slovakların 'stikfill~ .ıJıi',: 
mahrum bulund ·kan lı• · ~ • ·z• 
cak olurııa, '>t• harı-ıc •iıı 1 

lavlasır. e ::> ııl 
Hakikat sudur k -..ı-acnr ;~,.ıı• 

' 
vak milletleri an,.a' t9!4pel< ~~ 
takip _eden· de\•ır ıcin~~ ·or s' 1 bır müddet ıçın :.stı>la·lert ı1el d 
olabilmıslerdir. Her tk• ıııl1 ,ıı~ 
uzun asırlar Cermen idar~ ~ p, ~ 
da yaşadılar. Ve b:.ı Cer:n'caJll e: J 
bü vü:k h~rbc kadar de~ eİ&e r 
Bundan "°nra istiJ<;,;.ııer r b~ 
den Macarlar ve Slovalu3 .j;i!Jl' ~ 
ten evvelkı Viyana ccrıne z;eJ;a 
haldmıvctıni vavas va,·a.5 c ı~. 
cermenliilınin hak•mıve~8\JV"L" 
etmek ımecburivetirde 

1 
pııııS~ 

Buııun ?u istihale ~nı ~ııı.ııı 
luvor. Üclü mihvere ılt:~ c iY 
kücük milletler bakımı""' ti 
budur. aıı"{ll •" 

Bunun İnııiltere ile .AJ.ııl ~ıcı" 
1talva arasındaki müca.d01eiiC o_~ 
olan tesirine ııelincc: ııt;r ,ş'~ 
!etin de mihvere iltihak11~1ıll r'.iı 
le e•aslı bir deilısiklik h~ııı11' ııı 
medilhnı ııöylemei(e :U,- ~ 
voktur. ~Al 

Bfiımızıö oirddl. 
Hıpl ızıı o_!!) 

d• Posta pulları 1 1 • 1 
serbest satı ııı ,,..1" 

Ş•"' Okuyucularınızdan il· tıd' 
zıycr: . p0sl• 11 

cŞehrimız dah!Hndç'<I 1"•~ ~ J 

iye ~·bekri pek azdır. ,,f} 
........ - n ı, 

posta pulu alınnk b•; d•r ti il' 
s•mtlcrd<-n po•ta"""c 11,,ıs' •ı' mek m..cburlJ'eUnd• I<• kol 'f 

bıt , ... 
pek çokıur. Bunlartı d• ~ , 
1 

.. sU puıııır ıl 

1 
o malc po c{llerd 
ga pulları ıibl ttıiln 
tı!mıılıdır .> 



.~ 

işgal edilen jBelçika kongosu 

nan c-ephesin
~e son vaziyet 

na 2i (A.A.) Havanın fcaa 
•>ına ve bir ç11J.: muharebde -
cc,ru1an ef.uıekte oldueu ea 
c" cLıflara kar yağmasına rai-

~I~ •aı_ı 21 saat ,_..rfıuJa Yımaa 
~ ilıı muntazaman devam e&-
1•1lir. ileri lıaıt '.eti bir kaç 
. "' devamlı bir sw·ctte inkişaf 
d >e ltalyanlara ikinci bir 
•faa hattı tesisine fırsat bı -

'il ~nıışttr. İtalyanlırın Arna
~"fia ı:önderdikleri yeni kıt'a
( •rlıaı cepheye ııGnderilmek -
ld~aı ~· ıonanlılarla ht-r tema. 

;. •~inde bozulmaktadıl'la.r. 
\ 

1 ıet, pek seyrek istirahate 
•lıınaıı Yunan ileri kıtaatuuıı 

tJ.~t'''i.:cc \-Orgun 0]111ı1tlarına r•• 
'' hu >.ııretle tttelli etmekte -
~1Cii>.ıiıamla.rında.ı ayrılarak 

llJI' olan bi• ıok İtalyan as
~Upları, bilh.,sa Görice nııft· 
._,d •~da. açlık vio,ıinden orman
~lttı cıkarak tc~i.ıo olmaktad1r. 
~l<tlerde İlal}anlar anudaae 
İ' \'Ofııet ı;:öst.,rınektcdir. 
~ "1;ı:u hatlarına gelen iaşe kol-
111:1'-d•n yiye~ck. iç~ei:inc. b".1-
~ıld·~'.aktadır. l•nıtı!lllV!'tle u .. ut 

,. \1.~ınc göre h:X ka~ ;:-üne k;;· 
•i·~ unan1ılar, yeni ınlihim str ... 
<r t•ktalar i$galine mnvaffak 

tıd~ · 1.ırdır. P.u 111eniler zapte
trı'~' takdirde, İtalyan kı!Batıruu 
· ~\·ut1uktaki v~ıiyetleri ·n 
· •So tutunabilmeleri daha zi

l r\ .1ü küllc~ecektir. • 

'ı hareket devam 
ediyor 

·'ma 21 (A.A.J - BBC· Yunan 
~ tcblil!i: Yuna.Jılann Gönce 
akasın<ia altı İlal ·an tavvare. 

, ,ecerinc l!Cçirciikleri sövlen -
'"'<li• Tebliiic göre Yunanlı -

1 lem ;re devam etmekte -e . 
r ltalvan tayyareleri Eııırde 
"vt.ı bombardıman Nlcrek Koc

ı·e I<~taıonva la st'hirlere hü -
~ ·l etJnislerdir H,C'bir ukeri he... 
~ lSabct vaki c;J, amıstır 

ll 'cabil bir ltalyan 
taarruzu mu? 

!ld.ra 27 (A.A.) - Reuter a -
~ tn Yunar; - Yugoslav huJu

aır, hU!.USI l!'l•~:?bıri bildırı.. 

J 

•Yan k '.aatı Yuı?oslaY '-ududu 

1 
11 n<lt>ncı bo~evc topeu kuvvet
Xlbct •. ekte ve huır ... 3~ bir 
"et ıır ' r- ~ktefuı'ler. Bu hal 

1 nlar Pa.. ~d ve ~kısko -
t:ı.. ~ Y un:ı'l 31! CC'nah ra kar-
• ...... CJ.. _ .Ji.1" tau.rruza ;:, rişı11ek 

il(),_ Jlduklar, urt,b:J \'er-
lır. 

' v ı.u:ludu ei\arındd eel)..I 
"""lClll" Fakat Palartesi biitün 

1 
'\;, loı:>ç-.l dü 'll<?SU Y'!!):!mı;;\ır. 

Un-duz J! Itah·an eri YuJ?QS-1 
"ıkambrı •3 tr s.' m olın.:slar
·, !ar n 23 i Arnavut. di!{erle- 1 

'•Vandır. J 

)tf' .~ - 1 
1 ıdııreının aka~ındaj 

tt , ( l n•ci uhl!edtn dC-\.Am ) 
~h··ap \'e ı,;zum ha .ı oldukca 
(J , fer art•ırıbcaktır 

• l IDARt; lCO~IU'fA. ·ı. 'L"l 
~AALi Yfo."Tİ VE ASKf.ıtİ 

f '! TIKE:>JFT,J.R 
.\,) t'q idare Komut.anı Kot"~n.nral 
' 11ııa Artunkal diın , :ıcılcn 
1ı;:,a cnıniyet !niiJUrlJğilnc- ~e -
ıı \~ınLııı bır toplanlı~a rıya

'\le •lı.uş n cnıni~ •l müd:ul ü 
(}tı C(rufmda görü iiluıiiı;tüı. 

· tfi idOArl• Konıutanınııı emrin· 
f· ı,~ cak a kcri ı uılıke.ıı1~ri:n 
d ı·ı. . · '"' 1· taııbul, Çorlu \'e C..'a -

~~.. ı...f• olaıak üzere i.iç w~nta· 

memleketlerde ltalyaya harp 
tayyare imalib ilan ~t' 
~ 27 (.4. A..) - - ..-.. 
~ yardJa ile~ ıı.a.. 

iaa etmek> - ...- B. Allisı, 

i ph·rdeki ltat. 
nlar tevkif edild 

-Petliti, !>ır ı.e,&n° ' euüm!a Eliaabethııül.: Z1 ( A. A.) 
ıc:ııarı oöylem_, ı_;ı._ 

Nazlleır, aç -.. -ı hutabklor ıea- - Be..P,... K~08a ıımami 
--ı:..: o...ı..:1-. Kn.......,..•nuıt 

liktsıne maruz buhma.ıı A.vnrpanm z:a.- ~ ~~ --.---· 
tır•planndan mer..ı bııı..-•lı:tJ<lıL ltal]IO ile 1-p hali:ntle ba
Bu lttihıımda.n it~ ltnrlarahil- :.-ındai-u lııtıgiin ilôn etmif
melerino mtisaaM etmek lb.mdır ·"""' tir. Şüpheli telakki eJ;!m ,,._ 
ziler ıotili eitiltleri ~leüc.-i lel.oe * J rataıM maııar-ı ymtma tııer. & mıı,. tün talyanlar ~Ü OC 

!ellerin iklıoadl 111-.ıeri.nl malt"". wı...I ~fuabetoil'de ~eoki/ ecli~ 
!er g•bi J"lYeceltlerini <le ellıeriııden al- tir. 
dılar. Ameriltarun .aptedlboıif mıllei- "A "k b k 1 ı . kar:;• olaıı sempatisinden isihıde mer 1 a, ça u o ' 
.~erelı: Nazil<ıriıı, bu aç bıralana ıtti- Ç8bUk Ol IJJ 
haıntD! lnlütua:n.in ilzt:rine atm;ıla _ 
rında.o., Ameırik.an milleti kork.nıahdır. 
Amerikan mill.ti bilmelidir ki insan! 
hisR< bv.an p<Opapıtda fUet.i olaraJı: 

da lcullarulabilirkr. 
Almanlar ilPI ettikleri memleket.. 

leri ve ıwtuzları altında bulunan mil
ıetı~ri, İ..a.ailtereyi imha etmek: vr- em
niyetbı.W tehdid eylemek için, tay yare, 
ıem.i ve mllhirnmat ımal ctaıe~e mec
bur kılıyorlar, Emniyetımizl tehlike
ye koTm.ak irin cebir altında bulunan 
bu mi.lletlcrin &ıdal<1rın1 tenıin edf'roe
yiz. 

Eerlin 
bir 

Üzerinde 
hava 

muharebe5İ 
Loodra 27 (A. ~.) - Dun ı~ İn

,ıili!: hava kuvveUerine mcn~up bom
bardunan toyyareleı-ı &-rUn hava ısi
ne taarruz etmielerd:.r 

D. N. B. ajansı bir miktar İngiliz: 

ta.)'yaresinin Berluıe yaklaştı!ını, fa
kat hava dA.fi bataryn1arınm ateşi ta
rafından ı:eri püskUrtüldiJ!finil ı;.öyle

miştir. D. N. B. ajanın ~rl.;.nin civa
rm a ha.va rmıharebelıtri vukub•ıldu-

:'.'<eyyork 27 (AA.) - Amerib. 
i""i federasv<ınu reisi B. Green diiD 
Nowelle Orlean'da federasyonun 
lctimai münasclıet.ı.e söYlediiü m>-
tukla d4'TJl.Şitir ki: 

$imdiye kadar hicbir Zl"!Dan vaı>
madıitunız bir tarlrla istihsaliı.tı -
mızı arttırmalıyız, Taki ııöndcre -
cegimiz levaznn ile İn.ıı:iltere z:a -
feri sür'atle kazanabil<in 
Biıim ı-arolanıız su olmalıdır: 

cAfll('rıka cabuk ol. capuk ol.• * Vaş!ngton: 27 (A. A.) - H,rbiY<O 
nazln Stjmson ddn yapmış olduitu bir 
beyanatta t.:ıyya~ imal eden fabrika
ların ucarl t.nyyarclere t~rcihan BUyük 
Brit<l.nya tayyarelerinin ima1Llı !tsi 
etmelerini ı.:ılcp etmt.stir. 

Bulgaristan üçler pak
tına girmiyor 

( 1 i1tci sahifeden deram j 
ı:tihak ederek Nazi idaresini te -
n-ddü.tsüzcc kabul evliveceğine 
l ııh,·er devlctle:i pek o kadar iti
mat etmemektedir Ne Bull!ar B• 
vekili. ne de Bulgar Haricive N.,.. 
zın Bertin Sf'vahalıne cıkmamıs -
tır. Bövle bir scvahat mutat olarakı 
tam mutaYaatı tazammun !!der. 

gunu lellm ebntştir 1 
Londnda bu ~:ırr ız hakknJa bakt-

'k.at.ı ÖCJ'einmek i(in ]lava oezaretiniıı 1 

tebJtgıne intizar edılm~k:tediı-, 

Sim<lılik mihver ortakları. ~a-
cari..;tanın, Roman~ anın ve Sio • 
'akvanın iltihak iade ikUa etmek 
rnecburiyıetinde hulunu,·oı·}ar. 

,!':~ • • ;. - • OH ' " a ' ..... •, • • 

Işı!< karartmasında 
yeni kararlar 

( 1 inci sahif0deıı dcram J 
şavanı takfilr bulmll.$ ve ııazeteci
Jere su bevanatta bulurmıustur: 

c~klar. söndürme kararında 
halkın !!Österdıi!i olııunlıık caı·anı 
takdirdir. Vatanda~lar karara bü
vük bir şuurla riavet ediyorlar. 
S>ındiyc kadar normal zamenlardıı. 
eürü~en kazalar dahi mıişah<'de e
d •""'-'ll~tir. İnziha.! mü.1<emmel -
d J.~, 

SİRKETiJİAYRiYE VE 
HALİÇTE 

Sirketihavny~ vaııurlarında ya. 
rın sa.Jahtan itibar<.., bazı s.efer -
leroe tat'ilat vapıla<"aktır. Aksam 
ve SB'bah .:efı!rlerl ve ara.ha vaouru 
zamanları icabata uydurulmuştur. 
HaliQC!e de aynı suretle hareket 
<'d i 1ıniş tir. 
,\D:.IYEIDE VE PİL BUHRANI 

Adliyede bu sabahtan ilib .. ,·en 
m:ıhkemeler yarım saat evvel 'a
l 'llağa b:ıslaını.şlardır Bazı dük
kanlarda ı:ııl bıılunmamakta<.:ı. Bu 
du ıdi: cılar toııtancı pilcilcrin kar 
n )ot tin az bularak nivasava oi1 
vermediklerini iddia et.mtlterEr -
ler. Keyfiyet tetkik olunmakadır. 
\'ilıiyeı ucuz 1 ii.ğıt get:rai 

B• ff lrı Süm"'!' Rınk tzmit fab -
rıkasında ziva ııecmez l O ton siyah 

, !ıt ~et•ri~t:r. VilaV"'t bunluı 
resmi dairelere damtacaktır. 10 on 
da yarır ııeirilerek 'Yemisteki ban
Kat n k.irııt sat ... s mcrke7jnde öbür 
< 'ahta,., •ttbaren halka ucuz ola
·~· .a ıcaca·ktır. Sokaklardaki mas
k<: !· ba 3T val' tarafından ve -

Gözükür ameli rıctıcderi iüba -
rıle B. .\Ioloto!'un ve l.span\'a Ha. 

1 riciye Nazın B. Sunncr'in Berline 
Hıoıms oldukları seyahatler ,.a -
pılınasa idi de olurdu. Filhaki!:a, 
Alman propaganda makamları bu 
sevalıatlcrden ba!ısetmez oldular. 

Keza B. Molotofun !:'reninde bu
lunan mütehassısların telkl:ı E'd"

bileceı:i t:ırzda S<wvet - Alman tica.. 
ret rıünas.+etleronde de herhan.ii 
bir ınkisaf alametleri yoktur. 

ÖvleV"' benzivor ki, Bulgar:sta.. 
nır:. d:ruı~ihkü hattı lıareketind~ bır I 
tara!lan Rorr.anvanın mi<ali ve di
~cr tar::tan Yunani:')tan n misali 
mıie_">L';r >lraustur. J 
Roı r v.ının mihvere mutavaatı 

·bu memleketin ıstik.15.line ve filen 
topr:ıtklarının yarısına ır...ıl ol -
mustur. 

Yunanistan, ı:ıosterdıiti m ·ave
rnetı" va!Nz düny~ııın havrnnlı -
~ k."nmakla kalmamL<, avni 
zamanda hayatı havai vap:ı.n hür
rıvet.n üütün nimetlerini d~ mu. 
hafaza ev.emiştir. italvava <lıı. mih-ı 
v r·n s~ive kadar vedii!i dar -
belerı en al'ırrn• ntlirm!ii olacak
tır. 

B tı:n bur ardan baska. komşu 
d •cet ol n "'iırkıy stıkrar ettir:ci 
b:r tesir yapa.elli..;: \ ızivet ai.!r:. stır. 
\1 :ı.ziv till heyctı ~mumi..,·esini ~ 

mu:alea edm İngiltt Har:ciye müır 
ksarı Butler buı!1n Avam knına- ı 
rasında Bulı::ıristana hüsnü nh·et 
terr na1oı vc·rrrııs ·ve d~mistir ki: ı 

Eeer Bulgaristan İnıı.ilterenin 
dl.sn anlarına iltthak etmez, onlara 
ne faal. ne de ııavri faal bir t.'lntla' 
vardım ı•vlcnıel ve büvük Britan -
Yanın nı G ttefıklerine taarruz et -
mezse. tngiltere, temin eyler ki. 
M<it tar..i olarak bulunacağ'ı müs-

. " lcoıekkül edere! , faali de 

~~kQabcr vt;mekb;~I 
f ılen emL· iizernıe bu f!CCeden lti- • 

uaren 2 metrPvc indırilecektir. Bu ı 

takb~J sulh konferansında Bwıla
r .:tanın tamamiyet Ye istiklaline 
riavet edilmeıoi için elinden geleni 
,·aoacaktır. 

~'ni sc. ihiyetler 1 
su <ile tıılka .kolaylık olacaktır. 

Münhal m bun.uk
lar için seçim 1 , verilecek 

l0 nkara 27 (Telefonla>- Milli 
~ı:d "" kaııuııunun tJdili hak -
r;., oı çaiJ~ınaJ ... üzere Parti cclis 
'ııti~Pu iddı·c lıcntincc 31) nz~ılan 
q,n'•kkep bır ı.0111 s""" t ,kil .,.. 

1,nrak faali~ ete ger ,tır 
l.~•.tcp Pekcrin riyaset cıt"gi bu 
ti,, 1 von dün Bo•vekılın re ligin
ı.,~~ lcd u enci 'c sonru iki drla 1 
~ aıunı tır. Bu k..,...ts)0'1tın a
tf,,~1 c'•ıı Mümtaz Ökmen it le -
'41 •oıır.ıkı irtim:ıa i arct Vekili 

at . t' k t • K . fon - ış ıra c rr. ~t r. om.ıs • 
'•ıı. hu •ah h :ı top! nma.kla ve 

kr nı tamamlamağa ç 1"" 
' lır. 
' 1 kan unmıwı ta -

Aakar~ 27 (T.lcfonla)- MU.
lıal mcb'u<luklar için Ka1'i, ('an -
kırı \'C Diyal>alar vilivetleri11cle 
pazar günü intihap yapılacaktır. 
Parti romıeUerini übür gün illa 
rilerektir. 

Jili lıakluaıWı:i layiha ile iaşe ~ 
lcriıı.n tııarlıı:ü için alacağı td -
bi ı. ri başarmuı maksadile lıil -

• kü ete vruıi bazı sz!ilıiyetler v.
nleeclı. r r. 

KOllUT PAilTİD~ 
idare. orfiye Komufonı tliın M-

at c! Vil& et Pa&ti h'nn na 
t 1 ~ , a-

t e tu:. 

A.\iERİKA'f ELCistın: VERİLEN 
TEMİNAT 

Moskova 'l:I (AA) - D. N. B. 
a .ı~sının hususi muhabiri bildi -
rjliyor: 

Diin s&batı İngiliz rad voıru Bul
ııar Kralı Bor:S'i:ı Bırl~ik Ame -
r1kanın Moskova büyük elçist B. 
Steinhaııdt'i kabul ederek Bulııa -
ristanın üç taraflı pakta iltmai:: 
mİVPCe~ bayan evledil\ini bil -
dinni6tir· 

Mo,.kowda iyi maJUm~t alan ~i 
merikan mııhfille:rmden ö~Wi.. 
bne rı( re. büyük elci B. St~in!ıardt. 
birkac nman evvel Amerilı:adan 
ırvde-t etmİ9 v. ~ hiı; 
r .ro :nıstır. Bin:ıenalm But.ıar 
1(r111 ı taratmdan da k:: lul edi1me
mıstır. 

..,._.N24SAAT 
içindeki 

' 
Hadiseler ~~ 

- l 
c-.ı y ;il%U)Jll metiBleri An -
dohı. Ajea bUltaleriıul< • • 

' ı almm1 ehr.) ., 
..aıt......., MUAMMD AL&'l.0& 

Balprlarıa •dia4eki ~ 
Dr...-f Sufya7a ı.ı-;.-;r. Düa 
ıı...velıil ve Hariciye N.an Po
pol tarafuıdan kaı.oI eCilS. ~ 
riBt nziyet ,hakkmda k•th • rti
maiiııaat ""rmelı: ~ pWiii
fÜplMı ulnıaaıalı:b lteralMr, lıa ı:e
liı; Sofyada u çek he~ IQ'aD-

4ınnış!tr. Elçinia, llulprista.. 
li.çlcr paktına iltibakıaı i.ndala -
mak içia ınalüın protekolii getir -
otiti pyial.:ırı çılı:mıştı:r. Flıbt r
mt malıllller lı11 '8Yialan ıılerlwıl 
tekzip eı.iı; ..., 1nı meMlea.i• '1-
lilik haltis ,_,,_ .mıa"'tmı lı.il-
4irmişlerdir. 

Draganof Belııntt:u f99M'k
Yuı:oslav gazetecilerine, altı 87 -
danberi memleketine döamediil i
çin ~ıısa>i işlrı-ini ıönneie (İtti
ğin; iir taraflı pakta iıııu koy -
ıaadığını ı.öylemiş, Hariciye Ne -
zaretini derulıdc ebnck üure Sof
yaya döndüğü hakkındaki şayia
ları tekzip e!ınqtir. 

Drnganofun eün Kral Borio ta
rafından kabul edilmiş olm~ı da 
muhtemeldir. 

Kral Boris So(yaya gehniş b11· 
Junan So\'yet hariciye komiser1i
ği umumi katibi Sobolevi de kabul 
ctn1i!itir. 
İNGİLTEltENİN BULGARİSTA

N A BlR TEKLİFİ 
İnt{İliz Hariciye ~.lüstqar:ı Bat

ler, İngilterenin Bulgaristan• ! 3r
şı hattı hareketi hakkında Avam 
kamarasında sorulan bir suale a
Şağıdaki tahriri cevabı vermiştir: 

.narici)'e Nazırı Lord Bali!aks, 
a~ağıdaki bryanatta hulnanıak ü
z-ere bu fırsalı elde etmiş elduğun
dan nıcs'uttUJ': 
Bulpri•tanın, İngilterenin dü:t" 

manlarına katılmaması, aktif \'C

ya pasif 'urcttc yardım etmcmea 
ve yahut İngilterenln miittefikle -
rine hücum eylememesi ""1ile, t. 
giltercnin vazn imza olarak işti
rak eı!ccrği mnblemcl herhangi 
bir sulh ~tınziminde, Bulgaristanıa 
tamamint ve istiklılline tam hiir
mc-t edÜı~ıesini temin i(İn eldea 
geft.ni )·apınak İngiliz bükiır1eti
nin nİ.\'C'Ut'rindcndir .• 

LONDRA GAZETELERi....VİN 
~1ÜTAI.EALAR1 

Balkan uıe>elclerindeR bahse -
den ttTaynlİS• gazetesi c:z:cümlo 
sun!arı ı a111ıak'.adcr: 

Kral Uorisin üçlii ııakta girınelı: 
istemedi~ini açıkça bilwrmiş ol -
mastntlan ve Alnlan hükômctiıa..İ.A 
de Türk husumetini daha fazla taı.
rik etmek arzusunda bolUBma -
ınasındaıı dolayı, Bulgarları pakta 
girınef.!c icbttr ettcek projesi tehir 
edii niş g;bi görünınelctedir. 

A~·ni ııazotenin Sofya muhabiri 
de ~:..ı:.ıLırt bildiriyor: 

•Burada öted.,nheri hilcim ola• 
kanaatt· röre Bulgaristan, Üi" ta
raflı pl la iltihak ttıniyee~tır. 
Zira bhyJe bir tedbirin Bulgarista
nLa dahili \.-e harici vuiyetiui trh· 
likc~·e koyacr.j:t kabul ve !c$lını 
cc.!i lnu:kt('di r. 

I!arl; ıı diğer wkayiinin kii{e -
sinUtn r.i~·ade mühim bir tesir Jta
sıl 4:tmis o1~n Göricc.ain suladu, 
mill't'r taraftarı olan ıul:"ritlori 
te:-,kiıı i'tmi~tir.ıt 

TARA.'llTO BASKINININ FOT00-
RAFLARI NEŞU1'.'DİLDİ 

Londraya dönen dört İııgiliz 
dcstro,·eriniıı subaılan Tarante -
ya ,·apıbn hava baskmı hakkı:ıı -
da taf>'!at vermişlerdir. 14 ikinci 
te rınde 1S30 il" 2400 metre irti
iaıL.ın ~ apılan keşif uçuşlannda 
alu1an fotoğraflar matbua~ veril
mi~tir. 

Bu fotoğraflardan anlasıldığına 
göre, :ı.;.ooo to,,Jul Littoryo aııu
hna me!1SUP bir :urhh bq taraf -
tan limanın ortasında denae ili · 
Pıülnıii~tiir. RWnıde, tahlisiye 
gen1ilcri ile romnrkörleria Uma -
run etrafında toplanchkluı .ı;ri&
m•ktedir. 

İkinti bir f•totraf. ~ -
fında yana yatını~ ~- hlr urldt
yı gsötermektedir. Üçüncü f.ı.t
raf da yine ayni sınıftaa Wr :ıorh
lının liman dııµJıda W.,. otar -
mu~ hali göriiıın>ekteolir. Dörcu. 
cü fotoğraf iH etrafı bftytik lıir 7lııl 
tabakası ile kaplıuuaış liri lı:ra -
vıuörün batmış TUiyetiıd ... -
tennrlıttclir. 

YUNAN e;EPJll!StMDls 
VAZİYET 

Geçea P8™ gil.aii Gaı · mia .. 
tuz kiltımet:re kadar palhıM ft 
Ohri ll(ölü kı.,._..da idin. P..- -
dec<- ~irmi~ ola.n Y-. tı6vulml, 
İtalyanların yol üze i .. lıonılı:b»
horı ıaiihia aüktsa b -"' 

tevlit ettiği soriııklua ıob 
sür'atle iledeınektedh. 

Yanya. Görice ilw t •a 1 !• 
TI( ftzerind- Jııe...ıi8e ,..ı açm11 
olan Yumm ileri kıt'alaııı ula ~ 
nı bir m•inbanf ;hı + flıaal u6 
kametinde sOnıtıe iler' 'ı -
A""' vadı.ine ~. Brgiri -

_niıı :;iddeile tıızyik ediWW. falımi 

I._ ~ O l'f T • r.: O & ı P - rı ı lıtd ''§"'* 1911 · 

~· Asker gozile -.ı Sovyetler Bal- Hususi motörl~ 
~!:'. ~ . .;.:..:' !.t"i: kanların takainı nakil vasıtaları 
ale]l'bMrine olan Dir .wtt;ni W 
eder. :S.. W:d.iııcie .EINsanm da 
Y..-. .JaıVV1!ileri in'1dından .._ 
lmi bir RÜD mmeı• teıMııki et -
melı: ~ ohır. 

Er.ı:iri ~ ille itaıvanlar 
anucı- bir ır"*8+«net ,tlÖ9ter -
aıddedirlC'I'. Bunım 8'!i:ıebi. Eııir 
mıııtaıbsmda v-e Slhil bo• unda • 
vazi~ti düzeltmek içı.ıı. Ayıı.sıırım
d.9.!lm. cenubundan Hti dda mııka
bil taernıza kallrmı ft ilı:isinde dıt 
111ii*ürtü1en ltaınn lııırnietlerinıill 
..ı.-tıt- nc'atler!Bi m ihata 111&
HJreWnden kmtmmak ı?llvretidtr. 
Ji'ıobıt ~ .... A.~ 
da olsun. t lalym bnetl.eliııftl 
~ikim bot ~n dıe 
su bir Hti qiia içiadı! lcın lm-
bekıi v<!hilirtt. 

Preıned!'delri İtalyan ınuSaw -
meti dıılıtılırsa. Beo.t tehrinin -
iıı da Yunlıl '* ' • açıhnıt e
ıac.ktır. 

yeni ticaret vekili bu 
sabah iıe başladı 

( 1 inci uıhifeden devam ) 
SON TELGRAF.!. Yeni Ticaret -

ldlintiz B, MUllllaz Ök:msı ~ierli bir 
Jdareci .,.. verimli bir teıfk::i.lltcı:d.ır. Y ... 
ni Vekil 1895 ~ Ankarad& <ioıtmua, 

yülaıelı: tahsilini ii.tmııiul Hulrnk fa

kül\e$ll>de J"llpmıtlır. Hukuit tahı;ilint 

iknıalden IOW"a Anka.rada avukatlıla 

bq!Jyan ve bu anıda Partınln ~ 
ra vıu;;reı tc:;kilatmı idare eden 1"!Uat
tu. Ökmen ıeçeo. devrede M.ecli ~ :ne-

bus ve Partide Umum! idare heyetine 
ha . eç.i.lİ:nJş, verimli, olcun bUvtyeUJe 
diltkat w takdir toplqa.n bır ı ... u,.t 
tıOstermiftir. 

B. :Mümtaz Ök-ncru.n ticattt ~ iaşe 
iilıet-ı.nin tevhld ed.~4? bir ~ada 
uhdesi:De verıla:ı Vekillik vaufesini 
<le b\lyült bir liyaltaU. ifa ede= ı.-
1"1 ye filpllesizdır. Muvatfiliyet cü

lttil. 
YENİ Bİll MÖSTJŞARLIK l!iDAB 

OLUNACAK 
Aııitan>d!lll bildi.rik1$ne (öre ~ 

·illerinin Tıcaret Ye.ldl.etme ver..i.ınmi 

takarrür etmiıt;r. Bu Vekile~ ordwıwı 
ia:;e ihtiyaçl.ırı d,a dahil oldugu halde 

memlekette um~etı. hububat ve 

gıda. maddelerin.in aatıt ve tevxii ~ 
rini sıkı bir miiraltabe altindo buuın-
dunıcatı ıtıbi lcaboden maddclude.n 
at.oklar ·ücude eetirilme:k Uı:cre ted
birler almak salôh.iyetiıı.i h.aız o!<ııcak

tır. 

Ve-tllelte ıaşey-f' ait ... -uite.1erle mcş
cul olmak ı.!zere yeai bir .Mı.;steşarWt 
ihdas olunacaktır. 
WLLİ ŞEF YENİ YEK.İL! KABUL 

ETii 
Ankara 27 {Teleloııla) - YODi Ti. 

cam Vekilimiz B. lıl.ümtaz Ökmen dlla 
Çı'1ltııya köşkünde !Ullt Şet! İSJMt İıo
ônti tanfınd·ıa kabul oluııruu;tur. 

edil meaine razı 
olamazlar 
(B~~) 

ıtaı,. Y mııuristam itP{i altıaa 
almak, auı::-ıımtan• Mm olmak, 
Y,....tavyayı parçal=•k ve ga
'J'e oıarak Boğulan kaılar ilerle- l 
mek ve Almaft71 ile bO:lilı.te Alt- l 
tlen.ist Sovyet Ra•yaya kapamak 
lndvasmda idi. italya, böyle aza
metli ı.ir i~i ~ak iktiıl:ırm -
.ı.. mahrum oldaiuıı• isbat ettiii 1 

pbi lıarbi bilttiıa Ballı:aıılara yq
ıaak çaresini u bulamam.ı tır. 
~döı.'.ı çare Yuc-lavyayı 
m lttelif bombanlımaa!Mia ainir
ıe..tinaek, harlle soıunalı:, üçler i'
tif•kım han.bie (dirıaekti. Ya· 
g°"ht"Y11 harbe girseydi, mütte -
filderiıuieA biri taarruza tıPadıiı 
için Alman) ama da otematilı.nıaa 
harbe girmesi ilı:tha e.ıeceırtir. Yu
goslnya sinirl-mewıek basiretiıli 
gö enni~tir. 

Şim4i, gelelim Sovyet Ku!yu ve 
Balkanlar meVTIJuna. So•yet Rus
yawn gayesi harbin dııpnda ve 
kuvvetli kalmak, &Jııİ zamanda 
kcLdi cmni~·et ve menfaatlerinin 
mabfm tutulduğftau förmt'klir. 
Balbnların Alman ,.e talyan is
t\IAsına uğraması hiç ~üphe yok 
k.i, Sov7et Rusyaıun emniyet ve 
menfaatini tehdit eder. Bugünkü 
YHİyet sn ve ba tefsire müsait •· 
labilir. Fak:ıt, dün~·a durıl11kça \tir 
Sovyet Rus7anın da durması i~
teaiyorsa Ball<anlar<laki vaziyetin 
devamı ve ,\kdeuizin Sovyet Rus- ı 
yaya a~ık bulunma. t gerektir. Hiç 
bir SW"etle Almanya - İtal5a -
Sovyet ıtusyanın ·menfaatleri bu 
nokta ürt'rinde telif edilemez. Ba 
tt-m vaki olamadıkça da her üç 
de\ let tezat halinde kalmıya mah
luimdırrlar. 

Bunun içindir ki, Sovyet Rı~~ya 
ile Almaıı~·a ve İtal~·a arasındaki 
münuebata ne şekil verilmek 
istenirse isteıısi.n Sovydler Bal -
kanların taks~ ve vaziyctia 
taga7yllrüne razı obmamak me..
kiindcdirler. Böyle bir l..abol \'Cya 
zarurete boytın eğmelı: ancak ııe
şin mııtıl\·aat ve ikinci dere<r~e , 

Caz ... Saz._ rır....._ 

Humııl oıkımııtıillede ~ • 
lıet ft motvrlerın ~erden m n4 
ft t.ıbilerin birer ~ ara ile ~ 
melerı hakkındaki kararnıımenin 

tatbikine Ankıırada bu~ yarı
sından Jt.ibaren baş lanı mı ıstır. Aa 
karada baı!üıı tek numaralı tak -
sil« islıemeiı:tedirler. Aı:ı!tara va
lilı~ dön bu hususta radyo ile <>
t.omobil sııhipl,orıne tebliııat vao -
mı~tır. 

Dl~ taraftan şehrimizİ!eki hl>-
...t ....OOU. motJr ve motosik • 
letierin iee bu ge<.-e vıınsınd- , iti
baren adenien alakcn.ılma ı arı mü 
naslı> ııörülmÜ$lur 

BmaenAlerlı tek numaralı tıtk -
siln de s:rbah saat 6 dan sonra ..e
fere çıkıp, ç•ft taksilerin ~ere 

ç ltacalı cuma sabahı saat 6 ya b 
dar ııania cekilmis olaculard.r. -
bir devlet mevkiıne dü mckle 
miimkilD olabilir ki, Sovyet kom
şclarınuzın lıöyl<' bir zehaba ı;c,be
biyet vermeleri de brklencmez. 
Bıı ·ı·h,1fla-lır IJ. So,·yet Rusya 
polit.Ka:-,ı \·ngoslav\!aya bir lanr
ruı: ve Bulgaristauın mih\·rr~ il
tihakı gihi bir ihtnnal orta~a çt
kınca derhal faal bir vaziyet al
mı~tır. 

Hulasa. ~imdi n~lk:ınlarda yeni 
1ti:r vasi)"et orta~ a ı:ıl...11.lJıtlır .. Bu 
yeni v12i~et ile birlıkle A• ınııva 
.. ., İtalya da hir çılrnıaza g 
]erdir. Balkanlarda 'crbc,ı 
dıklarıııı, kaleleri içten fcı 
nin imkinı kaln1ad.ıkını; BotL .... 
lar hakkındaki tnsavvurlarua 
Irovvoden fiile ~karabilmcnin bun
dan bövlc ancak celin bir harbe 
tutuşmak la denenebileceğini 'e 
bu harı.in bir cihan harbine yol 
ac;::ıcağını anlamı Iardır. Ba vazi
yet ka•• 'ında kendili[:inden orta
ya rıkr, ı sual ~ııdnr: 

- Almanya ve İtalya bö~ le lıit 
Ja.t.i göu alahilerekler midir 'N 

ltÖ7le bir lıarrıtc ıııeııfaatleri var 
Mliır?. 

Da 111alin cevabını ayn bir ..... 
ZJ7ll terkrderken vııJrnatın en çek 
ilkb.hara kadar lıer ilıtmıali b"Lli 
t.dtt~ne kaniiz. 

ETF.M İZZFT BE!'riO~ 

Yarm 
Akşam L E'de T oplanacC:ık 

Dün71mın en meşbu.~ Carı, ttlını !erin ..., atqli şıwkıl•n, Yıldnol~
rm en ı;-:Jzellcri ile rttült'rln <ul bını olan 

KOLEJLiLER REVÜSÜ 
ZAYİ - Be.Yoi!u hsa•ınd•n Alılı:,.. Ji'ilııııl. sW-tli. 

rl 803 No. ile aldıi= ,.,_ ıatbilı: mii- Çıl::ı:a, mesı.lıııtak içıia yıarmı lıeklc,Yiılİıl. 
hürümiı ka,.Oettim. Yeııismı alacatım- •mr,:uah bil l!~• lııoı&iiıMlım aıthulrtadu. ·reı: 4J.'i~a 

1-dan ~~:::::. 7::;. U.)'61lok ll Ynınki ~mlıe -tiııe!Prden iti bettıc 

Bıı~-ün ma~;.:;-ı itibaren i S A R A y 
OPERA 

Sinemasıııcla 
Şehir ti7atrosu artislleri !anı
tından çevril"" ..,,...,.in ea cii
zel Türkçe tıözltl vodvili 

AKASYAP~ 
HAZIM - V ASrt RİZA - &E
FİK KEIUAL - CAIUDE - PE
RİHAN - SAİT • NECDET -
NELİ - KARAK ~Ş V. S. 

En hü~ ük 'at ,en ı;.iizel 
man:r.aralar. 

ııehrin henüz diişru.e<iiii bildirit -
ındr;tedir. 

Salıil kısmmGa Y ımanlıl a • Fl
la tı eeçmiflerdir. Bu k:ıt'ı.ılard.a 
baıılarmın Kortu d .. arma ihraç .. 
tillerek, İtalyaa oea•hmın arkası
na .ıttıklan .. 1 .. ıh-ktadu. Ba
ı:adaki iblyaa loınetleriain irıi
l>atı.nıa J.••itmi' elması muhta -
melılir. 

ital:rıınlaı; ~ :miüe -
madil"'D takri;re lıda.ıı ~ -
~. 

B.İl& İNGtın V APUa 
KAFll..abm ATEŞ 

Kaq philbd+' Grille •we-,.ı~dL 
ne yerleştiıibnlf .._ ..,.... - _ 
Dl!l ...ı.ll Ahnae lıaUıey-. iti J 
al!mU ve lıeraj w..larile lıe -
ğ~ ~-bir ı,..m. __.. ... 
fil..m. .... "' s' ........ 
hıııil& ..ı.ıı ~ -· • 1 et -
mitlh. Aıma.lar • kadar tıMls 
atmr~lıına U, ....,... bfBeoi .... 
1-ttmdn SQ"Zlbuia mu; Cb 
"-Pr 

SİNEMASININ 
Viıııi sakona bir KAJlltA IlA TCIJl'A
NI il. ç:ııılıyacaktır. 
Çii.nkü kalıkaı.a Kralları U>RICI. - HJ\Jill lt''nlıı 
-, en ej:leaceli ... ea fma ::fildÖTÜ< il · 

LOREL-HARDI 

H.A YDUTLAR 
ARASINDA 
Ttima:I: sözı;O KOMlIDİLUtt 

ııistııırikecktiı. Siı de eand an ~<' huırlanınsz. 

TURAN ÇEMBERLİT AŞ ve 
Sinemala r ında 

Btıclbı -tine 1.....,,. itibaren 
Ş •ın 'ft lllıanuı y ....... hülhiilll 'N bınmmıs fada miim..,.ili 

RÜŞDi'nin FATMA 
Bııı muvaffak eWuiu ~eri 

SAADET YUVASI 
AYRıCA 

ÇEMBERLITAŞ'da ŞE"lIZAD~BAŞJ 

TURAN' da ÇÖL BEKçtl.Eld 
JAK. HOLT .,,. __ .,.... ... ....,.. Ira....,._ 

PAKAllUJCT JOUAL 

FEDAİ KAPTAN 
TOl'ııf KİNE tarafuıdım 
~ bilyüJı: macera 

filmi 

PANAMAIJ 
KIZ 
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Emlak ve Eytam Bankaıından: 
Eaaı 

fAlacaklı ve verecekli ve 
Dapoıı· m irascılık i lanı : 1 Emniyet Sandığı ilanları J 

No. ·-----%1911 

Y.rl Kıymeti 

Faı.ib, Scıf:ı~ar mah . yeni Ah-
mcıdiye cad. Ls: 85, \"e~ 109-ll ı 1015.-

Mc11ha11 zitosa 

2243 Bfoyoglu , Kflc~ıt.epe mah. Nı:ı.a -
ın iye ~ok , E~' ı J J 132..-

2244 Beyoğlu Kocatepe mah. Ku:ıu .. 
kulaifı ırok. E8', Ye. 2, H 845.-

2246 Beyoğlu Kocatepe mah. Çarık 
.ıokak Es: lti 87.-

2243 Beyoilu Kocatepe mah. Kuzu 

Yazan : l skender F. SERTELLi No.42 

Sultan a hmet 5 inci sulh 
huku k hakimliğinden : Emlak almak ve satmak istiyen]ere 

Di"•anyoluncı~ Bestekdr O~m.an soka- İst.anbulun her semtinde her tıe'lit eml<ik almDk ve satmak Jçin satış ıcalf" 
gmda 6 No. e\'in alt katındaki bir o- numuz erı iyi vasıta halme gelnıi,tır. ~ 
dada sakin iken 11/10/940 tarihinde Ucrel: Bir liradarı aş<fğı olmamak üz.ere üc ay jçjn bin lirada on ik..İ bLI 
ölen ve zabJtaoın ihbarı üz.erine tere- kuruttur. ( 10784) 
kesine mahlımemizce el konm~ olan S l d k • 1 
Kiımil kızı Sa biha mirascılarının İ§bu atıf ar an ayrıca OmlSJOD a IOmaz.~ 
ilan tarihinden ıtibaren 3 ay ve alacaklı İimmmmmm1;,r;;;;.;;;~;;;-~;;;;[.:;;";;;;-;-;;;;;;~---·---
Vf! verc-ccklilerinin ise 1 ay lçinde Sul- "ll?lf.')f!P '6UlS'8l{.18IU so.JOH ö:lA W!S! UOZ'BW 

Nn'i 

18,07 M2 2l:l0 1 

811 M2 

281,75 M2 189.-

88,75 M2 17.40 { BPJkan ittihadı) meselesini. bütün dünya 
duyduğu halde, en geç haber alan lr.ulagı ııolt. Es: 16, Ye: 20 170.- A roa 34.- taııahmetı.. tapu dairesi alt katındaki ·.ıaıımq.ıl" 7nsn:ııw:ıı arıq nı1uıııo 

· malıkememıze müracaaUan aksi tak- ııııı"l""lf •a:ııas ·ıapaJap IZVanrN.J •ıı.ırınıe euıunı:ıı ~" ııeı4•q"5 1 

15 M2 

( Babıali ) olmuştu f 
Bu rnal"ti örtbas etmeğe im' -

kfuı•. var uuvdı? 

2349 Beyoğlu Kocatepe mab. Kl!zu 
kulağı ookak Es: 9 

22110 Eminonti BeyaZJt mah. LUttul .. 
lah Efendi sok. Es:, Ye: 29 
Beyoğlu, Kalyoncu kulluı;u mah . 
bmer Hayyam cad . Tevfik sok. 
Es: 24, Ye: l 

128.- Ana 2/ 4 H . 127.50 M2 ·ıpapııı ııapıqa< uel{"• 
25.GO dirde bunlardan alacaklılar o m üddet ooo 

zamnda mahk•memize mın•ca•t etmez- 10. . . l~'Vl)f\iS~VS aA iNi ~Vl 
lerse haklarında kanunu medeninin 561 'f'.~! •ısı .. l!: .. ..., •Nı•ınt v ~ ' aıt-J 

I 
! 

Halbuki, .Babıalıden mütemadi
yen tell?raflar. şı!reler vai!'ıvor: 

•Bu batlı.senin daha fazla u
zamaması e.sbaıbını temıne ca
lışınız! > 

Denilhordu. Hükümet dehi?i a(. 

mstı. valıve kapatmak emrim ve
rıvordu . 

O zaman herşev olup bitmisti; 
Venızelosun hı.rnmet ve ııavret.ile 
c.Bal:kan ıttıhadı• ımzaJanmı,; bu
lunuyordu . 

2299 B cyo.(:hJ Kalyoncu kulluğu mab. 

2300 

2302 

2314 

2316 

Y~hya bey sok. E!i:, Ye: ı L-ıj 18 

~eyogJu Kalyont"ıı kuUuğu mab. 
esk ı Camcı Musa, yen ı Komiş

ci \ ' t- Gürnü . .,kup:ı ı:.ok , Es : 21-21 
mük . 1..3-5, Ye: 1-3·5 

Üsküdar Murat reis mah. Silfth
dot rnga bahct'Si sok. Es: 62-64 
Yt.>. 64·66 • 

78.-

143.-

3C5.-

4.-

938.-

Ara . 2 M2 

Arsa 39 M2 

47.50 M2 

An• 101.50 M2 

Arsa 1/3 H. 44 M2 

62.50 1\12 

12.-

15.60 

28.i!O 

61.-l 

o.~J 
1 

187.ôO 

• - • ~...,__,___ - ıA ıNwA aA "ıll! '\..13 3 inci maddesi hükmü tatbik edileceği lf.. V /1 /1 

il~n olunur. 910/ 157 Tereke. J~J"'l "\../fll 
- - i -zıı;;ıuzvn vı . .nuıı• NOZ v J{I 

Sat ı ş dewsu: 

'li'""'f 1neı ıanq e ruos 1ees ııq Uiıp!appuıJ~ 
·ıaııapa,,.;:q 'fı:ıı~ 

apaprın aA aµ n;)JlA ~!)q eıuos ua, '!·' tıa: o• 
P~ı~uıugp ~l?S ~A )IJl }-'JQV 
' :>rıızıswızvw '>7JITe: ; g . 

·ıapapa sınre1 ıuııay~pıuı ,ıapı~ı t'f~· 
ıısseqpq ·ıaıuaAıA ıııaqıq a., ıpeJC4eq r.ıı > 
'J<>]UdAıA :ııawa.\ uapawauııı~ !"' "·' 01nqe:'.) I 

! ~~~~~~~~~~~~-~~ --= _=:;..-

tıomanya Kralı Şarl 

.6irka.; .nın sonra. memurları 
OU7, uzun muz.il._kerelel'Cen. endı .. 
selerclen sonra, orada ne m aksatla 
bulıınduklannı Bule-arı•t.an hükü
metıne bildırmeı?c karar verdiler. 

Bu mesele Baıkanlarda birden
bu·e patlak vennı.ştı. Övl~ ki, Bal
kanlarda bulunan bazı ecnebı te
baaları korkudan memleketlerine 
kaçmaııa bde baslamıştı. Bu arada 
~ on Alman tebaasının da Bal -
kanlardan Almanvava dönmesı sı- • 
vasi b:r mesele halinı almıstı. Vi- [ 
vanada çıkan (Nen·e Frave Prere) 
ı?azetesı. 

2317 

B<'yoğh ı, Kuluğlu ın oıh . Çııkur

cı. •• na Altıpa tlar sok. Es:, Ye: ıı 

Beyoğlu Kft t ıp Mu1:.ıta çelebi 
n1ah. Es: Kaı.1ycı \' c. Llipacı, 

Balta<'ı çık Tl :lZ ı Es. '\7 e; 8 

llt'yotlu KMip !>l u taf a çelobi 
mntı . Es. Kalaycı. 'Ye: Lapa~ı 

Balt..ıcı ç:l·r. nzı Es. \ "c · 6 
BCY<'ı: lu K , !oğlt 'lah E!.:: Cuma 
Ye· Çuk•Jrcuına t-ok . Es: 1-3, 

470.-

238.-

RİKAR!>O J,EVİ Halefi 
94·-ı FILİPPO LEVİ 

Ha\'t:z:u '.fan NC\. 1 İstanbul 

H.eo l -A~A (-~~~~Z-.u-.. n 

94 M2 Arsa 

47..50 M2 Arı<a 

M....nıurlanmız Bulear hı.ik:üme

tinın biıv le bır tesehbüsten ha'ber 
a.l.ı!> kendilenni muahaze etmesin
den korkuyorlard ı . 

•··. Alman t<'baalarının şeh
ri terketmcden vaoarakları bir 
ıs Yardı; Alman imparatoruna 
bır telııraf cekort'k hımave ta
lep etmek .• 

Z318 

taj: 5-7 

2326 Beyoğlu, Panıaltı nıah E~: Ku
yumcu, Ye ; Kuyumcu lrfı;ın sok. 
Es 28, Ye; 4:l 

2329 Beyoğlu Kalyoncu kulluğu mah. 

1200.- 120 M2 

247.- 88.70 M2 

240.-

811.40 

Son D('Şrolunan 

Taıılı - Tango 
l\1;11~ - içtiı:ıai . l~<icbi romnn1 
Resir.1I ;, A' !\1atl~aac...ıntla 7J ku· 

• 
!cin 

' 

Sülcrü Bey \0 a:z.1vetı dahilive na
Eır.na vazd.ı ve su cevabı aldı; 

• Vazivetinn, hük<lmete mü-ı 
raeaat ettirmeyi ıcap edıv~ 
hemen tesebbıis edınız .. 

$ekimde bir bent vazın!$. Al -
man\•a hariciye nezareti bu vesile 
ı ~ BaJ~·.an hükü1rı tlerını protesto .. 
va yeltı'n ~nesı ı e de. \'< n ızeosun: 

Ömer Ilayyam cad. ve FPSliy&n 
sok. Es . '"5-3i , \'c: 3i-39 348.-

1 ruşa 'atıl;naktadı;· 
69. ~o -~~rzı:::::ıı:ıı••m::ll:l;;ı;[Z::ııtı,. _. 

1 

174 M2 Arsa 

Bulııar hı.iküır.Nıııe muracaat et
ci lcr, çok soğuk bır muamele ıı·.ır
düler v~ bın ml.İ$ktı J iıtJa ııorüse
bıldi:klerı eskıva reı.slerınden mut
\ıi$ hakaretler <ıördüJer, kendıle -
(Jnf:.l: 

•- Bız s;zın lı 1 d;f°'nız vol i.esen 1 

takılcrdeıı deiiıbz ! • 
C<-.ııbı vuıldı . Gt>r~·ek, bu eşici- 1 

~anın da~a ~dam sovmak ıcın çıkc-ı 
madıfu mal~ır>du . O•ılar bır mı!U 
ldı•alın, bır <·nıd:n tahak'kukuna 
ca11$an ve s .. rvada keııdılerıne .!ıü- ı 
vilk vatanP<'rvPr'. d!\ e lı..tap ejı. 
len kun~ı0.~rlı BöYle adaınlar1 pa-l 

.Balkanlarda teh~ ıke yok -
t~r BJhassa duvelı muazzama 
tebaasının can ve malı tam ma- ( 
rıası ı~ emrıivet altındadır Bal
k anlardakı islennı • erkedıp 
k.aca rı tüccarlara ve sa ir ıs sa
hıoletıne. derha 1 ıslerının ba. 
6ına d0nme1crını tavsive ede
rin1.• 

Mealınd<"kı bevanatı üzerine. ar
tı1'~ (B. al kan ıttihadı) me~"les:i bır 1 
emri vak ı oJuvor<ııı 

O l!lilV' kadar. basımıza ııelen -
l<'T'den kNkmadıiiım:z icın. kork
takları mll' ba,nnıra P<'livordu. 
(Balkan i ttih adı m~lesinden en 
l!e<: bi<bt•ı alaıı 1 Babıa. ) olrnustu! 

rn ıl~ avı .. 'TI~t<a ıe.,.bbus etmekten ' ================! 
daha .ııülünc noe olabılın:h' 

t Oe\.·amı var) 

Bu Bulear ııazetes.inın; 
· Ahmakça bır lesebbüs!. 
Ba"1ıtı altında bu mevzua 

vndıb bır Manle murahhasları -
m w büsbüt 'ITI s:nirlendmni$ ve 
muş.1<'.il vazıvete dc.ıırm~ıi-

Sel~nık '3lısi kendılerıııe he -
merı Selaru~e dönm.,Jerını bildirdi; 
l.ielanıl!e dön".lüler. 

Sel.anık va!N Kazım Bev o sıra
d a Bult(arıstıuıın murahhası M.:ısyô 
11$oi><>O .le >kı dı"lt:t arasında bir 
itJlıif husulüne ca!ısıvordv. 

MakedQnyaya eş.haya gönderen, 
onlara para ve sılah veren Bul • 

\ Mirascılık ve a lac aklı ve 
verecekli il anı : ( 

Sultanahmet 5 İnci sulh 
hukuk hakimliğinden: 

İstanbul Kumkapt Kazganı Sldi 
mahallesınde Nalbant cami ı ş,erıti so
ka(l.nda 37 No. evd(' mu.kun iken tedavi 
eWlmekte oldui?U Ermeni ha~t.anesın

de 7 /5 / 940 tarihınde ôldütU bildirilen 
ve zabıtanın ihban üzt"rine terekesıne 
mahkememızce el ltonm~ olan Gülı-

zar'ın mır.ıı.scılannın 11bu il~n tarihin-

2330 Beı· oğlu, P•nıallı m;:h. Çayır 

2452 

246C 

U61 

2482 

2464 

2483 

2-484 

2<l90 

2493 

2494 

~ok f'S : 34 
Beyoğlu İn<.ınü mah. Dcılapdere 
cad. Eskı 68, 70 Ycnı 58, 60 

Bl'yoglu Kalyoncu kul uı: J mah. 
Fes1iyan S1.ı k. Es. 33, YE" : 35, 
Bt"yoğlu K a lyoncu kullugu mah. 
T e\' fik sok_ ~ ... 35, Ye: 4 

Bcyoglıı K n!yonru kul h :ğu mah. 
Koı df'lo} .Ş<-bf>k• so. Es. 4. mü. 
Y<· 6/ 1 

R( vt,ğ)u IC al ~·onru knlluj(l.ı mnh. 
Korı1 iş <:i sok Es: 8, Yf" . 12 Kor. 

nı şçi sok. taj : 12 Ömf'r llayyam 

cad , taj 55 

Be- ·oğlu , Tomtonı r.1 ;ıh. Scl .. tin 
oda"'. arı ç1krıınz1 Es : 17, ,·e~ 5 

ik·yoğlu. Tomlorn nıah. SeJ:'ıtin 

cı<i a l:ırı çı kmazı F.s~ 15, Ye: 3 
Be,yoğlu. S,-.hku lu n10~h. S<>rdan 
ekr<•tn wk Es : 35, 37, 39. Ye: 

167.-

129.-

71.-

102.-

430.-

!)65.-

233.-

184.-

35. 3i 39 4215...-

Fatih, Fl1ler l{üçük ,Mustafa 
paşu mah. Abdüleı.eJ paşa rod. 
f :S 22i'. taj :!05 
Ey ı ip, Kasır~ı ('il.Vtıt mah Kırk 

mcrdl\:en J<okak Es· 13, Ye: 21 

5:~.-

130.-

A"'"' l / 2 il . 63.40 M2 33.40 

86 M2 ıs.no 

Arsa 47.50 M2 14.20 

51 M2 

Arso 215 M2 

Ar!'o 1/2 H. 164 M2 131.20 

Ana 77.50 M2 46fü 

01.25 M2 36.80 

Arsa 281 M2 843.-

Ar>• 5/7 H. 73.12 M2 104.40 

Arsa 260. M2 28.-

Yukanda adres i ve t~. fsilcıtı yazılı gayrı mtnkuJlC'r açık arthrm;ı usulile ve 
peşin par;.ı ile ıatılat"::ıKlı r 

iha!c 16/12/1!>40 pazartesı ı:ünü saat 10 dadır Müzayede ~•rd!'ında verilen 

bedel n1ukadder kıyml·U geçt l ğı tdkdirUe tahplenn dcpozıtolarını yüzde yirmi 

nisbetinde tezytt eylemelert \·e muhür kullananlııruı mtihürle-rjni noterdt"n ta!

dik ettirmrjeri lc\zı :r, dır. 

'arıstan hukıimetı ıdı 

Halıbukl bız.. bu hukürr.et~ an
lasaraiiı.mız yerde. o hükılmetın ıc
raaı va..-,,taları ol~n eşkııı1a. ile pa

ızarlıi!a ııırı.smek istrvO<'duk. 

den itil>aren 3 ~ ve alacaklı ve vıe.re

teklfierınin ise 1 ay içmde Sulta.nah -

metıe Taptı dairesi al! lratındakJ rnah-

keutemize muracaatlan ltmunu aksi 

İşbu emlükı sat.ın alarak.l;ıra ~t·.ı be-delin.iJ1 b i_. ... lusm1 mevzuatımız ~hüre

ainde UtraL edileı..·e-{:indt-n btı hususta izahat almRk lniyenlerin pey akçeıU, nü~ l twı t.ezkeresı ve lıç kı t'a Cot.Qg~ afla bırli.11.ı.e bildirilen gün ve saatte Şllhemız em-

Sof vanan ven len bu malumat ü
zerıne, Se!anrkte bulunan Mösvo 
($coof) hıddetınd~n ates püskür
mcte başlamıştı. 

ta.k:<hrdc bunlardan al.acaltlılar o müd-

det sarfında. mahkememize mOracaa.t 
etme:ılenM: tuıklannda kanunu n1ede -

nİJlln 561 mcı maddt>Sı htikmü tatbik 
edilecefi ıL'ın olunur fi40/122 Tereke. 

Mös;~ d~:;:;!' ıec!bırsızlık. basi- Dr. Hahz Cemal l 
r~t:;ızlık olur mu a<:anun? Hükü- LOKMAN HEKİM 
metınız bu va:z.ıveto hıc de kavra- DAHİLİYE MÜTEH A<iSISI 1 

manuı; ııorünuvor Divanyolu 104 j 
Di'\·Qr ve Sel3:nık vaJJs~nı de ınüş.. !Muayene saaUf'rl : ~.S ~ ı. T el: 2t391 

k ul vaz:vete düştimvoı·du. _ 
Nıhayet. memu=lanmız Selanıi!e Sahibi ~e neyiyatı idtı:Te eden 

ı? elınce. Sofvada korku vuruııden 
ifşa t<lilen bu mcse:e Bu!ııar ııa- BQf nuıharriri 
wteıerının dılıne dü,n.üstü . Tür- ETEM iZZET BENi CE 
kıw ..ıevhınde ateş pıi.skıirı.iycr -
J .1rdı. Son Telgraf M2tbaaıı 

YAVUZ SULTAN_SELiM 
Halifel,r: . Diyarında 

No. ;;4 V azan : M. SAMI KA ~A YEL 

Andre Dorya'nın 40 kadirgası 
Amjral. H>Zır Rt·ısın hakkıııdan 

ı:ı ıecel!'nı ımparaıora va<lettı. F •
ka• Amıral D<on·;ı, ha.:.ır.ı H'z" 
J ttL>ın ne mahır oı.r denızcı oldu
f'~ncı ..ı ı lıvord t. 

!il!., abu ış ıçın Fransa<ian cel
bcJund. , enı ,. rnıı adet harp ge

mısi kı lıu lar ka rıta ıdı ve dıf:er 
k un·etlerle b1rlf'Ş ırerek Dorya 
iıaz r!ıi(a başl3dı. 

Hız·'!' Reıs. cnc::ıJs.arı vasıtasile 
L,,arv.ı t parat.or . ..-.n neler ha· 
zırla<! .n..., v5kı' o .. rnuş.t;.ı, 

Hızır Rrı.> ke. <.' ne otu~ beş. Si
Rt..5 ved. ıı.H.D c: mı"' vere-

1 

Tür~ korsanları And.,ryayı yol
da beklıyorlardı. Hızır Rei.> Ma
)'orka adalan etrafında dolaşı -
yordu. 

Anderva Dorya, başka sulardan 
Hız.ı Reısın gozune !lı.şmeksizin 

kll'k adet kadırga ıle Afrika sahil
Je.-ıne gelmı.ı;tı. 

Anderya Hızır Reısm nenize çtk
tı.j(ındarı haberdar değildi. Sözde 
onu Cez ırde bastıracaktı. 

Halbukı, Hızu HeL« cMuslarile 
aldıiiı haber tizen~e 
daları e•raf .., 1 Jrp 
bıılarak WPI 

Mayorka a
i ın rnüsa t 

1.Ak servisin!' jelnıelcri. 834-10912 

I S TAN B U L B E L E DİY E Si iLAN L AR! ' j 
ittaıye teşkHfıtı ıçın alınacnk ik i a d<l maa dmnmo benzin motbrü açık ek- 1 

5j]bneyl" konulmı.:ş:tur Mecnnıunurı bedeli 3100 l ı roı ve ılk teminatı 232 hra 51) 

kuru~Lur :;>öı'Uı<ı.ır.c zabıt VC' m<'iumel3t rnüdu.rlü.gu k~ılemındl.' görUlebilır. lh;ı,le 

9/ l2J94lJ pc.ı.cı.rı.esı günU saat 14 de? daiırıl encümendt" yapılacaktır Talipleıın ilkte

miııat nı<ıkbuL veya mektupları ve 940 yılına ;;ıit tJcaret oda~n veaıkalarile ihale 

,unu mıı:ıyy~ı aaalte ddımt encün1ende bulunmaları. (11126) 

Tashih ilanı 
25/11 / 940 t.arihlı nü::hanıız.da intiıar eden em!~k eytarr bankasının satılık 

gayn menkuller bakkındakı ılfının 1304: sı:-a numara?<:inda arsanın 5, 8 hisse5i de
necek i.lten sehven yalnı:t. ar~ olarak neere<iildıt1 e-Orülmüşlur . .Key!ıyet tas.hihM 
i13Jı olunur . 

vardı. Bunların hepsı de luıdirga 
değildı . 

Fakat Ander)'a Doryanın kırk 
mükemmel kadırgası vardı. Arada 
fark vardı. 

Andcrva Dorya, ansızın Şerşel 
kalesini bastı ise de kaleye memur 
Türk dila\·erlerı Anderva Dorya
nın bu ilk baskınını şiddetlı bır 
m!!kavemetle karşıladılar. Karaya 
çıkard1~1 aşker1 n--nh\' \'f' perişan 
eyiedılı r And.er;ann g('milerine 
can rıt?n askerler parmak)a sayı
lır oldu . 

Ancierya Dorva bu muharetcdc 
bın <lörı yüz mak~'-11, alt. ; u., esir 
verdı. 

Hızır Ileıs, Ar.deryanın baskını
nı ,{.Jzcı.ı k"O~<lnları \Yasıtasıle ha
ber aldı. DeıVıaJ ~erşil~ yetı,;tı ı.se 
de AndPr\·avı kac rr.ış buldu. 

Hızır Reı.;, Anduyan:n Fran.--ız 
sahillerıne kaçını:; :-ıyasile o ta -
raflara dumen ç.:?vınp yolda bır 
kaç g~mıve ras,gclerek esır ettık
ten S'mrn Cenevız sah.llcrınde bir 
Jimaııı mutuı.faza .,den bır kaleyi 
y>kar...k ve lımanda bJlunan yir
mı tci Jdet harp g .. mıstnı yaktL 

fl 71r R i An dPrva\' ıııırıuord11 

lerını ateşı altına alıyordu. Yolda 
ilo büvW< gemıye ra.<ladı. Anları 
dahı uzak tan topla döğe döğe ze
bun eoııo zaptett•. Bu Remiler Ce
nevızlo~ taraiındıın An deryaya 
J:i)ncieri!en ımd at o.,_qkrılerı ve m•i.· 
himma ı ıle yüklü -Jı. 

Hızır Reıs, bu zaptettiğ:ı gemı -
]erden ald :t:ı esirlerden Andeıya
nın İspanva sahillerınde bır ı;ehre 
rokulun saklanmış olduğunu haber 
aJd .. Hasmı ile orada pençeleşmek 
üzere hareket ettıyse de Anderya 
oradan dahı kaçıp. Akdenizi terk.ı
Je Sept<• boğazından dışarı çıkıp 
kaçtı. 

Anderya, Sıvil limanına gırnı-ş
tı. Bunun üzerine Hızır Reıs Ce
zaıre döndü. 

Bütıln ıtıuraya Jr.adar olan vekayi 
Yavuz Sultaıı Selırn devrine ait
tir. H,z r Reı.sın, kardeşi Oru~ Re
ı.sin ve arkadaşlarının Akdeniz ü
zerınac ve sahillerınde yapttkları 
harekat dünya tarllııni doldura -
cak derecede şöhretlidır Bu yı
)titler baslı başına hıikfune: kur
mwı Ti.it k erlerıdir. 

And.-rva Dorya Akder.i.zdPn ka-
s~ntn ~&q7 1~~ t l ti 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI llRA!\l 

IUS:\11::-ID!\ 
Bu ak~am saat .!0,30 da 

Avnk takımı ara~ında 
İstiklal caddesinde Komedi 

kısmında 

Bu ak~am saat 20,:;o da 

O A O 1 
Sehrin her tarafına otobüs temin 

ed.Hrnı~ t11. 

18 Pro~;ram ve memlekrt saat 
ayarı. 

18.03 Müzık: Oda müzif:i (Pi.) 
18,30 Konuşma; D;ş politika h:i

rlıseleri. 
16,45 ı;:'lCuk saati. 

... 19.15 (,.ocul.lar ıcin müzik (Pi.) 
19,3() Mtmleket saat ayarı ve 

ajans haberlerı. 
19.4~ Miızık:· Fasıl heyeti. 
20,15 Radyo gazetesı. 
20,45 Mi•zik. Bü;·ü k küm~ saz ı . 
21,10 Kunw;.ına (Neslımızin ha-

yat ve sınh2tı) . 

21.25 'Miızik · BrrııbPr •ark•lar. 
21.4:f ~uzık· Rıvasl·tıc •ımhur 

bandosu (ŞPf İh~ıııı Kiınıerl 
22.30 Meml~ket s~aı .:ıvaı i ~.jans 

haberlerı. z ıra;\t , e("l • ilnı - t<ıh vıliit, 
kal' hıvo - nukut oor•as ı ( f ı ntl, 

22,45 Mü<ik : Caıband !Pi) 
23.25 - 23.30 Yarınki proı;ram ve 

kapan s. 

1S59 P.i<rf 

ŞEVVAL 

' 7 l lı5f ıto...ı ı 
2 in<i 'f:tı;ŞRİN 

14 

194-0, A;:- ı 1, Gün 332. Kasım 20 
.. 7 kıncı teşrin ÇAR SAMBA 

\j k•t\ Vasa t; F.zaal a ı er aa. ı:ı... s.. n.. 

Günes 7 01 2 18 
Öiile 1 ! Ol 7 18 
tkındi 14 29 9 46 
Aksam 16 43 12 00 
Yatsı 18 20 l 37 

''._...;,t~nısak;;;;;-....;...5.1•7--•12 .. 3•4 

İşte Yavuz Sultan Selım bu sı
r alarda velat elmiştir. Bu sıra -
!arda Türk imparatorlui(unun A -
vusturı d ile muharebesi \'ardı. 
İmparator beşınci Şarl Ander

"a donanmasını Osmanlılar aley
hine kullanmak f>krile Telmesan 
hiı:ltiminı teşvik ederek on dört 
pare ııerni ile mu avin asker gön
der ip, Cezair üzerine hiicımı ettır
dı ise de Telmesan hak.ımi, Hızır 
Reis tarafından son bir defa ola
rak mahv ve perişan edildi. Otuz 
bin altın harp taı:mınırlına mah -
kCım eyledi. 

Hızır Reisin bu m~liyeti a
rasında bir taraftan Anderya, do
nanma ile Monı sahillerine 11~ 
Kı>ron kalosıni zap tetti. 

Bu sırada Türk imparatorluğu 
donanmaıa da seksen parça harp 
gemi.sile Anderya Dorya üzerine 
barl!kl>t etımışti. 

Çünkü Ander ya Mora sahiller:i
ne "elmişti. Mora sahilleri Türk 
sahilleri idi. 

Seksen' parçalık Türk donan -
ması Moraya doğru hareket edin
ce meşhur Amiral oradan da kaçı.p 

50 yaşındııki kadınlar 
35 l: AŞ 1 N DA 

~ör:in<"hi lirler 

Meşhur bir cilt mütehass"' ta
rafınd ::ın keşif ve gtnç h a~· ,·anla -
rın cild ve hüre,·rclcrinrien ke -
rna]i itina ile is t ihsal edih~·n ve 
bir genç kız ın t aze ve ~af cildi n in 
un"urlarına mi:işabih olan •BİO· 
CEJ,. tiı bir edilen kıymetli ve ~·e
ni ce'\·her, halihaz ırda ril t unsuru 
olan pcmlıe r en kteki Tokalon kre
m i ter kibine kar ı ~t ı rılm1ştrr. B u 
akşanı )atmazdan ev,:cl si.irünüz. 
Cyudui:"lınnz her d akika ıarfrnda 

cildiniz, !-U krı: n1c tH un~uru n~as
sed ip beslene~ek ,.c hf'r ~abah 
knlktti!ı n17ı!;ı t'ildiriz dahn saf, d..,. 

ha ta:tc :;OrHnt....:t:! .. \·.: gen"le~ • 
ceklir. 1'11' 

Gündiizlcri be'.\aZ (~ae- ..... ı) · rı .. 
ka1on l\rcnıi kıılhınıınz. Tcrk 1~ 1 .,,i 

' ır deki be,·a: zla t ırı ve hu\ \·ttlc n°. Ji 
ıınsurlar, d ahilt" nlifuz (•d t·reh ~ 1 ~ı1 
trayri~f ınaddeleri ilıra\' \ t' ~ı~ ı:ı 
noktala r ı izale eder. A<'rk nı rsfl. 1 : ' c:I m eleri sıklastırır ye bu ~urcfıl' 

dlnizi hc, · 1zl a 1 ıp ) un1u<;ataroık~~~ 
B u basit tedbir sn~ c~ind"' her ·e 
dın b irkaç <;ene gcnc:lt·sC>bili r ~i 
j!en(' :·.11 1 :.\rın hile g ı nta edrctf1e 
savanı h a'.\' fCt bir cilt , .e bir tr - . 
rnalik olRhilirsinLr. ~ 

ŞİRKETİ HAYR/YEDEN: 
28/11/940 Per§" m be aabahından itibaren kış tarife· 

sinin tatbiki gününe kadar hal i haz ır tarifede yepı l3r. 
tadilatı göste r en cetvel bütün iskeleler le vapu r la r a ası 
mı,tır. -.: Buna naz1<ran memurin postaları yeni d evafll 

saatleriı.e uydurulmu§ ve Yukarı Boğazın Rum eli "~ 
Anadolu ilk ve Köprüden son postalar ve gece sefcr lerı 
kald ırı lmı§tır . Araba vapuru aefer leri de b u esasa göre 
t a h dit edilmi§tİr. Bu tadilatı havi cetvel, yalcularıJ0 1 :ı,ll 
k o layl:k olmak ü z ere İstiyenlere m ecc a nen v e r ilir. 

··-
PÜRGOLİN 

GAZOZL t; MI s ııi'
LİMONAT AS I 

J'f'lf't• 
K a t'tyyen il~c; hıı:ı~inı vl'r d r 

Bır cazoı vt>ya şaınpar.ya k_;:ı ~ l 
?\1< 1 .ı ı • 1 

Jeztt ve boş k'Oklıhıdur ·· r\' ı 

iliçlan.nın ş11hı ulan PLRGOL:nr .. 
haftad"' b ir dt-f<, içmekle hf"ll'l ' ıı .. 
saklan temizl e-miş ve ht-ın d' ' \i 

cutta bjrikmış milrroplurı defet ' 

miş olunnınuz. _ tcC" 
PÜRGOLJ?lri !5 ~enelik bir 

rü~tn mah sulü.dür. dtJ1 
Emın olmak ıcln ec-,.-.aneler. , 

PÜRGOLİN marka!'ını ı~rarl• 15 

tey ı nı:ı. 

--~ 
Istanbu] Limanı Salıil Sıhhiye Merkezı 

Satınalma Komiayonuadan: 
ı1<• ' mütcferr MerkKimiz naktl vasıtaları için c03> kalem işletme,, 

sair malzeme açık eksiltme Jle satm ahnacalltır. 

Tahmın bedeli , 4491 lira 50 lr.uruş&ur.> 

taınır 

.A,- Şartnameler mentez.imız levaı.ımındmı parasız alın ı r. ...a 
sta.J~r· 

B-- Eksiltme 4/12/940 çarşamba ıünö ~at 14 de Galata Karaınu 
IOkaln>da mezkQr merkez setm alma komisyonunda yapılacaktır. 

C- Muvakkat tennnat para.sı 3315 lira 86 kuru,ıur. ~ 

D- EksJ.ltmeye ı~klerin 1946 seneıaı Ticaret odası ves..ikal3r1nı g 

meleri şartbr. .!0993> ---

OfŞ CIKARILDIKTAN SON~ , DIŞ APSELERiNDE,AKIL Di$1 ILTIHAPliiDA 

AIDADi lJY 
hi lro f' di f tr f ı -- ~-


