
SAYISI 

""============-................................................................. """ ...... ...., ........................ =-=======-=" ......... =-_,,,...,-==>========================----.... ~==--===-----==---===================~ 
S~yl ı 1839 Tclefoc .....,..ı..ntr: a.ı7 - &d.. m • tt il* ........... ...,.. ..... En Son Telgraftan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi YIL:• Sahip n Be..,.uharrirl: 

ETEM İZZET BENİCE 

4lmanya illı 
rlef a aamimi 
4onufuyor! 
A iman cliplontaai.i ıarlr
IQ ue Balkanlan:la hni.. 
•ıtctc uirannıtrr. Ballllll 
İçindir iri fidclcdi bir iıa
lial mulralaa ediyor oe 
Yine banan isinclir iri 
rrtflOalfalriyet ümiclini 
"1-an T iirlıiye-,. diı 6iJi. 
l'or •• 

'~:ETEM iZZET BENİCE 
~ 
i~•aa111 Berline t8Yin ettiğ.i 

lİ,yi(k elçi mün.,..,betile Tran
•dlt yeni ve türedi bir Al

.. ltj&llsuwl bir bendia.i buıün 
'lel~pı.iacie ıörmıif bulunnyo
\j~lll Sovyet elçisillin plasmda 
~ t -S.vyet ıaü.nasebatııwı düze 
~ 1 ~ balumınclan büyük 
'-~ muhafıwı eden bu bend 
~ ' laınanda Türkiye hakkında 
~dit, kin n lwu; ifade ediyur. 
'-.. 'l'lirkiye.ıaia derhal halli li

lıı, 'l'iiı k.i7min de bal lıalli ıa
ı._.:;teu. -ı. cı.ld uğ ww he.rşey 
t· :Yor ... 

'YGt, Ve.. teltdi! ediy#: 
~ Şi.mdilik susmak ve bakmak 
\> ediyor. Dekazanof Berlınde 
~~ hareket edecektir .• 

'---...ıe, Almanya, Tran-.n a
~ bu bendi ile Türkiye bak-
1ı.-• ılk defa samimi konwıuyor. 
~ 4.iploınasisi son Brenner 
\ ıı. tından ence de, ondan 50n
., ~kta ve Balkanlarda mü
~~ dıyen mağlüp olmuştur. Fa· 
'~ "'1 ~daki ıaağlübiyeti bilbas
\ı.; '-ldwne acı gelmiş ve en çok 
~baii;ladığı cenubu .. rki A\·
\: Ye B•Lkaıolar hakkında.ki 
\'-eti~ altüst oluşunda Türkiye
lof·t~ ölçüdeki niJfuz ve mev-
1?-ıi ile karplaşını~tır. Hu iti-

ı1 ı.' llerlin, muhakkak ki Türki-
1i4l~kıuda tidoletli bir iahal mu
~~ ediyor ve yine bu ııel,eple 
'ldıh ınuvaf(akiyetinin imili ta
~;. bu memleket hakk.ıada diş ,..,. 
~"'•~nnın lstediğı ~u idi: 

lı,) llı•nva, Bulgarıstan, Yugo:;· 
,,a ve Yunanıstanı İtalya lle 
lt~·~ bu.'llan ısmi var, cı~mi 
'ıı~':er müst.-mleke lnikiimeti 
~ •. ifrağ ey !edikten sonra Tür
\ııı. l'i de yeni nizam ve ittıfakı 
~ •lnıak ve büvük harpte ol
~~ h '1bi Türkiyeye her bakım-

Ilı; &kını olmaktı . 
liJıı ltıs tunu b~armıı; olsalardı, 
''ti a) ilktıahardan itibaren de 
~ Y•·vi blitün maddi \'e hayati 

\ l\lal"'nı tahsis ettinne-k sure
! "'lıtıan ordusunu konaldata -
•ı~bllc hale sokacaklar ve beliti 
~~~ Ordusunu da müttefik bir 
~11 halınde öne 91irerek Iraka ve 
lh~ a do~ru yola çıkacaklamı! 
t!~ t da bu hareketten önce İn
~1,'\'•· sulh t<!klif edecekler ve 
~Un Avrupaya hfiknn oldui;u 
ı~~~ h~r devl~tin bizimle birlik 
\L. nu ~orizyorsunuz..• div ... 
"~l'ıl. . 1 1 ı . 

\ ~t, garpte İ&pıınya ve Fransa 
~i~Pflan müzakereler müsbet 
l\ı İt vernıediti ıibi şarlı:U Sov· 
~ lts)a ile de ü~Jer ittifakın• 
\~:~ Volunola lıir itilaf ekle ed; 
~ ı. 

-~ltaıalııra ıelİllce, İtalya Yu
~ııclan 14" başladı ve Roınan-

(Deoomı 3 üncü sahifed~ J 

- . 

Italyanlann 
yeni hatları da 

yarıldı 

Yunan ilerleyifi 
her istikamette 
devam ediyor 

Badoglio Tiran
da umumi ka
rargah kurdu 
ltalyanlar Avlonyadaki 
üslerini başka yerlere 

naklediyorlar 
Atina 28 ( A.A.) BBC - A

tina raclyosu Yunanlıların ltal
yanlann yeni halartını yardık
larını ve her tarafta pliina göre 
ilerlediklerini clün aJııam bil
dirmiftir. 

Bu haber ltalyanların tek
mil cepheye sür'atle büyük 
lrrwuetler gönderdiklmne da
ir bir haberi talrip etmiıtir. 

AYlonyadaki üslerini 
kaldırıyorlar 

Atina 28 ( A.A.) BBC - A
jmu haberlerine göre, ltayan
lar Aulonya' daki Wlerini di
ier bir yere nakletmeğe karar 
uermiflerdir. 

/rıgiliz tayyarecileri Aulon
ya'yı mütemadiyen bomba"" 
dıman etmek saretile Yanan
ldarın Arnavutlukta ilerleme
lerine yardım etmiıJerdir. 

Yunan - ltalyan harbi
ne ait cliğer telgraflar 
3 üncü sahilemi:zJedir. 

-

' 

t 

Hitler her hal
de harekete 
hazırlanıyor 

iki cephede harbi 
yolnız başına 

yapmak 
mecburiyetinde ... 

Nevyork 28 (A.A.) - Hür 
milletlerle esaret altına alınan 
milletlerden mürekkep büyük 
ittihadın gösterdiği rnukave.. 
met karşısında Hitler'in yeni 
nizamını ayakta tetmak bll6ll
sunda tesadüf eyledi~ ırüç -
lükler ııazetelerin yazı mev • 
zuunu teşkil elımektedir. 

Nevyork Tımes ııazete.i di
yol' ki: 

cMi.!ıver tekrar bundan bir 
ay evvelki noktada bulunmak
tadır. Balkan sahnesinde İtal. 
yan ric'ati daha ziyade artm~ 
tır. Büyük bir faalıyet menfi 
neticeler V€rnl.istır . Bu faali
yet durmamıstır. Bilaki.>. de
vam eci~ktir. Ve Hitler her 
'halde harekete haı.ırlanıvor. 
Fakat müttefik kuvvetler art-

ı 
tıkça daha zivad ete-barüz edi. I 
yir ki Hitler i.ki cephede kar.şı 
koyarak harbi yalnız basına 
yapmak mecburivetindedir. 

1 
Daima önüne ııecmive calışmış 
oldul!u bir vazıvetle karşılaş • 
mıs bulunuvor.> 

Dumanof'un 
Yugoalavyaya 
yaptığı hücum 

Bulgar meclisinde
ki şiddetli tenkitler 

Yugoslevyada 
memnuniyetle 

karşllandı 

Bulgar ordusu için 1 mil
yar 360 milyon Levalık 

tal:lsisat istendi 
Sofva 211 (A.A.) - Reuter: Gü

ride oarlimento azaları, meb'wı 
Dwnanof'un mecliste YU.l!OSlavva
va karşı vaııtıb taarruzu takbih 
etmışlerdir. 

Eski Başvekil Xöseivanof. me:ıı
lıill' taarruzun ·böyle anda yapılma 
olmasına teessüf eden yine eski 
iba.:ıvekil Çanıkot'un mütaleasına 
iı;t ir ak etmiştir· 

Köseivanof demiştir ki: 
cBiz Balkanlarda sulh için ça • 

Jışıyoruz. Bulgarlar sulh volu ile 
bütün komsularile iyj :münasebet
ler idame etmek suretile milli ta. 
leplenni tahaldruk ettirmek isti -
yorlar• 

Çankof da şôy le demişir: 
.B. Dumanof ancak şahsi noktal. 

nazarını üıııde etmiştir. Bu. ne hii· 
( Devamı 3 üncü sahifeds ) 

R d 
Benzin tahdidatı başladı 

omanya a 
bütün Generaller Bu saı>ah üç taksi 

istifa etti bir hususi otomo-
64 siyasi şahsiye-
tin kur,una dlzil· bil tıakalandı 

meal nefretle ~ 
karşllandı 

Başvekil de bu 
hareketi 

beğenmemiı! 
Londra 28 (A.A.) - BBC: Dün 

Demir muhafızlar tarafından tev
kif ve idam edilen eski reiime 
mensup $clısiyetler arasında sabık 
başvekil Argotoianonun da bulun
du.§'u ö~enilnı U;tir. 

Dün Ru'Jlen nazlr!ar mecli1tir-'u 
ktimaı l!e<: vakte kadar sürmüs • 
tür. Başvekil General Ar.tonescu 
ile muavini ve Demir muhafızlar 
tefi Horia Uima lejyonların bu ha. 
reketlerinl tasvtp etmediklerini bı!· 
yan etmi.şlerd:r. 

Letvonlann hareketi Romanvada 
bü~·ük bir nefretle karşılarunıstır. 
Bir aians haberine ııöre. Humen 
ordusundaki bütün ıreneraller pro
tesıo makamında istifa etmişlerdir. 1 

Örfi idare 
komutanının 

yeni karargahı 
Muhtekirler askeri 

mahkemelere 
verilecek 

Örfl idare komutanı Ali Rıza 
Artunkal kararırllunı tophanede. 
merkez lrumandanlıih karsısındaki 
cTophane kasra na nakletmeiti ka. 
rar lastırnustır. 

Dii?er taraftan ihtildlr hareket -

Çift numarah olduğu halde çahşa~ bu 
şoförler hakkında takibata geçildi 

Bu aabahtan ttibaren lflemeler i yarı yarıya aula.n ı..ksilu 

Bemiıt tııbdidati hakkındaki ka-1 
ranıamenin tııtbikine başlanıldı- K f kt • t• 
tından hususi otomobiller rece sa- aran 1 an ıs ı· 
at 24 de garaja çekilınişler ve bu f d k Jk 
aabah aaat 6 dan itibaren yaln.u: a eye a an 
tek numaralı taksiler çalışmııı -
lardır. Yarın da çift numaralar ça- f •• J 
lışauklardır, Doktorlann otomo- şo or er 
billeri istisna edilmiş olduğundan 
bunlara D. R. harflerini ön fener
lerine vuacaklar ve birer de nu
mara alauklardır. Şehrimizde bu 
kabil 40 doktor otomobili vardır. 
Deniz motörleri de seferden me
•olunnıuslardır. Bu sabah ııeyrü
sefer memurları şehrimizin muh
telif semtlerinde ~·aptıklan kont
rollerde tift numaralı üç taksinin 
çalışmakta olduğlınu görmüşler 
ve bir de hususi araba yakalamış
lardır. Bunlar hakkında takibata 
ıerilml,tir. 

Bunların plakiiları sökü
lecek, 8 şoför yakalandı 

l<elmıede nlsti!ade;ye kalkıp.rak yalar 
Jftlere m(lştttı almadıklan lıd:unda 
Erımiyet müdilrlOğüne ;il<Ayetler :r~ 

kabul etmeyt.....ı. "'~- ..huıı • ' '.\t 41 l!:-:ı 
evvel gecf' zammı ıa.tfym mr-iı. -4! hak .. 

(Devamı 3 üncü sahifede) 
!erinin önüne sür'atle e-eçmek üzere -======--====--=-=·--==================-

=a~;i~:~L~ir 5 is yOziinden bu sa-
teklif yapılacaktır. bah ba ka ala ld tsıan:~~ ı~~ca~~:~~~~ ZI Z r O U 
askeri mahkeme lruruhnalttadır. 

Şehrimizde Vap~rlar hemen hiç iıliyemedi 

1 k k 1 · · korunma tecrü
Ş I ' mas e eme ışın- heleri yapılacak 

degörUlen aksaklıklar 
ÇERÇEVE 

Bulgar meselesi 
NECiP FAZIL KJSA.KUREIL 

(Yazuı 3 üncü sahifede) 

Pr11.>yalı •ubaylar memnun o
lur; Alman siyaseti değil ... ) 

3- Bulgaristan ve İspanya • 
nın, herhangi bir Alman tazyi
kine mukanmet edcbilcceiti 
hükmü ... Vil~yet Kaymakamlıklara yeni direktifler verdi 

Boğaziçi otobüsleri gece iılemiyecek 

4ık ma$eleme ve karartma i.Ş\n- voptıklan maskeleme hatalıdır. 
de bazı noksanlar e:öıülerek vila- Apartman ve bunların ara yer
yetı:e kaymakamlıklara bildiri! - mm. mavi ve sivah kağıt asmak 
mıştir. suretıle maskelenmivecektir. 

Bu ıı~en itibaren memurlar Harıce ısık verecek vaziyette ma-
bu hususlara da dikkat edecekler- vi ampul kullanılmamalıdır . 
dir Bu yem emre ııore ticaretha • Binalarda kapılar acıldııh zaman 
n<'. lokanta, mal!aza . kahvehane. si- dısarıya avdmlık vurmıvacaık ter- / 
nema, bar, ye bütün dükkan sahiP- t>bat alınmalıdır. 
lerinm vitrın ve camekanlarının Motörliı na:ldl \'asıtaları vekna. 
üst taraflarını kapamak suretile (Devamı 3 üncu sahifede) 

Bulıar meselesi, yine her 
meı>ele gibi, ahmaklarla akıllı
ları bırbirinden ayırdetmeğe 

memur bir kimya kiı.ğıdı "' • 
ınu~tur. 

(Bu iki memleket herhangi 
bir Alman tazyikine, Alman 
milletinin herhangi bir nazi taz
yikine mukavemet edebileceği 
kadar karşı durabilir ... ) 

O halde, Romanya gibi Bal
kan anlaşmasının demokrasya .. 
!ar sofında bir 01.....,ru her,eyini 
Almanlara teslim ederken, bir
denbire Bulgaristanılaki bu 
mukavemet havası ne demek??, 

Ne denıc'k mi?. 

Hava taarruzlarından pasif ko
rumna ıçm önümiızdekt av içinde 
sehrınuııde büyük bır tecrübe ya
ı:ıılacaktlr . Tecrü:benın kAnunuev
vehn 7 "' ile 15 i arasında yapıl -
ması c<1k muhteıneldll'. Bu tecrü.. 
bede 11 bın, 66 kısı vazife alacak ve 
;bunlardan 2.167 kışı ~az arama. 
temızleme, 2758 l<ısı enkaz kaldır
ma, 985 kişi teknı.k onarma, 957 ki$! 
sıh'hıve. 1612 kısı yardımcı itfa -
iyede çalışacaklardır. 611 bayan da 
yardl'!Dcı henısıre olarak vazife ııö
recektır. Tecıüberun l!fuıdüz veva 
ııece olacağı bellı değildir. Gündüz 
yapılırsa. ısrkların maskelemne ve 
tıöndürü1nıesınden i~-tıfade edilerek 
ayrıca büvilk bır gece tecrübesi 
~rası da ook muhtemel ııöriilmek
ted.ir. 

r 
l.._ __ K_ı s_A_c_A __ ı ! -: 

Yavaş g_ıı ı Havagazindeniki 

Polonya harbindenberi Al • 
man yaralılarma kucak açan; 
Almanyaya kendi evinin tavan 
arası kadar emniyet telkin e
den; ordusunun bütün teçhm 
ye talim i~inı Alman malzeme 
n programına dayıyaıı, bir za
maıilar Macaristan ve Romanya 
koridorile Alnuınyadan ayn 
düşmliş bir ikind şarki Prusya 
rolünıi oynıyan; ve bugün ka
pı · ının e<iğinde nöbetçi sevgi
li'1ne kav~muş bulun:ın bu 
memleketi. şimdi biitünlilğü ile 
bir arada Alman emellerine mu
kn~m•t edebilecek bir yeni id
rak ve iradeye ermiş farzetmek 
bafülikili. 

Benre bir plan demek!. Celkl 
de Yugo•la\' a i tikametini kur· 
ralıyncak obn Almanların, 
Bıılgıırıstanı tek haftalık bir 
hiicum ııet iccsınde U1'fİ\·e rdil
mrkten kurtarması içi~ bir 
plin demek!. AlınRnlarln Bul -
garlnr arasında lıir danışıklı dö
ğü~ demek! .. 

.. 
'tı re·- ıcıaro eden Yma aa Bqve.k.ill Gt-.neral M~1'l.ksas 

•TranMıcean• adında bir Al ... J k 
man ajanı.ı türemı~ . .sedir, neyin . 

1 

genç iZ gece 
nesidir, ne zamandauherı çalı~ - 1 
maktadır, hiç bir*~" maıUın de- Mareşal Badoglı"o · zehirlendı· 
iil. Türk halkı daha ilk defa bu 
iami tanıyor. Fakat, ktndisini ta· k ? 
nıtması bir hayli tuhaf oldu. ne yapaca . 
•- Türkiyenin d"rhal halli li

"1111 gelen mesele olduğunu ber
..,y gösteriyor!.• 

Di}·e bir tehdit SD\ urarak arzı 
endam eden bu ajansın , kendisini 
takdim edi~ tarzını bizim mahut 
arkadaşa haber verdim de kahka
luı ile güldü güldü ve: 

- Bö> 1 me •ya va~ gel. denir .. 
HnttA, ekseriya •yavrum. k li

mcsı de .eklenir .. 
Diyerek ilave etti: 
- Cocuk be_ Bn Almanlar!. 

• • 

Yunan cephesinde simdi her iki 
tar~ f ordusu d~f>;J, her ikı taraf er- 1 

kıinılı ı.rb ıve,;,nın rek iisı da car • 
pısrvor. Snrıdi cephede vaziyet o 
hale ırırmış t>ulunuvor kı, koskoca 
İtalvan devlet ve mılkti nin şerefi 
n:~vz· .ı bahsoJdueu bu sa:hu~de , 

ı İtaı, ·~ e~kinıharbiycsinin rıc'ati 
nrrelerde durdurmafr& muvaffak 
ol;oı aeı. tam ve kamil .r hezıme
tın r;52 ! öniıll<' ııeçeob::kceid me -
rakla sorulan bır sual oldu. 

( Deı•aını 3 ü-ıcu sahifede) 

Kanalizasyon yanındaki 
boruyu kim patlatmış? 
Nı~antasında Vali konağı c.ıdde

ı;ınde 51 numaralı evın zemin ka
tJnda oturan Mihal kızı Arırıra ve 
arkadası Marıka, bu ev n önünde 
a<;ı l an kanalızıısv<on çukuru ya • 
nındak1 havuaz> oborusı.mun pat
laması \üzttı.clen evurken zehır -
lenmısler ve ı.:<-<:c saat ikide Beyo,ıl
Ju hastanesine .kaldırılmışlardır 

Boruvu dikkatı.ızJ;.kle aınelclerm 
ı:ıatlattıklan tahmin olunmakta -
dır. 

Bakm bea sitt, hastahaııelilı 
ahmaldann bile düşmekte ma• 
zor olacağı büyük bönlük nu
maralarını seyrettireyim!. Şu 
hükümler, birer ııahr~er: 

1- İtalyanın, Yunan işine Al
nıanyadan irin alınadan, hatti 
Al manyaya danışmadan (irişti
fi blikmü ... 

(İtalya llitlerdt>n iziuı<i2 bir 
bardak m bile içemez ... ) 
ı..... Almanyanın, sonuna kadar 
İtalyayı k~di halind<' ve yapa
ya)ruz brrakacıığı: hnttii italyaa 
hnimetinılen memnun olacağı 
hiikmll ... 

(İtalyan hninırtinden 7alnıa 

Bu danışıklı döj:üş o kadar 
ileriye gidebilir ki, hatta Almaıı 
orduları Bulgaristana, sözüm
ona silah çekip İçeriye bile gi
rebilir .. Bulgar ordusu da , tam 
zaınanında ağabC",·lerine teslim 
olmak iizere, batla dörtbir ta
raftan yardım istiyebiUr ... Bcl
('ika misali!. 

Görülüyor ki hadiselerin va 
hnzı.rlıkların binbir kahbelik 
tfadrsini gizlediği bu de\ irde, 
h<•rscyi ha) ra yormanın, safdil 
safdil emniyet sakızı çignrrııe· 
nın modası gcçmişt'r. 

Bulıtaristnnın, d ~W yola ı;ır
meı;ini daima temenni etmek 
eartilc, sistemli ~phe ve hare
.ket şuurunu asla kay1'...tmemek 
de lhınıdır. 
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;,EREDE? 

Bir tüccarın defterllule 
kaydına taaedüf edilen bil: 
1.uçuic milyon liralık manifa. 
lı;ra eşyası, bir türlü buluna• 
r.!ıymrnuJ! Tüccar, acab., 
l:u malı nereye sakladı?. 

Niyet çekmeli .• Ya tunda
dır, ya bunda, helvacmuı. kJ. 
:.:ında!. 

FENE.RslZ 

S.4.TMJYORLAR --·-----
El feneri ııünün en mühim 

int:yacı. Benim, çocukluktan 
kalma bir fenerim vardı. (). 
nu kullanıyorum. Sakla aa -
manı, selir zamanı, derler ..• 
Fakat, pili bitti. Almağa rit
tim. Fenersiz pil aabnıyenız, 
dediler. 

Peki, timdi ne olacak?. Her 
pil bitiıte bir de fener mi ıa-

1 tın alacağız?. 

YAGMURUN. I 
1ÇINDE 

Şu Eminönü meydanının 

senit ufalb üzerinde te.lvi • 
yeai 't'e meyli iyi hesap :dil
meden yapılm!f öyle yerler 
var ki, bu son yap.urda, :ri· 
ne, küçük küçük cöller mey
dana sekli. Ve biz, bu au.Jarın 
içinde, papuçlanauzı banyo 'ı 
.ettirerek yürüyüp reçtik 

İnanmıyanlar, yaimurlu 
bir saatte, mezkiar mahalli 
tetrif edip gorebilirler. 

KUYRUGA 

HÜCUM 

Urfa yailnıa kilulU 170, 
180 kuruta çıkınca, bir çok 
aile sahipleri, bu yaidan 't'az 
geçti. Ahbabım olan bir ka
sap var; 

«- Kuyruk yetİ§tiremiyo
na, eliyor, hıer ııekn mütteri ~ 
kuyrukyağı soruyor.• 

Kuynıiun bu kadar mak
bul Te muteber olduğu zama
nı hatırlıyor musunuz?. 

AHMET RAUF 

Vapur dolmamış! 
Sabahlan 6,50 de &şiklaştan 

Üsküdara hareket eden vapurla, 
yiiılerce amele ve ~j vazifesine l 
gider. Bu vapur, ktçiıcük birşey- ! 
dir. Beşik~ i.<kele memurları, yal- , 
ruz bu posta ~ .n, daha buyuk bir 
vanur tahrik lüzumunu şirkote 
bildirrnislerdir. HakU<aten bir sa
bah, daha b-yük(e bir vapur ~ 
lıvor, iıu seferi yap:yor. Fakat, er
tesı sabah yok .. Şirket, üstelik: bu 
tek.lifi yapan ıskele memurlarına, 
büyiık vapur tahrikinden mütc -
vellit zaran da tamı.in ettirmeğe 
kalb;wor. Sooebı nedır. biliyor 
musunuz~- Çünkü, sonradan gôn
deril~n büyuk vapur tıklım tıklım 
clolm.amı.ş. Şundi, küçük vapur, 
salıehlar: bu seferi. batacak dere
cede , tif halınde yolcu hamulesi 
ile y;opmakta_ devam ediyor. 

BURHAN CEVAT 

Bu mallar 
ne oldu? 

fngiltereden sıetirilen 8 
ton kauçuktan a7ak· 
kabıcılar için piyasa7a 

verilmedi mi ? 
,\lfüırına köJeie yuine kauııook 

konu.Lın erl<ek ve kız ayakkaı:ıları 
son zamanlarda büyük rai!bet ,.&. 
mei!e başlamıştır. Fakat bunlarda 
Jrullanılan kreııeol paha!ılaşı,p 2,3 
liradan on liraya c:ıkmı6 ve piya
sada da bulunmadıl!ından bu kabil 
ayalckı<bıların fiatları da artınıstır. 

lliiter taraftan ııecenlerde İn~ 
teredm sehrimUe 8 ton kreııaol 
ııelmis ve fiat miirakabe komisyo
nunca »•vasaya cılı:arılmalı: üzere 
dericilik sirketine verilmi~tir. Fa
kat e.kSt'l' ayakkabı atölyesi sahip
leri piyasada krepsol aradıkları 
ha~ yine bulamadwdarını alalı:a. 
darlara bildirmişlerdir. 8 ton malın 
h'.rkac .nin i<;inde bitmesi ıı:ariu ıö
rüb1ektooir. 

---oo<ıo---

Halk dilekleri ve &emt 
ihtiyaçları 

İst.ant>tıl viliıyetı J>ll•ti kongre • 
sin-n keillunuevvelin 2-1 iıncu ııü
nıi yapılması kararlastırılmı tır. 
Ocak. ııahive ve ka:zala•dan bildi. 
rilen halk dileklerinin ve semt -
lerin ıhtıvadannın eiM'ımnıvetle 
te kik ed'lmesi için kongre 2 ııün 

devarn edı!e:~ ı 

Geceleri çalııan aeyyar eınaf ı 
Geccieri çalışan sevvar esnafın 

ve bilhassa pa1.ar yerıerındekı ~a- 1 

tıcılann eeceleri ko '\l mavi ışı;.: 
veren fener veva elektrikler k:ul- ı 
larup bunların bır.amen ba\•a,·a 
karsı mask~W-ıı:meııi dün kavına -
kamlıklar:ı teblii olurunustur Sev
yar le>bk>b:ci ve vemizcilerle b<Jza. 
eılar da kaıılanna rna..,.ı ışık Y.oya
caklardu-. 

• .\.; k.er aflet~ yardı:n lçın ev ve 
ticarclhanelerrien para top1amak: uzere 
f('hfJJniz bfl'le-d[y~i eflı tahsildar ara-
mc:ık'.adır. Bunlara ayda eL .. ~t_·ı· lira 
i<Tct verı erektir. Taiıpierin Türk. o
kur yazar oln1alan, bedeol \.'eya akıt 

i:-aıfa nıahll bulunmamalan v,. ~ ya
~ını:f1n aş:ığ1 eltt be-ş y:ışından y ıean 

olm:ım· J:ırı icafftrMkted;,,r~ 

Tal!pler k1nunue"\.-vel;n on İ>C':Jinci 

ıtbume kad.a.r bl~r istıda J.le beledi -
ye reisllfme ınilracaat etmeli ve altl 
vesika fotoa:rafı da beraber &otür:1ıeli- i 
d.irler. ) 

Son T clgraf'm Edebi Tefrikası : . ltJ 
• 

lücük Hanım Yavas Gel! 
·se 'MI IZZE 1 SEDES 

- Peki. 
- Başa bir ıst"'1i.ğiniz yolt mu? 
- Hayır. 
Düşii.nmek. kat'i bir karar ver

.ıneıı: .çin yalnız kalmas, lazundi. 
Vereceiti karar bütün hayatına ha.
kını olacak bir kararc! . Ltilı:bali 
bu ka:arına baglıydı. Babasının e
vine cıöıunek, Cahitten vazgeçmek, 
ondan avrılmaktı. Buna gönlü razı 
olmuyordu. Sevdi~ ad1mı bıraıt
malt :çın" elvermiy•ordu. Ona acı
yordu ve onu artık bir ana şefkati 
ile seviyordu. 

Atclyesfne ıtilm<'li, Cahidin ne 
yaptıj?ıııı, nP.)'e 'alıştığını gi>rme
livdL Belki de şimdi onu tanıya -
caktı. Sevgilı karısını karş!Sında 
gôrunce sevinecekti. Belki de ge
redenberi bnkraıu ıreçmia. aklı ba
l!Jla ııelmiştö. 

Aklı ba.;ında Cahil ne bulunmaz 
bir kocaydı?. Ne güzel, n.' munis 
bir erkek.iL Böyle bır erkeklen ay
rılma;c olur muydu?. Onu tedavi 
etırek, onu ivi elme:.: lazundı. 

Geceki büyük korkudan sonra 
bile, ümidini tamamile kırmak, kal 
kıp babasının evine g; bnek iste
miyordu. Cahit ibirdenbire delirmiş 
olsa bile, tekrar onunla yüzyüze 
,cıelecek, baş~a kalacak olsa bi
le, kad.ı.k vazifesi icabı diye hunu 
kabul etmesi lizımdı. 

.çalışıyor. Yanma gideceğim. 
Kimseye bir $ey söylem.iyeceğim. 
Kimse birşey bilmiyecek.• 
Givind~ Geceki korku ve uy -

Jrusırzlwda yüzü sararmıştı. Dı -
şan çıktı, yavaş yavaş merdiven
leri tırmandL Her basamakta du-

Mesai saatleri 
lfılı.lann :aıaskıı:lenmesisdm 

-ra, lta;rat faaliyetinıiz, daha zi
yade, ırün<fü:ı:Un aydı.ıılık saatle -
r.iae inhiMr etti. Kışıa aydmhlı: 
aaatler dıtha mahduttur. Buna rai
men, ıi..,andaki vaıifemizle elaa 
rabılanrzı aydııılık saatlerde ta -
m.o•l.ıyacak; IMından pyri .,,..._ 
si işleriniz.i, alı~ verişinizi, hulisa, 
lıütü.n sokakla olaıı mü-lıetle
riu.izi de, yiııe, bu mahdut aı·dın
lık aaatlerde ikmal edMeks'niz. 

Yeni hayat rej1miaint bılbasn-. 
mesai saati ve nakil vaıutalan ta
rifesi ile çok ya~mdaıl ra•ıtaa 
nrd.ır. Bizce, bir ı .... nı.ıı~anberi 
üzeriade etüdler apı.ldıi'ı bil<liri-
1- me•ai ,ekli ve ııakil vaMtaları 
tarifesi i~i, bir au evvel ikmal e
dilınelidir. 

Evvel:\, m!k.tepleri men~u hah:' 
setmek istiyorııı. Orta tedrisat 
müea lcri allşamtn at 16 sına 
kadür mcı,guldür. Hal!.uki, :vakın
dn gltn~~ 1G,3U rla kayboiac~J<. ;ya
ni, ~iırd~l.inden daha .;abuk ka -
ranlt!< ike ~ktir ... Talebenin_ ho
C!l:n1n iı.Jn1etg.ihr hemen mcktc-
1''n ~·anıba~ında degildir. Saat 1& 
da vazife-.inde:ı a\·rılan ö\·le i~ 'liJ&-

1rıiplfl'ri var ki. ~t.hrin ın;lfto1·. ve-

saiti nakJiyf' ·..,İ:;.i 1n! yü.1.ünlfen, ıa
aı li' d.e dahi ~·.:inde Uulunaıuıvor. 

Bilha,;s.a, <'.'""ukların. "'Pnç k.ıY ve 

kad •ıların, soi'uk kı.. ı:ünlrrinde, 
~ç wakillae kadar ılı.,.rıda kal -
mas1no, 'ii;pf.hi~ hiçhir aile reisi 
raıı olını~·a<"aktır. 

Biue, nihayet <aat ı;; de, mck
tcplerı!e mesai ~itmeli ve ço<"Ult -
lar;mrz 1~yJcrİn<'" gönderilrıefidir. 

REŞAT FEYZi 
~- < ,,. 

rup soluk alıyordu. Atelye apar
tunan·n U..t katuıda idı. Cahil ta
raçavı camek&nlayıp alelye yap -
mıstı_ 

jalenın atelyeye yakla.ı;tıkça kal
bi daha şid;:ıetli çarpıyordu. Son 
basamakta durdu, başını trahzana 
dayad1. leme yine korku girmiştt 
A:;ağı inmek arzusuna kapıldı. 

•AY p nlur. Ben bu kadar kor -
kak mıyım? .. 

Yürüdü. ateh·enin kapısını vur
du. Bır ~es duyuldu: 

- Gir!. 
Bu Cahıdin ses.ıydi, fakat bu 

ftece du\ 'i..iqu, sert, haşin, tiz ses
ti. Atelyede Cahidi değil, o tanı
madıiiı vabanc: adamı bulacaktı. 

•Onu 0öremiyeceğim!. G<iremi
yeceğim! .• 

Dilinin ucuna gelen bu sözleri 
htzlı sesi~ söyleyiverdi ve gayri
iht.'yari ka!J:yı açtı. Resimlerle do
lu atelyenin bir ucunda, Cahil o
turmuş resim yapıyordu. Şövalesi
nin önünde eğilmiş f,rça oynatı
yor, aradasırada ba.;ını ıt""iye çe
kip bakıvordu. jale girdiği zaman 
dönüp bakmadı bile. 
Soyunmuş, gömleğini giymişti. 

Frakla kolalı gömleği bir iskemle-

Yazını : RAHMi YAGIZ Diploma 
i mtihanı Deniz Fedaileri 

Hariçten ilk okul dip
loması almak imtiha-
nın~ srirenler gittikçe 

OSMANLI - iT AL YA HARBiNDE TRABLUS
GARB ve ADALAR MUHAREBESı 

çoğalıyor ltalyanlar Trablus 
tık mekteı> eehadetnaı™'8i almalı: 

istiyen kadın ve erkek vatanda&- birkaç kıt'a s<ıfin.enin imkan varsa 
lar için her 3 ayda bir şehrim.izde mahalli memuriyetimiz •nlarına 
de imtihan yapılacağını haber ver- izamı ile kulübü avam ve havassa 
mistik. metan~t ve r11sanet verihncs,i lü-
Cağaloğhındaki 1 inci ilk mck- zumu mahnlli müstcdiyaltan hu -

teııte dün yapılan imtihana 40 kişi innmakla sür'atle imı!ada muhtaç 
~iştir. Bunların arasında Mu • !.o.ııunaıı maıtakamızın hangi men· 
sevi. Ermeni ve Rum vatandaş - 1-a.lardan !st:fade ile mul<loui kuv-
lar da buluranaktadır. vayi imda.lıyeyi ikmal eaebilece-
Şubatın son haftasında da yeni f.iımı emri ~·arı INıbmda u!bapta~ 

bir imtihan yapılacaktır. Bu iıııti- Tr.lllmprp L.ıe.OOoru 
hana girmek istivcnler ~imdiden Binba.,ı 
maarif müdürlüi!üne müracaat et- Jlaeı AJımd (1) 
melidirler. 1 N t b ·"- · b' -L-' ezare u ~ eyı .r tillllı.rata 

ekliyerck saclanıle .-enııişli. la
Cihangir, Ayaspap. ve ı · a~fih Trablm vil~ı ti, Deme 

civarının imarı mutasarrıflığı tarafından Dahili-
Ciban.ııir. Avaspasa ve ci ·arının ye Nezaretine ve Sadarete daha 

imar planlarını tetkik etnelı: u"ere mufassal raporlar gönderilmiş, 
belediye h:r meclisi t'DCUmcnle- merkezden imdat 'e ikmal yapı.i-
rinden bırer aza S<'Çilmek sure ıle madıkca lt.alyan taarruz ve isti -
dün bir muhteHt endmıen teşkil li:.mı unlemeni.a maşkıılıitı bil -
olunmust·ır. ılirilmişti. 

Di~er tara.itan Dc:rncde bulu .. 

~P berber dC.dı:in!arı 
İı:aldın lacak 

Berhcr dükkanlarının z..,minle
rinın lahta olır.ası bcl~ıvec~ :r.ah· 
zurlu bulunmustur Bı.L dükl~an -
!arın zem.nleri parke. mermer, ka
rosimen veya cıni olaı:aktır. Dr. -
ğistirilnıesi mümkün olrnavan tah
ta zeminler~ ise muhakkak mu -
samba döşenecektir. 

Dii'er taraftan ah,ap berber 
dükkanları da nevtleroe\• kal -
dırılacak ve\·a k5.gır dükkanlara 
!!akle "ecektôr. 

Akıl ha lanl'si b:ı' hekiınliği 

nin üstüne fırlatıp atmıştı. jale a
ğa agır yaklaştı, arkasında durdu, 
yapmakta olduı;:u resme baktı ve 
hayretten donakaldı. 

Manzara ressamı olmakla şöhret 
bulan Cahil Yamanın yapmakta 
oldui'tu resim manzara değildi; 
daha doi;rusu korkunç bir man
zaravdı. iskelet haline gelmiş be
şeri_vet, r.ayvan kafalı bir ilahın 

p<"nrclcri altında e•iliyordu. Ka
d:nların ~-ücut!anndan kanlar fış
kırıvordu. 

Bu manzara karşısında jale ğe
riledL. Acaba Cahidin zihnini alt
üst eden şey bu muydu?. Bu me
rakını halletmeliydi. Usulca: 

- Cthit! Dedi. 
Cahit başını çevirdi ve tıpkı ge

ceki gibi şaşar:ık baktı. Atelye -
sinde bir kadın bulunmasına şaşı
yordu .. Elinden fırçaları, paleti bı
rak!:, kalkı: 

- Ne ısivorsunuz? diye sordu. 
Sonra ";er göo.erdi: 
- Buyurunuz. oturunuz!. 
jaı .. oturdu. Ne yapıp yapacak, 

Cahıd.rı ak! nı bozan şeyin ne 
oldu~unu öğrenecekti. 

(Devamı var> 

112n kolardl!aı:n kumandanı Sami 
pa.o;a d~ Har!ıi ·e aezııretine ao 
raporlar g-nd~r~yor, yıpranmış 
OsnıaDJı kc!ordu.sunu.1 mıntakada
ki pera!..en •c kıt'aln ·la birleşerek 
Jıe['h<!ngi hir taarruzu önliyebil -
mı~k irin IJirrol~ ınühitn ihtiyaç -
ların ıatm·rıi_ lizım geldiğini yazı
yor. bıı rap~1:lara rcvabf'n ihtiyaç
Jırıu tıilıi~ı·ilnıe~i, bw"!.'all gi<'•.~r -
mel< i(İn tedb•rler alındığı telgraf
la ha.b<;r 'er•Ji,,ordu. 

F\ılı..ıt bliliin muameleler kağıt 
ü-ıerinde 'kalıyor, Trablıısa lüzum
lu kıt'alar la harp n1aJ?:emcsiııiu 
ve c-cph:ı?ıer.hı gö.aderilmcsi e-e -
c~kti!:.c~ ;;et. i!.:) orUu. 

1\c~ılıa O:ı-~manL in ı>ı.rato~ İlliju 
Trablusa yarJım elmck. buradaki 
ktr't\eli arttuııı..'\.k, lü.•un1~u harp 
tedbirf rir.I ainıak ve bir düsm.ıın 
ihrar:rı. Onl mek irTıı lüıuıııl~t va
~ıtal:.?.r !an tn'1hrun; ınu~·d·..ı? Bu 
sn.al~ hem evet, benı laa.,·ır ceva
bm1 \'Ctın~J; n1i.i111künd·Li;, 

Grrç: ir.1 ... nratorlnJ. nıe~rutiyeti 

( 1) CesdretJ i!e Tiırk d,..nizcileri 
aras1ncia ~öl:retı bulunan Hacı 
Ahr.,et k;ıptnn, 1914 harbinde vet
mıs yasında ik"n dahi de' :.,ı hız
n:etind.~ caı·~m.s, o zan~anlar Ka
r df"nizdcn körrür getirmek için 
tl'On.beli kaptanlara ihtiyaç g;,,. 
t"ren sen·iste hizn.et etrı;ı ti. Har
b:n ikinci ı•Lnda Zonguldak dö -
nii<ll RumPiJ '<ı.rılarında bır ma.v
ne ~aro.1rak ııemisi ile bırlıke şe-
hit olmu tur R. Y. 

AVRUPA HARBİNİN 

·YENİ 

Göric~nin 
efsanesi •• 

Yazan.: ALİ KE:u.AL SUNMAN 

•• •• onune gelmişti 
müteakip Avrupanın. bütün. fab
rikalarile temasa geçmi§. ordun.un. 
mükemmel bir lopçu ile takviyesi, 
modern silahların mübayaası, ha· 
fif ve 1<t;ır makineli liileklcri.a or
du:va verilmesi için aipariılercle 
bulunuyordu. 
İskoda fabrikaların.da yapılan 

toplar, Şinayder iabrikalarınm 
harp sanayii akın akın Oıi'llanlı or-
4asnn.a gelirilh·er<lu. 

Fakat bütün. .bn malzeme lıeııiU 
parklard~ ta aif halin.!~ idi. 

Üstelik, Osmanlı erdma o za
mana kadar ihmal edilen askeri 
sıhhat ~ec\isini en mük~ınmeJ bir 
şekille kabul ctıni1, halta erdu
nun ia Mi i~in • mtmlt-k~tte fab
rika bulunmadıtı için - h~ten. 
kon eneler mübayaası da yapıl
mıştı. 

Lakin bütiiıı bu mab<•me .,enilı 
imparatorlnJ:wı hükünıet merke
zind•ki depo ve ambarlarla yakın 
Juı'alara .-eriliy <:du. 

HülriPnet bunları Trahl~prba 
f;Ündennek iktidarında mıyıi.ı?. 

Buna maaleuf: 
-Hayır!. 

Ce\·ab:nı verınck mt;cht«iyctiıı
deyiz., 

Gerek hükumet, gerekse Bahzi
ye v~ Ilarbiye Nezarctieri, ynlan
lı~ı arlı(;. elle lululaı·~k kadar a
çıt,:.t. vurh .n Trablusa hir İta]y3n 
hüt.:untunu kar)ılanıak i\in hütün 

bv va ıtayı • n<tktayı. Jt'Öndermek, 
bir kaç lı.olorc!:ı ile bu .\kdenizin 
cenup ye ~en rbu gaibi ktyıların
daki Osm•nlı topraklarını muba -
faza t'"e nıüd~lf a etın<'k kararın
daydı. Lıkhı v~sıla :rok:ıu. Kabo
tajın Türk sular111da trr.elıi hay -
rakları el.inde bulunı.: ... u, ~nın.ıılı 
inı!J:?:rat')tftı~•ınu dcu.i·;r~ırı uzak 
valan ıı•"'ahrm .. n ayrı bulun -
durnyordu. 

Ditt-xssa senclerd;:·nht'rİ Trab -
1us, Ringaz.i. Dernc baiti Mısır 
haltına rn fa<l:ı serer yapan İta!
·'' .tu ticaret geıuileri ile Yunan. 
f.ra:ı;purları:ldı. İngi1İ7, Fran,JZ, 
ba*!iı t:us nakliye gcnıileri Os -
manlı $Chir \'e J:ına11ları arac;;ında 
de\·;u~ıh scfer1,.rle p .. ra kazanı -
yorl:ır, kadro halind~ hu\unan bir 
kat": ~üriJk, çarık renıilcrd.ell mÜ· 
reJ~kcp eski idarei. mah"iu , yeai 
scyriselaiu t•apnrl~rı biıı ~çlükle 
ve ayti.:ı bir defa bıı hatla sefer 
yapıyorlardı. 

(Cev~mı var) 

ve inşa cdft~ııis olu::or. Ona dair 
b~r <nk rivayetlerin o uınıaodeu
l;..e.·ı r!eıdiii i~itilml,'il·. Eki Yu
naıı ~l'.'>anclerinde lıiı· lakını in
sanlar1n. hay .. ·anla:ın i!'tıara. tasa 
talı•;;! cdild.Ucri s(;,·ı .. .,.ı;~i g:İıi 
Güri~ ... ,:~ de bir atın Lt:t olduğu 
elsan~ ... i \·ard.r. Gürıcc bu uı·ctle 
ınevkiiniu clıcnuniyr!ine gi)rr bir 
de efsaae .. \ e sahip olı 1ıffş demek.lir. 
Ba la civarında bulunan ve yat· 
HU!:- hLr ata lıen.ıiyen o:dukı:a ce· 
s.inı. b'r t~,~111 huJu~ou.a~~nUı~ ileri 
gı-Jnıek!cd!r. OraJı hill'nlcrin ~ya:ı· 
ıl!~uıa ı:-Ort" ta~rn bir J""' ııden ma
dtıı su\·u akınakta o!ın.ısı da ef
snııe,,.·i ağızdan aJıu nakledenle -
riu hayı?hni ok~aı.ıakta.n v\! ta.ş o
hm alı da İb•~ lıc~e maktlirmek
tcn geri l~alrnaınzstı ... lk!nri Bcya
zıt artık il, a• beye nıf'ml~ketinc 
giderek istirahat etıHi"siue. müsaa
de edinre ~ö~·le demi~: 

- Has ahırımdan !lir nt al. Mem
leketiııe Tudığıncla bununla dola,. 
Hay\aıı nerelere kadar varabilirse 
bütün oralart senin olsan. 

İl~·as bey de padi~nlmı has ah1-
rından en hızlı ko.ar, pek cins bir 
hayvan seçmiştir. Ha:!"""n Arna
"ntlukta sahibinin. ist.:Jigi ye.rleri 
dolaşllktan sonra arlık takati kal
mamış, Göri<e civarında (8tlıya
rak taş olmuş. O zarı•n bu z• 
man göbeğinden de ki;püklü bir 
su çıknınkta, bu su da dertlilere 
de't'a sayılmaktadır. 

Ilyas bey hicri 917 de nfat et
miş olup türb<!lii Göricede yaptu
~ ca.miiıı yaııındaılır. 

Göricenin tesis Vt: iııpsından 
evvel bir canıi yaptırılmaia baş
lamı~, fakat sonra burası büyü -
mü~tür. Türklerin ida.roi orada
ki bırisliyanla.rın, Runılann n 
{.'!ahların ber türlü miiHade da
hilinde yaşamaslll1 temi• etliii i
çin bunlar artmıştır. ı: erli miis
lüman Arnavot ahali ekseriyette
dir. Hallı.ın üçte ikisıni hıristiyan
lar teşkil etmiştir. Bir zaman Gö
ricenin harici ticareti pek iyi ol
muş, Mısır ile, Romanya ile alq
vt-riş eden yerli tacil"lerin k•zancı 
kasabaya servet getirmi~tll. La
.kin o günler çoktan geçli. Bugün 
Görice kendini müdafaa dınek ve 
baklı hulnnmak mevkiinde bir 
milletin mütecamlere karşı gale
ı.esini ;yaşatmış olein. Bu bir efaa
De deiil. 

Mihver d~vletleri '/f 

Balkaalar ._, 
· .. i:Sffl 

Yazan : Ahmet Şükr>I ff1llı 
1939 harbi çıktı~ı ;ıaınad'eviet 

ver devletlcrinın Balkan Jııtarıf 
!erine verdikleri nası!ı.ıL 1cr' 
lıklarını muhafaza curıeıııet'Je 
ibaretti. Mihver, B~lkan vdUtJ 
sinde yalnız bir endı<c du ıetlC 
ifade ediyordu: Balkall .fte'rc\'t 
den herhanl!isinm. llll!' rıı3ce>'! 
Fransaya uyup da MrP 131'· i, 
sına sürıiklennıı•si- .Al~ d< 
giltere ve Fransa va. Ba'~ut•r ,.ı 
!etlerinin sul\ıuna vr 3 c ı 
vöz ko;"l'llıış, onlan . .\vrtıP ra · 
b . _,;~"-'--ek jc)n ,bo\U t 
ıne --bW.Udıi.it:lll "1{\l 

tr!ka çevirir de,·lçtJcr "3
' .. 

gösteriyorlardı. irıııilt~rc' ~~;!:, 
YlP da bitaraf!ıklarııı', J!1 0,ı 
ettilı:leri taltdırde Bai~80ara'· 
!eri sulh içınde yası r a<:· k · ~lrı 

Almanya, iıı,ıı:Llterev; etik 
mağlup edecc-"•in u"'·ı. b~ st1 

Balk:m dc-;.Ie:leıinc kaçrsın'" -
politib;ıd.t devam ı>I " rot 
anlası Iı:vor ki. ı.man•"ll e~., t1 
gillereve l.ar ·ı ır.:l1ıarclıe usrı'~ 
dı2ı takdirde. arkta d~, t 
lüzum kal!"lllks.- n. ga • f'J~ 
edecc~ini umıl e<i ,,crdıt. \'I l 
İug.ltercH: kııl'$1 acılan ıı:ı. 1;1 ır 
b

. . . polı · 
ı. nctıce vr.rre.rvınce. "jd- , 

biy0l.erıni deci.t.ırdıi.!. ıl 1 
nızan kur>nak bahan "5 ~ti" • 
tcxc\'e .kar<ı A >rupa deı.' r -r 
blokunu teskil eımei!e kar; il' !· 
diler. Ve bu ni1.ama ist·1~r- ll' 
<icvleılerini de da, et et' ·'"' ~ .,.,.-
kan devletleri veni rıı r: ..r 
ı;ebeple istir~k edcıneıle · ;stırı" 

l - Evveı;l \'tni nizaf113 ~n 
kendi ıstik.LiUerı bakıının~:;Jıl'-': 
zurludur. lslıldiiEnJen . ~~. bf ... 
kalillktan SOt".ra b<;vlc ·rullllıl' 
• tırak eden c!cvLet:er ııo s (o>J. 
tür: no anva ve sıovok"ıoıı ,, 
Fa 1{a!. bir df'\•letin, ınu~W · .. 
Yi!lll r.İlam ombiıleZO°.u:~:l' 
etligi · rr.diye kad~r ~or 
tır. ıııı;;ı 

2 - İk, ncisi veni niıa~eıt ır 
rada !stirak etmek, ınııı 3~i ııJ 
m:hvcr devletleri aras.ııd~ ıJll': 
harclıe\'e mii a•ıale Pt"{~1ıeı"· , .• 
t:r. Halbuki Ba1kan de\1-• ff P~, 
evliılündenberi muhare!Je "# 
rak etmek istp.'.nedild'-'ri11

1 _,..1' . da.,,. r 
mısle"dır. AJm,nvanın ,.ıt :# 
man!ara kadar bu dcvıct;;,ıısı· .. 
;i•·e etlii!i polıtııca tun 3 

1 ,,_ı# t Eı?er Almanp. fnııılerC' ıııf' rı 
lüp etmek isterse. bunu J<t , , 
vetı!e \·aprralıc!ır. ~ Jt rf' 
B~nunla be.,ıber. 1?11· ı~J~' . 

ı.,.ııerinin. mur.~rebc\'ı ll3• et~:~ 
rımadas;na ~-a\'lnaktarı ; 0 ~ 
miyecekler'nr delil~! ~!l ı 

mareler belırmektt'Clir E' kllr· ' 
şimdiden ya,·ıhnıs dl'rr.l'b'" ;11'-

. 'l R ~-,1 " b 
çı •• manra .• nT.an .~ ıı~'' ~ 
r.evrn ile nüfuzu altınad:Jl ,-t ~ 
lunu\or Rom·m·a. s~~ kar5'"'';ı11 
dan V<ıJJ•'ln hı.i.:.:urclar ·ı:eııci!.. 

• ve. b'r •a ~·nlık an:nd~ fJ~Jt~ 

1 
m::ı, r-rc •t, n1 .ı:-tn1ıst 1 ' . r z,ıt . -
d.ökühnedel' !ı3;anJd: dıl'3ı ıciJ 
tıce Romanva icin dah3 .~ 

1 ketli olmam:ştır. ıı•'~ 
Dı:ier taraftarı a\'JU rıUlııı ııJ- ı. 

Y ,man.istanı av ı.a-nak 1~bus il' 
tar fından gir isi len ıesc , · 
kalan kara bo ·anııştır.dV ;;>!1 

: 

Atman ve itah·an r~~r~· 
ajansları. Bulııar m 1· k·rıı, 
zalı:ereler v 2.~sllt\'Va~#'tı: 
pılan hücumhrından -ıV"',... 
Moşkova radvo$u da "pda ,;;. b r 
başka bir safhası haid0 ~Sr'· .. 
vern<'kt~dir :\'JS'kovav• 1,• ~ı· - . . . .,,., ..... , 
çok meb'uslar da hukU ,,.,rsını ~'' 
vere doi!ru temaviil et . • p:>- v -e' 

kit etmi.sler ve Bulpar~~sı ~·,r 
kanlarda su;'lun korıJ!f t p0l1 t • 
sini ist:hdaf eden S<ı\"'le ,-si\'c ~~ı 
sına bağlı kalmasını \Ol ceiJsil' ,,ı 
mişlerdir. Bulııar rıı ıııi"'~". 
müzakereler hakkında ,.()Si) "'9'11' 
vo1arı ve Moskova ra~ .. ~~ ;.'". 
bndan verilen bu . "'~1ıtil;fl t'~ 
ııaristanda bir fıkı: ı ttirdiıı • .r 
cut oldui?unu tebartıı e ih<"'r . ~ 
Sovvetler Bir!ıği il~. fi! tıirJil' 
!etleri arasında da ııo~1edif',ıııP' 
madıinna delilet eı:ıne.tl bit i dl 

Fakat Balkanlar ıe;: 4 Jı~ ,o~ 
taka değildir. Ve 1 ·r''°'' 1.;ıı/ 
-"'-' .,,,_. ib' buraY3 sı !•fi • 
.,..,,er..,,.,ı ııı ı. ıra ııl' 

harp atesi çok ç~dl<; Jeli~~ 
ve beklenmedik: sıvas .,ı~r·, _, 
ların çıkmasına seııeıı wrl~ il' 
İtalya için vazh•et, he~~ P 
rışıkliğı ııöze aJ:ıcal< lırtııtl1' .,ııt! 
nadır. Fakat acaba ~etl• ııtY • 
de vazivet bu d~~ / 

ı,s milyoa lirll~ r . 
tura • • sak bir :ırı1ft;.ıJ' 

Şehrimizde ınarıdde ı.5 ıl' 9'ı.ı' 
tura firmasının. ehn ıde ~ .~i( 
liralık mal oldugıJ ]ıaJıeYetiJI , ,.er 
gelen bir mübaY88 yab•fl' 
manifaturanı yok!.> .ce )ili~ 
diği şikiiyet ;tl~1iş!:;ndell _,,! ~ '. 

Ticaret mudur u,.;;ı..ı<.,.-, 
salahiyet üzerine. ın anı.il d tıl'· 
m.isyonunca. ~u fil'11'1;tıııııt 
terinin tetkikini! j)aŞ 



Norveçtc çok 
" . muazzam bır ' 1 

ı sabotaj 
ı\lmany-; ltal • Dağlar yerinden ka: dıl 

ya yolları kapadı 
1 

Balkanlara dair 
Ber1inden yeni 
sesler geliyor 
Tr< nsoc..:n isminde 

yeni bir ajansın 

$Oğuk yaveleri Ya niçin yardım \ Nevvork 28 .<A.A) - Nevyor'.< 1 
Tıınes ;ıaze~ının l:;takhoim 'den ı 

e trn •. vor? haıı.,r aldı~ına ııöre dün ııece ayni 
.1 • anda Norveçte dağlar ve tepL•kr r 

B<>r!in: 28 (A. A.) - Trarrlloceın a
jansı bildirıyuır: 

4ndra ~8 (A.A.)- ftal;va, Al- ı kayrnaga başlamıŞtır. Kerfıyet son 
"'~"anın keudi in yardnn ı..:t - sen~nın en mu~za'? sabotaı hare-

Bugun Yugoslavya ile Bulpristan 
llk planda celuıektedir. liç devltc"tin 
iltihakı doiayısHe cenubu ~k.1 bölge: .. 
!!i, yani Balkanlar s(J'asi m~itlerin 
:-me d!'k.kat nazarlarını çek.me.kledir 
Bu ınuşahi1ler, İtalyan .. Yunan mu~ 
hasa ah dolayısile huıule ıe:lebile

ceıı; ihuıatatı ~oz önünd«? tutmaktadır. 
G~en haftanın nihnyelinc ka.dar bes.. 
lenl'biJ_.n bütün ünı.itlere rağmen, Bul
gar muro;hhaslarının önümüzdeki gtın .. 
ler .urlında berhne giderek UçJü pak
t.a illihaklarını iınzalıyaı:-.ıklanna dair 
hiç bir emare mevcut bu1unınaınakta
dır. 

ıni mj isti>or' Alınırnya 0 ;çin ket·ı olarak teLikkı edilmek_ted-r. 
ııı. httri< da.-ranıJor> NorveA; J>Oii~lerile Alman askeri 
~ lı~yli Heraldiıı diplolll!l>i mu _ ma.-lramatı birçok_ k;mselen l<?Vkif 
.'1r.ri, bu ~ali ere t.. CC\ .ıbt ve.. etıntslır. Bu t~vkıfattan anlas1ldı-
tı~or: J!llla l!ore, Heyelan Norveclı vatan-

Sirudivt' knd.r A'momanııı Yu- nerverler tarabndan münakal.'ıt 1 

:_ ni>taı.da İl~lyaya yardım için yollarını ke&mek için tertio Edil - 1 
~!kanlarda tazyı.- yapmıs ol<lu- mıstır. _ 
~~" ıı:üsteren ala:m mevcut de _ NeV'•ork Tımes ııazetesin~ ıı:elen 
-ir. telııraf bu ıruntaka<la örfi idarenin 
~\lrnanvanın böyfo bir lıarekf'tle ıliin ediklil!ını ve Alman kıtaatırun 
., ltı~rnamasında aınil olan esba- h.areht~ .~üheyya bır hale ııeti • I 
ı. ıı ~ınıdiki halde aşağıdaki .ebep- rıku~ını ılave eylemektedir. Bu 

r olnıası muh(c ııeldir: bolge, Odo'dan eönderilen kıtaatla 
lıı l - G<irice ınuzafferlyctinden takviye edilmistU:. IIeveliindan h<'- r 

Bir kaç gün evvel Zora gazf'tesinin 
mühim bir makalesinde Bulgar dağ

larınri:...n c;ıl.:arak Ege- denizi.ııe dökülen 
Mer ç, Struma ve: Mcsta sularının 

m.::ın:ıaplarınt tah.·p .-tmesini hatırla .. 
mak, b:...ıgünkü 'az·yet <lahiJmde ente
resan bir şey olur. Bu gazetenin nim 
mrrıt nıah.iyeli mü(.hrr•J tarafından 

7nılm11 olan bu makaleye hususi bir 
mahıyel vermektedir . 

• ltra Balkan de, !etlerinin hattı zulman 13 ol.an bu tun vollarda Al-
"•ketlerind~ ıl· ha zivade meta- manlar nakıl vasıtalarını durdura-

llot ~;;rül,..,ei:; başlam.;tır. rak mua\ eneden ı:ıeçirdektedir. 
k._ 2- Scneııin btt uıevslminde Bal- B<-recn ~ O~lo. demiryolu 11 yerin- ! 
nların istila~ı, bir nıuka\'cmete den kesılm1ş1ır. 

:'"uı k:ı.lm:.c;ı fanıllunduğu tak... Be ı· • • d" ., • 
'tde. cok mü kül bir askeri ha· r ının geçır ıgı 
1~ket olacaktır. Bövle bir hareke- 1 

... lcr~"na giri~~e~ e ve! in- tevakkuf . · ~ ' ..... A •• < <... 

j;'len ınceye '"'' ınetodık hazırlık- B b b 
~dı hu.hı~nıak ı·zımdır. Buka- deVrCSJ• aşJ 0Ş Jrakılan 
d~n hıchır hazırlık yapılınamı.ı; 

~~ıığu >anneililmektedir. Çünkü t }.. • k 
r~.·~!•r, İtalyanların kolayca bfr Bir Amerikan g:-zete- a oır IZI 
~ Utuyuş ~·apacaklarını hesap edı- • • ., f d 
Otlardı. SlnlQ Vaziy~t hakkında agırca y-ra a 1 

ı.,. L_ İlalva, Almon yardımını i•- mÜtaJealalı"I eo. 
._ •i!e ve hatta kabı;ı etmeğe mü- Bir genç balık tutar'-en 
r""'lııt.>ıl bulunmamaktadır. Nevyorlı: 21 (A. A.) - Herald Tri- A 

talyan tayyarelerinin ;:: ~:!:::~d~;pman, ııu mu1a- aar'ası geiip denize 
akın) rl Bütun pallrtıUır J'•lıştıktan oonra d;jştiJ ı 

A.tına 28 (A.A.) - Milli emnive: 
~Zıı.retinin d ütt a~amki bir teb- 1 
·~1nde söyle denilmektedir: 
Dt4man t::ıvvareleri, bu.eün 

uuhver:n lebine kalacak bilfuu;o o de
rert ihmal edilir bir ,e,.dir ki, mih
vere yeni. ortaklar araştırma keyfiyeti 
hakikatte bir muvaffaltiyeb:iiı.hk ifack 
eden bir tevakku! devresinden battk:a 
bir şey değildir. l\fihver nüfuzu lcın
lacak. ve Yunanlıların d~vamlı muvaf. 
:fakiyetleri bazı devletlerin mUtettddıt 
.fikirleri üzerinde hayırlı bir tesir ya

pacaktır. Berlinin ıeçirdii:i tnakkut 
dl!'vr~i ve BuJıaristanm TUrkiye tara
J'ında~ ittihaz edilen azimklır hatb. ha- / 

rcketı karşısında gösterdifi endişe, 

Sovyetlerin Balkanlara nederece aı· :Ca_ 
Iannıakta devam eUiğının bir delilidir. 

Yine bu isbat eder ki, Bulg:ıri.stanm 
erişmek i.stediiı hedPf BoğazJ.ardJr ve 
eğer kor.lrula.n vars.. !>u tara.ftand1r. 

Çünkü öyle benziyor kt, Bitlerin fü ... 
malaya dağlan tarafında parlat.a~ak: 

ısık Almanyarun Krdenizi ele geçirmesi
ne mil.sade eylemeye Rusyayı se\·kede

mi;yecektir. !duh.arrr.re röı:e, siya!ii ve
ya a krt şiddetli bir taarTuz Yug~v

~ınleket dahilinde aşagıdakı a. 
nlan vaımııstır: 

Y l - Patrasta. nüfusça telefat 
.. ~k.tur. Yalnız bazı binalar ha.sara 
...,raınıştır. 

A 2 - Kefelonva adasında kain 

1 
rgo•t.oli ve Lixouri"de, hasarat 

t oktur. Yalnız bir kişi yaralanmı.ş-
ır 

1 h :ı - Epirde düsman ta,'Vareleri, 
ıtı~_kasaba 1 orı bombardıman et -

ıst:r. Telefan ve basarat voktur. 
4 Garbi Makedonyada dÜ$man 

~l'vareleri. h rkac bomba atm,.- ı 
Pek az tPlefat ve hasar vardır. 

\·;) - Girid'de dilşman tayvarelerı 
rıı0Vliik mıntaka!ara bombalar at -
tu~ ise de telefat ve hasarat volt. 

ltı 6 - Korfu' a hapishane ve tı- 1 

I@ •rhanPve bombalar atılmıştır. Te
fat V<>klur. 

Mareşal BadoQ'lİO 
kararyahını l·~rdu 

1 A.tina 23 ( f\.A.) - BBC Mareşal 
'I' d<)e:lıo'nun umumi kararııa!ıını 
,, ırana"da kurJuılu ve oradan tıal. 

yaya karşı yapılabilir. 
Yine mııharrıre göre, siy1c;f cephe .. 

de tam bir dcği$iltlJk: d~ olabılir Bu 
de .. ış klik İspanya ve Fransa tar~hna 
dC:ı!1cbuır. Hitler bunda ncvvel de bu 
gibi de •işiklıkler ycı.pmq değıl mıalt'~ 

Yakın şarkta 
'a h_ ordusunu Vf'n!den t.:ınzım et- h" F _ 
lltoge çalıştıi?ı haber alırmıı.ştır. 1 u.r ransay a 

Yunan tebligi temayül artıyor 
t Al~na 28 (A.A.) - BBC. Yunan . . . 
l!s. ı tebliırı: I Kahıre. 28 (A. _k) B. B. C. - Hür 
\'\Ulan kılaatt Arnavutlukta iler- Fransız kuvv.,!Jerının şelı General Dö 

ı. . Gol b. Fr le le l fl1el?e devam etmiştir. Yunan ~ ur ansı.z uvvet rıne i Uhtık 
l~vvarelt'ri İtalyan a.>keri temer - elm!I_ ~ulunan &abık H ndiçıni vali u-
kuılerin~. ric'at eden kolları ve mumrsı General CortrolW:'yu bur trm-
lıirc k d .• b 

1 
sız kuvvetleri J'•kınşarklakı mümeıi-"•f ~k usman atarva arını mu- sillığine layı nelrni,lir. Yakın şarkta 

l . ıvetle bombardıman etnuş- hür Fransa l"hındelti •- h 1 'ttik e?'dır ı.c.c.3 ura eı .. 
. · çe art.ınaktadır. 

taıltalvan tavvareleri. Korfu ve Ke- ~~'liN:.'<~~~~~~~~ıtı• 
S ~nvava boı balar atrnıo ardır. 
., •Yıl halk a ında ölü ve varalı 
llrdır. · 

boı:ıanof'un 
yaya 

Yugoılav
hücumu 

ulk münasebetlerinin idame ve tak
v. vesi arzusunun bır ifadesi olarak 
telakki Nlivorlar. 

Si\'asi. Yugoslavya rnahfillerın~. 
bu beyanattan ve Bulııar ııazete -
!erinin neşriyatından dolavı büvük 

1 

bir memnuniyet duvııhnakta ve 
meb'us Dumanof'un Y•.ıg lav Ma-

Xadıköyünde Yeldeğıı"lne'Oinde otu
ran Mustafa kuı 6 ya~ında Zehra evi· 
nin önüude oynarken Bahaddın ismin
de bir çocugun hızla kQ:Jlurdugu at 
zaavUı ,.atvr".Jcak Zehraya çarpını.ş ve 
altn:ı alarak ba~·ıa. muhtelif Terlenne 
bsn1ışlır. A&ır ısu!"t:~ltc yaralanan yav .. 

ru ha.staneye kld:.rılmı.sbr . 
Amvuıköyunde Tayy~ ri Supht so

kaiında 77 numa.rad:.I. oturan sar'a 
hastal>Cma maplel.i Baht-ı Akın!Jbur-
nunda balık tutarkc.n birdenbırc .ıOBr'a
~ı t.uktp den_ıze yı..cvarla.nınıtsa da kur
tani.Jnı,s ve Bt')'oglu hiA.ı>lanes.ııı~ kaldı· 
nlmlıittr. 

-----00----
Yeni Münakale Vekil 

ıehrimi:::e gelecek 
Yen, Miınakale Vekili B. Cevde: 

Kerim İn::edayının, Vekaletin sch
rimizdeki daı;elerini tetkik etmek 
üzere buııunlerde sehr.mize ııel • 
mesi beklenmekte<lır. 

Komisyonla • tılaca.!c 
pulları 

poata 

Muhtelif verlerde veni POSta 
bevıve su-Oe'crı anlm:ısı PQ6ta ıda
resı~ee kararlastınhnı tır. Askeri ı 
rnalüll<>r, şebıtlerin aile ,.e cocuk
ları. mıitckailkr bu şubelerde ı:ıosta' 
pulu sat.o, mektup kabul eder~ 
koınisvon alac.,klardır. 

Bu hususta bır talimatname ·ha
zırlanmı.ştır. Posla subeleri olmı
' ar küV" ~ nahiyelerde bilhassa 
bevı e su be !eri acıhp memur ma
a.>larınaan ~•arruf edile<:ektir. 

--0--

Amerlka'da kf'Şfedi!en 

ku, ;:-uklu yı ldı:ır 

Amerikada ''eni bir kuvrııklu 
vıldızın lı:eşfedıldiii:ini \azmıstık. 
Rasathane müdürü B. Jo'atin bu 
hususta demistir ki: 

•- Ben ~nüz bu vıl<lızı tetkik 
e•medim. Fakat hunun arza bir 
tehlike olmıoı muhtemel de~ildir. 
A~nı zamanda gözle de J?Ö"ülmi -
vecektir. Arza rok vakın ı;ıeçerek 
11özle ııörıilecek bir kuvruklu vil. 
du bundan 50 yıl sonra ııe~ecekt!.r .• 

--0-
lt· ( 1 inci .•ahifeden d"""m j kedoması üzerinde. ileri sürdiiğ•; 
e llıııeti. n<' parlamentovu. ne de talepl<'rın c;ıkardıın hadi.ôeye bu 
ıc1ltirı umum veyi bır kavı altına suretle kaparuıuş nazarile bakıl • 

Felakeh:edclere yardım 

\' 
0 vamaz. Garo kom.-ularımız bu 

1 
maktadır. 

l ~z taarruzu fena kar ılaııuma- But.GAR ORDUSU İÇİN 1 MtL-
l 'r Cimkü Bulı! :.r• Yu~,s- YAR 360 MİLYONLNK TAHSİSAT 
avva uakkın a -ı ·'U ve ıvl Sof va 28 (A.A.) - n. N. B: Ma-
~ıneru ileri t>.>kiola ını..ınnchır • Lye nazırı B.BQ10ilor. milli müda -

Uc.;osLA VYADAKİ AKİSLER faa icin bir mil var 360 milvon Je-
lı Be!ın-at 28 (A.A.) - D •• B. ıım valık tahsisatı mutazammm tıir lıi-
Us11ııi muha.bıri bıldırıvor: yilıavı meb'usan me.:lisuıe ıevdi 

, 'ı'uııoslav .e:ıu tcleri. Bu'.,ar par- etmıstir. Ba tahs;,,at w; senede te. 
;tıııentosundıı B. Cankof il eski cilve olunacaktır. 
lloa.ı,vekıl n kardcşı Pıver K ·va. Esbabı mucibe l.5yilıasında, l'n _ 

ııı fun Yuıı:osıavya lehinde sovle - tttn:ı.svonal vazıvet do!avısile Bul
b ıs oldukları nutukları nes:-ederek l!llristanm mihi müdafaasını temm ı 
s:;nu. tıpkı Bulgar ııa•eteleri ıı:ib!, 1cin om-mu lruvvt'tlendirmesi 

!ya ile Belı?rilt arasınd&ki ckıct· llzım ııı:ekli!i be} an olunmaktadır. 

5 küsur milyo~ 
F.rzincan zel:!elesi felakelz~de -

IPrine vardım icin kurulaıı milli 
vardım karnitf>si mesaisirıi bitir -
m:$!ir. Bu münasebetle mili: var. 
dım komitesi namına vuku bulan 
tel errüat hakkında dün noecliste 
izahat vermiştir. 

Zelzele felaketzedelerine dahil -
~ ve hariçten vapılan nakdi te
berrüat: 5,325,8'?0 lira 41 kuruşa 
halil! olmustur. Başvekilimiz ha -
rıçten ve dahilden vapılan vardım.. 
!ara dün mecliste teşekkür etmiş -
tir. 

ON24SAATI 
içindeki 

Hadiseler 
(Bu y azın.ın metinleri Ana. 
dolu Ajansı. biU9!nlerindeD 
ahnmıstır.) 

Asker gozilc 
cepheler 

( 1 IMf •hfto ... •enm ) 

Almanya illr 
defaaamimi 
konuşuyor 

ftık Karartmasında 
aksaklıklar 
( l inci sah fedtrı deı•am ) 

sak bir şekilde mnsl<elenecektir. 
Ev ve dukl<anlarda siyah veya cok 
koyu mavi kal?l tlardan b~ka reni 
kağıt kullanılmıyacaktır. 

Telhis eden: MU.ıı..not&t ALATCJR 

İtalyan oırdusunun manevivatını 
yükseltmek Til boz.eunun önüne 
eecmek için Arnllvtıtiui!a ıı:elen 
Mareşal Bado<:lio iiındi karar • 
ıı:ıihını Tiranda lrurmll4 bulun -
maktadır. Muaolininin, Mııresal 
Badıoglio'yu Arnavutlui!a ııör.der
mesi de ı:ıekA.li ııösterır ki. İtalyan 
ol'Clusunun vaziveti ı:annedildijiiJ>. 
den daha .,ık naziktır. 

( &1$mak4leden dev<1m) 
7ayı daha ÖllcedeB. işgal eden Al
:nıan ordun: Blöf, t bdit, talep ve 
hnayı karartmak, sinirleri ı...ı-- -
llırmak. is;.ihdof ettiği devletleri 
gür.,ltiiyc getirmek içi11 Alman 
diploma.;.. iae desteklik etti. Bu 
vaziyet karşı<ıı:da Tiırkiye derh.ı 
rehinü ve vıuifesini •ldı. Ynrı.aa 
ordusunun kahramanca dayaıuşı 
v~ lmnu takiben İta!, an ordusunu 
b0&uşu .uıteıo i>tiklii.lıııi n.ıüdafaa 
uaıiııde bulunan Yuı: slavyanıa 
maneviyatııu yükseltti "" elça -
bukluğu ile mihvere iltihak yo
hmu tutmak isti en bir kısun 
Bulgarlar da Sovyet Busyanm. 

Aoar:nan ve hanlann ara ver ~ 
!erinde bulun:uı ha va bo lu arı dıı 
ma kelenecektir. Ka ıve 'e gazino 
lar; birahaneler muh kkak suret1' 
kahn. siyah eva kalın ma i bez
lerle maskelerıe< •ktiı. J lfuıunı. 
C'V\'el ı?eeesı her mlte evler iç:n 
kantrollar ~apüacakt-r 

Moskovadıuı 1ıarekct Mu. $oy. 
yetlerin yeai lkrlin .sefiri Deka
zanof yarın Berlinde b!llnnacak -
tır. Sefirin yeni vazife•ine tııyini 
münasebetile Traa.-oo;can ismi& • 
il.eki Alman aja11.Sı ~unları yar.ı • 
yor: •Dekuanoi Staliuin h"
risi, arkadaşı ve ati ıdtr. Yetlf -
miş adamlara o kadar muhtaç o· 
lan bir milletin ,;hJe .iııden De
kazauof ayarında bir aat, ıuüata • 
cel bir lü<nm olmadıkça a) nla -
maz. 

Gerek Epirde. Avasaranda .rnm
takasında, (erek Er~iride .eösteri
len mukavemet anlatı yor ki. Ma
re$il Badoırlio'nun tatbik etroelı:. 
üzere o!.duitu bir veyahut birkaç 
p15nı vardır. Ancak tatbikata ıte. 
ciklikten sonra. iki taraf tabiye -
sinin birbirinden üstünlüğünü öi
renm.iş olacahz. 

Tüd;iyenn.ı ciddi lut11munu, Yu
gn lav~anı , YllD•nistanın "·aıi
yelini kavııyarak selameti tekrar 
ltitaraf lıalmakta uadılar ve Al-

OTOB SLER APURLAR VE 
MEKTEPLERDE 

Bu akşam saat 17 den itı•,aren 
Taksim - Y<nım. haı:e otobüsl~ri 
bldmYJWŞtn-, '.ilan vap l rır <la 
da aksam ve sabah ><'fcıler nde ta 
dilat yapılıp aksrnlan 77, 78, 79 
ve 80 inci sder:er de kaldıı Jmıst •J 

Sirketihayrıyede de bu sabahtan 
it haren tadilatlı tarife ba<lamışlıt 

Bazı ~:ıyalcilerin daha şintdjdea 
nifak tohumu olarak telakki ettik
leri Bulgar~tau. Berlin - to&kova 
dostluğunun saı;ı ... · Jı ını görmek• 
te gecikrniyecektir. 

Bıze kalırsa. İtalyanlar, cenupta 
ve merkezde mukav1'f?lettc kala -
rak. şimalde de muhakkak surette 
tutunmaiia çalı~arak, ondan sonra 
bu cepheden veni bir: taarruza ııe~ 
mck ve Gimcevi tekrar ele ~- 1 
mek suretile, ilk safhadaki mai? • 
ı · biyetlPrinin lekesmi silmek ta
savnırımd:w!ırlar. Ancak rrkam
h:U-bive p!ıinları bir sır old11i!"una J 

g rt'. b ınları uzaklardan kesti.rınei< 
de hayL müsküldiır. 

man) anw iki aydır A. vrupanın ..ar
kıada. ı:arbwda, teuııbunda ve 
simaLinde kıırL< karıs. kular kulaç 

DL!n An.karadan dün n ınaarif 
mü<iUrü B. T"vf'< Ku•un erdiei 
izahata gere c>rta mektep ve lıs~
lerde 2 kirıunı:ev el p.ı art ., r;ı.1-
nü~n T r n sab•t.I rı te' ·,atı 
- veni saat c • 9 da ha 'a tacakt1 Akdeni:<in şı;.ıkwt!a .e gar!ıuıda 

iki nıilleı bekliyor. O ıki ınillct ki 
tarihi sırlarnu b:ç ı.. n e a la ke~
fe~ın~miştir. Şarktaki ıuilletın, 
Tnrkıyeuin derhal balfedilme«i la
zmı gelen bir mes("le olJuğunu. 
her~e~ ~österiyor. Şimdilik us -
mak ve bakmak icap edı)or. Deka
zanof Berlincle •Ür'o,tle hareket • 
clecektir .• 
İl GİLTEREYE HALA Cf-'VAf> 

VERfI.M.EDİ 
Dün, Avanı kanıarasn,tf., ... ,.., .... , .. 

lan bir •uale cevaben Harici~ - ' , ,,_ 
ıuus ... e~rı Rutle-ı~, ~ov~·clı<.ııa ın- , 
giliz. tcklifleriııe hala ~cvap ver -
nıcdıklerlni bitdirnıistir. 

Yunan - İtalvan harbi a;ıl hun
daI' sonro mülıım safhabrın:ı inti
.cal edi vor. 

----<><>----

Bu sabahki s1sten 
kazalar o·du 

aradıı.!ı •veni nizam •rlig:i,. nüa.a
yet Romanya - Slonk\a - )laaı
ri.stanın iltihakı ne fil"ticesıni il.311 
etti ,.e tam bir rna:..rut.i, etle ni-
hayete crdi. ,.... · 

Alraan, anın 7f.r~,;;yc h.aL.lcında· 
ki tehdidi, kin H h:nCJ ·.ı.. bu..a
t6an gelivor. 

Eğf".ı l\irkt:'·r 1:r.ni~ i>lc.-ü-deki 
ku ret v~ k.u\ -.;eti ile, nüfuz ve 
politika ı ile Balkanlaı·da Yugo· -
ı,._,.)·a ve \ unaıtist.anı tak\ iye et· 
meSE", IlulParic.;,taııı kı · Jldalo,;a 
<'e"'ra'ı v~ ask.e .. -i eh~ınn1i ·eti il; 
~)nİ 1arnanria 111.!o\·Jet ,u,..yanFn 
havati ınenf;ıatl<"rini korur vaıi
~ettc bu r.m?.'.l";a. in :ınya Ye ital
va tarafı <lan &l "h.ndt" ltuluııu-
lttak dt!1{i 1. alnınd·ın ;ioülttek 

ÖC;le teneffu-'cri I~· :ak•ka k sa .• 
' 'ac:.tk, Ög]C'<! n sen ~i nü a1 '"'a 
1.5 ,aalten 1 aat 'nd · r:ı <lır. 
cift tedrisat vapJn n rkt~ole le 
ders re hahları ı ~nıh
caktır. 

<Xl-

Ticarel Vekili geliyoı 
, 'I. Mıırı1ı 

.".nkar t
ı be~ ~ meli 

Karan'ıktan İs'if adeyıı 
kalkan şoförler Batler, diğer bir suale de cevar> 

verfrek, Hariciye Na7trı Lord Ha· j 
lifak"n Berlinde vukua gelen . 
Sovyet - Alman gôriisme1erinin 
mahiyeti ve netkeleri hakkında 
resmi beyanatta hulunnı,;l ~le -
mediğini söylemiştir. 

Bu sat;nh crktuden liınaı .. :aruzı 
hesi( bi:- si> kapbı.ıı" ye biJh..,,,a 
Mannarda çel:: siddetli olan •is 
J iuunde:ı Kad.:k"Y vaın·ıları bir 
nıtiddf't -.;li.>·cm nı. tir. Bu yüz -
den '"at 7 de Kadık•hünden k:.ıl -
Jwn vapı·r saat ~,5 c!~- köprii~·e &e-
Jehiin1i tir. lbliç \apW"lan tla ,,5 a 
kadar ı~li~ enıem.~t;r . .-\da ,eferic
ri d<" İDl;7.aı .ı.nı kaybc(nıi"'ıt r. 

d •1• de t•am ) 
4'>1 4 ge n d• dl"V1et otaral..tı 1. Çün ü Türkiye ı kında 

ge i."Vm "" bu un B !.anlar gc\'• 4217~1 nuu J y t ı 1• d JTlc ı ""'Y• 
en yakın merkf" t!' h r v~r lı et ı lci.. 
ıundı Emn yet nud rl~U bu kab9 

şOforlcr deı tıal yakalayn'"'...k birirıd 

Batlcr Tanu•ın hp•ııyollar (~- ı 
rafından ilhakı lıakkıoo .. Ja - ı 
!arı_ sö:vl•mil!lir: 

•lngiliz hültümeti variyeti çok 
yakından takip etınekteılir vc h~
len ru.cr"i cnterna~.yonal muahe .. ı 
delerin kitli! huluııdugu hukuk ve 
menfaatleri telıdi ı ed..ıbilecek bü
tün meseleleri bıııuıyal hükuruc- ı 
tine hildirecektir .... 

Sis yii:ıiıncleıı 1 s.zı ndallar ,._ 
hPnuniyctsiz ka7.attr yapını la.rdı.r. 
Köpriide de :>ir kaza ehı.tt~t\J;o. 

Bu ~Jbah saat 7,.i dı• kh11riıJ.~a 
~ıkmakta oi:>n 12 laulıık . lulıar
r~m r ... ~isin Sarayküy 11ıottuıinc ar
kadan ~den Şile limanını l<a)ılh 
Yalrnp kaptanın i areınd~ki 1110-

lör arka ~·~:nıeak tarafına bindir .. 
mfc; V<! hi?sara u!!'r:ıtn1ı:-;trr. Sis an
~ak ~~ :ı daim ar.:lnı~shr 

BiR i\l\;Ş PARÇALANDI 
Sis _yÜ7iiurleu, Dal~tlal..i m~nsu· 

cat Cabriknı oniil!ıfe bağlı hulu -
nan Sdrl':\'ya pa~ar'9a: ntu He
rine HOtf:ı,•f'rdi isnıİ!ıtle-ki hir m• 
tör bindi•erc?ı; nıu~u tan1aınea J)Flt

(al~reıstır. Bu s1rn<la g:ü ertede 
bulwıı>n i' i tavla da drni:ze vu -
varlnnınış.iır. Tayfa,ar ark.ada;la.rı 

şİYt" ~k. ..vlgarf_tan Al .11ı yanın 
İ$ledi~i r.ı.2.i.l \e kar; tırıt:ılık ro
lünü ifa):ı lıa&h.)·aca.la., Yunanist.a .. 
nm ıuu.k.a\cıneli bölünecek, Yu .. 
gos~~ ,.:'> a ürke~c! ve Ba1!tanlar 
91rnt·~ .lrrın. t g.hi, } t :· keneli ar· 
ıufarı \"P ta[eplcrj il:..' Ronı:ınynda 
o!aur;'r ı::: ·rJi ınih ·erin ku(·a; 1na du
~fi'k, buııa Son et Ru yan:n d,, 
Türkiyenin de ses tk.;rnu'tına 

ı 
hKkkı in lunmı)·a<ak. 1 te H bil
h:ı "'' ha~t.' Tü1ki.vC'nin hulunu,u
dur ki mihvcria bu planını aka -
ıt~;tc l'~rJtn1.~ VC' J>;..,!kJnf:tra harp .. 

1 

~iz ~irmt-nin inı"kiin• elıuadıaıııı 
h;r defa clahı onJann :ı:öıü önüne 
çıkarın· tır. 

Traus0<~an o h<"nd; ile işte- bu 
hınca, bu kin ve inkl~ara tercüman 
lık cdi.yıJr. ı\ln111nyantn samınu 
hb. ini,. İ<lıtn konu.:uşunu kulakla
rıı.ı:1ıla zcfirİJOr. 

n·c;<", ,,, ....... ~, ..... "--:~ ... He S:tT ... 
yetler arasmda ıuiizalr.erekre tek
rar baş.lanauıı"'"·.1.· ~.-ık.an n1ah
fiJJeri bu haberıılen bah>cderkftl 
diyorlar ki: •Müzak .. relere veni -
den ba lanınası, .._'o\·yctlrr · Dirli
ğinin mihvere iltrlıak etmiy~ce -
gme !.ir alamettir. Müzakereler -
den Kimdiye kadar az nctrc.. alın
mış ise de, iki memleketin bun -
!ardan daha uıü.ı.et neticeler i -
lilY..al etmek iimidind~ oldulı'~rı 

taraünd:n kurtarılmışbrdır. · t ____ .:.;;.,;;,;,,,;~- ' 

1 
h!>kkmd:ı tafsi!ıit aJın•r alı•maz ı 
d ıha, hildirilee«ktir. 

Yinı· Tr:\os ... ~ean"ın o h<"ndin.den., 
onun ihtiva etti~i tehditten anlı
.vorıu ki Alman) a ~imdi her ne 
paha na olor~a ol!'iun ~·eni bünik 
clrin"n _{,, h mda So,,.·r{ Jtu. yayi 

zannedilmcktrdir. • j 
BUJ.GARİSTANDA I RIŞ:KLlK 

• YOK! 

TOK!. ·o lSlU'Rİ i'ABUİK.\LARI 
HOMBAL. NDI 

İngiliı Ua, a L czaretinl!ı dtin 

1 

defa ı d !!5 -a ag ?' p:ıra cez::ı.c:ın• 

t.ab• ~u· 1
-{ ve i\ofn fk~yet vukt ıtı~ 

da pli.:ı::ıla:ı.nı ~ötecckt r e!kl ve 
dünku fe-<""eler b ı k. 1 8 şo'ör yaka-. 
l.a.nıo ?: k ı~ ıa t:ık yı•a gP lrnı ·t r. 

}je!o~lUn\,d 'en!~ehirde 103 n'1 
maraıı luf.a "-. P ılatan ile avııt 
cadciede 27 'umarada bakkaı ,.il 
var.·m fi at ·nürakabe k mııwunu
nun :e,!ıit et• k ·ri !iatlardan fa:&
lava 1I0al sa•tıkla•ından can aksan 
,-, ... 't"a lJn '1"c:1aMır. -

ll51 Ilirri 1 ll!f av..ı 
ŞEVVAL ! inci T:':ŞRL"I 

28 15 
l'~o. A;o- 11. Giin 333, Kasım Zl 
28 İkincit.,,,rin PEJ!ŞEMEE 

YakitleT Yant' Eunl 
Sa. -Sa. o.. -

Güneıı 7 02 2 18 
Öile 12 01 1 ıs 
!kindi H 29 " ~6 
Aksam 16 o 12 00 
Yatsı ıs 20 l ~7 

Bulgaristanda lliı~ıldar cık -
lığın•. hü.küır.eiin denildi~ine ve 
örfı iCnre ilin olunduıfuna dair 
Hükre te ve ı:. }&ra lıa n' ·an ~
yiahırı Bulgar aııı·ı ı tckıip et -
ıni~tir, 

Bununla beraber, Sofya Üni _ 
ve":teı.inde faşist ı~ıe:,e ile sol 
cenaha mensup taJcbc arasn1da 
bir dö~şn1e ohnu~. ">olis nıüda ~ 
haf,: cd<·ı~k. htı7J talebeyi tevkif 
etn1i.ştir. Cnivcr~itc iki gün kapa· 
tılon~tır. 

a · 1.ı..ki tebl\iiııe r.ör .. , İngiliz .,.._ 
f'ıı homhn!'dınu.tı tay3areJeri '1'11-
rlno ~~kl•ı·i fabrikal~rını J1.11r.ba ~ 
lnmşlardır. Bu fabriknlaı a lnın -
dan bc5 ~ün evvl!'l t!t• hiicunı eda- r 
nı~sti. 

lngili' t11yvaı·ef< .. ri, 1'orino üze _ ı 
ıjndcn iJirhirini ~üı "atlt• tak p ~ 
tfrn dalı:-afar holinde g··~mi.ler- 1 
d'r. Yıik>ek infilak h mbaları ve 
)angın htJmba!arı atıltu fır. Der· 
h:.ıl yan~ r.Jar ı~..:.!-!laı:u"'tır. Fahri -
kan:n rn büviik IJ.in larnıdnn 2M 
nıt."trt" U7. r!Tl'rğunda: \"~ 58 nH•tre 
gl'ni!-ili!:"ind .. bir hina alcvltr lfin
de lu:lm:.!:r. Alevlerin ate<lediği 
patlayıcı nıaddelerin iııf:~ak ses· 
leci d~ .lk tan·arc]cri t&ıl-.:p ecle.n 
diger tan arelerden işitilmi tir. 
lTı\LYıL"'\LAR, YE, l Bin MÜ-

ikııaa çalı~:ıcalı:, Sovy~I Rusyayı 
fent~ıı <"dttrk, ond il sonra 1'cm 
BuJgari~tan• eni nj2an1ma sok:ı
cak. henı de ·1 ı!rk1\·c,·j ih·'atle 

lte,.t.,,ral etm !• ~o-ıunu tutaf!akt 1 
Dt·niz. dil :en yıl na suılır k..--

oilindcn Alman. ·a bt-lki l>u dene
meyi de ~ apacaktır. Fakat, yapıl
ır.ak i. tC'n'""n _eoyİ!l \'e beslenen ar· 
zu.nun ne kadar (ocukca olduğu 
me:\"·dan 1!. 

1 İmsak 5 17 12 34 

Bulgar aj3nsı, Eulgari~fılnda va
zi ern sakin oldnğunu b'ldirmek
tedir. Sofyeda s~kiz gıiıı devam et
mek üzere cunıa giinii ha hvan 
maskeleme emri dtin ijltat edil -
nıi{-'ir. 

ROMANYADA BAŞKA TÜRLÜ 
Alınan i~titrbarat ajaıısJna Bük .. 

reşten lıildirildij:ine ll'Üre. u.,nıan-
) alı 64 ·uya.si mevkuf dün sabah 
saat birde leiiyonerler tarafından 
iilavi askeı:i hapishanesinde kur
suna dizilmiştir. Kur una dizilen
ler ar•smda eski Ba vekil Gene
ral Argesianu ve eski cn1niyet na
zırı Marinmn d:r Tardır. 

İTALYADA BİR TEVKİF 

Dün akşamki Radyo gazetesi -
nin bildirdiğine göre, İtalya Jıü _ 
kfmıcti eski Atina sefiri Grazziyi 
tevkif etmiştir. Tevkife sebep se
firin. · Yunaııistanın mukave'met 
kabiliyeti ve temayülleri hak.lnıı
da ;vanlc; mahiınat vernıiş olma • 
sıdır. Tevkif edilen diplomat İtal
yanın e•ki matbuat müdürü ve fa
şist partisinin itimat ettiği bir a
damdı. 

İTALJl'AN DONANMASI 
YİNE KAÇTI 

fnailiz Amiraflik dairrsinin bir 
tebliğine göre, Akdenizdeki İngi
ı:iliz donanması dün, iki zırhlı, çok 
kuvvelli kruvazör ve destroyer 
tcşekküi.Jerinden mürekkep bir 
Jtalyan lilosn ile temas tesis et -
m~e d•, İngiliz gemilerinin yak
laştığını haber alan İtalyan filosu 
4erhal istikametini değiştirerek, 
tam yolla kendi üssüne doğru çe
kı~tir. 

İngiliz t1on--. dü""an' ta
kip ederek, ocak uıalr. mesaf.e -
da aı. .,abi)miı;tir._B!!__ temas 

DAF_.\A HATTI TESbiNE 
MUVAFFAK OLAMADILAll 

Son %4 ı.a:ıt zarfında Yunan iler-
leyişi munlazamnn dernm etmiş
tir. Bu hdrekıit İtnl) anlnra ikinci 
bir müdaraa hattı tesisine imk.ia. 
bırakmamı tır. italyanlar müt.. -
madiyen celbettikleri takviye kuv
vetlerini derhal cephe)·e gönder
mektedirler, fakat bu taze kuv -
vetler de Yunanlılarla temasa ıı:;e
lir 'clm"2 lıazulmakta4ırlar. 

Cüzütamlarmda n ayrılarak dıı
ğılmıs olan bir çok İtalvan aske -
ri gn111ları, bilbas.a GÖrice nıın -
takasında açlık yüzünden saklan
dıkları ormanlard•n çıkarak tes
lim olmaktadırlar. 
Bımunla bt-raber İtalvanlıu Er· 

gôride ve Epirde anud~ne mtıka
vemet J(ÖStermekledirler. Umu -
ıııi:vetle ıimit edildiğine göre, Yu
nanlılar birkaç güne kadar, ba:rı 
nıiihiın stratejik noktalar elde et
meğe muvaffak olabileceklerdir. 

Yunan makamları Ergirinin ı.e
nüz zaptedilmediğini bildirmekte 
ve Elbasanın tahliye edUdiği ha
h.erini de boş görmemektedir. 
MISIR HARBİYE NAZIRI DA 

KALB SEKTESİNDEN ÖLDU 
Mısır l\tilli Müdafaa Nazm y,._ 

nns Salih P"'i• dün sabah Kahir• 
den Gayuma giderken trende bllı 
sektesinden vefat etmi4tir. Nazır 
Gayumda .Kral Faruka müllki o
laulı: ve bo:rı •eni nıafıa işluinin 
küşııt resminde bulunacaktı. Ce • 
nazeai ln&&iin kaldırılınqtır. 

lf rıı;~" :ı. b ınd.: Sc·.·~ et Rusya 
nasıl lu-. 

0

l! hir rlol ha sokıtJahilir 
v• Balbnlar kana h<>)'anmadaııı 
ı:ı.u ıl :t sı lu ? . 
Aim~a ·a bize kızınamalı: rğer 

Yu'.: Jav"\ıo·ayı ve Yunani!)tanı tak.· 
,.İ)'l" edl:ver. Bulgar"ıı;tanı kınııf .. 
dahnıyor, So•;rel Ru ... anın haya
t menfaatlerine b<>kr;ı.k ediyor, 
harbin Balkanluın bu bölgelerine 
intikalin~ mini olu)·or~k: Alman
ya besabıo2 da yeni kan dökülme
sine Iır"'t vumecliğimiı. için bun
dan memnun olmalı, me<leniyele 
ve insanlığa olan biz melim.izi tak
dirle kar~ılamalıdır. Eğer bugiia
lı:ö Almanya bo takdiri bizden e
ıirgerse ilerideki Almanva ve ta
rih bize bv yolda çek cö.;.ert rlav
ranacak ,·e: 

- Türkiye sonuna kadar insan
lık ,.e mecleniyet hizmetini iliı etti? 

Diyec.,lıtir. 

ETRW İ7.Zl-.'T RF.NİCE 

._l __ H_a_lk_e_v_ıe_r_in_d_e _ _ıl ı Dinamik bir güzelliğe 
1 6ma8ıikeiybetieaizbin1• 

Kadıköyünde temail 
Kadıköy Hal.k:evinde:n: 
Twm>il ııubesi tarafından 21/11/!Mt 

cum.a saat 20,30 da H<ile sinemumda 
(Kanun adamı, Mahçuplar) temsil edi
lecelcfü. Do:veu,.eler idareden alaur. ' 

Konferans ve temsil 
1 - 30 iltinciteşrin cumarleoi filnl 

saat (14.30) da Evimizin Cağaloilundald 
salonunda Dr. Hafız C~mal Lolı:manbe
k.iaı (Çok ~manın ~ım) mevzuUD
da bir konferans verecek ve temsil 111-

1 

bmıiz (Hissi SaJ'ia) pi7esinf temsi! e
decelı. tir. 

2 - 1 biriru:lkAııun pazar ıenı -
(K,IG) da temsil ııuMmlz (Hiuoi ,.._ 
yia) .._mı lemlil edecütir. 

cm, 1<ar1ı.mnm ~ aıa _ 

1 - 10 c:.zip renk, bf>p;;i de ,,om 

Paris moduı, bunlan kutunun orı. 
aındak.i delikten &örebilır.ııniz 

2 - Evveltt miıriıkün olduku zan • 
nediım;,.on daha ince ve daha hafıt. 

Bu pudra .Havalandınlmıp tır. 

3 - Yeni nefis bir koku, adeta Fnu 
AJım Midi hava.lisındeki çite'klerin b 
kusunu bissetrnil olacak ınız. 

4 - Bulun gün sab t k lır. Zira 141 
Jdbi.nde cK.ttma köpuf:ü• vardır. 

1 - Güıel cl'inimab çünkü ne ~ 
ıtr n yairuurdan. ne de fazla terı. 
medaı kat'i77en müt.eea&ır olmaz, 
ı - G~t ~lli yeıu ve zart 

elFlüciUt. Jıılodıll> lcuw..tar. 
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Bir milletin siyasi varlığı, ittihatcılar zamanın
da olduğu kadar, hiç bir de•İrde bu derece 

ıunun bunun keyfine alet olmamıştı! 

Avrupada dolaşan iki 
Bulgar murahhası 

Bu arada, Bul.l?arlar - Balkan
larda çalıştıkları llibi. Avrupayı da 
tahr;kten geri d.urmuvodu. Sofva 
darülfünunu muallimlerinden M. 
~Miletic• ile ~orıııvef. Makedon
vava muhtariyet ,·erilmesi lüzu
munu anlatmak üzere Avrupa "P8-
vıtahtlarını dolaşıp duruyorlardı. 

Bu iki profesörün son l!iinlerde 
Peteraburga J(iderek. bilhassa ora-

• 

da ııördükleri hüsnü kabul ~Nevve 
Veremya• ııazetesi sahnelerinde 
par lalı: sahneleı-, resimler ve tam
taraklı makalelerle dünvava ilin 
ediliyordu. 

A vrupaya bir Tilrk heveti de ııön
derilmek cinneti gösterilınisti. 

Hatta. bu hevete. Selaniklile, 
vali Hüııevin Kfu<ıın Bevin - o sıra 
vazifeo;inden ı;ekilmisti - riyaset et-1 

mesini ıararla istemıslerdi. Kazım 
Bey bu taı..bi re<ldetmİ.$, verine 
eski adliye nazırı Hallrn Bey se -
çilmİ.$ ve maalesef bu heyet, Ma.. 
kedonyava muhtarivet verilme -
si me.elesini uyandırın~ üzere 
Avr~va ııönderilmisti. 
., Bh- milletin siyasi varlkı hi(; bir 
devirde bu derece ŞUnun bunun 
kevfine alet olrnaını.şt;. 

Hevete rivaset den Halim Bey, 
İstarıhuldan direktif ıstivor. Da
hiliv<> Nazırı kendisine: 

.Size Seliınikte bulunan {İt
tihat ve Terakki) merkezi u
lT>lWlll6i talimat verecektir. 0-
rava müracaat edeniz!• 

Cevaıbmı verıvordu. (İttihat voe 
Teralıici cemiveti) nin umumi mer. 
kez azası. hükümetin muvaffak o
la:madıiı bir isle nasıl alilkadar o
labilir 'ft bahusus Avrupava çok 
mevsi.m6iz ve manasız olarak ııi -
decek bu heyete ne .gıbi direktifler 
veroilirdi? 

AZ EMEi< 
ııifJs hır_; 

qemeıı 

Heyet. sliınikte, iıtL1ıatçılar1a kısa Bir komprime hayat karşılıg"' ıdır 
bir temastan sonra vola çıkmı.558 
da. aradan cok eeoıneden - her ver-1 En ııı.kışı:k zamanda size en büyük yardımcıdır. 
de sokuk muamelelerle karı;ılana.. Kalori, aıda, lezzet ve nefaset ba.kımından tatmin edicı m&hiyeti ve 
rak - hiç bir Is l?Ör<:'meden dön - yüksek ev safı ha.izdir. 
rr.:isü· Mercimek, bezelya, buğday vesair çorl>..ıü ~.:ı.ermıizi 

Türk milletinin havsi'v'eti. şere • ' her yerde bulabilirsiniz. 

fi, hüsnü niyeti ile bu derece ov- ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
namaık hakkını bu adamlara kim M. NURt ÇAPA Kurulu, tarihi: 1915 

veriyordu? !iiiim'iimiii;;İİİİİİİİİİİİİİİİiii;İİİİİİİİİİİİDİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiii;;iiiiiiiiiiiiİİİİ;i! 
Bütün bu dolaplardan. bu cahili-

ne w manasız teşebbüslerden Türk 
milletinin haberi bile yoktu. 

blılun davetine: 

Bayanlarımızı ayhk üzüntülerinden 
Knrtarao gayet 8lhhi ufak, yumu§ak ve en iace 

elbiAeler altında hile belli olouyao 

F E M i L ve B A G 1 

lstanbul Asliye ikinci 
Hukuk Hakimliğinden: 

Milli müdafaa Vvklletı tarafın· 
dan Kadıkovunr Hünkar ımamı 
Kestane sokak 2 mı rıida Velıbi 
vıne avni hanede mukim Avse a
leyhlerine açılan 520 liranııı faiz 
ve muhakeme ınasralları ve avu • 
katlık iıcretile birlikte müddeia - J 

lev·hlerden tahsiline dair yenileme 
suretile açılan davanın yapılan du
rusması sonunda ınüddcialevhler
den Vehbinin 21/10/930 tarihli im
zası noterden tasdikli taahhütname 
ile mektepten kavdının teııkini ha- ! 
linde -mekepte bulunduiu müddet. 'ı 
~ almış olduıtu maaşlan bfüı lray
dısart tesviye etmel!i taahhüt etmis 
olmasına ve mumailevhin mektep 

Çabuk ve iyi çillncmeden yemek yiyenler, 
fazla baharatlı ve biberli yiyenler, bilhassa 
içki içenler midelerıni tahris ederler. 

EK~lLIK, HAZIMSIZLIK, 
AGIRLIK ve Baş dönmeleri 

ve vemekten sonra bütün vücutte ve mided~ 
altırlık hissederler. 
Yemeklerden bir saat 9Dlll'& birer tatlı kaşıj!ı 

MAZON aluura HA~:b~ız
MIDE, EKŞiLiK ve YANMA· 
LARINI ve BARSAKLARI 

vakıın zehirim ııiderir. 1ıaSl'u 
Sabahları aç kamına alımraa İNKIBAZ! defeder. Seker b 

olanlar bile korkusıu alabilirler. ij' 
Maron isim ve Horoıı markasına dikkat. :::::>" 

talimatnamesinin 12 inci madde -
1 G • k J t 

sine tevfikan kav<lının ter!<:n ne a yrımeo U Sa IŞJ . deO • 
dair vü.ksıek levazım mektebi mu· ıs it h .. .. S lh H k k !\- ah~ e 111 esın ~ 
allimler heyetınce 5/7/931 tarı - u ana met 3 uncu u u u . Ş<· 
hind~ verilen kararııı kat'ilc"'?i' 1 Yum! Nuri ve Nejat Fikret ve .Müfide, ve. Ma•har ş,., kel , .• N"';';ı.ı~ il'. 
olduıru anlaşılmasına ve Vehbının v~ Fahıre ve th.k.en ve Tuğrul.un p,yıan ve m~tereken nıutasJrrd 0 . ~11 · 

mektepte bulundui!:u zamanda aı... tan bul Beyazıtta •ki Eınin bey Saraç İshak ve yenı 1'H\ ııı:rıntaşı pı~trt 
dı!!ı 10 aylık maa.ı::ının tutarının caddes"inde ~ki 8 ve yeni 12 kapı ve 687 ada w parsel numarıılı stıO tJ1 cilf 
5'.!0 lira oldu{!u mübrez kavd'. l'esmil rabbaı oahımnda enkaz baliııde bir bap hanenin, izalei şııyuu nnınıoJ• 
maaş bordroları tnuhtevıvatılc ta- takarrür ederek müıayedeye vazolunmu~tur .. 
hakkuk ev1Mnesine \'C mezkt1r ta- Heyeti umumiye!!lnin kıymeti muha romenesi 1000 liradlr. dl" 
ahhütname mucibince Vchbinin bul Birinci açık art!trıııası 24/12/940 tarihine müsadi! salı gunü saat ıo t• 
parayı iadevle mükellef bulunma- . . . . .. ııeti"ı , 

· . Te kadar ıcra kılınac03kt.r. Kıymetı muhanunenes1nın vuzdc yetn1UI ...... n;f. "" 
sına binaen mud<lcnbıh 520 liranın . . . . . · . 0 .-ıııxr·,, ~ 
~ ld -

19 
t 

933 
t gu tak.dırde ıhaleı kat lycsl yapılacaktır. Bu1n1adıg1 t.4kctırdc en son _.,,. •p· 

"'"a\'anın acı l!!l emmuı a-
1 

_ _ _ RCP' 
rihinden ıt'haren 100 de 5 faiıle ahhüdu baki kalmak iızere on S\İil müddetle tecdit edil~rek ık n !er> 
birlikte mtlddcialevh \'"chbiden ması 3/1/941 tarihine musadit cuma günü sHat ondan on ı~~Y k·1 t;ı.r 
tr:hsilile do.vacıva V(.rilmesinc ve cak \'e o gi.ın _en çok arttn·ana ihale edilecektir İpotek _ lh ı a1 c k:, 11 :ı: 
di(:er mü-Qdeialeyh Avs('nin taah- J aliıkadarların ~bu gıı:yri menkul üzer Jd,,.kı haklarını bu us,ıc 1... 1'ıl 
hutnam-eve göre rnüs1erek borc1u dair olan iddialarını e\·rnk.ı müı>bıte1erıle on beş gün içh"lEt bLd rı 
vc.ı. n1üteselsıl kefıl vnzivetinde ol. 

1 
Aksi halde hcıKları tapll su.; llcY"ilf' sabit Dlmadık(;::ı satış bedelin~ P:~~e l1 

maması ,.e borçlar kanununun 486 dan hariç kalaC'.aklardır. J..1uterakım bilOtnuın vergıler b(•r çJar 01s
1 c 11 " 

cı maddesince ~östcrilen ahvalin darlara ve ~eııaır,e ve va1ntıar kanunu mucibince vcrilnlf> J!zıın ıe_ıı 
hususu da iddia edılmemiş olnıası Eenelik~ taviz bedeH ve ihale pulu ve tapu masrafları mtışteriye aittıt· 
itibarile Ayşenin halen deyın ile 
mutalep olmıvacallından Avsc hak-

tt:ınunu!l· 
Satış pefin para Jle ve )apu kaydı mucibince ve ic ~ ,.c it·• 

t'ikan icra edilir. 
kındak! iddianın reddine v,.. 3073' d'' ,ooıı 
ık.urus rnul':akerh~ ~asrafI rının Arttırma ~rtna esı ı.şbu UAn tari.Nnden itibaren u-ahk.f'me ' ~ 
yarı..sının müddeialeyh Vebbive ve ı talik olunm· tur. ııeıızıd• 
var ısının da davacıya tahmiline 'ı Talip o~ laym«'!l: mııhanımenest.in yüzde yedi buçuğu n' ,ıı r• 
dair 9/11/938 tarihinde verilen 'ta- akçesini Mm'len o gür, .• ••-t« İstanbul Sultanahmette tapu bc;asının ıı;ıı" 
rar V{; bunu nıutazammın hazıne- da dairei roahsusas~da Sulbnahmet üçüncü sulh huk ' ı "'ahkcnıcst 
nin tenn izini muhtevi arzuhal t:ııe 940/33 numara ile ı: üracaatları llAn olur.c.r 940/33 -·· / 

müddeialevhlerin ikametı?iıhı ha- - s 
1 
~---· 

zıralarının rnechu!iyetine binaen A ~ 
usulün 141 inci ve müteakibi mad. 
deleri mucibince kendilerine ila -
nen teblilline ve ilim icin de 20 gün ı 
müddet tavivine mahkemece ka
rar verilıniıı ve ilam ile temyiz ar
zuhallerinin birer suretleri mah -
keme divanhanesine asılını soldu. 

ı ğundan me:okür arzııhal ve ilam 
suretinin tebliitt makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 34/345 

Alaturka Kıs.mında 

SAF • 
1 YE .... ..,.,,,, __ , 

-., 
- dl 

Muhteşem büyük su, Zengin Varyt;c l'ek yak•
0 

Profesörler heveti Avrupa dö.. 
nüsiinde Bükreşe uıtramıslar ve o 
sırada ora.da toplB.D!IDl$ olan bazı 
e<:nebi ı.?azetecilerbıl de tahı·ik e
derek Rumen gazetelerinde de Ma
kedonya ahvaline dair yazılar yaz.. 1 
dır:tna«tan ııeri durın9dllıslar<lı. Bu 
yazılar Romanya Kralm ı cıle 

dikkatine carıımısiı. Krali<:ıe (Eli
zabet) zaten. 'biraz evvel (Make • 
donvanın mazlum ( ! ) kadınları) 
tarafından «endiSine vııkl lan hl
mave talebini unutmamıştı. 

Bulı?ar profesörü ..Miletiç• in 
nvreWe bu sefer de Romanva 
Kralınm nazarı dikkati celbedilmis; 
bulunuyordu. Bull!ar muallimleri 
bu suretle Avrupanın bütün hü
'kümdarlanna baş vurmU$ w hep
sınln merhametini tahrike muva.f
fa-.1< olınustu. 

Bereket versin ki, Avrupalılar 
bunu bilivor ve ı?(ırüyordu. Halim 
Bey Avrupadan döner dönmez. bir 
müddet Selanlkte kal:ını.ş, istan. l 

Yeni amballJ "" daha mütllilmll bir tekilde 8 JiJı: ye 12 lik kutularda :ye-
.Pek mahcup olduk. Kün- niden piyasaya çıkmıştır. Eczanelerde. tuhafiye"" parfümeri maluıalannda 1 ~ fi 

sıeve çıkacak Yüzümüz vok. ve kadın berberlerinde hlzmeıle:ıne lı=r olduğunu anedeçiz. 'IJft • • Bu sevahati kcske yapmama - 'lllmı ___________ mı ________ ., ~ıı'I /Han 
hydılı:. Rezıl olduk .. • 

1 
H3vay Adalarında Bir Gece 

Revü Operet, Yazan Ziya Şa dr, 8,..ıe Şefi~ 
Rejisör : S. Attila 

DiKKAT: Saz Her aktam 6 da ha' ıyactl;p..-

O zaman Bükreşte çıkan Roman
ya 1(112letesinde: 

cBulı?arlarm hakkı vardır. 
Makedonva. Makedonvalıla • 
nn olmalıdır. Tül"klerin orada, 
Makedonvalı)ara zulüm vap
malan, haklarını ı?asbetnu! • 
Jeri dom de~Jdir'• 

Tarzında neşriyat vaptıbnı - o
rada sefirimiz ve sefaret memur
larımız bulunduıtu halde - Babıali 
ancak iki ay sonra haber alabıl -
l'Tlisti. ' 

Zaten bu müılrlet zarfında Bul
ııar ınualli"llleTi. islerini bitirmis 
ve Avrupa efkarı umtnnivesini 
kendi lehlerine ve kendi davaları 
ürerine eı:rıaleve muvaffak olm11$
lardı. 

Bütün Avrupa ııazetelt>ri: 
cMakedonvava muhtariyet 

veri1ınelidir. Bu. Makedonva
Warm hakkıdır.• 

Baslıklı vıızılarla Bulııar da -
vasmı ve Makedonvıı muhtariyeti 
meselesini iyiden ivive körükle • ı 

mekten «eri kalma=tı. J 
İşin .ııariP tarafı şu ki, bövle bir 

muhtariyete l?liva Osmanlı devleti 
<Je taraftar mıs ııibi, Selanikten 

Tarzında eevap vermisti. 
Bütün bu vüz kız.ırtıcı idare -

sizlikler, her ııün b1r başka şekilde 
teoelli eden manasız ve faydasız 
tesebbüsler tevali edip duruyor, 
ve İttihat hiiıkumeti her lliin hezi
metten hezimete, mahcubiyet • 
ten mahcubiyete düsüvordu. Mil
letin ruhunu bol!an ınüz'ic mese
leler de bittabi birbirini takip edi
yordu. 

(Devamı var> 

İstanbul Asliye Onuncu 
Hukuk Hakin· liğinden: 

Hazinei rnalıve :nuhakemat mü
diırlüi!ü tarafından Taksim Me -
zarlık sokak Talat bev apartmanı· 
(5) numarada oturan Cafer Sadık ' 

DİŞ MACUNU 
Mikropları yilzde 100 öldOf'Or, dişleri temlzler parla· 

t?r diş etlerini besler ve hastalanmalarına mant olur. 

' Her yerde OENTOL dit mac:wnvnu lırarla isteyiniz. 

lnhts.rlar u. 1 
ile Kızıltoprak Hacı Kamil Efendi 
sokak (381 numarada Ahmet Ne- I - Mevcut nilmunesl mucibince clOO> adet kıyım bıçaiı müteahhidi nam 

d . 1 h. 'k edil 1 ak ve hesabına pazarlıkla satın alınacaktır. 1m a ev ıne ı ame en a ac 
da d .. dd l hl d ç 1 II - Pazarlık 9/Xll/940 pazarteal gunu saat 14 de Kabataşta levıızım ve 

vasın a mu eaa ev er en a- . 
f S dık · t ·1 d t b l 

1 

mübayaat ıubesındekı alıın komisyonun da yapılacalttır 
er a ııos en en a res c u u. uı N il bede ö ~" bilir • 

ik "h d h 1 - umune ııoz ıeçm JU ıı ,~e . 
namamış ve ~etga 1 a n' 'C ';. rv - İsteklilerin pazarlık için tayin olun.an ıtln ve saatte teklif edecekleri 
bulunmus olduı?Undan bu baptakı i fiat üzerinden 7o 7,5 cilvenme paralarile birlikte m"2k0r komiııyona müracaat-
dava arzuhalinin on gün zarfında lan. dl293> 
cevap vermek üzere on beş l?ün 
müddetle ıliinen tc;.ıılığine ınanke
mece karar verilmiş olduğu ilan 
olunur. 940/496 

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI EKREM 

çirildiler ve bu taraflara yerleş -
tirildiler. Bu eon vukuattan sonra 
Hızır Reis padişahın emrile İs -
tanbula hareket etti. 

ali el r y rın 

Bu sebeple isJ.anı efkarı galeyana 
geluı. Narr.us ve hayatlarını kur
tarmak, dinlerinin muhafazası ka
v tıar·n~ düşercı. bir alay mağdu
riıı bır ddga arka vererek küffarın 
tecavüzleri.ı.~ k~ı müdafaa et -
meı< kaygısına düşlüıer. 

Fakı;t <ehlı isliıtrın adetleri azdı. 
Hasunlar·na karşı geleıniyecekle
rinı bili:;·orlardı. 

Hz:r Reis İstanbula gelirken ye
rine Hadım Hasaıı Bey i.>minde 
bir dilaveri vekil bıraktı. 

BARBAROSUN 1'UNUS SEFERİ 
İstanbula gelen H:z:r Reis, Hay

rettin paşa olmuştu. Kaptanı der
ya ıdi. 

No. aa \'azil.O : M SAMI KARA YEL 

1-lızır Reis Hayret!in paşa oldu 
Giirulüyor ki, meşhur An derya 

Ikrva Avruna devletleri donan -
malarınd~n mürekkep hır sürü ile 
dolıışırken ne H ·z r Reisın üzerine 
ve ne de Türk donaııınasma kaı şı 
duramıyordu. Oracıan oraya ka
çı~ordu. 

H zır Re ıs Telmc san hiıkire 'lın 
sc. harek<tını lu: ıran kı d klan 
•' ra derhal Cczaire ııele k on 
be ge!"Jaen mürekkep bir donan
ma ıle İspanya sahı !erini )' aktıraı. , 

Anderya Dorya donanmasından 
&ahillerı muhafaza ıçm dolaşan on 
beş parça g -ıv r •elen Türk 
\itptaJı.an dcrha, ha..ımlar r n u-

zerine atıld1lar. Vukua gelen kan
lı bir muharebede Andcryanın bu 
sahil muhafazasına b;raktığı do
nanmayı kamılen zaptettiler ve 
Cezaire getirdiler 

Avusturya muharebesinde mu
zafferiyei Osman· ılar1a ka_ ~ıştı. 
B· sebeple in:.,arat<r bcş,::;ci Şar
Jin muslümanlar hakkındaki kin 
ve adaveti bır kat da a şiddet kes-
be~ti. 

Artı:k .bpanyada sakin olan eh
li ısJAma etmedik bir hakaret bı
rakmanııı ve engizısvon mezalimi
ne düçar edilmedik ki.ın&e kalma
m!litL 

Hızır Peisin namı oralarda ş(ih
ret alnıı .tı. Ehlı islim kendilcrıne 
yardım için Hızır Reise hal:>er yol
Jad:lar. 

Bunun üzerine Hızır Reis ehli 
isliimı küffarın elinden halas et
mek içiiı Endülüs yakasına otuz 
altı harp gemisıle berabu asker 
yoJlaG 

Hızır Reisin Giinderdiği .'(emi -
)erden karaya bin kişi fedai çıka
rıldı. Bu bin Türk fedaısi killli • 
yelli dnşrnan kuvvetlerim taru
mar et.i \ e ehli ı..>lfunı ııemile:re 

1 yükledı. 
Bin fedP ehlı ıslı..nı g"Dli!ere yük

leninciya ka.Ju diı~dnla c;ırpıştı. 
G ·miler yedi kere tef er yapıp ls
lfunlar· a1·lı. Bu yedi kc·rc €efer es
nasında cın fedai carpı.şt . 

, Ehli ı.>lfun Afrik:ı yakasına ge-

Hayrettin paı;a, kaptanı derya
lık makamına çıktıgı zamanlar 
kaptan paşalık bahriye vekilliği 
dernek olmayıp bir nevi ordu ser
askerli~ine mukabil deniz başku
mandanlığı demek olduğuna ve 
bir iyi kaptan paşa olmak için İs
tanbulca devlet daiıelerinin r~ 
rni muamelatına vulmf lazım ol • 
mayıp <teniz sanayJndc ınehareti 
ta"'lme ve muharrbe emrinde şe
caatı kamile Ulzım olarak bunla~· 
ise Bııroaros HayrC'ttın paşada had. 
dinden fazla mevcut bulunduğun
dan oadı h, Osma'llı mrparafıor
luğunuıı en bırin • kaptan paş:ı
larır.dan addolunmak 'Ü?ere tayin· 
etıniştt. 

Barb~ıos, kap' anı de:ydlık '!'a-

SUMER 
RAKISINI iÇiNiZ-

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: . ,,ı,!" 
1 -'İdare ihtiyaeı için 700 masa 300 duvar ki cem'an bin otonıatil' uıı' 

kapalı zarfla eksiltmeye çıkanlm11tır. ••ıl 

2 - Muhammen bedel <20,000> muvakkat teminat 1500 Ura o!UPtJ~"aı )!~ 
10/1/941 cuma (ÜDÜ oaat ,11> da Ankarada Evkaf apartman P. T T. JI' 
dilrlük bi?asmdaki satın alına komisyonunda yapılacaktır. .~111bil'.,.ıl' 

3 - istekliler muvakkat teminat makbuz veya banka temıııat ın k,aıır 
nun! vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı zarllaıı.nı o gün ~a~t c15> e . ,,,,,, 

1dlr komisyona vett<eklerdir. zııtl · ııt' 
~ - Şartnameler Ankarada Evkaf apartmanında P. T. T ... JA>vıaeriJ>lleı' 

Galata, Kiirekçıler &> • J7 bulda yeni Valide handa P. T. T. levazım ayniyat tubesl müdurlu~ 
••••••T•e•l:•40834•••••••I delsiz olarak veril~ür. c7522> c1062ll• ~ 

İstanbul aaliye ikinci ticaret mahke-
mesinden: 

İstanbul limanına mensup Türk ban .. 
dll"alı Tengiz motörü.nün FethiyeJen İs... 
tanbula sefer ederken duçar olduğu 
deniz kazası hakkında tanzim ettiği 

raporun tasdikini ınotör kaptanı Meh
met kaptan isten1ekle, mahkemece naip 
huzurile ,ahi.!lcrin 3/12/940 tarihine 
müsadif aalı günü saat 13,30 d<1 din ... 
leomelerine ve muhakemesinin de 4/ 
12/940 tarihine müsadil çarşamba gilntl 

saat 13,30 da icrasına karar verilmli 
olduğundan bu hidi:-e ile alAkalı bulu
nanların rapor alınırken· bizza\ bulun
maları veya bir vekil &öndenneleri de
niz ticaret kanununun 1065 inci M. 
hükmüne tevfikan ilan olunur. 940/283 

kanıma geçer _ı::, -.mcz l(tmileri ta
m il' ve veniden ;;em'ler inşasın,ı 
bael·ya.-ak az v.ı.k;t zarfında alt
nc'ş ı,.r k;t'a büyük ve küçük ge-
11" !er meydana ~'karıp kendısinin 
ııetirdiğı on sekiz kndirga ile be~ 
diğer gönüllü korsan gemisinden 
tr:~Akitep olmak ü2ere teçhizatı 
mukemnıel seksen dôrt kıt'a harp 
P.emisındcn ibaret bir donanma ile 
(H. 9'41) senesi baharında Akde
niz• çıktı. 

Bartaros en evvel Mesina Bo
ğazının ş,rk sahilleri üzerinde l
talya m;h.tahkem mevkilerinden 
Rc:;yo kalesini almak istedi. 

Fakat, İtalyanlar kaleyi boşal· 
tıp ıçer:lere kaçmışlardı. Kaleyi 
boş buldu. 

Ondan &onra San talulaa kale -
sıne gelip hiicwn etti. Top ateşile 
kaleyi y.ktı. Sekiz bin esir aldı. 
B;r~k mal ij!tinam eyledi. 

Barbaros artık kuvvet'ni bul • 
mu.ştu. Kcca Türk imparatorluğu
nun :;;engin bazinelcrine sahipti. 
Elindeki donanma bir kıcırsan do
nanması değil, koca bir impara -
torluk donaronaııı idi. 

ll>eamı va> 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ~ 
Muhammes 

kıymeti 

Lira Kr. .~' 
1068 40 Beyo~ımda Kulotıu mahallelll nin Külhan B .. fl1' sokağında 1 (lolı:' 

h31!_~· ıı -49 
629 &il Feruzağa maha1-uıin Ttirlı: gücü sokağında eski 23 ııaY' 

50 santim ar"'1. esi<· ı9 
523 M Boğaziçlnde Sarıyer mahallesinin Hacı kaptan sokağınd• f' 

12 •ayılı ahşap hane. ıııl•" , d,. 
Yultanda yazılı gayrimenkullerin mülkiyetleri peşin para ile sP ~ıaf 1• 

. günil ·9'> müddetle açık arttırmaya lronubnuştur. lh•lesi 29/11/940 cuma (10' 
dir. İsteklil.eorin VaJui Akar ve mahldller kalemine müracaatları· 

Her ıey taklit edilebilir amma 

Bir buçuk asırdanberi tek ş~ı.ır 
rakibi çıkmayan ·rııe 

ACI BE 'I 
Mamulatı mÜıtesua ~ 

o EO 
Yeni çıkan plaklar 

SADi YAVER AT AMAN 
VE AZİZE TÖZEN 

270381 HO. OKKALI HACERİM Çankırı Va~·antı 

s A D 1°
0

u;c;~ E R A r A M A N 

270
')96 H KAYADAN Th"ER AKREP Ol·ıııı lı•'·nsı 1 

iJ O, YARİ:ll CJTJRDAK Kastomonıı \'er,·•nt ~ 
- . i 

Sahip ve neıriyab idare eden 8a9rnubarrıt 
ETEM İZZET BENİCE aa.ı 
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