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Almanya 
flalkanlarda 
hQrbeder mi? 

Yunan cephesin-· 
de son derece 

şiddetli mubare-
".."'aıı1""'1r""'cın""'1ar""'d""'a-h"""ar""'beı""'m~e .... k"'1 beler olu yor 
ııe. muvaffak olmak için 
llıılyonlarca askerin leda 
~ilmui İcap edecektir. 

erfeyin ixıfında f&I no/r. 
~Y• halletmek lazımdır: 

q milyonlarca asker ne 
11Qhıuuı11 feda edilecelr
lir? • 

Şimalde mukabil 
taarruzlara rağmen 
Yunanhlar mevzi· 
lerini muhafaza 

ediyorlar 

'~ı 
: ETEM iZZET sENtcs ita/yanlara yeni 
Ya. • Yunaa harbi kahra • takv • k t :;tQ ordusunun hikimiyeti ıye uvve -

lit , ~evam ediyor, Almany~, l • 1. 
, .. d~~·ıu lehine bu harbe henüz erı ge ıyor 
'lıl-, ale. etmemiştir. Eğer Bal • 
\~ ıt...ki Mil siyasi taarruz Al· 
~.b.~'1 mun.ffakiyeti ile neti
,1~ bulnnaaydı ltalyaııın va· 
I,"' kurtarmak tedbirleri bir 
'~~'le kadar kolayl&fllbilıı di. 
. 1 ;'•bJJı bugün böyle bir yar
·~.~bbüı edebilmesi ancak 
ı!~~ tamamında harbi gö-
~11]--... ıle mümkündür, 
Jıırıstandıuı geçmiye teşeb· 

't~rse buna herşeyin başır.da 
~. t olamamak vaziyetinde ka-

~&ıı.lavyadan geimİYe lı41· 
\i;t 0•ce Yuroslavya harbe tu
~t Ve ~u vaziyet de Balkanla
. \itti uınwniyesine harbi ya-
~·~ Uh:uebe nziyeti yalnız bu 
"lıiıı da kalmaz, derhal cihıuı 
~e lah..,:vül edebilir, 
~~ •flYanın bütün gayesi Ro • 
ijlıy~ y.rleştikten ve Balkan
ilı.e~ınde fiili bir tehdit vazi

''•ı.. tı•ap eyledikten sonra Bul-
1 

1
111, Yuıosla vy ayı, Yun an is

~is~alya ile birlikte siyaseten 
~t~e bağlamak ve Türkiye 

ıı..-.. ııuı ıiayanmakfJ. Yunan 
,"'lj •~eti; S.vyet faaliyeti, 
~ ~~ıı açık u asla değişıni
~t ıhti bu pliru tamamile a· 
~-.ı~ lliractıktan sonra •imdi şu 
~ 1.., er aual k .. ıliliğinden orta-

Y.or: 
flıı~~nya Balkanlardaki bu
tı tııi, ~aziyeti a'YJlen kabul ede· 
;ı-. leba cebren kendi anu
~1. '!eriae aetinnek istiyecek 

lı~~~ -'lınanya yeniden kan dök
\1.ıt~ ıahat kalmak, etrafına da 
~ bq •~r111ek istiyorsa Balkaolar
'lııı llliolı.ü vuiyetin olduiu gibi 
ı~:auıa razı olmak, Yunan 

~it Q harbini de kendi mukaıl
"'dt~a lerketmek mecburiye -
1 h ~. Bunun aksini yapacak 
~ ~-ı~"'Yden evvel anlaşılmıştır 
l'hı 8~Iar bundan böyle harpsiz 
,'\~~gı bir istikamete sevkedi
~ llııı •r. Balkanlarda harbetmek 
i'."lır Vaffak olmak için ise mil -
"'d1t '- askerin feda edilmesi lii· 
>ııı h, · Bunun için de yine herşe
~ı1 1 !1ııda şu noktanın aydınla o
~· , ••undır: Bu milyonlarca as
~ l 1 t Pahasına ve ne yapmak 
'\,tııtda edilecektir?, Almanya 

~1)0 ~hal olarak Balkanlarda 
"'hı~ •r feda ederek böyle bir 
, "t ~ansa dahi bunun kendi
'ııi, t•tircceği maddi fayda ve 
k~ • iledir?. 

~i~:• evvelemirde iki nekta ü
'lıtıırreuplaniırmay~ çalışmak 
~ ><u: 
a._:: llalkanlara yerl~ek 
"t,ı~lvrupa harbinin aeticesi 
-\j t nıüessir olmak., 

\,~;~llY~; Balkanlara tehdit, 

Umumi vaziyet Yuaaa. 
lılarıo lehindedir 

On iki adanın 
erzaksızlıktan 

iki üç aya kadar 
teslimi Umuluyor Bu ....,im Polonya ve Almaıı orıla)annın çaqnştıiı günlerde, sad-

Atiııa 
30 

(A ) . menin Romanya hudutlarına yaldq tığı sınılarda yirmi üç kurşunla 
uh .A. - Yunanist~n- öldürülen eski Rumen Başvekili Arman Kalineskudur, Kendisi demir 

:ak~ f1 .,:ıreb~~:ı. habkkında aıansk muhafızların şiddetli bir düşmam idi, Şimdi demir muhafızlar, büsbii
a: r erı en ...,....a ır şey yo • tün Almanyanın kontrolü altına girmiş olan Komanyaıla, onun koydnğu 

turE. eb' b' . h ,_,_, 
1
• politikanın intikamım alıyorlar. 

en ı ır aıaııs mu awn, sa .,. 
hiyettar b1r Yunan şahsiyetinden 
aldığını bildirdiği bir habere ııöre, 
Yunan kılaatının askeri vazıveti 
çok iyidir. Tafsilat mevcut olma
makla beraber. Yunan kıt'alarının 
İtalvanları püskürtmeğe devam et
tii!i ve harp ııanaimjnın artmakıa 
oldtıfu bilinmektedir. 

• 
Uzakşarkta yeni lngiltere Ameri-

bir muharebe kaya 60 vapur 
cephesi siparif etti 

Rövter aiansının Yugoslav hu - • 
dudurıda bulunan muhabm. biı • Sıyamlılarla F ıan•ızlar Ayrıoa 60 vapur daha 

sipariş edecek tün simal cephesinde, Yunanlıların b b 1 d l 
Devamı Ve diğer tel- oguomıya aş a 1 ar 
graflar 3 üncü sahifede Nevvork 30 (A.A.l - United Nevyortı: 3G (A. A.) Tas: - Jurnal 

o! Kommene gore İn&ıhzıcr Areerika 

harp aanayilno 200 milyon dolarlık si-

Bu gece yarısı 
saatler bir saat 
ileri alınacak 

Mekteplerde de 
ders saatleri 

değtşti 
Bu get'C tam saat 24 de 111emle

keti111izi11 ht!r tarafında tekmil sa· 
allcr 1 saat ileri alınacakur. l'a· 
:zartesı gününden itibu.ren memur
lar yeni .aalle 9 da vazifeye baş
Jıyacaklardır. Maarif Vekaleti de 
bir tebliğ neşrederek, evvelkı gün 
yazdığımız gibi orta mektep ve 
liselerde sabahları saaı 9 da ted
risata başlanılacağını \·e oğ)cden 
sonra saaı 15 i 45 de t;ıtil yapıla
cağını bildiı·miştir, l'eneifüsler 
kısaltılmış ve öğleden sonra mü • 
taleası yarım saat azaltılmıştır. 
KIZ TALEBELER DAHA EVVEi. 

MEKTEBE ALINACAKLAR 
ÇiCte tedrisat yapan mektepler

de sabah gruplan saat 8.3U dM der
se başlıyacaklardır. Öğleden son
raki gTuplarda ıse tedrısat giineş 
batmadan bitirilecektır. Kız tale
be öğleden sonra grupuna bırakıl· 
mı~arak sabah ırupuna alınacıık
Jardır. 

Press aiansının bıldırdii(ine ııore, 
Siyam hüküıneti Sıvam tavvare
lerinın Fransız Hındıçınısindeki Jl'lri~le bulunmuşlardıO'. Bunun 120 
a&keri hedefler üzerıne baskınlar mılyonu tayyare aanayiine yapılmış
vapnıa.kta oldui?unu resmen bildir- tır, 

.mektedır. Intematlonal New Servicein bildır-
Bır resmi teblii!, beş Fransız tav- diğme ıöre, lııgiltere bir deniz uışaat 

yaresının Nakorpanom üzerıne 
bombalar attıi!ını kavdedıyor. Si· 
vil halle arasında ölen ve yarala -
nanlar vardır. Sıvam baskunıan -
danlıitı Fransız l!enel kurmayı ile 
kı13atı uzerine baskınlara devem 
edeceğtnı b.ıldırmistır, 

kumpanyasına 60 ticaret vapuru sıpa .. 
riş etmıetir. Sıparişlerin mecmu bede~ 

l! 40 mllyon dolar tutmaktadır. 

İngilt!'l'e .hesabına diğer 80 vapur 
ln~ası ;çın de &örüameler yapılmakta
dır. 

Kasaplara gece et 
tevzii kaldırıldı 

Belediye; nakliyatın sür'atle ifası 
• • 
ıçın 20 kamyon 3 motör yaptırdı 

be.vırlı olsun• temennisile denize 
ındirHnwıtır. Mütealnben Lı1tfi Ak
sov bazı ilısai malüınat vennıstır, 
Bundan anlasıldıi!ına ııöre son bir 
yılda mez'bahada 853 •bin 180 baş 
kasaplık bavvan l<esilınistir. 

En fazla kesıro teşrinıevvelde ol
maktadır İstanbullularca en ook 
yenen et de 336 bm 949 bas olarak 
karaman ve 329 bın 4U baş kuzu
dur. 

Em •: iyet müdürü 
Ar karaya gitti 

Yarın gece her semtte 
umumi kontrol yapılacak 

Bu gece saat 24 den itibaren, hiç bir ev ve 
dükkandan en küçük bir ışık bile sız mıyacak 

Bu Hbah Vlliyette son hazırlıklar tetkik edildi 
Bu aabala saat 19 ıla •ili;yeth 

Vali Lôtfi Kırdarın reisliii.nde 
•ali muavini Ahmet Kınık, sefer
berlik müc!ürü n diğer bazı '\il
kadarlar Mıplanarak ışık söndur• 
me '\le m.Skeleme işleri bakkında 
görüş111üşlerılir, 

Apartıman, e• ve ıliikkiıılarlıı 
müesseselerin qıklannı maskele -
meleri haklwıdaki nizamname hü
kümlerinin tamamile tatbik edi
lip edilmediği hakkında yann ak
pmdaıı itibaren, her semtte umu• 
m kontrollere başlanılacaktır. 

Gerçi nizamname bu gece saat 
24 de mer'iyete girmekte ise de o 
aaatte esasen ekseriyet yatmq 
ve ışıklar söndürülmüş olduğun • 
dan umumi kontroller yarın ak
.. m ba•lıyacaktır. Vilayet kay • 
makamlıklara gönderdiği bir izah
name ile ev, dükkan ve müessese
lerde ışıkların nasıl maskelenece
ğini tekiden bilılinniştİJ' ve evvel
ki gün kısaca yazdığımız gibi, •· 
partınıan, ev aralarındaki hava 
deliklerinden de ışık sızmasına 
meydan verilmiyecek, sokak ka
pılor--n, pencere ve balkonlan· 
nın aralarından dahi ışık çıkma • 
ması için bilumum menfezler si
yah be'.< veya koyu siyah kağıtla 
örUilecektir. Elfenerleri camlan 
kovu m·avi renge boyanacaktır. 
İzahname mucibince bi16mum. 

diikkiınlRrdı her ne ekilde olur-
•A Ufsun dı.şarıva aydınbk •<>re • 
c<'k lamba yakılması memnudur. L 
Dükkin vitrinleri tamamile ma .. l 

MiLLİ ŞEF 
Alman büyük elçi· 

sini kabul etti, 
mülakat bir 
saat sürdü 

Ankara 29 (A.A) - Reisicuın
lııur İsmet İnönü bugün saat 16 da 
Almanya büyük elçisi Foa Papeııi 
kabul etmiştir. 

Bir saatten fazla süren bu mü
lilı:atta Hariciye Vekili Şükrü Sa· 
raçoğlu da hHır bnlunmuştur. 

Tünele 
yeni kayış 
ıazım! 

Belediye mürakipleri 
tünelin vaziyeti hak
kında rapor Yerdiler 
Selın meclısı mürakıplan tara

fından Tiınel. elektrı.k ve tramvay 
idarelen tarafından yapılan tel -
kıkat netıcesınde hazrlanan rapo
run .ııeı;en hafta şehır meclisine 
verildıltinl yazm~tık, 

Raoorun tünelin vaziyetinden 
biıhıs kısmında hasılatın ııeçen yı

la nazaran vüzde bır oııçuk nisbe
tinde azaldıi!'ı kavdedildikten sonra 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

l'aya blılttrnılımımı b ıuırlav beyaza boyaıuylll 

kelenınetidir. Dillliıı ve milesse
selerde ampullerin üzerine muh· 
telif renkte kiğıt yapıştırmak ıu
retile maskelemek yasaktır. Mu • 
hakkak camekanlarda siyah bu 
•eya koyu kağıtla örtülecektir. 
BALK SAÖDAN YÜRÜYECEK 
Karanlıkta halkın dalına sağını 

takip etmesi usul ittihaz edile -
eektir. Köprüde ve İstiklil cadde
ai r;ibi blabablı: yerlerde de me
mu~ ]ar bunu temin İ(fn ~ontr lltt. 
yapacaklardır. Yarın akşamdan i· 

Adam 
öldüren 
fasulye 

Bir adam dün ahç115:a 
zehirlenerek öldü 

Kücükoazarda oturan Sefer ;... 
mlııde birısi Ayazkapıda ahçı Mah
mudun dükkanına ı!iderek fasul
ya yemiş ve biraz sonra zehirlenme 
alaı.mi ııöstererek hastaneye kal -
dırılm1$SB da. orada ölınüstür. 
Ahçı Mahmudun yemekleri tah

lil içın alınmış ve kenilisi sorııuya 
çekilm.istir. 

ÇERÇEVE 

Yeni politika 
namusu 

NECii' FAZIL KISAKVREIC 

E&ki camlar çoktaıtberi lNır • 
•ak ... 

Eskiden plen hiçbir 115111 " 
alı.şkanlığı, bur;ünüa icaplarına 
göre eas kabul etmemek li-
ıı.ıın ... 

Hele politika salıasıııda, h• 
ı. p9litika sahasında!. 

tibarcu lıiçblr yerden harice ışılı 
11zmıyıacağından şehrimiz büsbü· 
itin karanlığa bürünmüş olacak • 
tır. 

Müddeiumumi 
örfi idare komu• 
tanı ile görüştü 

(Y ıı..zısı 3 üncü sahıfede) 

Gece feci 
bir kaza 

oldu 
Bir adamın ayağı 

kt:.si .d i 
Bu ııece saat 1 e doğru Şı:;lıane 

yokuşunda fccı bir tramvay kazası 
olmu.ştur. Vatman Hamidin ida
resın<lekı 58 nwuaralı Harbiye • 
Aksaray tramvayı vokusta" !ııer
ken bır adaına caromış ve yar.ı.11 
arabanın altına vm arlanarak saiı 
ava{!ı bilei!inden kesil.mıştır. Ya
ralı Bevoelu hastanesine kaldı • 
rı!m~~ll'. Kai.:lZt oenın lı'atihte ınu .. 
kün Cafer ısmmde bıri olduğu an
;aşJnuştır. 

Bugün ortalığa hakim politi
ka, bir takım ilk nıuvaffal41yet
ler kaydetmiş olsa da, sadece 
(Gangsteri, dolandırıcı ve hay· 
dut tcrtipleridir. 

(;ephcdcıı ilerlerken arkadaıı 
vurmak; arkadan sokulurken 
iki bacak arasından <'eçip cep
hede l(ÖrÜnmek; tokat tokata 
ıreldiği adamla •özbirliği etmiı 
bulunmak; sözbirliği etmiş ol
dui(u adamla tokat tokata gel· 
mel<; opüstüğü ve koklaştığı in· 
sanla ~n derin ihtilafını yaşa -
mak; en derin ihtili'ıfmı yaşadı
ğı iıı•anla öµü,mck ve koklaş
m:lk ihtiınalini daima mahfuz 
tutmak. daha neler, daha neler. 

~ltı,;' blo( ve ııantajla yerleşmek 
1 
~i. ~ndcydi, Romanyada olduğu 
~ı gi ı•lanı mu,~affakkılama?ı· 
'"•ıı re bunu bu) uk hır harp ıle 
~~ada~·· çalısına ında iktisadi 
~l;,kig dı hicbir menfaati yoktur. 
~"1 ıararı vardır. Çünkii, Al
.:"•ı~'?.u•unun girdığı her karıı; 
~~~lı ıt_zerinde ha:vat maddesi 
~·it~ ~•cbir teY kahruyuak, hic 
•ı y Jrıllulmıyacaktır. Bal~a?-

~lıcta"."l~smek Avrupa harbının 
i"l'ijlt 1 uıerintle sevkulcey$İ bir 
'ı~ lnuvafCakiyet de husule ge

l ~h,1 ı_ .\iman ordusunun farzı
ı'IJ~t'j •laraJı, hatta Karadeıılz sa
ı(:,,"k Yr Dedea/iaç, Seliailr .ri· 
•""'ııı 1Yı~arına inmesi ve hikim 
~'- ~ dahı Avrupa harbini bitir
~ ~ h •~rmak, lelıe neticelendil'
tİ'-t k ı111ından Almanyaya hiç 
~''• . •ıandınnaz. Al111anya İn· 
~ •a ~•le :vap!ıfı harbi kasanma
~ •ı,, b;, Balkanlara yerle,mİ.$ da
~ ı iıg >le bİJ' yerleşme mu vak· 

Daha bir kaç gün 
bekliyelim ! 

lsıklanıı maskelernnesı ve l<a • 
rartı1mıısı dolavısıle beledıve 11ece 
et tevziatını kak!ırnııs ve eskiden 
saa ı 24 de başlanılıp 9 a kadar de
vam eden tevzıatı sabah saat 6 dan 
on diır<I<> kadar yapmaii:a basla • 
mıstu , Naklı\'8tta aksaklıklaı ol
dull'u bakkındala iddıaların kat • 
i...ven do2Tu olmadı{(ı anlaşılmış
tır Esasen et naklıvatı bel edıveye 
gerelıdenbc•n naklıvaı hem ınti
zanıa alınmı.s ve hem de yılda 180 
bin Jıra vandal temın eden nak -
1i\t' ı::-ı \ 'al1 ve bt'ledıve reisı B. 
Liıtfı Kırdarın yerınde bır ııörüşile 
esh,"tan dlınıp sehır bütçesıne kar 
Pdılmı.stır. Bcledıye, bır yandan da 
ııı naklıve •·e.aıtıru miıteınadiven 
modern bır h.Ue ııeLırıp QO~alt • 
maktadır 

.Emnıvet müdürü B Muzaffer 
Akalın dün aksaınki ekspresle An
karava ıırtmıstu Mumaılevtı Ve
k.81.-tle temao; ederek sehrımıze dö- ;:;:===========;;;;,.~I 

Eskı politikacı, baş•urmaılı
ğı hile bıralonasa da, bunu yer
)~ bir politilı.a namusuna 
uygua şekilde yapardı. Pelitika 
diye bir ilim vardı; bir teknika 
•arılı, Bunua lıileleri ıle ciddi, 
ilml ve insani olmak ıı:ol'llllday
ılı. Esiri politikacı, zihniade hiç 
bİJ' felsefi cöriiş haysiyeti tap.
masa ıla, insan diye, millet ıli· 
ye. ~yet ıliye temel atmış Wr 
Jııiıdiaeye inaııır; lıu hidiseyi 
maskara edecek, insaııl mtieyyi
delare Wis topu attıracak cii· 
lüıtc w korkunç tertiplere lıa'° 
varmu; munffak olacalını lıil-

Bugünün politika namusuna 
göre baş kanun, ışıkları karar
mış bir şehir ıibi, ulvi veya adi 
her türlü aydınlıktan kaçmak, 
mntlak karanlıkta is görmek., 

'tıa •iden baıb birşey olamaL 
, • bir Almanya masanın ba-

(ne_ J iincü •ıı1ı.lfed4l 

Badlııderin iAkişalını ıialıa bir 
bç JÜD Jıoeklemek z.aruretıııde ol
ıluiıımıızu anlıyoruz. İtııly .. ların 
Popadet mınlakasında tıoarruza 
rectikleri dalıa düıı ••hah bildıril
dıki halde, altııaın Ü<lü de ı.u taar
ruzuu ~kürtiildiı(üııü bah<-r al
ılık . 

Ohri ~ölünü. ıarbinde bir !.ay, 
•aşma olduiu muhnkkaktır, ltnl
yanlana •imdilik bir kiıtük mu

(De11Amı 3 füıeü sahıfede) 

DÜNKÜ MERASİM 
Beledıvece 'bu ~ ıçın yeniden 20 

büvük et naklıve ika:myonıle ay -
rıca Anvansaravda B. Yakubun 
tezırMılarında Türk mühendısı B, 
Haruna üç büvUk denız nakliye 
motiıni ınsa ettırıtmıştır. Bu mo
törlerden iluncısı dün mezbaha 
m üd üru B İbrahını, beledwe ma
kın e subesı müdürü B. Ertul!ruJ. 
fen ıslerı mudurü Nuri ve dii!'er 
bazı müdiırlerın v<e ırazetecilerın 
bııltınduihı bir merasimde mezkı1r 
tezJ!ahlarda Valı adına beledıve 
rt>ıs muavını B. Lutfi Aksov tara
fından •sehırliler ve beledın ıçın 

nccPktu, 
LIMAN REİSİ DE GİDİYOR 
Lıman reısı B. Reflk Avantur 

venı Münakale Vekili ile temas el·ı 
mek üzere bu lll<saın An:lı:arava ıri· 
decektır. . 

Askere •hnan Uc· 
retli memurfar 

Seferberlik halinde; ücretle ı;alııan 

memurlarla bankalar memurlarından 

askere alınanların da maas knununda 
y:ızılı mık\3r nısbetinde ücretlcrı~I a .. 
Jabilmelerlni t~min için knnuııun bazı 
maddeleri deA"ışurilınektedir 

Şehir Tiyatroauuua 
ili•e matineleri 

TepebGfmda 
Dram 1ı .. mında 

Bu Cumartosi gUııü saat 11 da 
ve bu Pazar oababı aaat 11 de 

AYAK TAKIMI ARASINDA 

Kametli tiyatro._,/a 
Pazar sabahı aaat 11 de 

DADI 
Temsil edilec:ektlr, 

se "" b114vuramazılı. 
BuJtin ortada politika na • 

mDAı diye hir hadise kalma • 
DJ14iır, Bur;ilnkü dünyaya hi
kim İ!! ve ılİyet seciyesidi/iiai• 
aaa ilı.ti ıle budar, 

Şimdi sizinle ittifak alı.teden 
hükıimetin, ordularınızı imıla· 

da çağırdıktan sonra teslim olu
Yermesinıle; bütün hayat meY.. 
ndile himayenizi ıleruhde edH 
milletin de, bir an içinde aley -
•iniz<le başdüşmanile anlaşıver
mes.inde hiçbİJ' mani, amma lıiç 
lıir mini yok, 

Bur;üııJrü dÜJlya politikasıı» 
(Gangster) zihniyetinin idarr 
ettiPini bilmek, günün en iyi 
politikasını temsil edelıibnelı; 
içiD aaa eart.,, 

,, 
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Bagaj 
biirosu 

Boğazda 
inşaat 

"NASlHATI . 
TUTMAZSA 
Şu günlerde, gazetelerin, 

hemen bütün siyasi muhar· 
rirleri, Bulgar dostlarımıza 
sık ınk nasihat ediyorlar: «Ra
hat durun!», «iyi dii§ünün ! », 
«Maceraya atılmayın!» 

!Belediye köprüdeki ha
mal ücrütlerini mühim 
nisbctte ucuz:latıp yeni 

Kavuklu ile pişek&r 
Almanlar, D. N. B. nin şamata-

81W kili bulmamııı olacaklar ki, 
bir de Transocean ajansı peydah
ladılar. 

Boğaziçi yamaçlarında 
belediyeden izin ahn

mo:. Jı.n hiç bir inşaat 
yapılmıyacak 

Bizim Osman Cemale de

dim ki: 
«- Peki.la, bakalım nasi

hati tutarlar mı?. 
Gülüm&edi ve mırıldandı: 
«Tekdir ile uılanmıyanın 

hakkı kötektir.11 

ZAYi 

iLAN/ 

Gönderilmi9tir: 
«Yunan harbi hatladığı za

man, fatiat rüeıa11, yalnız İ
talyan askerinin kahraman • 
lığına güveniyordu. Halbuki 
çarpıtma hatlar bqlamaz, yu· 
karıda mevzuu bahsedilen 
kahramanlık Arnavutluk top
raklarında zayi olmuttur· Gö
ren varsa, insaniyet namına 
Te Romada Sinyor Gayda ad
reıine bildirmeai rica olunur.» 

50 KURUŞA 

HiNDi 
Bir gazetenin röportaj mu

harriri tunları yazıyor: cÇar
tamba pazarında hayat paha
lılığı yok •. 5 - 6 kiloluk hindi 
elli kurup..» 

Azizim, sen, ya hindi gö
memifsin, yahut, kilo nedir, 
bilmiyorsun.. En besli hindi
ler bile, nihayet 2,5 - 3 kilo go
lir. Ve fiatı da 150 • 180 ku
ruş arasındadır. Bizim Osman 
Cemal: 

- Yine ıükret, dedi, iyi ki, 
50 kuruta devekuıu satılıyor, 
d . 1 
ememıı .. 

YARIDA 
KA.LDI 

Bir deniz harbi yine yarıda 
kaldı. Sebebi malıim: İtal -
yan donanması, lngiliz gemi
lerini görünce tabana kuvvet 
kaçmıılar •• 

Kaçmakla deniz harbi olur 
mu?. Şu Akdenizde, methur 
İtalyan donanması, bu ıür'a
tini muhafaza ettikçe, harbe
demiyecek veaselim!. 

AHMET RAUF 

Yerine göre dayak lazım 
Bir ahbabımızın QOCuğuna, oku

duğu mektepte, bir tokat vurm~ 
!ar. Tokadı vuran mektebin mua
vini imiş. Ahbabımız, uğraşıp du
ruyor, nasıl olur, elendim, diyor, 
bu zamanda dayak olur mu?. 

Bizim kanaatimiz ise şu: Filva
ki mektep talimat ve nizamların
da dayak yoktur. Fakat, ya, tale:>e, 
mektep nizam ve talimatında lll<'V

J;Ut olmıva:ı hareketler yaparsa, 
ne olacak?. O zaman, mektebin de, 
tııpkı talebe gibi, talimatname ha
ricine çıkıp, hak eden çocukları bir 
az okşaması yerinde olmaz mı'. 

BVRHANCEVAT 

bir büro kordu l 
Köprünün Kadıköy, Haydarpa

şa vapur iııkelesiııde.ki hamalların 
ücrel lariielerınde belediyece yiiz
de 20 - 50 nisbetinde yeni tenzilat 
yapı.lmışl.ı:r. Dün şehir meclisinde 
kabul olunan bu yeni tarifeye ~re 
trenden vapura, otomobil veva 
köprü basından vapura el çantala
rından alınmakta olan ücret 10 ku
ruştan 5 kuruşa. bavullar i.cin 15 
kuru.ştan 10 kuruşa indirilmi.stir· 

50 kilodan 100 kiloya kadar olan 
sandık veya büyük bavullardan 
20 kurus yerine 15 kuruş, 100 kilo 
ve daha fazla olan büyük yüklerin 
-parçasından 2:) kurus yetine 20 
kuruıı alınacaktır. 

VAPURLA NAKİL 
Hamallar Köprüden trene veva

hut trenden köı:ırü üstüne kadar 
vapur parası müsteriye ait olmak 
üzere de el çantalarının beherin -
den 10 kurus. bavullardan 20 ku
ruş, orta baııailardan 30 kurus, 100 
kilo ve daha fazla ba/:tailardan 40 
kuruş ala<:aklardır. Ayrıca Köp -
rünün altında bir cnakliye bürosu• 
yapılmıştır. Esva sahipleri buraya 
müracaat edip hemen hamal bu -
lacaklardır. 

Afiıaj borçlan \erkin 
edilecek 

Şehrimizde şimdiye kadar tahalc
ku kedip de tahsil olunanuyan 
cafisai resmh bakavasının terkini 
dün sehir meclisince kararlastı • 
rılmıatır. 

ÇİRKİN İLANLAR 
Diiter taraftan beledivece mu -

vafık ı?Örülmiveeek birer sek.ilde 
yayılan. asılan çirkin ve kusurlu 
ilan ve afisler hemen beledive ta
rafından indirtilecPk. asanlara pa
ra cezası verilecektir. 
~ 

iki kilo ızmarit balığı 

Galiba, D. N. B. akim yakınla
rında dolaşacak, Tı;ıınso<.ean da bir 
karış yukarıdan Iaf edecek_ Sonra, 
bu nevzuhur ajansın [ula işkem
beden almış olduğu bir takını ri
vayetleri D. N. B. tavzilı veya tek
zip edecek. 

Yani, bu iki ajans, kaqılıklı o
turacaklar, danışıklı döğü•lü ko
nuşacaklar .. Tıpkı, eski orta oyu
nıındaki kavuklu ile pişekar gibi .• 
TranııoCMAJn daha ilk ağzından 

bunu anlıyonn. Bu türedi. Alınan 
ajansı, bir telgrafında öyle bir ~ 
vahir yumurtluyor ki, D. N. B. nin 
buna ne cevap vereceği ciGden me
raka değer bir had™'<!ir. 

Bu zıpçıktı ajans diyesiye ki: 
~ Şarkla, Türkiye derhal halli 

lizm gelen bir meselffir.• 
Daha Selamiinaleyküm derken, 

Transoceanın Türkiyeden işe baş
lamasını tuhaf bulduk. Türkiye, 
halli Iazım gelen bir mesele de -
ğil, insanın başına bir çok mese
leler çıkarabilecek bir devlettir. 

Ey acemi çaylak ajans!. 
Tiirkiyeyi Karamürsel sepeti mi 

zannettin?. 
El•vel3. büyük ve kuvvetli Türk 

devletinden bir mesele olarak bah
settiiiin için, hukuku ..sasiyedeki 
cehaletinden ve sonra da neıake -
tinin kıtlıi\ı.ndan dolayı bu sözleri
ni sana aı.-nen iade ederim. 

Türkiyenin karşısında, ayağa 
kalkıp selam ver, zibidi!. 

REŞAT FEyzl 

Terzilerin maknra ihtiyacı 
temin ediliyor 

Şehrimizdeki terzilerin ihtivacı 
olan biner yardalık makaraların 
terziler cemiyeti vasıtasile tevzi 
olunması mıntaka iktısat rnüdür
lüi"(ünce kararlasırılını~1ır. İhtiva~! 
olan terzilerin şimdiden Türbedeki 
cemivete müracaat etmelerı la • 
znndır. 

Şehicilik mütehassısı Prost Bo
liazicinin imar planını da peyder
pey haz ırlamab. başlamıstır. İlk 
defa •Emirııan. da sa.bık Hidiv !&
mail paşaya ait olan me.şhur koru 
ve dvarının plinı tanzim olun -
muııtur. Dün sehir meclisince de 
tetkik edilip muvafık ııörülen bu 
p!ı1nla sahilde oldıııkca düz ve is
kana elverisli ve takriben doksan 
metre arzında lbir inşaat sahası 
ayrılmak ve sahilde on dokuz bu· 
cuk metrelik bir yol bırakılmak 
ııoıretile korunun mütebaki .Y
kısm1 oldui'(u ı?tbi muhafaza edil -
mistir. 

YENİ METHALLER 
.Bundan başka koruya l!irmek 

için sahilden yirmi metrelik ser
best bir methal ile keza Şiş
li - İstinye volundan dahi bir 
methal bırakılınıstır. Badema Bo
liazın herhanı?i bir vamacında ev 
vamnak istivenler de muhakka 
beledive imar müdürHııi:ünden izin 
alacaklardır. ---oo---
Belediye makine ıubesinin 

yeni bi..- tedbiri 
Belediye makine subesi müdürü 

mühendis doktor B . Ertuğrul seh
rimiz dahilinde isleyen otobüsle
rin daimi bir fenni muaveneden 
~eçiri!.meleri için her hafta 5 oto
blisün muayeneye l!etirihnelerini 
ımecburi tutmustur. Bu pratik u
sul sayesinde tekmil otobüsler sı
ra ile daimi fenni kontroldan ge
çirilip halkm ve seyrüseferin eın
niveti korunmaktadır. 

Dil!er taraftan son birkaç yıl 
kinde bozuk olduklarından dolavı 
plak3sı sökülerek kazaları önlemek 
icin seferden menolunan otobüs -
!erin sayısı vüzü geçmiştir. 

* Aınerikalılar mem1eketimizden 
mühim mikt.arda tütün alınak istemek-

uğruna... 1 tedir. 
Yakup isminde biri Balıkhane. 1 KU" ÇU .. K HABERLER * Şehrimizdeki muhtelif tütün tüc-

d ik:
. k"l · ,_ l - l carları ile diğer tliccarlar hava kuru-

en 1 1 O ızmarı~ va 1~ C~ mıs ~ muna 35 bin lira teberrü etmişlerdir. 
ve vakalanarak asliy~ ~uncu ceza 1 * Beledıyelerde çalııan memur ve -=------------
mahkemesıne verilmiştır. YakuP lmili.-tahdemler hal<kında yeni bir kanun 
sor.ausunda: llyihası hazırlanmıştır. Buna naz.aran 

•- Param voktu. Balıkları satıı> belediye memurları da diğer devlet 
karnımt doyurmak. itin hırsızlık memurlan &ibi muameleye tabi tutu
vaptım!• demis ve mevkufen mu- ıacaklar. terli ve tayinleri bareme gö
hakeme edilmek üzere tevkif o • . re olacaktır. 
lunmustur. * Çıvi ıhtikarı sucile tevkif olunan 

--o.- Kamiğin muhakemesine dün asliye 

Ders paralarını vermiyen B inci cezada devam edilmiş ve müda-
konservatuar talebeleri !aa yapıtmı;;tU". Muhakeme karara kal

Konservatuar talebelerinden bir 
kısmının ders ücretlerini verme -
den müesseseden a vrıldıkları bil
dirilerek bunların ders ücreti bor
cu olan 375 liranın terkini şehir 
meclisinden konservatuar müdür
lü!iünce istemnistir. 

Kavanin encümeni tarafından ya
pılan teU<ikte bu paranın: talebele
rin mektebi terkettikten sonra ta
hakkuk ettirildiği (!) ,!!Örülerek 
dün şehir meclisince erkin kararı 
verilmiştır. 
~ 

Asker aileleri için belediye 40 
bin lira ayırdı 

Askere alınacak vatandaşların 
ailelerine ay baf!ndan itibaren nak
di yardımlara baslanılması ıçın 
!belediye bütçesinden 40 bin lira 
verilmesine dün schir meclisinden 
izin alınmıştır. 

Evlerden ve müesseselerden var
d>m tahsilatını toplamak üzere be
lediyece alınacak olan ve şeraitini 
dün vazdıi!ımız 50 tahsildar ise 
19 kanunuevvelde başlıyacaklardır. 
Bunlar tahsilatı yaptıkça mezkür 
40 bin lira beledive bütçesine, ye
rine konulacaktır. 

mıştır. * Şehrimiz dahilinde.ki otobüs bi -
let ücretlerine yüzde on zam yapıl -
ması belediye otobüs komlsyonu ta -
ratından kabul olunmuştur. Fakat o .. 
tobüsçtiler bu zammı da az görmekte 
ve yüzde 30 zam ı-;temektedirler. * Şehrimizd~ki mahalle itfaiye e
kiplerinin giydirilme masrafı bina ver
gisi nisbetinde bina sahiplerinden all
nacaktır. Şimdilik dört bin kişilik ekip 

teşkil olunacak ve ~kipler~eJ? beher l 
5arua 80 lira sarlcdilecektır. * Siüvride yenl mendirek ve rıhtım 
inşa.atı bitmiştir. * Tan gazetesi neşriyat müdürü Ue 
mczkiJr gazete muharrirlerinden Naci 
Sadullahın bir ttitün meselesi hakkın
daki yaz.ılsrından dolayı dün müddei ... 
umumililtte ifadesi alınmıştır. Yeni Sa
bah sekreteri Murat Sertoğlıınun bir 
muhakeme yazısı ihbar mahiyetinde 
görüldüğünden mumail"J'h de bugün 
dinlenmiştil". * Sümer bank yerli mallar pazarı 
müdürü Ahmetıe yünlü ve pamuklu 
müesseseln mildilrü Ömer İktı.sat 'Ve
kaletinin daveti üzerine Ankaraya git ... 
mişlerdir. Banka mamullhrun tek elden 
halka satılması ve yeni sa'tış teşkilatile 

meşgul olaealtlardır. 

POLİS 
vr. 

lV AHKEl\JELER 

İfsiz sabıkalılar 
toplanıyor 

Şehrimi2deki işsiz. güçsüz ser
serilerin. hem atıl vaziyetten kur
tarılmaları ve hem de hırsızlıkla
rını öniemek üzere pclisce yaka -
lanıp emniyet müdürlüi"(üne ı?eti
;ilmeleriiıe geçilmiştir. Bunlar em
niyet müdürlügğünden Zonguldak 
madenlerine. Anadolııdaki nafıa 
işlerine gönderilecekler ve 'bir kıs- 1 
ımı da şehrimizde beledi yenin gös
tereceği biz.metlerde calışacaklar -
dır. Bu sureile kendileri serseri -
liklen kurtarılip karınlarını do -
yurmus. para kazanmış olacaklar
dır. 
TAKSİMDE ÇALIŞTIRILANLAR 

Bunlardan 25 kış ilik bir kafile 
de dün Taksimde yol inşaatında 
çalışt:dmışlarchr. :aaşlı:rına polis 
konulmasına lüzum görülmemiş
tir. Yalnız; eski bir sabıkalı akşa
ma kadar çalışmalarına nezaret 
etmiş ve iş paydos olduktan sıonra 
arkadaşlarına: 

<- '!:faydi bakalım yatakhane -
mize gıdelim.. Herhang• birıniz 
kaçarsa bağlar götürürüm!• demiş 
Vl' hensini İstanbul cihetindeki 
yatak.h~nelerine götürüp memura 
teslim P-tmiştir. 

Son T elgraf'aa Edebi Tefrikası: 15 

siydi; fakat sert, tiz konuşan Ca
hidin değil: munıs konuşan, müş
fik, muhabbetli, aşık Cahıdin se
siydi.. Kulağına aşkını söyliyeıı ko
casının tatlı sesiydi.. Hayır, bc•na 
şüphe yoktu .. Bu ses kocasının ~e
siydi. 

misti. !(iller yüzle vanındaydi ya, 
bu kafiydi. 

Karkunç bir hayal gelip gec;.miş
ti. Normal hayat başlamıstı. 

Küçük Hamı Yavas Gel! 
SELAMI iZLE 1 SEDES 

- Burada kalacaır>rn, onun ya
n:ndan ayrılmıyacağım!. 

Burada kalmak, kocasını bırak
mamak vazfesıydi. Belki de Cahit 
birkaç gün sonra kendine gelirdi. 
Anasile babasını da üzmemiş ola
caktı. Acı acı d~nüvordu: 

- Onlar haber almasalar, duy
masalar, bilmeseler ... Ne kadar geç 
haber alırlarsa o kadar memnun 
olacai!"ım!. 
Kararını vermişti. Mah•10lan ha

yatını bir vazife olarak yüklene
cek, korkulu rüyarun sonunu bek
liyccek, ıstikbalden ümidini kes
miyecektL 

Yalnız bir m..sele daha vardı. 
Cahidin bu haline hizmetçi ne di
yecek ti? Ziyarete gelecek,~ dost
tan bu !eli.keti saJtlı.y ..bilecek 

. ~·, 

mıycıı .. 

Bunun bir çaresi vardı. Cahidı 
kandırmak ve beraber seyahate 
çıkmak, buradan beraber uz~k • 
!aşmak. .. 

Fakat bu mümkün değildi . .;~. 
hit yapmakta oldugu etiere bağ
lanmıştı. Atelyesindcn dışarı ç~
mıyacaktı. 

jale yabancı bir diyarda, sis i
çinde kalmıştı. Yüıiiyeceği yeri 
görmüyor, Basacağı yerı bilmı -
yordu. Birdenbire aklına öj!le za
manı ne yapacağı geldi Cahidi ye
meğe çağırtacak mıydı, yoksa yi
ne kendisi mi atelyeye çıkacaktı? 

Tam bu sırada kapısı vuruldu. 
jale ürperdi ve titriyen bir sesle: 

- Kim o? dedi. 
- Benim!. 
Sesi tanıdı. Bu ses Cahidin se-

- Cahil!. 
Diye haykırarak kapıya fırladı, 

açtı. Cahit güler yülü ile eş.kte 
duruyordu. Mahcup olmuş gibi, 
utanıyor gibi içeri gırmeğe cesa
ret edemiyordu. 

jale kocasının boynuna sarıla.ı, 
sevinçten ağlıyordu: 

- Siz misiniz?. Sizsiniz değil ., 
mı .. 
Cahidi içeri çekti. kapıyı kap&dı: 

- Sen misin Cahil? 
Artık korkulu rüya bitmişti. Ca

hil sordu: 
- Geceyi nasıl geçirdiniz? 
.Bu sualin ahenııinde ve sivah 

·,!!özlerin derinliklerinde bir endıse 
vardı. Fakat bu endise ile beraber 1 
derin bir saadetin izleri de beliri
vordu. Jale buhranın farkına var
dıliını belli etmek istt"Tllivordu. Bir 
sev sövlemivecek. bir ~ev sormıva
catı. Artı.'< ivi!eşmisti. kendine ııel-1 

Cahidin zihr.inde, müfekkiresin
de bir hoşluk vardı. Bunun farkın
daydı. Gece ne ya-ptığını soruyordu. 
Kendisi kütüphanesinin basında u· 
vuva kal.ınıs ve şimdi ayni yerde 
uy~ .imıstı. 

Buraya nasıl gelmişti? .jaleyi 

korkutan resim ne oinıustiı? Cahil 
ötekı benliğinin eserini nasıl 
ortadan yok etmişti? Bunlara an
cak öteki Cahil cevap verebilirdi. 
Bu Cahıdm. asıl hakiki Cahid.in bü
tün bunlardan ötekinin ne yaptık
larınclan haben bile yoktu. 
Cahıt güldü: 
- Faruk Nafizin şiirlerini okur

ken uyuyakalınısım. İl:k defa Fa
ruğu okurken uyuyorwn .. Birden
bire earip bir uvku bastırdı. Ben 
uvurken beni düşündün mü JaleJ 
('ianında uyuyordum. 

- Yanımda mı? 

- Uykunun arasında Cahit diye 
seslenmi;; ol~aydın uykumda du
yard :n. 

(Devamı var) 
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Deniz Fedaileri 
OSMANLI • iT ALYA HARBiNDE TRABLUS

GARB ve ADALAR MUHAREBESi 

Ültimatomla beraber hareket ..• 
İLANI HARP NOTASININ 

SURETİ 

%1 eyhll 1911 (1' 91181 UZ'll 

Tarabya: 

Zinle vuiülimn İtalya ....ı.
luıtcüzarı, metlıua mü[•hh•ım 
lıqmetliı kral hazretleriaw hüka
ınetinden aldtit evanıir i infaı:ea 
bbswıatı atiyeyi atı {ahimanele • 
riae beyan ile i!;:tisabı falı-reyler. 

İttihazı dereeei vücupta görü -
len tedbirlerin kuvveden fiile isali 
için hükumeti kraliycnin ahireu 
hül.-Umeti seniyyeye veutij;>i ınü b
l~t mucibi memnuniyet I-.ir cevap 
\'l•rud etmeksizin mıinkazi oldu. 

Bu ccvab•n :relmf'111c-si Trablus
gat!) ve Bingazidcki l•alyan hı
kuk ve menfaatlerinin muhafazası 
cu1rinde hit.kC..nıet ve memurj.n.i 
Osmaniye taralınılaıı lı;r çok ;:,
ncği gösterilen 6Uiniyet ile aczi 
teyit eder. 

Binaenale)·b: Bükümeti kraliye 
hukuk ve menafiinin şeref ve hay
siyet müdafaasına yedi iktidarın
daki vesait sayesinde doğrudan 
doğruya tevessül etmek mecbu -
riyetiııdedir. 

Ortaya çıkan hadiseler öteden -
beri meınurini bükünıeti Osnaaıü
ye canıbinden İtalyanlara karşı 
takiı> edilen battı hareketin geı·~i 
müclljın, fakat ıaruri neticesi ol
maktan başka bir fikirle teli.ki 
oluaaıuuz. 

iki n1en1leket r.rasında müna -
s'!batı ı11uhadenf't \o·e 1ne!'.lalenı-::t 
~u rnrelle mu'lkdi oluı:.ş oldu
ğundan İtalya hükünıeti bu andan 
itibarr-11 K,·nt!iı-.jni ~rürkiye ile ırı
li hc.rp!t- add,•ıler. :tirde vaziiilim
za ~f · ümeti metbuasındnu al ... 
dığı emre ittibaen Romadaki Os
manlı ma\ lahatgüzarına ı:ınsapor~~ 
)arının auıade bulundurulacaitını 
zatı fabimanelcrine beyan eder ve 
keııdi na•aportlarının bili.ınelıil 
irsnlini rica eyler. 
Kralıyet dahilinı!to bulunan k

b:ıai Osıne1:nİ~'cuin enıniyeti zati
yelcrt. ahval ve me5alihi için bit" 
güııa t<-lılikedeıı ihtiraza mahal 
olmaksız.n temdidi il.ametler\nc 
i-ziıı verildiğini beyana ı.iikiımeti 
kraliye 7İrde vaziüliuızayı memur 
eylemiştir. 

Ültimatom Babıaliye geldiği za
man Italvanlar Trablusta hareke
te gcçmisler, mahalli koloninin si
lahlı ıop!Lluj;u ile mucadele baş
larken İtalyan donanması Trnb
lusgar;ı önlerine ı:• · lmis . ~ehre te•. 
lim oiınasını ib :ar edo ek iki •aat 
içi::ıdc c<'·;ap verilrncs:ni isteını;ti. 

Vilayette bu talep müzakereye 
bile lüzum göriilmemiş, Trablus
ta. mevt·ut kıt'alar karşı koyınağa 
kalkı4it.ısş, İtalyan arnir!'line ve . 
rilen 4:e•.:c.. p: 

- o~rhal çekilip gitmediğiniz 
takdirde .. tesle karsılanacaksınız! 

Cümlesinden ib~ret olmuştu. 
Ve mÜ'\tc~· lt kuvvetlerin verdi· 

ği ınühl<'l tamama erince İtalyan 
donanmasnuıı ıc:t ıj? ı ateşe, Sulta-

AVRUPA HARBlNIN 

YENİ MESELELERi 

''Ciğer,, lakırdısı. 
Yazan: ALİ KEMAL SUNlllAl'l 

Bugünlerde «ciğer• SÖ <Ü çok 
kullanıldı. ltalyanlar pek vwnda 
Yunanlıların ciğerini sökcoJkıe -
rindcn bahsettiler. Bununla lıera
be. bu kabil tehditler arıık mu -
nffakiyetin nq'esile her git.ı tia
ha ziyade ilerliyen :f{unan ordu • 
sunu durduramadı. •Cif-erini d•ş
mek, ciğerini sökmek• gibi S<ider 
kanlı lakırdılardır. Hakik11t~o kuT
vetli olanlar ise böyle sözleri ağ•z
larına almaksızın da kendiıer'ni 
pekala müdafaa edPbilmi:,ı~rdir. 
Mesela inı:ilizlerin büyükJ~riııden 
biri çok evvel Akdeniz için •İn -
gilt<>renin Akciğeri• demiş. Buna 
söylemek kili. 

İngillerenin •akciğeri. olan Ak
denizi ele geçirerelr. onun t~nt.f· 
füs yollarını kesmenin kolr ' ba
şarılacak bir iş değil. Büt'ın İ
talyanların böyle •ciğer sökmek• 
taraftarı olduğuna ihtimal verile
mez. Şüphe yok ki c.sk: de:·let a
damları memleketlerinde siiı!~rini 
dinletehilseydiler İngiliz şairleri
nin o kadar çok sevdiği İlahanın 
bir gün böyle Britıınyaya k.ırp 
düşman vaziyetine ıteçtiği görül
miyecekti. Lakin artık bu mülaha
zaların da zamanı geçmiştir 
1- Tsana gölü ile Mavı Nil •a

yesindedir ki Sudan ile M.•ır •U· 
)anmakta ve bereket görmtk<~dir. 
Nilin menbaları Hı.be~ıstandan 
tehdit edilebilir; Z - Habcşistaa. 
sarkta Bahriahmere, garp•.~ yu • 
karı Nil vadiııiııe hilkiııı biL me\'-

niye kalesindeki blıraman Türk 
toı>ı:ulan ~iddetle cnap Y•mi• 
harp baılauııih. 

.... 
-3-

HARBE TEKADDÜM EDEN GCN
LERDE OSMANLI DONANMA
SINDAKİ DroİŞİLİK VE TÜKK 

FİLOSUNUN AKDENİZ 
CEVEl...ANI 

İtalyan talepleri Osmanlı impa
ratorluğunu halli müşklil bir me
sele karşısına çıkardığı o sıralar
da 327 senesinin temmuz ve ağus
tos aylarınd(l bir tar.ı(tan donan
manın tPnsiki de\':11n • di) or, di · 
ğt·r taraltan da ycui ~:.h .. ler ila 
vesile bunun iş gÖrt'~·k lı;r hal~ 
getırilın~s.ne çalınıyordu 

Baıbarosuıı. iltihakından sonra 
kuHellic<' bir görüniif arzeden do 
nannı;ının bütün Anadolu sahil 
şchir1er~ude görülmesi isteniyor, 
Do;ı.cuuna cemiyetine yardmı tc.ı'n 
birbirlerile yarış edercesine kese
lerine sarılan Türk halkı yaptığı 
yardınun yerine sarf edildiğini gör
mek, liman ve sahil şehirlerinin 
toplarla himayesini mümkün Ju
!Jıcak donanmayı alkışlamak, töh
retleci cihan tarihlerine geçen 
Türk denizcilerini alkışlamak, bağ
rına basmak iştiyak.ile arka arkaya 
telgraflar veriyorlar, Bahriye Ne
zaretine, dahiliye ve Sedarete ka
dar arzedilen bir isteğin tatmini 
de düşünülüyordu. 
Osmanlı donanmasını Akdenizde 

bir ce\·clina göndermek o zaman 
için fa vdalı bir hareket olacaktL 

Evveli: İ~i istila tehdidine dö
ken İtalyanın, Osmanlı bükümeti 
tarafından Akdenize açılacak bir 
donanma hazırlandığını &örmesi, 
geıniazıya alışını önlemek jçin iyi 
ve yerinde bir tedbir olacakh. 

Sanlyen otuz küsur senedcnbcri 
ya Haliçte pineklemek, yahut da 
Osnıanlı adaları arasında demir ü .. 
zerinde beklemekle vakit geçiren 
donanma personeli açık deniz se
y;Jıa ileri sırasında talim ve tat -
bikatlarla meşgul olacak, dolayı -
sile harp havası esen, barut k<> • 
kusu çıkaran o nazik zamanda ye
ti~mek fırsahnı bulacaktı. 

Salisen donanma sahil ~hirlerile 
Osmanlı limanlarıuda bov göster
dikçe, kuvvetli bir donanmaya o
lan ihtiyacı inkar etıniyeu bu u
ğurda seve seve para veren halla 
t.1.tmin edecek, efkdrı umuıniye
nin maneviyatını da arttıracaktı. 

Dalıa bırçok tali sebepler iJave
sile hududu genişletmeye müsait 
bu kabil mütolcalar Bahriye Ne -
zaretini donanmayı Akdenizde bir 
seyahate sevkt"tmi. ti. Donanma 
kumandanlığına miralay Çerkes 
Tahir bcv getirildi. 
Padişah Sullan Reşadın kaynı o

lan bu zatın Tiirk denizcileri ara
sında ger"k malilmat ve gerekse 
idare noktasından büyük bir şöh
reti vardı. 

(Devamı var) 

kidedir. Bu suretle inıı-'Iizlerin 
Hahriabmerdeıı nıiinakala•mı teh
dit etmek mümkün oldu~u t''bi 
cenubi Afrika tayyare yolur.u da 
kesmek miımkündür. Hatla Jlin
distanın hava yolunu da; 3- Elde 
rakamlar da var. Olçu de mev • 
cut: Habeşistan ile StJau<lakı har
tnmun arası havadan '100 kilomet
reden fazla değil. •BerbCL• deni
len havali 350, F~a ancak 150 
kilomctrt". En mlihiıu bir vol olan 
Babülmcndep boğazı ise :İ;;o kHo
metreden çok tutmuyor. Buaün
kü tanı.relerden b;c-si ile ı ~ .. t 
gidilei:ıle. ek bit yol. 

Hı:<eş" • anı elde _tnıekle son 
senelerin en büyük ufe~icı L.a ... 
sandıkları davasında olıı. ~ İta) -
yanlar için oradan umulan menafi 
yalnız bu askeri ehemmiy ••.en de
ğil iktısadl suretlerle de gözönün
de büyüdükçe büyiiır.üştiır Hal -
buki filiyat sahasında şimd;ye ka
dar görülen şu oldu: 
1- Cebelüttarık, Malta, Sü • 

Yeyş ve A.den İngilis imp.trate:r -
luğunmı yolları üzerinde son de
rece müstahkem birer mevkid:r; 
Z-- Sicilyaclan İtalyan tayya•e -
lcri l\faltayı tehdit eduek d~nd;ği 
uman İngilizler de kuvvetin , k
let merkezini daha şarka götür -
mekte gecikmemiştir. Öyte ki bir 
gün Mısırın da Libyadan ve Ba
beşistandan İtalyan tehdidi al -
tında kalacağı söylenıncc Mısır -
İngiliz menafii birleşmi, oldu. 
İskenderiyede bir üssübalıri te•is 
edildi; ~ Deniz, kora ve hava 
yollarının biç biri ihmal edilme
miştir; 4- Misli giinilmemiş bir 
fedakarlığa katlanarak İngıı;.ıer 
imparatorluldanrun müdafaası 
uğrunda milyarlar sarfelnıPklen 
çekinmemeie karar verınia1-dir. 

• • 
lngiltere'nin te11115

11..ı 
.. f. ~· 

Yazan: Ahmet Şükrll uch 
Bu

,_ . t .. lü. pakt• . 
~arıs anı uc . . JTleie ~ · 

ettirerek hal'be sürukle sün un · 
ddki mihver teı;ebbU 

0
arJlt'1". 

halde s~lik .. b~vul< ~e<Jir. 11• 
karsıla.stıgı ı?oruıınel< üclU 
mMlVa, veni niza~a v~bi ~l.l 

· iltihakı. ıb:ıs.it bir ıs ııı ,.3 1ı•:ı 
rek Bulı?aristanı avlafTI' ;o "" 
mıştı. Alınan ı?azeleler:nüclc · 
!arına bakılacak olursB~te! lıl' 
iltihak etmekle bır ::.-· 8 ıc~1 
iştirak etmek taahh . u ;:•"' 
miş bulunınuyor . .Yerı• ~ede!' 
tarlıi!ı manevi bir ceP _11,de 
rettir. Bövle olsa b;ıc;e:, bi: 
istikl.fil hakkını inkar ur 'f'c 
zama iştirakteki ımahZ ri u 
dadır. Avrupa ın illet~ 11·,~ısr 
'bir as.ırdanberi ·kan a 1 

.",. 
-~-ıerı•· · 

tiklfillerinden kerıu~ 1 \"eıtl 
mahrum etsinler? F. : pa~t. ~ 
zam taraftarlığı ve uç! 03 \"a 
dan daha şümullü bir _ııı~ak 
lfilet eder. Ve pakta ıs ~ıeti <il 
devletleri, Almanvanın [ıar1' 
yetinde İnııiltereve kars~i!Uo~ 
rükler. Bunun bövle oldıeri ıııe 
laınak icin iştirak c<Je~lıf•~ 
yen taahhütlerle b•-k ~j(.Ji 
paktın metnini oku fTlfaar,j_;', 

Bu sebepledir ki BU 
0 

ı.,. 
rafından verilen karar~ir ı~ . 
olduğunu söylemekte iz .ıt!~ 
tereddüde dfüımek ca verrfl1" 
Bulgarların bu kara:• 

0
e dC 

de Sovvetler birli~:nırı ~;ıdil"· 
wl oldu~u malWn .ıe vıriiı 
ajansının nesrivatile te 501.-ıf 

~e . 
Sovvet alikasınırı : rliıı 
Birliei Hariciye Korıı:5: p<!aJI 
mi kat>bi Sobolef tar"';30ıll1' 
gar devlet adamlarile 0 "-~ı · ··essir oitJP ı;.ı ro' 
ru.::ıı~enn mu eı. .. _ 
kat'i olarak sövlenerı:' tatl b 
hakkaktır ki Bulııar.~ııde 
beri. Rusların pek zil . r· 
ol~uklan bir mıntak~01tı 

lnı?iltere tarafından_ 1 61 
-ııa · 

na ".erilen alen~ t~so ıe ,, 
vaktınde yelı!!IDIStır. ricift.,, 
mahiveti tnııiliz h• tı' t{JI~ 
tesarı tarafından A ':3 t.ıl'" 
sında şöyle fiade ed11~1'ere~ıı' ·Bulgaristanın. tne:ıı re(1 

ınası , 
mantarına katı:lına d "'e• 
veya pasif surellc var_ •· pı~ı.~ 
si veyahut İngilterenı1' -ı '.'t 
lerin hücum evleınefTI<'· 0]jrr 
İngliterenin vazıı i-ınz3 l ııet!, 
tirak edece iti muhtefTle 113 r~ ~ 
bir sulb tanziminde.. ııu, ,,..., el 
tama.mivet ve istiklalıPi''" • 
met edilmesini teının lı~ 
geleni yapmak !nailıZ 
nin niyetlerindendır.• .. " iJI'-°' 

.. ıuııo.. ıt 
Bu garanti formu 11ra 

d . d .... ··ıd "'kleO sıı .,r enn usunu u ·cırı "e1' 
edildi.itini anlanıa.tc 1,.;;vıcn 
müstesarı tarafından ·-kg11.Jıl; 
!eri dikkatle oktıına\,,ı. lı'0 , 
ııilterenin verdi~'. t~nı 11,rcr 
lerin gösterdi~i ıııbı Tl'lcll. ıe"'t 
1 1 . f d verı .. ı 
et erı tara ın an tef1''"'ıı' 

benzemez. İne:iliı Ier vraıı ı' 60 
mekte cok ihtivatlı d~•l' ~e'.,,1 
kat bir defa bu teınıncı.ıı Jıl" 
sonra sadık kalına!< 1 lef >I 
dakarlıktan çekiırıncz t51rPe < 

b . net:c 1-'J Eiter bu bar ın j;a ,. ~ 
SlZ -muameleye maruz e:ı ııl' !""' 
hakkında Bule:arlard~31ı,ı; r-l~ 
endise varsa. bu ternbCrtar1 

artık bu endişe de 
mis o!.nıa!.dır. .. • taff·~ııl' 

Bulı!aristan mulkl en''" ~~ 
dan ve islıkliı!indede 0 1d 11l 1"1' 
sonra 1915 senesırı -ınib"cr 1r 
maceraya atılıp da ıı:~ ~( 
kasına alet olmakta;rc<>~ ııı: 
kazanamaz. Bıliıki\arb'"~ /J 
kaybedebılir. 1914 araıorl ,ı.ıı 
Bulgarlar ııibi irııP • k3~...,,.ıı 

k. atın• ••· 
manvasının te< '" . tı-1<· '. ~ 
ceralara sürüklerJl!'~rlil1 ıl!' 
ile askeri sahada ıs~rııJ ll~l 
nın ne demek old_u. biırı"', ~' 
da bizim kadar. ıVl .,,ıtlı1:, fll~ 
Hiç bir sev dei!'il~~i, ıeri jy' 
wn günlerin tecru ~el• ~,,rl 
rası . Bulı!arları bır sJıla" 
bir maceraya atılnı 

~=-~· Birimizin osr ~i 
Hıpımızıa ~ 

bl' 
Kömürü ıı•' ,,ı-', 
f 1 a ,at• ııtr 
az ay olllrıı~ ~ 

Edirnekapıda yor: 
1 

~ıısf~ 
kuvucumuz vaz~.n~ıı o'·ıl~t 

•- Beledi-ve ııarlı ~ ıJ'd _,. 
rüne 6,5 kuruS 1 c•'~eıfi 1" r 
halde. Edirnek:J:ııur,J01{ır; 
mahalle!erd~tadır- :f' eti~e., 
rusa satı.!ın~ uzerirıe ııel~i 
tanlar kam ur BU ise J31'.1' b. 
koymuyorlar- liftir· sı~' ' 
nizamına ınu~ınr<l11 ~ ı'~ 
venin. bu tar 1ııı11<1 !t"tl ;r· 
kontrol -vaııaT~i !ı~1"1 

nna olan bll eSilll 
rin önüne gectJI 

y . 



................... -. 
Almanya 

Balkanlarda 
harp eder mi ? 

Bu hafta ASRİ Sinemada ON24SAA1i 
içindeki 

Hadiseler 
<B- yazının metinleri Ana. 
dolu Ajana bül*enleıiudea 
alumu$tır.) 

BOYOK VALS 1 
FERNAND G&AVEY 
LOUİSK ltAİNEB 
MtthA. 11.0IUliS 

• •-• Her elin saat 1 de Cumartesi ve 

WREL - HARDY 
tsvtçREDE 
Türkçe sörlü kalakahalar 

Filmi 
pazar saat 11 de matine ~ 

Devlet limanlart işletme umum müdürlüğünden 
İllı:- -.-lı:ü J[eflt !>edeli Muvakkat temıoatı 

Tel.his ..... : IWAMHE& ALATU1l 

lBat....ıo.ıedeK Uvom.) 
.- •hırdniıı vakit her işpl et
tiii yerden çekileeeii cibi belki 
ır:.uti tamamiJret ve lıüübUiiiüıı
... - bıizçek faoiaklrblılara bt
laneea.ktır!. o halde ma4'll i.ktısa
ıli, ceimfi. ani, müUci, ..mi Ta 
ııevlwLce:ni lı.içlrir fayda ve lıat'iy
yet &"ettı-İyeceii .meydada va 
aııiltir olan bir ...Wyet müneeiıe
.a..ıe Almuya ae tiye mi17aalar
ea ..... feıla pu alanılı: Bal
lı:ıuılarda harbe ıi:ıitı ittir!. Al
.. ..,.., bi,.ı. lıir .faMlı:irlıiı finı
cliye bolar taalil ve iaalıım 7apt>
iuau nektalann d•~nda, bba şa
mil, ke 'in ve aiınya için daha 
lıiiytilı: na ifade eden hlr lıareket 
~ yapelıoilir lı:i onun me alduiu
•u, ne olabiJeceiiııi, hana:i prila
ra bağlı ı.uı-dutunu da yanaki 
ıazuana bıra.kı:yanız. 

Lira K. Lira ltr. 

ııı ( 1 inci wıifed.en. devam i 
~abil İta.!yan taarruzlanna rafr
ı. .ınevz.ilerini muhafaza etmek
. <>ldu,ğunu bilc!:rmektedir. 

la l1ulıarebeler şiddetlidir. Kalama 
r/' nuntakasında, Yunanlılar bu 
ıı;ı .ııeçmeğe muvaffak oJmuslar
.ı.,:U.alyanlar takviye kuvveUeri 
~!ardır. 

On iki adada 
\faziyet nazik 

~ Atina 30 (AA.) :-- Atinaya ııe.. 
~ habP.r!cre ııörc Italyan 12 atla
' llıda bilhassa büvük adalarda 
liaııvet ııiltikçe nazildesmektedir. 
tı~ro bas_ladıitı. zaman bu adaların 
la a ınaadelerı stokları ancak bir 

0 ~ •v icin kafi bulunmakta idi. 
l.ı Vakittenberi İtalyanlar b;.ı stok
ııı'' f~yC.ah bir surette akrive ede-
1.ı etııişlerdır. Bu sebeple ııarnizon
b~ın :mevcutları azaltılmıs ve bun
~ ııniktarJarı harp baslamazdan 
İ!'elkinden daha. dun olmustur. /21 mahfillerde tahmin edildiğine 
ı::ıe bu adalar iki üc ava kadar 
..,,c ltn olmak mecburi yetinde kala
·""lardır. 

Yunan tebliği 

Bu sene Amerikaya 
gönderile• altının 
miktarı dört milyar 

doları buldu 
Vaşington 30 (A.A.)- A.merika 

maliye ne:ı:aretinden bugün ltildi
rildij:'ine göre, İnciltere harbin bi
rinci yılı :ı.arfwda harp ınalzemeııi 
satın almak için miihim miktarda. 
yaptığ-ı altın satışından başka A-

merkadaki matlfıbatından31S.749.000 
bin delar sarletmiştir. Bununla be
rnber, bu devrenin nihayetinde 
İngilterenin elinde en az nalı:it o
larak 385,719,000 dolar bulunmak
tadır. Amerika bankalarında bu
lunan bu ,paradan İqiltere hesabı
na duran altınlar hariçtir. 

İngiltere impara(orluğıından se
ne zarfında Aınerikaya gelen al
Jının kıymeti dört milyar dolar o
larak talıoıin edilmektedir. Bu 
µaradan harp ınalzrn1esi sabo a
lınması iein büyiik nıiktarlar sar· 
foılilmis•e de ıneıkilr sntışların be
ddi ınalilın cieğildir. 

Pcten bu gün 
~.\tiaa 30 (A.A.) - Yunan başku
lıı lldanJıhrun dün akşamüi 34 nu
araıı tebliği: 

"'rCephenin muhtelif noktalarında 
radyoda bir 

uutuk söyliyecek evan eden muharebeler neti -
~11 olarak Arnavutluk arazisi da
.. lllde ve bilhassa Komispoli.s'in Vişi 30 (A..A.)- Mareşal Peten 
~llıa!inde yeni mevziler is.ııal e<iil- buııün saat 12.15 de radyeda bir 
~tir. İki top, müteaddit otomatik nutuk ııöyliyettktir. 
"""h ve esir elimize düsmı~<tür. \'işi 36 (A.A.)- Havas ajan~ 
~~:Va kuvvetlerimiz düş.~an hat- bi.ıdiriJ·or: •Fransa - Amerika. k"- • 
~ 1.12erinde keşif uçuşları ve avcı mitesi, Mareşal Petenin Amerika· 

r:yeler:i vaıım.ıştır. ya hitaben bir mesajını ihtiva e-
~ llü""1an hava kuvvetleri cephe c1en bir harici siyaset biilteni n~~· 
ı.,1erınde lıazı noktaları. Eoir, Ke- retmiştir, Bu mesajında Mareşal 
~· ()nva, Zanta, Leucas ve Mora - Peten, Amerikayn kari• takip et-
~n !?arp sahillerinde bazı şehir ve tiği politikanın ana hatlarını çiz-
~ !leri bomhardnnan e~stir. miştir. Mareşal, insanlığa hürmet, 

Orice nasıl za ptediJdi vatan ve aileye ıncrbuti:ıet, adalet 

\> l.ondra 30 (A.A:) _ Görkenin ve insaniyete ka~ sc•'gi hisleri ü-
ı,~ın eline nasıl gecti.iti zeriue müstenit bulnn211 büyük A-
~nd.ıı · merikQn demol<rasilerHe ayni ide
!.._,: venı tafsilat verilmek - ale kuvveti~ bag"lı k&laca•ını te-
"'"llr. Sehir, bırakılan bütün mal- • 
~ı; ile Yunanlıların eline ııeç _ laarüz ettirmektedir. 

l'I! lştır. Sebrin içi ve dışı İta! vaıı V • • J 
, Setterile dolu idi. Yunan süvarisi QŞlng;:on a 
~en İ!alvan kuvvetlerine (" { l " 
~ etmislerdir.Toplarkadınve ._ 01Jyet er C mU• 
tı~ luın da vardımı ile tepelere 

v.ı::~İ~l=:itralyö:ı yu 
0 him görüşmeler 

ııı Siinıın; hücumları İtalyan hezi- Londra 30 (A.A.) _ Amerika 
o\ etinin başlıca sebeplerinden biri , Hariciye Nazırı mL ini Saımner 
~UŞtur. ltalyanlar panik halinde Vels ile Vaşinııtondaki Sovv-et se- . 
\t ceye indikleri zaman, mer - !iri Umanski arasında yapılmakta 
td.ıde dii!er arkadaslannm imlu 
f.ı: ildığini <ırada öğrenmişlerdir. olan ııörüşmeler Londrada büyük 
ı.'.:"'•va dağlarında düsman mü - bir alaka uyandırmıstır. Londrada 
~~atını oldu.ı?u j;[ibi bırıdmıı.stır. bu ı;rörüsmelere büvük ehmnnı.i -
~ ı..,rı harap bazıları sağlam olarak yet verilmektedir. it l?eçirilen tanklar umumi paniiU Amerı·ka ordusu v de etmekte idi. Göricede Arııa-
11 IJ.t bayrağı da dafaalanmaktadır. 
~ sureti~ Yunaniılar, Arııavutlu
~ kurtarmak nvretile harbettik- hazırlanıyor 

ltalya erzak stokları 
71ğmadaa harbe ~irmif 
V~ 30 (A.A.) - Ziraat 

dairesinin nesretüiii bir bültene 
~öre, İnııiliz ablukası o kadar sık;
dır .ki. İtalyan ithalatının vüzdıe 
sekseni durmustur. Bu bal İtalyıı.
nın iktısadi bünyesini c>dd.i surette 
bozmuştur. Bültene ııöre, İtalya 
pamuk, yün, kaucuk. et. kahve. 
nebati yaJ?lar J(ibi €611Slı stoklar 
vücude ııetirmeden harJ>ı, ııirmiş
tir. İtalya, bu maddeleri karadan 
.ııetirtmekle büyük müşkülit çe
kecektir. Et ve nebati yaJ? kıtlığı 
daha ziyade hlssedilecektir. İtal
yan milleti, viveceıfuıde daha ziya
de takyidata intizar etmelidir. Et
siz g~k ııünlerin altı ııün olması 
mt.htemeldir. 

Dün de 5 Alman 
tayyaresi düşürüldü 
Londra: 30 (A. A.) - Dün Londra 

üzerinde cereyan eden hava muhar&
be.leı-inde Almanlar S tayyare kaybet.. 
mi~lerdir. 2 inıtiliz avcısı kayıptır, fa
kat pilotJan sağdır. * Ü"unk;ng 30 (A. A. - Tas ajansı 
bild.i.r.i.7or: Kansu vililyetind" petrol 
bulunn1u~tur. Mütehassıslann fikrine 
göre bu mll'ttakadan yıl~ 80 milyoo 
şişe yüsek: evsafta petrol çık.anlabile
cekt.i.r. 

_. T ' -' l~ ', ' 

Dün gece 
15 şoför 

cezalandırıldı 
Karanlıkta hızlı gidenler 
ve müş~eri almıyanlar 

tutuluyor 
Oloınıtbillerin gece 20 kilomet

reden fazla sür'atle gitnıeleri ya
sak edilmiş olduğu halde dü.n ge
ce »apıfan konrollerde buna bnı 
şoförlerin ria.) et ctuıed-i~i göriil
müşür. 

Bu suretle dün gece :oıo plaka
lı Faiğin, lSSO numaralı Mehme -
din, 2534 numaralı Sürey yanın, 
1568 numar.ılı Fahrinin taksileri 
hakkında ceza kesilmiştir. 
fuıd•köyündc Mustafanın 2630 

n11mara.lı kamyonu il-e 3995 nn ... 
maralı kamyon maskelenmemiş 
olduJd.rından bunlarda cezalan -
"1nlmııılardır. Ayrıca 5 şoför ya-
1..-m yere müşteri al-nak istenıe -
mek, hi maskelememek suçile tıı
tnlmuşlardır. Babane ile müşteri 
alnuyan şoförler şiddetle ceralan
dırılacaklardır. 

llİR :'lE HUSUSİ OTOMOBİL 
TUTULDU 

Eskişehir 15 plakalı lıusıısi oto- , 
mobilin sahibi Ri(ııt Çakırgöz y•
saı1;a rağmen otomob'lini işletti -
ğiııden dliu İstanbulda J akal.aıı -
mıştır. 

---<ooo>---

Tünele kayış lazım 

Romaayada siyıısi mevkufiana 
lejivoaeder tarafııuia• k.....
cllı;ilmesi üserme husule &eleıı na .. 
zil< vuiyet ve ........,.; endqe .ı.. 
vam. etınektMir. Leji,...a!&1ia 
hareket meı:lezi olan l'tiştWe !I 
klş.i tlaha .k11qa11a dizilm.İftir. Baa
luın arasında ıleınlr muJıafızlara 
karşı mücadele eolen sivaset. aılMB
larJ, lejiyen ... leriıı tenkilin .. s~ 
lu addedilen ıı-lia memurlan ft 

ı.au Yabudiler vardır. 
Hülı:Umetin bn siy >Si katliamı 

önlemf'k için ordunun yanhmnıa 
müracaat ettiii malô.nulur. J>iier 
taraftan lejiyon hareketinin nıüıi 
olan başvekil muavini Horya Si
ma Plöştiye (iderek, bıışkııca hi
disf'lerin ckarılmaması için lejiyoa 
şcflerile görüşmüştür. 
Romaayanın her tarafmda fev

kalade ahval tedbirleri ilaa etlil -
:nıiştir. 

Teyit edilıniy"ll haberlere ıöre, 
jileva askeri hapishanesinde 61 .ki
şinin kurşuna dizilmesi ile netice
lenen l<ıpl<ın kıtale istirak et.mit 
olan demir muhafızlardan lıazıla
r1, cinayeti müteakip intihar et ... 
misk :·diT. jilevada Kord~nenun 
katillerini öldüren grııp. şefleriain 
tabutu önünde dini bir a}iıı yap
tıl<tan sonra dağılmışlardır. 

Hü.kfunet, şimdi bu cinoyederia 
mes'ulleriw aramakla ve yeni ha
diselere mey Jan vermemeğle ça
lışmakla meşguklör. 

KRAL VE ANA KRALİÇE 
iTALYAYA KAÇMIŞLAK 

Amerika gazetelerine bilclirildi
ı'.;>'ine ı:öre, ana Kraliçe Elea r.o -
ınanyadan kaçmıştır. Kendisini 
me~·kuf telik.k.i etmekte olan oğlu 
Kral Mihaelin birlikte kaçlığı ve 
t'loransaya vardıkları tahmin edil
mektedir. 
Diğer taraftan Bükn$teld Al • 

ınan elçisi Fabricius da bugün Ber .. 
!ine \armışt.ır. Elçi hareketiaden 
evvel General Antonesku ile Ro
man~·adaki dalıili vaziyet hakknı
da uzun uzarıya gör~ınüştür. 
İTALYADA ENDİ"E ARTIYOR 

İsviçr~ıN Zürilıe gelen Aıneri -
kalı l okuların aıılattılı..larına ıöre, 
son günlerde cere,l-·an eden hidi
seleJ", İtalyada biiyük bir hayal 
inkisarı doğunnuştur. Harp tt:re
cam azalmaktadrr. 
Rö~·t~r ajansınıa :aldıjı mahi -

mata ,'!öre de, itdyanlann, imal 
cephcsinrlc Pogradci mıntakasın
da giriştikleri mukabil taarruz da 
durdurulmuştur. Yunanlılar mev
-ı:ilerini muh•faEa etmektedir. 

İnı:-iliz tayya...,Jeri Ayasaranda
yı., Draç ı;e Elbasam boıabardıman 
etmişlerdir. Son iki gün içinde on 
İWyan tayyaresi dü,ürülmüştür. 
İngiliz tayyareleri on iki adalar -
dan Leros ada~ında, La.ki \ima -
nında bulunan inşaat tezgahlarını 
da bombardıman ederek hasara ui-' 
ratn1ıslardır 

SON DENİZ MUHAREBESİNİN 
BİLANÇOSU 

ETEM İZZltT BENlcl: 

Asker gözile 
cepheler 
( 1 ind ıcıhif.o:den devam ) 

kabil taarruzla Yunanlıların ub
ınnı yolda<ıbldanaa hükmedebiliriz. 

DiğeJ" taraftan Yunan kuvvet
leriıtitı Görieenin 35 kilometre pr
binde Tinıoriça suyu ve ıiejları 
boyunca ilerlediklerini işitiyonız. 
Bu ınıntaka da Morava ye İvan 
olağları gibi arızalıdır. Onun için 
Yunan ilerley~ mümkün alduiu 
kadar teenni ile iakitaf etmekte
dir. 

Merkezden Berat istlbmetiae 
doğru devam eden Yanan ta&yilı:i 
de İtalyanların vaziyetiai pttilr.çe 
miişkülle.şti rınektedir. 

Epirdeki İtalyan mllkııveıneti 

devam etmekle l>eraber, Yunan
h!ar bu mm takada da bazı tepeleri 
işgal etmişlerdir. Yunan kuvvet -
!erinin i~l ettikleri yeai meV"il:İ
leri .ıafil avlanmamak i~n tahkim 
ede ede ilerlediklerine şüpbe yok. 

Ergiri mıntakasındııki İtalyan 
mukavemeti, bu nıınlakarun ev
velce cok ""8Slı surette taııltlm e
dilmiş olmasından ileri ırelmekte
dir. Bunun içindir ki ,Yanan kuv
vetleri b11 m .. takada olur:maia 
mecbu~ lcalnuşlardır. 

Bütün cephetle taarruzun tedri
cen inki~nf etıuc\.i Yunaa ertfusa ... 
nun kıt denilebilecek efektifini 
beyhude haream:ınıak içindir. An
cak bıı vilZİyet, İtalyanlar bir ta
raftan miiteınadlyen takviye ku'F- • 
vetJeri aldıkları içİll, daha uzun 
müddet devam edene, Yunalllı -
ların aleyhiae lıir mahiyet alabilir. 

Üaküdarda bu sabahki 
kanla Yak'a 

Üskii<!arda ba sahalı balı bir 
vak'a olmuştur. 

Osman isminde bir ""'7YU satıcı 
şiddetli ~imaidik yüzüıoden ka
rısı Zebra ile kavga etmİf ve ka
ymvaldesi de araya ciriııee bıça -
ğını çekip her ikisini de tehJi.keli 
surette yarolamışhr. 

Yaralı kadınlar niinıune hasta
nesine nak.ledilmişle.r, carilı yııka
lanmıştır. 

Nafia Vekili bu sabah 
geldi 

Nafıa Vekili General Ali Fuat 
Cebesoy bn sabala Ankaradaa teh
rimize gelmiştir. 

Zoosuld.ıılı: IHIH 'il '121 " Gıre.ım 91185 19 7i8 81 
Gemlilı: 9t71 n 'IH 51 
Mevkileri ve kqit bedellerlle muvakkat teminatıar1 yukarıda yaı.uı ut t~Kc-le 

tnpatı ltapalı zarf usullle eksiltmeye ko nulmustur. İhaleleri 12/12/~tO t>rilı"ıe 
· rutlı:7an pıel"lleJllbe &ünü saat 15 de Gala ta rıbtunındaki umum müdürli.l.k bina• 

smda toplanaaık olan satın alına ..,..,ilyonunda yapılaaıkbr. İsteltlile:iı:ı 1"ıpala 
urftanm Bildirilm vak:itt.Mı en geç bir saat evveUne kadar komisyon reisliğUMI 

tevdi etmeleri lhundır. 
Şartname "" teferrilatlan keşif bedeliniıı :püz binde be('I nlsbetinde 

muluıbillnıle ı&ru geQOD lı:om~ alınır. (llU5) 

iiiiiı 

Istanbul dördüncü icra 
Memurluğundan 

A.lunet kızı ölti Hayriyen .. tahCı tuarrufuncla lıulunup mülga 
Yetimler Sandığına olan loercuııdan delayı ipotekli bnlunan ,.e 
tamamına ehlivukuf turaıından (2800) iki bin lira kıymet tal..dir 
edilen Aksarayda Horhor eadksiııde 117 kapı numaralı arsawn a(ık 
arttır- su.tttile paraya çevrilmesine karar .,~tir. 

GAYRİ ME!\K.ULÜN 

HUDUDU: Eski J;ıulıninare yeni S.fular mahallesinde Hor
hor cnıl.desinde eski 6~ ;ı-eni 87 .kapı numaralı gayrimenkulün şarkı 
yol, ı, 33, 34 parseller, ~imali 31 parsel yol, eeııubn 1, 2, 3 parseller, 
garbi 3 ve :ıı ııanell.,rle ,.nahdut harameyn valdmclan arsa. 

EVSAFI: MezkUr ga)Tİmenkul cephe ve dön tarafı hndut kar
cir duvarla mahdut ve içinde cephe cihetinde <luvar dibinde bir 
kuyu ve metruk ufak bırhavuz ve 3 indr iki erik ltir armut ağacı 
mevcut olup boı;tan olarak kullanılmaktadır. 

1- İşbu gayrimenkulün arttırma şıırtııameei l!/U/Ht tarihin
den itibaren 38/3775 nu1Hta ile İstanbul Dördiiııeii İera dairesinin 
muayyen numaras.ında .herkeeia &"Örelıilaıesi İı;İll açıktır. İllnda ya
zılı olanlaniaıı. fazla 111al6ınat almak istiyenler, İf)>u şartnameye 

ve 38/3775 dosya nnmarasile mem llriyetiınize miiracaat etmelidir. 

2- A.rtt.rmaya iftirak içia yubncla yuıli kıyınetin y;nde 
yedi buçuin nisbetinde Pf:7 n:ra milli bir Nnhnw t..,.iaat meJı:

talıu te..-.li e'11erekür. (Madde tz•) 
3- İpotek sahibi alaraldılarla diler alilıadarlarm Ye irtifak 

hakkı sahiplerinin pyriıaenku) üzerindeki Jıaldarııu lı.uusile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarıaı iflıu ilin tarih.iııden itilıarea an beş 
ciiıı içiatle evrakı müsbitelarila lairlikta mem.uriyetiınize bildirme
leri icap ..ıer. Abi lıalde haldarı tapu sicilli ile sabit olma-lıkra 
oatış bedelinin pay!~ lıariç .kalırlar. 

>l- Giilterilen ciinde arttırmaya ~tirak edenler arttırma Ş11rt
aamesini okumuş ve ttiZllllllhı malılmaCı alaut ve bunları tamamen 
lıabu"I eınu. ad ve iilltar olunurlar. 

5- Gayrimenkul 2•/t!/940 tarihine mlisadif Cuma ıünü saat 
H detı 11 ,.a kadar İstanbul Dördüneii icra meınurlnjuııda üç defa 
bağırıldıktan ..,nra en (Ok arttırana ilıale edilir. A.ncak arttırma 
&edeli m11lııanıme11 luymetıll yüzde yetmi, beşini bulmaz veya satış 
istiyenin alacaıiına rüehenı olan diier alacaklılar bulunup da bedeli 
lnmlarm bu ıayrimeakul ile ı-in edilmiş alneaklannıa mecmu
anclan falaya çıkmınsa ea çok arttınua taahIUidü baki kalmak 
üzere arttırma ltl ıün daha temoılit edilerek 39/121948 tarihine mü
samt Paıuırtesi ciiııil sınıt ı.t den H ya l<Har lstanlaul Dördüncü 
İcra meıuurluln oduuwla arttmna beıleli aat14 iatiyenia alacaiJ,na 
rüçhanı olan diğer alikalııhmı IMı pyrimealwl ile temin edilmiş 
alacaktan meantma4an fulaya çılı:mak va mnluuıımen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini tuı-1 f'ITÖle en çok arttırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel eldaı edilmezse illal.e yapılmu ve sa~ talebi düşer. 

1- Gayrimenkul kendiaiae ibala olullM m- 4erhal veya 
yerilen miilılct içinıle parayı vermeae ihale karan fesholunarak • 
kendisinden evvel en yilbek teklifte bıılunan kimse anetmi, ol
duiu bedelle alınağa razı olıırsa ana, razı olmaz veya bulunınusa 
benıen 7 ıtün müdd•tle arttırm.,a pkanlıp eu çok arttırana 
ihale edilir. İki ihale arasmdaki fark ..., geçen ıtünlcr için yüzde 
beşten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca htikme hacet 
blmabıxın mennıriyetinıiıı;c:e al.ıacla. taluil olıınur. (Madde 133). 

7- Alıcı aıitırma bedeli baricin•e alarak yalnız tapu (craı': 

harcım, yirmi senelik n.kıl uviz bedelini ve ihale karar pullarını 
vermeğe medıurdur. 

Mütenokim verı:iler, teavinıt ve tatuifat ve delliliye resminden 
mütevellit Jıclediye rüsumu ve möteraltim n1uf icare.i alıcıya ait 
olnuıpp artt.rırıa bedelinden tenzil olunur. İşbu gayrimenkul yu
karıda cösterilea tarikte İstanbul Dördüncü İcra memurluğu o<hı
smda ;şı... ilıte w cüderilea arttırma fArtaam.,..i dairesinde satıla 

rlıti de ııöstermek istiyorlar. 
llı.o~hir .hicbir hasara maruz ka!
('""IlJS!ır. İtalyanlar. acele çekilır
..._~n tahribata vakit bulamamı:; -
\iirdır. İtalvanlar ııectikleri bütün 
ltıl~leri yai!ma etmislerdir. Köv -
~r bırakılan mühimmat ve mal
\> eVi vol kenarlarına taşıyarak., 
ı. ~nan kuvvetlerine teslim etmis-

rdir. 

Vasinııton 30 (A.A.) - Milli mü
dafaa prol{ramııun inkisafı hak -
ltuıda dün ak.sam radyoda bir nu
tuk veren Birleşik Amerika ı?enel
kurmay reisi General Marslıall ez
cümle şunları söylemistir: 

Bu.gün yarım milyoooan fazla 
ll5ker sıkı bir 911rette talim ııör -
mektedir. Birkaç haftaya kadar 
bunların adedi 800 bini bulacak -

( 1 inci sahifeden de-vam ) 
cer kayıslarının mevcudu k.;.ima -
dıiı bildirrlmekte ve: 

• Bu kablonun 1941 yılı orta
sında kullanılmıvacak bir hale ııe
aleceği talunin edilmektedir. Bin.ı
enalevb ihtiyati bir kaoblonun siın
diden temini lazım oldui!'u umum 
müdürlüite tahriren bildirilmistir> 
deııikııektc : "'r. 

İngiliz Amiraltiğinia dün n.eşre
dilen son tebliğinden bahseden 
•Deyli Telgraf. gazetesi Akdeniz
de geçrn çarşamba ıünü Sardunya 
adasnın garbinde Lıgiliz ve İtal
yan fıloları arasında vukua gelen 
mulıerebenin bir bilançosunu ya
pıyor. Bwıa göre, Littoria sınıha
dan 35 bin tonluk bir zırhlı, zeo 
milimotrelik toplarla mücehhez 
10 bin tonluk üç knı'l'a2ör, 150 mi
limetrelik toplarla mücehhez da
ha küçia bir kruvnör ve iki ler
piliı hasara utra.mıştır. 

Müddeiumumi örfi ida
re komutanı ile görÜ§tÜ 

ca(t ilin olunur. 138/3775 

Yunanistana sıhhi 
ttıaııeme gönderiliyor 
lııı 'tondra: SO (A. A.) - Reuter ajan
<\ 'n öirendlğine Ci5re, İnıı!ltere Ta 
~·~likao :ıcızılhaçlarının işbirliği Yu
~ ı..ıst.ana ILalyan taarruzunun bida,.e
~. • liizuın C15sterilen tbbl malzeme
~} sur'atıe s~vkini kola,""laShrntL"ltır. Bu 
'rnenln Ingiltereden sevkine te
~ l etmek ceciltme,.I mucip olacalı:
q~~a man.i olmak Jçlıı İskenderiye
ıı,. 1tıci!iz kwlhaçına l<!Jira!la tall
btı.t t Verilerek Yunanistan& icap eden 
c.., flrı malzemenin ıönderilmeai bil-

ilıııiıtL ' 
>;u•rika KızılJıaç cemiyeti İskenderi
... •.tı bu sureUe sevkedilecek ırıalze.,.n. 
h Ut Yarısını ,.erine koymayı taah-

C~ •tm;,t.ır. Bunun neticesi olarak 
Lı,. derilen e!j:ya ve malzeme halen E
'I °"ı>lıesmde Yunan Sllıhat .servisinin 
~ "'~· bulwımaktadır. 
anada Milli rf.üdaf aa 
Nazırı Londrada 

ıı l.o~dra 30 (A.A.)- Kanada mil
~.~udafaa nazırı Ralston ile ge
~~ ll?nıay rei•i General C..erar 
ll lı. Londraya vasıl olmuşlardır. 
ti'i:1ar İngiltere muharebesinin ne 
lıı ~~artlar dairesinde cereyan et
·~~ te olduğunu yakından tetkik 

'lllek iizeM .ıelm.işludir. 

tır. Eskiden mevcut olan natamam 
üç fırka yerine buı?iin 18 fıcicanın 
talim ııömıekte olduihınu ve bun
ların pek yakında 27 ve balii ola
caklarını da ilive etımistir. Geçen 
yaz mevcut olan w son derece iyi 
techiz edil mis bulunan >beş hava 
müdafaa alayının verine hURiin 22 
alay mevcut bulunmaktadır. 

lngilterede iaıe 
vaziyeti 

Londra 30 (AA.) - Reuter a
iansının Parleınento muhabiri ya-
zıyor: 

Ticaret filosunun ui(radığı za -
viata rail:men 1'oi icin 41ıda madde
leri hakınu.ndan hi<ıbir endi$1! ae
bebi mevcut değildir. Vesika usu
lünün ııenisletilmesi muhtemel ol
makla beraber \>u hususta henüz 
hkbir karar veril:ıııi.s dej!ildir. 

Hükı'.ımetin yiyecek maddeleri 
haı<kındalri siyaseti süt, patate., 

bui?dav. sebze ıtibi en lüzumlu mad
delerin İn.ı?ilterede istihsalini istih
daf etmektedir· Hedef, zıraati -ya!
nı.z buıtünkü ibtiyaclan deki! iıı -
tikbaldeki ilıtiyaçlan <hı karşı.la -
arak icin sal!lam temeller üurine , 
istinat ettinnektedir. Nışuvmın j 
~li taarruzlaruuı ra~ vi -
vecek maıidıelm ftzirei iyidir_ _ 

Umum miıdürliilf kaVls w diler 
cer aksamının şimdiden teminine 
calısaca.ktır. ----<>----

Halka ucuz eşya 
satılacak 

Devlet fabrikalan mam.ulitı ay 
ba$ından itibaren bir elden satıla 
caktır. Bu suretle balkının daha 
ucuz eşya alabilecektir. 

Sterlinler ödeniyor 
Memleketimizde mev=t ster -

!inler Merlrez Bankasınca t<ıplanıp 
Londraya ııönderihnisti. Bunların 
ödenmesine pazartesi sabahı Mer
kez Bankasınca başl:arulacah öii
.renilmistir. 

Viyana v~lisi Bükre~e 
geldi 

Bllln'CI: 30 (A. A..) - D. N. B. ajan. 
• bildirir><: 

'Yiyana ftllııl Baldur Von Siralıt ile 
..., w1 aosyaıı.t parfuio.iııı. yabancı. 

teıııD16t .... i B. Ribrd Bohle dün laJ"" 
7are ile B&ltret hava meydanu>a .aı
,...-ı etnıiflerdir. 

İtalyan filosunmt nereye iltica 
ettiği malô.ıa 4eğilse de, bir saat 
devam edea muharebeden Mara. 
bu filonun Sardunyada bir limana, 
yahut Kagliyari limanına iltica et
miş olması muhtemeldir. Bnara 
uğrıyan ııemilerin buralarda ta -
nür edilmesi mümkün delildir. 
Napoli ise 300 mil mesafedeclir. 
HÜR FRANSIZ KUVVETLERİ 
General Katnmbun yakın şarkla 

Balkanlar ve Kızıldeniz mııı.ta.ka
larmda asker ve malzeme n-ı.. 
lerile meşgul olmak ve bunları 
tanzim etmek üzere hiir Fraruu
lıınn umumi murahhası alarak ta
yin edilmesi Kahirede büyük bir 
menınuruyetla karplaıunıştır. 

General Katnıks umumi karar
ıtih olarak Kahireyi intihap etti
ğinden, l\lısa, hür Fraııs.ızlar da
va~ına yardım içia ıeniş bir para, 
insan vo teşkilat m ... kezi olacak
tır. Bıı merkeze yalıuz Balkanlaf'o 
dan, Yııııaniıtandan, Türkiyeden 
ve Afriltadan deiil A ..... traıyadaa 
ela yanloa edilecektir. 

Müstakil Fransız tjansı Afi ı.u. 
diriyor. 

Hür Fransn kuvvetlerillia umu
mi karargilııaodaıa öğrenildiğine 
ıröre Dö Gol emrinde balen 35 biR 
as.ker, 1000 tayyareci, :!9 harp c.
misi ve ceman 550,000 ton hae -
minıle 60 ticaret vaııuru mevcut
tur. 

Mücldeıumumt Hikmet 0..t düıa 
idi idare komutanı Karreneral 
Ali Kisa A.rtunkali 2iyaretle bir 
buçuk saat ıöro.ınüştür. Bn cö -
rüşmeole .. 1teri mıılıkanelere O. -
tikal edecek ıaclann mahiyeti " 
..,ıırimizia -Yit vaıı.i)'eli liri! -
flllınii4tür. 

Muhtelrirlerin askeri auı1ı1ı:,,_ 
tere verilmeleri için milli korun
ma kanınınna sür'atle 'bir madde 
ilbe edilecefi söylenmekfeıliı. 

1648 m. 182 Kc/a. 129 Kw. 
r.A.P. 31.7 m. JMi5 'JU./s. 120 Kw. 
r.A.Q.19.75m. 15195 Ke/L J11 J[w. 

Saat ltl..00 Prn«ram. 
18,00 Caz orkestrası. 
18,40 Türk müziti. 
19,00 K<>tJUSma. 
19.15 Solo şarlalar. 
111,30 Haberler. 
19.~ Fasıl h~ti. 
20,15 Radyo ıııızeı.t. 
20. ~ Sarlolar. 
21,16 Konuşma. 
21,30 Sa. Od<estra.. 
12,30 Habl!rier .• 
22.50 Dam mjjzjl;i 
1U5 Kaı>--

1 Askerlik işleri l l ft'Jı 
· B~r~~:~~et ~ 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA. 

1 - Okur nz.arlıbna dair ~ 
:ı..... bulunanlarla lise. orta ve 
ilk mektep mezunlarından 20 - 40 
..,-asındaki bayanlara mah9US aıılterl 
hastanelerde ~ de.fa açılacak 
olan yardımcı ve hasta bakıcı. hem
sireler kursuna iştirak etrnelı: isti
venlerin kayıtlan vapılmelı: üzere 
birer vesikalık folojırafla şubemi
ze her ııün ve saattıe ıi!ahen müra
caat e1meleri. 

2 - Bu kurslara iştirak edecee 
bayanlara kiurs sonunda Vekilet
ce dilıloma _.:ileceii P>i bir QOlı:: 
rüchanivet ve imtiyaz hakları da 
kazanmıs olacakları iJ.an olunur. - -

" • Si.ııara içenlere ook mühim • 

Antinikotin Dili ı 
Nilmtinl kAmUm bert.rnf eden 
Dünyada ~e müslalızardır. 

Bütün tülüncülerdc satılır. 

Kutusu 12.5 kuruştur. 
Toptan satı;ı yerl: ~ta Rıh

tım boTıı No. 33/2. Tel: ~93 
PİK.KAT: DİYİ markasma dik -

• !aıt ~ Taklidi çıknu:br. 1 
Sakının ıs 

saat 16 da, gece %0,30 ela 
Camartesi günii ciiadiia 

AYA.it TAKIMI AllASINDA 
P- ciiaii saat 11 »e 15,30 da 

~am %0.30 da 
AYAK TAKiMi AKASINDA - ... 
KOMEDİ KISMINDA 

Puar ı:-ündüz saat 11 de ve 15,39 da 
Akşam saat 20,30 da 

DADI 
Şehrin her tarafına otobüs temin 

edilmi6!i.r. 
••••• 1 ••••••• 1 ......... .. 

Üç randevucu kadın 
tevkif edildi 

Randevuculuia tekrar başhyan 
Madam Atina ile kardeşi Katina 
ve vasıta olarak kullandıiı Madam 
V•sililı:i dün öğleden sonra ad.h
ye)e verilmişler ve sorguları ya
pıl>p tevkif edilnıi,lerdir. 

Madam Atina eorguırunda: .u. 
nim beyurlmilel şöhretim v~: I!) 
Kalina ile Vasifiki hundan istila· 
deye kaikısıp ev açmışlar. KıJJ.o
ratlar Va>ililı:inin üstünde".-. de
mi•tir. Dava mevkufen ıröruJ~,,ck
tir, 
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Emlak ve Eytam Bankasından 
Esaı No. Yui ~)•di Neı'i Ye.. Dqıo

but ıılıo 

1717 hWı, ıı.tulaT a&. - cad. 
E: •:ı, Ye: 56 IOl.-

1799 Ymllı:aııı, Yalı """"-~ 
sok. E: 48 Mük. Ye: 71 11.- Ana ll Jııl2 ••• 1111 Beyolhı, Tatavla, Y•h h !k 

Bu akşam o.ı.ı_,..,. Garden (mrıct Paıb;Jıama> .ıonı.nr -- lçdryar 
KreJ~i HAMiYET YOCESES 

aoıkaiı EB: 1, Yeni 3/5 45.- Ana '5,31! ıu 
1147 Yenikapı, Yalı noh. Kmnal ve J[ulübdi ··- ı 

• • Hı- 'hnhurl STAI.AHADDiN PINAll, ıı:...rıanl KECATİ TOKYAY, Pi7anisi nvzi 
ASLANGİL ve u1r;adaşlanmo • z he,>etlne iftiralı: edenler: Klarnet SALİH, Ne'J' 

NİHAT, Olru7ucu ba7lar: Akaara71ı YASAR, HAMİT DİKSES, Okuyucu 

ba7ıını.o..: FAİDE, KELAHAT, İzm.irll CAN BELKİS 

Namık Kemal cad, Ymi 701 Eoı: Bootaıım 
ı,,, y.,. 211 us~ 15/iSO H. 1820 Kil 

111411 Ymilaıpı, Yalı Malı. Jtumeal ooıı:. 

El: lM, Ye: 209 41~ Ana 
ıeu Yeniltapı, Yalı mah. :ıtmmaı "'*· 

ı:.: 102, Ye: 211 23~ Ana 
1151 Ycnllı:apı, 7alı Malı. :ıı:mmaı -'*· 

ı:.: ıu, Ye: 189 25.- Ana 
1H2 Yenlbpı Yalı mah. ıı:..-1 "'*· 

•: 230, Ye: 11 45.- Ara 
1163 Yellı:apı, Yalı mah. Kalıran.et 

4Pofldn:b ook. :&: 111, Ye: 32 54.- Ana 
11$4 Ymlı:apa, Yalı malı. Davutpqa 

i*elesl IOlı:. Eıı: 31, Ye: 27-29 115.- Ana 
1151 Yeııliıapa, Yalı mail. ıtumoal .... 

•: 121, Ye: 187 37- Ana 
taşe Y..ııı:apı Yalı mah. :ıı:~ -. 

J:o: lif, Ye: 128 -«.- Ana 
111'1 Ymllı:aps Yalı ımlı, ıı:umııal ook. 

:r.a: 100, Ye: 213 29~ Ana 
1151 Yenli<apı Yalı malı. )[anısal ııolı:. 

F.o: 108, Ye: 205 22.- Ana 
ıııııı Yenllı:apı, Yalı mah. Karalı:07a , 

eılar ve Ilelirm•n aolı: . Es: 34, 
Ye: s• 22.- Ana 

1MG Ymlkapı, Yalı mab. Po$klrci solı:. 

Eıı:, Ye: il 29- Arsa 

1881 Yonilı:apı Yalı malı. Peşldrcl 

ooıı:. ı:..: 7, Ye: 1 48.- Ana 
UOJ Y milı:aps, Mimar Kemalettin 

miıh. Es: icadi7e, Ye: Nişanc:1 

bostanı ııolı:: Es: 29, Ye: 62 37- Ana 

ısa Yenilı:apı, Yalı mah, Alboyaoı-

lar sıok. El: S8, mük. Ye: 10 G6.- :Ana 
11'4 Yenilaıpı, Yalı mab. XAtlp ita• 

sun bootam sok. ı:a: 11, Ye: U 40~ :Ana 

18'5 Yenikopı, Yalı mah. Kumsal .oıı:. 

ı:a: 218, Ye: 33 32.- Ana 
lBGS Yeniltapı, Yalı mah, :ıı:umsal ııok. • 

Es: 132, Ye: 181 25.- Ana 
1U7 YonJlrapı, Yalı aıah. Xumııol sol<. 

lEs: !~, Ye: 187 

1861 Yenikapı, Yalı malı. Pe~ 

IOlı:. Es: 11, Ye: 20 

1870 Yenll<apı, Yalı mah. Kwnaal IOlı:. 

11'.ıı: 124, Ye: 17 

u.- Ana 

81.- Arsa 

411 IO UO 

33 )ıU uo 

24,50 ID 6.-

411 ın ·~ 
1H M2 10,80 

115 !ıD ZS.-

2'1,50 !ıD 7.40 

Z9 .M2 uo 

19,50 1112 uo 

21,50 M2 <L40 

29 w ı.ao 

411 M2 •.:ı:o 

18 M! 19.20 

40 M2 9--

32 M2 B.40 

24.50 M2 1.-

28 M2 • 1.80 

81 ııo ıe.ıo 

3UO M2 

Bu -1siz su IMıTelini masllı:i ..,,,_ ~ hallı:ımıza hararetle tevsi;re ederia. 

(SATILIK ECZAHANE) 
Sultanahmet Sinci Sulh Hukuk Hakimliğinden. 

Ôlümü üzerine terekesine mahkememizce el konmuı olan 

Eminöaii eczahaneıi ıebibi Eczacı Hüseyin 
Onar'• ait olup mahallen vaki istimlak aebcbiyle halen Mey-
dancıkta Sadıkiye hanı altında bulunan Ecza
hanesinin terekenin tasfi7eıi zımnında bilmüzayide satılmı>
sına karar verilmiş olduğundan meYcuduna 17.000 lira kıymet 
taktir edilen mezkur Eczahanenin biriaci açık arttırmasının 

3 I 1 I 941 tarihine müsadif Cuma günü saat 
14 den 16 ya kadar mahallen icra kılınacağı ve bu müı:ayide
de teklif olunacak bedel; muhammen kıymetin 0/0 75 ni bulmadığı 
faktirde ihale yapılmıyarak ikinci arttırmasının tarihi mezkurdan 

gün ıonraya müsadif 13 / 1 / 941 Pazartesi günü 
saat 14 den 16 ya kadar aynı suretle icra kılınacağı ve 
daha ziyade taf .sil it almak İa;teyenierin 937 /1 doııa numarası ile 
mahkememize müracaatları ilin olunur. 9l.7/1 Tereke 

Teknik Okulu Satınalma Komisyanu 
Ba~kaalığından : 

1 12/12/940 tıtr.ı.ine rasUıııan perıembe ıönfi saat H de açık eksiltme ile 200 
1172 Yenlkaın, Yalı m.ı.. Alboy..,. 

lar ve Detırmen oo1L ı:a: •a, 
Ye: 07 

llH Fatih, llıluratpap mah. Tanbw1 
Cemil solı:alı: Es: 8, Ye: 10 

1875 Ymllı:apı Yalı mab. Albo7acılar 
w Delinz>en IOk. Es: 81, Ye: 55 

71.-

88 M2 

78 M2 

batt...,.iye satın ahnacakur. Tahmin bedeli 2500 lira ve i11ı: teminat 187 lira !!O lru-

13 20 ruştı.ır. Şartnamedne ıöre ihalesi OOmiişsuyunda yüksek mühendis mektebi mu
hasetwshıde toplanacak olan komisTm>Wn uzda 7apı1ııcaktır. Şartnameyi &örmek ve 

ilk teminat yabrmak isÜ)'en.lerin ek:ai.ltmenin 7aplacatı t(iDden bir cün evve

line kadar herliln Yıldızda bulunan okulumuza ve eluillme günü de belgelerile 

11.tlO 

2683 Eminöo.O Sandernir mah. Kaıt. 

larcılar, Kıble çe~ınesi caddesi 

Ali- bun Wıt Irat: Eıı: 31 

tal 38 

1$.-

192.-

18 MJ 

Oda 8.80 M2 

Yukarda adreol ve ta!sllllı 7azılı ıayri mmtuDer açılı: arttırma 

•e pq:iu para ile ab.lacaktır, 

3.1-0 

118.40 

wu1ile 

İhale 8/12/940 cuma (ilnfi uat 10 dadır. Mllza7ede IJJ'8sında verilen bedel 
mukadder )uymeti geçtiği takdirde taliplerin depoZ:itolannı yüz.de yirmi nisbe
tinde tn:;J'Jt eylemeleri ve mühür kullananlaruı mü.hlirlerlni noteı·den tasdik 

ettirmeleri Uzımdır, 

blrlilı:te 7ükııelı: mülıendıs melı:tebme ceimeleri. (11221) 

lstaabul Ziraat i'fle~tebi Satınalrna 
Komisyonundan : 

Mikl.rı btlıeH 

Lira Kr. 
90 ta1um 23 00 

ilk Eksi tınenıa 
le• .natı T eriiıı .Sutı Şekli 

Lira Kr. 
Harict elbi"e 
Palto ımal.y .. ı 37 adet 8 00 177 4a IS/lZ/HO 
İş ayakkabı.ı 90 çı!t 7 50 SO 82 13/12/940 

14 
14,30 

Açık 

Açık 

1 \postal) . . . . . • 
İ:ıbu emliki ntın alacaklara §tıtı bedelinin bir kıs.mı mevzuatımız dairt"- ıstanbul zir;ıat mektcb:nın cıns mıkdarı yukanda yaulı ıhtiyacııun 13/12/940 

Binde ikrn edllecelinden bu husu:;ıta izahat almak istiyenlerın pey akçesi, nlılu.s 1 tarihine rasthyan cuma günü 5aat 14 de Beyoğlu İstiklal caddesi 349 numarada 
tezkerem n Uç kıt'a ıotoırafla bırlikte bildirilen sün ve ıaatte şubemiz emlil.k. 

1 
lis'el~r muhasebeciliğınde toplanacak komisyonda açık ekailtmcsi yapıla~aktır. 

serviaıne ıelaı.eleri. c.831> c10801> lsteklilerin belli sJatten evvel muha·;ebe veznesıne yatıracakları ılk teminat 

~İİiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ iiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiİİiiİİiÜİİİİ-niiİİİİiı makbuzu ve 1940 maH yılı ticaret odası ve.:;i kasile bil'Jı.kte eksiltme saatinde kom is-
~ 1 yuna müracaatları ve evsaf ve prtnameıeri her etin adı seçen muhasebecilikte 

Hakk ile kazanılmış bir şöl-ıret ' görüp ögrcnmeıeri •11169• 
-::==;;:=~~~-:-=:-".":-'.'-:===a;;;-

A L /• M U H j D D j N 
1 

- SAGLAM DlŞLERveAGIZ BAKiMi MUTLAKA 

, IDA DIS Sl.JYQ A A c 1 B E K i R 1 iLE TEMİN EDİLİR .MUSTAHZARIN MAYİ HALİHDE DLMASI DOLAYISIL~ 
------------------ 01 ETLERiN EN DERiN YERlERiHE 6iRIREK ANTISEPTl!,J_ESiRINI YAPAR ==~~~~~~====~====~;;,;;;;~~ 

YAVUZ SULTA SELiM 
Halif elf!r Diyarında 

No. 57 Yaun: U. SAMI KARAVEL 
~ ............ ıillılıiıi ... ıııiııiııı:ılııl;----------.,, 

Kral donanma içinde bulunuyordu 
Tunwr beyi Anderya Doryaya 

fi)yle haber yollamıştı: 
- Zaten ben Barbaroou tahtı 

tazyik ve muhasaraya al!'ııışımdır. 
Karını itmam pek iw)a) laştı! . 

Diye Andeı;yanın gayretini teş
clide çalıştı ve bu suretle Anderya 
donanması dahı Tunus sularına 
do~ inanarak koştu. 

Barbar06Un üzerine ııAJen lruv -
vetler büvüktü. Papa, İspanya, 
Portekiz, Sicilya, N apoli. Ceneviz, 
Malta kuvvetlerı iştirak etınJşti, 

i.sı>anva kralı besmcı Şarl dahi 
donanma ıçınde bulunmuştu. Çün
ı,...-:. Q.,. ..... ~ ·n ... _ı1~ • ,atı CO 'fll('İn~~ 

Cezair ve Tunus gibi Afrika sahil
lerı Türk imparatorlu~na ilhak 
edilmiştL 

Bu ııebeple Afrika sahillerinde 
bundan 80nra İtalya ~ İspanya 
ıçin yer kalmarıınıtL Omitleri malı· 
wılmuştu. 

Barbarosun fütuhatı İtıılya ve 
İspanyayı mahvetm.ış bulunuyor
du. Beşinci Şarl Tunusu tekrar el
de etmek için her türlü fedakarlı
ğı y;qımaji;a hazırlanmıştı. Çünkü, 
Afrikadaki müstemlMelen tebli
k~ye düşmüşt11. 

İşte, imparator Şarl Anderya 

toplıyarak kendisi de içinde ol -
duğu halde Barbarosun üzerıne 
yürüdü. 

Şarl ve Anderya Dorya Barba
rosu mahv ve peri!;iVcn edecekler, 
Tunusu da fetheylıyccülerdi. 

.Mütteiik donanma (E. 94;!> se
nesine tesadüf eden on altı hazi
ran günü Avrupalılar arasında 
Gulet ıstihkiımatı nam.'le ~tihar 
eden Halkulvad kalesı önüne gel
mış ve limanın yan torafına de
mir atmı.ştı. 
~inci Şarl ve Anc!cıya Dorya 

karaya asker çıkarmafla başladı
lar. Bar;,aros o vakit Halılrulvad 
kalesinde idi. 

Bu kale dar bir yer olduğundan 
etrafına bir metris ka.ıı.dırarak içi
ne otuz kırk kıt'a topla miktarı 
kafi asker tayin ve tlbiye ey le -
~i. 

Düsrnan dzhi bunun haricine 
metrıs acarak y\i% yırmi kıt'a _,P
la sarmıştı. 

Ve çok geçmeden dii$man ateşe 
başladı. Bu muhasara hır aydan 
fazla sürdü. Mücadele çok kanlı 
oluyordu. 

Dii.şman mütenıa;liyen dmrz
en ımdat ah ordu. Hatti donaır 

masının l<ürelır;i efradıru bile har
te sürdü. 

Türk diliıverleri az kuvvette ol
dukları halde çarpu;ıyorJardı. Türk 
ier iki dü.şman arru;ıncla idiler. 

Araplar da rnüslüman oldukları 
halde h;ristivan müttefiklere yar
dım cdıyorl~rdı. 

Nihayet Barbaros, hattı muhasa
rayı yardı. Kuvvetler ile dokuz mil 
içeride olan Tunusa ric'at etti. 

Tunusa gelen Barbaros Arapları 
aleytıınde buklu. Hıristiyanlara 
~·ardım ediyorlardı. V uıyet çok 
kötü idi. 

Bunun üzerine Türk askerleri 
düşman üzerine bır iki savlet yap
tılar. Hattii Tunus üzerine gelen 
düşman askerini borıdular, kaçll'
dılar. Lfiin, Arapların~ 
biyanet üzerine Türle askerl•i 
başlarında Barbaros olduğu halde 
tekrar Tunusa kapandılar. 
Bariıanısun maiyetinde ocak 

i.ki yüz kadar Türic asbri kal -
mıştı. Muharebede bep;:i kırıl -
m>'<tl. 

Bari:laros bir fırsatını bulup ilci 
yili< kişile Cezair semtine doğru 
ric'at ettL 

1 - GENÇLiK 
2 - GÜZELLiK 

3 - SIHHAT 
İfte yült&ek bir kttmde aranan 
bu meziyetltt:ın hepsini ıılze 

KREM PERTEV 
temin edebilir . 

1 - KREM PERTEV: Bir tu
alet müstahzandır. İnce 
bir itina ve yapılı.şındaki 
hususiyeti itibarile yii2-
deki çizgi ve buruşuk.lu.k
lann teşekkülüne mini 
ohır. Deriyi ıenç ve~ 
lin tlıtar. 

2 - gegv P"EK'"-ız•v: Bir ıo
sellilt .... ıtaıııdır. Genit
lemif mesamatı ~ 
rak ciltteki pürtük ve U. 
ban:!klıın giderir. Çil ,,., 
J.kıeleri izale eder. Teni 
mat w eef1a1 b6r bale .., 
tlrlr. 

1 - KBQI PERTEV: Bir ciJd 
devasMhr, Deri flJ(ldıellri: 

ilin lfrMatını dlbeltlr. Sl
dce ve nym DOttaJarm 
tezabüıüne mini 01111', 
Cild adale.ini besliye -
m lı.uneUendirir. Klll'U 
eilıüıes- için yqlı, ve Yal-

h cildler için yai!ııız w. 
sus! tüp ve vnolan .....tır. 

Istanbul dördüncü icra 
Memurluğundan l 

dı"'.~ h 
htına Gillseş tnafmdan mülga Yetim Malları sa:0;oı r llQ 

istikraz olunan paraya mukabil ipotek gö.sterilmiş olup ıll••' l 
ılenmemesindcn dolıtyı sat!masına karar verilen 'e ta 111011011olıll Qr 
minli iiç ehlivukuf tarafıııdan 800 sekiz yüz lira kıyınct. nd• 
olan Aksarayda Kazani Sadi mahallesinin Kadri so~•gıb•''e 
Z mükerrer yeni 8 sayılı ve bir tarah Atiye ve LutfıY~ ri '' A 
hlıhçeleri Te bir tarafı Atıl n murisi müşterek hah~~ e il< ıtl fla 
tarafı bhıec:i Ali haae ve bahçeleri tarafı rabii tarik••'" 
dut maa bahçe ban enin, 

EVSAFI . b•ıs. 
Asma kat: C'amekinlı bölüıunüş bir sofada bir oda blf 
Birinci kat: Karşılıklı iki odadan ibarettir. ,.rı ,e 
Bahçe: Sol v"e arka taraf hududu ürgir komşu du~ 

tarafı tahtaperde ile tahdit edilmiştir. 
Vaziyeti Huıren . d• JıO'ç 

Gayriııaenkul ıııı.ap harap ve tamire muhtaçtır. lçıP 
oıumaktaolır. 

MESAHA Si ,.ıbb 
ırıo 

Tamamı ıı:ı metre munbl>aı olup bundan 57 metre 
bina mütebakisi bahçeılir. rıl'"I 

Yukkrıda hudut, cvı.a! "" nıesahası yazılı gayriın• 
daki şartlar dairesinde a~ık arttırmaya konmu~tur. l8~~ 

1- İşbu gavriınenkdün arttırma şartnamesi 2/12/94~9jıt~iJl h 
dea itibaren 35/1885 numara ile İstanbul Dördüncii icra jJıİlldı l1 

U 
muayyen nnma<a•ında herkesin görebilmesi için açıklı•· 1119 ~•.1 ' ~~ 
sılı olanlardan razla malCıınat almak isti~·enler, işbu ş~~ıe1id11' 
ve 35/1885 dosya nuınarasile mem tıriyetimizc müracaat c y~JI 

Z- Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı 1oyıııcti." at ııı'~ 
yedi buçuğu nishetiudc pey veya milli bir bankanın tcın'" 
tubu ttvdi edılceektir. <Madde 124) ·e irtifl 

3- İpotek •ahilJi alaraklılarla diğer aJakadarların ',;ıe 1 
hakkı sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını ı.usll 011 lıl' 
ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilin tarihinden iti~lll'~ıdi 
&ün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetiınııe JJll'~~ 
!eri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilli ile ııabil 0 

uıl.ıf bedelinin payla,masından hariç kalırlar. , ;'~ 
4-- Gösterilen günde arttırmaya i•tirak edenler •rtlı:t11'"'~ 

namesini .ırumuş ve lüzumlu malı1matı alıruş ve bunları 
kabul elmiş Md ve ;tibar olunurlar. ..11J ~; 

5- Gayrimeukul 20 IJ 2/940 tarihine müsadif Cuırı3 r jj\ Jt" 
14 den 16 ya kaclar İstanbul Dördüncü icra ınemurluğıı" "a1t111ıf 
bağırıldıktan "°nra en (ok arttırana ihale edilir. Ancak rı• ''~ 
bedeli muhammen laymehn yüzde yetmis beşini bıılmaı ~da b~~ 
isüyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulıırıuP 11ıc',,.ı~ 
bunh1rın bu gayrimenkul ile temin edilıuiş alacakl8.rııı 1:1 1"1 1~ ondan fadayM cıkmaaa en çok arttıranın taahhiıdıt ba ·~in' P 

üzere arttırma 10 gü• clab:ı temdit edilerek 30/12/940 uır;,a,.ı~·~ 
~dit Pauırlis'. ı:ünll saat 14 den 1' ya kadar ~t~nb":' ,l•':l' . 1..t 
icra mcmurlugu odasında arttırma bedeli satış ıstıyenırı. ..t•I"'. ,"16 
rüçhanı olan dığcr alilalılaruı bu gayrimenkul ile teı111".,l·ııı''· ı .. 

n ,..... J'l•1 "ti 
alacakları mec:muundan fazlaya çıkmak ve muhaınıne. ıe ,,.., 

1 
~-

yüzde yetmiş be~ini tutmak .. rtile en çok arttıraııa ı;Bo rı""' 
1 

.. 

Böyle bir bedel elde eclılme:&Ae ihale yapılmaz ve •atıl! , ~'a 
ralı kanuna tevfikan seri bırakılır. Jıal f'\ . it 

S- Ga)rimenkul kendisine ihale olunan kimse cıerboııııı'"ı ~~1 d 
verilen mühkt içinde parayı vermezse ihale kararı fes efıııil '.,, \ ~. 
kendisinden ev,·el en yüksek teklifte bulunan kiınse ,.rııurı1'''1' 1 ~ı~ 
dui'o lıedelle alınnga razı olursa ona, razı olmaz veya bU 11 ıııt'~ !\.-. 
hemen 7 gün ıniiddetle arttırmaya çıkarılıp en çok. iP y~~ı ~ d 
ihale edilir. İkı ihale arasındaki fark ve geçen güPl•• .. ~e ~~)· ~ 
beşten hesaıı olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca h~ ~de 1 ı. ~ 
kalmaksızın nıemuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (~ 8 

pU I•' ~ 
7- Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tıı V' <1~1 • h 

harcını, yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karat Jı 
vermeie me~burrlt1 r, . ~111iJ1 . 

1 
Miiterakim vergiler, lt'nvirat ve taıızifat ve delH'ıli.ı·~ r~·,,,1·• ·~ 

mütevellit ode~i~e rüsumu ve müterakim vakıf icarc;• 
8 

11 ~~1 ~ı 
olmayıp artlırn•a hedelinden tenzil olunur. İşbu gayr11'1 ~01;ıı " 1, ~-. 
karıda gösterilen larihte lstanbul Dördüncü İcra ınem0!11 dc 4ıl' ~ ... 

1 smda lsbu iH\n ve gösterilen arttırma .. rhıame<;İ doir•" ~I 
ca/tı ilan olunur. 935/1885 . lı 1 

~~~~~~~~~!!21?.~;;!F: ~t 
Dewlet DemirJOllan " 1 im·=lan "1-'-' ~~ 

u, r ..... rıu1an .A ~' 
'--------------------~~,,,ıJI " ~· 

ıı:ubanunen bedeli (312.4) Ura ola muhtelif eb'atta 2840 U· d•'p0ı' liı' 
vlrindeD halat (t/,12/1940) ~ SUnü -ı (11) on bırJe JJ8Y ı9; 
binası dahllindelı:! komi"70<1 tara!ındaıı pazarlılı:la oatm aıınacakU" t •' ~ 

Bu ;.., Jirmelı: i.rliyenlerin (488) Ura (60) lı:unışluk Jı:at'I teıni"=•• ı&I ,,ı \;I 
ta:nn ettiti ı Qrle birlikı. pezarlılr sı.inü saatine Jı:ııdar ~o~rnıs:I 1110" ' 
lıırı ilamndır. )<tod•" ~ 

Bu 1ıe ait prinemeler "'1mis7<mdan paras.ız olan.lı: daitwıtı" 

fıtaabul P, T. T. MüdürlüğündeP: ,..,, ııt-1 ıs 1 
İdanmiz bendlye lhÜ1"'•aMıı -.000 adet tahta etilı:etin al~~,ıttı";J' 

tealıhlt nam w ı.....bına olara1ı: ~ eksiltme,>e konulmuştur·. iJJC' 1<•1 J 
940 çaqamba _.t 15 de B. Pootane lı:arşısında Valde ı.anıııın ikıııı> ,.ııı" 
remiz umumi depo muhasiplli! odamw!• toplanacalr müdurlül: 8 iJ1 ol 
:ron.-1& 711Pılacalı:br. 'l'P)ipıet .. 

)[nbam.._ -eli 1000 lira, aıı.ınalı:kat -iruıtı 75 lln>dıl'· 1,tıf"'.A J' 
_...___ -"--~ .,._... ftklı:a _.ıııııtıarıııı . ıd"· 

talı:! --- ,,. ~--- w iDii t .. cıorli!J ııı~ ,,/ 
,.ı.-~ B. _.. ..,_ birinci lı:llıta mea1lr ınu .. .ı ~ıll ,,,,.. 

uA Jelle>' tJl 
bJna.1aır w ıe.am kısmına, tılaılltme S(1'D ..-e aatinde de ..., :::di$)'00& 
- odası -U..ı m-a• ~ -.aklıt'2ile birllltie "'"" <! 
ı.n. (11"1) . JJ~;~ 

~~~~'" ...,....,,, ..,riJV'osıı· ·•"'dl"' ••••• , ••• , ••••••••• ,.,..... ~·~~J.J,4A..-~•lP ~ 
. örl d 

iTiZAR 
'Y&EBID&lbc:ıa1thıiunılan ~ 

• arkwında') tefribmm tN
llÜll deıeedeıııM!.k. ][ar!H!ri -
mjzden özlir dileriz. 

••••••••• , ••••• 11111111~ 

cc:..ı demtrl.erı il t11•''' ıçll' 
ı; ...... aS tir' 

UİD •e bUJ18 nlW" d• j~ ' j ılı'ı 
lıdllmeııl uaulil> ııaJ<kJJl ıf o!P'" j)I ,ı 
tısaı Velıilelindesı aiıııJI' ?l•· l J<" 

r!n 1929 larilı w ı~ -~"ı b" ~·' 
~••I ~- d• berabnıll ihtifll ..,_ t icl' "ı.t' eY•n" ·~ ~ ı bastasına d~ v Ol)( j<;'l tt o ıtl 

7ede mevkii t!ile ~·r;".,;ıııl'~ ... il"' J 
SalıiW H aeıri)'Gtı W.. .... hl verllebileceii teki" ";'(Jll1•1 <" ! ' 

IJl "'" ~·~ .. ~ la bu b.-ıaa faı N"" .,.ır· D- ~ • • 
~ moı.aııuı 

ETEM iZZET BENiCE 
S-T ...... fMa~ 

i~tiyeo~ aeıatsı~nroır.ıı.at 
kat ı _ 3 No. w• 


