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llgoslavya 
tehlikeyi 
~melidir 
~ lıiiçiilt bir tueJdiit 
to.~ ltal)lallın Ya
·""'v.Ya iizaine atıl

~"11 t...n eJeeJıtir. 
lij ~oa/<lvya 11.harp.U. iı
~ ~lam içinde ba -
lı,[· "runu unat--

~· ·n 

~lE:M İZZET BENb 

.•• II•rbiye :N.nrı Geme
~ '; a~ istifası Blll
ı~ ı.::rosiavyacla, İtalyllda 

''· lii nıevzuu ohmJa 

. Jıı l'ng.,slaviar -nan 
~i •na.tırın bombarclnnım 
d llıuteak:ip vulwa gel.en 

111 
ı,;~ koYu, atılgaa ve miıl*e

•'I l<t ı\leksandrın davasına 
~ı. l'ılı aıilliyetçi GeRenl 
I~ .. • hilkUmet erkinı ... 

Cor" ~ltıu. uş ve kanaat farkmm 
ir, ~ bıtlunması pek meh-

"d'a . 
~l' 

1 
ıı:clen luı'berler ıse 

~,,.ı aı.ının Roma mehafi
ı.:~llİyet uyaııdırıbiını 

ır. 
)tıı. 

ltt ı llarbiye Nasırı Pe-
1;, ~Uııdur ve onnn ph
~~au - Yugoslav doıst
l"llıt ı bulJl\llkladır. Bu -
:'11,,4~ &ebebi de Peçiıtiıı lt36 

taraftan Pasiç billW
~ ll~biye Nazın oleral< 

'""'• 
0 

ltııısıdır. 
~- 'hnın ~mdiltl )ıalde 
l{,'0uii~üııde birlik havası 

\ıı; •I J\;aibi Prens Pot bü
. rı, Y~tleri kendi ~., ve 
tlıaı tal Aleksandrııı mef

lu '" 11 ~~a toplamış liiriin
"1~1~lcUıııet arazi v" istik
!ı \ "l;lllda bulunmaksızın 

~.ı.. e ltalya ile iyi ıı:eçiıı-
~~d:ı ~alınak, harlıi.n mü

~. it ıı ~ade olmak eme -

1 
l trı aııa, mihverle sıkı bir 

il h•ıt"hafazası için şimdiye 
'"l de' hareketinde pek çok 
~llıı lı.aydeylemiştir. Baki
~~b~:.1914 Sırhistanına, ya

i '•~ l'uıı:o•lav varlığının 
·~Va 1 eden nesle ve ırlı:a 

'-dar ııııı istiklal ve istikba-
l. iti~a azmi bakınnadan 
~"'ı. at olunabilir. 
. ~İıJ~· ~~dusu da milli istik
''ı•teın en kuvvetli muha
~ ha;"~<:dir. Ancak Y u.naıı
~.I~ hının muhtemel inki-
~ ııı/11ı.n Yugoslavyayı ne 
~:~"•tat.bel vaziyette bu, lt~h henüz taayyün etme
' ı 8 •kkak ki, YugoslayYa 

\.'it ı'e cenubi Sırbistan böl-
.'~ııd lıılyanın hırs ve tama 

\ tı.h."dir. İtalya bu emelini 
~I d:~kuk ettirebilmek için 
'< ~ a zayıf, daha muka

a:nııettiği Yunanistan 
~ tı~ ıltllıştır. l:"unanistan 
~~ _'Vdığı, Set.inik ~·olu ve 

t,, Unan hududu İtallan 
;\ \' •lıııdan işgal edildiği 

''lırı ııgoslavy·a her tarafııı
ti, ~.~1 ve hiçbir )erden im-
'iı h •nıaı bir vaziyet içi

.... ~ jlunacaktı. Bu, böyle 
\ ıi " tal ya Yugo•lavyaya 
·'·· •• , "! . 1 "'•1td u tımatom ile tıpkı 

1 
b;, a. olduğu gibi iki üç 

ı 1 hu~Uhlet ile Fi) umeden 
ıı. ·h;ıı Uduna kadar bütün 
c.'IJ 'rı • 
b ı.ıit11 .nın ve Osmanlı im-
''ı, ,. 'anıanmdaki Kosva, 

~~lj~ 1.-.~tır \:İ)~)·etlt'rinin tes
:'ti ı; ~•ekti. Bunu diğer han

d• '•de taleplerinin takip 
\1~ ı 0 "':kardı. Yunanistana 
ı;1 ıı, t \ Unanistanı bir ileri 

1 O.)' 
~ tıall · lrn alacağı zannın-
~· Jı;; l'al)anın Yugosla\'ya 
ı,I ·~ ) le düsünmediğini is
~~1•t. 1{; 1 ~d~ hiçbir kat'i de: 
~jd011 ·••kıs Auupa hubı 
ıı "••\ \ 0 k önce dahi sıraya 
'l lııha •r türlü vakıa ve 
~I 11

h ~ ~·· Planı. ifsaları bu
~d;~ıı;,~ •ileridir. Fakat. İtal
.,.. l(•h ana kar~ı hesabında 

lıaı,~•nıan Elen milleti ve 
1 ~"tith•)·ı Arnarntluktaki 

lıı ,"'ıfa, • 1 ~da takip 'e imha 
~,.'~ ~ l:U11dr bır hamle ,.e 
1q'ı ~:'P••ıvor. İngiliz hava 
!~ ~ ~i 11 d;·vt:t1erinin 1:~ un an is

~ '*tıd 11 ısfifade etnıek su
I dıl d• İ:kları srvhılcr:-'<ı ha
\'llıtıı,. •l:van mü~kül vazi
'1~1avv 1\1(' ba~Jaınıştır. 

• l • •ı·ı h . . t•ı• 
lltıJ · arpsız ıs ı a e-
<tı Unan İtnl· • Arnavut

''1:Q11ıı 3 üncü &alııfede l 

1 ~ , 

j 

• .. 

. 
Orta Sark ku......etleri:ae ·~ İngiliz pilotlaırı makia.eleri ıı.in ve objektifin önünde 

Bren dizi 
bombaya 
tutuldu 

İngiltere ile 
Sovyetler ara
sında anlaşma 

Afrikada 
şiddetli bir 
çarpışma 

Doklara ve destro· Bir Alman gazetesi lngilizler Sudan hu-
yer tezgihlarına ortaya konan şartı dudunda mühim bir 

hücum edildi söylüyor mevkii zaptetliler 

Y • d k" Berlin:8(A.A.)-D.N. j J l ... 
Unanıstao a 1 B. aj.._ı bildiriyor: .1fa yen ar aglT 

h ld 
BC::sen Ltitung gazelui • d. 

arp YI Jrlm Kari Megerle'nin imza6ile zayıaf Ver l 
ıtefrettİği bir makalede lon-

har bi deg" il imiş! J,.aıaın bir Jrıgiliz - Sovyet 
(De• ... ı 3 üııcd sa.hilede) 

Kahire 8 (A.A.) - Sudanla Ha
beŞi<;tan arasında mühim Gallabat 
mevkiinin İnl(lliz kuvvetleri ta -

(Devamı 3 üncü sahifede) Yunan tayyareleri de 
Arnavutluk limanlarını 

bombardıman etti 
• 

ita/yan taarru-
zu durduruldu 

Kahire 8 (A.A.)- Hava karar-
gihı•m bir teblieine göre, İngiliz 
bombardıman tayyareleri 5 - 6 
teşrinisani &ecesi, Brendizi !ima -
nına muvaffakiyetli bir akın yap
ınl'llardır. Doklara, destrayer tez
giıhlanna, demiryolu iltisak nok
talarına şiddetle hüeum edilmiftir. 

İngiliz tayyareleri İtalyan li -
manian üzerinde de kesif uçu, -

Görice muhasarada 

lan yapılmış ve kıymetli mald -
mat elde edilmiştir. 
Çarşamba günü Assab limanına 

bir hücum yapılmış, 25 mil mesa
feden göriinen )angınlar çıkarıl -
mıştır. 

Yunan suları, Libya ve Habe -
şistan füninde de keşif uçuşları 
'.l'apılmıştır. İtah·an tayyareleri 
Şap denizin<leki Perim adasına 
muvafaf~;iyetsiz bir hücum yap
mıştır. 

Yıldırım harbi 
değilmiş!. 

L6ndr• 8 (A.A.)- An aldo, dfin 
rad}o ile nr.şredilen bir kon~ -

Devamı ve diğer tel-
6'allar 3 üncü tuıhiletle 

Becerilemiyen bir iş! ....................................... 

Berberler mektebi 
komitesi bir yıldır 
toplanamamış! 

Berberler cemiyeti reisi«- Komitenin 8 azasını 
bir türlü bir araya getiremedik. Fakat mektebe 

şiddetle ihtiyacımız vardır» diyor!.. 
Berberler mektebinin açılm•sı 

için berberlerden 25 er knruş alın
malı: suretilc 600 lira toplandığı ve 
bu paranın nereye sarfedildiğiıı.i 
ticaret odasınca cemiyetten se -
ruldnğu hakkında berberler ara
sında bir dedfkodu çıkmıştır. Ber
berler cemiyeti reisi Mustafa Tu
ran bu münasebetle kendisile rö
rüşen bir muharririmize mektep 
işini anlatarak ııu izahatı vermiş
tir: 

«- Reisi bolmuluğum ve üç yıl
danberi hemen hemen ayni şa -
bıslardan müteşekkil olarak çalı
••n cemiyetimiz idare heyeti za
manında bu hususta hiçbir para 
teslim alınmamıştır. Bu yolda (!-

{ Devamı 3 üncü sahifede } 

lki fuhuf l 
yuvası meydana 

cıharıldı • 
Bulunan kadınlar m ua

yeneye gönderilip 
evler mühürlendi 

Kmnkapıda Türkeli caddeııiııtle 
124 ııunıarada mukim sabık.ah nm
devuculardan Feridenin m 'ba
sılarak bu (idi fuhı14 yuvumda 
bazı kadın ve erkekler bnlmım•lf
llır. (Dn-aml ı lbıctl ..ııır"*t) 

Berberler cemiyeti reisi 
Mustafa Turan 

ASKER GÖZİLE 
CEPHELER 

Geriden sarmağa 
doğru .• 

Yunan cephesinden ııeien son 
haberlere bakılırsa. bu.ııöıı. varın 
Gö~ ve EPir cephelerinde askeri 
bakımdan mühim inkişaflara inti
zar elmek )Azım ,!!elmektedir. 

İtal.van taarruzunun ıılinlerden
(Deoomı 3 üncü ~fede) 

Amerika 
Alman 

gerginliği 

Bir vapur hadi
si münasebet· 

Jeri daha vahim 
bir fekle koymak 
istidadındadır 
Vaşington 8 {A.A.)- Ma -

IWnılur ki, Amerika hükılmeti 
12CIO Amerikan tebaasını al -
mak için İngiltereye bir vapur 
göndermeğe karar verınişti. 
AJnıan hükumeti İngiltere 

etrafınclaki deniz mıntakala
rııwı askeri harekat sahası 
old11..~unu ilan ettiği irin. bu 
vapura binecek Amerikalı
ların emniyeti hakkında hiç
bir teminat verenıiyeceğini 
bildirmiştir. 

( Devamı 3 ;incü sahifede J 

Uydurma 
bir şayia 

Beyoğlunda tevkifat 
yapıldığını Vali 

tekzip etti 
-

Yunanlılarla İtalyanlar ara-
ııın 1 ı Beyoğlunda <"ereyan 
elhği bildirilen münaka~a-

ların mahiyeti ntdir? 
Yunan - İtalyan harbi başladık

tan sonra Beyo~lrutda bazı Yu -
nanlılarla İtah·anlar arasında mü
nakaşalar ve münferit hadiseler 
oldui{u ka3dedilmiştir. Bu kayda 
göre İstanbul zabıtası derhal icap 
eden tedbirleri almı~tır. 

İstanbul İtalyan konsolo>u Gas
buccio da bu müuaccbetlc .. ile • 
yoğlu• gazetesine bazı taınamile 
ehemmiyetsiz ınahiyette miinfe .. 
rit hadiseler olduğu ve fakat Türk 
zabıtasının derhal icap eden te -
yakkuz ve tedbiri gösterdiğini bil
dirmiştir. 

VALİNİN BEYA.'l\IATI 
Gerek mevzuu bahis münaka· 

salar ve miinlerit hadiseler. gerek 
Beyoğlunda bu münasebetle bazı 
kimselerin tevkif edilmiş olduğu 

( Deııamı 3 üncü sahifede J 

Aksarayda bir 
ainema Beledi
yece 

1 

kapatıldı 
Tekmil sinemaların vazi-
yetleri tetkik ediliyor 

Belediye reisliiti şehrimizdeki 
sinemaların bina vaziyetlerini ye
niden tetkik ettirmektedir. Bu 
meyanda Al<sarayda Aynur sine-

\ ması maili inhidam görülmüstür . 
ı Belediye münedisleri dün mahal
ı !inde bir keşif yapmışlar ve halkın 

bu einemaya alınmasıru mahzurluJ 
bulmuıılardır. Bunun üzerine mez
l<Ur sinema dün kapatılmışlır. 

1 KISACA 1 ....__ ___ ; 
Yıldırım harbi 

Hani fU maruf Anaaldo 
Stefani •janaının «arazi müt
küli.b» tevillerine bakarak: 

- Yunan cephesinde yıldı
rım harbi beklenmemelidir!. 

Buyurmutlar. Bizim mahut 
arkad14a: 

- Ne denin üatat?. 
Dedim de, eülerek fU ce

vabı verdi: 
- Yıldırım harbi yağmur

dan kaçıp doluya tutulanlar 
icindir. Yunniatanda y•ğmur
d.an kaçan olmadığına göre 
zaten bir yıldmm harbi bek
leyen yoktu. Ancak, bu bahU
te Aıualdoya daha ziyade 
«yıldınm hezimeti» ni tetkik 
mevzuu düteeeğe benzemek
tedir. •• 

Hariciye Vekili 
bu gün Mecliste 
izahat verecek 

Bu itibarla Meclisin bu günkü 
toplantısına ehemmiyet veriliyor 
Ankara 8 (Telefonla) - Büyük 1 

Millet Meclisi bU,!!ün öğleden sonra 
toplanacaktır. Bu toplantıda Ha -
riciye Vekili B. Şükrü Saracoğlu
nını son vaziyetler dolavısile ha -
rici sivasetimiz hakkında izahat 
vermesi beklenmektedir. Bu itibar
la meclisin toplantısına siya:>İ mah-ı 
fillerde büvük bir ehemmiyet ve
rilmektedir 

Diiter taraftan Meclısin bu top
lantısında encümenler secimi de 
yapılacaktır. 

Parti meclis l(I"UPU encümen - 1 
!ere seçilecek meb'uslann listesini 

hazırlamış ve namcetlerini ı?öoıter-
mistir. i 

Bilhassa bütcc encümeninde e -
ııaslı değişiklikler vapldığı duvul
muştur. Söylendii!ine ı?Öre bu en
cümenin reisi İsmet (Çorum) ola
caktır. 

Bu encümene namzet olarak t6s
terilen meb1uslar arasında ,·crıi 
<kıkuz isme tesadüf edilmektedir 
ve bu isimler arasında Salhaa tin 
Cam, İsmet Çorum, Fazıl Gülec. 
Sadi Konuk, Hazım Atıf, Kemal 
Turan, eski inhisarlar umum mü
dürü Mithat. eski Parti müfetliş
lerinden Mehmet Alı vardır. 

7 yaşındakikıza Dün ve bu sabah 
tecavüz eden cezalandırılan 
alçak genç ! esnaf / 

Kardeşinin kızını kirle
ten adam tevkif edildi 

Beykoz kazasına bağlı Bozhane 
köyünde iğrenç bir vak'a olınuı;
tur. 

Bu köy halkından Halilin ıkızı 
7 vaşında Vasfiye tarlada davar 
l'!iiderken amcası 17 vasmda Sa -
dettin kızcağızı kandırarak evine 
götürmüş ve orada ırzına tecavüz 
etmiştir. 

Bilahare hadise anlaşılmıs ve se
fil mütecaviz şehrimiz ağır ceza 
mahkemesine verilerek tevkif o -
lunmustur. 

Müteaddit imalathane 
ve fırınlara da ceza 

kesildi 
Emniyet 6 ıncı sube n1emurJan 

dün ve bugün şchrin1izin muh -
teli( semtlerinde yaptıkları kont
rollarda Kadıköy. Muvakkithane 
eaddesinde 39 numarada l'lleh -
met Fehminin fırınında 11 ehik 
ekmek, Söğiitlüresme 69 numara
da Biristonun fırınında 30, Kara
gümriikte Eminin fırmın<la 50 ki
lo ekmek müsadere etmişlerdir. 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

P!''·rM~!Mm.vr,ın;w 
Günün müjdesi 
NECiP FAZIL KISAKVREK 

Ulusba~ı is.met İnönü, her keli
nıeı.inde, her kelimesindeki göriiş 
ve karar cevherine, 18 milyonda 
18 milyon kişinin iştirak ettiği ha
rikulade mıtku~ la, bize kıymeti 
sonsuı bir haber ınü.ideledi. Ger -
çekten bu haber, günün en büyük 
müjdesi: 

•Sovyet Rusyayla aram:zda yir
mi seneye yakın bır mazisi olan 
itırnatlı münasebetler, her iklmı
ze de atfedilemiyecek buhranlar 
geç;1·dikten sonra, esas olan dost
ça mahiyetini tekrar eld~ etmi~tır. 

Bunu mcmnunh·etle kaydetmek 
isterım!. 

Türkiye - Sovyct münasebet -
krı, dünya siyasetinin iğ\'icaçları 
içinde, başlı başına bir mevcudi
yettir; ve memleketlerimiz, diğer 
tesirlerden istikliilli bir surette bu 
mevcudiyeti devam ettirmek ız
ırarındadır .... 

Devlet Reisi ve Ulusbaşı, her iki 
tara{ arasında dünl<ü münasebet 
buhranlarını artık samimiyetle a
~ığa \:UtabjJdiğine göre, demek 
bugünkü ''aziyct, eskisinden hatta 
bir derece daha kuv,·etli bir inki
pf zemininde. 

- Memişle bozuşur gibiidik; 
fakat şimdi tamamile eski dostlu
ğumuzdayız!. 

Diyebilmek için, Jlfemişle eski
sinden bir derece daha sıkı ve 
emniyetli bir münasebet devre .. 
sine girmiş olmak şart. 

Bu sütunlarda binbir (çerceve) 
ve bir kac (aksiyon serisi> halinde 
öne attığımız, mutlak surette bü
yük demokrasyalar, Sovyet Rus
ya ve Türkiye ittifakı mecburiye
tinin, gerçekleşnıe yolunda oldu
euna dair bir befaret haberi!. 

• Bir Arap mütefekkiri eler ki: 
•Hileyi terlı:etmek en büyük hi

ledir.• 
Hakikaten, içinde yaşadığımız 

dünya şartlarının en sağlam itabı, 
herkesin 'Ve her milletin, olduğu 
gibi görünmesi; sahte ara bulu
euluk politikalanna yüz çevirip, 
olduğu gibi hareket etmesi... 

Bu bakımdan ben, büyük Türk 

can1iasına tercüman olmak eınni
yetile söy liJebilirim: 

Dünya görii~ii ve ic,:tinıai ~ic;;

tem olarak bize en zıt telakki ve 
ideoloc~ a, sadece materlaHzma 
ve koıniiniznıadır. 
Şu kadar ki hu mezhep, lıiuc 

menfi olmak n1ahklın1ivctinin rf;.
sında. muhakkak ki bir.fikir mnn
ı.un1esi ... 

Yalnız tek ,·arlıi:a Jost. her \ar
lıgoı düşınan. s.istcınli hir istiha ve 
ihtira• psikolocla"ndan b•ska bir 
şel olmı~·an naı.izma ''C fr.. i~n1a,,a 
kar~ı da. Jahuz 1nüccrrel hl•ı,;a. 
da fikir hak 'e ha>Sivetini kur
tarmak icin. ıniishcı° ,.l!w ınenfi her 
tel3kkinin clele vcrnıı-si hor..-tur. 

l\le;elii, bence Allalıı bulan en 
i~ i düsiinendir; Ali ahı kay heden 
de en fena diisünen ... I'akat bun• 
]ardan ikisi de; hiç degil~e dlisiin· 
mek fil;nde bulusıı~·or. Halbuki 
sırf kendi n1İJl('tinin inzıhatı bakı
mından inhisarcı birkaç h .. kH:ate 
inanır g-ibi olup. nıi!letlcr ii tü 
geniş insanlık planında nıut1ak bit 
fikirsizlik çehresile korkunç bir 
madde H ruh ) amyamh!pna çıkan 
üciincii sahıs. topl'eklın fikre, top
yekUn insana, •topyekıin ki&inata 
düsman değil midir?. Bö~le bir 
düsmana karşı lıangi ~enfaat, 
hangi dava ve fikir a}'rılığı hir
le emez ki?. 

Fikir adına, tarihte eşi gelme -
miş ve gelcn1ez bu ınüthiş fikirsiz
lik tezadına karşı, hakiki fikir.er 
arasında bütiin ııhenksizlikt .. r, 
ahenk ha1ine gelnıeAc; ,,.e insani 
varlık suuru. bütün tezatları ifin
de elclc ,-erip birlikte sahlanmaya 
mahkiıındur. 

Ev,-eıa geni~ \·e mücerrcı c;er· 
(e\·esilc fikir "·e inı;:an kurtulsun; 
sonra da, kurtulusunu idrak eden 
fikir ve insan, kanlı veya kansız. 
kendi medeni mücadelesine giriş
sin!. Neticede fikir ve fa'.\:da sis
temlerinden hangisi kazanırsa 
dünya onun olsun: fakat tek mil
lete, tek ırka münhasır ilmi "ahşe! 
psiko~~·ası gebertilsiw!. 

• 
İşte flovyet Rusyayla biiyük 

garp demokrns;vaları arasındaki 
goruş ve sistem ahenksizliğlıı.i, 
dağbıısmden ınüthis bir çığ he -
)inde devrilen ve topyekiın brser 

(Dt'Vamı 3 ü11cü sahifede) 
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GAZİNO 

BAllSI 

Taksim gazinosunwı in§a• 
atı tamam! namadı, gitti. ge

çen gün balkonuna yaptırıla- 1 
cak 10 bin liralık bir cama.~iin 

ihalesi il" nı gördüm. Ga::ino j 
açıldıktan sonra, yeniden iha

lesi yapılan, galiba, bu dör -
duncü kısım.. Neden acaba, 

gaLİnoyu tefrika hıı.lınde ınşa 
ediyorlar? He}~.: r:!ı el.un, 
dıye mi? 

KARAMÜRSEL 

SEPETi 

Yunanlılar, yaman döğıişü
yor. İtalyanlar da, y man 
dayak yiyor Hele bir İtalyan 
Generalinin esir edildiği ha

beri pek tık. 

a a cı ... 
1 r ih il"' fı 
Şehrimizdeki 98 ha- · 
mamdan yarısı ihtilaf- 1 

tan kapanmak 
tehlikesinde .• 

Ham· ı sahıolerl Kırkç-esme ıı1r 
vuna balJpu sahıpe.ırler. Müst.e -
c.irlerin sı. :;zerinde ha:kkı tasarru
fu ve "'tur. Bu ılar suyu kmdinden 
olan rıımamları avda 200, 500 lira
v.ı kır.ılamaktadJ'lar. E. k>dcnberi 
se r vu ıle ıdare edilen ha'.Tiam- · 
larm a\ 1 k k r sı ancak e'lı liradır. 
Kı , c s:.." .•. rı h<ımamlardan ke
sııd ktc-r sonra ı:-· c:irl r hamam 
ı...ahıp,cri, ien ıru .... cretmı .1.ndir-

,Lr1.. wtem ... ! rse c!~ kabul o -
lunmm ı. t r 

Daimi 
.. 

encumeD 
Şehir meclisi kış devresi içilma

larına başladı ve her sene olduiu 
gibi, daimi enciimen ve meclia 
enciimenleri intihabı yapıldı. 

Belediye mekaniztnı1s:Jc alaka
dar olanlar, belediyenin biiro me
saisini yakından tanıyanlar bilir
ler ki, daimi encümenin, belediye 
çarkı içiıı~e nıühim bir ınevkii 
vardır. Şehir meclisi azası arasın
dan se.;Hen bu heyet, bir çok l•el
de hizmetlerinde en sahibi saliılıi-
yet merci, birçok miihim pürüz -
lerdc, en cv,·el akla ı; len mcs·u
li~et salı:bi bir konıisyondur. 

Yeni belediye kanunu. ılaimi 
encümenin ,·azife, hak, salahiyet 
ve ınes"ulı~·ctlerini, uzun uzadıya, 
chemıni.vetJe 1%ll!trih ye taJ·in eder 

Daha kı•ncn, İstanbul belediye
sj, dnimi eneüoıen demektir, d.i
yebilifiz. 

ifa! böyle olunca, bu enciimeni 

M..:,te<. .. i_ b.r lamama vasati 
olarıi... :ılti bıııle iki bin bes vüz a
ra ,ında bıı: scrmave koymuslardır. 
C·öz göre göre ~nnavenin heder 
olrr.a ı lsknmc<iığindcn hamam -
!arı terkcc emcınektedirler. Bu ih-
t ı · f beled veye intH<al etm:Stir. 
Beled v va l:.ımar.:-lara sehh" su
,TUP .4 4-a ;calı. Taksım suları gibi 

1 teşk<I eden azanın, her nevi belde 
hi:ımeti üzerinde saJ'1hiyetJ , vu
kufla mütalea yiirütecek ve karar 
verel"ek rapta olması )izın1dıt'. 

' rccck veva terkos suvu verilen 
hammaların ıtıra bedellerini ucuz
lattıracaktır. Bu kabı! olamadığı 
takdirde 98 hamamdan var:sından 
fazlası kapanactı.k:ır. 

Vaziyet öyle gösteriyor ki, 
İtalyanlar, Yunanistanı adeta, 

Karamü:sel sepe,i sanmı,Iar. 

Şimdi, dayağı yiyince, asil ve 
kahraman Elenlerin nuıl ağır. 

basan bir çeki t&Jı olduğunu 
anlamı§lardır. 

/.<;TAN BULUN 

Milli Şefin taktir ettikleri bir 
'reaim sergisi bugün tehrimizde 

açılıyor 

Bizim kanaatimize göre, daimi 
encilmf'n azRSl ara"ında, iyi yeti!ll!
miş, tec:rübeli, İstanbulun hususi
yrtlerini tanıvan bir m:ihendis, 
ayni $Utları haiz bir hekim, bir 
kimyaecr, bir iktL<atcı, bir hukuk
çu ve bir idareci mntlak ve mıt
lıakk.ak bulunmalıdır. 
Başka suret ve şekillerle mey -

dana gelruis bir daimi encümenia, 
şehir meclisini tcm411e.., belde 
hizmetlerini bihakkın ve !Jlyıkile 
teılvir edebilcıeeğine asla imanımız 
yoktur. 

cÖPLERi 

lstanbulda, ıon bir yıl için
de yüz bin tona yakın çöp top

lanarak denize atılmıt ! teh
rin çöpü, her sene, bir miali 

artı:rormuı! acaba, bu çöp 

fazlalığı neden?. lıtanbullu
lar huvardalaştıda çok teY mi 
}İyorlar?. 

Bu çöp artı§ı böyle devam 
ederse, bir gün, Marmara de
nizi bile dolacak! 

FANTAZI 

SAÇLAR 

Kız talebe ince çorap ciy- , 

miyecek, saçlarını fantazi te
kilde keatirmiyecek!. Ya, 
ne yapacak?. Ba,ına yemeni 

mi bağlıyacak, eline kına mı 

yakacak, ayağına takunya mı 
.giyecek?. 

Kız çocuklarının mektep 
halini evvela tayin etmeli! 

Onlar da §&§Jrdı ne biçime gi
receklerini .• 

AHMET RAUF 

3azı vicda~sız fırıncılar 
Geçen gun. 'clıı= mcclısinde, İs

l.ır.bul f•~ınc.larından bazılarının, 

k..ı ıi ektr.ck çıkarl'!'.'ak içın ne gibi 
hı!clere başvurdııklannı Vali de 
.ı. !attı. Turkive g;bi buğdayı çok 
bir ~.r<.at memleketinde, halka fe
na ckm,'~ ved.rmek en büyük 
vicdansızlıkt.r. • 

'()' küdarda ot11ran okuyocuları
ccızd:ın rnektupl.ır alıyoruz. Bu 
tan.'ta cc k fena ekmek çrkaran 
f • nlar \'" •. Mahal!J ıdare alau
d.ır <..rnclıdır. 

BURHAilCEVAT 

Yozı::at !,sesi b:rinci devre ta -
!ebeleri tarafın<ian hazırlanan bir 
resim scrı?isi bu.gün saat 15 de E
mınönü Halkevi salonlarında açı
lacaktır. 

Bu sergivi teskil eden tablolar 
ııeçen hafta Ankara sergi evinrle de 
teshir olunınu.ş ,.e Milli Şef İ!lmet 
İnönü tarafından da serııi ııezi • 
!erek eserleri hazırlıvan talebeler 
takdir oluıı:nıustur. 

--<>--
Kadıköylülerin gazetem;:..de 

ki dileği tetkik edildi 
Kadıköy halkının Kadıköyünde 

İstanbul belediyesi daiım encü
menini, bu tarzda ıslaha doğnı 
sevketmek, bu gil7el şehrin men
faati ilı:tizasındandır. 

REŞAT FEYZi 

fuüçüK HABERLER j 
* İzmir Çamaltı Tuzlasında bu yıl

lti faaliyet devresi tamamlarunı.ştır. 

Tuzlada bu mevsim 150 bln ton tuz 
istihsal olunmuştur. 

her şevden evvel kanalizasyon insa 1 
eaıımesıni bir mektupla iotedik _ * Şehrimizdeki ecnebi bankalar Lon-
lerini vazmıstık. 1 dra üzerinden ı;ekilen cf'klen k.aJul 

Belediye reisliği bu taleple ali- etmemektedirler. Çünkü bunları tah· 
kadar olmu.ştur. Neticede; kana _ ail için 4 _ 5 ııy beklemek icobctmek -
lizasyon icin fazla paraya ihtiyaç mekteclir. Yalnız telgraf havalesi ka

bulundu~unu ve evvela asfalt yoı- bul olunmakt:ıdır. 
!ar vapı!ıp bilahare kanaliza.svon * Dün de Bulgaristandarı şehrimi-
inşa.sına fenni lüzum olduiu anla- ze kömür gelmilUr. DUn.l<ü parti 25U 
sılınıstır. tonluktur. 

--<>-- *Samsunlu Dwswı bm..mde 15 ya-

Maarif müdürünün dünkü ıında. bir çocuk Şirketiluıyriye vapur--
teftişleri !arına ıirerek bü!clerden tabak, fiı>.. 

Maarif müdürü B. Tevfik Kut can çaldıj!ından yakalanm~ ve Sul • 
tanahmet birinci sulh ceza mahkeme

dün yanında muavini B. Faik ol- sinde yaşının küçüklüğünden dolayı 
duii;u halde Kadıköy ve Ad.dar ci- gitli yapılan muhakemesi sonunda 2 ay 
hetindcki mektepleri teftiş etmiş - hapae mahkCı.m edilmiştir. 
lir. 

-<>- * Dün mühim bir kısmı dövizle ol-

Üniversitede yeni bir fakülte 
binası inta ediliyor 

Üniversı .! merk..!z bin;lsırun a: 
kas,nda su tf'raz•sl ci<a' ·nda bu
lunan metri'ık temellc:t -Czerine 
Rektörıukce veni bir b·na vaııtı -
rılmasına başlanmıştır. Imaat ö
nul!'ılzdekı av wn·ında nıhavetle
neceklir. Bura\·a i!·L·sat fakülte -
sin:n bazı sınıfla•ı nadobnacak· 
tır. Bu suretle •imdiki darlık izale 
edılmiş olacaktır. 

--o---

Yeni Akıaray parki 
tamamlanıyor 

Ak.sarayda Sütcü bostanı namile 
maruf verin vesi! saha ve ı:;ark ha
line konulması iciıı yapılan faa -
liyet bitmek üzeredir. Burasının 
etrafına demir parm:ıklik çekilip 
birka<; güne kadar resmi küşadı 
yapılacak• ır. 

.St'hzadcbasında konscn·atuar ar
sasında vücude ı?etirilecek parka 
da b~lerde başlar. Jacaktır. 

mak üzere şehrimizden 100 bin liralık 

ihracat yJpılmıştır. 

* Ticaret VeUleti tara!ından Hiıı
distana gönderilmiş olan standardizas
yon müdıJr muavini B. Turb.ao. alilk.a
darlara gönderdi,ti bir haberde 2 mil
yon çuval satın alınıt olduğunu bil ... 
dirmiştir. * İngiltere hükıimeti bu yıl tütlln
lerimizin yü7.de 75 ini satın alaca.ltbr. * İzmirde oon yılda bln alb :rüz alt
mış ~ek.iz çift evlenmiş ve ,ehirde 74 
vangın çıkm1$lır. * Rıdvan kaptanın idaresindelı:i 
Dcmirhisar motöril dün sisten dolaJrı 

Çubuklu gaz dubaları önünde iskeleye 
bağlı Mehmet kaptanın idaresindeki 
Mudanya vapuruna çarparak batırın.ış
tır. Nülusça z.ayial yoktur. * Trabzondan şehrimizdeki yaj;"'Cl -
lara gelen haberlere göre orada elyevm 
knm.isyoncular elinde yetmiş bin kilo 
Kars yaığı sandıklanmUJ olarak bekle
tilmelcte r. Bunları milteahhitle.r al .. 
mak istemekte bilmukaeble yag al.ıct

ları da fhıuarı artUrınaktadırlar. 

İki elimi bileklerinden tuttu, 
beni sarstı sarstı: 

- Ne vaµıyorsun?. ., 
Son Tcl~f'ıo edebi romam: 146 

AŞ J 
< ETEM iZZET BENiCE 
• 

Gözlerım bir in<'ma otörü gi-
'>ı c ,· ıv'lr ve.. ,. k uır lıavat 
S('rid nı b na sevrcttıriyordu ı 

Bövkcc J ~r hav t safham bır 
sımsek hız ılı.:ı e hakıslarmıda can
landı ve ııcctı 
Nıhavet son ana ııcldun. 
Kafamda bır sa s.ntı daha oldu. 
- Onu. t~ıııdım. 
Dıve tıavkırdım. 
Çok az dt'gişm~ti. 
Yine btıı.JJI 'ııld 'm. tanıdı~ 

se' itim. c !dır un. i.ışı.k oldu -
ııurn. kendi"ll cs_r verdii\'i"".l Na -
randı. Sesi o\·d~. ı...,r. tahasJ oV'du. 
konusuşı;. oydu, ~oz ,.. aydu ba -
l<ı lan oydu Bi• b. ı a dren a..
lirt csır eden. t v ..ılcy, ' ı:!<n ?e 
ba'ltı.-,lar. 

B 

- ~-ı .. an SC-71.Sİn' 
De• dunez. o cıa: 
- Ev berun' 
Ded~ .,ıraz daha bana soku)d1L 

Yine. 
- Dur. 
~lu o: ..• 
Üzıilme! .. 
Diyordu. Bu saniyede sıİnki ka

fana bır balyoz indirdiler ve be
n. Karanlık bir çöl içinde lrovala
dılar. 

- Hişt ... Hişt:. 
ç,,kl!L!l! .•. 
Yapmayın!. 
Hovcotttt!. 
Diye .>ağır<hm, ı.slıklar çaldım. 

Baş,'ll yan yordu, dnmarlar 'll ya
nıyordu ka ım sökuhlp cıkacak 
w.Qı <;aıı:>l.}:Or, 1o ıall.J\O "'"" 

Delırdin mi?. 
Dedi. Bilmiyorum bu neydi? Bir 

buhrau mı idi, bir nöbt:t n1! i li7. 
Onun ~ilkişind n, kuvvetle sılki
şinden sonra gözler :m E'r bütün 
damarlarım • .;ekip boşaltan bir 
yaş boşandı; müthiş b·r ruh ve 
becıen tezadı içindeyd~"ll. Gözle
rim, düşiinü.şiım, ru ıum, n · !erim 
:•ariciye şifre m .. düru Ruhi !be
yin onu ilk tan:Jıfıı, sevdı·\i. ken
dini kaptırdıgı anlardaki hissinin, 
rulıun n. d.işünuşunün tıplosı i
di'. HalbLki, bedenim o <le)'tildi 
Bu yıpranmış serseri, sefil, ayyaş, 
bitik kalıp ve cest'di de görclıili -
yor, seçiyordum. Onun karşısın
da tekrar dirilen, geriyi getirm hü
viyetimle duruyordum. Birden a
yaklannn kapandım. 

- Naran.. Naran!. 
Ded>nı ve .. deV!ml ettim. 
- Niye beni terkett!n?. 
~eden bu hale soktun? 
Bak senin için böyle olduml. 
:Jelivim!. 
Perısa!' m!. 
Bitkinim!. 
<"pn vgın ber höv ı. vaplı!. 

DÖ ı lara 
vergi 

Hazirandan itibaren 
ıehrimizde bir 

kadınlardan 

Büyük 
No. 35 

Tarihi Tefrika 
Yazan: RAHfv'ıİ Y AGIZ 

Yun an mil:ı:: ~;.litı 
kahramanlığı 

Yazan: Ahmen ŞükrÜ E 

. . 
kısım 

yol 
alınacak 

Romanyadan pek geç olarak •. Atiruıdaki İtalyan eicisl. ~ gıt 
evyeJ, ı;!ece yarısından ÜC sas

351
,., 

ra Yunan Başvekili MetakS_ıJle ~ 
tağın<Lı.n kaldırarak . kendiô 1,ıJ 
saat mühletli bır ültımatofıaI,1' 

vergısı 

Şimd.'yc kadar nu vatandaşlan 
mütesaviven alırunaJ.:ta olan yol 
vergisinın önümt.zdeki hazirandan· 
ı ıbaren şehrimizde kazanca ııöre 
alınması icin beledhece bir proıe 
hazırlandıi!ın. dün haber vemıis
ttl<. 

Projeye nazaran zeıurinlcr daha 
fazla yol ver,gisi verec•·kler ve ka
dınlardan !"luavv~n bır vasa kanar 
olanlar da ls:tanbulda yol verl!i - ı 
sine tabi tut ılacaklardır. Bu su -
retle belediye varidatı mühim 
miktarda ar~ olacaktır. 

Şehremini halkevinde 
parasız okuma dersleri açıldı 

Şehremini Halk:evinde Türlrçe 
okuyup yazma bilınivenler icin 
kurslar acılırustrr Kaydolmak • 
tiyenler her l?iin Ev kitipliitiııe 
müra,caat etmelidirler. 

--<>--

Emniyet sandığında gizli 
ikramiye verildiği yalan 

Bir sabah ııazetoo, emniyet san. 
dıı'hnda memurlara ııizli ikramiye 
dağıtıldığmı ve istihkak sahiple -
rinden bir kısmının ikramiye hari
ci bırakıldığını iddia etmiştir. Em- l 
nivtıt sandıi?ı müdürü B. Rcsit Çav
dar bu yalan haberi kat'iyetle tek
zip etmis ve ikramiyeJerin fevka -
Hi<le hizmet ııös:terenlere verildi
irini. tevziatm bir heyet huzurun
da vapıldıi!ını oovlemistir. 

Altın fiatları 

Evvelki ırün 24 lira 75 kurusa çı
kan altın fiatları 2·1 lira 20 kurusa 
düşınüstür Kalın beşi.birlikler 98 
lira 50 kurus külce altın .ırramı iki 
lira yetmiş sekiz kurustur. 

= 
POLİS 

ve 
MAHKElUELER 

Bir genç 8 ye
rinden bıcakla· • 

narak öldürüldü 
Evvellti gün Gebzede cok feci 

bir cinavet işlenmiştir: 
Gebzede ahçı Rızan!ll oi(hı 20 

vaslarında Yusuf, 17 yaşlarında 

SuJGn, bu cümleyi iltilat yerine 
değil, adeta serzeniş mahiyetinde 
tel~kki etti. 

Harbiye Nazırmm verdiği emir
le Gül ~mal hemen demirini al· 
dı.. Yavuz tarafından talı.ip edil
diği halde emniyet içinde ve k..
mali huzur ile yoluııa devıım ede
rek ertesi gece .abaha karşı Bo
ğadzan iceriye girdi. 

Yine 1' rbi umumi zarfında faz
la cesareti ve atılganlığl yüziin -
den bircok vak'alar ve birçok ve
silelerle tchlikelrr atlatan Em·er 
paşaDID en fazla tcll a dü~tiiğii he
yecana kapıldığı tohliLe bu takip 
olmuş., düsınan eline esir dii mek 
hacaletini hir türlii kabul ve h8%· 
medemİyen genç general telgraf 
memarnnu öliinıle tehdide kal -
kı5mıştL Maamafih, ulimen İs -
tanbula dönüşte tehdit ettiği tel· 

p-af mennınınu da taltiften geri kal 
madı. Bol bir ikramiye .erdikten 
sonu bu deniz zabitini uınumj 
karargilhta bir hizmete ı;eçirerek 
yanında alıkoydu. 

AMİRAL PAŞOVİÇİN Sl.'ŞONU 
İSTİHLAF EDİŞİ DONANMA 
KUMA."iDANLiöINA TAYİNİ 
Amiral Paşoviç Suşonu istihlil 

ettiği zaman Osmanlı donanması
na yeni hareketler yaptırmak ka
rarile işe başlamıştı. 

Yaradılış itibarile mai:"l'ur ve 
hotkam olan bu Alman denizci5i, 
i~tinye önlerinde yatan denanma
ya gelir gelmez Alınan bahriyeli
!erini toplamış, onlara şöyle bir 
hitabede bulunmuştu: 

- Tam iki yıldır burada sakia 
bir ömür geçiriyorsunu:.ı .. Arka ... 
da~larmız anavatan toprakları uğ
runda dü~manla kanlı döğiiş saf
halarına girişti. Bazılarında hük
men mai(lup sayılsa bile harbin 
neticesine tesir etıniyecek bu sa~ı 
halar da her cihetten galip oldn
ğu zaman bütün dünyaya anlata
caktır. 

Skajerakda İngilizlerin ~n kuv
vetli deniz si!ablarile boy ölçüşen 
arkadaşlarınıza gıpta ettiğinizi an
lıyorum. Siz de ayni ~rmen kanı· 
nı taşıyan kahramaıdardansınız. 
Fakat, bugiine kadar harbin inki
şaf şekilleri sizi diL•manla karşı
laşmaktan alıkoydu. Buna da için 
için üzülüyor~unuz. 

Uhdemde yalnız Osmanlı de -
nanması kumandanlığı değil, ay• 
ni zamanda büyük Alnan impara
torluğunun Akdenizfi10511 (!) ku-

Refet ve Malatyalı eskici Mustafa AVRUPA HARBİNİN 
ısiınlerinde üc kisi ahçı dükkanına :..:..:...:::=:.:.:.::..._.:..;====..:. 
ıtid~ rakı iç.me.iie baslamışlardır. YENi MESEi ELER! 

Uç ahbap kafaları çektikten son-
ra aralarında bir kadın meselesin- S l.. "k B lg at 
den dolayı kav_ga çıkını$ ve ;ş bı- C anı - C T 
çağa dökülmüştür. v· B 1• Bu ara eskici Mustafa bıcaiO:nı ıyana • CT lD 
çekerek Yusufa hücum etmiş ve 
Refet de buna yardımda bulunup 
her i:kiııi Y wrufu sekiz yerinden 
yaralamışlardır. Zavallı ııenç biraz 
sonra ölmüs, katiller yakalanarak 
tevkif olunm~4ırdır. Hadise Gd>
zOO.e tesir uvandırmıstır. 
Kendi takaiıinin albnda kalan 

aoför 
Şoför Nesimin idaresindeki 2ot6 

numaralı taksi arabası .ııeoe saat 
'birde Meşrutiyet cad<ksinden ge
cerken Jil!;tiklerden biri patl&:ml3 ve 
Nesrin bozulan otomobilinin altıııa 
ıtirip tamir e~ aıralarda arl<a
dan ııelen bir tramvay arabası o
t<ıınabile caromıstır. Bu SUl'Ctle 
kendi ot<ımobilinin altında kalan 
.\K>för Ne>im sürüklene sürüklene 
varalanıp kaburııa kemikleri kı -
rılmıstır. 

Bana acımad:n mı?. 
Nas:! kıydın?. 
İcin nasıl rahat etti?. 
Hiıliı seni seviyorum.. 
HıiJ,i sına işıkım!. 
Hfıl] seninim'. 
Ve.. durmadan kurulmuş bir 

makın gıbi söy luyor, burnumu 
onun kokusunu almll'k, doya do
"" i<;İl"'e çekmek, cij!erlerİme sin
dirmek, ruhumda tazelemek için 
ayaklarında dolaştınyordum. 

O iğrnmeden, tıı<Sinti duyma
dan buvuna ellerini ya/tlı, .kirli, 
tıis saçlı.rım üzerinde dclaştırı -
yor, 

- Seni yine ben kurtaracağım.. 
Diyor, yum\l!iak. ahenk dolu, 

bayıltan sesile devam ediyordu: 
- Biliyorum seni •beıı biivle 

yaptun!. 
Çok pişmanım!. 
Şimdi dehşetli azap duyu)IO • 

ruın.. 

Seni gördüm, tanıdım. acıdım!. 
Tekrar beraber olacabz .. 
Yine beraıber yaşıyacağ:z.. 
Hcrşcy unutulacak. 
Hepsi bitecek. ı 
Beraber çal.ıiacağızl. 

(Denmı 3 ~ 

Yazan: Ali Kemal SUNMAN 

Avrupa harbi sirayet dairesini 
genişlettikten sonra Yunanistaıııa 
da inmiş oldu. Yunanistan geçeıl 
seferki harbin dışında kalamamış
tı. Şimdi de kalamıyor. Yoksa bü
kfunet reisi General Metaksas }Jll 
uğurda az çalışmamıştır. Fakat si
yasi hayatm icapları çok baıılca 
başka. 

İtalya tarafından niluryet teca
vfu:e oiradıjp. için Yunanistaa 
kendini müdafaa meebariyetiad. 
kaldığı gibi oaa daha ev.el temi
nat Termiş olan İngiltere de kea
disine her suretle müzaherete g09-
miş bulunuyor. General Metak -
$aS da Yunanistanııı mukaddera
tinı idarede şu tarihi anlarda pek 
mühim bir rol oynamış oluyor. 
1890 senesinde ba~lıyan asked 
mesleğindeki ınuvaffakiyetlerile 
nihayet umum erkciruharbiyenia 
en ınühim vazifelerini görmüş o-
lan Gencı al Metaksas geçen harp 
esnasında 917 de Yunanistalllll 
müttefikler tarafına geçerek har· 
be karışma~ı üzerine vazifesinde• 
çekilmiş bulunuyordu. Arada ge
çen senelerin vekayiin bul...sa ~ 
dilmesi uzun sürecek. Vekayila 
şimdi öğrettiği şu oluyor: 

General Mel ksas zamanııı icap
larını derhal aolam~tır. Yuna -
nistan için kendini müdafaadaıa 
başka yapılarak hareket yoktlL 1f.. 
te simdi de Yuuanistan bir müda
faa ve mukavemet harekctiııe ıir· 
mis bnlunuyor. 
Yunanistanın büyük devletler 

arasındaki harbe bu sefer de lı:a
rışması öyle rasgele olmuş ııiW 
gorunen vekayidea sayıl.._ 
Coğrafi vaziyetin meydana getir
diği •iyasi ve iktısadl bir çok -
bepler hiç gözden kaçacak gibi-.. 
ğildir. Denizci bir dnlet olan Y• 
naniııtan iktısadi ihtiyaçları .ı..-.. 
},sile de denize bağhdır. Böyle • 
lonca denizde en kuvvetli devW 
olan İngiltere ile beraber oım.. 
menfaat ve selimetl knbındaa g6-
rH1mekt<-dir Yonani ianın bn -

mandanl·~ı da bulııııduğu halde 
sizin başııııza getirildim. 
Osmanlı donanmasını kuman -

dası altına alan Alınan Akdcnis 
tlonaamnsı kumandanı sizi zafer 
yollarından ge~irecek yeni deniı: 
harbi sahnelerinde; düştnı1nla gö
giis göğse, dişdişe, tırnak tırnaia 
döğüşmekten alıkoymıyacaktır. ı 

Talim ,.e tatbikatlara hız vererek 
ma vetinizdeki (!) acemi Türk 
bahriyelilerini bu maksada hiı: • 
met edecek şekilde ve en kısa za
ntanda hazırlamanızı istiyorum.. 
Deniz harplerinde materyalin de
ğil, iyi yeti~mi~. göziipek, attığuu 
vurur, ko\'alaılığını tutar bir per
sonelin zaferi temin ettiğini he
piniz pekitliı bilirsiniz. 

Simdi, Akdenizde hayali (!) bir 
hakiiniyet iddiasile boğazı dı~ar -
dan saran düşman donanmasına 
hesap sorn1anın zamanı (elmiştir. 
İntikamımız çok kanh ve çok fii
mııllü olacaktır. 
Suşonun bol keseden savnrdup 

diskorların bir eşi olan bu hita -
be Alman bahriyelilerinin üzerin-

' de hiçbir müsbet tesir yapmadL 
Yalnız; bunlarda yeni donanma 
kumandanının Osn1anlı donanrna-
sını maceralara sürükliy~cck ha
ırı•ketkre başlıyncnğını bu söz 
!erden anlanuş oldıolar. 
Paşoviç donanmayı bir defa ge

zip gözden geçirdikten sonra ne
zarete raporlar yağdırmağn, bir 
çok noksanların te!iıfüini isteme· 
~a koyuldu. 

Nezaret bu noksanları biliyor .. 
du. Batta harbin ilk anlannda bun-

1 !arı telafi için müttefiki Alınan -
yaya basvurmuş, fakat leytilaal 1 
ile geçirilen vaitl.erdcn başka hiç j 
bir~ey elde edememi~ti. 

lwmanya yolile çok geç olarak 
Almanlar tarafından Osmanlı do
nanmasına gönderilen mayn ve 
torpitolarla birkaç top bu yoldan 
imparatorluğa gctlrilmis, bunlar-

. dan bir gemi dolusu malzeme de 
Köstence açıklarında bir Rus tah
telbabiri tarafından vapurla bir
likte batırılarak talırip olurunuştn. 

Binaenaleyh, bahriye nezareti 
Amiralin verdiği raporların h..-

ett i!i zaman. Yunanistaola ıııı 
rasında 1928 senesi ndc. u;;;ıı: 
mış ve birkaç defa tecdi~ rı: 
lan dostluk ve sald:rnıa7;lıl< ~ 
velesi henüz mer'i ıdi. llihl~ 
başka İtalva muhtelif tar rİI 
Yuna. istnna tecavüz enı~' rr.fİ 
ma<:!·ifı hzkkında c .. ı ka•1 ~ 
vermiş bulunuyor ;.. Bu \ 

birkaçı sunlardır: '"".ıe ~ 
1 - 10 rnsan 1939 tarı"""~ 

tinadaki İtalyan masla~'\r.11 tıl 
Yunan hüktiınctine te~ ~t~ 
notada Yunanistanın m~ rı;1' 
lığına, faşist hükiımctı.11tn 
~e~ni bildirmisti. g;9 t? 

2 - Bu teminat 20 ev lt11 ljJı'I }' 
rihinde tevit edildi. Bu ta! ıi# 
tinada nesrcdilcn resmi t~ 
Italvan ve Yunan hük;llnC ~s-'I 
karsılrldı itimat ve dostlu~;lt ıl~ 
icınde münasebetlerini t.e '1' 
ti.kleri ve samimi oldu"'ll ın~İ· 
edilen bu müna.'!<"betlerın flJ' 
sine her iki tarafın da tara 
duğu bildirilmisti. • ·ııdl; 

3 - 30 evlıil 1939 tarih• ,ti~ 
hükı1rnet aralarında rı0ta !~#'.. 
tiler. İtalya hükumeti bu noin1 
Yunan hükümetile dost ~ b~ 
arzusunu tekrar ediyor v~ i bi1' 
tecavüz e!reli beslcmcdii!ln . ..ı 
diriyordu. h,ılf' 

4 - Ve nihayet İtah-a !O.cP-JI' 
1940 tarihinde harbe eircr~ ~' 
solini Veneziva saravının. ~ 
nundan su teminatı vel'Tl'iS . jıİ 

. ~ -, Resmen beyan ederLIJI ııd 
Ya, denizden Ve karadan J<~. ,(..: 
hudut komsusu olan devl~~eı;ı:.. 
lasrnazlıl!a süriikk>mek nı ,ş. l' 
değlldir. Isviçre. YugosJnV'tıtl' 
kiye, :\fısır ve Yuranista!l 
!erimi ka vdetsinler. • ~ ~ 

Su halde İtalya, bu der<' ,.,, 
· tan•., 

rekt hareket eden Yunan.ı.stil'! ~ 
sı neden tecavüze g{'ÇJIUS ·•" . ııo"' .J 
nun bir sebebi, Yunanıs ~or" 

·. men bir cok noktalardan yerine ge.. 
iirilmesini mümkün görmediği is,.. 

teklerlc dolu olduğunu farkedince 
caresizlik içinde buıılan Y.•pamı· 
yaeağını ona anlattı. 

(Devam1 var) 

a'.:'rüstlüiıünü İtalvanların113ı~ 
hı< manasına almalarıdır. -kıll" 
Jar şöyle düşündüler: Bir h11~11. 
ki tecavüze uğramaktan t0~;/, 
nu hali ve tavrile anlatın .r~ 
Bi:r hüktimet ki matbuatın, ıl 
pa harbi üzerinde mütale& # ~ 

1 tan menediyor. Bir hiiJ'. . ~~ 
harp ııeınisi tahrip edild1~"J21'°' 
faillerinin kim oJdui!un~ ~~ bıl' , 
ten çekiniyor. İtalya. bbY. ~ç.' 
kiımetin. kuvvet nümavt~ ııt ıl. 
sında. derhal teslim olııc;~eı~ 
netrnıştir. Metaksasın ;pt' I 
vataii:ından kaldırılarırk ~ ııııl' 
taleplere muhatao olıll~ı<Jıf· . .JI 

bebi ~ burada aranJll8 öC' 1'"; 

ziycti anlaşıldıktan sonra ise mih
ver devletlerinin emellerini daha 
uzun zaman gizli tutacaklarına ih
timal verilmiyordu. Çünkü orta
da filiyat \'e hadisat vardır. Bu
ıcün ise artık Yunanistan konışosu 
İtalya ile muharebe etmek mee
buriyetiııde kalarak döğüşiiyor. O 
zamanki kral ICostantin Alman ta
raftarlığını gizlemiyordu. Bu iti
barla Almanyanm lehine olarak 
Yunanistanın bitaraf kalması 

müttefiklerin harekatını tiirlü 
müşkiilata uğaratacaktı ve uğrat
tı. Nihayet Yunanistan 915 de iki
ye ayrılmış oluyordu. Atinadaki 
Kral Kostantine karşı müttefikle
rin davasını müdafaa edecek Ve
nizelos da Selıiniktc bir hükumet 
kurmuş. Kral 917 de tahtııu, tacı
m bırakarak gitmekten başka ça
re göremeyince Yunanistanın tek
rar birleşerek müttefiklerle hera
ber harbe girdiği görülmüştür. O 
zaman müttefik orduları idBH et-

• miş olan Fransız Generali - ıı.n
radnn l\1aresal - Franşe Desprenm 
hatıratı bu itibarla çok şayaru dik
kattir. Gerek müttefikleri, gerek 
Almanların nüfuzu o zaman Yu -
nanistanda nasıl çarpışmış oldu
ğunu gösteren misallerden i.e ber 
vakit bahsedilmiştir. Lakin o ci
hetlerden ziyade a!ll bugiin de 
dikkati celbeden noktıı fU olsa ge
rek: Mareşal Franşe Despre ç9k· 
tan dünyadan gitmiştir. G!inii ı;t
nüne yazdığı hatıraları okunurken 
müttefiklerin davası için Yuna -
nistanın da harbe girmesi keyfi -
yetinin ne kadar ehemmiyetll .. 
lacağı etraflı bir surette anl"1 -
lırken diğer meydana daha az ~ 
hiın olmıyan bir noktanın da .. 
olduğu görülmektedir. Geçen -
ferki harp garp cephesinde defil, 
Balkanlarda neticelenmit olthı. 
Ancak Balkan cephesi bcnnldulı:
tan sonradır ki Almaaya mii*"
ke istemiştir. 

Balkanlarılald. hareklt - e -
manki Sırbüıtanın iştirak:ı1e - mtlt
teifkleriıı munflakiyeti neticeshri 
vermiştir. Müttefik ordnları BeJ... 
ırada lıikimdi. Oradan Viyanaya, 
oradan da Berline gidebilirle.r41. 
O zamanki Almanya banu gördil
ğii için bir .B evvel mütareka iııl
teıni,,tir. 

Bu seferki lıarMıı "' ~ 
ela 11 mötmııııı Jeni lıir ehem""
yet dıyııı. 

İtalva. hem küçük bıt dt ~, 
tecavüz etmek istiyor. h~n ~ 
tecaviz vaziyeine düşıne 9u.İ ' 
kuyor. Yunan harbi ba.Slı" ıııO"
van ııazetelerinin nesrifP~ ~ 
kan mana budur. haJ\·arınt!'#'. 
caviz ııörünmeklen cek•:ıJıf'/, 
manasını, Yunanlıların l< ıc ıi ::ı. 
ca mı.ı:kavemetinde aratn8 p 'i' 
dır. Filhakika mücadel.;'ı.1,.ıı r ,.,ı 
ı:(iindenberi devam etın 1ı,t·;.rf 
dokuz l(Ün zarfında ltalY

81 aıe'bif 
sehirlerdeki sivil hall< b3~9 Jll 
bombalar yai!dırmakta!l 9~~ • 

is görememişleıxlir- 'i;e~ 
toµraklarını dijşmana ç; ıı"' /. 
mej?e azmetmişlerdir. yaş& /) 
besini faik kuvvetlere 1' hi<J' ' 
dafaa edivorlar. Diğer cePıo;il; 
muharebevi ArnavutluJı: ~ • 
!arına nakletmişlerdır. rbl ~~ 
evvel. İtalva - Yunan ~- cJCJll',J 
ladılb. zaman, istfkliılinı. 51'0~ 
haysiyetini tecavüzdell ıc "'J 
için imanla silaha sarıla::ıs~ 
bfı milletin harikalar ya ıe~"i 
sövlemistik. O zaman b~ı. ~ 
mahiyetinde olan bu ~~~r 
bir vakıadır. Yaşasın h 
Yunan milleti!.. ~ 

Birimizin D•~Jı 
Hıplmlzia ~ 

d•lı' 
Kasımpaşa ğ• 
Merkez so1'a. .,... f 

Blr oku7ucwn uz :13"~ .,-r•~ 
•Ben KaSJlJlpaşadn. lı ol'I . P1 

rinde, Hiıklm sok•tı:;., f~ 
rum. Bu sokakla b ,. l"",,i 
çok aileler de otur'l1° ~ıf' 
amnt.imizde bir ınerl<"" ,.,~··~ 
vardır iti, yalnız biz.ir" tül' ı'~"' 
da otaranlar değil• bil lı" rı'd . t' 
- balkı Be:JoV•""' 1'd""°. 1"" ~ 
çıkar. Bu sokakİ'l 6~ ~ 
pis su\anllı dıprır d·~ 

. . ......... rı hal bel•~;yezıın · ~ 
celbetm iyor mu?:> 
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.......,_N24SAATI P_iyangod 
içindeki kazanan 

•' 

( ı inci sııhjfeden ~m ) ı kada~ile tekrar eski ahengini ia-
-rlti'ını tehdit eden umacıya de edebiliyorsa, bu da, sadece düD-
brşı bir anda ahenk ve işbirliğine yasızlık hamlesine ~ar~ı birleş • 
iıakıliıp ettirmek, günün en ~etin meleri iktıza eden iki zıt dünya Hadiseler numaralar 

(Bu yazının metinleri Ana. 
dolu Ajanın biilteruerindeo 
alınmıştır.) 

Dünkü keşide de ikrami- •vası; hatta düaya kurtuluşunun arasında hayırlı bir anbşma zcml-
Jıiricik carcsi... ninin açıldığına işaret. .. 

ye İsabet eden bütün Tecelliler göstermoktedir ki bu Ulusb~ımızın müjdesinden aıo-1ldırım harbi 
değilm"ş !. 

Amerika ve 
Avrupadaki 

vaziyet 

lrlanda, deniz 
üslerini lngiltere- Telhis eden: MUAMMER ALATUB num aralarln 

listesi terefli vazifeyi, liberalizma ve lıyoruz ki, dünya vaziyetini l\raıı 
konıiinizına dün~·aları arasında ıaçıııa döndiiren Sovyet Rusya 

~ 1 inci sahif•den devam ) 
liir•' Ytınanistanda hareki -

. ~•le ilerliycnıemcsi hak • 
Q '•har edilen ho'l1Jubazlcj;'ll 
I f'li•tir, 

tı do, Yunanis.t:ında, Polon· 
b an~rda olduğu gibi bir yıl· 
~ıi~!nc inh ... r etmemek la-

Ruzvelt ve Kordel Hal 
Avrupa vaziyetini 

görüştüler 
k .\ • •ı:ıni ilave ctmi tir. 

t' · llASKU\IANDA..'liLK.:1- Vasinııton 8 (AA.) - Havas: 
· 'I \tj~ ll'IN TımLi(;İ B. füızveltle baricive nazırı B. 
ı~ and 8 (A.A.)- \ u113n baş • Cordell Hal, Avrunadaki vaziyeti 
~ lını •nlığının tebliJİne göre, derin tetkike tabı tutmus1ardır. 
.ı" ~~ • dün cephedeki Yunan Bu ıunurni tetkik <"Snasında >!arı> 

~.~ .. karşı tnarrııza geçmiş - • büyük devletleri nezdindeki bü-
lf ·ıııı .~!iin Iııı taarruzlar püs.- yük elçiler meselesinin de ııörü • 

tt ı· li tıııu tür. Bütün rcphede şid- süldüitü zannedilmektedir. Malı'lm 
':jJ l1tıı0ncu ateşi olmaktadır. olduğu üzere Birlesik Amerika ha • 

ı, '? tan·arcleri dün Korfu· len valnız I..ondra, Bertin. Roma ve 
\a '?•rdaki bir çok .. köyleri Viside birer maslahatııüzarla teın-
4 ~ ınıan etmiştir. Olü ve sil edilmektedir. Birleş.il< Ameri • 
4r •rdır. Askeri hede!lerc hiç Oı:anın Londra büyük elçisi B. Ken-

• ~~ar olıııamışfır. ııedv sabahleyin B. Cordel Hal 
İ b~ 11 tal yareleri Arnavutluk ile görüsmüstür. Gazetelere vapmıs 

ıııı; tıııı ve bu me)anda A'1on· oldui?u beyanatta, vakın bir istik· t, ~~nını "e İtalyan askeri tah· bal icin henüz bir planı mevcut ol-
'"ın ltıu\'affakiyetle bombar • madıi!ını söylemiştir. Vasinııtonda 

~lıııi tir. zannedik!i~ine ııöre B. Kennc<lv, 
lU • l ailesile birlikte Birleşik Amerika-na D IS an da ııeçirmekte oklu.tnı tatilden son-

~as t . t d • ra eski vazifesine avdet edecektir. 

.. ı \tiQ, su ıs eme 1 lsviçre Üzerinden 
9'"1 ~ •Vg (A.A.)- Bclgratta çı • 

• ı"'ıı .~•ıne. gazetcsindeki bir çen t yya ler JıD "Ilı ltıunasebetile, Yunanistanııı ge a re 
; ıJ ~')~karşı mücadelesinde kim- Londra 8 (A..A.)- Röyterin dip-
1 - .:ııı v ••ssutunu istememi~ ol • lomatik muhabiri bildiriyor: İs -
; , 'hu nıücadele~e devam az-' b ' viçre toprakları üzerinde, gecele-

,rJJ , ulunduğu teyit edilmek- yin yabancı tayyareler uçarak bu 
çı" Jı J toprakların bitaraflığını ihlal et-
. J6 ı·ı.' "·anlar neden tiğine dair olan iddialnr üzerine 
'Y " J İS\"irre hükumetinin bütün İsviç-

• '<ı t ıyemiyormuı? reyi tam karanlık yapmak hak -
~ ' ~a 8 (A.A.) _ tstefani a • kındaki karan Londrada mem • 
ı.:;: 'la h ltalyan • Yunan hudu • nunivetle karşılanmı~tır. 
~ ~11,_ ulunan muhabiri, İtalyan İsviçre biikilmetinin maruz bu-

ııJI,J ı._ .. kıvetsizliiıini arazi müs • lunduğu müskülilt İngilterede pek 
oı:, ~.ve Yunanistanda yol bu- güzel !akdi; edilmektedir. İngil-
l"'· l"k ~ına atfederek mazur gös- tere İsviçrenin bitaraflığ·.,.,ı bile 

IS~ektedir. bile tehlikeye koyacak en son /. () d d memlekettir. İtalyaya doğru uzun 
ı.» il raya Ün uçuşları osnasında İngiliz tayya
~ ~a relerinin İsviçre arazisi üzerin -

l>ılan hücum den uçmuş olmaları muhtemel o-
~ ı' la bilir. Fakat bir pilotun bö~ le 

~~ı.ıı 'itı a 8 (AA.) - Hava neza- muazzam mesafelere bu!ut ve sis-
Jı"J lııı;111e!ılil!ine ııöre, Alman tav· ler arasında tayyaresini se\'kettİ.r 
~ !alar dun birbirini takip eden ği esnada her zaman tam giizer -

:! , ~ tıı halinde fngiltl'rede muh· gahını takip etmeıte muvaffak o-
~ ~. ıııtakalara hücum etmiş • lamıyaca~ da tabiidi~. Maamafih 
,/. <ıti~ İsvirre hilkfımetine evvelce de bil-
~ ; ~~ daJııa Taymis mansa - dirilnıis olduğu veçhile İngiliz pi-
,tl .Jaı.;n ar gelmiş ıse de, İnııiliz !otlarına İsviçre bitaraflığını ib-
1 ~ııı0/0 .müdahalesı üzerine vo· lal edecek her türlü hareketten iç-

,~~ <1?'.ırmiotir. tinap etmeleri için talimat veril-
lıin •Ilı Alman ııruou da öğle- mis bulunmaktadır. 
~ ra Portsmut deniz üssüne * Londra 8 (A. A.) - Berlin rad
·~iltnşilerdir. Bütün düşman yosu, Alman istilllsı esnasında Zeland 
~, {Jı Piiskürhilmtiş ve bir vilayeti kanalı ve ırmaklarında Hol-

l
l)l'lteeedreemdemeişl·Y:·dıa'r. ka- landa prdusu tarafından istifade edil
~ mez hale konulınuş olan 4<10 vapur ve 

mavunanın Alman ko!niserliğinin bir 

~h ı emrı üzerme yü7.dürülebilc.-cegini ve 
,: 1ı ·~an kadın ve tanlı· edıleceğ>ni Lildirmektcdir. , \:~'- * Lorıdra 8 (.ı\. A.) - Reut~- ajan-
1.ı l{e k c s 1 r sını!l. rcsm! Norveç mah!illerinden öğ

it ' , ~d a us a re"tl ~ıne göre teşri r. 'ewel oy• içinde 
.iJ ~ ~~ 8 (A.A.>- Çarlık zama- cem on ~2 708 ıon hacmindo yrdl Nor· 

~ oı,~~Yanın Londra atnşeınili· \"eç vapw·u baımııı •. 
t.._itlıtıd Amiral Volkofun kızı Bu vapur1arın bnLrıac:l neti~sinc!e 
~t~n a Anna Volkof bugiln 34 ü Norveçli olmak üzere 36 bahıi-
\ılınd •n Old Bailey mahkemesi yeli kaybolımıştur. 
lı~~~n 10 sene kiirek cezasma 
c-.Jık edllıni~tir. 
~ı h;ıııe An na \" olkofun resmi 
·~ ~ kkında!-i 1911 tarihli ka· 
~."lj n~ nıüdafaa hakkındaki u
~~t ık•ııılara muhalif harek~t 
:i~ttı arar vermi~tir. 
~ l.ır.j Anıınaın c•ki İn~liı fa. 

tı.ft ~i ,llavha\' • Alias Villiam 
C'Ctt~!ı vasıtalarla bir rnrktnp 
~'\;. ı~·e tc\ e ul cttii{iıti bil
\; >ad\·e •.•ki fo ist reisfoi Al -
lflaı~" _lnı:i·'z harp gaFetini 

1
1 >;ın a. a matd rad,·o nc~ri -
~·Iııiıı~n lıir •haiııo olarak tavsif 

:\t~· t. 
~ • ~::~hk~me, ayrı bir ınulıa-
C. 0\i ı\ •cesınde, enclce Lond· 
!ıı Gti~ ~ııerika biiyük clçiliğ;n· 
\ .~ I{ lan 29 0 aşında T lor Gn· 

' 1•~it •ndin de düşmana fa~ da
'l 'lıe 11~:~ \c dc,·J tin emni~·et 
~1 1 ~~ik;,tınc zarar \'erebilrrek 
f~,~ hiJd· ları elde ederek ehi -
,~ıı., k 'tıniş olmaktan suçlu ol-

tı~·! ~ ·:trr.r ~trmi \'C kt·ndisini 
~ .... k" 'lir- llrek ceznsınıı ınal:ıküm r· 

:ncad ltalyan 
, ahtclbahirleri 
1 

1 1 <AA.) - Rcu!,r lian-
·nı 1 1< h. Jırır :ı sa~ 

< V k t "l"C:'.ldi-
d · +tc ı 'Yn.eı! z bu .. 

ucl ır Ta <aya 
l• 1 rı .., muva !atı 

Jncie de._ı • 
ı'< :a· 

lu 

' 1 

İngiltere ve Sovyetler 
( 1 inci sahifeden devam) 

yaklaşması hakkındaki nik -
binliğine işaret ederek diyor 
ki: 

«Bu yakltı§manın temini · 
ıçın Londra'nın Sovyetler 
Qirliği tarafından bugünkü 
harpte kazC<nılan yeni bir ara
zıyı tanımamak hususunda 
Amerikaya yaptığı vaidden 
vazgeçmesi icap edecektir.» 

---0>---

iki fuhuş yuvası 
( ı inci sahltcden devam ) 

Şişlide Hiirriyet rnddesindc Ay
şe Niınet adındaki tanınınış ran
devucunun e'\:İ de basılarak genç 
erkek ve kadınlar tutulmuştur. 
E,-ıer mühürlcnn1istlr. 

--o--

Uydurma bir şayia 
( 1 ln<"i s:ahif('deıı devam) 

hakkında rıkan ~a~dnlar üzerine 
bu 'abah Vali ve Belediye Reisi 
J,utfi Kırdar ile g•iriiştük. Vali • 
miz, cidıli mahiyette hirbir lı8diMı 
olnıadıj!ını tcb:ırıiz. ettirmiş ve hiç 
hır tc .. kil ) apılmadılını ruuharri
rın1izc Öll mi tir 
İTAJSA. li:O ">. l Sl' VALİ 1 

ZİYAI 1 ETTJ 
D araftan İl l n on olosu 

trur n dün '11 ıvde gelerek 
ve B d" I oısı Lıiıf Kır· 

ı m k ıwnd zıyarct etmiıtir. 

• ye veremıyor 
Zorla almak teşebbü
süne karşı koyacak 

Londra 8 (AA.) - Hatırlarda • 
dır ki, Cörcil avam kamarasında 
söve 'tliı?i son nutukta demişt.i ki: 

c İngiltereyi olduı!ı.. kadar, Irlan
davı da yasatmak üzere, t,careti • 
mizi koruyacak filolarımızın ve 
tavvarelerimziin ihtiyaçlarını te· 
min etmek için. lrlandanm cenu 
ve ııarıı sahillerinden istifade ede
"""Vİşinıiz büvük bir yük teşkil 
ı.;w..vor.> 

Serbest İrlanda hükılınet reisi 
Dö Valera Çörcile dün su mealde 
cevap vermiştir: 

·Biz .bitiraf kaldıkca. üslerimiz· 
den hk birini terketnıi veceğiz. Bu 
üsleri kuV\·etle işgal etmek icin 
vapılacak her teşebbüs İrlandaiı
ların kanını akıtmak.tandan başka 
bir şeye yaramıyacaktır.• 

Dö Valera Alman ve diğer de
nizaltı ~emilerinin İrlandadan te
darikatta bulunduğunu tekzip et
miştir. 

İngiliıler Amerikaya 
şilep sipariş ediyor 

Nevyork 8 (A.A.)- Şilep si
pariş etmek üzere bir İngiliz he
yeti buraya gelmiştir. Vapurlar 
basit modelde ve "ayet sür'atli o
la~aktır. Bir t"1!gfthta ayni zaman· 
da iki gemi inşa edilebilecektir. * Londra 8 (A. A.) - Dün Mersey 
bölgesinde teftişle bulunan Kral ve 
kraliçe Llverpool ve Bootleyi ziyaret 
etmişlerdir. 

Amerika - Alman 
gerginliği 

( 1 inci sahifeden devam j 
Roma hükilmoti, Vasingto· 

na bı1 hususta tcn1inat \'er -
mişsc de, bu, Almanyrının 
ınenfi kararı üzerinde n1l:e5 .. 
sir olmamıştır. 

Bu sebepten Amerikanın 
mevzuu bolıis vııpuru in~\ · 
tereye gönder:nİ)·eceği ı:ın -
nedilmcktediT. 

Vasingtonda, Alnıan~anın 
ittihaz ettiği bu tavrı hareket 
Berlinle Vaşington arosında
ki \'Chanıeti arttıracak nıohi
ycte tel:ikki edilmektedir .. 

Londrava "itmiş olan in • 
gilterenin Vasington se!iri 
Lord Lotyan yakında Ameri
kaya dönecektir. 

Berberler mektebi 
komitesi 

( 1 ine; sahifeden deram l 
karılan şayialar tan1aıuen uyriur
madır. 

crBerberler mektebi• niçin açıl
ını- ? ~'::e birçok berberler, halk 
ve' matbuat soruyorlar. Fakat bu 
mektep; cemiyetin şahsan imtiya
zını, ıuüsoadesini alarak a(tı~ı hir 
mektep değildir ki... Kapanaıı her· 
herler mektebi diğer hususi okul
lar gibi kazan(' gayesilc ve ruhsa
tiyesi bir arkadac;;nnrı tarafından 
aİınank açılmı tı. ı;,ki idare he
yeti azasından olan bu zatın te
ı;;ebbüsüne, o zamanki idare heye· 
ti nakdi yardım suretile miizahir 
olmuş ,.e l•ından istifade imkan
larını aramıştı. I"akat bil:ilıare 
berberler mektebinin tekmil mas
rafları cemiyetimize yükletilmiş
tir. Cemiyetin dar ve kıt gelirli 
büt(CSİ ise bu masraflara n1iisait 
olmadığından nara yardımı kcsil
m;• ve o arkadaş da mektebi ka
patmıştır. 

BU NE BİCİM KOMİTE? 
Diğer taraftan hakikaten böyle 

bir mektebe şiddetle iht:<".ıcımız 
vardır. Bu ihtiyaç derin bir boş-
1.ık halinde hissolıınmaktadu ve 
bunu duyduğumuz içindir ki geçen 
yılki kongremizde berberler mek
tebinin yeniden ihyaısı ic:in yeni 
gelir ka:vnakları bulacak tam sa
Jahi~·etli sekiz ki~ilik bir mektep 
komitesi srı;tik. Eski cemiyet reisi 
de bu komitrnin reisidir. Fakat 
maalesef bu komite ne kendi -
liğinden bir defa toplandı ve ne de 
idare heyetimizin davetlerine ica
bet etti. Bu sııretlc de mektep me
selesi ihmal edildi!. 

Huliİ a; mrktebi açmak gaye • 
mizdir. Fakat e.vvelS varidat bul
ıpak liİt·'1ldır. 
Diğc. taraftan berberler cemi· 

yeli veznedarı Sükrü Erek de ber
ber'erdcn nrktcp için 600 lira top
lenı!ıjh hakkındaki sayiaları tek-

' zin ctml5 ve ·rsadn bö) le bir pa· 
ra ?,'ıeı·cut ohn:ıdı~'llll SÖJ !e~tir. 

Milll Piyangonun dôrdündi t~rt:ip bi- bir anlasma köpriisü kurmak va~ muam.ma!t; mücerret insanın. ke• Amerika Cnınhurreisll~ne Ü· 
çüocü defa olarak yeniden inti· 
bap edilmiş olan FrankJen Kuz • 
veli, reylerin neticesini bekliye • 
rek oturduğu kendi köyü Hayd
parktan Vaşingtona gelmiş, v• 
halkın alkı~ları arasında tekrar 
Beynz saraya dönmüştür. 

rinci çekilişi ddn Ankarada 19 MaTJO zifesini, tarih. Türkiye~·e ve İsmet tli irindeki ahenks<zlikleri affeı.-
stadyomunda saat 18 de ,.apılmıştır. İnönüne tevcih etmektedir. mesi ve dışındaki ıniicerret insan 

30.000 liralık biqilk lkramiyeyi 183&'11 O Türkh·e ki, yirmi senelik dos- düşmanlığına kar;:ı dele müeo>dc-
numııra kazannuşbr. 10.000 liraLk iJtn-. tu Sovyet, Uus~ aya karşı son za. leye çıkması snretile pek yakında 
miyey! 151133 numara Jr.azanmıl!ır. ..anlarda bazı münasebet buhran- aydınlanı\'Crecektir. Böylece, hay-

5.000 liralık iltramiye1.er 1672.2..'i ve larına düşdü;·s~, bu buhranların vanla insan halinde iki saf fent.Sil 

Runelt kısa bir hitabe ile bu 
netice karşıı;ındaki r.ıemnuniye • 
tini izhar etmiştir. 

Hariciye Nazırı Kordel Hal Ruz· 
veltin kazanmllj cllduğu zaierin, 
şimdiye kadar takip edilen harici 
siyasetin zaferi demek olduğunu 
beyan ctmi~tir. 

Bu intihabın dikkate değer vas
fı, Amerikan .!?'azetelcriııin yaptığı 
tavsiyı.: yi An1erikan ınilletinin ka· 
bul etmiş olnıasıdır. Bunun nıa -
nası şudur ki, Amcri!~an Birle!"ik 
Devletlerinin her tarafta gerek 
Cunıburhetrilerde, gerek deınok· 
ratlarda milli birlik arzusu tecelli 
etmiş bulunmaktadır. Hatta Ko
lumbiya radyosunun dün a~aınki 
neşriyatına göre, milli müdafaa
da mühim bir mevki teklif etmek 
suretile Vilkinin teşriki mcsais.ini 
istiyeceklir. 

Artık bundan sonra Ar.ıerika 
ile İngiltere arasındaki işbirliğinin 
daha sıklasacağı muhakkaktır. Bu· 
na mukabil mihver devletleri bu 
intihabın neticesinden pek tabü 
olarak memnun kalmamıslardı.r. 
japon gazeteleri ise, bu intihabın 
verdiği neticeden sonra, japon -
Amerikan münasebatının daha 
ziyade ~Jıamet kesbetmesine in
tizar edilmesi H'ızım geldiğini yu
maktadırlar. 

Kabinrdeki Dahiliye Nazırı İc
kes istifasını vermiş ve gazeteci
lere Ruzveltin intihabından son 
derece memnun olduğunu ve Rnz
velte kabinede deği~iklik yapmalı: 
istediği takdirde daha müsait ha
reket edebilmesi için istifa ettiği
ni söylemi':fir. 
İNGİJ.İZ HAVA NAZIRININ 

MÜHİM BİR NUTKU 
İngiliz Hava Nazırı Sir Arşibald 

Siııkler dün Şifyeld'de söylediği 
bir nutukta bilhassa demiştir ki: 
•lugili< hava kuvvetlerinden bir 
çok defa tukdirlc bahsedilmistir. 
Fakat bu kuvvetleri !eski! eden 
insanların gösterdi~i bÜyük kah
ramanlıkları pek az kimseler bilir. 
Dört ay e\·vel Anapa dermansız 
ve km·~etsizdi. Bitler birkaç hafta 
içinde IııgiltereH kat'i darbeyi 
indireceğini söyliyerek teıwfhl1r e
diyordu. · İııl!'iltercyi istila llileeek
lerini ve zaferi kazanacaklaTını 
umuyorlardı. Bütiin cihan da böy
le olacaiiını zanMdil·ordu. Fakat 
hı.: tahmin tahakkuk etmemiştir .• 

YUNAN CEPIIESİNDE 
VAZİYET 

Yunan başkumandanlığırun en 
son tebliğine göre, cephede top
cu diiellosu devam etmektedir. E
pir cephesinin sol cenah miinte -
basındaki Yunan kıtaatı bir mik
tar geri alınmıştır. Kara harekatı 
bakkındıı Roma tebliği, sadece İ
talyan fırkalarının Kalaınas neh
rini geçtiklerini bildirmekle iktifa 
etn1cktedir. 

İtalyan \"C Yunan tayyarel~ri
nin karsılıklı hareketleri ise dün 
de devan~ etmiştir. İtal~·an tebliği
ne göre, ltnlyan tayyareleri Golos 
ve l"atras limanlarını, Ycni~clti.r 
ta:yyare meydanını ·ve garını, ·Flo
rina garını, Korent limanını bom
bardıman etmişlerdir. 
Yunanlılar da Avlonya tayyare 

meydanını bombardıman etmiş • 
lerdir. 

Görice mıntakasımla muhare • 
beler devam etmektedir. Dün ıık
~am gelen bir haberde Yunan kuv
vetlerinin şehre girdiği bildiri! • 
mekte ~Ji. 

İNGİLTERENİN YARDIMI 
İngili~.,::azeteleri, Başvekil Çör

çilin nutkunu tefsire devam etli
~ orlar. •Taynıis• gazetesi baş • 
makalesinde hıılasakn diyor ki: 
•Nazi sefleri son nutuklarında İn
giltcr!"nin sC'rİ bir ma~Jllbiyete uğ
ratılacağını 'öylemişler ve mil • 
!etlerine tahammül tavsiyesi gibi 
;,·kıntılı bir vaziyet içinde kalnı~ 
!ardı. Çörril bö~·Ie bir zo•luk kar
şısında değildir. Zaferi temin için 
ne lıizımsa, ona göre çalışmağa ve 
meşakkate katlanmağa azmetmiş 
bir millete bitap ettiğini bilmek-
tedir. Esas siyasa, diişmanı kal • 
binden vurmaktır. Şimdiki vui
yet, müstakbel nihai zaferi tesri 
bakımından mütalea edilmelidir. 
Bu zafer kazanıldıktan sonra, Al· 
ınan tayvarelerinin verdirdiği za
yiat nisbi ehemmiyeti haiz ola • 
bilir. 

İngiliz kuvvetlerinin ynpmak il· 
zere oldıı'hı hayatt ehemmiyeti ha
iz hareketler arifesindeyiz. Çok
tan beklenilen fır:<at zuhı:r etrni•-
tir. Vazivctimiz •İmdi, Fransanm 
teslim .,,Jd··ı;'ll zamanki y:ıziycıt • 

294239 numaralara çıkmıştır. kökünü sn veya bu basit •ebepte eden büyiik diinya nıiicade)C'ini, 
019533, 231452, 276754, 266870, 278822 de!ril· Türkivcnin temayül ottiği in,an kazanacaktır. 

numaralar da ikiier bin lll"B ikrami7e ye;iı~e scliıı;..et kutbu büyük de- Büyük beşeri müjdenin telif 
kazanmışlardır. mokTasynlnrla So\·~·et Rusya nra· hakkı, Türki)'enin ye onun müte-

v. d .. t ak·-· ("'.,) (3124) De sında"ı' ~•<i ihtilafta aranrnlıdır. ~n or r ~ ~ • "' ' 0
" fekk;r be.sı İsmet İnöniinün ola• 

~- t b ı numa- 1·- binn Ura ka- Sin1di l: ' Ynzi'. ette Türkiv~. nıı.wye u an nuaı .... raktır. 
zan::nışhı.rdır. «eski clost dii~man oln1az ... • ı,.t(''ir· 

Son dört rakamı ( 0262), ( 546G), _:,:li:::n::_i n::._.::c.::n.::n.::l:ı:_:ı::.:":' •::.r.:d~ı i'<::ı. c~:..:·::.r.::m:.:i..:):..:''.:.l~~:ıl:..·.:r.:r_-___ _:N_.E..:...::C.:İ.:P_F_' A_3_II_._I\_I_S_A_K_t_.,R_E_K 
(7026) ile nihayet bulan numaralar be- 1 

5er yü:r.: lira kazanmışlardır. Asker gözile 
Son üç rakamı (197) ile nihayet lıoı

lan 300 numara yfizer lira, 
Son üç rakamı (917) tle nihayet bu

lan 300 numara ellişt-r lira, 
Son iki rakamı (95) ile nihay('t bulan 

numaralar onar lira, 
Son rakamı (7) ile nihayert bulan nu

maralar ikişer lira. 
Son nıkamı (1) ile nihayet balan nu

maralar iki~er lira lkraıniye kaza nmıı
lardır. 

Beş rakamı b()yük l'kramiy-eyi kazanan 
183875 numaranın ayni olup her han&i~ 
h.ınede olursa olsun yalntz bir rakamı 
değişik olan 47 numara da 60 şar lira 
teselfi mük3fatı kazanmışlardır. 

80 lira. teselU miillilatı kazananlar: 
183870 183871 183872 183873 183&74 
183876 ~83877 183878 183879 183805 
183815 183825 
183865 183885 
183275 183375 
183675 183775 
182875 184875 
188875 189875 

183835 
183895 
183475 

1839'15 
185875 
103875 

ı83845 ISS855 
183075 183175 

1835751 
180875 1818751 
186875 187875 
113875 123875 

133875 143875 15387$ 163875 173875 
193875 083875 283875 

Rüyasında ceviz gören talihli 
seyyar sahcı 

Tahtakalede Kundakcı hanında 
seyyar satıcı Celal Emnıerin bile
tine 10 bin lir:ı isabet etmiştir. 

Dün aksam hemen paraları al
mağa kosan seyyar satıcı sevin -
cinden ovnamıs ve bileti varım 
olduğundan 5 bin lira vı alınca 
ikramlarda bulunmustur. Celal ya
nındakilere: 

•- Dün ı:ıece hep rüvamda ce
vizler ı:ıörmüstüm. Ceviz ovunu 
ovnamıstım. Mei!er. rüvada ceviz 
ı:ıörmek havre alamettir deme • 
misler!• demiştir. 

ten d~ha çok müsaittir. Girit ada
sında bulunmamız ise, bizi heT 
türlii teşebbüsten masun bir hale 
koymustur. On iki adadaki vazi
yet Roma hükilmeti için endişe 
uyandırmağa başlamı~tır .• 

ROMA AÇIK ŞEHİR , lİ? 
İtalyan tayyarelerinin Londra

yı bombardımana ~tirak etmeleri 
iizcrine. Avam kamarasmda lfava 
Nazırından Romanın açık sehir te
lakki edilip edilmiyeceği hakkın· 
da bir sual sorulmustur. !liazır bu 
suale verdiği cevapta, İngilterenin 
p,,maya karşı tam bir hareket 
serbestliğini muhafaza ettiğini 
sölyemiştir. 

YUGOSLAV HARBİYE NAZIRI
NIN İSTİFASI MESELESİ 

Belgrattan bildirildiğine göre, 
Yugoslav Harbiye Nazırı General 
Nedi~in istifası ,ciddi aksüliımel
ler gösterebilecek mahiyette ad • 
dedilmektedir. Ge1ıeral Nediç hal
kın ekseriyetinin iştirak ettiği 
kuvvetli siyasi fikirlere malik, fev
kalade azimkar lıir •ubay olarak 
tanınmıştır. 

Roma mahfilleri, Yugoslav ka
binesinde vuku bulan değişikliği 
alaka ile kay,ctmekt-;·lir. Bu 
mahfiller Nediçin İngiltere ile sı· 
kı münasebetler idame ettiğini ha
tırlatmakta ve timdiki Harbiye 
Nazırı General Peçiçin bundan 
dört sene evvel İtalya ile anlaşma 
taraftarı olan Pasiç hükumetinde 
harbiye nazırlığı etıni~ olduğunu 
ehemmiyetle bytletmektedir. 

SOVYET İHTİLJ..LİNİN 
YILDÖNÜMÜ 

Sovyet ibtililiııin Z3 üncü yd
dönümü miiu1 ebetile Mo~koTa
da yapılan tezahürat esnasında 
yük•ek Sovyet Beisi Kalenin bir 
nutıık söylemiştir. Kalenin •bili
me! hir cihan loarbi• diye tavsif 
ettiği bngünkii. .ııi:zadaıı bahsed• 
rek, Sovyetlerin bu niza bııricİll· 
de kalmak 11İ7etinde olduklamu 
beyan etmiştir. 

Kalenin alkıflam 1Mı nnıı.-ıı. 
, bilhassa denıipir ki: 

·İlı:tısadl ve akerl servetimiııi 
arttırmak mee1-iyetindeyis. Her 
kes Stalinin i.ı.n.i altında kom6-
nizm için mil...ıet.. etmek iız.. 
mcnıl-;keti Jrırnetlell.dirmiye pı-
lışmalıdır. BeyııelmOel amele ,._ 
nıfın'll tesanfidilnjj arttırmak ~ 
zımdır ... 

Yugoslav)·a 
tehJikEyi 

sezrnelidir 

( ı inci salı<feden devam) 
be!'~ kendısı• ı?ô t..::-ememes ı.ın 
bır.;ok ı;ebcplcri vard. Bu sebep
ler arasın :!a. C'D -ıy"" s~nları mü-
1 !:aza ı:<lc ııl rız B .;."'" ı• vnn
lar. Yur.n " n mııkav~:rd ı:ıos· 
terecekl -ı.i L ..,. •.,..1vor! rd1 B1 

noktada a 1r<1ıl , Yı.;n" tanın 
Arna\Lttluk e-ibı k( .LC.l\Ca is+ilflsınt 
m~ım zannell lcr ve bu zan 
i\:ı .de de Arnavutlul<ta bulundur 
ciL;k!arı taarr1 z orc unu curı.i.;J • 
landıram~ lı!ar. Ancok harp bas -
ladıktan '"Yunan mukavemeti 
kendisini s;: .• s·· ·diı<t""n soı., . ırki 
ona ı?Öre tedbı.r alr:ıa".!a ko"\ L.ıdu
lar. İkinci bir nol:'.a ,ta harck, t ye
r;:ıin dağlık ve sarp arazi alınası. 
kuv' etll'r.n daiiın k şekilde "are-: 
kete mcclıu.r i<almasu!,r. 

Dağlık yerlerde ,.e dar vad:lerd4 
en iv. s;liı.h tan·a•cdir. Çünkü 
münferıt d .. sman k .. v tleri <calt 
bu şekilde hırpalar~'bilir. 

İtalyanların elir.1P ılOl miktardı 
tayyare kuvvet'•ri bulu"!dultu 
malfnndur. Buc .. nla beraber ınu·' 
harebenin bugünkü sevTi esna • 
sında \"un.an ha\·a ku\~~c 'erine 

(Ba.~ak .1<-'en det> rn.l 
luktaki heziınctlni tJnlcuıek t~in 
Udricen Yugosla\-,Y~.) a kar ,ı olan 
vaziyet!ni \e pl5.n11ıı dcğist'rn1i)·e 
ve Yugoslav Ü~ ve topraklarından 
kendi lehine fa .. dalannıak 'cvda
sına düşecektir. Bu takdirde belki 
de .ın1c~hur ve SP}~· al Po• ordu
sunu ve Fi' wı1e huclııllarına n1ü
teha>,Şit İt~l\·an kıtaatını Yı;gos
lana \'Olu ile Yunan cephelerine 
gö;.de~1ck isti~·erektir. Bu hu· 
susta Yugosla\:Va'a \'aki olacak 
müteaddit sekil ve mahiyetteki 
tazyikler eğer hafif bir zaaf ve 
tereddüt havası uyandıracak olur· 
sa muhakkak ki, İtalya derhal 
Yugosla\·~·anın üzerine atılmakta 
tl'reddüt ctmiyecektir. Yine, Yu· 
o-oslavya vait, ilrfal, yall$hrma po
litikasına kanarsa iı;inden fetholu
nacak ·\'e mula\'aatının cezasını 

Romanya gibi çekecektir. O hal
de, Yugoslavva çok nazik bir 
durum icinde bulunmaktadır. Her 
türlii, zaaf. tereddiit, dedikodu, 
ikilik ve dahili miinakasadan kur· 
!almak ve dimdik bulunmak, 
Harbiye Nazırı General !licdiçia 
istifasından doğan bedbin \'eya 
nikbin tefsirleri önlemek ve bu
na mümasil vikıalara (ırsat ver
memek; bilhassa Yunan • İtalyan 
harbini hcr~cyin basında gc-1en 
bir dikkat ve teyakkuzla takip et
mek ihtiyacındadır. 

ı gittikce :nzi,.,..am el:r.~kte alım 
İngiliz hava kuv\·ctlPrini de bil • 
hMSa hesaba katm<tk 1"zımdır. 

ETEM İZZF.T BENİCE 

Cez:alandırılan esnaf 
( l inci sahifeden denm ) 

Ayni semtte Niko, Rifat, Kosti, 
Lokmanın fırmları pislikten ce
zalandırılmıştır. 

Galatada Frazın salam imalat
hanesi ve Necatibey caddesinde 
Kostinin makarna imalithanesi 
de pislikten ceznlanmı~tır. Ayni 
yerde 2 sekerci, 1 mahallebici. E
minönünde 3 pastırmacı, 3 yağa, 
2 bnlıkcı belediye yasaklarına ri
ayet etmediklerinden cezalandı -
nlmıstır. Eıninönilnde Pana~·otun 
fırınında 65 kilo eksik ekmek, Ca
ğaloğlunda Nacinin fırınında 5% 
eksik ekmek bulunup miisaderc 
olunınushır. 

Seyriisefcr konlrollarında d:ı 

18 kişi tramvaydan atladıi\ından 
ceza lan dır ılnıışlardır. 

39 şoför hakkında da seyrüse • 
fer talimatnamesine muhalif ha • 
reketlerden zabıt tutulmu tur. 

-{}-

İki gö1·ünmez İş kazası 
Tophaneye bai!lı Traık vapurun

dan \'Ük almakta olan 269 nwnaralı 
mavnaya vapurd3n korkuluk de- 1 
miri düş.Tiiş ve Hamit ismindeki 
amele Sol kabur,gaslle bacağından 
tehlikeli surette varalanmıstır. 

Fener caddesinde 138 numa.relı 
tütün deposunda çalışan Osman ile 
Hasan balya kaldırırlarken Ha • 
>anın demir kancası kurtulmUŞ ve 
Osmanın sağ ı;izü alt:na sapla -
narak yaralanmıştır. 

S:mdi Gir;tte ve di!!cr Yunan"'° 
dalarında İn~ilizl•r'n vürude ııe
tlrmis ,-e getir.nektc clduklan ha 
va ve deniz üsleri. İtalvan•'l Yu -
nanis'anı istila tc bbüsüııe karsı 
girisilen nıücadel<:'de, ba·lıca rolü. 
O\"r>wacd< ehemmi\·cttedlr. 

Korfudan Pr<:'spa gölüne kadar 
260 kilometrelik bir cephe var. 
Bütün bu cephe üzerinde devam 
eden harekat iki noktarı istihdaf 
edivor: italvanlar tarafından Yan
vava doiiru. Yunan:ılar tarafından 
sarmaifa doi!ru ... 

Afrikada şiddetli 
bir çarpı~ma 

( 1 inci sah' fdcn dc~a"') 
rafından işgalinden bahs<:'dilirken 
Gallabat'ın tank ve motörlü \':ısı
talar ve zır'..lı o\omobiller kııllaruııı 
Hintli ve İngiliz kıl'alarınm mfıs
terek harekatını ve ta.Y'l'll"elerın de 
iştiraıkile zapte<Mmış olduğu bil· 
dirilmek too ir 

Vukua geleı nuharebede İta.l
vanlar aitır zayiat vermislerdir. l' 
İtalvan askeri kacrmstı• 
ZAFER SAATİ ÇALACAKTIR 

Kahire a (A.A.) - G x. gece 
r& 'voda orta sark kıt"al"rın.ı hitoı 
eden İn~iliz Harich·e Nazın E<len 
demiştir ki: 

•İstikbal sizin elkr[nizd<Xlir Si 
ze emnivet'm vardır. Zafer saati 
~alacaktır.• 

Plakası alınan 
otomobiller 

!\faltene '.!.Kartal 113 plLkalı o-' 
tomobiller sehrı:"'lız beled.ivesiıı • 
<icn nlıHı:a abnadıkları halde İstan
bulda calıştıklarınJan sevrüsefer· 
den ınenolunul> pli.kalan ııerı aJm. 
mıstır. 

İııtar. bul - Edirne asfaltı 20 
gline kadar açıhyor 

İstanbul • Lü lebur,gaz • Edirne 
asfalt yolu 2Q gü~c kldar Edirneya 
varmış olacak ve acılacaktır. 

Bugün ASRI Sinemada 

,, Senenin en muhteşem Aiilarcasm ır '!dürecek 
Fransız filıni bir film 

MALEK 
1 SAMiMi ANLAŞMA 1 VİKTOR FRA..'ICEN . GABY ZORAKi HAYDUT 

MıORLAY - PJERRE R WİLM t Türkçe Sözlü 
Sinemanın bir h8rikası ... (BUSTER KEATONl 

• Bu aktam T U R AN Sinema -
Şehzadebaıı Tiyatroiund:ı 

Tiyatro - Sinema - Varyete 
Saıı'atkir NA.ŞİT ve ıırkatlaşlan - Okuvucu SU7.i\N YAKAR \'e 
:rwıi varyete ımm...ı.n. DESİSELİ :in>tvAç ...,mecli 3 'Pl"rde. 

Gömdü. ainemat:!a 4 film birden 
1-~t VALS. 2 - J<OVBOY VE CASUS. 3 

BAYAf.I 2BLMA SEYAHATTE (Türkçe sözlü). 4- TENOERJ:; 
YUV ATILl\NDI fa!!tezi ~- r.ıcdi. 

Gece sinana 1T ,3t da başlar. Tintro 19 da b~br. Sinema ..-e 

tintr. bir lıiletle seyredilir. 




