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Ea Son Telpaflan Ve Haberleri Vere• A)qam Gazetesi 
Sülp n Bqmaharrirl: 

&TEM lZZET BENtcs YIL: t 

Yugoslav Hududuna ltalyanlar Asker Yığıyor 
Bütün ltalyan vapurlarının asker taşımak için mensup 

Harp 
Balkanlara 

oldukları limanlara çağırıldığı haber veriliyor 
'~el_iy_or~m!!!!!!!!!u!!!!!!!!!? ~ 1 y u gosla v başvekili 
:=:~~:ı;: t:~!:n:aıt: tecavüzu·· n sı·ıaA hla 
lara saldlJ'acaklanna inan-
llıaak müşkül olmakla bera
laer er ve geç Balkanların da 
harpten uzak kalamıyacağı 
aıikirdır. 

~n: ETEM İZZET BENİCE 
'harın civcivi~ devresine 
. •:tuz. Ajans ve radyoların ıe

eri habe.rleı: arasında Bal -
da bir buhran geçirmiyc 
bulunduğunu bildirenler 

• Bu süphe ve tereddüdii 
a Macaristan ve Yuıos

lludutlannda yapılan Al -
!ah.idatı ile italyanın Arna
le \'e Adriyatikte aldığı ani 

lıL - r saik olmaktadır. l 
l ı.Rva 
lı Romea 
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~i.1- er ve ıeç Balkanlara da 
1::.'•t etmesi bütün ıayrete ve 
~arın sulha olan bağlılık 
~ etlerine rağmen mukad

L.· Ancak, Polonya - Alman
.,.bi başladıktan sonra vazi- • 
~inı olan siyasi faaliyet ve 

er sirayeti daha geç bir za
lehir etmiye yardım etmiş-

11 için dahi bu vaziyet

, 
J 

Akdeniz.de müttefiklerin, İtalyanın ve diğer memleketlerin deniz ve hava ü~lerini gösterir harita 

Milli bünyeyi sarsacak suçlara 
karşı şiddetli tedbirler alınıyor ~tla laşılnıış deiildir. Balkan 

~ rında silah patlayıncıya 
__ '""""_.Almanya ve italyanın bu-

8art ve vaziyetler içinde 
~ l~ra saldıracaklarına inan

~iişküldür. Geni' ölçüde bir 
"'Vşısında bulunulması ihti
._dır. Bu blöf, Almanya be
l Balkanları'n hayJlt ve ma

Yeni Fin Sefiri 
b~ ~abah · I 

şehnmıze geldı /Muayyen bazı cürümleri işliyenle 
~ "-ddelerini çekmekte devam 
~ ~; İtalya için de vaziyetin 
~ ..,r sarahat ifade etmesi za
S1""Reldiği içiın kendisini müt-

Bir muhar.rir.imi- askeri mahkemelere Verilecek 
dedı kı: 

~ ~r.e ağır satnuya yardım et
s..151n olabilir. Çünkü, mütte
"-.~i11 Balkanlardaki s~·asi ve 
~·.hamlelerinin üası günleri 

ze 

~ır. 
~llYa Balkanlardan gördüğti Balkanlarda herhangi bir tecavüz hareketine karşı derhal mukabeleye 
~~ :Ya.rdunı kaybetmek tehli- geçeceğini söyliyen Fransanın yakın şark ordusu kumandanı General 
~it ll_laruzdur. Bu tehlikeyi at- Veygand Suriyede askeri bir tefti1te 

Bugünkü harp yeni 
sürprizler yapabilir. İki 

saniye sonra Balkanlara 
sirayet etmiyeceğini kim 

tahmin edebilir ? 
~ ıçin daima elinde tuttuj(u 
~ lııiiracaat ediyor. Bu silah: 
lı. ta tazyik, yan~ gözdağıdır. 

' 1Yaya gelince, Italya daha u
~ '&atrıan harp dışı ktılamaz. iki 
s'-n birini tercih etmek dcv
~e l(irmişlir. ingil~ İkhsadi 
' 1Naıırı Gross'un işaret etlıgi 
'-t t~Yaqın müttefiklere karşı -. .:r•.'fli açıkça anlatması zama
~d~IŞtir. Ya Almanyanın miit
~ ır ve •• onunla beraber haı
~t'elttir. Yahut da değildir, 
~ efiklere dost veya sonuna ka-
ll lanıiıni bitaraftır. 
Sı~ olmak kararında ise AlS-U: olan askeri ittifakını bozS ınıdır. Müttefiklerle be
' 1- ~lnıak niyetinde ise bunu 
'aitetlİll etmesi gerektir. Müphe
~t;k Ve iki taraflı idare safhası 
~.Cec;nıiştir. Harbe hakiki veç
, 1 Vernıek ve Almanyayı nıağ--• :-ek için müttefikler dost 
~it i~anlarını aydınlıkta gör
~. a· tıyaç ve zarureti İA;İndedir
'- -..::;:.enaleyh, italya bu tercih )S l devresinde azami blöf 
,,) da gidebilir. Aksi halde Al· 
~Ve ltal)a birlikte harbedc
L"'» "~ bunun için de en evvel 
~~lile.rini bir arada ve Bal
l. ~a deneyecekler demektir. 
,..t •er ; şioıalde henüz Almanya 
~~ceye varmamışken ve garp 
~~1 • \taziyeti olduğu gibi du -
~:1 41ınanya ıucin şimdideu 
~ • ara !ıl'ldır:ıcnk?. Mukaıl -
~1'~ali kendiliğinden ortayu 

llh &dır. 
l:i:"q .... ı· -'llt: a ın tevnphırı şunlar ola-

~ ..... .\1 
ı .. ::--erıe ~anya tek başına mütte-
~•,tır aşa çıkamıyacağını un· 
~· 

)->....:1ınanya harbi dünyaya 
._.t'tıı b \'e bugünkü vazi:\ ette 
~ k ulundu&u alırlığı tak .im 
~~ ~c llrarındadır. 
\t..~0ıec; ve DanimHkada tu-
~~,4 \'eçi de işgal etmek ve 
~ şinıalinden herhangi b'ir 

( D 11iraınası ,jlldişesini ber
evama üçüncü sahifede) 

Pariı, 18 ( Radyo ) • -
Siyasi mehafil, İtalya'nın 
Yug081avya veya Yunanista• 
na kartı harekete g~çmek 
üzere hazırlandığı kana• 
atindedir. 

ltalya'oın filosunun ma
nevraları, Arnavutluğa ame• 
le kıyafetinde 20 hin amele 

göndermesi buna delildir. Finlandi"a hi.Jkürr.~tınirı yrni 
Balkan devletleri, Vey• .An'kara sıd.ri Baron Arno S. Kof-

'kinem bu s .. bahki c!<~pr.sle şeh
gand ordusunun derhal r.iımizc gelmışt:r. 
yardıma koşacağmdan emin Yarın Ankara·ya hareke.t c<l.cek 
olarak hadiıelerin inkişa• olan s:ıfir bu sa'balh kcndısn~ gö-
fına ıük.ônetle intizar ve ırü.şeın bir ımuıharı irıımixe su be-

yanatta !buJunmuştur: 
azami teyakkuz tethirlerini ,_ Emıpcryalwt hı !\"Csler guden 
almakta devam ediyorlar.. !bazı mi11:eıtlı:ır dünya)Cı kana boya-

(Devamı 3 üncü sahifede) lmı"'k istemişlerdir. Ffolandiya da 
11;.>uındarıın kutbanı olımaık UZ.:re ıken 

Esk·ı ·ıznı·ıt mebusu~$~~~'~;.~~: 
anışt:.r. Faik.art ıh c taraf 'biır harabe 

Sırrının muhakemesi 
şehrimizde görülecek 
Sırrının muayyen bir Avrupa memleketine 

aık sık gittiği tesbit edildi 

Ajanslar, İtalyan filosunun 1 
müttefiklerin Akdcnizden şimale 
kuvvet çckmcmcJcrini temin mak
sadile nümayiş mancvraları]na• 
çıktığını, bildiriyor. 

Bunda bir yanhşhk olsa gc -
rek. Yanlışlık italyan donanma
sının manevraya çıkışında değil
dir. O manevra ile temin edilmek 
istenen maksadın tefsirindedir. 

Simalde İngiliz deniz ku\'vetle
rile Almanlar arasında par(a par
(a, grup grup yapılan carpışma
Jarda inıiliz filosunun Akdeniz-

(Yazısı 3 üncü sahifede) 

den kuvvet a_yırmağa mecbur ol
nıadıkını İtalyanlar da peklilA bi
lirler. İngiliz - Alman deniz kuv
vetleri arasındaki fark 1914 deki 1 
nisbette olsaydı, belki İngiliz A· 
miralliği Akdenizden kuvvet ayır
mayı düşünürdü. 

Halbuki şimal harbinin bugün
kü vaziyeti ingiliz filosunun yarı
sile dahi Almanlan hakkile yene
bileceğini eöstcrmiştlr. iıin bu ta
rafını da herkes gibi İtalyanlar da 
hesaplarlar. 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

hali.nde<lir. Şimdi Finlıandi~a bü
yük bir imar ve inşa faali~;t.i baş
lamıştır. 'Wbor,:r'ıtan Jıicrot €dıeın 40 
lbin kisiye de yar temin olurunalk -
ttıdır. T,kmil Fin milletimtl:n ma -
nıe:viıva:tı yüksektir. icalbede.rse tek
rar siJaha saTılaıb:Iiriz.> 

Baroo Amo harıbin BaılJcanlara 
(Devamı 3 üncü sahifede) 

EYÜP 
Nereleri imar edilecek, 
ne 1enilikler yapılacak? .. 

Eyüp luq-maıwm Salt Ali Yüeel 
(Yazısı 2 inci ıahijemtzdel 

Ankaı?"adan verilen malıimata 1 ~i kanıunıda ye-: ıalımcmuş tbaızı 
gör~, ihüıkumat milli müıclaıfaayı suçları i.1}i.yenıler vey~t :işlıemek 
korumak iç'İn y~ınıda Meclise mü• ıtr.~blbüsü:nde lbuılwmlar askteai 
lhiım 'bir kanun layihası vcn:cekıtir. I maıhkıeımelere sevılrecilleo:fk.lıerdir. 
IH~Uınet,_ b~ü.nd~ü. ~~ıyınelmilel Bu meyanda cas~ y33)anlaır, 
n:ızbk vazw rtltc mıllı bu~yı sar- Qlız:ytı. izde !kaısden 1.asni wi.lıntlş 
sıac~ harokeit!kıre l~ı şiddetli ım 
tedlbil"ler a:l!ma.ğa lüzum görm~ - halbetJeTi öğrenmeeığ ve diınlı 11T4E'" 
ıtür. Yeni l:ayilhaya \lı'tÖrq ceza ka- .ğı.:ı çalışa:nJa.r, memloel«Jt müdafaıa
nununda ~u1ıunan b~ı s~Bl'la· 6lll'la aiıt ~ esktıri ESrar ımahiyıe .. 

\tindeki lha'bıeırlerl ya~anl :r ve\< h 
lb u~1ıcla ıhabea' tasni edunfor kolor• 
du ımeıikeıtlerj~ kurulacak as -
keri mahkemelere venil-cc k~iı. 

Bu !l1lı8hlcı cmelcıri.n vereoe:ği Ce2 

ilcır bt'i d)up, ~ ediılemiye -
cektir. Layilhada, bu gibi suçlaı· 
lha'klkında taıtblık ediJıeco< k cezalar 
da ıtayin olunmu$'W". 

SON DAKİKA 
Holanda müstemlekelerinde Amerika himayesi 

Paris 18 (Radyo)- Jlolanda - ı 
om Nevyork sefoa-i, Hariciye Müs- ı 
teşarı Sumner Velsi 7.ivaret ede
rek, Holarıda müstemlekelerinin 

şimdiden Amerika tarafından bi- \ Pek yakında bu müstcmlekele· 
maye altına alınması meselesini rin Amerika bimay~ine g~mesi 
görüşmüştür. Amerika hükumeti muhakkaktır. 
bu husustaki tertibatı almıştır. 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 
~~~~-~~~~~~~~~~~~· 

Biırsa'da müthiş ÇERÇEVE 

bir heyelan oldu -vu murta 
Dört ev yıkıldı, insanca 

zayiat yok! 
Evvelki gece Bursanın AltıpH• 

mak mahallesinde üç evin tama
men yıkılması ve dört evin de .ha
rap olmasile neticelenen müthiı 
bir heyelan olmuştur. 

Kayan 20 metre irtif aında bir 
tepe9in torakları ve 3 - 4 tonluk 
kayaları bu evlerdeki halkın bir 
kısmı enkaz altında kalmıştır. 

Zavallı kazazedeler pencerele • 
rin demir pannaklıklannı kır -
mak suretile kurtarılmışlardır. 
Bu suretle hi(bir insan zayiatı ol· 
manuşbr. 

EKZiNCANDA VE DİliER 
YERLERDE 

Enincanda Mahmutlu, Güllüce, 
Bacı vıe Cihanef endi ç-if tlikleri 
köylerini de azgın sular basmış· 

(Devamı 3 üncü sahifede> 

Harp filomuz 
Bandırmada 
!ijpi gijmıenbtıri Tekinlağın& bUrı 
~ Oı1acı haq> ~ düo. 
iBamlnnay~ gitınuŞt'fır. 

Aldığımız ha)erler, son gün
lerde l."ugoslavyaya, siyasi pa
saport taşıyan binlerce Alman 
ıeyyahının akın ettiğini bildi
riyor. 
Sık ek okuduğum (Fransa 

askeri mecmuası) ve bazı ki -
taplar, Alınanların bu mahut 
&istemini harfi harfine ve ay
larca evvel tasyir etmiştir. Bu 
seyyahların hemen hepsi ( Ges
tapo) ya ve Alman umumi ka· 
rargihına bağlı ve çoğu kur -
may zabitlerinden ibaret bir 
takım (serdengeçti) le.rdir. Bin
ibaşı (Cazal) isim1l bir Fransız 
zabiti, yazdığı eserde, Almanla· 
rın bu teşkilat sayesinde kü
(Ük milletleri nasıl içlerinden 
vuracağını ve arkadan gelecek 
ordulara zemin hazırlıyacağını 
anlatmıştı. BinbaşıyJl göre me
seJi Hola11dada, bu türlü sey
yah, komisyonçu ve tüccarlar
dan daimi olarak on binlerce 
(&ah şerif) vardır; \'e bu yüz-
'41~n Hnlandanın me~hqr (suya 
boima - İnondation) teşebbüsü 
belki de yapılamaz. Zira bun
lar bir bamled-e asker elbisele
rini giyip (inondation) mer -
kezlerini zapWliveriıier ve 
tam o anda Alman ordusu da 
suurlan •'81'· 

kapıda! 
Akdenizde 91aıtevra) a baş

hyan italyan filolarını, bed -
baht bir gazete, İngiliz Akde
niz donaDJDasıııı Okyanusa çık 
maktan alıkofl\UŞ gibi bir ga
yeye atfetti. Zavallı idrak! A
yol, İngilizlerin anavatan ve 
Okyanus filoları bir azamet ol
dqjuna ve karş_ısında hiçbir ra· 
kip bulunmadıcına göre buna 
ne ihtiyaf var?. 

İtalyan deniz mane\ raları, 
sadece italya - Arnavutluk de
niz muvasalası ve Yugos)a,·ya 
tehdidi gayesile yapılıyor. 

Bütün ~u işaretler, bence il1' 
4arbenin Yugoslavya üzerine 
olacağını göstermekte. 

1."ugoslavyanın teoesine bini
lir binilmez de, İtalyan ordu -
'arı Yugoslavya cenubundan 
Bulgaristanla. muvasala arıya
caklar, ve ..•• 
Artık vesi mesi yoktur işin! 

Vesi :mesi. dünya harbinin, en 
büyük sıklet merkezlerinden 
başlıcasını Balkanlarda kuraca
ğıdır. 

Böyle birşey oldu,t takdirde, 
Romanya, BuJcariNan, Yuna
nistan harbin ~indedir \'e . • • 

Vesi mest, İngiliz ve Frans.ıa 
orduları Selimiktedir, ve ..•• 
NECİP F AZiL KISAl{()REK 
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1Eyübü g··zelle 
• • • e 1 

SAHTE Tl RİST l J· ı= " im '>ldu. Norv:uç Kralı 
mu:«ıveınt:, ed or. Kardeş kar--

VE l\ ÜThll.ASSlSLAR deşe benzer m 1 1:ıte en yeni mi-

ıçın n e ya 
A 

ek 
k? 

Şanssız bilet Milli iktıtat ve tasarruf 
cemiyeti halkımıza tıita-Ayl...rca Norveçe tıış-.nan Al - , sali.. 

man scyvahl:ın meğer, hakıkat- Bu miistevl. ordukı., a<rtık, Kral 
Eyüp kaymakamı Sait 

imar işleri hakkında 

Ali Yücel Eyübün Nihai zafer, elbette miittdikle
rin olacaktır. Çünkü, mıhtdikler 
daha kuvvl'tlidir. Ne .vapaca;(ını 

Wmiyen, istila korkusile tirtir 

. 
te ııslterrnt"ı! Son istila hiidises.i o- ailelerine dahi raha<t vem-Livor -
Jur olmaz, hoPSt .biiseLerini ~y- !ar. Alman tayyarelen, No~eç 
m;şlcr, oıı.l.a[va çılk:ıru;şl.ar.. Kralını bombardıman ı;iaı. emir j E~ü<bün süır'at.k: imaxı ir;ın !aa

~İtıe çaıW;ı.irnakta.d.ır. E~ yar, 
pıla'!l ve yapılacak olan ıı; 1crie ka
zaının ııhtıya an hakkırıd ker.:dis:e 
f!Ö!"Ul'l n bir ıınuhttmımiıze Eyüp 
kyrıı:kımı B. Saiıt Ali Yüe<ıl şu i:za.. 
dıatı V'er.rniı;ıt.ir: 

izahat verıyor 

bu dvıı.rda ııllı'll b'.ı- Elyup kart.iye 
stadı da yapılı>ca.kt>r. 

1 ben bir beyanname 
neşretti 

Gazete ff Y<l'LfY'Of, Y~a- aJmL'.ı!.ar. o n<-n:ve gitııc- talkip e-
da <u. uhııa;ı..; ve şuradıa bu- diyoclarm~! Eyiip kınası yo!l rının s[ır 'at!e 

yapı.l.rrası ~ de ön q>lamı alınnuş
tır. 

titriycn bitaraflar dahJ, biitün ci;- l\Iilli .ıktısat ve tasarruf cemi, -

rada çalc n 50 Ahnan, Jıakiıkat- Dünya, ne ıı. !ere ka'.ıı! 
~ ' Tabi, Jıeps?ru ll;a,pı dt- KADIN ÇORABI 

han efkarı unıuıniyesi müttefik- 1 t t.rraf .ıdan tc kmJ ha l<L"l'ltza 
hital1J. n bu· be.yan name n<:;rolun

lerle ayni fikird<-dir. Çüııkü, nıiit- muştur. Bu beva.naııune şôyle baş-

şan etm r! VE BL''STEKAR-AI.mıtnJar, bu usulleri bıraksa.- ,... 
Eyüp - Ra-mi arıı+sıııda muhhm 

lbir şose yapuacaklır. Eyüp - Eclıc
n<!kapı arasındaik ı yol da pr.rke o· 
la.-aık ve her iki brafı'la sıra ile 
e{(aç_ı a.r dikibook.:.:. r. 

teC>klerin dava'1 haklı, ıııakul ve 1 brndktadu:: 
me ·rudur. Ortada, bütün hl'ynel- • Yurdd ·!ar, 

!ar, ıyı o1aıcak, çtin..'<ıi.i sullı .avdC't 
edmce, luıÇbır m rnıleket on ıaadan 
n. mu E' \a!O,ıs, r.e de tur.&t davet 
etrr.ıyecek! Y ne, kendileri ı:ıy.;ın
lı çıka.ca!clar! 

AKIL llOCALl(il 

YAPACAKMlŞ! 

Bir gazetede, dun, şôy'le ııt,- ilan 
l(Oıdük: 

cGırzeted Wmaık İ6tİj"Eıt1 isti -
da bz- ~"llÇ ar~. Talo4>
~r, müraoaat easım.!er.. Ta -
~. ne gföc şartW:ı haıiz ~ 
cakla.ı·ı oo, madde m•dde yazılı
yor. 

Benim g bi, bu ilıfım lrir a<K.a
daş cLı görüp oloum..ıı;.. Gi:iJer<!k 
deıtı 'ki: 

- Bu lkadar ew:ı.b haıa o6ııro, 
gıare~ bıtlip olıJ.r mtııyum, 
hıç .•. 

- Ne v~ıı. d-f:ve sordııım. 
- Gazett-<:il!ııri toplar, bir '!n€kr 

tep -aça,r, onlara akıb l>ocaJııAı ~ 
r>m. daha çok kazanırım .. 

İKİ KARDEŞ 

KRALIN TALÜ 

Malum y;ı, son ~ isıtıi
.ıa ed'len Danimarka ile. topırak -
ları üzermdıe lıorp cereyan edeA 
Norveç .K;:aUarJ. kwdeı;Q,-. 

Fcıa,.et gelınce, hep beraber 
gelirmiıı;.. 

Kör t.ati, iki brdeııin biroen 
~ ısın.-ı çı.ktı. Dammarka K4-.olı 

İskoçye'1ı brr mÜZllSyen, beste -
led.ği şarkıların not:alarını, kadın 
çora.pları iız ııne yazıyormuş .. Bu 
ormnal buhı.ş saıyesuıcje, bir ço -
r~ fabrikası ve beste-kar derhal 
me0hu.ı· olmu,şlar ... Şimd., çorap 
f.ıbrıka.;ı hani harıl çorap yapı
yor, bestekar da, hani harıl pars 
kaızaowt>rrnuş!. 

Bu gidi.>le, adamın milyoner ol
ma.ır..ısın.ı. iObep yok. Fakat, bes- ) 
tekAr:n şı.mdiki şöhret!ne muk.a
bıl. asıl esc.rleri olıan şarlulaırı meş-j 
Jw.r olamıyaca:k. Çünkü, bunları 
maalescl kadm çoraotan üzeril!e 
yozryor. 

Halbuki, bilırsinöız, kı;.c!ınm, ç?-
1 rab ancak bir ı:un giyerler, ertesi 

"UD atarlar. 

GÜNESLİ HAVA 

VE DİPLOl\IATLAr. 

G«en gü+n., İstanbula gelen bir 
Avrupa, devlıeti elçi.sa, kend!iııme 
dünya vaziyetini soran ı:aıoe1;eci -
le-re, ~u cevabı veri.ror: 

- Havayı gün""!li R&odü§i'm i
çin "T!emnunurn .. 

Dııplomat!arın böyk da:ma, ha
vadan llWd•n kom.ı.-n•brı usa! -
dend ır. F'a ka" bu ka<l.a r hazı.r ce
vabı nı hic ~<innemiştık 1 • 
İ~ah bu savın diplıooruııtın 

clooiği g'.bı, bü~ Avrupada gü
~!i havalar ııörülü.-. 

AHldET BAıVF 

,_ Dünyaca maruf ola.ıı güzel 
Ha'kc n b3;ş k~a ınerkıezi oJ.an 
Eyüıbun nnarında giızet len batj -
l.rca gayclıroen oınsi de, lbuMSı.r..uı 
ıı.:ıı şeyden wvel (ccnEbı seyy<ılh!ar 
ıçın bır ziym-et 5'ern olarak kalma
sı<ıır Sehırc ik muten.a:sm.sı M. 
Prosıt tarafından hazıı•lanan plan 
mucib nce. hal-en kaymaıkaımlı.itı -
·mızı.ıı işgal etıtir.~ <ıl+duğu b ııa
r.ın bulu.ııduğu Adadıd;i bJıınlar 
ıst:ımlıiik etlllip yılnlaoktır. 
Bucadaıı vapur oi5'n: e'ıııe iık:; Yol 

ıııdırılecek ve kavıs ya-para·k şehit
..J.lit. B<Mlıa.ri.Ye yal~ birle$Jrık> -
ce+kltı:ır. • 9ımU k • civarı mod.erıı 
bır hale getjrilecel;ıtıı·. Burasını a
ğaıç!arı+dımra işinı.. başlarıı!nı~ w 
}< partid 1000 fı :m dikifuı.iştı:x. 

E)'iip camiirun k~ı da a.c;ıWa
"'ai< bu gWıel Vl.ı ikı:mıetli eser 
~ çıkanlacaik!tıT. Karşıdaıkıi 
ad..nıı;n '!Stimliık olunup yıkıla.cak 
yer~ giioııeJ ·bir pat"'= vilcudıe ge
ıtiırilooe-k.tiT. S~u ııeııııçlerimlz ıçi:n 

E' · · mezar .k rının esaslı su.
~ ıslahı çın el.- faalı} te 11.e
çilme!ctıe<tir. M· rzarlığın duvarları 
da ·tamir olıın<l('.Jrtır Kazamızın 
oDınarına büvük b\r lıomrniy'ft ve
ren \ali w Beledıy~ reisiımiz B. 
LUtfi Kırdar iımar h.ıızı:rlıkl.a.rı ile 
ııneşgul o.lrnaıkta ve maıhalıl-rinde 
t ~ tetıkuı<. <lr yapmaktadır. 

Valıimiz111 ~ 'tı:"tık kl<'J'inde işa
n\t etıtiılderi nam...,ın ecianı:., ve 
doJ<ılu- ibtı:y.-.cı da tEım;n ohınmak
tad>r. 

YENİ BİR OTOBÜS HATII 
',f'lJlblıehf f~ı:ka V'e sanayıi iıına.

lat'lı.an~ılerini.ı bulunduğu Eyüp -
teki nüfus ve işçi kı:safeıti naızarı 
dıiıkıkatıe alın.ar E)'llp - lliımeka-
pı a.rasınaıd oo otdıü.s i$letilmes.i 
için ha!l<>mıız tarafından kayma -
ıkaım!oğa ibir tnü, aooa.t yapıJmış -
tır. Keyfiyet &«diye otobüs k<>
miııyonu.nca ı:.kiık oJ.uımıakıtaıdır .. 

Liman ve deniz I Dost hü iınrlarlara 

il d hediye edilecek Türkçe 
yo arın a K ran 

M<ıarn V ' tınce Elrr>alı na-

milel hukuku hiçe sayan, hürri- İçiıı:.ı 'harp ııteş.i dü.smilş bir_ dün-
ydlcri, millcllcri, devlct'eri or- J yada YIJ:ii :ıoruz. BUj!).inku dunya
taı;an kalı.lırnıo k kararuı~a olan l da ımıı d.crarası ulh muv.ı:ıe -
ve bu suretle dünya hege1Ronya- r l'.llfsi lmır.ıen de olsa bozulunca 
sını elinde tutmağa çalısıın isti- bomdan yalnız harbi.den mrllet -

!er dcj:,oi.; tukıın.l insa•ııl1k uii:te -Jaeı Lir rejim var: Nazizm!. a;sır olu_;or. Bu yiizd~n harp ha.. 
Ve lıerlies biliyor ki, uazi za- il'kinde yaşıyan mıileot.ı;.r de bir 

f<ri deme!., bugün kendisile ayni ne"i sulh - harp ~lkl'lnvniı;i ~
satta rörünen de,·lctlcr dahil, bü- yoılar. Biz de a1~ml.lı <lür.ıyarun 
tün .ve':füü top~aldarının Al - I O'-' gid>Ş nı ydurrnafa mccbu -
man .:si.• ııfe~esı olması demek- ruz. 

Hi.i!küm tıımiz, alıım:ası h'.mm tir. Hem de ;;yle bir müstemlcl<e 
Jle'Jıc.n m.- rllbirı zamanıır ıa alı -

ki, ne haysı hakkı tanılır, ne in- ıror Halkmıızın da, zam oın bu 
•ant.k lı•kı<ı, ııe hürriı t hakkı! ~r~reııkrını anhyarak hukürmtle' 

H«lha'ıt Pofonya.ta yapıla!'el- ı ve iş '1ı riigi yapac ına nam-
ın<: te !· n Lt:H ııı ve işkence mey- yoruz.• 
da <la. Bundan sonra beyann-.ıın~ :o.·.., mill!Ejt 

Bu<ilu ir.sanlık, nazi şelleıiain '1" ve devk<ı.;-e iıh~ yaçlaı ı:nrı. (°Ok 
..,m auımla, köle vui:vetine dü- o.ld.uw.ı I!_ '.;tıık~ a-ı1.~la "~Ur 

·ıı h.. ·· t kil ,_ ğu Ç'llılll;u damıa d.ah.a <U et.!ı ııu-şemPz, Her mı et ttt, mus a ·-
1 

k .• h 
1 

,
1 

'" _ ım-- t ol .. .. " . ur:mı:.t ~•Yıtn canı ı -...._ ·.u! u ı -
bııtun beşerı haklarına sahıp ola- duf. ıırnuz kaytlolunar~k lı "'1' ş:ry-
n' l'•~ro-.k isler. ôec ~vveı ist."1-lsaJatmızı w\la.Jtımaı-

lla.,,, !.u r nye ile yapılwakta- ıı:nıı:z ıazım geldıği bey<l'll edilmeık-
dır 'be ve çrll\çiı!erin tıı.ır ;;ıı:,, ·relen 

ee,::~:a ;.,. ili fikir ve planına llla'Zl.a toprak ı;üı-ü>p ek.ııwsi. saınıa
hudu< .vo un. O, en küçük dev - ~ve ıwileriınizin de ayni Slb

lctıtr.a c.. r ıukaddes haklannı relıle ıstiıhsa.lfıtılarıru arttı.mm.ları, 
çıi;ı:•verrk k-.der ölçüsüz ve gii- ıma~m ılerı ~; kulların ,,. ı, ha-
nah.kar bir hırs içindedir. ci~.rı maıkınt> iı'thali zc 1 .. ığın -

yapılan tahkikat r ı. büt in milletlerın her dan onlıa+rır:ı h8')'al!Janl"a ' emmi
ne-vi hak' •11>1 bir andll yok et- yu veri.)ml'91 i'Steııırnektedır. 

milL' maruf d.lıım Hııım.dı hocauo. Be -"- bund- ~n'"a Jı-' .LıimOın w: .._ vıı:ilları idarele- . ..- meyi ta.sarlı. an ve adım adım vannm.,.....,. -· ~ - =-
v:ıfu>r VI.' &<irh· e ~evrıbiıtirHıen 9 hunu tat ;k._, utraşan nırzi reji.- kıım'2 dıa tasar.ufa itmaıy.a dave't riıııdıeKi bııızı yrıLsuzl!rtarı.n 1ahki - ciL"'"- Kur'aınJ.:r;~,....._- -'--' •-'-,....., olunarak h!.'1' türlü mal:romeyi he-

~ ~·• olrıı<ıık. ü:zıere, dün '"'-"' ""u"'' 11\.l ....... ~.. mô iz:ıal \Jman milleti için, 
~-~ Maam l'1'IUth ndıt müozıetıh~ bir sapla ve ancak :lüzumu ol uğu k;a,. sııbalı Ankır.adan ı;tfır mı<rlC ge - -~ ız bir piyango Mleti haline dar kullarıma!.a<rı beyar-. oluııımalı:-

lıen i.ki maliye ~-1'.ıt:İŞİ. bugün de şeki~ cılt' ;..ilip haızırlaıtıl - gelmek )olul>u tutmuştur. Çünkü tadır. 
al .ı.......ı.- ımaW.adır. 1111e'.t.ıkll;r dai.relıerda ç ı..=·L:;-,= · n,..,zmir. bu ölçüsüz hırı;ı, en ni- Ocımyet b+cy~'lde rnuhlıeliıf 

~; 9U suiıstimali ·ıi<ı eski Bu ik> tal:>Lı, do:ıl İra.ıı hiiku - lıayl't, Al'"a ı milletinin hakla - ıt.asanu,f misalleıri de g00.:1nnek--
ı0evııiızb+ıırık umum ııni.ı<fürleriııdıe<ı met.ı reiei Şalı •l'Z~ Pehlıeıvi ilıe Ef- rı d:ın n ltrum kalmasına sebep !Jedi.r. Bu meyan-da ele+k · < eh y.ao. 

Mahkemeyi tahkir eden mazn9n 
Hanımı. .lıiiızumunıdıı çok fazla h..,_ garı hüıkiimd.ır . hddi)'!' oluna - olauktır. p.ı.l.aad< yii~ oın tasar la bior 
cır.ıh vttilıırıcsi Vd'V:l.pUruarın 1ıe- caJotıx. R"'ŞAT FEYZİ yılıda 675 bin hıalık kürn r anta-

lllllİ'Aeıııtı"'8i işlnv.l(: ~ Cillıns.k- i~~~iiJ~~;~;; ~. caı:::ı. ~i yi1zde oo ta;;ar-lt.aı:hr!ar. •••••••••••••1"'',.'"'" .. ''""" .. '"'" .. , ............ , ... _, •• •• •••• •••• 1 ruıfitaıı de bir yılda 800 bin lira 
-;:::;;=:;::=========::;ı;- lngi iz demiryollarında !kazan ağı, şelcerdekıi 1rle on !lbodıan ıı at!f e11'1.'"Cl Ahaarayft 

vukua l."l!len fıeıci bir 1ırlırJıw;y ka
_, mtıbaılııcan ....... dön aoıVe 
2 ı.ncı eeıısada mlİleB hi:r hactiı.ıe 
alımll$tuT 

Malıll:ıemedıe olcunım tıhidkııt 
~ wı1a?khğma ~ 
m '*1:ır kır.nada r~ ıııımwwle 
12 yaşında obı.- QllCllk tı...mv;ııy U. 
tDkı ılc*ruq, w ö!ııııeroilftir. 
Bunun ·~ Aaeıımy dfpaın.. 
daın tbir vaııdımcı ~ ~ -
mıŞl:r. 

IJ6tiıbllflt Oiım8blııı yedi ııoUıılıa -
.-hı müı...ıdb:" Oıl.arı bu y-ı.ım+
Cl gnJJ>U lbi:r kni.Jro iJe W""""1'Yl 

k.'.ı 'd't111"\a$ llf;ramıı'$M, fıııiıat ı.ld 
dclfa 'tram V<l\'l 'kr.iıioo<iıon zıwall:ı 

ooc~un üzerine ~iiş..enhr. 
~ o vaıtıit de ~t karu<ıt'dııı 

ıkoca traıır..._ı,"'111 sik:!® ailtuırlıa e
:ııil:::ı ~. 

Dünkü cıeıbedıe bu öliJın hıodise-
8nin bir cWJ<.."'lısıızliık :ııelıiceeİilda 
'NikılJa ı;ı.+kiiğ.lne daıö olan tatrki -
~ev.rakı ot..runca, ~nl&rden 

Osman~ W uıtJo.ıılla SÖJI- !KÜÇÜK HABERLER ~da 3,5 mi.1;"'11 hralııık arz 
kınol'Elk matılaecııeY'I W.hkı.r e<inııiıt- - staj ~-r b~aj'iı zikr · Cnek-
tr. ~. * Derıiır beırannaınelEl'inın tas- Dev t., Derni.ryolkı+n wnwn mü-

000 
__ :& ~ ~~ miiddl!i- -·'-" · · -"'ı lbı · il::ı'·<:!r. Bu s~"...,- · talebe 

"""" .ışı ....., "'' ....,,.., S ht A • düı<liii!'ü b'..ı yıl InırıJtr:reye • uınoımi,niıl taıebilıe ~ haflıitm.. tan iUoouo 5 gı1rı idrwie; ı.ılleraı- n e .... prıo ve vta"i y • ak iç.E:ı. de işçi gön- lnh•aarlar memurl rının 
da t'E-vkif kararı veıU.lıp ~ıti hl- de desmr butw.an h~ bir tıl..::ca.- Bi -'---· '---ar' ·~tııım.,.ır. Bu ta- 'l J • d ........_ . ._._._. ~·~-...._ .......__ ·~ r zem::ndanberi gazeteler bir ""'"'""' ,..... --. ..,.. 
-·-• - ... ıı-. ...... -~ ,..._,, •. maı ~- il<r hazirandan soo.ra aı e erıne yar ım Wınni.irneŞıut mahh iflrle yuıil * B. ıb" "'· k ......_.-"--'- hte asprin m<6'1esinden hah - -'-'-"ır. 1 b . ~- ~~ ....... - 1".:lı... • ..ı.-. b .. lll! l.r u.w.C ffiQYS&t.ıu~~"ll."l,ll'iW. ed" f lJ • k .. , d&.iıClllU · ıır .-.a '""_,..,._., . .cou ...,va, ugurı . . . ,_,_,_ . ,,___ 1 _. ,, s ııyor ar. on~ açı goz ıse, ına-
~- 1ıÇUl.lrl """'"'''""nıne ~a-r._.ıc .. -

BIİR ÇOCUK K.A.ZAi!ın KIZ ~- Burası •,Qeldt·i+ltla de +ten _ nıl bir firmayı tailit ederek as-
KARDEŞİNİ öLDüHıott vır oiuıı+ııcak;tır. prin Y8'1mış vp, piyasaya sürmüş. 

GebM! kae:esıııı.ın Taıvşarıcı,r na- * G<ıı.ı köpriİsijınün •:ki wafllllll Bu işi yap rnilessese ve sable-
h:iıvSnin ~dltin küyünd<> Jkri mmıa kııııml.arm:ı ait d«rıır .~ karlar aranı}or. 
bi<" C'in:l}'.eıt oı1ln:u$w·." ıma.!tlıldaı Aimanyarıan ge.lmışür. Fdat. hu luidısc, bi<ze hazin ta-

11 yaşında bir emei< çocırk ~ * Kriy erıst1ıtilleti t.e{;kılı bak - rafından ro. · üyor. Çünkü, sahte 
i;k.. ~ken, tüfek palJıam,ış J'e çı- ılrnx!aln kanun Jayihıısı tii.m Büyük asprin vapuı " oi.hfet, adi bir 
kan klll'6Un 10 y:ışınci1ı bir lı:ı2 ~ +Mı:J;lıet ~ rniiza!kere "'°' i<a- dolandırıcı işi değildir. Fen.ıai, 
ouRııo!"G ısabet 'imiştir. Çocuk, al- , l:ıul dllınmlll;l!ıur. b" b 
cb,i(ı ~ın tesiırıle d!rlıa.1. öl- ' * Wn K"' ıınek.'\>fplilerı arasır>da hh ' ir i. hr. Bu işi yapan da, 
imüŞü.-. K.aııdeış:imn ö~ gö- Şel"e'f st.admda Y"'c:>ılau atı~ """ ko- herhalde, ı.ıc lekhı anlıyan bir 
ren 16 ~ı.nda ~ ~ şu ·~ kız mıı.aılloi;n, aılamdır. D .ı.a ~cası, miiuv
i:aındıan mwa.'tl'li.r olarak ~ebaııca Curdıuri.ye+t, İ&taıııbul 'krz, Çamlıca, ver bir va"1 m böyle ir s•h
iıle lnıciik kat~ öldü.ııımJştür. l!hınköy ve KandWh l'iselePi aı.ı; . tekirlık yapDU.j elması ihtinaliıri 

Bu itki ket katil vak'ası hakkın- &n.aıline, kız tnuıııl1ııın, Çısnlıea, E- diişöniiyoruz dA, tffSSiir cluyu _ 
da .tı;ıl:ıkıJ<ata Ckbze mtıddeiunru - .reıı.kıöy, Kaoıdlllıi. '<ız lme!S!lrn de 
~ el kıovmı.ışt.u.r. llııoııtı f!nalilıe lcalııuş!ıırolT. l'.01'112. 

BCıuiAN CEVAT 

San'at mektepleri 
uı .~t.aı.ları cemiyeti 
M ooı ~iızde bulunan 
.~-re n'at mek;roplcri +me -
""" lm-İ oo·, ıi:vt.11İ• .Ar+lkanda ·biır 
fi";Iİl<' a.;>IL-;.ı kar ar la$lııımıııılI<". 

Bu gıjb-· 1r pevderpey O:~ şe
ıht.k-re dıGı ~! olunacaktır. Ce
.ımf<'!!; mui1teli.f y.erlı oıcie sarıızyie 
aillt k:an.fier anslııır d.a v ereo.:d<tiır. 

İınlhisaırJ.ar ıida'.N!Binin • ...,.u me
mua'Lar ailıel+erime yaırdım cemiye
ti• ıl'irı arzıolan pe~ ~aJ! -
makltadır. 

Cemiyet şimdiy,e. ikıı+ddr 109 m&

ımur aihısıne 104 lbm 558 La mil<
t.a.nnda paıra yanhını y~. 

Azalarm sa.yısı 3887 ye ba+liğ er 
,lıaını <Xi'niyet a:>..alaTı her a. ancak 
94 iruroş gibi eÜ.7'İ bir pr.· W•ıın~
ltfflid.r. 

Taknn iıl. in1ı.isll!r ·idaresi .memu.r
:\aı'ının bu +erkii:ı,. auı o!.maJ;ınn.a 
Qahşı.bna.i.:tacm. 

===== 

• 
ender f. SERTFJ ı 1 ; 

- Deımek +ki onun baııına g;-len 
bu f. üket:in mı ıP'lılbibi benim .. Öy>
le mı? 

- Elvat .. l!,vuı ... $ize mı ~ lXr 
adam olduğıınıu ~ğim. 

l __ A_v_r_up_a_H_a_r_b_m_in_Y_e_n_i _Me_se_ıe_ıe_r_i --ı 
İzlanda ve Groenlant ba Sl 

- O :halde >beş dakika nnisı>ade 
~dcg.·~ .. 
Yıimaz ~ sıgı.ra !ıÇlyoniU. 
Semihin kardeş:, Y ık?ı2'2la ça;

çobuık bı.r Uılwe ;:ıişırdl: 

- Ağabuyımtıı Marsılyaya 2".
~ fillillQ mı<tinız, beye -
fundi? 

- Sı.lbaesa •bu meiııtuptan sonıra 
M..-.;i}ya h " ı 3tkrarlam adt 
.,ax.; cıha', haımm~onıdi' Birode -
ı:::r :'Z mı.i>aıkıltak .fstan.buldadır 

- Ya tıayıdlJlb.rm et:'1le c. W; -
tiiyse .. 

- Z _y-.ıru yok Başk~nnı nasıl 
ku.r:tarı;;-ursalk, onu da irurrorını. 
Merak edilecek +lıLr '1'-'.Y yoık Ol'tada. 

- .Aınx.ıı tıoyeı fllll! Bir hayd.uit 
QO!.edi ~ıırıı:ı ve karJS1nı lraçı
l'ıvur .. Oırt.:ııda meraık edile<:('k oo.n,.. 
oo;.1 daıh.a mi.l'hıım bı.r tri\dis~ tasaıv
VW' Edilelbih.r anı"? 

- Mcra!k <!ll!!'<lYUI dedlın ya. Ben 
s= Scıriiıiı Bcyı d-• .venı re:fil<ası 
'3l1llJJl da bııbp gııtırece m. Fa

Dı.md.aını sonra ai:aıbevi-

r: 

LERI 
No134._,,, 

~ onun hatıırı ıçın, n:ıkiııh ta satııt.e 
Stıhnııı roloümı. bı.ie oyııaıruıga raııa 
ol'dtıım. 

y ılmııız hayret.le )!EllÇ kaıdırun 

~ ball<ıtı: 

- Ne dı~'OI>ııUıı.w:? &+hna b.arum 
ııanu. · - o burada yıaklkcn - nıkiı.h 
mı .kıy<Lmz? 

- E....t. Niçin saş "OO'Stinuz? Se
mıiı, ~ere S:ıiınanırı me;ru 
koaısı oldıı.ğunu anlıaıtabııın<'k ıçi.ıı, 
bıııı+u da vaı>maiktan çeK:omedı. 
Fedakürllğımın dereoQıioı gcıcu -
yrıraı.nw: va .. 

y üma:z k.aşb.rır ı r.aldırara!k .l!iil
dü: 

- A.ğalbcymız de raıma-n iıh· a
.ş;k;nuş doğrusu! ıilrot bütün l:ıun
lıar l{<'Ç bılımı.:; t>edıbirleırlıır ~ 
&itı \'aıkıt::te Se<:ıma hanınu küıııklen 
K.a+ÇU".maım.ıış dlsaıyıimlll, ooıın1a iy.t 
..,.ın.ıqydi.tı-.z, Sclmamn ba:~ııııa oo 

felakm gelmem .. 
- Gebx.'1< .Nıe ~ öıııüne 
~mı hi+ı; beytm? 

- »ıoct. BaızJll ~ lebıbr. o 
radan a;~ı, ~çeı.. 
Ilaıi ile K.ııroaiıda ~ -
~~ı Çolak Rccdıin omı KlJ!'
be{'sh çavmrdl ~ rovdlğ'Xııi 
fh~·:,,,_., ~ ~ 

- E>v<ıt, •honı <İe, vaınız onun de
ğ::.i. A/{ab ıy:ınrun başını va&ao da 
siuuııiz. E~ Sekna evini:oe gel.
iliği gün M geç rn;e'IUJntt, ~ 
lbu Ift:~e-r:in hiç bir.İ81e şatı~ ol
amyacgktınız ! 

cı..ı,;ı iliıt k~n °bahçeı; 'nrli: 
- Ben hazırım. Yılmaz Bey! Bi

raz bekl<rlltiım armma, .kusura b.alc
ımayı.n. 

- O Jıa.lde haıncn yola çıJcalım. 
ABı:ıi1ıa WlMl'adık, ha.nırnefendı! 

Y .,"l'laz ıı.iildtı .. Sı • .ruhin hea:şi -
ıu;imııı eün.i sıkanık Sdlaıi:a r;!i•tı. 

O lal o gün, ılıu ışı sonuna ıka -
d:u 1ıaltiıı 6!Iıneğe ~ vemı.,,ti . 

Bir araba.ya .On..,rok Kadıılı.öyii+ne 
ındıalıer. .. 
Yılmaz, şüpheli izler 

üzerinde •• 
Lk!i ari-ı.a.; Kadı!köy isk~siıı.e 

w.ı:dı,ğı zaman saat onıı v ı.ıruyortlu. 
Ce!O Y ıJınazıa döndU: 
- Bur.adan va.ı;>uru.ı> loöpırü(ll'Eı, 

~n tok:r~ V'1.0U1'!a ~un,. 
cuğ+-.ı geçmek uzun oiaıc6ık. Bic oılıı> 
ımdbil'e al&ıırfııı:ı ~ barikile 
.,ısak fena olıruı2 

Hav bey, bugün arıtlk bcllım>e 
rabcımiııl"~ d tn2? -

- Şı,ıııJlı:Eız Bu;: · de yanın da.. 
Bu n oonuna 4tııd:ı.

- Bu ılca&:r a;z;imlEı 

- Beıı Sl'Zlll resaret ıizi .Mu:i<ıda 
mstladığmı gece aniamJillım. Sizin 
y-eriııraie o a.ı;dL bana sır
tındakıi elime~ - <ookıHrta çıka.rıp 
V'<""llZ m?ydi' 

- Bill.üın ıbun.!.0n b' · ..ıı:Wd.aş ha. 
b!rı içtıı yapıywun S milıı çok se
wırmı ~n .. 

Otıomobi:! ı2e Kar;.;ca""ıme<t ır.c-
zar~ından ;,; "Çİyurla.-dı. 

Oaıa yıavaşça oordu: 
- Kuı.gıu u•kı\a n;: yapacağız? 
- He.le l>ir >ııdıe-l :ıın. $imdiden 

ıbi.r şey sö:; liywnem. 

- EJ.ıın!zrle b:r ı:ı ucu yoık_ Sel
ll'l'anın nerro_ ıbulıundu~'llllU •lıiıl;. 
ııniıyoru.z. 

- Oraya varmadan b1r 'l"Y söy
~ meırn dı<dım y.a. 

YıJ.maz mc.ııarlıı:a bakııra:k ılave 
e11i: 

- Vaildtile ıbu me7-llrilkta da mü
lhim !Jir ser,ııu~.eş!ı!m vardı.. Hey 
gidi ~r. Ne oabu+k ı:eJ..p ~ç; -
'.'r'lt"-

- Burada da !hmıız !illi taıkip e+t,. 
üı.i.z? 

- Evıı!ıt. HE111 de ıııe azılı ıh.il" hıx-
612.dı. Q:tüp geçcnl()l"jn yoluru_ı kc-
sı.voc.. ııonrn yoku'.Y'U 

Cildüt'+üp çuv;ala "'°"'lll vrı.r "" 
ıbı.e mez:ıriarm içme ~u. 

- Ne lıxıriruiıt; bir lrikaye. Deri 
haydudu yaka.'ıvabilttnız mı• 

-· ~ :m:. B lımıdcıı lmıı 
J;ı - ?I 1 

(Devamı var) 

Alnıaular Danimarkayı yalnız 
tereyağı, ;.tü, yumurtası için d~
ğil büWo İskıındinıı_v. ~ml~et
le.t .ini tlt• geçirınek ıçın nt~\·kı~c
riru ıaludm etmek maksadıle ıs; 
m: ettni 1 ·rdir. Avrupalı askerı 
mü.teluı6sısla n&ı miitalealarından 
(ı_1<arıbeak netice şudur: 

1- Geli igiiıel birşey olmuy_or. 
A mırn ar muhtelif lıedeflenne 

va;,H .k üıere türlü hesaplar yü
riikrek hareket etınişlerdir. ~una 
lıir de rür eti ilave edince şımal
dekı veka) iin ehemmiyeti kcn ~ 
dini gösteıdi. Fakat buna mukabrl 
mültrfikler tarafı nasıl bir sabır 
ve ,e),at ile çalı tıklarını ishal el· 
ınişler h! hunun ~ıükafatı ola~ 
mu ·offakiycte crımşfCTdır. Danı
ma;kayı alarak omdaki boğazlara 
hakim olıhıklan soura Almanlar 
artık müttefiklerin girebilmesine 
ınini olat'aklarını düşünın~şlcr -
diT. SkujcrakUın O l?ya dogr~ yo
hı kendileri için tem•n ehneyı, ~n
dan sonra Norveçi, sonra da Is· 
vcçi almayı kurmuşlardır. Bu 
plômn Danimarka tarafı tatbik 

cdilebildiy•e de diğer cihetleri Al-
manların aleyhine çıktı. 

1 

2- Danimarkanın istilası A - ı 
ml'rikalıları çok alakadar ed.!n 
bir keyfiyet oldu: Danimarka kra
lına merbut bulunıırak lıarid mii
nasd>. tında Danimariuı ·ı takip 
eden İzlandaya kıırşı Alm:ınl.arıo 

bir iki eneden!ıeri bazı niyetleri ı 
olduğu oolaşılıyordıı: İzlandn a
dasıncla tayyare karnrgalıl rı :l'&I>" 

mak gibi. Oradan da bh gün Ka
nadayı tehdit &lmek islcdiklcrin
den daha harpten evvel balısed.il
misti İzlanda çok şim.ı!Je ve A
me•ika kıl'asına d~ha ~akın bu
htnınaktadır. 

Şi.nıdi Danim:ı:rkanın sliliısı Ü· 
zerine İzlıında h.;ricı ın·inasooet
lerinde lıarcka'ında se••est bulu
nuyor. 

3- Diğn bir keyfiyet de Ka -
nada hükumeti ile Amerika Bir
leşik Hükumetleri ar~s ~da mü
zakereler cereyan ettii;idır. Gerek 
İzlandanın, gerek en imalde A
nıerikaya ı!aha yakın olan cesim 
Groenland adasının vHziyetlerine 
dair Kanada, İngiltere ve Ame -
rika hükumetleri müzak~reye gi
ri~miş bulunuyorlar. Eğer İzlan
da adasına, yahut 14 hin kiisur is
kimo ile ancak 200 kiisur Dani -
marıuılınm yaşadıkları Grooo -
landa bir tek Alman askeri ayak 
basacak olursa Birleşik hükU -
metlerin harbe girmesi lazun ge
leceğini ileri süren Amerikalıhır 
.da var. 

Atman tahtelbahirlcrinlıo h • 
landada, Groenlandda kendilerine 
üsler tedarik etmeleri ihtimalleri 
Anıcriknlıları dü. ündürmektedir. 
Fakat müttefiklerin Alnıanyaya 
karşı kazanmakta oldukları deniz 
mu.-afüıkiyetleri bu kabH ihtı

mallori uzakla tımıalı.tn, mütto -
fiklcrin kat'i zafere varncaklan 
ümit vo kanaati yeni dünyada da 
gittikçe kuv\Ctlemnektedir. 

ALİ KEMAl, SUNMAN 

• 

ı .1 - darbe11 
ngı teren1n 

t]'KBtl t/ı 
Yuaa: AHMET S · . 1' 
. . tJ,rin•D 
Jngiliz askeri kuv•~.ı(bıPııısl' 
v~ topraklarına ayı· bir _, b" •eD 
İskandinn\·~a har ı Yor. ~ ı 
haya girmı~ buh\llU) . ov• ıle 

il t Alnı·• • navya da n ıaye h•r:-. .ı 
giltere arasındaki ınu~ıalİll"" 
hnrıı ,abn~i olmuotıır. pıl~ılf 
ki i ka:ndina\'' a ınr kat~ 
böyle bir akıbetten k.:dtril 
landi~aya yardım go d" j\I 

' Jer 1• mu•·afakat etmenu~ bareb' 
yanın da Norvc_~~ ı:;;~şıJı)ot· 
mek için gitm_cdıgı a nları •. 
m~.nlarıu bu ışı tutuı·ctlerıP 
riyor ki onlar da Sov: JunU 
Iandiyadaki batalı >0 fiııl 0 

etnıişlcıdir. s~_yeıı_~·islefl'. 
ya ile harbe gırışınc ıasılt. 

1 vası ~•• !er: Kooıünist Fin er ge(İ""~ 
kt mekanizmasını _clecn'iP fi"

1 
çalışmışlardı. K~ıssın kal oı·ıııl 
diyada oynıyacagı fa !'lor> 
madıg·ı rolü, Almanlar.ye oı-' 

k . oaıı •"' Küsling namında ı 'ı>·e...-,·a• ~ mıya çalışmışlar \"C b kılıı' 
lıaftalı.k inkisafına dak ol 
]ursa, onJ1r da rvu\·a 
mışlardır. s!J 11 
Almanların mulıareıı:,,. b,p' 

hükümetini ele geçi':ik ed 
suadaki plinlannı ta )Jn Pı:':ıl 
dikleri de görülüyor • .ıJıS'~; 
mm tatbikatında bazı r;01 ve<'_,r 
olacaktır ki Almanlar i~• 

· t"l • etııı · liilıla fetih ve ıs ı a • 'I 
bur kalıruşlard\r. . resıfl ~ 

Londrada neşrcdie~ riui
tebliğde Ingiliz asker ~ k~ ııl' 
veçte karay:1, ayak_ bn:ı; ~J 
dinnekledir. Teblıg P yeıı'ı"JI 
rak i.lı.ntcın nerelere -~ I 
bildirmiyor. Lond.raı:~I• 1'İ' ~ 
birkaç ı:ündenberı 1;,.,ıı ,r_ 
keri teşebbüsün yapı sı;~jııl 
bulunduğunu ima ede~er'e<'",,ıf 
lenmekte idi. R~~yo, ıl k•~· 
İngiliz askerlerıoı nas eııilıfl '"l 
caklarını, onlara ı;ıe ş ~·:,, 
dımda bulunMakla~ın• dııt"':-ıf 
dcnbcri tekrar <'~ 1P. ·af• ..,..
Askeri harı:katın ~~k·~~ f 
da henüz birşey soyle .iP .1 

i ·ıure~ ,. 
Her halde ngı k•dst ıi"_ 

caviize uğrayıncı)D srıf ~ 
rantiyi reddetm~kte ~tiitl 'I 
Norve(in l'ardımıoa ı~eril•.:. f 
hava ve deniz kuvv iil"":..1' 
günkü sartlar altı,ııda -~tilY~',ı: 
lan sii.r'atle ko~tugu go 

8 
~~;ıl 

gilteren.in bu derrce )<ıs ~ 
man içinde kendişind~pıııô ~., 
kal>ul ~.'miyen, g~ran!ı işııı1' ı
de müzakerey~ bıle gı#p 11, 
devletin yardımına ~ 11 flJ.~'':il: 
gdterenin, mücadele. ~ b'*"j/ 
ve kendi muharcb~•_?. 1,ı ~ na yaptırmak istcdıgı suY' 
Alman prepagao<lasını . ,jl 
recektir. ~ 

İRgllterenin şiın~d• bİf ~ı~ 
mücadele. cidı.le~ çetın ıııeıı'::.ıt 
deledir. lskandın.avYa. · y;;; f 
i+eTluin te<.birsi:tlı~er•cı-P r'". .,ı 
!arını strateji ba~ının _.;,'~..-· 
verişli olnuyan hır. ~~-tı'..1. 
mücadeleyi kabule ıcbU ~ 
Fakat İ~lteren~ at• , r 
m11azzanı lngiliz ıınP ~ 
kuran büyük ırkın ce5' 
ve metaneti giirülüY0 •· 

Birimizin 118~ 
HepimizioD• .

1 ııe61 
• 

Bir lokanta~• j 16tri 
cetadan şık .k~ 

oıı'"' ı• Bevoı<Iunc!a K l l~~ 
ğwıda 2s nunıarnd39 ııel~ • 
birahaneci AudeOdaJI tJl ~ı' 
m<'ınurları tara!1.".

1
,de ~it". 

sesesine 2 haft~ ıt• ·ııi ~1 j1e~ 
para cuası keSıld• ıı til' 
rc.k buna ıtirazla ş -ıel': 
yapmaktadır: laf t~ı;,,' 

•-Biz lokanııcıdi!•, iri'J 
rimizi daima b•10.I< eıtitel"' 
müdürlüğüne h1~'.eıl• ) ~ 
'bu tasd 'k umunıı)ıoı""fııt· · 
ismi üzerine yapı ısıl• il'~ 
sebzeler, çorbalar~pllfl' O~~I 
yemekleri ~bi 'ft.ıJSllt "'~' iJ' 
nedir. Be!edıye . ;ItP' t· ~ 
1 .. -- . . t ~ ~ iklı tat ..• ııı ~ 
ugııuce a&<• • J<ııf""' Jı9 

<.Ui yl'meklcr ldsll yoP~:ıli~ 
memur tarafın 00t• il 
sathi kontrold~ıı 5 ıııv' t ~,, 

•< "" ' f" tarihli ve 19,,.. . 0 ıdıll' f 11 
ceza ihharnanıl' ·ci" ~" ,ıt1 

da cc~a kesuıe J'kiııİ b- rf 
scıbcbıu g;;sıcrıl , ı.ıı" 
gördüm: ıda 1~ fi\ 

•- Dükkan101 rs•'"ıı.ı-1, ı"" etli bakla satıY0 ıli b,.ıı ;.1 
dikli ıarifenizd~: ı5 !it' . 1 
tur. Binaenale) ~j.I ~ 
cezası yazdık!• 1 de JıU1ıtt~ 

Bir hafta evv~d-" n•" .rı 
""'il .... ,ı- ol 

tekerrür cttt.~ 1 iıi1' ~ .0,-11 
Belediye Rcısın !•' ı f; ııl' 
k tine bu nınanıe Jıir ııı sı ;.r 1 
nm ri<:a eder 'e ra ceı ~1 
U"zc.rinc 30 Ira pa do~ 

· de zılmasınııı h ç. 
dığını 0 nederilfl• 



~Alınanların Şarnhorst zırhlısı karaya oturdu 
b;, ~~m' 18 ( A.A.) - Hu..stın 1 Trodhjem yııkininde Riua 1ı:örfe • ı Ayni ~dan bi.ldirildiği11e 
liıt J\. adan alınan bir habere zinde konıya oturmuş ve gemini" gik'e bi1' Alman "'""vazörii da 
~rın Şarnh.orst zırhlısı kıç tarllfı :mya batm~r. Trondhjem'de karsya otu~. 

a t\oınanya muhalifleri de hükumetle beraber 
81!~f~~. (AA.) - Hat'U . . m~ milli te«dd.üt c~ gir- üzeme siy~.luJtıattan çekU~ 
1..,Aı~ "'il fırkasının eşkı lideri m.eami1l son dereie miihi1ft oldu • karar 1'e~ı. 
t::_:ı eıı·ı~~-dün Kral taNfından ğunu ehtmmiyel:le ka~. Mi4ahitler son kabine buhruo 
..;·"lılc 1-•....,tir. Kral. kendisini dirı..... esnasında Kro!ın B. Miha!ache'i 
\iıı,,, ıı""'cfi.i azal ~n tayin et- B. l\filıa.lııche, kendisine dzasuı... !leni kabineyi t~kile memur et -
\!:i ~ sureti<? B. Mihır:lache, dan bulundıığu ciyan meclisine gir- .,.... oldıığumı hatırlatmaktadırlar. 
ıı,l:ıı. ~ cephesine girmiıı de. mele hakkı ııerecek olaa millt ü- M umaileyhin imtinaı üzeri"<? hii-
ı..'!~, m:fornıayı giymekten, fimdiye ka- kümdar, .bu 4i B. Tataresko'ya ha.-
"ilı le~'. ~eıtin ~Ui dar imıifla etmi.şti. Mumaileyh, vale ve i.ş başına om. davet et -

·~·>na.en birUiMn bu sv- Romımyada siyasi fırkalann ilgası mj.,tn'. . . 
ıı, . Almanlar lsveç hududuna 
lit,~18 (A.A,)-İsveçi1'NM-\ .Hududun öbür tcrra.fında tam bir 
IQ..~ e4 demiryolu üzeriııdrlci stikU" hüküm $1lrmekte oldıığu 1 .. ""l'ltiıı '>!ıu olıın Pingsraensen'de.. zamıedilmekt...dir. Alm.ııMarı11 M.

1 0 r: , lihazınla Jroeç hududu>ıa birkaç 

~arp Balkanlara Geliyor mu ? 
~et (8a.iflUlkaie4ea devaın) 
"~ ttnaindcdir. Bu salla
~- ~ uıı Wr lasmı ile çarpı
~?ıı d ınİl1'onluk kadar bir or· 
~'a !ahkün ettlf'i Dolanda, 
~""'ıl lsv~e hodutlamula ve 
ı"'lı ".' e tnüdıı6ıada taıtabitir, 
~alde ınüttefikleri serbest 
.:'~;~ ~m d.e cenubıındau. 
,:;: tv~ 1 ır tecavüze uiramıuııak 
ı.:llıi\iı, ell!1nirde Bı.:J<anlanı sal -
b~u ve biır haınkde Tuna 
~ k 14nıanyadan kaynağına 
,:"'l\bu:~di elinde bulundurmak 
~'' k.:,u~e geçebilir. Yani Tu -
ı.. '~ h dı ce.,ul,u için tabii mü
""14~dQdu ve lıattı halinde bu-
~_:"- ;1c isti~Dilir. 
IJ~lıııan~·ııun Balkanlua 
~~ın ~ harbin dünyaya ya -
~et xl le.bil edeu·j:, ve hatta 
il.~ ttr 11 YIUUn da m'ıdahalesiı.i 
~..._lef &rece;;, için Almanya bu 

• ~\. ~1 Balkanlara •aldırmak· 
ıu.":- 4 ,ılıı. temin t"dcbiliı. 
l..""ı '""1anya Balkanları havat 
::"C~ teliıkki ttt:ği içiıı Balbn.
~I llınden, hayan ve gıda 
t~~ ha;zmelcrüıi eli1ıde bu
~[ı 4, h ; talya ve Sovyd Rus
~ llkbe sokmuş olarak bi
~ ~lt'i neti('C'fi garpta al-

ıt ve heve.iae ka-·1-·• t-.::· - ......_ 

Almany.a d.a onlusunu an vatan 
landutları içind<- czdiruı~mi~ ~la
rak tutabilir. 

Görülüyor ki, Almanya eğer 
şômdiden İtalya ila bir1ikte Bal
.kanlarda harbetmiye korar ver
miş ve cas.keri, ,,zy.,.. makııatlan 
ilFrinde bir • •takdim ,.~ tchi.n 
) •P~ bulunuyorsa altı tanesini 
savdığınuz gibi daha birçok se • 
beplcr de bu !>:arar üzerinde mü
esııir olab;t;r. ~ak, Almanya bu 
sebeplerın hepsinde rle muluıldcak 
ki yaaıhnış olacak ve netice iD
barile Balkanlann huzur ve sü
ldlnelıini ihlal etmekiıen ve bi·ru 
do.ha kan dö!tülınesine vardım et
ı.ıis olmalı.lan ba.,ka hiçb.r ~ey ka
zanllHli olmıyacaktır. 

İtalyaya gelin.,,-, eğer Almanya 
ile birlikte onun da Balkanlarda 
harbe gireceği muh~kkak ise ve 
Brenner mülakatı hal:van ve Al
man ordnlarının Balkanlan tak
simin< derpi~ etmiş ise İtalyaya 
da şimdidm yazık etıi~ini ve ya
ı:ık olacaCııu söyHyebiliriz. Niha
yet, İtalva Alm-ııı ordusunun yar
ılımı ile B.dkanlarda ve Arnavut
luk hudutlan d~nd belki anı 
bir iki muvafiakiyet kazanabilir, 
fak· , sonunda yalnız Arnavut -
h>ktan si>külüp atılmakla kalmaz 
ve muhakkak ki asırlık çiı:mcsin
den de olı:r!. 

Bu itibarladır ki, İtalyanın böy
le çılgın b.;r teşebbüse atılmasına 
hala mantık ve i..osan iz'anı müsait 
bulunmamaktadır. 

ETEM İZZET BENİCE 

Deniz muharebesi 
devam ediyor 

S ;kYet Rusya ve İtalyayı 
tiı.~ llı.ıya muvaffak olıluğu 
~ IQtdbe!ki Jap<>nya ve Arn&
~t Ve a harbe girmtsi iktiza 
t,:.'~ı.,. bu ııekildc Almanya müt
,~~ 1 tnuhtelif cephelerde har
~--~ \·o onların kuvvetlerini 
~~ ~er tarafına yaymıya 
~~d ıl.r. Bu şekilde ı:arp cep· 
~ ..... ~ .\ksayı Sarkta. Hindis
i.'.~ kta, Şimalde, Ballı.anlar-
~,d~yad11, Trabhıs vr Ha- Skajeraktaki bilyük deniz mu-
>...!'ır -. Mısırda, Balırin•uhit. harebcsi bütün şiddctile devam 
1,:.~d nlekelerind ve domin- ediyor. B'.r Alman tebliğ' e göre 
ı~•li ~ kara, denfa, hava kuv . İngiliz kruvaziirlerinden birine 
""lıet .ulundurınıya ve lıatta ağır bir bomba isabet ebnistir. 
~cbur ol bili!-le_r_v_e __ Krn __ •_·azo_··rün batı..!ı :ı:annolunuyor. 

yaklaştı 
kilometre me.."'1fede kain balu11an 
l)Sc;>entLaell'i itqal et~ oldu.klan 
tlı.lnnl'Tı ediliyor. 

Asker Gözile 
Cepheler 

(1 inci uhileden d•n•> 
İngiliz Amiralliği, Narvikteld 

Alman destroyerlerin.in mahvc -
dildiği muharebeye Vor..pit 'llrh
lısmm iştirak ettiğin> rc.;men bil
dirdi Okuyucular hatırlıırlar; 
Vorspiot, bir müddet evvel i · t.sn
bulu zi·yaret eden İngiJ.\z Akdeniz 
filosunun Amiral gemiııi idi. O 
:nrlılırun şimdi şimaldı> bulunma· 
sı, Akdenizdelti n.ütıefikler filo
lannm tertip ""' takı;iminde esa
sen mühi:m değişiklikler yapıldı
ğ'ını göstermez mi?. 

Bununla, İngilizlerin ya Akde
niz fil()ljunon Amiral gemi-sini ve 
diğer cüzütamlarmı, İtaıyanlarm 
inşaatı tam.amlanan yeni zırhlıla
rına göre det~rdikleri, yahut 
Akdeni!l kontrolünün mühim kıs 
mını FranLZ filo•uua verdikleri 
anla~ılır. 

İngilizler, birkaç ay evvel Ak
deniz Amiral gemi•İ ulon Vorspi· 
tin isım.iııi g;zlememek it, Akdl'niz 
ve anavatıın filolarıum tertip ve 
taksiminde t:ef;iş;\;lik .vapınış ol 
duklacuu bu •uretlc 'landan <,<'
kiumem'•lerd'r. 

Ei(er İngiliz Amiraliği Akdeniz. 
den şimale :uvvet çekeeck vaz·
yette bulunsaydı, herhalde Vor1r 
ptt g:·bi mimli bir ı;f'mittin isı ... ini 
gizlivuek kedır evvelden ib1i -
yatlı davr~.:ıırdı. 

Bu sebeııledir ki, İUıly•n filusn
nun bu sıradaki nümayiş m;ın ev· 
ralanna başka manalar vermenin 
daha makul olacağını ı;iiyltyebih· 
ri:z. 

Bir profesör bugün 
derste öldü 

Giizıd san'atlar akademisinde 
bugün saat yanında sedef kak -
macılık isl<'ri profesörü Beşiktaşh 
Vasıf dersten çıkmış ve atelyeye 
girmiştir. Bu sıral.ard.a iizeMıe 
ani bir fenalık ~erek ölmüştür. 

SARSIL!\IAZ BİR ZAFER KALESİ 

Paranm•t ııirketinin 4 üncü haraa..ı CECİI. B. Dlmlİ[, 'in en güz 1 ~ahescri 

TLAS E SPRESİ 
Günl .. rdcnberi tekmil İstachullulan coşkun bir sel gmi 

l A l E Si emasına akıtıyor 
Bu Cfi ı:örülmiyen fil min bir halta daha devnm ed"re ğini nıüjdderiz. 

l)h,~_io,eten: En son dünl a haberleri: Bugün Ekspl'etile gelen PARAMUNT JURNAL' da 
'~T: Suareler için nwruı ralı l<oltukların evvdden aldrrılm ası rica olunur. Telefon: 43595 

~an: Rahmi Y AGIZ No: 87 

Donanma Geliyor 
~l'lver paşa Amiral Suşon'u hadit bir 

~ nazarla tepeden aş ğıya süzdü 
r, l~ııı 

\~t ı:o~f•lcez nahiyesi salıiJle· 21 cemaziytlenel 334 
~ I'\ 4th .eu iki dü matı tabtcl- IIudanya liman rciı.i Saffet 
ı t~tııı tı ani bir ateş baskını-
~ eıı.:ş, 10 dakika fa ılo<ız de- ! Bu telgraf, - abi Baı;kunıa.ndan 
~~tıi il ille:; gün~lİk muhafaza vekilini. ci~':~en çıkaracak bir bid-
t,;;;'lııı1 e bazı bınaları hasara det saı:nagıle Sfil'Stı. Donanma 
~i~'ıı ~/•itil muhafaza kı1aR- 1 kumandanı Soşıın c•i:ır.Qdı. V:a
~-" ııı- •k Ve mitrııl)özle yap- zivet ona da göstcı ildi. Alman a
ili)~lıd:d.a~nle ve mukabele nıirali şaşılarak bir •oi!ukkanh -

lı;; ı,,. ltıiitilı.ı adet torpito en • 1 )ıkla Ha i}e Nazırının asabiye -
~ 

1 
deıı Cakıp sefaini mezküre l tine aldımııyarak şöyle bir cevap 

1~ •t Ve "b.•lda :ırak denize dal- verdi: 
\'~~t ır semti meçhule doğ- ~ Tahtelbahirlcrill Mamıaraya 

! ıı;~ t 11 Q\ bol ardır. girdikleri aylardanbcn dcstroycr-
tııı ll?blı Ve k iiliı ile bazı terimiz devamlı takiplerle peıle-

>ı tı ~I • rınd n ibaret ol n 1 lttini bırakmıyorl.T- Çanakkale 
ı a hır te \azivct be - j bo zı, denızaltı geçitlerine dalı! 

t anolund "'1Ü ade ctıw.,ecck şekilde yeni-

den tohkimatla kapatıldı. Bu ma- 1 

ruza tınıdan ınakset, bugünkü hıırp ı 
vaziyetimizde boğazdan içerdeu 
dışarı veya dışardan içeri hiçbir 
go··· yapılamıyacağmı tebarüz et
tirmektir. Hal böyle il.en bu talı
telbabirler aylardanberi l\larma
rada cirit oynamak için lüzumlu 
mayi mahrukatı, iaşe levazımını 
nereden buldultlannı aramak el
zemdir. 

Enver Paşa, S~nu Jıııdit bir ,. 
ha.kışla tepeden tırnağa süzdü .. A
miralin bu söylediklerini kabul et- I 
miyen bir eda ile cevap verdi: 

- Harbin ikinci yılına girdik 
Amiral .. Hala ilk ı:ünlenleki düş
man deniz faikiyeti devam edi
yor ve siz; bunu önliyeccğinizc, 
Marmarayı tahtelb:ı.lıirlerden te
mizliyeceğinizc bize garip fikir -
lcr iıah etmek içiıı fırsat aramal.
la meşgulsünüz!. 
Suşon güldü: 
- Her birimiz, kendi hesabına 

düşen hizmeti tamam olarak ba
ı;tıTm k davasilo kumandana Ll· 
tın aki V8%ifelerimi2e bütün kıı
hiliycthnizle ıianlmış bu1unuyo -
ruz. Fakat ekscL\ns, biz:.t mıuıır 

Yugoslav hududunda 
ltalyan tahşidatı 

(1 ıa.ı sa.lllfedtm done) 

.l..<mdN 18 (H....ust) - Bir UU 
gündenberi BtıkanlardGn gelmek
ıe olaR hoberler, A1'TtLJ>41U't btı 
m.ıntalca.mtda vaziyetin gıttikçe 
nezaket kesbetmekte o!du.ğu1lu a.. 
~o. göstamektedır. 

Bilhassa lıalyo.nı" aldığı ııazi11et 
na.ı.zn dikkati ce!betmektedir. In
gi!iz ha~ ikt1$4t nazın Kros dün 
beyanatta bulunarak ŞUıtlan söy
lem4ür: 
•- ltalü.ııa, kettdisiH<! diijer bita

raf memleketlerden daha iyi mıv 
amele edilmesiııi 4rzıı ediyor. İ
ta ~an matbuatı, birkaç zamaıı -
danberi mütecaviz biı· liSfln kul -
lanmağa b~;amışıır. Biz i$e, İtal
yadan dah<ı ba,'ka bir hattı hare
ket ittihaz etmesini istiyorıız. 1-
talya ile hiçbir kavgamız yokt'ILT 
ve kendisi!e d.ost kalmak isteriz. 
Fakat İngiltere i{';ni ~kça ortaya 
koyuyor. ltalya vazi11etiııi tasrih 
etmelidir.• 

Diqer taaı·ftan İtalyanın Fiyome-· 
deki hava milis miiclafaa kuvvetle·, 
rinın seferber edildiqi ve Triyes -
tede de yeni askeri ihtiyat tedbir
leri alındığı bildirilmektedir. 

Bari !im.anı me11ııw mıntaka ilıiıı 
edilmiştir. • 
Bundan baska İtalyanlar s01t gtı.n

lerde Arııavutlu.gıı bınlerce aslçer 
gönderr ;l~rd1r. Bari limanının. 
memnu mıntaka ilcin edilme:tin.in 
ye11ı sevkiyaı :ıe alıikadar olducju 
zannedilm~ktedir. 

Diğl!f' '.11rcftan Sovyetlerııı de 
Rom..ı.nyaı;' sıkıştırmıya başladık· 
lrı nlaşı1n.pr. 

ta<ırrıızvmL" Holandıı oe Belçika
cian ziyade kendi """1'1.leketlemuı 
tevcih ediımeBi lcork1UU içittdedir. 

Bııdapeşte 18 - Mocar B<lf""
kili, hilkilmet partisini" bir içt>
mal'lıda, hiiJclmetm meclisi feJtlh 
ltarannı elinde bt<lundurduğum., 
icabederse bundan istifade edece
ğini söylem4tir. 
BÜTüN İTALYAN GEMİLERİ 

LlMA.NLA.RA DÖNÜYOR 
Paris 18 (Radyo) - İtalya hii • 

kılmeti, hariçte bulu11.11n büyük "e 
küçük biitün İtalyan gemilerini,. 
.U·rhal mensup oldukları limanlara 
ıi&o<meleri için radyo ile emir ver
m4•ır. Bu aemi!erin asker nakline 
laTısis oluracıığı söyleniyor. Fakat 
bu askerlerin nereye gönderile • 
etkleri ınektum tutuluyor. 
YlJGOSTıl\VYA MOSKOVAYA 
!3İR 1\111.JRAHHAS GÖNDERDİ 

Be11in 18 (Radyo) - Yugos -
lav,ıa hıikümeti Sovvetlerle an • 
U..mak, münasebatını takviye et
mek içiıı Mtloviç Loriyoviç'ı Mos
kovaµa qönderrniştır. 

B'ıkre• 18 (Hu.sus;) - HUkil • 
'rr.2t l<luıi ve sivıl tayyarelerin 
P.~ 1r'l! 1u,n 1tc .. kaları üzerinden UÇ· 

m.a'a1,,.11 .ç'lreti kat'iqede menet ... 
m · ... t;,,. · 
YUGOSLAVYA İSTİKLALİN{ 

Sİ.LİiliLA iMÜDAF.ıA 
EDECEKTİR 

Be'grrıt 18 (Husu.si) - Yugosk.vı 
Tlr."~ ck;li Tsı,tkoviç, Belgrat pa
ııc ıı ııı.a ı;elen Bulqar gazetercile
,..:nc t r~.::ı.r atta bulunarak den .. iş • 
t ... 7": 

- fl'+:ı ·af kalmak emelımizdir. 
Fa~·~t t'Ulrruza ııgrarsak İstik/4-

BU.kreşten bilclırilmiğine gore ı· u1 ' 
S 

• ı on ı fııza edeccijız. Biz Slav 
ovyı.t lı~k,'metınin, Dinyester - r.ııll !len birbirimize yardım et _ 

de güya vı<ku.n <ı, ddig"ı söyle11en • ıne .... , i ~k1Qılcrimi.:i müştereken 
ba--ı had 0 Pler hakkında Romanya 
1 . k ~ f'l 1~. aJ"""- e!ılemeli.,ıız. Orta At.·nıpa 
ıu ·ıırıet:ne verdiğı on beş mad- b' 

k . "' m '"'" )ir misal te~kıl ederr 0-
delı 1wu;. Bııkre, melıafilinde ' rada ki Slavlar mi4terek Tı reket 
l!ayretle ,t<"'.i~·şııanrn4tır. l eı.$ • ... r._:_ ıJu.günk'ii hal ba.ş,a.nna 
Bun1u1~'." ,c,.aber'.. S_ovyet 1ı.ota- ge: .. e:d;. J1ıİgriston ve Yugoslav-

sının 'a. •:J!ı n lıır ultımatom ma- , ·rb· •- · rı! ,,_ ' ·-1 · • d · :J• • ıru::nııe ye, ım eu.erı.t::""rıe 
.ıyetm e ol,.,.,ııdı/!' ve notadıı b~h· Bil! •• "- .:u.n.a sulh ilılıil edilemez.• 
sedılen o" be.• lıtidıseden o•.• di>r- • 0 • . 8 (H ·1 j ı d .. .. iı ,~ ... , u. US1L.ıtı - ta ııanın 
:ı~n zaten,. vukııa gehn'!d'ğ.i, bi- ' son qünleı deki hazır!ıkları İnyi!iz 

rımn ~ o 1.'ldıır ehcmmıy.tı lıaız .,, ;.fl. ıııie .!ikkatı.. tak>p edil _ 
olmadıgı bı!dmlmektedir. r.ıe .••. ~.,. 

Diğer foraftan dıı Yugoslııv İtaitıada tecil edi.lm4 okm 911 
huduılanrıaaki Alman kuvvet- Yı2 >113 ve 914 sınıfları sıldh alıu:a 
!eri birkaç j,rka ile deha takviye alı,,..-ıısrır. Yugoslav hududunda 
edilmiştir. • mü.h:m Italyan kuvvetlerinin bıı-

Slot•ak, :ı4a IHa.car hudut:arına ıu,,dıı<iıı bıldirilınektedir ltalya 
doğrtı tah 'dat "'">tldıgı d4 .Oylen- harbe girdiği takdirde, müttefik _ 
TlıRktedir. leY ,,..., çabuk mkabele edecektir. 

Yugoslav hfil.-ünıcıi, Bdqrat ve I.m•dtn 18 - Bü.kreıten gekn 
Zağrepte ikarıetlf'Ti mecburi ol- 7,,,1>erı,.,.., gör?, Romanyadaki Al-
m.ıyan enıc ~ikri hııdut lıaricitte --an'rı~n kamet $ebe perinin araş
çıkarmaqa l:~ra,. tıerm4tir. +ır:hc.'t"a b~lanmı.;tır. Son za • 

Balkan m mleketlerifıdeki Jala- ":':r.'•~; ~omany~ya turist kıya
hiyett4r mıiş.:ıhit1er, bir Alırnl>• ~90 bın Alman gelmiştir. 

iiz Es " 1 
Eski ikr.-at v.-killerinden sabık 

Kocaeli mustakil meb'usu Sırn 
hakkında •devletin seybeti ve re· 

jim aleyhin<!<' mektuplar gönder"P 
isyana t"'jvik etmek. suçund.an do- 1 

lc:ıyı şehrimiz J>-.;l!since yapılan tah-
kikat ikıı.aı oluumuştur. 1 

l\luma:ıcyl.in muhakemesi şeh
rimizde "e as ·eı·i ınahkemedl" gö
rüleceklir. Bl< husastalU formali
teler ikr:ıal o anmak üzeredir. 

Suçlunun konfrrnns, 1.o.,R?e g;.. 
bi yevnıi il&di~elerdcn istifade e
dip konferan&,:ılara, doktorlııraı 
bası tebri!i. mahiyetinde ba~lıyaıı 
mektuplar gi'nderdiği, fakat bu 
mektuplanu son tarafında teli.in
lerde bulundu~u ıuıl şılllll.';tır. 

J\lumailc. h ·l'ürk - in;;/oliz itti· 
fakı aleyhine ya•dığı bu mektup· 
!arı posta ifo ;.vukat, muallim, 
yüksek m ~mur, muharrir, tüct'a:r , 
ve komutan "ibi muht~lif me•lek 
erbabına ı;:i'nderrniştir. 

Mavi bir z.a.;:f 1a4tyan bu mek-

gÜ<3terecek sebepleı ve şartlar ara
sında yine i in aksıyan taı;ıfını ih
mal ederek bu_,, sucnnu da bi«e 
yüklemek hck.lı bir hareket ola
maz!. 

Enwr Pa,,. hırsmdan tepin&
rek haykıTdı: 

- Amiral! Vaziyeti münakaşa 
etmenizi deji;il, s:ıli.lıiyetiniz da -
hilindeki ba'!llrılamıyan işlerin 
düroltilmes.ini' istiyorum ı.iz.dcn .. 

Ve .. bu münakaşa epey uzadı.. 
Suşon, bir bakıma haklı görü1>Ü -
yordu. Davustun elile levazımatı 
unıurniyeden alınan benzinlerin 
Marmaradalı.i düı;ınan gemilerine 
verilerek bunların faaliyetlerini 
sürdürmelerine sebep olm.anın he
sabını hiç şüphe yok ki Alman a
mirali verecek dei(ildi. Lakin En
ver Paşaya meram anlatmanın im
kanı yoktu. 
Başlrumand.an wkili bütün kaba
hati donanma kumandanına bulu
yor, l\ların.araı1a başgtisteren v• 
aaten hıl'J>alanmış Osm:ınlı cfkıin 
uınnmiye..ınin manoviy:ıtını altüst 
eden bu had:selerc mini olmasını 
iatt)·ordn. 

(Devamı var) 

ebusu 
tupl.~r~an biri g~nlerd~ polise 
v rı DllŞtrr. 

8 ·&ım üzerine tahkikat geniş
ll'tilmiş e işe başlanıldığının ü
(lhıcil ~:._nü bu mavi zarflı meka 
tuplardan otuz tanesi elde edil
.,,;.t;r I "gün bu ımektuplardan 
Z~9 1.anc.i zabıt•nm eline geçıniş
tır. J\lektuplar, şehrin muhtelif 
ııeuıtlerinıleki pus.ta nıerkezler'nde 
l'e sokak!anlaki !><>$la kutalanna 
n~lıuış olduğundan ilk defa bu işin 
mu :" brr ,ebeke tarafından ya
pıldıı:-• ze!ıabı h•.sıl olmuştur. Bu
nun ü~erine polis, bütün posta ku
tııır.n ıle posta merke:Jerinc birer 
n~ınur l">yup mavi zarflı mektup 
atanlann hiiviyetleriııi birer bi • 
rcr !ahk e ba~laınıştır. Ayni za
man~.a mektupların muhteviyatı
na gq•e, bunlann kimler tarafın
dan yazılması ihtimali olduğu dü
~iınulınüs, bu adamlar sıkı b,.- ta
rassut altına alınmıştır. 

BiR ;\KŞAl\I VAKTİ... 
Diier taraftan Boğazkesende 

i:uıek aııartımanında oturan Sır
nnm ev"1i - ihtiyaten - tarasımt 
et'llekte olan bir •İvil memur bir 
akşam vakti muınaileyhın elinde 
b0ı· k.iğıt destesilc apartmandan çık 
tıgııu, fa.kat biliıhare hemen geri 
d.ooerclı:. apaıttın•anırun pcnocı"'· 
swden sokağı gözetlediğ.in; gör -
muştur. 

Bunı.ın üzerine kendisinden ilk 
et:.•sh ~üphe başlanu.ş ve 2 nİtian gü 
nu akşamı Sırrı Beyoğlunda bir 
posta kutusuna bir haç mavi zarf
lı mektup atarken yakalanmıştır. 

Ba zarflar hakim huzumnda a
t;ıldığı vakit muhteviyatının oyni 
oldui;u ııörülınüştür. Evinde ya
p,!on aramada da bir daktilo ma
kinesi bulunrnwıtur. 
Sım sorgusunda: 
- Bu benim kendi içtihadım -

dır. Mezklir anlaşmıya muhali -
fim!.• 

DahHiye Vekili Faik Öztrak; Sır
nnıı;. bu işte yalnız hareket etti -
ğini ve suç ortağı olma.dıiıru be
yan etmiştir. 

AVRL'PA SEYAHATLERİ 
Di'ğer taraftan mumaileyhiıı son 

zamanlarda nıua . en bir Avrupa 
meınlcketino aık ık seyahatler 
yuptıl:ı da t it olunmuştur. 
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"'Refİt Paıanın Hatıratı 

MAKEDONYA ATEŞLER İÇİNDE 
Yazut.r: l 

Jtieodtt f. SERTEi ,!J_r Cevdet R.,.it \'ULARKffiAN -----
Muhtelif mıntakalardajandarmalar 
arttırılacağına bilakis eksiltilmişti 

Fransa binbaşısı Lamıış Beyin 
tatbikini ısrarla . istediği bu tm
sikata göre, mesela Demirbisar • 
da birinci sınıf elli piyade neferi 
varken, bunun adedi otuza in.di
rilml~ti. Demirlıisar jamlarma ku
manda.Ilı mutasamflıga telgraf 
iiı<tüne te~ yağdınyordu. (V&
sika: No. 10). 

Petric. Menlik, Razlık jandar • 
ma kuvvetleri de arttırılacağına, 
bHakb indirilınişti. Her nedense 
yalnız Nevrekop ve Cumnibala 
jaudarma kuvvetleri yiizde on nis
bctindt arttırılmış ve iki mülasim 
ilave edilmisti. Halbuk', o sırada 
Menlik, Pctnç ve Razltk mınta
kaları eskiva yatajtıydı ve en azılı 
Bulgar çeteleri bu ınınfaluılarda 
faaliiet gösteriyorlardL 

Reüt Paşa: 

1 

- Nevrekop ve Cumafbila -
takalarından ziyade d>iı:er l..aza- ı 
ların jandarmalannı takviye et -
men1iz lizundır. 

Dedi-...e de, Möo;yö Verand bu 
itirııza cevap vernıe?ui .. ·, bildiiini 
yapm ştı. 

J\tcnlı.kle 65 jarufa nnn V&l'ken 
bu yekun 46 ya in.dirilıniş ve 
Nevrekopta 52 jandrr. bulunur
ken, bu mikt ~ da ~ü art ve pi· 
yadesile beraber 80 e 'l,l.lğ cdil
ml ti. Bu teru.ikin ö•çü .... .ı ne idi! 
Bunu bulmak ''e cnlnmal< kah.il 
olmuyonlu. llfahnllı asııyiş bu 

yüzden büsbütün bozulmuş. çete
ler faaliyetini eıııki iııd .. n fazla ııri
tır.m~tı. 

Bahsi geçen listed.. j" rulanna • 
lann mahal 11e sure•i ~tihdam -
lkrı gösterildiği hal< e, coıebile -
rio seyahatleri l!tınasında muha -
fazaları için yatılanııa terfik edi
len jandannalardau b edilıne
melcte i~i. Halbuki, bu mesele hil
kümeti her :ı.aman diiştı ıdüren ve 
ufak bir tedbimzlik y<inmden bü
yük hidiselere meycl.a.n veren bir 
ehenuni,eti haiıdL 

Bunun ~İndir ki, jaıriıorma kuv
vetlr ini ekseriya nizaıuiye efra. 
eh ile takviye etmek ıu.nıreti ha
sıl olmuştur. 

~lerkezde yani Serezde oldaiu • 

Petriç - mahremdir -

Serez mutasarrıfı Re it Pıı'ill 
hazretlerine 

• Bi:r haıftn sonra k.azarnız ct:'Var 
rmdan geçecek bu- B.ı !gar cete
.ıruıin, deretıoıYun<iatlu janda.mıa 
ika:rakolıımuzu bomba ile berhava 
edeceği ve köylrrin yakılacaı?ı ve 
kal\ tkol ıa.ııdanna f'fuadmdan sağ 
l<al:ıcalclann itlılC ediıleceği !cOylü 
munl:J•lir vesıtasile ha.her al.ın -
m.ıştu-. 

Ha..tbııki, kasaba dahilinde iti jan.. 
daırmamızın ezl.ı,ğı ve piyade a<r 

karinin hükı'.imete ancak ellı Jc.irıô 
kadac yaroım edebiiıeceiiıi. gözö -
nünde tutıılare'k, bu feıaket.ı ön.
Jemcl< için, bUl'aılarda daimi bir 
kuvvetıin buhıamatiı liı.zımdır. A8ııo 
si ta.iı:dif'de hjiı!n\metin h.aysiyet 
ve .şe<"e'Jlı, ayakl.ac Oitıne düşiiru -
:!erek bu va~et kai'şı&ında -
raicak eşkıiyamıı hatta kıııa.a mer
kezi.ne bile hücum etmek ce.;are
tini göste~lııde şüpheınirı yoiı> 
tul'. Teıatifil iın.kAnısız ve müeısfil 
1ıadisclere meydan kalnıarla.n ge
rek 3*1!!' ve gereılı:se jmıdarnıııı 

m.ikta.nn.ın arttırılıına&ını. temiııe 
himmet "" inayet buyuruıi'masım 
sclirmeti memleket ve haıysiyetl 

hükWnet namına .arz ve li&t.il'ham 
eylenm.• 

Petriç kaymakamı 

Petriç kaymakamının bu şifresi 
çok dikkate sayandır. Kaza ı..y. 
maka.mı vaziyeti o kadar tehlikeli 
göMıi~ ki, bnlunduğu devrin şarS-
lannı dlişünmeden. şiddetli bir 

lisan kullanınaıfo mecbur olmuş
tur . 

Şehrin nüfusu.. ve 
asayiş meselesi 

Ileşit Pa~ mülhakattan gelen 
şi.kiıyetleti aynen vilayete bildi • 
rirken. bu kadar 8% bir ku•vetla 
asayi~ temin edilmek istenen şM. 
rin nüfusu hiç de gözönilnde tu· , 
tuluıuyordu. j 

(Devamı var) ' 
g>bi, mülhakalta d ayni müş - {._...,, __________ _ 

külat yüz gösteriyordu. Hatta ba
zı mahallerde asker'n ııilc azlı -
iı.ndan şikayet cdiliye>< .. u. 

Bu sırada Petriç kaymaka -
mından gelen hir şifre, oradalı:i 
hü.kfımet ku\'vetleri .ı,.wlnnda bi
ze c.ok acı bir bakı"'kat arzetmek • 
tecl.ir. 

(Vesika: Ko. 13) 

••••••••••••••••••••••••••• 

Bursada. müthiş 
bir heyelan 

(1 bıel aah..lle.!cn •e•am) 

ter. Fıratın tuğyanının bu ay ni
Jıat>·et'~ k•dar -1cv.ım edeceğji 
tahmin olunmaktadır. 
'Erıincan vilayet meclisi zelz&

leJeıı sonra dün ilk .t.. fa bir ba
ra lada toplantılJ'itır ..• leclis bü . 
yüklere tazim telgrafları çekilme
sin; kar~rlaştrnnış ve ölenlerin 
hatıralannın tazizi i{in üç dakika 
sükut ct.ınistir. 

Dün K.arııta ve Muğlada şiddetli 
bir ı:.lzelc olınuştıu. 

Ed"ırnede sular alttn<la k.alan 
Bosna köyü halkınduıı 550 kadın 
v.e. ç<><;uk k.ayık.lar!a Edkneye ge
tırıl':"ışle~dir. ~ular d:Jn &ec' 2JO 
santım duşn1üstür. 

Ege ve İzınirde de şiddetli yai
murlar tahribat yapını'!f:ır, 

KEMERBURGAZDA DA BİR 
HEYELAN OLDU 

Keı~erburgaz nahiyesinde de e· 
he~y~t!; b_ir he:>elin olmuştur. 
N_ahıyen~ A~açlı köyünde büyüı.: 
hır arazı parçası ~vlerin üzerine 
do*':• kaymıştır. Bunun üzerine 
keyfıyet vilayet.iuı:iıte lıilıüri.Imi 

b• "h ' ve .ır mu endis heyeti vak'a ma-
h~llıne gitnı;ştir. 15 - ZO ev va
~yetlerı t•hlikeli görülerek tah
lıye el:tirilıniştir. 

Yeni Fin sefiri 
bu sabah geldi 

n lncl ulıtftd<n ılenm) 

s.iır it eiııook itıtime.1i olup olirıa,. ayr . 
d>ğı hakkmd.aık.i sualiıı:n.i.:ııe de şu ce
,oıal>ı veıımistir: 

c- Bugiiınkü haro umuiııııyaaı. 
siirprimlleır yapabilir. Mesela ik ı s;ı,
nııyu saıı.ra ~ ııJıkanlara sirayet eıUni.
veoeitini kim tabmin edıOOw ! Fa
kllıt ıbu bır tahın.ii'.rlir .Ka:t' i bir şey 
söylem eğe imkan yolıltur. • 

S,i\i:r OO>zlıeıini ııöyle hltimıjş;.ır; 
c- Türk'"""'1.İn Balık.ınlarda sWz. 

llıım bel«:· i old ~:ı kan ıun. Fin, 
J:ımdiya ha.kıl:J<ıda Ti.lt'ki)Uien. ~ 
~eriiıı.n sompaıtiye müteş .ıkk.i rim.• 

000 

Bir Alman tayyaresi karar• 
giihı bombardıman edildi 

Londra 18 (h11.SUSi) - lngı~ 
detti.<> kuvvetleri dün Norveçteki 
Almanların 4gali 4/tında buluı.a1' 
Staı:anger .lıava üssü.nü bombardı-
11ıan etmi§tir. Tayyare meı;dcnı 
bir saat yirmi dıı~ J.;a obüs ycıı/ • 
muru altında bırakılmıştır. 

N orveçte bir ıayyare mektebi 
t.alcl:>esi, mektep~ Almatı. tay.. 
yareleri tarafından bombardıı~ 
üzerine, t.ayyareleri kurtarmak ıÇIO\ 
havalattmq!ar ve şiddetli bi:r kar 
fırtınasına rağmett hwiudu geçe
rek, İsveç topraklarına ~~ 
dt j --000---

( 80-000 ) Lira 
Mi:li piy~ l ınc, çclailiş 

biletleri sa~a cıı!r..anlımı.şbr. ffi.. 
ı.ellleriniııi i:ıugünd':'n alımz. 00.000 
Jireıyı lkıazaınacak oJıa.n bil<ıt beti 

de vanna Jııaıdar satı.iını.ş ohı.r. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arthrma Ve 
Eksiltme Komisyonundan: 
Ş:ş!i cocuk hastanesinin 1997 lire: 70 kurş keşif bede'ii mutfak idı!

maü ~aatı işli açı:k e'ksiltme:ı-e ko mtlmuı,tur. 
_ . EJ;si!trn... 3 mııtY1S 940 cuma günü saat 15 de Cağa!oi;.lunda Sıhhat w 
ıçtimaı Muavenet Müdüc'.ü,liü binası ııda kurlu kom.isyanda yapılacaıktıc.. 

. Muvakkat temin'IOI. 150 l.iraı:lır. 1 stekliler şartrnı.rne, ıproje, keşif w 
saır .evr~ her gıü.n ıkomsyonda ~ rebiLl.rler. 

IstekEer 194() yılı t.ca.ret ode&ı v>esika>'ile 2490 ~vılı k.anunda Y"" 
zili vesi.kalaor "\'>! bu işe yel.er ıınuva kkat teminat m3ddııuz veya baııika 
mektuıbu ile birlikte darlıltme tari lıinden 8 gün c.>VVel İ.stadııul vna.. 
ye1ilnden amıs o\kildaorı ehliyet V<l sık.alıu'ile biırliıkte belli aün ve sa
atte kom.İsy<llla gelmc.leri. 
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. ,,ıı!Jt 
F O S F A R S O L, Kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıklıı n tazeliyerek ~ğaltrr. Tatlı ilJfalı temin eder. Vücude devamlı gençlik, dinçlik verir. S~i~le~ıdard• 
dırarak asabi buhranlan, uykusuzluğu giderir. Muannit inkıbazlarda, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürriey~. Sıtma nekahetlerlne, Belgevşekliği ve adem• ik 

kilo almakta şayanı hay.ret faydalar temin eder. 

F O S F A R S O L'ün diğer bütün kuvvet §lllUplaruıdan iistünlüğti DEVAMLI BİR SURE'l'TE KAN, KUVVET, İŞTİBA TEMİN ETMESİ ve ilk kdlanaolıırd• 
tesirini derhal göstermesidir. 

KAN, KUVVET, İŞTİHA .Şurubu Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczahanede bulunur. 

SATIŞ iLANI Türkiy~ Cumhuriyet Merkez Bankası 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 13 Nisan 1940 Vaziyeti 

AK Ti F Ter.ınrlil, ~ ve &uıJ;ye tarafındaın vadni paralar :idaıesin-
dıen 24'151 ikıra.z N o. sile> borç 3'ınan parııya mukabil birinci ~ıcıede 1 USA: 
~ gOOterilıniş oktıı lbon:wı ödenınemı<sinien dolayı salWnasırı.a Joa.. ıUllD: s.ıı lı:l1-71.721.231100.881.649,61i 
r.ar vuülen ve tarnaımırııa 00.hYuku.f -tan.fuıdıao (1200) li.ra kıyıoot <t.aik>- BANIOIOl' 13.339.723, 
<tir edilııniş olaın unkıapaıııınds eski HaW aiııtaı- yeni Kasap danimun UJ'AB:LI:K: 1.840.865,19 
matıallesmln ~• KtıroQe.ilme yem Konakçeşne sakağında rnk..i 4 yem Dahilde.ld H...U•trlv: 
10 taj 8 kapı 1002 ada, 6 pa;n;el No. J.ı. şaıııken 7 pamel No. lı ev şiımalıen 
~urak~ sokağı .ııarben Durak~ı çJo!anazı salmğı, C'Erı<.ıben 5 

parool No. lı ev ile ımah:lut bi.r k:ag:iır evin evsat ve m<'ooiıa& aşağıda yn
dıdır. lllariçteld 111.ı..Mrlc: 

193.643,75 

Kapıdan giTildikte zemini luwnEll kıcık çUııento şaplı 1Y.r koni- -Otu.: Sat! ldl- 5.822.123 8.189 281,67 
dm- üıreriru:le bir oda w kırık malta döşeli bi:r mutfak w :m<ırt;fakta bir 
lı:uıyu ve odıadan soka./ia ~tlıc ibi.r ~ vardır. 

13 lbasamak ahşap merdivmle birinci ıkaıt.a çıkı,l<lıkta rnerdo:v<-m 
başı ilki oda, bir lha.liı. 

İkinci ikaıt.a on id<i basaınak ai:ışap ııne:rtli.venJe çıkılır 'bıurada bir 
safa wnnde ilti oda (biri şahnişli) ve b>r .bala ve Qa!lı arasına çılı:an 
aa.,.., merdi<Venin yanuıda bir yükl:ülk varorr. 

Bianwn bc"1en duvarları ık~ir ~ alksaıını ahşaıptır. 
'.Mcsalhası: Heyeti meoımı~ 52,46 metre murabbaı olup 43,31 metre 

Altına tahvili ltabU Serbeot 
dövizler 

Diler dövizler ve Borçl\l 
klinnc bal<iJ'eıer! 

Buln• TahTilleriı 
Deruhde edilen evrakı DU ... 

84. 105,l 

30.477.100,5 

cllye kartılıtı 158. 748.563, 
~unun 1 - 8 inci madde-

1 • .__ PASiF ...__. s.ma,. Lira 
15.000.000,-

lhti1at Akçe 
116.062.238,35 Adi ve re .. ı.aıw. 

Huaual 
4.217.134,25 
6;000.~ 10217.134,2, 

• 
.193.643,75 Tedavüldeki Baalı.aotı.s 

Deruhde - ftT&la 
rıakdlyo 158. 746.563, 
Xanunun 1 - 1 ln<i ma<l--
deıerlno t.nrtllcan lıaııi-

ııe larafıııdaıı ..W M-
'"-'-t 18.206.398,00 

38.750.487,30 Der>Jıde edilen nnlD -
nalı:dlye ~- 140.542.165,C 
Karplılı tamamen altın 

biaru: illvetm tıedaTO-

le ...-n.., 17.00ü.000, 
RM.ı.oot muklıbill llA-
.,._ ı.dav!lle ......... 155.000.000,0 312.542.165,00 

muır.alıbaı üzerine bina inşa lıdi.lm•..ş ~i ılı:aJ>aru ıbahçedi.r. 

Yııl<arıda lhudud evsaf ve mesalıası yazılı gwyrirnenıkuhln t.aıınıaımı 

lerine tevfikan hazine tara

fından ... ı ledlyal 18.206.398,00 1'40.542.165,00 MEVDUAT: 

açık ....ttı.rıınaY<!- kxı~ur. 

1 - İşbu gayrimenlwlün ırit:ır-rna Gaıı!Mııneei 23/4/940 tari.lıin
Oeın itibaxen 937 /'1:16 nıımaıra ile İstanbul dördüncü .icra. dain sinin muay
yen numarasında her.kesin görebilmesi için açıktır. İIAnda yazıh olan
lardan fazla malıimırt almak istiyenler, .iŞbu şa!1lnımıeye vıe 937 /276 
dosyıa numarasile memuriyetimlıe miiracaat etmelıdir. 

2 - Arttırmaya iştirak: için yulı:arıda yazılı kıymetin yüzde 7,ö 
Disbe<tinde pey veya milli bir banMı.ın teminat mektubu tevdi edile
cektir. (Madde 124) 

3 - İpoJe.k sahibi alacaklılarla dii!er a.!Akadarların ve irtifak hakkı 
şahiplerinin .ııayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddiaJanıu işbu ilan taribindıen itibaren yirmi ııün içinde 
evrakı müsbitelerile blrlikltmemuriyetimize bildirmeleri icabeder. Aksi 
haıldıe hakları tapu sicili i.le sabit olmadıkça sat~ bedelinin paylaşma
wıdan hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde a.rttrrmaya iştirak edenler arttırma şartname
sini okwnuş ve lüzumlu mafilmatı alınış ve bunları tamamen kabul 

laeiat Ctlsılaaı: 

TiCARİ SENEAT .i39.337.944,85 

t.laam T• TahTilit Clia.4-
(De.uhde edilen evrtlu 
A - (nalı: diyenin kartı!ıl' 

(Eohaın ve TahYiltl) 
(İtibari kıymetle) -taltvt!AI 

Serbeet Hhıım T• 

Avanslar: 
Hazineye kısa T&deli avam 
.. \ltm ve Döviz ü.J.erine 
TahvBAt üzerine 

lli .. edarlar: 
llulıtellt: 

48.149.604,3 

Türk Li•- 58.197.960.7 
Altın S.Klg. 55.541.930 78.124.167.90 136.322.128,66 

239.:ı37 .944,85 Döviz tuıhlalldatı: 

15.672.354,64 
4.500.000,00 

21.552.385,64 
ı------
633.156. 994, 75 

Aı tına tahvili kabil dövizin 3.766,13 

Diler d&rizls " ...... " 
1t11riDC bald7- 1,Z.38'1.857,38 37.337.623,51 

Hutdlfı 121.687.943,33 

-----'Yektııı 633.156.994,75 ·- - -
etmiş ad ve itibar olunurlar. Yekta 

5 -.~y.rimell'kul 23/5/940 1tarihinıdeo. pezışem'be günü •aa~ 14 ten 16 ya 1 Temmuz ] 938 tarihinden itibaren: lBkonto boddi 'lıt 4., altın üzerine •t, 3. 
lcad.a.- ı.sl. 4 üncü icra memtJP uığuırıda tiç dda ba.~ıklındaırı sonra eır:ı !=================================~-========! QCil. eırtbranıa. h~e edilir. Anoak artstırma bede:U ınuhaır.men kıy - ------

metin yüzde 75 ini btilınaz veya satış isteyenin alacağına rüçhanı olan I ' ~:~:~lı'kDA~llerı' 1 clığer a.lacaklılar bulull\lp da bedel bunla!'lll bu gayrimenkul ile temin __ .._____ 
edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çı.kın.azsa en çok arttıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temuıt euilerek 
7/6/940 t arh inde cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar İılt. 4 üncü icra Tl1" 

murlıuğu odasında artıtır.ına beci<fl sabş ıııtiyemın ala.cağına rüçlı.-mo c ' a.ı Elrnıoiirııii ye~n, .ask.edili< şube -
dil!er alacaklılann bu g~irnenkuJ iıle tranin edilun io a:ı:ıcaftdarı ll'IC'Cn'Al- Sinı:l«ı: 
unda.n fazlaya <;>kmslc ve mUhaıınmen kı~"Jlletiın 7<o 75 ini k malk şatilr- Şuıbemi2lin 6/2353 sıTa Jroydında 
en çOk artı.ırana ıiıhalıe edilir. Böyle bıx bcd~i elde <'dilmeı.se ilıa.e ya- yede<k taıbiıp l.eğınen M.ı:hmct E6aıt 
pıiflnaz ve satış talebi <iüş<r. 

6 _ (ri.yrimenkul kenrusine Jhall.e olunan kimse derhal veya veri- oı:ı : u 1312 ~uıınılu Mehmet Mu-
len mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesh olunarak ker.disin- zruf'for Köclha<n >t.rn olarak şubeye 
den evvel en yüksek teklifte bulıunan kimse arzetmi ş o! duğu bedelle mracaatı. 

sin 
Balsamin Kremleri - Balsamin Güzelldik ~!ry 

Balsamin Rimelleri - Balsamin Pu ra 
Balsamin Rujları - Fard Balsaırıinb~~' 

En kibar mahfillerin kullandıkları ~~arıd•'/'. 
dünyaca tanınmış sıhhi güzellik mh üstabz~ 

l lnhiSt!lrlar U. MüdürlüOün_~ 
I - Nümunesi mucıb'.nce 750 adet <k:>Etsi}"Ör bı~1 

_ • .Jf r 
nam ve hesabına pazaırlıklıa satın a.lımıcakıtır. ~;: 

ıı - Pazanık 20/IV /940 cum~si günü saat 11 de ıJ~ 
va.zım ve müıbayaat Ş"Ubesindeki alım ikxımısyornında y'3IP 1, 

III - Nümune sözü geçen şube<> göri.ilabiı!,i;r. -wıtl' ~ 
ıv - istekl:lleri.n pazarlık iç!" ta!'(m o~unan gün ""'~ ;;~ ,r /, 

verwne perakı:rile b:rl kıte mezkur komısyona rnurıacaat: ~ i - İlanen tebligat / -

Sultanahmet 1 inci Sulh j 
Hukuk hakimliğinden: 
Ha'Wıei mal1yeye izafl.ıtıle istan-· 

llYu.l muh.iıkemaıt ımüdüdüğii tara
ünriaın o)k yhi:nizc açıl.aıı alacaik da,. 
V3til-Ilın cari du;ruşmaı;ı ooı::nııırla: 
Arires.nizın ımalUım olknamasından 
ve yapı.lan toelbl igaıtın ·bu s. ibe;pl ı_, 

lbi1iı tebliii .i.adesi.nxlen dolayı mah
i<ıeırııeo, oo be.'; gün mü<frlı, ıtııc ila
rıı-cıı tohli'l!at i.tru;ına ve muhakeme
nin 10/5/-1140 c:umt jlÜ'1Ü saat 14 e 
Jtaı!:ı1cine w a r "" .. illrr • .:.;ıtıı. 

Muayyen güııd<e D~vanyöııunda 
Sulıta.naılıım<ıt 1 inci sulh hukuk 
ıına!ı;kerncsinde ha'Zı r bulurumaınıı.z 
veya vekil l{önıı:lı . ırımenız, lıaızıc lıu
ılıunmayı;p v'<ıkia dıe gönıdı, mıedigi.
ııLlıı ıta<kıclird,, aleyıhi.nizde hülküm 
veriJC<J·ıği iraııcn t<.-lbliğ olunur. 

940/235 alınaita razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on bes gün 
müddetle arttı.rmaya çıka.rılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale 
arasındaki farl< ve geçen günler için yüzde 5 den hesap olunacak faiz 
ve dii(a" zararlar ayrıca bükme hacet kalmaksızın mcmuriyetimizce 
alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133). 

Dr. Hafız Cemal 
\LOKMA..'i UEKPn 

('Al:f" ,_,_n; M"Ü'r'll'.J:USCJSI 

1 sult:rı~h~~t5 i~~ts~lih . 
7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını 

yirmi senelik vakıf taviz bedeliııı ve ihale karar "PUilarını verme.ite 
mecburdur. 

Müterakim vergiler tenvirat ve tanzifat ve teHalive resminden mü
tevellit belediye rüsumu ve müteralı:im vakı1 icares.i alıcıya ait olmayıp 
arttırma bedelinden tenzil olunur. 

İŞbu gayriımerııkul yUkanda gös00!1 .Jıen taııih le btımi>ul dördüncü 
icra meımuırluğu cdısır.d<a iı;ıhu ilıan ve goo!eırilım ıı<ı'ltımı~ şarlmııınesi 
d<i ~ saıtHıcağı ı::an ohınur. (3087) 

Fakir Mektep Çocuklarına Yardım Cemiyeti 
idare Heyeti Tarafından: ,,, 

Cemiyet izalaruıı nmumi toplantıya davet: 

NİrlıılıılJNlmein 18, 24 vıcı 'J:l iaıci ~deri ımucib inc a~ıda ya
zı:lı buwların müzakere5ı için 14/4/940 !tarihinde aJctcdikn içtimada 
muUt'.lp ekısoer~in temôn ~diJ.emo<<rnesi sebebile a.yni rııznaımedı_ göste
ril n mıııdidelo.I' m~ edilm<k üııe.re il;ıllma.ın 28/4/940 tar.iılıine tesa
di.if eıkn paızar ı;rii ııaıııt 10,JO a talik edl!diğ.: cillıet>e bu ~ w:· saatte 
QIUİ)l'.ll"l!l owııiye.t ıın«lrez.inde iıs.ztr buh.ımnalan ~ica olurııur. 

~ 1 1 1 
ten aonra 

Cem ve Beyazıdı Veli -l\o. 276-.14 1 Yazan: lll. SAMİ KARAYEl.. 

Cem sultanın b :itün emeli, mektubunun kar
deşinin eline varması idi 

Süleyman Bey, vakar ve tem
kinle yürüyor.. llir telaş eseri 
göstermiJ<>rdu. Nihayet şehzade
nin daireıslnc girdi. Efendis'ni 
mağmum ve muztarip bir köşe)·e 
çekilmiş bir halde buldu. 

Cem lah"nın iceri g'irdiğini gö
rünce teli.~landı. Yerinden kalk
tı. Yanına gidc-rek usuletle: 

- Ne vnr ne : rk lala? 
- Mektubn gönıforece.k bir va-

sıta buldum .. 
- Emin bir \.'a,ıta mı? 
- Veotdikli bir bptan .. İstan-

bula ~idlyor. 
- BaJı:ıılım veru mi?. Yokııa, 

şövalyeler.' daha fazlasına salat 
mı?. 

- Ha)·ır sultanım. Eminim, çün
kü, nıektuhu götürJitgü takdirde 
Sultnn Be; azıttan çok para ala 
cağını söyk ·m. dedi. 
Ceın Sultıının bütün emeli m<k

tubanun k ~rdC$ine vao;rl olması 
i.di. Süleyman Devin firar için ter
tip cıtijri plandan haberi yoktıı. 
Süleyman Beye soruyordu: 

- Lala, kard<•im mektubu a
lıoca ne yapacak dC1'9İn? 

- Derhal şövalyelerien talebe 
kalkacak.. 

- Alabilecek mi? 
- ı.*t"Mt bitü.D donımpMiJe. 

- ~ 

Ziraat Vekaletinden : 
1 - V• l<Hıt iıhtıyacı u;ıın Vekiılet binasında tıfsliın ~a rt< • 60 ton 

yecli si>Pıtkdk lııönııi.İ<rÜ açılk eksiltme ile satı.n aLmıcaktır. 
2 - 60 ton sömilk.dlruırı m.uiıamnren !bede.; 1500 fua ve muvakkat 

kminat 112 li."a 50 k<uruştur. 

3 - Eks~me 29/4/g40 tarihin mtiı;;,d:if pe:z.aC'tl.ısi günü saat 15 de 
V'Elcalet sat.m aıJııoo ıkuınisyo111U:nda yapılııcaMır. 

4 - Kömüıriin h:mi evsafı şaı'tn~ sar<dıaıtcn ya·ııhdıT. Şartna-
me lPvazını müdıüır ıüğünden JJG'l"Sl!Z olarak V<erilir. .~745, 

Çocuk Hekimi mi DOKTOR 
Dr. Ahmed Akkoyunlu Feyzi Ahmet Onaran 
Taksim - Talimhane P•lu No. 4 1 Cildiye ve zühreviye _mütehassısı 1 

Pazardan maada her gün saat Adres: Babı.ili Cagaloglu yo-

15 den aonra. Tel: 4()127~ , kwıu k6şesinde No. 43. Tel. 23899 

askcrile bir anda Rodosu muhasa
ra eder ve hepimizi kaleye mah· 
sur edip sonuna kadar bekler. 

- Evet. 
- F"akat, Sultanım kulunuz 

k · çınak tertibini hazırladım. 
- Sabi mi söylüyorsun lala?. 
- Ent Sultanım!. 
- Nasıl? Muvaffak olabilecek 

miyiz?. 
- Bir Venedik çektirisi kapta

nile uyuştum. Azami para vadet
tim. Ve hatta P"'!in olarak bütün 
müe:ev her atınızı •• 

- Olsun. Neyimiz varsa vere -
lim. 

- Çektiri bizi Anadolu sahiline 
atacak .. 

- Peki amma .. Çektirrye nasıl 
bineceğiz?. 

- Kol y Sultanım!. 
- Nasıl?. 
- Papas elbisesi tedarik ede -

ceğim.. Bunları giyip gece burlt' 
dan çıkacağız. 

- Bn güzel bir düşünce •. Za -
ten latince de biliyoruz. 

- Dairemize moınur hizmet • 
çileri lılr odaya kapıyacağız. El- J 
leritıi, 11\Ya.klarını bağlayıp ağız
Jannı da tı.kıvacaiıa.. Kap.ıda bek-

!iyen dört şövalye muhafızın da 
ellerinden silihlarmı alıp bağlıya
cağız. İşte, bu kadar Sulta nım!. 

- Lala, tertibin çok güzel.. Yal
nız, bu adamları daire~in altında 
bulunan şarap mahzenıne atmak 
daha doğrudur. 

- En iyisi budur Sultanım. 
- Ab, bir kere çektiriye bine -

bilsek?. 
- Ondan ötesi kolaydır Sulta

nım!. Hava da batıdan esiyor. Tam 
pupasına Anadolu sahiline çıırça- 1 

buk kapağı atarız. 
- Gemiciler bize sabile çıkar -

kcn kendi elbiselerini verecekler, 
pııpas elbiselcr:ni alacaklar. 
· - Bu da güzel lala!. , 

- Hatta, silah da verecekler, 
Sult;. nırn!. 

- İyi .. Fakat; yanımıza kaç kişi 
alabileceğiz? 

- Birkaç kişiden fazla olamaz. 
- Ke~ke T"'ij]jnden ev halkını 

gctirtmeseydik. 
- OldlL. 
- Bu zavallıları burada esir mi 

bırakacağız?. 

- •u•••••• 

- Kinıi ıolalım yanmw:a der • 
siıı? 

! 

! 

1 

~ ivanyolu 1()4 
_Muaye?,<.> ·~atleri: Pazar ha- j 

_ rıç her gun ::?,5 - 6. Tel: 22398 

1359 Hicri 1 1356 Rnml 1 Rcbiülevvel Nisan • 
10 ~ 

1!140, Ay 4. Gün 109, Kasını 163 
18 Nisan PERŞEMBE 

Vakitler 1 \'asah faul 
Sa. D. la. Da. --

Gllnet 5 17 10 25 

Öile 12 14 ~ 23 
İkindi 15 .59 9 09 

Ak4am 18 52 12 00 

Yataı 20 28 1 38 

İmsak 3 28 8 37 

- Ta\ıdirinize bağlı Sultanım. 
dedi, 

Ccmin çok sevdiği gözdelerin
den biri vardı. Onu bırakmak il;. 
!emiyordu. Bu dilber kız, şehza
denin c:mı idi. Süleyman Beye 
yalvarır gibi bir tavırla: 

- Lala; Nazlıyı beraber alsak 
olur mu?. 

Deyince, Süleyman Bey şaşırdı. 
Ne ce\•ap vereceğini bilemedi. Du
raladı. 

Cem, heyecanla: 
- Lala, niye susuyorsun? 
- Sultanım!. İyi hoş amma, pa-

pas elbisesi giydirebjljr miyiz? 
dedi. 

Cem, lalasının bu sözleri kar • 
şısında boynunu büküp kaldı ve: 

- Demek onu da burada küf
far eli ne terkey liyceeı"tiz öyle mi? 
dedi. 

- Şimdilik canınızı kurtarmak 
gerek ... 

- Öylcy6(l kimi al.alım yanımı. 
za ... 

- Kim•eyi almıyalnn öJ<le ı..e,, 
Dayını Ali Bey bnnlann başında 
kalsm. 

- Miin:uıiptir Sultamın!. 

Hukuk Hakimliğinden: 
Ölü Em.n ee..,.,Uı.n lı<l'ekıesine a.Lt 

Ql.up Küçüık.ayaoofya Ca.n.'kıırt.aTan 
İma&paşa cadd"si 15 No. evin sa
tıı;ımrı 2'.!/4/940 tarih.ne mi.isad.if 
paEaı1b. Bi sa<ııt 14 ıtcn 16 ya ve ikin
ci a(ık aritltmmasının •"se 7/5/ 940 
saılı sa<>t 14 den 16 ya ıkadar icra 
ıkılınacağı Son Telıgr«f gıazeJfu;d.ırin 
20/3/94-0 'tar>hlıi nüSlıa.ıı ilıe her n<' 
lkadal' ilioı edi.lımişse dıc 22/4/940 
saat 14 (23 ınusa.-ı) ıbayraırııının ~ 
]'1Jij(lcı Z"'111arun.:t 11 . ıı;adüf e<tıtıiğ<l an
kıı;ıhm~ oLm<>k.l,a bu sw-ert le mez
kür l(ayr-imerıkıulün saıtı.ş günJı~i 
değiş!irilerc·k birinci arlılınınasmın 
25/4/940 ı>eışembe saat 14 dırı 16 
'.Y'1 <kaıclaı ve ikinci açık aritırma -
S"l!nııın • r.s. I0/5/940 cuma saaıt 14 ten 
16 Ya ka'CUır ayni şe~ailtılıe rnahlce
ıınemizde icra kılmacaıi(ı ilan olu
nur. 939 /2 'D ıreke 

- Ali Beye haber verelim öy
le ise .. 

- Başüsiünc .. 
- Haydi git Ali Beyi cağır gel-

sin .. dedi. 
Süleyman Bey telil.şsızca Ali 

Beyi odasından çağırmıştı. Cem 
Sultan vukuu hali anlatınca: 

- Sultanım, bu :kiifirl<r siz ka ;
tıklan sonra, bizi k"6erler .. dedi. 

Süleyman Bey, Ali Beyi teskin 
etti. Hiçbir şey Yııpmıyacaklarını, 
bilakis misafir edip hiisnümuame
le edeceklerini söyledi 

Ne vakit ve h~ngi saatte kaçı
labileceğinin tertip olunması kal
mıştı. Bir an evvel ve halta o ge
ceden kaçılması münasipti. 

Bir taraftan c~m Sultan ve Sü- i De ren 
leyman Bey kaema tertibatile uğ- V ııllJ 
raşırkcn~. diğer .tdraftan ~ şöval· 1 içkili Lok• ..W ' 
yeler mutemadıyen meclısler ak- j 

11 
ciP') 

iederck münakaşada bulunuyor- 1 Pa~altı Erg<eneö<O 
!ardı. Şebzadenın Fraıısaya gön- 62 nurıı&d'"' 
derilip gönderilmemesi hakkında 

'--uzla~amıyorlardı. 

..-----,..~-:-ııaı" Nihayet, şehzadenin Fransada ·ııatı ı • 
bulunan ve şövalyelere ait olan bir Sahibi ~·c neşrı 

1 
a,,-İ~f(' 

manastıra gönderilmesi karar al- Bu.ş mu ' JJfF • 

tına ahnmıştı. ETEM ızzı;;1' 111•'""' 
Son Telgraf 'Devamı var) 


