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Yugoslavya için 
tehlike çanı çal
mıya başlamışhr 

ltalymı ort1 .... , y • ..-;.
tamn -1ı.aNmetini kırıp 
la &lôniie girtliii P... 
}' ugoalavyanın çenber içi
ne alınarak tecridi iklJlal 
edilmif olacalııır. Yaıro•
lavya, en geç böyie bir ih
timal belirdijİ saman, 
harbe miidohale et-ue, 
tulim olınoğı ltabul etmif 
demektir- Y"loalavlar i-

• •• dÖfl""den boyun eğe
c:k milletleTdaı deiiJdiT
ler. 

Yazan: ABiDiN DA VER 
a tal7......, YlDlauiııtana yap-0 u,tı teca vidle bir ta'1a J.ir 

kaç ku< bircleıa vm111ak is
te<li&i qikiMır. B...u.n fiiyle bu
lin edebiliriz: 

1 - 1i unaaistam işpl eierdt E
ce ılealıine, Yunan denizine, Şar
ki AUeaiH hikim olacak üsler 
ekle etmek; 

2 - İngiltereyi Yunaaistanın im
iadına k04Illağa mecbur ederek 
Mısırı müdafaa eden bava, deniz 
Ye kara kuvvetlerini zayıflatınak; 

3 - Mihvere mü tema) il bir si
yaset takibine menal olan Bulga
n.tm.Ja doiradan ioiruya bir te
m., temin •imek ve onu da bera
berce harbe süriiklemek; 

4 - Tiirkiyeyi Gnı lıi Trakyadan 
tehdit •dcbilecek se' külceni bir 
vaziyete girmek; 

5 - Yuı:osluynyı her taraftan 
eararalc olgwı bir -yv• cibi dü
flirmek. 

Elenlere 
Sempati 
Artıyor! -Yunan Elçisi 

Sovyet Harici
ycsile görüştü 

---<•• -
Berlinde Türk müda
halesinden korkuluyor 

Yunan matbuatı 
zaferden emini 
Moslı:O'lı: 10 (A.A.) - Yunanistanıu 

Moslı:ova elçili Diaınandopulos, dün öii
leden oonrıı Hariciye Kom19erliğine ırl
dertlı: bafnwavin Viçinııl<i ile ıörüım!iş
tür. 

Buıiia, yubrıki maddelez ara
ıanda ea .... lnraktıimuz Yucos-
lavyalllll vui7etinden bahsetmek Belli'yi BııtJran İtalyanlarmış 
lati7oruı.. ~ver devl~tlerinin Atma, 3Q (A.A.) _ Atina ~ian-
kendılerın ılubak ~ımemiş olan ı bildir. · B · ·· ı devi ti ka tt ,_,__ . sı ıyor: ~. gazete er, 

• e~e ~· tu ~-.....,'· sıyasd, Helliyi batıran İlal} an torpilınin 
•nları bırer bırer, mun.ferıden av- b' · lamaktır. Almanyanın, Çekoslo- ır parçasının ful<:ıl(Taflarını neş-

k 
• .. . retme>ktedır. Torpılın numarası ve 

va yaya karşı a(tıgı macadele ıle İtalvanca yazıl b t ·ıı ı. ı b k t k ı · - ar, u orpı eme-•• ı7an n te er e er av ama sı- nin faillerinı· mu·· nak "t·· 
• • • c1· k d mih ·1 aşa go urmez ,ascıı, t•m ıye a ar, vercı er bir tarzda tayin lemekted' 
lı_es:ıbına çok iyi nel~el~ vermiş- O zaman, bütü~ Yunan~~~nda 
fır. Balkan devletlcrı, bılhassa sa- bir tek nida yü.kselmisti· italyan
bık Roman7a Kralı Karol'Un, son lar İtalyanlar!. Fakat ·Y~nanistan 
dereee miitcreddit, korkak ve dö- o :aman siyasi esbap dolayısile 
nr~, _hatta <aşkın .~.olitikası - buna resmen ~w; ise, bugün söyle
polıtıl..a değil polıtıkasızlık demc_k mek zamanı ,qelmiştir. Ywıanistan 
daha doj!ru olur - ıüzünden hır reddedilmez mürhanlarla itham .,'. 
liirl~ Bulgaristanı da ar~larına .. a- . dLyor: İşlenen, gerek tarzı icrası, 
tıp ~ır blok teşkil edemedıl~r. ~o) - 1 gerek şeraiti haılumından her iki 
le hır blok Balkanları her turlu be- cihetten de alçak bir cinay<>ttir. 
ladan koruyabilirdi. En ziyade, sa
bık Romanya Kralının fırıldak gi
bi dönüp duran kararsız siyaseti 
illerine bu blokun teşekkül edeme
mesinden, ilkönce zarar gören d~ 
Romanya oldu. Dulgaristana Ce
nubi Dobrucayı verip bu devleti 
n .cn1nun edemiy~n ve Köse İvano-
1fun taki" ettiği siyasetle beraber 
düsmcsine sebep olan salıık Kral 
Rarol Dobrucadan ba~a B.-a
~ııbya~ı ve Şimali Buko,·inayı 
Sovyetlere, Transihanyanın yarı

•ını da Macarlara kaptırdı; iiMelik 
de tanıamile Alman boyunduruğu 
altına girdi. Yağmurdan ka(arken 
doluya tutulmak buna derler. Bir 
kötünün yedi mahalleye uran do
kunur. Kral Karol'üıı >iyaseti de, 
bütün Balkan de>letlrri için zarar
lı oldu. Çünkü nıihvtrin .teker 

1 

t~ker avlamu. ~ivascti Balkanlara 
Klrdi. İtalyanın Yunanistana teca
vü .. 
1 

•u, bu politikanın - belki de ~· an-
l~ı - bir adımı olmuştıır. İlaha, ga-
1. a, Yunanistanın da Sov) etler 
Bı l'"· ' 
1 

r 1"'' ve Aln1an\·a kar~ısında ko-
ayca boyun eğe~ Rom~nya gibi 

Yaparak kendi lıum hatta küstah 
~kl;flcrini kabul edeceğini sandı. 

Y ıuıanistanın Londra 
Sefirinin Nutku 

Londra, 30 (A.A.) - Yunanista
,,,rı J.Alndra FPfirj Simopulos bu
gün Loııdrada s<ly ı~chgı bir nuluık
ta ezcümle demiştir ki : 

•Önümüzde rastlıyacağunız m~ 
külkri ta.ına.mile müdriluz. Tanrı
nın yacdımı ile tarihim ize yeni say

(Arl<MI: Sa. 3, Sil. l do) 

AFRiKA HARBi 

Motörlü bir 
/fa/yan nakli
ye kolu nasıl 
temizlendi ? 

----ı••----· 

lngilizlerin Bir 
mu vaf fakı yeti ~kat, "eneral !lletaksa> ile Yunan 

ııu ller · ın10 kahramanca red cevabı · 
ve '?ukavemeti ile karşılaştı. Kahire, 30 (A.A.) -. Reuterın 

!Jır tehditle vurabileceğini san- ı hususi muhabirı batı çoliınde bır 
dıgı kusları şimdi dövüşerek vur- mahalden yazıyor: Bır lngıl.ız yuz
~:ı~ mecbnriyetindedir. Dediğimiz \basısı bana, ln_gil.ız topçusunun pı
f'hı bu kuşlardaa biri de Yugos- · yadenin yardımı ile tak;wen 300 
8 ' yadır. arabadan miiteşekkıl bır İtalyan 

d' \ U"osln\'ya, Romanyanın nıad- motörlu nı>k.lrye karakolunu nasıl 
.1 ve ıninevi sukuttmdan evvelı temizledılrını anlatt •. Bu İtalyan 

•:maiden Maca•istan, Almanya ve karakolu Sıdi Barranınin 25 kı
şıın:ıli garbid•ıı ve garpten ltalya, lometrc ('enubunda Kaın Alam 
C<nubu gnrbiden yine İtalya de- Niveiva'da bulunmakla idi. Bu 
"_> •k olan Arnnvutlukln çe•'Yilmiş- ileri karakolun teessüsü İngiliz u
tı <tı.ubn .arkide de Bulgaristan mumi kararıtiltıına çöldeki İngiliz 
"Ç?rdı: ~:aln11 Roınanya ile Yuua- devriyesi tarafından haıber veril-
11"1nn lıu memleketin şarkta ve miştir. Ertes: gece bir İngiliz top
••nupta dostları idi. Almanva, Ro- çu ve pivade kıolu karanlıktan isti
:"""'"~a ıı;irinco. Yugoslav.:a sark- fadf' ederek İtalyanların 8 kilo
~11 d·ı ih:ıta edildi. Şimdi Yuna- metre iceri.,ine rolrulmw; ve şafak 
:~tana ~i~n~~~c <'llh ... an it~l~·an or- ~{)kımeden ,,.;1lenmeğe mu'\·~ffak 

su, Selanıın tutarak '\: ugosln- olm~tur Bunu takıp c<leıı biıtuıı 
)'aııın Egr d•nizi '" oradan da bii- gün İnsrliz l<ı!'aları hi<-bir h2rr-

(Arltau: ba. 3, SİL J do) (Arl<Mı: SL •• SiL 1 ole) 

GONLOK SiYASi HALK 

,r-·· 

YU ·NAN -
RESMi 
TEBLİGi· 

Yunan 
ordusu 
dayanıyor -lngilizler Yunan 
kara sularına 

mavn döktü -Atina bombalanırsa 
Roma bombalanacak 

---·---
Büyük ltalyan 
taarruzu kırıldı 
Londra, 30 (A.A.) - Amirallilı: 

dairesi Patrıu; ve Korent körfezle
ri de dahil oldutu halde Yunan su-

Atin:a, 30 (A.A.) - Yunan !arına mayn dökiildügiiriü bildir-
ord11su Başkumandanlığının mektedir. 
tebliği: Aımirallik dairesi bu suretle a-

l Hafif ve ağır topçunun hi- şağı.daki bölgeleri tdılik.eli cunta-
. mayesindc düşmanın kuvvet- ka ilAn etmiştir: 
li müfrrzcl~ri, evvelden tesbit Patras ve Korent körfezleri da-
edilmi.ş plana göre hareket e- hil olduğu halde, 38 derece 52 ar-
den lat'alarmuza hücum el- zı şimali dairesile 20 derece 47 
miştir. tulü şariô üzerinde !bulunan nok-

Garbi llfakedonyada, vırzi- il tadan başlıyarak Leskoiça adasının 
yet dcğişmeıni~tir~.·~~-~......:.~ şimal ve batı ı;ahillerini takiben 

Dukatoya, oradan Vlioti burnuna 
ve oradan Kefalonya adasının ba
tı sahilini takroen Akreteri burnu
na, oradan Akinari burnuna, ora
dan Zanta adasının batı sahilini 
takiben Maratya ve oradan da Ka
taknlo burnuna kadar giden bir 
ciıginin doğusundaki bütün sular. 

"Türkiye 
Bulgar te
cavüzDnD 
onliyecek,, ___ .. __ _ 

lnıı1iz matbuatı .Saikan 
hadiseleri ve vaziyetimiz 
hakkında ıenif net-

riyat yap1yor 

Spadi burnunu 37 /27 derece ar
zi şimali ve 23/32 derece tulü şar
ki daireleri üzerinde kain noktaya 
ve oradan da Kollona burnuna 
balilıvan çizginin şimalinde ye 
ııunindeki bütün sular. 

İtalyanlar, Sekiz Kilometre 
İlerlediler, 

Londra, :ıo \A.A.) - Reuter: 
Londra salahiyettar aıateri mah

fillerinin aldıliı son malfunata gö-
L<mdra: 30 (A.A.) - İnıılltere mat- re, ~imdiye kadar İtalyanların Yu

buab bütün dikkat nazarlannı Yuna- nanistanda başlıca hücumu Konis
nistana ,..apılan taarruz üı.erinde top- toldan itibaren sahil boyunca ol
lamaktadır. Tımeıı ıazetesl Musolini'nin 1 muştur. ltalyanların burada ii<i 
•Alenen beyan ederim ki İta)J'a ile kn- 'fırka kullandıkları zannedilme>kte
radan ve denlıden koınşu olan memle- dir. Sahildekı Yunan ilrri ıkara
keUeri harbe •örüklemek niyetinde de. kolları evvelden çekilmiş bulunu
j'i.lim. İBViçre. Yue:o~la\'ya, Türkiye, Mı. yorlardı. Alınan habere göre, dün 
...- ve Yunanistan bu sözlerimi tahat- öj.(leye kadar İtalyanlar huduttan 

(Arbaı: Sa.. 4, Sli. & da) 1 (Devamı Sa. 3, Sü. 3 de) 

T erkos havuzlarına 
eklenen tesisat açıldı 
Elektrik fabrikası yeri kazan
larının da resmi küşadı yapıldı 
Dtln havuzlara mve edilen leslsatlıı 1 dir. Havuzlarda Vali ve Belediye Reisi 

elektnk fabrikasına eklenen yeni ka- LO.tfi K.J.rdar ıun~an söylemiştir: 
unların ~l merasimi yapdmıştır. VALİNİN NUTKU 
Sular ldattaınde toplanan ılavetll.ltt. ve GördütünilZ bu tesisat ı;ebri tı..&ciiye 
Vail, saat ı~ te evvela havuzlan, nıüte- eden Terkos gölü sularını tasfiye hız-
okıben .ıtt.rık fabrikasına ıilmiiler- c.&rbll: 8&. J, SıL 1 ılo) 

DtlNKtl MACTA.'1 Biıt İNTiBA rrasm 3 üncüde) 

F. Bahçe ile G. Saray 
3 - 3 berabere kaldı 
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Tarihla en btiylik lr!rılibaem - iri• -ı elan Climhmb- 17 ...ı 7ıhl6Ailmıin4e Beiolcii- MWI !>et -
inönü, beralMırlerlDok B. .il. Jloollal Jldll, llafTeklllmls"" 4.llor ....aı. Ebedi Şef Atı..lürkiln kabrinde t&abn.Je •illl7orm 

17nci yıl 
Bütün yurtta 
muazzam teza
hürat yapıldı 
Berlinde yapılan mera
simde Almanlar bize 
karşı ıempati gösterdi 

Yurdun btt tarafından gelen 
telgraflar, Cumburiyetimi:zin 17 
nci yıldönümünün büyük tezahü
ratla kutlandığını bildirmektedir. 
Bu münasetıetle en lcW;:ü.k köyleri
mize kadar her yerde yapılan tq>-

• 

ıl 

1 Almanya 
' Üzerinde 

.. ~~,_..,. G e n i ş 
1 Harekat 
. -- ... ------ ---- ... 

30 Alman tayyaresi dü§tü - -·~- -
/ngiltereye taarruz eden 

Alman tayyareleri 
bir aürprizle karfılOJtılar 

1 

Londra. 30 (A.A.} - Hava ne
zareti tebliğinde deniliyor kı; 

Şiddetli hava şartlarına ragmen 
çarşamba gecesi Almanya üzerin

ı&u l)enmls ıt '"'"'1!enel ba7ramm- de genis hareıki'ıt yapılmıştır. Ber
tr. Mr B.avıı Gmerallmble röriiıııiiTorlar !ine hfu:wn edilmiş, Hamburg, 

Sterltrade ve Magdeburg'da pet
ırol tesisatında yangınlar ç karıl
ı mıştır. Bremen, Wilhelmshaven, 
Denhelder, Ymuiden Flcssingue 

/
ve Ostende harp limanları ile bu 
limanlarda bulunan havuzlar bom
bardımıııı edilmiştir. 

Alınan Tayyarelerinin 
Uğradıkları Sürpriz 

Londra, 30 (AA.) - İn,ı:iltf'rc 
ü:zerinde yar.tJ<ları akınların mu
tat saatinde Alman hava kuvvet
leri dün ııece bir sürprizle karşı-

! 
laş:mışlardır. İnailt~reye hava ta
arruzları _ba.şlıyalıdaı,bcri ilk defa 
?.lar~k duşınan doi;ı-cenup sahili 

1 uzerınde tayyare diıfi batar:aları
nın şiddetli ateşine maruz •kaim <

)ardır. Bu mır.taka al.:ıli~inin si';
ledrklerine göre, 15 kilometr d:•
hile ka_<i~r düşman akıncı lan ~} -
yare dfıfı 'lıatan·alarının ate·indcn 
lturtulama.ın:şlardır. 

Londra, 30 (A.A.) - Rrsmen 
bildirildiğine göre dünkü ~-" du"-. u .. ~ ' 
manın o tayyaresi d~<iirülmfu; lir. 

SUGCN 
Ben bir defa mas. 

Bll7tılt Jnliııö, nıaa miiılatuoı -de lllıııblr nwıla ve dolışele sure kadar 
~ _......ıen saferi dile elme it laıdretiııln 1ta1naiı olaıı kalın.-

tur olmuştum 
--------

Yazan: Nizamettin Nazil 
Yazısı 3 üncü salfamızda 

..., Jllelr•l'tçltl idi.it edb'ori&r. 

------ --lantılar, Ebedi Şef Atatüıık'ün ~~ duyulan sonsuz bağlı.J.ıJ< ve sevgi 
hatıralarının anılmasına ve Mıllı duygularının ifade ve teyidine ve-
Şef lnönu'ye karşı bütün milletçe sile olınw;tur. Y A R 1 N 

l 
• Büyük şehirlerimizde kahraman • A man denız ı~~larımızın ve gençlik teşekXüll~ Tiy•tro Tenlıitlari 

rının yapbkları geçıt resimlerı, • A 
[t l k halkımızın ordwnuza ve Türk mil- Bır na. a ı arına arşı !etinin istHobaline karşı olan iman Yaznn: Selami izzet 

tedbir alındı (Arbol: ııa. s. sıı. • ""
1 

---•ı---

lngiliz tay ya releri 
Alman harp gemile
rini bombardıman etti 

Londra, 30 (AA.) - Atlas Ok.
yanıısunun bir mıntakasında faz
la m>ktarda tahtelbahir taJuıidi, 
ı\.lmanlar m İngiliz ticaret gemi
lerine karsı beş gün muvaffaJtiyet 
kazanmalarına medar olmuştur. 

Bundan böv le bir takım ihtiyat 
tedbirleri ittiiıaz edilmiştir ve ka
filelerin hi(,'bir tecavüze uğramak
sızın Büyük Britanyaya gelmeleri, 
Abnan tahlc1bahirleriniıı kazan
ını< oldukları muvaffakiyetin ye
gane olduğwıu ve ancak ı.ikri ı:<>
çen devreye münhasır bulunduğu
nu göstermektedir. 

Berlin, 3C' (A.A.) - Stefani: 
Şanal d!'nizinde kC>'i!ler yapan 

büyük bir Afman vapurile hafi! 
Aillıan harp gemilerine karşı İn
J!İli.;: denız tavyarderi son günler
de ımüt.eadd:t hücum teşebbüsle
rinde bulun.muşlmia-. 

••m••-111111111m•nınllillU1R1111111mumıııııınımıumınmımuuııım11u 

Teşekkür ederiz 
Cumhuriyet boyramı, her yıl, Cumhuriyet rejiminin vü

cade getirdiği yeni medeni eserlerin açılma törenlerile bir 
ümran bayramı da olur. Dün de, lstanbul Vali ve Belediye 
Reisi, Sular l~are•in0 Kağıthane köyü civarındaki terfih 
hav..Uarında ınfa edılen yeni •Üzme tesisatı ile btonbal E
lek~rik. l~areainin Silahtarağa labrikcuındaki yeni kazan 
daıresı?'? açılma mercuimini yaptı. 

Bu ıkı eser, ıehirden uzak ve mevcado ilave olduğu için, 
halkın nazarı dikkatini celbetmiyecektir. Holbuki, iki.ai de, 
lst~bal .fehri ve hemıerileri icin, pek kıymetli ve faydalı 
teatderdır. Terkoı ıuyu fenni ve ııhhl bir ıekilde tertemiz 
olarak akacak; elektrik fobrikasının kazanları da şehrin git
tikçe artan kudret ihtiyacını fazla.ile temin edecektir. 

Temiz ıu ve bol ııık .,., kudret, medeniyetin en kıymetli 
maddeleridir. Cumhuriyet rejimi, on yedinci yılında da, ıı- J 
kl§ık harp vaziyetinin doğıırdağu bütün güçlüklere rağme"n · -
•aıanbula bunları hediye etm "1tir. Tefekkür ederiz. ' 

ABiDiN DAVER 

m•••rr"Munıu1•mınllllllllllll8fill\ınlllllnıınıınmm 



Büyük Tarihi Tefrika: 7 4 . 

ESOL 
Yazan: ZİYA ŞAKIR 

Düşman ordusunda (harp ... ) ôva

zeleri yükselmiye başlamıştı ..• 
- Size .. ailamamvın. Ieryar e1-

mey.n, dıyemem... Çurıkü buf!iin. 
l<i?lana<:ak bir 'ındur. Ancak, na
mazımızı kılıncaya kadar sabre
din. Tahammul gösterin... Bu na
maz. belki de havatımızda kılaca
gımız son namaz olacaktır. Bari o
nu ifsat etmeyin. 

Dive ihtarda bulunmıya mecbur 
kaklı. 
İmamı Hüseyin (Resulü Ekrem) 

efendimizin (Hırkai saadet) leriııi 
givmisli. Böylece. imamet mevka
ne "e<;ti. Harikulade bir metanet 
11östererek, düşman saflarından 
bile işitilecek derecede yüksek bir 
sesle; 
. - Allahü .ekber!... 
Diı·e. tekbir getirdi. 
Bu na.ır.az onun, hakikaten so:; 

namazı ıdı... Resulullahın se,·~ilı 
hafıdiııin r-özlerinden, bütUn ma
siva silinmişti. Sanki o anda nı
hu. uhrevi bir hava içinde, miıba
rek ceddinin ruhu ile birlcsmı~ti. ..,. 

Namazdan sonra, Lnamı Hüse
yin, ha\'3tınm en 90n hutbesini 
ııövledi. Ve bu kutbenin sonunda 
da: 

- Ey, Allah ve Reslılüne haki
katen inanan ve iman edenler! ... 
Bu güne ve bu saate kadar baıı.a 

ııösterdiğiniz candan alaka ile, Al
lahı ve onun sevırili Resülünü razı 
\"C hosnut ettiniz ... Sizden. ayrı ay
rı rica edi .. orum. Fedakarlığın bu 
derecesi ile iklila ediniz. Zaten şu 
anda dünyanın en ağır vicdan yü
kiınü taşımaktan bitap kalan o
m .ı.zlarımın üzerine. daha fazla 
mes'ulivet yükü ,-ükletmeyiniz ... 
Bundan sonra benim icin yapaca
.ilınız her türlü fedakarlık. beyhu
dedir. Beni, hiç kimse ölümden si
'V'llnet edemivecektir, Ehli beytimi 
alıp aidin. Hiç olmazsa onları bu 
felaketten halas edin. Bana bun
dan büyük iyilik olamaz. 

Dedi. 
Fakat İmamı Hüsevinin bu son 

ricası da şiddetli itiraz seslerile 
karşılandı. Tam o sırada da, düş
man safları tarafından vükselen 
da\·ul ve nakkare eürültülerine: 

- Har~ . Hanı ... Harbe hazır ol!. 
Sesleri karısmp·a başladL 

* Evvelce de arzctmiştik, (Kerlıe
la Yak'ası). baslı basına bir mevzu
dur. Sadet haricine çıkmıs olma
mak irin, biz bu mevzuun !ıütün 
te{erruatına temas etmekten icti
nao edeceı?iz. Sa.dece (İmamı Hü
;;evin) e taallılk eden hareketleri 
naklile >ktifa eyliyeceğız. 

Düsman ordusundan (harp .. ) a
vazeleri yükselir vükselmez. (İma
mı Hüsevin' babası (Alili nin 
harp sanca~ını karargahın önü.ıı.e 
diktırdi. Kendisi de bütün siliıhla
nnı ku,andıktan sonra, taha.mn'ıill 
ve metanetinin son kuvvetini sar
federek kadınların bulundu.Qu ça
dıra "irdi. Heosi ile a"rı avrı he
lallasmak istedi. 

(İmamı Hüseyin) i, kalbinin 90D 

haddi ile seven hcmşiı·esi (Zey
nep l ona sarıklı: 

- Ya. Hüse•·in!.. Canım sana 
kurban obun .. Senin ebedi firakı
na nasıl tahammül edehileceğim. 
Ke~ke senden evvel ölseydim de, 
bu acıvı ·i)rmese,.rlim. 

Dwe fervat etmiye basladı. 
Giirülü··or ki. (İmamı Hüseyin) 

in art>k son saatlerini ··asadıi!ına 
her keste .. hatta onun üzerine toz 
kondurmı"an hemsircsirıde bile 
kat'i bir kanaat vardı. • 

Diı!er bem.'<iresi (Ümınü Gül
süm ı de onun ellerini yakalamıştı.. 
o da,: 

- Yara...,•.. SeY"!ili Resülünün 
hürmetıne.. (Hüsevın) i. bize .. su 
ma.su.ın vavrularına baeısla ... 

Dive acıklı bir fiaan koparmıstı. 
(Lna:mı Hüsevin) .gözlerini aıiır 

aihr cadınn '·inde dolastırdı. Ça
dırda bulunan kadınların heıısi, 
hı•kırıi'ardan boöuluvordu. 

Peri bir ·ilte üzerinde vatan bü
yük oalu (Z',evnel Abidin). hasta
lıktan limon l1ibi sararmıs çehre
sini. kir'iklerinde ·v::ıı<:Jar narıld.a
yan eözlerini annesine cevirmiş .. 
ba""Ln bir halde bulunan l<:ehri 
Banü) nun, ölüm acısı k:ırsısında 
'1eı:ilmiş olan snlırun yüzüne bakı
yordu. 

En kücük oi7lu (Ali Asgar) besi
iiinde •·atı""•. iki ellerile kavra
d:ıih bir «!'ri sımsıkı tutarak dal
~ın ve şaşkın nazarlarla. a~iosan 
ve fervat edenlere bakıv"rdu. 
Diğer kadın ve çocukların hepsi 

je, h~Liın ve teessurü arttıracak 

birer vazi"etleleNii. 
İmaını Hüsevln. !?ÖZ gezdirdii!i 

bu manzaranın fecaatine taharn
mül edemedi. Mahza bir sev sövli
"erek. fervatları kesebilmek i<-in, 
'Ali As"arl ın vali<fusıne hitap 
etti: 

- Ya. Rüb_;,,! .. Cocuının elinde
ki nedir? .. 

Dedi. 
Rübab, kendini l'iiclükle t~-'·va

bildi. Sev~ili zevcini müteessir et
memek i-in. ceva..., ver.mek isteme
di. Fakat imamı Hüseyin ısrar e-
dince: · 

- Ya. sev,.ilim!.. <'ocuk SWIUZ

ıu~, davanamp•or. AiHıva aiilıva. 
helak olacak. Ağlamasın dive. eli
ne bir tas oarçası verdim. Onu e
miyor. SusuzlAıı;,ınu, onunla teskin 
cdi1·or. 

Dedi. 
Hüsevin. artık burada durmıva 

tahammül edemedi. Zevnebin a
te<ler eibi ··anan ellerim, ellefi.nin 
içine aldı: 

- Ya, Zeynep' .. Ehli beyti, sana 
emanet ediyorum .. C::wet bu fela
ketten kurtulursan. onların basına 
-,.. Elinden ı?eldi"i kadar, onları 
sıyane et... (Şehri Biınü) yu qa sa
na vasıvet edivorırm. O. bizim 
memleketimizin yabancısıdır. Müm 
kün olnrsa, onu kaçır. Sakın düş
manlara esir ettitıme .. Heoinizi Al
lahın meriıa:ınet v.. azametine ha
vale ediv<>rınn. 

Dedikten snnra. sür'atle ç~
dan dışan fırladı. 

C'adırın biraz ilerisinde (Gulanu 
Fars) 3dırv!aki köle dııruvor. Lna
mı Hüseyinin (Zülcenalı) [l] is
mindeki atını tut,.··-,rdu. Onlann 
eerisinde de kiınilen silahlanmıs 
ve atlarını hazırlamış olan erk.ek
ler bulunu·--rdu. 
Lnamı Hii3e-.;'1 onlan görünce 

birden bire -ehresini deai•tirdi. 
Cadırda hissettiiii o atesin azap \'e 
iztıraoları bir anda silerek onlara 
metanetle l?iilWn.sedi. 

Evvela, Gulıiı:nı Farsa hitap ede
rek; 

(Arkan var) 

[11 (Kanatlı) demektir. 
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KISKANIYORUM! 
Yazan: SELAMI iZZET 

Yeni nizam çok 
eskidir 

Dün yeni, yepyeni bir şey keş
fettim, dünyaya verilmek istenen 
yeni nizamın hiç de yeni olmadıjıı
nı, bilik;s eski, çok eski, yarım a
sırlık bir nizam olduğunu keşfet
tim. 

Bunu bir kitaota keşfettim. Bu 
kitap, ·Didiyc Erarnın hayatı. drr. 
Evvela Eramı takdim edeyim: 28 
birinciteşrin 14'7 de dc,:.an, 12 
temmuz 1536 da ölen Ro erdamlı 
bir muharrir, bir san'atıir, bir 
mütcCekkirdir. Bugün kendisine 
dibi diyebilirim, (ünkü bugün ye
ni nizam denen kartal pençeli, at
maca gaplı zümrüdanka kuşunun 
umdelerini bundan dört yüz sene 
evvel çizmi•tir. Şöyle ki: 

l - Evvela alnını sıkı oiıJştur, 
kızaracak yeri kalmasın. 

2 - Herkesin işine karış. 
3 - Yoluna gelen her şeyi itip 

geç. 
4 - Ne kimseyi sev, ne de kim

seden nefret et, yalnız çıkarını dü
şün. 

5 - Ancak tekrar kazanmak ü
midi1e ver. 

Bundan dört yüz sene evvel ya
zılmı~ olan bu vecizeleri okuduk
tı:n sonra. yeni nizaının yeni ol
duğunu kabul edebilir misiniz? 
l\lcğer eski, çok eski bir nizammıı; 
ve b3nisi de Roterdamh Eram1nış!. 

&lômi l:u.et SEDES 

Bu yıl balık 
ihracatımız 
az olacak 

İtalya ve Yunanistana 
ihracat 

yapılamıyacağı söyleniyor 

ilaç buhranına karşı\r -Cüzzam 

mühim tedbirler alındı Hastahanesi 
bu yıl içinde 

Sıhhiye ve Ticaret 
leri A vrupadan ilaç 

Vekilet
getirti y-0r 

Sıhhiye ve Ticaret Vekiletleri nin teşebbü•leri ile yakında mem
leketimi•deki ili.ç ve müstahzar bu hraru tamamen önlenmiş olacaktır. 
İngiltere Almanya İsvi(re, Danimarka ve Amerikadan her türlü 
iUlç ve .;,üstahzar getiribnesi tem in edilmiş ve bu memleketlere bir 
çok sipari~ler dahi verilmiştir. Bu siparişlerin bir kısmı yolda bu
lunmaktadır. Di"er taraftan Cava dan da kinin •etirilmesi temin e
dilmiştir. Birkaç parti kinin gelmi ıtir. Daha da gel .:ektir. Bu suret
le memleketmizde ilaç buhranı ı.a lmıyacaktır. 

Beyazıt Meydanı 

Tanzim Projesi 
Hazırlandı 

Koska yolundaki dük
kanların yıkılması 

bitince başlanacak 

Yeni Buğday 
siloları inşası 
kararlaş tırıldı 

Toprak ofisi müdürlü. 
ğü inşa.at projelerini 

hazırladı 

bitirilecek 
Cüzzamh lar etrafla 
temaı etmiyecekler 

Sıhhat Vekaleti tara
fından Elôzılıta infasına 
b"§lanan 100 yataklı cüz. 
zam hastahanen bu sene 
içinde tamamlanmq ola
caktır • Bundan sonra 
memleketin muhtelif nok
talarındaki ciizzam h<U· 
talığına müptela olanlar 
bu hastahaneye yerleıti
rileceklerdir. 

H<Utahande muhtelif 
tedavi usulleri tatbik edi
lecektir. Aynı zamanda 
ciizzamlıların burada et-

i\ ~alla tem=larına mani o
~ olacaktır. 

Amerikanın 

politikası 
Yazan: Profesör 

Hüseyin Şükrü BABAN 

A merikad.a Reisicumluu İn· 
tihabı vakti bayiiden hay

li yaklqtı. Sekiz, on gün son:a, 
Birleşik Devletler, hatta bütiiıı 
dünya için, mühinı elan bu hadise 
tahakkuk etmiş bul.ınao,khr. B"
Y•Z Saraya dört sene i~in :V<'n i ıni· 
safir •eçilmiş olacaktır. 

Malüm olduğu veçhile Am~rika 
Cumhurrcisi herhangi bir tl1..•vletia 
reisine r~raza İngiliz veya italya 
kralına benzemez. Eski sistcın 
Fransız Cumhurreisi gibi Je de
ğildir. Gayet visı salahiyetleı ~ ma
liktir, nazari değil fili olarak icra 
kuvvetinin reisidir ve bütün na
t:ırlar kendi seçti~i müsteşarları .. 
dır; hepsi direktifleri ve cınirlcri 

o membadan alırlar. Mes'uliyetleri 
meclise karşı değil, reisin ~ahsına
dır, Memleketteki umumi .cereyan 
ve efkarı kollamak suretile Ameri
ka Cumhurreisi ülkeyi dilediği ~i
bi idare eder. Reisin tebeddülii 

1 
dört sene için i( ve dış siyasetin 
tebeddülü manasını tazammun e
debilir. 

1 
Şimdiki Reisicumhur (New 

Belediye, Beyazıt meydanının tanzi- Ticaret V.ki•leli bu seneki mah,ul bol AC LIYE ve POLiS deal) kanunlarile isçileri himaye 
mine ait projeyi hazırlamıştır. Beyazıt- .uğ~ karşı . .::ında mu~teli! yerlerde y~ı _ hususundaki gayretlcrilc buhrana 
tan Koskaya iiden cadde üzerindeki >uğday aınbarları ve depoları inşa et- karşı koymak için büyük sermaye 
dükkanların yıkılması biter bitmez mey- irmege karar vermiştir. Bu arada Şe- Bı" r ı· zdı" v :ı ç tek teşekküllerine ve tröstlere k3rı;ı 
danın lan •. ·,mın· e '-••ia"acaktır. Bu pro ~ıaUi ve Ak:oehir tsta.)yonlarında ya- · .. k I '· ..... •. ' ço mü ayim olmamakla halk kül-
jeye göre, Beyazıt meydanının şekli ta .~ında bUyuk birer ambar inşastna baı- } f hk leleri arasında büyük teveccüh ve 
mamile degi.şmektedir. Meydandaki parkı lanacaklır. Topı·ak _Mahsulleri _orı.ı U- i ima eme ye muhabbet kazanın"! ve böylece 
lar kaldınlacak, yalnız havuz geniş bir j nlum Mudw .ugu, dıger uışaat ıcın pro- 1936 senesinde ikinci dört sene i-
yeşil ttaha içıne alınacaktır. Meydanın jeler hazırlatnıştll'. Kış mevsimınde de ı" ·._} t 

1
• k a ı c t t ı• çin mevkiini takviye etmeğe ınu-

diger kıslmlarl asfalt olacak,. İnk:ılip 1 lı4aala devan1 ed.ilecelııttır. 
vaffak olmuştu. Binaen3leyh A-

müzesinin önü ile Koskaya giden köşe- merika an'anesinde mevcut 3.za-
<leki dUkk;inlar da yıkılacaklarl için D E N J z 

K t • k b• b mi müddet olan iki intihap devresi-
meydan hayli genişlemiş olacaktır. lp 1 l ZI lT asma CD· ni yani sekiz seneyi doldurnwştıır. 

--- İstanbul. Mudanya posta.ıa taıi İİ~ yatak, yorgana Üçüncü defa Mister Ruzveltiıı 
Balık ihraç mevsimi gelm~lir. Balık- R kıt t .. ifesi yarın ba!hyor l k • t • namzetliğini koyması bile Bahri 

Om a D Y a V e C V en m e IS ememJŞ Muhitin ötesinde bir mesele teşkil 
çılar, yağmurlar başladıktan sonra nlil- İshınb•,ıl • Mudanya · ış vapur tarife::i ctmisti. İlk defa olmak üzere biiv-
him miktarda palamut ve biraz sonra d ı 1 · · 

B ı 
• d yarın sabahlan itibaren tatb:ka başla- Fatıh ci\aıında Kovacl1ar a o uran c üı;üntü bir yenileme yapdacalc.-

t.ori:.C tutu1abileceğini tahmin ediyorlar. U g a rıst an an nacakttr. Pazar &ünleri Bu~dan İJtan- Kıpti!erdcn Alı, o civard:ı oturan Alinin tı. 
Şin1diye kadar İtalya ve Yunanistan buln, L.t:ınbuld.ı.n Sunaya ayni gü.nde kızı Dill>ere ;. ık olnıu.ş \'e ktzL, lııtom- Bir şahısta bütün nüfuz ,.e a .. 
ba~hca balık alıcılarımızdt. Üç gü.oden- G •• ı k fi.dip g.:-lme~ bWldan sonra kabil olmı- ~ulardan Gl!zel adında bir kadının evine ıahiyctlerin on iki ıtenc gibi (Ok u-
beri İtalya ile Yunanistan, aralarında oçmen ge ece yacaktır. çagırta~ .. k. a k nı . öyler.lf•k ve evlen- zun bir de-vre iç-in toplanmı~ lıu-
harbe tutuşmu~tardır. Bu yüzden bu iki Kömür nakliyah ücret ta... ın~k teklifinde bulunn1ai\: ·~terniştir. Gü. lunınas..ı hakikaten :ız çok entli~•c-
memlekete her sene yapılan bol miktar- zelin evinde delik3nlı ile Dilber karşı- yi mucip olabilir. Bu iti'barla ltuz-
da balık ihracı bu sene kabil olamıya- Muhtelif mınlakalarda rifesi yarm tatbik ediliyor laşını,lar hoş be> edil.r.,iı ve •yüzük veli uzun miiddct bn veni naın7.c<-
cakts.r. ~ka ihraç yeri aranacaksa d:ı, Koordınasyon heyeli tarafından yeni- kiınde oyunu> oynanarak eğ!enilmiştir lik meselesinde tcre<İdiit gösterdi 
buna şimdilik inıkiln cörülmemektedir. 2~68 göçmen evı den t.c.sbit L-dilen Zonguldakt..ın dıgcr Kğlencenin sonwıda Ali, Dilberi bir ke- ve niha~et fırka~ının t.az ik ve ıuu-
Bu hu.susta. Balıkçılar cemiyeti idare he_ d ı· litnanlara yapılacak köıni..lr nakli.yatı UC- nar3 çrkcrck a kını :ınlatmı~. k~ndisile vafakatile adeta bir fedakarlık \'a-
yeti azasından biri şunlart söylemekte- inşa e i Jyor 1 ret tarifesi yartndan itibaren tatbika cvlennıcgc raıt oidug:u t<ıkdirde ona ya_ parak dostları tarafından U('ttl~Clİ 
d. başlanacaktır. tak, yorgan. ~trdık ve güllU basmadan defa namzet aösterilmcsine nıtı~"l.-

ır: . Yakında Romon•a ve Bulgaristandan ' ı· b h' K 1 8 bo f k c- Konserve fabrikalarımız inşa edi- . .. ......, . ra ım ema ay ra entari alacagını c.ıiyleıniştir. Fakat Dil- a at etti. 
lebibeydi ve halka ucuzca balık konse:r-jbbaor çoVkk~oc;l mebnlerlabeklenn;e~t;~ır- S~- ' tetkiklerini. bitirdi ber bu gö:·k:\m.1ş1ırıc1 vaidlere rağmen Amerika Devlet Reisini n;azi ve 

t e a etı, Wl rı ınem e11o.e ın, nlu .. Alinin !~klı!ini re-dôr-tnu$ ve kalkıp ~- an'ane ile bu kadar açık alilkayı 
vesi dağıtmak kabil olsaydı, sıkıntı ce- lelıf ta'- la l 1· k · · Bazı tetkikler için Samswıa gitmiş o-. mın tır.a rına yer~ ırme ıçın ge- lan D 

11 
U M d lb vine gitnü.ştir. Bu.ı.d:ııı ınüteessir ola!'l kesme~e Se\:keden Amil cihan du-

lrilmezdi. Başlıca balık alıcılarımız İtal- . . . eruzyo arı rnum u u.ru ra- h k'k • 
nış faahyete geçmıştir. Dıyarbakır, Kay- 1 K 

1 
Bayb ob'- • d Ali yanına arkadaşı Cemal! de alıırak • rumunun a ı aten fevkalade ol-

ya ve Yunani.'itandı. Onlar da harbe l"İr- 81 h.im ema ora ~.runıze onn1uş_ ' . , d sert, Yozgat, Izmir ve Trakyada 226 \kızın {'\·ine r,i 1 iş. kenctıs. inı Dllberın mas.ı ır. 
miş bulunuyor. İbraç edilen balıklan- 1 tur B' F ı· · d • · gOc;mcn evi in;şasına başlanmıştır. Ge-

1 
· 1 lbasl Ali kar:şılamı~tır .JhUyar ad::ın1 ır ransız mese ının ~aıği gi-

mız dahilde kalacak demektir. Biz de, çen ~ene inşa.sı biten 1800 ev ta!Tiamen J l K T I S A T da kızının aoıatltgı tc;<Iit. be~~nın"nıiş bi; grritte arabanın hayvanları de· 
dahilde sarfo1unacak: kadar balık tut.ar, göçmenlere ,-eritmiştir. Göçmenlere top_ ı ve bjddetlenmi~ olacak ki delikanhla- diştiriİmc:'Z. Amerikanı~ı su hU\U-
ondan aonra ağlaruuızı denızden çeke- rak temini için de ça~ışı1mJktadı.r. ra ters ters bakmıştır. Bu bakışı a$ık si:yeti de vardır. Yeni intihap n:• .. 

Kağıt ve mukavva ithalat gururuna yedireıniyen Alı. ben., ka- ticesinde :\!ister Vilki secihe. 1.u riz.> 

fıtanbulda bu sene 
hastalık azaldı 

sari 

Sıhluye VekAleti, İstanbtılun sıhhi du 
rumile 1akuıdan meşgul oluyor. Bulaşıcı 
hastalığa meydan vermemek için her 
türlü tedabir alınmaktadır. Bu hususta 
İstanbul Sıhhiye Müdürü Ali Rua şun-
ları sö1lemiştir: 

c- Bu ı:ene İstanbulda geçen sene
lere nisbelle en az hastalık vak'ası gö
riilen sene oldu. Şehrimiz her tarafın
dan açık bir transit. şehridir. Her türlii 
hastalıgın geJcbilecegi bir yerdir. Buna 
rağmeo, ahnmış olan sıhh1 tedbirler sa
yesiJıı:de hiçbir epıdemiye meydan veril-
memi.ş:, hastalık vak'aları evvelki sene-
lere nazaran asgariye indirilmiştir. Bun_ 
dan sonra İstanbul bütün hükümet mer ... 
kezleri ara ında e.n az hastalıklı şehir 
olarak kalacaktır.• 

ham kadar asabım da harap clu
) ordu. 
Artık Bediayı sık sık göremiyor

dum. Evinde beni kapıya kadar ge
çiren Bedia bana uzaktı. Öteki o
dada, yatağından veya koltuğun
dan kımıldayamıyan adanı, bize 
eski sağlam adamdan daha çok a
yırıyordu. 

MAARiF 

İkinci devlet resim ve 
heykel sergisi 

Maarif Vekilimiz Hasan Ali Yücel. bu 
gün !Klat on beşte Ankara sergi~inde, 

ikınc1 o.Devlet resim ve heykel sergisi> 
ni ac;acaktır. Haber aldığımıza göre, 
san'atk:irl::ınmız sergiye bu sene daha 
çok mıktarda eserlerle iştirak etmekte-
dirler. 

Bir yıl içinde 1 milyon 
431 bin kişi tedavi edildi 

Devlete ait hastanelerde geçen sene 
zarfında 131 bin leşi yatakta, ı milyoo 
yüz küsur bin kışi de ayakta tedavi e.. 
dilmıştir. Hususi hastanelerde yapılan 
ıedavi bu rakamlardan lıarıçtir. 

- Ne olur dedim, bir gün 'Lıaua 
gelsene ..• 

Çatıldı: 
- İmkanı yok! dedi.. 
- Yalvarırım Bedia, ne olur, bir 

kere ol.ıiın ge 1. 
- Gelemem!. 
Ben ısrar ettim, o reddetti. Ni

havet ısrarıma dayanamadı, razı 
oldu. 

bir iği kuruluyor yınbaba yapmak isıedi•i adamın üzeri- zat filen idareye ancak altı ay 
ne atılmtş ve elinı cebine sokar-ak, id- sonra el koyacaktır. Binaenaleyh 

X.5ğıt \'e ınukavva tacirleri de ara- h b' b b J diaya göre. tabancasını çıkarm~tır. Bu ar ın en u ron ı \'e n1üı;;kiil :-ı.U 
larında bir İthalat Birliği kurmağa ka- 1 d · , d vaziyeti gören bazı kRdınlar tel3şla ve aş e'·.rc:'c;.ınue Beyaz Sara~ a ınti-
rar vermişlerdir. Önümüzdeki ayın 14 h d J • b" ·ı~lıklar kopararak polb)e ko:;;;muşlardır, an c ı n1eınış, ınaennle.) h nüfu-
üode un1um1 bir toptanlı yapılarak ida- Yakalanan Alı, dUn Adliyeye verilmie zu kırılmı~ ve halefinin gelüıesini 
re heyeti o;;eçilecek:tir. •e Birinci asliye ceza ma.hkeınesinde 1 bekliyen ınütereddit. zayıf bir t;ıt 

meşhut !'UÇ kanununa göre ınuhakem.! ~u~un:ıcaktır. Bu c~l·et Ruz\ t'ltin 
ASKERLiK iŞLERi odi!m,.ıır. Şoh•t olarak dinlenen kadın- ıııtıhap olıınm•k >ansını (O~altaıı 

Emekli ve malul 
subayları davet 

Beıtiktaş Askerlik Şubesinden: 
1 - Beşiktaş Şubesinde kayıtlı gerek 

malUl ve gerekse emekli suba,.lann lııl. 

M. Vekileti Harbiye dairesinden gelen. 
emirde bir hizmet için görüşülmek üze
re emrin ehemmiyetine binaen 5ubeye 
pazardan maoda her gün için sabahtan 
akşam !atine kadar serbest olarak gel-
meleri uan olunur • 

Iar, . .\linin tabanca çcktigıni iddia et. bir unsurdur. I\taanıafih şu dak~ka
mişler. fakat bunu bir türlü gözlerile da An1erika efkarı o kadar bu se
gördüklerinl söyliyemt'nü_.-;lerdir. Bu es_ çim iı;;ile meşbudur ki cihandı. ce
•ada bir kı."imı poli5e kn1>tuğıınu, bir reyan eden her h3dise)·i o dahili 
kısmı heyecanla evine girdi~ini, amma zaviveden görmeğe ralışıyor, hat
Alinin cebinden tabanca çıkardığını gör- ti son Bitler - Peten • Franko mil· 
memelerine raKmen <!• emin oldukta- la.katlarını Amerika intihabatı ü
nnı söylenılı$1erdir. Neticeıde Alinin ta- zerinde tesir icra etmek üzere :\:a

banca çekmek ve tehdit suçu sabit ol- pılmı_ş bir Alman manevrası iibi 
madığından beraetine karar verilmiı n tel3kki ediyor. Maamafih tecavüze 
oo b"'I yirmi kişilik buyult kafile teşltil ui!"ramadıkca harbe girmemek hu
eden davanın alfıkadarları kimi mera- susunda gerek cumburiyet('İ, gc
nun, kimi hiddeUi Adliyoden a:rnJ.m11- relr. demokrat namzetler müttefik 
!ardır. • bulunduklaJ'ma göre, Berlin ve 

Bir adam dostunu Romaııın Ruzveltin uzaklaşmasın· 
da harikulade menfaatleri olduğu• 

ağır yaraladı nu tahmin etmek güçtür. Babuı.ın 
Beyoğlunda Abanoz sokağında 12 nu· ki Amerikan milleti &ibi muazzanı 

maralı umumi evde çalışan fl.fualll •- ve münevver bir kütlenin iç siya
dında genç bir kadın, dun gece kendi- setlerine ~dan karl!jmak isti
sini kıskanan dostu İ!'lma.il ile kavga et- yen]er ancak husrana ufrarlar. 
mil ve neticede İsmail bıçakla kadını Amerika, Ruzvelt ve Vilki akı,_. 
ouhlelif yerlerinden ağır surette yara- larile tekrarladığı \'eçhile taaıTuza 
lam.ıştır. Yaralı kadın Beyoglu hasta- uğramadıkça fili harbe sürüklen
nesine kaldırıtınış, İsmail, elindeki kan- mek istemiyor. İn&iltereye a-Bediayı ümilsiz bir şiddetle se-

. . . _ viyordum .. Geçirdiğim günloı·. lıeni Bir ~z sustu, gene dik dik yüzü-
- Bu halı tasavvur edı.vor mu-ıgelır karsılar<lı .. Sug bacağım sü- artık bambaşka bir adanı \Dpmış- me haktı: 

- Evet, geldi. Fakat bu sefer 
ben soğuk durdum. Artık Bedia 
geldiği zamanlar ben buz kesili
yordum. Belinden sardığım zaman 
kollarım felce uğruyordu... Par
maklarım kuruyordu. Onu öptü
ğüm zaman, bu opnşun verdiği 
zevkten başka bir şey düşünmek 
istemiyordum, fakat kabil olmu
yordu. Bu inıXinsızdı .. İmkims .. !. 

Bediaya yaklaştığım anda. göz
lerimin önüne kocasının hali geli
yordu. Tutmıyan kolu ve ayağı, 
gerilmiş dudakları, dışarı fırlamış, 

kapanmıyan dişlerile o ıgrenç 
manzara beni donduru~rordu. 

lı kaınasile yakalanmıştır. zami yardım taahhüdü devam et-* mek ve baki kalmak ııartile .. Yal-
sur.uz? E~cıncu.iniz, çünkü kur- rürdü. sağ kolu bir pac.:avra eibi tı. Size n.ısıl anlataynn, ariık dok- - Bunu da iğrenç buJuvorsunıız 
tuldu dedım. Kurtuldu, fakat ki>- sarkardı ... A~ı kapanmazdı. Sı- tor değildim, Artık hiçbir şey beni değ-il mi? 
tiirüm ve meflüç kaldı.. rıtır gibivdi. So) li)·erek söz bula- \ aliikad:ır etmiyordu. Ceı-ap vermedim. Fakat o iğrenç 

Gene 0 0<lerini a«zl rinıe dikti"·. d buldu"'"ınıt ·nladı· ,.. ...... nıaz, n11rıldanır, hoınurdanır 1... Hasta la..abuJ ctıniyordum, hasta- ..,... " · 
- Siındi faciayl ta av\·ur ediyor Onun dilinden anhvan vnlnız Be- l ncdcu :zin alnnsluıı. YalnıL H•_•Ji- - ·"'eden? dedi. 

mu>ıınuz? Hcmiplej k Aiazik bir dia idi. · · : a... _ Bir ,ey söylemedim .. 
adem ... Artık Bodia ile. o kadınla 1 O · J ı· r k 1 • • d 

d 
Bedia tercüme edi~ordıı: . ~u._ıılcr, o saaller hatırıma ~~I· - • a um, a at göı erınız en 

nasıl v.örü ür iiın? Onların evine .ı d k k ~· cJ • b J _ i"te can kurtaranınl aeJdi! •. çc ur.'.Jerir ve dü~ünı.i:rüru ... .Be- o u~·orunı . .ı.'e en ığrenç u uyor-
nasıl videbilirdiııı' .. O kadını bir " d ? O k d 

d 
diyor. ı<..ıaııın ~anın a ~ldukunı ıa.ni.:.ıl'., sunuz. .. ocasının yanın a, < 

lru.an pıhtısı yanın :ı ~()renıezdim.. Eğ 
1 

d b k canlanmak. kc dınıı toplaınr.k Ua~ '~akat adamın ):anında norıual hl 
Tekrar gözlerini kapadı ve· bu t ::-- edr sen, eli~ masay ın en ur-. ,,..3 ti\.·t-tinıe ka\u. uıak h.tivor ·bu- ha' at ~urürordu ... Gençti. Gcu 

k uıamaz ım. yor. ~ • · • 
hatırayı ih)'a etti. .. Sonra gene • na çalı~ıyorduın. Fakat J.,,oi.ih i.iıuüıı bir ·:ı<1 ın ... Rc:'ddedenıc'.l.di. 
nu~tu:. .- Hayabmı sana borçluyum: hayali gözlcrin1in onüıı~ g~1iı~<;c e~ «-- lla~·ır~. Gelemem! .. • 

- Tamnmile budalalac;;mal'01'b, dcyor. . . . . lim ayai!ım ke i!iyordu; tekr ır ka- Dedi ·~i zaınan, bunu randan c;.ö' 
fakat c;;ar aklaşnuş, sers..emle'Şmiş- - Beaı ıleride tıedavıye başlar- canlık geceye düşüyordum... lt"ıncft:~ini hr ,..1t:., .. 'T •l r,.,ı; 
ti. Beni görünce, mıılıakkak kalk- san tamam.ile iyi olacağını! diyor. Bir gün Bediayı yalnız J;!Ürınek, sin isti'.'-orsunuz?. Hava, su, ek-
mak is•er, koltuk d~eklerine da- Onları göı:m~e gittiğim zaman onunla ı:cııe başbaşa yalıuz kal- I mr1< ı:ihi bir ilıtivaçlır. 
ıanarak do~ıdurdu. Bana doin potipn bir lıalcle dölıüyorum. Ru- mak isted;m. - Demek geldi? 

Gözleriınin önünde hep u adam, 
>!dürmek istediiiim ve yaşatarak 
ldütdü~ adam vardı .. 
Bekledim, kendimle miiudele et
im~ .. Bunlnr ne feci günlerdi! ... 
ektiğim ne tahammülsüz bir u:
raptı ••. 

* Beyoğlunda Abanozda 9 numaralı ıuz Fransa ile Almanya arasında 
umumi evde yapılan kontrol esnasında bir anlaşma Birle~ik Devletleri te
vesikasız bazı kadınların çalıştınldı.lı:- laşa düşünnü e benziyor. Bilha<sa 
ları gOrülmü~ ve evsahibi Şahane adm- Fransız ve İspanya donanmaları 
da.ki kadın yakalanarak hakkında talti- mihvercilerin emrine •ıerilectkse, 
bata başlanmış, kadınlar ınuayeneye - bu takdirde Amerika Fnınsız mü,.. 
kolunmuştur. temlekelerine karşı fili bart'ketle* Unk3panmda oturan Cemal, dön re geçecek gibi görünüyor. Bir ta
l!lıninönü •neydanında arkadaşı Mehmet raftan Japoa faaliyet Ye teşebbüsü, 
le takal..,ırken bıçağını çekmiş ve Meh- diker taraftan Avnıpaam garbia
medin bacağına şaka niyetine saplamıe- deki siyasi faaliyet ve yeni uzla• 
t.r. Cemal .r•k•iaıımlf. Mehmet tedavi malar her gün umulmadık hadise-

ilk seferler Bedia söylediğime i- alt:ırıa alı.nmıştır. ler doğurmaktadır. Harbin infili-
uıdı: 

- Yor~unum!. 

- Son zamanlarda 

* Kasımpaşada ıı:ıılaksızda J!(ülhan kından b~rkaç güa e•.vel Moslu•
sokağında oturan Nııauhi, ayni mahalle.. va - Berlin anlqma!lıle başlıyaa 

fazla çshf- de Muhter•m•n evine bir taş •imli ""I "';irprizler hAli ve ~"" gün yeni ..-

l cannnı kırmıştır. Na!?uhi yakalanmıı vo kıDıerd~ dc~am e:!1y~~· tını, hitabım .• 
(Arkan var) tabkikııta başlanınıstır. Has yın Şükrü BABAN 
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~~l~B~iKiN~cıT~~R~İN~mo~!!!!!!!!!!!!!~~=:=:::::::::::==uıf~J,=a=Pe~O~er=~~~i~~~-ns;b~~~~~~~~;:mastur 
S\Vll'" - " 

Peten dün hita
bede bulundu 

• 

Amcrikada se
çim mücadelesi 

]ispanya Porte ki. 
ze teminat verdi 

Yunanistan niçin 

ıilaha sarılmıştır? o ı m u ş t u m •.• 
Yazan: NİZAMETTİN NAZİF 

Atinayı Roma ile karşılaştıran yazan: NfZAl\fETTIN NAZİF 
harp bir Yunan • İtalyan harbı de-

Fenerbahçe: 3 
Galatasaray: 3 

Fransa ile Almanya ara• 
sındaki İ§birliği esasları 
bilahare tccbit olunacak 

• Japanya Portekiz aley• ğildir. Bir İtalya • Balkanlar har- Dostum, şu mantar tabanlı de-

1 

sonra euara alışmıştılar. Ben bu 1 b bidir. Balkanların tanıamlığı na- kolte sandallarını çıplak bacaklar_ı- öğürtü veren P .. is kokulu ''.e.yağlı Fenerbahçe - Galatasaray takıınlan, it tbuat a hı'nde feti d B ı · tılar Sta:i Ruzve ma mına harbeden Yunan or usu a - na geçirerek plajlarda soynnmaga . dumanı teııeffus etmemek ıçın so- dün Kadıköyünde bır maç yap . halinde hareketine ııiritmiyccek kanlardaki istiklil ve hürriyet i- giden kızların kullandıkları cins- R"uğun dehşetine rağmen iç bahçe- yomda 3000 den fazla bir .eyirci kala-mu
-cadelC p rteki manının sadece bir ileri karakolu- ten büvük koyu mavi camlı, ak de dolaşır ve aneak uyku burnum- balıgı vardı. İlle maçı Ma'bua\ takımı· 

Matbuat takımı Fener 

tekaütlerini 1 - O yendi 

Londra, 30 (A.A.) -
0 

z d Asi I ' ' · ı ı ~fat 
A.A) Arneri· il' b ramı mimasebetile yapı- dur. Asla, yalnrz değil ir. aya - bağa çerçeveli gözlüiü.nü ~u~nu~- d~~ akmağa. b":şlayınca )atağı~a ıe Fenerbahçe telı:autlerı yapı ·r. · • 

Vichy: 30 (A.A.) - Havas bildi- ".asington, 30 ~n · m;halesine :,.~ r::rasimde İı.pany-0! ordusu- ruz "bırakılacak değildir. Ba~anla- dan cekip razetesini dızlerı uzerı- g~rıp sızıverırdım. Fakat bır gun buat takımı bu maçı 1/0 kaz•ndı. Bun-
riyor: Mareşal Petain, bugün öğle- kaaa ıntıhabat akladır Bwkaç t rnsil ebmek üzere İ.i:ı.bona ge- rın sulh havasını bozaR . d.u~man, ne bıraktı. Ve hasır koltuğunu gı- , bıraz hastalandım. Bahçeye çılı:a- dan sonra sıra büyük mata geldı. ~·e-
den sonra, radyoda bir nutuk oöy- Y"klaşmc~ buOlurunil on ~üntehi.p ~u eDük De Seville hadiselerin bür Balkanların bütün eli ~ılah tu· cırdatan bir hareketle yarı doğru- madım. Esrar tlumanları içinde nerbahçe şu kadro ile çıkmıştı: . lemi.ş ve demiştır ki:" güne kadar 5 m Y · en · p tarlarını karşısında bulacagını ve !arak masa üstünde soğumağa yüz göz gözü görmez bir hale gelen ko- Nuri _ Muzaff.,, Orhan - Omer, 

•- Fransızlar. Ruzvelt yahut Vılki lehine rey j c~reyan tarzı ne olursa olsun, o~- · B ile I ı · kalben mut- tutan kahvesın· 
1
• aldı. Bir dikişte 

1 
ğuşta uyku saatini hcklen ıe&-e ınec- Esat, Lebip _Küçük Fikret, Yqar, ~ie. G 

Ahn n klerdır. ' tekjzin bir şeyaen korkmaması la- esır a an .' arın ıse. . lduk- d 
eçen perşembe günü a verece sah"b" k"mselerin söyle- eldiıh hakkıncia dün teminat laka Yunarustanla bırlıkte o içtikten sonra; 1 bur kal ıın. Esrarkeşler, sigarala- !ih, Niyazi, Basri. ~nsöliyesi ile buluştum. Bu bulur Tecru!:ıe 1 1 1 

ki zı~ 1. (arını görecektir. _ Kuzum ... dedi. Yine bir es- r_ını saat. dokuza doğru tü.ttıirme- Galatasaray takımı da şu şekilde id.i.ı - . 1 d d d" elr do dıklerıne uo· re bu kadar mera '. vermı< rr I'- ·ı b 1 l ılı. S t b ı 
ma, umıt er uyan ır ı, en ış . " d 1 D""k m.atbuata be\·aı1atta bulu- Esir edilmiş olan üç Ba nn '."!. rk ş rctesi yakalannıış .. Bu es- ge aş l)Or ar aa on ıre ge- Hızır - Faruk Salim - Musa. ı a-• d B h t . 1 bazı ıza· ve he' ecanlı ıntıhabat muca e esı u 1 ı~• ra e ' 1 ı · k d" d b" - 1 k h' • G. 
gur u. u usus a sız ere , n rak İs~anyan.n Porteki> aleyhi-ı letini Balkanlı komşu arına sı ;uı rarı ne diye içiyorlar? ınce en ım e ır agır ı ıs- lil, Eş!ak - Hakkı, Sallılıaddin, un-
hat vermeğe borçluyum. ilk nadır olmuştur. la- n: hicbir fetih har.,ketine teşe}:;büs çekmeğo tahrik edenler ve ~u tah- Cevap verdim: settim. Şöyle bir uzana' ıın dedVimu< dilz, Buduri, Gazanfer. . Galıp ve mağlüp arasında _bu Gallup enstıtüsüne ınanmak . - . . .. 1 . t· rike şuurla vr··· <uursuzca alet ol- E vela· bir konusma hatanı 1 Aaa ... mafsallarını kaskatı... Maçı Beşiktaşlı Hasan idare edıyordu b 1 1 k ı . ız· 1rın ılk kal 1 Vılkı en hararetlı ta- etmı,·ecegrıu soy emış ır. k 

1 
d 

1 
t - ' • d.. t ht d g"b"ı H n· •u Illt 

u uşma, mem e e ım ~ . zımge ırse . w. ' • \ mus \'c\.·a olacak Bal an ı ev e tashih edeyinl. Esrar ic;ilmcz, çe- cu un1 a a annıı~ 
1 

• 
3 

ı ~ Oyuna Galatasaraylılar ba;;ladılar kınmadır. Führerin davetıne. ser- raftarlarının bile beklemedıgı ka- d ad~mları pek efci s•ırette aldana- kilir. Bun~ ne diye kullandıkları- ı r~ssamların tahta lıe) ~el mod~lle- dakikalarda müvazeneli şekilde cereyan 
bestce icabet ettim. Bunda F~hr~~ ; dar terakki etmi~tir. _B_ununla be- 1 Yunan or usu 1 c~!dardır. . . na gelince. bu cihet umumi bir rı ~ardır ~a... Tıpkı ."~le: Eğihp eden oyun, Y3Vaj, yavaş Galatasarayın 
taraf.ntlan hi~bir tazyık, hıç_bıra~a-; rnber ·birçl}k k':!"se hola Ruzvcltın Aramızda Balkanbr~a baslı}~n 1 tarzda ifade edileme>. Zira esrar doOTulurken bel keın~gımın. lıer b:L,kısı altına girdi. 
kat yoktu. Memleketlerım1;" - kazanacagını so.ı lemektedır. d tecavüzün mevziilesıııc'i muıııkıın çekmek bir İptiladır. Her iptila gi- f~kra~ı gacır gucu_r edıyoı·. Bılekle- Galatasaray hucum hatfuıın en lehli-sında bır i.şbirli.'(i bahıs me,.z~u =- Ruzvelt ken~isıne hasLm olan cı yan 1 yor olacağını sanmak huly~sına !ulu- bi buaun rla bir ·baslangı~ sebebi· ~·m O):le, parm~kbrınıııı her bo- kelı. iki oyuncusu· olan Budur ıle Gun-
di!di. işbirliğini l're_ı;sıp lllaıak \. matbuatla mu•adelc halın~edır: (Bu ta.rafı ı tacide) 1 lan yoktur. '.\Iihvcrcilcrın .ve sak.- ve h'.r •devam sebebi, \"ardır. Ve gumu oy!·. Benı hır korkudur bas- duz, Ömerle Esat tarafından ço'< ıyi bul etti. m. Bu l•bırlıgının şeraıtı ı Bu·· •u .. k uazetelerın vuzde seksem ~ 1 1 t ' d K Id d d D 

' kt ' ~ tahminen sekız kilometre me.afe-. şııkı:ılarının •realite! rea 1 e.• .ı· hu iki •ebep hemen hemen her tir- tı... nnı annı~ an vuı:an ım ... er- nıarke ediliyorlar'. Llhare müzakere olunaca ır. · Ru~velt aleyhin. dedir.. . • · ı -1 d d hız k k f d bı aı:ırlrk Gozka k 
Bu .. tün cenu.lıı Amerıka ıle garbı de Filastonis'e gelmislerdir. Hal- ye S•>Y cn m~lerini . ~ya. uya j ya kide bir takım başka sartların e- en a aın a r ; - 12 nci dak.i ada Faruk. Niyaz:ye ha-

R yanlar şimdiye kadar zırhlı fırka de tam rcalı't ke-.ildık ı~te: seri olarak gözükür. Kimi •göre- 'p~~arım kıpı~da":nıamaga b~şlar talı bır şarı . yapLı. Ha~eın fr k•k verdı. Eıcnıcre Amerikanın büvük bir kısmı u::: .kul-lanmamıslard.r. İtalı.·anların, •- inanmıyoruz! 1nanmıyaca-ı nek- le, ki mı· zorla, kimi ticareti- g.ıh•. oldu. Snb~t ~ır bak_ ışl~ gozle- Esat nefü bır vuru~la topu a~ıar> tak-velte kuvvetle müzahir telakıki ~- ı ı • t d ki E ı b !ut 
en•elden hazırlanan mevzilerle he- ~ı•! A.ldanmadık, alca!ı amıyaca- ni yapmak isterken. kimi rind ve rnm avana .· ı . ı~ı. ·'ve a u tı. . . . (Baş larafı 1 incide) . dilmektedir. nüz temasa l!:irmedikleri tahmin e- gız! Bızı aldatamı)·acaklardır._ deryadil gözükmek sevdasına tu- h~lın.~c .. ma>ı, ) eşıl'.. kır~11zı, sarı 20 ncı dakıkada Melıh G ılatasaray 

falar il.1ve edeceğiz. isti~lalimiz t· dilmektedir. Bal~an milletıo.rinc1cn temı_z. ve tularak bu iptilaya saplanmıştll. hır suru renkler gormege: başl~- müdaf~asını geçti ve kalecınin de bo, 
cin ve .-,..a~amak için ~u~adel~ e: 17 • ı CC'phenin sair kıs•,rr.larında, me- şcreflı şeflere sahıp olmak talıhıne S;:ı{!" elinin ayasını burnuına doğ- dım. Sonra bu renkler ~elale gı- bıraktıgı kaleye hatıl bır pl .,.e gonder_ 
d.ece{(imiz _zaman gelmıstır. Nihaı ncı yı seıa Kakavija ve F1orinada yalnız mazhar Jrnlunanlar, _Balkanl~rın ru uzatarak sÖzümii ke:.ti; l ~i aka~.a~a ba~ladılar. ı:taha sonra dL Faruk topa. yet~ti, ~ak.Jt den~ajnı~ın 
zafer için Ingilterenm yan"b~ın- . . münferit müsademeler olmuştur. yalnıı Balkanlılara aıt ola~agıııı _ Dur! Ukalalık istomiyorum. ıpek ~ul ~~dular, u~maga baş.~adı- ı zayıf kaldı . Nıyaıı yetışer•k ıkınoı Fe. 
da mücadele etmekle müftehır, o- (Baş tarafı 1 "1d4e) İtalvanlarrn Korfuya kuvvet ihraç ıno•;•rn barharlura kabul eltorecel, Sorduğuma verebilecek bir crva- !ar. Bır ınuddet sonra ~a bu tuller 'ner golünü ç!kardı. . . lacağ"ız. Kral Altıncı Georges un ve inanırım ne kadar kuvvetlı b~- ettikleri teyit edilmemiştir. Kı:ırfu Jmdretten mabrunı h.ulunınadıkla- hın varsa onu söyle. Ne anlarlar ı hır takun cıplak kızlara sarıldıla~. Galatasaraylılar bu ıkı_ o!e 31 ncı Kralımıza yolladığı mesaıda yaz- Iunduğ"unun bir defa daha tezahu-

1 
ve Girid'de İngiliz kıtaatı bulun- rını ispat edeceklerdır. bu esrardan? Tabu_r tabu~, alay. al~~- kızın geçıt dakikada Budurinin ayağıle cevap vcr-dıı(ı gibi davanz bizim de da\·amız.. rüne imkan vermiştir. madıi(ı sarih surette beyan edilebi- Hi~l·i~ id.,~l ::ansıı tah.a~ku!' et: _ Çekenlerin ne anladıklarını 1 resmı ;a~tıgını gordıım... diler. Birinci de,..,.e 2/1 Fenerlılorin le-dır.. ıı BElRLİNDE YAPILAN lir. ~.emıstır. Hurrıye~ ve ıstı~la~lerı bilmem. Bir çok esrarkeş tanıdım. 1 - "\! a~ canına... .\mma hulya hine bitti. 

Atina: 30 (A.A.) - Atina ajansı.b - ıno" ctl\1: Londra: 30 (A.A.) - Röyler'in dip- ıcın avrı ayrı, hatta baz~n bırhırle- Hangisine sorduysam başka bir ha!.. ikinci de\.·renin helT'en başlangıcında .,_. ··ksek bır· tonla Ital- "'"'"" · ·ı d · alarak z k d 1 ki · k l.U!·ıyor: Gazeteler, yu . . . . ( A ) _ Cumhuriye- Jomatik muhabiri bildiriyor: rı ı e e çarnışmnvı goze 

1 
ce,•ap verdi. errc a ar ya anım yo p ur. Melihin ayağile üçüncü gllller'tni çı aran 

:ran tecavüzüne karsı bütün nefrrller~ı . B_erlın. 
30 

A. j dönümü müna- Yunanistan . Arnavutluk hududunda kan dökmii• bulunan ka~deş Bal- _ Nerede tanıdın bu esrarkesle- Fa~t hiç.~ir esrarkeş bana ~ey~f Fenerliler, oyuna adamal:ıllı hikiın gö. 
bildirerek, eğer İtalya Yunan tarihıru hmızın 

17 
ıncı yı .. klüb"· d askeri inkişaflar. çok yavaş bir surette kan milletleri bu sefer ınnnmak- . y k d . b" 

1 
k lıalıııde bo,·Ie sahneler gorebılmış rünüy.orlardı. Fakat Salahaddinin 17 nci 

bil<eydi Yunanistanın hiçbir vakıt ken- sebetile bu l!Ün Turk k un e ilerilomektedir. Yunan mukavemeti mü ta ınüsterek oİdukları bir istikliıl ~?. ~;•":sen e, mı ır ~srar e • olduğunu siiylenıedi, Derken su- ve Barbarosun 2~ Uf!C\. dak·kalarda at-
dtni müdafaa etmeden teslim olmadığı- tnnlanan bü·'Ük elcıltk l\·e ons:>- kemrncldir uğı:-unda clele çarpıs~cah.lardır. Bu esıH '" etıyorEsul~·d b" ·I b" ag· ısar gibi oldum. İçim o kadar yanı- tıklar'ı iki golden SC'nra 'Y'Jn 3/3 beranı, hiçb,. vakit son damlasile vatanını_n losluk erkanile vatandas .. arımızd ve Mu~tem~ldir ki Yun•ni•tanın hl!A milletlerd~n mihve;e tesı;nı edil- 1 k a~~r ... k "; ; t>) be ~r y • vordu ki bel kemi/!"imin gıcırdama- bere olunca, müsab..;:anın cereyanı azatopra"ınt kana boyanıadan yenilmemıı talebemiz bu ulu i!U~u. cadn an ask.eri tehditle nn.i,terafik m~nevt ta7"1P'1- mis olanlara pek acı h~r nedaınct ı k"uyr~ ~o ·r .. a ıuzh, ~nhan !on 1 ~ına, mofsallarımtn tahtala~tığını mi har'aret ve heyecan kesbetti. Fakat ' k huri\·etımıze erın • . ., ,. · se ız. yırmı vı once apıs anc e· . . • d -oldu~unu bildirdi, demektedirler. ku:lavara c~li "efimize sonsuz ka muıavaat edeceğini, ıtalya ümlt et- ınukadderl.iır. ri sık sık boylardım da ... Koğnşlar-1 hıssetmek aza~ına r~ıtnıen ogru- iki takımın da gayret bir netice vernıe_ Kaıımerıni gazetesi şunları yazmalı:· ba~Iılık ve M . 1 mektedir Alman elçisinin Atinada kal- -'· d ·ti d ki d H 1- lup yanırndakı destıye sarıldım. di ve maç 3/3 beraberlikle bıttı. sav<'ı ~österilermd~ bulurrmuş ar- ması mihver şcri.klerini nhôlil üçüz bir Yunanistan bu darnııın asa ınıı- t~ bras a( ı darıma ~ora~d un; a l Aman Allah... Bu daha büyük 
tadir'. · k rmit • hart'b'.dı· •.. Yuııanı"siau Ln harbi ka- a ır se er e ınas r 0 un· b' · k ld O b d kt b .F.ger Italya, ölmeye arar' ve dır. b .... k l ·ı·kte zafer elde etmek ümidini güttüklerini _Bu da ne demek? ırl ış ~n~ed o. u. 

1

•.r d3.~.3~f o- T k h ı 
bir ınilleti yenmeğc muvaffak olabilirse Öolcden sonra uyu e cı ı te ·t ed g·b·d·r zanmnlıdır. " . h ld E ra sa ınca mı cnıze nası ın ıgını ar- er 05 aVUZ arı 

,,_ 1 k · yı r ı ı ı . N .1 _ ... anı ..-n1es ura o um. s r \ ·-· . .. bu ı>nun asırlardanberi kavuşamadıs• bir resmi kabul vapı mıı;, or aıp- AT"''"DA KISA BİR ALARM Nizamettin azı k 
1 

• t k "f h ı·n ge- ketnıedıgıı11z masum su yok mu, o-
- B · · f k du .. \ .. . -:a. ce en rrın anı eyı a ı e . . . .. . d ilk ve şayanı hayret bir zaferı olur. u Iomatik, harıctYe, ır a, or . sa- Atn . 30 (AA) _ Bugün ö"leden • 

1 1 
. k 

1 
« tu ol· nun, hır masturun dılı uzerın en 

. ektir' b k k"' · ı a. · · e en erıne esrar es er n1as r• b • b ... d "d . olmıyacakıır. Yunanıstan yıınec .. · navi. ticaret ve an a er anı ı e sonra, Atmada h hücumuna lcarşı d d 
1 

· ogazına ve ogazın an mı esıne 
Çünku onıı'lı fcdakarlıi:" cesaretı ve yuk ı ileri gelen bir cok Alman misafir- . .. ava ATİNA BOMBALANIRSA, RO. MA 1 u er er ·. . ı inişi bir felaket. Her yudum meri-
sek Yunanlılık f,kri, Italyan hançerının lrr siındiye kadar aörülmemis bü- alarm işareU verilmiştir. AlArm, yarun DA BO;llBALA:<iACAK \ - Hangı .hnpısbanede başı.adan vi ite ite, genişlete geni5lete ken-
hakkından gelecektir. l vük. bir kalabalık halinde büvük saat ·~:ş~. E . • . Alina: 30 (A.A.) - Atinada g(ınün ba geçti bu felaket? . . . dine bir y~l açıyor ve tıpkı yağ-

Roma, 30 (A.A.) - D. N. B. ol~ilik salonlarını doldurarak mem .' e ! asın mrı~.'1mısı · riz \•asıflannı teşkil eden sahneler, cep. - Ankaranın eskı ha.pıs~a?esın- mur bontsunda~ asfalta . u düşer R-Onıadaki Yunan elçisi Politis lektimize kar'! alaka ve sempati-ıb·Atı~a. ~O (A.A.) - .ına aıans.ı heye giden askerlerle dolu otobus.ler ve de. l\125 yıl_ına.~dar, şın1dıkı llaş- l'ibi. •sarrr?. ederek mideye akı-İtalva hükılınetinden pasaportunu .. te . ı d " ıltlıııyor. K 1 Me'·ksas'ı alkı,ıaınak içilt U· vekıllık daıresının taın karşısında, "Or , . . lerıni ·os rmı< er ır. B k·ı M taks . d. " e r- ra ı ve • ~ . d ,. K , • istemiştir. Romada öğrenıldiğıne aş"".e. 1 ~-. ~· un. '?ec ? mum! karargah civarında butiln gün galıba Jan arma unıum. uman- _ Tuhaf şey! 
göre İtalva hükılıneti iki elçilik 1 duya gonderdıgı bır <'mrlj evımıde b ki" buyuk halk kütlelerinin !eza- danlı~ına ait bulunan bınaııın ya- İ h k la Esrar, zahiren memurlarının mübadelesine te- y Jı •Çl•D selimlarını bildirdikt- ı sonra bıl- he ııyedn D n gece halk ışıklann sön nıba•ında, iki katlı, pencereleri -d .• ~a ık.o ~I· t l r k vu··cu 

(fllıt t&r&fı 1 inci nhifeolc) 
metin! görür. 

Şirketi, hepinizin bildiii gibi 933 ı.e

nesinde satın alml;;tık. De\'Talman tesı
sat 1400 metre murabbaı sahasında dört 

ugos a vya ' • {j . lır ki· ur en ır. u ' - · · h b · ver 11(1 S.U Un 1 e ZI O a 3 • 
Vessul edecektir' . nça 1:1"~- . le ·. . in uka<ldcs durütmesı hakkındaki çok sıkı tailmatı tahta kepenklı ~ır arap •;:;~var- dün "hassasiyetini arlttrıyor ve her 

Berlin, 30 (A.A.) -_Stefan_ı: <Btınatal- denm) t,.: •• e~:m~g~e r~r;:~nınm şerefini memnuniyetle kabul etmiştir. Yunanis_- ~!: BLlı b~n~nı~ u~th katı t~v n· ":_~ hareketi •ralenti~ bir halde d•Y11-
Berlin siyasi mahafılınde Italya tün dünya ile mııvaSalasını kes--- "'dafı< . tt". b ı:rii ün ak ·amın- tanda umumi ı-;efer'berhı;in bıtirılmesı, ıa•ı at a ı apıs ahııek.I a dı yorsunuz. idi. Su miktarı arttırlldıkça tasf'iy<" te_ t 

· - ta rrönderil mu aa e ı.gı u,.., ... n ş d 1 .1 .. 1 kl 1 rar almamış yahut n aı·ın a ve-
1 

k d" ld" ., b. 

1 

W . 

1 
a~afından Yunanıs na ,., ~ ınek isti.vor. Yunanlılar mağlüp o- da size en cand•n selamlarını• bil- coğrafi <obepl-. o ayısı e guı u ere rilen k:., orl~r temyizce tasdik e- - Sonra nası ~n ıne ge ın. sisahnın da iıyü t. m~ıne ça ışıyomz. 

mu; olan not.ayı ALmanvanın_ t~ lurla_r~a Yugoslavya taı~ bir çem- dirh·orum. Kralmdaıı başlr)'~rı>k karşdaşmoktadır. Fakat .muh',:~:'.:;; dilmenıi~ olanlar iist katta oturur- • - Sızmışım. Ertesi giin öğleye Program dahilindeki me>aimJzle son••ınamıle. ta~vıp etmekte oldu_gu e. ber ıçıne _alınnuş ve mı_hver ~ara- en küçük vatandaşa kadar bu tun bo,!aınaoından evvel General Me mesai- (ardı. Cile cıknrınağa başlamış o- do"ru müthi~ bir baş ajfr1'ile u- ne zarfında ilave edilenler de hesap ekuı•vetlı bır şektld~ ifade _edılme~- fından b_ogazı sıkıl~ıış bı~ vazıyete Yunanlılar ruhan bcrnber olm_akl.a ı~ar<,.inoe yapı~an Genelkur':'ııyı~ esa- lanlar da alt (;atta. iht katta dört yandrm. di!ınce bugün eli,nizde bulunan Pr<'! i-

pret.:.~lre ile 4 metr'e murabbaı E;ı;ha· 

sında 8 filtreden ibaretti. Bunla.edan şeb. 
re günde ancak 30.000 metre mık..ibı su 
geçirilebiliyordu. Bu alınan sud3n da 
şehre ver'ilebılen rniktann en yuksek: 
yekünu 28.500 metre mikflbını geçmt
yonlu. 

Halbuki ihtiyaç bunun çok te ... ·k •nde 

te ve Yunan arazısı dahılınde __ I~a girecektır. Bi>yle bır vazıyetıc Yu- iftihar JıiEsetmektedirlcr. D.ı~unu- sı ••~esınd• pl.ınl_ar hıçbır e ıg, ~- koğı.:s vardı Her sabnlı ekmek da- - Bunun keyfi neresinde? Ah- tre saha" >irketten devren alınan _,_ , 
Yan askerlerinin bu kadar sura;· 1 goslavya ya teslim olacak, yahut nüz ki sızler de tarılı:O 1'1araton dur etmeôon tatbık olunınakfd'·~· ı·ger ğ"ıtma zama~ı gelin,•o hasgardivan şılır mı hıma? nın tamamen üç misline ballg b n-
le ilerleyişi taktlire şayan .C(Oru • ı da hiçbir taraftan yardım görmek- kahramanlarına. 1821 kal-r,,tr.an- Atın1 '>ornbardımoıı edılme, _ngı ız e: bu kouuşların hademele;ini sıiyle - Keyif olduğu bir rivayet ... A- muş oluyor. 
rnektedir. . . ı sizin mezbuhane - sırf ~eref \'e Jar:na \'C daha bircok zaferli har,_ P. >t'l"!lyı lıonıbardıman edeceğı hakkln v "'d . -.: lı~ılmaz tabii. Nitekinı ben alışnıa· ııa ... ·uzlardaki merasim t H k

Ptt Nec!ır? k · · d"" ·· · k" h ' l b ·nıda hararetle karşılan· çagırır 1• d ı · ·· "k• t - · Alman,vanın Hat ı are - mi namus.unu kurta~".'a . ırı~ı • ovn- !erin kahra:maıılanna tar-"':5 e~-r.u; ı auor er, u •- Telli koğu~, ya:;:lı koğuş, iğ- tm ve er esı gun " aye uzerıne ra K!igıthancdek! eleklrık kteo son-
lb!" k:J tna . Berlın, 30 (A.A.). -:-. '.'"a~ı res şccektır. Onun ıçındır kı Yugos: olduğu s;:ı~ifelerr _kcnd ısrr.ın_ızı nııştır ri koii"ıtş , büyük ko4"uuııu~~!! Hay- sergardiranın odasına nalı:ledil- gidilmi.ştir. Burada d• va hır '1"'.embadan _bddmlı~ or ·. lavva .. eu~lkurmayı ve asken alt,n harflerle yaza•rrr. 3 '< gı bı vü.k- Yl'GOSLA VYADAS GEi.EN di ekıneii"cee!!• dim; temiz havaya kavustum. Ieın:şlir: :AJmanyanın uçuncu dedetlerle mahfilleri, ıtalyanın Y_unanıstona : 5.,k bir talihe mazhr c!U\·orsunuz. llABl:RLER Ben telli koğuşta oturuyordum. - Bıı Ccliıketle na. ıl mücadele •- Sayın arkadaı;lar, munasebatı, Italyaya karşı olan saldırma<ından cok endıscdedırler. , Kollarınız daha gi.ı ·nl. daha parlak p ·lg,.ıd· 30 \.\ .. \.) _o. N. B. ajansı K t A k C T b 

1 
edilebileeeeini sanırsın? .Fen 've teltmğL kendi enır'n• a riı\tt 

itt;fak taahhüdü ile mC!;rut bulun- '' gıoslavvaııın bugu··u dahi vazi- bı"r Yunanı«tarı. ,.u··cuo'e ''etı··~·ek kış ı. K ~ arlandın oh ıpı k\ Mora ı - E.rara tutulmus olanları Bi- andcnberı· Tü·.k rocukla-~ n v. lnız •ıcv d
, 1 ıU ."' . . r • y _ ~ .. .. . ,., ...... -.. · bildi:-ıyor• Poiitika ve Vreme gazete- ışı... O!,,FUŞ ar a SO a yo '""l. ev· d . d" b" ·~ .. • ..... 

makta .r. . . . .. yeti tehlıkelı,lır; fakat_ ~arın . u , ve bu eserılc butun dum·ava ı~ık- ıeri Yugoslav - Yunan • Arnavutluk kufiara her gün birer parça kömür li bir • aya hocrıt e ıp ır an ev- cudu b isnü idame ile kalı ı ilını, evsi, Yabancı gaz~tC!Cllcrın ta.le~-~ 't nanistan ına~lu~ . ol.d".gu takd<rde, l lar sa;acaktır. Medeni dün. ·a sizi hud.ut böfı.:clerinden alı .. an muht•lif ba. verilh•ordu, onlor da bu kömürle- ve! ölmeleri iein diledikleri kadar takviye ve yeni in a s:ıha :r11 dl g•-?"1 

~unlc.ı rı soy_ 

zerıne, Alınan~ anın bugun u bu vaziyet hıç umıtsız olacaktır. sevreaivor Bu h_ arpte valnız kal- berleri ne-lrehncktedirlcr. Vren
1
e gaze. . k d" il d k n- bol esrar vererek. ve çok ümitli bir baş1angı ·:ı .şe knyul_ Y 

an anlasmazlığı kar- · t r ı · ~ · . . . rı en ı manga arın • yn ıp ısı y ta 

1 
, 

ta'.yan • un · . · · Eğer Yugoslavya yarın, es ım 0 
- mıvacagınıza sm kat'ıyvetle temın lesi. Yunani>tana giden demiryolu üze- • ı , ı d S . k ka- - a esrar sa ıı arı. dutunu ve derhal esorler vctm•~r >aş. 

ndaki hattı lıareketı. Alman il'~ karar vermiş değilse ve baş- ed~bilirim . ı·indeki ınıinakalatın da pazartesi akşa- mal~a (a ışı~ol r ~r kı. ıınsl ı ı ki w t - Onlara da ayni ada ıçın bir ladığını memnuniyetle, gur"'r ve !tt ... h 
. t fından bugün vukar ma 1 d... "b" d .. ··se- ! . pa ı pencere erıu enar art gı • t verirsin, es<>le biter arici,·esı ara . b. (n . · vekilinin söy e ıgı gı ı .ovu.. !eri Yunan askerleri. düşmanı- mı kcsildi~ini yazıyor. Lerına istikaıneı lanmış hattiı bazıları kalın yamçı- pasaııor m harla görüyoruz. 

Mki r!lüsahede ıle tes ıt e ı mış- cekse, buııu, en. g~ç Y~ınanıst~mn n.zı cesarl'tiniz ve k-r•lmaz az.mi- tinden top sesleri gelmektedir. Yunan- lar ve 'kebclerle örlülnıiistü. Gece gider. İhtiyacın artış nisb<-ti gözi>nune ah-tır. . "h t d mağlup olması ıhtı~ıalı .belırıı;ce nizle eziniz. Zafer sizindir. Şan ve Yugoslav hududunda kain Dragoıtan Po geldi mi yataklar serili~or man- naralı: bu gün kü,,at ...,,,nıinl :oapoea~ı-
Sivasi m~lıfıllerd7 i\~ıv~~ ~are". yapmak. ~ec~~~iyetındcdır. B~ı _ıh- şeref size ~tizar ~tm:ktedir.. litika gazetesine blldiri!diiine göre ora.· gallara ~~zveler sürülüyordu. Se- Iranın kararı mız yeni kazan dai,..,.imn tesisi karar-ka..UedılmeKtedır k~ .. - im dığı timal gorundugu zaman da, sılaha Gecıken Bır l! unan da da sis ve yağmur rüyet "3hasını Pel< maverlerin fıkırtısı be~laymca ö-ı la§tınlmqtır. Buna lliveten binanın ust 

keti. İngilterenin ]~ıç ~~e~inf ha- 'arılnıaz;•· ~rtık mııka~lderatı~a . Resmi Tebliği . . ziyade azaltmaktadır. Henüz teeyyüt et- tede beride üçer be!)er kişilik Tahran, 30 (A.A.) - Baıhreyn kısmında kazarıların 48 saatlik kômur Ak~eniz sah~_s•nda .. ' s ini nihai boyu~. eg~1eğı kabul etmış de!"~. - . Atına, 30 (A.A.) - (~ıkmış- miyen bazı haberler, Yunanlıların Pres.. gruplar toplandı"ı ı:örülüyor ve adalarının bombardnnanı mün~ ihtıyacmı lı:arşılayabilecek 600 tonluk kıkı \•eva mufrez uslcr ktır tir. Çunku ltalyan o~_dusu. Selanıg~ tı~: Yunan ord~ları başkı.ıımand~- pa gölıinde oldukça mühim kıtaatla kar. az sonra her grupu kaim bir du- betiyle bu meseleyi bahis mevzuu kömür sllolıın vücude getirilecelı:tı. Ha. 
surette ortadan. ~al~ırai:nuşAnNı girdikten sonra, nıunferıden . a\ Iı,gı 2 numara ıle 28 bırırıcıteşrın şıloşmokta olduklarını bilıtirm~ktedir man bürümeil'e baŞiıyordu. eden Ittılaat ııazetesi şöyle diyor: len ilk plAn tabakkulı: ettırilmis b~~u-
JA ONYA V.,zn ~TIS (anmak sırasının Yugosla\) a>_a ~.<samı tebl:g edıyor: Ayni gazeteye Lesko!ça'dan bildirildiği- _ Ne dumanı> Bııbrevn adasındaki petrol ile .,.yor. Bu yeni dairedelti yen! ozanlar; 

BEKLiYOR > Yunan geleceğine şiı"?diden ~en.et ve~ebı- Pazartesi btitün gün muhtel~ ne göre pazarteoi akşamı Selanilı:Je de· - Esrar d~ıu ... O tariltte Aıa- tesisatı İrana aittir. A.nıılo . İrani- en modern teçhizatla mücehhez olup ~2 
'l'okyo: 3_0 (A.A.) - D.N.B. ariciye liriz. Mihverın taksı~ıı_ıe .k~ra~ kuvvette ltal.v_an kıtaatı, kcndilerı- m.iryolu münakalesi ke.Ilmiş ve marşaıı. kara, memleketin en çok esrar içi- yen petrol şirketi isletme imtiyazı >tmosfer tazyilı: ve 4~0 derece! hararet mu.ıarebesı hakkında J opon H • verdiği devletlcrd~n lı~r~ l!~~?~. • nı sıtldetle mudafaa eden kıtaatı- diz trenleri salı gilnü Sellnikten bu len ve en iyi esrar çıkaran şehriy- kendisine verilmiş olan bir şirket- t•mın eder. Ve beher< saatte 62 ton bu

Nezareli sözcµsü, Japonyanın her ~ey_ lavya. İtalyanın gozlerını dıktıgı mıza ta~rruz etme1<te devam et- istasyon• bot ıelmiştir. Sernnilcte Yu- eli. Bizim koğuşta irtica ile itham ten başka bir şey değildir. Binaen- · har kudretindedir. Bu tesisat için sar-. 
den evvel va~iyetin inkişa!ını beklıye_ yerlerden biri de Dalmaçya kı~ıla- ~nL<l~rdı~-. Jl:'fuharebı; _hudut hattı goslavyaya ait malin yüklenınil olan ohınmuş mollalar, müderrbler, ih- alevtı hu tarafa· Y111>tlııcak her hü- !olunan para 1.000.000 liradır. Bu saye-coğıni söy!emistir. Japonya~.'" Avrupa ı' rıdır. uzer~ne ınlıısar etmıştır. • trenler orada tevkif edilmiştir. Yunan tilil•tan mevkuf bnnka veznedarla- cwn doğrudan doğruya İrana kar- de santralımız; gerek tilrbi jonera\örleT, 
d it mümessillerinden henuz mu!assa l ABiDiN DAV ER Du:;ma.n tav.varelerı bazı a,•kerı resmi kaynakları dcmiryolu münakalt- r;, memıırlar, muallimler, külhan- şı hasmane bir -hareket olarak te- ıere1ı:.1ı:aza"1:"r _balı:ınundan 1939 daki 48 

bir •apar alınmamıştır. hedeflere. hucumlar. vapmışlarsa tının yalnız seferberliğin ilk günleri beyler ve.gazeteciler vardı. Bunla- llıkıki olunacak ve mıi<lafaa kuvvet.. bin kilovat ihtiyaca mukabil bug(ın 70 

NO TL A R 
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Kaz; ı n 

ayağı 

azı ha\ndisler var ki, ~\v
tu~ada bile duyulmadan A· 
ll1L~rikada duyulu._ cır ve sonra 
A\ rupaya v ri'ivor. 

İn~an~n hu An1erikan sür'ati 
' e istihbaratı hakkındaki fev
kaladeliğe şaşn~aınasına iın
kan yok. Bu fikı·in1i Naneınol
lay da söyledi m de .• g(ilcrck: 

- Kait.111 ayagı öyle değil. •. 
Dıvcrek:, devam etti: 

Tuh al 

Nanemolln, ~·ine birdenbire 
ikinci bir sual sordu: 

- Ya tuhaf ~ey, neye der
ler?. 

Ona da cevap bulup vere
mcyinee: 

- İlavesi çıkıp da esası ge
rive ka]an gazeteye derler ... 

da zarar ıka edememı>lerdır. için kes!ld!ğini ve yakında tekrar başla- rın hepsi ya esrarkeştiler, yahut !erimizin cevabı ile karşılanacak- bin kİ1o'Vat takat \emin edebilecek bir 
Yunan Kara Ordu!an yacağını bildirmektedirler. b-u koğusa girdikten hir müddet t hale ııeti.ribnişlir. Baskumandanlıgı • • . 

Atina. 30 (A.A.). - Dü..>ı çıkan ---------------·--------------.-----------------------
resmi ııazete gcn~ral Alek.ı.andr ŞEKER BAYRı\MIN DA NEPfs Btıı TÜRK FİLMİ GÖRECEKSİNİZ Papagos'un kara orduları ba.şku-
mandanlı~na ta ·in edildiğini bil
dirrr.ektcdir. 

Atinada Sükunet 
Atina, 30 (.\ A.) - Atina ajansı 

biluirivor: Pazartc;i saat 14. ten: 
beri Atinada h!çbir te!ılıke ışaretı 
vcrilmPmistir. 

İnı;iliz Pilotları Serbest 
Atina ~o (A.A) - D. :-<. B. 
Bir a~·ünnberi ~t:nan. tanda en· 

teme edilmi< olan ln~il'z tayyare
cileri scr-hC'~t h!~ak·lrı":~tır. 

İlah an Tebliği 
R-Orna. 30 (A.A.) 14'i numa-

ralı !talvan tebliiiinde denilivor 
ki: Kıt'alarımız Yunan l.oprakla
rında ~anın ön müfrezelerinin 

AKASYA PALAS 
Dayaıulmaz derecede komik 1ahnelcrle delu BARİKULAnE ke tııe.ıi. ~ Hollerde: 

HAZIM- VASFi -CAHiDE 
SAIT - PERiHAN - NECDET - KARAKAŞ. ELEFTERIYA • REFiK • KADRİ 

Bu aksam İ P E K ve SA R A Y sinemalarında 
Hususi ilave: Şehrimizdeki CUMHURiYET BAYRAMI 111tuiminin botun teferruatı 

- Bu çeşit havadislerin 
:vüıde ka<;ı do~u çıkıyor, sen 
°"" bak!., 

Dedi. Hakikaten dün bir ga
zete ilavesini piyasaya ver ... 
nıiş, kendisi de meşhur •İs
tlııı. hikilyeai gibi arkada 
kalmıştı!. mukavemetinı k·rarak ileri hare

A. ŞEKlP, ketlerine evam etmişlerdir. -Bu Film Bayramda lz!VlİPDE EL HAMRA Sinemasında 



• 

• 

SAYFA - C 

Jstan~yl levazrm· Amirliği SatınaJ.~a' Komisy~_n,u· il_a~rı .. 
4000 kilo kadar boyun ve etek sabun-ı 25 kilo N;trat d~rjan almacak:tır. :a

lu ltösel• alınacaktır. Pazarlıltla elWll- urlıkla ebiltm<aı 5/11/94-0 salı ıüııG 

m .. i, 7/11/140 pel"lelllbe günil saat H,30 1 ••at H,15 le ~ophanede Lv. lmirliti 
da Tophanede Lv. imirlili utınalma / satınalma komı!7<)nunda ,.apılacakb.r. 

. · steklilerin Tahmin ~li 700 lira, kaft teminatı 

311 nci Teşrin Perşembe 
8.00 '.Proı;ıram. 8.03 Müzik: Hafif 

Jll'<>ııram (Pl.). 8.16 A l&ns harber.le
ri. 8.30 Mü.zil<: Hafl.f pI'Oj?l'am (Pi.) 
8.50 Ev kadını - Konuşma: Giızel
lik bilııilerı, 9.00 Kapanış. 12.30 
Proıı;ram. 12.33 Türk müzııti, 12.50 
Ajans haberlerı, 13."5 Türk müzı
~ı. 13.20 Mü.zık: Karışık proJ!l'am 
(Pi.), 14.00 Kapanıs. 18.00 Pro
ııram, 18.03 Müzık: Radyo caz or
kestrası. 18.4U Turl< mtizıi?ı. 19.16 
Miızik: Çi~an havaları (Pi.). 19.30 
A1ans haberlerı, 19.45 Müzık: Fa
sıl h<"Vt'ti. 20.15 Radvo ~azetesi, 
20.45 >?vlti1.ik Sevilmıs parcaiar, 
21.00 Muztk: Dınl<'vıcı ıstekleri. 
21.30 Konusma: (Sihhat saatll'rı). 
21.45 Müztk: RadYo ork~sırası. 

komı...ıtyonunda y~pılacaktır. ~ l05 liradır. isteklilerin belli saatte ko-
teminatlarile belli saatte komısyona gel. 
wıeleri.. cş.62Jo c10321.> misyona celmeleri.... 549 ... 10181 

* 18 mfll~tre fenislitınde 80,000 met-
re şıeTit alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme. 
ıj 7 /11/94.0 pe,...,mbe fÜllÜ saat lf,15 

te Tophanede Lv. Amirliği satınalma 
komisyonanda yapılacaktır. Nümunesi 
komisyonda &örülür. İstelı:lilerin belli sa 
atte komisyona ıelmeleri, <563> c10322> 

* !Wş: kalem musiki aıeu tamir ettirile
cektır. Pazarlıkla eksiltmesi 4/11/940 pa 
zartesi günü saat 15,45 te Tophanede Lv. 
Amirliği satın.alma komisyonunda yapı
lacaktır. AleUer Salıpazarmda Lv. Ma
mtll ambannda görülür. İsteklilerin te
minatlarile belli saatte komisyona gel
meleri. c565> .10324> 

llOOO adet mahnıU çadır direfi alma
oakhr. Pazarlıkla eksiltmesi 5/11/840 
salı günü saat 14,30 da Taplıanede Lv. 
Amirlifl utınalma komisyonunda yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 10.500 lira, Hk 
teminatı 787 lira 50 kul'Uftur. NOmune
•i komisyonda förülür. isteklilerin bel
li saatte komisyona gelmeleri. 540-10115 

* 85 ton nohut alınacaktır. Pazarlıkla 

~itlmesi 4/11/940 pazartesi günü uat 
13.30 da Tophanede Lv. Amirliti satın
alma komlsyonunda yapılacaktır .. Tah
min bedeli, 14.875' 1ira, ilk teminatı 1115 
lira 42 kuruştur. Nümunt>~i komiryonda 
görülür. i.,tekltlerin be1li saatte komi~
YOR• ıelmelerl (559 _ 10233) 

* 

Namlı 

Türk Sucukları 
* ?O ton }'~il mercimek alınac•klır. Amili: Kayserifı 

On beş bin kilo kadar sarı sabunlu P:ız:ırlıkla eksiltmesi t/11/940 pazarte- • ~ 

kih.:ele alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi si ~~ 15aat 13,45 te :ophanede Lv. , AP JKOuLU 
7/11/940 perşembe günü saat 14,30 da A.nurligı satınalma komısyonunda :a-. 
Tophanede Lv. Amirliği satınalına komi!'pılacaktır. Tahmin bedeli lB.ı50 lı~~' Muhterem muşterileri ve b&yileri-
,.onunda yapılacaktır Tahmin bedeli ee- ilk teminatı 1443 Ura 75 kuruştur. Nu- · . c· h t Şek ba~ 

· . . .. · . ı nın um urıye ve u ~ ........ -
nebi derilerinin kilosu 395 kuruş, yerli munesi komısyonda törülur. Istek.llle- I . . 

. . . . rin kanunJ veslkaJarile belJi saatte ko- l;,rını tebrik eder, &evı:ı ve saygı-
ılerılerm kilosu 380 k=tur- lsteklile-

1 rin temtnaUarile belli saatte komisyona 
1 
mı.s,ona ıelmeleri. (560 - 10234) _ arını sun.ar. 

gelmeleri. c566> c10325> • 

* 900 kilo kadar balık ağıı· ipliği alı

nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 6/11/ 
940 c;arşamba ıünil saat 15

1
30 da Top

hanede Lv. •mirliği satınalma komis-
7onunda yapılacaktır. Nümunesi komis 
yonda goriılür. lıteJı:lilerin teminatla
ri1e belli saatte .komisyona gelmeleri. 

(551 - 102:25) 

* Kutu 

2000 ampul kal.ııyum adez 5 X 1 O CC. 
2000 • • • loxs > 

50 > > > 100 x 10 > 
50 > > > 150 x 5 > 

250 > jelibn merk 5 X \O > 
ı2s > , > sx•o > 

10000 > kafein lox10,2s • 
Yukanda yaz.ılı yedi kalem ilfıcın pa

arlıkla eksiltmesi b/11/940 salı .t{ünli 
aat 18 da Tophanede ist. Lv. fınıi? lıaP 
satınalma komisyonunda yaoılaı·aktır. 

Tahmin ~ ... :ı 19,987 lira 50 k 1.Jru1, ilk 
temio-.J 1499 lira 6 kuruştur. istt'tHle
rin rernınatJ.arüe be.Jli saatıe komi,.yrına 
celmeleri. (555-10229) 

• 

Adalar Sulh Mahkemesinden: 
120..000 ıdet "rkekli diş]i kanca ah- Ölü Yani DelAkoridi varislerinden 

nacaktır. Paı:arlıkla eksiltmesi 6/11/940 iknmeta:Rhlan meçhul M.eneleos ve 
çarşamba günü saat 14 te Tophanede Eleni'ye. 
Lv. Amirliği satınalma komisyonunda Olimbiya, Yorgiyo ve Marika ile aa-
yapılacaktır. Nümunel~ri komisyondu : yian ve mU,tereken mutasarrıf bulun
görülilr. lı:teklilerin kanuni vestkalarile dugunuz Büytikada Gülistan caddesinde 
belli sao:ı:tte komisyona :etmeleri r 2 numaralı gayrimenkulün taksimi ka-

5i8 - 10188 bil olmadığından açık arttırma ile satı

* 
larak şuyuanun izalesi hakkında adı ge.. 
çen Ollmbiya"nın aleyhiniz.- açlığı da-

Adet vanın muayy~n gününde U!bli.ıata rağ-
150 8 X 8 X 4 kadron tahtası. men gelmenl! . .Ş olduğunuzdan h.akkm.ız-
200 3_')(12X4 kirişlık tahta. da ııy;ıp kar~ırı verilmiş ve duruşma 
240 2X2.5X4 c;am tahtası. 21 I2ı S40 tarihıne mil~adi! pazartesi gü_ 
Yukarıda yaz.ıh tahtalar alınaeııktır. , oü saat 14 de bırakılmıştır. İşbu ilanın 

P<J.zarhkla "ksiltmesi 7/11/940 perşem- ne~rinin ertesi gününden muteber ol
be günü saat 14 tc Tophanede Lv. f!mir- rnak üzere yırmi ı:Wı zarfında itiraz et
ligi satınalma komi~yonunda yapılacak_ rr.cdiğiniz takdirde mahkemeye kabul · 
tır. İsteklilerin tenıinllarile belli saat- edilemiyeceği.niz teblil yerine kaim ol
te komlsyona ıelmeieri. (564) (10323) nıaıc üzere ilan olunur. (101) 

* 10 k:ıtu kıl~rnet kamışı. 
JO kutu sak~a!on kamısı. 
30 takım kılArnet gOnderi. 
90 kutu bakır sazlar içın perde 7ayı. 
90 kutu tahta sazlar ıçin perde yayı. 
10 adet ağaç sazlar için tornavida. 
5 şişe bakır sazlar itın perde 7ağı. 
5 fi~ ağaç sa~lar için perde ya[:J. 
1 kutu kırmızı mum. 

den naklettirilecektlr. Pazarlıkla eksilt
mesi 6/11/9t0 çarşamba &ünü saat 13,30 
da Tophanede Lv. AmirliğJ satınalma 

komisyonunda yapıl~caktır. İsteklilerin 
belli ~~aue komisyona gelmeleri. 

•588 - 10380) 

* Adet 
2 2,5X2,5 makine kaporta muıam-

-
--·--·~~-----·--- - - ·-- - - - --·- -~~ 

Yavrunuz. Saadetinizdir •.• 

il~~~ 

TÜRKİYE Afrika harbi 
(ıı.,. anıtı l lıdıle) (Baş taralı 1 iacide) 

ı..rr ~inltt.> <lediiinl hatı~letarak ııöY- kette bulunmaksızın çölde btkle
le devam ediyor: 

mişler ve aç:kta bulunmalarına 
c.Muhlemeldir ki Türkiye de kendisi- rağmen İtalyanlar bu kıt'aları k

nin Venedik sarayında Muso!ini tara. !edememişlerdir. ..., 
tınd•n yopılan vaidin içinde bulundu. Karanlık basınca İngiliz topları 
ğuna dikkat etmi§ olıun. Bö:rle ise şüp- hep ·birden ateş açmıs ve ayni za
hesiz ki Türkiye kend;sine karşı yapıl- manda tayyareler de borr.bardıma
mış olan toahhlldün de Yunanlııtana ya- na başlam,,.lardır. İngiliz topları 
pılan taahhütle ayni kı:rmette olduğunu 2 d 
(örerek tedafüi bir vazi et •im 00 en fazla. mermi atmışlardır. 
ta Ti! ki ed Y lllır .. Bu Tamamen gafıl avlanan ltalyanlar 
m:~unimdi~ 7 ı:;..:;ı;;ıtı aksülA- mukabele etmemişlerdir. İngilizler 

1 en mele guçtür.

1 
çekildikleri zaman İtalv an tecem-

Falı:at az çok bir emniyetle iddia olu- m d ·· th · b · d ·· t . . . . uun an mu· ış ır wnan su u-
nabillr kı BuJı:arıstandakı harp partisi [ nunun yükselmekte ve kalan bazı 
Kral Boris'in almış olduğu vaziyete rağ- İtalyan ka.rrıvonlarının da iskelet 
mf!n. Bulgarıstanı . ."enubl M_akedonya:ra haHnde Sidi Barraniye ~e~ilmi~ ol
ve bilhas.a Selanıse karşı sürükleyecek duğunu j!Örmü !erdir. 
olursa, Türkiye Yunanista.nı, arkasın- ş 
dan hançerleme.sine mini olmak üzere .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

ııimaye kanatlan altına alacaktır> 
Times, İngilterenin Yunanistana kahil 

olan her yardımı yapacağını tebarüz et
tirdikten s.onra şöyle yazıyor: 

«Eğer İtalya, Yunanistnnı Şıırkl Ak .. 
denizde İngiliz kuvvetlerine karşı ken

·~,i~~" di mevzilerini kuvvetlendirmek için bir 

Mihver devletlerinin ııa)·esi, bita
raflıaını muhafazaya calı.san Kral 
Borisin gayretlerini kırmıva ma
tuf olabilir. Buliıaristan hududun
da ve Sarki Trakı-ada çok ku\'vetli 
me\'zilere maHk olan Türklerin ye
ni bir vaziyet hasıl oluncava kadar 
çok mühim mürakabe rolü ifa e
deceklerinde şüphe voktur. 

Onım ciirlriiz ve aııı.am J'eüflmi: t.blatln t.ptu bir ,. .. ,....,. gibi sinesinde 
:r~lrdltl saf ve 90rmal gıda ile ıııi.im.l<ündür. Her anne tabiatın lıısaıı.lara 

~ı,ti lnodrd &ii•f'lliihıdeıı lstiflMle:rl geri bırakmamalıdır. 

ÇAPA MARKA 
Müst&ltnntmda ba lta.a. tamamen m.ev('uttur. 

B<'lfklalj ÇAl'AMARKA Tarihi leslsi.1915 

Şirketi Hagrigeden: 
Bayramın ilç(incil flilnüne müsadi! pazar flilnü Adi ıünler tarifesinin tatbik 

olunacağı sayın yolcularımıza ilAn olımur. 

Devlet Deniz Yollar U. Müdürlüğünden 

vasıta addediyorsa ve bu sureUe hem 
1 Türkiye, hem Suriyeye karşı yeni taz_ 
yik çareleri anyorsa onun bütün a15kası 
Ege denizindeki Yunan adalarına tevec_ 
cilh eder. Fakat adaların işgali hava 
ombardımanı ve bunlara karşı elde kfl_ 

ri derecede hava müdafaa vasıtalarının 
fı.Jıı::danı dolayısile mil3kül bir ameliye
dir. Yalnız deniz h~kimlyetini elde tu
tc.ın İngiltere için vaziyet bunun aksine
dir.> 

Diğer taraftan Times'in diplomatik 
muharriri de İtaly3.lll11 maksadının şar
ka doğru kıskaç hareketini arttırmak ve 
bu suretle Büyük Britanyanın Orta As
•adaki petrol membalarilc muvasalası

na bir darbe indirmek olduğLınu kay
dcH±kten Ve İngtlterenin Yunanistana 
her türlü Yardımı yapacai;ını tekrarla_ 
dıktan sonra ezcümle şöyle devam edi
yor: 

Tabiidir ki, taarruzun Türkive· 
de vapacai!ı aksülameller de alaka 
ile beklenmektedir. Vaz.i.vetten ivi
ce haberdar olan bazı mahfillerde 
'l'ürkiyenin simdiki halde Yuna
nistana yapaca~ı yardımın Bulga
ristanı göz önünde tutmak olduğu 
söylenmetedir. Fillıakika mihver 
devletleri diplomasisi Bulgaristan 
dahilinde bazı eski husumetleri, 
askeri rüesanın hıtslar;nı \'e Ege 
denizine mahreç arzusunu bir en
tri:ka mevzuu ittihaz ed·~bilirler. 

Dii!eI taraftan Dailv Tcle11TaıJh. 
İnailterenin Yunanistana karşı sa
rih ,-ardım vazifesini tebarüz et
tirdikten sonra ŞÖ\' le de\'am edi
yor: 

Yunanistana karsı olan hissiya

tına rai!'rnen Yugoslavya bitaraJ 

kalmak ister ııibi PÖrünüyor. Al
man taz'·iki Bulııaristan Ü.Zerine 
daha kuvvetli olmakla beraber bi
taraflık orada ıla vazivete haklın 
olabilir. İtal"an taarruzuna karsı 
Türkiyenin alilkasuoa ııelince bu 
,.,ek sarihtir. Türkiye İtalvan taar
ruzunu nüskürtmek kin Yunanİ.9-
tana muavenetle mükellef deifü

cjir. Buna ra?:men İtalyan hırsla· 
rından rekinmekte pek haklıdır. 
Ev.e denizi sahilhdek, arazi İtal
van isııali altına dü•ecek olursa 

Türkivenin sivasi Ye iktısadi men
faatlerine karsı bir tehlike teşkil 
edecePinde sünhe yoktur. 

Rus tehlikesi müohem kalmakta 
berdevamdır. 

Sarih olan bir ookta da şudur ki 
Mussolini kat'i bir netiCE elde et
me ~avesini takip ederse bütün 1-
talva donanmasile müdahale et
mek zaruretinue kalacaktır. 

===============================================::.-
Maliye Vekaletinden 

Gcmuş yuz kuruşlukların tedavülden 
kaldırılması hakkında ilAn 

5300 kilo yalaklık pemuk almacalı:

tır. Pazarlıkla ek.!illmesi 8/11/940 çar
pmba ıWıü ••t 15 te Tophanede Lv. 
lmirhli •tınalma k.omıs,.onunda ya
pılacaktır. İateklileTln ve<ebilec<"kleri 

10 k:lo ltauJ. 
100 adet bez kaplı yıiı: yapraklı nota 

defleri. 

basJ. -

Gürnüş yüz kuruşlukların ,.erine fümüs bir liralıklar darp ve piyasaya Jt.\
fi miktarda çıkarılmı!) olduı:undan ıümüş yüz kuru~lukların 31 ikincik.lnun 
1941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması kararlaslJrılmıştır. 

30 ad•t suluk yag. 
Yukarıda yazıJı 12 kalem bando ve 

rıümtme Ye tıeminatlarile belli saatte ko 
s.ız maJzeme-s.i 41 ı ı J 940 pazarle!i gü-

ı 190Xl90 m.alr.ine kaporta muııam
bası. 

1 130Xl80 donki örtü muııambası. 
1 10 metre uzunluk 1/2 parmak: ka

rni~ona ıelmeleri. 1553 - 10227 > nü saat 15,45 te Tophanede Lv. Amir- lınlık bakır yedek bava borusu. 
lıt::ı s3tın21lma kom.;~yonunda pazarlık- Yukarıda miktarı yazıJı malzeme pa

la eksiltmesi yc.ıpılacaktır. İsteklilerin zarlıkla satın alınacaktu·. İhalesi 8/11/ 
nün1une ,.e tcm~naUarile belli !aalte · 9f0 cuma günü saat 15 le Tophanede 
komisyona .e:eln~tleri. (557 - 10231) Lv . .3.mirli~i satına1ma komisyonunda 

Add 

800 Alpak lta$ık. 
alıo • çatal 

1864 Poraelen yemek 
400 Ça;r fincanı. 

90 cam tu%lult. 
70 SUrahi. 

~84 Su berdagı. 

\&bağı. * Mlktan 

JS4_500 kilo i ;panak. 
12G.500 
166.~00 

Z!> :lro 

> 

• 
> 

L~hana. 

Prasa . 
lfııvuç. 

32. 800 > Kere\"iz. 
58,700 > Karnabahar. 
45,800 demet Jı..1aydanoz. 
Yukarıda yazılı yedi kalem sebze alı

yapılacakhr .isteklilerin bez nümune ve 
tcminatlarilc belli saatt~ komisyona gelM 
meleri. (667 - 103791 

* 
20.000 kiio kad~r çekirdeksiz üzünı 

alınacaktır. Pilzarhkla eksıltmesi 7111/ 
940 peıııeınbc g(uıu saat 15 te Topha-
nede Lv. fımirhgi satınalına komisyo
nunda yapılac-rktır. İsteklilenn getire
cekleri 11 JIA 15 No. lı f;Ckırdeksiz üzüm 

Yukarıda yaz.ılı sofra takınu alına

'"ktır. Puarlıkla eksiltmesi ti/11/940 
('a~amba eünü saat 14,30 da Tophane
de Lv. Amirliği i<itınalmn komi.~yonun
da yapılacaktır. İsteklilerin nümuno 
v~ t~minotııriJe belli saatle koı'!"'.icyo

.. a g< lm~leri. (552 - 10226) 
nacaktır. Paıar1ık1a eksiltmesi 4/l 1/ nümunelerile ve tcminatloırile belli l!la
!'.)AO paTarter-j günü saat 14,30 dD Top~ ntte komi.o.oyana geJıneleri. (569 - 10381 

* * 
hanede İst. Lv. ~mirliği satınalma ko .. 
mi~yonunda yapılacaktır. Hepsinin tah- • 

821,700 lıd1o saman almar:-aktı:-. Pa- ınln bedzli 45.802 lira 50 kuru~tur. Ru· 
t.arhkln eks.ilt·nb>i 5/1 l/940 salı rHnO meli cihetinin ilk teminatı 2319 lira 6811 

100,000 bir santim11k. 
aaat 15 te 1'oJ>hane Lv. iınirlııu acı• m-

1 kun.ış, Anadolu cihetinin ilk teminalJ 100.000 tki santimlik. 
alma komisyonund~ yapüacaktır. 'l.'ııh- ı 1115 lira 53 kı.oruş:~r. Şartnamesi ko-

50
,
000 

bes sant.ımlik. 

):'"ukarıda yaz.ılı boş cam ampul alına· 
min bedeli 34,922 hra 25 kuruj, i~k te- rnicyonda gôriililr. lstekli1erin kanun1 
minatı 2619 lira l'l kun:ştı.:.r. Ş-.r!.n:ı- vegikaJarile belli SiJafte komisyona gel· 
mesi komü.·yonda .e:örü.lt.ı.~~. i:steklile-:.-in meleri. (531 _ 10053) caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 8/11/940 
belJj saatte komisyona ıcım'l"'!"İ, 

1 

cuma &ünti saaL J4 te. Tophanede Lv 
(558 - h,lZJ2) * 3mirlıici satınalma k.omısyonunda yapı-

150 ton saman alınac:'8.ktır Pazarlık .. 1 lacaktır. Tahmin bedeU 1985 lira. katı * la eksiltmesi 4/11/940 paz~tesi günti. teminatı 297 lira 75 kuruştur. İsteklilc~ 
9500 adet kıl yem torbası mü!ı-ahhit saat 16 da Tophanede Lv. Amlrllği sa-' rm be!H aatte komisyona ıelmelerı. 

nnm ve hos<.ıbına alınacaktır. PazarlıkM t ı (570 10382) . . .. .. aat ına ma komU:yonundn yapılac.aktır. - · 
la ~Juillmesı 5/11/940 salı gunu s Şartnnme<1~ komiryonda görülür. Istek-
14 te Tophane Lv. Amirliği satınalroo IiJe-rin be-lli !.a:\tte komisyona gelmele
komü;yonunda yapılacaktır. Tahmin be-1 ri. (561 _ 10270) 
deli 10,450 lira, ilk teminatı 873 lira 
'15 kuruştur. Niıoıunesi komisyonda g6- ..... 

~lur. isteklil.er kanunt vesiJı:.aJariJe bel- 50.000 adet bez un çuvalı alınacaktır. 
li saatte kom.ıs7ona gelmelerı. 535-10110; Pazarlıkla eksi tmesi 5/11/940 salı ~ü-* ı nü sa.at lj.30 da Tophanede Lv. imir

llği sıttınalma komisyonunda Yapılacak-
Lv. eşya ve teçhizat ambarından 54701 N . . k · da •0··nı1·· 1

· 
· d lü · tır. umunesı omısyon • ur. ,_ tilo hur a a nunyum "·erilerek 1094000 

adet büyük ve 2.735.000 adet küçük kap ıekUlerin teminatlarile belli saatte ko
IOJ alınacaktır. Pazarhkla eksiltmesi •ı j misyona ıelmeleri. (556 • 10230) 
11/910 razart .. i günü saat 15,30 da + 
Tophanede Lv. ~mirliği satınalma ko- Kilo 
misyonunda yapılacaktır. hteklilerin te .. 
minatlarile beJli saatte komisyona gel
meleri, 538 - 10113 

10.080 
8,000 
1,920 

3/14 
4/14 
9/14 

kendir ipliği 

kendir ipliği 

kendir ipllği. 

Yukarıda y&ZJlı ü~ kalem kendir ip-

* Sodkostik alınacaktır Pazarlıkla ek-
siJtm~ı 8111/9-40 cums g-unü saat 14_,:'{0 
da Toph~JJerle Lv. iımırhğı satınalma 

komisyonunda yapılac2ktır. İı;teklileri.'"l 
temınatlanle bellı saatte komisyon;ı gel_ 
me:cri. (571 - 10383) 

* Tenekf veya varil içinde grızyağ'ı alı
nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 8/11, 
940 cuma &'ünü snat 14,15 te Tophanede 
İ!ı>1. Le\'azın\ imırliği satına1ma kornis
~·onunda yap•Jacaktır. İsteklilerin lemj_ 
natJ.,rlle beraber belli saatte komi!;Yo
na ıelmel'"ri. (572 - 10384 ı 

• 
liii 5/11/940 salı &ünü saat 15 te Top- 9000 kilo balye ipi vı 1000 lı:ilo kın-

Esya ve teçhizat ambannda rr:•vcut hanede İıt. Lv. Amirliji satrPtalma ko- nap alınacaktır. Pazarhkla eksiltmesi 
2736 kilo hurda bakırdan kazao yaptı- misyonun;•a pazarlıkla satın alınacak- 4/11/940 pazartesi gunü saat 14 te Top
nlacnktır. Pazarlıkla eksiltmesi 4/11/ tır. Tıılımın bedeli 79,000 lira, ille teımi- hanede Lv. Amırli~i satınalma komis
)40 pazartesi günü ;5aat 15 te Topha- nah 5200 liradır. Şartname ve nfunu· 7onunda yapı!acrıktır. Tahmin bedeli 
nede Lv. amırlıği satınc.lma komlsyo- nesi koınb--y-Ônda &örülür. İsteklilerin 17650 lira. ilk lf>mJnatı 573 lira 75 ku
nund::ı: yapılacaktır. lsteklilerin tt-minat kanunt vea;ikalarile belli saatte komis- ruştur. Nün1unelf'ri koM i.! yonda görülür. 
larüe beli~ saat~ konıi.ı;yonn gelme1e- yona gelmel_cr~. . .. _<554 - 10228) ıis\.(·ktilerin kanuni ve"ik_alarile belli sa
ri 639 - 101 U j GZ4 ·on somıkok kvnıun; Kuruçe;;me- aite ltomi!Yon• gelınelerı, (532) (10054) 

C..milertmizde 170 lira ve 140 lira ücretli doktorluklar münhaldir. 
3656 sayılı teadül Jı:anunu blilcümleri mucibince bu ücreti alabilecek ev

satı haiz olanların 'l teşrinisani 1940 günün~ kadar idaremiz Zat i~leri Mil
dürlüğüne biltOn vesaikile birlikte müracaatları. (10375) 

POKER-- PLAY 
bıçakları geldl. H•r yercte 
bulunur. ""arkaya dlk:&c:at 

ediniz POKER· F>LAV 

Deposu: 
.JAK DEKALO ve ŞÜR. 

ISTANBUL Tahtakala Na. 51 

DÜNYANIN 
EN İYİ 
TRAŞ 

BIÇAKLARIOIR 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevr•lji, Kırıklık ve bütün ağrıl•rınızı derhal keser 
İcabında günde üç kaşe alınabilir. 

Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

İMTİYAZ SAHİBİ VE NEŞRİYAT DİREKTÖRÜ: E. İZZET 

BASILDICI YER: SON 7'ELGRAF BASJMEVİ 

Gümüş yüz kuruşluklar 1 şubat 1941 tarihinden it.ibaı·en artık 1eda\.'ül 
etmiyecek ve ancak yalnız mal sand•.k larile Cumhuriyet Merkt.i.. Bankası ,u
belerinee kabul edBebilecektir, 

Elinde &ümüşı yilz kuruşluk bulunanlann bunları mal sandıklarile Cumhu
riyet Merkez Bank.ası şubelerine tebdil ettirmeleri il~n olunur. c-70025> c10216> 

Ziraat Vekaletinden 
- Ziraat VekAleb müstahdemini için Vt:kalet bin•sınd~ teslim prtıle ?G 

çift Jsknrpin açık ekslltn'ıe usulile sa tın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 11/11/940 b.rihine mr:ısadi.f p;ıuı.rtesi a:ünü saat lS te Vek.A

let sabnahtı:a kom!sycınunda yapJlacaktır. 
3 - Satın alınncaJı: 70 çift iskarpin in muhammen bedeli 595 lira ve mu-

T&kknt teminat miktarı 44 lira 63 kuruştur. 

4 - iskarpinin evsafı: 

A - Vekaletteki mevcut niltıKmeMae ghre vidala olaraktır, 

B - Kösele yerli ve pi~kin ve dikişU ohı.caktır. 

5 - 70 çift lskarpinin ıartnameai Levazım müdürlüğünde 
parasız olarak verilir. 

me-vcut olup 
c!C039> 

Devlet Demir yollan U. MUdUrlUQUnden 
Muhammen bedeli 160.000 (yüz altmış bin) lira olan 1000 ton rezidıl yağı 

12/12/19!0 P"fiembe günu saat 15,30 da kapalı zarf usullle Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe ıirmek iıteyenlerin 9250 (dokuz bin iki yüz elli) lir~ muvakkat 
tem.mat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni ,-un saat lf,30 
za kadar 'k.oroisyon reisliğine vermeleri llzımdır. 

Şart.ıameler 200 lturuı;a Ankara ve HaydarpallO vemelerinde satılmaktadır. 
(10340) 

Muhammen iM-deli (1817) lira olan 4000 metre 8 m/m2 ve 2000 metre 18 
m/m2 bakır izole tel (NGA) 8/11/194.0 cum> günü saat (10,45) onu kırk beşte 
Jiaydarpaşada Gar binası dahil:ndek.i komi~yon tarafından açık 'ksiltme usu
lile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (136) lira (28) kuruı;luk mun.kkat tenunat ve 
kanunun tayin ettiği vesaikle bir1ikt.e ek.1ıdltme günü saatine k;ıdar komb;yona 
müracaatları ldzımd .c. 

Bu işe ait 13rtruımeleı- komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (IOB7) 

r N•zilli Belediyesinden 
Nazillide J'11pı}acak 7375,55 metre murabbaı beton döşeme ile 400 m•tre 

tul beton bordür 14995 Ura 10 kuruş bedelle 15/10/940 tan Wbaren 20 gün 

mUddeUe kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. Bu hususa ait evrakı keş
fi7e ve saire parasız olarak Belediyemizce verilf!Ce.k:tir, Müteahhitlik evsatı
nı haiz olan i.ltekliler1n vesaiki müsbitelerini havi zarflarını 5/11/940 salı gü
nü saat 15 te kadar Nazilli Belediyesine vermeleri ilAn olunur. (1009.:1.) 

Beykoz Askeri S•fın•lma Komisyonundan 
ı. _ sııoo kilo kösele, 800 adet tevhit semeri iskeleli, 3600 kılo keçi kılı, 

800 adet ltantarm> demiri 5/ll/9t0 salı günü saat 14 te Beykozda park korşı-
8lllda askeri satınalma komisyonunda p:ızarlıkla satın alınacaktır. 

2. - Pazarlık netice:ııi takarrür edecek fi:ıt üzer;.nden 1Ü.de 15 teminatı 
alınacak Ur. 

3. - Bllnlara ait e\""!.af ve şerait he .. gün mrzkllr komf yonda eor01f'bilir. 
c.l&lô8> 


