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PARTi GRUPU TOPLANIYOR 
umhurreisimiz, M. 
eclisini Yarın Bir 
Nutukla_ Açacak 

' 

SiYASi HALK GAZETESi 

Petain'in Nutku 

" Almanya ile 
işbirliğini 

Kabul Ettim .. 

Bu Benim Siyasetimdir, 
Tarih, Y alnaz Beni 

Muhakeme Edecektir 
Vichy, 30 (A.A.) - Mareşal 

Petain, bugün öğleden sonra, 
radyoda bir nutuk söylemiş ve 
demiştir ki: 

"Fransızlar, geçen per~mbe 
günü Alman Şansölyesi ile bu
luştum. Bu buluşma, ümitler 
uyandırdı, endişeler doğurdu. Bu 
hususta sizlere bazı izahat ver
meye borçluyum. 

Cocuk Ansiklopedisi 
Z Büyük Cilt 

Jılekteplerc1• 8fretmealerm •• coc:ak1arm hayat bf1c'slne ,__ 
dmıcı olarall kallaııabilecekleri mllkemmel •• biricik eeerdir. lı
mfmda muvaffak olanlar Çoaık Auildopedialal olm,ualardır. ı 

MUTLAKA BİR TAKIM ALINIZ. 

Galip ve mağlup arasında bu 
ilk buluşma, memleketimiz için 
ilk kalkınmadır. Führer' in dave
tine serbestçe icabet ettim. Bun
da Führer tarafından hiç bir taz.. 
yik, hiç bir diktat yoktu. Mem
leketlerimiz arasında bir işbirliği 
bahis mevzuu edildi. İşbirliğini 
prensip olarak kabul ettim. ~~ 
işbirliğinin şeraiti bilahare mu

İngiliz askerleri, bir deniz üsııünde, lngiliz nakliye gemilerine bindikleri sırada 

tlr}'eisimh ismet lnönU, bayram &llnfl BilyUk Millet Meclisi binası önllnde istikbal ediliyor 

Ankara, 30 (TAN muhabirin- seneki ilk içtimaını yapacaktır. 
den) - Halit Partisi 'Meclis Gru- Bu münasebetle Cümhurreisimiz A L Y A N pu yarın {.bugün) saat 10 d": l~- hmfl't İnönü~}ç ve dış siyaset~z 

~ 
timaa davet olunmuştur. Bu ıçtı.. hakkında mühim bir nutuk soy. 

• • • mada reis reis vekilleri, katip- liyecektir. Milli Şefin nutku, An-
peryalazmının ler, grup İdare heyeti azalan se- kara mehafilinde bil.yük bir aliı-

' • • çilecektir. Bu seçimden sonra Ha- ka ile beklenmektedır. la. Tarıh,.-51 . . v k·1· s ··k .. s ğl YURTTA BAYRA:\1 ' ~ - rıcıye . c ·ı ~ • u . ru araço u- TEZAHÜRATI 
.... nun tatıl muddetı esnasında vu. 

..________ ku bulan siyasi hadiseler hak. 
1ll zamnna kadar Balkanlarda kında Parti arkadaşlarına izahat 

emeli olmadığını temln c- vermesi de muhtemeldir. 
ı..1taıyarun, Yunanistana yap. Büyük Millet Meclisi, önümüz-
"11 tecavüz, 1035 tenberl gizle-
~Yasetın maskesini dil~dO. deki cuma günü saat 15 te bu 

~ı~. Büyük Roma İmparatorluğu 
~"ille kosan Fa~l.zmin emperya

heroı:ısı blltün Balkanların 
dadır. TA Tarablusgarpta 

ı...~ıı. bugün Yunnnistanda ka. 
~an İtalyan emperyallz.mlnin 
ıq llerelere yayılmak istediği 

111• ~aıo.m değildir. Fakat çok 
. ~uı değildir. 

\> •ı:ıın umumi harpten ev. 
eı Af rikada Trablusgarp, 

Vesair Afrika toprakla. 
~ lttuvaffakıyetle neticele. 

l:>eryallst harpleri, cihan 
c hayal sukutu ile neti-
1919 da Orlando - Soni. 

Amerikanın Yardımı İ 

lngillereye 
35 "Uçan Kale .. 
Gönderiliyor 

iki Taraf Arasında 

Mühim Görüşmeler 
Yapıldığı Anlaşılıyor 

Ankara, 30 (A.A.) - Yurdun her 
tar:ıtuıdan gelen telgraflar, Cümhuri
ye:imlzin 17 inci Yıldönümünün bil
yi.lır tezahürat ile kutlandığını bildir
mektedir Bu münasebetle en küçük 

· (Sonu; Sa; Z Sil 3) 

Hava Harpleri 

Berlin Üzerinde 
Dün de Geniş 
Harekat Oldu 

Alman ve ltalyan 
Filoları de lngiltere·ye 

Akınlar Yaptılar 

zakere olunacaktır. 
Bugün Fransanın selametini 

bekleyen herkese şunu bildi~me!t 
isterim ki bu selamet. evvela bı.. 
zim elimizdedir. Bugün işbirliği. 
ne şerefle ve on asırlık Fransız 
birliğini idame için gıriyorum. 
Bu suretle- yakında Fransanın ıs
tıraplan azalacak, esirlerimizin 
mukadderatı iyileştirilecek, işgal 
masrafları yükü hafifletilecektir. 
Bu surdle, m!t:§gul ve gayrimeŞ
gul araz: arasında münasebat ile 

ltalyan Taarruzu 

Sahil Boyunda 
Harp Şiddetli 
Bir Safhada 

lngilizler, Yunanistan 

Sahillerine Baıtan 
memleketin idaresi ve iaşesi ko- Baca Mayin 
laylaştınlabilecektir. 1' Döktü 

Ba iıbirlifi, umimi olmalıdır, her 
titrlü te~vilz fikrinden uade balanma 
hdır, sabırlı ve emniyetli bir pyrete 
dayanmalıdır. 

Londra, 30 (A.A.) - Reuter: 
Londra ulihiyettar askeri mah
fillerinin aldığı son malümata 
göre §imdiye kadar ... İtalyamarm 'Mfitarc~ Dilli.yet, ~th demek de. 

fildir Fran•nm 'C•libe Ur,ı mtiteacl- Yunanlılara karşı yaptıkları bq.. 
dit ~bartJetleri ftrchr. Fakat ld" lıca hi.lcum Konispol'dan itibaren 
oJmazn, Fransa biikümrandrr Bu bil. sahil boyunca olmuştur. İtalyan. 
kiimranhk, Franaaya, arazisini müda- ların burada iki fırka kullandık
faa etmek, fikir ay;:ıhklarmı söndür- ları zannediL"llektedir. Sahilde 
mck ve rnüstemlekelerind~ki i~t~lifla- bulunan Yunan ileri karakolları 
n ortadan kaldırmak vaz ıfclerını tah. ld kilin' b 1 1 

.1 ~ d' evve en çe · ış u unuyor ar-
nı· ctmc&~c ır. d Alı h b " d " "ğ 

Bu ıiyaset, benim ıiyasetirndir. Na- I . nan a ere gore, un o -
zırlar, yalnı.z bana kartı meıuldürler . leye kadar İtalyanlar huduttan 
Tarih yalnız beni muhakeme edf'<.'!k- tahminen sekiz kilometre mesafe
t:r. Simdiye kadar siz~ karşı bir ba. de l<'ilastonis'e gelmişlerdir. İtaL. 
ba lisanı lrullandnn. Sim.ti, bir t•f li. yanlar şimdiye kadar zırhlı fırka 
sanı ~llanıyorum: . . . kullanmamışlardır. İtalyanların, 
Bcnım ~r~mdan .. relınız VC' ehedı evvelden hazırlanan mevzilerle 

F~anııa:va ıtımat edınız. h ·· t · edi.kl i tah H.,.... .-?nuz tmasa gırm er • 
MADRİT'TEKİ KANAAT min edilmektedir. 

Madrit, 30 {A. A.) - Reuter: Hı~ Cephenin sair kısımlarında, 
ler _ Petain ıörilfmeai hakkındı Mad- mesela Kakavija ve Florinada 
ritte sarih hiç bir malO.mat mevcut ol. yalnız münferit müsademeler ol
mamakla beraber, Hitlerin tüfün iste- muştur İtalyanların Korfu'ya 
diklerini elde edemediii zannedilmek- kuvVet ihraç ettiklerine dair olan 
tedir. Baudoin'in kabinede kalmaıı bu 
fikri takviye eder mahiyettedir. Bu- haber teyit edilmemiştir. Korlu 
nunla beraber Laval'in har1; iye neza_ ve Giritte- İngiliz kıtaatı bulun
retine getirilmesi, zannedildiiine ıc:ıre . madığı sarih surette beyan eaile
Almanyaya hoş ıörünmek içın yapıl. bilir. 
mrştır. Petain'in müstakbel Avrupa 
barışınm teıiıi için teşriki meaaiye ve 
yahnt buna benzer bir formülü kabul.! 
muvafakat ettifi ve fakat Petain Ue 
Hitlerin böyle bir safhanın manası 
hakkındaki fikirlerinin mutabık olmAk. 
tan hayli uzat balunduiu bildirilmek
tedir. 

YUNAN TEBLiCt 
AUna, 30 (A.A.) ·- {Gecikmiştir) 

Yu!lan orduları Başkumandanlığı 2 
numara ile 28 Blrinciteşrin akşamı 
tebliğ ediyor: · Pazartesi bütiln gün 
mubtellt kuvvette İtalyan kıtaatı, 
kendilerlni şiddetle müdafaa eden kı
taatırnıza taarruz etmekte devam et-

ci" etinin bir darbei hükü
UŞinesinden 1922 ya ka. 
~a harici siyaseti, dahil

-~ııt..."'·1 .·luklar Ylizünden bir 
~resi jlteçirdi. 
t, Musolini meşhur Roma 

nden sonra, hariciye 
'b gelince, evvela on iki 
z unanistana verilıniye
~ etti. Musolininin ve 

mişlerdir Muharebe hudut battı üze
Bu]garistanda Vesika Usulü rine- inhisar etmiı;Ur. · 

Londra, 30 (A.A.) - "Tebliğ,, Düşman tayyareleri bazı ukerl be-
Kesif şis ve dona müsait şiddetli İçin Hazırlık deflere b!lcumlar yapmışlarsa da, za-

~esinin gelmesile İtaL 
"n.peryalist iddialan tek

rnıştı. Duçe harici si
.Baron Sonino'nun em
l>rogramını tatbik ile i

~dı. Bu eski hırslan tat. 
~kuvvetlenmeye uğraştı . 
~ et, büyük bir ordu, hal

ı..~. bir milliyet hissi ver. 
::'4llJt arasındaki sulh ve 

l:>eryalist hisleri boğarak 
)o.~~~ına imparatorluğuna 
:".~ınekti. 
. llsler bakımından büyük 

' t!cti olan on iki adanın 
~ afından alınması, faşiz
t~~l>eryalist mahiyetini or
~uştu. Musolini iktida-

1/ ~eçmez, Leros adasını 
lt us olarak tahkim etti, 

~ de takip ettiği siyasetle 
~ ~larak Balkanlarda da 
l l'bı neticesi takarrür eden 
ıarıcınak için gizli bir si. 

\> lbine başladı. 
i ~tluJc küçilk bir devlet 
çın 'Yugoslavya ve Yuna

clia~ korkuyor, ~.\ f.talyanın 
df. ~ı siyasi-"'yd~Jlll kabul 
l?ı4 ~Ul&{nristan '!la cihan 

e ıstedi,tı topraldarı ala. 
, •(Sona; Sa; 2 Sü: 1) 
• 

' •tı 
•, • \ I 

hava şartlarına rağmen çarşaın· Sofya, 30 (A.A.) - Bulgar Tı. rar .ika edememiı;lerdir. Patras ;ehrl 
ba gecesi Almanya üzerinde ge- caret Nazın Zagorof, nüfusu beş üze!"lne aulan bombalar sivil ahali •
niş harekat yapılnuştır. BerHne bınden fazla olan şehirlerde icap ramıd:ı zayiata sebebiyet verın4tir. 
hücum edilmiş, Hamburg, Sterk- ettiği takdirde vesika usulü ile Roma, 30 (A.A.~ - H5 numaralı 
rade ve Magdeburg'da petrol te- iaşe tarzının tatbi.kı hususunda teb!lt: Kıtalarımız Yunan top~~l~
sisltında yangınlar çıkarılmıştır. bir kararname hazırlanınış oldu. rınıia düımarun ön · maıreıelerırun 
Bremen, Wilhelmshaven, Den- ğunu bildirmiştir. l mukavemetini kırarak, ileri hareket-
helder, Ymuiden, Flessingue ve _ (Sonu; Sa; 2 Sü:.6) 
Osten'de harp limanlarile bu ll. ' 
manlarda bulunan havuzlar bom 
bardrman edilmiştir. 
Başka tayyarelerimiz Alman 

yada ve Alman işgali altında bu. 
lunan arazideki demiryollarını 
tuyyare meydanlarını, projcktöı 
gruplarını ve tayyare diıfi batar 
ya mevzilerini bombardıman et 
mişlerdir. İngiliz tayyarelerinde> 
i.kisı üssüne dönmemiştir. 

Amerika Erkanıharbiye Reisi İN'GİLTERE tl'ZERt~mE 
Marshall Londra, 30 (A.A.) - HTeblif., : 

A · lS,30 a kadar alınan raporlara gö 
Nevyork, 30 (A.A.) - ssocıa. re, bir miktar küçük dü~man grup 

ted Press gazetesinin Vaşington ları, bugür. Cenubu Şark! ımhilini ge< 
muhabirinin bildirdiğine gore, mişler, fakat dahilde uzağa gideme· 

Amerikan ve İngiliz erkfını ara- n:tiı;lerdir, Birkaç bomba a,tılmıştır li~;iiiiii~~;~~~;;::~~==~~ sın da iki hususi toplantı yapıl- Ölil ve yaralı azdır. Öğleden bira1 
mıctır. Bu toplantılardan birine ıonr~ alçaktan uçan Oç Messerschmitt 

~ Ceı•ubu Şark! sahlllnde bir şehir ilze-
milli müdafaa programını tatbik- rlne mitralyöz ateşi açmıştır. Ahalı 
le mükellef yüksek memurların ııjınaklara giderken kurşunlar bir. 
hemen hepsi iştirak etmişlerdir. kaç evin pencerelerinden içeri girmlt 

b h . d 'l k ise de, ölü ve yaralı olmamıştır şı. 
Hararetle .a ~s mevzuu e. ı me - mali Garbt mıntakasında bir köy a-
te olan bu ıçtımalar İngıltereye ı zerin.: yapılan bir hücumda blr kadını 
yeni yardım tedbirleri alınacağı ve bir erkek ölmils ve bazı evler ha-

Jta~yan kuvvetlerinin taarruz lsUkameU:!.rini gösterir harita: Biri Cenupta 
ve sahil boyundadır, Burada harp devam etmektedir. Diler! Şimalde Flo
rlna i!tlkaınet.indedfr. Ancak burada henüz münferit çarpışmalardan ı~ 

(Sonu; Sa; 2 Sü: 1) (Sonu; Sa; 2 Sü 4) la bir hareket 1törülmemi~ir • 

.. 

Askeri Vaziyet 

iT AL YAN ORDUSU 
NiÇiN EPIRDEN 
TAARRUZ ETTi 1 
Yunanlstana ve dolayısile Bal

lar:. karşı yeni İtalyan taarruzu
nun Uç!inctl gilnil olduğu halde, 
Italyan umumi karargAbının res
ml harp tebliği, dünkil tebliğin 

kıs:ı ve kuru ifadelerini tekrar e.. 
diyor. Roma kaynaJınm dün ge· 
ce geç vakte kadar bildirdiği ye
gAne haber, "ileri hareket,, in 
devam ettiği ve "hudut civarın
daki ileri Yunan müfrezeleri" 
mukavemetinin kırıldılından i
baretUr. Evvelce de tahtnln ettl
jlıu.i]. lit?l. MıııvuUuktaki 1taı.. 
yan kuvveUerı kumandanl Gene. 
ral Gel08o, taamı& hedefiDJ ev
vel& Eplr cephaine tar11 tevcl
he karar vermlt ıf bi görllnü· 
yor. Bu cephede Yanya istikame
tine vtı sahil boyunca Çamlık a. 
razisinc doğru ilerlemek için, iki 
geçit noktası vardır; biri Ergiri -
Yanyo tose caddesi üzerinde güm 
ıilk istasyonu olan Kakavya, di
ğeri ise Sarandoa • Delvina ara
sındıt ve yine hudut üzerinde 
Konispol noktalandır, Koniapol 
yolu müdafaa kablliyetitıden mah 
rur.ı biı saha üzerinde ve sahili 
takiben Arnavut ahaliıi bol Çam
lık sancatının merkezi olan Filat 
ve Margaliçe dolnı uzanır. Bu
rada Yunanlıların pek az mik
tarda hudut setir müfrezelerinden 
maada, külliyeW lruvveUeri 7ok
tur. İşte, İtalyan t.eblilinde sözil 
geçeı "hudut müfreze çarpı~a
ları,, bu setir kuvvetlerlle İtalyan 
ılerı hareket kollan arasında ce. 
reyaıı etmiştir, 

(Sona; Sa; Z Sü 4) 

GÖRÜŞLER: .._.._. ............ 
YENi 
S Ez· AR 
Sabiha·Zekeriya SERTEL 

Dünya Sezar'a dar ıeliyor
du. Afriluuıın, Asyamn servet 
ve şeref ıetiren topraklarını, 
imparatorluğuna katmak için, 
cihangirlik serıiizeştine çıktı. 
Çöl ateşile yanan Mısmn · gü. 
zol Kraliçesi Kleopatra, Se. 
zar'ın 'önüne ıüzeWiiai, 'ka
dıahğı ile beraber Mısırın a.. 
nahtarlarını da attı. 

Sezar'ın ayak bastıiı yerler. 
de, çürük başlar cih~!'Örin şe· 
refine hürmetle ejiliyorlardı. 
Kahraman Sezar'ın başı, Roma 
müzelerinde, Apollon müzele
rinde cihanrlrlik ve kahra. 
manhk asasını elinde tutan hü· 
kümdarlann bapnı bileı önün. 
de etdlriyordu. Fakat Sezar 
büyük Ronıaya kurarken, ne 
Akdenizin mavi sulan listün. 
de, ne Asya ve Afrika kıtela
nnda mali sermaye kasalanna 
dayanmış rakipleri yoktu. 

Bugünün Sezar'ı . belki A
pollon harabeleri üstünde sa. 
fer tecilli bapna ıeçirecektir. 
Fakat ne Yunan silzeU, ae 
bombalar altında ıeçlt resmi 
yapan Yunan pnd bu anah· 
tarlan Sezar'ın iinfine atmıva. 
cak ve elinden bırakmıyacak.. 
ta. 

Bfltnn donra mtbelerlndeti 
cihabıir ba'şlarmı luracaitma 

Harbin Akisleri 

Almanya Sulh 
için. Tavassut 
Niyetinde imi,! 

Times, "Türkiyenin 

Y_ aziyeti Bulgaristana 
Bağhdır11 Diyor. 

Londra. 30 (A. A.) - Londnı 
pzeteleti, İtalyan ültimatomunu 
bahis mevzuu ederek Yunanista. 
mn bitaraflığını muhafaza ettiii
ni anlatıyor ve İtalyanın İsviçre, 
Yunanistan. Türkiye ve Mısıra 
karşı taahhütlerini hatırlatıyor. 
Times diyor ki: 

"Muhtemeldir ki Türkiye "9 
kendisinin Venedik sarayından 
Mussolint tarafından yapılan 
vaidin içinde bulunduğuna dik
kat etmiş olsun. Böyle ise şüphe. 
siz ki Türkiye kendisine karşı ya. 
pılmış olan taahhüdün de Yuna
nistana yapılan taahhütle aynı 

kıymette olduğunu görerek teda.. 
füi bir vaziyet almıştır. Bu taar
ru:mn Türkiyede yapacağı aksül· 
amelleri şimdiden takdir etmek 
güçtür, fakat az çok bir emniyet
le iddia olunabilir ki Bulgaristan.. 
daki harp partisi Kral Boris'ln 
almış olduğu vaziyete rağmen 
Bulgaristanı cenubi Makedonya
ya ve bilhassa Selaniğe karşı sü.. 
rükleyecek olursa Türkiye Yuna-

(Sonu Sa: 2, Sü: 5) 

bir devre ıeldlk. Artık Olcya• 
omlar kadar kan dökerek OL 
keler fetheden cihangirleri 
"btiytlk adam,, diye baıımmn 
üstünde tqımıyoruz. Sezar, 
Apollon harabeleri üstünde la· 
bç kuşanacağını, cihana değiL 
se bile büyük Roma tmpara. 
torluğu budutlan içinde mil
letlere hükümran olacaimı ha. 
yal ediyorsa, bu dünyanın ild 
değil, tek cihangire bile ta. 
hammülü kalmadığını, esaret 
çemberlerini kırmak i~in ph· 
lanmış bir fuur taşıdığını, ge. 
celerin ne ıenlş hürriyetlere 
ıebe olduğunu hesap etmiyor. 
dur. 

Ufuk daraldıiı yerde ıenlf
ler. Tarihin akı~ı, biç bir dev. 
rln miintehasında ,erabı ıör
memlştir. Devirler geçer, taht. 
lar, taçlar yıkılır; esirlerin a. 
yaklanndakl deınlr şakırtıları, 
bu tarihin içindeki sönme:& 
kurtuluş ateşini bir devirden 
bir devre nakleder. Hürriyet· 
ler nekadar sahte ise, esaretin 
kini ve ıa:rzı da o kadar keskin
dir. Ayağına dar ıelen ltalya 
çizmesine, bir Yunan ökçesi 
takıp, Akdenizln kabarmıı dal. 
ıalarmda zafer, Asya ve Afri
ka kıtalarında hayat sabası a. 
ra~·an Se7.ar'ı, Aayanm ve Af. 
rlkanm aıırlardanberi pipniş 
ve keakin1etm.İf kurtulq ıayzı 
bekliyor.-

Cebelltanktan, SUv.,..teıı 
belki ıeçecek, fakat bu okya
noslaımıt cayzın ıeçidlni aşa. 
mıyacaktır .... Bu ceridi, tari. 
Ma mikaatı.h maylnleri kapa
dı. tnaanbp esarete defil, hür. 
riyete doiru çekiyor .... 



TAN 

POR: 
~---A 

alatasarag ile 
enerbahçe 
erabere Kaldılar 

Yunaniıtanla İtalya arasmı!J 
yan harp, piyasayı muhtelif 
!ardan alilı:adar etmektedir. S 
biri şudur: 

Akdeniz yola bpa.ndılı:tan 
talya ile aramızdald ticari m 
ler, kara yolundan ve Yunaıt 
ırtaalle yapılmaktaydı. 

Odıllıtsarny ile Fenerbahçe takım
rı dün heyecanlı maçlanndan biri. 

daha yaptılar. Bir bayram ıünün
bavanın da güzel olmasına rağ-
• Feoerbahçe stadyomunda ancak 
itişi kadar toplanmıştı. Saat tam 

,30 da oyuna, hakem HilsnilnUn l
e Galatasara7 başladı. 

.tılt anlarda Fenerbahçe gerilerini 
bir taz,"ik altında bulundurmak 

Galatasaray hOcum hattı bu 
n1 devam ettiremedi ve Fener
hAldml7eti kolayca ve çok ça-

biT fekilde teessüs etU. Galata
nedense buna, kendisine has 

feldlde k8.ril koyamadı ve Meli
mOtemadiyen rakip kale önlerin-

bekleri iz.aç eder bir tekilde mu
akı7etle dolaşması, Galatasaray 

aasım mOııkOI vaziyeUerde bı
On lldncl dakikada idi ki. yine 

• 7apılan bir müdahale de taz
.nlllt gösteren Salim takımına 

frikik Yerilmesine sebep oldu ve 
l'enerbabçenln ilk g~ünn, önü 
bulunmasına nıtmen. iYl bir 

Ua Japtl. Bu gol nedense, Galata. 
yine her zamanki aksUl!meli 

ve Fenerbe.hçe kolayca hl-
Q1D&~a devam etU. Bir aralık 

rakip kaleye topla dalarak, gü 
bir pıt çeken Mellhe, Galatasaray 

Faruk ıolQ, ..,.anı ha:net bir 
Ye lta1a ile kurtararak, DIU

e!:ti; fakat topu kapan aollç 
takımını 2 - O galip vaz.iye. 
di. 

iki golden sonra açılmıya 
Galatasaray, yavq )'aV&J o

merkezl aıkletlnJ rakip nis.ıf 
intikal eWrdl.. 

Bu arada Gllndilzden çok g{ize1 bir 
alan Boduri, tutulmaz bir pıUa 
tuara,.uı ilk golünll çıkardı. 

dan sonra her iki takım da gay
bir oyun gBsterdller, takat va-

11 detişmeden devre bitti. 
hinci devreye Fenerbahçe b~la
Birhıcl akının muvattak olama

mukab!l, Galatasaray milda
blr anlık mütereddlt bulun

dan istifade eden orıa muhacim 
durdurulmaz bir eşape ile Ga
,. kalesinin ~nllnde bitti ve 
3 - 1 galip vaziyete soktu. 

enerbahçe sayı farkının tevlit et-
lıir emnlyeUe rahat, fakat hlkim 
Q1UJ1 tutturmuJtu. Maamafih bu 

a~ sürdü ve Galatasaray bir 
OJUft8 mlltevımn blr cereyan 

sonra, ant surette harekete 
" Gündth 24 flncd dakikada 

llbel lir ,.ıdlde kale &ıilnde çs
bfr topu SallbatUne ıeçirdi, 

mllılettlin de sıla bir şutla ikinci go. 
llllDca, oyundaki haleti ruhiye ger 
bir Mkil Rldı. Fener mOdafasıru 

kadar soluuı Galatasaray pa
"puı akınlar tanzim f!tmlye baş
.. bunlardan birinde yani 32 ln

da havadan ıeıen bir pasa 
bir kafa vuran aaliç Barbaros 

ayı berabeı;,ı vax.lyete sok
hıdan sonra her iki taraf ta faz
taYret aarfettiler. Fakat beraber-

JTALYAN 
Emperyalizmi 

(Bap l incide) 
için Neullli muahedesinin 

~uu&a:;ıın istiyordu. İtalya Ar
tluğun bu korkusunu, BuL 

lann emellerini istismar ede
ba iki devlete karşı hAml va

takınıyordu. 
l'akat, İtalyanuı bu devirlerde 

larda bir harekete geçme
mewlmsizdi. 1923 te Yunanlıı.. 

ve Arnavutluk hududunu 
için toplanan komisyonun 

Telliniyi bir Arnavut şaki
öldürmeslnl vesile ittihaz 

em Korfuyu işgal etti. Yuna
M.illetler Cemiyetine 

iı müracaat, sefirler meclL 
havale edildi, bu meclis te 

tana büyük bir para ce
tahmil ederek Konuyu tab
ettirdi. 

* * tal,.anm istila hırslan sönme. 
mişti. Fakat bu hırslan ha

lahasına geçirmek için 12 se. 
bekledi. Bu zaman zarfında 

kuvvetini arttırdı, JaPon. 
ın Mançurideki zaferlerinden 

et alarak emperyalist siya.. 
e müttefikler aramaya baş. . 

1932 dcnberl İtalyamn Akde
ve Balkanlarda bir emperya
sergiize.ştlne atılacağı belde
rdu. Yalnız hücum noktası 
iım değildi. Bu sebeple Tür. 
eve Yunanistan emniyetlerini 

afaza endişesine düştüler. 
n da aralarında bir ademi te
.. anlaşması aktettiler. 

Bu Slralarda Yugoslavya ve 
rist:ın arasında bir an'aş. 

alametleri görilnüyordu. Sof
ile Belgrad arasındaki anane
•ekabcte ra~en, Adrlyatik-

Karadenize kadar uzanan 
Slav konfederesyonu fikri bu 
~eketi birbirine yaklaştı. 
rdu. Türkiye ile Romanya 
anlarda bir harbin başlan. 
olan bu tC'mavüle karşı ~E'l

e çalı!\ıyorlardı O zamanki Ro 
ya Harıdye Nazırı Titlılesko, 

rda aulhi.ı idame kin bir 
.-ısıanıuı.ııaLokamosu yapmayı tek. 

etti. Bulgaristan Neullli hu-
1 dekfştirmiyecek olan 

Uk bozulmadan oyun blttl. 

Yüzme Müsabakaları 
Galatasaray lrolübU )'iizme kaptanlı. 

tı Cümhuriyet bayramı dolayısile bir 
yiizme müıabakaıı tertip etmiı ve bu 
müsabaka di.ın Bebekte yapılmıştır. 
600 metrelik olan ba müıabakaya 10 
yüzüciı iştirak etmiı Ye fU :rüzıicüler 
derece almışlardu-: 

Birinci: Vedat Tekebaı 10 dakika 
43 aani 3.10, ikinci: Beliğ, 10 dakiea 
43 aniye 4-10, üçüncü: Ziya, 10 da.. 
kika 45 nniye, dördüncü: Mehmet, 10 
dakika 50 sani7e. 

Milli Ş~f"ımfz, bayram gilnfi, Ata türkün muvakkat kahrin°i ziyaret \'Millet Meclisindeki kabul ... re..~niin 1 miife~kıp, H~podromda yapılan 
etmek üzere Etnoğl'afya müzesine geldikleri sırada geçit resminde Kordıplomatık 

GÜREŞ MÜSABAKALARI 
Dün Beyoflu Halkevi salonunda 

Tiırkiye ıüreı birinciliklerine başlan
mrıtır. 

~eticede: 56 'kı1oda: Sami, Ahmet, 
Halıt, Recep, Sezai, Sefik, Kemal ve 
Naci. 61 lı:iloda: Ahmet, Mustafa, Ni
yazi, Kenan, Halil, Muzaffer Seven, 
Ali, Cemal •e Manol. 66 kiloda: Adil. 
Mehmet, Bekir, Sevki, İzzet ve Ya. 
tar. 72 kiloda: Ali, Aziz, Ahmet, Ce. 
ıtl, Saban, Ahmet n Mehmet Ali. ra.. 
kiplerini maf lup etmişlerdir. Güreşle
re buıründe devam edilecektir. 

Amerikanın Yardımı 
(Bap 1 incide) 

fikrini doğurmaktadır. Maliye 
Nazın Morgenthau, konleransla
nn ikisine de riyaset etmiştir. 

<Nevyork Times) bu haberi 
teyit etmektedir. Üournal of 
Commerce diyor ki: 

"Amerika hükumeti, kauçuk 
ve kalay mukabilinde 35 "Uçan 
kale,, mübadele etmeye amade 
bulunmaktadır., 

SEÇİI\l l'1tJCADELESt 

Mütefenik: 

Beyazıt Meydanı da 
Tanzim Ediliyor 

Belediye, pek yakmda, Beyazıt mey. 
danını tanzime karar vermiştir. Mey. 
dandaki bütün bahçeler kaldırılacak. 
kaldırımlar sökülecek ve meydan as
faltlanacaktır. Buradan sökülen par
keler, Şehzade baıından Lileliye inen 
caddeye döşenecektir. Meydandaki 
havuz büyük bir parlcm ortasına a_ 
lmacak ve bura11 ye,il bir saha haline 
konacaktır. Bu arada Eczacı ve Dişçi 
mekteplerinin önil de tamim edilecek
tir. 

ASKERLiK DE~Sİ - Kız mek
teplerinde okutulmakta olan askerlik 
dersleri programlarında bazı değişik
lik yapılmış ve kızlarımıza, harp ha_ 
!inde cephe ıerisi veya pasif müdafaa 
vazifeleri öğretilmesine karar veril. 
miştir. 

ADLI TESK.fı.AT - YenJ sene 
bilt.;esindcn tahsisat aynlabıldiğl t::ık 
dirde, istinaf Mnhkemcler inln önu
müz:dcki yıl teşkil edileceği haber ve
rilmektedir. KAUplcrin mnaıılarıru 
arttırm .. k ımk4r.lan da nranmakta
dır. 

Parti Grupu 

Yeni Elektrik Ve Su 
Tesisatı Dün Açıldı 
İstanbul Belediyesine bağlı j tir. Bu tesisat sayesinde şehrin 

Sular İJaresinin Kağıthane sırt- su ihtiyacı daha geniş mikyasta 
larında yaptırdığı yeni tcrşih temin edilmiş olacaktır. 
havuzlan ile Elektrik İdaresi ta. Bu küşat resminden sonra Si
rafından yaptırılan yeni kazan lah1aralta fabrikasının yeni ka. 
dairelerinin açılış merasimi dün -,;anlarının küşat resmi yapı}mış, 
yapılmışbr. Vali söylediği nutukta, yem ~a-

Davctliler otomobillerle ilk ıan dairesi saveslnde evvelce ıs.. 
defa terşih havuzlanna götürüL tihsal edilen 45 bin kilov~t cle~
müşler. burada Vali Lutfi Kır- trlğin 70 bin kilovata ibla~ . ed.ıl. 
dar bir nutuk söyliyerek, korde- diğini ve 1915 te bir senelık ıs-
1 iıyı kesmiştir. tihsal 10 milyon kilovat iken, bu 

Bu havuzlarda vücudc getiri. miktarın şimdi 145 milyon kilo. 
len tesisat eskiden 15 günde ya- vata çıkarıldığını anlatmıştır. 
pılnn süzme ve temizleme işini Yeni tesisatın 1 milyon liraya 
3 saattE: yapacak sürate malik- mal olduğunu ilAve etmiştir. 

Askeri Vaziyet 
(Başı t incide) 

Bo istikamete dotra ciri,ecek
leri taarruz, ıayet muvaffakıyetle 
inJrlpf Ye tevessa ederse, tek bir 
darbe ile bir kaç hedefi birden 
TIJrmak gibi topyek6n bir netice 
istihsal etmiı olacaklardır: 

Vaıinırton, 30 (A. A.) - AmerL 
icada intihabat son merhalesine yaklaş_ 
DlJI bulunmaktadır. Bir lı:aç gilne ka
dar 50 m:lyon müntehip Roosevelt ya. 
but yandell Villkie lehine rey verecek. 
lerdır. Tecrübe sahibi kimselerin söy. 
ledilı:lerine göre bu kadar merakla ve (Başı 1 incide) 
heyecanla intihabat mücadelesi nadir kö.rlerimlze kadar '.her yerde yapılan 
olmuıtur. toplantılar, Ebedi Şef Atatürk'ün a-

Zaten Yunanlıların bu havalide 
Koııispol - Filnt yolunun Garbın
daki Sayada gibi sahil noktaları
ru askeri sebepler YilzUnden, ev· 
v~lce tahliye etmiş olmalan J4-
zun gelir. Binaenaleyh, İtalyanla
nn bu LsUkamctc doğru birkaç 
kilometrelik arazi uıptettlktc.rl 
ka bu. edilse bile, bu muvaflakı
vetln askeri b ir kıymeti yoktur. 

{ - Yonanistanın Makedonya • 
Tesalya ordularını ve Sarkt Trak
yadaki kuvvetlerini ikiye balmek. 
Ve bu suretle Dedealıç Ye KaYa
laya dofnı mahut Bulgar lıtiba
lı&rtna yol aC'm8k. 

Rooaevelt, kendisine basrm olan mat zlz h::ıtırnlarımn anılmasına ve MHU 
buatJa mücadele halindedir. Matbua- Şef İnön!l'ye karşı bütün mlllc~e du. 
tm yüzde altmqınm Rooscvelte muha. yulan sonsuz bağlılık ve sevgi duy
lif oldufu tahmin edilmektedir. Büyük gulld'IDUl i!ade ve teyidine vesile ol· 
gazetelerin 7iizde ıebeni Rooscvclt mustur. 
aleyhindedir. Guetelenn çoğu da Ro Büyük :ehlrlerlmizde kahraman k1.. 
scvelt'in OçüncQ defa intihabına mu: talanmızıc ve gençlik t4!1ekküllcrtnln 
haliftir. Bu gazeteler, Cümhur reis yaptıkları geçit resimleri, halkımızın 
tarafmdan, buhran zamanlannda dı• ordumuza ve Türk mllletinın istik. 
itler hakkında kazanılan tecrübelerin baline kaTTI olıın iman ve 1nıınının 
muhalefetin gösterdiği ba sebebe bir ne kadar kuvvetli bulunduğunun p ir 
mani teşkil etmedi#i fikrindedir deta dab.a tezahllrilne imkôn vermlş-

KENNEDY'NİN SÖZLERİ tir. Tilrk ulusu knlb blrl!ıti ile bu 
Nevyork, 30 (A. A.) - Amerika- güzel yıldönilmilnll kullarken, birçok 
~ Londra sefiri M. Kennedy bugün.. şehirlerimizde ayn! zamanda Cümhu
ku beyanatmda Mister Rooıevelt'.io riyet rejiminin yurtta yer yer yarat. 
taraftan oldofunu bfldirmi!itir. Mister 

1 

maittn ve kurmakta olduğu bnyındır
K:~edy A~erikanıu harbe ginnemes lık cserlerlle, sınai müesseselerin, 
P e İngılt~ye her yardımı yap I kültilr binalarının mekteplerin ve masma t rt d • ' 

ara ar ır. yolların açılış tör~lcrl de yapılmıştır. 
böyle bir muahedeyj imzalamak
tan çekindl Bu sebeple Türkiye, KISA HABERLER 

AmavuUuktnkl İtalyan kuv
veUerlnln bOyUk kısmı. MRke
donya cephesinde tahşit edllmlş
Ur Tanrruzun asıl tazyiki bu 
cephedto yapılacaktır. Fakat, İ
talyanların stratP.j!de kullandık. 
lan u.~llerin tarihini bilenler l~ln. 
buradıı geniş ve ehemmiyetli bir 
harekete girişmezden evvel, daha 
kolay tahmin ctUkleri Epir cep
hesinde nümayjşli bir muvafia· 
kıyet elde e d i n c 1 y e kadar 
intizar vaziyetini muhafaza ede
cekleri muhakkak sayılabilir. 

ltalyanlarm bu taarruzda aske
ri hedefleri ve ceniş planda tam 
siyasi emelleri, başka istikamet. 
lere dofru müteveccihtir: Make
donya ve Selinik 1 

Hava Harpleri 

2 - Müstahkem mevti olan Se-
14niği ele geçirmekle, mahsur bir 
•aziyet içinde pek tehlikeli anlar 
ceçiren on iki adadaki Uılerine 
yardan etmcrk ve hattl -mümkün 
olursa_ bu iki müstahkem mmta
ka arasmda iobirlif ini temin et
mek. 

3 - Yunanistanm timal Ye tark 
taraflanndaki komtularile kan ir
tibatını kesmek ve bu ıuretJe Yu
nan ordusunun mfidafaa kabiliye. 
tini sarsarak teslim n boyun et
meye mecbur etmek. 

4 - Bu da fayda vermezse Gar
bi Trakyayı Bulgar ordusuna bı
rakarak. tasarruf ediJecek kuvvet.. 
terle Tesalyaya, oradan da Atina. 
ya ve Korent kanalına kadar da
yanarak Moradan maada bütün 

Yunanistam fetih ve zaptetmelt.. 

Harbin Akisleri 
Romanya, Yugoslavya Yunanis- INGILTEREDE: 
tan, BulRaristanı harl

1

cte bırak. 
mıak surcWe, 1934 te Balkan ~ 
tant~ .imzaladılar. Balkan dev
letle~ bilhassa, Romanyanın 
Bulg~a arazi tavizatı ver
mıekk ~<>sterdiği ısrar yüzünden, 
Bulgaristaıu ~leriııe alan bir 

(Başı ı incide) (Ba~ı 1 incide) 
sarn uğramıştır. nisfanı, erkasından hançerl~nme-

anlaşma yapılaınadı_ 
tın:: ten 1935 e kadar geçen sullı 

~e~ind1en sonra, 1935 te Şark! Ak-
enUA.le talyaıı hırslan tekrar fanli. 

Yete geçti, Habcolstanın lsUUlsı ile 
bqlıyıuı hl& hırsın, Anadoluyl!. Yu
nanistana, Dalıı:ıaçyaya yaYllniıyacağı 
malQm değ!ld1. BilAk.ls alAmeUer ak
af ni gösteriyordu. Habeşistan harbi, 
Balkanları da tehdit eden bir harpti 
HAdlselere seyirci vazl;rette kalına: 
mardı •. Bu sebeple Balkan devleUerf 
de, ~ılleUer Cem!yeUnde Aza olmak 
sıfatile Jtalyaya karşı alınan zccrJ 
te!!birlere iııUrak etUler. Yalnız Bul
garl.stanJa ArnavuUuk buna işU k 
etn•cdi. ra 

Bu sıralarda Yugoslavya, Yunanis
tan ve Türldye, fngUterenJn zccd 
tedbirler Yilzünden İtalya ile İngilte. 
re ar.asında bir harp çıktığı takdirde, 
kendilerine güvenip gQvenemlyeceği 
hakkında 80rdutu suale cevap ver
mek mecburiyeUnde kaldılar Bu il" 
devlet te milsbet cevap verdi • • • H abeşistanın mağltlbiyett. 

zecri tedbirlerin faydasız... 
h~. Almanyanm Reni işgali, Tür 
kıyeyt Yeniden emniyetsizlik şüp 
heleri içinde bırakmıştı. Bu se
beple _Lozan muahedesinin yenL 
den go.zden R~irilmesini, Boğaz. 
l~rClakı ~Üşterek komisyonun çe_ 
kılmesinı.. ~oğazlan açıp kapa
~ sa~ıyeUnin münhasıran 
bıze verilmesini istedik T'" ki . b . ur -
yerun u talebini Sovyet hüku. 
m:tı hararetle müdafaa etti. Cün 
ku boğazlann aQlk kalması bu
radan Karadenb.e girecek' her 
han,ıri btr donanmanın onun da 
emniyetini tehdit etnı~ denıek
tL 

e Londra, 80 (A.A.) - Atlaı Ok· 
yanuıunun bir mıntakaıında fazla 
rrlktarda tahtelbahir tahıldl, Alman
ların lngillz ticaret aemllerlne karıı 
bıı gOn muvaffakıyet kazanmalarına 
medar olmuttur. 20 • 21 Teırlnlev
velde nihayet bulan hıfta zarfında 
146.528 ton hacmine ballO olın 32 
ln~lllz ticaret gemlılnln zlyaı .. llhl· 
yettar mahafll tarafındın bu ıuretle 

izan edilmektedir. Dunkerque'ln tah
llyeal rnOstesna olmak Uzere bu zayi. 
at, bir hafta içinde vukua gelen za
yiatın en yUkM§ldlr. 

Diğer tlU'aftan münferit bir düşman sine mani olmak üzere hımaye 
tayyaresi, bugün öğleden sonra lngU- kanı;tlan altına alacaktır.,, 
tereıılıı Şimali Garbi mıntakas.ına Timcs. daha sonra İngilterenin Yu
bo"llbala: atmıştır. Birkaç ölU ve ya- nanistana her yardımı yapacaimı an
ralı vardır. Şimdiye kadar alınan ra- tatıyor ve Bulgariıtandan su ıelı:ilde 
porlarll nazaran, bugün yedi düşman bahsediyor: 
tayyaresi tahrip edilrniitir. Dört in- "Filhakika mlhver deYletlerf diplo-
glliz tayyaresi kayıptır. maıiıi, Bulgaristan dahilinde ban es. 

28 TAYYARE DÜŞÜRÜLDÜ ki husumetleri, ask~ri rüeııanrn hırı. 
H Neza- !arını ve Ece denizıne mahreç arzu. 

iSPANYADA: 

Londnı, 30 (A.A.) - :~a teblığe ı.unu bir entrika zemini İttihaz edebi. 
retf tarafından neşredilen ar:Sı düşü- 1 lirler. Mihver devletlerinin cayesi, bi. 
göre. diln 27 dOşman lDYY k 1 taraflıfını muhafazaya ça11'an k ı 
rOlmüştür. İngilizler yedi tayyare ay Boriı'in gayretlerini kınnağa ;ar 
betmişlcrdir. Salı gecesi de bir tay- olabilir Bulgariıtan hadudund ma u 

dah dn ...ıı uım:ı~ olduğu anla· · a ve pr 
yare ıı ..., .. r ...., ki Trakyada çok kuvvetli mevzilere e Madrtt, ııo (A.A,) - Hariciye 

Nazırı Suner, lıpanyann Berlln BD
yut-: Elçlsı General De Laa Monterea 
ve Llzbon BDyOk Elçlaf Nleola Frın
co ile görDımede bulunmu,ıur. Fran. 
sa BOyUk Elçlal Lequerlca da Madrl
te gelml§tlr. 

ııılmışur. malik olan Türkler:io yeni bir vaziyet 
ALMAN VE tTALYAN hasıl oluncaya lı:adar çok milhim mü 

TEBLt(;LERİ rakabe rolü ifa edeceklerinde Gflph; 
yoktur.,. 

Mant üzerinde bir mahal, 30 (A. 
A.) - Bir İtalyan bonıba~ıman tay. 
yaresi cnıpu. dün gündüz ıllt defa o
larak, düernamn bava mudafaa baraj-
larını geçerek merkezi !ngilterede ken 

rlştiif bu hareket, Balkanlan da bu- disine verilen hedeflere varmış ve nc
nur, tesirinden uzak bırakamazdı ticeleri derhal müıahede edilen mileı_ 

1937 Ağustosunda İtalyan· de- lir bombardımanlar yapmııtır. 
nizaltılan Akdeniz yolunu kes- • 
miye, Adalar denizinde görün- Berlin, so (A. A.) - "T~blll,.: _ 
miye başladılar. Sovyet liman- Dün muharebe taa77arclerınden mu. 
!arından dönen iki İspanyol ge- teşekkil filolar Londra Ua:erine bom
misini Çanakkale önlerinde ba. balar atarak 7an1mlar çıkarmı:slar-

1 İ dır Hilcuma ufrayan hedefler arasın. tırdı ar. talyanın bu tecavt-ızi . ti ha" olarak ca 
da askeri ebemmıye ız -

harE-.ketlerine karşı en cesur bir nubi lnıiltercde Portsmouth'un ve 
sesle mukavemet eden Atatürk Great Yannouth'da da biı cephane 
ve hükumctiydi. depoı~uo bombardıman edildifi ba-

fsp.ınya mDcadclesl bittikten sonr.a ber verilmektedir. 
İtalyanın elleri boş kaldı, hiçbir se~ Liverpool limanı, Binningbam,. Co": 
bep göstermeksizin Arnavutluğu isti· vcntry aanayi merkezleri Ye ıımalı 
il etti. Arnavutluk, çoktanberf hal- lncilterede askeri ehcrıuniyeti haiz ba_ 

yarun vesa,.Yeti altında olduğu için, zı hedefler bombardıman edilmlıtlr. 
böyle bir istildya ınzum yoktu, Bun.. 1nciliz tayyareleri Belçika. Hollanda 
dan maksat. İtalyan ordusunun Yu· ve Alman topraklan üzerine akmlar 
nantstana ve Yugoslavyııya yQrOme- 7apmııur. Her zaman oldufu ıibl a
sını temin, Seltınik yolunu açmak, tınlan bombalar aslıerf bakımdan e
ayn! zamanda Bulgnristanın yardımı- hemmiyeti haiz hedeflerde dikkate de 
m temin etmekti, Bu suretle Yugos- fer hasara aebep olmamııtU'. 
lavya, İtalyalı muhasarası altında İçlerinde Hollandahlar da bulunan 
lcaldı; mihv•c.!«arsı giller yüz gös- bazı kimıeler ölmüı Ye )'arRlanmqtır 
termiye '>aşladı. Yunanistan, Akde- Dilnkü düıman za)'İatı 47 tayyarediı 
nlzde bQ)'{lk bir devletin yardımını I Uç Almaıı tanar•i ilsıfhıe döa.me 
lemin etmedikçe, ftalyaya karst ko- miştir.,, • 
Yamazdı, bu ııebeple İngiliz garantfsi. 
nJ kabul etti. şizmin, emperyalist heyiılası bü-

Deyli Telegraf gazetesi diyor ki· 
"Alman taz_yiki Bulcaristan üzerlnt 

daha lı:uvveth olmakla beraber bit 
raflık orada da vaziyete haki ~
bili~. İt~lyan taarruzuna karıı 1;ü~lri -
yentn ~~aıırna gelince, bu pek sarih-
:;:;~ü~k~y~ İytalyan. taarruzunu püs

e ıçın unanııtana 
mükellef de~"Jd' B muavenetle 

.ı ır. una rafmcn ftal 
yan hırslarından çekinmekte k hak. 
!ı~ır. E~e ~enizi sahilindeki ':razi ı: 
; .. Ya~ ı~galı. altma düşecek olursa 
1 u~kıy~ın ııyasi ve iktısadi menfaat-
erıne .. areı bir tehl'L . 

tind ·· ı .. e tcş'kıl edece-
.. he ıuphe Yoktur. Ruı tehlikesi 

mup em kalmakt b 
rih b" a erdevamdU'. Sa. 
kati ~f r nok~a da şudur ki Mu1101ini 
k . netıce elde etmek gayesini ta. 
ıp ederse but- ı 1 m - d h un ta ya donanmasiylt' 

b u a ale etmek zaruretinde kalacakr.,. 

SULU TAVASSUTU 
nı NeVyork, 30 CA.A. ) - Nevyorlr Ti
~ ve Nevyork Herald Tribune ıa

:, eleri, Sotya ve Belgrattan aldıkları 
İ -iratlara atfen, H!Uerln Yunan -
talyan harbine bir nihayet vermlye 
çalışmakta olduğunu yazıyorlar. 

Nevyork Herald TTfbune gazetesi
nin Sotya muhablrlne göre, Bulgar 
siyqf mabatilinde beyan edili.yor ki, 
Yunanlst&run istflhından HiUer ha
beı-dar edilmemiştir. Almanya. Yuna. 
nlsl.1ıun İtalya tarafından lfgallnt 
enct[fe Utı karşılamaktadır. Nevyorlr 
l'imes gıızeteslnln Belgrat muhabiri 
de diyor kJ. 

Piyasada: 

Kağıt 

Birlik 
Tüccarları 

Kurdular 
Kağıt ithaUl.t tacirleri, aralarmda 

bir birlik kurmuşlardı}'. Bu ayın on 
dördıincü günü yapılacak toplantıda 
birlik idare heyeti intihabatı 78Pıl&
caktu-. 

!ÇT1MA.t SİGORTA - tktaat Ve
klleti, iı yerlerinde olan kazalar, İl 
yüzünden zuhur eden hastalıklar, ka
dm amelenin dolum vaziyeti için fç. 
timai sigorta kanunu lAyihası huırla
mııtır. Liyiha, Millet Mediııi.ne tndi 
edilmiıtir. ------
Poliste: 

Kıskançlık Yüzünden 
Metresini Öldürdü 
Abanozda, 12 numarada oturan lla

alll, dostu İsmail ile kmbnçlılr )'il
zilnden tavsa etmif, dostu.na fena bal. 
de kızan İsmail, Maalllyı, biç.akla a
lır surette yaralamJftır. Mualll din 
lıaatabanede ölmüıtiir. lsmail nalan.. 
mqtu. 

BİR HAMAM YANDI - Kar. 
talda Ankara caddesinde Cami soka
ğındaki hamamın külhan loımında 
yangın çıkmış, hamamın bu kullu 
tamamen yanmıııtır. 1 

Felaketzedeler Barakalara 
İskin Edildi 

Erzincan, 30 (A. A.) - Kızıla)' ce
miyeti tarafından Erzincan felilı:et-
7.edelerini lsldn etme1ı: üzere yaptırıl
makta olan baralı:alardan kırk tanesi. 
nin intaatı bitmiı ve Cümhuriyet bay. 
namı eünll 2804 nüfus barakalara ia
kln edllmiıtir. Bu barakalar d1Jansı 
ahıap, içi baidadi •e toluia milteham. 
mil meskenlerdir. 

llATAYLil.ARA TOPRAK 
Antakya, (TAN)-Topraksız (ltt 

çfleri topraklandırmak için hükOmet
çe alınan karardan sonra burada bir 
komisyon teşekkül etU. Bu komisyon 
boş topraklarla. devlete alt arazinin 
kimlere verileceğini tetkik edecek ve 
yakında faaliyete ıececektır. 

ltalyan Taarruzu 
rBap 1 incide) 

lerfne devam etmişlerdir • • 
Londra, 30 (A.A,) - Amirallik 

Dnlresi Patras ve Korent k6rfez.lerl 
de dahi. olduğu halde Yunan sula
rın, ma.vııı dökilldntfuıo blld1rmek
tedlr. 

METAKSAS'IN E1'11YEVMJSI 
Atına, 30 (A.A,) _ AUna Ajansı 

bUıJlriyor· Başvekil Metaksas, diln 
iec! orduva gönderditi bir emrlyev
mıde s~mıanru bildirdikten sonra, 
bilhassa demiştir ki: 

"Çelik göğüslerimizin mukaddes 
toprağımız. ve vatanın şerefini mü
dafaa ettiği bugünün akşamında size 
en candan sel4mlanmı bildiriyorum. 
Krıtlından başlıyarak en kOçUk va
ltındnşa xadar bütOn YunanWar ru
hen bcrabeı olmakla iftihar hisset
mektedirler. Düşilnünilz ki, sizler de 
tnrihln Maraton kahramanlanna, 1821 
kahramanl&nna ve daha birçok za. 
ferli harpleriJ1 kahramanlarına tahsil 
et:'l'J oldulu ..,ıatara kendi imılnf. 
ıl ıdbn harfierle Yazdırmalı: clbl J'ilk· 
sck bır talihe m8%har oluyonunua. 
Kollaruuz daha tüzel, daha parlak 
bir YunarJstan vücude getirecek ve 
bu eserli• bOtü.n dün7a7a lflklar sa
çat"aktır. Medent dünya stzJ seyredi
yor Bu harpte yalnız kalmı)'acatı
r.ıza sız kaUyetJe temin edeblllrtm. 

"lleri Yunan aakerleril Düşmanını
zı cesareUnlz ve lı:ınlmu azminiz.le 
eziniz. Zafer slz.fndlr. Şan ve eereı 11-
ze intizar etmektedir •• 

Atlna, 30 (A.A.) - DDn çıkan res. 
mı ıazete General Alekaandr Papa
gos un kara ordulan Batkumandan-

Aüna, 30 (A.A.) - Atlna Ajansı 
bilct.lrlyor Bugfhı, ıazeıeıer, Belliyi 
batıran İtalyan torpillnin bir parça. 
Bır1m fotogratıannı netretmelı:tedlr. 
Torpilin numarası ve İtalyanca yaz:ı
lar. bl. toıplllenmenin faillerini müna 
kaşa götilrmez bir tarzda tayin eyle
maktcd!r. 

Gazeteleı İtalyanın kurdutu men. 
tur oyundan bahseylemekte. İtal.)'an
lann bu cinayete 1$tlrakinl tnklr e
de:ı ve tcrpllJemenln lnıtllzJer tara
fından 1apıldıtıru ileri sQren Stefant 
tebUlh•rlnt tıatırlatmakıadır. 

Şimdi Yunaniıtanla İtalya . 
linde olducundan bu yol üzerı 
talya ile ticari münasebetlere 
olamıyacaktrr. Bu sebeple t 
Yakın Şarktan ham madde t 
demiyecelı:lerdir. 

ltalyadan transit suretile 
timize sönderilen bir kııım ,... 

'Yunanistanda kalmıştır. BDf ~ 
yan malı oldufu için Yunani--. 
lan müsadere etmek baklaDI 
tir. 

KonYBnsiyonel ve mart~ııı 
leri Usunköprilye kadar işleOW 
kara )'olu ile Avrupaya mal 
imkinlan da kalmamıştır. ~ 

Bugünkü şartlar altında, ·ı-:. 
ile Basra yolundan başka ın ~ 
rniz iı;in ticaret yolu kalmall1lll 

BAYRAMLAŞMA 

lttanbul YOkaek lktıaat .,. 6' 
Mektebi Mezunlar Cemlyetlrt 

2 Teırtnı.aııi ı 940 camarteal:::;. 
tn 20 79 lıadar Tokatlr7ua • 
raalepna C&TI terdp ecli1mlttlı'. 

Arlıad.tıJlar 1111 CAJ'• dawet O..-. 
idare 

ltllJl'IP: ltrnlı:b leta.,..,._.. " 
latalQ'Olnlna 21-10-940 tarilı!ade 
MVlı:ettllim altı naon ufır ~ 
tu:ro1111na 1!1-ıO.t4D dDll J'a 
(60) Ura depadto,.a ... ı.abD 
:poııdao aldıtım ı11-ıo-140 tarlll .,. 
-rab ıoalıbun lıa,.bettl-. Yco ..... 
fnndao hOlı:ınO lı:almamııtır1 B~ 
numarada Zl7a 

.......... --.. ........................... ~
B a )'1' a m cocullıa oerJ'i clo,..,-

.,_,nadl1'1 
Ç~vlı:lanoırm lıanaalılı~ 

"" 11h111111 nrdım .,. ,.0ı.cme 
n•nılerı da ıniadlnDelı: lcl9 
Ealrc~ ltanımana F•nl.mHla 
Si inana UJ'Cl)'l& dilet. 

BUGUNKC PROGRAJ' 
1,00 Proırram ı l,OJ o,.._.. 
ı,oı llltı.llı (Pl.) 11,40 ŞarPll' 
a,ıs Haberler ıt,ıs Clc•" ıJI 
ı.ao 1110.llı (Pl) 19.ıo Haıı-t 
a.so Y-- Uatesi 19,45 su 

• zo.ıs Ra~ lf 
12,30 Procram 20,45 Sevllt9 

2ı,oo MU.la ı2 ,U Şarkılar ~ 
12,so Haberler l l .ao Kotı;:;; 
u.os $arlnlar 21,45 Ork ~ 
u.20 llıllldlı (Pl) Z2,SO Ha" 

• n ,45 ea..,.-' 
11,00 Proıınm 2S,2S Kap•"' 

iMSAK 
llıltıdı 

Ojit 

I>. o 
4 50 

ıı ss 
14 47 

AKŞAM 

Utar 
Yata 

lığına tayin edildiğin! bildi~.., 
ATİNADA VAZJ\'f;" 

Atina, 30 (A. A.) - Atinacı-. 
bariz vasıflannı teıkil eden 
cepheye giden askerlerle dolo 
ler ve kralı be Metaxaıı al 
ıçin umumi karargah civa~ 
cün bekliyen büyük halk tutıı-c 
tezahlirleridir. Dün gece hülc6..., 
kamlannm esas ıervislere lliı1P""~ 
r:mdan maada bütün difer cle-;..Jı 
reyanlannı kesmek suretile al~ 
<!etli tedbire ratınen. halık 1~ 
ı.öndürülmcsl hakkındaki çok 
limatı memnuniyetle kabul e...,...._. ... , 

Yunaniıtanda umumi scld 
bıtirilmeai, coğrafi sebepler 
cilçlüldcrle kartılaımaktadıt• ~ 
muhaaamatm baılamasmdan ~. 
oeral Metaxasm idaresinde 
Genel kurmay mesaisi, ıimdi 
lerini vermekte ve plinlar bfç 
ccle tesadüf etmeden tatbik 
tadır. 

llUDUTTA MUHAREB 
Belırrad, 30 (A. A.) - Reta1,t'. 

ıün, Yunanistan, Yuıoslavya.,. 
vutluk hudutlannın iltisak 
tctkil eden Prcspa gôlü mın 
Oörice istikametinden gelen ~ 
!eri iıltllmi:stir. Göricede ıahM""..-
miı bulunan ltalyanlann. fi 
cıotru dallardan bir ilerleme 
teıebbüı ettikleri sanılmatıad' 
Florina lizerinde üç İtalyan ..,, .. _ ...... 
uçmuı, fakat bomba atmamııtd'· 
uıur ve alçak bulutlar, bo ııııfl 
tnarruz harekatma en&el ollll' 
Havanın defiıeceii de pek 
defildir. 

llA VA HÜCUMI~A6f 
Atlna, 30 (A. A.) - Atiol 

Lııldiriyor: Emniyeti umumıye " 
Patraa bombardımanında 50 61~, 
yaralı bulunması ahalinin er 
ıktifa etmiyerek bombardı:naııJ 
te ıeyretmeyi tercih eylemit 0 

dan ileri seldiiini izah etmetst .... 
Bugün ötleden ıonra Atirta"" 

•ıücumuna karıı alarm işareti 
miştir. Alarm, Y&rnn saat a·· 

• Roma. 30 (A. A.) - D .N 1J 
.!aiti Yunan elçlıı Politiı ftah'' , 
netinden ~·•~onunu ıstenıi•~ 
ınada öirenıldıtıne ıöre bG . 
kartııında hain billdlmeti ti•~ t 
' aamülüne uygun olarak ki el~il 
murlınnuı miibaddeıine tevdP" 
.ektir. 

ISKENDERIYE 
SOKAKLARJNOA 

Sovnt Ru!)'a fhtilAldenberı TtırkJ. 
ye ile dost olduJu için, Bofaztann 
Tilrkler elinde olmaaıru istiyordu 
193& da toplanan Montreux konfe~ 
t'U'ISJ, Boiazlınn Türkl.Yeye verilme
sini kabul etti. Montreux anlaşması
nın lmzalanm3$lndan üç g(ln evveJ 
İspanyada General Franco ia)'an etti 
!"ranco'nun ls)'anı, Habeşistan harbi 
gibi lta178 taratındn tahrik edilmiş.. 
ti. İtaı;,aıım AJrdenlzln ID7Jllnda et-

Yakın zamana kadar Balkaa. tün Balkanlann karşısındadır 
la!da hicbir emeli olmadığını te- Tii Tarablusgarpta başlıyan bU.: 
rrun ~en İtalya~~n, Yunanistana gün Yunanistanda karar kıl~ t. 
Y~Ptı~w ~u. teca~z. 1935 ten beri talyan emperyalizminin daha 
ı:t.~zl~ıgı ~ıyasetın maskesini dü. nerelere yayılmak istediltJ. henüz 
şurdu. Şundi Büyük Roma fm. malum deitildfr fakat çok ta 
oaratorluiu peşinde ko~n Fa. me~hul değildir.' 

Derun. Yunan _ İtalyan lhtllAtının 
mevstmsJz olduğu mOtalAasındadır. 
Berlinde Yunanlstanın mukavemetin
de:ı endl1e edilmekte ve T<lrklyenln 
melhuz müdahalesinden korkulmak
tadır. 

O zaman, biltiln Yunanlstanda bir 
tek nida yQluelmlstı· ttaı,,.anlar hal. 
yanlar. P'akat Yunanistan. o zaman, 
siyııst sebep dolayısile resmen IWl

mus ise. bugQn söylemek umaru ıet
miştlr. Yunanistan, reddedilmez bür
hıınlarln itham ediyor: İtlenen, ıerek 
tarzı icrası. gerek ,eralU bakımından 
her iki cilaetıen de alçak bir clna7eı
tir. 

İıkenderiye, 30 (A A.) - ~ 
18 ve Yeni Zelanda kıtaau ' 
Yunan bayraktan sallıyarak f~k 
,. 80blı:larmdan seçml:s)er~.ıı 
ba ulı:edcri alt~ Ye eller>'" 
~tır, 



TAN 

BEDELi 
Ecnebi 1 r Melodram J Tiya~rosl.!nda 

~~;o ~::j .. 
1 Ay 800 11 

1 Ay 8 • --·-:....-- A na 
1 .. _ .......... s ı r ehir tiyatrosunun kıymetli 

S ~ artistlerinden biri bana 
• d - . : '"-· .<:ı: 
: "Tenkitlerinizi sert yazıyorsu-

.............. ...--.............. ı H t 1 rt k d k nuz. a a arımızı o aya oy u -
tan sonra onların tashihini de 
gösterseniz ... ,, ı ler? Şehir tiyatrosunu imrendi. 

Bu sakin, bana gücenmeyen ve ren amil olsa olsa p iyesin mizan
yahut gücendiğini belli etmiye- sen itibarile geçen mevsimde 
cek kadar terbiyeli ve medeni büyük bir rağbet temin eden "O 
adamm ihtarını hllklı buldum. Kadın,, a biraz benzemesidir. Ge

Ômer Rıza Doğrul Tenkitlerimin m.illi tiyatromuza çcn seneki "O Kadın,, ın bu sene 
ne s~~e~lc olursa o!sun zarar ver- de "bir ana,. şeklinde yaşayacağı 
mesını ıstemem. B~lh_assa sana~- zannolunuyor. Bunda şüphem 
karların cesarc:tlerını kırmayı cı- var. Çünkü ik1 piyes arasında 
nayet addederım. Fakat... Ten- tez itibar ile fark büyüktür. "O 
kit,,. tenk}ttlr. N~ "tezyif,, tir, ne Kadın ,, bir tez müdafaa ediyor-

0Ietıcrarası münasebetler 
gerilemeye ve tereddi 

t başladıktan sonra bu gc
lo Ve tereddinin önünü al. 

il derece güçtür. Biüıkis 
~i ilerleye ilerleye harp

ı- ve harplerin en mana-
\ c { .• . d " 

~ en ccnm ogurur. 
h!Junanistan hnrbi de bun

,~ h· di:r. Bu bir normnl harp 
Ar kurt _ kuzu masalıdır. 

~llı~saı ancnk kuzuya kar§ı 
ılc knrşılannbilir. 

~ alın tekerrürüne sobe
~n nıniller üzerinde u-

ç h durmnyn mahal yok
lt~U işin bütün içyüzü bir 
~c ile hülfısn olunabilir: 

avüz,, dür. 
tecavüzün de bir hedefi 

' llalkanlara karşı vu
~ lecaviizlerin Jıoddleri 

tkcn bunlnnn eninde 
lle~ye vnrncnğını göz 

ıqtttirrnck gü~ değildir. Bu .. 
~ efkarı umunıiyesi aklıse-
'nlanıaktn ve bu anlayışı 

~~te vaknrla karşılamaktn
ı 1likun ve vakar, kendine 
~~llıenin verdiği sarsılmaz 

ettir. . 

* * 
lranın Tavassutu: 

de takdih,, tir; ılme dayanarak d "A !; d b" ak d 
b . yi · · · · k"t" ·· ·· - 1 u. na., .,a ece ır v a ır. 
ır şe n ıyısını, o usunu soy c- t ·t e mevzu. 

mektir. Geçen senedenberi Şehir ş · _ . . ~ 
tiyatrosunda verilen piyesler Ananın (~uzı~_e) nı.n . evlad1 
hakkında yazdığım tenkitleri hiç Cevat (Suavı Ted~) evı b~r ~adı
bir zaman bu çerçeveden harice na tutulur. 500 .. lıraya ~htiyacı 
çıkarmadım. Fakat muanzlanm 1 var . . Anasına muracaat edıyor ve 
tenkide kızıyorlar, münnkaşeyi reel ile karŞtlaşınca, hısımların
bah.isle alakası olmıyan vadilere ian Şemsi Amcaya gidiyor ve 0-

sürüklüyorlar. Buna "aciz,, ve nu öldürt;yor. ~3:1<alanıyor, ida
"mugalfıta,, derler. Ben münaka- ~a mah~ıi~m edilıyor. Faka~. de
şe edeceğim mevzuua muhata- lıkanlı hala o kadım sever ; olme
bımdan hürmet beklemekte hak- den onu görmek ister. Anası bu 
lıyını. Tenkitte darılmaca olmaz. vefasız karıyı bir defa olsun ha-

Jf Jf pisaneye götürmeye muvaffak O

S ara Bernar Tristan Bcrnar
dan bir piyes istemiş. Epl. 

net kabadayısı, Mahalle lfahvesı, 
İki ördekler, gibi enfes komedi
ler yazan Tristan Bernar da bir 
melodram yazmayı tecrübe ~t
miş; ve ... muvaffak olamamış. !ki 
Bernarlar başbaşa verdikleri hal
de piyesi kurtaramadılar. Ro
senberg'in büyük bir hevesle oy
nadığı Kuriye dö Liyon gibi bm
rü pek kısa oldu. 

lamaz. İdam edileceği gece, oğlu-
nu görmek üzere hapisaneye gi
der. Cevat anasını değil, aşkını 
düşünüyor. Hatta anasını bile o 
kadm Zh.tınediyor ve Güzide oğ
lunun bu son saadetini bozmıya. 
rak kendini bildirmiyor. İşte bu 
kadar. 

Jül Mari, Montepen, Öjen Sü
de böyle mevzular tümen tümen
dir. 

ARTİSTLERE GELL'ICE: 
Cevat rolünü yapan Sua

vi Tedü hi~ iyi değildi. Cevat 
<Tare) bir cocuktur. Suavi bunu 
bize anlatamıyor. AnaSlndan pa
ra isted i ği zaman, "fakat anne 
bilir misiniz ki, bu parayı bana 
vermeniz lazımdır., a bPnziven 
ac:ı"p şiveli cümleler sarfedr:rkcn 
o kadar cali, o kadar ruhsuz, o 
kadar rolüne yabancı bir hali 
var ki. zannederim. Güzidenin 
yerinde biz de olsak. Suaviye 
500 lira değil, bir metelik ver
meyiz. Cevat ruban malul bir 
çocuktur. Ona acımamız lazım
dı. Fak2t acımadık. bilakis öfke
lend;k. Cinayetten sonra ,girişle
ri. saklanıslarile onu <S:mon ve 
Mari) deki Moris kadar mahir 
bir cani uınnedivoruz. Cinayet\ 
anasına itiraf etti,ği zaman, · bu 
calilik daha bariz surette görü
nüyor. Sahnede hissedilmeden 
ov~anmaz. Ovnanırsa bövle olur. 

En kuvvetli artist olan Neyyire 
Ertuğrul, bu zayıf piyesin dar ka 
fe~inde kanatlannı acamadı. Sa
nat semasında istediği ~ibi süzü
lebilmesi için ona başka eserler 
lazım ... 

Sehr tivatrosnr>un ffirüno) su 
olan Mahmut Morali (Kadri); 
Kemal Gürman (Hasim), Talat 
(Enis) i pek güzel oynadılar. Ha
di Hün'ün makyaiından başka 
kusurunu görmedim. 

Gecen mevsimde, "O Kadın,. 
dıt dit..btimi cPlhedPn Necdet 
Ayral, Mamhut Morali mektebi
nin kuvvetli bir talehesıdir. Kad 
ri Ögelman, hamal Mevludu o 
derece ~üzel ovnadı ki, rolün az_ 
lıiına ve kısalığına adeta teessüf 
ettim. 

ULUNAY 

• 

COZUM[ CADPANLAD 
Yazan: Sevim 

Hassas At -
SERTEL 

Göniiliü 

Müs~-akil 

Ressamlar Sergisi 

B u hadise hayvanların has-ı baska d:ı bombardıman olmaz. T ürk snnnhnrn resim kısmı 
sasiyetlerini ve bununla On dakika sona yeryüzüne çı.. pek nz zamanda inkişaf 

beraber zekalarını canlandırmak kan köy1üler, bizim çocukların etti. Bu kısa zamanda rcssamla
itibanle enteresandır: oturdı;ğu mahallenin hakileyek- rmırz biitün cihanın güzel saoat-

İngi.lterenin şimal taraflarında san olduğunu görürler. l:ır nheng:nde ~ üksck 'e ehem-
ufnk bir köydeyiz. Bir ç;ftli,ği n Zeki etın hassasiyeti ve en- mıyetli ınc\ ki.er nldılar, A,·ru
avlusunda üç yaşında bir kız ve bulduğu bu iki yavruyu kurtar- padn bile tnkdir edildiklerine şa. 
yedi yaşındaki ağabeysi oyna- maktn amil olmuştu. Şimdi köy hit oldum. Dün l\tiistakil Res11am· 
maktadırlar. Birdenbire uzaktan hnlkı bu hayvanı el üzerinde 1 ıar ve Hc:ykcltrnşlnr Hirliiinin 
acaip bir takım uğultular duyu- tutmaktadır. Tnk,imde Dağcı klübiindeki ergi 
lur. Burası hemen hiç bombar- * + snlonuon da,•ct edildim. Bir çok 
dıman edilmiyen mesut köşeler- eserler Aııkııradaki me~here gön. 
den biridir. Ye çocuklar bu ani Açıkgöz Gönüllü derildigi i~in sergi ufak ve eser-
uğultuların manasını anlayama- ter azdır. Fakat hemen hemen 
maktadırlar. Anneleri ve baba la- hepsini son derece ehemmi~ etli 

Bu v::ıka 19 yaşındaki bir In- · h 
rı ise uzakta tarladadırlnr ve var- buldum. Uesim tesirim ınüşa e-

l1ilİZ ıtenci"in basından · ı· dıma gelmelerine imkan yok.tur. 1 ele suretile yapan en chcmmıyct ı ge"miştir. Kendisi ngiliz donan- 1 İşte çocuklar neye ug~radıklarını , amil olduğu için insanda husu c 
masına mensup bir mavın ı;!emL k 

hesaplamaya ug~raşırlarken ora- G 1 getirdiği intıba dn o nisbetle ·uv-slnde çalışmaktadır. eçen erde l 
tarda otlamakta olan atları Ton- \'etli oluyor. Bir tablo, bir ınus -kendisine bir hafta müddetle 
ton, küçük kızı ağzile eteklerin- izin vernıi'.':lerdir. İste tam bu 51_ ki eseri, bir şiir kadar insanda 
den yakalayıp koşmaya başlar. rada Frnnsada bulunan büvük düşündiiriicü bir rol oynar. Beş 
Bunu gören oğlan da onların pe- bir kısım askeri oradan tahliye hissin en lmn·ctlisine ait olan bu 
şinden tabanlan kaldırır ve yan- etmek icap etmiştir. ze\"ki bir ihtiyaç gibi telnkki ede
Iarmda bağırmaktadır. Zira ak- O, amirlerine ırlderek "Ben i- rim. Dün Edip ltakkı Köscoğlu. 
lınca at kudurmuştur ve kız kar- zin istemem, calışacağ"ım ... de. nun allegorik tablosunu seyre. 
deşini kaçırmaktadır. Çocukca- ınisse de kendisini kabul etme- derken bu ihtiyacı daha ziyade 
ğız soluk soluğa koşar, zaten mislerdir. anladım. Bilhassa çocukla anayı 
çok yavaş gitmekte olan ata ye- Fakat Danye1 ismindeki bu tnsvir eden büyiik eserin (fon) u 
tişir ve onun üzerine atlar. j;tenç memleketi hesabına calış.. nyrı bir şaheser. Ressama bu ci-

Tonton sanki bunu bekliyor- makta musirdir. Hele bövle bir hcti söyledim: 
muş. Hemen süratini arttırarak, zamanda izinli olmaya aklı er- _ Bu tnbloyu mobilya moka. 
hızla koşmıya başlar. Beş daki. memektedir. bilinde değişct'eğinı. dedi. 
kalık bir koşudan sonra, vardık- Bu hesapla ~ider ve ava çık- Giizel eseri kanapaye, koltuğa 
ları yer, köyün sığınağının önü- makta olan bir balıkçı J,?emisine tahvil edecek mobilyacı pek a-
dür. ı,?emici olarak ~lrer. Sonra tam 1 b" · 

Çocuklar burada yeraltına p;ir van yolda kaptanı ve diğer ba- vanta ı ır ış yapıyor. 
mclcte olan köylüleri bir yandan bkcıları avdan vaz geçip çok sı- İlhami Demircinin (Karade
da şimdi bariz surette gözüken kı~ık bir vaziyette bulunan Fran niz) inde taktldrm, kaldım. Man. 
tayyaTf'leri gorunce, vaziyeti sadaki ordunun yardımına git- znra sadece sahil \'e denizden 
kavrarlar. Tesadüfen burada kar meye teşvik eder. Buna muvaf- ibaret. 
· ılanna tarladan dönmekte olan fak olıır ve iki gün içinde dört Ne k9piik , ·ar, ne fırtına.- Fa
anne ve babalan çıkar. Onlar da c;e!er vanstrak iki yüze yakın as- kat ne kuv\•ctli, nt'J azametli, ne 
eve eocuklarını almıya ~itmek. ker kurtarırlar. çatık kaşlı bir deniz! Eğer bu da 
te<lirler. Böylece birb;rlerine ka Bu eski bir vaka o'lmaklfl be- bir masa ile değiştirilecekse ya
vusan aile, hemen sığınağa gL '"aber, cocuk bu isi izinli olduıtu nanm. 
re .. ler. hir zamanda vaptığından hadise Türklerin en kuvvetli fırçala. 

~1>-an .. Yunan harbine dö
'ıı 12tlinı. Bu harbin ne ka · 
~~hksız olduğunu anlatan 
, lııe vnr ki, gözden kaçmn-

' tm_ • • 
~ııi,"'lll efkarı umumıyesı 

~ l'~j Alınnnyanın tavns~u: 
~ tbın önüne geçilmesmı 
&· bu yo!dn N~riyat ya

Mübeccel Yarnr bu eseri nere
den düşündü? Şehir tiyatrosun
da piyesleri seçenler (kimler ol
duklarını daha bilmiyorum) bu
nu neden ve nasıl intihap etti-

S ara Bemar'ın kurtaramadığı 
piyesi Neyyire Ertuğrul kurtara
bilirse çok iyi. Piyeste Tristan 
Bernar'ı hatırlatan ufaktefek hu
susiyetler var. Fakat melodram 
çok zayıftır. 

~· ... ·LOK.MA N HEKI Mt N . ö G O T.L ER i • 
.l'fi/ .'-ı· '· -iıı,t""·' • .... -. • 

KAŞEKSİ NE DEMEKTiR? 

DAVETE CEVAP - Diksi
yon ve deklarasyon ba_ 

h;sleri münasebetile, artistleri. 
ınizc diksiyon dersi vermlye L 
made olduğumu ya:ıo:mıstım. Sc
hir tivatrosunun efkarını miidıt
faa eden proı:rramh mecmuada 
bundan bahsedilerek. "bu rnev- 1 

Bunu saym okuyucularımızdan bir ı çofuntın ve uzunca süren -kara hüm- zuda şimdive kadar hi<;bir kitap 

Üç dalCka sonra müthiş bir hüklımete anrak simdi aksetmis- rından olan Sabiha Rüştü Bozca. 
gürültü duyulur ve adeta bütün tir. Ve kendisine bir vatan sc- lının yalnız krokileri, ofortlan, 
köy yerinden sarsılır. Bundan verlik madalyası verilmiştir. ve gravürleri vnr. Sabiha Bozca-

J 
! ' 

4 5 ft 

'f:J; 1 1111 imi 
I 1 1 • •ı 

, 8 9 

'+I 1 1 

Okuyuc.-u Dilekleri 

Romanyadaki Türkler 

lı ömrünü sanntınn vakfetmiş, se
nelerce Alnıanyada, Fransada 
tahsil etmiri, sanatında kuvvetli 
olduf,ru kadar mütevazı bir Türk 
kızıdır. Sergide tc~hir edı1en 
eserleri birbirinden güzel.. Bil. 

Gautemiı:dc hri mektlllıa olaralı "'Roman· bassn ihtiyar kadın portresinde· 
)'adolıl T4rlıltr. btıtlıfı altında ~ılıan bir ~a· ki eksprCS) ona bayrnn oldum. 

ı 
n halı:lıtnda dlln Sıhhat Vtlı:lletlndcn p mclı:· ~ U neşriyat boş değildir: 

~~Criknlılnrın A vrupadan 
.,"dj tnnlumntn istinat ct

h~· llütiin bu malUınatın 
ır mahiyet nrzettiğine 

~ ~~Yıı. imkan bulunamamakla 
~tl ~u mnIOmntın htç olmaz 
lt \lıği p ikolojik bir halet 

o • ' b fk" ·l' e u da diinya e ara u-
t~ t&inln hu tecaviizü hiç te 

•() ~ediğini tebarüz cttiri
'1~~ adar ki, Almanyanın bu 

i llhııtc ederek ona karşı 
dahi bcklenınJştir. 

11tak böyle bir hareketin 
"uku bulacağını sanmak 

it) Çunkii mihver devletleri, 
~ t :rağmen kolkoln yürü
h~cburiyctindedirler. 

~Q~ıtı nıahiycti, halisınuhlis 
~lduğuna göre, Yunanis
~~ avüze karşı göstereceği 

anlık,, kalıyor ki, biitiin i de, bu sırada ona bağlı-,ll.. 
•lltı ıstnn hakkına v~ biit~.n 
~~ hnın müzahereline gu .. 
tt" dııvnsmı müdafna etmek 
~ll.~edir. Onun bu i§i başa

ıtirnat edilebilir. 

bayan soruyor. Mektubunda kaç ya- ma, lekeli tifo ~ibL ateoli haatahklarm okunmadıibnın itirafı ile b<-ra
ımda olduğunu bildirmiyorsa da, şiş- neticesinde celir. Ateşli haatahklarm ber bildiriyor.. uibi, ~k tiirk~e 
manlamak korkusundan iııtahı olduiu müddeti ceçtilrten sonra kaııcksi hali -
kadar yemekten çekindiğini haber ver- de yava~ yavaş ceçer. Fakat müzmin olmıyan bir cümle gördiim. 
mesine göre, genç olduiu anlaşılıyor. hastahklarda kaşeksi ~astalıiın sonu- DiksiYon dersi kadar inc;a ho-
Onun yemeklerde böyle u yediiini na celdiğini haber venr- casına dA ihtiyıt~ı olan mecmua. 
gören bir zat: Zayıflamak modasma uymak iste- okuvuculan c;:ıhit tııtarak , heni 

- Yapma kuım, sonra kaşeksiye yenlerin kaşeksiye tutulmalarına celin_ vazifeye davet etmekle beraber, 
tutulursun.... ce, onlarda kaşeksi az yemenin netice. benim l?İbi ·tek kitap okıımamıs 

der. Genç kız bu sözün manasını sidir dcnilenıu, çün'kü mahsuı 11 ye- bir adamm hocalıila kalkmasını 
anlıyamazsa da iyi bir şey olmadıiını !J'1ekten, kaşeksiden önce müzmin bir 
tahmin ettiğinden g-azetcden sormaya hastalık araya g-irer ve kaııeksiyi da· miinnsip bulmuyor. 
kurar verir ... Bu zat her kim ise cer- ha çabuk ıetirir. O halde istenilen seyin ne oL 
çekten baba dostu olduğunda tüphe Tabiat insanların yanlış yaptıkları du~unu anlıyamadım. Ders al
yoktur. Kısa ıöı:le verdiği öğüt pek iılere karşı da tedb"r aldığı için, za- mak istiyorsanız. benim ~ibi bir 
değerli olduğundan, :ı:ayrflamak moda- yıflamak isteyen bayan, mahsus az yi. cahile n~ye müracaat ediyorsu-
"'ına uymaya ralı•,..• okuyucularıma bu yerek vücuduna ı·· 1 ı dal .. ,. ...... uzumu 0 an "' an nuz? Ders mi okutacağız? Kav-rada kaşeksinin ne demek olduiunu azalttıkça, tabiat onun vücudunda aar-
anlntmaya ı;alışaca(inn. fiyatı azaltır, bir müddet vücudün ga mı edeceğiz? 

Bunun JQgat manası "fena hal,, de- oişmanhğını cene muhafaza eder. Fa- Oıtıda biivük himmetlerle 
mcktir. Fakat hekimlikte pek ziyade kat tabiatın ihtiyat tedberlerinin de meydana çıkmış bir müessese 
zayıflamış, erimiş olanlarnı halini an- bir haddi vardır. Bayan zayıflamakta var. Bu müessese eğer benim na
latmak için kullanılır. Bu hale ıelmiş mat edince nihayet tabiat onun yaka- dz hizmetime ihtiyac görüyorsa, 
insan udcce zayıflamakla kalmaz, ımı bırakır, daha doı1Tuıu zayıflamak nicin kac;amak yapayım? İiti
kuvveti de kaybolur ve kansız kalır. isteyen vücudu. müzmin bir haatahfın hArla koşarıın. 
Kaşeksiye tutulanlarm en çofu ya_ pençesine teslım eder. Bu müzmin . 

taktan çıkamaz, bununla beraber eri- baatalrim da verem olduğunu, tabii, . Ne za.man istersenız. nerede 
miı bir halde yürümeye çahpnlar, tahmin edersiniz. 1 ~stersenız, ?e mevzu hakkınd· 
daha doirusu sürüklenenler de vardrr.. Zaten ıençlikte şişmanlık çok defa ıstcrsenlz, sıze ders vennlye ha 
Yuzlerine bakarsanız muşamba cibi, çocuklukta bulaşmış olan v:rem haıta~ zırım. Yalnız şunu biliniz ki, i
toprak renginde ıörürsünüz. Göı:leri lığına ka.rıı tabiatin kurdu&u bir mü. lim kim~enin ava~ma Ritmez. a
çukura gitmiş, yanakları çökmüş, ke- dafaa vasıtadır. Böyle tiıımanhk lü.ıu- yağına getirir. Bekliyorum. - U. 
miklerinin hepsi meydana çıkmış, du- munda ıarfedilmek üzere saklanılan 
daklan is rengi kaplamış, dilleri kav- ihtiyat akçesi demektir. Onu -mahsus 
rulmuştur_ Bu kadar çirkin bir baş ta- az yemekle.. lüzumsuz olarak aarfedin- ... i_.E.PE.BA'Şi"""ÖR~M ... Kisr.1ı"N[;;' : 
şıyan vücudün de ne halde olacağını cc. ıiımanbfm altmda uyuyan verem f Akşam saııt 20.30 da BiR ANA j 
kolayca tahmin edccdiniz için tarifi ha&talıiı uyanır ve netice yalnu zayıf- • KOM EDI KISM iN DA 1 
daha Deriye götünniyecefim. lamaltla blmu, haıtahlr: insanı ka- i Aksam saat 20.30 .,, DADI ı 

Bu hal, müzmin hastalıklardan bir teksi haline tötilrür. : _.-;;;;:;;.;;..;;.;.;,;.;..; .... _ ..... -. __ ..... ,_ •. 
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ı-ı±l 
Soldan aa~a: 1 Iran Kralı • bir mü atem· 

leke. 2 - Aramaktan emir • öd<mck. S -
Şehir dışı • bir mi.lıt•mleke. S - CeHt • bir 
ha7vaıı. 15 - halyada 7anardal • ispirto. 7 -
Bir millet. 1 - laimler • katiJ')'eıı. 9 - Bir 
trlıclı iımi • )'<mık. 

Yulrardan aıaf1: ı - Yanhnalı • hula. 
2 - Bir bllok • bir ha:rYan - ıart edatı. a -
Sonu den·ı,ıorlndir - notL 4 - Bir iclı:L J -
Valide. 6 - BonJklulı. 7 - Slrinln tutku• 
na • ıart edatı. 1 - Bayatı • aoıa • ııota. 
9 - Haha, muurn. aptal • ratıa~ar. 
EYYdkı bulmaca • Soldan sata: l - Xa• 

ra • ı>ara 2 - ile · uo. a - Kıs. 4 -
Kas. S - Adat • atlc. 6 - Er • tu. f - At. 
ı - Jlıcak • tam. 9 - Altı. 

SUAL ·\a ·- C EYA·P 

ıutıu alılılı: Resmin kuvvetini şu fıkra • e 
.. Ciuetenidn 15 TeırlnicYTel 940 tarihli n!l.. güzel anlatır: 

ha'1nda (Roman,.adaa aelea TCrtlu) baflıfı 
altındaki :rau manderıcau hakikate mufayır l{öylünUn biri uron seneler 
bulundutu lçlıı bcrvechlati tanlhe l !Uum ıt6- tahsilden sonra köyüne dönmüı. 
rUtmOıtllr. Herkesin genç lakinin etrafına 

Dobrucadaki Tllrklerin muhacuetb•c mO· 1 _...... • 
tedair olan 6 E7laJ 9S6 tarlbli aıultavele mu· top BDUJgım gören köy ımamı 
clblnce teıckkOI eden heyeue J'Uli ballı na· kıskanmış, ?nkibfni İmtihan et. 
cına mOmcaall olarak bulunan avulı:&t Kemal ınek istcıniş: 
Hamdinin vulfui ancalc muhacir ıeılrıldifi _ Şttrnya bir inek yaz! 
.. nelerde bu m11haeirlerin metr·<llı,unı tayin- • 
den ibaret olup vire ve enuali itlerle lı:atiy· Genç, inek yazmış. imam köy. 
J'tn bir allkaııı Yoktur. liifcre göstererek: 

BNsco bu sene 1:öçmen ıretlrilmemiı ol-
8\&aı dolayune de aııımail•yh halçn fiili blr 
...ııntte de4Jldlr, 

Dıı nıemlclıttlerden TOrkl"" ecrbeat 1:llı:
men olarak 1:etmelı iati)'enlere S657 aayılı ka· 
oun hDkmOne tevhkan dofrudan dofnıya ma· 
ham lıoıuoloıtuklannca Tize vcrllmclı:te •e bu 
ırlbl ırGcmenl<ria meıkOr be7ct ve mQmesııl

lullc blc bir .alllıaaı bulunmamalıtadı.r. 
Vlıe verllmedifi bahaec!Oen Jbrahlm Kadri 

namındaki .. h11 tarafından lıansaloıl<ıh bllJ'• 
it bir m!lr.acaat )'apılmtı ve lıtndisinc ana• 
Talana ırelmd: lcln rue nrflmesl aıahıur(U 
cöıillınemlı alaa idi difcr ırlkmcnler .ibl bu 
tahu da konaolo• tarafından Tize werllmesl 
•up edudL 

Matbuat kanunu !ı!lkllmlerlne 1:llre bu 7a· 
rımıun ırareıeniıde neırinl rlc.a eradlm.., 

- Allah için söyleyin §tlll'DD 
neresi İneğe benziyor. 

Ondan sonra kendisi kalemi 
nlmı bir inek resmi yapmış: 

- l te inek bö~·le olur! demi~, 
tabii hütiin köylü dP imamı tAs
dik etmiş! 

TakDimcl 

,- Mevsimin Zaferi • 
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l&rı buılmıı mıdır, araraam bulur mu7um? 

c: . Bu proıramlar kitapçılarda aaııımu. ı- Bugün J(adıköydc • 

GÖNÜLLÜ 
ahraman 
TÜRKÇE 

GARY COOPER 

Maarif mndilrlOkleriııdea istenilirH elde etmek p E R A 
mllmk!lndUr. O 

S: Nn,.orlı 1:ıınte~rlna illa Yermek !<;in 
nere)'e oıllracaat etmeli, !lcret nelıadardrr 1 

C: Illnat ılrketlcrinden birisine mtlracut 
ataıetidir. lltn Gcrcti, illnın ttkhoe H hat· 
mine söre kararlaıtrnlır. 

Sinemasında 
Bayram mQnasebetlyle bily(lk 

Program 

::-==================================== SEVİl\ILİ HAYDUT BUGÜN 
ı· ...... :: .... .. ........ ·ı 
ıC•r~e 
. 1 Yazan : ANNIE VIVANTI l Çeviren: RÜVEYDE s.l.N~.N~~u-

-49-
~alcy hlz1, Gran Hotel'ln, 

'i bekUyen ve önceden çiçek
~ : aüslcruniş olan bir apartı
~ et"leştfrdi; sonra hemen, bi

:ı:ıoıtlarımw hazırlatacak o
~ ~ e.,.eııı: dostunu, valinin oğlunu 
~ ... ıu Ve hemen bütün eski şüphelerim 
~ kaıdığım zaman, E1iza sa- zail oldu· Emin ve bahtiyar, gelecete 

~(l,..ı>ıaında görundll: doğru baktım. s 11ltlar bl.rnz çıkmak istiyor- Evet, Kamarovsky beni seviyordu; 
ilhatten bacaklarının tutul- Kıımarovsky Alicenaptı. asildi, na
ı.86Ylüyorlar. Bayan mQsaade musluydu; bana olan tam iUmadı, o 
Ctıdilerinl ~ kar:ıkl bahçe- bazı kere sinirime dokunan itimadı, 

~ () !!)Un. bugiln, böyle sakin ve aklı başındQ 
l ~~· g6Ulr, dedim. oldu,rum bu nnda, bana, asil bir kal-
~: ile Granya ko~ak, beni bin yüksek bir armağanı gibi gcll
~ ~a geldiler. Arkalarından yordu. Ben de buna dalma lAyı.k ol-

).: .- "'lldU. Alçak sesle sordu: uuya, heyecan içinde yemin ettim. 
~ ıı.,. b adc eder misiniz Bayan, Bir yıla varmaz, bu asll centilmenin 
"\ b Urada bırakayım? kansı olııcııktım; onun adı Ue korun
~l!.faz fil gibi başımıza belA mu~ onun şerefi ile şerefiml kazan-
t.,eı, tantadaki para fdl. mış, onun aşkının limanında kurtul-

d evet, bırak, dedim. mtiş kansı. Tyoka, onda şefkatli ve · ,a.- onu odama göttlrdil, tu- ağır ba:ılı bir baba, küçük Granya'da 
~ <ıllıın üstune bırakt.ı. da sevgili biı kardeş bulmuş ola-
~~! ... • 

1 
cak"b .•• 

~, ~ çıkışını görmek ıçln Ellerimi göğsümün ilzerlnd~ lt~-
~eı- ~llttırn. Sokağın öbür yanı- ı vuşturd~m ve gö~e doğru ısessıı: bır 

'• ~~ ~tken, berclerlnl sallıyarak dua ile ıçlml çektim: Bir nedamet ve 
~'Yorlnrdı minnet duası. 
~ ~l!ıQ da kü çük ndımlıı yQrllyen Hafif bir gürültü beni sanıtı. 

e • olduğu halde koşarak, Odamô girip, beni arıyan Kama-
lirdiklerlnl gördüm. ro\sky idi. O zaman ben de girdim, 

ltı::kın ve dU Unceli yüzQmQ balkonu kapadım ve ona doğru git
eur' ısırıcı havayı ve omuz.la- tim. 
11ıı;l'şın ılıklıgını t.ndnrnk, bal- O, tuvalet masamın 6nllnde dur-

duın. muş, kara deri çantayı elinde tutu-

10f"du. 
Dalgın dalgın sordu: 
- Bu nedir? Senin mi? 
Pencerenin büy{lk ışılı merhamet-

rlzce yQzlime çarpıyordu; aarardJl:ımı 
duydum: 

- Hayır, benim değll, diye keke
ledim, 

- Bunu sende hiç i6rmemlştlm, 
dedi. 

Canta71 elinde evirdi., çevlrdl: 
- Büroya göndermeli. 
Ve zllt: yaklaştı. 
- Hayır, hayır! diye haykırdım. 

Hayır! Bırak dursun. Eliznnın'dır o. 
- E, neden Ellu kendi seylerinl 

senin odanda bırakıyor? 
Sonra, dudaklarınııo solgunluğunu 

ve titremesini farkederek, yaklaştı: 
- Nen var, yavrum? 
Ben: 
- Hiçbir şeY.. Hiçbir şeyım yok. 

Ant bir fenalık .. Dedim, ve ışığa ar
kamı dönerek, oturdum. Dizlerim 
titriyordu. 

O, hemen, eı:ıdl~e ve 15e!kaUe, üze-
rime etildi: 

- Fenalık mı duyuyorsun? 
Saçlanru okııyarak: 
- Bir 197 değil, geçer; dedim. dl· 

raı yorgunluk... Uzun seyahat .•. 
- Çlçelim benim!.. Gilverd.nlm 

benimi .. O kadar naı:lk ve narin kl .. 
Ve rlkka Ue alnımdan öptü, Sonra 

zili çaldı. 

Hemen bir garson çıkageldi. Kont 
em.retti: 

(DEVAMI V AB) 

w.ııııı1--• Meşşhur İspanyol Şantöz ve Dansözü---. 

iMPERIO ARGENTINA 

Ayrıca: 

ZORL A 

TAYYARECi 
Pek Yakında S O M ER Sinemasmdc Türkçe S6zlQ .. 

4/11/940 Pazartesi akşamı 
saat 21 de 

ERiN 
YELPAZE 

Ş A R K 1 S 1 Şehir Tiyatrosu artlsUcrl 

•••' ~~--- tarafından 

LALE 
SINEMASINDA 
Senenin rekorunu 

kınyor ....• 

Günün en mühim ilavesi: 
SON AKDENİZ HARBİ 

~--------------~--------............................................ ... 

Bu Film Bayramda 

SEKER BAYRAMINDA NEFİS BİR TORK FİLMİ 
GÖRECEKSlNtZ. 

AKASYA PALAS 
Dayandmu derecede KOMİK sahnelerle dolu HARİKU

LADE KOMEDİ. BAŞ ROLLERDE: . 
HAZIM - VASF I - C A Ri DE 

SAİD - PERİHAN - NECDET - KARAKAS - ELEF
TERİYA - REFİK - KADRİ 

BU AKŞAM: 

1 PEK ve SARAY 
stNEMALARINDA 

Haaaal bb e: Şehrimtzdeki CUMHURİYET 
MERASİMİ bütün tafsiltıtiJe 

BAYRAMI _____ .., 
ELHAMRA Sinemasında 



- -- . 

illi rti I "nı Çok Ze 
Birinci Çekiliş 

7 ikinci Teşrinde 
Bu planın iki hususiyeti vardır: 

1 - 5000, 2000 ve 1000 liralık orta büyüklükteki ikra
miyeler adet itibarile fazlalaştırılmış, aynca bu 
plana yeniden ve bundan evvelki planlarda mevcut 
olmayan 500 ye 50 liralık ikramiyeler konmuştur. 

5 O O Liralık 
İkramiyelerin adedi birinci ~ekilişte 90, ikincide 
150, üçüncüde 180 dir. 

r " un 

a~•',. 
'fut..,, 

,._\.\.R..A.,. 

30.QOO 

10.000 

10.000 

r1 

~rfip 
"illi P 1 U a H C 

u 

2 -:-- Planın ikinci hususiyeti de 47 tane teselli mükafa
tını ihtiva etmesidir. Teselli mükafatının esası 
şudur: Eğer bir biletin bütün rakamları büyük ik
ramiyeyi kazanan numaranın rakamlarına teva
fuk eder de, yalnız herhangi hanede bulunursa bu
lunsun bir tanesi değişik olursa o bilet teselli mü
kafatı kazanır. Bu suretle büyük ikramiyeyi ka
zanan numaraya benzeyip de yalnız bir hanesin
deki rakam ayrı olan 47 numara teselli mükafatı 
kazanacaktır. 

Biletlerin Değiştirilmesi Tarihine 
DiKKAT EDiNiZ. 

Devamlı biltelerin ertesi ayın ikinci günü akşa
mına kadar değiştirilmesi lazımdır. 

7 ikinci Teşrin 1940 ÇekiRşinde 

Büyük ikramiye 
3 O • O O O Lir r. 

.s 
60 

90 

:;oo 
~.ooo 

60.000 

10.000 

60.00o 

4s,OOO 

".)0.000 

ıs.OOo 

30.00o 

120.000 

2.sıo -----= 362.82~ 

3.000 

60.000 

20.000 

q0.oOO 

1sOOo 
30.00o 

30.000 

;o.OOo 
tSo·OOO 

3.160 
.-----:-: 
543.76;! 

8 

\ c; 

rıo 

180 

300 

600 

6.000 

6().00o 

Birinci çekilişin tam bileti 2, yarım bileti 1 lira
dır. ikinci çekilişin tam bileti 3, yarım bileti 1,50 
liradır. U çüncü cekilisin tam bileti 4, yarını bileti 
2 liradır. 

PICinı Tetkik Ediniz 
Her çekilişte biletlerin fiatı ile beraber ikramiye
lerin hem miktarı, hem adedi arttırılmıştır. 
Yani şans ihtimali her çekilişte çok daha fazladır. 
Bu plana göre talihlilerin miktarı artacak ve bu 
talihliler ayni zamanda miktarca daha fazla ik
ramiye kv..anacaktır. r miyel • rn 

. -
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ARLC>N..:
~~~· ·:.iJ-~m~mtmnc~N~ 

P ı r 1 a n t a la ve E l m as 1 ı ~ a at 1 a r ı n 
k a P a la ve a ç ı k ş e k ı il e r t 

~~ 
SATIŞ DEPO~U: Z. SAATl\L\N Sultanhamam Camcıbaşı han 1 inci kat 

Satış yerlerı: İstanbul, Bahçekapı üç kardeşler saat· ticarethanesi 
Ankarada: Anafartalar caddesinde N. 25 A. Güngenci 

lzmirde: Balcılar caddesi 225 :M. Fevzi Kaşlı ~~ 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
VekCiletinden: 

Sıhhat ve İ~imai Muavenet Veklletine merbut Ankara kinin 1ı:ompdmha-
11esinde iki~er buçuk lrilohık teneke kutular içinde bulunan "202 kilo "690 ! 

tannat dö kinin kapalı zarf usulile satılmak üzere münakasa~ konma,:· 
ar. Tahmin edilen bedel "6080., lira (70) kuru, olup muvakkat teminat 456 lira 
5 kuru$tur. Talip olanların fartnamesini cönnek üzere lstanbulda Sıhhat ve 
çtimai Muavenet Müdürlüfüne ve Ankarada Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve-

eti Hıfzıssıhha İşleri Dairesi Reisliğine müracaat ed;lecektlr. 
İhale günü olan 5.11.940 Salı günü saat 14.30 da Sıhhat Vekaletinde topta-

cak komisyona müracaattan iliin olunur. 6821 - 9970 

_.ihtira ilanı -
"Müteaddit yüksek tekerrürlti 
Tele!oı. tesisatı., hnkkında alın
mış olan 29/ 4/ 940 günlü ve 2847 
sayılı ihtira beratı, "Elektrik 
Silı.geç vasıtalaTının kurulması 
tertibı,, hak.kında alınmış olan 
29/ 4/940 günlü ve 2848 sayılı 
ihtirıı beratı ve "Ayni zamanda 
Yilksek tekerrürle nakledilen ve 
alçıık tekerrürle nakled ilen ma
lıiınatı birbirinden ayırmağa 

Kapalı Zarf Usu61e Eksiltme ilanı 
Kırklareli Daimi Encümeninden : . 
Kırklareli - Babaeski yolunun 19 + 000 - 27+ 000 ınct ktlometrelen a

rasında musaddak 241.57 lira 28 kuruı;luk keşiften müfrez "16000" on altı 
bin liralık kı smın tanıiratı esasiyesi işine istekli çıkmadığınfdan ul~rtn~~1~sinde yapılan tadilat üzerine mczkii.r i, yeniden ve kapalı zar uı e e 51 -

meye konulmuştur. 
l - Bu işe ait şartname ve evrak şunlaTdıT: 
A - Eksiltme fat"tnamesi, fenni ve hususi prtname 
B - Mukavele projesi 
C - Baymdıdık işleTi ıenel prtnamesi 
E _ KeŞif ve metraj cedvelleri proje . _ .. 
l nl b artname ve evrakı bil~bcdel Ktrklarelı Nafia mildudu-steye er u ş 

tünden alabilirler. • .. _,., ıs b 
2 _ Eksiltme 12. İkinci tcşrın. 940 salı guuı. saat oı:ı eşte Kırk-

lareli daimi encümeninde yapılacaktı::. 
3 Muvakkat teminat 1200 tıradır. 
4 - l b t · attan maada isteklilerin eksiltme cünUnden aekiz cno 

- ş u emın d k b · · · l ld ·· ah 
1 K ki ı . -12 etine müracaat e ere u ış ıçın a aca an mute -

evve ır arcı vı .. y "L' ·1 · l"- el dii 
h"tJ'k 'k 2490 ... yılı kanun mucıwnce verı mesı ~ım ı en er ! ı vesı ası ve .... 
vesaik ibraz etmeleri. ,. - dd • ·bi u 

S _ M h b · umumiye kanununun 83 uncu na esı mucı nce m -
u ::ı.ae eı b"l ' d (3000) .. b" ı· L-d hh"d · d • · temı' nat muka ı tn e uç ın ıraya .... ar avana tea ı c uae c cceıı 

verilecektir. d "k" · dd d ı t b• 6 _ T klif ktuplan yukar a ı ıneı ma e e yazı ı aut en ı~. aa-
1. ke d mKe idareli daimi encümen Tiyaııctine makbuz mukabılındc 

at cvvc ıne a ar rr 1 ·t...: • dd d -• 
·ı kt' p ·1 gönderilecek mektup arın ı .. ıncı ma e e yazul saa-

verı ec-e ır. osta ı e .. h .. il · · L- tıl b 
k d 1 • 1 1 ve dı" zarfm mu ur mumu e ıyıce .... pa mıı u-te a ar ıe mı, o mas ~ . . 

1 ,,,_ d p tadaki cecıkmeler kabul edılmez. 
unması ..unn ır. oa 1 .1 b · '--'·'--da -• 7 _ 13.lo.940 tarihli Ulm ve Tan gazete erı e il ıo ..........,. yapuan 
ilin hükümsüzdür. (10026) 

' ' Devlet Denizyolları işletme 
idaresi ilanları 

,--M A K S i M-"" 
San'atkar Bayan 

SAFiYe 
Hastalığı iyileştiğinden bu akşamdan itihareO 

seanslarına başlıyacaktır. Tel: 42633 

Matbuat Umum Müdürlüğünden: 
Türkiye Radyodiffiizyon Postalannın TüTk Musikisi Heyetinin 

yeniden tanzim edilceeiinden bu heyete girmek iatiyen saz ve td 1" 
klrlarının Tcşrinisaninin 8 inci Cuma cünü Anltarada Başvekilet 

Umum Müdürlüiü Radyodiffüzyon Müdürlüğünde t~ekkül edec~~ 
hasıııs komisyon huzurunda aaat 10 da yapılaak olan imtihana C1~1 
üzere i1$ağıda yazılı vesaikle Teşriniaaninin 6 mcı gününe kadar 
Umum Müdürlüiüne müracaat etmeleri ilin olunur. 

1 - İstida - Türk müzik heyetinde almak istediii 
beyan edilmeıi lbundır. 

2 - Nüfus tezkeresi •en tasdikli bir surctl 
3 - Hüsnühal vuakası. 
4 - Sari haatalılı:lua müptell olmadığına n vaznflll .ı murıt 

ifaya mtni olabilecek bedeni ve akli 4nza •e ~sta.lııw.19 'UlalQl 
llladıfma dair heyeti adı.biye Taporu. Jf 

5 - Tucemeibal varakasL Tahsil derecesi ile evvelce balundO, 
metler lı:nıaca •e halen ne tıibi bir vazife ile i,tical ettiii pazılacakt' ~ 

6 - 6 X 9 eb'adında, açık ba,la ÇJkarılmıı ve ıiyab farla.k kil' 
sılm11 6 adet fotoiraf. (10297) 

l\falatya Pamuk Deneme, Islah ve Üretme 

ŞiRKETİ HA YRIYEDEN: • 
mahsus tertibat,, hakkında alın
mış olan 29/4/940 günlü ve 2849 
sayılı ihtira beratı bu defa mev_ 
kli · fille konmak üzere ahere 
devril 1euğ veya icar edilece-

Çütliği Müdürlü~ 
G ·ı . · de ı 70 lira ve 140 lira Ucretli doktorlaklar münhaldir. Muhammen 9SO lira kıymetli PJat marka çift toplu bir adet çrrpıf emı erımız .. kümJ' • 'b' b - t " al bil ·ıı 
3656 sayılı teadül kanunu hu. en .. m.~cı ınce ~ ucre .1 a e- ıi satm alınacaktır. İıtektiler 71 lira 25 kuruş teminatı muvakkate ı , 

k r ha. ı--,arın 7 Tı. Sanı 1940 ıunune kadar ıdareımz Zat İt. 940 Teşrinisanisinin dördu··ncü Pazartesi ıünu- ••
9
t ıs de Malat"" ~ ce evsa ı ız o~" . · ı bl lik .. tl (1037S) .... ı-

leri müdürlüğüne bütün vesaıkı e r te muracaa arı. düriyetindeki komisyona müracaatluı. 
Bayramın Üçüncü gününe müsadif Pazar günü 

adi günler tarifesinin tatbik olunacağı sayın yolcula-
I l lnden, talip olanların Galatada, 
ı İkt.ısat hanında, Robert Ferriye 

müracaatlan ilin olunur. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~l!'!!"~!"~!!"~~ll' . Sartnam_e rnezkUr müdürlükten istenilir. Talipler teklif edec~'cle~ 
_ ~n ~vsafnıı ıhaleden evvel bildirmek eartile telırafla ıartnamedeki 11 nr.=t ...... , ·resınde müracaattaı kabul edilir. (10133) 

" ........... ı 
Artvin icra memurluğundan : ı 

nrnıza ilan olunur. • • ....... ı ı -----------~-----------------_.. 
--• BAYRAMLIK ÇİÇEKLERİNİZİ PAZARLIK ILANI 

İstanliul Nafıa Müdürlüğünden : 
7.11.940 tarih Perşembe günü saat 3 de İstanbulda Naha Müdürlüğü bi

mda eksiltme komisyonu odasında (2498.45) lira kCJif bedelli Topkapı _ 
iJivri - Küçükçekmecc köprüsü karşılafjma mahalli inşaatı pazarlık usulü 

ile eksiltmeye konulmu:;tur. 
Mukavele, eksiltme, Bayındırlık ieteri genel hususi ve fenni fartnamele

td. proje keşif hulasası ile buna m!iteferri diğer evrü dairesinde aörülccektir. 
Muvakkat teminat (183) liradır. 
lsteklilerin en az b ir taahhütte (1500) liralık bu İ$e benzer iı yaptıtına 

Jaalr idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Naha Müdür
ufiindcn alınmış ehliyet ve 940 yılına ait Ticaret Oda&l vesikaları ile aıez-

r saatte gelmeleri. (10126) 

~lacakl~ Artvinin Sirya .. nahi- . . -ıthane _ Maslak Ayazağa iltisak yolu inşuu ka-
yesıne baglı Zeytinlik köyunden Alıbey ~yü - ~ige e konulmuştur: Keşif bedeli 791S6 lira 33 kuru, 
Ahmet ve Mehmet Çelik taraf- raır. 1~ar: u~uJ~Ie 5~~~lt~a~rr. Mukavele, eksiltme, Bayındırlık İşleri Genel, 
lanndan Artvin asliye hukuk ~e 1 

t em;na ~ t ameleri ke$if bülisası ve buna müteferd di(er evrak 
mahkemesinden istihsal etmiş 19u9su~. ve enruk 0b!1r. nde Vil&~et Nafıa Müdürlüğünden verilecektir . İhale 

ldukl '\ .. ruş mu a ı ın • • ı1 T r l · 
O arı 5-7-940 tarih ve 28.96 15111 1940 Cuma günü saat 15 te Daunı Encümende yap . aca~r. a ıp ~nn 
sayılı katileşmiş ilan mucibince ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihinden aek~z cun evvel Vı!L. 
425 lira 65 kuruş asıl ve 44 lira yet Nafıa Miidürlüfüne müracaatla alacaktan feonL eh.lıyet ve 9~0 )'llma 
27 kuruş masraf ki ceman 469 ait Ticaret odası vesilcalarile 2490 .numaralı .~anunun tarıfatı çevreıı_nde ha
lira 92 kuruş vermeye borçlu nrlayacaklan teklif mektuplannı ıhale ~nu saat 14 e kadar Daım1 En,. 
Siryanin Zeytinlik köyünden Ö- _c_üın_en_e_verm __ e1_e_ri_w __ nnd_ır_._<_ı_o3_4_s_> _________ """.""'.""".""'.=:-:-
lü Mehmet bı Gülsüm ve oğul- ~ Dun·· yanın Mecbur Şekercisi ----.. 
lan Ahmet \\'!! Rüstemden tahsili " ~ "' 
haldanda iCt"a takibinde bulunul- A LI • M u H ·ı D D •ı N 

~-----ııııııı111ııı.. J ~- S A T 1L1 K muş ve borçlulardan Rüs'temin 

' ' 4lı. ôtedenberi tebligata salih ika- c 1 B E K 1 R Emlôkiş 'in Takvimi Gayet Sık ve Lüks bir tanda metgalu bulunmamış olduğundan H A 
__,..,......,., • --~------· ·~ imal edilmiş yemek, yatak .. -e icra emrinin ilinen tebliğine ka. 
Ramazan: 29 Perşembe çalışma odalanndan mürekkep rar verilmiştir. 

İftar l7,7 • İmsak _4 ,50~ muhte$em Apartıman me!~tı İlan tarihinden itibaren yedi Merkezi: Bahçekapı; Şubeleri: Beyoğlu, 
...____... - satılıktır. Beyoğlu, İlk Belediye gün içinde borç ödenmediği ve Karaköy, Kadıköy 

ÔiLAKIŞ, alıcı ve sa.tı~ıların sokak 5 No. Küçük Tünel hanı- itirazı varsa gene bu müddet 

en büyük rehberıdır. 1 - mn 4 No. ya müracaat._, içinde itiraz edilmediği takdirde Bayram Günleri Al'!ıktır 
a.ıatasar:ı1 L1se!I ktırsısı No. Tabip ve Rc,riyat Mild!irii ; &iiiın ozM;jf cebri icraya dtvam olunaca~ı 

1 
. 3' • 

._ _ _:1;,;.fl4;._,;.T,;;el.;,ef;_o.n•••4•9•0•10 __ _. GuctccilikvcNc! rb'u T.L.Ş •• TAN Maıbnsı ilan olunur. (103) '----------------·]·------r 

187 4 de tesis edilen şehrimizin tanınmış _.
Beyoğlu, istiklal caddesinde B A K E R mağaF' 

s A P li'°N301C0·A K ı ~ 
Çiçek mağazasından gaptırmız. Tel: 1016~ '---•Hiç Bir Yerde Şubesi Yoktur. •a""'ll_y-.... ....-. 

Harp Okulu Komutanlığından: .Al 
1 - Aıatıda yaztlı ıarttan haiı okurlu, Harıı Okuluna almaca~; 1 
A) Ankarada bulananlar doinıda.n dofruya Harp Okutana. ArıP',4' 

clııde bulwwılar bulwıduklan yerın Askerlik Subeleriııe m~t 
lerdir. r' 

8) Kayıt •e bbaJ muamelesi Z0/10/940 dan itibaren 31/IL KJ/1 
bine kadar devam edecektir. 

2 - Giriı Şartlan: 
A) Tilrlı: ırkından olmak, 
B) Lise bitirme •e olgunluk imtihannn •ennf~ bulunmak. 
C) Tam te$ekküllü Askeri Sıhhi Heyetten (Harp Okıdwıa ıtret> 

.Sıhhat raporu almı$ olmak. 
D) ti : 23 yaşmda ba'-lt. 

11
1 

E) Difer ;ıartlar Askerlik Subelerinden •e Harp Okulundan lıi't'~oıf 
(1330 -


