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Bedri Ed~ 

r 
Memleket miidaf aası en laa· 

melli ı·azife olduğuna göre, her 
Türkün bütün iyilik kuvvetini 
"• gola hauetmesi gerelctü. 

• • 
(Şerhi 2 acı ..ı.lf•••••) 
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bayramın telkin 
Telefon: 2 O 5 :? O 

Telr. Ta.'fririefkir htanbul 

ordusu Milli kahramanca 
dayanıyor 

General Papagos 
ettiği hakikat • 

Düıe AnlıaraJ 

oe bitiin Jlart-

v. l B ta boyr•m 66· n..ra namına aş- j z.L L! , 

:JullC 111r ••ı • 
kumandan flekilioldu 

1 
u. 6 • f: t i •• 

Yunan gazeteleri-1ı 1taı1nn ••owili 

Eğer ltalga, ölmige 
karar wrmiş bir 111illeti 
genmiytJ muvaffak ola
bilirse bu onun asırlar· 
ti an b. r i kavU1am•tlığı 
ilk oe şaganı hayret bir 

t'11nan/1/GT, /ta/yara hücamur.a muJıa11em•t elnıekt l dir/er. zaferi o/ar, 
11.,.;ıa Ar11a11atluAı - Yunan ltuJaJana göıtermclıtcdir l diyorlar_) 

~~· telif kuvvette talyan kıtaa-

orJum•sa olan 

m11Ao66•t O• 

1 itimatlının tclı· 

ror t • y I ti i • • 
oeail• oltl11 

• 
Bayram 
neı'e ile 

~an .. c teebn
1
:.&.: Berlı .. nde \ İ 1 

tn..'::.~DIL: 30 (A.A.) - Gecik- Türkiyenin tı, kendilerini şiddetle mü-
-....- dafaa eden kıtaahmıza taar-

l unan orduları başkuman müdahalesinden ruz etmekte devam ctmiş-
~blıiı 2 numara ile 28 bi- k 0 rkU1UY 0 r lerdir. Muharebe hudut .bat-
~iteşıiıı akşamJ tebliğ e - tı üzerine inhisar etmiştir. 
... Yor• 1 Pazart~i hütün aiin muh-/ fDevtMM nlıf/• ı, ıütuıt ' d.") 

Ankara, 30 (A.A.) - Yur • 
dun her tarafından gelen telgraf· 
lar, Cümhuriyetimizin 1 7 nci yıl
dönümünüo büyük l'ezahüratla 
kutlandığını bildirmektedir. Bu 

-......._:_ . 
----~~~~.----.-... 

(0.vamı sayfa 1, ıUtuıt 1 de) 

ta .. ..... lttın ıazısı ... ······ ........ . 
Yuaaa 

YENJ 
K0ŞAT 
RESiMLERİ Su ve Elektrik 

mulrayemetl 

ı~Yanlar, Yunan ceplaesin~• 
bir baalua harbinden bekledık
~ "eticeyi elde edemediler. Ne· 
t& Lelcle et.isek ıöyle dunun, ha!· 

""dut iizerinde aikre deier bir 
-...._ffakıyrt bile kazanamadılar. 

Yeni yapılan tesisat sayesinde hem bol suya, 1 

hem de bol elektriğe ~avuşuyoruz 

Jt.n,uki bulun harplerinde u
:_ ,rece yanaı ültimatom verip 
~ olur olmaz da barekete ıe
~ elde benber ilô üç cün jçinS; taarruz edilen memleketin 
'- •ernet kuvvetini kırmaktır. 
-..'...~ •uaran ltalyanlarm Yu· 
L......,._na ansızın bücum ederken 
~~larmda yanıldıklanm kabul 1 
~ lbımgeliylM'. Zira ftalyan· 
~ • Yunarüatana kartı taarruz 
' aylardanberi hazırlandıkları
~ tayet eıaslı askeri plinlar 
._ b~Iarına, hudutlara en İyi v11 

1 '-~ernmel silitilan y1idıkları-

1 ı 

tJtiPhe edilemez. 
"-d ç ~iin evvel gazetelerde, Ati. 
~ak·ı· ltalyan F..lçisinin r.abaha 
~ 1 uçte M. Metaksası yatağın
"• .. kaldırıp ültimatom verdiğini 

1 
" liç ıaat ıonra da İtalyan kuv-ı 
>:!Jrinin taarruza geçt-ğini oku· 
~ ~': herhalde bu ini taarruı:- 1 
>iilc hıç delilse ilk günler için hü- I 
~ harelı:etler. ve büyük netice-, 
~e•ehhüm etmiılerdir. Topye
~u devletlerin, bu harbin baş· ------.......,;--

Vaii miuıfirlerine yeni t#!rfth lıauır2/arını '"~diriyor 

~ cın~anberi tatbik ettikleri • • 
\t~b"' ıdi. •ııe bu uıulün bu defa . Peta 1 n , 1 n 
~ tı topraklarmda bafanlama. 
~ 0lına11, 1talyanlarm aylardan- Valinin beyanatı 
~Pb~.ları hesapl8:'°da yanıl • n u t k u 

1 t ı goıtermektedar. Sildhtnraga clektdk fabrikasındtlı kazan dairesile Belediye Sular ldw.· ~ '!ilan millet~ çok haksızca, 1 
bir bu~uk M•nedenbeı·i inea cdilml·k~ 1·csi taraCın2an 1'~ransad~n getirtilc-lf~ 

1

1\aafıızca maruz kalmıf ol· 1 te olıı.n 2.5 bin kllovJ1L kudl'cliı1<lekı (lh'l'frını SrTlııfe f!, s11fıııı 4 dl'!) tİddtı bıı gece yarısı taarruzunu Mare,al, Hitlerle 1 

-------
Hav,. 

•• arbi 

50 Alman 
mavnası 

yakıldı 

Kiel fle Breme tez
gahlarındaki gemi

ler tahrip edildi 
Londa, 30 (A. A.) - Dün, 

muhalif hava şartlanna rağmen, 
İngiliz bombardıman tayyareleri 
Almanyada bir takım askeri he -

1 deftere taarruz etmişlerdir. Bu 
meyanda, Berlin mıntakasında 
Jcain bazı hedefler de vardır. 

Diğer taraftan, salı gecesi Al
manyadaki deniz tezgahlarına 
k.ar~ı yapılan bombardımanlar 
hakkında şu tafsilat verilmekte -
dir: 

Haınburg, Breme ve Kici' de 
İn§a edilmekt~ olan harp gemile

(Devamı ıay/a 3, .titun 1 dt) 
•t en tayanı takdir bir metanet G l 3 
~ c~•retıe kartılamııtır. Bqve- mülakatını anlattı a atasa •a' 11 • 
~ . Metaksasın, hudutlarda ye •Öyle dedi : 1 1 '3 
''i~kta olan Yunan ordula- ~ 

"-i ~ıtaben neırettiği emri yev· "Şimdiye k;d~;-,,~ba lisanı "C'ene •balıç~ -~ ·~Yahnı, hukukunu ve fere· r ~ 1 
1 

~ ~lldafaaya azmehnit bir mil- kullandım, şimdi şef r -
~ İd~Yık kuvvetli ıö~Jeri mubte- lisanı kullnnıgorum,, 
ıı... ~· M. Metakaas Harbi U · ., <Vııtan> refikhui:ı:in koyduğ'u ku-S,::11tı11 l Yichy, .. o (A.A.) - Hııva" bildi- . . _ b h t d d <'a --it ecrübeıi ceçirmiı, değerli . pa ıçın dun Fener a çe s a ın u • • 
.._ erıc.,..L_ t" Bö' 1 b" nyor· . • latasanıvla 1''enerbah~e takınılan ,-,..d uıarp ır. Ye ır za • l\lıırcşul Petuln, buı;un oglt"len · 

3 3 
be be klll lı ~ a .hükumet batında böyle soııra ı:ıdyoda bir nutuk iıylcnıtş kın-şıla~tılar vt- • • ra re < • ~tli bir askerin bulunmu, ol- ' . . k" lıır. 

~ 1 11t Yunanistan için aynca ve dcnıı§tır ·ı: 1 Maç umumiyet itibaıile, bilhas~a 
ıw ..... "'""vet temin ettiiine ,üpbe Fransızlu. .. A.I 1 ikinci devrede htı\'ecanlı geçmiştir. 
~"-ea. Geçmı JH'r~eınbe gıinıı ' ıııaıı ş~ıı-ı İlk haftavm Fencı:bnhı.:l'lilrrin daha 
~ "'l ·ı b ı t Bu hulıuır, & 11 • • • tıİıı. • • '1etaluaı, orduya bı"tabe • sn yesı e 

11 u~ um. . ' ·v' güzel anlaşarak Galatasaray kalc.qj. 
;:"'Cl " nitlet· m·nnıtırclı cııdışelcr clol{urdıı. • L-~, 1 llnanlıların, taribin hiçbir 

1 
• ' • • 'ne yaptıkları ımıııtazaın akınluı· leh· 

~-~Yl'ind Bu hususUı sizlere h:ızı ızııh:ıL ~cı ı•ıı· Iikeli olmakla beraber Faı ukun e • '- L e kanlarını son damla11 • '-"e bor•·luvum. 
'i ~da k • " " " ncrjik oyunu gol yapılmasına her an ~ r a atmadıkça silahlarının Galip ve mağl(ıp araıımda bu i1k nıiıni olmuştur. Sağdan kiiçiik Fikl'e· 
lt ict· d~n alınmadığını söylemek- buluşma, memleketimiz için ilk kııl· tin ortaları, Niyazi ve Yıışnl'ın Meli· Clld-.t Ilı bu ıözler hakikate uygun kınmadır. Fühı·erin davetine l!erbl'st- he gönderdiği eşapc paslar an IİI· ~ kadar, Yunan kuvvei ma- çe icabet ettim, Bunda J<'ilhr~r 1ına· civeıtlilcrin dnha l'ahat, açık ve şu. 
lfit. ~1İni Yilkıeltmiye de hadim. fınrlnn hiçbir tazyik, hiçbir d!.ktat urlu oynamalarına ynrdım edlyoı·dl:. 

\t yoktu. Memlekctlerimiz arn ında bir ) 'ine bn eşapelerden birini kapan ~~ti 'Yunanilllanın nüfus ;ti- işbirhğl bahis mc\-zuu edildi. İşbirll· .Melih, Galatasaray kaleııinc ıloğrn 
._)lf • lcarıısındaki dÜfmandan ğini prensip olarak kabul cttlnı. Bu ortadan aktı. On sekiz üzerındc Sa
~~ 0~duğunu biliyoruz. Fakat işhlrliğinin şcıaiti bilahare mfizakf're !imin şaıjına hakem favul v<'rdl. T~
~~·~•Ya hatbi de ispat etmiıti, olunacaktıı. s:ıdın çok güzel bir vuruşu t~kıınıııa 
s.__~. yalnız adet faikiyeti ile Bugün F'ransaııın selümetını bek· ilk golii kazandırdı. Bu goliln Gnla-
~ ·~Z. hele ıerefini kurtar. (Devamı sahife 3. ıittun 8 d~I tasarayı biraz lıareket.e gethcecğ.i ü-
~et~ın Ölümü göze almıı olan mit edilirken, sarı kırmızılılar daha 
~ı er kolay kolay mağlup edi. kında nice zamanlardanberi ha. ynva~ bit· tempo tutturarak ve bid· 
\'il~ zırJandığı an!aıılan siyasi planları 

1 

biılcrile anla;ımnkta rUoWk çrkorck 
L~I e kadar geçen vukuat, altüst etmiJ olacaklardır. Bu da uk 11 ediyorlardı. 
~ l:tii '.-t0rnıularımızın geçirdik- cidden ıayanı temennidir., Çünkü Tııblatile bu «Can.sın hüı.:unılaı"la 
~ lu .... ~t!b~nda, M. Metak. nihayet aylardanberi bütün dün- netice almak çok ıcüt.tü. Galatasaray 
~Jaıedıcı cıbı, ( dlinya~ bay. yayı bizar eden feci tahakküm •· gelişi güzel oyunile Fener kaloııınl 
~akacak) İfler yap~lan kınmm artık bir yerde durmuı tnzyik ederken. Fikret Galatasaray 

~lırnıaktadır. Herhalde ve kırılması limndar ve bu _. sec 1 kalesine doiru 1ol aW.ı. Solaçlia a-e-
t.a ...... tecarisi o...... çj dıai tcqMl B .... _... Wr po- Jlf fG~ 1ane 111ıa &"fb • ...raJrM Ni,. 

İİİİiiiiiiiİİİiİİİİİİİİifliillili 

• A 

1 f Hl"i.viiVe~""' 
Mısırda ve Uzak 

Şarkta son 
hareketler 

r;, Yazan: :J 

ı 
Eeki Ordu Kumandaalanadaa ı 

Emekli General 

Ali Ihsan Sabis -
Ha v;ı lnuharebclcri ve deni?:ler

deki gucrilln, kü\'ük harp ayni 
tarzda devam ctmckteıtir. İtalyan
ların Erltrç'dcn veya Somalic'den 
Arabi-tan Yarımndasını aşarak 
Ra ra köı fezlnde, Balıreyn ada
larıııdnki petrol kuyularına ve 
depola ı ıııa havıt bombırdıma111 
yapınnlın ı ve hnsıı.r vermeleri 
dikkate Uiyıktır. Kmldenizdeki 
İtalyan tayyareleri, de_tı-oyerlıırı 
ve dcııiuıltılıırı arada sırada bu 
denizden geçen İngiliz rıakli:re ks. 
filcleı ini taclı ediyorlar. Birinci
teşrinln 21 inı:i ~ecesi de böyle 
bir hadise <ılmuş ve Cak11t bu de· 
f:ı Nulla isminde bir İ~Iyan des
troyeri karara oturarak imha e
dilnıiıtir. 

(Deı·amı ıalıife 8, ını.lıuı 5 dr) 

Kennedy · 
Roosevelt 
lehinde bir 

nutuk söyledi 
Nevyork, 30 (A.A.) - Ame

rikanın Londra Büyük Elçisi Ken
nedy, bu intihapta Roosevelti tut
tuğunu radyoda verdiği bir nu -

(Dtıvawu &011/. 3, siıtuıı 7 de) 

Atlatılan 
kaza ve 

Bir teıekkür 
Silivri linumında yükbotalt

makta iken ~5/26 pazar se -
cesi aon derece tiddetle esmİytt 
hatlıy.-n lodos fırlınaıınm zo -
rile, bütün gayretlere rağrnela 
a~ınimiz battı. 

O esnada istimdat sealeri • 
mize ,titap eden ve cece saba
ha kadar bizim selametimiz İ· 
çin fevkalade çalıtan Silim 
Liman Reisi Rahmi Aydınlı._ 
aldığ• tedbirler sayesinde ço. 
luk çocuk •hibi yedi tayfarms 
muhMkak bir ö)ijınden kutta. 
rı.lnu!lardır. 

Bizzat Liman Reisine ve o 
müthİ4 gecede bayatlannuzna, 
azgın sulara karıtmaıına mini 
olan ve beşerin kuvvetindeıa 
ziyade metanet ve ceıarelte 
çalııan ve kendi hayatlarını İl
tihk.,- eden Havuzlar idaresi
nin Pirizman kaptanı Hüseyia 
Onaran ile, Silivri denizcilerin
den Kemal, Cemil, Sıtkı .,,,. 
Ahmet Denizci'ye alenen te • 
tekkürü borç bilirim. 

Silivride, Bartın lima -
nma menıup Kar&. 
Mebmedin 29, tonluk 
Gölciilı: motörü kapta. 
nı felaketzede Salila 

Taıtan 

Bugün 
3 ncü aahifede 

Aflrupa medenigeli 
gıkıli.gor mu ? 

Peyami SAFA 



Sahife: 2 

[ ~Allı~ID>A.W~~ Jı l'İİkuyuc~ 
1 

· mektupları 
Arkadaşımız Erzincanda : 4 ----

Su ve Etektrik 
Yeni yapılan te•İsat sayeainde hem 

bol suya, hem de bol elektriğe 

Binlerce 
•• 

goçm~n 

1 . Şe~er bayra~. 
g e 1 Y 0 r Bugün Şeker bayramının Jca· ••••••••• 1 •••••••••• ·.............................................. Fı·yat Murakabe 

Yeni Erzincan 
yükseliyor! 

-·-·- sıdir. Yarın Şeker bayranıı~aarrıı· 

Birkaç giindenberi arkadaşımız Kandemir'~ 
şark ve htwalisinden göndermiye başladıgı 
güzel yazılarım. okuyorsunuz; bugün _de 
aşağıdaki. satırlarda geni Erzincanın nasıl guk
xldiğini göreceksiniz. 

A [ Resim hiç bir yerde ] Müıtaltb•l Euincanın planı latlfar etmemı,tır. 

_Yıkılan ıe-· Yazan: meden çalıştığı 
hirle muvakkat ı bir meydanda 
kasabayı gördü ~ buluyoruz. 

nüz. Şimdi gdi-lm••••••ı•••••r Çukurlar kazı
niz de iki ay ev- lıyor, arabalar 
vel temeli atılmış olan 
aincan) ı tanıyınız. 

Yeni Erzincan 1 

{yeni Er- f boşaltılıyor, tuğla. kiremit taşını
yor, tahtalar biçiliyor, bir faali

için için gülümsedim. Bu kadar 
çabuk) .• Hele dünya buhranı de
nen ve sürüp giden bu karmaka
J'lflk günlerde, Anadolunun bu 
qpk köşesinde yeni bir şehir kur
mak 1.. Haydi canım, bu hayale 
)ıiınj inandırabilirsiniz ki) 

Evvela mükemmel bir ıehir 
pllnı gösterdiler. Nafıa Vekaleti 
tehircilik mütehassısı Celal Ulu
aaıı tarafından yapılmış olan bu 
beni Erzincan) p~nı cidden ııey
l'İne doyum olmıyan bir güzelliği 
haiz ••• 

Evet güzel, pek güzel, dört ba-
11 mimur bir plan ... Fakat niha
yet bir plan değil mi) 

Bana, yannki Erzincanı gözler· 
de canlandıran bu nefis tabloyu 
teaıa!JR ettiren, Kızılayın Erzin -
candaki İftFlahna memur yükııek 
Mimar Nihat, tereddüdümü seze
rek, gülümsüyor: 

- Niçin öyle bir tuhaf bakı -
yorsunuz. diyor. l~te görüyorsu
nuz ki viran olan Erzincandan üç, 
dört kilometreden itibaren şima
le, Spikör dağı eteklerine doğru 
yeni Erzincan başlıyor. iki yanı 
büyük kavak ağnçlarile süslü o -
lan Trabzon şosesi de yeni· şehrin 
ana caddemni teşkil ediyor. 

Elimde olmadan, gayyur mu
hatabımın sözünü kesiyorum: 

- Şuna (ediyor) demeseniz 
de, (edecek). deyiverseniz, hem 
de, bu gidişle kim bilir ne zamarı. 

Mimar Nıhat, nşkından şüphe 
eden bir sevgiliyi nasıl inandıra
cağını şaşırmış bir a ık tehalükile 
)'erinden doğruluyor: 

- Ne diyorsunuz Allah aşk1nı
za}.. Başladık bile... Kalkınız, 
kalkınız. gidelim, gözlerinizle gö-

yettir gidiyor. 

Yer yer yükselmiş yapıların ça
tıları kuruluyor. kiremitleri döşe
niyor, kapıları bacaları takılıyor, 
camlan yerle~tiriliyor, 11vaları ta
mamlanıyor .. 

- İşte, Türkiyenin ilk modern 
mahallesi kuruluyor. Plan4 ce • 
nubu garbide yer alan bu, yeni 
Erzincanın Kızılay mahallesi; iJk 
okulu, hamamı, çam&Jlrhaneyi, 
çocuk bahçesini, parkı ve beton 
caddeleri ihtiva etmek üzere 90 
paviyondan ibarettir. Bu paviyon 
lann her birinde bir aofa, ~ir mut
fak, bir hala ve iki odalı altı a -
partıman vardır. Demek ld bu 90 
pavyon, 540 aileye mesken ola -
caktır. 

Pavyonlan geziyoruz. Dünya
nın bilmem ncrelerindeki tecrübe
lerden istifade edilerek kurulmuş 
olan bu binaların, daha ilk bakış
ta, süsten -ziyade kullanışlılığa, 

pratikliğe ehemmiyet verilerek 
yapılmış oldukları görülüyor. 
3, 75 X 4,75 eb'adındalti bütün o
dalarda Erzincan kışını karşılıya
cak şömineler yapılmış ... 

Yüksek mimar Nihat anlatı -
yor: 

- Harnp olan Erzincanda a -
yakıa kalmış tek tük ynpılar; ek
seriyetle i kelcti ahşap ve aralan 
kerpiç dolu olanlarla, temeli ve 
duvarları kargir bağlantılı olan -
!ardır. Bu tecrübeden de istifade 
~dilmiştir. Esasen yeni inşaat, Na
fıa Vekaletinin ulzele mıntakası 
için neırettiği yeni talimatname-

Komisyonuna 

Kurnaz satıcılar ko
misyon kararlannı 

•asıl tefsir ediyorlar? 
Aksamyda ,5ekerci sokağında 

25 nıwıaradcı oturaıı karilerlnıiz

dew öğr~tıııeıı Ziya Gokçenden ıd
dığımu l>fr nuktııptcı denüi11or 
l."i: 

kavuşuyoruz Sıhhat Vekaleti bunları vuşuyoruz. Cümlıuriyet. ~ar )ca• 
na ~ulh ve müsalemd açın eaırı•· 
vu,tuğumu:ı: gibi, Şeker ı,.y~le
na da çok tükur, sulh ve iP 

yerleştirmek için 
hazırlıklara ba,ladı 

met içinde kavuşmakta~ız. 
91 

pe • 
Rumanyanın işgal altında bulunan Şeker bayramının mana 

mıntnkalamıdan ve Bulgaristnnd:ın dir? ~ dırırı•k 
yakında memleketimize hin!erce göç- Bunu birkaç cümleye sılf 

c- Bugün Yenikapıda, Çerkes ı 
köylü kömür tüccan Ahmetten 
mangal kömürü almak istedim. 
Vagondan on çuvnl doldurtarak 

men gelecektir. Sıhhat Vcklileti bun- mümkündür. , l n j11· 
!arın memleketin muhtdir mıntaka - islim camiasına dahıl 01~,rak Jannda yeı·leştirilmesi için hazırlık - sanlar, ramazan orucunu 

111
al· 

)ar yapmaktadır. Diyarhaltır, Kaysc- ruhlannı yükselttikten sonr~ll fe· 
rl, Yozgat, İzmir ve Trakynd:ı 2ıG8 tarından fedakarlık ederek; kiıt'I" 
göçmen evi in,.asına başlanmıştır. dakirlıkla mubitlcrin~e ::;.kına· 

Geçen yıl in'i'a ejillen 1800 evin seyi yok!!ul ve muztarıp • su· 
hepsi göçmenlere tevzi edilıni~tl.r mak isledikler'ni gösterırle~fe jle 
Göçmenlere toprak tevıii hakkında nun n~ticesi ruhani bir v;.: . de 
da hnırlıklar yapılmaktadır. bil"likte maddi bir va. ~ııı

382 kilo tarttırdım. Kilosuna alb 1 
kunıştan fiyat istedi. clı'iyat Mu-
rtkabe Komisyonu bu cins kömü
rün toptan fiyatını beş, peraken
de altı kuruş olarak tesbit etti> 
dedim. cBin kilo da versek pera· 
kımdeci suyılıın, toptan fiyat 
Lütün bir kayık veya bütün blr 
vagon alındı~., zaman içindir.> 
cevabını verdi. Bunan üzerine ya
kınımızda bulunan polis karakı; 
luna flkiyet ettim ve vakıayı bir 
zabıt halinde tesbit ettirdim. Ay
ni kömürü m:ıhalle kömürcGril Mr 
kı1o d:ıhi alınmak üzere altı ku -
ruştan verdiğine ve vagondan 
toplu alınan kömürün tartılma, 

nakil ve boşaltma masrafları 
müşteriye ait olduğuna göre, bu 
alışın topbın olduğu nçık bir ha
kikattir. Günde vagonlnrca mal 
satan bu kömürculcrin kımdilcrl
ne perakendeci süsü vererek kışın 
yaklaşmakta olduğu bir mevsim
de Komisyonun kıırarını keneli 
anularına göre tefsir etmelerine 
müsaade edılmemcsl lazımdır. Bu 
yolda aUıkııdarlarm harekete geç 
mesınf bekliyoruz.> 

Kıskanç aşık 

Kendisial ihm 1 eden 
kadını bıçakladı 

Evvelki gece Beyoğlundn bfr ka

dın metresi tarafından bıçakla ağır 

~urette yarnlnnnıı,tır. 

Abanoz sııknğını.la 12 numaralı u
mumi evde oturan l\luallii i~mindekl 
genç ve güzel bir kadının İsmail is
minde bir dostu vardır. Fnkat Mu -
alla, son günlerde başka bir genci 
kendisine dost tutmuş ve fsmaili ih· 
mal etmiyc başlamıştır. Kı kıınçlıklıı 
kendini kaybeden İ&mall dün Mualla 
ile kavgaya tutuşmuş ve bir arnlık 
!\lu:ıllônın kendisini sevmediğini söy 
le:nesi üzerine bıçnğını ı;ekcrek ka -
dının üzerine atılmıştır. Kadının acı 

fcryaılınıı koşanlar kendisini nıuhte· 
Ji! yerlerinden ağır yarnlı olarak, 
kanlar içinde yerde bulmuşlar ve Be
yoğlu hastanesine kaldırmışlardır. 

İsmail yakalanmıştır. 

ifa ~d~rek ruhani vazifey~ ta _.J.., 
d B 'f ı · a., ...... Ha 8 ta Deler e lamaktır. u vazı e er~n duYırı•· 

dolayı, insanların sevınç ve 
tedavi olanlar ları kadar tabii bir ,ey yoklllf· 

Devlete ait hastanelerde geçen se- bayram dediğimiz de ~udur~ellf 
ne 131 bin kişi yatarak ve 1 milyo~ Kendi ruhunu tasfıye yır· 
vüz hin küsur kişi de ayakta tedavı bnndan baık_a, kazanc1n~an ~jfe-

Yeni Elelıtriit lıazan Jair••İ edilmiştir. dığı .sadaka ile de ma~dı 
1
.,.,,-

sini ya~an . ~san, ~md.aı ...... (Biriıui ır.hiftden deı·am) Tasfiye i,leri suyun teı k•"ontımı karşı vazıfcsını yapan bar ·,dir· 
rek Kağıthane sırtlanndaki terşih giire muayyen evsafı haix hu usi Küçük Haberler sıfatile sevinmek hakkını ı:i'di ~ 
havuzlanna konulan yeni temizleme kumlarla yapılmaktadır. Bu kumlar Ve bayram, ancak bu ma • safi" 
tesisatı dün büyük merasınıle açıl - memleketimizde Tekirdağ vilii.yctınin manevi vazifelerini yapan an 
mıştır. Her lki merasime davetli Sultan Çiftliğinde bulunmaktadır Ticaret haberleri: !arın hakkıdır. dd' _. 
bulunan l\Iebuslanmız, Şehir Meclısi Böyle uzak bir yerden mühiıu mas- Manevi vazife gibi, ma h~"' 
azalan, Sular ve Elektnk idareleri rnf ve külfetlerle gelen kumlan her * YF:NI BUr1DAl' AMDATn,ı _ zifenin hududu yoktur. Ve bet"' 
crkiını saat ıı:; de Taksımdeki Sular kirlcıırlikçe değiştirmek olnmıynl':- Rl _ Ticaret Vekıilı•fi Toprak 1\fnh- du olmadı~ı için onu ancak .. ıcfell 
İdnresi blnasındn toplanmışlar ve l.ıu ğından havuzun boş:ıltılıp kumların sullcı-1 Uınunı Müdürlüğü bu ııeneki rin takati tahdit eder. ~u Y~ tjııiı 
rndaıı otomobillerle evveli. Kaırıthanc temızleıııncsi ve tekrar yerlertne m:ıh•ul bıılluğn karşısınd~ nıcınleke- ialam dini, herkese ves'u ta • 
sırtlarındaki terşlh havuzlarına gıt- konıııası en aşağı on beş gıin unum tin muhtelit' yrrlcrinrle buğday anı_ hı:d o[aı·ak seçmiştir. a•'" 
mişlcrdir. zıyaıııı mucip oluyorıfu. . barları inşasııı:ı karar vermiştir. $eker bayramı, içtim~i. ~u ,. 

\'ali Lutfi Kırdnr, şu nutukla ye- Fram;ad:ın getirttiğimiz bu mnkı ·ı . . net bakımındnn her ~ır!~e tıd 

l ni tesisatı açmı~tır: n!'lerlc d:ıha nz zaninnıla ve daha az 1lk olarıık Ş~fnntlı ve Akşehır is- güzel fırsah hazırladı~ ıçtd•, dr 
<- Bu gün burada ynpacnğınıız ma«rıırla daha sık olnrnk hnvı~zlan· t~ voıılıırınıl~ ı~rnnnt~- bnşlanncnktı.-. Türk bu fırsattan ista~ade~d.. 

'eni küşat resmi için sizlere -zahmet m.zı temizlemeyi ve verimlerini aı t·ı '.' nıum lltudul'luk • ılıger yerlerdeki ni ve milli bir vazife bılnıeli :Jife ~ttirmiş bulunU)'Orum. 
1 brmnyı temin ettik. nş~ut !çın de proıekr hazırlamakta. içtimai muaven~t d.~' ,,~ıdİt 

Su şirketıni l:epinizln bildığl gibi Şehrfn su ihtiyacını tam m!inn ıle rfır. . . dediğimiz sonsuz ,umuhı b•'e
5

•ii 
933 cıcncsfnde satın almıştık. Devra-' medeni bir memleket ihtıy~cı SC\"'fe· 1 * l1A~~: IJJ NO(;ı KC' P:~ f,U: ve onu da ?lsa ol~a_ insanın ,, 
tınan tesısat 1400 .metre murabbaı ıne çıkannnk e~as gnyemızdır. Bt1 YOR - Kugıt .ve. mcJ.-"..' vv? t~ırlerı takati tn~d.ıt edcbılır. ,,u~ 
cahasındn dort Prefıltre Ue 400 ınct- yo!dakı mc=aimız durmaksızm d v:ım 1 de aralarında bır ıthnlut bıı-11 •ı kur- Onun ıçın, bayramına ka t r 

murabbaı sahaslnda 8 fıltredcrı edecektir.> m kta lırlar. Haz·rhnan niznınna - her Türkün, vicdanını hoşrtU ,. ;;.,eti>. Bunla.dan 1•h<0 günde an. \'alo, h"ndan oon,. ""'"'" bnğlo· " '" i \'~kül!• "'" f •ndan lolklk _ •· decck ... evinmiye hak k•'";'.':.ı 
cak S0.000 metre mıkıibı su getlnle- yan kordclayt kesmiş ve davetll!er<' dıl. ckt d_ır. On ~fızdcki ıırın 1~ un- sını temin edecek ta~da ha 
b"li. d Bu alınan ı:udan dn şehre Sıılnr idaresi Müdürü Yusuf Zı>a de ıımumı bır topıantı yapaı·nk ıdarc etmesini bekleri:r. --• ı ~or u. . . . h . kl dl .. .ıaf......-· verilebilen miktarın en )·üksek yeka- tarafından ıznhat verllmı~tır. Yen• yetını cçece er r. Bu anda memleket ._?Juu ~ 
nu 2s.500 metTC mikiibını gcçmıyor- tcsisnt eskiden 15 günde yapıl:ın ha- Poliste : en biiyiik vazife oldugun.~.J .... fll 

vuzd:ıkl kamları temizleme işini uç her Türkün bu yolda vıc:u du. J. 

Halbuki ihtiyaç bunun çok fev • ~aatte yapacak ve böylelıkl~ ııe~re * BİP. TECA vüı llAvtSESİ- tatmin etmesi icap eder. p 
klnrlcydi. Tc!lsııt Beleriiyeye intıkal ınkıtnsız ve daba bol su verılnıc ınl Bakırköy akıl hnstancsi gardiyanla- SOHA SA~ 
eder etmez muayyen bir prograınla temin etlecektir. rından Sılop isminde biri bir akıl 
hareket edilerek bir taraftan 11ehre Elektrik fabrikasında hııs•ı:: ına tecavüz suçıle müıfdeiumu- H • t •ı,. 91e 
verilecek su miktarını arttırmak, dı· Buradaki merasim bittikten sonra mıli~e verilmiştir. Sllopun iddinsına arıç en J aç 
ger tııraftan da artmakta ol:ın su - otomlbillerle Sllahtarağaya gidllmış gore. ıki r.ece evvel b.ast:ınenin ten-
yun şehre temiz ol:ırnk verilebılmesl ve yeni kazan dairesinin açılma me- ha bir köşesinde hastalardan P.aıf müstahzar 
içln tasfiye tesısatını bliyültınek' ça- ra~mi yapılmıştır. Vali, binanın kıı· oğlu 1brah1m önüne (ıkarak hoğazı-
relerini temin etmek mecburiyetin - pısındaki kordelayı kesmeden evvel na sarılmış ve zor1a kendı ine tcca- ı• 
deydik. ilk hamlede gerek P~c:ıltrc şu nutku söylemiştir: vüz ettirmiştir. Iuddctamumilik tah ge IYOf ..... -• 
ve gerek filtreler tam bır mısh aa- c- Cümhurlyetimlzin 17 nci yıl - kJkat yapmaktadır. ,,.V"" 

hada tevsi edıldi. . dönümü münasebetile muhtclıf saha- Ticaret ve Sıhhnt Veknletıeı·~~rV 
ıd k 

t fı e lekeümizdeki ilaç ve müsta 
1 
... ır Su miktan arttın 1 

·tn as Y Inrda vüeude getin1en ve milli bay- en modern t~hizatla mücehhez olup ıı .. . d bil.~tül ·ne çalışı bubranını önliyccek tedbirler f ,,iJ • tesisatının a .ııw mesı • ramımız münasebetile yer yer küşat 42 atmoafer tazyik ve 440 derece! ı ıı .. hillnd ki 
· J:ın!ır. Ynpılırn teşebbüslere ... ı~rlt• yoruz. Program da ı e mesaı· resimleri yapılmakta ol:ııı yeni eser- hararet temin eder ve beheri santte ı D nl•• .. d 

·1- d'l tere, Almanyıı, s·dçre, 11 ..e-mizle son ı.ene zarfın ıı 1 
ave e 

1 
en- terimiz Rrasında bugÜn huzurlarını:ı:- 62 ton buhar vermek kudretindedir. . .

1

• -s•ah1.llr t·· h dil . bugu··n elimizde ve Amerıkadan ı aç ve mu ' i"'*' ler de esap e ı ınce in yapılan iki küşat resminin hususi Bu tesi,at için ımrfolun:ın para 1 nftsı f r h 
· ketten tirilmesi temin edilmiştir. ,_ çı• • bulunan pıefiltre !8 ası şır bir mevkii vardır. nıilynn liradır. Bu sa.vede ~arıtrali- la devren alınan sabanın tamanıen üç . k l- b. . t·· 

1 
rişler verilmiş ve mallar yo .

1
!:,., tf 

b l Fen ve tekniği kendi emrine aldı· n11 :ı.: gere ur ın, Jcnera or er, ge - ıuıştır. Yakında piyasad:ı ı'" ıniıline baliğ olmuş u unuyor.. gıw andanberi Türk '"'"uklarının val- rek kazanlar bakımından 1939 dnkl 
...... J rııüstnhzarl:ır bollaşacaktır. ~ ~!!!!!"!"""!'~~~~~~~~~~~~~~~"'!"!!!!!!!!!!~~!!!!!!'~~~~!!!!!!'~~ nız mevcudü hüsnü idame ile kal _ 40.000 kilo~at ihtiyaca mukabil bu- ------------_.I 

ye uygun bir tekilde yapılmakta-ı Bütün hunları gozleri~le gc_>r- madığını, tevsi, takviye Ve yeni In~a :.,in 70.tıoo kilovat takat temin Pde- c 6 z zam haat__.... 
.dır. dükten ~n~, artık cyenı Erzın- sahasında da ı:üzel ve ı;ok üınitli bir bılecıık bir hale getuUmiıştir. 

_ Bunlar ne zaman bitiyor? can bu gıdı,le ne zaman kurula- başlangıçla işe koyulduğunu ve der- Fabrikanın yeni t:ısls:ıtı bunun1n tamanılaıuyof' asrt 
_ Ana cadde ile beraber bu bilin diye tereddüde, üzüntüye lıal eserler vermiye başladığını mem. bıtmıyerektır. ÖnümüzdPki senPlcr Sıhhat Vekiiletl tarafından ılf.111 

90 pa.vyonluk ~k ye~i ma~al • ı düşmiye -y_er ka~"?alı:. . . nuniyeUe, gurur ve iftihal'la görO - zarfıııda yeni kömür nakil tl.'$1İımtı, da inş:ı edilmekte olan 100 1" .,-
lenin küşat resmı b_y Cumhurıyet Fakat; ış bu ıkı ıuahalle ıle bı- roruz. yeni bir türbin grupu, su isale k:ı. - cüzz:ım hastanesi bu yıl so~ııt" 
bayramında yapılacaktır. ter mi} diyebilirsiniz. 1913 sene.sinde in~a edilen ve h!l- nalları, l~ller için asri ikametgah - dnr bitirilel.'ektir. :Memleketin 1'11 ll"' 

_ Bu kadar çabuk} Y etiıtire- Sabır... kiimetimiz hıraiından satın alındığı lar ve revirler tesisi de progrnma lif yerlerinde görülecek cüZZll111 .,. 

bilecek misiniz} Yann, Erzincan Valisi Sükuti tarihe kadar bir ecnebi şirketinin ı. alınmış, 911, 942, 943 şent"IP-ri ı~r- taları bura~·a yerleştirilecek ~ Jıl9" 
- Görmüyor musunuz, nasıl ITükel'in anlattıklarını da dinle- daresinde bulunan İstanbulım elek- fıııda in a ve ikmalleri :forpiş edil - ılavf edilel'ekler<lir. Bu su~ti il 

çalışılıyor... dikten sonra, sizin de benim gibi trik işleri milli idareye gl•çtiği anda nıiştir. laların lıariı;le temas etme 
- Bunlar bitince} • ber istifhamı yenerek, geni' bir türbin bakımından 70.000 kilovııt Rıı münasebetle milletin ve v:ı•ıı - temin edilecektir. ..,./ 
- Yine yeni plan mucibince,' nefes alacağınızdan şüphem yok. kudretinde, 'fakat kazan bakımından nın biiyük kornyucu~u Rt>isicilınhtırıı· 

memurlar için 100 kargir ev ya-ı KANDEMiR 45.000 kilovat takatindeydi. mııı. ve Milli Şefimiz İı-met İnônfinc . Vefat il'e' 
pacağız. Bu mahallenin ihalesi de E . d K l h il Rir buçuk senelik kısa bir zaman· im ı rnı·sılnınz emniyet 'l"e ba~lılığı. Gelibolu tapu sicil. ı~enıur~rl~ yapılmak üzeredir. ' rzıncan a ızı ay ma a e- da dnha 25.000 kilovat kudl'et temin mızı tekrar etler, ecnebi şirketlarle İstanbul grupu tapu sıcil müdü J 

- Bu da K»day tualmdan ıinin resmikütadı yap•ld, "''" bu t..ınua kmn "'"""' do mll<0dolorumle " bu mnc~"cl'"'" kndpliğinc noklen tarin "'"";. (!"' 
mı inşa edilecek? Erzincan, 30 (A.A.) - Cüıuhııri- 70.000 kilo\·atlık bir kudrete çıkarıl· milli ellere geçmesinde ynrıırlı hlz - ve kuuaslı'O mektebinden mez\I dtll" 

- E •••· · · ydin 17 noi yddönümü münn obolllc nmktad •" m•tl"i gö<fil•n Ali Çollnk >yamn ;,_ <ld Konac) daha ...,k genç r••;; .... 
Altı yüz amelenin harıl harıl yapılan töreni nıütcakıp hurad~ Er- Fabıikanın, 1915 scnesinılc aznmi tnlni saygı ile anarım.> ken kurulmuş yuvasını ve kU -;,,t.f 

çalıştığı bu yeni mahalleyi arka- zincan feliiketzedcleri için Kmlay tn istihsali 3400 kllovattı ve sene.,.i ta- İstanbul Cümhuriyet bayramı gibi y:ıvrusunu öksüz bırakarak ~ ~J· 
da bırakarak, Trabzon ş_oscsini rafından yaptırılm:ıkta olnıı pnvyon- kat 10 000.000 kilovattan ibaretti. f!'vknlade günl~r<leki bir günlıik <·e • gôalerinl yummuştur. Cenıız~ d,J• 
aşıp öbür tarafa geçiyoruz. !ardan 40 ının açılış meı·n imi ~:ıpıl- 1930 sene.si sonunda bu miktar on rc;·nn sarfiyatı 35000- 38000 kllovnt ettin efendideki aile mcdfenınc tı;; 

Burada da çatısı çoktan kurul- mıştır. Bu münasebetle söz alan K~· mi li :Uızhsilc 34.000 kilovntıı tır. 10 uncu yıl Cümhnrirı:t hayra - nedilmiştir. Allah gani gani rıa 
muş, girintili çıkmalı koca bir ya- Zllaya mensup bir hemşire Eızincan çıkmış ve se clık istihsal ise on be.ş 1,1ında 3800 kilovıı.t ımdedi:miş, ev- eylesin. ~ 
pı karşısındayıı. halkının geçen kış uğradıgı fclılkc- ıni li fazlasile 14.3.000.000 kilovat \elki gece ise :ırıooo kilovat harcan- ===========::: 

_ Bu da yeni Erzincanın ilk tın ehemmiyetini ve Kızıiaym o gün- saati bulnıuştur. mıştır. il"""""'"'"'"""""'"'"""""'"""'. 
ha"ahan,,;di<. K•ulay'" ,.,,,,_ •••beri bu '''""'li• ""'"""' •••~ ihtıyao.., • ...,. "''""' """'"""' •· """' k'"" ••h·e·i••• "'h<m••• i Vecizelerin Şerhi dığı bu hertürlü asri teçhizatı haiz turmak için sarfettiği mesaiyi hatır- lınnrıık lıııgüıı küşat resmini yapa· 

8
onrn fnbriku gezilmiş ve dıwetliler [i 

1 h 1 tın 1 
·o • ~"'"'"'"'''''""'"'""'"""'""''" tam teşkilatlı ve 100 yatak ı as- a ış ve açılış töreni yapı nıı " c:ı~ıını7. yeni k.'lzan dairesinin tesisı r ıhı ika hahçt.>siııde hazıl'lan<!n büfe- 1f1 

tahane de nihayet bir aya kadar pavyonda beş yüz yurddaşın barına- karurıa,tll'llınıştır. ı uc izaz edilmişlerdir. Iluııdan sonr:ı Meml•lfet miiJafaaıı ı 
tamamlanmıı, olacaktır. cağım bildirmiştir. Bu yeni dairedeki yeni kazanlar; otomobillerle şehre dönülmüşlilr. ıymetli va%ife olJıılı;:_ 

Tefrika : 43 1 dım. Bir hareket bekledim. Ynptı.j rında~ takvime gözüm füşincQ ser- temin edemez. linyır, gururuın isyan 
Kucaklaştık. semledım ve otuzdan yirmi dort ı;ı- ve iradem ısrar ediyor. İkisinin de rün~iki yanı kavaklı eski, fakat Ru· ya Gı· bı· J Şimdi gele~k. Keeylm. karsa ne kaldıi?ını zihniınle bula- bnnn voı·dikleı·i emir bir: Öleceksin 1 

muntazam ııosede ıimale doğru t4 Temmuz 1!137 nınzmışJm gibi yine parmaklarımın Kendiıni aldatmamak için buna itl-
derlerken, anlatıyor: lsviçre delaletine muhtaç oldum. Altı fıUn. raz eLnıiyorum. Fakat içimde büy{ik 

- Yeni Erzincanın kurulmak.- Buhran içlnde~im. Bugün akşama Heni derin bir ketler kapladı. Holde bir aşk hayatı ve hayat aşkı ~aşladı. 
ta olduğu sahanın iatimli.k mua - kadar, Laz.andan Cenevreyc gid~n dyalnı~ oturuyor, Seniyenin yukarı - Butün zerrelcrim kaynıyor. lçlmden f Yazan: M. 8. S. 1 yolda, otomobilde yüz kere bnna ıın ınmesini bekliyordum. fışkıran :ırı;u çağlayanlan bana: 

1 Edebi Roman göre, laer Türkün 6~ 
iyilik kuvvetini bu yola 

• -L • • 1# 
r•tmHı ..,_tu • 

Bayram arifesindeyiz ve~ 
leket müdafaasının en bii dafl 
hemmiyeti kazandığı sır~ 
Bu ııırada her Türkün ~a 

1
_,.-p 

en bilyilk iyillk bu muda ,r 
tahiyedir. Onun için ba~ 
ı·asmda yapmayı düşüııd I" 
her iyiliği, bu yola bası-etıtJek -IJI' 
rektir. Fitre, sadaka, zekit ,.11' 
ınına ne vermek istersek on~ 
Ieket müdafaasına basre J..4 

ın.ı .. ; de - ""'"'' aeldôii için - • y •• ,,.......... •m•Ün ""'"ğu kodn hararetle yürüyor. Belediyeler fen Gfllfl-·edim, ka•l:ınmı kaldırdım, de':.ri.l mi~ di"e sordum. sordu: Altı günl 

.. .., " 

6 

J N d- - G ., N ' y:ışıyac:ıksın, di}orlar. heyetinden ıelen bir su mühendi- sustum. - e uşun yorsun. en var· Bu kararı 
1 1 ai, su ihtiyacını - bol ve her ha - - Oh ••• Büsbütün meçhule doğru Bugün bir tuhafsın. Bugün bana en~ ~ • • nası~ .• ''c n ~ n v,crıniş- İşte buhrRn bu. Hala devam edi-lımdan elveriıli bir su da bulun- b" Hayretl_e ~~~me baktı. ve başınJ ~tmek he!J!. fena, hem güzel... dişe veriyorsun. Nen var? t~m. Nıden. üç d ' 1 "f.".bır ııy. ~~t- yor. Gururum ve iradem sabit. He· 

duiu için - tetkikle işini bitirdi. ıraz gerı çe ... ı. • _ Biraz sabret. NP.tn mi var? Ne mi düşimüyo· t~ neden brr •. se~" ıkı. se~e degıl? nüz kıırnrımı değiştirmedim. Fakat 
Nafıa Vekaletinin gönderdiği dı- ı - Ah, dedi böyle n~ kadar giizel- . mm~ Bunu ona söyliyemezrlim, fakat Du k:ırarı del,"ıştırınek şım<lıye ka•lar saı·sılıyorum. Seniyeye her şeyi aç. 
'fer bir mühendis de ıehir planı- sin, ne ka.fün· d(!l"fnsın, ne kadııı· - Pekı canım. Bıuan senin ~r~- buraya yazabilirim, bur:ıy:ı y:ızmıya neden hatırımdan g-eçm:_di? ?~··· m:ık ihti:1:u:ındayım. Fakat söyler-
Rln tatbiki içiı:ı arazi üzerinde icap korkllnçsu:ı: !ç nd ~Ilın dereler a- yen, baz.an ~~ sultanın olmak ıstı- m<.>cburum. nunun .bir· ccbanet olacagını bıı;:o-ı cm, billyoı·um ki - bu muhakkak -
eden tetkikatı yaparak parçaları k n baş d,,nduru~u bır uçurum:ı brn- yorum. Bu ikı his arasındayım. Hayatımın sonuna altı gün kııldı. ru~. Tlılf~onını ki im. kararı de.;!~: beni ümitsiz hareketimden menetmek 
tayin ve tesbit etti. zJyorsu_n. Ne gaı ıp b:ıkıyorsun. YiH:ilne baktım. Şimdiye kadar ba- Sabahleyin bu müddet birdenbire ba- t!rırı;r~ . hır daha, 1~~a kıymetını için elimlen geleni yapacak ve mu-

Soseden sola doğru açılmış. Tabh olm yn ça~ ştım, :faknt bu na o beni sevdiğine dair hiçbir şey na o kadar lasa göründü ki çıldıra- haiz. bır_ ırade ı;ağlaınlıgıle t:ı~eleme- vnffnk olaca le. 

le • • d ıJ ış geniş benim gayrltablil gımi arttırmıı, ola- söylememişti. Gözlerinde bu sozünü cak gibl oldum. Bir dakıka sonra iilc- n~e ımkan kalmıyacaktır: Bılıyorum Saruyor. Bugün ·'·üz defa sordu: 
tQpra tesvıyesı e yap m . caktı. istediğim <PlbJ tamamh'-·ıın bir a•k cek mbfydinı. Bütun gecem o k ılar kı bunun son. a gclmez. _Bır d. a.ha.lılç-bir yola giriyor ve üç, dört dak_ı: 8 _ 1 , d-..ı· .... ,, v ... bl d -r k bl - Ne du~ünııyorsun? 
L_ 1 1 d' - oy e o:uL parıltısı aradım. Hem vardı, hem mesut bir sevgi hnvr.sı vr o~le ,::ü:ı:cl r ' y, yenı e~ '. ec.eg m ~ ·ıncı r - i er edikten sonra .ken ımızı · ka d d...;;.;f·t " ı ba a (D•ıı .. ı var) yüz.lerle amelenin durup dinlen- - Yqamak wı..ıcı. l;vi yoktu. Mütevekkil, cözleı mi kapa - ruyalar içiDde geçtı ki otelin dGVa· ı"arı a .,.'9 ırmıyect'51m 

UciJtııuY vkdanınıızı, ı uhumuzu, g 
kuvvetlendirmiş oluruz:. ~ 

nüyük dava karşıs:r.da h~ 
çtlk dava kıymetten dilşer. 1' 
lckct müdafaası davaın yaJll 
ise küçulmlyecclı: hiçbir dava 
tur. Onwı için her Tüıke 
bütün iyilik kuvvetim 
davuı uiurunda ~~~ 



lialkan ve Afrika MESELELER 
SaWle: 1 

~;~~?r: ~~~~~ ~a~'::: 
~1 linci aahif .. ""~" devam) M 1s1 r da ve tından bu iş, İnglltcrcnin :tqvikile y k 1 d harpleri -F iihreı- * 0açıe~._ .. defa 

tilı hir dağ geçidinde dejil, la
._ \>e sanat noktasından ltalya -
tı_ eQ DYruf bir beldeli olan 
i;.L~~da J'a,Jmi! oldaJdarı mü
;--. nıibver devletJeri.nin Breo
:,,r ~Örü;mesi üzerine ba§ladlklar1 
bır--:a f..Uyetin IW neticeai olmuş· 

Avrupa medeniyeti 
yıkılıyor mu? 

Pegaıni SAFA 

Düşmaıı tayyareJcı-i hazt Amcıika taıafındıın b!r mtidalıaJe~i a 1 ı 
askecj JıeeeIJe.re hücamlar u k k dam edebilir. Fakat bu müdahaleyi (1 ıinıcl sahifeden devam) za şar ta dcnlknp uidcdecek olan .Jıaponya r.ine .hr§ı p:ldetli bir hücum ya -
yapmışlarsa da zara\' ika e • icabında ııebrm Bom6eo. Ja"W2 ve pılmıt. çıkan yangınlar büyük ha-
dememişierdir. Patras ~ehri son hareketler Sum~~ra adalarını işgale tC~l'bbüs sar yapmıştır. I lamburgdaki tez -
üzerine atılan bombalar '>İ· edcbılır. gahfnrda çıkan büvük yangınlar 
vİJ ahaJi arasında zayiata :se- C1 foci .ıı.ahifed•n .ckvamı ' Biıjeşik Ameıikıı tıükftınetinin. bu 65 kÜometre mesafeden görül-
bebi:\"et i'ermistir. ltö~'ter ajansının verdiği .habede·c yfo:ılen haı lıi goze ııdıiırmadıysa, ımü-' mÜ§tür. Köln 'l.'e Hamburgda pet-

giire llmeşnl Gı::ıı.UıılJ'ııin l:uımrnda· dahalerlcn lictlnzp!a ı&cyirci ktlmaın rol tasfiyehanclcri üz.erine bfrfüUi Ronııı, ~O (A.A.) -·- 145 numaıalı 1 'k_. j ... h '-6.-.~u ..ı._d ıJ 
!'iln< a ,, hılyan ku\•,·etlcriniıı yukuı· .... a mu .. ...,Uft:Ulfr. Aıuenb Gonıu:ı- lll'LUU an yoıp an J>omhardıman-A-~ <::_ h ,ı k b nJ .. tebliğ; ıKıt.alarımız Yuıı:ı.n ~~r.ı;t.ln- • ~;U'~dalô kararlana ilk hiıA ~.dili ıhaı ın pqlnac ..silıu • ' u ana tem.sil etti,ğı medeniyet- """'' ıla l\Iısıruald Ingilizlere kar~ı bir ma mm ıti Aınm-t:knd.an a:.alkıp Çin lar ne.tic.eBİılde şiddc.tli yaomnlu 

'et a b rını.la diişmamn ön müfrttclcrh•in l 1 .... "'soo'Cesi, Italya ile Afrikada:ki lenen şüphelerden biri e u. ten eseı kalmamak tehlikesi var- ıler1 haıl'l;ctc 1)aşlıyac<ı~ını z::.nııet· '!ll arına ge erek .Sapon dan.;aımasmı .müphede edi•-=-tir. Kölo kaaa-
, b k ukavewelini ktra!'.:ı.k ifed bnrcket- ..__ .._ -"--" ~ 
L• • kilometrelik h•rn cephesi bter~niz ~cr.:ı)a\. fr ere dır. Djğ«"..r bir kısım için, ki fikir- tiren kızı aliimctler \·arwış. ltıılynn uu naıc."""" ~ ırnenedebilmeil lko- hnda toplu hir kide bulunan .50 
qfj d - ,r kJ .aJ I !erine dc\·anı ctmh•lerdir. • u .A...:;..+ııı E ~ eiilmif gibi, OM- de Avrup<1- daba şu tabirleri )'O· 1y ım: v- ~ri ehemmiyet ı:erilmiye de~eo· • tayyartlerl 1ngı1iz mevıilc.+ıin fo. 11ll' nı.r 11ş ~w r. vYe.1ce de :pzaı. kadar mavna bomlınrdunan ..edil-
~)'u!1anistanla harbe bny\ıyarak rupa neresidir, medeniy<'t n(:dir, 1eı ya\mz bt,nlardır, Avrupa me- Gece~l P~,:os kara orduları toğnıfüerinj :ah~ar.mş. h::1;."l\n ğınm veclıile iki ıtarnf ıdowuımalan :ıni~tir. 
~~tr cephe .a~ıınfhr. Şimdi Ar- Aı.-;rup.a ıııedcnil•di ıne demekti?~ J deni~·eti çoktan iılhitat halindedir '3aşkomandanı oldu bazu-J.ıljaroıı kı tetJQk ,,..c taı:ip et· bugün fıdctn muadil bir hnJdedir. Alı:ıau la ~ *-1 
.i;Tllt'- . Vurn.nistan hududua- Al·.r.upD )·alnu coı;raf)-.ac.ılara • ~·e siirat)i bir jsı.ihale geçirmek Atina, 30 (A.A.) _ Dün "kan nınk ii%cre ingfüz lku.mandmtlıi:-ı <la Ke:ni\i üsleriniı:ı ~abrllığı ıiuuıebile Londr:ı. {r(A. A) _ Dün 
liİ)r ~ muharebeler cereyan e· giire ıbir 1 .ıadu. T~ ettıği ıkıy· ve' a göçmek ;;.ıklarından Lirini Hcsmi Gazete Genc.ı..al Alckı:..uıdr muhtelif \"a 1hı1arla bın-acuuı, kanı- ?n_ ırularmtla ,la~ donanması daha ık.aradık ibaaa.ri-.ca ÔÜ§!Jlan, fogil
~ 0 r. Yunanlı mubafızlar, hu. J metlcrın vardığı hudut çİznirsc,. ten:ıihe .mecburdur. Büyük ıı.•.e ~li Pııp:ıgos·un 'knr:ı ordulım ba§kıı 111ıı Wın \·c .de.ı:ıiıden Jst.ikşaf lr'e ~ut tı~u "Varl~ettr<lir . .Japon~ ıbu nok- terenin şark ve şimaH sarki mm-

1. hoy11ndaki IJlokbarzlarclan tiçine 0k}«ınus1an da ab bam- kiıltürlerin geçmiye mecbur o1 - danlığ-ına tuyin cfilldiğ.ini hilillr.u ek- Yıq>tırnlı'.ktadır. Ilu maksatla lngilh ~~an Clü~neıdt ~tuST-U ~ uyuşma takalarına taarruz etmi<ı ve bazı :~ılıniş olsalar da, İtalyanların başka bir Avrupa haritası ortaya rlukları saflıaL:u- bir.ibir:inin duima tedir. t::ıyy:ırcleri Sidi Ilnrrnni'dckl jt::ıl,Yan ısını de rumtiendiı:mf!ktedır. noktalara bomba1ru· nt s 
5 

kak-
~~"llth~a yerlqmderi ~~ ba ~r. B_u _bakımdan, Avrupc ka- aynıda··. l ler kültür biı İplidailik- ltalyanların taarrz ettikleri me\'Zİİ üzerinde ve l>u nıeı·tlden geri- Eiı .. eşik Amenlt:ı c:mlıurrei i ~J mitralyöz atesi al~· almış-
-~ Lir taarruz geleoeğuıı be- !aaıle duşunen ve amd eden ıhex le be~lat". ~ftm ofguniuğunu bulur ~ .k et ye, ~o'lluın tRri.fma giden ).ıllardn MI ter Hoo<=e\'Cll, 24 lf:iirine\~r~1ıde tu . .ijirknç bina ıhaımra uğramış_ ~ederek evvelce ba:ı.ırlamış ol- yer Avrupadır. Fak.at hudutların- ve ka) bolmadan enıel. inhitat L d ., 

1 
'lift 'istıkşafl:ır )'apmn'ktn, bomb.ulnr nt • s1ıylf•digi t>ir nuttılctn &ıııiştir lld: tır. Bukaç ı.:.: ölmüe ıist• .de .... ·.ara-"'lıkla d d d 1 1 d h ı· d b. J • • k ı· on "'• "6 (A.A.) - Rcuwr: ı n· k:t t l t"kl '" -'·" ~ ::1 • " ıı....ı: rı müstahkem hatlarda a • an ışun rı scya rntc çı tma an a ın c ır mer enıycte ın ·ı ap I..onrira sn!" . •1 a, rns g~ < L ·en ıı • ...uıye .otomo- <Sfliılılnnmnmrr.m -g:ıyc•ı:, ııe bir ie- Jılann miktarı az.dır Karaolık 

·-.rıe rı:ıukaTemet edeceklerdir. ev~ d, hu t-.alanın doğdu,iu ve bü- edeı-. Cerelt hu. kiiltürler, 1tCrekııe 111 • , •d :_hı~·ettar ~Sk!!rl ır~ah- biTicdne tıüeuın eylcnıe'ktedirle:r. Uun caviiı. hariri ~·apmak ne Jfiluhntta .bastı<>• za t --~' l -
uiitün d- y . • t tıuuugu ;·e.r :v.rupa ~tası o C'Jgu un an tenı;1p e en uosur.ülr ara- • 1.. k d . aş \n -· ırıncı şı· 11< e u Lıuhınıruık ve ne de ll!r ~·.ab:ıncı har')e .ketin mulııd·ı ._ ! •"-iJ "' ··_ı ··-·· A ı__ 11 b 1 _ı_· d ı. l~ı L-nnın 'llı tı-;ı son malumata gore, dnn b 1 ?'l b' . 'te 1 1 Si 11 • .... man aarnızsar meın e-

'ta.. unya unanıs.ana e • . . •f.!._ d ~ I d · ·L_ ı_·ıı . . . . ~ınc ı)c a ar Italy.aıılıınn Yuwın- lfa ., . 
25 

li:"- k 
1 

• ı -.ısım arına ve.., -~ .. cüh .. _ kt d. ç- '"""' •çın, onu.o :tarımı e .c.ogrn yay:ı, mn a, '1tl11lyet !C~• ıcnmn ıstıha- J 1 1. • .. rr.:ını mo ·uvme1r-c ar a, müdahale .ct.mektıir. T~krnr ed!yo - hassa cenuh k. '-
ah-, go.,.ermc e rr. anau 1 .h . I .. . I .. .le&il b. b. . ... 1,,.. .. Jarn ,arşı ~aptıkları başlıca hu - .Maktila eh·arında bulunun İt.al :an . . . . u pr ı ımmta~aaına 
--alye 'kad ).ılhü b _ tarı ı , ı<osvo oJıyı ve etno CJı •ı e 1ten ır ustili:ı l.lA muca- ewn KonlstJOl'd ffib ltil bo . F rum: r.art.imiz.in pı:ogrıım.ına rınyet ve il.onara civarma bd tepnil ~ • • abr.tar ·• _ oz ayni zamanda ,.e ayni derecede .del esi baslar. Avrupa şimdı bu "tınca ol ıı t tn ft 

1 
al'efl 1 

5:\ 
1b _, - Il,..rl evziJeriıli! ikarşı lngi.liz er ct.m ı.t!>)'İılı. Y.alıruıcı 'luırbc işilrnk edilmiştir ar 1-r lÇuı ı aflıiın1 mu· _ _ı •- b .. 1 h . .. d l . ~ • m ş ur. n vnrı arın uı •• .taııklarla ve ıt,._.., ~"...ci , ııdunik • 

• ~Y• çok dikkat etmekle oJ. memnun eueceK ır şumu e 
1 ~·- muca e eyı yaşıyor. da ild fırkıı kullandıkları .z:ıııııcrlil- bir taarruzi -~- .....,.. . .,:a _ ı•tmlyecf.'ğiz. Ordumuz':1- .d~nmıımı- Bu faaliyet esnasında 1 7 Al· ~ lftalümdu. italyanm Afrika- ~l aç v~~ılr. Advruı;--:ı.dınıbn. dkela- Büyük Hı:ııhia sonundanbcri mektedir. Sahilde buluruuı Yunan lardu·. Bu lı i>eşü ~~:/-::ı.pıitaı. zı ve hava kuvvctlcr~ızı taa~~uz mun tnyyareSı düşürülmü~tür. 

~~ ~ bid bin ki et ettıgı :ıta an ogmu!! ır ıy- dünyayı sııran bu fikirleri ne (fa. 11eri knıakolları cvve1den çt:kilm·~ Yaı:ı ıilcrl ~~:--'-ın· 1 ~- ., _ _. vukıitu a~ıkça ~r~ -~ıcın- ~man labte!babirleriııin illet~ id' · !1~eSoon 1 ...• metler sistemi tel:ıkki edilirse bu b f z1 · ah. _t • ·- -L~ b 1 -'-·d • • 1 cn.u DgJuz; lı=-ıı de Wı.rbctuu_yc goodermtYCC<'gU:. nen • • . a..ı. ...., ı. Ingı ız ma ısının _ ul ı1 I n a a LZ ne tcı.ııır. ne tı:ıu.n u unuyoruu· ı. Alınan habere l!Ore, me'·ı:ilt'rindm top n+._;ı... .... ~ı..L·1.. • • bır haftalık faaliyetleri 
-'""bt .. .,. S d h d ttuıı:ı e epey ıvar ıruı; o ur. d -· Ö d b . "h .,~, . d- -~·! it J wqu>c <uOVUK"uı..,.. sulh ıçın çah9maktnyım ve hnyııtı. 
d -...., ~enya ve a an u u • - -" . d e ecegım. te en en ı tuaıcı un Ofı eye ndar talyanlar hudut- cek me afeclc olclukl:ırı nı l.ııkılı • .. - - i ı·n alı mı ·~ Londr.:ı, 30 (A.A.) - Atlu llrıdak' • . ·ı . d"' 1 • 11\•=ıenıyete g. mc~. bunu da . la h - ti . •- •- •~ı.-.: • .. mın her (!'Ununu ulh ç & § ~.. .. 
., ı gırıntı erm uze me.s;.ı •. bh 1 -· b f 11·· rnızaı. n ve a•aaıye en o..:~ - .... n _,=wnen &ekız kilometre ıııesa- "or. Şu lınldc .her iki taı·nf.ın 11eıi :im Oh·anu~·°'un Lır· mmta'·a-·-..ı-t F:r.-----·- .. ·-•- k mu cm ıgı nıs ctıııc e !'!umu u b" k ) b b h d f l'"I 1 " Juııs:redcc.c.ı: ı. ., ....... CJ :ıı; :1UKUa 

eli • --·""IUUIJ mü::arcae a - L· ·f •-- '- - •--"' -· {. yan ır e imenin u a İste c ede • ı astonis'e gclmişlerdh. tr.t • kıtaları Yl~dlgcıofl<.• sıkı tcmns hn1iu- · fazla miktarda tahtelbahir •-1....:. ıle T bi b T Dır tz.n e soıunaıı: mumKunc ur. b. · ld d ı: _ı_ w ,._,_ • d. _,,_, .... _ .......,. 
't ra usgar ın onus Ki k b·ı il h ızı a atına.sın an ıı;oc~acagımız.ı y~r şıııı ıye kadar xı.rlllı fıı-lta de demc1\t~r. iJ(anaatirni:r..Of: u ıgüzC! ~er. a:ıu di. Almanların l.ngiliz ticaret g d~ ~ranı;ız orta Afrikası hu. f"• a. 

1 

e. v~·a ~11 ı-lh, e~ ka· iiı;aret edi~ g~çec~ğim.: c:Yık.ıl- kullanınamı~lnrdır. İtal.ranlaıın, cı·- lt.alyan tııyy.ııı·cleri ilk defa olarak sulh ıınmınn ve hem ıİngiltC!"en ıı miluinc ıknrş• İ,..., ~ün mu,·alfae; 
~ llrile H b ·na F pa 

1 cemıyetm ·co ıne ns adet-, nıak» kelimesı. Edcb,ya.tta Lile ~·clden hazırlanan ıne,'&flml' h<>ı.üz ,,
0 1 

.. c·ıtc'~ıln ::ıı_·~~ K 
11 

ınınfaati naı mıı ~ok .la}·metllrlır. kı"et •-~z~ft __ ı.,.,-;: -" 1 
"<l .... ı· 8 

C}J nın ransız leı· 1·a.rdır Fakaı bu l d b. ,_ . . . • - ıırın · 'w · •~mı a ı ı·c~:c _ . . . ~, ,.,. ........... ı~.na mı::cıar o -
'"a ısi hud ıJ ha( ı . n .u an ır ..;:ıymetıne eskmnd~n rok daha tC'nuuıa gırmedikleı; tnlımtn cılilnvık- b l t eı l n ı b" . .

1 
i I:;vvck~ rl0 yaztlıgııuız ,::- hı Aıncrılrn • .-...u~tu tın,. 1 u arının mu aza· ,ı_ 1 oJdu'.kları , d '--'d k1 .. om ı.ı n ını.,.arc ır. ı:· ırını'ı l!ŞJ n- ~· ~ r. 

" ~u kal - • ""''sın /er KaJ 
1 arı fazla hudut ..,;zd«>imiz istiarevö tedir. 1 d . 1.-->-: • I' t it L n ıı ha bt> ~·irme l lng-ilteruıin zaı a- 20 1 ı ,_ ... · ld •L t t.tphen· ın mamau uzcrıne halde bir .kısmı ba a ocnır. etleri .. ·-. ;:. ·o • . : ·• • t c e yuw n!Uilreyı. or sa ve u;- _ . ... -~;ın.ıevıı.•e e .nıoaye 

te~ . ın uzunluğu 4500 kilomet- .stilay.a gidcdc.r: K tl . • bö guz:llıgın dllanegıl de hak tin hız- • Ccyıheıı~~ sair kısınılaJ'Jrıda, mı~e- k<>ııdcJ·lyeyi boınbcl.runı§lardır. ıınadır. Ame'"ı~an~n bu~un1cü bvazı • LuJan hafta znrbnda • 
46

_
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• 
' •nrni~tir. !_ h •1 ı31mc enrı :v- mctınde ku ırkeıı a.danmıya ılu Kakavı.ıa ve Florinada yalııız n k • 

1 
bıı "ttc kal::ırnk lngılterc;c, lıııı c ~- to ıh . b ı·- l 

32 1
. .

1
. ~ ıc ya ancı grup an ıfcthe çıkıa en • . · u nynıışuın 'e ça.ışmn nr • _ n acrnıne a ıg o an ngı ız 

"Qll • ,... md:kum idCliamız ihtimalini dü· münforıt ınu.,adenıeler olmuştur. 1 • t d ık· k 1 1 
1 cp olmıımn1' fııwre, az m.ı um1zr-nr t' ,..., · . · l" L. t b.... sıyasi faaliyetlerin bir -- esi:i zamanlar.da ,_ A, ..... -l ... a .. .. . ::ı:ırruz an cvvc ı ·ının ::ınıııa nnı carcı. gemı :ım zıynı sa ann.·e • ·~ı d •- ~ ............... - ~nuyorom. Yıkılınasııv.Lı:ı korku- t.ai)·anlann KorfU>ıa kuvvd ırraç b 1 Al .. . ~1 ·t 

1 
, 

1 
\aı<lımın<ln bulunması da'~ fa.y<rnlı· •-- h .l!.'ı •---L d .L ·.; le ltrı • e, Fransayı harbe sokmak- llılar gibi iptidai ıkDvimlctdc de . . -· . . . • . enz yor. nıan ucnu~-ı ı nn <ın n- _ LcU ma a:r.ı uuaı-ın an ıou suret 1 ~ d lc;n nedır? Bır duvar degıldu, bir rtilldcrJne daır olan haber tc:yıt o('· ı:il f tl :tt· d Wcrd ki 'f dır. m-·er tnraftan \ıugtın1tu kan."ıiC . h edil ckt d. D k .. ~elttj a e Afrikad?ki müst~- görülür. Bunlaruı musiki.fil, pla - ~ubbc değildir. bir çatı değildir. dilmcmiştir. Konu ve Girl!te İngiliz 1·tc: c:-a ıdn a ı cdn! l c <':S :ı. ve ınüphrm \azıyctt0 su1hti çılmra- taızalıl. . m .• ~ ır. lun ~er~ue ın 

lif ad nden karadakı harplerde ıs· tık ve)"a dram aanatieri, dan ia:rı, . . . _ . a ı~ <'ueı ıııe evıım e yoı nr. . . ıye ı muı: .... sna o ına.c uzere. 
'- e et k • B"lha !ık , b .'\~edcniyet ~ıbı girift ·c derin ıbir kıtaatı bulunınadıgı saıııh surette be· · . . l necck, nncnk bnı'lıc gıTJncmı<= Arnc. bu . t. b. ıha{ · .• d . k -c~ rn~ tir. ı ~sa bu mÜs· catt maı gi i. kabileden bhi- kıymetler manzumesinin de,·r.il _ )'&n .edilebilir. Uzak .. arkta vaı.1yet eskısı gibidir. r·k:ıclır. Onun, su'h iı;1n c1ddi \ıir mil- d :zayıa ır ta .. mçuıw .e .~ u ua 
?t lf clcrın Karademzde, Atlas leye taşınır, gösteri ·r. bt:ğcndiri- . fk . d c.niJ ·h·: si UitJ h b' .J d k Ç.ııJil re k.-ırşı JapoD taarruzu he. dahalesi ve bu müdnhnler.·n h; n<>. g en .uyıatm en ıyukscğıdır. 
t ınt Okya I d k. k I r bi kı ı ··b dd · mesı 1 r.ın e. Y eşme 1 

... ra a- er ar ı .u:ı:r arma b · . ı t Ja· • 7...a r;i o1ao incriliz müttefik ve t:r, . .nus ann a ı sev u • ı ır ,.e r ymc mu a C!allc e- rını doyuran bir mübalağallJll hü- nü.z r tı(tıceye \ar.ınıam ş ır. t:ce vrrmr i i'\mrrilrnnm harbe gır. b-.--f ·1 ~h,. • . '- A ~i 1·ıı":ızıycti.ni ve u.·ssülharekelc.·ri. sut~ cd. er. _Y_ lı:ıız ciud :sanat ist:iyorm:z.t p nlu ı demenk mü"trmlelteh•ı ne d" 1 ı....... cmı er aCilllı e"'ununun 
ii!t _ tün dramatik unsurları Görünü • ·e'""""'· ., N I a . memiıı vlmnsile mümkun ur. 189 0~0 ı __ 1 .~ d d' • te ~ ~ demz lwvvetlerme veya teknik degıl, ıdare şekilleri- . ..,..-.. ,.... O {A.A.~ - cvyoı ' petrol ilzerinc müzak('rı'fC [ lrlş•n Ş· ' tona na ıg 'e a c ının >'tıilided rınc l<arşı kullanmak ga- nin, rejimlerio ve l<anunlarm da yor. Timcs ve Nevyoı'k Hcr.ald Trilıun<:' lrdir. fo ... iltere \'e Aıncrlka Lu : i F.sld Ordu kumnndl\nlarl.Dd.ao 145 den ibuet olduğunu ;fave et· 

d~İI' e bu faaliyetlerin çerçevesi memleketten memlekete geçtiği Tarihte hiçbir medeniyet yıkıl- gazeteleri, Sofya ve .Bclgraddan al- sıkı takip ediyorlar; Ho1anda hiiklı • Emekli General 
:rıdcdir. malum. EıJci d)onya'da doğan mcımı~. cevherini yeni teessüsc dıklnıı tclgruflara atfen, Hltleı in melinin l'zakıı.ıı.rktaki ınü.<>temlıklc- Alı• Ihsan ~~b;.. "·~ ı.. · L·k · b- y lıaslı.van bir kıymetler nizamına y ·ıt l h ~.1 b. ı t ı. , d '~ •~ ~;it?r laraftM buralara "ltic <ı:..:anunıı esası> ın rı utün una- · unan - ayan aruıııe ıı· iıı ıaye dne söz gc~·jı ıııesi ıoüm.-ün <>ımn ı-

.lt~uı olan Frans~nın Ricb:lieua nistana )c:ıyılm13, fdsefesini dol - ağu ağır terkederck istihaleye vı·ı111iyc çalışııınkta oMurrunu razı - .:..-,~;_..:...:...-------~----------------
Kennedy Roose
velt lehinde bir 

nutuk söyledi 
tl~ilı!'I ftort gibi o"-z be" b"ııı tonluk' durmuı. :sonra ~ pablica halin- uğramıştır. On altıncı asrın başını yorlar. lcti ycnnıiye muvnffıı.k otabiliı sc bu otolıür.ler, .Kr.ıılı ''e 'McllLk&ıs.ı .aıt.ış-
'111\" •u ır d R 1 k alalım. De;;.isiklikler ''amandır. >o.T rk H ld .... ·b ...... ı 1 danhen" kavtl!'<all11ldı-·• lanıak açiıı '11D11UIÜ k.-ırargilı ıci:vzrm. M."at\1n en yen"ı ve en kuvvetlı' .e. om. aya g_e eıe · zaznanunız ., J •~e\'YO • era '1 'n unc 1\'tl"'~"es - onun :ısıl' ur 
•q.L Arzın b::....-:L b' k ık-J J ~ • b. f _. ~ cin hııtfııı gün bckllyen büyük }ınlk (1 inci sahifeden devam) ~• '<ıa. rp ... rhltl"'rından ve d·ıg-er ciimhıınyetl. enn. c kacl&T. ""afn.m•"- .. ,....... ır ısnu ...,o UD • nin Sofra muhabirine .göre, c.u•~nl' ilk ve şayıım hayret ır :z: r.-, o ur. k I 

.... - ~ "' ..+ Kille ıböl.. ·· C Y · · kiıtldcriııin tcznhiirleridir. tu tn söy emiş ve Amerikanın ~ 1rrı harp gemilerinden istifade hr. ~1edcmyct~. muhtdi~ ~· et- ınuı;o.ur. e unmUf ur. cnı siyasi :ınalınfiliıı<W beyan cdtli}'Ol iti, Bu olmıyııcııktır. Yunanistan yenn • :k • h 
~~cai de m .. uzaker lerd mev· tfor :arasında muşterek ibır kıymet- icat ediJeıı matbaa İnsan sözünü Ywuuıistanın !stilhmdan JUIJcr h:ı ecktir. Çünkü onun fccla'k:ırııl"t, r~n· l'ıunaııisbmdn ıummni sruriıerlwi1ı at iyen arp dış1nda ıl;almam !ü-
,~~dilmif olma~dır e lct yelainu tdi.kki edebiliriz. nlabildiğine çoğaltmak, yaymnk lıcrdar eclilmemiştJr . .Alnıany.a Yuıı:ı reli ,c yüksek Yunan"1ık fikri •~!- bitirilmcsı, coğrafi seb<>pler dolayı - zumuna kani olduğunu beyan et-

.\trrı • Fakat medenivetlerin de muh- ve t~bit etmek ıimkanını ~etir- nistımın ftal~a tarafından işgııllni ynn bruıçerinin 'hakkından nd~ - sile güçlüklcrte kar!ltlaşmd-ıadır. ıtik.ten ısonra !§Öyle demiştir: • 
q._-·· a~ya ile İtalyanın yeni ni- telif ::ekilleri c~ıy· etler oib. 3 • miştir. Eski mimari birdenbire endişcrlıı kIL"°Ş11ıımaktadu·. tlr.> Paknt muhasamatın başlaııı:ısındnn lngiliz noktai nazarına göre, 
'lı~ Y-U k d. ::.L,_ h.k. • ' .. 

1 
.... özden düşmüıı.. yeni sanatler N k T t l · B ı 1 1 ('vvcl General l\tetaksasın idıı~nifo Amerikanın harp ilan etmesi, en l)tfL • en 1 nunu; ve ... ralannda ben:zcyişler ve zıddiyet- ~ • evyor. ımes gnze es nın e - nriliı)er Yunan su arma 1 1 c 

1,.ı ·-_,.
1 

.Itand bul d k · dog;m11«tur Eski Yuna ca b · d ad b b. · 1 eli k. ....apılnn Genelkurmay mesaisi, şimdi zarar ı şey o ı.ır. ~ünkü lngiltere· 'IİltJ • 
8 

un urma 15- Cer g~ren lcendi1ennc haıı ka - -i · n ır en- ~r mu a uı < e yor ı: ma a döktiiler ~ . 'L • _ _ .}Jil ıL _ l 
'" erı tn F b " b.i b-'-' -.l'k b- 'tı"b n-"' '-' İtal "h ·ı·r Y ··-·e·.~-ınt -ekte ..... "'1iinlnr hfr ye t~ cı;ı. en narp evaz.ımı A-·•a.... an~um~ye_ ranıa..., rakterleri vardır. Bunlar dinlere, ıre ç c.uemna.ı ır ı ar ucr.un, .ı unan • yan ı tı a ınl!l A . llık ........... -''• ~~···• .,... ,, ,. 
~ı:k•~etı yenne yalnız mıİİs- lisanlar. •·ıtalara. kavı·mler .. ·· lrnzanm1ştır, ith ... BöYle bir hu - ~ms1z olduğu mütaieamıdarlır. 1.ondra, :ıo (A.~.) - k_mfıı-a, ~ bir engele t.cs:ıdiif et.mı.~ tatbik o- me.rika <>rdusu ve donanması is;in 
ıl. ·" •] • d .,_ ııı;. e .,o· ·•· · · d • · daire 1 Patr:aıı ve Kore.nt ·01 e7.1cn alı'-onacaktır ln iltere _ı_ • tc ~ f "erın en ve donanmasın· r~ .münak.ac:as:ı h ·ı1a devn~ d ••sa ıçın e s.ırtuııra :ve yanyana Rerllndc 1 unaıııstanın mukavcıııe - _ • ·I hınmnL.-ıadır. .. • g a:ı.&er ıs -
· ~ ı ... _J k iJ ~ • ~ .. e en 1 b • k 1. 1 'b" - • . . . de dahil o1dllf,1l luıl<lc l onan su a- - bo-'---" -"·ı· · B ı. L_ b. d ··ı ll1U' ı yaptınnak sureta e ayTJ .ayn Uuıruncre .. ~raılar 1 ı _ sayı ırsa u ın ı ap ar ır ça~ın tınden cndışe edilmekte ve 1'1lrk1J1~ .. _ __ _ •. :bnı· . k _ Eğer Atinıı rmmnıımıın ""'' ırse, mıyor. u. as~cr nar ı ~ı , :rna-

llıL . •• d~-ı • 1 ._ • ep k 1 ·r d d ·· ·· ·· H 1 · il ··a l 1 i 1 ' · nmı mavıı ılöküldugunu 011 me 1 -11~- · ın IL..-..&..a-""ımQn '-' - J h".J'. ·~.,.... rıza goster ı.ıı; crı an a· si metoda ıtanlluk. ed b fk .. yı ·ı ışını ı a e e er gorunur. a. mı! ı11e ıı•z wıı a w es 1ır en ı\orkııf. . · PE;• u .... .,..~n ~omayı """"' ıu .. ıı- ı.:ıne uır ıuu. 
b... ,,.,- a..ib ·ı · · diki • · · • · en u 

1 ıı h k. R- '-'"' -"- '-""' •· d 1 /..· d tedır. d - · L-J , __ .., ,, ... tı ..... _,._ ,...··-da D -1 t ı_ t ,_ :'7 • ını vercı enn ıste ı en ıhtJlafları Lu Dr.ahmanizm rnf'd _ u ı onC8llllt11n ........,~ ııı;wtur en ıına fa ır. ecegı ,,.. {ıunua... :ı.='""'"• "'·." onaumayı a111..a erııı;e memeııı; 
~. ~lce de 11öylediğimiz veç· niyeti, bir isl~m meclı-niyeti. h~r l doğuşu, hYtü? bir ortaçağ boyun-ı Geaeral Metaka.'m orduya lr.g~liz matbuatı ve hararetle brŞ111lnm1~r. hu.awıunda lngilterenin :veıdiii 
'· ~,~ Rusya hariç olmak Yunan medeniyeti, bir Avrupa 1 ca. en. aŞllg-ı·b·tn senede vukua gel- • • Yunan harbi A1manyanın vaziyeti k.at'i karan m. e.vzu.ubahs eden ~·." - A d b emri yevmısı K d d k 
""q\• vrapa ve Afrikayı medeniyeti kabul edilrneşİoe ma· mı,tır •c ıçm e anndırdağı en Loııdı~ .30 (A.A.) - Times v:azı-. TICJ·lin, ::o (A.A.) - Yan ıeı;:;;ıi e~e ~b.iUemışt~ ı: ~~ nıanzumeye sokmaktır. nİ olmamıştır. Bu :iOnUnCl.ldan an- büyü!' ce'l.'her, bin 8elle eyye) yı· Atina, 20 (A.A.) - Atina tja:ııı tesl ı•aul;g, bir makalede. l.lussoiınJ. Wr menıhııd:ın .bildiriliyor; .ur ~ ve a adatlar~nın na-
~ ti-... ltıai1up olduğundan. bu- lndığ.ımız tıey. ev\•d zamanda, 'kı1dıiı.~~o ~~o -.Utia kıy- bildidyor~ _ nin. halli arifesinde bazı dc~·Jel!~n:: ,,ı\lnuı.ny.anın üçüncü devletlerle mü sal ~~mkar ~da.m!ar oldugunu -ve 
.~::"lflehakten imtina etmemi .. tir. ALd .. ı. _ l _ı_ t LL··ı metlerının agır ıltibaiesinden ba-.1 Başvekil Mct.aksaı; dun gece oı'<la- • .. __ ,_ ...... "·~ı·..tazı :ve T•;rıkiv~ na ebau. 1ta1y""'-·a karşı ob.n ltt'fııkljngiJu.: hahrıyesı.rı. ın ceuret ve ça-;~ ·-y .ru.: enızın JUYJ arınu. ~e.IUlu e- '- b" ..ı __ .1 . ... _ ·-. . . . ı;c ez.euıwc: • ~· ~ - • L- -.., bil J 

ili .. ·-.. tkal•n, küçu-cük Yuna- d b. ·h · .: · ld d ııı;a u ıte't ucgı du. )"a goııdeı·dıgı bir cmn yevmidc sc- , __ ... ,., .J·ııiı·,_..J;.1 bu llSUrır.lPJci taahbüdile ıne"rılıt bulunmalctııdır. pını en er, !ngiliz filosunun -~-.1111 en ırzı nıye .... n ~ıma en g en • • . . . ye ...... r.- .._..., ...... "& " Hitl !" ditebil ~ IÖsterdiji Örnekten daAi ıeairl.erle ~Allf'UÜ or~da Belki Avmpa, bugijn, namzet ~ı-ı~ı. bı~i.rdıl.::tl'n sonrn hilhas· sözünü Jıatırlataral.: ŞÖ)ie d<>..ıookte • Yabanc guetecllcriıı t.aleOi üz.eri- ere 'teıı nn e · 1 eceğini akıl->..._-Yı lllcafı hil ı b ih 1 ı- uemııtır ki· 1 :ı... .. -~-ın~ i._, !arından bile &cçİr~z.ler. ~ ... il\ veç ı e, asa una piştiktc.ıı sonra Rö~esarw ~oğur- olduğu. istı a ~i_n_en büyük mer: . ··-~·,ı . . dir; ne. .Altııan)'1nl0 ~ ......... aı.&ıyan: Aıner:I.- Rei.iciimhar intiha&. 1

~1-dr. masıdır. Bu medenıyet, nıha) et hatelennden bınm yaşıyor. Y enı c:~ eogu_ erimhin •ubddes Bö)·Je be filpOeıslz ki il'ih-ld,.c m· Yunan anlaş~ brJISlld:!.ki -, . • 
Mı h fİmal ve cenup mi.tiği arasında bir çağa geçmesi mukadderse bi· topragımı.~ı. ve vatanuı tettfi.ni mii- dwne kaı-şı yapılııuş olan taalıhiidiiıı hattı hareketi. ..Ahnall Jıarici.scsl ta- . arife.inde 

il arrenı Feyzi sallanan kıt'avi bir z.ihniyet ol - le, bu inkılap, bütün bir kıymet· da.faa ettiği b~nfin .akı:un.~ siz.ede Yunaııistana ppdaıı taahhütle oralından bugii1ı y»ka.rııdaki m.iişahe- a vi"n~~0~· 3 ~O(A.~;!,-A- Gal-
.......... TOGA Y maktan çıkmış. dünyanın hemen ler sisteminin topyekun ve güm. t•: l'l.Ulılıın :sela~l:ırınu hlld:_rı~:oruıa. llfDİ kıymette <11dugunu görerek te - d ·le 1e5ıbit dilmJftir. up nstıtuaune manmcuı; anmge-
.. ,..........___ ber taraf11U kaplamıştır. içinde bür gümbiir yikJlmaaı d~il, e&ki- IKrıılından bnŞ!ıJ_:ın.k ~n i.-uçuk va. da!üi hlr :vaU,.Ct almıştır. Bn tur- eı e . • liıse Wilk'ie en hararetli taraftar-
~ t A ı_d · ı_-ı • .. n" a 'lrn.dnr butün 'uı1 ııl l H11iyi batwan ltalyanlar 1annın bile lbeltlernedig-i kadar "~ferrl'- 1 ~ emz ~u türünün, hri~tivanlı- yi yeniye ba~lıyan köprüyü kur- , ..... uıı" · ' . ~ . a 1 ::ı~ ru- ruzun Tüı·kiyede J'a~ı aksiili -

, ~'I((. ğın, Cermenliğin derece derece I ~51 ,dclmde gerçeklcşmiye nam- ban tıe.ı·abeı· ~.~u .. ıfti~ur. hıssct:. me!lcıi ıejmdide.n takdir etmek JtÜC • Atioa, ~O <A.A.) - .At1n.a ajaıı ı terakk; etmiştir. Bununla beraber 
' ... 3JJ~ı ı -:: pavıı vardır. 'zet görünüyor. ınek. t~ıtirler. nu~ununuz kı, sizler de ' "'r, {·,·'--t u rok bir ~ ... etle iddia lnldiri~ır: i~mada değer bitaraf mÜ§ahitler. n,·h k ... , .'ıTUDAF'AA l'Eı'1Ll ,. - k ""' lAUl .. J • neJı· 
~ , • . A • • ~ tnı-ıhın maraton ahramıınlauna, olunabilir ıki Bulgaristanfaki hmp BuKuıı, gudcıer • .u. ı'yi batıran Wilkie'nin kaz.anaca~ına kani de· lı... - aç J!Ündrııberi şehrlmiule Avrupa ınedcni ... ·etı"n:~ yıkılın~ · inkılapların tarılune bakıldıu-ı "821 kahı-am:uıl:ınna vr. daha b'ır· . . ·-·aJ Bo • • ı ld··"·u Jf0 •ftı to ilinin bh- iP f, -·ıı a· n· k k. hA1• R .\ı.ı~'t.\ıı Milli l\Iüd f ,, kil ~ ~· " d.b. d .. 1.. d . tJ" ~ lia~ı .,1 nsın a m11 o u.ı; ... )'illi rp arças.ının o- :gı er ır. ırço ın1se a a oo-

"an ..\ a aa • e i Saffet sın dan .korkal}.lar il.:i)e ayrılmış z~nı:ın, 1 ın e 0 u ı:~c enıye_ c~ !çok ufeı·li haıplerin hhramanJuı - ,'tzh-ctr rağmen Bulgııristaıu cenu· to{:railannı neşrclmekll'dirleı·. T r. :seve itin kazanacağını aöylemek-~ > •• nkarııya dönmOştür. göı ünüyorlar.. . Bir kıamı tarjhçi Y<ıt~n uçu~mlar de~ıl, eskılerı .ua tahsis etmi-ş olduğu s·ıWf<'ll•rc b• ~=-•· d " bilhassa Sc'Jinf.S'c ı•iLin nııma111ın ve lt.ilynncn ynzı•aı·, tedir. 
Jt."'1 \.'} "U b b "enılere bagl L·· "' •. •• • ı uı ..... c onyaya e .~11Ua .u RMA SAÇ }IJACJ _ Segno OB sı ı onu köprülerden _, .. .. .. ı~an ır;;oprw:~ goı:u: kendi isminizı alt!n. harflerle }'n'Zdıı·· karşı sürükli)·ccck olursa Türidye, bu torplllcnmc.nin :C.ııilkrfoi münal.:n- Matbuatın yüzd~ altmışının ~cl;;ı L rı.n saçına yapılan perınannt- ı.•e nhtımlardao ibaret .sananlar- nur. Buyuk Rone~amı boyle ıdı m:ık gibi yGk e'k bır talihe ınn?.h:ıl' y i.na ·ka dan bançeı:'Jeı - şa götürmez hir t.ıırzd.ı tayln .eyl" - Rooı;evclte muhalif olduğu tah-s ~~nılan ilticı.n hariçten gel- dır. Hava homhıırdunarıLlTJ bu ve her Rnnesans böyle olae&ktır. ulu) oı sımın:. ~oll~ı mız ıc.!aha güzd, m=~~ ma:~ ~:ua:~irere bimJi.J<: ka· mcktedir. min edilmektedir. Büyük gazete-
~~ hcrberkrin kendi J.::e11dile- köprüleri -ı.·c nhtunları )ıkınca. PEVA.l\ti SAFA elana paı~a'k bır hı_nani,.tan \•üc:ıcl" natlmı altına alacaktır. Atinada alarm ifareti Jerin ise yüzde sekseni Roosevel-
~ ~tı r taptıkları 6Ô)leıımekte • getiı eoCk ve bu eserde biıtiio. dünya- Bul ristan tıududun<la ,.e ş:ır'k; tin aleyhinedir. 
~"tı d
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Yd.urma iliiçlann snçlnr1 bo- Yurtda hayranı j Petain 'in k y~ ·~ıklar .sııçacaktıhr. Mccleııı dünsa Trnk~:a çok kuvvct;li mevzilere ııuı- Atinn, 30 CA.A.) - Dugiin ö;1e - Buna mukabil bütün cenubi A-

• 

a '.d. dia edilmektC'dir. nut u sızl scyrcdıyor. Rıı arpte yalr:ı:. kal- "- ı' T--U . t bir ... rl et den sonra Atiıında lıaı·.a lıücuınııll!l merika ile garbi Amerikaoın bü. 
(Birinci aalıi/ednı de1:arn) (B" . . . - . · ' ·- · tl • lı.- <O nn \tn..,enn yen a ka 1 · ı:· il · t• A -k b. k R ırıııcı calııfeıkn ~) ıruyııcas;mıza sızı .... tiye e tc.ıuın C· 1 _, k _._ k -hı 0 rşı a :ınn ış:ıre ı ver nıış ır. - yu · ır ·ısın ı oosevelte kuvvet-,.,.... b 1 k .. ··k k .. 1 · • • . . ha ı uıtlil('.IYft auar ~ı mu m ın • . 

l'aaviri Efka" r münase et e en uçu oy er1mı· •f.rcn lıcr~esc şunu bflılirnıek isteı'İııı dcbllırım. . nıkabc 1'0lti ifa ~h1erfodc• şOphe larm, )·.ıı ı,m saat sürmü§t.ü1:. .le müzahir telal:ki edilmektedir. 
ze .kadar her yerde yapılan toplan 1 ki hu selamet, CV\"elU, ilıiz.inı climiz-ı dleri, Yunan .as.kederi, di4ııuınıııı· k . • .............................................................................................. . 
tılar. Ebedi Şef Atatüd:'iin aziz dedir. J3uı,'Üll işhiı-liğirıc §erc!le ve zı ces:U'cünlz ve kırılmaz ıwniııiz.le )'o t~ı. · z ld kt H lk 

Kunııtar. Jıatıralarının nnıln:ı.:ısına ve Milli ~~ ns~rlık Fı:ansız birliğini id:ıme eziuiz. Zafer sizindir. Ş:ın ve ;;;eıcf n~~y d:~~~.:ı~~ _g.azi~t~sı dr ş~~'1ı:ı ongu a a a 
---- Şef lnönü'ne "kar!iı bütün milJctçe ıçın gniyorunı. Ilu suretle }'danı.la size :intlznı· clmcktc<lir.> denıı le '.ı: u~ ı~e,. n yayı pus • 

duyulan .sonsuz b~lılık ve .sevgi J~ransanın ıztıxa ~ 1 1 . b . kiirtnıek ıçın, 't uııanıstann ıııuavc- • 

············ 
········· 

············ 

l::ıa .. ~. z .... 
~: 

1400 Kr. 2700 Kr. 

750 > 1450 > 

400 > 80-0 > 

1, .· . . P arı a7.a ara<, <>rır- Y1t11an mat uatının n~rıyatı netle mükf'llcf değiM!ı·. Ilıma rai" • f ı • ı• duygularmıp ifade Ye teyidine Ve• ! llıııızın mukaıJıJerntı JyiJeştiriJeccl\ • 1 evı a 1 
sile olmuştur. i!ga! 1nusrııfları . .rüku hafinctilercl:~ . Ati~a, SO (A.A.) - Atina ajan!l men iltalyan hırslanndan çekiııuıek:.e a ye 1 

tır. bılclh·ıyor: pek haklıılır. Büyük şchirlermıizde knhramnn 
~ıtalarımızın, gençlik teı;ekkü1le • İşbirliği ııamimi olmalıdır. H<>r Gauteleı· :rükse'k ıbir tonla ltn1vnn Y&ldırım harbi llÖkmüyor 

:rinin yaptıkları geı;jtrcsimleri. hal türlü tceıı\'Üz fikrinrleıı iız:ıdc bulıın- tcc::ıvüzüne k::ırşı bütün nefreUerini Londm :30 (A.A.} - Heutcrin Zonguldak, (nususi) - Zongul - ban~ icinde ynşntmak, dünyada ye-
150 > yoktur. kımızın, ordumuza ve Türk mil- malıdır. Sabırlı ve eınniyeUI·bir gny- bildirerek Yunanist.anın lıarlJi iı:.t.! • diplomauk muhabiri bı1diriyoı·: d~k Ilnlkevi ~olı: \'erimli -ve çok :re- niden ba~ın kurulmasına çal~1ak, 

Jetinin istikbaline karşı olan iman ı·ete dayanmalıdır. medlğini, bu hususta hiçbir milleti ·:unanistnn - AmaYutluk hudu • rınde olan ~nlışkanlığUc bcr zam::ın yahut Sll\"llŞın dahıı :fazla yayılınaıı-
"'e inanının ne kadar kuvvetli bu. Bu 6iyaset, lıcııiııı slyasctimrlir. tnbri~ etmediğini ve bu mu1mrcbc ·j duııda ns'ken inkişaflar, çok ynv::-ı nazarı dikkati oe1be~tcclir. nın önüne ceçıuektir. 
Junduğunun bir defa daha te:ıa. Nazırlar, ya1ntt banıı kaışı rnesul - nin ltalyn tarafmdan Yunanistanıı, bir ıurctt.c Jlerltmektedir. Henüz b\ç Her haftn hnlka parasız 'il.i aefn Hntmmn ~eJdl: cllazırol cenge, e-
lhürüne imkan vermiştir. dürle.r. Tarib, r:ılnız beni muhakC"me cebren lkabıil ettirilmiş olduğuna ynz. bir :»ıldınm harbi taktiği emarC>sı film· göııtcrme1dc bcra'bcr, bundnn ğer ister isen sulhu ı.alilh> ne gfiı.el 

T k 1 cdccelctir. maktadırlar. Gazet~ler, eğer İtatya. me,•cut dt>ğlldır. Yunan mtıkavl!meti sonra da ia•·dalı konfenınslar ver- bfr miııaldir. ür u usu, kalb birliğiJe bu ~ 
S. D. •. 1 ıld- - .. k tJ k b Şimdiye k.;,'a,. size karşı bir lıaba Yunan tarihini bllseydl, Yanan!~ ıııükemın<·ldir. dinnekt.cdir. Bu h::ıfta da Zonga1da Hazıı· olnn, uyanık bulunnn 

guze Y oruımunu u ar -en. İr lisanı kullandım. Şimdi hir ~er 1ısa· nm lıiçbir "l'llkit kendini ım6dafau et- .l\I htc ld' . k·ı .,.. . 
1 

• .. 
2 1 ok -'-: 1 ı"m"z.d · 1 ' " . ~ . . u 'nıc il , ı unanıstanırı ıa· iş müfettişi Naci tarafındnn en ıı:G · bllhassn azim s:ı.hibi, kudret "'ahibi Ç şcrur er ı e aynı zaman• a nı kullanı ....... nmı· medeıı teslım olıııııdıgını, hıçbır va-

1
• k • t h ı·tl • • " 

7 8 Cu·· h ·y t e·· · · tt ...,-. · _ u as eıı e < ı e mutcrafik 1ııancvı 7.İde bir ha,k kalabnlığınn hir kon· olan milletler astu yıkılmıı.• a··ımku·r ~ ---- m urı e r Jımının yur a yer P.crıim arkamdan geliniz ve .,belli lb.1t son <lamlasile -vatanının toprngı· t .k l t '"• '" 
'illld k yer yaratmakta ve kurmakta ol - PrnııFa)'tl itimat ediııiz. ~ ~ nı kann boyaın:ıılıın ycııllııırmiş ol- . nı~·ı a nıu uv_nat 't!deeeğini: . b!ly:ı ferans ~rllmiştir. Mii!etü~ Naci bi:r milletin düşnıam ne btlaı· üstün 1•tıııı~ a.. 8İ fi tir cluğu bayındırlık eseri erile, ııınai duğunu bfürdi, demektedirler. ü.ııut ctmcktedır. AlllUUl El~in A- konfoı-ansında: <>lnreıı. olsun, 1lı:imde <iyle kudret, 

Mu/Ullıi.ğünden: müesseselerin, kültür binalarının . tınada knlması, Jlihver dm·k>tJeriıun d'er y~nü i&.p!tyun, beşeri~'; kuvvet vnrdır ki, et, kemik parçası lan müteşekkil fener alayı, bfr iKtıtiınc.ıini cazctesi §Ulllan y:ız • 
En iyi l11i Soa mekteplerin ve .. -ollarııı açılıs ıü- k d 1 l hüla iiçiizc bir zafer elde etmek Oıui· alemini kcıuireıı kabusu, dünyanın olan insan lılle en TnOdem çelik kar-

J ı·ı a gası :ha inde tehri .gezerek mnktadn·: 
lC K. K. :renleri de yapılmıştır. tezahüratta bulundu. R. . ediği •• h dlni güttiikle ı-ini tryit eder ,gibidir. cuk acıklı mziyetini ~ gürüromz. flSIDda bir aslan, iblr dn pbl du-
23 20 r~uda < ı{' ıy:em mu: alde bu !harp. Atina bombarduo.aa ediline İ §tc çok nnzik olan bu v::ıziyet mli- ı·uyoı· vo kOkl'eyor.> denıiştir. 

34 t~ ı Çorlu (H:;:·s;) - Cümlıurı" - Trabzon (Hususi) - Cümlıu- t<.'11 lıarl( kalmak 'için c11mir.d~ gelen Roma da •akılacak vacehcsinde Türk millctinın, Türk llu nutuk uzun alkıtlada halk tn-
ri_vetin 1 7 nci }'llı, havanın yağ - her ffl·i yapmış olmamıza ırağın~ ' Cfimhuı1yetinin yegilne ve anc:ık rn!mdaıı karoılanmış :ve her zıımnn -..... ----~ıoo~-8~4..J yet bayramı do1aym1e gece gün- muı:fo olmasına rağmen, ~üyük ~ adalet hislerine :ne kadar uıünafi At.inn, 30 (A.A.) - Attnnd:; gü- )"cgÜne gayesi ötedenbeı1 takip etti· böy1o söylevler \"erilmesi çalıJkan 

düz şenlikler yapan halk, hayra- kalabalık ve sevinçle kutlanmı§· olursa ol un hepimiz öleceği&. Eğer nün bariz vasıflarını ıteşkil eden sah· ~ tıiya!!t!te, dış poliUkasında, ycgil- Halke\'i riyaset!nden rica edilmiştir, 
mı auadaa lwüadı. Asker ve halk tır. ita11a iil111i7e karar 'ffl'mİt ltir mil- nellft', ~19 c;dett uketWıle 4loftl '"' w uc:ıH ,.&ne Pl'•i ,..- ruror .,. """'°1'• 



--=-- Sahife : ı -

Galatasaray 3 
Fener bahçe 3 

3 l Birincitefrin Perıem6e 

8.00 Program, mfizlk, 8.15 Haber
ler, 8.30 Milzik, 9.00 Güzellik bllglle
rl (Göz, diı, ayak). 

12.33 Alaturka müzik, 12.05 Ha -
herler, 13.05 Türkçe müzik, 18.20 
Müzik. 

(t inei sahifeden devam) 

Bu golde ntılan ,ute Fnruk plon· 
jon yaptı~ı halde Htzıı· kal<-ıılnin içc
:risinde sudeee topun nğlanı. girme· 
ainf seyı·ediyordu. Gnlntasnray yine 
ayni tempoda s kış1k oyunilc Fener 
kalesini bir milddet dnha tazyik et
tikten ve atılan birçok şütlerin nvta 
gitmesinden sonra nihayet Gündüz· 
den ileri bir pas alan Bodurl. güzel 
bir şütle takımının birinci golünü 
attı ve devre 2 • 1 Fer.ı"ı bahçe lehine 
bltti. 

!erin knsden vurdukları tekmeler 18.03 Caz, 18.40 Alaturka milzik, 
dot'TU olmasa gerek. 19.Hi Müzik, 19.30 Ajans haberleri, 

Çünkü Galatasaray 3 -1 m:ığlQp 19.45 Fasıl heyetl, 20.lli Rudyo gaze
vaziyetteyken yine ayni oyununu oy- te.si, 20.45 ~IfüJk, 21.30 Koııuşıno: 
nanıış ve hiçbir sert ve kasdi hare- (Sıhhat sııııtı), 21.45 Orkestıa, 22.80 
kette bulunmamıştı. Haberler, boı"Sa, 22.45-23.30 Ca?.. 

TAKIMLAR: Fencrbalçc: Nurl
Aluznffer, Orhan - Lebib, Esat, Ö· ltÇi Br~yanlar 
mer - Fikret, Yaş:ır, Melih, Niyazi, -------------
Basri. * MEMUR - 2 lita yevmiye ile. 
Takımda 1''ikret ve Cihut yok. Dahiliye Vekaleti Hu usi İdareler 
Galatasara11: Hızır (F~nt) • Fa- Tckııüt Sandığı 'Müdürlüğüne li/11/40 

ruk, Salim • Musn, ~ulıl, Eşfak • a kadar mür:ıcııt. Şıırt: Hesap işle· 
Hakkı (Barbaros), Snlahııttln, Gün- rine \akıf, memurin kanunu l\I. 5. 
düz. Boduri, Gnuınfcr (Recep). 
Takımda O~mun. Enver, Cemil, * ME.lll1H AL/SACA/\ Top-

Snrafim eksik. rak Mahsulleri Ofi i Umum ?ıtndür-

1 Sinema-Tiyatro 1 
TİYATROLAR: 

Şehir Tiyatro.ııı dram kısmında 
Bıı ı1kşam saat 20.30 da 

BİR ANNA 
f stilclat caddesinde komedi kısmında 

Bu akşam saat 20.80 da 
• DADI 

Sİ,\'EJIALAR: iıtanbı.tl ciheti: 
Aı:ak: Düşman elinde e lr. 
Çemberlitaı: İstiklAl kalıraınnnı • 

Ölüm \'adisi. 
J.'e,.,,lı: f stıkllil kahrnınıını - Ölüm 

vadisı. 

Jllannara: Kanatlı kadınlar. 
Beyoğlu cilıeti: 

Ası ı: Şehvet kurbanı-Kızlur 
iyonu. 

pan-

}pek ve Sarayda: Akasyapala 
Melek: Seven kadın. 
Sumer: Büyük aşk 
Takııfm: Çanakkale geçilmez. 
Saka1ı1a: Gilnnhsız katlller. 
Ldle: Gönüllü kahnınınn. 
A /kazar: Şaııglıay ~·anıyor. 

OTHELLO 

BİR HAKiKAT : Sayın müşterllerlmi:ıin nazarı dikkatine: 

Pırlantalı t•e elmaıla ıraat delftek, bir kelim•ilı S i N G E R S A A T / dcw·l;tlr. Çıin'>ıi : 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakiki evsafı meşhuru alem olan SİNGER aaatlcriııde ~opl~ıı: 

mıştır. Bunun için: Saat alacuğınız zaman, tereddütsüz SİNGER sauti alnı:ılı ınız ve saatin uıcr n 
deki SİN GER markasına. müessesemizin adı·esine dikkat etmeniz Jazınıclır. d !;· 

l\Ioclayı takip eden her asri kadın için kıymetli taşlarile ve nefis işleı:ıcsile lıaklkntcrı nnzıırı · 
kati celbeden böyle bir harikuliicle Sfl'\GER. saatine sahip olı>ıak fıdetıı lıir sn'lılettir. fR 

SfNGER SAA Ti; hoşa gidecek en makbul ve en güzel HEDİYELIKT 

SİNGER No. 82 - A 180 Elmas ve 11 Pırlantalı 500 Lira 

Emsalleri gibi 15 sene gararıtilidir. # 
Adres: SİN GER SAAT Mağazaları, İstanbul Eminönü No. 8 ____ ...... 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Mütehassısı 

•ı ............................. .... 
Devlet Denizyolla'"ı işletme 

umum müdürlüğü ilanları ...... , .............................. :... İkinci devre~e Fenerbahçe sıkı 
başladı ve hemen ikinci akınında 

Fıkretln sairdıın Melihe gönderdli:ri 
ıleıl pasla "'Melıh ilçlincil Fener goHl
nü çıkardı. Bekll'nmiyen bu gol, Ga
laLasarayı bir müddet şa~ırttı ve Fe
neı bahçeyi gevşP-k hiı· oyunu se\"ket
tl. On be;sinci llnklkadnn sonra Ga· 
latasnray birden ııarlııdı ve Fener
bahçe kalesine sağd n soldan hücum 
etıniye başladı. 

Hakom: Hüsnü Sııvman. lüğüncle münhııi nıuhasiplikler için 
SÜI,EYl\IAN Tl~KIL Yüksek İktısat ve Ticıııet I.I esi \'e- \\', Shekcspear'in bu şaheseri 

yıı diğeı· Ticaret Liseleri mezunları Yücel Yııyınevi tarafından neş· 
DiV""JOIU 10. Gemilel'imizde 170 lira ve 140 lira fıcretli clolctorlvldor ınunbal· 

F b h B t ·· - ·ııı t' ller t r Muayene saatleri: Pazar hariç ener a çe • aru gucu alınacaktır. reı ınış ır. aıa ta satıl-

b h d 1 bil O•· nıakt.adır. h ...n 2 5 T 1 22"98 Fcn~r a çe sta ı~ca y.; maç· * MEMUR -Tüı·kiye Çelik ve IİI•••··~··•••••= __ e_r_ .. _ .. n __ • _____ e_: __ ., __ 
tarı c'\;vel yapılıın Fenerbııh~e B ta· D · f b ···-) ., .-

9 
... 

1 
D 

. - d eınır a rlıuı ıırınıı ... ııa ~,o, u - u··n b k •. kımılc Baı·utgucü takımları arasın n - . yanın met ur şe ercıaı 
k ... 1 F b h . ğl. b" kanuna gore. Llse mezunu, a. kerlık 

1 maç u • , ener :\ çenın ma r u ı- . . 1 . 
tU ih ti r bıtiı mış, ya~ 35 den nz. ngilızce hl. 

Nihayet Fen rb:ıhçe kıılesinc mil- ye 0 nı aye enı ı. lenler müreccah. Ücret: 85- 140 Ura. 
temad i~eıı l aııılan bu tıızyik netice- Matbuat takımının maçı İmtihıın 14/11/940, Ankara, İstan -
sinde Saliih.ttinlıı on seki:ı: üzerin- . bul, İzmir Sümerbanklarındıı, Kara· 
dan çektlbri buı un Nurlnin kolları ~ratb~at takıınıle Fcnrrbııhçe te • bükte fabrikada. 12/11 /940 n kudar 
ara ındaıı knle}c ıdrdi. Vaziyet 3. 2 kaulleı ı ora ıııd ı. bir n~nç ~apılmış;I ınüı·ncaat. 
oluncu Galata ara)' beı nberliği temin 1 tır. Oyun her ikı taı u ın a guzc 
etıuek için bütün hatlıırile Fenerbah- :ıkınlarile geçmiş ve l\fatbunt takımı * KAYAK ÖGRETlllr:N N.4.ııt
ee kale ıne hücum edıvordu. BMncl • 'cjadın uttığı bh golle Pııhııdan 1-0 ZEDI - Erzuı·um Kayak kursun<la 

ALİ MUHİDDİN 
HACI BEKİR 

Merkezi: Bahçekap1, Şubcleı i: Beyo~lu, l\aı :.köy, Kadıköy. 
"aıı·ıl a•·ı1ln11nt•1· deı~ göı·e-..ı.., Il"lgcleı·de Darrcılık 'haftııym çok gıızcl bir oyuıı oynıyan ... .. " ·• · " "'""' v Ü~ 

k k F k Galata.arayılıarln Yu"zm· f<'cderasyonevindc çalışrıcak. eret Ba ram •e ı · kt 
UÇÜ i ret btı dı Vt-e'dc bütıın p!IS• " gun erı açı ır 

ları fena kullanarak takımının hU. müsabakası 75 lira. Şad: Yaş 20
- SO, vücut ıııU- iil••••İiİl•••ıl.&mmmm~;.;;•;;~;.;;.. • .1 

eılnı etmesine ınilni o!uyoıdıı. Bun - Galatasurau kl!ibil deııizcllık .sube- sııit, sporcu, ortamcktep mezunu. 
" 15/11/9..ıo a k:ldıır Bl.'den Terbiyesi M tb t u 

dan başka Ya,nrın duı·guıı ve istek- Pi CQmhurlvet bayramı mün!l'lelıetile Gc el " a ua mum Mo"du'"rlo"g"u"nden ·. ' n Direktörlüğüne nıuracaat, An. 
si& oyunu, Niyıı?.inhı Musa tarafın- dün blr yüzme müsabakası teı·tip e~ k 
dan yakındıın nııırkc edilmesi, Fener- miştir. Müsabaka, Runıelllıısın ile aru. 
bahçe hOcum hattını lş göremez hale Kandilli anısında cereyan edcccltkcn 1 ~-~~A~k~~~İ~k~l-.--.. h~l!""""__,l"""!' 
soktu. Oyunun bitmesine 13 dakika lodos yüzunden )·opılıımanıış \'C Be- gay, n ııra n 1 ap ma a lesi r • 
kahı Galatasarıı},n ortaclan ynptığı bek koyunda 800 metre '(lzıu inden tem sokak 17• Slllhi, Nişaııtaşı GQ
hiı akında Fe.ncrbahçe kalesi kanştı tertip edilmiştir. zelbııhçe sokak ilkem opartıman, Se
ve Barb:ırosun hoş k tleye attığı gtı- Suyun soğuk olmaınnn rağmen bu dat Sezginer, İzmir Tarsus oteli, 
:zel kıılu ile Gnl,ıtıısaray Qçüncü go- yarışa 10 kişi girmiştir. NeUccler Bemo Manzln, Maıoton çelikleri depo 
lunı de kar.andı. Bu golden sonra şunlıırdır: ''C mağazası, Galata 2G, Sabahattin 
lo'enerbnhçe de!uusııım sort oyununu Biı'ind Vcdad, lkincı Beliğ, {içfin· NecaUbey cad 225, Galata, Tevfik 
cöru\oruz. Bilhaı1 a Ömer ve :Muzaf- cü Ziva. Eğılnıez, Şişli Hasat sokak 34, kat 

Turk.i~·c Rad~odifüzyon Postalarıııın Tuı·k l\lusiki Jleyelinin kad
rosu yenıden tnnzım eclıleceğinden bu heyete giı mek istiyen az ve ses 
aanntkiırlannın tcşrinlsanlııln 8 inci cuma günü Ankarada Başvekalet 
:Matbuat Umum MüdürlOğQ l~adyodıfüzyon Müdürlüğünde te~ekkül ede
cek mütehassıs komisyon huuzrundn saat 10 du ya1J1lacak olnn imtihana 
g-irebilıııek üzere aşağıda yazılı ve aılde te~rinl aninin 6 ııcı gününe ka
dar ?ılatl.ıunt Umum l\ıüıJürliiğüne ınüraeuat etmeleri ilau olunur. 

l - htida • T<irk ı11ü?.ik heyetinde alnı:ık l tediği vazifenin vazıhan 
beyan ediJnıe!!i lazımdır. 

------------------------------- 2, Orhan Kurşen, 1st:ınbul, Kf.lçük-
pazıır Mehmet paşa yokuşu 28. Sa. 2 - Nüfus tc.-zkeresi veya tıısılıkll Lir Slll eti. 

Müsabakamızı kazanan 
okuyucularımızın listesi 

bahuttin Kutengln, Ilııydıırpnsa is. 3 - Hüsnühal vaı·akıısı. 
tasyonu .J üncü gişe istasyon ŞPfl 4 - Sari hastalıkl:na müptt:la olııındı!;·ıııa ve va.ı;ifesiııi muııtuza-
Sıtkı K. Engin kanle~i. Yulıııı1!ıı. man ifayo ıniıııi olabill.'c!!k L<'cleni \"e akli an:.:a ve hastlllıklaıfa ma\UI lıu
K nıfoy, Şişli llfü ı iyet abiılesi raıl, tuııııı:ıdığına dair he~ eti sılıhl~c 1 aporu. 
İı;tusl•oıı ap:ırtıman 1, Ali Rl'şut Ya- 6 _ 'l'ercüıııeıtıal varakası - Tahsil <l<'re>cesilc evvelc.:e bulunduğu hiz-

Hediyelerinizi 10 ikinciteşrinden itibaren 
idarehanemizden alınız 

lım l\Iersin Belediye ikinci kiltibt, metler kısaca ve halen ne gibi bit vazifeyle ililigal ettiği yazılacaklır. 
!\lt!rsiıı. Tunç ÖzeJll, YoroşiloC bul-

6 - GX9 eb'adıııda, açık haşlıı çıkaı ılnıış ve siyah paı·lak kagıd:t \"nrı, Bozumlor apnrtıman 5, 1zınlr, 
SalJri Bılsel, 1stıınbııl Pertevni} 1 basılmış 6 ndet fotoğraf. (10297) 

-3-
lısc.'li G fen, 30G, Nermin Utkıı, Ka· - ---- . 
)'aş ?ıfilhlmmat depo u miıcl!iı u yııı'- r: Bayramlık ve Hediyelık şr:kcr ve şekerlemeleriniz 
bay Ulvi Utku kızı, Hacer Eı-glln, 

Kitap kazananlar ;:;y:a;!:;::;:~n A~a Ed.
1 IJl~b.aRcaa~'ıtAE~11r.· ~!~~t E~;~~a:şt~~~e~~~a;u;ı:~:~ LSEKERcı· H. MUSTAFA ve 

Duı ınO ab.ıkn nı llCP.leri ilan edi· .. .,, 
1 i • ki kan, Beşiktaş Uzuncaova cad. Nur- leba,.ı 33, Beylerbeyi, Kevııcr Ejder, ırken kariler mb:iıı kazandı· arı he- 1 1 h k 

baba cumii ka,..ısı, Ali og~•lu 'lustaf ... Meddiyekö} ü, nüyükdere cad, 63, Ticarethan ~.sinde hazır anmıştır. stanbul - Ba çe apı dıyc vaıılmnınıştır. Dunkü nfiııhada ·v n .. 
1hııı cdılen isiıııleıın lrnz;ındıklıırı he· Çağlu.}nn, Gebze jc111d:ırma bolük ka· Hnyıi Afşer, 8climıye SE:lvikok <so- ----- -----
dı .• birer kltaııtıı. Kendilerinden Ö· leminde yazıcı, Bahnettın A.}aıoğlıı, kak 23, Üsküdar, Vasfi Üstün, Ak
?. 1 dıleriz. Buglın dl· birer kitap ka- Ort:ıkııpı Karagumrük Dokıımctller sarny Haseki cncl, 30, Necnti Buı·t, 
zannn nı ilaıı <·dllıııcktcdir. cad, 92, füıhaPttin Altıııok, liskildıır Göztepe Biıiııci Ortusokuk 12, Refik 

Selı1ıni ı\II mahrıllesi Seliinısız c:ıd. Dııyıcı, Beşiktaş kız ortnokul 2 ııcl 
I• nılh, Muhittin Pnlmıy, Tophane 2!!1i, Zeki Ersöz, Eyüp ortaokul sı- sınıf, Enver Ş!'ker, Eskişehir tnyva

Kaı uba!I n1al\<lllı:.'\J bakkal, Efdnl 111f A. 2. No. 90, Adibcy Myü, Sil- re fabıikası amiri 710, Cevat Özel· 
AkdoJa,·. S:ınıaLya Nnılıkapı Akyalı leyman Barlas, Turnn mnhııllcsi U- sd, İzmir Karnntinn Selçuk . okak 
okı.ık 60, Sıunı •rcz.hıııı, l'11ıdıklı Ve- 7.enkör sokak 1 Ankara, Mücy) ed 49, Af-er Eı'Olgen. Fatih Bonıı.ül!2.ıin 

r Kartal yokuııu 12, Tu':ltnfa Ay- Aşkur, Comonti Saviç sokak 4/2, sokıık 24, 2 inci kat, Ayten Üstutı
kaç. r'utih 1'ışıınca~ı Btyccğiz nıa- Hasan Kocaman, Kadastı·o dairesin- dağ, Çemberlitaş karşısı Turan opnr-
1 ııllt 1 Kokulu Rtıh:ıı sokak 11 '13, de Kadıköy, Bahııettln Açışık, İstnn- ~ıman, kııt 6, 23/ 2. Mehmet Erel, 
N rla Kan u, Adliye arayı daire bul Vefıı Kanımürsel fabrikası ;·a· Istanbul Ticant ve Sannyi Odavı 
muıhı 1 Nccn.Pttın Kar u elllc, Al- mnda 2G, Kemal Erteıı, Maaı if mü- rnpoı törleıindcıı, Hnndıın, Bınblrdl
tıu F.ı knıcıı. K ıdıkli~ l\foda Rü~tcm- duı luI;rü Tallın ve Tcrbirc daiıesi rck, İzzet Gönül npaıtınıan 2 daire, 
a,g. okıık Aıif Yaş:ır npartımım 4, memmlaıından, 1snıail Anıl, Knrn· Nejat Günol, Maçka Teşvlkiye Gün-
1.anı ·n Kutnıı, ı<:ızılt..ıprnk Zlveı bı-y guıııriik Rendccil<'r ok:ık 2, beı ber, ol npaı tıman (154) kat 3, Kadrıl e 
;<>ku u 22, l\foıııduh Ünsnlan. Sul - hırahim Kulushı:ın, Eski Alip:ı1:1a Kuradıığ, Küçükpaznı·, Hacıkııdın 
t.ınahınet Uçler nıııhallc i Su teıa?.İ Bedıedılin Simavi sokak Hi, Fııtih, ~ıkmıızı 10, Muzaffer, Ercnkiıy pos
sokak 1, Celııl Ergen, CnfCnloğlu er· ~etlıiyl', İmaret 1sabcy mııhullc..,i, ta ve tclgıııf memuru knt<le~i. Azn. 
k<>k okulu ııınır 2, 203, Ahmet Ayk ı· Imcre sokak 2G, Orhan Doş:ır, Yüniş ele N:ızlı, Emlrgfın Yalılııı· cad. 24, 
nat, Burnovu lzmiı, ortaokul 2~1, fabrikası, Ankııra, Kaılir Uzöncr, Hikmet Erol, Biirhııııiye ıııııhullcısi, 
Ze} ıwıı ı-:kilıncı. Ahter sokak 8, Ka- Şehremini ortaokul sınıf !l, 740, S. Buı ~a ead. A hmctbcy sokak 2 İn<>· 
dıkoy, Kudret Gedikp.ışn Tnllpnş:ı, R. Kocamanoğlu, Snı ı l\lusıı mııhnl- göl, Hüsnü Eken. ı-:nıı yokuş No. 2. 
~okıunı Bahçeli Kahve sokak 22/'!, Je,.i Tevfik Fikret sokak G8/2 Aks!l· Tophane, Safi Xezlh, Üskfidnr, Sah 
Nevzad Cnneı, Devl!'t Oenizyollnn ray, Şefika Fel·gaz, B:ığdad cacl. 2GG camisi, Topbanclioğlu, llüse~in Pek
ba t-ct!nteli~ri eşyu <'nı i, cülrne Erenköy, Zeki Bayrak, Emirgün, or- men, Karantina Halil Rıfat Pnşn 
Jale Zoral, Kııbataş Ileytülmalcı so- taokul 1 inci sınıf A. 234, Cezmi Öz- cad. 437, İzmir, Mustafa Çağlı, Bil· 
kıık 6. Ertuğı ul Canarslun, Fatih alan, Kumsal sokak 5, Sarıyer, Ab· yükçıırşı iıan müsteciri İzmir Burr.o
Hoe11 Üvc)iıı mahal!cı;i Saı'lgüzel dullab, Karagfimrfık Fcvzlpaşa catl. vıı, Mfinir Eğilmez, Gemici Kayn:ık 
cad. 2, Selçuk Külür, Be ikt:ış, Sc _ 184, Katıer, Knsımpnşa Hııcı Ferhat sokak 4, Heybcliado, Nazire Barka· 
reıın•bC'~ yokuşu Çitlembik sokak ı, mahalll!.'li Çıkmazçeşme soknk G2, yal, Necipbey Ap:ırtıınıın 2/10, Te
l eruaıı Tümer. Fatih Sultan Selim Yu uf Güler, Beyazıt Üniveı·slt<- cad. pebaeı, Birsen Şençıığlar, Pıuıgaltı, 
Sabi Ali sokak 12. Ömeı· Anyan, p 11• 38, bcı her, Ahnıet Küçbk, Kumbara• KuyulnlJıığ sokak 45, Avukııt Hik
tih itfniyc Ferhat ağa sokıık 6$, cı Tercüman çıkmazı 3, Şemsi Felay met kızı, Emek Demlrkaya, Sabalmt
Ralıar Çipu\'ut, Besoğlu Tünel, Ye- Cevizlik Reyan Han ı:ıokak 36 - 37, tin paşa, Hası Ha an l!okak 8, I<:dir
nıenici sokak l\lelek ı:ıpartınınn, Giln- Kartal, Kemal KAıııl, ŞehzaJebaşı, ne, 
gör. Eski bııyr:ını ycıi Dereboyu ead. 1 Gençtürk sokak 67/1 Moda, H. Tur- (Dcva11ıı rar) 

Hatay Gümrük Muhafaza taburu 
Satınalma Komisyonundan : 

Tııbuı·un allı aylık lhtiyııcı olan :.ıo.ooo kilo tnhlilli un kapalı zıırt 
usulile ektıiltnıcye konulmuştur. Echer kilo unun muhammen fiyatı yirmi 
kuruş elli santım olup <'kııiltnıe 8/11/!140 cunıa günü saııt 1G da Antuk. 
yada tııbur lıiuas1 duhilinclı•ki komisyonda yapılncuktır. 

1stek1ılerin 1383 lira 75 kuruş muvakkat teminat ıııakbuzlaı ı ve 
Ticaret Oda ı veııikalarile bcrabeı eksillıne ıı~1.ıtiııden bir saat evveline 
kadar teklif mektupl:ırını komisyonıı tcvdı etmeleri ve po .. tııda vukubu
lneıık gecikmelerin kabul cdilnıiyeceği ve şnrtııam<>nin konılsyonrla her 
zaman gorfilcbileceği illin olunur. (100!>3) 

Şirketi Hayriyeden : 
., 

Bayramın üçüncü gününe mliaadif pazar 
günü idi gllaler tarifeainin tatbik o lunaca
iı aayın yolcularımıza ilin olunur. 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüş yüz kuruşlukların tedavül

den kaldırılması hakkında ilin 
Gümüş yüz kuruşlukların ~·erine gümüş blı· liralıklur darp ve piya

saya kafi miktaıda çıkarılmı, olduğundan günıOş yüz ktıru~luklaı ııı 31 
ikincikinun 1941 taıihlnılcn sonra tedavülden kaldırılması kararlııştırıl. 
mııttır. 

Gümli~ yuz kuıu~lukhıı J Şub:ıt 1941 tuihınılen itibaren artık teda. 
vül etmlyecek ve an~ak yalnız J\lal sandıklaıile Cümlıııriyet Merkez 
Bank:ısı şubelerince kııbul eıiilebilecektir. Elinde ı.,rilınüş yü:ı kuı uşlıık 
bulunanların bunları l\Ial sandıklarile Cünıhuriyet Merkez Bııııkıısı şu-

belerine tebdil ettiı mt>leri iliin olun ur. ( ;02.ı; ~ 10216) 

dir. . ııl:a· 
~G5G sııyılı teadül kanunu bUküıııled mucibince bu ucrct: ., 

bilecek evsafı hah: olanların 7/Tş. sani/l!l40 güııiiııe kudıır tdıııeııt• 
Znt İşleri müdürlüğüne bütün \'C ııikile birlikte ınüıncu:ıUaıı. 

(10375) 

1-=MNIYET SAN~ıGı ILANLARO 

Taksitli emlak satışı sekiz 
· senede o/ o 5 f aizile ödenir ,. 

Mıılıorıı~ 
. . ~'fll'"'tr 

SE !Ti CiNSi ~ 

Sül!'yınuniye Şeyl.ıi lr.1ın soka~ıııdu Üç kutta ycıli oılulı kur· 
eski 9, yeni 1:ı, 1U şimdi 17 No. gir bh· evin turnnrı11 26()0 
Dcyoğlu Hüseyiııağa mahallesinıl~ 

cskl Bülbiildel'esi yeni Vişne soka-
ğında eski G yeni 24, 26, 28 No. lı Aısu nıecmııu UO zira 
Beylerbeyi J-Tuvuzbaşında eski 12 Dört di>ııüm, 188 zira 

260 mü. 12, 12 yeni 12, 40, 51 62 No.lı. arsa 
Topkapı Beynzıtağa eski Aksarny 
cadde lnde c~ki S2 ila 88 ve yeni 
82 llil SS No. 75 nıctn• bir arsn ıı• 

Topkapı lıfeı·k~ıefentli mahalle i 
Balıklı mevkii Tepcbağı ~okağıncla 

en eski 12 mü. 12, 12 e~ki 30, 81, Bir lıu.,·uk J,:ılln üç odalı 
500 

31 yeni 8, !l Xo. lı. Rhşap iki ev 
Büyüklangu Bostancıba~ı Abdullah, 
l<atlp K:ısıııt mahalle:<i İmam solca- s60 • 
ğıııda eski 4, 4 miL yeni 4, G, No.lı Riı· katta iki dükkiiıı dtl'I Jo 

1 - Arllırnıa 12/11/!>40 tarihine clüşeıı Falı giiııü Eaat 14 de ı.•· 
- un yn kudııı· yııpılııc:ık ve gııyriml'llkul en çtık bc·ıll'l verenlerin ullt 

lacuktıı· şJ 1114• 

2 ~ A rtt ırıııaya girmek itin muhammen kıymetin yüzde 15 
betiııılc pey akçesi yatırmak lazımdır. . ı ı~ 

8 Arttırma bedelinin <lörttc biri pl•şin, ı~al kalanı srh•" 
rkiz ıniı avl taksitte ödenir. 'faksiller r:, 5 filize tabidir. . dtrt" 

4 Tııksitlcr öd•,ııirıccyo kndaı· gcıyı lmc-nkul Saııılıi!a hiııll 1 

ccde iıı •tekli kain-. dll tt • 
5 Binııhııııı fotoğıafları Sandık dahilindeki satu; alorıuıı.tir 

hlr olunmnktudır. Fuz!a tnf ilat almak için sulona mtirncnnt edı 

Emlak satmak istiyenle~ pl-

s:ıtışlıı rıınızııı gördüğü buyuk ra~lı tin sırrı: Snt.ılık gnyr.~n: Jtılşlt 
lel'lıııiziıı toplu bir halde halka teşhiı· olunmasıdır. Jlcl' guıı ıııul ~ 11re 
• ' - 1 zıı ıH ıstı:y eıı yuz ı•rce votaııclaş her şeyılen evvel satış salonuıını ol~ 

ediyoılaı. İstmıbul gibi ~alıcı VP alıcı im ın k:ırşılnşnrnsı pck guÇ ıııcıı· 
büylik biı şdıinle ı...u, pek mühim bir knzııııçtır. llhieso;C'seıııiz btı ııı'd' 
fııatten sizi de istifade eltirnıl~·e kıırar vermişti!'. Satış !<lllonull ,.(lı 
emlfıkiıılzln tıdı·esini ve resmini teşhir ctth ıııeklc !!İzi taıll'tıırıııı ıt"ııl ti 

]erce nıüşteı i ile biı· ıındn tcnı:ı!'<a g-dirsinlz. Satılık (?ııyrinı1e~'" fıX9 iki kıt'a fotoğrafı vP. tapu scııedile biıliktc müracaat t'~ n ılı\ 
Ücret: Rlr lirııdon aşağı olııınm'.lk üzeri' üç n~· için bin lıı") 

iki buçuk kurıı,tur. (103011 
, 

J 1 lstanbul Belediyesi ilanları 

Taltmin lled. 111. teıı . 

!{0240,00 22r. ,00 

18 51,70 1414,rn 

ıl ~ 
.Pııssif korun ııın sıhhi teşekküllcıfode kul 11 

t" r üzeı·e ıılınacal 1G ııdet !!en ls knnıyoııe ı. 1ı I• 
Ha eki, Cerrahpa ı, Heyoğhı, ZührtWİ hıı~:;.ı: ılı· 
hastaııeleı ile Zı:~ ııcpkfüııil ı1o~umcv1niıı )'1 

tiyacı i('.in alır ııcak kunı erzak. 
1 

t ııı. 

1'nhırıin l.cc.lellcrile ilk teminat miktal'lnrı .\ ukıırııla yazılı iş ~t ~ıırl 
ayıı ))aralı wı f ll"Ulile eksiltmeye konulmu~tur. Kamyoııetlı'rc 11 ,e' 
nnnw 7ll kur ı~ ınuk:ıbıliııd(' Bdediyc Sıhhıtt ı~ıni ~lilılürHir.tıııı!C1 • 1 cJ11 • 
lecek ve diğcı· i cı nit şartname Zabıt ve 'Mııamd!tt !\lüdiıılü"il ~ıı i G • 
de gorülec 1.tiı. iholt'l 7 / 11 /940 per~embc gün!i sant 16 de Dıı ::ııP':J . 
l ünıendr yıııJılocııktır. Talipll·ı iıı ilk teınlııat ıııı:ıkbuz Vt>Yn nıe 111ıı ı.ıı 
"ve U40 yılına ait 1'i!'aret Odası vesiknlıırlle !!4'10 numaralı kıınur 

11
t ''' 

l'ifatı t;t>Vrt•sinde lııızırlı) acakları teklif nıl!ktuplarıııı ihııle f!ÜOÜ ~:ll 
kıırlar Daimi Enriim<'ne vermeleri lazımdır. ~ 

1 dtı Jt 
İııtaıılıııl llıı-iı ri lcra lllemurlı•ğuıı-ı li/l l / !l40 snlı ı.rünu saat. 1 JllL'Y 

·ı ııııt• dtın: 111:.iıalıle açık arttıı·mıı ı" -~ 

Bir boı.:uıı U-nıini için salılına,ına tır. ' 
knı aı \'erilen J:eyoğluııda İstiklal Kıymeti nıulıoııııııene:siııirı • • ttvr 

'k"nCI tl1 
cacideı<iııılr fı!) num~mılı birahanede ini bulmadığı takdirde ı ı •'' 
fıO adet üıcıi ıııu~umbnlı sandalye ve mıı 8/11/040 cunııı gfınfı ayrıl 19tt~1 
fıO adet de 4 köşeli ınasaların satışa dcvaııı olunııca~ıııdıııt 1' 111 

l ııııCll 
ll'ı'İn mahallinde hazıl' bu u ,., 

- Biiyilk Ca•u• Romaaı - bir yiızbaşı yeıinllerı kalktı: 
Yol'gunluğunuzu ~lnnıııdınız galıl;a, Mnt-

ınazcl J ulietto, dedi. 
- Beklettim, nffeclersiııiz. 
l\leşhur Fransız şivcsilc : 
- Hiç tc değil; Gas du tout, Ga du toııt dedi. 
Yakınlarında bir yer gösterdi. 

husu. iyetlcrile ıılfıkaclurdıı· \'C onları çekememekte
dir. İstihfııfla etrafn lınkııı~ 1 ı , kendisini, fazla yu
knrıdıın satması ondaki lıfüeti ruhiye.}·i ortaya ko· 
yuyordu. Nitekim yıılnız knlıp ta soyunduğumuz 
zaman lıaııa ilk ihtarı şu oldu : 

nıura mliracaatleri fü\ıı ~ 

US9 H. 

31 
Nakleden: CiM MiM 

Muhatabım gGldu: 

- Hnydi haydi ... dedi. DilfYorsunuz, o da elm· 
dı Gestapo hızmctlndc talıııyor. Bulgaristanda va
zife göriıyor. Aıanızdn geçen hadiseleri, kendisi 
bana anlatmıştı. 

- Güzel, dedim ... 
nı ıdrnk etn1lştir. 

Muhatabım: 

- Huydi, dedı, 
gıdın .• 

Belki kabalığının ce amoti-

ımdi anlaştık. Siz .remcie 

B n da an dı a.ı ç k rken, aordunı: 

- Yalnız isminizi ôı,'l'encmcdim. 

- (M. 24) doğrusu Yohanne ••• 
- Müsaadenle Yohanne .•• lla bir kellıue tlııha, 

- Iris de biziın teşkilata bağlı mıdır, yani 
Gestapo ajanı mıdır? 

Yohan hıç tereddüt etmeden cevap verdi: 

- Evet... Fakat :fazla beceriksiz... Kendi ini 
galiba t~his ettirdi. Seni de yakmasın diye tıınış
manız mlın:ı ip goı·ülmedl .•• 

Dışarı çıktım, ilerdeki odulann birinden ka lın 
Hllıırl y u.1110 -du, Ben de cırdlm. YU.O lrıaarmıı 

- Sevgili güzel ınisafiı imiziıı şerefine di-
)·erek kadehini kaldırdı. Herkes benim eereflmc bl
Tor kadeh şarap içtiler. Gece 12 ye kadar, zabitle
rin sarkıntılıklarına tahammül ederek içtik 'lie eğ

lendik ..• 
J ri , yine kendi91ndcn ~ uphe ctlirmektc devanı 

etti. 

Artık faaliyet programı baflıyor 
1 ıis'le odama döndiim. .. Dilnyııda en feci şey 

karşınızdaki insanın, hattn yatıık odası arkaflaşını

zın mahiyetini bilip tc bllnıemczllkten gelmektir. 
Onun için sıkıntılı bir devre geçireceğimi talımln 
ediyordum. iris, bu neviden bir hayata alışık olma· 
manın verdiği tesirlo :fazla sinirli göı·unüyoıdu .•• 
Ond:ı bir kötil taraf vardı. Kod•nlığını unutamn
ıau tı Kı kançtı. Belfö•di 'ki, a kada,lanı ın biı çok 

- Ge~leri bi:lyle fuzlı:ı dlkolte yatmak sizi 
üşütmüyor mu? 

- Hayır, diye cevnp \i<'rdim ve derhal arka -
sıııd:ın :rapıştırdım: 

- Siz :fazla mutna sıba benziyorsuuuz, bilirsi
niz ki, biz bıırlnrda milşterllcrln yanında bile bu 

kadar çıplak dururuz. A ı tık odamızda mı, teklif, 
tekellüf gözeteceğiz? ır 

Iriı1 istihfnflıı dudak biiktiı. Arıısı birnz geçti. 
O, aynanın karşısında makyajını siliyordu. 

.;:::_.Yüzbaşı size fıı7lıı iltifat etti, bu gece, dedi. 
Kıskandırmak istedim: 

- Erkekler tuhaftır, dedim, beğendiklerinin 
peşine dOşcrleı. 

Hiç cevııp vcrmedı. Yutağımıza yııttık. O, biraz 
sonra mışıl ını~ıl u~"Uml) ıı ba,ladı ... 

(Devamı var), 

Ramazan 
:19 

Gıin~ :;o 


