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Milli Şefimizin 

nutku her yerde 

akisler uyandırdı 

Londra'da 

Nutuk mükemmel 
suretle karıllandı 

Türkiye'nin kudreti ve 
taahhütlerine sadakati 

tebarüz ettiriliyor 
Lon.dra, 3 a.a. - Reisicüınhur İsmet ln

önü'nün Türk parlamentosundaki beyana
tı gazetelerin ilk sayfalarında neşredilmiş
tir. Bütün matbuat bu nutku İngiltere ile 
işbirliği siyasetinin mıihim bir teyidi ola
rak telakki etmektedir. Bazı sol cenah ga
zeteleri ve bilhassa N evs Chronicle, nut
kun Sovyet Birliği ile olan münasebatm 
iyileştiğine dair kısımları üzerine okuyu
cularının dikkatlerini celbetmektedir. 

Bir ingil:z gemisinin muazzam topları 

Umumiyetle gazeteler yunan mukaveme
tini kaydetmekle beraber bundan henüz 

( Sonu 2. inci sayfada ) 

wrınosaoil&aaoaaaassa 

Kış 

bayramında 

düşünceler 
Falih Rıfkı AT AY 

Bu bayram kı§ mevsimine tesadüf 
etti. Yayla, buz tutmağa başlamış

. 
lngiliz Bahriye Naurımn 

vaziyeti tahlil eden bir nutku 

İngiliz filosu 

Yunanistan' da 
Yunanistan'a hava 
yardımı da yapıhyor 

askerleri İ ng i 1 iz 
Yunan tır, &oğuktan katılaşıp ağaran top

raklar Ü&tünde sular donmaktadn·. 
'Yuııermnze fUdllI :raz-gan çarpar - •- -

~~~~~~~~~~~~-

i fi r aç 
ken, Rumeli ve Anadolu hudutlarm· 
da Türk hüriyetini bekliyen on bin

lerce vatan delikanlısını hatrılaya· 
lım. Trakya, engin bir deniz gibi, 
hava şiddetlerine açıktır. Anadolu'
da isteb kışı, çoktan cıvayı baro • 
metro camlarının dibine kaçırmış -
tır. 

Kanunlar on binlerce Türk çift
çisini ocak başı sefasında bulınıya
caktır. Harp facialarının soluğu sı
nırlarımızdan duyuluyor. Yuvamız, 
ırzımız, hayat ve şerefimiz, her şey, 
orduya emanettir: onu, ana bağrı
nın şefkat sıcağiyle saral:m. Kızılay 
her türlü vatandaş yardımlarına a· 
çıktır. 

Öyle denebilir ki kurulduğu gün
den beri Kızılay'ın vazifesi, geçen 
ve bu sene kadar ağır olmamıştır. 
50 bin vatandaşı öldüren ve binler
cesini yuvasız bırakan zelzele, niha· 
yet, emniyet bölgelerimize kadar e
rişen harbe milli ve beynelmilel iki 
büyük facia bizi aynı sene içinde 
buldu. Bu imtihanda, Kızılay'ın be· 
yaz bayrağı, muharebelerden çıkan 
bir sancak kadar büyük ve asil bir 
hizmet ve şeref timsali olmuştur. A
nasız kalan yavru kendini onun ku
cağmda, yaralanan ihtiyar kendini 
onun sedyesinde, üşüyen, titriyen, 
donan kadınlar ve çocuklar kendi
lerini onun yünleri ve pamukları i
çinde buldular; açlar onun sofrasın· 
da doydular. 

Londra, 3 a.a. - Bahriye nazırı B. 
Alexandre dün mühim bir nutuk söylemiş
tir. Vaziyeti gözden geçiren birinci lord 
şu beyanatta bulunmuştur: 

Vaziyette çok emniyet verici unsurlar 
mevcut bulunmakta ve zaferin yolu da be
lirmektedir. Bu yol uzun ve çetin dahi ol
sa, kazanmak için vaktimiz mUsaittlr. Hal
buki düşmanlanmızın vakltleri dardır. Çok 
defalar ilan edilmiş olmasına rağmen in
glliz seferi kuvetıerl hiç de imha edile
memiştir. Adalaı·ın istilası teşebbüsü da
ha mümkündür fakat bu teşebbüs de he· 
nUz vaki olmamıştır. Hitıer'in Londra'ya 
geleceği de ilAn edilmiştir. Fakat bu dahi 
henüz vuku bulmamıştır. Berlin'de zafer 
resmi geçidi yapılacağı ilan edilmişti. Bu 
da henüz yapılamamıştır. Hakikatte bu 
maksatla kurulan tribünler sökülmüştür. 
Yıldırım harbi başladı, aylarca devam et

ti. Fakat hava lmvetleriıniz tarafından ka
tı surette akamete uğratıldı. Kökünden ka. 
zınacak olan şehirlerimiz henüz sağlam
dır. Halkımız artık bombardımanın ne de
mek olduğunu öğrendi. Halk bombardı

mandan hoşlanmıyor. Fakat ona taha.mmW 
etmekteki cesaretini lsbat etti. Geçirdiği 
bu imtihan Hitler'in temsil ettiği her şe
ye nihayet vermekteki azmini kuvetlen
dirdi. Bundan başka şunu da bilmekteyiz 

( Sonu 2. inci sayfada ) 

Maliye, Nafia, İktisat, 
Ticaret Vekilleri İstanbul' da 

Şimdi Kızılay bizim orduya uzan- İstanbul, 3 (Telefonla) - Maliye Ve-
rnrs kolumuzdur. Cemiyetin k~sası- kill B. Fuat Ağra.lı, Nafıa Vekili General 
~a ve anb~rı.n~ ne kada.r ve~ır, ne "Ali Fuat Cebcsoy, İktısat Vekili B. HUsnil 
radar .vetı~tı~ırsek, derı~ .bır ~~ Çakır ve Ticaret Vekili B. Nazmi Topçu-
ahatı ıle hızı ısıtan ateşımıze, hızı oğlu dün sabahki trenle §ehrlmize gelmiş

doyuran ekmeğimize, bizi barındı- ıer ve Haydarpaşada karşılanmışlardır. 
ran yuvamıza o kadar hak kazan· 
ınr, oluruz. 

Nasıl Kınlav'm hiç bir zaman va 
:r:ifesi bu kadar ağır olmamışsa, 
l'ürk vatandası olarak, bizim de O· 

na kar§ı vazifemiz bu kadar büyük 

Macaristandaki 
alman ekalliyeti reisi 

Ve esaslı olmamıştır. Milli tesanü- M k b" • • • 
dün en yükse·k misalini verelim. Ka- acar a lnestne glrlJOf 
falarımızm bir olan düşüncesini, Budapeşte, 3 a.a. - Reuter: Budapeşte-
kalplerimizin bir olan duygusunu, de dolaşan şayialara göre, Macaristan'daki 
vicdanlarımızm bir olan ;manını va- alman ekalliyeti reisi Franz Basch, ya -
:r:ife kudreti Üstünde toplıyalım. kında macar kabinesine girecektir. 

En büyük bayram, cihanın üstü- Franz Basch, Münih'te toplanan "ecne· 
ne bir ölüm kabusu gibi çöken bu bi memleketlerdeki alman ekalliyetleri,, 
irntil-ıanrlan cıktığımız gün olacak· konferansına iştirak ettikten sonra Ma
hr. O güne ancak fedakarlık ve caristan'a dönmüştür. 
kahraml\nhk derecesine varan bir Almanların talebi üzerine ihdas oluna • 
Vazife aşkını devam ettirerek kavu- cak bir nezarete veya ekalliyetler nazır-
Şabiliri'7. lığına tayini muhtemeldir. -

~Bir İngiliz askeri heyeti 
Yunanistan' da 

Eski Fransız hariciye 
B. Bonnet 

nazırı 

Eski ·Fransız Hariciye 

Nazırı B. Bonnet diyor ki: 

"Fransız Alman 
sulhü bir iıbirliği 
sülhü olmahdır" 

Marsilya, 3 a.a. - Eski fransız harici
ye nazırı Bonnet "Journal" gazetesine 
yaptığı beyanatta, harbe tekaddüm eden 
aylarda Fransa'yı harpten korumak için 
sarfettiği gayretleri hatırlattrktan sonra 
bugünkü meselelere geçmiş ve demiştir 

ki: 
Almanya ile Fransa arasında bir an

laşma olmaksızın Avrupa sulhu mümkii 
değildir. Hitler • Petain mülakatı herke
sin nazarında büyük bir ehemiyet almak
tadır. Fr!111Sa ile Almanya arasında bir gün 
imzalanacak sulh, büyük milletler arasın
da bir teşriki mesai sulhu olmalıdır, bir 
galibin mağluba yazdırdığı bir sulh de· 
ğil. 

Yapılmakta olan müzakereler yeni bir 
Avrupa'nın tanzimi başlangıcıdır. Bu yeni 
Avrupa'da Almanya ve Fransa kendilerine 
has olan dehaları ile yerlerini alacaklar· 
dır. 

(Sonu J üncü sayfada) 

. 
lngiliz ve Yunan 
tayyare filolar1 

Tiran şehrini 

bombaladılar 

İtalyan tayyareleri sivil 
hoJkı bombardıman 

etmeğe devam ediyorlar 
Atina, 3 a.a. - Bir İngiliz generalinin 

riyaseti altında hususi bir irtibat heyeti
nin gelmiş oldugu resmen teyit edilmek· 
tedir. Bu heyet orta şarktaki İngiliz umu
mi karargahından gelmektedir. Bir deniz 
tayyaresiyle gelen ingiliz generali, derhal 
yunan umumi karargahındaki vazifesine 
başlamıştır. Generalin gelmesi büyük bir 
memnuniyet uyandırmıştır. 

Tiran bombardıman edildi 
Belgrad, 3 a.a. - United Press muha -

birine göre, İngiliz tayyareleri yunan tay
yareleriyle birlikte Arnavutluk hükümet 
merkezi olan Tiranayı bombardıman et -
mişlerdir. 

Selanik'te 200 sivil öldü 
Atina, 3 a.a. - Royter: Selanikten alı

nan bir telgrafa göre, cumartesi öğleden 
sonra yapılan iki hücumda bir miktarı ço
cuk olmak üzere 200 kadar sivil ölmüş
tür. Yunan avcı tayyarelerinin cesurane 
müdafaasına rağmen ZO bombardıman tay. 
yaresi Selaniğin sivil muhacir mahallesine 
hücum etmiştir. Ölen ve yaralananların a _ 
dedi henüz tamamiyle tesbit edilmemiştir. 
Dört düşman tayyaresi düşürülmüştür. 

Dün gece, kıral Georges büyük yaralı 
tayyare yüzbaşısı Kuzuyanisi yatağı ba • 
şında ziyaret etmiş ve kendisine binbaşı
lık rütbesini vermiştir. 

(Sonu 1 üncü sayfada) 

Bir lngiliz tayyaresi uçu§ halinde 

İstanbul'daki lik maçları ........................................................................................ 

F enerbahçe Süleymaniye'yi, 
G. Saray da T opkapı'yı yendi 

istanbulspor ve Beyoğluspor 

Altıntuğ Vefa'yı 
da Beykoz'u 5 - O 

3 - 3 berabere kaldılar 

2 - 1, Beşiktaş 

mağlup ettiler 
lstanbul, 3 a.a. - Şehrimizde futbol ruw 

şampiyonası maçlarına devam edildi. l ll~ll il il il 11111111111111111111111111111} 

Fenerbahçe stadında bine ancak vara- D • ı T 1 h ( .,., f 
bilen bir seyirci kalabalığı önünde ilk ma· 1 arı - ogra ya 
çı Vefa - Altıntuğ takımları yaptılar. f 

Milli küme maçları için, geçen sene İs-
tanbul'un en kuvetıi dört takımı arasında F k .. ,, 1 d 'lk d 
yer alan Vefa'nın, Altıntuğ'a karşı kolay a u esın e 1 ers 
bir galibiyet kazanacağı tahmin ediliyor-
du. 

Vefalılar sahaya şu kadro ile çıktılar : 
Hayati - Vahit, Silleyman • Ferdi, Lut

fi, Fuat - Mustafa, Gazi, Hakkı, Hakkı, 
Mahmut. 

Altıntuğ takımı da şöyle teşekkül etmiş
ti: 
Tarık • Cemal, Mehmet - Hayri, Rüştü, 

Cafer - İsmet, Satt, Hayri, Ali, Btııl.l. 
Bahaettin Uluöz maçı idare ediyordu. 
Maç Vefalıların hakimiyeti altında baş

ladı. Yeşil • Beyazlılar ilk dakikada Hak
kının ayağı ile bir gol çıkardılar. Fakat 
oyun yavaş yavaş mUtevazin bir şekle gir
di. Fırsatları iyi kollıyan Altıntuğlular, 

Hayrlnin ayağı He Ust Uste iki gol çıkar
dılar ve 2 - 1 Vefanın aleyhine bitti. 

İkinci devrede Vefa.lıların vaziyetl tela.
fi edecekleri Umit ediliyordu. Fakat bugün 
beceriksiz ve o nlsbette talihsiz olan Ve
falılar, bir de penaltı kazandıkları halde, 
biç gol atamadılar ve sahadan 2 - 1 mağ
rnp çıktılar. 

F enerbalıçe • Süleymaniye maçı 
İkinci mac;ı Fenerbahc;e - Süleymaniye 

takımları oynuyordu. Fenerbahçeliler bu
gün değişik bir kadro ile sahaya çıkmııılar
dı: 

Nuri • Muzaffer, Lebib • Ömer, Fikret, 
Haya.ti - Fikret, Yaşar, Naim, Orhan, 
Muammer. 

SUleymaniyelilerl de şu kadro ile görü
yoruz: 

Ha.dl ~ Ruhi, Daniş • Mehmet. İbrahim, 
NaJm • Hikmet, 1braJıJm, .Aziz, Re,at, Fet
hi. 

Hakem Eşref Mutlu. 
Maçın birinci devresi tamamen Fener-

( Sonu 2. inci sayfada ) 

SULH 
teklifine dair bir 

RİVAYET 
Nevyork, 3 a.a. - Columbia 

radyosu bu akşamki neşriyatında 
demiştir ki: 

B. Hitler aşağıdaki sulh şartla
rmı Amerika hükümetine bildir. 
mittir: 

1 - İ&tila ve mağlup edilme
miş olan İngiltere olduğu gibi ka
lacaktır. 

2 - Halihazırda hem'en bütün 
Avrupa alman nüfuzu altmda bu
lunduğundan istikbalde İngiltere 
bu kıtada hiç bir siyasi nüfuz te
siri yapmıyacaktır. 

3 - B. Hitler İngiltere ve A
merika ile on sene için bir ademi 
tecavüz paktı yapmıya hazırdır. 

Bu şartlar Amerika'nın Fran
sa'daki büyük elçisi vasıtasiyle 
Vaşington'a bildirilmi§tir. 

Berlin •• • 
uzerıne 

yapılan hava 

akınları çok 

şiddetli oldu 

Askeri hedeflere 
Birçok tahrip ve yangın 

bombaları ahldı 
Londra, 3 a.a. - Hava nezaretinin t.ııtlh

barat servisi bildiriyor: Evelisl gece ingi-

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Maarif Vekilimiz bir 
açış nutku söyliyecek 
Dil, Tarih - Coğrafya Fakültesi· 

nin yeni yapılan binasında tedrisata 
başlanması münasebetiyle bugün saat 
10 da bir açılma töreni yapılacaktır. 

Törene istiklal marşiyle başlanıla
cak ve Maarif Vekilimiz B. Hasan • 
Ali Yücel bir açış nutku söyliyecek
tir. 

Nutku müteakip, profesör Hikmet 
Bayur ilk dersi verecek ve sonra da
vetlilere Fakültenin enstitüleri gez
dirilecektir. 

Ruzvelt • 
mı, 

Wilkie mi? 

Amerika' da 
Cümhurreisi seçimi 
yarın yapılacak 

İki namzet le İngiltere'ye 
yardım lehinde bulunuyor 

Cleveland • Ohlo, 3 a.a. - İntiha.bat mU
cadclesi için son mühim nutkunu söyliyea 
B. Ruzvelt, relsicilmhurlu~a üçüncü defa 
namzetliğini koymasının hakiki: sebebi o
larak dünyanın geçirmekte olduğu fırtına.
Yl göstermi§tir. 

B. Ruzvelt, şahsen hiç bir ihtiras besle
mediğini bildirerek Amerikan mllletinden 
önümüzdeki salı gilnil kendisine bir itlma~ 
reyi verilmesini istemiştir. 
HtikUmetıllin takip ettiği dış siya.~ete ait 

(Sonu J üncü sayfada) 

Cebelüttarıktan 

büyük bir gemi 
kafilesi hareket etti 

Tanca, 3 a.a. - Stefani ajansının bildir. 
diğine göre, Cebelüttarık'dan Atlantik i• 
tikametinde altmış kadar ticaret gemisin· 
den mürekkep bir kafilenin deniz tayyar~ 
leri, torpitolar ve büyük harp gemilerinin 
muhafazası altında hareketi Tanca ve ie
panyol sahilleri makamatında hararetle 
mevzuubahis olmaktadır. 

. 
lngilferedeki japonlar 

dönüyor memleketlerine 
Londra, 3 a.a. - Japonya'nın Londra 

konsolosu Uşiyana'nın dahil bulunduğu 
İngi)tere'de bulunan japonlardan mürek
kep bir grup Japonyaya gitmek üzere !r. 
landa'ya hareket etmiştir. Oradan Galvay 
limanında bekliyen Husi Mimaru vapuru
na binecekJerdir. 

Bu japonlar işlerinin durgun gitmesin . 
den dolayı kendi arzuları ile İngilter e :len 
ayrılıyorlar. 

Amerika 
kllasım 

ilk raraıüt\~ 

te1l,i1 etti 
v· aşıngton, 3 a.a. - Amerika harl 

".azın Stimson, paraşütçü kıtaların Am, 
rıka o~dusunun yeni b ır cüzü olarak k9 
bul edıldiğini bildirmiştir. 

İlk paraşütçü kıta 500 askerden mürek 
kep olacak ve Bennino istihki\mında er· 
leşecektir. Y 

En son moda tül perdelerinizi, 

kornişlerinizi, güneşliklerin çeşitlerini HARAÇÇI KARO ESLER Mobilye ve karyolalarını~. 
alabilirsiniz _, 

Merkezi İzmir İkinci beyler sokağı. Şubeler: Ankara ikinci Ana.fartalar Caddesi lsta '-ul F" n11 : mcancılu ~ 
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Milli Şef im izin 
nutku her yerde 
akisler uyandırdı 

Londra'da 

Nutuk mükemmel 
surette kar~ılandı 

(Başı 1 inci sayfada) 

pratik neticeler istihracına çahomamakta 
•e yalnız İngiltere'nin bu vaziyet karşı
sın.da hareketsiz durmıyacagını ve ' onan
manın mevcudiyetini hi11ettlrmekte ıeç 
kalmıyaca~ını tebarüz ettirmektedir. Ma· 
mafih bu mesele hakkında gazetelerin tef
&lrleri henüz genlı değildir. Yalnız Dally 
T elegraph yunan vaziyetine senlı bir baş
makale tahıiı etmektedir. 

ltafyclnın maksadı nedir? 
Bu gazete Musolini'nin Yunanistan ta

rafındın kayıtaı:z: ve ıırtsız bir mutavaat 
cöıterileceğine inanılmış olma• "I ve bil
hassa Yun nistan'm bu kadar 'C'tll bir 
mukavemet l'Öıtercccğine iht:r. aı veril • 
memiı; bulunmasını tahmin etmektedir. 
Aynı gazete bu tahminden sonra şu müta
luları da HerJ ıümıektedir: 

İtalyan hareketini izah için ileri sürü
lebilecek ikinci bir ihtimal de bu taarru
sun geniş bir tuzak olması ve mühim mik
tarda lngillz kuvetlerini Mısır'dan dışarı 

çekmek ııurctiyle mareşal Graziani'ye, ko
lay bulmadığı muhakkak olan, vazifesinde 
yardrm etmek arzuııu ile hareket edilmiş 

bulunmaııdır. ŞUphe yok ki İngiliz başku
mandanlıtı bu yalda bir tuzağa düşmek 

fikrinde deiildlr. Buna rağmen Büyük Brl
tınya'nın Yunaniııtan'a çok kuvetli ve mad
di bir yardımda bulunacağı ve fakat bunu 
yapmakla Mıı:r mlidafaurnı kıtryen zafa 
uğratmıyacaiı muhakkak addolunabilir. 
Aynı gazete bu muavenetin nevi ve şekli 

timdilik bitta.bi gizli kılıcıfını söyledik
ten aonra sö~lerlnl Türkiye'yc intikal etti
rerek makalesine fU tarzda devam etmek
tedir: 

lngiltere teahhütlerine ıadık 
Reisicll.ınhur İsmet İnönü iki gÜn evel 

T ürkiye hükilmetinfn vaziyeti sıkı bir iş

birliği yaparak İngiltere hükümeti ile tct· 
kik etmekte olduğunu ve Türkiye'nin dost
luklarını ve taahhütlerine udık kaldığını 
beyan etmlı;tlr, Geçen her rUn Türk mil· 
Jetinin, bif' tek vücut gibi, kendi hüküme
tinin büyük Britanya ile itbirJiii yapma
ımı ve mihver hUkümetleri tarafından 

Türkiye'ye teveecUh edebilecek her hare
kete karıı bir müttek! teşkil ettiğine yeni 
deliller getirmektedir. Türkler ve yunan
lılar emin olsunlar ki Büyük Britanya h~
kümeti, sırası gcldici vakıt, ne kendi te· 
ahhütlerini ve ne de harekete geçmek frr
aatlırını ka)l'l>etmiyecektir. 

Diğer gazeteler Yunanistan ahvali hak
kında kı11 mütalealarda bulunmaktadırlar. 
Yalnız İtalyı'nın bu teıcbbUBünü, mihver 
devletlerinin bütün teşebbüsleri arasında, 
ilk anlardın itibaren muvaffakiyetslzliğe 
uiramıı bir hareket olarak göıtemıckte 
•e yunan milletinin mukavemetine ve lz. 
mine karşı hayranlıklarını &ôyliyerek İn
c iltere hlllrllmetlnin, elinde bulunan bütün 
vesaitle Yunanistan'ın imdadına ıitmesl 
llzım geldiğine işaret etmekte bUtUn mat
buat mlittehittir. 

Londra mahfilleri nutku mükem. 
mel bir surette kartıladılar 

Londra, 3 a.a. - Rcisicümhur İsmet 
İnönü'nün Türkiye Büyük Millet Mecli
s inde söylediği nutuk İngiliz siyasi ve 
diplomatik mahfiller.inde mükemmel bir 
surette kırıılanmı~tır. Bu nutuk, bu ara
da, Turkiye menfaatlerine ve yakın şark
ta muvazenenin muhafazasına uygun olan 
bir siyuetln ifadesi olarak tellklı:i edil
mektedir. Balkanların ve yakın şaıiun 

vuiyetini bilen hiç bir ıahıiyet, Türkiye 
siyasetinin bu c;crıreveden çıkmasını bek
liyemezdl. 

Bir çok mU,ahitlerln, Yunanistana ya -
pılın tecıvüz!l ıııağıdaki tarzda tefsir et
t iklerini kaydetmek lhımdır : 

Ba hareket, Almanya tarafından bo -
ğazlara karııı yapılacak bir teşebbüse 

mUvazl olarak yapılan ve Türkiycnin nİ· 

yetlcrini açığa vurması caycsini ve aynı 
zamanda imkan olarııa Türkiyeyi harid 
ıercüzeştlerc sürükliyerck daha kolayca 
vurulabilir bir hale koymayı istihdaf c • 
den bir te:ıebbUstUr. 

Türkiyenin gıyrimuharlp vaziyeti hay
retle karşılanmak şöyle dursun, Türkiye
nin hakimane hareketinin yeni bir delili 
olarak kabul edilmektedir. 

1nciliz efkarıumumiyeainin ekseriyeti, 
tUrk devletini, bilhassa bütün hareket va
sıtalarını mahdut bir mıntakada temer • 
küz ettirmiıı olması itibariyle zaptedilc -
mez tahmin etmekte ve bu temerküz key
fiyetinin, boğazlar ve daha ilerisine karşı 
yapılacak bir teşebbüse atılmadan eve!, 
mihveri bir yerine iki defa dÜ$Ündureccği 
zannolunmaktadır. 

Boğazların muhalızı ve Yakın
şarkın kalkanı : Türkiye 

İsmet İnonü'nun nutku, Türkiyenin, bo -
ğu.Jarın muhahır.ı ve yakın şarkın kalkanı 
olarak. münasebetlerini de hakimane bir 
etmektedir. 
Aynı zamanda Türkiye, lnciltere ile ak. 

dettiği muhahedelerc tamamiyle mutabık 

olarak, münasebetlerini de hakimane bir 
tarzda idare ctmektcdiı Bu münasebetle -
rin ehemiyeti ise Londrada takdir edil · 
mektedir. İngiliz ittifakına sadık kalacağı 
hakkında yapılan teyit memnuniyet vermek 
ı~ lrAlmamaktıı aynı zamanda kuvet vericı 
hfr "l'l;;~i~~ ti' almak''11ır. Tu~kiyenin bu 
bareketı hayret uyan h m:ımaktadır. Çün • 
Jı:Q Turkiye gibi bir dostun verilen sözü 

ve dostluiu tutmaııı ananesi icabıdır. Nu • 
tukta bulunan ve aovyetlerle daha iyi mü
nasebetler idame edildiği neticeaine ulaı -
tıran ılli.metler iyi karı;rlanmııtır. Hususi
ledir ki, bu münasebetlerin şayanı mem -
nuniyet vasfı Türkiycnin umumi siyaseti 
üzerinde bir yük teşkil edebilecek endi$e • 
!eri izale edebilir. 

l ngiliz yardımı 
Nutuk hakkında yürütülen mütalealar, 

Türkiyenin, müracaat vaktinin celdiğine 
hlikmettiği zaman, lneilterenin cenit ve 
tam bir müzaharctinc cüveneceii hususun -
da mütteriktir. 
Şu anda, tabii Yunanistan nazarı dikkati 

ceJbetmektedir. İstikbal, ingili.r. müzaha • 
retinin boşuna istenilmediğini gösterecek • 
tir. Bu müzaharetin ilk şekli tabii hava 
ve deniz yardımı olacaktır. İngiliz donan -
masının oynadığı rotu bu münasebetle g()z. 
den uzak tutmamalıdır. Filhakika, eğer İn
giliz donanması Pire vesair yunarı liman
larını kartı doirudan doğruya tevcih edi
lecek bir bahri hareketi imklnsız kılmış 
olmasaydı, Musolininin Yunanistanın dağ
lık mıntakuında ~arışık, ağır ve manialar· 
la dolu böyle bir hllcuma teşebbUs etmiş 
olması güç anlıısılırdı. İngiliz mlidahalesi
nin sadece bir "isbatı vücut" etmtk sure
tiyle tezahur etmiyeceğini tekrar etmek 
lbımdrr. Yunan mukavemeti enerjik tak -
viyeye ve daimi &urette teşcia değer bir 
şiddette ve italyanlan inkiaara uğratacak 
mahiyettedir. 

Londra ıelahiyetli mahlillerinde 
Londra, 3 a.a. - Royter'ln diplomatik 

muhablri diyor ki: RelslcUmhur İsmet İnö
nU'nUn nutku Londra scl4hiyettar mahfille· 
rinde iyi karşılanmıştır 

TccavlU kuvetlcrlnc karşı mukavemet e
dileceği hakkında müttefik Tllrklye'nln al· 
dığı azlmklu'anc karara karıı İnglltere'nln 
t~ıdığı itimat Tllrklye RelslcUmhurunun 
heyecaqh sözleriyle tekrar teyit edllmlli 
bulunmaktadır. Bu nutuk İngiltere ile 
mevcut anlaşmanın açık ıınrih ve kayıtnız 
bir ııekilde teyididir. Harp cereyanı Sn!· 
kanlara indiği bir anda bu nutkun söyle· 
nllmlı olması daha manidardır. 

!ngUlz makamlarlyle müzakereler cere
yan ettiğine dair Relslcümhur tarafından 
yapılan bcyıınat hali hazır ~artları içinde 
tevkalıldc clıemlyetl haiz sarih bir mılna 
ifade etmektedir. 

UelslcUmhurun, Yunanistan hakkında 

gösterdiği a14ka ve sempati her tUrlU ııe
rnıt altında TUrklye"nln alı\ka.sız bir ııeyir
cl kalmıyııcağı hakkında bir ihtardır. 

Müteyakkız bir intizar vaziyeti 
Nutuk, Türklye'nln açıkça ifade ettiği 

gayrl muhariplik slyaaetlni teyit etml§ ol· 
maaına rağmen TUrklye'nin müteyakkız bir 
intizar vaziyetinde olduğunu da ihtar et· 
mektedlr. 

Türkiye, her ne pahasına olursa olsun 
tamamiyet ve lstlk14llnln mUdafaa edilme
sine azmctm!ııtır. 

RelslcUmhurun nutkunda Sovyetler mü
nasebetine yaptığı telmih c!c çok müsait te· 
UJdd edllmektec.'Ur. bmet tnönU eski saml
mt mUnıurnbctlerln yeniden kurulduğunu 

söylemfgtlr. Bu haber, lkt memleket ara
sında anlll§maır.lık tohumu ekmeğe uğraşan 
almanlan memnun etmlyecek bir haberdir. 
Almanlar, nasıl oayanı dikkat bir gek.llde 
bu teııcbbUslerinde muvaffak olamadılarsa, 
İngiliz - TUrk paktını bozmak için sarfet
tiklerl teııebbüste de muvatfak olanuyaeak 
!ardır. 

ReislcUmhunın nutku a6ylenirken hazır 
bulunmamak için almıın bUyUk elçlıılnio 

Berllne seyahati o gilne kasden seçllml§ 
olması muhtemeldir. Son günlerde alman 
matbuatı büyük elçiyi methetmlye müte· 
mayll bulunmuştur. BUyUk elçinin alman 
devlet relıılne raporunu vermesi, kendisi 
için bir imtihan olacakbr. 

Belgrat'taki akiıler 
Belgnl, 3 a.a. - Royter: Belıradın 

diplomatift r: ıhfillerl, hükümetin harp hık 
kındaki siyasetine dair yapmış olduıiu be
yanatı, Reislclimhur İnönü'nün beyanatiy
le sıkı surette aUikadar cörmekte.dir. Bu 
beyanat Yucoslavyada samimi bir ııurette 
tasvip edilmi~tlr. 

Tilrkiye Reialcilmhurunun nutku, ıimdi 
her zamandan ziyade Yunaniıtan lehine o
lan yugoıılav efklrıumumiyesini ırok ce • 
saretlcn<lirmlştir. 

Belırra.dın iyi malumat alan mahfillerine 
göre, almanlar, "yunan • İtalyan münase
betleri" tabiriyle ifade tttikleri yunan -
italyan harbini artık muıılihane bir tarzda 
halletmek ümidini terketmişlerdir. 

Balkan memleketlerinde 
Berlin, 3 a.a. - D.N.B, ajanııı bildiri • 

yor : 
Türkiye Cümhurreisi İmıet İnönü'nün 

nutku balkan memleketlerinde ,ok büyük 
bir alika uyandırmııtır. 

Belgraddan alınan haberlere göre yu -
eoslav ııiyasi ve diplomatik mahfilleri, İs -
met lnönü'nün, beyanatını, harp harici kıl
mak için Tilrkiyenin elinden celeni yaptı
ğı ve mukadderatını İngiliz mukadderat iyle 
sıkı bir &uretle bağlamak iatemediği t ar -
zında tellikki etmektedir. 

İngiliz mali yardımını kaybetmek iste • 
miyen Türkiycnin Londraya karıı vl!rdiii 
sadakat ve dostluk teminatı ~ok iyi anla -
şılmaktadır, Ankara ile Moskova arasında
ki mlinasebetlerln yeniden dostane otuıu, 
lnönlı'nlin mihver devletlerine hiç bir hü
cum etmemiş bulunması, daha büyiik bir 
ehemiyeti ve daha mUsbet bir vasfı ha
izdir. 

Belgrad mahtlllerlnce, nutukta, Yugoı

lavyadan vesalr balkan devletlerinden bah· 
ıedllmemlv olması, TUrkiye'nln, 1934 de 
yapılan balkan antantının filen ııona erdiği 
nazariyle baktığına bir c:!elil olarak telakki 
edilmektedir. 

Sofya mahfillerinde, TUrkiyenin İtalyan 
• yunan harbinin haricinde kalmak nıyetln
de olduğu zannedilmektedir. 

İsmet tnönli'nün Türkiyeyi İngiltere ile 
mevcut olan anla&mıyı baglı telakki et -
mit olması sadece bir formaliteden ibaret 
addedilmekt::dir. Muhaııemat şarkt Ak • 
denize genişlediği takdirde Tiirkiyenin 
harbe gireceği sarih bir surette muahede 
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F enerba~çe Süleymaniye'yi, İngiliz fil osu 

G. Saray da T opkapı'yı yendi Yunanistan' da 
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(Bııı 1. incı Hylıdı) 
bahçelilerin hlldmiyetl altında ıeçtı. Fı· 
nerliler, tahmin edlldltl kadar mUeaalr bir 
oyun oynayamamalarına ratmen, oyunun 
AA!rhtını SUleymanlye yarı ııahuında tut
mıya muvaffak oldular. Bu suretle Orhan, 
Orhan, K. Fikret ve Nalm'iı:ı attıkları dört 
golle birinci dçvreyl • • O bitirdiler. 

ikinci devre 
İklncl devre\1e Süleymanlye111er daha ıı

kı bir mUda!ıı.a oyunu oynadılar. Fenerli
lerin hUcum hattındaki genç oyuncular bu 
sert t.lı.blyeye karıı koyamıyorlar, binaen
aleyh oyun üzerinde Fenerbahçcnt'n tesiri· 
nln kaybolmaaınn acbep oluyorlardı. Bu va
ziyet dahilinde Fencrlller daha hı\klm ol
makla beraber, birinci devredeki derecede 
bile mUeııalr bir oyun çıkaramadılar ve an
cak Nalm'in attıtı bir tek golle aayı adedi· 
nl beıe ı;ıkarablldller. 

Galatasaray • T opkapı 
tlçUncU ve aon maçı Galateaary - Top

kapı oynadılar. Galatasaray 11haya ıöyle 
çıkmıttı: 

Hızır - Faruk, Salim • Musa, Enver, 
Barbaros • Hakkı, Se14hattın, GUndUz, BU
ıend, Sararım. 

Top kapı takımı da 16yle sıralanmııtı: 
Halit • Hakkı, Hamdi • Hllaeyln, Sotırl, 

Hamit - Muammer, Se14hııttın, Sabahattin, 
Ali, Dtver. 
Maçı Samih ldıırı ediyordu. 
Birinci dovre çok canlı ve heyecanlı ol

du. Topkapılılar azamt derecede enerjik 
ve ııerl bir oyunla Galataseray'ın teknik 
URtllnlll~UnU bertaraf etmcğe muvaffak ol-
dular ve tamamen muvazeneli bir 
kurdular. 

oyun 

Topkepılıların !'anlı ve her topa seri ha
linde saldıran mtida.faaaınn karşı Galata
aarayhların topu ayaklarında tutmıyarak 

kısa paslı bir oyun oynamaları !cabettlği 
haİde, San - Kırmızılı muhacJmler, inadı
n- topu ayaklarıhda tutuyorlar ve müte
madiyen drlbllng yapıyorlardı. Bu vaziyet 
atak oynıyan Topkapı müdafaaaının mu
vııffaklyet oansını ytikseltlyordu. 

MUdafaada bu ıartlar dahlllndı muvaf
fak olan Topkapılılar, BUlent'lıı ve Barba
ros'un iki Uç fırsatı yok etmelerinden is
tifade ederek gol yemediler ve fazla 0!11.

rak D!ver'ln ayağı Ilı bir de g-ol çıkararak 
birinci devreyi 1 - O l'alip bitirdiler. 

ikinci devre 
Galataıaraylılarıı:ı ikinci devrede vazi

yeti kurtaraeaJdan Umlt edlllyordu. San • 
Kırmızılılar, bu tahmine kuvet verecek ıe
kllde oyuna baaladılar. tlçUncü dakikada 

Almanya' dan 1 kiıilik bir 
Türk talebe grupu geldi 

Edirne, 3 a.a. - AJmanya'da bul u· 
nan türk talebelerinden yedi kigilik 
bir grup konvanıiyonel ile evelki gün 
türk hududuna gelmiş ve burada bir 
gece kaldıktan ıonra İıtanbula git· 
miştir. 

Mülki taksimatta yapflan 
değişiklikler 

Aktehir kaz.asının Turgut nahiyesi
ne bağlı Bilyükoba köyii b u kaza v~ 
nahiyeden alınarak Ilgın kazasının 
merkez nahiyesine, Muğla merkez ka
zaıına bağlı UzunoJuk, K ireçam ve E,_ 
kere köyleri Tavas kazasının Kal e na
hiyesine, CihanbeyJi kazasının A laha
cılı köyü Haymana kazasının merkez 
nahiyesine bağlanmıştır. 

zikredildiil cihetle, Tüııklye ile İncilterede 
zikredildiii cihetle, Türkiye ile !nciltere 
ar11ındalc:i anlıımının İ talya ıırp devlet • 
terine harp illn ettlli zaman Türkiyeyi 
hareket e ıetirmit olması lizım eelditi fik
ri Sofyıda hikiındir. 

1 

T empı g•eteıinin bir makeleıi 
Liyon, 3 ı.a. - Tempı cazetesi diyor 

ki : 

İımet ln8nU'niln son nutkundan anlatıl
dığı tarzda, sovyet • tilrk münasebetleri -
nin sıkılaşmaaı "ıark mıntaka11nda günün 
en mühim hidiscsini teıJkil etmektedir . ., 

Türkiyenin ancak kendi menfaatleri za. 
rar l'Ördüili takdirde harbe clrmek husu • 
sunda ıldıiı karar, Ankara hlikilmetlnln 
taahhlitlerine ve dostluklarını udık kıl -
dığı hık1mı.da yaptıiı beyanata esasen mu
tabıktır. Tlirkiyenin Yunaniıtınla ve lneil
tere ile yaptıir anlattnılarda hiç bir oto • 
matik ıillhlı müdahale h likmü yoktur. Ca. 
rt anlaımalann bu mahdut çerçeve içinde 
mert olduğu bir taraftan türk hükümetiy
le, orta ıark inciliz kuvetleri cenel kur • 
may ba5kınr ve İngiliz büyllk elçiıi ara • 
ııında dihr taraftan da Hariciye vekili B. 
Saraço~lu ile yunan büyük elçlıi aruındı 
cereyan eden müzakereden antaırlmakta -
dır. 

Yugoılıvyanın hattı hareketinin ırkı bir 
bitaraflık olduiunu mUıahede eden Tempa 
ga:r.eteti ıu neticeyi çıkarmaktadır: 

Türkiyenlıı bu cayrlmuharip ve Yuıoa
lavyanm bu bitaraf vaziyetlerinden olacak, 
bazı hükümet merkezlerinde italyan • yu
nan harbinin mevılileıtlrllec cii ve konuı
ma devresinin henüı kapanmadığı fikri var 
dır. 

Batede çıkan National Zeitung eazete -
sine Berlinden ııeten haberlerde ıelecek 

hafta büyük chemiyeti haiz görüşmeler 

yapılacağı ve bu görüı;melere Belin ka -
dar Romanın da faal bir surette iştirak e -
deceği ihtimalinden bahsedilmektedir. Bi
naenaleyh, cenubu şarkt vaziyetinde az 
çok kısa bir zamanda yeni bir hadise vu
kua celmesi mustebıt değildir. 

Topkapıhtarın kendi kendilerine bir rol at
maları bu Umldi ha.klkate yakın bir hale 
l'etlrdl. Mamafih Topkapıhlar canlı oyna
ma.kta devam ediyorlar ve Galatuaray ka
leılnl zaman zaman tehdit altında bulun· 
durmağa muvaffak oluyorlar. HattA Ali 
topla beraber kaleye girdiği halde topu 
kontrol edememek yUzUnden fıraatı kaçır
dı. 

Galatauraylılnr 18 ncU dakikada Sara
flm'ln çapraz bl• VUntDU Ue ikinci sollerl
nl de çıkardılar. Topkapılılıı.r kuvetll ra
kiplerine kareı mağ!Qp vaziyete dUıtukten 
sonra da maneviyatlarını kaybetmeden a
zlmklrane çnlıııyorlar. 26 ncı dakikada 
Galatasaray, Hakkı'nın ayağı ile Uc;UncU 
golü de ı,:ıkardı ve gallblyetl garanti ettl. 
Biraz ııonrn Galataaaray'ın kazandığı • en
aı tı fırsatını Faruk, fena bir vuruşla topu 
kalecinin eline vererek kaçırdı. 

Oyunun ııon dakikaları, aynı ııeri ve e
nerjik hareketle geçti ve GalatR1aray ma
çı 3 • 1 galibiyette bitirdi. 

lstanbulıpor - Beyoğlu 
Şeref Stadında : 
İlk maç tııtanbulspoı lle Beyogluıpor 

aruında !dl. Oyun umumiyet ltlbırlyte 

müsavi l r cereyan takip etmıotır. İlk dev
re 1 • 1 beraberlikle bltmlDtlr. 

ikinci devre 
ikinci devre birinciye nazaran daha he

yecanlı ve ııUratll olmuıtur. Bu "devrede de 
oyun mUtevnzln bir cereyand'ln dıoarı p:k 
nyrek olarak çıkmıv ve htr lkl takım ~ 
lklış~r gol yapımotır Oyun bu auretıe 3 - 3 
beraberlikle bitmiştir. 

Beşikta§ . Beykoz 
İkinci maç Betiktq • Beykoz takımları 

araıında olmuıtur. Bcılktaı oyunun başın
dan sonuna kadar htklm bir oyun çıkar
mıetır. Beykozluların bütün çahımaları bu 
hAklmlyetl bozmamıotır. 

Siyah • Beyazlılar rahat bir oyunla ma
çı 6 • O kazanmıılardır. Beeiktaoın l'Olle
rlnln iklılni İbrahim, diğerlerini Hakkı, 
Rl!at ve Şeref atmıotır. 

Ankara Demirspor'un 
Adana'daki maçları 

A dana, 3 (Huıuat) - B ayram m U
naıebetiyle A dana'da bulunan A n ka. 
ra D em inpor k u lUbil ayın ikiıinde 
A dana Dem irsporJa yaptığı maçta 
7-2; ayın üçünde yaptığı A dana muh
t elitiyle yaptığı ikinci maçta da 7-3 
galip geJmiJtir. 

• 

( Bııı 1 inci ıayfıdı) 
ki, alman askeri hedetıerlne karıı yaptı· 
tımıı bombardımanlar, memleketimize 

19.47 m. 15195 f{t" 20 K 1' A Q. 

PAZARTESi: 4.11.19'0 
kartı bllltefrlk yapılan bombardımanlar· 8.00 Program ve memleket s at yarı. 

dan daha mUeııalr olmuıtur. Alman hava j 8.03 Müzik: hafif program (Pl.). 
kuvetıeri. birçok muharebelrde mağ!Qp e- 8.15 Ajans haberlcrı 
dllmittlr.•Onların tayyare ve pilotlarının 8.30 Muzik program nın devamı (Pi ). 
kıymetleri bizimkinden daha qnğıdır. Za- 8.5019.00 Ev kadını • konu ma (a. •s .ıf· 
ylatı iıe bizim :r.aylatımıza nazaran niıı-
betalz derecede fula bulunmaktadır. la eşyamızı yeniliyelim). 

l •ıt ı • •k · k J t' 12.30 Program ve memleket :ıat ayarı. 
naı ere nın a erı u re ı 0 12.33 Miızik: peşrev ve saz serr:ı.tcri. 

gittikçe artıyor 12.50 Ajans haberler!. 
Karada, ordunun yeni te§klltıtını ve teç-

13.05 Miızik: muhtelıf şarkılar. 
hlzatını ikmal ettiğlmlr. slbl, birçok mun-
zam kuvetler toplıyarıık talimlcrlnl ikmal 13.20/ 14.00 Mi.ızik: k:ırı ık prucr m (Pi.). 
ettik. Ve bunların t"ı;hizatını dıı tamam- ıs.oo Program ve memleket saat :ıyarı. 
ladık. Bu kuvetler artık bize vazifelerini 18.03 Müzik: ra.dyo caz orkeıtrası (İbra
yepacaklarına dair bir itimat vermekte- him Özgur idaresınde). 

dlr. 18.40 Müzik: ince saz heyeti. 
Harp malzemeai ımnlAtı, varabileceği- 19.15 Müzik: operetlerden seçme parçalar 

mizl Umtt ettlB"lmlz haddi çok aşmıııtır. (Pi.). 
B!lyUk gayret bllhaıısa kendini toyyerecı-

3 
M 

1 
k · h b 

dl 
19. O em e et s:ıat ayarı, ve a1ans :ı er-

lik tıl\hasında g8ııtcr . 
Donanmaya alt cUzUtamlıırı lnea etmek leri. 

ve batırılan gemilerin yerine yenilerini 119.45 Müzik: müşterek ırıırkı ve türküler. 
koymak için deniz tczgılhlarındıı çatııı:m 20.lS Radyo gazetesi. 
idarecilerin ve amelenin m"hnr~tlni ve ııar- 20.45 Mlizik: Xylophon soloları - Tardı: 
!etmekte oldukları ga.>Tetlcrl ıahsen teb- Bulut tarafından. 

eli ederim. 21.00 Miızik: dınlcyici istekleri. 
Bir tar:ıftıın Inglltcre'yc yiyecek madde- 21.30 Konuşma (zavallı korlcr). 

!eri, cephane ve harp malzemeıl gelmlyc 21.45 Muzik: radyo orkestrası (şef: Dr. 
devam ederken diğer taraftan da dcnizll§ı· 

E. Practorius). L. Van Bcethovcn - kon.
rı ordularımıza ve garnlzonlarımıze tak· 
vlye kıtaatı göndrrlllrkcn yakında donn- çcrto (keman ve orkestra için). Solist: 
cak olan Baltık denizi lııtlsna edilirse dti,ş· Licco Amar. 
mıı.n ticaret filosu denizlerin hemen hep- 22.30 Memleket saat ayarı, ajans haber-
ılnd"n bllkuvvc slllnnıl§tlr. 

Bahriye nezaretinin kar§ı koyacağı mll
dataR meselelerinden hahsettiktcn sonra 
Amrr!ka"d:m aatın alıaan 50 destroyerin 
zamanında geldiğine l§aret eden nazır İn· 
ıiltere·ye terkcdllecek bsgka destroyerler 
için minnettar kalınacağım 111!.ve etmiştir 

B. Alexnnder ııl:lr.lerlne ou suretle devam 
1 etmlgtlr: 

Bu gemiler ve lnglllz donanmasına rnen
ıup gemiler bugün garp demokrasileriyle 
nazı dlktatörUnUn ha§ln tecavüzü arasında 
yükselmekte ve set çekmektedirler. 
Donanmamızın denizde rastladığı dll!i· 

man mevcudunun yegAne delil! denizaltı, 

mayn ve bombardıman tayynresldlr. 
Bahriyemizin birkaç kere imha edilml§ 

olduttuna dair almanların iddiası hlllLfına 
olarak, alman ımirallan şimal denizinde 
dolaımak hususunda hiç de istek &öster
mlyoriar. 

Akdenlzde de İtalyan amlrallarlyle kar
ıılaıımak bahtiyarlığına nail olamadık. İ
talyan amlralları kendi zırhlılannı uzun 
vadeli bir sermaye olarak te14kkl ediyorlar 
ve bunları muharebelrde yapratmadan he.r
bl bitirmek latıyorınr. 

leri; ziraat, csliam • tahvilat, kambiyo • 
nukut borsası (fiyat). 
22.45 Müzik: cnl'lband (Pi.). 
23.25/23.30 Yarınki program ve kap:ınış. 

Demirden mamLıl madde'erin 
sahı fiyatları lesbit olunuyor 

Ankara fiyat murakabe komisyonu, de
mirden mıımul butun maddelerın satış fi. 
yatlarını ve ı;ehrimizdc mevcut bu kabil 
madde stoklarının pc~ kcndc sntııt ıçın 
piyasaya çıkarılması hususunu tetkik et
mektedir. 

Kaymakamlar arasında 
değişiklik yapılıyor 

Daltlllyc VekıllcU kaymakamlar ara
sında yeniden bazı d ği§lkllkler yapmağa 
karar vermlatlr. VektUet memurin intihap 
komisyonunda tetkik c:dllmcktc butun:uı 

~--ı--ısırı m r u buhıtedco .... ..,. lunacak-

kanun projesi 
son şeklini aldı 
İktısat Vekaleti iş dairesi tarafındaft 

hazırlanmış olan işçi ıicortası kanun pro
jesini t11vip etmlı ve V ekiller Heyet in -
den geçcıı proje önUmiizdeki iç t ima dev -
resinde görüşlilmek ü:r.ere Büyük Millet 
Meclisine takdim edilmiıtir. 

İş kanunu mucibince bundan çok evci 
çıkarılması !Azımgeten işçi sigortası ka -
nunu bizde işçi yahatının organize edil • 
me.lnde atılan adımların en mUhlmmini 
teşkil edeceği için neşri geri bırakılmıştı. 
Şimdi proje tamamiyle arzu edilen ıekli 
almış bulunduğundan tilrk işçisinin en e
hcmlyetll ihtiyacına cevap verecek olan 
bu projenin Mecliıten çıkmasına hararet
le intizar edilmektedir. 

Yeni projeyle iş kanununun çcrçevcııi 
dahiline ciren İl bölümlerinde çalışan her 
işçi otomatik bir şekilde devlet işçi sigor
ta idaresine sigorta edilmiı olacaktır. 
İşçiler ıılıorta bedelini ücret üzerin
den hissetmeden ödiyecektir. Fakat iş ve
ren de sigorta bedeline iştirak edecektir. 

Bir defa i3çi sigortasına ıigortalanmıı 
olan bir işçi iıinden çıkmııt ve ne kadar 
müddet olursa olsun i~ten ayrı kalmış ol
sa dahi ıene sirortası devam edecektir. lt
çi sigortası is kazası, vefat ıibi hadiseler
de iıçi veya ailesine ılcorta tutarını ver • 
mekle kalmıya.cak, işçinin kanunun tarifi 
dairesinde çalıpmıyacak hale gelmesi tak
dirinde de ıicortı bedeli verilecektir. 

Yeniden inıa olunacak 

iskelelerimiz 
Deniıryolları idarcai Karıdenizdeki is

keleleri de peyderpey yeni ve modern ıek
le aokmıia karar vermlıtir. 

Bu cümleden olmak üzere ilk partide 
Orıdu iıkelesl 11517 lira, Ünye lılı:eleıi 4519 
lira, Rize lıkelcsl 4109 Ura, Of iıkelesi de 
2655 lira sarfiyle yapılacaklardır. Bunla • 
rın inıaatına önlimilıdelı:i ayın içinde baı
lınrlaca.ktır. 

Diier taraftan Yalova'da yapılacak o
lan yeni iskelenin de pllnları hazırlan
maktadır. Karıdenlzde diğer küçülr ve bü
yük 12 iıkele de bu yıl içinde yıprlmıı o
lacaktır. 

Yabancı dil bilen 
memurların imtihanları 

Yabancı dil bilen memurların bir de -
rece terfi edebilmelerini temin mıksadiy
le bu ay içinde Ankara ve İıtanbul'da iki 
imtihan yapılacaktır. İmtihanlar Ankarı
da dil, tarih, coğrafya fakültesinde, İs -
tanbulda ise üniversitede yapılacaktır. 

B. Aleltander, inglltere'nln ıecirdi i imti
hanlar karıısında bu memleketin gösterdl-
11 hakikati anlama zihniyetinin ve verdi· 
fi maddi yardımın cesaret verici mahiye
tini tebarUz ettlrmto ve İngiltere'ye yar
dımın halen yapılmakta olan se~lm propa
l'andaııı dı§ında bırakılmııı ve her iki nam
zet tarafından mlloterek bir esas olarak ele 
ahnmıı buluncluğunu kaydetmlotır. 

lngiliz dili konuıan ırkların 
birliği 

B. Alexander tör.lerine §Öyle devam et
mı,ur: 

Şunu hıtırltyalrm kl dünyanın ingiliz di
li kullanan bUtiln ırkları, halen birleşmiş 
bulunuyorlar ve yalnız bizim kendimiz i -
çin değil, fakat komıutarrmız için de İYİ· 
lik esasına, müsamaha, anlamı ve adalet 
esaıını dayanın ve hepimizce iyi telli.kki 
olunan yıııyıı ve hayat tarzını ıu veya bu 
tarzdı mlldafaayı yırdım ediyorlar. 
Bıtka sebep olmasa dahi ıırf lüzumlu 

bulduiu için sonuna ka..dar harp edecdiz. 
Geri dönmeyiz. Ba lanın mlicıdele, bir ha
yat memat mUcadelttidir. Yırım tedbir • 
!ere yer yoktur. Her ıeyi vermemiz, her 
şeye cesaret M?nemiz, her 'eyi kazanma -
mız ve yahut bir ıeyi kaybetmemiz icap 
ediyor. e lzi evelki kurbanlarından daha zi
yade fena bir aklbete duçar etmek hlilya -
aında bulunan Hitlerle miizakerelerin 
mümkün olduğunu kimse zannetmetıin. 
Düşmanlarımızın prensiplerini cöz önü

ne getiriniz. Düşmanlarımız, sulh arzusu 
ile mütehalll olduklarım ve Avrupada bir 
yeni nizam teııiı etmek lıtedlklerinl aöylu
yorlar. Bu &Özlerin arkaııından, bir seri ya
lın bahanelerle Yunanistanm istllbı eel-
di. 

Yunaniıtan' a yapılan yardımlar 
Biz Yunanistana kadar olan tcahhütleri

mizi ifa edeceğiz. Filo, ora.dadır. Yunanis
tan& havı yardımı yapılmaktadır. Napolide 
askeri hedefler bombardıman edilmiştir ve 
inciliz kıtalan yunan arazisine ihraç olun
muştur. İktidarımızda bulunanı yapaca -
iız, 

Yunanlstana yapılan hücum, bir kere da
ha şunu i&bıt odiyor ki, totaliter doktrine 
&'Öre, ml!U mevcudiyete silah kuvetindcn 
başka bir şey hak vermez. Eğer bir millet 
büyübe ve elinde binlerce tayyare, tank 
ve top varsa, ahlak ve vicdan prensipleri 
olmasa dahi, yaşıyabilir. Fakat ne kültür, 
ne eski bir anane, ne medeniyet, ne dün -
yaya en biiyük fikirlerin bir kısmını vermiş 
olmak keyfiyeti, ne kom3ularlyle sulh ha
linde yaşamak ve sanat! ilerletmek, bunla-
rın hiç birisi, totaliterlerce, küçük memle
ketin varlıılına yardım edemez. 

İngiliz bahriye nazırı, sözlerini şöyle 
bitirmiıtir : 
Bombardıman altında, ~u ciheti anlamış 

bulunuyoruz ki, şer kuvetlerine, dünyada 
şimdiye kadar misli gelmemiş derecede 
hunhar en adi müşrik bir materyalizme 
kartı manevi prensipler için mücadele edi
yoruz. Hüriyeti, namusu ve medeniyeti 
müdafaa vazifesi bize düşüyor. Bu vazife. 
yi başarmak için llznn gelen kuveti bula. 
caflz. 

tır. 

Emniyet teıkilaf mda 
terfi edecek memurlar 

Emniyet işleri umum mUdUrlUğU, me
murları nrnsında yapılacak terfileri her 
sene 29 birlnclteşrin cüınhuriyct bayra
mınüa yapıyorlardı. Umum mUdllr!Uk ver
diği yeni bir kararla terfi müddeti gelen 
memurların dcrtıal terfi cttırilmelcrinl 

kabul etmiştir. Bu sebeple bu cumhuriyet 
bayramında bir terfi listesi ncşrolunmamı11 
yalnız müddeti dolan bnzı emniyet men -
aupları terfi ettırllmlıtlr. 

Nuri Demirağ isteyenleri 
tayyare ile u~uracak 

İstanbul, 3 (Telefonla) --. Bir tayyare 
tabrikaııı sahibi bulunan B. Nuri Demirağ, 
gazetelere g6nderdiğl bir mektuP
la 18-23 yuşlnr arasında orta tahsil gör
müş gençleri yarımşar saat müddetle İs. 
tanbul Uzerindc gezdireceğini blldlrml§tir. 
MUracentlnr sırayn konulacak ve sırası 
gelenler uçuı gUnü davet edileceklerdir. 

Rakı sarfiyatında 

yüzde y·rmi azalış var 
Son altı ay içinde şehrimizde ve dıcer 

bazı yerlerde rakı ıı:ırfiyatının yuzdc 20 
derecede azaldıgı gorulmiıştur. Esasen re.. 
kı sarfiyatı geçen yıldanbcri maluiis de • 
recede azıılmağn ba&lamr:ı ve ı;arabı ter • 
cih edenler ço almıştır. 

İnhisarlar idarcsı bu raC'bet kar.ıısın
da yıllık şarap imalfitını arttırmıştır. Bu 
yıl memleketimizde beş yuz elli üç bin iıç 
yüz seksen yedi lıtre bira istihsal olun . 
muştur. Bunun muhim bir kısmı s:ırfolun
muştur. Fakat son ikı ay içınde bira sar
fiyatı azalmıya başlamıştır. 

Mezbahaya gelen hayvanlar 
müsavi mikdarda dağıtılacak 
Ankara belediyesi. şehir kasapları -

nın hergün lüzumlu J!Ördukleri milı:: • 
darda hayvan kesebilmelcrini temin 
maksadiyle mezb lıaya celerı1"'" t"ra • 
fından getirilecek haırva111~ .. ,., ..-.·:.,..,vi 

mikdarda satılması için yeni bir ka~"'r 
ittihaz etmektedir. · 

Ç~lemerik beled:ye rf':'\1: i!i 
Çolemerik belediye reisliğine seçi • 

Jen B. Reşit Keskin'in intihabı hak 
kında Çolemerik beledıyc meclisin-:e 
ittihaz olunan ka • r İcr !·illerı 
Heyetince tas"11 .-e } ükı;e:k tasdH.a 
iktiran etmiştir. 
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~~~~i~~!.~ Berli7 ü~erine 
Hava akınla11mn ingilterede yapı an ava 
yaptığı hasar mühim değil akınları çok 

Londra, 3 a.a. - İngiliz Hava ve Dahili 
l!:ınniyeı Nezaretleri tebliği : 

İngiltere üzerine pazar &"eceei yapılan 
~Ücumlar neticesinde ar zayiat olduğu ha
ber verilmektedir. Hücumlar ufak mikyas
h. Yaprlmı~ ve gece yansından evci bitmiş
tir. Londra civanna bombalar atrlmrıtrr. 
1iu mıntakada müteaddit yerlcnle mesken -
ler ve mağazalar hasara uğratılnuıtır. Za
Jar büyük olmamıştır. 

Bu sabah şafaktan evel şarki İngiltere 
zerinde hafif düşman faaliyeti olqıuş, 

l>oınba atıldığı hakkındı şimdiye kadar hiç 
bir haber alınamamıştır. Gece bir düşman 
byyaresi düşürülmüştür. 

Malta üzerine yapılan 
hava taarruzu 

Malta, 3 a.a. - Dün neşredilen resmi 
eblii : 
Düşman tayyareleri Malta üzerinde uç
uşlar ve avcı tayyarelerimizle tayyare 
di bataryalanmızın mukabil hücumuna 
• ramıılardır. İki düşman tayyaresi dü -
ıirülmüştür. Bir üçüncüsünün de düşmüş 
lıııası muhtemeldir. Resmi binalar hafif 
sara uğramı$tlr. Bir çok bombalar atıl -
ısa da siviller ve askerler arasında za -

İat olmamıştır. Dört ev yıkılmıştır. 

Yunan tebliği 
Atina, 3 a.a. - Yunan umumi karargl -
ırun 7 numaralı resmt tcbliii : 
Epir ve garbi Makedonya cephelerinde 

iddetli topçu düellosu olmuştur. 
Bundan evelki tebliğde bildirilmiş olan 
rnavutluk arazisi dahilindeki ilerleme 
arckcti neticesinde, işral edilmiş olan 
cvzilcr, düşmanın şiddetli topçu ateşine 
e tayyare hücumlarına rağmen, elimizde
ır. 

Tayyarelerimiz, Görice ve Ergeri tayyare 
eydanlarını muvaffakiyetle bombalamış. 

ar ve yerde bulunan bazı tayyareleri imha 
tınişlcrdir. Bir benzin deposu ateı almış
r. Tayyare meydanlarının diğer binala -
ında da yangınlar çıkarılmıştır. 

Tayyarelerimiz, düımanın tecemmu 
crkezlcrini ve topı;u batarya mevzilerini 
uvaffakiyetle bombardıman etmiılerdir. 
Hava muharebelerinde dört düşman b<>m
ardıman tıyyarcti düşürdük. Tayyarelcri
izden iki tanesi üslerine dönmemiıtir. 
Dü1man tayyareleri, gayrimuharip ahali 
erine hücumlarına devam etmiflerdir. 

u meyanda Patraa ve civarı, Korfu, Yan
a ve Girit adasında Hanya ve küçük bü
iik köyler düşman tarafından bombandı -
an cdilmi1-tir. Düıman hiç bir askeri he
de zarar vermemiş ve yalnız bazı bina -
rı tahrip etmiştir. Sivil ahali araamda ö-

tebliği 
Berlin, 3 a.a. - Alman başkumandanlı -
ın teblifi : 

Gani müsait hava ıartlarına ve fırtına, 
Vetli dolu, aağnaklar, alçak bulutlar ve 
nun harekltı son derece güçlcıtirme -

ne rağmen alman hava kuvetlcri iki tcı -
nievclde ve 3 t~rinievel gecesi Londra-
yapılan karıılık hücumlarına devam e -

erek bilhaasa yiyecek maddeleri müesae-
lcrine tesirli hücumlar yapmıılardır. 
Müteaddit tanare meydanlarında han -
rlır ve kıılalar bombardıman edilmiı -
r. 
Liman tesiutlyle amat müesseselere kar
ayrıca hücumlar yapılmııtır. Caatle 

romwicb'de bir sillh f&brikasına atılan 
balar hedefe isabet etmlıtir. 

lngiltercnln prk aahUleri açrklannda 
ir muharebe tayyaresi bir ticaret gemisi 
ltırarak batırdığı gemilerin mecmu toni
tosunu 100 bin tona çrkamıııtır. 
Düıman münferit hava akınları yapmıa
r. Düşman tayyarelerinin Fransanın ti -
al sahillerine aabab erkenden yaptrğı 

•ltlapna tcıebbUsü tayyare dafi bataryalı. 
tarafından tardedilmiıtir. Akıncılar da. 
Ma111 denizi üzcrlndeyoken içlerinden i

"ıi düşürülmliıtUr. Londra lizerinde cere
eden hava muharebelerinde dü11Dan iki 

tayyare kaybetmiıtir. 
Bu hava muharebelerinde ve bilhassa fe
havı ıartlırı altında cündüz hücumla -
da yedi alman tayyaresi kaybolmuıtur. 

ltalyan tebliği 
~oma. 3 a.a. - 149 numaralı italyan res

tebliii : 
~Pirde baıılamış olan harekit, inkişaf 
lindedir. İtalyan kıtaları Borco Tellini'
ı:ı. Pontc Peratl ve Kılibaki'ye doiru i
rlemcdc yaptrkları enerjik bir hareket 
ticesindc, düşmanın müteaddit müdafaa 
tlarmın kuveUi manialarını iktiham et • 
iılerdir. 
ltalyan hava kuvetieri, mUteaddlt hare -
tta bulunmuılar ve Korfu adasındaki 
kert hedefleri bir çok defa bombardıman 
ıtıişlerdir. Bilhassa yeni limanda, bir çok 
lllklar müşahede olunmuııtur. İtalyan 
~arcleri, Patras limanına da hücum et
İşlerdir. Burada Smındrea istasyonunda 
t Yangın miilahedc edilmiı ve bir fabri· 
İle bir piyade kışlasına isabet vaki ol -

Uftur. Larisaya, Yanyaya ve Selinik'e de 
ıca hücumlar yapılmış ve düşman avcı 

>'Yareleriyle cereyan eden bir hava mu
rcbesindc bir tayyare düşürüldüğü tah
in edilmektedir. 
Navarin'dc bir yangın çıkmııtır. Han -
da liman tesisatına isabetler vaki olmut
~· İki ltalyan tayyaresi üsaüne dönme -
IŞtir, 

l:>un ötleden sonra avcı tayyarelerinin 
falı:atinde bulunan bombardıman tayya -
•1erinden mUtc$ekkil dört filo Maltayı 
curn ederek Valcttc liman ve tesisatına 
Mıcabbıt tayyare meydanı tesisat ve dc-
larına isabetler kaydetmlılcr ve ciddi 
•ıra ıebep olmu~lardır. Dütman tayyare 

şiddetli oldu 
(Başı 1 inci say/adı) 

llz bombardım&n t&yyarelerl Berlln'ln ıtm
diye kadar görmemıı olduğu oiddet ve ke
ıafette bir taarruz yapmııılardır. Şehrin en 
milhim demlryolu ııebekelerlnl teııkll eden 
ıimendiferler ve elektrik ea.ntrallarına mll
teaddit hilcumlar yapılmıı ve büyük çapta 
bombalarl& ha.sarat ika edllmiııUr. Enkaz 
arasına atılan yangın bomb&ları, lngllb: 
pilotlarının Almany&'da ııimdtye kadar 
görmemiş oldukları vtlsattc bir yangın çı
kıırmıııtır. 

İlk akın ııaat 20 den az sonra başlıyarak 
iki ııaat kadar devam etmlttlr. B9.§lıca he· 
defleri teııkll eden Sschleslscher lııtıuıyonu 
ile Potıdamer ve Anhalter istasyonları a
rasındaki emtia depoları, aydınlatıcı fl
ııenkler ıayealnde ıiı olmasına rağmen sli
ratıe görtllebilmi§tlr. Otuz dakikadan faz
la Scheleiacher istasyonu blrlblrinl takip 
eden tayyareler tarafından mütemadiyen 
bombardıman edllmiııtır. Yalnız bu hf'def 
il.zerine birkaç yUz yüksek lnfil~h bom
balarla yüzlerce yangın bombası atılmıı
tır. 

Salr !nglllz tayyareleri Polsdamer lstu
yonunun yakınındaki emtia depolarına hü
cum etmiılerdlr. Yüksek intlllklı bomba
ları mllteaklp atılan yangın bombaları h&
defi alevler içinde bırakmıotır. 

Muvaffaklyetle taarruz edilen diğer he· 
defler arasında Tiergartcn ista.ııyonu, 

Brunnenatrane'nln ılmal ıarklslnde bulu
nan bUyUk bir lltlsak hattı ve Polltzstraae 
ne Lehrter lııta.. .. yonu ar111ında bir emtia 
deposu bulunmaktadır. 

tngl1lz bombardıman tayyarelerinin i
kinci akın dalgaaı aaat ikiyi yirmi geçe 
gelmio ve 40 dakika mliddetıe ıehlr fa.ııı

laaız lntlllklarlıı sarsılmııtır. 

Kllngenburg ve Charlottenburg'dekl mü
him elektrik ıantrallarına ııiddctll hücum
lar yapılmıotır. Kllngenburg santralı 15 
daklk&lık kesif bir bombardımana tabl tu
tuımuı ve dört yll.z metrelik blr saha üze
rinde bir yangın çıkarılmııtır. Bombardı
man t&yyarelertnden birinin pilotu bu yan
gının Almanya'da görmUo olduğu en bü
yük yangın olduğunu beyan ctmiıtır. Alev
ler süratle yayılmıı ve diğer bir tayyarenin 
pllotu yangının bir buçuk kllometrellk bir 
ıahaya uzandıfını görmUıtur. 

Charlettenburg iatuyonuna da hücum
lar yapılmıı ve yükıek lntlllklı bombalar 
birkaç yangın çıkarmııtır. 

Amerıkan harp 
gemileri 

denizinde 
Antil 

• 
gezıyor 

Vaşington, 3 a.a. - Hariciye nazırı 
B. Hull Matbuata yapmış olduğu be
yanatta, Amerika filosuna mensup ba
zı cüzütamların Antil denizinde tS.
limler yaptığını ve devriye gezmek
te olduğunu söylemiştir. 
Diğer menbalardan haber alındığı

na göre filoya mensup bazı parçalar 
Sainte Lucie adasını ziyaret edecek
lerdir. Bu ada İngiltere tarafından 
Birleşik Amerika'ya kiralanan Uıler
den biri olup Martinik civarında bu
lunmaktadır. 

Japonlar ba11 yabanu 
vapurları tevkif ettiler 

Şanghay, 3 a.a. - Japon askert ma
kamatı bazı yabancı gemileri tevkif 
ederek iki milyon Çin dolarından faz
la kıymeti olan ve pamuk ve ipekten 
mürekkep hamulelerini müsadere et
miştir. Tevkif edilen vapurlar, San
dro Sandrini, Lipari isminde iki ital
yan gemisi, Romalo isminde bir Por
tekiz ve Heini isminde bir alman ge
misidir. Müsadere hakkında ~imdiye 
kadar hiç bir sebep bildirilmemiştir. 
Alakadar memleketler tarafından ja
pon makamatı nezdinde protestolar 
yapılacağı zannedilmektedir. Yalnız 
Heini vapurunda 1.600.000 Çin doları 
kıymetinde ipek bulunmakta idi. 

dafi bataryalıınnın ve havı k:uvetlerinin 
şiddetli faliyeti İtalyan hücumlırmm ıid
detini kırmamıııtır. Bu hücumlar esnaamda 
ıiddetli bir hava muharebesi olmuıı ve bir 
düşman tayyareai denize düşürülmüştür. 

Bir İtalyan tayyaresi üssüne dönmcmiıtir. 

Avdet etmekte olan bir İtalyan hava fi
losu dört dilşman avcr tayyaresinin hü -
cumuna uğramışsa da derhal yapılın mu
kabil hlicum neticesinde düıtrnan tayyare -
teri muharebeyi tcrkctmişlcrdir. 

Mısır sahilleri açıklınnda torpille mü
cehhez italyan tayyareleri inrilizlcrin bü
tük bir gemi kafilesine hücum ederek bir 
remi batırmı5lardır. 

Şarki Afrikada, İtalyan bava kuvetlcri 
Perim limanı tesisatını ve Roeseircs tay -
yare meydanını bombardıman ederek yerde 
bulunan Wellcsley tipinde iki tayyareye 
isabet kaydetmi5lerdir. 

Chascim Elghinrbı üzerinde yapılan bir 
keşif uçuşu esnasında bir İtalyan tayyare
si düşmanın bir avcı tayyaresini düşürmü1-
tür. Diğer bir avcı tayyaresine de ciddi 
bir isabet vaki olmuştur. 
Kaasalanın şimali rırbisinde Scusvcib 

dafı mıntıkasında ltalyan devriyeleriyle 
müsademe eden mitralyÖzlü otomobillerin 
müzaharetiyle hareket etmekte olan Su -
dan müfrezeleri püskürtülmüştür. 

İki İtalyan denizaltısı üslerine dönme • 
mişlcrdir, 

K IZII.:'.A:Y 

Eski Fransız Hariciye 
Nazırı B. Bonnet diyor ki: 

" Fransız Alman 
sulhü bir iıbirliği 

sulhü olmahdır,, 
( Bışı 1 inci sayfada) 

B. Bonnet, yeni dünya ekonomi te$kill
tmda Amerika'yı ve Amerika'nın oynrya
cağı rolü mevzuubahis ederek fransız - al
man anlaşmasından Amerika'nm, memnun 
olması llzun rel.diiini söylemiş ve dcmiı
tir ki: 

Amerikanın menfaati, karıısında göril
IÜP anlaşabilcceii tcşıkilitlr bir Avrupa
nın bulunmasını icap ettirir. Çünkü yeni 
ekonomi tc$kilitında Amerika Avrupa 
lı:ır$ısrnda kendisine düşen yeri tutacak
tır. İleride kıtalar arası ınlaıması zarurf 
olacaktır. Anlaşma çetin bir ittir. Fakat 
harp dünyayı ne kadar az yayılrrsa o ka
dar kolay elde edilebilir. Harbın gen.işle
mesi dünyayı daha uzun seneler karn,ıklık
lar ve anarşi içinde yaşamağı mahk\im e· 
decektir. 

Ruzvelt 
Wilkie 

• 
mı,· 

mi? 
( Başı 1 inci sayfada) 

teferruatı izah eden relsicümhur memleke
tini harp haricinde tutmanın ve yabancı 
prensiplerin Amerika'ya girmesine mA.nt 
olmanın en katı emeli olduğunu blldirmtıı-
tir. 

Bir İngi liz askeri heyeti 
Yunanistan' da 
(Başı 1 inci sa;ylıdı) 

lngili:z yardımı 
Nevyork, 3 a..a. - General Metaksa~ 

Ncv:vork Taymis cazcteeinin muhabirine 
verdiği beyanatta, İngiltcrenin Yunanista
na yaptığı müzaharetin ümidinden fazla 
olduğunu bildirmiştir. 

Bir italyan teıebbüıü ak im mi 
kalclı? 

Belırad, 3 a.a. - Royter: Müşahitlerin 
huduttan gönderdiği raporlara nazaran, 
Pisabor boğazı mıntıkasında şimdiye ka
dar fasılisız devam eden toPÇu düellosu 
kesilmiştir. Bu boğaz dağlık mmtakada 
mühim bir stratejik noktadır. Florinadan 
geçen bu boğazdan Seliniie ıidilmekte • 
dir. 

Askeri mahfillerde, tOPÇU düellosunun 
kesilmiş olmasına büyük bir chcrniyet ve
rilmekte ve İtalyanların bu mevzii zaptet· 
mek teşebbüsünden sarfınazar ettikleri ne
ticesi çıkarılmaktadır. Daha zayıf bir ih -
timalc röre de İtalyanların hücuma ha -
zırlandıkları tahmin edilmektedir. 

Bu mıntıka çok arızalıdır. Arazinin her 
bir karışını ve çete harbini çok iyoi hilen 
en mümtaz yunan kıtaatı müdafaa etmek· 
tedir. 

Havalar düzeldi 
Yunanistan - Arnavutluk hududu, a.a. -

Stcfaninin hususi muhabirinin bildirdiğine 
göre, hava $eraiti değişmi&tir. Yağmurun, 

rüzgarın ve &0ğuğun yerine, bir yaz cünc
ti kaim olmuttur. Bu yaz güneşi , askerle
rin yollan düzeltmelerini mümkün kıl -
maktadır. Yolları düzeltmek de ileri ha
reketin müstakbel inkişafı için elzemdir. 

Yunan kıta/arı ilerliyorlar 
Atina, 3 a.a. - (B. B. C.) Henüz te

eyyüt etmiyen haberlere göre evelki günkü 
elen tebliğinde bildirilmiş olan yunan kı • 
talarının 3.5 mil derinlikte ilerleyişi 6 mi-

B . Ruzvelt nutkuna eöyle devam etmiş- le çıkmıştır. 
tfr: İtalyanlar sahil boyunca ancak 12 mil 

"- Bu ıiyaactln lktncl hedefi harbin ilcrliyebilmişlcrdir. 
garp yarım küresi ıahlllerine kadar yayıl- Messagcro gazetesinin Arnavutluk ccp-
ma.oıına mlni olmaktır. besinde bulunan muhabiri, aakert hareket-

Slya.ııetlmiz bundan maada. Atlantik ve terin havanın bozuk gitmesi yüzünden 
Paaiflğln ötesinde tecıı.vUze karııı mukave- müşkülleştii:ınl bildirmektedir. Halbuki 
met gösteren milletlere lmkAn dahilinde Stcfani ajansının aynı cephede bulunan 
olan maddi yardımı yapmayı istihdaf et- muhabiri. "İtalyan kıtalarına düıman ara
mektedlr. zisinde ilerlemek için esas olan yolların 

Hiç bir yatıetırma h&tasına dli~mek ni- inşası için bozuk hava değil hattl parlak 
yetinde olmadığımızı açıkça beyan edlyo- bir güneşten istifade edilmekte" olduğunu 
ruz. bildirmiştir. 

Styaaetımlz, sulh davlaına mlihlm hlz- 8. Metak•a•'ın Patra•'lılara 
metler görmüı olan bugünkü demokrasi- mesajı 

mizin kuvetıne ebedl bir iman ve istikbal- Atina, 3 a.a. - Atina ajansı bildiriyor : 
de demokra.ıılmizin h&yatlyetlne tam itl- Başvekil Mctaksas, Patras halktan hita -
mat beııllyen bir idarenin siyasetidir. ben radyo ile neşrettiği bir mesajda ez -

Bir milletin kuvetl yalnız ıllahlarının cümle demiştir ki : 
kudretiyle ölçUlmeL Bir mllletln kuvetı "- Patras halkı arasında çok aiır zayiat 
aynı zamanda hUkUmetlnin kabul ettiği iç- vardır. Düşmanrn diplomatik mümessili -
tlmat ve iktıaadt sistemln tevzi ettiği ada- nin ziyaretini kabulümdcn ancak bir kaç 
letle ölçillür. Amerikalanlar hlç bir zaman saat rcçmişti ki, evciden hazır bulunan i
ne nazı ne de komüniıt tahakküm ve nU- talyan tayyareleri, hiç bir müdafaa vasıta
tu.Euna b<\YllD •~iv akl4ırdir .D~U. .. otm~n-Ye dfllfDt•n fçfn hiç de t ehllkelf 
Amertkaıı ııuııııln mukadderatı bUtUn diln- bir stratejik nokta tcŞkil etmiyen açık 
yaya lstlkballn yolunu göstermektir. şehrinize hücum ettiler. Bu suretle, düı -

Eski dünyaya, Avrupa'ya bakalım. Bu man tayyareleri, gayrimuharip halkı, 200 
dünya kinle dolu çirkin bir dlinyadır. metre irtifadcn bombaladılar ve mitralyöz 

İhtiras ve korkunun, harbi, önline ge- ateşine tuttular. Çok kan aktı, fakat bu 
çllemez hale soktuğunu görebiliriz. kan, davamızın kudsi mahiyetine karşı o-

8. Wilkie'nin nutku lan imanımızı takviye etmektedir. Bu kan 
Nevyork, S a.a. - CUmhuriyetçller par- medeni dünyaya, düşmanımızın cesareti ve 

tisinin reiııicUmhurluğa göıterdiği namzet ahlakı ve aynı zamanda hakiki ı;ihniycti 
B. Vilkie dün M&dl!lon Square Carden'de hakkında tam bir fikir vermektedir. Düş
lntıhap mQcadelf'sinin son mUhlm nutkunu manımız, çok ılı$-1cm olduiu cinayetlerle, 
söylemiııtır: sakin bir vicdan ve yüksek bir maneviyat 

B. Ruzvelt'in idaresini tenkit ettikten ile mukadderatı için mücadeleye atılen bir 
sonra B. Vllkie intihap edlldiğl takdirde milleti korkutacafını zannetmektedir. Pat
yeni bir Amerika kurmayı laah.hUt etmtıı- raa çocuklarmm kanının intik:ımmı biltün 
tir. bir millet alacaktır.,, 

İng:lltere'den bahseden hatip demlıtır ki: B. Metams, mesajının sonunda vazife-
"- Her iki parti de İnglltere'ye yardım !erini büyük bir sadakat ve feclaklrhklır -

edeceğini ıöylemektedlr. Biz haklkııten bu la yapmıı olan Patras belediye ve askeri 
niyetteyiz. İngiltereye yalnız ıipariıı üze- ma.kamlannı övmüıtür. 
rtne yardım etmek lıtemiyonız. Gittikçe 
randımanı artan aanaytlmlzin mamt\l!tını 
devamlı l!'llrette İnglltere'ye vereceğiz.,. 

intihabat mücadelesi en yükıek 
nokta.anı buldu 

Nevyork, S a.a. - B. Ruzvelt ve B. 
Vllkie ta.rafından cumartesi akııı.mı söy
lenen nutuklar, Amerika tarihindeki en ıa
yanı dikk&t intihap mücadelelerinden birl
ntn en yüksek noktasını teıkn etmtıtır. Bu 
nazik saatte önUmUzdeki dört sene zarfın
dı büyük cümhurlyctın mukadderatını ida
re edecek ıahaın salı günkü seçim sonun
da B. Ruzvelt veya B. Vllkle'den hangisi 
ol&eafı hakkında slyaact kAhinlerl mUte
reddittırler. Şimdiye kadar neeredllcn g&y
rl resmt rey tasnlflerl, pek tablt son gün
lerin vaziyetini nazan dikkate almamak· 
tadır. Halbuki bu ıon günlerde cUmhur!
yetçller namzedi, mll§ahitlerln blldirditine 
göre, içi mütehassıslar ve matbuat muha
birleriyle dolu 12 vagonluk hususi bir tren
le yaptıtı ıeçim seyah&tının ıarfettıği mis
li görülmemiı enerji ne büyük ileri hamle
ler kaydetmiı ve B . Ruzveıt'ln ıark mın
takalarına inhlıar edecek bir ıey&hata çık
mak üzere biraz geç aldığı kararın intlha
bst neticesini lehine çevirip çevlrmlyeceğl 
bu son gUnlerln en ehemlyetll sualini teo· 
kil etmektedir. 

Her lkl namzet de pazarteııl akoıı.mına 
kadar iıtlrahat edecekler ve intihabatın 

arifesine tesadüf eden o akıam radyoda bir 
hitabede bulunacaklardır. 

İntihabat hakkında mtitalca yürüten bir 
çoklannın fikrince intihabat yarııında ıon 
söz, mtietaklllerln teekll ettiği milhim ıe
çim klitleslndedir. 

Tuna konferansı 

üç gündür toplanamıyor 
Belgrat, 3 a.a. - Reuter: Almanya, 

Sovyet Rusya ve sair alakadar devlet
lerin iştirak ettikleri Bükreş'teki Tu
na konferansı üç gündür toplanma -
mıttır. Bu müddet zarfında alman 
murahhas heyeti Sovyet heyetiyle da
imt temas halinde bulunmuştur. 

Sovyet murahhas heyetinin iddi~-

BUGÜN 

ULUS Sinemasında 
F eV'ka lade program 

1- Mahkum kadın 
Hapisanelerin dört duvar ve muz
lim koridorları arasına gizlenen 

heyecan, aşk ve ıztırap filmi 

2 - Kral aşkı 
Bayramda göremiyen müşterile

rimizin yüksek arzusu üzerine 
tekrar 

Ayrıca : Swing danaları 
ve türkçe jurnal 

Seanslar: 14,30 - 17,30 

Mahkum kadın ve 
Swing dansları 

16 - 19 da Kıral Aşkı 
G ece 2 1 de 

Mahkum kadın ve 
Swing dansları 

Tel : 6294 

Kuru Yemişçi 

Mustafa Göyün 
Sayın müıterllertnin bayramını 

kutlar 

sına göre alınanların kurdukları re
jim Bratislava'ya kadar uzanan üst 
Tuna'da nehrin kontrolünü tamamen 
alınanların eline geçirmektedir. He
yet, Braila ile Sulina arasındaki kıs
mın kontrolünün hukukan sahil dev
leterine yani Sovyet Rusya ile Ro -
manya'ya ait bulunduğunu da ileri 
silrmetked ır. 

HARB E 
D A İ R 

İtalyanlar 

yerlerinde 
sabit kadem ! 
Hareket hali 

:. talyanliırın yunanlılara taal'-
ruz kararmı aldıkları za· 

mandanberi hayli gün geçti. Ge
neral Metaluu'a verilen ültima
tom mucibince, italyan askerleri 
guya sabahleyin saat altıda yürü· 
meğe baılıyacaklar ve kendileri 
için ehemiyetli görülen stratejik 
yerleri ifgale batlıyacaklardı. 
Hatta İtalyanlar, tayin edilen 
müddetten yarım saat önce, yani 
sabahm saat bet buçuğunda ha
rekete geçtiler. Arnavutluk - Yu
nanistan hududundan ileri doğru 
atılmak istediler. Fakat daha ilk 
hamlede kahraman yunan asker
leri, istilacıları yerli yerinde tut
tu ve onlara yunan arazisinde yü
rümek fırsatını vermedi. Vakıa 
İtalyan tebliğlerine bakarsanız, 
İtalyan askerleri hareket halinde
d ir. Fakat yerinde aaymanın da 
bir hareket hali olduğunu unut
m amak lazımdır. Nihayet bir ile
ri bir geri gitmek de hareket ha· 
li demektir. 

Par at öner 

Bu da gösteriyor ki, İtalyan• 
lar, Yunanistan'a verdikleri 

ültimatomu, pek ciddiye almamı§
lardır. Onlar, yunanlıların böyle 
b ir tehdit karşısında derhal mu
tavaat edeceklerini ve diplomat
ların orduya bir it bırakmıyaca· 
ğını zannetmiılerdir. Sonra haki
kat hiç de beklenilmedik ıekilde 
karşılarına çıkınca, harbetmek 
mecburiyetinde kaldıklarını açık
ça görmüılerdir. Fakat i talyan la
rm yegan e kaçındıklan fey de 
h arptir. Onun için ıimdiye kadar 
80 • 90 kilometre uzunluğundaki 
Arnavutluk. Yunan hududunda 
hiç bir it görememiılerdir. Bir tek 
tayyaresi olmıyan biçare amavut
lara k..-.. ta t bik ettikleri yıl drrırn 
h arbi timdi Pindus dağlanndaki 
yunan paratonerine çarpıp eri
mektedir. 

Kalamos 1rmağı 

• J talyan tebliğlerine göre İtal-
yan askerleri sahil boyunca 

ilerlemektedirler. Hatta bazı Ro
ma telgrafları bunun çok derin
lere k adar uzandığını söylemek
ten çekinmemektedir. Bu derinlik 
b ir rivayete göre 45 kilometredir. 
Fakat İtalyanların yegane verdik
leri isim Kalamos ırmağıdır. Ka
lamos ırmağının mansabı ise yu
nan - Arnavutluk hududuna 3 • 4 
kilometre mesafededir. Haritaya 
bakmak, İtalyan iddialarmm doğ
ru olmadığını açıkça görmeie ka
fidir. Filhakika Kalamos ırmağı 
dahilde bir diraek yaparak, hu
du ttan 20 kilometre kadar u zak
laıır. F akat italyanların bu en u
zak mesafeye hile gelemedikleri
ni bizzat kendi teb liilerinden öğ
renmek kabildir. Çünkü tebliğde 
İtalyan tayyarelerinin Kalamos 
ırmağı vadisini bombardıman et
tikleri bildirilmektedir. Eğer hu
d uda en uzak 20 kilometre olan 
hu vidi, kendi ellerinde olsaydı, 
hiç İtalyanlar, kendi kendilerini 
bombardıman ederler miydi? 

Daha yukarılarda 

Daha yukardaki mıntakalara 

gelince, burasını iki krsma 
ayırmak kabildir. Bunla.rdan bi
risi or tada Yunan - A rnavutluk 
hududuna a mut b ir surette giden 
Pin d us dağları mıntakaın, diğeri 
de, Yunan - Yugoslav - Arnavut
luk hudutlarının birlettiği Presba 
gölüdür. Gelen haberlere göre, 
bu mmtakalarda timdi dehıetli 
yağmurlar yağmağa batlamııtır. 
Pindus dağlannın boğazlan ge
çilmez bir haldedir. Daha ıimdi
den münteha noktasmda iae, yu
nanlılar, Arnavutluk arazisinde 
10 kilometre kadar ilerlemeğe ve 
burada hayli eair ve gan imet al
mağa muvaffak olmuşlardır. in
sanın bu vaziyette taarruzun haki
katen kim in tarafından yapıldığı
nı sorası geliyor! 

Mangal kömürü harbi 

Ş imal noktası, İtalyanların a
sıl hücumlarmı teluif ede

cekleri bir mmtaka telakki edili
yordu. Çünkü buradan h u dudu 
delecekler, Florina istikametinde 
ilerl iyec:ekler, ve Manastır • Sela-

-l 

nik demiryolunu tutacaklardı: 
Halbuki, timdi cvelce huduttakı 
vaziyetlerinden de çok uzakla§
mıt bulunmaktadırlar. Selanik'i 
ne zaman iıgal edeceklerdir?. Bu
rada yunanlıların ilk karakolla
rından batka asıl müdafaa hat
ları vardır. Bu hntların başında 
Metaksas hattı gelir. İtalyanların 
bu hatla temas edebilmeleri İ<'İn 
tekrar yunan ilk karakolları ile 
temas etmeleri, 2500 metre irti
faındaki dağların vücuda getirdi
ği dar boğazları aımaları icabe
decektir. Bu vaziyette bu harbe 
yıldırım harbi değil, mangal kö
mürü harbi demek daha muvafık 
olur! 

Mahcup filo 

1 ngiliz yardımı da henüz ye
ni gelmiştir. Filhakika, İn

giltere Bahriye Lordu Aleksandr 
İngiliz bahriyesinin, İngiliz efrat 
ve subaylarının Yunanistan'da ol
duklannı söylemiştir. Fakat bun-; 
ların kendilerine tevdi edilen va· 
zifelere baıladığına dair bir ema
re yoktur. lşir ·'ha garibi şudur 
ki, İtalyanlar, bu yardımın yapı
lacağını bildikleri halde İngiliz· 

lerin yollarını kcsmemiılerdir. 1-
talyan donanması mallım olan 
mahcupluğu yüzünden çekingen 
davranmıt ve İngiliz filosunun 
karşısına çıkamamıştır. Bütün 
bunlar İspat ediyor ki, İtalyanlar, 
Metaltsas'ın ccvabiyle hiç de bek· 
lemedikleri bir vaziyet karşısınd& 
kalmışlardır. Mısır'da Dimyat'a 
giderlerken timdi evlerindeki bul
gur meselesi bahis mevzuudur. 

Hava bombardımanlan 

F akat hava homhardımanlan 
devam etmektedir. İtalyan 

tayyareleri, yunanlıların kahra• 
manlrklarını pek beğenmit ola· 
caklar ki şimdi onların kıyafetine 
girmeğe özenerek, travesti bir 
halde yunan tehirlerini bombar
dıman etmeği tercih etmektedir
ler. Çünkü bu maske sayesinde 
kendilerini saklayıp sivil ahali a
rasına dehşet salmak daha kolay• 
dır. Onun için, harp, hu hava mu• 
harebelerine inhisar edecek ve 
hudutta bir ilerlemeden daha çok, 
bir dehtet salma harbi halini ala
cak gibi görünmekte<lir. Bu tak
dirde gene insan kendi kendisine 
fU suali soruyor: 

- O halde Metaksas'ı, bundan 
bir hafta evci, gece yarrsı saat ÜÇ• 
te uykudan uyandırmağa ne lü
zum vardı? Mademki taarruz 
ba§la.rnıyacaktr, bu ültimatom er• 
tesi günü saat üçte hatta dün saat 
Üçte de verilebilirdi. Çünkü İtal
yan ordusu hudutta hala aabit 
kademdir. 

Almanlann vaziyeti 

A imanların vnziyetine gelince, 
onların bu yunan taarruzu

nu pek rnÜsftit-kanıılft..!nlı?.°ıkfonnr 
zannettirecok birçok sebepler 
vardır. Belki bu iıten haberleri 
de yoktu. Çünkü eğer haberleri 
olsa idi, Hitler, tam taarruz günü 
Floransa'ya gelip, Musolini'yi it
gal etmez, ziyafetlerde bulun
maz ve konsere gitmezdi! Niha
yet Almanya, bir yunan harbin· 
de İngilizlerin yardım yapacağını 
pek İyi biliyordu. Onları kendi 
üslerine çok yakın bir yere ge
tirtmeği hiç de istemezdi! Onun 
için şimdi yunan - İtalyan hal"bi· 
ne giritmeden vaziyetin inkişafını 
bekliyor. Fakat vaziyet de çok 
yakında geniş inkişaflar arzede
ceğe benziyor. iş kızışmııtır. ln
giliz Bahriye Lordunun dünkü 
sözlerine göre artık bir sulh ümi
di yoktur. Zaferin kazanılması 
için her şey feda edilecek, Öylece 
her şey kazanılacaktır. 

Bir sulh rivayeti 

F ilhakika dün gece Amerikan 
Kolombiya radyosu, alınan

ların Amerika vasıtasiyle lngilte
re'ye bir sulh teklif ettiğini bil
dirmiştir. Bu sulhun ıartları guya 
şudur: 

1 - İngiltere hu harpte istila
ya uğramamış ve mağlup edilme
miştir. 

2 - Fakat Avrupa alman nü
fuzu altındadır. İngiltere Alman• 
ya'nın bu nüfuzunu tanıyacaktır. 

3 - Almanya Amerika ile on 
senelik bir ademi tecavüz misakı 
aktedeccktir. 

Bu haberin ne dereceye kadar 
doğru olduğunu bilmiyoruz. Fa
kat doğru olmamasını icabettire
cek sebepler vardır ki onlar da 
ıunlardır: Amerika henüz yarm 
yeni Cümhurreisini seçecektir. Bu 
seçirn esnasında böyle mühim bir 
itin mesuliyetini üzerine kim ala
caktır? Ruzvelt mi, Wilkie mi? 
Eğer bu teklif Ruzvelt'e yapılmı4-
sa çok geç, Wilkie'yc yapılmıısa 
çok erkendir. Bu habere intihap 
mücadelesi vesiylesiyle ıu, veya 
bu sebeple uçurulmuı bir ha1on 
mahiyeti atfetmek de mümkün
dür. 

Mümtaz. Faik FENiK 



-4-

TÜRKİYE CÜMHURİYETI 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ T ARIHI : 1888 

Sermayesi : 100. 000.000 Türk lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında Ku!Pbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile &§8ğı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 Adet 500 Liralık 2000 Lira 
4 Adet 250 Liralık 1000 Lira 

40 Adet 100 Liralık 4000 Lira 
100 Adet 50 Liralık 5000 Lira 
120 Adet 40 Liralık 4800 Lira 
160 Adet 20 Liralık 3200 Lira 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihinde çekilecektir. 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir ıene içinde 50 
liradan atağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde 
% 20 fazlasiyle verilecektir. 

Wl'llllllllll..ıııılP'l"llllllll ..... .1.11.ll.ll.....,l.ll• 

Ankaraya büyük ikramiyeler dağitıyor 

ULUS PİYANGO Kiıesi . 
Saym müıterilerin bayrammı kutlar. Yeni ve parlak pnalar temea

ai eder. 
YENi TERTiP BiLETLER SATILMIY A BAŞLA.Dl 
,. eni Sinema yanında Tütün, Pul, PlY ANGO BA Yll . 

Ali Tümen 
TELEFON :. 1252 

.,,.,....,....,,,,..,..,,.,.,...,.,...,,,..,..,...,.~ .... -· ... = -
BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN 
EViNiZE NEŞE DOLSUN 
PlY ANO TAMiR AKORDUNDA 
HEDEFiNiZ MiNA OLSUN. 

Tel: 3718 

!••··························a ! EYÜP SABRI İ 
: ADLiYE SARAYI KARŞISI i 
• TUHAFiYE MACAZASI 

: Saygı değer müıterilerinin bayramlarını katlar • 

·J···························· •••••••••••••••••••••••••••••• 
: YILDIZ : • • • TiCARET EVi M. BILMAN ! 
: Bilumum elektrik, radyo, telefon, ~vize, ~~ik~e~, motoliklet ve ı 
• malzemelerini en ucuz fiyatlarla tedarık cdcbılıraınu. Tel: 1~7. • 
• Sayın mü§tcrilerinin bayramını kutlar. • 

=·························•••! 
1 '" ... 

-1 Alôattin Kıral Basımevi 
Sayın müşterilerimizin bayı-amlarnu kutlar. ,. r 

ARLON SAATLERİ 

ARLON elmas ve pırlantalı saatleri LONJİN acetıtaıı: Yeni sinema ,.. 
nında 25 numaralı mağaza. 

Umumi Mağazalar Türk A. Ş. 
Sermayesi : 2.000.000 Türk Lirası 

İdare Merkezi : A N K A R A 
Şubeleri : MERSİN. İSTANBUL. İZMİR-- SAMSUN 

Resepiıe • Varant muamelatı, musaddak nümune ıehldetnameleri, itası, 
ttcart eşyanın manüpüliisyon ve manütanaiyon muamelltı, e!yanın elrizper
rlz, tahmii tanliye, nakliye ve aatıı itleri, sigorta muamelitı. 

Wl.lll.l....,.lll.1.1...,.l.l.l.1 ... l&R RRF =z•-·= E 

KIZl~J\Y 

TÜRK TİCARET BANKASI A. $. 
Her ayın ilk günü FAİZİ verilen 

" KUPONLU VADELİ MEVDUAT ,, 
Hesabı ile, 

para sahiplerine, KOLAY ve SA~LAM 

bir gelir temin etmittir. 
Batbca ıehirlerimizde ŞUBELERi, dahil ve hariç,te 

muhabirleri vardır. 

Merkezi : AN KARA 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Halk Bankası T. A. S. 
Sermayesi 1.200.000 T. L. 

Halkın Bankasıdır. Halk Sandıkları kurar ve b~lar küçük ticare
tin ve sanatların ihtiyaçlarını gidermiye, itlerini geliıtirmiye çalıpr. 

KURMUŞ OLDUCU SANDIKLAR : 

Ankara Halk Sandığı T. A. Ş. Sermayeai : 250.000.- T.L 
Ankara Halk Sandığı T. A. Ş. Denizli ajansı 
latanbul Halk Sandığı T. A. Ş. Sermayesi : 250.000.- T.L 

Ankara, lstanbul, Denizli Esnaf ve sanatkôrları ! 
Halk Sandıklan, itlerinizi yürütmek ve geliıtirmek için kuruldu. 
Para yatırmak, para almak, danıımak ve dertleımek için Sandıi• 
kotunuz. 

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııaııııııııı~ 



:--.................................................... ., ...................................... " 
M. M. v. Ha .. Mü1teprh1ı • Adnan Taylan · 
Beton dötemeai yaptmlacak il.,. Veklleti Hava Sa. AL Ko. dan : 
1 - Yeraltı aularınm abtdmau için dö- Yeni Türk Hırd&Yat 

9-e n bansarlarnı ••inine betoa dö • maiuuı 

leaı•i iti ,...rbtla pptınlacaktır. Ke • .a--.ı:---•-- dd ı ,.. ... ,..ilan) 
lif bedeli l10147) lira olup bd tmüDat • -~ ca ea , __ 
lllikdan (1523) liradır. Paaa.rldda ebllt. ! Ko. 71 Ankara • Telefon : 1966 • 
•eaı 9 11/f40 c:amarteai Kiinii saat 11 de ~ ,.· 
ba -•-- k • da l --'- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• va Atın .._ omı11onun l'&Pl a..-- -----------
b • K"ıf ~kı her liln ötleden IOlll'a 51 
aru, malrabilınde meak6r koıaia,ondu 

ınabilir. Bbiltme,t lıtlrlk tdeceıkl• 
v. mijateprlıiı Şb. 15. Md. inden vesib 
nıalan IM'ttır. lıteklilerin mııanesı ciın 

Ye uatte bd temınat ve kanuni belsele-
7le lromit70Dda balanmalan. (71%1) 

Ucuzluk Pazarı 
DANYAL 

Çocuk sarayı caddal 
Sa;rm mlfterilerinia .. ~ 

inatlar 

'\'iis ~~ıı.... •• ,,,.~" ,:!11111111111111111111111111111111111111~ 
K. x. Vekllett Hava SatıD Alma Ko • : KURU KAHVECi • - -lblaycmwıdan: : • : 

ı - 11unen siiad• talibi nhar etmi- : lbrah·ım Melek ! 
7• 2500 adet 7ils bavlma 1&tın alınaca- : : 
tır. 11...._en bedeli 1125 lira olup kati : : 
temhat adkdan 1158,75 liradır. Puarlıtı i Muhterem miitterileriae 5 
l/lllf40 prpm~ sibıil 1aat 10 da ban 5 ıayplU'llU amr 5 
latm alına komı17onunda yapılacaktır. - -
İdari IU'tUme; evsaf ve niimunnl her .,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr"' 
ilin ltled• IOIU'a komi17onda s0riilebi • 
\lir. lateldUeria ama;nen siiD ve 1aatte Birlik Berberi 
.ltatl telP1- ve kanuni belselerb•le bir • Ana.fÜtalu ..-Mil ve Ymıebir pb .. 
ilkte lııomlQODd& balmunalan. (nll) Itri M7ID mltterllerille ba:rramlanm 

Reclr..ar aJmacak katlar. • 
JıL JıL :VelrAlet:l Ban latua Alma Ko.. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

'lıdq.....,.: 

1 - Kaan- sllDde talibi sullur •tmi
,.. al 8d.t redruGr .. tın aJınacUtır. 

---- bedeli eoo lira olup kati temi
.. atJrdln IO Hndlr • .._...,.. 1.11.NO 
9111 Pil saat u de ban .. tın alma ko-

Telefunken Radyolcarı • 
tt~1 McMlel 

~ ~. remd IU'tluua• ~ Ankara SQıD m1taıru.-
M ._ s0a lfltdell Hma komiqoDda p rbdD blı7nmım kutlar 

11Ue11Wr. ı.tuıu.rm muan• stm ... ... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! atte katı t.embaat .... --.. belpltr171• 
lılrltllte ~ bu111nmaıan. (fm) 

Yin fanila almacak 
iL JıL :Vtldlta ....... l&tın Alma Ko· 
~: 

Ekmel Kahyaotlu 
Halı ~earidan~ 

Adli" lararı 
~ mltteril•iae ~ katlar ı ıaeo adet )'llD fUllla maanm stm

• tlltbl ~ "8(dell puarlılda 
aatua il·-~ ............ bedeU lTllO iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
1 ra olup Jıat1 t..auı pkdan m Ura IO 
lnarQftur Puarblı 8.U.840 OU'l&Dlba so
Dll ... u de bna .atın alma Is~ 
llUDta ~ tdılrl prtume, ..,.., 
................. ltleda _..balı. 
)'orada bllk ı.wan.m ....,.. 
S'Jn .. llatte ırau ...... , ........ "1· 
~ .. 1ılrUlde ........ ~ 
l'l. ,.., 

FDMoe ba don" fiklekot 
fuaila atın .ı-cak 

.. JıL •etııaıea ..... latul Aı.a ~ 

REHBER 

~ı::.~ tudeko9 Jma dem ile 1000 l!!!!!;;iJ!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 
.._ ftlclllle9 l'lı1dla -.tın alm1Nkbr. X. 
........... l'IOO llN olap bit ....,. 

- vıi."' - llndll: ....... lULINO ..... saat 10 da baT& aba il-
- ......... )'lpllacaJstır. ldait _P.rt:. 
..... ...., ... nOmunal her son Glledm 

komlqoada lr 

•e bamıl belgeleriyle birlikte blntqoa
da llul•mmalın. (1122) 

JlllllllllJlllllllllllllllllllllllllllll!,! 

- -§ 1 lllflill 5 
i •etdll Blla Bno:r i 

..... mllltertlertalD 'llOnmmı = 
t.ıırtJs.. = --llftlllllllllllltll 111111 

&E 
~EVi 

Maht ... watud"ılum 

er nevi bakkaliyeye ait ihtiyacınt1• 

alazalartndan tedarik etme lı 
menfaatiniz icabıdır 

de JG§lan ile E-.·, .... _ 

mtlfl ilerinde h 

surette getirilmiıtir 

,eyin en İyisi, en tazesi 
ve en ucuzu 

"llliıbs..ıa .... Tel. 1417. Yeit-\lr ....... T.a. l* 
Bahçeli ..... ..., ....... u ·1111-•11 

_,__Tel.lfr4 

Sipariiler evlere gönderilir 

Hll L 
llı.1•1-- mevsimin şık kumaşlarını bulundu n 

dt bayanlar ma§azasıdır 
Sijm ........ • 

'' • 

Ticaret Türk Anonim irketi 
Sermayeai : tamaw 1 .. •mlı T. L 300.000 

Meıf&ni : ANICA1tA- Koplc ilan, Ulu Meydam, P. K. 118. Telefon : 2305. 2338, Telınf t TITAS. 
Şuı..i ı ISTANBUL- Bo.lmıt lauı, VOJ"YOda Cad. P. K. ıaı, Telefon : 4078& Telaraf : TITAŞ. 
Meth• : IST ANBUL - Karakiiy Palai kartJSı - Gaita. T.W• : 401•, Telpaf : TlTAŞ. 

iŞ MEVZULARI: 
A- ORMANCILIK ( bilbmm IEere.te imli, l&tıf ve taabhtltlerJ ) 1 

~ MADENCiLiK ( Meco • Worc:Mer • her neri mana ocalEWi -lrinelsi, lanarlar, ha..t hat Ye alre teelub, ... la• 
katta tulumbalar, vqoneler ve diler malzeme itası ). 
C- TAAHHOD ( Devlet ve diter mielıetat taahhiitleri ), • 
D- MOMESSILLIK (muhtelif emebi firmalannQI TiirldJe Müeeuilliii ), 
E-MAKiNi KISMI ( yol inp makineleri • hetoaiyerler • Yibratlrter • '8ton ....,,...,. ~ • ._.,. mal-. 
meai ), • • 
F- ZIRAA T MAKiNELERi ( Aıaeribn Jolnı DMre fabrilratmm bilclmle mamalMr ) 1 

H- OTOMOIJL • KAMYON ( Stilde..._ otomobili ve kam,onlan ), 
G- TRAKTÖR • SKREPER .,~Y&tar. Yuicler" bu kabil malrinehr ( ~ trUtllWl • La Pluıt a. .. 
Le. Toarneau Skres*ieri • Lmk - Belt ~ ebkavatirleri. H111bı ), 
1- KALORiFER MALZEMESi ( BlanlıenlNrs fabribaı mamalltı aun " •dtatıllW w ..tr. ), 
J- çgLlK KASALAR ( lnailb Je1m Tana Ltd. fabribu ........ııtı bal•r. Hazim Daireleri teaiedı ), 
K- CELIK HALA TLAJt ( Lateh and Batchelor - Birminahain ), 

• ...... 

KMA 
Pata Salonu 
Uth lolEü llo. t. "t.J,ı 1111 ....._ ................. ...... 

fhedal ·- etmek!• tl1aret .... . 
mqtlr ............ ~ ... ..... 

lfullı Tabiin Oftlal 

BeyoOlu Kol han • 

LORYA 

CİHAN PAW 
Aakara'nm •• hattl Tirkiye'· 
nin • yeni, en moclern " • 

konforla ot.U 
a.. odacla akar alCak •• 

•lak •• 
Bütün odalarda ı.a.ı. 

a..701 ••• banyeRa O'lal• 
lllUalİ salon •• huyola 

apartmanlar 
Her katta am._.i bir aaı. 

Kalorifer tlll'tiltab 
AIU'ör 

ç ......... a .... Boyalaw ........... 
Laaata 

BAZI PIY ATLAlt ı 

Kuru Jabnd 

KAM BE 
BMael ~fartıalm' Mo. il .............. ~ ....... 

•••• • 1 • 

Zira lılelllielerl 
Cifj•1tr1m·1n Defa •• t:em:·• 
----· __,_ ..... nm1a ........... . 

rı 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Muhterem miıterilerinin bayrat1111t1 ku 

Belediye........- Tonu apartmanı allmdlı. n: 31.11 

11111111111111111111111111111111111111111111111111,lllllllllllllllllllll 1111111 -İ Mahıtya ve Adana fitbrikalan ız --5 ipli fiyatl n : = = ..... - .. l»Ulı l'alıl1lralan T8rtl Aw-1• ~ -= =ıı.aa•o. -- • • • 10 
il 

" • il 

~ J'tlıl'tJluN ,... .. : 

ı.- ---- s-1111 .. --.... D I& D. 
1,11 MO ... .. .. 
• uo ... ,,. ... .., 

...... •f'S • )Jıllkla1: (a\bta 1 ... ...., 
bllk•o. Dlslltla ~ ,.. .... 

tso , ... 



-e- KIZILAY ~ --======-~~~~~~=--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~4-11-1~ 
«==============================7========:===============================================================================================--

Ye p·yango plônmda ikramiyeler hem adetçe hem miktarca fazla ır 
• 

1. ci çek~r~ 7 i inci ıeırindedir 
Bu planın iki hususiyeti vardır: 
1 - 5.000, 2.000, ve 1.000 liralık orta büyük· 

lükteki ikramiyeler adet itibariyle lazlalaş
tırılmı§ ayrıca bu plana bundan evelki plcin· 
larda mevcut olmıyan 500 ve 50 liralık ih. 
ramiye/er konmuştur. 500 liralık ikramiye · 
lerin adedi birinci çekilişte 90, ikincide 15f1, 
üçüncüde 180 dir. 

D~rdüncü ferfip 
"itti Pi un n c 

2 - Planın ikinci hususiyeti de 41 tane teselli 
mükafatını ihtiva etmesidir. Teselli müka
fatının esası şudur: eğer bir biletin büti;n 
rakamları büyük ikramiyeyi kazanan nu. 
maranın rakamlarına tevafuk eder de yalnız 
herhangi bir hanecr bulunursa bulunsun bir 
tanesi değişik olursa o bilet teselli mükô.fo. 
tı kazanır. Bu suretle büyük ikramiyeyi kı 
zanan numaraya benzeyip de yalnız bir ha 
nesincleki rakam ayrı olan 41 numara tesP.1- • 
U mükô.latı kazanacaktır. 

Bile lerin değistirilmesi 

tarihine dikkat ediniz 
DEVAMLI BiLETLERiN ERTESİ AYIN 

\. 

lKtNCf GÜNÜ AKŞAMINA KADAR 
DEG1ST1R1LMES1 LAZIMDIR. 

7 İkinciteşrin 1940 
çekili~inde büyük ikramiye 

30.000 liradır. 
Birinci çekilişin tam biletleri iki, yanm bi· 

Jetleri bir Uradır. İkinci çekilişin tam bileti 
üç, yarım bileti 1,5 liradır. Üçüncü çekliş?n . 
tam bileti dört, yarım bileti iki liradır. 

PLANI TETKİK EDINl~. 
Her çekilişte biletlerin fiyatlariyle beraber 

ikramiyelerin hem mikdarı. hem adedi arttı. 
rılmıştır. Yani şans ihtimali her çekilitte çok 
daha fazladır Bu plana göre talihlilerin mik
darı artacak ve bu talihliJer aynı zamanda 
mikdarca daha fazla ikramiye kazanacaktır 

İlk çekiliş 

T. İŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesapları 

1941 
İKRAMİYE PLANI 

7 

4 Subat 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 lkinciteşrin 
~ , 
tarihlerinde yapılır. 

1941 lKRAMİYELERl 

1 adet 2000 Liralık - 2000.- Lira 
3 adet 1000 c - 3000.- c 

2 adet 750 c - 1500.- c 

4 adet 500 c - 2000.- c 

8 adet 250 c - 2000.- c 

35 adet 100 c - 3500.- c 

80 adet 50 c - 4000.- c 

300 adet 20 c - 6000.- c 

Türkiye lş Bankasına para yatırmakla yalnız para bırık
tirmiş ve faiz almış olmaz, ayni zamanda talihinizi de de· 
nemiş olursunuz. 

Meyva suları tam bir gıda, e§siz bir devi. ferah verici 

içeccktirler. 

Çikolata, kestane ve diğer şekerlerin taze ve iyilerini 

ince zevkleri okşıyan ve en mükemmel malzemeden yapılan 
pastaları, gatolan, tatlıları ve saireyi 

En nefis mu1 ve diğer meyvalan 

Meram'da bulursunuz. 
Atatürk Bulvan 31 33 Telefon : 5730 

~~ 

\~··'°''. 
t-A•\ufl \_,_a..•-

1 30 .ooo 

u.~·'°''. 
1'tı1'•'' 

_..\.\.'1· ..... 

30.000 

10.000 

ıo.ooo 

,, .... "'° ti,\llti .. o 
IJ.rarftlY• 

\). raıııı\Y• 1' •••n 
pA,\ut• \.\.l...A'"' 

\~ra•lY• __. 
.... dtd• ........ \.Q...~ö 40.000 

-----ı 40.00 
ı ıo.ooo ı ıo.ooo 

'l 5.000 
s 'l.ooo 
60 1.000 

500 
100 

3.000 

60.000 

ıo.ooo 

6Q.000 

45.oOO 
30.000 

15.000 

30.000 

ııo.ooo 

50 
ıo 

1. 
60 

5 5.000 
10 2.000 
90 1.000 

500 

ıo.OOo 

q0.00o 

ıs.OOo 
30.00o 
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ikinciteşrindedir, biletlerinizi şimdiden alınız 

Lonjin dünyamn en iyi saatidir 

Yeni Sinema yanında 25 numaralı 
LONJİN Mağazası 

Şehzadebaşı Şekercisi 

Osman Nuri 
Bankalar caddesi. Ti: 3277 
Nefasetiyle maruf her nevi şe· 
ker ve şekerlemelerini muh
terem müşterilerine arzeder ve 
bavramlarını kutlar. 

UGRAK 
Ticarethanesi Amıfartalar 62 

Alaturka ve alafranga 

her türlü içki ve mezeler 

İzzet Cangızbay 
Manifatura Magazası 

Postahane caddesi No. 56 
Sayın müşterilerinin b:ıyrıımını kutlar 

Bonmarşe 

Anafartalar No. 37 
Muhterem müşterilerinin bay· 
ramını kutlar ve mevsimin en 

yeni yünlerinin geldiğini 
müjdeler 

Akın Kisesi . _, 

Müzeyyen Abla 
ULUS MEYDANI 

Sayın mÜfterilerine Milli Pi
yango bileti vermekle talih ve 
uğur dağıtmaktadır. 

En ucuz fiyatlarla en nefis 
şckerlemeler yalnız 

Besler' de 
bulablllrslnlz. Ankara Annfnrtalar 

Çiftlik mağazalnn knrı.ıısında 

Şekerci 

Meliha Tarlan 
Anafartalar caddesi 

Sayın müşterilerinin bayramını 
kutlar. 

Ortaç Giyimevi 
Sayın müşterilerinin bayramını kutlar 

Ti: 1225 

1

-. ................ ..-...................... l 
Akba Kitapevi 

Kitap, Kırtasiye - Büro makineleri ...................................................... 
Meliha Tarlan 

Anafartalar caddesi 

Gömlekçi 
Saygı değer müşterilerinin 

bayramlarını kutlar 

y o N i p EK 
Fantazi İpekli yünlü kumaş mağazası satı§a başladı. 

Anaf artalar Cad. No. 43. Ankara. 

Ba kan Ba kaliyesi 
Hikmet Balkaner 

Merkezi : Zafer Caddesi No. 1/ 2 TL. 1160 
Şubesi : Yenişehir Emciler caddesi No: 18 • 20 Tel: 6529 

Sayın · müşterilerinin bayramını kutlar 

•• ! • • • • • ! • • • • • • • • • • •• '! •••. • !. ! '" ! . • • • • • • •••• 

RİZA GÖZ 
•• 

ÇU 
BANKALAR CADDESi : Telefon 3025 

ANKARA 

Z • s s Zeiss Punktal Camları 
Zeiss Perivist Çerçeveleri 
Zeiss Dürbünleri sah§ yeri 
Alpira Çerçeveleri 

REVUE SAATLERiNiN YEGANE SATIŞ YERi 
HER MARKA SAATLER SAT/LiR ve TAMiR OLUNUR. 

İşkembeci ve Piyazcı 

Tevfik Çelebi Biraderler 
Sayın muşterilerinc bayramını kutlar 

Ankara BaS1m ve Ciltevi 
Fehmi ve Hlıml Alpas kardeşler 

Sayın müşterilerinin bayramını kutlar. 

YENİ Sinemada HALK Sinemasmda Sus Sinemasmda SOMER Sir.emasında 
Bu gece 21 de 

Charles Bayer • lrenne Dunne 
Tarafından yaratılan 

BÜYÜK AŞK 

Buglin ve Bu gece 

iki flllm birden 

ı - Maskeli şef 

Güzellik, aşk zarafet 1'11ml Ba,v rolde: Buck Joncs 
Snat 14.30 • lG.30 ve 18.30 da 2 - Tayyareci casus 

BugUn ve bu gece 

İhtiraslı entrikalı ve ,hissi 
büyük film 

· MONTE KARLONUN 
MEÇHUL KADINI 

ZAFER SJ..:NEI.ERİ Bq rolde: Jnck Holt 

O A N Seanslar; 14,30 - 16.30 • 18,30 )ynıyanlar .· Albert PreJ'an ynıyanlar : nna eage ve 
Adoll Walbrock gcse 21 de Dita Parlo 

Pek Yakında Saat 12.15 de ucuz matine Seanslar: 14 • 16 • 18 ve gece 
Bnlnloyka KORKUNÇ GECE 20.30 dn 

BugUn ve Bu gece 

Umumi istek Ur.erine Borıs 

Asılamıyan Adam 

Baş Rolde : BOR!S KARLOF 

Baştanbnşa macera ve heyecan 

Seanslar: 12.15 • 14.30 - 16.30 

18.30 gece 21 de 

Müide Yenişehir Palas Oteli açıldı. Müdafai Hukuk Caddesi. İş Bankası karşısı 


