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Ruzveltin intihabı 
Anıerika efkarı umumi

. Yeainde deD)okrasi 
davaamm zaferidir 

lYazan: ASIM US 

Ameı1ka CwnhUl'l"Clsl lnUhabı 
8-veıUn kuanlDUI ile netlee 
leMı. Bu aetloe bir kaç b&kmıdan 
~eli.il bala bir lıldlBecllr: Blr 
kere Amerlkanm ilk Camburrelsl 
Vaetagtondanberl bir adanını bl
ıtbhtnl mlitealdp iki defadan fazla 
devle* reisi .eçllıneDlel9l blrleşlk 
devletıertn tarilılnde milli bir an· 
._ ldl. Raz\•elt eadece efk1n u
llnllnlyeobı arzusu Ue üçtincU de
'- CamburreisUğiııe namzet gÖ&o 
terumeeı ve lraunJD88t ile bu an-
9DeJI 7*"-wta. 

Ba uwwrıtn J'l)almMma Mlk o
~ llebebe gelfnce, bunu herkes 
lılllyor: Avnıpıada yamı clhan har· 
lıl ıtekllnJ alacak mahlyett.e bir harp 
~. Bu harp Jauıısmda Bazvelt 
4merlka memleketlerbıhı ve dün
J'a nıllletlerinbı menfutlerlııl d&
rlnden 'aertne tetkik ederek muay· 
J'ell bir siyaset ~tmqtur. Bu sl
~t İnglltereye Te demokrasi 
9epheelne Amerikanın elinden ge
len 1Vdmu yapmaktır ve A.mert
kanm da yamı tehlikeye dUteblle· 
eeğln) dtl§ünerek en kuvvetli mll-
1 IDildafaa tedbJrlerl almaktır. 0a 
altı milyon Amerikan gendnbı ....,. 
ldt geçiımekstzln mecbart Mk•D· 
ie tabi tutnlnıaaı ve harbe ham"
laamuı ba cıibaledendlr. 

Razveltln tatıtuja bu alyaaet A· 
•erlka efl4n aanıml~ ...m
tıal lılulyat:ma o kadar tetabuk et
lllektıecllr ki rakibi olan VUld bile 
intihap mücadeleleri esnasında 
kendi protmınunı ona göre oydur
ınqtnr, O da lngiltereye ve de
••luw& oeplu ' e mml d.-eoecı. 
1'l'dım etmekle beraber 11arp t.eh
llk.Blne ~ hazırlanma71 .tyul 
Pl'Ogramnun llk maddeal J'&Plllll*ır. 

Bu itibarla Rozvelt yerine VD· 
ti'nbı intihap edllmeıd belki haki 
-.ı.eu Amerikanın harici ıdyuetln
de mttbbn bJr değişiklik vUcude 
geUnnıyecekti. Fakat cumhurrels
llğl bir ıahıstan diğerine geçlnee 
IQemlekctlıı temel kanunlan ma 
dbbaee yeni eumhurrelshıln ite 
bael•nıası için yeni yıJ be§mı bek· 
leaıeat llmn geleoektl. Bu anda 
lllaaevt nllfumna kaybetmlt olan 
eekl camJnınelsl devlet l~ertnde 
lrendl tetebbtistt Ue karar vermek 
eeearetını tabii kaybedecekti. Bu 
~Un gerek Amerika için mil· 
il ve gerek bcynelmJlel ı~erde mö-

h
hhn mabzarlar tevlid edeoeğl tliP

eebdl. Daha 90DJ'a Razveltln km· 
dl l&hal görttıil Ue ı.p.m11 ve 
devam efJnektc bulunma, olan 
l9b- takını ı.bbüsler de ~ 
1lira1Uaktı. 

itte Amerllm efkAn amwul7NI 
'ba llllllbualal' dolaymlle Bmvel· 
tin 1eniden nM'ntHjtlnl Wemit ft 

~ de , ererek lntlbapfa Daaıı
..._. temin etmllfb', Bu 'VUlye-
- gG~ RuzvelUa tl9'lJMıÖ defa 
9'llnJuıne1sllğlDe ~ elH 
~n AmeıtDa mibıteıhlbtnln de· 
lbobut cıepheıd lehinde re:v ver
lldt oın..e., bana muJmbll ~ se
:--eıs1 tola btlttin gayretleri 
• ~ totalltıer devletlerbıln 
~~kaybetmesi demekUI', Bu 
__.... J'Mdden AmerDıa Cmnlnır
..... olan Ranelt !l1llh '"'harp işin
~ Alnerfb mJUetlerhıl t.emsll et· 
-ıısı '-tar elbu efkin um1111llyesl
llln de lılr miln:1fı8siH sayılabilir. 

lnailterede muhafız 
tetkilib 

ailiblandırılıyor 
~ 1 <A.A.> - Buglin a
~ :tama.n.nda beyenatta bulu
Jıaıı bariJlye müıs~ Grigg ana
"taıı muhafaza teeklll.tınm esaalı 
bir ten.ika tabi tutulduğunu ve bu 
saretle ordunun bbıieııt:ıire 1 mil
Yon 700,000 ki§i gibi muauam bir 
~ takviye edilmlt ve art-
11111 o1duimıu bildirmivör: 

llnbafu:a te'1dMtmm kendi --
baylar ve erbqlan olacak '"9 ~ 
lllatik t11f8lerle mitralyôzlerle " 

1 bombalarne Yaıcında techiz edt
r. Ven ecek techl7.at bir 

1 'On ~ ta. -tı.• fiW'h~ 
l'a.tıaktır. ~ 

• 

Üçüncü defa cumhurrei.~ 
seçilen Rttzvelt 

RUZVELT 
KAZAN Dl 

Kaybeden Vilki 
diyor ki: 

Seçim neticesini 
tam bir hüsnüniyet 
ile kabul ediyorum 

Berlble gire : 
RUzYeltin kazanmaaı 
Almanyayı alakadar 

ebniyen tamamen dahili 
bir mesele İmİ§ ! 

Nevyork, 6 (A.A.) - Reisicmı 
hur seçiminde halkın verdiği rey 
mikdan hakkında Grenviç saati 
ile "saat 12 ye kadar öğrenilen va. 
ayet: 

Ruzvelt: 20,609.762. 
Vilki: 16,537,060. 

1 Manastırı 
İtalyan tayyareleri-
nin bombaladıkları 

anlaşıldı 
İtalyan ajansına göre 

İngiliz tayyareleri 
bomba atmıt! 

Yagoııav tanare
ıerı devriye 

gezmlye bqladılar 
Belgrad, 6 (A. A.) - Avala a

jansı bildiriyor: 
5 Tc§rinisani ta.nhinde aaat 

13.40 ılc 15 arasında 10 yabancı 
ta)) are Uç defa topra.klarmıız& 
girerek Maruısur üzerinden uçm111 
ve gehir üzerine 21 bomba atmJI" 
lardır. Bombalardan 12 al 1nfiWt 
etmi§. 9 kişi öl.mili ve 21 kişi ~
ralanmI§tır. Maddi haaar da mü
hlındir. Hududumuzun ihlAli ve 
topra.klarmuza karii yapılacak ta
arruz teeebbUalerine karşı bütün 
ısillh kuvveti vaart.a.larma müraca
at ederek kal"§I konulması için 
derhal tiddetli t.edbtrler almınJf • 
tır. Yerinde toplanan malfuııata 
göre bu tayyarelerin hangi mem
lekete ait olduğunu teabit için 
mUtehumaJ.anian mtlıeJaep kanii 
yonlar gönderilmittJr, 
Yapılacak tahlrPırattaıı llOllr& 

kraliyet hUkameti h&düwıfn ı.uı
zam ettlği mtlnulp te,ebbClalert 
yapa.caktir. 

Manutırla maftMla keelldl 
Belgrad, 6 (A. A.) - Ma.naetn

la muva.eıala kes!liniştir. Boırnbardr 
(Devam'! ncfde) 

it~ 

Yagollav Barlllre 
Nazırı lstlla etti 
Belgrad, 6 ( A.A.) - Stefani: 
Yugoslav harbiye nazın General 

Nediç istifa etmiş ve yerine ge™> 
ral Petar Yesiç tayin edilmiştir. 

Yeni harbiye nazın bugün saat 
l 8 de yemin etmiştir. 

Hamburg ve 
Emden'de 

Buyuk yangınlar 
çıkarıldı 

Alman tayyareleri 
dün lngiltereye 
yaklaşamadılar -lMıdrtı, 6 ( A.A.) - İngiliz 

haw.·~~·. 
De l6:i8ıh 'ta)". 

yareleri Dnden petrol depola • 
rma, Bnmeıtıawın ve Bremen 
bahriye Jınlılat tellgAhlarma hü.. 
cume~. 

Nevyork, 8 (A.A.) - A.mAırt.b 
Birlee:ik devletleri relııl ~iminin, ( 
Grenviç saati ne saat 14 e lradaı' 
öğrenilen neticeler eudur: 

Rey mlkdarl: 

vyet ihtilAIİllİll 
yirmi OçUncu 

ylldönUmU EmdeQde moba atllan mmta.. 
1 kada 30 yangm çık:m.Jfbr. 

Ru.zvelt: 21.255.1515. 
Villd: 17.740.281. 
Ruzvelt 437 seçim reyini haiz 37 

hil.kOmette başta gelmektedir. Vil
ki iae, 94 seçim reyini haiz 11 hU
kOmette başta balunmaktadır. 

Lord Halifaks 
diyor ki: 

Yunan davasını kendi 
davamız gibi tutuyoruz 

Londra, 8 (A.A.) - Lord Hali· 
fak.s Loldlar kaınaraamda dtlnkll 
beyanatı e&naaında Yuııan.ietana 
verilen İtalyan ultiınatomu haldml 
da tunlan söylemiştir: 

"~?zsüzlUğün daha ileri gidebl
lecegınden şüphe ederim. İtalyan 
elçisi, yıldırmılık talimatmı alınış 
olma.sı iktiza eden ukert noktala· 
n bilmiyordu ve mühlethı bitme
sinden Y&rmı saat evvel ltaıyuı • 
lar Arnavutluk hududunda muha
aamat &çmı§lar ve biraz BOnra da 
Atina tayyare meydanı ile Patru 
lima.nmı bombardıma.na bq)a!DJI • 
lardır. Tek bir duygu olabilir, bu, 
Metaksaam tlalya.n ultima.tummıu 
reddedişi ve Yunan ordulannm 

(Dewmı 4 WıcUde) 

ingiliz-Sovyet 
Ticari müzakereleri 

devam ediyor 

Hamburgda Neuhof elektrik 
santralı ile Bremen civamıda 
V egesac:hda deniz&ltı in§aatı 
te~lan da boml:ıa.rdmıan e
dilmiff".ir. Hamburgıda mDtea.d -
dit yangmlar c;ıkın.ıftır. 

Boulogne, Cala.ia, Diinkerk, 
Anven, Fleaingue limanlan ve 
düşman İşgali altmda bulunan 

1 müteaddit tayyare meydan.lan 
bombardıman edtbnittir. 
Ta~ tıdıli üssü 

ne dönm«niftir. 
Londra, 6 ( A.A.) - Avam Ka

marasında, Baltrlt devletlerine ait 
vapurlar ve altınlar hususunda ln. 
gilterenin Sovyetler Birliğine ~ı 
olan vaziyetine dair bir çok sual 
sorulmuştur. 

Bu suallere cevap veren harici
ye müst.-ı B. Butler demiştir ki: 

- Letorıya, Estonya ve Litvan
yaya ait :U vapur İngiliz hükQ. 
meti tarafından müsadere edilmi,_ 
tir. Bu tedbir alakalı na.zaretlerle 
istişarelerden sonra yapılmıştır. 
Moskovadaki büyük elçimiz daha 
evvelce lngiliz hükfunetini~ J:>ö~le 
bir tedbire müracaat edeceğını bıl
dirmişti. Mesele lngiliz ~e Sovyet 
hükQmetleri arası!'lda miiza,!<ere e. 
dilmektedir. Keyfı~et.. muglak ve 
tekniktir. Her hangi J:>ir anlaşmaya 
varacağımızı ümit edıyorum. 

Baltık devletlerinin Sovye~ler 
tarafından işgalinden doğ~ dığer 
meselelerde müzakere edılmekte-
dir. . t .. ak 

İngiliz • Sovy~t tı~ muz e. 
releri hakkmdakı bır suale de '!3: 
Butler müzakerelerin devam ettiği 
cevabını vermiştir. 

Irak kral naibinin nutku 
Ba.ğdat, 6 (A.A.) - Irak. kral 

naibi Emir .A:bdUlil&h, Mec~.sm a
çılışı müna.sebetile aöyledigı kısa 
nutukta, milttefildmiz tngilte~.e 
ve aair dost devletlerle olan ~~
IUU!lebetlerimls ka.rştlıklı işbırlıgı 
~ ibıerinden devam etmekte · 
cUr, demiş ""8 .baliha&lrIJl nazlk 
IUtan altında memleketin ehem· 
ıniyetl ba.kmundan h Ukfıme i t 

tUne aldığı ''azifenin ifas ı ı 
Jetten l'ÖDiili11 müaheretı u\mUş· -

Sta1in 

Dün, sahil muhalua. t:epila. 
tına mensup ta.yyaıreler çift mo. 
törlü iki düşman ta . in 
h

.. yyareem 
ucumuna uğramış ve cereyan 

eden muharebede bir düıtman 
tayy&re8i d~. 

(~ .+ iiltcil4e) 

Çekoslovakya 
reisicumhuru 

Beneş iki karar· 
name imzaladı 

40 azadan mürekkelJ 
bir devlet turası 

kuruldu 

BugQn lkinciteşrin Sovyetler ih
tilfilinin 23 üncü yıldönümüdür. 
Bütün Sovyetler Birliği memleket. 
terinde büyük teıahürat ile karşı
lanacak olan bı yıldönümü Tür~i
ye için de Türle • Sovyet dostlugu
nun h!tıralarda yeniden canl~ 
masına güzel bir vesiledir. Şu ı~ı
bar ile ki Türk • Sovyet dostlugu 
kuvvet ve kıymetini her iki mem
leketin inkılap hayatından al
mıştır. 20 seneye yakın bi! zaman 
bin türlü beynelmilel hadıs:el~ a. 
rasmda tecrübelerden geçmıştır. 

· · k · i inkar L<mdra, 16 ( A.A.) - Ç.ekoslo. 
Ve her ıkı memle et ıç n . \akya cumhurreisi B Ben- dun· 

l cak faatler temın · -y· 
o u~ya men harb;- hur Çekosclovakyanın yeniteşrii 
etmiştır. Ancak son Avrupa r re1ırnini tesbit eden ikı kararname 
n}n sa~ntılan arasında. m:~~k ımza etmiştir. 
tı her ıkı tarafa da atfedıle ) sk ) Birinci kararname 40 azadan 
bir buhran geçirdikten sonra

0 
e 

1 ınurekkep bır devlet şurası ihdas 
~stane mahiyetini almış~ı~. iznJ"~ tmekt~~r. Bu meclis muvakkat 
ıçın M~h~~rem C~h~~reı~ım unu <,;ek hukumetıle çalışacak \'e isti. 
met lnonu lkincıteşnnın ilk g ..ar"ı mahivette bır meclis olaca'· 
B.. ille" M' 1. · · açarken ~ ~ 
.. uy .. ılltt. Mec ısını tirk ı ıır ~lcclisın azaları cumhurreisi 

soyledığı .~nelık nu1:kunda T · 1 rafından bır sene ıı;ın tayıu edil-
Sovyet munasebetlerıne tema ede 
r~ şöyle demıştır: "Türk • So\) et 
!ll~nasebetleri dünya iya~tının 
ıvıcaçlan içinde başlı başına bır 
mevcudiyettir ve memleketimız dı
ğer tesirattan müstakil bir surette 
bu mevcudiyeti devam ettinnekte
dir. Bu siyaset oyle telakki cdıl. 
dıkçe iki taraf menfaati için dünkü 
\efimini yann da "erir. Khmenin 
zararına olmıyarak. yalnız mem
leketlerimız menfaatıne isler kana
atWY».,, 

mı tır. 
!kıncı kararname 1920 kanunu 

c,a i ının 'ennı" o duğu teşrii sa. 
l<lhıyetleri baş' ekıle 'ennektedir. 

Bu iki kararnameden çıkan ne. 
f celere gore. buhranın de\ am et
ti~i müddetçe, . parlamento tarafın 
dan neşredılmış. ?lan kanunların 
yeria& Cumhurreıc:ı ve muvakkat 
hüktimet azalan tarafından neşre 
dilecek mahalli kanunlar ikame e
Aııca•. 

Harp 
hAdiseleri 

ihtillta 
doğru 

gidiyor 
i talyan • Yunan harbi 

ayni zamanda bir 
Italyan. Yugoslav harbi 

şekline mi girecek? 
lt.alya ile Ywıanistan arasında 

~~arn eden harp Balkanlarda ih. 
tılat peyda edecek gibi görünüyor. 
Yugo lavya topraklan üzerinden 
uçarak Manastır §ehrine 28 bomba 
atan hüviyeti meçhul tayyarelerin 
Yunanlı olmadığı tahakkuk ettiği
ne göre İtalyan olduğuna hükmet
mek zaruridir. Dokuz ölü ve yir. 
mi bir yaralı vakasma sebep olan 
bu bombardunan Mdisesi hakika
ten İtalyanlar tarafından ihdas 
edilmi~ ise bunda ciddi birtakım 
amiller olacaktır. 

Acaba bu amiller ne olabilir? 
Balkan haritasına dikka1 edilir

se umumi vaziyet içinde bu Amil. 
leri bir dereceye kadar ketfetmek 

/Dwrı z """"'-J.. 

Görice 
muhasara 

edildi 
';"{ unanlılar Garbi 

Makedonya da 

Yeniden birçok 
tepeler zaptettiler 
Birçok lngiliz tayya!'9' 

cileri Atinaya geldı 
AUna, 6 (A. A.) - Röyter: 
Yunan ordusu bqkumandan'" 

hğmm bir tebliğinde bildirildiğine 
glSre garbi Makedonya cepbeldıı • 
de Yunanlılar yeniden baz:ı mG8 • 
talıkem ve yan dablıl mildafaa 
tertibatı bulunan birçok mtllın 
aptetmi§lerdir. 

Ricat ~tmekte bulunan dtıpnaa 
kıt.alan, kendi tanklanDJD taar • 
ruzlanna uğraml§lardır. 
Diğer cihetten illve edildiğine 

g&-tı Yunan hava kuvvetleri 03~ 
riee ve Eergeri bava meydanlan· 
m muvaffakıyetle ~ 
ederek verele bulunan bazI d11t • 
man tayyarelerinl tahrip etmieler
dlr. 

Salı gtinU iki İtalyan bombardr 
man tayyş.resi dlişilrUlmll§tUr. llJt 
bir Yunan tay~aresi ziyaa uğra • 
mamıştır. 

Tebliğde resmen bDdirlldilfDI 
göre İtalyan tayyareleri ll8h stl
nU 6ğle Uuri iki kere Yugolln 
arazisine girerek Mana8tın bcm" 
bardıman etmiflerdir. 

Atbıa, 6 (A. A.) - Yunan 'lılıt
nmandanlığmm remnı teb1ilk'8 
~ Mb ~- '* ..,. )'mi ...,.... illa! eda ""'* • 
nan krtalan ild topla havan top" 
lan ve bir miktar mitralyöz 1ld' 
nam etmio ve bir miktar da e* 
almışlardır. (Devamı .J ihıdüde) 

Günlerin pe,in.Jen: 

Bir sefirin gafleti 
ltalyanın Atina elçisi Grazzi iki 

memleket arasında harp hali ta
hakkuk ettikten ve hattA Romada
ki Yunan sefiri pasaportunu alıp 
çekildikten sonra yerinde sem, do. 
kuz gün kaldı. Şimdi öğreniyorm 
ki. ltalyan sefirinin Atinada vazi
fesi bittiği halde günlerce ayak sQ. 
rümesi sebepsiz değilmiş. Meler 
Yunan hükfuneti ve matbuatı ta. 
arruza karşı mukav~t edecekle
rini tekrar etmesine ragmen bu a
dam Musoliniye yanlış raporlar 
vermiş: 

- Yunanlıların palavralanna 
inanmayınız. Ultimatum vttilirae 
teslim olacaklar!,, Demiş. Bu su. 
retle harbin çıkmasına sebep ol
muş. Atiiıada günlerce kalmam ka
bahatini örtmek için çareler ara. 
mamxlan ımiş. 

işte şimdi bir sefirin yanlış ra 
porlan ve telkinleri netıcesi ola. 
rak iki millet birbiri ile boğuşuyw S 

Bakalnn, Musolini kendisını ctltıı 
datan Gram'yi RıJIDSda ~~sı) kat11 
bul edecek? Yaba kttndıc:ının al-

merdana çıka. 
danmış olma!llV~etine bGJt1t 
Jr?amak için dımlar gibi .... ==ile taltif mi edecdt. 

HASAN IWJIOıfYI 
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Harp hAdiseleri 
(Ba§ tarafı 1 incide) 

mümkün olur: İtalya Y.unani~ 
tana karşı yaptığı muharebede 
zorluklar ile karşılaşmıştır. Eğer 
Yugoslavyanm cenup hudutları 
engel olmasaydı, eğer bu devlet 
kendi topraklarından İtalyan kuv
vetk.'linin geçmesine müsait bulun.. 
~ydı Italyan kumandanı Köriç is
ti.kametinden Florinaya doğru ta
amız etmekle beraber Manastır 
cihetinden de Makedonyaya ve 
.:;e1aniğe doğru ilerliyebilirdi. Bu 
.:.uretle harp hareketlerini daha ko. 
)aylıkla inkişaf ettirebilirdi. Fakat 
Yugoslavyamn bitarafhk vaziyeti 
buna manidir. HattA Yugoslavya
nm Yunanistan aleyhinde yapılan 
Italyan hareketleri yarın için ken
di aleyhine döneceğini düşünerek 
\ aziyetten memnun olmaması da 
tabiidir. 

İtalyanın Arnavutluktaki kuv. 
,·etleri Yunanistan meselesini hal
letmeğe kafi olmayınca ve stratejik 
birtakım zorluklaı: ile karşılaşınca 
harp sahasına yenıden yeniye ku\·· 
vetler getirmek zarureti hasıl olur. 
Italyanlar bu kuvvetleri Adriyatik 
d~inden getirmek isterlerse nak. 
liyatm !ngiliz denizaltı gemileri ile 
hava kuvvetleri tarafından sekte
dar olması ihtimali vardır. onun 
için İtalyan başku.rnandanlığının 
henüz yıprarunamı~ bir halde bek
lemekte olan ordularını Triyeste • 
Fiyome istikametinden kara yolu 
ile Yugoslavya hududuna getinne
si, buradan Dalmaçya sahillerini 
işgal ederek Arnavutluğa girmesi 
ondan sonra adetçe çok ftıik kuv~ 
vetler ile Yunanistan üzerine yük_ 
lenmek istemesi hatıra gelir. 
Eğer Italya bu tarzda bir pl~ 

iberinde harekf'te geçmek ihtiyacı. 
m hissediyorsa ister istemez ltal
yan • Yunan harbi ayni zamanda 
İtalyan - Yugoslav harbi şeklini 
alacaktır . . l ~te l tal yan tayyareleri
nin Manastırı bombardıman etme. 
si bu tarzda bir p'~nm tatbikine 
geçilmesi için bir bahane. hazırlığı 
gibi telakki olunabilir. 

Mlıır parlamentosu 
14 ikinciteşrinde 

toplanıyor 

Kahire, 6 ( A.A.) - Mısır par. 
ıilmentosu, 14 Teşrinisanide yeni 
ıçtirna devresine başlıyacaktrr. Bir 
haf ta kadar sürecek tatile ba5la
madan evvel Kral ernirname~ini 
dinlemek üzere davet edilen parlA
m.ento halan diin beş dakika sil.. 
ren bir içtima akdetrnişleroir. 

Bu içtima münasebetiyle meclis 
reisi Ahmet Mahir Pa,a demiş
tir ki: 

- Cereyan etmekte olan harp 
demokrasi ile diktatörler hüktlıne. 
ti arasındadır. Parlamento yapa. 
cağı müstakbel müzakerelerde de
mokrasi zihniyetini muhafaza et
melidir. 

o-
Fransız filosu 

manevralar yapb 

Ctmvrn 6 ( A.A.) - D.N.B.: 
Vişiden alınan bir habere göre 

Fransanın Akdeniz filosu Cenubt 
Fransa sahilleri açıklarında ma· 
nevralar yapmıştır .. Amiral Darlan, 
manevraların inkışaf tarzından 
memnun olduğunu beyan etmi~tir. 

Yunan gazeteleri- inönOnü dinierken il Bir haftada 

nın neşrıyatı S 6 ingılız, 2 bıtaraf 
Katimerini gazetesi erbesti ve nizam gemi batlı 

yazıyor: Lon.dta, 6 ( A..A.) - Amiral~ 

Zafere memleketı• Tu·· rkı·ye ~;~f:~~:~~!ta~a;:~li~~ı~ 
iAmt•naa. 6n(ıAm.A.J 1 ZKaVtı·maerrı· nı· ~~~~e:ia~;~~~ ~~:U~n 9ı~Hl~~ • luk altı İr.ıGaiz ticuet vapuru ve 

gazetesi yazıyor: BUyük Millet Meclisinin altın- :.-··· .. ·--··-·· ... --········ .. ·-- m bunu hayat sahası h&llne 6874 tonluk iki müttefik vapur 
Zafere imanımn vardır. Bu iıtıa· cı içtinıa devresinJn ikinci sene. : sokmak suretile totaliter dev. batırmıştır. Mecmuu zayiat 

nuruz, heyecanımızdan değildir. sini açan Milli Şef, nutkunda : Yazan: ıet halini almıştır. 16860 tonluk 8 vapura baliğ ol~ 
Bu imanrmız, Kf.ronlann ınuteca.. memleketin umuml manzarasını : TUrkiyenin tarihi: maktadır . 
vizi durmadan baltaladıklarmdan ç~r.ken dedi ki: 5 Sadri Ertem ı - İmparatorluğu tasfiye Bundan bal}ka evvelce bildiril-
değildir. Zafere imanunız vardır, "Türkiye 11erbesti tfe ni.2-atnt a etmekı miş olduğu üzere 42348 tonluk 
çünkü, bunu iyice bilelim, kuvvet- telif eden bir hava iÇiııde va. ···----·-·--.. -........ Il - Avrupa' ietillısmı dur. Empress Of Britain gemisi 28 
liyiı. insanca kuvvetliyiz, malze. tandaşZamı huzurunu temtıı e. munesini büyük hatları ile a. durma.k, ilk teşrin sabahı erkenden batı-
mece kuvvetliyiz, arazi vaziyeti ile debilen mü.stesna memleketler· yakta tutmaktadır: m - Rönesa.rı.sın devamı o. nlmıştır. 
kuvvetliyı"z, nihayet yalnı .. kalble- den biridir.,. Lib aı· i bak b Iaıı bir dUn\nlya. intlba.k etnıek Almanlar iaP bu mUddet zar-i Da er ıı:m n a.yası ugUn .r - f 
rimiz değil fakat ayn zamanda vamız tam ve klmil milli Avrupa.da pa.rlA.manter devlet zaruretlerinin ifadesidir. mda Emprel'-s Of Britııin hariç 
mantık da bize zareri temin etti~ istiklAldir. hüviyetini muha.fa7.a. etmekte- BW.m devletimizi, bizim mil- olmak üzere 33 bin tonluk gemi 
için kuvvetliyiz. . Tam ve kiLmil milli istiklal di Ietimtziıı karakterlerin.! mUta. batırmış olduklarını iddia et· 
İtalyanlar geçemıyeceklerdir. Yal harici mtinaael.etleıcle olduğu \.ımumun saadeti., prensibi lea ederken geçtiğimiz tarih mektedir. Empress Of Britain 

nrz geçeaüyecekler değil. fakat biz kadar milletin dahili ıııescinde arkasından kosıın devlet bugün yollarmt, bunlaıtm bizim psiko- ~apurunun batmas~ hariq olmak 
onların üzerinden geçeceğiz, onları de bu tek!mU.lün tahakkuk et. sosyalist hüviyetin.~ bürUnmüş Iojimizde bll'akt.ığt izleri göz: lızere ~evz.uu bahıs. he.ita zar-
denize atacağız ve Tirana'da, bi- mesidir. bulunmaktadrr. önünde tutma.k lAzımdrr. fmdakı zavıat en ha.fıf zay•a.t oı-
zim ve Arnavut kardeslerimizin TUrk miUetfne tam bir istik- lmpara.torlu.ğu taaflye ettik. ~uştur. Bundan daha haf:f za-
çifte kurtuluşu ~bide ini ·,likece~iz'. ili havası bahşeden kuwet 0 _ Avrupa.da milli Yahdet dava - İmparatorluğun tasfiyesi yapıl- yıat 5 mayısta nihayet bulan 

Atlna, 8 CA.. A. l - Estiva gıı- nun tarihinden alıp getit'diği sını ileri süren devlet nazariye- ·mıştır. Fakat hc!"aplar tama- hafta za.rfınd::ıki zayiattır. Haf-
zetesl Yazıyor: karakterler; gorciuğü tecrübe- men ka.patılma.n11ı;tır. İm.para. ta za:!mda .6~0 tonluk b;r tek 

Muharebe sarih bir ıtekil alınış- lcr ve nfüayet bir milletin §alı. Nebati katran torluğun tasfiyesi bi:r.e ne sade. İngilız.gemısı ba~ıştı. 
tır. Bir tarafta cesur insanların lanan şuurudur. Bu ı:ıuur, bu ta. ce liberal bir devlet bünyesi, .. 31 ı~in ~ıhıne kadar 
stingüleri, öbür tarafta da alçak- rihin harikulade mirasları, bu baklrında ne sa.dece mtııt vnhdet, ne de duşman ticaret fılosunun zayiatı 
Jara mahsus bombalar. Şimdiki büyük tecrübeler Türk milleti. Ticaret Veka""letı·n;n umumur. ~a.adeti prensiplerini ceı;!lan 1.132.639 .t~n. hacınmda 
harpte hemen hemen tamamen u- nin '.'nizam. ile hUrriy.:ti telif,, ~ kata.gorik bir örnek olarak bı _ 22o Alman .- PlıSJdır. 365.661 
nutuımmı ve hemen hemen m~trıik edebılmek kudreti sayesindedir bir tebliği ralcnnşbr. ton hacmmda 7'2 !talyan gemisi 
bir silah addedilmr.kte olan sün · ki, bu seciyeyi elde edebilmiş- An!l<a.ra., 6 (A.A.) _ Ticaret ve· Devletin biinyeeinJ ken~i şart batmTrııışbr. Bııntat'Cla.n mada 
gU Yunanhle.rm elinde tekrar sah- tir. · ktı.lctlnden tebliğ edilıniştlr: larımız i~inde mütalea edince 44.120 ton hacm:ır.da. 27 diğer 
neye çıkmakta ve yeniden muci- Türk milletinin "serbesti ile GUınrtik tarifemlıln 280 numa- bunun TUrkiyeye haa olan bün~ düşm~n gemisi ele hatmlm1stir. 
zeler meydana getirmektı:•dir. Bu niza.mı., telü etmesi eyle bir ta_ ra.sma dahil olup yabancı ülkelere yesi meydana çıkar. Binaenaleyh dü~ruan zayiatı-
arada, alçaklara mahsus bombalar rihi vakl d k' b ibra .. edilecek mahsulAt ve ma.h- rc;; .... ı ... ·· b' . nm umı m" , • 1 542 ooı da muva.ffakıv. etAiıllklerile dün - . . a ır ı, Un\Ul rU.10ym. " yu.uınU ızım ic;in bunların , l ı ye.H:unu . . ) 

lerını asırların derinliklerinde sul!tm lisansa tnhl tutulmıu11 hak· hepsi sadece na.zari kalmn.ya tonluk 325 vnpura bali~ fllmak. 
yayı hayrete düşüren ve buna se· ve eserlerini günümüzde görmek kmdaki 2/18477 sayılt karı\rname- ma.hkftmdur. Her fmkAn tahak. tadır. 
bep olarak da sadece havaların m .. mkünd"' ' nin tatbiklııe mütedair talll'na,tna- k -------------
muhalefetini, asfıı.lt yolların bu - uTu"rk ~r. . . . . . Uık ettiği sa.ha için normaldir. m ll t _ _ meye merbut 1 numaralı lisans ve- F 9 - M t b b .ı lunmayuıtnr, rrmaklann ve nehir- .. . l ~ mın tarıh~ toka. rilm.lyen maddeler listesine dahil araza 1 uncu asır .ıngiltere - anas ır om art.ıımam 
lerln tuğyanmı bulabilen bir dü~- , mülil .ona bır ta.kım p.silcolojik bulunan nebati katranın sözil rre- sini saran fikirler, devlet naza.. 
man tarafından sivil ahali UzerinP. h~usıyetler bahşetmi~tir. Nite- ,., riyeleri bizim için her zaman 

kım d" ta ·ı · · i d çen talimatnamenin lisans verlien 1 atılma.kta.dır. Düşmanlarımız, alçıık . . unya rı· urun seyr e. maddelere ait 11 numaralr liat<'ye norma şartları ifa.de edemez, 
ça cinayetlerini, kini arttırmak _ mıy~~! fakat Aı.:~upa tı\.I'ihinin almmMma kanır verilmiştir. Alıi _ eli. Çünkü biz, modern bir dev. 
tan. mukavemet azmini fazlalaş • seyr~ ıçınde de Türk tarihinin kada.rla.rm yuk8.1'1da !!özU g~en ta· let ku.nnak için evvela, istila. 
tmnaktan ve Elen ruhuna çelik seyrıne benzeyen da.vnlar orta_ limatnameye merbut nUmunelere lara karşı koymak, hatta ferdi 
suyu vererek zafer IDı.kannu ço . ya çıkmıştır. Avr-.ıpa cemiyet. tevfikan ha1arlanacak talername - cemiyete feda etmek zaruretin. 
ğaltmaktan başka bir şeye yar:una !erinin millet olma r..eyri şu üc ler ve 23 kuruflluk iki eert pul He de idik. Yeni bir medeniyete 
dığmı göremiyecek kadar kör mü tarihi yoldan geçmicılir: " intibakın da sad~ce r~..ı.1erin ~ Jlsan11 mercilerine nıUracatlnrı tctı. "'-' L 

olmuşlardır'!' .• ~ :-- .Ga.r?i. Avrupa derebey- liğ olunur. arzulan ile tahakkuk edemiyc-
Vradini gazetesi yezryor: lıgının ınhilalıyle onun yerine cej!i bir ıa.rurettJ. 
Cephede ordumuz. layezal ef - geçen nizamın kısa bir zaman. ltalyada İsviçre gazete- Türk cemiyetinin bu tarihi 

zunlanmız hayranl~ğa 18.~ kah - da fe!di m~kezi siklet yapmak şartlar içinde tekevvünü öyle 
ramanlılı:larlyle bizı beklıyen zafe- suretıle yerıni liberalizme ter_ lerinin satışı menedildi bir haldedir ki: 
rln 11.k. dalla.rmr toplamakta ol· ketmesi. Jfant,.eux, 6 (AA.) _ ltal. "DUnyayı sarall lhüyilk buh. 
makla beraber 11.:llyanlann da Il - Dcrebeyliğin lnhiliı.lin- yada, lsvicre gaz:(' elerinln sa- rana. rar'1llen Türkiyede ya.,a.. 
boş durdıiklarmı zannetmiyeliın. den sonra "hakimivet meka.- tışmm menedilmesi, 1sviç:n ~e Y8ll herkes, bütün hak ve hiir
Onla.r da gtinlük harp faaliyeti i- nizmasmm yavaş y;_va~' monar. fena bir tesir bq-aknm•ttl'. riyctlerine sahip ve bunlardan 
çindedlrler. Tayyarecllerlle sivil şiden ~ıkarak kütlenin eline Men'e sebep, bu gaıetelerin en geniş bir surette müstefit 
hal~ 8ldUrUyor, daha doğru<ıu geç.mest "demokratmı fakat 11 İtalyanların Yun~ni~tandaki mu olmaıktadır.,, 
k~tledlyorl~r. Patrasta olduğu gi- beral değilim,, f ormUlUnü ileri vaffakıyetsizli<'Hni tebariiz eL Bu ruhi muvazeneyi bulmuş 
bı Korfuda. da dUşman tayyarelc· süren "umumi saadet iddiası tirmiş olmalarıdır. 1sv!c;re ma. olan Türk cemiyetinde yine ta. 
r1 Yunan tayyarelerine mA.hsııs i· nm tahakkuk · · " · ~ •aretlert h•-•ı 

1 
ak ··ru .. . . u ıçın faalıyete kamları, İsvicrC' >">'lı>tlııır.tının rföi şartlar onun ahlaki bünye. 

., Wlll o ar go nmu~ gecılmesı. _, h b .. h" b' f --3: ·ı· ~ 

ve;~ bu suretle katletm!şlerdir. İn - Millt vahdetin tesisi ~~rl:ı~n ~de:ıa~erti?~ıphn ~~:;~t~ ~~~e;~;~~fı-1.an erwyetçı ıge 
tesi Y~:or(:A.A.) - Pro~a ga.ze- için kuvvetli bir merkeziyet et- tedfr. Ferdiyctcilif{in gayesi anar. 
Toprağın hali, havanın muhale- raf~nda toplanılması ve milli a. 5izındir. Anar.şi bir cemiyetin 

feti, dağ geçitlerindeki engeller razı ~c;alarmm yabancı ta. Çocukları Kurtarma ya~m:ısı için hiçbir zaman va.. 
ve yol fıkdanı sebcbile İtalyan ıef hakküm \nden kurtarılarak mer. y srta olmamıştır. 
lcri harbin beohıci günü bahaneler ke?.e raptedilmesi gibi... urdu tasmdı Dunun içindir ki serbesti ya... 
aramağa mecbur kaldılar. Zira Avrupanın tarihinde hakim Çocuklan kurtnrm; yurdu da

0

• nmda nıh1arm disiplini ayakta 
halklarma. 8J.vil a...lıa.linin bombar _ o~an bu Uç şekil, kendine göre rUlAcezeden Yeıdlk{$yde )'eni Ra· durınuı:ıtur. 
dnnanmdan ba.şka hiç lblr zafer tcb bır takrrn modern devlet nU. tm alınan eski Jı'ranııız mektC:b:ne Cumhuriyet 'Nlrkiyc"ıncla ser. 
Uğ edemediler. munelerl vücuda getirmiştir. nakledilmiştir. besttyi bütlln trnvvetö!e devlet 

Messager d'Athenes şöyle ci- B~larm hepsi biribiri Uz.er~de - -o-- me1;:anirması, ter.il'ntı tcrlı:ip eL 
Yor: tesır yapmaktan da hali kalma. Odun gelmeae ha lad ti~i halde nı'"'ı>mı <h vntnnda~-

Şanlı İtalyan kanatlan bir kıs- dıkları için Avrupada modern tğneli ada.da l!lon:a.har olun k:· ların F'UU~, milli birlik etra. 
mı Anıavutluktan bir kı!ltru da 12 devlet nümuneler! a§ağı yuka- simine başlannıt§ ve f&tanbula. 0 • fınıda duyd11ldarı v,,lıdet Uı.ru. 
Adadan kalkarak geliyorlar. Bu rı biriıbfrlerinin tesiri altında dun gelmeye baola.ınışbr. Ancak rcti i'lıam ~t1""'"1'tooir. 
yerler Faşist lt:alyanm milletler ka.lmışlard r. nakliye masraflarmm fazlı:ı.lığmdan T~ir'·iyede 1:-öyl~"" t .. ~ ... ;ı~:111 
ve insanlar hukukuna karşı olan BugUn dahi Avrupa tarihinin dolayı fiyatlarda bir teneızül bek- bayra;;ı a.lt~rı~ !""rlJestl ve ni. 
lııtlhf&fmm. iki remzidir. üçilzlü seyri üç türlü devlet nil- lenmemektedfr. zam bir~eı:1mekteclir. 

(Ba~ tarafı 1 i,u;kle) 
man M.disesını gözledlcı görenler 
dün bir askeri nıerkez olan Ma : 
nastın bombardrman eden tayya -
relerin İtalyan iııarctini ta.ş•wk -
~arından emindirler. ltalyruılıınn 
ıddiasma göre bu tayyareler Yu· 
nan işaretini taşunaktadırlar 

Atina, 6 ( A.A.) - Man~stınn 
bombardımanından bahseden bir 
Yunan şarısiyeti dün gece saat 
13,50 de renkli alominyumdan ~ 
mul 3 İtalyan tayyaresınin Amı
neon ve Vevi Yunan köylerınin ü
zerinden uçtuktan sonra geri döne. 
rek Manastır istikamet inde kay
bolduklarını beyan etmiştir. 

Stokhotm, 6 < A.A. ı - üa!lens 
Nyhter'in Herlin muhabirinin~ bil
dirdiğine göre, Manastır ve Ohrıyi 
bombardıman eden tayyarelerin 
Fiat tipinde oldukıannın göruldti. 
b'Ü Berl~nde buiunan Yug~iav 
mahfillerınce beyan edilme!üedir. 

)lüteca.viz tayyareler İngiliz 
tayyareleri imi§ ! 

Roma, 6 ( A.A.) - Stefani A· 
jan~ı oi.diriyor: 

Cenubi Y ugo.>lav şehirlerinden 
Manastıra yapuan ve ıı.alktaıı ba. 
.:ılarınm ölmesine ve yaralanması
na sebep oıan hava bucnoaraımanı 
hakkmaa Belgradda bir tebliğ neş
redilmiştir. 

Tefrika Numarası 29 rl.ni sandal eafasma chvet etmesi için yeni bir cesaret 
hamlesi göstermesi Iazıın geliyordu. 

içinde §aka mı, ciddi ıl1i olduğıı belli olmryan eds.ın ile 
bt>m tahrik ediyor, heDl mani olmağa ça.Iış.ıyor görUne· 

rek cevap verdi: 

Elımizde bulunan sarih delillere 
göre, mütecaviz tayyareler Blen. 
heim tipinde lııgııız tayyareıeııuıL 
.L·avsifi için kelime bulunamıyacak 
jerecede çirkin bu bombamımaru 
ltalyaya attı>tmek için İngilizler 
ı>ir propaganda yapmak tcşebbü
.:ıiı.nae buıuımıu5larsa da bu bir a. 
..:emıce teseoous oımuşLUl. \.ı(uu;,u 

İngııız radyosu verdiğı haberi yal. 
mz bir Amen1talı gaıelecınm §C
hadetine istinat ettirmiştır. Ameri· 
trnlı gazetecı bu tayyarelerin "Fia( 
Br. 20,. tipinde o!dUkıa,ını te . • 
euğini i<ldıa etmiştir, "Fiat Br. 20,, 
tipindeki tayyareler iki kompartı.ı 
manlı tayyareıerdir. J.\ıcı. ıı ı 
bombardıman eden tayyarelerin i
se bır kompartımanı vardır. ltai
yan tayyarelerı tarafından bom. 
bardnnan edilen hedeHn Florina 
olduğunu şüphe bırakmıyan bir 
tarı.da isbat eden fotoğraflar 1 tal· 
yan makamlarının elindedir. Esa
sen Florina, göller civarında bulun 
ması sebebiyle vesair nf'lrt:ııll"n 
hususiyetleriyle kolayca tanınabil. 
mektedir. Buna, Florinanm ıtal
yanlar tarafından saat 16 30 da 
halbuki Manastırdan gelen haber· 
lere göre bu şehrin saat 13.5U de 
bombardıman edildiğini de ilave 
etmek gerektir. 

- Ah, ne tuhaf, Mö.Byö Erdoğan, siz ipek yastık
la.r arasında ve kalın ka.feısler arkaıımcıa yqıya.n eaki blr 
Osma.nlı hanımına benziyorsunuz! 

Oed.l. Bu stlz derhe.l ya.yıldı ve Erdoğan için hiç de 
iyi bir reklam olırıe.dr. J{admlannm teni tunç rengi al· 
ınış, erkeklcrlntn vUcudu · kayışla.şmıe bir Sahilde gün 
görmemiş beyaz bir insan, etrafına toplanıp tıeyredile
cek, hatta hor görülecek, geri, iptidai ve garip bir var

lıktı. 

Leyllnm er!rnk arkBdaşla.rt onu kadmlaf?nuJ buldu
la.r, yi.iz vermediler. Erdoğanm zaten bu gençlel'le ah· 

baplıktan beklediği bir şey yoktu, aJdırına.d.ı. 
LeylB.nm krz arkadaşları, onu tuhaf telA.kki ediy0r

lardı; fakat arka.daşlannın ağabeysi diye nezaket g!Stı
terıiiler, duygularım belli etmediler. Erdoğa.n da ne ol· 
N. kız ka.rdeçlnln yanında fazla yü2 göz olaınIYordu; bu 
gruptan kendisine fayda olm.adıfmı anıa.ınakta. gecik

medi. 
Nesrin ~enize girmiyordu; ylnuı eandal safe.larm

qan, motör alemlerinden, akşam gezmelerinden geri 
kalmıyord~. Onunla fırsatrnı bulup başbaşa ınehtaplt 
bir gecede eng:ne a~rlma.k lazımdı ve ncticevi alroA c lGln 
bu kadarı kafi idi Genç ka.dın, ince ve lilrli görUnmck· 
ten hoşlanıyordu; Ahmet Bey t~me iııe geç va.kitlere 

kadar uykusuz kalmağa t.aha.mmill edemiyordu; şu hal
de Erdoğanm Gütseren oda!!mıı c;ekildlkten sonra Ne&-

Erdoğan bir eli ile iskelenin a.ltmdaki demir c;ubu
ğa tutunmuş suyun içinde sallanırken bir yandan etra
fında ka.yn:ışan çırılçıplak kalabalığı seyrediyor, bir yan
dan zihninden bu mehtap eğlencesini plinlamağa çalı· 

şryordu. Bırden suların ~lddetle hrşırdıyarak ses çıkar
dığını, yarılıp açılarak köpüklendiğini ve bir cismin kuv
vetli bir vuruşla yukarıdan ~ağrya do~ indiğini far
ketti; suların earsmtJBindan muvazenesi bozularak eli 
iskelenin ucundan kurtuldu ve ba.tmaına.k için yUzm.e
ğe mecbur <1ldu. Madam Nikolayevsb. iskelenin Ustün
den suyun içindeki Erdoğanı görmUı:ı, usta bir pozla. ha
vada güzel bir kavis çizerek denize atlamıştı. KöpUk
lere boğulan Erdoğan onu kovabımeğa başla~?. Genç 
kadm kahltabala.rla gillliyor, ayaklarını şiddetle deni
ze vurara.k arka.sma sular sıçratıyor ve takinten kUI'P 

tulmağa. çalışıyordu. Böylece bir müddet ~ıldılar. Er
doğan Madam Nikolayevsbya yetiştiği zaman etra.fı
na bakmıp sahflden oldukça uzaktR. ve tenhe.dıı bulun
duklarına. emin olduktan ııonra suvun i,.inôP. bfr eli ile 
nıuvazt'nl?Mni tpmtne 11"m"'1rk,..n . ötı>ld koln ile genç 
kadınr vrlf .. favm k,.n.:ıı"·'lo rl,..:;..,, ('D1•ti : 

-· ı=ıızln taratrnud:m beğcnil.rnjş olnıak boni eı
mart•vor. 

Dedt 
ıtadal"'\ Ni.kotal't"w1uı ?ın 

run. 

- BırakJD, ~kaa. ... 
_ Yokl!IA ne .olur? 

- Batmnm, blltUn sa.bit hıılkıru başnnıu topla· 

_ Sahildon oldukça açıktayız; eeein~I işitmez. 

ter, işitseler de şaka ediyorııunuz diye geııı:ı.ezler! 

- Ba.ğırıyoruın ı 

- Para etmez ... 
- • f ••• 

Erdoğan, kadnıı ;ğ:mıa en yakm ı;elen çıplak n
mwı başından öptU ve Madam 1\"ikolayevska bağmnadı: 
yalnız gıdıkla.nınış gibi kıvrıla blikUle katıla katıla gül. 
dil. Sahile dönerken ertesi gUn ayn ayrı trenlerle J ... 
tanbula innıek ve Beyoğlunda buluşm&k için l!l<lzleştiler. 

Öğleden aonra bUUln gUn otelde, babasınnı evinde., 
gezintide Erdoğanm içi içine aığmryordu: saklıuula
mryan bit neşe havaslle sanlı olarak dola!lltl ve akşam 
yemeğinde karrnlle başbaşa kalıp bir gaf ya.pmt§ olma· 
ma.k için Gti.lsercne yemeği ~ın evinde yemeği • 
teklif etti. 

Belgrat, 8 (A.A.) - D.N.B. a
jansı bildiriyor : 

Yugoslav asker! makamatı ta· 
rafından tebliğ edild"ğine göre bu 
.sabah Yugoslav hududu Uz.erinde 
Prespa gölil mmtakasmda. iki d0.· 
fa bir yabancı tayyare grupu ur!
muştur. 

Bugiln eğleden ltlbaren Yu!!'o~· 
lav avcı tayyareleri Arnavutluk 
Yugoelav hududu boyunca devriye 
gezmeye başlaınışlardrr. Bu avcı 
tayyareleri Yugoslav huduriunu ih · 
lfı.l edecek her tavvn,.Av<> ıl r h ol 
atrı açacaklartlır. • 



Tarihten: 

Vur ... Fakat 
dinle ... Askerlere verile

cek kışlık eşya 

Meseleler: 

Kömür nakli 
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flö.tü_e ,!lüşündülçe : 
zwz =wa ._....-.- ,..-., ._ 

Bir otobüs yolculuğu 
1:) AŞLIGI görünce. aklınıza ilk gelen şey, bilirim çektiklerimiz-

b' . aen bahsedeceğim o.muştur. takat hayır, bu günlük böyle 
;r nı) ttım yok. ::\e k~ımyon boz.ma-ı a.abaıarııı ı"kence makine i 

0 uşundan, ne dö~emeleıin in .. ana tekme attığında~ ne ta,·:ınların 

İtalyan oroula.n.nın Yunanis
tan ilzerine bir milletin istik
~~ hayat ihakkmı boğmak, 
~ı.un bir milletin saadetini 
~?dürmek gayesile yaptıkları: 
hucum Yunan milletinin vatan. 
~e\'erliğini ve kahramanlığmr 
ısbat etti. Yunan tarihinıde bU
nun çok parlak misalleri var
?1~: Bir gün Atinalılar meşhur 
alım Fosyonu idama mahkCım 
~lzrı.U}lerdi. Fosyon zehir içerek 
~~~har edecekti. Ahbaplarından 

Bu hususta müesseselerde 
hazırhklara başlandı 

Eti Bank kömür satı
şını kendi vazifeleri ara. 
sına almakla hiç ):?ilphe
siz halkı iht1kardıın kur
tard1. Fakat hadıseler, 
bu şeklin kiilfeti kar;ı
smda halkın daha müş. 
kül vniyete diiştUğünü 
gösteriyor. 

Evvela nakil vasıtaları 
bulunamamaM ve bu va. 
sıtalarm kömür fiyatına 
muadil bir ücret isteme. 
!eri. İkincisi. kömiir alı
nan depoya. kömürlerin 
doldurulduf:'U çuvallar i. 
çin 20 ~ 30 lira bir para 
bırakrlrr.ak mecburiyeti. 

tcpeıere yunırun: müırnıı,ıı .. ien ;:ıkayet edecejım, ' 
.:\Ievzuum, bunların hıı; biri değil. Beyııude du unup vorulma-

ymız. Bulamaz-ımz. Nete.!dm. eğer gözümle görtip~ kuiağı°m.J:ı ışıt. 
rı;e~ ıdıı:n. 0tn de böyk bır şeyin olabilcceğiııı a~ıa n< tmmdan ge
çıremezdırn. Yakaya gtçiyorum: 
_. ."Fener .. dura~ında hafif hafif çiseleyen yağmuru ü"tümüzc 
:->ı_ndıre sındire bekle-;.ıyorcluk. lki üç araba, sanki :olunu ke:.ıp zorla 
~~nec~kmı~iz l?ibi. durağa. ::aki~şırk~m, dahrı çol, hızlanarak geçtı. 

ırı Yanma yaklaştı ve~ 
- Fosyon, dedi, sen ölüyor

sun. Sağ kalan oğluna bir va_ 
siyetin yok mu'? 

Askerlik öuc•vlerini yapmakta o· 
lan kahraman erlere kı!;llık elhL-.c. 
yün fanila, kazak ve saire gibi cı;· 
yanın hediye edilmesi için kızıla 
tarafından bir lebP-rru Jistc-t:i :ı.çıl 
dlğmı yazmıştık. 

Kızılaya hazır C'l'YR tebPrrıı l'di
leceği gibi halkevleri sosynl ~·ar
dnn kurulları, sanat mektl"plcrı la-

rafından da bu gibi eşyalar dikil
mesi busuı:unda h:ılkc\•leri fanliyc
te gecmiştir. 

Dikim işine pek yakında başlı -
yacaktır. 

Sannt okullal'I kPndilerine ala -
kacb.rlardan emir gPlinceye kadar 
ı;imdilik talcb<'yi bu hayırlr işe teş· 
vik etmekledir. 

Bir okuyucumuz diyor 
ki: Çuvallar ic:in esasen 
75 kuruş bir ücret alrm. 
yor. Bir de depozito iste. 
inek halkın işini güçle.ş
tirmckten baska birşey 
değildir. Ancak kömür 
paı asmr temin ed{)bil~n 
bir vatandaş. nereden 
derozito bulsun ... 

__ ep~ı tıklım tıklım dolu ıdı. Bız, yıne yağmur altında \e yo. iıs-
tunde kaldık. • 

, ~ıhayet bir araba daha gelip durdu. Her kanii yenni in .. anla 
do:du~arak bozuk kaldırımlarda sekmcğe, zmgırdamağa başladı. 
Bıletç~. ?acak:ar ara<;mdan kI\ nla kınıla geçiyor, para topla~ ordu. 
~en .. ı~ı elimle ~uraya buraya yapı5arak ancak ayakta durnbildi. 
ğım~ 11;ın: 

O g-üliimsiverek şu cevalbı 
Verdi: • 

1 
- Evet, azizim, sövl\ye<:ek

~irn var. Ona deyin ki henim 
en büyük ·ve tek v:ısiyetim şu. 
dur: Atinahların bana ettikleri 
haksızlığı unutl1p vatanına. sa -
dık kalsın ... 

Ve bir gün Yunan milleti 
muazzam bir düımıanla karşı 
karşıya gelmi ti. 1ran büküm -
darı Daryüs, bütün heybeti ile 
Yunan hakimiyetini tehdit etli. 
Yordu. 

Gümrüklerde ithaf 
edilen mallar 

Ahnan menşeli sun'i ipekler 
Ankaraya soruldu 

• • 
ıçın 

I\Ieseleyi tetkike ve de
va "'11I b1ılmak için bir 
çaıe aranmaya değer bu
luyor ve alakadarların 
nazarı dikkatıni celbedi. 
yoruz. 

- lnincc Yeririm1 
Dedim. Adama itimat ,:ermiş olacağım, ki kı~ bir. 
-Olur! 
Dooi ve kapı dibindeki çukuruna g(lı:nüldü. Biraz ~nra da ara. 

bayı polisler durdurdular. Otobüs içinde on sekiz ld<:.ilik ver yardı. 
ı.:akat biz otuz ki~iydik. Benden başka herke de pa;asm; vermi~ti. 
f ~kal. ~a~ılacak nokla ~u. ki bu otuz adamın otuzu da bi~tsi:zıdi. 
Hıç bırıne aldıkları paraya karşı bilet verilmemişti. 

PoJi,, pek haklı olarak halka: 
- De\·1ete. hazineye bari siz acıvın. Bunların insafları Yok i$te! 
DedL · , . -

_Oripiyad, donanmayı Sala
nıın, boğazından cıkararak ka
ra kuvvetlerinin bulunduğu Ko. 
rent berzahına doğru sevkeL 
ll1ek istiyordu. Temistoklis ise: 
b' - Hayır. diyordu. Onların 

Gümri.iklcrde bckli)en ı1rnllıırm ! !erin ithali, pamuklu eı;ya tarüc.si 
ithaliıll' c1f ,·am . cdilm"ktcdir. Bu 1 üwı:inuen yapılmakta idi. Halb~ki 
ithaltıt. csnasuıda. ~umriiklcrdc tahlıl ncUcesilldc hu mallarda yu:ı· 
mühim miktarcht Alr7l'.'trı mPııseli de 30 dnn fazh odun maddesi mev-
suni ipekli mcıns11cat h11lunduğ.u cut olduğu anlıu:ılmışt1r. Bu gibi 
görülmüııtür. Jt;vvekn :71.evcut ~ır ! manifatura PS) asının m:sıl bir mu
kararnamevc giirc terkıbıncle yuz- ı ameleye tabi tululacagı Ankara
dc 30 nisbe.Und11 <ırluıı mafldPsi hu- dan sonılmuştur. 

Okul talebelerinin 
kıyafetleri 

_ . ::\~e~er, otobü-:ler. bilet paralarından devletin payım "emıemtk 
~i'~· _bıl~t ~e-;miyorlarmış. Hem on ~ekiz. yirmi. otuz ki1ide beş, altı 

-.ı ıle ıktıfaya da razı olmıyor, böylece topyekun vuruyorlarmış. 
.. Orada derin bir utanç duymu-:tum. Şimdi bu hadiseyi bir gazete 

~ıl~ııu.nc~a h~rkese gö~terirken de ayrıca. bir azap hissediyorum. 
d aıb~ \erıp bılet almamak, ne bir şefkat, ne bir mürÜ\'Vet hatta ne 
le~· ~ hovar?alık ?eğ_i'dir. Buna adıyla sanıyla hırsız yatakhğr der-

Ç~~ hücumunu bekliyeceğiz. 
Unkü mılar dar bir boğazda 

ınan.evrn ynpamryacaklaıından 
ll1rı hvola<'aklaı". .. 

1 
•. lünakaşa uzuyor ve şiddet. 

~ıyordu. Bir aralık müthiş 
bır hiddete kapılan Oripiyad, 
ba.stonunu kaldırdığı gibi Te
nıı~kl' sın başına indirdi. 

liadis--nin sonıınu mu merak 
C"diyorşunuz? Hayır, mesele da. 
ha fazl:r uzamadı. Temistoklis 
sadece: 

- Vur. fakat dinle .. Dedi ve 
tezini daha ct.raflr i7.a.h etti. 
Neticede başına yooiği basto. 
nu_n ac1smı vatan müdafaasI 
kaygusu ile hiç duymayan rre -
ırııstcklis, düşmanını mahvet. 
:ırıeğe df' muvaffak o{du ... 

Niyazi AlılMt 

istanbulun 
kadas rosu 
~arım asır süreceği 

anlaşılıyor 
?-dı:ınleketimizde on üç sene ev

~~l .ba5hyan kadastro işler~in 
1 ltndiye kadar elde edilen netice
! ;.te göre fazla uzayacağı ve mese
ta Yalnız İstanbul şehrinin kadaS· 
rosunun Yanrn asrr süreceği anla.
~lınr,tır, liukfımct, bu işlerde icap 
k ~n süratin tBmini it;in yeni bir 

11~un rııojesi hazırlryarak BUyük 
jeı et Meclisine vermistir. Bu pro
+ • Inevcut 2613 sayılı kadastro ve 
~~~ tahriri kanunun tadili ınahi
ıi. • ~dedir. Ayrıca kadastro talı· 
ha~-llıt?atıa.rınm hruli için de tek 
\'e ;:n ile yanlarmda. birer tapu 
llıü ada~tro memuru bulunacak 

nferit hakimli sey~ar kadastn> 
~kemeleri ihdası düşünülmüş ve 
.,,., llnun içın de bir pl'OJe hazırlan.· 
"'-'rştır. 

.• -- Qı--;~-----

Un i ver site gençlik 
li teşkilatı 
~~ırlıklar tamamlandı 

lar ~ıversite tnlebesinc mahsus o· 
ıııa: . Yapılacak gençlik teşkilatı 
~dil l'if Vekaleti tarafından tetkik 
<iar:r1ektedir. Bu hususta alaka· 
ra arın ve üniversitc.nin verdiği 
<cf0 tun tetkiki bitmiştir. Teşkilat 
llıU:llçl~ :'?> nnmr altında önü· 
bll§l deki ikınci sömestr tedrisatı 
a:rk7~ faa.li_yete geçecektir. 

bi~·e nçlik ~vmın ayrıca talim ter
!lıa.tn heyetı tarafından bir de tali· 
~a.nıcsi hazırlanacaktır. 

Teşekkür 

lunan Almırnya menşeli suni ipek.-

k
. 
1
· 

1 
unu böyle bılelım ve şerefimize kurulan tuzaklardan uzak 

a a ım. l!AKKI SVHA GEZGiN 

GÜN DEtl GÜNE 1 
Bay ram gü o Ü O<tatefooatmilmc'<loindc o- Sefir raporu ve dan iş olur biter ve bir zafer • ı • t kuran kız Ye erkek talebenin okul kaydederiz.,, 

iş ene o eı o ay e dahilinde ve okul dışında talebe - M"ıllet kararı ~u noı.-tndaki en büyük yan-
llk vekarma ait takip etmek mec· lış, bir milletin hama.set ve 

Y k 1 k t
·ı f h d" • buriyetindc olduğu hattı hareketi fedakarlık hiSlerini, bir Sefi. a a anan a 1 eci a ıseyı disiplm talimatnamesi ilo tc.sbit 1 TALY~""\ Sefirinin Ati- rin raporile ölçmektir. Mevzuu 

edJlmi~tir. Geçen ders yılı başın- nadan ayrılışı dolayısi. bahsolnn "lstihbara.t Sebekc-

' 

· ' d""" • • 1 t d 't k le yazı yazan Yunan .gru:etele- • 

nas' 1 Ş 8 lglnl an a lvor an ı ibaren mev ii tatbike konan ri, kendisine teşekkür edivor si., ne. gelince, milli !birliğini 
J bu talimatnameye göre talebenin .J tam bır bütünlükle tesis etrois 

okul dışında talebeliğe uymıyan ve "hitcuma uğradığr takdirde ol b' • t" A k"tl . 

Ba
'l....,mm bı'n'ncı· crunu !!Cccsi 1 etmerkn: k v · t h bed ~· an ır ıc ımaı u e içınde 
J•O. <' ~ ıya.fetlerle gezmesi ya~aktır, r .ı . unanıs anın ar ecegıne k k k k b' t"' l" ı tl'sırudafda: SilAlisı:ı: caddesinde 22 f "- Bir "Py i AlrnRk iııtiy·ol'- da.ir Y1man re&ml beyanatına. or a or a, m uru 3lil numaralı dükkft.nda bakkallık yn ınuz? dt ı. MeseHi ta!e'benfn mcktt-'p k!ÜJ.' inanmayıp, kendi jstihbarat ve aes_iseyo başvurarak kiicii, 

Pan Kah
-.. ...... an, dükk~mda agı· • Ben riı:' hi · bozmadım. Yarım ki- keti yerinı:ı sivil şapka giymesi bek . - h cük bir malümat sızmtısı, biı ,,...,. şe esının a~rlerine kanan 

Surette 
"""ralı olarak bulunmuş , <' , ı;if'kPr istedim. Kahraman Jjeke- saçlarını muhtelif ~killeı·de kes· b 1 intiba \'eya bir fikir çö,nü elde .ı~ - ld k l' . k ta.! b ı . d ıı k d ve u surete bir diplomatın 

hi
" bır" kelime sö:liyemed_en k_a,1· ri k:1::;11.h u" urur en e ıme ge- mesı, ız e e erın c a ı pu - etmiş .crı"bi olmakla. o milli bli 
"' 1 . ı·-· b' 1 'l 1 k d' h . b'"t" ra ruJ' ve ~aı"r" kullanmas yapabilecegı-· en büviik gafı ya. -ı:ı· 

dırııdıgı- Nümunr hastanesınde 0 • .ırr ıgım ır .u o u ır emı u un , • ~ "' ı mene• .J • t·· 1 .. -.. 1 ak'k• k 1 

müştü. · · · l k 1 E k ld K f d luk rin okul drşmda, öfretmcnlere kar· 1_1izmet etmiş olan,. bu zatı, ve hele fevkalade anlarda gös. 

1

, ku\•\·et•mlı• kafa..cıınıı vurdum. Bak- dilmiştir. Diğer taraftan talebele- parak Yllllıanistana bir nevi un ugun 
1 -ı 1 

arar arını 

ı<;mın· tnı-afından ve ruçın ış en- . a Y re ~ ı ı r. a asın an o ~ _ .~ ·b- k -'·· d ı elm - s , ..... s lık -- t adeta tobr'k d' 1 terebilecegvi yüksek hamaset diği böylece esrar kinde kalan ci~ gı ı an iUUyor u. ş g esı, a. ;;;• ız gos ermesi, '" ı e ıyor ar. 

navct tahkikatını l·cıare eden "011- Fakat bundan sonra korktum. okulda arkadaşlarm:ı ve müstah- , An eserini takdir edebilmek kabil 
d 

· ı· l" fl laşıldığma o-öre Roma ·d· ' o h · k' 

ku 
.. ·dar mu· ddeı· .. ..,umiliğı tahkik_' atı Yaptığıma piııman oldum ve çek- emme ga ız a ar söylemesi de 1 · l> • mı ır. amaset esen ı, ta-.,_ ya.sakt u ti.mat.omu vermek üzerevken, rih 'k 1 il b'l "l .. 

bu sabah bltır. er"k katili tesbıt et- meeeden bir kuruş bile almadan ır. At J mı yas ar e ı e o çuye " ınadaki Elçisinin fikrini lm -
..,,.;., ve ken .. :.1·nı' "-'•ftıatınııı.tır. kaçtmı. Kanlı dirhemi bir bah"e".·e B dd 1 d d w vuru ası caız değHdir. Zira, uu., ...,._.., ,,·ıuu> -s "' u ma e er en talebenın· kılı- sor u~ zaman Ba -r:ıı · A 

T 
-

1 
- ı. ııesinde 19 fırl ttım " 0 

. • Y r.1 çı: hadiselerin takip ettig-i sc:v.·ir, 
Bu orbaga ı ro,.,.,a _ a .,. ğına. ait olan kısım her yıl mual- Hay hay, demış olacak. V"rı· _ 

numarada Otul 
..... 326 dogumlu Ha.- Katil bugün adliyeye t~lim olu· liml 1. - 1 · -.. tarihe parmak ısırtacak ka. ..,. er mec ısı top anarak disiplin n.ı.z. derhal iboyun e2-ecekler. d · k h 

San O
"'t>vlu ~adandır. nacaktır. talim.at me . bük' .. 1 . .. d B ~ ar yem a ramanlıklar ıl-•ı na sı um erme gore o ır. urnumuz bile kanama.. h tm k Şadanm 

0 
gece, şüpheli bir şe- Ortaköy Dereboyuııda oturan muhitin icaplarına ve yaşayrşma am e e te ve milli birlikle. 

kilde bakkal dükkanmm etrafında Eşref adında birisini!' !> yaşında- uygun bir şekilde tayin olunmak· D . cİ ri onunla tahrik etmiş olarak 
dolaştığı ve sonra. telişl~ .!~l~~ı ki oğlu Servet, dün Meşrutiyet so-- tadır. erı eposunu soyan mücadeleye hazır bulundur-
karanlıkalra karışarak gıttıgı go- kıığmda kunduracılık yapan Ah- adliyeye Verildi 1 maktadır. 
rülmü!>tür. .. . medi. sokakta alay ederek krzdrr- Okul muallim meclisleri pazarte· HİKHET },f()NIR 

Katil Şadan dün r;abah muddeı- mtl'ı bunun üzerine Ahmet kundu- si gününden itibaren bu toplantı- S~l~ana.lımette, deri deposu li!~•lll~~··-;.-;.1.ı-;.~lılı-;.lı9-;.~ı•-
umumiliğe celbedilerek ifad~i. a- rad; bıçağını kapmış, ç:ocuğu kova- la.rına başlamışlardır. sahıbı lbrah_~in yanında c:alı-
Jmmış ve suçunu itiraf etmL~tir. lamağa ba§lamr~tır. Disiplin talimatnamesi hüküm- şan cırak Husmen, muhtelif za. 
Şadan deDÜŞtir ki: Bir müddet kovalamacadan son- lerinden maada ayrıca talebenin manlarda bu derilerden bazıla. 
''- Uzun zamandıınbcri çok ra Ahmet küriiğii bir kö~eye :u- giyecekleri kl)afet hakkmda da ~ı ~e~crek kunduracılara gö_ 

zengin. olan bakkal Kahramanın kıştırarak bıçıtğmı YilcudunR. sap- verilmiş bir emir yoktur. Talimat· urmuş Ye kur.dura yaptır;ı.rak 
~rını c;almak niyetindeydim. lamıştrr. namede mevcut olan kıyafete her satmıştır. 
o gece saat ı 1 sıralarında dük- Sağ bacağından ağırca yarala- talcbP. _uymak mecburiyetindedir. 

1 
Nihay:t iş anla.c;rlarak yaka_ 

kinI kapamak üzereyken, yarı a· nan c;ocuk kanlar içinde yere se- ~l a~. lI~s~yin. dün adliyeye ve. 
çık bıraktığı kepenkten ic;cri gir- rilmiş, yeti!"enln Ahmedi knnlı Bu kıyafete u~mıyan talebeler rı mı~ .. bırınci sulh cez.a mah-
dim. Kahraman hesap yapıyordu. bıça~ı ile yııkalryarak cocuğu has· okul idareleri meclisi inzibatları kemesı tarafından te\.•kif olun. 
Beni görünce ııaşırdı, fakat teUı.ş taneye ka1drrmışlardıf. tarafından cezalandırılacaktır. muştur. 
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s· henim en büyük dostum· 
.. ızB kalbimde si1Jn için bir 

sunuz.. en _ı.1r t kd" 
kadının, bütün hayl&flllA•. a ır 

k eli 
. Jıi'mta layık b1r erke-

ve a rşınas b... b'" "k 
ğe karşı besliyebileceği en ~yu . 

• • <>'ÜZCl hıslerı 
sevgı ve en teınız, en ., _ . 
.. ft .... 1~·orum Şimdi aşka d<>gru ~-
v<>.A.U.)' •• ~ Hi de~ il-
diyorum .. Evet.. dogru.. ~ g .. 

b - 't a· rum Fakat bu-se un ıı umı e ı ·o .. d ~ 
tün buna rağmen, evet Alrks og· 

.. 1" l alb:-de kalan ruyu soyuyorum, c, ..... 
en temiz his size aittir.. .. 

Aşk ve macera romanı 
Çeviren: 

Yazan: 

Moris dö Kobra 
Mektup hala parmaklarım ara

smda titriyor .. TelPfonu ac;ıyorum: 
- Allo .. Aloll .. Kapıcı mı? Ma· 

dam dö Ligara gitti mi? 
- Evet, Mö.qyö .. 

Muzaffer Acar 
de çok yalnrz hissf'diyorum .• 

X\'I 
5 Kanuııusıı.ıır 

Bir g" 
k 

un dikatle şu satrrları o-
umuştum: 

''~ir insan için ideal lüzumlu bir 
vakitte b"t" u un temayüllerini şuuru 
muhakenıes· .. --. · ı onune sermek kendi-
sı hakkınd . -bir k a nıuhakemelı ve doı;n-u 

. a.rara varmak olacaktır. ln· 

bs~ıı ıkı varlığını orta..,·a koymalı 
ır Yan J ' a ahlfilı:ın kabul etmediği 

fakat cin • h'' _ . ~· sı ı~lerının kucak a.çtıgı 
~:aflannı, diğer tarafa da mantık 
t ~uurlu hareketlerini koymalı ve 
ar malıdır,., 

ak~:di b~tün bu fikirler neden 
a gelı~·or? Bıı anda bunları 

7. 11.940 Perşembe 
8.00 Progtam 
8,03 )1Uzik 
~.15 Ajans 
8.30 :Müzık 
9.00 Ev kadını 

12,30 Program 
12.33 Müzik 
J2.50 Ajans 
13.05 Müzik 
13.20/14.00 Müzik 
18.00 Pl'ogram 
18.03 MUzil< 

lS,40 :Milzik 
19.15 Müzik 
19,30 Ajan'! 
19-4~ Müzik 
20,15 Radyo gazc. 
20.45 Mli.zik 
21.00 Müzik 
21.30 Konuşma 
21.45 Müzik 
22.30 Ajııns 
22.45: .MUzlk 

8. 11 .940 Cuma 
S.00 Program 
S 03 Müzik 
S:.15 Ajans 
8.80 Müzik 
9.00 Ev kadmı 

12.30 Program 
12.33 MUzik 
12.50 Ajans 
13,05 Müzil.;: 
14.00 MUzik 

1 l <: 00 Pro!!Tartı 
18,03 Mllzık 
1'<~0MU'k 
19.30 jans 
19 45 Mü"'i > 
20:15 Radvo gazc. 
20.ı.5 Tem ıl 

1

21.30 Konu ma 
.22.30 Ajın, 
:?2-45 Mtızik 

:E Perşemb. Cuma 1 

E:skt 1 k d Li huı:ıı 0 ra. va kumandanı mer• 
h.ıüta Esat Paşı:ı.nm bUyuk oğlu ve 
<!eJı :eı<e devrinin Malta mentilerin
lara l\arnıı Ye mUtcklı.mil bir insan 0 _ 

Aleks ellerinizi dudaklanına go
türsem bu ne bir gösteriş olur, ne 

d b
. er·· .. .. Siz bana yıı.şamak e ır .,oruııuş .. • . 

- Bütün bagajlarını da birlikte 
götürdü mü? 

Yalnızlık hissiyatı meydana koy
mak için en mükemmel vasıta .. 
Ruhlarındaki ıztırabı tahfif etmek 
istivPn bir çok kimseler gibi ben 
de -kendimi frödizme kaptıre.rak 
Vi..-analı ruhiyatc;ınm fikirlerine 
m~ğlf.ıp oldum. 

~:ı z~~inden fazla dü~ilnüyo
' <:unku hakiki hislerimi aydın-

1 

-> 7 n. teş. o n. teş. 
tadmt ven.iden öğreten, hayata, ıs-
tikbale. itimatla haktıran, isteme~, 
arzula,nmak sevincini vP.rcn yeg~~ 

. · 'b" ·mızı ne insansınız.. llende bırı ırı . 
.. u~u .. aman benı tekrar gord g muz ı · 

- Evet Mösyö .. Mektuplarının 
da garanti pröst vasıtasile yoıııı.n
nıasını söyledi. 

latmak k, arzularımı bir srraya ko\.-
ma b · · • enı kıvrandıranları ayırmak 

Ye zaaflarımı kendi kendime iti
raf etmek iı:1tiyorum.. Çünkil bu 
Dolores Alek --' . . f .. . - s \'C14lyetının ro-
dıye.nle 

~ 
et 
1-

Va.kitler 

Gtlneşin 

--
~en-al: i ı;;ı>\'\'al: 8 
Hızır: 186 Kasım: 1 

Vııııat1 Ezan! \'uatf goııl 

6,3.~ 1.89 6.40 ı.'1 

eld k nıe_mlelcet ve milleUno elinden 
bıbi t hizmetleri ynpmış olan diş ta
Uıı ehmet Atıf AkyUrek 3/11/940 

Vefat etmiş ve cen~f dostla. 
t ıı.ıro. eUeriye üsküdardald aile med

'!d n nakJolU?ımu,ştur. 
e 0Criıuınun aıl 1 Seniye .Akyilrek 
Gğu~arı Kemal, Ali, Fıı.tmıı., Vedut 

n a r, biraderi Ankara Ticaret ve 
k 1 odası umum! ka.tibi Celil Ak· 
~ve hemşire ı Nedime, yeğenleri 

n nıız :ressamı Saffet Sakabaşx 
radş Labibl Hılmid Sakabaşı ve aile 

d 1 cenazeye ı tır!k ve taziye lfıt· 
rı:r. buıunanıara teşekkUrlerlnl SU· 

bugün yeni bir maceraya ~~ b~ 
ateş dindiği, bu ümit söndu~u za. 
man biribirlmizi muhakkak tekra: 
göreceğiz, o zaman sizi çok sevdı· 
ğim bir erkek kardeş gibi kucakh
yacağım, siz de her halde iyiliği· 
nizin yeniden hnyata atmış olduğu 
Santa. Kruz hapisanesinin zavallı 
kadınını affedersiniz .. ,. 

- Güzel .. teşekkür edE"rim .. 
Telefonu kapryor, mektubu da o

raya masanın üzerine atıYorum .. 
Artık bu _muazzam şehrin ğurültü
leri kulagıma gelmemektedir. Pen 
cereden dışansrnı görmüyorum .. 
Muazzam binaların ışığı gözüme 
çarpJillYor .. Hiç bir şey görmüyor, 
hiç bir §ey işitınl:yorum arltk! Yal· 
nmtn artık .. Avdetimden ıwmra 
ilk defa olarak k.endlmt ·yalnız, hem 

Dolore.s gitliğindeııberi kendim· 
de hiç bir şeyi ~l.du~bi göre
miyorun . Kendıııı 

1 
etmek, 

hakikati ortaya çıkar~~llk! l~~e b.u 
hakikatin inkar etügı klasik b~r 
f 

.. 1 insan ancak dumanlı bıı 
ormu. . "t h 
camın arkasrnda.n kendıne aı a· 
kikatleri seyredebilir.. Diğer bir 
söyleyişle jnsan kendiaine a.i.t hiç 
bir oeYi yahut hiç meea.besinde bir 
şeyler görebilir. 

re tnıthsus, durdurulmuş ar~ 
zulara ntisa.I olmasmadan korkuyo
~· Şimdi ruhumu bütün ~ıplak· 
ho- 'l hlı 1 e DlE'ydana koysam, sahte 

cap ve lilıumsuz gruru bir ta· 
rafa. bıraksam, muha.kkak ~vlo 

1 

doğuşu 

Ö~le 
İkindi 

Akı,am 

l:"abıı 

n.ss ~9 11.58 'l.00 

U.-11 9,~2 }4,40 9.42 

Hl.69 ıı.oo ıs.58 12.00 

13..&S ı.'3 ıs.sı 1.8~ 

4.59 ll.69 
konUŞUJ'Um, · İID8lllC 4..58 11~7 

Dokıftıs,, 
(~~) 



- \'ARll ' t;ıl:<CITEŞRIN rnwHitlerTrl sulh --ğörice muhasaradalord. Hallfaks 
Ruzvelt kazandı t kl.f · (Baş tarafı ı incide) (Baş tarafı ı inekle) e 1 1 Görice ve Ergiri bava meydan-

( B<ı§ tarafı 1 iııv"ide) .. •• larmda hangarlar ve c::adırlar talı- üzere ortada bulunmaması yüzün -
XZ\·york, 6 (A . .\..) - Vilki, Roytere gore rip edilmiştir. Bu b?mbardnnana den bittabi daha ziyade müşkUl-

P.uzvcltin seçilmiş olduğunu kabul iştirak eden bütün 1: unan tayya- leşmiştir. Bü; ük Britan:ra. hilkfı. -
tmü•tir. Çanakkale Boğazı releri salimen üslerine dönmüı;leı- meti elinden gelen her türlü Yar-
'" · 6 ( ... " ) ,..,. dımı Yunanistana yapmak fikrinde-
~• C\ JO. ' •• , .~ .... - v.:n'.ıp e- hakkında da bir madde dir 

\alet;ndcki ı·eticPkr B. Ruzvellin · Görice m uhasara Nlildl dir. Bu yolda daha şimdiden ted-
\'ilkiyc kar1Şı hüyük b'r galebesini Varmış! Atina, 6 (A. A.) - Şimal cep - birler alınmıştır. Ve diğer tedbir-
ka~·dctmektedir. Ncvjersey eyale- I\.alıire, 6 ( A.A.) ~ Höyter bil- hesinden gelen son haberlere gö- ler alınmaktadır. Daha sarih ol-
tınde Ruıveltin aldığı reyler bir diriyor: re efzun kılaları Göricf'vi sıkı bir maklığımı beldiyemezsiniz. 

/ 
Şunu 

re'wr teşkil ctmektedlr. ~cnebi siya!:;i mahfillerinden alı. m~hasara altrna almışla~dır. söylemek belki kafidir ki, Yunan 
11I:ıı:>sachusettcs'den gelen son nan malfımala gôre, IIitlerin ln- Yunan genel kurmayı ile mtina- davasını kendi davamız gibi tutu-

rakar.•lar \ ilkınin ha[if bir faiki- giıtereye leYdi edılmek tize. e Fran- sebeti olan mahfillerde, genel yoruz.,, 
t . · k 1 t ktcd' k ı h k d ta Lord IIalifııks, Bul.ô'aristan hak-yc ını ·ayc e me ır. sa büvük e:çisi vasıtasiylc Amerİ- unnay n are etin seyrin en 
'l' - ı· ı ı tl · ' · 1 kmda şunları sö.vlemı~tir: •. ısurı ,.~ \O orado cya e erın- kaya bildirdıği sulh ~artları a58ğı- rnamen memnun ve mutmaın o - ., 

de de \'ilkinin lehine hafi fbir me- daki noktaları ihti\'a etmektedir: duğ°u bildirilmektedir. 
ril mevcuttur. fün·anm fena olma- 1 _ lrıgiltere, diğer devletle.re mr İn~liz ~enerali Atinada. 
sr müntehiplerin kütlr~ halinde gi- ait olup muhasamat esna~ında ış- Atina, 6 (A . A.) - General 
dip rC7-'ierini \·ermelerine mani ol- gal ettiği topraklan tahliye etm~k Garnbi Perry'nin kumandası altm
mamL"tn·. ;;,.artile imparatorlu!!;unu muhafaza da bclunan askeri heyete iltihak 

\ rvyork, 6 ( A.t1.J - B. Ruz edecektir. etn:ek üzere !ngiliz ha\"a kuv\"et· 
\elt'in kendi köyü olan Hydepark, 2 _ Alman\'a \'e diğer AYrupa lerıne mensup subayların mm·as:ı
anane-ınc ~adrk kala~ak cumhuri- devletlerile kc~C:i arala.rında işleri 1 latı bildirilmektedir. Yuna~istan -
yetçı nam ;"'d lehine hareket etmi~ halledince\"e kadar tngıltere k1ta. I da bulunan muhtelif mılletlcre 
Ye 8.~ re) ıle B. Ruz,·elt'i b'.lrada nın siyas( i~lerine müdahale eyle- mensup bir~o~ .. kimseler ~Yunan 
mağlup etmi~tir. . . c ktir ordusuna gonüllu yazrlmaga te -

,._, I f" ( 1 ı) D mı)e e . "l tm' l d" ncı·yor ·'. ı ı .rı. - emokrat 3 -- Bütün cephelerde muha:;a. vessu. ~ . ış er ır. 
paı tı~i rPİ!';İ. H. Ruzn~ltin tekrar t duracak ,-e bütün kara hava Eski tinüormalarmr muhafaza 

· d'l · 'd w ma ' d h b · 'Ik d -rnt ı!ı;lp e ı mı-. o ugunu beyan \'e deniz kuvvetleri üslerine döne_ e_ en ve mu are enın ı sa eme 
t->tnıiştir. ktir. sıne gogu'! geren meşhur Efzun 

nahri,H nazımıın sözleri ce 4 _ Almanya, Jr.giltere ve A- kıtaatr, gü_nün kahramanlık reko-
l'aş'ng/011, 6 (AA.) ·- Bahri'''= rnerika ara..;uıda 0 lik b" runu ellerınde tutmaktadırlar. Ef , n sene ır a- 1 11 · d fnk nazn B. Konk radyoda yaptığı demi tecavüz pakt · 1 akt zun ar e enn e sadece tue , 

be tt 1 k 
. ekt 5 Ç ı ıın:a anac ır. süngü ve el bombaları bulunduğu 

rana a, meme ·etin .11:eçırm ·.e - ~nakkale Bogazı hakkın.. halde tanklara dahi hücum ede _ 
oldu~ su mühim de\ rede Birleşık da, buna Suvey ka , da olduğu · 
:\merika halkının kerıdi,;ine rehber ibi ş na.ıı: . rek çok defa bunları kaçrnnağa 
olarak B. Franklın Ruzyelt'i inti- -~ ' :~.terna:-..~:o:ıal bır ?1at:ı)et muvaffak olmuşlardır. 

'ermek uzere bılahara muzakere- ıtalyan Tebliği 
hap etti-~ini bildirmiştir. ler )~~pıl~cakt.ır. . . . Roma, 6 ( A.A.) _ 152 numa. 

intihabat net"c0 l 0 rinin B. Ruz Roytenn dıplomatık muhamn ralı Italyan resmi tebli"i : 
\elt lehinde çıkma<;r üzerine B. ak d ., 
\'ilkic. cumhuriyet pa~tisi erka- şunu yazın ·ta ır: w Epir bölge..;inde \'e Piydus tepe-

. ~lmaı:ya tarafı~dan y~ptldıgı Jeri üzerinde bazı hareketler ya
''L~ le giirü:::mek üezre ani rnrette ıddıa edilc_!l ?u t:klıfier~ d~ır Lo~- pılmaktadır. Kapestika geçidinin 
Vao:iııgtoııdmı ayrılmr;tır. dranm salahıyetlı mahfıllerınde hıç şimalinde ve Prespe gölünün cenup 

Vllkl t ebrik l elı.,rrafı çc>ktl bir şey bilinmiyor. Son .,g~nlerde kolları arasrnda düşmanın teşeb. 
·e,,.-orlt. 6 (A.A.) - Vilki, Ruz buna benzer haberler muhtelıf kay. bfü,leri, şiddetli harekat esnasında 

\•elt<' 11ecimi kazanmrş olduğundan naklardan çıkarılmıştır. Hatı:lar- yollan \'e dii-şman kıtalannı bom
r!olayı t<>briklrrini bildiren bir tel- dadır ki, harbin başmdanberı bu bardıman eden ha\'a kuv,·etlerinin 
ırrnf çE:•kmiştir. gibi "sulh taarruzları.. şayial.a. rı yardımı ile sarih surette geri püs-

1'..-C·,·york. 6 (..\ .. \. ) - Demok- l ::\i 
ı·z.t parti, federal meclislerin her zaman zaman do a~mıştır,. - u.~ kürtülmüştür. Prespe gö!ü berzahı 
i -itl.'lin de el~s0riyP.' ini temin et- takbel kurba~1larma ademı t~ca\·ı;z üzerindeki köprü kesilmiş \'e bura. 
mişUr. • paktlar t"'~lı~. etmek B. Hıtlerın da dü~man kamyonlarr mitralyöz 

1\"c\-;rork_ G (,\ .. \.) _ 1936 da mu~ad ~ıs.ulud~r. w • ateşir.e tutularak tahrip edilmiş, 
lluzve!tin intihap mücadelesi işini Şımdıkı teklıf de -eger hakıka. asker kollarına tam i~betler kay-
i<l;ırc etmfa olan I?arley, dernok- ten _)'ap!~ı~sa- fa~la. olarak .. A- dedilerek dağrtılmr)trr. 
!11.tlıı.rın umumi merkezindf' söz :ı- z:ıerıka :,eısı~mlmr ı~tıl:abatı uze- Ta~1·are gruplarımız, aynca, 
ıarak demif;tir ki: nı:ıd~ muess1r olmayı ıstıhdaf eyle. Yanya ve l\.Ieçovo mmtakalarında 

Ga.Uplere mulıasımlarrna karşr rnıştır. yol ilti<;aldannı bombardıman et-

Bulgaristan hattı hareketinin 
kendine has bir ehemmiyeti vardrr. 
Büyük Britanya hükümeti Bulgar 
\'aziyetinin müşkülatıru tama.mile 
takdir eder. Bulgar pralamentosu
nun açılmasında, bütün Bulgarla
rın istiklallerini müdafaa edecek
lerine dair kralm verdiği teminatı 
İngiltere hükfuneti iyi ka.rşrla.mış
tır. 

Lord Halifaks İngiltere ile Mı
sır arasındaki sıkı münase-Oetleı
den bahsettikten sonra, B. Eden'in 
:Mısıra yaptrğı ziyaret hakkında 
demiştir ki : 

B. Eden, !ngiıtere hükıimeti na
mma Mısır hükumetini temin et
miştir ki, Mısırın, Süvcyş kanalı
nm ve Sudanın emniyetini muha
faza ve memleket hudutlarında 
harekatta bulunan !talyıuı kuvvet
lerine münasip bir zamanda taar
ruz edilerek vurmak i<;in beşerl 
imkanlardan hiç biri esirgenmiye
cekUr. B. Eden demiştir lti: Orta 
şarktaki krtaatımtz c::ok faydalı bir 
kaç çarpışmada adetçe ~ok faik 
düşmana ka~ı parlak bir surette 
temayüz etmişlerdir. 

Kabataş iskelesi 
yeniden yapılacak 

Belediye, şehrin en güzel görü
nen krsımlanndan biri olan Ye a. 
raba vapurlarının hareket noktası 
olması itibarile Asya ile Avrupa 
arasında bir köprü başı mevkiinde 
bulunan Kabataş araba yapur is
kele!'i civarındaki imar programı
nın tatbikatına geçmistir. 

hürmettı:- bulunmalarıııı, nıağ!Up • mişlerdir. Florina istasyonu da 
:ara da hayal inkisarlarını yenerek ettirilmektedir ki, Almanya, seçim- bombardıman edilerek demiryolu Kabataş araba vapur iskelesinin 
.'\vrupndı:ı ,.e rnrkt~d totaliter le alakadar olarak Amerika Birle. nakliyatı durdurulmuştur. Nava. kar5rsma tesadüf eden eski kara. 
h'lrp dohıyı~ilı:ı hl"rkr-s için tehll- şik devletlerinde çrkacak hftdi-,eleri, ren, Pire ve Argostoli ·deniz üsleri kol binası kıyılmış, buradaki set. 
1 eli bir hah :?elen dün ·acl:l. müş- her se\'den e\'\'el, yalnız Amerika- ile Korfu'da a;;keri hedefler <le ler, odun Ye kömür depoları kaldı-
rrek selar:ıct için samimi surette vı alakadar eden ve Almam·anm bombardımana tabi tutulmu~lur. n!mı5tır. BuradJ güzel mail ba!,ı-1 
hirıc~melcrini rica P-ferim. ~iyasi hattı hareketi üzerinde. tesiri Bir düşman denizaltı gemisi, çeler ve eski Arna\'Ut kaldırımlr 

Bahriye nazırı Albay Knox be- bulunmıyan h:ldiseler olarak te- merkezi Akdenizde seyretmekte yol rerine beton merdiYenli yollar 
vanatmda, reisicumhurun şimdi sr- lakki eyliyecektir. olan gemi kafilelerimizdcn birisine yaprlacaktrr. 
kı ve &iddetli hir dı!J siyaset takibi RUZVELTlN ZAFERİ LON- hücuma teşebbüs eylemiştir. Kafi- Kabataş mendırek \'e küçük ha. 
ve milli müdafaa tedbirlerinin hrz- :>RADA ÇOK 1Yl leye refakat etmekte olan bir tor- ı \'UZ ile rıhtımın tamirine de ba~. 
Janctrılması için sarih salahiyet al- KARŞILANDI pido, seri bir manevra ile bu deni~- lamnıstır. Bunun için dünden itL 
mış olduğunu sövlemiştir. ı Loııclra, 6 ( A.A.) - Rüyte - altı gemisine hücum etmış ye d<.- baren Kabataş!a U"kiltlar arasın-

VlLKlNt::-\ BEYANATI rin diplomatik muhabiri yazı. nizalt}Yl batırmıştır. daki araba vapur !'eferleri 20 gün 
\'cııyork, 6 ( A.A.) - Cumhu. yor: Korlu yine bombalandı müddetle tatil edilmiştir. Bunun 

riyetçi Parti namz::.-di B. Vilki rei- Ruzveltin zaferi. bütün Lon- Kortu, 6 (A.A.) - DUn öğleden yerine Şirketi Hayriye Sirkeci -
sicumhurlui!;a intihap edilen B. dra mahfillerinde iyi bir tarzda sonra. ltalyan tayyareleri Korfu ada.· Ü!'ki.idar arasında araba \'apuru 
R.uzYelte gönderdiği hara:-etli teb- karşilanmıştır. Eunun sebebi, sını bombardıman etmişlerdir. Bir çok Fefederine de\·am edecektir. ~irkc. 
rik t~lgrafı~da~ sonra Nevyork demokrat partisir.ı~ karşr husu· ö:u vardır. ti Hayriye de Kabataş arab

0

a va. 
~ledı_re daırcsındcn radyo ile aşa. si bir temayül hissedilmekte ol Atina, O (A.A.) - Dün Pirede ve pur iskele~ini yeni açılmakta olan 
grdakı heyanatta hulunmmıtur : ması değil, fakat idarede de. J<'aler koyu uzerıne altr bUyUk düş- meydanın güzelli~i ile mütenasip 

Amerikan milleti, • vam temin edilmiş bulunması _ man tayyaresi tarafından yapılan bir hale getirecektir. 
Intihabatın netice~ini tam bir dır. Cünkü, bu suretle, Jıer iki bombardımanda illi sivil ölmUş ve al· Yeni Kabataş meydanının 01 ta. 

hüsnüni}etle kabul e:Jiy•mım. Hal- namzedin de üzerinde mutabık tı sivil yaralanmıştır. Dört Yunan smda belediye küçük bir bahçe 
km reyi. iki. parti sistemimiz için- oldı.;ğu !ngiltereyc yardım Ye. avcı layyaresl düşmanı lardetmlştır: içinde bir de benzin depom in~a 
de demokra ... ı prensiplerimizin can. rilmesinde teehhür tehlikesi Hiçbir bomba a...keri hedeie isabet et· ettirecek ve bu suretle buradan ge-
1ılrğrnı gö:.terir. bertaraf edilmiş olmaktadır. memiştir. !ip geçen motörlü \'asıtalar için 

Be~im intiha!.>ım için muhtelif Eeçim mücadelesinde İngiliz İkinci alArm verildl~i vakit hava kolaylrk temin olunacaktır. Bele_ 
I" ek.kiılicrde büyük 'Jir gayretle \'e matbuatı, tarnamile objektif dafi bataryalarınm çok şiddetli· ateşi diye iskelenin yanma g::!kn depo
f.amimiy~t!e çalışmış oian binlerce bir hattı hareket takip eylemiş- duyulmuştur. AlArm 70 dakiku sur- nun bahçe kxsmrm ela istimlak et-
,·atanda a 'e ierden bana müzahe- ti mu.~tUr. · · , k .. 

1 
r. mı~tır. 

ı et eden ere teşe" uı erimi arzede- Alman ve İtalyan matbuatı Şimdiye kaclar 291 kfşl öldü --- - ----- ------
r'm. Bılıyorurn ki, tıpkı 'Qenim gibi ise, her iki naınY.edin de İngiliz Atina., 6 (A.A. ) - Röytcr ajan- · • G il 

1 l d f ı lsvıçre ene {Urmayının 
on ar< a mu a aa amnızın ikmali taraftarı siyaseti karşısında smde.n: 
ıçin milletimizin birliğine çalrş. şüphesiz müşkül mevkide kala. Umumi emniyrt nezareti tara- bir tebliği 
makta de\'am edcc~klerdir. Büyük rak, s~imin ehemmiyetini kü- fından neşredilen bir tebliğde, 28 Berne. 6 ( A.A.) _:_ Ha\ a~:~ 
Britanya) a yardım edilecek, Ame- çültmeğc çalışmışlardır. ilkleşrindenberi tla!yan hava a- Berne'de dün gece ~aat 22.?o tcı: 
rikada ihliıciılar izale olunacak w Seçim neticesinin Almanya kmlaı-ı yüzünden tcl,ef olan sivil- 2-1 e kadar ''erilen alarm ı~aretı 
hun'arın lıep~i hür in anlarrn hü- ve ltalyada husule getirdiği in.. !erin miktarını~ 291. VP; ?'arnlana.~1- hakkında, ıs, iç:-c ~encl . k';1rmayr 
kCım:!tlerinin d~rnr.mır \'e A,·rupa. kisarm, kontrol allındaJd meın- ların 690 oldugu bılcliıı~me~tcdır. a-,:;ığıdaki tebliği neşretmıştır : 
nrn her tara~ına tekrar yayrlmala- 1 Ay:'1 devr~ zarfında h.ıç bıt" as- 1 ·"Dün gece, İsviçre havalarında, 
rl •.11 ı· tı·ı-,{Jaf e,'!CCE>ktı'r. e~eUer matbuatından, demok - ı·erı hcd f . b t 1 1 1 ı - . . A ·ı B' l · ı d • e c ısa c va cı o mamış- Tura istikametinden gc ere.< cenu-
.... ~-L~Ç~l". I '.' E"TfCES1 Br.'.RLt:--·oE rasının merı ~a ır eşı { ev- trr • 1 t 
-""'r. • a '" - - .-.. l tl · v d be · l · .~ ba dorrru iJerliven tayyare er ara.. 

;\; \Sır ı~ \RSIL \NDP e erme agır ar yemış 0 - Teblıgde. Arnavutluktan gelen f d "'b' kaç l··ere tecavüz edilmı'" 1 
• ' \.. ~ • • • duöı.ınu isba t ı:ıadedinde alınıp .. !t ı m an ır ' ' · " 

Bcrliıı, 6 (AA.) - Yarr re,mi yayılacak bir sürü vazılarla ~!ın a../an bomba:~rm~n t~)~·are - tir. İ"-\'İçre h<ısa <lafı dba__tar~·alan 
bir nıeniJadan bildiriliyor: k:ndisini göstereceği tnhmin e- b' u~a~ ar~zı~ı uzcnn c ya- atec; açmıs \'e filoyu agıtnu~tır. 

Berlin siya-:i mahfilleri, .\meri- dılebilir. rrm ır . a_ıre çız?ıkten sonra ma· F'l · \l !eri ı;eçmei!:e mtl\'affak o-
ka Hirle:-ik de\ !etleri reisi@ için nastır ıstıkametmde Yugoslavya 1 

1 
o. cİ p geri dö;;m<>~e mccb 

yapı:an e; min netice~ini obiektif RO:-.lA HAYRETE DCŞ.MEDl toprak~rı üzerinde uçmuş olduk- ama an - - 'r ur 

Afrikada 
Italyan devriyeleri 

püskürtüldü 
Kahire, 6 ( A.A.) - İngiliz 

mumi karargahrnın tebliği: 

. _ ,_,) 

1 Hamburg ve Emde~ 
u-1 bombalandı . 

Mısır: Dün, Sidi BaITani cenu- , 
bunda dolaşan düşman devriyeicri 
topçumuzun muvaffakiyetli att~i 
karşısında ricat elmi;;lcrdir. 

(Baş tarafı 1 iııcide) 
MÜŞTEREK TEBLIQ 

l/mdrrı, fi ( A.A.) - Hava ve 
cnrniyet nez.arctl"rınin tebliği:, 

Bir miktar düşman tayyaresı 
bugiin nğk<l"n ı:ıonr0. Sotha.ınP' 
t.on mıntakaama ya klaşm1st1r· 
DLi§man tayya.relerini 'lvcı ta)'' 
yarelerimiz durdurmuşi ur. 

Sudan: Kassala mıntakasında 
motorlu keşif kollarımrz yeniden 
faaliyete geçerek ateşimize muka. 
bele etmeden süralle çekilen bir 
dü-,man müfrezesine zayiat verdir
miştir. 

Kenya ve Filistin: Işara değer 
bir hareket olamamıştır. · 

Nairobi, 6 ( A.A.) - Resmi 
Tebliğ: 

Cenubi Afrika hava kuvvetleri 
3 v~ 4 Sonteşrin tarihlerinde yine 
faalıyet ~östermemiştir. 
.. H~beşıstan - İtalyan Somalisi 
uzerınde çok derin keşifler yapıl 
mıştır. Bun<lan başka bombardı
man tayyarelerimiz Habe5istanda 
Nege!liyi sekizinci defa ol~rak zi
yaret etmişlerdir. Hedef ittihaz e.. 
dilen rnmtakada t~ isabetler 
kaydedilmiştir. 

Malta, 6 ( A.A.) - Dün akşam 
neşredilen resmi tebliğ: 

Dün Maltada iki defa hava teh
likesi işareti verilmiştir. Her iki de· 
fasında da düşman tayyarelerinin 
yaklasmakta olduğu haber verit 
mişse de ada üzerine hiç bir akın 
yapılmamrstrr. 

•f':"'"· -

Macaristana 
Bir ticaret heyetimiz 

gidecek 
Bir taraftan H indistanda, 

diğer taraftan şimal memleket
lerinde ilerlemekte bulunan ti
cari. t~maslardan ba.şka h:.::.1-
mctımız pek yakında l\Iacar is
tan ve İsviçre hükumetlerile de 
ticari müzakerelere girişecektir. 
Bir müddettcnberi beklenen ts_ 
viçreli ticaret heyetinin İsviçre
den hareket ettikleri bugün h a
ber alınmıştır. Heyetin ne va_ 
kıt ııehrimize gelereği kati ola
r ak bilinememekte ise de heye
tin bur adan Ankaraya gideceği 
haber alınmıştır. Son aylar.da 
lsviçreye mühim ihracat eşyası: 
sattığnnızr buna mukabil de 
!sviçreden nisbeten az eşya id. 
hal ettiğimiz tutulan r akamlar 
dan anlaşrlmaktadrr. !sviçreli 
ticaret hevetinin, yeni bir Türk 
- İsviçre ticaret anlaşması imza. 
smdau maada inkişai etmekte 
bulunan tediye hesaplannm 
t esviye şekillerile de alakadar 
olacağı söylenmektedir. 

Diğer taraftan bu v~ kmlarda 
Macaristana, bfr T iirk ticar et 
heveti g-idecektir. Heyet azası 
ile hareket ~ii heni.iz alaka
darlara tebliğ edilmemi~tir. Ma
caristan. kendisine ham pamılk 
verdiğiıniz takdirde bize isteni. 
len miktarlar da. mn nifatura eş
ya~r göndrre-bi kcc~ini bildir
mişti. T ür k . Macar ticaret mU
zaker('>Ierinin bu esaslara isti
nat edeceği öğrenilmi~tir. 
~ 

ingiltere 
ispanyaya buğday 
ve petrol verecek 

Londra, 6 ( A.A.) - A' am Ka. 
marasmda Yazı ile sorulan bir !>ua
l~ cevap veren iktisadi harp nazın 
F ost demiştir ki : 

Büyük Britanya hi.ik(lmeti ls
p~~Yamn bizzat kendi ia~csi için 
katı miktarda buğday tedarik et. 
mesini mümkün kılmak arzu~un
dadrr. Fakat başka yerlere ihraç 
etmesi için değil, keza lspanyanrıı 
petrol stoklannın da makul birse
\'İVede deyamlı olarak muhafaıa 
edilmesini de İngiltere arzu etme.>!-:. 
tedir. 

Son zamanlarda İspanyol hükO-

Bunların eksr- risi fopt·aklarl' 
rr:.ız Ü7.erino gelmf'ğC bile ntU. 
vaffak nlamamtştrr. SoııthamP" 
ton üv•rine bombalar al:ılm~ 
ve ba7.I evler Ye umumi bınaJa:I' 
lıasara ıığr<<1ınıştır. Bir mi~-t.ar 
insan da yarala.rımıytır. Birka9 
ölü vardır. 

Bugünkü ça.qa.mba glinü ilÇ 
düşman tayyı\ resi dü.,."riiriilm~ , 
tür. 

Bizim e.vcı ta.yyarelPrimİZ-
den ikisi kayrptır. Bunl 1rdaJl 
bir in in pilotu kurtu!muı:ıtur. 

Dünkü salı günü kayrp diye 
bildirile~ tayyarelerimizden bi • 
r i dönmüştür. lh:eıenaleyh dün 
k ü zayiatımız beş tayyaredeil 
ve j~i pilottan ibarettir. 
EVVELKi GECE YAPIL.AI\ 

HüCUMLAR 
Lo1Ulra, 6 ( A.A.) - tngili.& 

hava ve dahili emniyet neza..
retleri tebliği: 

1ngiltere üzerine dün gece 
düşmanın yaptığı gece hücum · 
lnrı gün batarken başlamış ve 
bilhassa şarki Skoçya 1le }..fid . 
:ianıls mmtakası ve Londra ü -
zerine tevcih edilmiştir. Yapı • 
lan hücumlar küçük mikyasta 
kalınıştır. 

Dnha snra bu hücumlar şid· 
detinl kaybetmiş sa baha kadar 
fasılalı akınlar halinde devauı 
etmiştir. Sabah hava faaliyeti 
birıız artmr<;:trr. 

Saat yediye kadar alınan hn
ıb~r:ere göre bu mmtakalard:ı. 
~~·iat az olmuşsa da birkaç 
olu vardır. 

Şarki Skoçya ile Midlandsda 
atılan büyük çapta infilak borıı 
balan ile meskenlerde, ticari ve 
sınai mü~ıı·~clerdc hasar yap· 
mıştır. 

Lonıı:lr~ rh. s.ıat yediye kadar 
alman raporlar biribirinden u. 
zal~ b o zr mm t a knlarda hasar ol· 
dugunu gösterm~ktedir. lsr.bet 
~kubıılan binnlarm çoğu husu. 
s. meı=.kcnleroir. 

1n.giteronin sair mmtaka.Ja.-
r rnda da bir birinden çok uzak 
yerlere bonıbalcı:- ;ı.tıimışsa da 
:ız ~~·ar olmuştur~ 
h D un t~reyan eden lıava mu-
a~ -~lerınde 7 düşman ta v:va.

rcsı ırnha edilmiştir. 6 !Dg.iliı 
t~yYareı:>i kayb01nrnşsa da ilçü. 
~n pilotlan sağdır. 

Londra.. 6 (A.A. ) _ İngiliz ha
va ve dahili emni:ret nrzaretleri • 
n.in tebliği: 

Çarşamba gecP.si lngiJterc:rc 
karşı )'aprlnn hava hücumlarr ha·k
kmda rnütenunlın mali1nıat alın _ 
nuştır. 

. l skoç:vanın şarkında bir şehirde 
hır meyhane yıkılmış ve içinde bu
lunanlar ölınüş~r. 
. ~afakUı.n az C'Vvcl Gal mcmlekc
~ sahilinde· bulunan bir şehre 
hucum edilmiştir. Bazı blnalar yı
~l~uşsa da zayiat a;,dır. Bir kaç 
kı.şı ölmüştür. 

Londradn, her J"P kadar mes _ 
kenlcrin maruz kcJ lıih hns:ı.r ev
velce tahmin cdilcnclcn geniş ol
m~şsa .d.a v~kua g,,l . hru;ar nm;ı
mıyet 1tıbarıle büyük dcğılclir. Za-

d~at rn ·az olduğu teyit cdllrnckte-
11'. 

metil~ müzakereler yapılmış ve tnı 
senenın svn dört a\'rna ait ithal.it 
hususunda bir an·: na hac:.ıl ol
muştur. Bu ıthalat programr, bu. 
ı;tün bizzat J ,panya hükfuneti tara
f rndan konulan tahdidata göre tan. 
zim eclilmi<;tit. Binaenalevh itha. 
ıat müsaad~,,i buna göre ,:crilmek
tedir. 

n !arı be,_·an cdilmektf'Clir. 1 kalmıc;tır. 
bir su.-e~tc Y~ soğ1 ık kanlılıkla mu. ,.nm<ı, G ( A.A.) - Rtefani ~:::::::::::::::::::::::=:============== 
hakenle etn1.,_ktedir. Bu memleke- bildiriyor: Y<'llin ~f-00, 6 (.\ .. \ .) - Yeni . . , .. t· .. tr~ •· ·ı;' ~ jllllllllllllll111'1111tı111: 1RMR~lllll" Z l d B k'J' !<' y Atinad:ı sı11lu~ c ne zıı e me gondP - ~tlr.iıil llllmlffi!Mli!lllllJIMll!mlrntl!lll"'\ 
tin !';İ_\ a i re1'iminin \'e reis c:eçimi· RUZ\·eltin yrniden seçilmesi, e an a aşve 11 z·aser unan 1 . · ı·-rmdır B"'·an - · · 

1 Basvckili general Mc>taksasa bir nlm"Sl a_ .. · •· name, Atı- . 1 t' 
nin ırf ı\m:!rikan me~elesi oldu- )tınU evvelce tahmin. etmiş O- h sı reısı B La rr . 1 . ,ın erce m ıııterimiıln ~lefon. mektup ve hattA tel<rrafla. 

u mPsaj o-önder~rek Yunanislanrn na orsa · zare '-l"IC- 0 !i#<i 
ğu bir ç,ok defa tebarüz ettirilmisti. lan ı-oma rrahfillerini hnyrcte · " v ' • • "n imzasını tasımnktadır . müracaat vo nrzuıarı u~erine L$ 

· d .. ·· · t• t ~·apmakta oldugu kalır::ınıan müca- ııs 1 
• """'; 

Bu kerfiyet, bugün bir kere daha uşurm~n~1ış rr. talya, AmcrL df'lede kendisine Yeni Zelanda hü- . 0.-çC:'n hafta l"JSi:r. bir mımıfrnkiyet lta7AnmJ'} olan ~ 
te'>arü;r, ettirilmektedir. kan seGıcı erinin kararr karsı. 1talyanm Atirıa f'l<'isi Bcl~raUım L ı - ~-· 

b . l . . kümelinin ve milletinin selftm \'C <r,.,e,.ti m ey .... · ı M """""" Bcrlin mahfilleri, seçim müca- srnda o JCÜıf \'e bihrrıf hattı .. ~ 1 e ecaaa iT~ 
1 takdirlerini bildirmiştir. m 

dcle~i c~nasmda ileri sürülen si»a. hareket mtı ı;ıfı:ı 7a etmektc:-lir. " ' I t G ( \.A) 1 ' Dünya borsalarıua lw.yanrıa.ın~ ~· g-ra ! . . • .· - İl.alyanın 1 =c: 
"i pren ... ip!erin 01,,·'-·anu~ o"'te,-:.1'nde Bununla beraber. ı:;ıı cihet te· At a clçısı ıle At k 51 , ~ ' AUnıı., 6 (A .A .) - Atina borsa- ı ın ına onsolosu ve 1 _ •• • •• 
na;rJ tatbik edilece;.!:inin henüz ma- barüz ettirilmektedi~ ki. eğer, sr. :-abancı bOrsalara hit:ıbC'n .h.ir 350 ı:alyan te~aasmı hamil olan il Bugun matınelerden ıtıbaren 
Ilım olmc.dığını İla\'e etmekte \'e Ruzvelt ekseriyeti aldr ise, trp- i:>eyaname neşredC'l'ck mütcca\'lZlfi hususı tren .bugun saat 16 da Bel- 1 . y 1 ., p E K s· k 
bunu i~ti!~lxılin gö.:;tereceğini bil- kı rakibi gibi. Amerikanrn fn_ alçakça gayri insani bombardunan- grada gelm.ış ve bir saat durd.uk- ı~ a nız tnemasmda te rar göS-
dl.rmektedır. .aı·ltereye yardrma de,·am adeC'e- 1 · } al tan "Onra \Olun d · t = "' • ~ - arl\"le müteeıı.sir olan masum 1 - · • a evam etmiş tr. ~ t "I · b 1 kf 

.\!man ha:-iciyesi mahfillerinin P.ini fakat bitaraflığını muha _ ka yardım edilmesini istemiştir. . Yunanistanm Roma elçisi Politis ~ 8rl IDIJ0 aş anaca lr 
fikrine g-'i·e. seçimde reylerini kuL faza l'vliveceffeini bildirmek Bu talep, Yunan lınkuku ve da- ıle 62, Yunan tebaasını hamil olan ~ 1-'ilme ilftve olarak: 
}ananların bih•{;k t:ıikya~ta ol uı:;u, mf'cburivetinde kalmıı:trr. vasım haklı gören ye hu da\·anın hususı tren de saat 13,20 de Bel- ~ Türkiye BüyUk :ıınııet Meclisinin 6 nez dc\'resinin 2 nci yılın açılışında 
\merikan efkarı Ltm'lmiye:;i:ıin Bu beyanat, sec;im nropagan- asaletini takdir C'den nH~mleketler grada gelmi.'J. \'e 13.50 de yoluna ;~ MiLLJ ŞEF /NôNÜ'nün Senerk N tk ~ 
harbe i~tirak yeyahut ademi i~ti rfil<. dası mcchur ivetleri irin yapıl _ borsalarının hcırsinc ~·apılmış ve devam eylemıştir. mi . . 1 u U "-""" 
mecel~indcn çok endişe<le bulun. mış olıhığıırıdan. hih'Ü1t Amerl- yardrmm elhi<ıc. ilaç ,.e ~alr teber- ~i diplomatik tren Delgradın ~ Filırun uzunıu~'U dolayıslyle se:\Jlalar 2 - 4.ıs - 6.30 Ye~ ıfa. :~.:;_ 
duğunu isbat etmektedir. ka kütlesinin h akiki hissiyatım r~at. ş~kllnde gönderilmesi r~.ca ~- ctuz kilometre cenubund:ı Alaja is- ı llllliillll.1!.lımııL!Pp1ft •• U!IJl•ııl•"l•ftllll!Wlmlli!iJlllııı:ıııııııaı~ımır.ıııg:u!l!;n:·"mgmru~,::' 

J1ir kere el.ıha §U cihet tebarüz göstermcktecli:. dilmi._,,<rtir. Yapılacak lcbcrrulcrm fasyo:mnd:ı l:::ı.r:;:ıfo.;;r.u:j~I.::·. ır:mr.ıırı~-~ııamalllll•••-R ~Al!lllllllllttiilflllllt!liOO.RIİllı"l~ıımıtfOOI: .• l 
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- Azizim, dedi, sen Halil 

ı>ehllvana söyle. O, bu geoe ilk 
~ef a yenilmedi.. Onu vaktile, 
ı~ adlı rakibi, Uç ay mütema
diyen yenmiş. Şimdi bunun cc
zasmı çekiyor. 

Bandırmalı Hüseyİnin 
ölümü 

muvafakat etmiştim. 
Yusuf sabırsızlandı: 
- Ey, ne oldu sonra! 
- Anlatıyorum işte.. Sa:bırlı 

ol biraz! Halk toplanmıştL Er 
meyda.wna çıktıkları zaman, 
herkes: (Hilseyin. Ezineliyi bir 
hamlede yere vuracak!) diyor -
du. Halbuki, iş tersine çıktı. E-
zineli pire gibi bir adamdı. Si~ 

O ~eyi Beykozda ~en let~e ondan ç,ok l afü oldugu 
Koca Yusuf, ertesi sabah Ban.. halde, öyle çevikti, öyle. oyun -
dınnalı Hüseyinle tsta.nbula lar biliyordu ki.. I:Iüseyınl yir
dönınüştü. mi dakika içinde paçavraya ~ 

Yusuf Kıa.raköyde arka.da§:m.. virdi. Hilseyin de inatş,m~n bı. 
dan a~Tıldı. ridir, malOm ya. Bir tür}il .~ 

Ve 0 günden. sonra, bir ay ka... demiyordu. Nihayet E~el~ı~ 
dar HUseyini göremedi. de kanı oynamıştı. Hilseyı!'-1 

Koca Yusufu Geliboludan ça- sırtüstü yere vurdu. Zavallı HU.. 
ğnın1~ıardı. o devrin en meş. seyin, kollarının üstüne düştü .. 
hur pehlivanları çok yakında !ki kolu birdeıı kırıldı. 
Geliooluda büyük güreşler ~'L - Vah Hüseyin \alı ... Eski-
Pacaklardı. den bir koll!lldan muztaripti. 

Koca Yusuf Geliboluya git.. Şimdi iki kolunu birden kay-
ıneğe hazırlanırken, bir gün betti demek?! 
Yakacıkh N'C'dim Beye rastla- - IESte o giindenberi evimde 
dı. çıkıkçıle.ıııı ledavisi alt~n~d.'~·· 

Nedim Bey, Yusufu Sirkeci- - Na.stl ... :)iıeşti mı n · 
de Hocapaşa.da bir kahveye çe- Nedim Bey teesslirle başını 
k~k• ~~: M 

- H"'" şurada biraz llf ata- - Hayır, gün geçtikçe agır. 
ıım, demi!jti. ıa§ıyor . .Artıı~ n:isoy/nden ha-

ve-::ı~.sut. l,·edim Beyi çok se- yıry~:f ~~"'ha~~lmca bey_ 

Nedim Bey, lstanıbulun ta- ninden yıldırımla vurulmuşa 
nmnuş simalarındandı. GUre.,_ döndil: 
çileri daima. himaye eder: şura.. - Keşke bir bUyilk doktor 
da. burada güreşler, milsa.baka- çağırsaydınız.. 
lar tertip ederek, yeni • yeti§ell - Çağırdılt. Kollarım kesme.. 
genı-'ere gUreş merakmi aşıla- ğe kallct:ı. Hüseyin razı olmadı. 
ına~ r,alıcın-dr. Çıkıkçı dn usta bir adamdır .. O 

l<ahvede konusuyorlardı: da. muvafık görmedi. 
- Yakacıkta yeni gilrecıler - O halde neden iyile.smedi 

ha.zırıa.mnğa niyetiniz var mı? hala? 
- ~ilpres:z, fa.kat, bu sefer - Kangren oldu diyorlar .. 

Gelibolu dönüşünde bfiyük peh. Bilmem ki lmrtulı:ı.cak mr? 
Yacağ>m. Elimden zor kurtula- Nedim Bey nyağn kalktı: 
caksmız. - Buglbı Yakacıktan Hoca. 

- lstanbulda. bir iki senedir paşaya onun için indim. Bir o
Uvanlanmızm hepsini yakala- peratör alıp götUre~~im. 

nkönce bu ·inanışı halkın ka- - Aman. ben de beraber ge-
damakıllı lbir orta lb:t.~ pehli. leyim. Hüseyini görmeden du. 

••an çıkaramadık. Herkes, ya. ramam. 
pılan güreşlere danışıklı diyor. Ve kendi keııdine mırıldan .. 
fasından silmeğe bakmalı. dı: 

- Ben <l.~ bu fikirde inı.; Yu.. - Bu Ezineli }'aman bir a-
sur pehlivan! .. dammış be! K1rk yr'hk arkada.. 

Bu sene biitün ınenejerJerle şmıı mahvetmiş de'-'('ne ... 
temas ederek, esaslı bir teşkilat Kahveden çıktıl9r. 
yapmak istiyorum. ( Dooanıı var) 

Kücül< .. hi~aye 
Bir.v başka niyetim da.ha var: 

Bu ugurdn vticudUnün herhan. 
gi bir azasını kay'bederek sa.kat 
kalmış pehlh·a.nlarnnıza da yar
':!Jrn etmek çarelerini a.rayaca-
gım. Mesel~. şu senin ook iyi Patrı"cı· ı:ıehı"r haricindeki bir 
arkad Hfu · · "k' ' ~ koı ~ın olan w seymın ı. ı kaç evi geçtikten ~vımı. Jeımr 
k" .u bırden. ~ırıldıE,'1 halde, h~ç 1 parmaklıklı i,a.pıum öııuıı<le o-
ınıse kendısıne. yar~ et.mi- tomobllden indi. Mchı.r..ph bir 

~or. Zavallıyı bır~ .~nımamış gece idi. Etr.:-.fı yü'n;ek duvar. 
e bu tanışıklık yıizundeıı hl. farla çevrilmiş büyilk bir bina 

tnaye etmemiş olsaydım. sokak- gördü. Demir pnmaklıklarm 
ta ~alacak.tı. . üstündeki ıovnaaa ·•cmre ... ı ak -

Yusuf bırdcııbıre şaşırdı: liye h., ... ta.nesi yazılı idi. 
Ba - Ne diyorsun, Nedim Bey? Patrlci şofÖre para verirken 

. ndırnı3;1ı Hilseyinin iki ~olu düşünüy~rdu: 
b!rden mı kırıldı? Halbukı o; "Kontesin d.1vetini J·abul et
b~r k?.lundan c9la.k kalmışk~, mekle iyi ıni j'apum ıwıki... 
~r ~ bir.den.bire ~k~k k~ı- neyse .. saat on uir! Aı saat ça-
6' yerıne gwnuş \C ıyileşm~~· lbuk g~"Cr; hem bu suretle ka. 

Nedim Bey içini çekerek 50- dmm arzusu da yerine gelmiş 
Zlhıo devam etti: . . olur.,, 

- . Ke..,ki o çıkık k~ık. yerı. !Kontes, ÇOA i_y i kalpli bir 
ne gırmeseydi de, Huseyın bu kadındı. YegC.Ue isteği de in. 
hale düşmeseydi. sanların hastalık ve sefaletten 
tı. Yu.,uf merakından çıldlraco.'k kurtulmasıydı .. Burnın _için bir 

çok hayır mue:se~lerme yar. 
dun etm~. delher C\'ıni hima
yesine almıştı; her sene, in. 
sanlara zararları dokunmayan 
delileri eğlendirmek gnyc.sile 
bir balo tertip ederdi. Lakin, 
delilerin aı asında 1•rkekten zi. 
yade kadnı bul~uıduğu için bi_r 
kaç kişi de harıçten davet edı
lirdi. lşte Pntrice, bu davetli
lerden biriydi. Fakat, konte
si k.mnamalr için düşüıuneden 
kabul ettiği bu d~Yetin nki:?;
tinden endişe etmıyor da degıl
di. 

- Hüteyini bir nydır gör
ll'lUyorı.un, Nedim Bey! Yokss 
ZS.Vallmm basına bir kaza mı 
geldi? 

h 
- Öyle ya. Son vaziyetinden 

aberin yok mu? 

h 
- Hayır. Vallahi birşeyden 
aberiın yok. • 
N°edim Bey anlatmağa 'ba.ş1a

dı: 

- Bir akşam Ynkacığa. uğra.. 
~ıştı. Bizde de Ezineli Mustafa 
lSlninde bir pehlivıı.n vardı. HU
seybı bınıu görünce, gözüne 
~tirmiş olacak ki. bana: ''Ya
l'Itl cumadır, Nedim Bey! dedi, 
~ava güz.el olun;a, kahvenin 
onUnde F.zlneli Mustafa. ile bir 
gUreş yapsak.,, 

- Ben Ezineliyi tanrmıyo. 
tııın. Hüseyinin ayarında mı? 

- HattA Hüseloinden. çok dn
~a hafif bir pehlivandı. l.s:ran 
~rinc Mustafaya söyledim .. 
~bul etti. Ertesi gün de havn 
Çok güzeldi. Çarçabuk (güreş 
V~r!) diye ağızdan yaptığnnız 
bı: iifın ilz~rine kahvenin önü. f 1<JtE>rUc"le doluwr."1işti. f. h, 
·~~hD:t be91do oldıı y.:ı.. Hüse
Y.nı~. U.."1Ul zaman gllre<::mediği. 
lli du.şunnıeliydun. Kendi<:i ı&. 
rarla l~yince. ben de Jıazır. 
anrrıı!';tır dıy<'rek, gürecıl'crine 

Gardiyanı to;kip ede~ek. balo
nun yapıldığı salona gırdi .. Ba
lo, hastanenin yemekhn.nesınde 
yapılıyordu. Tango bitir.ı::e: .ııcr 
kes salonun etrafma dızılen 
sandalyelere oturmııqtu. 

Patrici, 'büyük bir heyecanla. 
salondaki insanları gözden ge
çirdi; ve baloya iştirak .edenle
rm deli oldul.larına kanı oldu. 

Bazı davetlilerin halleri ha.. 
kikatcn garipti. Birib:rieı:!ni 
sert sert SÜ7'ıi.:ktcn sonra yuk
sek sesle konu~n v!ı b.,eJıyor. 
lardı. Salon<lıı buyuk b"r gayri 
tablilik ol'l"'.,1,1-ı ·~rabt>r deli. 
lerden b0 klen bilen je:tlerle 
k:th'l hktıın !'cer yoltt11. 

Patri ı, . rılon~ girm kte te. 

s o r Yenı telsiz istas-
B~tt;Yapıla~k Y!~~~~~u~~1~!~~ 

1 k maçı Ankara ve !stanbulda bulunan 
1 arı telsiz merkezlerinden maada İz· 

mlr Van Erzurum ve Diyarba-
bta.nb11ı Futbol A,janhğmdan: 

10/llılHO 'l'JU!İHİ1\l>i!; YAP.1.LACAn: 
L'lli l\lAÇLıUU 

Fcnerbahçe Stüdı: 
Topkapı • AJtıntug saat 11 
Fonerbahç.c • IsUınbulapor •• ıs 
Vefa • Deykoır. ,, 1!5 

Şeref Stadı: 
Bcşllttll§ - suıeymanJye .. 18 
Galo.tasnray • Bcyoğluspor ., 15 

Anııdo!ıılıls.ır Sııhnsı: 
Rumellblsar _ Beylerbeyi ,. 11 
Anadoluhlıınr • Alemdar ,, 18 
Hııaı • Anadolu ,, 15 

KaragUmrUl• Sa}ın!öı: 
Davutpl!.§a • lııUkll\1 
Doğuspor · Dcmlrspor 
Elytip • J{aı Unırilk 

" 11 
" 13 
.. 16 

Sinema ve tiyatro.ar 
Şelair Tiyatrosu 

Tepebaşı Dram 
kısmında ak~am 

20.30 da 
BİR ANA 

• • • 
htıktAı Cadde 1 Komedi kısmmda: 

AJ<-.ıun 20.30 da: DADI 
--o,---

Raşit Rıza Tiyatrosu 
Deyo!f;lu UaH: Slnl'm.<ısmd:ı 

Puıart~I • :>!.lı ,\!, • nl:ı.rı beklenen 
cllC'r: (Al\.'tOI~ KİN) 

----<~--

Türk Operet Heyeti 
Bu akşam KndıJ.öy Opera Sincm:r 

ıntla U!>13.l1 Muhlis Sııbah.attinln iki 
büyUJ;: Meri: ı - m.•rem • Aeh, ı -
l:fenln A kı. 

--0--

BevoP,lu Halk Sinemns1 
Bugiln: 1 - ~flıw adu.•m Tilrlt~. 

2 - Kıuı ıl.:mısı: füınl<ll, 8 - LUkL 

Altın Fiyatı 

Dtin, altır fiyatlarında 30 ku· 
ruş kadar d" 'llik!Uk olmn~tur. Ev· 
velki gUn 24,40 ile 24.45 lira am
smda tal nvvlil eden altın tutan 
dün 24,10 liraya inmistir. 

Askerlik Hanı 

, • k 
kırda blrcr telsiz uıtasyonu .ur-
maya knrar vernıiştir. Üçer. kilo· 
vat kudretinde olan bu telsu la· 
tasyonlan, hem alıcı, hem de ve
rici hizmetini göreceklerdir. Bu 
istasyonlardan her tUrlil ahvıı.lde 
ve yurdun bu kö~elerindc vuk~a 
gelebilecek ·herhnngi bir hAdlse 
akabmda, bu hadiselerin alınacak 
tertibat ile radyo ile verllıneıılnde 
istifade edilecektir. EilAhare bu 
merkezler, yurdun baııka vilayet
lerinde de tesis edilecektir. 

-<> 

Ankara trenleri dün 
geç geldi 

Dün sabah, An.kara trenleri 
iki saate yakın bir rotarla şeh
rimize gelmişlerdir. Her gün 
7,45 de gelen Ankara konvan. 
siyoneli 9,50 de, 8,50 de gelen 
ekspres de l O da Haydarpaşa 
garına muva alat ctmi~lerdir. 

Rotarın. herhangi ibir arıza_ 
dan ileri geJmediği anlasılını§ _ 
tır. 

Belediyeye ait 
muşambaları çalanlar 
Taksim kışlası yıkıldığı sıra

da, belediyeye ait dfr::eme mu. 
§ambalan ve sair mobilyaları 
çalarak satan Moiz. Vasi! ve 
İspiro, tevkif olunmuşlar; ye.. 
dinci sorgu hakimliğine veriL 
mişlerdi. 

Sorgu hakimliği hırsızlar 
hakkındaki tahikatmı bitirmiş 
ve hepsi hakkında ceza isteği 
ile kendilerini altıncı asliye ce
za mahkemesine göndermiştir. 
Yakında muhakemelerine basla. 
nac8ktır. 

Cerrahpaşa çamaşırha
nesi Salıya açılacak 

Cerrahpa.şa hastanesinin yanm
Emlnllnll Aa. ş. den: da yapılan Mıi mutfak ile çama
Şubemlzln 4/1264 kayrtlt LV. TOM. !}Irhancnin resmi kUşadı bugUıı ya· 

SUleyraıı.n Oğ. Şcvltet <3so39> 61177 pılacaktr. Vali ve belediye ""is\ a-
smısmda kMıtlı TBB. YZB. Safvet &'-

Musa Oğ. tı rahim l / 322 masmd!ı çılma mera!'iminin gelecek salı 
· j'ıUı p :;adcı TG e Oğ HU· ünü :rap:ılırlasını .muvafık gör· 

seytn Hikmet (280154) TBll. TG:M Kc· mtıııtUr. O gtın şeltfr mccllllI fçti· 
rlm Oğ. Mahmut .hlnnnvgat c45o7o> mamdan sonro meclis azalarile 
Makine Oııteğmcn Arlt or,. Boc:'lll 821 . 
!stanbul (l895) acele §Ub yo mUra· ı birlikte Cerrahpr. a.rn. gidilerek 
caaUa.n. resml kUşad y:ıpılncaktır. 
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lngiltere e 
boş varil 

iki bin 
eldi 

İngiltereden gelen e~ya. ara- luğu dolduracakla:rdn' •. 
sında, 2 bin boş varil de bulun.. Bu cins malların lngilterooen 
d~ğu haber alınmıştır. Bu va - ithali devam edecektir. lngil
rıller, piyagaya çıkarıldığı tak. tcreden gelen mallar arasmda 
dirde bilhassa benzin ve müş - 35 ton nnilin bulunduğu da ha. 
tekatı tevzii Be reytin yağı sa. 1 ber verilmistir. Anilin m~
tışlarında mlihim kolaylıklar el. cnt sanayiinde fevkalade ihtı. 
de edileceği şüphesimir. yıı.ç hissedilen bir boyadır. 

Ayrıca fngiltereden 20 bin Bütün bu ~allardan b~?lCa, 
5and•k tenc!•e lnv1ı-ı r;<'tmi<ıtir p0 lt y<ıt· nrı n !ldxr gclecegı de 
ki, bu mallar da seyyal ~ya ha r almmı tır. 
alnn satımında miihim bir boı::. 

Belediye muhasebe 
kursu 

Beledive muhM bP memurları 
için altı ·av evvel bir kurs açılmL5· 
h. Bu•ku~a dfvnm E>denlerin dip· 
lomaları bugunlerd · rn1i ve b le· 
diye rcirl Lütfi Kıt dar taıafmclan 
verilecektir. 

---o--
14 yaşındaki katil 

tevkif edildi 
BirkaC' htıftn evve'. Perşero -

be Pnzm1n:ı:ıa. fıı mcı Mehmetli 
kendisine tecavlizde bulunmak 
istediği için öldüren 14 yaşm -
~ S_adullah, dün adliyeye ve. 
_::lmış, yedinci sorgu hakimli
ı:uıce tevkif olunmuşh'r. 

r "' " ....ur yaralama 
Ewelki gece yarısı Küçük

pazarda garip bir yaı alama ha. 
disesi olmu!}tur. 

Fatihte Oıi.açeşmcde oturan 
seyyar boyacı Ali ocrlu Musta -
fıı. evvelki gece saat 12 de J{ü. 
çükpazar ca.ddesinaen gecerkcn 
Kadri adında birisine rastla
mış, kendisinden bir sigara is.. 
temiştir. 

K8:d!'i tanımadığı bir adamm 
kendısınden sigara istemesine 
kızmış, tera cevap vermfR, Mus
tafa ~ buna karşılık verlnc.e 
ii2.erine atılmıştır. Kadri yer. 
den kaptığı iri bir ta la Mus _ 
tafa.nrn ba5mı yarmış, sonra 
k!cmak istemiştir. 

Fakat Mustaf anm iniltilerine 
yetişenler kendisini yakalnmış, 
baygın bir halde olan yaralıyı 
da C'kTa.hpaşa hastanesine ya.. 
tırmışlardIT. 

İktısat Velı:ili 
Ankaraya gitt}. 

Bavramd<ı selıriıniz gel n 1k
t at Vekili Hil n ı Ç · ... dUn ak· 
:un! i ek pr le Ank ıa)u nvdet 

clml ti1". 

üazetedo çıkan bUtllD ya%! ve 
resimlerin hukuku mahfuzdur 

AIWI\"E TARiFESi 
Memlclcet .Memleket 

iç.inde d.ışmdıı 
Aylık 9.3 165 Kr. 
8 8) lık 2f;0 f24 " 
0 B)lık 475 820 ., 
1 ytllıa{ 900 1600 .. 
Tarifeden Balkan Birllği ıctn 

ayda otuz ku~ dUgUlllr. Posta 
birliğine gtrmlycn yerlere ayda 
yetmi~ be§cr kuru§ zammedilir. 

Abone kaydını bildiren mektup 
ve tcl,,.raf tıcrctlnt abOne para.sı
nın poatn veya banka Ue yollama 
llcretınl ld re kendi üzerin• &Ur. 
TUrl.l.)cnln h r posta rocrl;~de 

\ Al il"n abone ya1,ılır. 
Adres deCiııUrme Ucr U 23 Kre. 

il.AN UURETU~Rl 
'Nca~ t h nlannm snntlm • sa 

tın sondan itibaren illin eay!ala· 
nndn 40, iç nytalarc:. 50 kuruş. 
dördı.lncu yfad:ı ı: ıkwcı ve 
U;UncUde 2. b!rlncldc 4; ba~lıl• 
yanı kesmece 5 liradır. 

BUyU c, çok de\ amlı itli --ıt. 
re111tll ti n v .. nı re ayrı ayn in· 
dlrmcıer ynpıı·r. Ke.srr.! ll~lnruı 
suntım s un 51.1 kur~l ır. 

Tıl'm1 ın•ı!- tte Olanı~ ın 
ti llc;ül, 11 l\nl r 

mr dt·f l 3 '· iki dc!s 1 51ı. ıı: 
detııaı 60, dort defası 71J ve n 
defası 1!50 kuru tur. 

-Anırnra 6-tl-94J-

eliler e ıinde bi"r balo 
ÇEKLER --

1 sterlin ü.2.ı 

100 llol:ır l ...... \1 

103 Frc. 

reddüt cJiy,..,rdu. rontos kendi
sini gör •. n~e, de. lınl yanma. ge.. 
lerek: 

- Buvurunuz .. Mö3yö Patri
ci · dedi. Devctirn i kabul etmek. 
le' beni ne .hadar sevindirdiniz 
bilseniz .. Ka valyenliz de çok az.. 
Bana biraz yardım ediniz; öy
le sevimli kadmar var iti, dans 
etti~in!z za.mruı on1nnıı deli _oL 
duklarmı aı lamnr...ı.za asla. ım. 
kan yoktur. Bir aralrk davetli
nin kulac;ma fısıldadı: 

_ Ya ~ız . snlrm .. bu zavallı. 
lııra hest1lı'danPdan ibahsetme
viniz .. l:'e!kı asaplarını bom
~ak tir hıldi~ye sel ebiyet ver
mi~ oıu~unuz. AffMe:-silı~z.. S~
zi valnız b:rakıyorıı>:r., bıraz 1-

şna var. 
Kontes uzaklnşınca, cazın 

kıvrak nn-t,'Tmcleri çiftleri d~~ 
dilrnıeğe b .. şlam1tttI. Pa.trtcı, 
düşünmeğe ba~ladı: 

- Bu zwrolh kadınların de
lilik derecelerini nasıl tahmin 
edeyim? İhtiyatlı dnvrruımak 
şartile tecrübe etmı>kten baf;}ca 
çare göremiyorum. • .. 

Dans ctmiven knamları goz 
hapsine alm"'ıştı. P,.u kadınların 
içinde, her türlii deli mevcuttu. 
Kimisi; keı"fü kendin~ konu'lu -
yor .. kimisi· vUzünU buruştu -
nıyor; ka-şl~rim oynntıyor. Ba
zıları da, suratını a~ı~. dans 
edenleri sc~fTediyor; ve kimse i
le konıırmuyorlardı. 

Bu kndmlann bir tanesi fev. 
kalade !,iizeldi. 

Genç kadının dekolte elbise -
sinden mat ve beyaz kolları gö. 
zükilyor:iu. Sirh buklelerin al
tındaki ela gözleri, ince ve dUz 
b~~u .. ilc .!~ü<:üJ.: ağzı, yuvarlak 
yuzunu guzr•tı :tirivor; omuz.. 
larmın armonisi j.!Öze carpıvor
du. Velhaml r,üzel kadının her 
yerinde letdet ıı:ıcvcuttu. 

Pntri .. :, C!'"nr kn(l,:rı., E'niisc 
ııa etrr ını s!ızar Mwnü f'"'r!"et. 
mi1tl. ı-cndi k~,.,,lir:P sövlenrli: 

"B5y'e 'bir CE\\ herin kenarda 
bırakılmıu::ı, bu bicarenin cok 
tchlikC'li bir deli olma ıruı drla-

let eder. 'Kim.bilir .. bu dilber ka 
dın, delirdiği zaman belki de 
bir canavar ke3ilir.. Fakat her 
şeye rnğmen beni cezbeden yal. 
nız odur.,, 

Kadına do ';ru yürtidü. J{adm, 
adamın kendisine yaklaştığını 
görünce, korkunc b" kı~1arile 
gö?.lerini gö: :erine dikti. PatrL 
ci, hiiyilk bir Urp<'rti icinde mU
tcreddit adır.llarla kadının yanı_ 
na gelerek hafifçe eğildi: 

- Madam! .. 
Gilzel kadın: 
- Matma?.el.. diverek ada.

mm sözlerini tıı.sı ih ~ e-tti ve il • 
mitsizliğin vere" F•i bir telaı;Ia 
derhal ayağa kalktı. Yanakları 
kızarmıetr. 

Patrici, lrndnn nngair ede. 
rek, pamuk kain. yumuşak e _ 
lini de büyük ir tatlılıkla avu
cunun arasına nlrncn. vUcudü_ 
nUn ter içinr:le lmldığım hisset. 
tı. Bir tek kermc talı;ffuz eL 
meden dans ediyorlardı. Ayak_ 
lannı mUziğe uvdurmakh asla 
sıkıntı çek.Memişlerdi. Yalnız, 
kadının. anı1a smı.'1a b:u:mı çe_ 
vircrck keuıicıhe atfetti'!! gny. 
rl tabii bı.l<"l'ılar asla gözünden 
kacmıyordu. 

Bir aralık, uansın bi hı.vetin. 
de kesbettiıa'f itimadın va\·aş 
yavaş zail oldl'~nu. hattfı .. ne_ 
redeyse pandomin8.J"m kopaca.ğı_ 
nı hissediyorrlu Konm;madan 
dansı bitirdiler. Kadını yerine 
götürdil ve ltib-ır bir tavırla se. 
ıamladt. GU7..el k dmın yüzün_ 
de kiirük bir tı:•-ı-es~m belir_ 
roişti. Bu vazivet karşısında, 
kendisini topaTlayan Patricl. 
büyük bir tel.'.lrla konuşmnğa 

b~lndr: 
_ Doi!rusu .. fevkalade eiizel 

dayıcı e'i·,.o~ııruz. Gelecek dan. 
sı dı. b""~ 1Utfe·1Pt'Seniz ... ken _ 
rı:rııi l'<tr ivn,. ~d 1edecei!im. 

Kadının yüz.indeki tebessüm 
eılinmişti. Fakat kücük bir te. 
rcddütten sonra başını hafifçe 
eğ<'rek: "evet,, demek istedi. 

Milzik başlar başlamaz, Pat. 
rici, kadıua doğru ilerledi ve 
ilk danstaki soğuk muamele i
le karşılaşmakta gecikmedi. 
Dansa başladılar. rı{adının ibiraz 
da.ha serbest hnreket ettiğini 
hissediyordu. Yalnız. gUzel ka. 
dm başını ~virince, Patrici, o 
sert baltı§lann karnısmdn. ne 
yapacağını ~ınvcrdi. 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
ıoo 

Llrt't 
ts"lı:rc Frc. :w.ı:sw 
1 lorbı 
llıı.)J mar 
JMJ;"o. 
Drntcnl 0.9tt'J5 
J..1nıı 1.6225 
Çek ltroıı .. 
Pctotn ıs.oo 
7.lo ı 
Pen 6 :26.5821' 
Lcv 0.8%2.'i 
Ulıınr 8.176 
Yarı Sl.1875 
İ6Yf"'Ç Jtronn 81.00~ 

Bütün cesaretini toplayarak 11 .. ...:.;:.;......;.;;;~;,_----~:"':":'~I 
sordu: Aıtm 2.ı.10 

100 Rnbll'I 

:-- Müsaade ederseniz.. kendi- - Esham ve Tahvilat 
mı takdim edevim: Patrici TaJniUıt u ... rını- :r.ıoınn~fo 
!\fon bron.. w cılnuımı!Jtır. 

d
. Kadın, yava~acık cevap ver
ı: 

- Diyan Morel.. 
- Tan1c:tıtımıza <'Ok mem-

nunum ve fl:z; d:ıima görmeği 
arzn eı'l"yon•m. 

KA.dın. titrek bir sesle hay. 
kırdı: 

M - İmkansız .. imkft.nsız oldu
gunu t>ekaıa biliyorsunuz.. Bu.. 
nu aklınızdan çık.arınız .. 

..Bu sözler o kadar sert ve 
Ytıksek bir se.~ıe sövlenmişti ki· 
Pat· · • ' k _rıcı, g-e!l.G kadının bu hare. 
etırın"ıı Url{tii ve ioılrqııdalTil 

çıkacağını hisseder etmez sözü 
kısa kemıef'i muv!) fık huldu. 

Birkıı." rl~ ·ikP ., nrn, kedmm 
asa_bı rlii7R1,.1i""t· Dıı.rıs da lıft<li
sesı:c: olarak • itmisti. Adnm, 
k~drnı tekr~ r .. örme1c istedi"ini 
sovlemekle deliye nıiiU>ma.di su
rette lıanqe(lprıı«ini lıatırlata. 
rak sinir1etmic:ti. 

sabi halden eser kalmamı~tı. 
Patr.ici, delilerin ara.smdn. bu. 

lunduğunu unutarak balonun 
bitme saatinin yaldaştığmı te -
cssUfle düşünüyordu. 

Kontes, balo bitmeden evvel, 
genç ndamıu yanma. gelerek 
sordu: 

- Bu biçarelerin nrasında 
canınız sıkılmadı mt acaıba ? .. . 

Patrici, malfun.at alabilecek 
birisini gördüğünden pek çok 
memnun olarak güler yüzle ce. 
vap verdi: 

- Mütemadiyen bir deli ile 
d..ıns ettim. Kndınm nsnbi hal. 
lerini farl·f'ttikce, tC'hlikeli mu. 
havereleri n zarı itibara ala _ 
rak az konııştı m, çok eğlen
dim. 

- Ya.. öyle miJ. Bako.lmı 
kiminle dans ettiniz? Gösteri-
niz bana ... 

. Patrici, bundan böyle, bu gi- Patrici, güzel kadını göste.. 
bı tehlikeU t>ııhhıleri nrnıadan, rincc, 'Kontes tir kahkaha ata. 
f ev kala.de gilzel bir kadınla rak: 
dans ctm~!n 1.evkini tatmak. - Diyan Morel yeğenimdir; 
la iktifa c>tı'!leğe lrerar vermiş. ve deli değildir, dedi. Eğer sL 
ti
1 

· Bu nefis yaradılıı:ım ad1m • ze ürkek ve ı:rn Ti tabii göriln.. 
arına ndırn uydurmak, onu kol. diyse.. hı>rh ı del( olduğunu.. 
l~n nrasrnaa hl~"etrne ·, dPlile. zu zan.nettirnn<'I n fi~ gelmiş· 
rın. arasmda g~en bir gecede tir. Geliniz.. f rpridmlzI ken_ 
Umıt edilmiyece t kadar mUs- di!!fne anlata.1~ • 
tesna. Qir <-mence saytln.maz Üç ay sonr · Patricl lıı!o.n. 
ntıydı?.. brön ile Diyıı.n Morel evi~ 

Artık. durmadan dans ediyor. tiler .. 
ln:rclı. J{ndrndn biraz evYclki a.. 1 Ç'.c'vİrC'n: Cm>eıd 'l'evfik Ett80Jt 



e - io&li ., IKIRdildJlillk lMO 

8~anld, ----·..:öiiii--------------· Herkes bilhas~a çocuklar tarahndan-alınmasa aavet 
kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanlanna 
kar~• •ayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve Küçiiklerıle 
sebeb ofaeağı tehlikeler goz o:ıiıne alınarak solucan hastalıklarında bunu 

kullanmaları i:avdalıdır. 

Hekimlerimize ve ~atkımıza tavsiye edilen bu 
"nüstahzar her eczanede bulunur. 

J-<utusu 20 kun.ıştur. 

'~ .. i . ... . . , ~ >. , ~~ . ... • . . . 

•~yanlarımızı aylık ozıntllerlnd•• 
h,. . 

Kurtaran gayet sı •11, ufak, yumusak ve en ınce 
elbiseler altında bile belli olmıyan 

FEMiL ve BAG~ 
Yenı amb3Hl.j ve daha mUtekA.mil bir tekilde 8 ilk ve 12 llk kutuıard:ı 
yeniden p!yaı;; ya Ç kmıştır. Eczanelerde, tuııatlye ve partUmeri mağazu 

larmda ve kadın berberlerinde hlzmeUerine hazır olduğunu arzederlz. - . ·\.. -.·~. .... ~ 

' ,....... 
Devlet Demiryollan ve Limanlan 
~işletme umum idaresi ilanlan 
Muhammen ı ıı '000 (Oııbef ti J) lir& ol&ıı 1000 ton yükaek evl&ft& 

~emff kır.,· l.3 1111940 ÇJ.l"f8Dlıı., günU -.at 15,30 da kapalı urt ulU.IU 
Be Ankarada l dare bmas:nda satın almacaktır. 

Bu ife girmek 1.suyenlerin 1125 (Bin y1lz yirmlbq) ll~ muvakkat 
tıemJna.t ile kanunun uıyııı ettiği vesık&lan Ye teklltl~ aynıl'l!n &allt H,30 
a Jradar komisyon relsli[,1ne vermeleri Jlzmıdır. 

Şartnameler parasız olarak Anknrada Malzeme Dalrealnden, Elki§ehlrde 
ldMıw mafaza.ııındaD dağıtılacaktır. ( 10341 ı 

Bilecik Vilayeti Daimi Encümeninden: 
vna.yet hızmetinde ınınanılm&k tızere .. kullanılmış arız.aaız 939 mo. 

Hi bir ad t Şevroıe binek otomobili paar1Jkla satm almacaktır. 
Muhammen bedel a.zaml 2ı500 llradJr. 

thale ı 'Ul.940 ça.rpmba gilnü •at 15 de VllA.yet dalmt enci.lmenince 
toplanma od:ısmda yapılacaktır. 

I~aleyf mUtealup teelim ve te.enttm muameleaf yapılacatmd&n muvak. 
kat temınat parasına IUzum yoktur. 

Bu ınod 'l ve evsafta otomobili olup da •tmak 1.lteyenlerln otomobll. 
ı lyle birlikte ıKlzQ geçen Dıale A&t1 amanmda dal.Dl! eneUme.nde hazır 
bu unm tarı. (10392) 

ls~~n bu) S\eı_ed ~y••I'. 
ııanıar 

1 ıhttdn Jlk 
hc>di'll teminat 

849 oo 63,67 Belediye d&!re n mtıeaeeeleri tçtn llmeeak 51 adet Mlıa. 
700 2iJ 52,52 Haatahanelerle 81lıhl mUeeseeeJer 1ht1yacı için alınacak 

muhtelif kuvvette 2502 adet Elektrik AmpWU. 
1400,00 105.00 Beykoz ağaçlama tıdanlıtı için almacak 10.000 kfto Arpa 

ve 10,000 kilo Baman. 

1809,10 135,68 İtfaiye ve dlter motörHl vtıMll tc1ıı almac&k 20 lıtalem 
boya ft boya ID&blemeel. 

Tahmin bedelleri De Dk tenı!nat mBrdarlarr yuk'U"aa yum Jile!' ayn ayn 
açık ekaUtıne~e kontılmtl§tm'. ~ler Zabit Ye Kuam.el&t KOd1b'fl11U 
kllemlnde görWecektir. lbale 22/lınto Cuma gttntı aat H de Daimi EncU· 
mende yaptlacaktJr. TalJplerln ilk tıamiıı.at makbuz ....,.a mektuplan w 940 
yılma aıt Ticaret Odam veaikalarlle Dm.le g1lntl muanen .... tte I>abnt ıı:n· 
cGmende bU}uDmalan. (105154) 

latanbul Elelıtrill, Tramvay ve Tünel lılel
meleri Umum Müclürliiiünden: 

ı - Jı(aftUt nÜI'".,... ftglıae 100 çift ntmım eld1'V91d puarlıkla •tm 
•'me=ırtır. 

2 - lCUlltme 16/ll/UtO O- ganu, 8a&t 15 de Metro Hanmm • ı-"4 
katında yapıJacaktır. 

! - Muvakkat teminat Dl&ktaan 50 Ura.dır. 
4 - bteklilerbı paracz Olarak verilmekte olan taraıameıen ıe"azım· 

dan aımaıarr ve kanuni "eafkal&n "e muvakkat temlnaU&n Ue ll&n edilen 
sOn Te -.atte komia7ond& hazır 'baunmaıan. 0°'33) 

latanbul Sıhhi Müeae..ı_. ..4rfntma ve Ek
siltme K omi&yonunclan : 

Bakırköy Akliye ve Asabiye Hutahanestntn 208 kalem naç ve ırifth1 mal· 
zemeııt kapalı zarfla eksiltmeye konullnU§tur. 

Eksiltme.si 8/11/940 cuma gUnQ saat 15,30 da Cağaloğlund& Sıhhat ve 
tçtımaı muavenet mfldUrlUğll btnasmda kuruıu komfayond& yapılacaktır. 
Muhammen fiyat 10.400 llnı, rııuvakkat teıninıu. 780 llradır. 

lsteklılcr prtnamt'alnl her gün komisyonda. CÖl"fbilirler. Iatekliler lNO 
vılı Ticaret Odası vcsikaslle 2490 S3yılı kanunda Y&zııı veaika.lar ve bu ip 
~ tc.r muvı:kkat teminat makbuz veya banka nıektubu Ue birlikte teklift 
iı ı.1 zarflannı ihale santlnden bir saat evvel makbuz mukabili komlayona 
vermeleri. (10282) 

P .................. ... 
V A KIT matbaası 

Kitap kısmını 
' . 

tanzım edip 
gen iden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, pzete .,.... ... 
Tabiler Damma dizii ileri alır. 

1 Vakn neşrıyatından : 
1 Seçme 
ı Hikayeler 

Dörduncü Kitab 

Hatıra defteri 
adıy1e neored1lcı1 

Bu Kitabda: 
Kenan Hulusi 
Hikmet Münir 
Yekta Ragıb 
Osman Cemal 

Muazzez Kaptanoğlu'· 
nun 'llkayelert vardır. 

12~ ~) ıaıık bu kıtabın kJ} 
metı JO kunıştur. 

Toptan yaş sebze 
ve meyva fiatları 

ıı-•S•ab•b•kmF~omobil 
LUtfkleri yeni, ekonomik, 

her ta.rafı sağlam ve .zariftir. 
Şişhane yokuşu bqmda Rus 
gara.jma müracaat. 

• 
Hal Müdürlüğünden: 

Hllde 138 numaralı aerginln mfuı 
• tecl.rf İmnail ·ı,ıer ve Naıırl Güney 
1 terki Uca ret ettiklerinden mumailey. 

hlmde alacagı olan müstahsillerin 1 ay 
zartmda müracaat etmeleri 

Naar!GUney • lşler 

l•tanbul Aallye Altmcı Hukuk HA· 
klıııllğlndf:n: 

940/215 
Margaro tarafından kocası olup 

mukaddema Büyükada Çiçekçi Yalı 
sokak 30 sayılı hanede ikamet etmek· 
te iken ha.len ikametgtıln meçhul Ha
rilaoa aleyhine açılan boşanma dava· 
sınırı yapılan muhakemesi sonunda: 
M:Uddeaaleyhln evlenIJleııln kendisine 
tahmil eylediği vazifieri ifa etmemek 
malaadile karısını terkettlğl sabit ol
duğundan boşannıalanna ve çocukla· 
rı Nil,.:ı Staugoblunun \clnyeUnin ruıa.· 
ya tevdline ve on be§ llrıt Ucreti vek~· 
Jetle 108!) kuruş mll8arlfi muhıı.lteme
nın mildcieaaleybe tahmiline temyizi 

6/l l / 940 Ça11amba gUnU lııtanbul kıı.bU olmak tizere 18/ 101940 tarihin· 
Belediyesi .Merkez H~ !nde toptan aa- de ver!len hükmü gıyabinın on be§ 
t.ılan orta derecede ya~ meyva ve aeb· gün müddetle mı.nına karar veril iş 
ze fıatları: olduğundan mUdaeııaleyhln on bcı,ı 

1 
gün zar!mda mahkeme kalemine mU 

<'i?lisl Kııruı racaatıa temyiz talebinde bulunmadı-

Bamya 
8akızkabağı 

Fasulye "alı 
Fasulye Ayı.ıckadrn 
Fasulye Barbun~o kuınızı 
Fasulye ) e§ıl 
Domates kır 
Doınate.ıı sırık 
Scrnızotu 
Pırruıa 

bpanak 
Le.hıma 
KPrt\'IZ köl: 
Kerevıı. yaprak 
Havuç 
.81.iber dolmalık 
13uber ıııvn 
t,ata.tes 
Kcstan kabağı 
Bal ka.ıagı 
Soğan 
Patlıcan bal} 
Pıı.Uıcan ort" 
f'ıttlıcan ufak 
Pallıl'an bostan 
Hıyıır 

Karnabahar 
:Maydanoz 
~ereotu 
Pancar 
Turp kırmu. 
Turp bayır 
Üzüm Kü§küle 
ÜzOm Rualn 
üzUm Siyah 
Elma Aııuuıya 
ı:ımt ~9fbaıı~ 
Etmi t!ietıöıu 
Elma İngil~ t l'arakll 
Armut Ankara 
Armut Yat.Dl 
cm. kabuklu 
KUf111ula 
Ayva 
Nar 
Kutan• 
Kus yerli 
Umon ecnebi 420·!MM-876 
Limon yerli 100 
Portakal Alanya 100 
Portakal Alanya lllO 
Portakal lılenln adet 
Kavun Hu&nbey baş 
Kawn Huanbey orta 
Kavun Haanbey ufak 

•o 
13 
20 
12 
20 
12 

3.50 
:ı 

ıu 
7 
8 
i 
8 
5 
8 

lO 
H 

3 50 

• i 
1 
3 
: 
fl 
5 

15 
l 
l 
3.M 
1.25 
2.50 

15 
15 
10 
30 
~ 
ıt 
.20 
az 
s 

10 
5 
ıo 

8 
12 
75 

600 
200 
260 
200 

5 
30 
20 
ıo 

~ BôlmS 

Ahmet Akkoyunlu 
ra1a11m. TaltJnlıaae Palu No. t 
PUard&D mucla berstlD ... 111 

td .onra. Teletolı tOt"' 

Jtı takdirde bUkmUn katlvet keabet· 
1 mi§ sayılacağı ve lltım suretinin mah· 

keme dtı;anha.neaine aaıldıKt 1ır.n oıu. 
nur. (33964) 

U&kttdar Asliye Hukuk HAklnılı~ln· 
den: 

94-0/773 
İıımAll Sefanın Sultanııhmet Akbıyık 
20 nwna.rada aakin ?l:adidc aleyhine 
açtığı boşanma davası neUceslnde ta· 
rafların bo§&nmalarına H/10/940 ta
rthlnde karar verilerek sadır olan illi.· 
mm bir sureti tebliğ erlllmek iızere 

mUddaialeyh Niıdldeye gönderllml.ş ve 
ikametgAJn meçhul olauğundan b!IA 
tebllt iade edilerek na.nen teb1ığat ic· 
raama karar vı>nlerek tebliğ maka· 
mına kalm olmak llzere ilA.m sureti 
mahkeme dlvanhanc.ıılne talik edllmlş 
olduğundan key!ıyet gazete ile de Uftn 
olunur. l33958) 

( __ K_A_Y_IP_L_A_N_ / 

Adapazarı Emniyet Ba.nkaııiııdan 
ııahlp olduğum 2220 sayılı 7 /ll/939 
tarihli (850) liralık muvakkat htsa:ı 

makbuzumu zayi ettim. Yenisini çr 
karacağlmdan. eakl.ainln hUkmU yok· 
tur. Adapa&&n Mehmetçik Mahal· 

lealnde ölll Hakkı vereeelerln· 
cll!ll Yakup Ö~l.ttçL ( SS96Z) 

••• 
Tıb Fakültesinden aldığını bilviyet 

varak:amı zayt etUm. Yenlalnl çıkara· 
c:&#Jmdan eaklalnln hUkmU yoktur. 

tklnel Sütucetr 3186 numa.rah 
Necılp Dılnltotlo (18063) 

Göz Hekimi 1 
O-. Murat R. Aydın 

Beyoğlu • P•rmakkapa. imam 1 
aokd No: 2. Tel: 41553 ~ 
Muayene ~~ her türlü ıröz 
ameli,.atı hkara için para11z.. 

Sahibi: ASIM US 
Basıldığı yer: V AKIT Matba(l,St 

Umum neşriyatı idare eden: 
Refik Ahmet Sevengil 

Baş. Diş, Nezle, Grıp, Romatizma. 
ıV evralji, kırıklık ve bütün airıların~ 

derhal keser 
lcabmcıa günde a kaşe alınabll1r. 

rAKLfTl.ERtND&."li MJU'SINJZ. DER i'ERDE PUU.t7 lnJT1JIARI 
um.AJUA ISTl:rtNtı 

-, 
Türkıye Cumhuriyetı 

Ziraat Bankası 
Kuruluf' Tarihi: 1888 

Sermnvesi: loo.n1>0.oi>O Türk Lirası 
~ube ve Ajan~ n..ledi: 265 

Zirai ve ticari her nevi h~nka muameleleri 

Para biriktırenlere 2 8, 8 O O Lıra 
ikramive· Veriyor 

<.ıraat Baııkaııınoıa Kuaı"'IU'&lJ n tbbarwnı taarrw beaapıaruıae en u 
oo Urut tıuıunanaara eeDede •eda 091dleoell kur'a üe ... aıdllld 

p1a.n.a göre ikramiye dağıtılacaktır. 

' • • 
40 

100 
120 
1110 

Ade& LOOO Uraldı t.000 

• 100 • 1.000 
• uo • ı.ooo 
• 100 • '-000 

• 00 • 6.000 

• .. • •800 

• ıo • IUOO 

l.lnt 

• 
• 
• 
• 
• 

01KKA1': Heııaplarmd kl paralar bir tetıe letncıeı iYi llradao •ıtAIJ 
ıuşm1yenıere tkrıun.ıye çıktıgı tı&J<dlrae % 20 faztasıyıe vertıecekUr. 

Kur'alar eeneae • aeta: ı Eyıoı. l Blrtnc1kA.nwı. J Mart •e 1 Butran 

tarthlerinde çekUecektlr 

Kirahk kat ve odalar 
Ankara uıddesmın en mutetıeı yennde ıevkaıadt n 1. e1.retıı 

havadar ve aydınlık bu kat kiralıktır Aynı bınada ayrıca kıra ı~ 
odalar da vaıdrr. 

Vakıf c;ı:ızcte5.ı ldarehant>Sine müraraat 

• 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 31 / 10 / 1940 "azıyeti 

AKTiF: -· AJtm: a5&a IDlocram '1 814W 
BaD)mOt • • • • • • • 
O'fakJıll • • • • • 1 • .........., .............. 
~Unsa • ~ • ...,...... ............. 
A.ltm: ~ B:Dcıpam 1 211 199 
Altma tallvaı DlıQ _... • ........ . . ..... 
[)1191' ~ .. -- ...... 
b&)dyetu1 • 1 " • 

llMIDe Taıltt .... 
Denıbte edUeD nraJa •le• 
DqdJll • • 
KaınmG ••• ....,...... tınft. 

Dn BaslDe taratmcla dld "'" 
dlyaı • • • ,, 

...... Oh&mt 
~ Bea•de'' •• 1 

IDılaalll .. ......... •• o "' 

Dmdlte edf]q enala -.lrdl-
J'IDlD k&rflbtı .aam .. 
tanU1t ltSbaıl lu;Jmetl• • 
........ llıllam .,. 'bll9Gl&ı 

&......... -
AJtm .. dON a.ertne ~ ... 1 

101.012.889,54 

8.303.175,50 
2.121.376,88 

193.151.11 

l: 7.335.593,98 
' 

26.545.591. 76 

158.. 7 48.563,-

19.391.4 <:4.-

256.928.376,4.8 

I 

4 7.059.036,93 , 
8.277.057.57 

5.980.68 

·~ ~a.. ..... ...- ••• 
Butne,. l8llO No. lallnlDa ... 
..,.ıan aıtm karpldd:I ...... 

Ells8edU1&r • • • • • • 
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