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Büyük Millet Meclisi 
Yarın Açılıyor 

Milli Şefin Mecliste İradedeceği Nutka 
Büyük Bir Ehemmiyet Atfediliyor 

t ' 1 • 

J 

Yunan İstilası 
Hitlere 

Bildirilmemiş 
Berlinde Türkiyenin 

Müdahalesinden 
Endişe Ediliyor 

Stef ani Ajansı, 
Notanın Tasvip 

Edildiğini Bildiriyor 
Nevyork, 30 (A.A.) - «Nev. 

york Timcs~ ve Ncvyork Herald 
1 ribune» gazeteleri, Sofya ve 
Belgraddan aldıkları telgraflara 
atfen, Hitlerin, Yunan • İtalyan 
harbine bir nihayet vcrmiye ça· 
lışmakta olduğunu yazıyorlar. 

Nevyork Herald Tribune ga· 
zeteeinin Sofya muhabirine gorc. 
Bulgar siyasi mahafılınde beyan 
ediliyor ki, Yunanistanın istila· 

l 
sından Hitler haberdar edilme· 
miştır. Almanya, Yunanistanm 

ı ttalya tarafından işgalini endişe 
ile karşılamaktadır. 

MiDi Şef lnönü ve Vekiller geçit resmini ae)'l'ediyorlar 

~ -SG ~efoııla) - Meclisin g~.en <'elsesln- ram nutku irat edecektir. 
de~ vcrlldlği gfb1 teşldllit.J esasiye kanunundaki Milli Şefin hu nutuklarında iç 'e dıf ı>iyasctimlzc 
~te btnacn Bliyllk Mlilct Meclisi 1 lktnclUışrln temas edec-ekleri anlaljılmakta ,·e hu itibarla nutke 
lito taruı.ınde toplanacaktır. fe\kalAde bir eht'llllmlyet atfedllmektedlr. 

ller sene olduğa gtbl bu 8CDe de Mecliste Climhm· l lklncl~rin Şeker bayramına tesadüf etmel>te 
~yapılan ve yBpJlacak işler lıakkmda blr proe· ise de meclis toplantı!'lınr yapacaktır. 

Her Birimizin 
Can Borcumuz 
'tarih, yokuştu, inişli bir 
Yoldur. üzerinde bir düziye 
gidiş, geliş vardır. Mllletle
titı kimi iner, kimi çıkar. 

'<tıan: Ahmet Emin \'-ALMAN 

Yokuş yukarı çıkmanın ve· 
Ya yoku§ aşağı kaymanın 

etaba en çok ne ile alakası var~ 
·1 l!tıalc türlü türlü cevaplar ve· 
~1 cbilir. Hiç şüpheaiz hepsinde 

e a:t, çok isabet 'bulunur. Fakat 
t~ rnUhim amili ararsak 'bunu. r1lletin içinde; gönül rızasına, 
•naate, sevgiye, karşılıklı say• 

r}'ıı dayanır neviden bir milli 
lrlik kurulmasında buluruz. 
lı;tirnaiyat ıhoc.am Gidingsin 

•eaj hala kulağımda çınlıyor: 
~Bir nullctin 'hayatında e~ mü· 
. rn hadise, milli birleşme sıyase
ltı:ıde tam ıbir ahenk ve muvaze· 
h~~e 'Varmaktır. Jngilizlerin tari· 

ı l'lluvaffakıyetlcrinin sım, Nor· 
~l\ istilasından sonra milli ibir· 
diee Avrupanın diğer milletlerin· 
k en evvel varmııt olmalaxıdır. Fa· 
at her türlü dağılma istidatları· 
~~ karıı duran ve beka ve inkişaf 
)'11n eden milli birlik, yumruk· 
~~ e!de edilen mihaniki bir}ik ~c: 

dır. Bir millete benzerliklermı 
\"e menfaat iştiraklerini 1hazlı 2ir 
blıtctte duyuran, ferdi farklar 
t iltkında da karşılıklı ~ygı ve 
ctarniih temin eden nevıden şu· 

lıtlıı bırliktır. 
1 Dunya .buhranı karşısında yı· 
{" milletler görülmüştür. Başını 
~l'lla sokup kendini aldatanlar 

~o ··ı ttf :U tnüştiır. lptidııdan yayga~.a 
r· ııp sonradan çözülenler go· 
ıı........ k b" ilk ... uştür. Bunlara arşı ız 

d . günden başlıyarak başımızı 
t 'ırnıı. yüksekte tuttuk. Vakala· 
b~ sel halinde gelip çatmasını. 
'}'1~ 1 sürüklemesini beklemedik. 
t e§chbüsü daima elimizde tut
rlık, Cesaretle vakalara kar§ı yü· 
t~d~k. her icap eden dakikada 

Cümhuriyet Bayramı Coşkun 
Tezahürat içinde Geçti 

Yurtta Yer Yer Yaratılan Birçok 
Eserlerin Açılış Törenleri Yapıldı 
Ankara, 30 (A.A.) - Yur

dun iter tarafından gelen telgraf· 
!ar, Cümhuriyetimizin 1 7 nci yıl 
dönümünün büyük te<?:ahürat ile 
kutlandığını bildirmektedir. Bu 
münasebetle en küçük köyleri· 
mize kadar her yerde yapılan 
toplantılar, E:bedi Şef Atatürk'ün 
aziz habralarının anılmasına ve 

Milli Şef lnönü·ye kar~ı bütün 
milletçe duyulan sonsuz bağlılık 
ve sevgi duygularının ifade ve 
teyidine vesile olmuştur. 

Büyük şehirlerimizde kahra

man kıtalarımızın gençlik teıtek· 
küllerinin yaptıkları geçit resim· 
leri, halkımızın ordumuza ve 

(De\'amı: Sa. 4, ::,il. ı de) 

YATAN Kupası Maçı 
·----------------

Dünkü Karşı/aşmada 
Fenerle Galatasaray 

3 - 3 Berabere Kaldılar 
Bu Suretle VAT AN Kupası Maçı 16 Sene 

Evvelki Gibi Yine Beraberlikle Neticelen::ıi 

Fener muhacimleri Gala tuaray kalesi önünde 

B~a.betli karara derhal vardı~. 
b I~ bu imkanı veren amıl, 
..._ lıgiJnku milli birliğimizin, içti-
"''ilı" "f ·~ · İki ..nı .. ıdc klUbUmUz Fenerbahçe-1 nUnUn idaresindeki bu maçta tekım id .. atçı Gidingsin tarı ettıgı b ..... 

l' eaı §ekle uyıgun bulunmasıdır. Ga!atasaray gazetemiz tarafmdan I !ar k~ılıkh olarak şu kadrolarla d.· 
d lırk tarihi anlı sayfalarla dolu· orta·•a. konan kupayı paylaşnuık U- zildUer. 
lıı.ır. F'akat bugünkü şuurlu, haz- zere. dün Fenerba.hçe stadında kar- Fenerbahçe: Nuri - Orhan, Mu
lı'. olgun birliğe tarihimizin hiç şılnştılar. Ne garip teımdüfttir ki, 16 zatfer - Ömer, F..sat. Lcbip - Fik· 
ır d 1 B·· sene evvel olduğu gibi yine Yl'nişe- ret, y,..,ar. Melih . .Niyazi. Bnsrl. t evriııde varı amamııttır. u· ....,. 11n ta ih" . . b " ·kt" d"W · en mediler. 3·3 berabere kaldılar. GalAt.asaray: Hızır - Salinı, Fa-l'~k r ımızın ırı · ır ıgı 

1 •ek, en kahramanca kıymet· lki ezeli mkibin dilukil karşılaş- ruk - Musn, Halil, Eşfak, Recep, 
er ıtizülmüş, tasfiye edilmiş, ~ ması da her zamanki gibi alAko. u- SalAhadtiln, GUndUz, Bodurl. Gazan
~lııterek bir kan şeklinde mill~-ı yandırmış ve s_ahaya dört beş bin ki- fer. 
l darnarlarına yayılmıştır. Bu- şlllk bir s<'yircı kUtıe.cıl toplanmış bu· Bu sureUe Fencrbtıhçede .Melih 
il'4lı. ltÖni~lcr ayni ideallere göre I lunuyordu. Saat 15.15 de her iki ta- yerini almakla beraber Cihat \'e Fil<· 
l'ıır edilmiştir. Bütün kalplerde 1 kun taraflarlannın alkışlan anısın- retten mahrum olduğu görUldU. Ga· 

(lk:vP.ıru~ s. 4 su. 2 de) da sahaya çıktılar. Beşiktaşlı BUs- (Devamı 2 nci sayfada) 

Nevyork Times gazetesinin 
Bclgrad muhabiri de d iyor ki: 

cBerlin, Yunan • İtalyan ihti· 
lafının mevsimsiz olduğu mülaliı.· 
asındadır. Berlinde Yunnnistanın 
mukavemetinden endişe edilmek· 
tc ve Türkiyenin melhuz müda
halesinden korkulmaktadır.> 
Almanya İtalyanın Yunanistana 

verdiği notayı tasvip etmiı 
Bcrlin, 30 (A.A.) - Stefani 

bildiriyor: 
Berlin siyasi mahafilinde ltal· 

ya tarafından Yunanistana gön· 
derilmiş olan notayı Almanyanın 
tam.amile tasvip etmekte olduğu 
en kuvvetli bir şekilde ifade edil 
mekte ve Yunan arazisi dahilin· 
de İtalyan askerlerini bu kadar 
süratle ilerleyi~i takdire şayan gö. 
rülmektcdir. 

inoilfereye uçan 
Kaleler Verilecek 
Ncvyork, 30 (A.A.) - Wa

shingtonda çok yayılan bir hahe· 
re göre, Amerika ve lngiltere 
mühim bir anlaşma. projesi tet· 
kik etmektedirler. 

Cereyan eden müzakerelerde 
35 ve daha ziyade uçan kalenin 
Jngilte?Cye gönderilmcsile bazı 
maddeler ve bu arada kaqçuk ve 
kalay verilmesinin bahis mevzuu 
olduğu bildirilmektedir. 

Askeri Vaziyet"'\ 

Yazan: Emekli Albay 

Mecit $AKMAR 

Garbi Mııkedonya cephesinde 
İtalyanların Ud plyllde tUnrı;..:ıJ . 
ile Yunan denizi şark sahUınde 

yani Eplrde taarruza g~tllderi 

fakat asıl Yunan kunetlerlltı he· 
nüz temas etnıediklerl hududun 
diğer kısmında ufak ~arpışmalar 
olduğu Jıaber ,-erllmektcdir, Ho
reııt körfezi methallne ve \>unun 
garhlndekl Yunan llda.ları ar ıın 

lnglUzler tarafından mayn dökül
müştür. Bu haberlerden ltalyan· 
larm orta Akdenizln 1'ontrol nU 
~lamlaştırmak ve Bingazl do
nl:z. yolunu emnl.wıte alm'!k ıı;ın 

\'una.nlstanın garp !ialılllerinde 

deniz ,.e hava üsleri temin etmı
ye çalı~tddan zıınru hAsıl olmak
tadır. Fakat İtalya.o hıırekı\tınıo 
tamamen belirmesi için birkaç 
giin dalı& bfoklemek Jılznn &'ele
cektlr. Her iki tarafın ha..·a kU\·· 
,·etJf'.rl repheıde ordu Uc sıkı bir 
iş hlrllğt yaparak keşfficrle gerek 
ır Udafaada ve gerek hııreket ıı.a,., 

!inde ''eya toplanmış blrllkler u
:z.e.rlne mütemadiyen pike hücum. 
mrlle taarruz etmlyc \e ordunun 
hıı.rekütmı tola,l1aştmnı;Ja. ~alı
şıı.ca.klardır. ttaıynn tul.\ a ku" vet
lerinln UstiinlUğti knrşı mda }'u· 
nan kara ordu,unun mukavClllett 
mernkl:ı. takip olunlK'.aktır. Ro
rnanyada Moldavya'run şimali 
şarki ine altı bin Alman nskul
nln geldiği \-C Kain.o; • BUkreş • 
Torneseverl yolunun ltalyaıı mll
hendlslerl tarafından inşa oluna
cağından ıoık sık bahsollUllllU5ı *· 
taıyan - Yunan herbl Ue heraber 
dalın mUhlm hareketler için de 
hnrrhklar yapıldığını glisteren 
dellllerdlr. 

Akdeniz doıınnnııı.snıa mensup 
(Devarıu: Sn. 4, SU. S te) 

Muharebe 
Hudut Hattına 
İnhisar Ediyor 

General Papagos, 
Kara Orduları 

Başkumandanı Oldu 
1 

Ati na Halkı Heyecan ~ 
İçinde Kral ve i 

Başvekili Alkışladı 

- .,,_ 

Atina, 30 (A.A.) - Ct'cik· 
1 

mi§tir. Yunan kara orduları başkumandanı General Papagos 22 tıkt~ 
Yunan orduları başkumandan· 937 de lstanbula muvasaJatında ihtiram kılasım tefti§ ederken 

lığı 2 numara ile 28 birinciteşrin --------------------------
akşamı tebliğ ediyor: \ 

Pazartesi bütün gün muhtelif Almanyada 
kuvvette İtalyan kıtaatı, kendi-

1 )erini şiddetle müdafaa eden kı· 
taalımıza taarruz etmekte devam 
etmişlerdir. Muharebe hudut hat. 
tı üzerine inhisar etmiştir. 

Hasara 
Uğrayan Yerler 

Sürafle Kapatılıyor 

Almanya üzerinde 
Geniş Hava 

Harekatı Yapıldı · Düşman tayyareleri bazı aske· 
ri hedeflere hücumlar yapmış· 
!arsa da zarar ika !'dememişler· 
dir. Patras şehri üzerine atılan 
bombalar sivil ahali arasında za· 
yiata sebebiyet vermiştir. 

İtalyan tebliği 

Roma, 30 (A.A.) - l 4S nu
maralı tebliğ: 

Kıtaatımız Yunan toprakla· 
rında <lü"'manın ön müfrezeleri· 
nin muk:vemetini kırarak ileri 
hareketlerine devam etmişlerdir. 
İtalyanlar Arnavutluk ve YWlan 

hudutlannm birleıtiği sahil 
boyunca ilerlemiye çalıııyorlar 

Londra, 30 (A.A.) - Reuter: 
Londra salahiyettar askeri 

mahfillerinin aldığı son maluma· 
ta göre, şimdiye kadar ltalyan· 
!arın Yunanlılara karşı yaptıkları 
başlıca h\icum Konistol'dan iti· 
baren sahil boyunca olmuştur. 
ltalyanların burada iki fırka kul
landıkları zannedilmektedir. Sa
hilde bulunan Yuntın ileri kata• 
kollan evvelden çekilmİ§ bulunu• 
yorlardı. Alınan habere göre, 

(Denum: Sa. 4, SU. 1 de) 

lngiltereye Alman 
Taarruzu 

Devam Etti 
27 Alman Tayyaresi 

Düşürüldü 
Londra, 30 (A.A.) - H~va 

nezareti tarafından n~şredılen 
bir tebliğe '{;Öre, dün 2 7 d_üg~~n 
tayyaresi dıişürülmüştür. l~gılız
ler yedi tayyare kayhetmışlerse 
de bunlann pilotlarından yalnız 
ikisi ölmüştür. ~ 

Pazartesi gününü salıya baglı• 
yan gece bir dü~man bo~~~r?.ı· 
man tayyaresinin daha duşurul
düğü şimdi öğrenilmi~tir. Bu su· 
retle 0 gece düşürülen tayyare 
adedi üçü bulmaktadır. 

Hava akınları hakkında taf· 
silat veren tebliğde bildirildiğine 
göre, dün karanlık basarken. düş: 
man lngilterenin şark ve ıııma!ı 
şarki mıntakalarına taarruz etmış 
ve bazı noktalara bombalar at· 
mış, sokakları mitralyöz ate§i al· 
tına almıştır. Birkaç bina hasara 
uğramıştır. Birkaç kişi ölmüş ise 
de y.ıı.ralıla.nn miktarı azdır. Ko· 
ranlık bastığı zaman taarruzlar 
memleketin muhtelif kısımlarına 
teşmil edilmiştir. 

~ 
Badfo BeDa .. alarl 
Radyoda ç~t Ge§it adam· 

lar konuşuyor. 
Radyoda laf etmek bir sa

nattır. Bir haslettir. 
Herkes kaşık yapar amma 

sapını ortaya getiremez. 
Herkee konuşur amma rad-

yoda konuşan:ıaz· . 
Radyoyu hır tenvır vasıtası 

ve faydalı bir vakit ıgeçinne 
vesilesi sayıyorsak ora.da söz 
söyliyecekleri iyi seçmeliyiz. 
Yalnız mütalca edilen mevzu· 
un iyi intihabı, enterosan olma
sı kafi değildir. Bu mevzular 
iyi söylenmelidir. 

İyi görüşen bir adamın ağ· 
zından yavan bir mevzuu din· 
lemck ıhir zevk oluyor da ko· 
nuşamıyan birinin en mühim 
!bir meseleyi anlatmasına ta· 
hammül edilemiyor. 

İngiliz Tayyarelerinin Berline Hücum Edildi 
Tahribatının Gizlen- TezgG.hlarda İnşa 
nıesi İçin Her Çareye 

Baş V urulugor 
Mosko,•a, SO (A.A .) - Reuter'in 

Moskova muhabirinden: 
Öğrendığlmizc göre her gece Beril 

nln stratejik noktalarında kalabalık 
nmele ekipleri toplanmakta ve İngl· 
liz hava kuvvetleri akın yaptığı za. 
man bu ekipler hasara uğnyan yer· 
lere süratıe gönderllmektcdır. Vukuıı 
gelen hasarı sabah erken işlerine gi
den Berlınlll erdeıı saklamak için açı 
lan delikler Stiratle knpatılmakta, kı 
nlan camların yerme yenileri konul
makta ,.c insan oğlunun aklına gele· 
bllec<'k her şey yapılmaktadır. 

Berlinden gelen bir yolcu. • İngiliz 
hava ,kuvveUeı mı'l bir fabrike.ya 
isabet ettirerek fabrikayı hasm-a uğ
rattıklannı ve yaktıklarını gördllğU
nü ve fa.kat iki gün sonra tekrar Ber 
llni ziyaret ettigf zaman hasarın za
hiren gızleniş tarzından mütehayyir 
oldUğunu bana söylı-mıştlr. Bu zat: 
«Fabrikayı yanarken görmem~ ol
saydım, hasara maruz kaldığına hiç 
bir zaman inıuuı.mazdım:ı. demiştir. 

Berllnliler hA.lA zaferin Almanya 
tarafından kazanılacağına ına.nmnk
t.R ist>ler de garp mıntakasında İngi
liz hava kuwetlerinin mUthlş hasar 
yaptıkları hab<'rleri cnciişe uyandır
maktadır. 

HiUerin bu endışenın yayılmaması 

ıçin hruıarlarm her ne pahasına olur
sa olsun ve kabil olduğu kadar giz
lenmesine karar .. ·erdıği zannedil
mektedır. 

Berlinden gelen yolcular ekmek, 
şarap ve peynirin bol olduğunu fa.kat 
bunlardan başka her şeyin nadir ol· 
duğunu sliylemektedırler. Mesel! el· 
bise tedarıkine imkA.n yoktur. Mağa
zalımn vitrlnlerı doludur, fakat içle
ri boştur. Bır tüccar vaziyeti şu söz 
!erle ifade etmıştir: <Mevcudum \it
rlndedlr.> 

Edilen Harp 
Gemileri Bombalandı 

Londra, SO (A.A.) - lngiliz ha· 

va nezarctınin öğleden sonra neşret
tiği tebliğ: 

Kesif sis ve dona müsait şlddetıı 
hava şartlarına rağmen çarşamba g" 
cesi Almanya Uzerlnde geniş harektı. 
yapılmıştır. Berlinc hUcum edilmt , 
Hamburg, Sterkradc ve Magdeburg 
da petrol tesisatında yangınlar çıka
rılmıştır. Bremcn, Wilhelmshavcn 
Denhelder, Ymulden, Flessınguc \ ~ 
Ostend harp lımnnlariylc bu liman
larda bulunan havuzlar bombardı

man edilmiştir. 
Londra SO (A.A.) - lngtlıı lıa' a 

n tareti ı~lhbarat fıüto1m, 11alı gece 

sı Almn.nyada deniz tez~arma kar 

ışı yapılan bombardımanlar hakkın 

da aş.ıı.#Idaki tafsilfltı vemıcktedlr. 

Hamburg. Breme, Kiel'de inşa cd ' 
mckte olan harp gemilerine ka~ şıd 
detll bır hücum yapılmıştır. Atıla 

km'\'CUi infııtı.k bombalariyle yangı 
bombalanndan çıkan yangınlar h 

yük hasar yapmıştır. Hamburgd 
Blohn Voss tezgiı.hlannda çıkan b~ 
yUk yangınlar 6.'i kılometre mesaf 
den görUlmUı,;tUr. 

Köln'de kanalda toplu bir hale:' 

bulunan 50 kadar mavna bombar 
man edilmiştir. 

Dominyonlar r.enede 20 bin 
pilot yetİ§tireoek 

Londra, 30 (A.A.) - Londrada h 

nutuk söyliyen dominyonlar nazı 

Lord Cra.nborrcı, dominyonlarda. ta• -
blk edilen ta.yyarecllere aıt tallm 

programmm çok ılerlediğini ve vak 
tinden çok evvel başarılacağını bıldır 
mlştır. PlAna göre senede 20 bin pi· 
lotla 30 bin .kişilik hava mUrcUebatı 
hazırlanacaktır. 

Kurt, Kuzu Hikayesi 

İtalya - Gel de sana kurt masalı söyliyefiın ... 
)"unan - Bekle, arkadan anlan dayı ıeliyor, hep birden diDleriz! 



2 ·----- V .1 T A N---·-------~----- --------

Benim Görüşümle: 

''C t · ı · as ıg ıone,, Şehirve Menzleket Haberleri 
İtalyanın harbe girerek Fran· 

sanın zaten içinden çürümii§ gü
zel vücudünü yere sermekte zah. 
mebiz rol oynadığı günlerdenbe
ri bu ad hafızamdan çıkmıyor. 
Bu ad, geçen asnn en müstesna 
güzellerinden biri olan bir kon
tesin ismidir. İtalya birliğini Sar
dunya krallığı nam ve hesabına 
kunruya and içıniı olan devlet 
adamı Cavour, akrabasından 
bulunup kocuından ayn )'afıyan 
bu kadını (her ne bahasma olur
sa ohun muvaffak olmak üzere) 
Parise yollamıflı. Castiglione 
muvaffakıyetini o tarihte Fransa· 
da saltanat süren İmparator 
uçuncü Napoleon'un yatağına 
girmek ve bu yatakta hükümdarı 
fevkalide bahtiyar etmekle ka· 
umacaktı. Ellilik Napoleon, Caa· 
tiglionenin karıısmda lutU§uver
di ve batta kansı olmak üzere 
macera istemiyen birçok insan-

ların ikazlarına rağmen, fimali 
İtalyayı kısmen elinde tutup nü· 
fuzu yanm adanın ortalarına ka· 
dar inen Avusturyaya harp ilan 
etti. Küçük Sardunya krallığının 
bugünkü İtalya olması yolundaki 
ilk ve en mühim halve bu harbin 
neticesinde abhnlf bulunuyordu. 

V akıi bir kadının ıeref ve if
fetini vatan uğruna feda etmesi 

muazzam bir hareket, bir kahra· 

manhktır. Fakat taftan kalbi 

ölünciye kadar ısınmıyacak olan 
kontes dö Cutiglionenin ismeti 

esasen üçüncü Napoleonun yata
ğına girmeden önce de örselen· 
mİJ bulunuyordu ve bir millet 
için vahdet ve azametini kendi 
evlidınm kıymetinden ziyade az· 
gm bir bükümdann tehvetine 
borçlu olmak elbette ki hazin
dir. 

NAHlD SIRRI 

Beyazıt Meydanı 
Yeniden 

Tanzim Edilecek 

Terkos Suyunda ve Elektrik Fabrikasmda Yeni 
Tesisatların Açıhş Törenleri Yapıldı 

Vücude Getirilen Tesisat Şehrin 

Cereyanını Tatmin Edecek 
Su ve Elektrik 

Kudrettedir 

lstanbuldaki Cümhuriyet 
Balosundan Report aj 

Beyazıdla Aksaray arasında 
Koska civarında Ordu caddesini 
tıkayan binaların istimlaki bit
mek üzeredir. Belediye bu cad
deyi biran evvel açmak için ge
celeri de faaliyet göstermektedir. 
Birçok binalar geceleri yıktırıl
maktadır. Belediye ankaz kaldı
rılır kaldırılmaz det'hal işe baş
lıyabilmek için şimdiden caleli
de parke taş toplattınlmıştır. Ye
ni yol açıldıktan sonra İnkılap 
miizesi ve kütüphanesi yapılan 
tarihi Beyazıd medresesile tarihi 
Beyazıd hamamı ortaya çıkacak
tır. Müzenin önündeki tütüncü 
ve kağıtçı dükkanlarının istimlak 
işleri de bitmiştir. Bu dükkanlar 
da kalktıktan sonra sıra Prostun 
hazırladığı plana göre meydanın 
tanzimine gelecektir. Beyazıd 
camii. Veliyüddin efendi kütüp
hanesi ve Beyazıd türbe5i de 
mey.dana çıkmak şartile meydana 
asfalt d~enecek ve havuzun et
rafında da'ha kesif bir yeşil saha 
yapılacaktır. Burada tarihi Türk 
kahvelerini hatırlatan inşaat da 
yapılacaktır. 

Cümhuriyet bayramının üçüncü 
günü de şehrimizde neşe içinde 
geçmi~tir. Havanın güzel olmaııı 
halkımızın ekserisini sokaklara, 1 

gezinti ve eğlence yerlerine sev
ketmiştir. Bahçeler ve sinemalar 
çok kalabalıktı. Bütün nakil va· 
ıntaları tıklım tıklım dolu olarak 
bütün gün yolcu taşımıştır. Bay· 
ram sona ermiş olduğundan res· 
mi dairelerle mali müesseseler, 
diğer hususi müesseseler ve mek
tepler bugün açılacaktır. Bugün 
Şeker bayramının arife günü ol· 
masına rağmen devair ve mües· 
sesatta akşama kadar faaliyet ve 
mesaiye devam olunacaktır. 

Dün de kazalarda ve köyler· 
de açılması programa göre mu· 
karrer olan mekteplerin açılış tö
renleri yapılmıştır. 

·. 
Vali Terkoı tasfiye havu dan tesisabnı açarken 

.Bir Ecnebi Konsolosu Temin Etti: T erkos sula tının tasfiye havu· 
zu ile Silahtarağa elektrik fabri· 
katımdaki yeni kazan dairelerinın 
resmi küşadı <la dün Valinin kı
sa bir hıtabesile yapılml§tır. 

Vatan Kupası Maçı Yolda Bir " Avrupada Bu 
Toplantıya Sahne Olacak 

Saire Fıtnatın Kabri 
Tamir Edildi 

Büyük Türk kadın şairi Fıtna
tın Eyüpteki türbesi asırlardan· 
beri ihmal edildiği İi;in 1, 5 met· 
re kadar yere gömülmüş, türbe
nin kapısının önüne bile lahitler 
yapılmıotı. Maarif Vekaleti tür
beyi kurtarmıya karar vermiş ve 
etrafını açtırmış ve önüne de kal
dırım yaptırmı~ır. Kurşunları ta· 
mamen çalınan kubbesi çimento 
ile sıvanmıştır. Türbe, altı cephe
li mimarinin en güzel bir örneği
dir. Mermer pencere ıüveleri de 
yıkılmış ve aşırılmıştır. Vekalet 
bunları da tamir ettirmek için 
tahsisat ayırmıştır. 

Tamamen otomatik ve en son 
model makinelerle vücude geti
rilmiş olan teııisat ~ehrin su ve 
elektrik ihtiyacını tamamen tat
min edebilecek kudrettedir. Elek
trik kazan daireJ.cri tesisatı Ma
caristan da dahil olduğu halde 
cenubu şarki Avrupa devletle
rinde bile etine tesadüf edilemi
yen bir kıymettedir. Bütün bu 
tesisat için bir milyon lira sarfe
dilmi,tir. Kazanlar 70,000 kilo
vat takat temin edebilmektedir
ler. Yapılan programa göre tesİ· 
sat henüz ikmal edilmemi§tir. 
Önümüzdeki seneler zarfında 
ilaveler yapılacaktır." 

Dünkü Karşılaşmada Fenerle 
G. Saray 3 - 3 Berabere Kaldılar İkinci Bir Yer Kalmamıştır,, 

<Batı blrloclde) 
lata.saray takımında da Osman ve 
Cemil yoktu. 

ztlılarm hücumlarını kesmekte gUç
JUk çekiyordu. 

" Harp Tufantntn Ortasmda, Bir Nevi 
Nuh Gemisinin içindeyiz. ,, 

İlk hücum Fenerbahçe ta.rafından 
yapıldı. Gala.tasa.ray müdafaasında 

kınlan bu hücumdan sonra oyun mü
tevazin bir şekil aldı. 

Soldan yapılan bir Galatasaray 
hücumunda top SalAhaddlnc geçti. 
Ve Sa!A.haddin!n bir ştltUnU Fener 
kalecisi tuttuğu halde en acemi bir 
kalecinin yapmıyacağı bir ı,ekllde e
linden kaçırdı ve bu suretle Galata
saraylılar ikinci gollerini de kazan
dılar. Her geçen dakika Fenerbahçe 
için tehlike oluyor. Galatasarayı da 
beraberliğe yakın18.9tmyordu. ÇUn
kU Fener mUdafaası tamartıile 00• 
zulmuştu. 

Eski Babı!lideyiz. Türlü Uirtü va
<alar, tQrlU türlU tip insanlar g6r
mll~ bu geniş salonlarda bin kader 
davetli varız. Bılenler anlatıyorlar: 

- lşte burada eski Sadrazamların 
fermanları okunuyordu. Burası SErttı 
Halim Paşanın odasıydı, di~r şu o-· 
dada Tallt Pa.şa otururdu, ~ üçün
cü odayı küçilk Salt Paşa kendine 
çalışma odası yapmıştı. 

- Neden her Sadrbam ~ bir 
odada otunırmllf}? 

- Huyları öyle imiş. Hiçbir Sad
razam, kendisinden evvel gelenin o
dasında oturmak istemezmiş. Başka 
bir oda seçer, selefinin odasını me-
cll bekleme odası fıll'ın yaparmış. 

Etrafa bakuuyonım. Bu etSki sa
lonlar, bu modern toplantıyı, bu or
kestrayı, bu büfeleri yadrrgıyor gibi 
görünmüyorlar. Vali LQtfi Kırdar ile 
cşının misafirperverliği \'e nezaketi 
etrafa samımı ve sıeak bir hava ya
yıyor. Her ikisi her davetliye yeti
şı:,;orlar, yalnız dumlllıırı birbirteri
n<' tanıtıyorlar, herkese ayrı ayrı ik
ram edıyorlar. 

Ortada !O.kırdı mevzuu aramıya 

IUzum yok. Lltkırdmın neresinden 
başlasanız bir saniye sonra ayni ye
re geliyor: 

Yeni bir havadis var mı? FilAn 
!leyi duydunuz mu? FilA.n radyo şöy
le demiş. 

Ayni rivayetler ağızdan ağıza çal
kanıyor. Bir köşede duyduğunuz bir 
haber, dığcr bir köşeden biraz süs
lenmiş biı· şekilde kulağınıza aksedi
yor. 

Bıtarar bir memleketin konsolosu
na sonıyorum: 

- Avrupanın başka bir yerinde 
bu saniyede böyle bir toplantı tasav
\'llr edebilir misiniz? 

- Ne gezer! Diyor. Tilrkiye Av
nıpada sulh gUnlcrlni hatırlatan yc
gA.ne memlekettir. Bu toplantı bana 
ne hissi veriyor, bilir misiniz? Mu
harebe eden, etmlyen memleketler
d"n bırcr insan numunesi alınmış. 

bir Nuh gemisi kurulmuş, bu gemi 
birkaç saat harp tufanının harlch1-
de, bir sulh havası içinde bizi dolaş
tıracak. 

Sulh havası doğru ... Burada harp 
halindeki bUtUn memleketlerin mU
messılleri var. Fakat birbirlerini yok 
farzctıneyi pek iyı biliyorlar. Ayni 
alonların havasını teneffüs ebneleı-i 

bıçbtr tUrlU gcrginlfk yaratmıyor. 
Konsolosun bahsettiği Nuh gemisi

nin en dikkate lAyik misafirlerini 
goztlm anyor. Herkesi, her ~eyi bi· 
len bir dostum müşkülümü halledi
yor: 

- Buranın en dikkate JAyik ml
ısafırl Brezilya ticaret at~idir. Se
ni tanıtayım. 
Tanıtıyor, konuşuyoruz. Meğer bu 

tıcarct ataşesi bu yaz BüyUkadada 
garıp bır kamp hayatı geçiren zat
nıış. Gece karanlıkta dolaşırken ar
kadan süratıe gelen arabalar ezmesin 
dl:,;e bir omuzunuıı arkasına kırmızı 
d ğerıııe yeşil birer eld<tTik liunba-
ı asar, oyle gezermiş. Bu sayede a

raba ezecek diye ~meden rahat 
rahat geçe gezintileri yapabilmiş. 

Bana dedi ki: 
Sizin bu kadar gilzel memleke

t ız var •la kamp hayalı sürmenin 
zevkıru MUı. k-,..'lfetmemi.şsirriz. Bu 

sene BUyUkadada, çadırda ömrUmUn 
en tatlı haftalarını geçirdim. Gez
dim, denize girdim, balığa çıktım. 

Fazla balık tuttuğum zaman canlı 

canlı saklamak ilzerc çadırımın ya
nında kendi elimi!! kUçUk bir havuz 
yaptım. Bun~da. bir hafta kadar can
lı balık saklıyablliyordum. Tabiat A
leminde yaf8,lt1anın ne demek oldu
ğunu keşfettiğiniz zaman hakiki zev
ke ve sıhhate kavuşacaksınız. Bütün 
bir mevsim, Anadolu klUbUne bir de
fa bile ayak basmak ihtiyacını duy
madan. 

Brezilyalının hikayesini dinlerken 
yanı başımda Akşameı KA.zım Şina

si Dersarun sesini duydum. KAzım 
Şinasi, belediye meclisinde azadır. 
Diğer fızadan Bayan Refika Hul(li;l 
Behçet ile ihtil!fa dlhtmUş, Bayan 
Refika, kasap di.ikkAm camlarında 
etlerin te~hir edilmesine muhall!tır. 
Bu manzarayı çirkin buluyor. Kasap 
dtikkAnı camlarının buzlt camla 
görtinmez bir hale konulma...;na ta
raftardır. Zaten camekana koyun ve
ya sığır asmanın, et almak myetin
de olmıynn bir adamın lştihasını ka
bartncağına ve et satın almasına se
bep olacağına da inanmıyor. KAztm 
Şinasi aksi kanaattedir ve kasap 
dUkkAnlanna buzlu cam koymanın 

et satışında buhranlar uyandıracal'çı
na kaildir. Bayan Refikanın bu me
seleyi! dair verdiği takrir, toplantıda 
hazır bulunmadığı bir gUn nBBılsa 
reye konmuş. KAzım Şinasi ve ar
kada.şiarı ekseriyeti kazanmışlar. 

Şimdı Bayan Refika isyan halinde .. 
Kasap dül<kı\nlannın çirkin manza
rasına nihayet vermesini valimizden 
diliyor. 

Fırsat bu fırsattır diye KA.zım Şl-
naslye, (Vatan) 10 eyltUdcn evvel 

çıkamaz diye bahsi kaybettiklerini, 

fakat icabını yerine getirmeyi unut
tuklarını hatırlattım. <Elbette geti
receğiz, fakat bah~mlzde ziyafetin 
zamanı tayin edilmemişti. Elbette 

(De\.-amı 4 te) 

-o---
lzmirde Şarap Fabrikası 
için Müsait Yer Aranıyor 

lzmir (Vatan) - İnhisarlar 
Vekaletinin lzmirde yaptıracağı 
şarap fabrikası için Bayraklıda 
Tepekule mevkiinde satın aldığı 
arazi Arkeolojik ıı,ir saha oldu
ğundan bu y~rde inşaat yapıldığı 
takdirde muhafazası lüzumlu ta
rihi abidelerin çıkması muhtemel 
görülmektedir. Yapılacak tesisat 
bu Arkeolojik sahanın haricine 
çıkarılacaktır. İzmir müzesi mü
dürü Salahaddin Kantar satın 
ahnan sa:ha dahilinde fabrika için 
uygun bir mevki tesbitine memur 
edilmiştir. __ ., __ _ 
Maarifte: 

Şehircilik kursu açılacak -
Nafia Vekaleti Yüksek Mü

hendis mektebinde bir şehircilik 
kursu açılmasına karat vermiştir. 
Bu mektepte . imdiye kadar açıl
mış ve bundan sonra açılmHı 
kararlaşan kısımlar Ankarada 
yapılacak olan Mühendis mekte· 
binin in~aıı1ı1dan sonraya kala
caktır. 

-o-

Beledigede: 
Eski mezarlıklar - Belediye 

Ayvansaraydan Eyübe kadar 
caddenin solundaki tarihi mezar
lıkları temizletmi§, devrilen ve 
yıkılan ta§ları düzc.l.tmiştir. Bu 
suretle seyyahların gezdikleri ve 
tetkik ettikleri tarihi ta§lar yok 
olmaktan kurtulmuştur. 

Küşat resminden sonra tesisat 
ve fabrika müştemilatı müessese 
müdürünün rehberliii ile gezilmiş 
ve hazırlanan •büfelerde davetli
lere çay ikram edilmiştir. 

Felaketzedeler icin 
' Yapılan 40 Baraka-

nın insaatı Bitf i 
Erzincan, 30 (A.A.) - Kızıl

ay cemiyeti tarafından Erzincan 
felaketzedelerini iskan. etmek 
üzere yaptırılmakta olan bara
kalaı:dan kırk tanesinin inşaatı 
bitmiş ve Cümhuriyet bayramı 
gÜnÜ 280-4 nüfue barakalara is· 
kan edilmiştir. Bu barakalar dı
şarısı ahşap, içi bağdadi ve soğu
ğa müteıhammıl meskenlerdir. 
Erzincan valisi bu yüksek yar• 
dımından dolayı Kızılay cemiye
tine telgrafla te§ekkür etmiştir. 

Ankaradalkinci 
Devlet Resim 

Sergisi Açılıyor 

Fakat çok geçmeden Fenerliler a
ğır basmıya başladılar. Melih orta
dan yaptığı inişlE"rle Galatasaray ka
lesi için tehlike oluyordu. 

12 ncl dakikada ortadan yapılan 
bir hUcumda Niyazi hatalı bir şekilde 
durduruldu. Ve Galatasaray aleyhi
ne verilen bir frikikten Esat, güzel 
bir vuruşla takımına ilk golü kazan
dırdı. Bu gol Fenerlileri daha ziyade 
canlandırdı. Ve hücumlar birbirini 
takip etm!ye b8'ladı. 

Yine Fenerlileri hücumda görüyo
ruz. Niyazi ortadan Galatasaray ka
lesine doğru akmıya başladı. Ve to
pu yerden Melihe geçirdi. İki müda
fiden sıyrılan Melıh bir şüt çekti. 
Geri gelen topa yetişen Yaşar Fene
rin ikinci golUnü de ynptı. Bu ikinci 
golden sonra Fenerbahçelileri UçUn
cü bir gol peşinde gdrdUk. Soldan 
bir hiicumda kaleci ile karşı kar11ıya 
kalan Basri muhakkak denecek bir 
gol tırsa.tını dışarı atmak suretile 
kaçırdı. 

Galatasaraylılar canlanmıya baş

ladılar Ve iki açıkları vasıtasile Fe
ner kalesine iniyorlar. Fenerbahı;e 

kalesi bu arada bir de gol tehlikesi 
geçirdi. Fakat yine bu hUcumda 
Gündüzden bir pas alan Boduri ı;ok 

sıkı bir şütıe topu ağlara taktı. Ve 
vaziyet 2-1 oldu. Devre de karı,ılık
Iı hUcumlar arasında 2-1 Fenerin le
hine neticelendi. 

İkinci devre çok canlı başladı. Ve 
hücumlar karşılıklı oluyordu. Sağ

dan açılan bir Fener hücumunda Me
lih Galatasaray mUdataasını geçe
rek kaleci ile karşı kar~ıya kaldı ... 
Üçüncü gol.. .. 

Fenerbahçenin yaptığı bu gol lde-
Ankara, 30 (Telefonla) - ta Galata.~araylılara bir kamçı tesi

İkinci devlet resim sergisi yarın , ri yaptı. Ve Fenerbahçe kaleeıni sar
sabah Sergi evinde açılacaktır. dılar. Fenerliler 3-1 lık vaziyete rağ
Sergiye İ§tirak edenler arasında men tedafill bir oyun oynamıya ba.ş
yapılan taıınike Cevad Dereli bi- !adılar. Hücum hattı tamamen durdu. 
rinci, Cemal Pallu ikinei ve Ha- Muavin hattı da geri bir oyun oyna
mit Necdet üçüncü olarak seçil- mıya bqtayınca Galatasaray baskı
mi,lerdir. sı arttı. Fener müdafaası sarı kırmı-

Ortadan açılan bir hUcumda Fe -
ner kalecisi lUzumsuz bir çıkış yap
tı. Ve Galatasaray sağ açığı bir ka
fa vuruşile UçUncU golü de yaparak 
beraberliği temin etti ve maç ta S-3 
beraberlikle neticelendi. 

Fenerbahçelller dün kazanılmış bir 
galibiyeti ellerinden kaçırdılar. 3-1 
lik vaziyetten sonra 3-3 olmak hat
tA mağlap olacak bir vaziyete dUş
mek takımlarının ne kadar zayıt ol
duğunu bir defa daha ortaya koy
muştur. Muavin hattı çok geri oyna 
malda. Galatasaraylıların daimi hü· 
cum vaziyetine yarclım etmlı, oldu
lar. Esasen zayıt olan mUda!aa hat
tı bu tazyik altında bilhaesa ıklnci 

devrede bunaldı. Hücum hattmda 

Melih uzun za.mandanber:i tutbol an
trenmanı yapmadığı için beklenilen 
oyunu gösteremedi. Yqar ağır, Ni
yazi durgundu. Bu hattın en iyi o
yuncusu Ba8rf idi. Fikret te vasat bır 
oyun oynadı. Kaleci Nuri, çok fena 
oyunile kazanılmı~ bir galıbiyetln 
ortada kalmasına sebep oldu. Milda· 
faa her zamanki gibi zayıftı. 

Galata.saraya gelince: Kalede Hı
zır Fenerbahçenin Nurisl kadar fe
na, 0.deta birbirile fena <'yııamakta 
yarış ettiler. Müdafaada Faruk, sa
lim vazifelerini yaptılar. Muavin hat 
tında Musa, Eşfak vasat, merke7.de 
oynıyan Halil daha henüz pek acemi 
olmakla beraber canlı ve yarın için 
Umit veren bir oyuncu olarak gö
züktü. Galatasaray milhaclmleri dün 
fena bir oyun oynamadılar. Yalnız 
SallUıaddin vasattan aşağl idi. 

DUnkil oyunda heyeti umumiyesile 
birinci devrede Fenerbahçeliler, ikin
ci devrede de Galatasaraylılar iyi oy-
nadılar. :\(. Kemal 

Alev Saçlı Kızı Hak Etti 
- ~o tesadüf Mğll mi? Hayret ediyorum. 
- E\et, Evans, tamamlle tesaduf .• S9nra derlıal İl}f'I po-

lis el koydu. İhtimal ki, İngiliz pollııine mensup olan ~•rl}
mon da bir takım izler keşfetti. on nwnarah ah'flye gel
miş ölmuına bakılırsa aradaki dam yolaııu bulmUI} olma· 
ı;ı anlaşılıyor. 

,._-MAVi-~ 
PORTAKAL 

- Evet. O ZA\'allı pı.rla.nta ve poliakal çeteSbıln son kur
banı oldu. Herhalde onlarla beraber ~şıp ta sonradan di
lini tutmıyan birisi olacak. Bu işte bir adam öldürmek 00• 

tar lçJn ı,ten bile değil.. Hele ııtlktlt etmesini bllmlyenlerl 
inwsızea imha edJyorlar. 

- E~·et berhaJde.. Çunku Marşmon maltlr bir pollı; ha
fiyesi idi. 

-\'alpu'ın nd&liında araştırma yapuuş, bf'lki de bir ~y
ler bolmuştu. Fakat çetenin gözü kulağı delik ... Bunu hls
ı;edio«ı Marşmon'u öldiirdiller. Ylıae işi yapan Kartopu ol
du. Biz bu akşam damlardan nasıl buraya kadar \'armı!J 
lııek o da ayrıl yolu takip etti. Mavi Poriakaldan on nuına· 
rah daireye kadar geldi \·e .l\larşnıon'u bıçakla 'urdu. 1-ıon-

, ra edadaki kağıtların hepsini yaktı. Çetenin esrarına alt 
ne \'arsa laepslal ortadan kaldırdı. Ve ayni tarikle bara dôn
du. 

- Demek ki, bunların hepsini k~fettlni7~. 

cidden takı.lir ediyorwn. 
John. Si7.I 

- E"·et, me8r.le~I anladım \ ·e i~ karıştım. Eneıa bir 
çok dlkkatsh:llklcr yaptım. Tecrll~i:ı. bir ııol!!<i hafl~·eı;i 

Kfbl hareket ettim. l ·'akat ya\·at yan.; et!rar perd0-'11 ö
nUmden kalktı. VaJııas'ın pırlanta i i için gelip te portakltl 
ile nıeşgul olına.ııından mAoa çıkst'dnn. İki inin de Afr! 
kadan gel!Uğtol düşünerek mÜ!ıbet hir netirc~·e \lırdım. 

Sonra bir ıüu \'an Blond'un yemişçi di.lkkAnından ı,:ıkb-
y - ZEZ-- iiT7'i-.J 

YAZAN 

William J. MAKiN 

ÇE\"lRE~ 

Reuan AE. \"ALMAN 
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tını gcirdüm. Kliı;-ük An.ı;ela ile konuştum 

Sonra pırlanta kralının (Ma' 1 Pörtaka1) barırun &erma• 
l edarlanndan olduğunu öğrcndlın· Buraya ı;andık sandık 
portakal taıfmdığını gördüm. Pırlautatar ile portakallar a
rasında hlr münast"bet h~ııetttm. Fakat elimde ~ahit , .e 
lshat :rnktu. 

- Nihayet onu da buldunuz, değil mi? 

-.l!:vet. Bakınır. onu da anlatayım: Van Blond nihayet be 

nl tanıdı. Mavi Portakala onun bir ahbabı, ayni :r.amanda 
benim de arkada.~ım olao bir kadın tarafından da\'et edll

mittbn· Orada beni gordü. l'!onra bu rinayetlere de ataka 
göı.terd.lilnai öğrendi. hk defa ellnılf"n kıırtuımıya mo,·af
fak olum·a o 1.ama.n Helen ile berıaber hem tuzağ~ d~ür
m<"· istedi. Eğer Hden \1lktile s!re hıioer Yermeıınlş obay-
1.h bldm de cesetlerimizi po:tnkal ı.anruldarmm dibinde 
bnlurdunuz. 

- H.amyondaJd blçue adamı buJduğwnuT. gibi, rteğU mJ? 

• - u cı:i:WSiW o;,:;ı;;;;;.zr 

Susınıyan mutlaka ölmeli, itte onlarm düsturu .•• 
John awıtu. Her lldsl de bir an dÜfÖDOeye daldılar. Evaııa 

baı'dal'mdakl 1çkil1 bitirdikten sonra ayağa kalktı ve bir 
ıılpra daha yaktı. 

- Evet, hakkınız \·ar. Bütün ba clnayeöer anlattlfmız 
gibi ve tahmin ettiğiniz gibi olmuştur. Ba gece de epey 
çalıştık. Ben timdi karakola gidip mevkufl&ria biraz meş
cW olayım. 
Kapıya dof ru birkaç adım attıktan ııoora yine r;erJ dö

nerek a<ırdu: 
- ı:·a bu C'enubi Afrikadaki portakal çUtliğl nf'I oldu' 
- OrMmın da işi yolunda.. Polis ora.amı da ba~mış ve 

üç kişi te\·ktf etmı.,. Artık portakalların içine pırlanta 
ı;aklanrnıyacaktır. )(erak etmeyiniz. 

E\"&08 bir kere daha Jobn'u takdir etti. ZekA ve ıUraye
tlne hayran oldu. Unutulan hiçbir 'ey yoktu. Her nokta 
ayrı ayrı dllşllnUlmbş heaap edürnıı,tt. 

Poll..., mt.ıfettişl ağır ağır meretvenlerda indi. Aşağı ka
ta \·ardığı zaman John'un dairesinden ~tnu ve Heloo'io 
kapısını vurdufunu du~. 

Kendi k~ndlne: 
- Hakkıdır, dedi. Bu yaman delikanlı; alev ~ı. yef.11 

goztü kıu cidden hak etti. 

SON 
-;--- 7W 

- 31 • JO • 940 ---

'- ........ j.. • • .' ... .. ' 

İngilizlerden Ne 
Haber Gelecek? 

Yazan: M. H. ZAL 
lc::>3 ütün gözler Yunan • Ar· 
t::) navutluk hududund•· ·• 

Bir Kovboy filmi seyreder gibıf 
yiz. Cinayet işliyen bir tad· 
var. Bir de hak müdafaa e 
yor diye benimsediğimiz ve se~" 
diğimiz masum bir taraf ... au· 
tün gönüller ufuktan yardınıcı· 
!arın peyda olmasını ve kar• 
tarafa karşı beyaz tarafın gale· 
besini, hakkın zaferini teP1111 

etmesini bekliyor. 
Londra bu bekleyişe ünıid 

ve cesaret veriyor. cYunanista· 
na teminat verdik. Yunanlıl~~· 
istiklallerini korumak için nıu· 
cadeleyi kabul ederlerse yar· 
dımlarına k~cağımızı söyle· 
dik. Bu vaadlerimizin icabı ye· 
rine getirilmektedir.> 

Nasıl getirilecek, ne yapıla: 
cak ~ Lonclra. diyor ki: cAskerı 
sırdır, henüz söylenemez.> 

Bundan bir müddet eV\.'el 
'harbin Balkanlara yayı)ınaııın• 
ait ihtimallerden nazari surette 
bahsedenler, İtalyanların ,p..r· 
navut milli emelleri> naının• 
kopardıkları kıyameti. ileri ,ür· 
dükleri arazi taleplerini kurU 
gürültü sayıyorlardı. Sebep ol•' 

k d dı: ra a §Unu gösteriyorlar kiİ 
cHarekete ıgeçemezler, çün 
o zaman İngiliz donanınasın• 
ve Jngiliz hava kuvvetlerine; 
İtalyaya, on iki adaya ve R0 ' 

_,,jı 
manyaya yakın bir takım d ..... 
ve hava üsleri işgal etmek içlıı 
imkan ve fırsat vermiş olurlar·' 

ff.~ Böyle bir hareket muva .. 
olsa bile ancak muvakkat ııu· 
rette biraz daha arazi kazanıl· 

L1"ll 
masına yol açabilecek, har"' 
neticesini değiştiremiyecek, bu· 
na karşı İngilizlere böyle fırsıı.t· 
lar verebilecek ... Bu bakıınd•11 

ilk bakışta o kadar gayritabii 
göründü ki: cltalyanlar bull11 

mihver arkadaşlarına sormad•11 

tek başlarına alelacele yııptl" 
lau yolunda rivayetler -bile or· 
taya çıktı. 

Şimdi gözler Akdenizin far
kında... Yolda olduğu ıöyle· 
nen İngiliz deniz kuvvetlerin· 

den bakalım ne haberler gelt 

cek. 

Her Gün Bir 
FIKRA 

--' Ağaçlara Birşey 

Olmıyacak! 
İkinci HaınJd.ln Saltanat dtı'-rl 

lptldalannda Şehremlnl ile ıcaf• 
darlan 1 tanbulda kolera yok fktıı 
bir kolera hastalık! uydorarlar ,.,, 
&özde aıhbi tE'dabir ittihaz «tı.ırneıı 
üzere altmıJ bin Jlra • aıtm par• 
bir tahsisat kopanrlar. 

Parayı bolca keeelerine doldur 
mak için, ııılthi tedbir olarak giir 

dükleri iş de ııokakfara klf'e!: ctöl< 
mek olur. 

HamlyetU bir ,..at, caddeler<Jelı1 

ağaç.Jann dlplerhıe klreç db"killdil 
ğt\nli, ve beş on :oıenede yetil}CD •· 
ğaçlarm malıv ve ha.rap olacağf111 

görünce, Şebrenlinlııe şlklyete gt· 
der. 

O sırada örada bulunan bir dOJC• 
tor; bu zatı odadan çıktıktan 11011· 

ra bir kenara çeker. Ve ıılnsl bir 

tebeeııümle: 

- Merak etmeJ'kıh efendim, • · 
ğ~lara bir şey olnuyae&ktır. çaıı· 
kti dökük-n ~Y kireç değ'O malta 
tllfl tozudur. 

Der Y6 hamlyetu zatı teMtn edf!f 

ş. r. 

TAKVİM 

31 İlkteşrin 1940 
PERŞEMBE 

YIL: 1940 - AY: 10 - GCN: J06 
RUMi : 1856 - ı lnclteşrln: ıs 
HİCRi: 18ts9 - Rarnauuı : 211 

V A.K1T V ASA.Ti EZA."'il -
GÜNEŞ: 6.30 ı,22 

öCLE : 11,58 6,:50 
İKİNDİ: H,48 9,41 
AKŞAM: 17.07 12.00 
YATSI: 18,41 1,32 

İMSAK: 4.50 11,42 
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Tarihin En Büyük Aşk Romanı 
Yazan: NİLLA KUK 

''G üllerin nefesini,,Koklayınca 
Şeyh Baba Bayılıyor 

-22-
~~ber Şah ile Salime ikinci 

11 aylarından saraya döndükle
I ~ınan Rukiye kendilerini kar-

ı \'e §U müjdeyi verdi: 

sevgili bir. hemşiresiydi. Diğer 
hemşiresi Aramı hiç sevmezdi. 
Bu kız pek te aksi ve arsız bir 
ma.hluktu . Sarayda herkese ça

Kulağımıza 

Çarpanlar 
,/ ... -----

Harpten Kaçan 
Köpekleri Koruma 

Cemiyeti 
Harp yüzünden her gUn binlerce 

\nsan telef olmaktadır. binlerce aile 
matemlere garkolmaktadır. Bu ara
da harpten mUteeı!Sir olan köpekler 
ile meşgul bulunanlar ortaya çıkmış 
tır. 

Fillı.del!iyada bir cemiyet kurul-

S~VAHAT NOTlbARD 

Türkiyeye Cenuptan Bakıs 
Türkiye dı•ına çıkmı" olanla· ne sahane manzara. Ekilmiş, hen· 

~ >· YAZAN: • 
rımız ekseriya şimalden, Avrupa deıi ıekiller almış vadiler gözü-
memleketlerinden vatana döner. M. Sevki YAZMAN nuzun alabildiği kadar uzuyor. 
Bu dönüşte manzara ~öyledir: " Ufukta ye§il ve mavimtrak dağ ... 

Şimalden cenuba doğru nüfus, ne bir yeşil yuva, ne de gülen, lar. O insanı delirten sonsuz ç~l 
imar hatta ekim sahaları gittikçe eğlenen, neşeli kalabalığa tesa- 1 düzlüğünden sonra bu ne ne ıs 
azalır, gittikçe kötüleşir, gittikçe düf olunmuyor. manzara. 
inaana yeis verici bir hal alır ve 1 Suriye toprağında ve bilhassa Ceyhan istasyonunda Mersin-

ı~~ Şeyh Baba güvey girdi. Bü
~c b ır gece Anber racasının kı-

tar, dururdu . 
Rukiye, Aram ile Şükrünnisa- mu;:tur. Bu cemiyet, harbin tcsirle-

nın anneleri Bibidevleti de davet rind en korunmaları için tngiltcreden 
listesine koymadı. Onun da ak· Amcrıkaya nakledilen 3,000 adet 
silikte ve hırçınlıkta kızı Aram- cins köpeğin refahlarını temin eyli· 

nihayet lstanbula ayak bastığınız Halebe yakın gelindikçe, kalaba- den Mamureye giden trene rast
zaman dar sokak, biçimsiz kal- lık, yeşillik gö:1;ükmiye başlıyor. ladım. O ne kalabalık, o ne ha
dırım. kötü kıyafet isyan ettirici Mahruti çadırlı bir ordugahı an- yat ve hareket alameti. Her taraf 
bir dereceye varır. Bu, çok kısa dıran sivri kubbeli sık evli Suri- cıvıl cıvıl. 
bir zamanda görüldükleri için ye köyleri tabiatile lraka nazaran Bağdattan sonra yırmi dört 
mukayese imkanı hasıl olan iki bir ilerilik gösteriyor. Arazi daha saat, hatta kırk sekiz saat yalnız 
muhitin farklarından ileri gel- çok ekilmiş. Köylerde birkaç altı kişinin yemek yediği bizim 
mektedir. ağaç, hatta bahçe var, maamafih trendeki lokanta vagonuna bura-

f eraber kaldı. 
le akat Rukiye eevınmekte ace
ıcr~tıniıti .. ~eyih Baba, Saliın.~~!n 
C1crd\ &~ldıgini duyunca butun 
t\ııı erı yeniden kabardı. Havu-

yccektir. Bu köpekler için her tUrlü 
dan ~alır yeri .yok~u. . . . k konforu havi kulUbeler yl\pılmıştır. 

S~lıme •. Rukıyenı~ . ~ıkrı~ı pe Bunların !ngiltereden Amerikaya C enuptan Türkiyeye gelindiği bütün gayretlere rağmen Halep dan sonra kadın ve erkek 'bir ka
vakit bu hal nicedir;> Bu sualin çıplaklık hissini söküp atamıyor. !abalık doldu. Ne güzel ve sıh
cevabı hepimizi tabii çok alaka· Yer yer çöl sathını andıran be- hatli bir cemiyet, ne mesud ve 
\andırır. Bu sebepten ben de Irak yazlıklar ve çiğlikler görüyorsu- bahtiyar memleket. içimde bü· 

dıı. tnanndaki eski yerini bu}-
11}- tus çiçekleri arasında ag
'cıl~·. sızlıyor, yüreğini sevda 

benımsedı ve davetı ıtına ıle ha- ' nakli de bir mesele hallni almıştır. 
zırladı. Her tUrlU tehlikeden m6.sun bulun-

Şey.h Baba, davet günü Sali-

.. tle dağlıyordu. v 

q ele Salime ile ilk karşılaştıgı 
t.~~~ az kaldı, çıldıracaktı. 
d • runniaanın saçlarında kokla
d ~· sonra küçük altın şişede ıbul
n 
11ilı esrarlı kokuyu Salime her 
Dcrl~ense bulmuş, sürünmüştü. 
c •kanlı: 

tııı;J' Peri kızının kokusu .•• Diye 
~ danarak düştü, !bayıldı. . 

~ı: Yıldığı zaman Salime dedı 

~;' Sana neler oldu, Şeyh ~a: 
dii§\i Kalk bakayım, bir kız ıgıbı 

il bayılmak sana yakışır mı"? 

menin dairesine gidıp de Man 
Baiyi orada bulunca yüzü soldu. 
Üvey annesine mırıldandı: 

- Mihrünnisaya sen de mi 
ihanet ediyorşUn ;ı 

- Hayır, hiQbir zaman ihanet 
etmem. Fakat lbu zavallı kıza da 
haksızlık etmiyelim. 

Rukiye, Şükrünnisayı iyice ha
zırlamıştı. Genç kız: cSevgili 
kardeşim> diyerek görümcesinin 
boynuna muhabbetle sarılınca 
Şeyh Baba da silahları indirdi. 
O da kıza: cKardeşim, sevgili 
kardeşim:. demiye başladı. 

maları için birçok tedbirler alındı

ğı gibi çok yüksek harp sigortaları 
da aktedilm~tir. 

Köpeklerin Amerlkaya salımen 

varmaları bırçok telgraflcırın keşide

sine vesile olmuştur ... 

• 
Otomobillerin Yeni Rgngi 

Avrupa ve Amerikada mUnakalAt 
meseleleri ile uğra.şanlar her gUn or
taya bir yenilik çıkarmaktadırlar. 

Otomobil projektörlerini vaktlle 
sarı renge boyatmışlardt. 

seyahatinden dönerken edindi- nu:z. yük bir inşirah, sevinçten adeta 
ğim intibaı anlatmıya çalışaca· Nihayet bizim huduttayız. gözüm yaşarıyor. Meğer Adana 
ğım: lslahiye ve arkasında uzun fun· ne serin bir yer, Çukurova ne 

!rakın petrolü ne kadar bol ve dalıklı, ağaçlı muazzam Antito- yeşil bir diyarmış. Hatta T oros
zengin olursa olıun, Rafideyn ros silsilesi. Meğer benim bir köy ları geçip ıimalindeki Bozkıra 
Oyl Kompani (Iraktaki İngiliz olarak Büyük harpte gördüğüm geldiğim zaman dahi geçtiğimiz 
petrol kumpanyasının adı) çölün lslahiyede ne kadar çok yeni ve vadileri kaplıyan bahçeler ve ye· 
~urasında veya burasında istediği kübik ev yapılmış. Kasaba ne ka· şillikler göze daha çok görünü· 
kadar küçük mamureler meyda- )abalık ve halkın üstü ba~ı ne yor. Ekilmiş sahalar daha fazla 
na getirsin, iki unsur (güneş ve güzel. farkolunuyor. Türk vatanının ne 
çöl) var ki in~anların geniş mik· lılahiyeden sonra tren Anti- ba:htiyar ve Heri bir diyar oldu
yasta üremesine, adım başında toroslara tırmanıyor. Basradan ğunu anlamak için buraya şimal· 
mamureler doğmasına ve memle- buraya kadar olan sahada yega- den değil cenuptan gelmeli. 
ketin umumi çehresinin değiıme· 

- O koku nedir;> Rukiye, Delikanlının kulağına Harbin zuhurundanberidir projek-
sine müsait değildir. Binaenaleyh 
ileride ve hatta Irakta gayet 
mahdut miktarda büyük şehirler 
ve mamureler ve bunun dışında 
ise bot çöl göreceğiz. İş halen de 
öyledir. lrakın onda bir nüfusu 
payitahtındadır ve beher kilomet
re murahbaına ancak 1 O insan 
düşmektedir. Binaenaleyh tren 
yolu boyunca petrol kumpanyası-

llııa- Cül ıtrıdır. Bunu Mihrün
'ıı nın annesi keşfetmiştir. Gül 
t~ bazırlarken suyun üstünde 
lcı~n köpükleri toplamış, bu 
lelin yapmıştır. Adı da cGül-
li ncf~i> dir. 

şu sözleri fısıldadı: törlerin rengi maviye çevrildi. 
- Bak, 1tÖrdün mü ;ı Ben sa· Şimdi Amerikada ve lsviçrede bu 

na dememiş mi idim: ikiniz de mavi renk yerine pembe renk kulla
başkaları yüzünden gam görmÜ§ 
iki gençsiniz. Birbirinizi kardeş 

mlmıya başlanmıştır. 

kardeş severek teselli etmeniz 
lazım •.• 

İŞTAH ve IŞT AHSIZLIK 
111 h crıey, Şeyh Babanın şiir do
tcı· ulyalarını bozmak için ittifak 
dı~Yordu. Peri kızının Peri olma-
1\~nı, Cıyas heyin kızı Mihrü~-

Şeyh Baba, Rukiyenin elini 
öptü. Sonra Salimeye döndü. 

Yapılan tecrübeler muvaffakıyet

le neticelenmı,ur. Pembe renk göz 

almadığı giet karşıdan gelen otomo
billerin göz yorulmadan tetkikini 

3 

Elini öperken burnuna Salime- mUmktin kılmaktadır. 
nın insana aıkıntı verecek derece· 
de çıplak bir iki kolonisile Mu- Çocuklarının l~tahsızhğmdan şl
sulun yine çıplak beyaz tuğlalı kf&-.·et eden bazı ana ,.e babalar ,·ar
ev kalabalığı ve istHyon binala- d;. Bunlar, ;)'avrulannın 3·~mek sof
rından başka umran eseri göre• raeında nazlandıklar~.nı, llyıkıy_ı~. y·e-

ş. 0kluğunu iııbat etmi~lerdı. 
tııd· d d' ~i •!hı· .e esrarlı kokusuna ver ı-

nin saçlarına sürdüğü esrarlı ko
ku geldi. Az kaldı, tekrar bayı
lacaktı. Salime üvey oğlunun eli
ni muha-bbetle sıktı: 

Pembe renk, ayni zamanda oto-
mobil şoförlerinin uyuklamalarına 

da ml'lni oluyormuş. Bakalım pembe 
renkli projektörleri ve pembe renkli 

. · B v d t S · hu mek yemecllklerinl ı.oyllyerek lıı.ulüp 
mezsınız. ag a tan urıye -

1{ ır!ı fl)anaları çalıyorlardı! .. ~ 
)' Ukıyenin kapaınıya çalıştıgı 
ııı r, taınamile açılmıştı. Salime, 
hc~~c çıkarmamak, Şeyh ~a~
~r Yec.ana getirmemek nı~ehle 
lı:ı:aya dönmüştü. Fakat delıkan· 
dia~ ,Yeniden çıldırması için ken
tıi::. görmesi kafi gelmişti. 
~aıı unnisanın annesi Haşmet 
(C~fın kendisi için hazırladığı 
'( 

11 lerin nefesi} kokusunun de-

- !jeyh Baba, dedi, kendine 
gel. Hakiki bir aşık, beklemeyi otomobillerı ne vakit memleketımiz-
bilmeli... (Arkası var J de göreceğiz. 

duduna kadar tek bir trene rast- dururlar. Bu gibi çocuı.:arı ınaayene 

l d b d d k d .. t L eden hekim, çok defa, lştahsrılığr l-
a ım, un a a anca. or vef I tal k b 1 

yolcu vardı. Ne bir şenlik au batı, zah edecek uzvi bir has 1 u a· 

ltılı .. d ibö' l 1.. • • )•ııa :ızerin e ı y c vır t~ır 
tıJ t cagını Salime nasıl tahmın 

CQiJirdi? 

ltı.ıkiye ortağına çattı: 
Bö;J' Ettiğini beğeniyor musun? 

c §ey yapılır mıydı? 
dij;:- Ne yapayım, bilmiyordum. 

Uncınedim. 

Sehirde Tilfo Vakası 
' 

Göriilmedi 
Şehrimizde tifo bulunduğuna 

dair verilen haber asılsızdır. Tah
kikata göre İ&tanıbulun ~ıhhi va
ziyeti normalin bile fcv.kindedir. 
Hastahanelerde tifolular için ay
rılan yataklar bomboş durmak· 
tadır. 

BULMACA lliı' E.vet, düşünemedin 1 Hepi
lıJa her türlü dü~ünmeleri, sıkın-

Ş/ ~cp bana bırakıyorsunuz. , .ı J 

A.ktılllıınc ile Rukiye iki rakipti. f,...:.....,...=....,..::...,...J~~:..,..ı:~'-r"'-
hir·ı:,~r Şaha sevdaları dolayısile 
k,tı ırlerini kıskanıyorlardı. Fa
~ ~Yni zamanda birbirlerine 
dı nıYctleri ve muhabbetleri var· 
lc;/icın çekişirler, hem eevişir
lcfil:· ~arem dairesinde iki müt- ' 
l)ırt ~ıbi idiler. Kendilerine biri- 1 
ile erınden fenalık gelmiy~ceği- f 

~İı C~niyetleri vardı. Sonra her , 
~r/ e. Şeyh Babayı kendi oğul- ı......ı--+...-

l{ i~ı seviyorlardı. 
u 1Ye dedi ki: 

içi~ Bozduğunu tamir etmek Soldan Sağa ,.e Yukarıdan Aşa~ıya: 
bir llna bir fikir geldi: Burada ı - TUrklycde petrol bulunan yer 
llitıı~crnek daveti yaparım, geli- 2 - Verişin aksi - Dudak 3 - zıya-

ı~ " M B . . v ~. Ş .. renses an aıyı çagırır· retçi - Kabile 4 - Adl insan - Bir 

( VALi LÜTFi KIRDARIN PEŞiNDE 

Taksim Meydanında Yakalandım, 
Fakat Cezam Ağır Olmadı 

- 2 - Bunu anlatırken pe\c mahcup 
Saat tam 1 3 buçuk idi. yazan . bir tavır almış olacağım ki, de-
Valimiz. Belediyenin antre- mokrat ve müsamahakar Lutfi 

!İnde göründü. Sabih Alaçam Kırdar hem gülüyor, hem de: 
Yine, o önde, biz arkıtda gİ· - Sana bir ceza lazım amma, 

diyorduk. Valinin pe"indeki ta- bunun ağır olması için bira:G dü-
~ Dana ve Tüvana Kırdarımız 

kipler imin ikinci kısmına giriş- şüneyim ! 
miştim. tekrar gÖriindü. Diyordu. 

Hedefimiz vilayet idi. K d 
Bu defa, hedefimiz Fatih idi. Doktor Lutfi ır ara.: 

F 
Orada, bir saat kadar, Vali- . akat, az sonra yanıldığımı an- - Müsaade edersenız. ceza-

ladım. Çünkü Edimekapıdan dı- mizin yolunu bekled:'.. Daha mı ben tayin edeyim, mukabele-
şarıya çıkıyorduk. doğruau , gözledik! ainde bulundum. Meaela, bir gün 

B 
Ve, yeniden otolarımıza ku- k d uralarda Dr. LUtfi Kırdan de beni sabahtan akşama. a ar 

rularak Eminönü meydanına, b takip etmek güçletiyordu. Geniş tramvaylarda seyahate mec ur 
d 

Karaköye, Tepebaşına, Taksime 
ve önemeçs~ arazi... Tenha ediniz 1 

vardık. yollar... Korkuyordum ki, göz Valimiz: 
hekimi valimizin hazik gözlerine Doktor Lutfi Kırdar, tribün- - Benim en fazla ha11aaiye-
görünecek, suç üstünde yakala- lerin önünde indi. timi tahrik eden bir mevzua te-
nacağım 1 Ben de taksiden dışarı çıka· maı ettiniz, dedi. Çünkü, va-

Bermutat, valimiz önde, biz cak oldum. tandaşı sıkmak çok üzüntülü bir 
arkada nereleri dolll§madık ;ı Ne- Böylece korktuğum başıma şey ... 
releri inip çıkmadık. Eıyüplülere ge.~di 1 V ~li~i~, bir ara geri dön- Bu derde bir çare bulmak 
müjde vermek için bunları sıra- mu,, benım ıçın de şapkamı çıka. mak8adile, ikinci mevki araba-

! 1 rıp kendisini selamlamaktan baş- )arın. tek kişilik kanapelerini kal
ıyorwn: 

1 _ Edirnekapı - Otakçılar • ka çare kalmamıştı. dumağı, bir tecrübe mahiyetin· 
Defterdar yolu, Sayın muhatabım diyordu ki: de olmak üzere, düşündük. Böy-

maz. Çocukların bu lştahsızlıklan, 

ekseriyetle, yemeklı-rln intlı:amlt bir 
.,ekllde l·enmemestnden, yemek ha
rklnde, vakitli vakitsiz, ~ker, ~1-

kolatn, me~""\·a, yemı, ... gibi abur cu
bur yemelerinden ileri gelir. Onlara 
yemı,ıerlnl yemeklerin sonunda ye· 
dlrmek, lkl yemek arasında mide, 
bari\ak hııı.mırun yolunda. cereyan et
mesine vakit ve imkin bırakmak su
retıle, bu lştahsnlıklarm önüne g~
mek kabll olur. 

Fakat çocuklarda sinsi bir şeklide 
yttrUyen ,·erem, 11tma.. gibi bazı 

mikroplu hastalıklar, müzmin k&J11-
111z.lıklar, ~1tamlnslzllkler, barsak 
kurtları da hep lştaıısızhklara ~ 
blyet ,-erebilecekleri için bunların, 
hektm tarafından, dikkatle ara.ştını
ması ,.e , ·ana izalesi J<-ap eder. 

Yemeklerin iyi \·e nefis yapılına
larınm iştah tizerlnde büyük aUikaaı 
\·ardır. Jyl plşlrUıuı, yemekler, ruhi 
bir '}«!kilde, ha7.m1 mayalarını fazJa
l~tırıp tan7.lm edecekleri l~·ln Adeta 
iştah açıcı bir 118~ gibi tf'J'jlr göste
rirler. Sadoce, yemekleri bu ,,ekllde 
tertip etmek !"ayesinde, çok defa, iş
tah ıı.lığı önlemek mümkündür. 

Nefis blr yenıe~in en iyi bir lttah 
llı\cı oldutunu. hiçbir zaman, unut
mamak 16.znndır. Rahi dert ,.e ke -
derlertn 11lnlrler üzerine olan fe11a te
elrleri lşt.ahın kesilm~lne sebep 0 • 

lurlar. Onun lt>lndlr kJ, yemek za
manlo.nnda, sofra başında, dalma 
,en, giller yüzlü, neşeli bufannıak, 

hem kendi lştahnnızrn, hem df' etra
fımı:r:dııkllertn iştahının iyi ,.e aç.ık 

olma.<ıına yarı~·an en mühhn ,.e ra
hi bir hfldl!ıe olduğwlda 'üphe ehne· 
melidir. 

Dr. ~URİ F~GF.SE 

cm:ıııı 
Bir Haysiyet 
Laübaliliği ! 

Yazan: 8. FELEK 

K imdir? Nasıldır? Ne şe
kil ve §emaildedir? Bil

mem. Gördüğüm. görüştüğüm 
bir adam değil amma geçen
lerde bir doktor kimyage
rin Adliyede geçen bir da
vası !Yiizünden ıgazetelerde 
(Faizci doktor) başlığı altın· 
da te§}ıir edildiğini görerek baş· 
ta kendi gazetem olduğu halde 
ıbu laübaliliğe içerledim ve sa
mimi bir adam olmak iddiasıle 

~bu hissimi ortaya dökmiye ka
rar verdim: 

Bir borçlu, alacaklısı olan bu 
doktor aleybine dava açmış. 

Her dava gibi bunda da ki
min haklı, kimin 'haksız olduğu 
kestirilemez. Hatta hükme bağ
lanmış davalarda ıbile adaletın 
mahza bu hükümden ibaret ol
duğu bile iddia edilemez. 

Biz baılangıcında ne dehşetli, 
ne feci davalar gördük ki: So· 
nu beklenmiyen neticeler ver
di. 

- Bir adama faizci demek 
hakaret midir? Diyebilirler. Ke
lime üzerinde oynamıyalım. 
Anadoluda da avukata (tez
vir) derler. Öyle ise neden faiz 
davasını binlerce diğer muha
kemelerden ayırıp yazıyoruz? 

Bugün resmi bankalar faiz
cilik ederken, lbu işi 'bir şahsa 
izafe ederek o0nu tc§hirde mfına 
yoktur. Basit bir vatandaş aley
hinde ıbile olsa böyle iki kişinin 
ıbirbiri ale)"hine açtığı davayı bir 
gazete meselesi haline sokmıya 
hakkımız olduğu şöyle dursun, 
ismini burada yazarak kendisı
ni bir daha teşhire mahal ver
mek istemediğim ıbu doktor, 
Darülfünun kürsüsünde binler
ce bekim yeti§tirmiş bir profe
sördür. 

Bir profesördür demek, en 
yüksek ilim rütbesini binaena
leyh en yüksek hürmet istihka
kını haiz adam demektir. 

Bu böyle tiken parasını kira
ya verdiği için bir adamın şöh
retini rutin bir Adliye işi mü
nasebetile pazara çıkarmıyıı 
kimsenin, hatta mahkemelerın 
\bile hakkı olamaz. Ben arasıra 
§U veya bu alışveriş münasehe· 
tile, yahut her günkü hayatın 
akıntısı esnasında rastlanan adi 
nadiseler yüzünden içtimai, jJ. 
mi hnttu memlekete binlerce 
adam yetiştirmiş olmak gibi 
milli kıymeti olan bir takım fiı
nilere hürmetsizlik, belki de ta
rizler, tezyifler yapıldığını hü
zünle görüyorum ve bu 'hürmet
te kusur hareketlerine karşı o 
profesörlerin şagirtlerinden biri
nin çıkıp da: 

- Ne yapıyoraunuz yahu! 
Bu adamlar ibizim hocalarımız
dır. Diye protesto etmemesini 
de esefle ve hatta demle mü§a
hede ediyorum. 

Onun üzerine de adeta bu 
kadirnaşinaslıkta suçlu benmi
şim .gibi bu ilim adamlarını aciz 
kalemimle müdafaaya mecbur 
oluyor, cemiyetin ettiği kusur
dan dolayı af diliyorum. 

Fitre. bizi ~ıl<la bir defa, lj&hsı· ı 
nu7ıdan başkalarını düşünmeğc 

r.ağuan fırsattır. Bu davcı.. sa-
mlntl bir all~ka göııtermell)17ff 

lıt;1 .~Y'h Baba, senin de gelini spor. 5 - Gemi sandalı - Bir harfin 
li d ~Otdüğünü anlarsa iıler bel- okunuşu 6 - Kaplıca 7 - Modern 
1,11 c -düzelir. Sonra kızdan hoş- bayan 8 - Diğer bir harfin okunu
dır~kıın. Pek tatlı bir hali var- şu - Mahkeme kararı 9 - Beraber-
~ 1~kı Türk gtbidir. lik ıfade için kullanılır - Kanaat 

~ y Ukıye Türk kelımesini istin- 10 - Genişlik - Dişin UstUndeki par 
litııc olunda 8Öylcmişti. Fakat Sa- lak zar ıı - Ana baba - Neş'ell. 

2 _ Maltepe • Gümüpuyu - Her akşam trföünlere ge- lece, beher araıba 1 5 kiti fazla 
yolu, !ip bakıyorum. Bu meydanın alacak. 

3 _ Edirnekapı _ Rami • E- tanzimi ve planda gözüken şek- Doktor Lutfi Kırdara şu sua· 
yüp yolu. (Bunun keşfi yapıl- lini alması, benim en büyük e· Ji sordum: ŞiRKETi HAYRiYE DEN: 
mıştır. Münakasadadır.) mellerimden biridir. - Bazı Avrupa memleketle-

Yapılan ve yapılacak olan bu Valimize, bu güzel sahaya ve· rinde olduğu gibi tramvayları, i- Bayramın ~Uncü gününe müaadtf Pazar günü adi günler tarlfesl-

yolları U"ç a"ag~ı, beş yukarı ge- rilecek adın ne olduğunu öğren- ki katlı yapmağı düşündünüz 

)jile farkında olmadı. Türk de- D'UNKti BULMACANIN llALLt 
ıtıl, e l'iircğine derhal tatlı duy- Soldan Sağa ve Yukarıdan Af&ğıya: 
~r Yayılırdı. ı - Cebclltarık 2 - Ellşl - Aca-
~kiye şu fikri de ilave etti: ba 3 - Bit - Mavna 4 - Eş - Sakal 

,.. d d nin tatbik oluna<"ağı &aytR yolculanmıza Uh olunt1r. 
zip dolaştıktan, iki saat kadar mek maksadile, e im ki: mü? 
kır havası aldıktan sonra, yine - Tabii, siz. burasının ••ım - Evet, fakat, bu tedbir, mu· '9ı••••••••••••••••••••••mı•••fl ~ ç .. Şiikrünnisayı da davetimi- 5 - Liman - Beş 6 - Ak 7 - Ta

'ılc ~lllr:malıyız. O da görümce· van - lslftm 8 - Acul - Aza 9 -

ş~k~ap olmalı. Ren - Bolayır 10 - İbare - Azılı 
surlardan içeriye girdik. Tekrar babası olacaksınız. vaffakıyetlı netice verecek bir -----------------------------
Belediyeye geldik. Fakat orada Doktor Lutfi Kırdar, genit bir çare olamıyor! 

~nis.ı., Şeyh Bahanın pek 11 - Ka. Şimarık. 

ŞEHlR TİYATROSU TEMSİLLERİ 
'l'ePeb~ı Tiyatro unda Fransız Tlyatrofumda 

DRAM KISMI - KOMEDi KISMI 

6 Bugün gtindUz saat H te 
Btı AKŞAM ~ ·• 1~ 1,. ~'.ocuk Oyunu 

~ l Sa.:ıt 20,30 da ~ BU AKŞAM 

~-A N A O A O 1 

durmadık. Çünkü Vali.mizin o· tebeasüm ile: Çünkü, tramvay arabalarını i
tomabıli Ankara caddeeine sap· - Onu dil alimlerine bırak· ki katlı yaptığımız takdirde, bü· 
mış, Vilayet Parti binası önünde tım, dedi. Bana şu ismi tavsiye 'tün havai hattın değişmesi, yeni 
fren yapınıttı. ettiler: Gezgi. Bu, gezmekten baştan kurulması lazım. Buna, 

Biz de, karşısındaki Eminönü geliyor. Mesela, geçmekten, geçit bugünkü şartlar içinde maddeten 
nikaıh memurluğunun bulunduğu gibi ... Fakat bakalım, İetaO'bul· imkan yokl 
aputmanın methalindeki kala- lular, bu adı beğenecekler mi~ Ortalık kararmış. Beledi ve 
balığı kendimize siper yaptık. Çünkü, asıl isimlendirmek hakkı kanuni tabiri ile. c Tenviratı u-
Yanm saat kadar bekledik. onların, bulunan ismi kullanmak mumiye> liı.mbalaı:ı yanmıştı. 

hakkı, . keza yine onların... Fak at, Vali Doktor Uıtfi Kır-
ŞEKEB BAYRAMINDA 1'"EFlS BİR Ttl'RK FİLMi GO&ECEllSL~tz. Valimize: dar için henüz akşam olmamıştı. 

~KASYA PALAS 
Dayanılmaz derecede Komik sahnelerle dolu HARİKULADE Komedi. Baş Rollerde: 

HAZIM VASFI - CABIDE 
SQit - Perihan - Necdet - Karakaş - Elefteriya - Refik - Kadri 

4~~nıl PEK ve SARAY ~~~~"~a 

(Vatan) okuyucularına Otomobilinde yığm yığın dosya-
1 bir anket ile, bunu soralım... !ar vardı. Onları, gece okuyacak, 

Cevabını verdim. (Karilerimi- ihtiva ettiği meseleler hakkında 
zin mektuplarını bekliyoruz. Gez- direktifler verecekti. 
gi tabirini sevip sev:mediklerini Muhatabıma veda ederken, 
bize bildirsinler.) sade cHayırlı geceler> d'cğil, ay-

Doktor Lutfi Kırdar ile hem ni zamanda cEyüp sabrı~ temen· 
konu~uyor, hem de o civarı, göz- ni eyledim. 

D.. ... t tLAVE: Şe.hrim.IY.dck1 CÜlh!'ilJRtl'LT 

"ti Film Bayramda i Z M İ B D E 

den geçiriyorduk. Karoımızdaki İstanbulun gözü, kafası, hat
dekor, fevkalade idi. Deniz, A· ta kalbi olan Doktor Lütfi Kır
nadolu sahilleri hafif bir sis i- dar geniş bir tebessüm ile güldü; 
çinde, batan güneşin ı§lkları ile enerjik bir jest ile elimi sıktı. 

IJAl'RAl\11 merasimi bütün teferrüatlle. 1 pırıldıyordu. İşte, c Vali Kırdarın Peşinde> 

E• B A - B A s· d ~ Söz arasında, Valimize cür- roman veya filminin sonu böyle 
iM au Hlemasm a .,. mümü itiraf ettimt bitti! 

Maliye Vekaletinden : - Gümüş Yüz Kuruşlukların -
Tedavülden Kaldınlması Hakkında İlan 

GllmUş yllz kunışluklarm yerine gUmUş bir liralıklar darp \'e piya
saya kUi miktarda çıkarılmış olduğundan gUmUş yUz kuruşlukların 

31/ lkinciklnun/ 1941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması kararlaş
tırılmıştır. 

GUmllş yUz kuruşluklar l/Şubat/1941 tarıhlnden itibaren arlık te
davfil etmiyecek ve anca!t yalnız malsandtklıurile Cümhurlyet merkez 
bankası .şubelerince kabul edilebilecektir. 

Elinde g{lmll.ş yllz kuruşluk bulunanların bunları malsandıklarile 
Cümhuriyet Merkez Bankası şubelerine tebdil ettınnetcri llA.n olunur. 

(70025) (10216) 

Devlet Denizyolları ilanları 
Gemilerimiz.de 170 Ura 'e 140 Ura llc.retll doktorlukl:ır ınllnlınhlir. 
86.56 Sll;\ ılı tendiıl kanunu hükümlf'.rl ınuclhln~e bu licre.J tılablleceJ, 

e\Safı haiz olanların 7/Teşrinlsanl/1940 glinilne kadar id&.rmniı :/..at 1 ıe:
rl mUdürlüğüne bütün nsal.ldle birlikte milracaatları. (10875) 



MUHAREBE 
Rinttlt Hattına 
inhisar Ediyor 

Her Birimizin 
Can Borcumuz 

(Başı blrlncJdP.) 

ayni heyecan yer etmiştir. On 
sekiz milyon Türkün nabzının 

(Bftşı blrlnclfle; beraberce attığını her b irimiz her 
dün öğleye kadar İtalyanlar hu- saniye duyuyoruz. 
duttan tahminen sekiz kilometre Dünyayı saran, bizim de ufuk
mesafedc Filasyonis'.c gelmişler- larımıza çok yaklaşan buhran 
dir. İtalyanlar şimdiye kadar zırh· karşısında hangi Türke sorarsa
lı fırka kullanmamışlardır. hal· nız sorunuz, size mutlaka şu ce· 
yanların, evvelden hazırlanan vahı v erecektir: 
mevzilerle henüz temasa gırme· cHer insanın bir can borcu 
dikleri tahmin edilmektedir. var. Bunu biraz evvel, biraz son-

Cephenin sair kısımlarında, ra nasıl olsa her birimiz ödeyece· 
mesela Kakavija ve Florina'da ğız. Memleket tecavüz tehlikesi
> alnız münferit müsademeler ol- ne düşerse yurdu korumak için, 
muştur. ltalyanların Korfu'ya gelecek nesilleri hür ve müstakil 
kuvvet ihraç ettiklerine dair olan yaşatmak için biraz evvel öder· 
haber teyit edilmemiştir. Korfu sek ne çıkar~ cGeç ödeyelim> 
ve Girid' de İngiliz kıtaatı bulun· diyen, çekinen milletlerin akıbe· 
madığı sarih surette beyan edi· tini goruyoruz. Mütecavizler, 
lebilir. yurtlarının harimine sokuluyor-

Atina, 30 (A.A.) - Dün çı· lar. Kendilerini bir köle sürüsü 
kan resmi gazete general Alek· haline indiriyorlar. Ağızlarından 
sandr Papag<>sun kara orduları lokmalarını alıp kendi memle
baRkumandanlığına tayin edildi· ketlerin<: yolluyorlar. O zaman 
iini bildirmektedir. elınde silıihile, can borcunu ~eref. 

General Metıııkaas Orduya li bir şekılde ödemekten korkan-
Bir Yevmi Emir Gönderdi lar, açlık, hastalık kar§ısında bu-

Atina, 30 (A.A.J - Atina Ajansı nu toptan ödüyorlar, hem de si-
bıldırıyor: nek sürüleri gibi ölerek, zillet ve 

:sqvekil MctaksaS dün gece ordu· meskenet içinde sürünerek ödü
ya gönderdiği blr emri yevmlde se- yorlar. Memleketin canile bera
lamlannı bildirdikten sonr·a billtassa ber kendi canımızı da kurtarmayı 
demıştir ld: istiyorsak hunun da yolu yine can 

<Çelık göğUslerimizin mukaddes borcunu yurt için seve seve öde
toprağımızı ve vatanın şerefini mil· miye hazır bulunmaktır.~ 
dafaa ettiği bu gUntin akşamında si· Can borcunu ödemek ••• Ölüm 
ze en candan se!Amlanmı btldlri· korkusuna kar§ı olan ezeli ve ebe
yorum. Kralından başlıyarak en kü· di Türk zaferini bundan sade ve 
çhk va.tandaşa kadar biltün Yunan- güzel bir şekilde ifade edecek 
lılar ruhen beraber olmakla iftihBl' bir tabir tasavvur edilemez. Böy· 
hıMetmektedirier. Düşününüz ki, siz le bir tabir ancak Türk ruhunda 
ler de tarihin Maraton k.aftt·a.manlan yer b~bilirdi. 
na, 1821 kahramanlarına ve dıtha Bize soruyorlar: 
bırçok zafcdl harpıertn kahraman· - Neden sakinsiniz? Neden 
Janna tahs1& etmiş olduğu sahif-clere telaş etmiyorsunuz? Neden sinir
kendi ismini altın harflerle ~ır - li değilsiniz? 
mak gabi yüksek bir taHhe ~ Cevabımız şudur: 
oluyonıunuz.K-oHar.ınız daha güzel da - Rithatı,z, içimizi ferah tutu· 
ha parlak bir Yunanistan vücude ge- yoruz, dünyanın hazlarının en 
tırecek ve bu eserile bütün dünyaya yükseği olan f~dakarlık hazzını 
ışıklar saçacaktır. Medeni dünya si- ipridaden tanıy-oruz, çünkü ica· 
zi seyrediyor. Bu harpte yalnız kel- bında can borcumuzu seve seve 
mıyacaığımza sizi katiy.etie temin e- ödemiye iptidadan karar verdik. 
debHirım. ı8u karann istisnası olmadığına, 

İleri Yunan a~kcrlerl d~manınızı her Türk ıgcncinin, her Türk an· 
ı e aretinlz ve kırılmaz azminizle ezl- ne ve bahasının, her Türk karde
nız Zıı.!er sızindir. Şıyı ve şeref 8tMJ ,inin tbu saniyede aynile böyle 
ırıtlzar etmektedir. dü§Ündüğüne her birimizde tam 

Atina Bayraklarla Donandı gttv~n ve kanaat vardır. 
AUna, 30 (A.A.} - Atina Ajan· İ<kal tekilde bir milli birliğin 

sı bıldtriyor: verdiği .bu güvenle beraber hepi· 
Pazartesi gUnU verilen miil-eaddıt mizde §U emniyet de var: Milli 

alAı m ıtaretlerı ahalı arasında bir Şefimiz ve dijer büyüklerimiz, 
ııınırlllik ıhdıı.s etınemif, bilakis her· her Türk canının memleket için 
kesın şevk 'c heyecanını artımuıı.Ur. olan kıymetini bilirler, lher biri 
Ş<.'hır tabıl manzarasını muhafaza et- üzerinde titrerler. Fakat memle
mektedll'. Her taraf bayraklarla do· ketin yaşaması için ihtiyaç görür

Askeri Vaziyet 1 
(_ ........... , 1 

bulunan tayyareler yani donan· 
maya refakat eden tayyare gemi· 
lcrinden kalkan tanareler Yuna
nlstaııın Klklap adalarına en ya
kın bulunan on iki aılalartlan 

Artrııpal) a atlasına. htkwn rde· 
rek ta~-yare ~angarlarlle ılcniz 

tan arc 1 kel~lnl boınbalamışlar
tlır. Runılaıı ı.oııra hu mmtakalar
ıla daha toık h&\'a faaliyetleri ol· 
mıl!sı ınuhreıneldir. 

,\IA~~ CEPHESl='DE: '?9 BI· 
rindte.,rln 940 Alınan glindiiı; hü
cumu dört defa 'e oldukça şlıl· 

detll olarak ~aprlmış \e blrç-0k 
hava muharebeleri olmu-:. lnglllz 
radyosuna göre ~ irml iki Alman 
\C Jedi lııgillz, Alman radyosuna 
göre, on yedi Alınan \ e on dokuz 
lngUiz tayyaresi düşlirUlmUştür. 
Ru rakkamlar Alman giindüz hti· 
<·umlarının lngillz &\'Cılarının kU\'
'etll ımiidafıuıııllc kar~daşmakta 

oldu~umı göstermektedir. Alınan· 
tar birkaç günıienberl ak~ üst
leri lnglllz ta.vJ-are mPydanJarına 
kal'l}ı hiıc·umlar tertip etmektedir· 
ler. 29 daki ak,am hiicamlarr ,ark 
kontluklarındakl tayyare mey
danlarına J'&pılmıştır. Bu Jıücum
lardan maksat Almanyaya karşı 
gece hücumlarına hazırlanan İn
giliz bombardıman kunetlerlnln 
hazırlıklarım ihlal etmektir. 
Alman gece hücumlarının tempo
su oldukç~ şiddetli olm1Jf1 H~ ma
lüm hedefler üzerine ~apılmışur. 

29/SO geo:·eıol lnglllz ta3·~ arelerl 
Almanyanın ~imal denizindeki bü-
3 ilk limanlarda bulunan ıteml in· 
şaat fabrikalarına 'e ııetrol taı;

fiJ'f'.Jıant>lerlnr. Felt>menk, Belçika 
w~· Alnıanyadakl tay3are ıne;-1·dan· 
!arına 'P. kar fırhruM11 esnasın

da B«o,rllne hü'-·um 11tmlır1Jerılir. Ar
tık Manı: tıahlllerlndekl istila üs
lerine \"e Franııadakl tay~ are mey 
danlarına hücumlar l!ieJ reklel}ml:l:
tlr. Ve ha7.ı ıttteler hl~ yapılma

maktadır. Afrlkada Barhuje ,.e 
Tobruğa lnglliL ha,·a hücumları 

Kasa'a ci'arında sngtliı. ileTi ke· 
şif müfre2lelerinln hlieamları k~._ 
dolunmu~hlr. 

lerse en btiyiik tarihi mesuliyet
leri almakta bir saniye bile tered
düt etmezler ve ıbize ~u emri ve
nrl~r: 

«Memleketin yaşaması ıçın 
can borcunu ödemiye hazır ol· 
manın dakika~ıı gelmittir.> 

Böyle bir emir verilirse müte· 
cavizler yılsınlar ve korkaunlar. 
Tuihin pek iyi tanıdıiı Türlt cenk 
kudretini ; hiçbir devirde eşi gö
rülmemiş bir heybet ve §id<iette 
karplarında bulacaklardır. 

Ahmet &nin YALMAN 

istanbuldaki 
Cümhuriyet 
Balosundan 

Reportaj 
(Bu. taraf 1 2 de) 

hayırlı vaktinde yapanz.~ dedi. Bak
tın1, haklı mı hal<lı ... 

Bir aralık belediye Azaları arasın
daki bahis değişti. Daimi Encümen 
Azalığı için bir seçim propagandası 
yapılıyor. Sekiz namzet var. Kulak 
verdim. Azadan biri reyini ayn ay
rı sekizine de vlıdctti. Kendime ya
vaşça sordum: 

- Bunun hikmeti ne? 
- Mavi boncuk hlkAycsi... Dedi. 

Reyimde serbest kalnbilıruık için pro 
pagandaya kapılmış görlinmekten 
başka çare yok. 

Bulgaristan general konsotomnun 
etrafında bir konuşma ... KOfll!IOtos bi· 
risile bahse tutuştu: 

- Ben Bulgaristanda doğan Ttirk
leri göriir görmez tanıyaıbilirinı. 

Hazır bulunanlam1 içinden Uç ki· 
şi seçti. Cidden biri Filbeli, biri Var
nalı, biri de Rusçuklu çrktt. 

Bunun Uzerine hazır bulunanlar
dan biri: 

- TabU, dedi. Zaten Bulgarlal' da 
tarihen Türk değil mi? Yalnız na
sılsa TUrklUklerini unutmuşlar. son· 
radan bir Slav Iİllflm öğrenmişler. 

Söyleyin bakalım, siz kendiniz de 
Türk değil misiniz? 

Konsolos pek iyi türkçe konl.JllU· 
yordu: 

- Bilmem. diye cevap v~i. Ta· 
rihl mal<ımatım ı;ok kuvveUl değıl. 

yalnız kendimin Bulgaristıuıın Ro
manya hududu tarafında dotciuğamu 
biliyorum. 

Bu aralık Atlna Ajansmın mu
habirini uzaktan gördUm. Son hava
disi belki ckı bilir diye kolundan ya
kaladım: 

- Şimdi gelirim, diye edmden kaç
tı. 

Telefondar. tuitıtonıı. ~·. bir 
taraftan S<.>n radyo he.vadisi aDnıya, 
diter tart.ltan Atınqa telgraf )la. 
zırlamıya çala,ıyordu. 

Saat sabahın dördüne yaklaşmış

tı. Kimse Nuh gemisinden çılanıya 

taraftar gbrilnmliyordu. Oüoyarun 
halini birkaç saat unutmak herkese 
tatlı gelmişti. Eski zaman BabtAhıri
nin harici ı\lemi yok ,fa.rzedebilen 
zihniyetinden bir parçası da galiba 
hu akşam için bu salonlann havası
na sinmişti. 

Vali L~tfl Kırdara ve nazik Ba· 
yanına veda ederek har~ çıktrtrm 
zaman bir rüyadan uyanır gibi u
yandım. dünyanın harp tfilanı için· 
de olduğunu yeniden hatırladım. 

* * 

Gölde MotörlU Bir 
· İtalyan Kolu 

imha Edildi 
İnıha Edilen 300 

Arabalık Bir 
Nakliye Koludur 
Kahire, 30 (A.A.) - Reuter 

31 - 10-940 

hususi muhabiri Batı çölünde bir ill""!~~ 

mahalden yazıyor: 
Bir İngiliz yüzbaşısı bana, ln

giliz topçusunun piyadenin yar
dımile takriben 300 arabadan 

mütesekkil bir İtalyan motörlü 
nakli~e karakolunu nasıl temiz:
lediğini anlattı. Bu ltalyan kara· 

kolu Seyidi Barrani'nin 25 kilo· 
metre cenubunda kain Alam Ni· 

veiva' da bulunmakta idi. Bu ile· 
ri karakolun teessüsü İngiliz umu· 
mi karargahına çöldeki İngiliz 
devriyesi tarafından haber veril
mİ§tİr. Ertesi gece bir İnailiz top· 
çu ve piyade kolu karanlıktan 
istifade ederek İtalyanların 8 ki

lometre içerısıne sokulmuş ve 
pfak sökmeden gizlenmiye mu· 
vaffak olmuştur. Bunu takip eden 
bütün gün lngiliz kıtaları hiçbir 

harekette .bulunmaksızın çölde 
beklemişler ve açıkta bulunma
larına rağmen İtalyanlar bu lo
taları ketfedememişlerdir. 

Karanlık basınca İngiliz top· 
lan hep birden ate§ açmııı ve ayni 
zamanda tayyareler de bombar· 
dımana başlamııılardır. lngiliz top 

ları 200 den fazla mermi atmış-
lardır. Tamamen gafil avlanan 

ltalyanlar mukabele etmemişler· 
dir. İngilizler çekildikleri zaman 
İtalyan tecemmuundan müthiıı 
bir duman sütununun yükselmek-
te ve kalan bazı İtalyan kamyon-
larının da iskelet halinde Seyidi

Barrani'ye çekilmiş olduğunu 
görmüşlerdir. 

1 2000 - 2000.-

s 1000 - 3000.-

2 750 - 1500.-

4 500 - 2000.-

8 260 - 2000.-

85 100 - 3600.-

80 50 - 4000.-

300 20 - 6000.-

Türkiye ft Bankuına para yatırmakla yalnn para W. 
riktinnit obnu, aynı zamanda talihinizi de den aoil 

olununuz. 

Keşideler: 4 Şubat, 2 Mayıe, 1 Kumbaralı ve kumberula »" 
ı Ağustos, S İkln<'JW}rin ta- saplarında en az elll JlrMI.,... 

rihlerlnde yapdrr lwlanlar Jnuaya d8llB edllllll' 

Sahibl ve Neşriyat MildUrU: Ahmet :Emin YAIMA'N 

Basddığı Yer: VATAN MATBAASI 

MAZON MEYVA TUZU 
MÜFERRiH ve MIDEVIDIR 

inkıbaz, Hazımsızlık, Mide Bulantı ve Bozukluğunda, Barsak 
Tembelliğinde, Mide Ekşilik ve Y anmalarında Emniyeti• 
Kullanılabilir. Mide ve Barsaklan Temizler, Alıştırmaz .e 
Yormaz. M A Z O N ismine ve B O B O S Markasına Dikkat. 

ııatılmıştır. Bırçok nümayişçi kıtleler 

bellı başlı caddeleri dolaşarak millet, 
kral \'e baıJVekili alkışlamaktadır. 

Şehıı deki nakliye vesaiti muntazam 
surette ışlcmcktedır. Şehir hidematın 
da hıçbir aksaklık yoktur. Tayyare
lere karşı şchı i mlıdat'aa etmek, şeh 
rlıı mşesıni temln f'tmck ve haı·p 1la· 
tının ıcabettırdiği dığ'er ihtiyaçlara 
karşı koymak üzere bırçok tedbirler 
ahnmu,ıtır. Senslnot meclisi, umumt 
dualar yapılmasını karar altına al
mı., ve vatanı mudafaa edenwc bir 
takdis mesajı gond~. Yunanis 
tan davasının ha.klı olduğuna tama
men kati bulunan aftaii ~ en 
biyftk btr nlkbinlıkle na.n dikkate 
almektadır. 

Milli PiYANGO 4uncu TERTiP 

1..piz Y uclımı Memnmıiyetle 
Karf Jlaach 

İtıkendertye, 30, (A.A.) - Reut~r: 

Yunamstana yapıtacak İngiliz yar 
dıımnın \riimulü ve Akdeniz filo&unun 
barekl\tı hakkında en sıkı ketumi
yetin muhafazası zaruri i9e de, ln
~n Yunanistana verdiği ga
rantlyi tarmı.miyle yerine getinu~ 

karar vermiş olması burada bü3ıüJt 
bir memnumyet uyan~ır. 

Esasen donanma şarki Akdeni3dc
kl vaziyetın i~HH ttZUn zaman
danberi takij etmekte ve her tiirtO 
ıhtimale hllJIJl'tanmış balarımekta 

idi. 

Cümhuriyet Bayramı 
(Başı birincide) 

Türk milletinin istikbaline kar§ı 
olan ıman ve inanının ne kadar 
lwvvetli bulunduiurnın bir defa 
daha tezahürüne imkan vermi§tir. 

Türk ulusu kal> bmiği He ıbu 
güzel yıldönümünü lmtlarlten. 
birçok şehirlerimizde ayni za· 
manda cümhuriyet rej.iminin yurt. 
da yer yer yaratmakta ve kur
makta olduğu bayındırlık eaer
lerile, sıoai mücaseselerio, kültür 
binal.nnın, mekteplerin ve yol
lann açılış t6reolai de yapılmat
lır. 

BMindekiv~ 
'-7rama ~r 

Berlin, 30 (A.A.) 
riyetimizin 1 7 nd 
münaeebetik ıbuaüo T"ua bla
biinde toplanan büyük dçilik ve 
konM>loıluk erkanı ile vatandq
larımız ve talebemiz hu ulu gü
ııü candan kuthyarak cürnhuri

etimizl" -le:in bağlılık ve Milli 
Şehmizc sonsuz saygı gösterile
rıade bulunm~. 

Dördüncü Tertip Plinı Çok Zengindir. 

l 

Biri~ci Çekiliş 
7 ikinci Teşrinde 

Bu plimn iki ..h•aM,reti vudır: 
5000, 2000 ve 1000 lirahk orta ~ 
ikram~eler aciet ıitibarilıe fazbılqtınlm.f. aynca bu 
ptina yeniden ve bundan evvelki plinlarda mev
cut 01-yan 500 ve 50 lirahk ikram~eler kon
l'!Wflur. 

500 Liralık 
İkr•mİyelerin adedi birinci çekili!te 90, ikincide 
150, iiçüncüc:le 180 dir. 

2 - Plinın irinci h8SU1iyeti de 4 7 tane teselli mÜ· 
kifatuu ihtiva etme.idir. Teselli mükafatının 
euaı ,udur: Eğer bir biletin bütün rakamları 
büyült tknımiyeyi kazan an numaranın rakam
larına tevafuk eder de, yalnız 'herhangi hattede 
bulunursa bulumun bir tanesi deiifik oluna o 
bilet teselli miilcifatı kazaıw. Bu suretle büyÜk 
ikramiyeyi bunan numaraya benzeyip de yal· 
ruz bir hane.indeki rakam ayrı olan 47 nuwnara 
teselli miiıkiıfatı b.zanacakbr. 

Biletlerin Değiştirilmesi Tarihine 
DIKKA T EDiNiZ 
Devamlı 'biletlerin ert99İ ayın ikinci aünü akta· 
mana bıd.r- cleiiftilıilntea i lizundtr. 

7 Üdacl Tep111 1940 Çeldllflalle 
BIJllE ikramiye 

30.000 Liradır 
Biftnci çelcilqia t.m !bileti 2, yanm bileti 1 fira. 
dw. ikinci v'ifitiaı tmn bileti 3, yanm bileti 
1,60 liradır. Oçiinci pilifin tem Yeti 4, ya· 
ND bileti 2 firacbr. 

PIADI Tettdll ldbdz 
Her çekilifte biletlerin fi atı ile beraber ıilaamiye-
1erin bem mimarı, hem adedi arttınlnuıtw. 
Yani fllllS ihtimali her çe kili,te çok daha fazla. 
dar. Bu plina cöre talihlilerin miktan artacak 
ve bu talihliler ayni zamanda midaırca dalaa 
fazla ikraıni,.e kazanar.akbr. 

1 el Çekiliş 
7 lklaoı Tefl'bl 1140 

~üz Bilette 21,21 sı kazanacak 
lkrami,ve tlcramlye İkramiye 

Adedi Miktarı Tutarı 

--Lt,..__. --1.Jra..-

1 30.000 30.000 

1 10.000 10.000 

2 5.000 10.000 

5 2.000 10.000 

60 1.000 60.000 

90 500 45.000 

300 100 30.000 

300 50 15.000 

3.000 10 30.000 

60.000 2 120.000 
Teselll 
Mtik!·47 
fatı 

bO 2.820 

63.806 3'62.820 

Yarım BU çgn.tŞTE Tam SATIŞ 

Bilet HASILA'r.ININ Bilet 

1 ,.o 60 47 si 2 İKRAMİYE 

Lira VER1LBCE'K Lira 

• 

Çekiliş 
7 ............ 1941 

Yüz Bilette 21,40 ı Kazamr 
ikramiye 
Adedi 

1 
2 
5 

10 

90 

150 

300 

bOO 
3.000 

60.000 
Teeelll 
MtlkA.·4 7 
falı 

64.205 

Yarım 
Bilet 
1 l/I 

Lira 

ikramiye 
Miktarı 

-Lira--

40.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 
50 
10 
3 

80 

Bt1 çmtLt:şTE 
SATIŞ 

HASILATININ 

cr0 60 42 si 

İkramiye 
Tutan 

-Lira--

40.000 

20.000 

25.000 

20.000 

90.000 

75.000 

30.000 

30.000 

30.000 

180.000 

3.760 

543.760 

Tam 
Bilet 

İKRAMİYE 3 
Vl!lRtL1!JcmK Lira 

3 ol Çekiliş 
7 bol Daa1941 

Yüz Bilette 22,42 sı Kazanır 
tkranılye İkramiye ~e 
Adedi Miktarı Ta tan 

-Lira--~ 

1 50.000 50.000 

3 10.000 30.000 

8 5.000 40.000 

15 2.000 30.000 

120 1.000 120.000 

180 500 90.000 

300 100 30.000 

600 50 30.000 

6.000 10 60.000 

60.000 4 240.000 
Teeelll 
Milklı·47 
!atı 

120 5.640 

67,274 725.640 

Yarım BU ÇEKİLİŞTE Tam 
bilet 

S ~ T I Ş 
bilet HASILATININ 

2 0
/ 0 60 47 si 4 lKRAMlYE 

Lira VERlLECEK Lira 

ikramiyelerin Hem Miktarı Hem 
Adedi Artbrılmışbr 

1 


