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,1.111 • <l : 9 ı\ .. .. Londra 9 A.A.- lııg·ı .. va kuvvetlen tarafrndan , < ,, \ ~IUKA131L fAAllllUJ.:LAR 
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l ' bahse\.·lemi~tir. denlıerı sarföttiği gayrete 

l"M ~IQ.rı~:~rıÜUtı ı ıuesai anal ı .e.11;lık heye· J " rağmen, Udt-.sa zaptcdil -

hücümlarıııı durdurmak 
i<;in nıühi.m kuvvetlerle 
mukabil taarruza · ge\nıiş 
ve bu taarruzlar ~ol\: uf,rır 
zayıulla p.iskiirlülıniiştür. 

\:oktaııberi cephenin 
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·11.K. 11 Başve- bulunacak 'f(irk lınsın kaylıettiği gemilerin Al· ınüesseseler normal bir şehri, Londra radyosunun 
ı\lık ~1~ır~ 
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•• erınin ve f ı · b · ı u· · k ıuışlardır ki, lranlaakted i · tı eı. ı:; 
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. aza mıktnrdu bulunun u ı l yacı temın edilecek eline diişınekten ·urt:.ır • ctı. l\lırı Y eııı· elı· ı ı ıecek mutareke lrandakı" 
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• Varttır. ıııa k ıçııı ıu ükeıu ı nel bir nıoıılanıı lngilizlere ksl i ın fu kat şi mıli ıaın aın ile :u- bun \arı için teredüt gös ıer 
fırsat verilınış oluyor. edil~ini söylemifj ve aöı mitvur vaziyetteyiz. mektedir. 



undan bundanl 
"Türk gibi kuvvetli,, 

dar bınıeseli bütün dünyaya 
yayılmış bir hakikattir. 

Dünyanın geçirmekte 
olduğu bugünkü buhran 
"Tıirk gibi mert,, sözünü 
ikinci uir örnek olarak ci 
haua yayacakbr. 

Çünk; "mertlik., il! 
l'ürklük,, birbirlerinden 

ayrılmıyan kardeş iki va· 
sıftır. 

ş.uGuz 

Bey.rut Başkonsolosu
ıııuz Hıfkı Hefik evvelki 
akşam ileyruttan şehrimi· 
ze gelmiş ve dün 'buruda 
kaldıktan sonra dün ak
şam tekrar Beyruta dön· 
ruüştür. 

Askerliğini yap· 
mayan1ar 

MEMUH ULAMI\ ACAK 
Ankaı a,- Hükllmet 

muvuzı.<\f askerlik yııpın.ı
mış olaıılurın memuriyete 
ve citwlet ser;nayesilc işlıyen 
müesseselere memur ola 
rak almmumalannı karar 
Jaştırmıştır. Merke:t. veya 
Vilayetlerde bu karar hila 
fma kullanılan bütiın me
ruurlarm vazıfelerine dor· 
hal nihayet verilmesi a.aka 
darh.:ra bildirilmiştir. Ak· 
si halde l>u kabil rneınur 

kullanan daire umirleı i 
şiddetle Ct!zalendırılacak 
Jurdır. 

1'AFlA VEKILl Kü.NYAUA 
Koııya 9 A. A. - ı. a 

fin Vt.kili ve Konya me
butm Ali Fuad Cebe8oy 
Halkevinde top!anan mfin 

• tehıpleriJe sanıımi bir has 
bıhal yapmış ve hükume
tin dahili ve harici siya · 
setini izah ettikten sonra 
Konyanın yol ve t:ıu işini 

anlatmış ve lm iki mühim 
işin başanlnuısı için çal'şı 

Llacağını, ~bill>assa Ankard 
ile Konya arasında da bir 
yol yupılacağrnı ooyan et· 
miştir. 

AI KAHA ISTANBuL 
AHASJi DA ~J!.Nl BJH 

DEMlHYOLU 
Ankara - afıa Veka 

leti Ankaraom ikinci bir 
demiryulile lstanbula bağ· 
lannuısı için teşebuüslere 
başlc.mak üzeredir. Etüd
ler hayli ilerlemiştir. 
ALı\lı\N) ADAN Gl!.LE· 

CEK ı\1ALLAH 
lstamml - Almanya· 

dan miıhim mikh.ır<.la de· 
mir eşyu, makine yedek 
aksamı, ecwyı tıbbiyt: ve 
kimyeviyc ithali temin 
edilmiştir. 

Hk olarak ithah karar· 
laştırılaran yedek makine 
aksamı için 1 milyon lira 

1 
hk serbest döviz konknju 
nı verilmiştir. llu mikturın 
bir miktar daha arttırıla • 

Güzel lzmir 
19 ııncu kurtuluş 1Jıldönü

münü dün hP.qecanla kutladı 
lzmir 9 A. A. - 9 ey 

it1l, Izmirin kurtuluşunun 

19 uncu yıldönümü bugün 
coşkun teı.ahüratla kutlan 
maktadır. Daha sabahın 
ilk saatlerinden itibaren 
her tarafı süslenen şehir· 
de onbinlerce halkın iştira 
kile yapılan merasimde 
heyecanlı nutuklar söylen 
miş, Atatürl< abidesine yüz 
lerce <.;denkler konmuş, 

Aziz şehitlerin hatıra'arı 
taziz edilmiş, kahraman 
Türk ordusunun lzıııire 

giriş sembolu lıeyecanlı 
tezahürata vesile olmuştur. 

Bu arada Atalürk' ün 
annesiııiıı kabri Je z;yaret 
edilerek çelenkler konmuş 
tur. Bayram emsalsiz bir 
heyecanla devam etmek · 
tedir. Gece fener alayları 
ve mehtap eğtenceleri ter
tip olunmuştur. 

• 
Ankar.a--r- lzmir bisiklet 

yarışı diin bitti 
1zmir 9 A. A. -Anka 

ra lzrnir bisiklet yarışının 
son merlıaluside dün yapıl 
nuş ve bisikletçiler çetin bir 
ınücadelcJcn sonra ~mat 

9 u 23 dakika ge\'2 Ataliirk 
amlı önüne varmışlardır. 
Bu sırada bir miıf reze as 
kcrimiz şehitlere l:ialfı.m 
atışı yapın akta i<.li. lJisi k-
let~iler caddeleri doldura 

l<.ızıZag 
~, unaılistana 

gardım ede 
cek 

1 tanbulYunanistanda a~~lık 
hergrn biraz daha artmakta 
dır. llu yüzden Kızılay kom 
Şu milletin bu açlığmı gi 
dl!rmck için harekete gec,: 
miştir. 

Kız.ılay Umumi kfitiui 
Ziya Tahsin· kendisilc te· 
mastı.ı bulunan gazetecilc
rt· şu beyanatta bulunmuş 
tur. 

·'- Cemiyet esas karar 
lt.rı vermiştir. Yeni pren
sip itibarile Yunaııistanda· 
kı yardıma muhtaç halka 
nıümküu olan nıuav~neti 
yııpaca(,ıız. Ne kadar nıüm 
kün ise okudur ı;üratle bu 
işi başarmak arı;m;undayız 

.[\.ararın tatbiki_için Ulzmı 
g ~ıen hazırlıkları yapmaya 
başlamış bulunuyoruz.,, 

Normal devirhmle,sulh 
~ ıllaruıda dahi iaşe mud · 
oeleriııden çoğunu dışarı· 
c.an ve sıkıntı ile tedarik 
t debiJcn komşu memleke 
t 3 Kı:t.ılayın uz.alucuğı şef· 
katli el hi<.' şüphe yok kt 
~ıeriude ve yüksek bir yar 
l ım olachklır. 

o ...... 
Neşriyat ~lüdürü 

~ SELll\l ÇELE1 K 
C.ll.l'. Matbaası Antakya 
rak 1,5 - 2 milyonu çıka 
rıl:ıcağı söyltsıımektedir. 

~\yrıca 15u0 ton da çivı 
gelmektedir, 

rak onbinlerce halkın ul· 
kışlurı arasında şehre gir 
mişlerdir Umumi tasnifte 
va:t.iyet şu•iul'. Birnci Eski 
şehirden Osmaıı l'tik 47 
saat 46 dakika 37 saniye 
i!e: ikiııci Bzrsadan Niz1· 
mcttin 48 saat 42 dakika 
ile:ü~·üııcü Halit lsl rnbul 
49 saat 49 dakika 3 s.ıniye 
ile. 

Bal}an fWa/, 
hu Le 

KIZILAY A V ~ D ~il Ü;' 
;;EFEKA 1 A i\lÜlllı\l TE 

Ut:HHlJI .EHUE UULU8DU 
lstanbul- Ebedi ~f 

Atalürkün lıeınşıre~i Bayan 
lukbule Kızı1ayııı ~ışlı 

şube.sile darüşşcfekaya mü
lıım teb ... rruıtm.ie Dulun 
muştur. llayuıı ı\1aklJule 
uir muddct evvel Km.lıh:ö 
yünde almış olduğu 30 
Lıin ııı·.ı kıymc"1mieh evi 
Uarüşşcfe ·a 1 sesıııe ve~bu 
gün :::5amsuıı C.rt.ı>. nuı 

uul ııduğu u nuyı Kıı.ılaya 
vcrmişh.:rdtr- Uuyan 1\lal< 
bule kcndtsıni zıyaret eden 
gc.zelccılem ancak; 

··-uuyUk l>ir şey de
ğildir. lıil~lıir zaman yan 
ıış tefl:iir ve kalml ed~lnıe
t>ıııc razı değilim. l,;ünku 
uu memlekete büyük uir 
hi:r.mcl muhıyetındJ d ğ"ıl · 
dır. Sade naçiz lı.r vuzıfe 

ve çok Ufak l.nr yardım· 

dır.,, dcmıştir. 

,\U•.MU:Kt: l' fE BİH JLK. 
'l'AH::51L :::>A ~ t\11 ): ı\.Pl 

L.'ı.CAK 

Ank..ıru-lkınci toşriııiıı8ııci 

cumartesi güuü.mcm.ckollc 
Lıır i.J' taıuuı sayımı yupt · 
lac<.ık ve ılk tdtı~d ç~ğllı· 

tJu.unaıı c,;ucuklaım mı"ta 

' tarı t~slJıt edı1ect:ktu·. Uk 
tahsil \ağrnduki ~uculdaruı 
ı:myısı belli okluk wn soıım 
~luarıf Vekaleti yerıı IJiı· ılk 

okul k.tıkwına pli'iııı ha 
zırlıyucak ve kultur .sefer· 
berlığine l>aşlıyacaklır· 

Denizlerde 
Londra 111 A. A. -

Manşla devriye gt!zen lıı
rriliz ır •mile ·i evvel <Tece ..., b b 

kuv"·c tli himaye altında 
seyreden ~ki Alman nakli 
ye gemısıne rasgelerek 
lmıılara hücum etmişlerdir. 
birinci hikıım gece yarısın 
dan evvel l)lmuş ve 35 O 
tonluk bir genıiyl1 torpil 
isauet e ttiri miştir. Hundan 
. onra dil:~maııın refakat 
gemileri ile bizim harp ge 
milerimiz arasında bir <;ar 
pışıııa olmıış ve bir düş -
man torpido botu baltrıl · 
ımştır. ikinci hücumda 
4 ~ 00 IJin toııilatoluk ikin· 
ci düşman nakliye gemisi 
lıir torpil isabt!lile ağır 
hasara uğramıştır. 13u lor 
pili lıir orveç torpido bo
tu alımştıı·. ~abahleyin 

tayyart.>den yapılan islik -
şafta 4Jl. 0 tonluk geıniııin 
lıalnıış olduğu tt!Sp t edil
miştir. 

l..ondra 10 A. A. -
Ualıriyt· ı~z:ıreli hild rmiş 
lir: 

lngifo: lıaf.f deniz kuv 
vetlerı Murnıuıısktaki Al 
maularııı ııışcsiııi lemin 
eden Alman· nakliye gemi 
Jcr.in hfü um ederek ou .ı 

lardıın4tunesiui batırım lar 
dır. 1Jiğer llu gtmıı basa· 
ra uğramıştır. tlızım zayı

a lı ıııız yoktur. ): a.lnıı. q ki 
şi y .ıraL:ı. . · ınıştır. ilu tıatl i· 
se lıdkkı .da y. ... ni tafsilat 
IJckleıınıcklcdtr. 

Hllt AMEHl& \1\ Gl~\llSl 
Uı\llı\ HA 1 Ul lLUl 
Vuşıııgtuıı 9 ı\. A. -

Aıuerılm llcırıcıye ı\ezarc 

liııın lnldirdığınt: göm 1'.ı· 
zıldeııızdc seyrelnh l\te olan 
bır Amcrıkan l c4m•t ge · 
misi hır kıyyaretlt•n atılan 

IJorııh;t ıle balmışlır. 

Ffü\ ::ill Kc\Bl ı'ü: 'li\IH~ 

'lAUILı\ l' YAPIL \11· 
1.ı\Cı\~ 

V ışi 9 .ı\. A. - (Jf 1· 

Ho.l vas ı\j:.ınsı uıldiriyor : 
l• ruıısız kal>tııesiııdc 

pek yakıııda ladrlat yapı 
lacagına tiair çıkarılan ~·t· 

yıaiar ve l>azı Paris gıtzc 

Havala'-d' 
ı 

Berlin 9 \.A.-
111 

gece lngiliz bımıuard18 
tayyart'leri A lnıııll) ti 
merkezinde uvarak toi 
şehirlere bonıuuıar 21 1 
lardır. iviller arıP' 
bir miktar ölü vardır~ 

Berlin 9 A.A.- 1~ 
3 

rnenbalartlan veriler. 
1 ıJ 

lere güre, Alman 1J0°
1 

d"ll dıman tayyareleri ul\oı; 
ce İngiltere ve Js ~ , 
üzerinde uçarak uir\O ıı:ı~ 
hirlero, limanlııı·a va ç:ıPıı 
ri hedeflere en ağır ç 
bombalar atnıışlardırİrıt 
şiddetli iııf ılaklar 0

111e} 

bir ı·ok fnrrilız h:.l'.'<l . , t 
y o 1\1) 

danlarına muva~tl. fıı 
taaruz edilmiştir. ıı~ı ur 
1
. . . . lJ1l 
ız tıc ırc• g wı :,1 

rnışlır. 

Yunanista11d 
10 

kaç :u1larJCJ t 
ı\lc\LLAlU ~ILJSAVl'f{ 

J•'UILECh~ 11 l 
~ urııı 

Budapeştc - (ııııÔ,ıı 
say gazetesinin \ ~-re. ) 
aldıuı bir tel<1raf tı go·'/etl# 

t:> o. "}JI 
nan hiikuuıelı saltı 11 ıı ~' 
nıakanılart _ araf111.dıı 1~yı.ıı 14

11 
saatle edilnıel~siıııı 111# ~~ 
sivil ve asker yuı~ıııl (f Qı 
) un an tı ıprakhll'1~1 • ııl011i l iti 
karıluıarnası enır111 ~f ııt' r. 

1 :ılı -" !it 
tır. Bu emre nıu 1 

,, ,•e"" ki! 
. Uiı{ c/ l ket edeıılcrın eCJl a(lil' ~ 

v.jt.lurı ~ nıiisadere ~8çs~~ tıı 
ve bazı ahvalde ..-Awr <!.u 

ııll fi': , Q 
lamı aileleri l uıı ı.ıct 
terinden nefycdilcCıll e~ 
dır. Ayni zarna.11~11 01~~ 
makaule<le şurıııl ı;tP.ı lt! 

!{ıJV .. ..,ı ~ 
cek ve 1 uuan Jıı .lJI~ 
ııııı l'İC..ılı .sır.ıs111 • ed 

l .. tl.Jıı. edenlere de ... 

ceklır. ı;ı lıt'i 
- ı ·ı.ıslıl , 

telerinin IJu ııuı; ı\dıifr 
riyalı v~ 

110 
Jt'. 

ı fll JI"' ı\laanf Naıır a l ı.ıı1 
'I B 

c .. ği ne ail tusrı 1 -rid''' 
. tıı~ ~el 

men lıakıktıl e " 
Böyle bır tıah re ~1~~1 
s a b ı k . . JJe';P;.,vı 
Büyük El<;ısı . e'io ô 
biiyük uir vzıııfjlljeıJ 
edileceği tuıbCr 
muştur. 

Gayrı menkul 
llfısusi luhascbe ıııiidürlüğündcıı : ·uıtJ 

ı\luharıııııen 1\luvakkat Cinsi MüşlC1111 

bedeli lem inat .e 
L. L' l,,ııç 
ıra ıra Kr. uir ~ıi( 

200 15 O J Uiııa Bir oda. 0c· 
i\ı '·'\1 1 ... tı· JJ" 1 U l l k" .. 1 u·-.,erııı ·' ... : oryo ~a " ı ·oyu yo 1• ., 

Klise ııunı ile maruf . veftl~ 
45 J 33 75 Bııı,t Uimı ılc .

1
lJJ Lı..,. 

Jllr~ ıv 
metre rı · 1 ııfl · resı 4 

~levkii : l' .• yas rııı:!rlwz.indı• Talgraf d·11 , l{~I I! 

80 3 )O' l•I ~P 
6 UJ Halıc,·e 3 1 1 ){11~ ~~ 

dün.Ya ıe1• 
270 (l 

nı havi 1 J 
Mevkr : Pay.ıs Karşı nıahallcsiııde . 11ıC11~ 
Cms ve evsafı yukarıda yuı.ılı g 11Y!'

1 giill ~ 
5,9,941 den 'l.7,9,94 l l<.ırihiııc kaJur ,2 1 111ııiıılt 
le miizaycd eye t,:ıkarılmışlır. TalipleıJll ve'ft> 
miııallarıle bi rlikt~ Vilayd Encünıeııine. 
idare heyetin~ müracaatları ilan oıuııur 


