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Mili Şefi n 
Türk cümhurigetinin doğru go/u· seçmekte 
izhar ettiği kabiliyet ve bunu ·müdafaada 
gösterdiği metanet Türk milleti için en 
büyük bir iftihar vesilesi teşkil edecektir 
A • tatürk vef nt ettf!i za. 
~ mnn, bütün Türk milleti 
l'Uhunun ta derinliklerinden gel· 
~ bir kanaat ''e iman ile, göz
lerini İsmet hıönü.ne çevirmiş, 
Yalnız muhakeme ve manbk ile 
değil, selim bir seYkitsbö ile de 
~u millet için en bUyük bir reh
""!l' \'e sef olarak tsnmıışt.ı. 1ki 
llenedir devam Ye inkişaf eden 
l"ealite bu ilk daldkanın itim.ad 
"e muhabbetini gittikçe arttırdı 
•c milletin görüş Ye seztş;ndeki 
:laabeti kat 1 surette is bat etti. 
~nyanııı geçirdiği eu btiyük 
'"'Wlran devresi esnasında ls
lnet İnönü gibi bir milli ışcf e 
lllahk olmak Türk inilleti için 
en. btiyük bh· bnhtiyarbk te6kil 
ediyor. Muhterem CUmhurrei
lhriizın her vatandaşın kalbinde 
1.uttuğu yüksek mevki, biltün 
lnemlekt tte uyandırdığı sarsıl· 
ll'ıaz emniyet Ye tesanüd hisleri 

1
1~ bu umumi lmnnatin mahsu
Ü<iür. 
Mıllet şefinden emin ve onun

~ nıü!tehir. şef milletinin feda· 
-rlık ve vazife hil'Jerinden e
lllin \ e onlarla mnğrur . .işte bu
t\in Türkiyenin arzettiği man-
1.ara ve işte bugün Türkiyede
~i aUk\ın ve emmye1ın sırrı. Her 

es ı;;u da.kikarun ciddiyet ve va
haınt'tini müdrik; fakat bu §UUr 

hıç bır Türk vatandaşı için bir 
~cpşe ve z.if kaynağı olınıyor, 
uılakis motin ve sarsılmaz bir 
"aziyct ulmak için en kuV\ çtli 
hır saik hizmetını gorüyor. 

>.1uh le-rem C,'ümhurreisimwn 
!neınleketın be.ı tru-afında ga
Yct biıvük bir allil.a ve memııu
llıyet uyandıran nutku bıraz Sl· 

kıntııı Ye elektrikli bır yaz J:,'"Ü· 
llUndc h.ıv .. yı temizleyon e 

alblcre ferah ve taravet veren 
bJr rnhmet sağnagı tcs.irini yap
tı ve biıtün yüzleri güldi.ı.rdü, 
biltlin ruhları ıiımi'-1 ve itim<J<l 
de <lüldurdu. 

Nutkun hariçte 
ap ığı tesirler 

lngiltere ve Yugoslavyada nutuk 
semimiyetle tasvib ediliyor 

Bclgr • .C 8 (A..A.) - Reuter: Bcl
gradın <liıılcımnUk mr..hfillerl, hllku
meti.n hıırı.ı h; kkınd.,ki ab ;:ı~tine 
dair y&prnıı; c;Jc.lugu b<yı.natı, JWıı;i-

nim1nır 1ı;met 111onıınün beyanatile 
..ıu ıurett(> allkııdar ıQrnıektodir. 

Bu bc'y.<nat Yuıosl:wyad;ı aamirnl 
(6onıı 8 üncü .. yfada) İsmet lnönü Türk cümhuı i

~tinin hnyatma hakim prouı,'ip- l=========z:z-====-=--====-====m==-=::m::==: 
~- nutkuıwıı ba~mda bir iki ,. n o·· n u·· n u·· n tarı· hl "'~rne içinde huliu:;a ederek bu 
llın çarpışan ideolo3ılcr arasında 
lllevkiimizi sarahntlc tcsbit etti. 

l'ürkiye genış bir hürriyet için- n U' t U k I a r I de \atandaşlann hukukunu \e 

t:lnnivetini teroın <den hakıki 
Ve htıkuki bir mzama bağlıdır • 
'l'ürkıyedc yaşayan he1-kes bü
lun hak Ye hürrivetlerine salıib 
Ve bunlarqa.n cıı ğemş bir suret
le nıüstefid olmaktachr. Türkiye 

Türkiye - Sovyet münasebetleri dOnya 
siyasetinin ivicacları içinde başh 

başına birer mevcudiyettir 

Yunanlılar 

-
ta 11 

lediler 

İtalyanlar sahil 
mıntakasinı tazyik 

ediyorlar 
Bir İngiliz askeri he

yeti Yunanistanda 
vazifeye başladı 

Sallntk bombardımanm
da 200 kişi öldU 

Atinıı 3 (A.A.) - Henu:r. rt.'Sll1en 

teyid edılmiyen haberlere göre Yu
nan kuvvetlerinin ArnvuUuktaki 
evvelki gunkü Yunan tebliğine na
zaran üç bucuk mili bulan :ilerle'7i
li ibndi altı mil çıkmı~r. 

ttalyan1ann ise 5ahil boyuncu 
ancak 12 mil ilerledikleri sôyleni-
yar. • 
İngiliz tayyareleri ~ 

bombaladılar 
Belgrad 3 (A.A.) - United Pross 

muhabirine göre, tnglliz tayyareleri 
Yunan tayyarclerllc> b rıııcte A.rn4ı.

'\lutluk hlH~funet mt>xkezı olan Tira
nayı bombard.ımnn etmi~Jerdir. 

Yunıuıist3Jla gelen İngiliz .heyct.i 
Atımı 3 (A.A.) - Bir tııglliz gc

n.ernlln.irı riyaseti nlt.ında hususi bir 
lrtlbat heyetini gelmiı; oldU:U res
men teyid edilmt>kt('dir. Bu heyet 
Ortrı Şaı kt:ıki İngiliz umtım! karor
aAhınd ,gclme.'lctedi:-. Bır der.iz 
tayyareınle eelcn 1ngllız generali, 

(&onu S üncü sayfada) 

Tuna 
konferansı 

Almanlarla 
Sovyetler arasında 

ihtilaf mı? 
Konferansın üç gün
denberi toplanama

dığı bildiriliyor 

'flQAN 

• ı~ı,,. ~c"{ivQlyt 

YUNAN 

Yunan - İtalyan harbi ile her ilci tarafın iaarnız istikametini göı;tert•n Ju ritn 

Amarikıtdan galan İN G [ L İZ 
hı!berlere göre 

H 

"ing11iz k~taları 

Stefani ajansmm 
bildirdiğine göre 

n 
Vunanistana gi bulundu ? • 

Hitlar İngiltere ve Ame
rika ile 10 senelik bir 
ademi tecavüz paktı 
yapmak istiyormuş 

=~~=~ 
İhraç edilmiştir j 60 Nakliye gemisi 

i . ! donanrBanın himaye-
ktidarımızda bulunan . d A 1 . .., ld 

. .. sın e t antige açı J 
her şeyı yapacagız,, --o-

Nevyork, 3 (a.a.) - Colum-
bia radyosu bu akşam.ki neşri- Loodra 3 (A.A.) - Bahriye N:ı-
yatmda demiştir ki: urı B. Alexandre dun mühim bir ı 

Bitler aşağıdaki sulh şartla- nutuk 80ylemi§tlr. Vaziyeti gli7.dcn 
rım Amerika hükiımetine bil- a~ren birinci Lord tu bey:ıııntt:ı 

1 
di:rmiştir: buJunmtt§(Ur; j 

ı - Mağhib ve istila edilme- Va:.uyette çok emııiyM ve.ıici un-
mİ§ olan lngilteru olduğu gibi surlar me\·cut bulunmnkt.a ve uı.fc!-
kalaca.ktır ruı yolu da beliııncı.te<hr. Bu yol 

· uzun ve çetin dahı olsa, kauınmak 1 

Tanca,. 3 (a.a.) - :::'.tef ani a
jansrnm bıldirdiğine göre, Cebc
littarıkta, Atlantik istikametin
de altmış kadar ticaret gemi
sinden mtirckkeb bir kafilenin 
deniz tayyareleri, tın pidolnr ve 
biiyük harb gcmılerinin muha
fru-.ası altında har<."keti Tanca 
ve lspaııyol sahilleı i maks.ma
tında hara.retle mevzuu bal.sol

2 - Bali hazırda hemen bil- tc;hı vaktiını:ı:. müsaittir. Halbuki 

1 tiin Avnıpa Alman nüfuzu al- düş:Danlanmızın vakıtleıi dardır. ------------
tında bulunduğundan istikbalde 

malı:tadır. 

İngiltere bu kıtada hiç bir siya- A.lm.an askeri bedeflerıne knrll! 
~mız bombardımanlar, roemle-

ld nüfuz tesiri yapmıyacaktlr. ketimize karşı bllAtcfrik yapılan 
S - Hitler, İngiltere ve .Ame- bomb:ırdınumlardan daha mucssir 

rika ile on sene için bir ademi cıi.mu..-n.ır. Afınan hııva kuvvet.leı·i 
tecavüz paktı yapmaya ha.zır. birçok muharebelerde mağHlp edll
dır. mJştir. Oıılann tayyaı·e Vf' pilotlnrı-

Almanyadan gelen 
Türk italebaleri 

Edime 3 (A.A.) - Almany, da 
bulunan Turk talcbelcrındeıı y~i 

kişılik bir gnıp Kı...m . ns;) on •l ile 
e-.·\ c.lkl glin Turk huı!uduna gC'lml~ 

ve bur. da bir gece kuld ktun son
ra l.rtanl:ı<.1l:ı gitmi;:tir. • be.<Jti ile nizamı telif eden bir 

hı.va ıçınde vatan aı;ılaruı bu
tnı-unu temm cdebuen müstes
tuı ınemleketlerden bıririir. 

Sout~rinio hiri11 ('i ('.uma gü
nü &aAt 15 dP .Bih iik Milh~t 
Meclisi alhnca iııtihah de\tt~inin 
ikinci içtima ~ tlnı:L bsşl::ırken 
aziz ('iimhurrei<:timi:G Milli ~er 
ismet İnförii tarihi bir nutuk· 
inıd bu~ urdular. Diin~ :umı ~u 
ka.n;,--.k 'ı· buhranlı ~ünlerinde 
) urdun hari<'j 'e dahili durumu
nu keudilerinf' ha.-. 'aliur, 'edıc. 
n b<'rrnk dimleler~ ifade ,.e 
t.-srih eden '\'e hütün diin' a bl
rafıudarı blalia 'e diJtkatit· d.iıi-, 
loom.iı:; oldtığumfa ~iihht' eniz 
olmırnıı bu kıyn1"4U nutku dcrc-

Dünyayı snran bu) uk buhrana ral 
men 'l'ıırkiyedtı yıı~yan berk.es, bü
wrı hıık ,·c hunı) etlt:'rwe s:ıhib ve 
oıınlard:ın en geni:ı; bir ımrette müs
ıe.fid olmnkı.adır. Memleketin her 
tıırnfmd:ı t•mniyet \c sukun, hale ve 
:niye itiınrıd me\ cuddur. Türkiye, 
serocstı ıle niwmı teli! eden bir ha
va iC•ll( c vatandaşların huzurunu 
wm.in edcbılen ırıti tcı.na memleket-

Bu şal'tlar .Amerikan.ın Fran- IWl kıymoi.led bwmlunden dnhn 
sadaki büyük elçisi vasıtasiyle lıCllllıd&r. Zayiatı iae biı.im z:ıyiatı-

Belgrad, 3 (a.a.) - Reuter: :Vaşingtona bUdirilmiştir. (&oftu ı Uncü •yfada) 

Almanya, Sovyet Rusya ve =====================:a:m====--am-=================== KESİK . BAŞ 
Bugün en mliJ nt istibdad \'e 

41nakkiimler ıı;ınd« yolunu kay
beden be._..c;eriyot lsmet lnönü
rıuu nutkundan aldıgım~ 1)1.1 bir 
· ç cümlede hulasa edilen ebedi 1 

\>e Yüksek mane\'İ kıymetler ~a-1 
lo'c~ınue ~imciıki buhran f elik et
lerini atlatabıleeek ve tekrar 
~'olunu bulacaktır. Tiirk ctiro
huıiyetının dof,'1 u yo u seçmek 
hUstD3uudc:. JWhl' dtiğı kabiliyet 
'le bunu ınıid<.faada gösterdiği 
~~ttınet 'fi.ırk mılletı için en bü
Wk bir iftiHar ''esılesi tefkil e
uecektir. 

. ldeolojı sahasında Türkiye -
tıın nıe\'kiini bö"lt ce.saret "e 
~~~ıııt ile tayin· eden muhtnem 
:-ı.unhurreısı, Türkiyerıin haric-i 
mynsetinin de avni fels fi ve !;os 
Yal kaııaaUeıi ~ müdafaa l><len 
~illetlerin mrnfaatleri ile ahenk 

\'e ınüttehid bulunmasını gör
l'l:ıekten ~-Ubiıesiz ki mcmnun
llur. 

Maamafih, bugün harb harici 
blılunan Türldvenin bize karşı 1 
J•~ı . . tt nıyct gtı!:..tercn ''c tatbik e-
1 ~n bütm. dc,·Jctlerlc en nor
llnıı.ı nıüııasebetlcr ıdamc t>tmc -

1_l'tıi icin hıçbıı scbeb yoktm. 
~nkü mnddi lıir h;tila hır• ına 
ll~Pıırnamu= bulunan Türl:iye
k ltJ 8lrf fp} l'fİ ''I.' F-osy~J ~~r 
atı:ı.at 'f' ımnn n. mma bır rnu

~df'J<'~<: atılma.~ ı akıldan ge~e-
t.ııez 'I' ı. h · • · ti d · uı ,t\l~ arıcı Mıyal'P n -
t~ ın''<İf.niyet \'C beşeriyetin ö
t-t .~b"ı i tanıdığı ve hürmet n!'t:;! tıa.k \'C •• clalet prensiııle-

_, ahi olduğu kadar gayet 
Hu~~ ir c alıitl \ "ALÇI ~ 

(~onu S üntu Nyfada) 

ediy~nıı.: • 
c- Bu~ ıık Mill<·t Mecllsi'lin muh

tert'ın ıı;.:::ııa, 

J.lt ııwı inııh:ıl:.ı de\ resinin ıl.lnci 

içtım::ı S<'nl~l'1i ~.çı;o. orum. Mıılıtcı <' •. m 
az .. yı sc ~i 'c snygı le tcl:ıml .. ı un. 

Kıırulclugu guııdcnucr .. tek h::H:u-ı 
su vrıtıır. . clfııı.C't, ol.ın BJyuk Mcc
liııınıızdcn orııd:. • !, ı ::I<, t•:Çıı d.ı;ı- ' 
mi:z. nı.ıh.ın r.cnc 7.. 1 r.nd:ı, \ :ıtmı -
daföl:ır .ı .ı • ııd.1 sul.u ı 'd! b.ııl»rinc 

d:ı~ rım. , • (•n y.ık. ek lll<'l tcbc<t"' r.ıh
larn h:'.ıkım olır.uştm. Cun hl.riyct 
lmkün eti, fd ıl. :ı biı dıkh.. t <'. el -
hili \ c hnrici r-mni) c tıı ınuh. • l.ı ı 

,çın bu durust hm :ı ·~ınd 

ırr h. 111111 \mlmu, tur 

J). lıılı id .. rnriz, 1 • ııl ~ lı.r hı r , - ı 

:ı l \ t('J,1Jc \. t;:mcl.ı..ın hut ukur.ı 01 
cmnıJ t ı ı. tc· · ı L ı, ı ı elli, ı . ı. ,i 1 
, ı• hul.ul. i bi l' nız ı tı ı.ı• f'1 ui .; • ıl

m .. kln ı.nltem;ı~ ı~diı. De ltb li ı ı~ i 1 
lil < n lırı lıir s c11c ıt,'lııdc• ıncıı l~kt.t ., 
ı mniyct 'e arö<ı) ıs ne dddi surette 
mue!:.-sir t.ıl:ıc:ıı. lııçbir hadise ''uku:ı 
:.tlmt>ınit>Ur. Yurdun t'ınruyetinc miı 

e:;ı.ır ol:ıbilnıe>kt n uzal. nadir lıfufüe 
lt- eh ~ dr M n lıwm ıı:t: tcilım <>1W1-
uı~<ırd.ır. 

le·den 'bıridir. 
V:ızifedr.rların dlkk<:t ve ihtimamı 

&8il millet.imiz.in \:C oı:un Buyük Mec 
lisinin yurdse\ t>r1ığinden ve basi • 
n'Unden rlaima fe) :r. ve kuvvet alı

,or. Mill~tten hult\°\mete k:ır111 ıö -
rüner. taın ve samimi itimad, milli 
kuvvetimizin knynnğıdır. Bu hal me
ruliycl ;ılmış ollml:ıtıı işlerinde ce
saı-et ,.,. neşe \•tmıektl'<lir. Dllıer ta

sair alil.kadar devletlerin iştirak 
ettikleri Bükreşteki Tuna kon
feransı üç gündür t.oplamnamış
tır. Bu müddet zarfında Alman 
murahhas heyeti Sovyet hey&
tiyle daimi temas halinde bu-
lunmuutur. · 

so,·yet murahhas heyetin.in 
iddiasına göre Almanların kur
dukları rejim Bratıslavaya ka
dar uza.nan üst Tunada nehrin 
kontrolünü tamamen Almanla
rın eline geçirmektedir. Heyet, 
Braila, Kile, Sulinn arasındaki 
kısmın kontrolünün hukukan 
&ahil devletlerine yani Sovyet 
Rusya ile Rumanyaya alt bu • 
lunduğunu da ileri sürmektedir. 

Taltan husu2t ldureleı le belediyelel'i- ------------
mi7~ salflhiyt ve vıısıtalnrı derece - Am "k d ••t .. 
sinde, ,·a1.Jf(')erini yapnıaktadırlnr. erı a a paraşu cu 
Medeni seviyenin yükselişi ile mü- kıtalar 

Vaşington, 8 (a.a.) - Ameri
ka harbiye nazırı Stimson, pa
ra§Ülçü kıtala.nn Amerika or
dusunun yeni bır cüzü olarak 
kabul edildiğini bildirmiştir. j 

Şah damarlar : 
iltisak noktaları 

SABAHTAN 

SABAHA 
Yıkılan hapishane ar

aastnda bir kadm 
başı bulundu 

--o-

Dün z.abıtaya yapılan bir ih
bar ile yıkılan hapishane bina
sının metruk enkazı arasında 
henüz bir kaç gün en-el kesile· 
rek ora.ya konulmuş genç bir 
kadın başı bulunduğu görül· 
miiştiir. Derhal mii<ldeiumumi
liğe ve adli tabibliğe mallımat 
veriimiştir. Dün akşam geç va
kit nöbetçi müddeiumumisi ve 
adli tabib başın bulunduğu yer
de tedkiknttn bulunmuşlardır • 
Adliye doktoru kesik kndın ba
şırun morga kaldırılmasıllı bil· 
dirm;iştir. Tahkikata devam 
olunmal•tadır. 

,.. 

tennsıb<!ıı srtlın ıhtiynclanı, arzu e
dildıı:i gıbi cevaTı \ 'C ·cbilmelcri icin 
sallihiyetlennin 'c m. 11 ıncmbrunrı -
mn tak\ iyesi ::ır:r.uyn şaynndıı·. Be -
lediyclcı in \ c bunl:ıı-n baglı mües
•e!'Plf'rln ınrmurlnrının teknüdhiklc
ri hnkkıncl::ı Ruyiık Meclise takdim 
cdılmış olu'!' Jih ılı. ııııı kanuniyet ik· 
tis; b ctn , bu .ılrrd:ı çalışan 'n
t:ınd;;cJ;u ın H · • • 1 ln·inin istikbali 

tık paraşüt<;ü kıta 500 asker
den mürekkeb olacak ve Benni
no istihammda yerleşecektir. 

. Felsefe va edebiyat 
l...ondra lokantacılanndan birinin ilim ...• 1 

\ c gordul. lcri him11tin scli'ınıeti ha-ı ,... 
kımınri; n fa~·dnlı olnctıkhı·. 

Vunanistanın 
askeri vaziyeti 

Curr.lıuı iyct r rlli~·esi , 1-{cçeıı bil' ~e
ne ıı:arlmdu kııhul buyıırduğunııı • 
yeni k:munl:ırl;ı 1t>ı;kı1Mını kun·ct -1 
lendırip llmme hİ7Jllf ilerini dalın .1- il 
meli ve inrn il bir şekilde ı:örnıck 

yolundadır. H!ı'kiın sıruCının yeni a- ı 

nasırl:ı miıhim lıir .. dede tıık\·iyl!Si 
imkimı h;ı~ıl olo.u~tur. 1cr:ı işlerinin 

( 6onu 2 inci aayfada) 

o 

Hikınet Dgum bu çok mü
hlln teknik yUIStllJ yarın ga
mıet.f'.miulfı balacalunaız. 

tngiliz Ilcış"ekili geçenlerde Fr. n-ı 
sızlara liltap etti ve onlara yılgınlık
tan kurtulup istıkb:ıle emniyetle 
bakmak tavsiyesinde bulundu. Uu 
lıitnbenın, Bitlerin moıreşal Pctl'.'ni 
ziyaretinden bir gun t•vvw olıııoısı 

1 dikkate ~ayandır. 

Şimdiyt> kadar 1ngıliz kun ctmi 
1 hiç övmemiş olan Çörçıl denizlc•re 

ht'ık.im olduklarmı \'e Ul41 ~ lıa ... a
larn dn hAltim olacaklarını temin 
etmişti. 

Havalara ~ olmama marnıa-

ru h{ıl~ pek ıyi takdir edemi) enler 
vardır. Çöıçıt: cBu !:(il• .c) demek
tir.> deyip geçti. 

Ucş buçuk :ıy en el, Fı<;ns<ı h. r
bintie h.\\'alarm h(ıkimi ol;ın Al
moıny:ı, 1ngıltereyc bir buçuk, iki 
ay sonn.ı ten·cciıh ctt' . O lı ::- rpte. ln
stilteı e ktı\ \'etli olnıı) a'1 tan :ır ,.le-

1 
rıni w~arruf f'lti . Falrnt Alm:ın) .ı 

nm i)ır huçul,, ıKi • ylıl h. 2ırhk 
devresinde bu ha\,ı tu\\eti oyle 
b ir ~ ılrlrrun hıul0 ın'l-ı ı;;rf etlı ki 

"' - 11 2 ıntı Nı:tfilda) ... 

Alman Filozofu 
Niççe'nin fikirleri 

·~-~-----~-· Yazan : 

FiLOZOF 

HIZA TEVFİK 
• 
ikinci aahifemizde 



YENi SABAB. 
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Meşlıar Alman Filologıı ve Filozofu üniversite bu Bir Fransız vaııuru Şehir Meclisi 
( Fridrilı Niççe )nin /else/esine mııkadde- sabah açıhyor TUrk-iye-;-cir-lerinin açılı yor 
me olmak üzere, bazı edebi mülahazalar ı.taımuı tiniversıtai, bu sabah °:.~!•r·:~:.~:il~ne~~~=-

.. 9,30 da unlversıte merkez hı-
YAZAN ı 

N'ıççeniD - biç olmına .. • F I L O Z O F bibi ~. böbrekleri ,.. 
r&larda ! - adım ., • ..,. bir RIZA TEVFiK sair iwı atalete mahkfım ol-
mtinevver adma ,ald:ar WWL muş mr ihtiyar adamcağızın. 
1888 de, bentls M 1 ~ ıJa illım. mangal bquıda battaniye ile 
bir sektei ~ (yani nA-ı ve CE8ll'eti, _ Wi M1dn tam mi- örtülü ~ pine~ ta
zul ısabeti) aebebi"9 mefliç o- na.siyle - kahramanlıkbr!. Bu savvur ediniz; geçnlerin, dumaa 
lup büsbütOıı akhnı kaybeden bu kahnmanbk ta, feyyaz, ~- içinde daha gü7.el goriioell, 
mühim adull, (•) pek aa.y9J kabma llğmıyaCak bdar taşkm pembe çehrmiJle. - baYUI fiskl 
biT felsefe ııeerederek hususi bir pnçliğin cilwsldir· llisim bir kapah odada oturmağa mah
ve şahsi bir (dehi) sahibi oldu- pek laeii3 olma TUrıcç;..;me, kôm olaa ihtiyar adımcağlzm 
ğunu bütün dfinyaya kabil w iki kelime ile bu tqkm btftti çehresini kıyas edinia!. Genç
te lim ettirmi§, bir çok ewier ifade edebiliris: (Deli. balı- ligmi ne giiael bir hal uldlrianu, 
de yamıllb. lık) iktızasıdır· deriz!. Ve ~t \'e kıymetli llqatm, bu güzel-

BugünJdl .Almuıyamn mue- doğrudur. ~t ~ din- liği ancak faaliyetle - mümlriiR 
vi.}etıne tamamiyle biLkinı olan Jenmek ihtiyaca duymak heri olabildiği kadar! - idame ve mu
(ıd oloji), Niççenin fikirleriD- ihtimale kargı pek qın Üıtiyat- halaza~ pet kolay 
den. aynen ilham olunnuJllur; kir davranmak, hayatın. hiç kab~ ve~ .edetw: bat
balbuki, - pek gmç yqmdenh. sevki kalmadıjl. ft 1Jir ite ya- tli ~almz bir tek msaıı h~Jdnn,-!• 
ri eski Yunan edebiyatuu, bi- ramadığı pm•nda kıymetini değil. her ferd, ve her millet IÇlll 
yük bir şevk ve zeıvk ile tedkik fazla takdir etmek eldm kaçı- de bu hakikati tmtim eclıeiaiu.is. 

( •) Te,..... luıllnt bllenk ,-... 
y:ıkın dMllan•d•• lld •unevww 
kadının (Lo.a1141reM • Saa-6) ve 
(Genevlfve Bi-qulaf) in .. ,..,.... 
dıkkatle okvdlnn; b• avallı • ..._ 
keadısiate n~lı l•bet etlltct.. ..... 

ed n Niççe .. henüz yirmi dört nnm diye, her teJden kork
Y:l' ınd iken, lsviçrenin (Bile) mak ihtiyarlık w dli&künlük 
üru rsıteainde pek parlak bir alimctleridir; bunda flbbe 
filolo·ı müderrisi olarak şöhret yok! .• CivaDIDS'd. fedakar, ili
k 1ş olan Nıççe! - mtinba- cenab ve şen o1u geoçliğfn o 
sı n kendi dehiamın eseri ola coşkun delilrwahhğl, ne güzel 
f enm esasb pnınmpJerini. bir maıızandlr!. Dilnyada 

kı Yunan(~) Binin, men- bundan dilber hiçbir manzara r• iflMI olama•"" BmrDaün .... 
şeın tahkik ederken dill)ünmilt olamaz. Tasanur ediniz!_ Şid- on ikı een-.. biW>iltih• mallı ota· 
v 'lyın etmilti- (1872) de - ya- detti bir kıt mevsiminde, bir rak geçlrmlf, llzlerı hiç I'"'- ol
nı ( 8) yaşmda iken - (Diege- kar fırtınası eanaamda, ~. .,,..,. ~ ·-- 9larak IWr •id· 
bu der Tragödie Traicdinin bağrı açık, hatti -n ~"&"b- det yapdıktu eonra felc 11linuıtlerl 
doguşu) ünvanh bir küçük ki- dar çıplak bir siiriİ-genç, dinç. ,..,,., yavet ilerleyip hayMlaa nl· 
tap nesretm.iş, ve (üç sene mü- . gürbüz delikanhlann ski ile h•yet vermiftir. Bu hutalık aıJmet
tema.diyen bu mesele hakkında yüksek bir tepeden qağı _ ~ lerine balo'"-. ••nd191ne ,,.. in· 
zıhın yorup kClllfennalar ver- dırım gibi_ inip bir heDdek üs- tlkal etmit bir f-. llMtal ... k.,._ 
di ten sonra, neşredebihniş ol- tünden altmıg metre atlamas1- olctuiu .nlapftr. 
dugu) bu kitapta en orijinal nı ! . Bir de lirJu)arı btı1apnış, (Sona Oıılllla ............... ) 
f kirlerini ortaya koymutbı. ---------=======---------
Zannımca en mllhim eseri ba • 

::d:..~ı.::.u.~=~ lnönünu·· n tarihi 
le dir. 

N ç ·enin §U bahsnn1zl• • t k 1 mun:ısebeti var! .. diyeeekshdx!. n u u a r 1 
O munasebeti izah etnıedm, 
bahse ~, çUııkü 

me anebniftir ki Tiic kiteıdu, bu -
dudları han:inde bir kant topnkta 
goı.u, bir llllldıı la1Ale nı,ett .JOldm'. 
Bıze, e~ o emni7eUıe mü
ler .. dıf olan ha~ menfaatJerimize 
fe\:a vüz Di,.tİDllll olmJ7M hiçbir 
de\'let. bWm ~ mdite 
ve bizi, haldı:muzm mabf\ıziyctini 

iaıkdiği.nd:lıdla ...... .. t 1 ede
mez. 

lluhterem arkldet'ar, 
Bwm barb harici vaziyetimiz. bi-

ma botf1nde merasimle açılarak hareket etti 
tedrisata b3jalyacaktı.r. Saat tam 
1.11 da universıte relctöru Cemıl 
Billel açış nutkunu ·er ek ve mu
t.kıben profaör Netet ömer 1r
dıelit cbugünku tab3bette Siml7ole
np'nin 7erit üze, uıe ıllc d 'l"li ve
ncıelc:tir. 

Saat l& da bü un fakuitelttde 
noırmal tedrisat başlamı'l olacaktır. 

SPOR: 

Oünko lik maçla
. rının neticeleri 

8efiktat atadı' 
tık maç Beyollusp~rl.ı İstanbul- j 

spar arasında ıdi k d ıkıkal.-ırda 
tsaımbulsporlular :ıg ;ık.ltırı asıla
sile ilk ıolleriıu o.it 1 ır. H men hır 
lmc dakika ıııonr:ı ~y'>gl ;por sol-
llÇl!ı beraberlik. g ptı Ve 
birine\ devre 1-1 berl kle b;tti 
lldaci deYreye her ıkı t,a 

'-IJadı. İlk da ık 1 r 1 
lllükerrem tstanb lspo" ı el o
lü ka~rdı. Bun B.?vo lusı rlu 
Teleanın go'lu t ktp ett '/ • oyunun 
hitmesıne beş dakık ,,ı, ı t nbut- ' 
sporlu ısmau galıbıy ' ve 
son dakikalarda yo~uspo Hrls
toaan attığı golle beraberliği temin 
eUi ve <J,JUn 3-3 o tı 

Beşiktaş 5 • Beykoz O 
Beykozla Beşo.k ..ış :ıra.sınd:ı idl. 

Oyun baştan :ığı B ıkt..1 ın hakı

miyeti altında g~t.ı.. 1lk d \'reyı &-
11ktqlılar Hakkr ·e İbrahim \ :ı,,ıt.:ı
sile attıkları ıoııerl • 2-~ g:ılip bı

tirdiler. tkınci de reye daha sıkı 
bqla)'alı Beşik.taşlılar tb hm, Ri
fat ve Şerefin ay; 1 öl l(Lın col
lıerle matı 5-0 g.ılit> bıurd ler. 
Kadıköy stadı: 

Altın tuğ 2 - Vefa 1 
tık maç Albntug ıle V fa arasın

da yapıldı. Son gurıl rd Beyoğlu

ıpordan aynlıp Vefay ~en SJntr
fot· Hakkı güzel ır şulle takımına 

ilk •olü ltazandırd . D vrenın orta
laruuı dolnı hlk'im auyete ~ 
Albntujlular, arka nrkay Sabdnın 

atbğı gollerle !-1 • ı> ,. Lıyete 

tzmirdo münteşir (A 1adolu) re
fikiıniLde okudugumuza giıre Yun.ı
nıstanın Pıre limanındl bulun n ikta 
olan Maaım Maı ıüm şirketine ait 
Fransıı: band.ralı (Teofıl Gotye) 
vapuru bu lımandan nnsızın hare
ket ederek Beruta gıtmı.ştir. Bu u
purda Fransa ve t. ~nya lımanl -
nna ve diger Avrupa memleketle
rle nakledılmek uzere 1zmırden 

yüklenmış muhim miktarda ıhracat 
mahsul 1muz vardı. Atin:ı ı·carct 

ataşelığımızden gelen bir telgrafa 
eore vapurda bulunan Tuı-k t..ıcır

lennden b:ıy Sabri Arasa ait fasulye 
ve fındıklar Pire !ımanına ç karıl
mış diger mahsuller tahliye cd l
medl.'11 vapur Beruta gıbniftir. Ti
caret ataşeliğimiz, vapurda mahsulu 
bulun.an t.lcırlerimiz n ona gore te
şehbuslerde bulunmalarını haber 
verrruştır. --···-
Çok çocuklu muhtaç 
aileye yardım eden 
hamiyetli vatandaşlar 
Bundın bır m dd l ev el t m rde 

9 r;ocuk babas i 'z Must fa Tohu
run eş Fevzı~ Tohuru l b r m k
tubunu neşrederek bu mu! le
ye yardım edilmemnı ve bir 
masını 1zmir beledıyesınden nca 
etnu tik. 

Bu y:ı.rdımın henuz lilyıkile yapı

lıp yapılmadıgmı bılmemekle bera
ber. muhterem ve alıcenap h:ılkımı
zı:ı bu dden yardıma muht ok 
çocuklu aıleye 7ardımlard buh n
mUŞ olduğunu memnun velll' h:ıb r 
aldı..lc. B yan Fevuye bize gond r
mı 1 oldugu bi mektupla kendisine 
maddi yardımlarda bulunan M tat 
Nemliye Adanada Kapalı çıır ula 
198 numarada manıfaturacı Şü 
Guvene, Pendıkte bay Ker'me. Kırk 
lar lı topçu yarb3y Hakkıya \ c Bol
vadınde Zatı Sungura ~k ur et
mektedir. 

Cinliler ve deTre b suretle bılti. 

tk nci devrede her ki t.ı mın gol 
çı.ltaraıak ıçin a7. au ııa> r tıer ni 
arfetmelerlne nıtrnen ır net ce el-

.bahçenan k:ıU Mk miyetı ntlında 1 
geçti. Devrenin ortalarına doeı u Fe- j 
neorbahçc Oı han.n ayaglle 'ıu. kil
ç(ik J'ıkret ve Naimin ayakl ı ıle bi
rer gol at.rak ilk de\'t'eyi 4-0 plıp 
bıtirdılcr. tkincı dcHe d ıh yav 
bır tantı11 oynayan F ncr Jah lıl r 
blrook gol !ırsatbrı a dık.lan son
ra N •mm ayağtl" b incı golu de 
atarak ovunu 5-0 ka and 1 r. 

ze ka111 87lli i7ı DlJeÜ Pteftn " ae edemedıler v m 2-1 Altıntu-
tatbık. ec1ea büt9D ~ •.., 1un •aub17t1 ile net ıemh. G. S. 3 - T opkapı 1 
mal miınwbetlere mini *ifldir. f S .. , • O tiı;uncu m:ıç Gal ta ray ıl Tup-
Kezaijk. basb lllıriıci ~ bi- .8. 5 • U eymanıye kapı :ırasında oynanını, .k d • 

btanbul Şehir meclisi bueün sa
at 14 do açılarak teşrinisani devremi 
lçtiınabrına ballayacaldır. 

~Iecl s V.ıli ve Belediye Re
isi d )klor L(ılfı Kırdarın bir nut
k le çıfat'ak ve müteakiben daimi 
encun •n aza ının intıhabı yupıla
cakbr. 

MÜTEFERRiK 

Tramvaylardaki 
tadilat 

Tramvaylarda izdıbama mani ol
m:ık uzcre orU.larmdaki oturma sı
larından birkaç tanesi kaldırılan 

tramvay arablannın mıktan 10 nu 
bulmuştul\ 

V satı oiarak bu arabalara binea 
yokulann m'ktan diğerlerine naza
ran 10 t ne fazladır. Busiln lkiDd 
mevkı arabalara bu usul tatbik olu
nac ktır. 
Bır ncı sınr arabalarda esasen te

hu um olm dıgmda onlan bu eek1e 
koy ata 1 zum gorulmemeldedir. 

Telefon şebekesinin 
ısllhı 

Bir tavzih 
27/10/~0 gu ı u yını da Bour-

la Bıraderl deposun a Jak tara
fından 100 ml'tro kordon ıle 2 ki
lo bakır telı çal nd gı yazılmakta
dır. Bu kere a ı depoda çalıı;an 

J:ık oldujundaa 
çal:m Jak y.,_ 

keyfiy Un ayni 
edi tnl'Sini say-

Bourla Biraderler ambar 
memuru Jak N•hmiaı 

bil Galataaı·ayın bozuk o)'Unundan 
sonra Topkapının 1-0 lehıne bltli. 

1kincı dc-.-r ye cidd bir şekılde 
ba tayan Ga ;ıta ar .. y ılk dııkıkada 

T pk kal ınln ka ışm sından iS· 
tı de edere· bcrabe 1 k goluniı çı-

fel efesi haklrıwla ne söyleye -
cek olsam bellrl liyıkiyle anla
şılamaz. Onun felllefelli, Mil 
medeni memleketlerin üniveni
tel rinde, ebemmtyetJe olmbıl
makta olan (metafizik) değil
dir. Uhlmun keşfetmiş olduğu 
hakikatlerin terkibi ve tanzimi 
ile bina edilen tecriibl ve miiB
bet bir felllefe de değil; ahWd 
ve içtimai de değil! .. O dini, Al
Jahı, ahlikı, ilmin, :insana bir 
hakikat öğretebileceğiııi şiddetle 
inkir etmiıftir. Bil meaeWere 
dair - çok aemjml bir nef1'etle. 
ve hiç kimseden çeldnm.iyerek -
neşretmit olduğu fikirleri, sıra
sı ve yeri gelinee, 81 aedeceğim. 

Onun felaefmi, etine, ahlfta, 
ve her feı.ete meeleğine bt11 
asi, münkir ve liddetle reabi
oner bir (hayat feillefesi) dir ki 
hayatın mihiyetine bir fada 
manası veren sefaletler, yeisler, 
fellketler, ve mukadderat dedi
gımiz biltiln bu anw ~ 
ler karşısında boJIRI bükük ve 
ellen bağh bir mahkUm vaziye
tinde bulunmaktan ise, hayatın 
(maddi ve manevi, IMvanl ve 
~ytaııl,) bütün zevk ve nee'ele
nnden istifade edebilmek, (ya
ni, tam m&nasiyle, çılgıncasına 
ze\•kpereat bir ömür sürebil
mek için,) kuvvetJi bir azm w 
iradet ,&derip, her fetlketıe 
karşı bir mücahid gft>i yilrttme
yi, ve tehlikeyi - bir &Tel gıbi a
rayıp bulmayı tavsiye ediyor. 
Büyük tehlikeler atlatmak m:a
vaff akıyetiade ve 'MiJlk I* 
heyecan ve o heyecanda ne p.
nb ve hakild bir sevk bulmıdağu 
nu - beliti ömrtincJe bir kere -
tec ube ecleoımtil. Ye çocuklu
junJaııberi pek .... yap•11 o. 
lan bu alil ve nuik adam, ...._ 
ta ığını iyi dÜfÜDdiğti için .. 
yatın faaliyet demek olduğuna 
da herkesten iyi anlıyor. Koca 
Ragıa papnıa dıediii gibi: 
oıma,.. ................ 

(Bat tanıtı 1 inci uyfMa) 
siıratle ·şıem• icia bunda J'apdaa 
tadıliıtt&n iYi neticeler .ıı.....,.tmı 

iımıd etmckte7iz. Ctıaıevleri duru -
munun ..Ulu ftwlı •rM eahpıMlar 
Derlemektedir. Birçok viliyetlerf -
mizdeki cezaevlerinin inpa luımk1t 
lan bıtmi.ştir. ı, esası üzerine ku -
rulım.11 olan c:ıeaevJerialll bdralma, 
bu bir sene içinde biraz daha tevsi 
edilmiftir. MG"+hl lldll tuıi,ıwti
mıze nizam hizmeti ___. elan ad
li tesıoıa t kanunu Jlyih.uı :raJcında 
huzurunuza takdim edlleeıektir. Bu
na mütenazır olmak cm.. -.... -
latınmda 78~ lktim ede ta -
diller yakında 118.JQk •eclR tek -
lifler arzolunac:aktu'. 

zun topnldaraam, deni& ve ba - Oyunun her ıkı :l c i To lkap mn ener!ık oy r. ıı 
valanml%Ul muharibler tar.ıfınıılmnt=================================:c::;========::::ı:::==:::::::.:============r=======================-1 
biıib'ri aleJrbine lgıUpnr!m illa is· 
tisıasız olarak manidir ve bb mu
harebeye girmedikçe kat1 ve dddl 
olarak m1ni kalacaktır. 

......... !. 
Fakat Niççe, 1U eiheti de iJi 

aalıyor ki tehlikeyi mumla ..... 
makl umi, ,. feliketle - ölüll
ceye kadar- • ~ kudreti 

~eıiı Saba~ 
A*>D aDllLI 

UNKLIK 
1 AVLIK 

Tlrldr• ........ 
MOO K,. 1700 Kl'f. 
ne • ,.... • 

1 AVLIK 400 • 800 • 

1 AYLUC tl9 • - • 

t ~ 1 .. PAZAllTBSt 
4 fevval 1 llt 

21 81rlftoftetrfn 1al 
in I09 Ay 11: Vıı MO • Hızır 111 

caa... OIJ• '"'"., 
ı.n -.sa .... ....., 

8.31 Jl.11 14.44 v...o 
Akeem vn. •-k 
12.~ I• JUi E ... 
11 oı ıue ua v...., 

AVRUPA HAll•I 

Arkadaşlar, 1 
Geçen içtima dnresiııln bapncla 

zuhunınu en samhnf ıe-arlerle kay 

detmiş oldutum AYnlll9 m~ 1 
ai, on d6rt ~daabai, bütün Pclde
tile devam ediyor. G6dentilf bıki -1 
faflar, facianın A'fttlpa lunidne de 
sirayet ederek bir ÖQ7a mubarebe
•1 şeltllni almUIDI imkln fabilinde 
bulunduru7or. 

Son $elle zarfulıda birçok hür ve 
mustakll ülkeler eelMbl lstillsına 1 
maruz kalmlllardır. j 
Ancak Fransact.m 9Cllln tqittereye 

teveccuh eden h6ı:amlann cetin blt 
maka\ emete .,.. .... ...._, muha
rebeyi yeni bir ..a.,n IDtikal et -
tirmiştir. GorilnOPe ba Aflla uzun 
sürecek ve Inaan17wıtin eefalet ve ıs
tırabı temadi edip ............. • ha
zın ihtimaller &annde bbtlk elemler 
duymamak, m~ terecldısmı 
teessüf ve te.lürlıe ~ 
mfimldln deiDdir. 

Memleketimiz. _. mr zaman~ 
laırı, istlkJl1 ve mrn;ret dana et
nfındaki yekv0c:6d ~ anıl
madan l9clrdL 

HakkJDdaır emin, 11M1ara bir
metkar ve vatan mMe• " ae karar 
ver iş ~ a eet ıeUn mnaı 

•kil eder. Harlc:I 8J 11'•11( bıv
llif ederken, miDetbaılda ...,_. fa
ziletlerini vatan için • ...... • 
verimlı tekilde kun....iet dastara-
nun, yqine rehberimiz .,........,... 
'bir kere daha teMriiz ettirmek ist,e. 

rirn. 
Geçen içtima dewn:wlul ll(8l'ken. 

barb karwmndakl •all;J..-.ai mı. 
etmiştim. CumbllrQı8t llPCI 4ı.1n 
buicl ~ 811111 sm 'rbe
rl. bir tebeddill vM1 ·= ...... Bu
nun en birind nbebi. o li7uetia. si
~ istlklAl ve miUkl ~ -
mizln mahfuziJ'etini ... tutması ve 
hAdllelerin se,-rlne l&'e tahantll ~ 
den haris emellerle aın.r.r baı.n
mamasıdır. 

Hiikıllnetiniz mublıeılff ftllilelerle 

iTiZAR 
Yuam!ZQI ~' Şela
wle Yusuf t effhe ül W-
rlmm• .......... ıed •-
KarilerimWm ... • iL 

YUNAN HAMI VE TORKIYE 
Arkadaflar. 
Son zammlanla barb hm'ektta be-

za yeni VHihlıırle dildratı9 1Q'8D ln
kq;IO:ır &Gıl adi. S61dln ft .umetl 
biz.im ·~ Pik elııeınlıtQretl cıılm -
ıuyet sahmnma i~ ......_ ft 

korru;ttınm Y...aıten aıaalwf ba-
gwı harbe sürüt.lenınil bulwıuyor. 

Bundan dolam Y&ll7eti. müttefiki -
miz lngüten NIWtmetlle mütlerekea 
ted , k ve mflllılea ~L 

Size ane&mlt oklupm bu 1&7ul 
umdl'ler, memleketimizi harb facia
larından bQlllDe ~ -1 ~ 
bulundurdu ise, yımnın emniyeti.ne 
de ayni veçhlle bbmet edecektir, 
umid nde,iz. 

SOYVETLER BIRLICIL• 
DOSTUZ 

Dünyanın ~ ............. 

' nele uzak ~ büUiD clevleUerle 
m aselıa1 " nmma1 ..,.... la -
k b etr4Y1&. SnJlllll ....,. De en
rnuda 7inai _,. ~ 1ııir ...... 
olan ti....a. <l '..elet. her Jlı:I -
mıze de ....._,,_. alaa bubrm 

lar ıeçirdildm -- - olıaa -
tane ~ tekrar elde ebnil -
tır. Buma ~ ~ 

tenm. ~ - Scw7'!t ....__ 
betleri di1JVll li7aeetinin IYİC'adm'I 
içinde ........ na bir ~ 
ve meın...... llaia dijer telinıltaD 
müstakil lıir 9llftlUe bu mnaadi -
7fiJ ~ ettiuaaık 'lllbnnmlac:br. 
Bu ~ lllJle tellJdti e4Milıı; .. 
ik taraf .... fMU iıı;in ...... ,,.._ 
mini yum da ftlir, • 1 

eie .. -

ranna ......... ~ W• 
le 'mizın Derme iller, kar.allndeyi&. 

Aziz arkadatler. 
OnümilJıcle lnııanfyet için uzun ıa

tarab ~ ...... müWdiıt,, W.. 
ta mub.......,.r. • devre srtıla 
bayati ~ lraqıt .... -
'S8S bulunur-. dılS1llıldenmaa .,. 
itliCaıcı.mm. ftfMa h ....... 

1"8iltermiıl ............. bit
ram.anca bir meveudiyet ı.t.t icia
de ~ lıir AllUlQM ........ 

olan iWflık ~ -........ 'hl ..,. 1 ....... 

~ bir ........ 
Muhterem mm.t veklllerl. 
C'ümburQ'lll a I aa .._v.Um 1 

mesi ve ihtiyaıı::lar nın tamam nmaaı 1 

• Buyük Meclis ıııı ı7b.r ıhtı -
marnı esil'Sememektedir. Turk mıl -
leli bu hustına kend nd n l tenı -
lıeo vazifeleri ıftıhar1 yap yM. Sı
llh altına çajtrılaa Vltan<bşlar va-

. Her 

ll!nekı yer sarsınt Si hakkında butun 
medenıyet Aleminin bu felAkete k:ır-
11 •oslermi olduklan 7Uksek :ılika-
JI şüknınla ylıdetmışt r. 

Mılli Şef, ziraat ışl""nden bab -
.ederken toprak ınaluu lenm · de ııo 
itlen ınkişat 'e al ha aret etmiş, 
.. sene yeni get rıl n ~ıcınelPrm 

Wylüye 'crıldiğinı bu ur tle lal 
w ucuz istibsal yapıla ltını soy~ 
mil ve clcmqW ki 

c- Köylü--ve müs 1 ı adlı 
bllrmma ihtiyacı y pa lıllgı 

ile istikbalin buhran end kadar 

1 
üzermm hasıaui etle durulan hır 

menudur. Be71Wlmilel munaaebetle
re ala sıJur.a baih olan tK'aret ı.t· 

1-bnlzin umumi zorl kl rd mu
tıaeair olması, fct n bı it b l lmı -
7811 bir zaruretti. Bir tar tan htl
lcC!ıımet, ticaretlıe, ıa...ı etin muh
tac olduğu iptidai madde ve ma
mfilleri temine oal!IJ70t, dtler ta -
ntt.n sıkı bir fiyat fnzıbah ve mu
nıbbesi kurmata ulrapyor. Milli 
....... kanuntma göre birçok uı
-ıa tedbirm aımm fbr • 

Bl•AI lmHSM. F'AZLADlll 
lılill Şef, ilcb V: 1 e lıf-

tun \ rdır. 

CUMHUR. Y~T MALiYESi 

Avrupa har ın n cıh n nal 
yabnd vucude get.irdıaıı b hr n 
büdçe K dlerı memleketım zı 

muteesslr etmıştır. Denk ve samimi 
büdçe pr n pler ne daıına b glı kal 
mak beraber, bid lere t:ık dd ım 1 
ederek i abeUı tedbirler bul uş 

ve bu suretle d vlelin malı itıban 
muhafaza edilınişt r. Her yd n ev-ı 
vel. Türk vatanının muhaf da 
kuvvetli \•e hazırlıklı b 1 n nın 

isted·gı külfetleri kar ılamak yolun
daki mu attaki.yeti, bilhassa kay -
detmek isterim. 

Cuınhurİ)let maliyetli, b~ta. mem
leket rnudafaasına aid fevkalAde ted 
birler olmak üzere bütün d l t it
ler ın stediii masrafları, memleke
tin kcndı vasata ve n embalarile kar-

ı& mk.in bu ktad . ı e 

~•ıLLl BIRLltı'. VI:. 

t<AHRAMANLIK ES~SI 

muhte-

ilim Köşesi 
. Ya•n: 

-
Keşifler, ihtiralar 

----• .. ıı••-- ., 

Kulak ve Hidrofon 
İnsanlar ve h&yvanlar sesleri 114 

kulaklarile duyarlar. Domuz ve ku-. 
ba7 kulakları iı>tısııa edılirse kulak~ 
ların en mutckAmil ~kli ııaanıar.. 
dadır. :tç kulak Kokle:ı (Kavkaa). 
dedijimiz scıtau mınaresine benzl-t 
yen ve fındık cesametinde bir ~ 
dir. İnsan kulagında Koklea'nın iJd 
ve üçte iki belezoowıdan i~ 
olduiu halde domuz kulağınd3Jd 
Uç ve kubay kulağındaki uç buçuie 
helezondur. K bay sesi .ı;;ıbne ~ 

lamından en h~ olan bır h.3y
vandır. Hayvanların kulaklan ara .. 
11Ddaki açıklık kulak cesametine 
nazaran büyuktur. Kulaltl.ınn bq 

kadar açık olması sa1~ınde kapa-c 
lı gözle ses ıncnbaınu:ı cih tini taıt .. 
d1r edebiliyoruz. 

Tılkl, kurd gıbı sesle pek yakın,. 
dan aU.kadar olan hay antann kafa• 
lanna bir b ıeınız Kulakl r ar;ısm.. 

daki açıkl.ıgı.'l buyulduguııu gurür .. 
aOııuz. 

Normal 1 k frekansJ.ırı 20 ile 
25000 arasımla olan scaleri duyar. 
Fakat frekan u yudukçe cıhel ta• 
7ini .. orl r· y ks k fr kaııslanla 
me.ıbaın clhc mı fıdct.ı t kdır ede
mez oluruz. Cı ır bi> eğinin pek 
tiz perdede!l ç•k n sest bız1 aldatır. 
Muhtelif ı K:lll etten ;es n geldiği
ni zanneder k b y rme bırı,,'Ok. bö
cetin rne\ udıyctin ıhtvn l veri .. 
riz. Ma mar b orta pe deden sesler• 
de bu hata k aı.ı aŞ<Jgı pet"dede yok 
ob:dır. tnsan ve tuyvan işte cıhet 
tayinl sayesı de bırçok t.ehlıkclerdee 
keııdıni korur. 

Pl"k h h r alı ı ol:ın insan 
kula ndak mekanizm.ının eherıımi

ra kadar pek 
Bır noktadan iki 
arasında (sa~ 

fark ) dedığııruz bir z.:ıman fark& 
vardır. Bu fark saniyenın yuz bın
delerıle ol ulur. t.rı ~rbıye edılmit 
kulaklarda bu !ark sanıyenın bet 
mllyonda birine k dlr çıkar. Yalnıs 
kı.ılaklıır arasındki hattın ortasandan 
amud oltırak geçen muş~vıdeki bi.r 
nokt•nın cıhetıni tayin edemeyiz. 
Bu ınü te\'ide bulull3h bır nokta 
ônde mi, arkada n ı, :yukarıda un. 
aptıda mı? Betn olamaz. 

tllnı nd:ıml r. kulıgın lıu cıhet 

tayinine alt' olo.n uu hassaııındaa 
istifade eder~k duşrruın topunun 
mevkiinl tayin in (OsUognf) ve 
den'zalt gemls'nln me.-k.i ve clhe
tini tayın ın (b.drolon) dcmilen ri· 
hazlan n yd::ına getirmiştir Pek 
ha ca ola l ymı b drofonlar deniz
altının degıl ... ynlcrın bı!e mevki• 
l rini bı 14 r r 
Yannkı yaz m zda ı;oıft kulak csa• 

.. t c.>J n hidr fonı.rdDn 

SABAHTAN SABAHA 

Şah damarlar : iltisak 
'noktaları 

( B•t t.araf 1 inci Ulffad•} 

Uç ayd i Alm3nların blnlec-ce 
tayyaresın • k şı koyınu;h ve ~ımdi 
t ar uza ~ ış bulunuyor. Kaıp 

koydu •unu duşeıt sayısız Alınan 

tayyıırele ı ' etmıştir. Taarıuza 
geçtıgını de son bır baft.-:ılık toeilb 
akınlarının bı ançosu goı;termekte

dir. Bu bır hafta zar!uıda demirJo
ıu. fabrl1' , tayyare üuü. astasyon, 
benzin depasu liman ve Len:ıneler• 
yapılan h 1a. ın sayısı en yuksek 
dereceye v lı . En &On !ngilia 
tebli.ii e \ 
ha a hı çok d 

mlyetle bir anda ya ı e yıkılan 
demiryollan ıst.asyonlar ıltLsak nok
taları Almay da her ~i ve her 
şefi dllrdurabilı • Bundlln • d a7l 
!ngilterenin ha .-a h.3kim.iyetı ço şq 
d ğil. hatta her &e)'dir. 

Londrada bir lokantacı k pwna 
&()yle bir levha asrnJi 

«Burada cam ve aydınlık :yoQa 
da yemek ve ce aret vardır> 

Cam ve aydınlık Almaoyanıo eo 
büyük şehirler nele de yoldur. Fakat 
orada da yemek ve cesaret vardır· 
Ancak kromdan benziae buidaJdaıl 
ete kadar sonsuz ihtiyaçların biri 
veya bir ik' ı ıant1 memlekette da
ha evevl t enine o memıeut aflrl 
tüketmiş ola tır. 

Belaeet&U'A 
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pek kaybettiğine dair bir şnyia 
çıkmışb. 

1938 de onun bu gnyretl ·ri ol
masaydı aynı rolü belki 1939 
da oyna •nbılırdi. Bır c!erası bir 1 
tecrübe olmuştu. Fakat ikinci 
defası Hitler tarnfmdn.n bir lm
sur tclaltkı olunacaktı. Maatte
essüf 1938 d" Goedng'in "Yu
nan tra3cdisi .. nele oynanu~ ol
duğu rol arkada kalmıştı, bu
nu tekrar edemezdi. 

Gooring, efendisinin mutlak 
hizmetkarı idı. Onun Hitlcre 
karşı besledıği sadakat ve nıer
bubyctten daha fazlasını öm
rümde görmcıni;,ıiındir. Mcn1 -
lcketle ikinci bir kudret olduğu 
umumen teslım cdiliyoıdu. Fiilı· 
rer sıfatiyle Hitıerin tabii halc-ı 
fi olduğımu bana daima ihsas 
etmişti. lkincileı· ekseriya ken- ı 
ki ehemmıyetıerini göze çarp-

1 lırmağn meyyal bultuıurlar .. 
lfalbuki Goering ile açık açlk 
bütün görüsmeh:rimde o lıi~bir 
7.ama· bır kere bile kendisinden. ! 
yahud Nn1 ınkılabında oynnmış ı 
olduğu büyük rolden bahset
medı. Hcı-şey Hitıcr tarafındnn 
yap1Jrotstı, blilün şeref ve iti
baı· Hitleı,n idi, her kımırı Hit
ler ittıhuz c>tıuışti. O hiçbir E;CY· 
di. Goeııııg'm nazi rejiminde iş
gal etmı!l olduğu mevkiledn sa
yılması beş d tkıkaJlt olmnabi
lccek kadar uzun olmasııın rağ
men lıdcrinın önünde silik bir 
halde kn.lnıağa çalı nın.sı gayet l 
dikkate şayan hususi ve nadir I 
hır f?Cydı. Çunkü Gocıiııg olnın
s::ı. idı. Hıtler hiçbir ?.nmnn oldu- l 
ğu yere yükselemezdi. Hıtletin 

1 
dımagı muhal otıan şeyleri dtl
şunebılır ı~kat Gocring onlan 
yapar. Alm~ n hnva kuvvetleri · 
nın vücuaa gt: tinlmcsi haddi ZD.· 
tinde pek biiyuk bir L~r. Bu
nun! (;eQrıngin meşru bir su
rette iftıhaı ctme~i mliınkün-ı 
dür. 

Fak"t küçük ylerde ne kıt· 
dar Ç•Jı...ukç gurur ve hislere 
kap~lırsa kapıl:;m, dcbdebeyi. U-

1 
nifonn!tları. nışanları, elmasları 
ve resıml n, arkadaşlarının al
kışlarını ne kndar severse sev- j 

:fflNI SABAH 

[Snı;m kaleden devam] 

realist ı :ı.reket etmekte ve bey.., Yunanlı I ar 
nclmilel mmıasebctl r mı.h'lsın- Arna-j 

11 Kim. 
n1er da seçi~ 1 ngiliz Bahriye 

da bir anla;.ınu ve elblrliğt siya
setı amıl: olaı·.1.k mcvkı lmak 
gayc:;ini takib cylcm,.ktedir. 

'l'ürkıye t.a.kih cttıği haltı ha
reket He tııç bır dcvletın hıı.klı 
bir şikayetine nwydan açmamış
tır. 'fürkıye ıle ıhtılılf çıkarnbi
lecek memlck~t!er ancak Tı.ir
kiyeye tcca,vliz cmelı bcslcy<'n 
memleketler labılıt• ki onlnra 
karşı da \'uzıfomız butun nulli 
membalar muzı kulnnarak va
taıııınızt mudafaa etın~k ve hu 
uğurd ı hıç bıı- fedak•rhktan 
bır aıı bıl çckınm~mektir. 

Türikcynin hat id sıynsetiııde 
geçen senedenben hiç bir tebed
diil vaki o!mndığmı ılan \•e te
min eden Lınct luonü Türk 
Cümhunyeı:uıın görliş ve dli
şlinUşlerındekt isabet ve insica
mı bir kere daha tebariız ettir
miş bulunuyor. Çüııku, 'fürki
yenin hat ici siyaseti, bütün a- ı 
millerin ince<Jen inceye tedkiki 
neticcsınde tesbıt edilmiş olan 1 
esaslı pr1;?11 ·iplere uygun bir hat- j 
tı harekettir kı bunun geçici ve 
muvakk t uhv.ıılc ve arızulara 
göre degi ıl lil ı r ve mantıksız· 
lıklnr ar-zetmesıne imkan yok
tur. Muhceı~nı Cümbur reisımiz 1 
dosUuklanımza ve ittifaklarımı
za vcfakarlıy,ımızdan bahscdcr
keıı bil' hnkil,atı ıfade ctmış bu-
lunuyor.. 1 

'fııurruza uğTa.yan Yunrı.n 
milleti haltkuıd.t 'ftirk mill"ti
nin duydugu scrnpntı muhterem 
1smct İnorıtinun ğzmd n pek 
samımi ve hakiki bir surette 
ifade edilmiş ve ' lngilterc ile 
illifnk baglarıııın ıcnbı daire
sind~ ftktr teatısinc girişildiği 
temin olunruu"?tur. .MıllcL Ve
killerinin en ço't n.lkışb.dıgı par
ç:ılaroan birı de "r.or şartlar 
içinde knhmmancn bir me\'CU· 
dıyet harbi içıııde bulunan.. İn
giltere ile ittifak b ghırımt7.m 
sarsılmaz bir urettc sağh.mlı
ğını üadc eden fıkra olmuştur. 

Muhterem Cümhunesimiz, 
Sovyct Rusya ile Cünıhuriyetin 
ilk günlermdcnh"rı dcvnm eden 
dostluk rnunaseb tleı inin bru-.ı 
taratlardruı yapılmış eotriknlru-a 
rağmen eskı camimi ve halis 
vusfmı iktisab ettı"'rini temin e
den sözleri de Türk milletinin 
en esastı arzularmdan birini tat
ıni11 et.mi.'} ol.iuğundruı doln) ıdır 
ki Millet Meclisinde büyük bir 
memnuniyetle alkışl:ındı. 

Lıııct İnönü açık, kat'i, merd 
ve melin bir nutuk söyledi. Bu 
nutkun gerek Biiyük Millet ı' 
Meclisinde gerek bütün mem
leketle gordtiğü iyi knbul ve 
candan U-us\ ıb Mılli Şefe va-1 
tarıdaşfann tam bir ahenk ve 
mutabakat dairesin'4ij muzahe
ret, muhabbet ve hürmetle 
rinin en parlak bfr elitidir. 

HÜS(')'in Ca id Y.\LÇIN 

vutlukta 
ilerlediler 

nıü adel s~ son nazırının mühinı 
haddini ldu bir nutku 

( Biili tar:ıfı 1 inci c.ıyfada) 

dC'rh:ıl Yunnn umumi kararg.ıhında
kı \ azifcsinc baı;lıımışhı. Genernlın 

gelmesı bliyuk bir m ınnunıyet 
uyandırmıştır. 

Yunan tebli,'.;'1 
Atına 3 ( A..A.) - Yunm uı ıumi 

kar rgahının yedi numaralı mı 

tebliği: Epır ve g:ırbi l\t kcd.>ı\.yn 
cephelerinde sfddctli topçu du .. ll ru 
olmuştur. 

Bundan evvelki tcblıgdc bildiril
m ş oLın Arnavutluk arazisi dahi
lindeki ilerleme harcketı nctıccs n
de, i,;gal cdılmis o1ıııı mevziler, duş
mnnın µddetli topçu :ıtc~lne ve t.:ıy
yarc bücum1ıırma ragınen ('} Mııde
dir. 

Tayyarelerimiz, Goricc ve Ergeri 
Uıyyare mcydanhırını mu\•;ıffokıyct

le bombalamı"şlar ve ycrd~ buluıuın 
bazı tayyareleri i mha ctmı l.'rdır. 

Bir b<'nLin dcpv u :ıt almı tır. 

Tayare meydanl:ırının d er b n J· 

leun1a da y mgınl ır çıkorıln ı tır. 
T yyarelcriıniz, diısnı. ın tcc~m.ı 

merkezlerini \ e top u bat ı ya mev
zilerini mın affakiyelle bomo.ırdı

m:ın etmişlerdir. 

Hava muhaıcbckrinde dôrt duş-
m'.ln boırb .. nhma:ı tayyaresi dl ur
duk. Tayyarelerimtzden ikı tnnesı 

üslerine donınemiptir. 

• 
Ncvyoı it ~ (AA.) - B. Rı>osPvcll 

ve B. Wıllkıe t'1rı:thnJ ın cum..ıı te ı 

ksaını 1.1ylc'l n •u uklaı, Aınenk .ı 
t rıh ndekı en .) llll uık'~ t ıntı

hı:ı" n ıradcl •Ieı ı den bu .ııın en 
yuk ek ı oktasını t ı.11 •trıl tır . Bu 
nazık s:ıatte ônunnııd" •l doı·t sene 
zarfın 1" btiyuk eumhurıy n mu
k:ıdderatını ıd re cde-..ck , hsııı ., lı 

gunku seçim sonund:ı B . Rooscvelt 
veyu B. Wıllkie'den harıgisı loc'lgı 

hakkındı siv,ıcct kJhinlerı mütercd
dııtırlı•r. ŞimJıye kodcır n<" re Men 
g ıyri mi rey ısnıncri, pek lnhıı 

son ı:ıınlerm vaı:.ıy"tıııi nawrı dık
k.ıtc ulımımakt.ıdır. Ifalbukı hu son J 
f!unl<'rdC' cumhurivelçıleı ıırımzNlı 1 
muşahitlcrın bıld rcL:_,ııH.' gorr, ıçi 

muwhıı ıslor ve matbu'.lt rrıuh::ıbu - j 
lenlc dolu 12 ,.J"'?nluk hı.ı,•ı ! bır 

trenle ynptıgı _;;: m .,('yuhatının 

&Jr!ett l'!ı mıslı gorulm mı encrJı 1 
ne buyuk ı ~· hJmlcl r .~avd tmış 

v B. Rowe .. eltııı Jık mınt.:ıık.ıl rı

na ıııhi ;ır edecek bıı ey hat çık

m k u7ere biraz geç Dldıgı ı· ırm j 
iutıhab t nrt ·cs,ni ldıhıe çevıı ıp j 
çe\ ırmiyt'<'C' ı bu on r, ınleı ın en 
ch<'mmıyctlı su..ılmi k;-kıl et•ncktc- ı 
dır. 

Her ıki n:ımzed le pazartc"ı k )· 
ınıııa k:ıdar istiı lıııt edc~ckler ve 
intıh=ıb:ı.tm nrif<".ane ter,;:ıdu (eden o 
akşam radyoda bır hıtnbede bulunn
c:ıkl-ırdır. 

intıhabat hakkında mlıtale3 yu
ıiıten bırçol.lannın fıkrincc rntıhıı

bat son sin, m:.ıstakillcrm te::kıl et
tiği muh m s:-ı; mı kuUcsınıniu. 

Duşınan l.ayarcleri, gayri muh -
rlp ahali uzerine hücumfarına de
vam etmişlerdir. ~u ıney::ıhd l Pat
ras ve ci .. -arı, Kor?u, Ynnya ve Gi
rid :ıd:ısınd:ı Hanya ve ktıçuk bu-ı 
yuk koylcr diışman tarafından bom 
bardıman cdibniştir. Duşman lu!;birı __ ,,,_~_,,.~..,.~~o-;~~=-----~ 
oskerı hedefe :zarnr veı·ınemi . ve Met:aks:ısm m jı 
yalnız b::ı.zı binaları talırıp etmi tır. Atina, 3 (a.a.) - Atina ajan-
s \ ıl ahalı arasında ölu ve y rnlılnr sı bildiriyor: 
vardır. Başvekil Mctaksa.ı;;, Patras 

Selfı.niğin bomlr.ırduuanı halkına hitaben radyo İli' naş-
Atina, 3 {n.a.) - Reuter: rcttiği bir mesajda ezcumle de-
Sclanikteıı alınan bir hnbcre I ıniştir. ki: 

göre, cumartesi öğleden sonra Patras halkı arasında çok n
yapıhn iki hUcumda bir mıkt~rı ğu zayiat vardır. Düşmanın dıp
çocuk olmak iizere 200 kadar lomatik mümessilinin ziyar tini 
sivil ölmüştür. Yunan avcı tay- kabulünden ancak birkaç aant • 
yarelerinin cesurane rnüdafaa- gcçmiIJti lti, evvelden hazır bu
sına r~"nıen 20 bombardıman lunan İtnlyan tayyareleri luç 
tayyaresi Selaniğin sivil mu- bir müdafaa vasıtası olmıyan ve 
hacır mahallesine hücum etmiş- düşman için hiç d tehlıkeli biı· 
tir. Ölen ve yu'llbmanların ade- -stratejik nokta teşkil etmeyen 
di henilz tamıımiyle tcsbit edil- açık şehrinize hücum ettiler. Bu 
memiştir. Dört düşman tayyn- suretle. düşman tay\rareleri, 
resi düşürülmü!'ıtür. gayri muharib balkı, 200 metre--

Dün gece, Kral Georges ya- irtifadan bombaladılar · e mit
rah tayyare yüzbaşısı Kuzuya- ralyöz ateşine tuttular. Ç'.ok kan 
nisi yatağı başında ziyaret et-

1 
nktı. Fakat bu kan, davanuun 

miıı ve kendi:sine binbaşılık rilt- kudsi mahiyetjne kıırşı olan 
besini , ermiştir. imanımızı takviye etmek«xlır. I 

}lorina. Ct'hhı simi!" voziyet Bu kan medeni dünyaya, düs-
Belgrad, 3 (a.-a.) - Reuter: manıınızın cesareti ve ahliıkı ve 
Müşahidlerin hududdan gön- ayni zamanda hahiki zihniyeti 

( llaı; t;ırafı 1 inci ııayfôlda) 

mız'.l 11'.lZ;)rln nısbets:r; d~

1 fa71a b•ılunn , kt.ıırlır. 
Karada or unun, yc:ıı t -şkılfıtını 

\'(' tt>ehız.ıtır1ı ıkmal ettığ mız ıbı.I 
bırı;ol munz.ını kuv•·"Ueı top'nya-ı 
ı ak .. talıınle ııu ıkın.:ıl •ttık Ve bun
lıırın tecim: ılım d..ı tonı ıml dık. Bu 
k ı\·vell('ı a• tık lııze auf lı>ı ını yıı

p. 3kl rııuı d ıır bir itim d vermek
lcdır. 

B:ı.,k.ı cl>ep olm:ısa dJhı sırf lü
zumlu bulduı:u ı.;in son_un kadar I 
hnrp ed :!t.egı., Ceri d me:n,..yız, Bn:t- ı 

lıınaıı mul'::ıdr-h• b.r l11vnl 1emııt 

nıuccıcl 1 ıdıı. Yonm tC'dbirlere yer 1 
yok tur. Heı "Jı ı vermen ur. her şe- j 
ye CC"Sat'et et Pıı:-ı iv her PY k.:ız:ın-

nı mız ve yahut lıer ~yı kaybet- 1 
ıncıniı: ıcap l'dıyor Ba:ı c>vv~L. kur
lı nl.ırııı1..ın 1 ılu zıy.:ıdc bir 
ükıb •le '.lu r etmrk lıLıly ında 

Hıtlcrl muınk rcl rln 

Bız, Y•Jllcını 1 ın1 k1daı olan tn
ahhuU r.ınızı l ed• o:gı'l F•lı> orn
da-\ır. Yuınnıı; n h.ıva ya d m1 
vapılın..ıkt.ıdır Nap ılıde a kc:ri h • 
d 1 ı omb .. r Jın •ı edılrn t r ve 
1ııgıl ı: kıl l rı Yunan :ıra ıs e ıh

ı :ıç lıırm,u tur tı.tıd rım dJ bu-, 
lun nı yap cngn 

m"mlek tın 
m z. 

tün bir mıllet o.lncaktır. 
Mctaksas, nıcs:ı 'uun slln ll'd~ 

vnzi[Pleıini biıytlk bır ScicLık t 
ve f"dak 'ırlıkla yapmı:; oJı.ın 1t 
ra.s belt dıye v a.skeri m kam- ı 
la.nnı övmuştur. 

İngiliz yarduru umidin ft•vküıde 

in ·r dtiği hüyüıc işlerde gl\
yct mt tev<tr.ıdı. Onda Falstaff I 
tarzında bir mizah nıhu vardı. 
BerlintilPr tnl"".ıfınd n zayıf 
noktaları hakkında ynpılan 
hadsiz. hesabsız nlav ve şaka.
hırdan hır kolleksıvon vücudn 1 

gctirdı[{ı söylenıyordu. Bu hu- j 
slında Dr. Goebbcls'e, yahud 
Bitlere hiç ben?.emezdi. Hitler 
aleyhındt• h ·hanoi bir nlny, bir 
•·ıesenrafeste.. yaliud, rejim a
leyhındc yapılmışsa bir hiya
net idi. 1939 BCnesi bnşlangıcın
da Berlin tiyatrolarında komik 
şak nrd n b:ıztlnrı kamın tara
fı~dan nıcn"dılmi$ti. Buna :ria
yet etmeyeni r taba. iıd karar
gahlarında h pse<lılınişti. Mü
nihde ağzı tutulamıyan,. fakat 
halkça pek çok sevilen bir ko
mik artist vardı ki ömriinü 
Dach u karargahı içinde ve dı
şınd3 gcçiriy rdu. 

~.acar kabinesinde 
iman nazırı 

dcrdiJi raporlara nazaran, Pisa- hakkında tam bir fıkir vennck
bor boğazı mıntakasında ~imdi- tedir. Diişmanımız, çok alı kın 
ye kadar fasılasız devam eden ! olduğu cinayetlere, snkin bir 
topçu düellosu kesilmiştir. Bu vicdan ve yüksek bir mnneviynt 1 
boğaz dağlık mıntakada rniihim ile mukadderatı için ınücnd l ye 
stratejik noktndır. J41lorinadan atılan bir milleti korlmtacnğuıı ı 
g~n bu boğazdan Selfı.niğe gi- zannetmektedir. Patras cocuk -
dilmc>ktedir. tarının kanının intikamını bü-

Nevyol'k, 3 ( a.) - Gener l 
M<>, l:s:ı.s, NC"'fOtk Tun , ~a
zet ~ inm muhabırine v J ği 
ooya.nı:ıtu. İngıltcrenin ı un~
nmtana yaptığı muz bel'('t ı ü
midinden fazla ohiuguııu bıldır
ımştir. 

:faam!lfıh Goering hakkında 
fıl:ral:u nd:ın çogu miitecaviza-, 
ne deJ'ıldı.Umumi~etlc son dere
ce geniş goğ ... ünü kaplamağa hiz 
met edecek ni aı1larıı muhabbe
ti münnr.cbetıylc yapılmış şu 
türlü liı. ıfoler idi: "Bır gün Hıt
ler Alhhı zıyarete gi<ler. Cenn
bı kadiri mutlıık dcı· ki: Adolf, 
siZİ görmekten da.ima memnu-
num. (Arkası vnr) 

Kopc.!.l~i~ o1an • Kcmul 1 
Kadı i "polisleı gt>liyor,. cümlez.i
nı duyar duymaz hemen doğml
du. Gözlerindekı korku, bulut
ı. rı zaıl olarak verine kin ve 
hiddet ı.c:;ıklaıı kaim oldu. Mü
zeyyenin ~ ilZil sararmıştı. Bü
lcnd gelınce o tamamiylc lii.-
kavd bu te.vıı alırı~tı. • 
Korıd rda nyak s<'Sleri duyu

hu duy-.ılmaz Kem'.11 l{o.dri ken
diS:ni yıldu ım gibı kapıya attı. 
ffı h~mle<le d• rı çıkt1. Po
lislC'rle yı.izyüze gclınce Alman
ca olarak: 

- Çabuk koşım! Katil bura
dadır! dı~ haykırdı. Polisler 
t.eıaşın tnbancalo.nnı çektiler ve 
odaya daldılar. l•'aknt orada eJ. I 
lerini paltosunun cebine ')k
m ıs-. ay 1kt..1 harı-Y. tsioı; dur- n 
bir adamla iki kadından ba. ka 
kimse~i gôrrneymce duraladı • 
ı r. En arkada kal n Kemnl 
Ka lıi Bülendi go t •rerck ba-
ğırrlı: 1 

_ 1şte o dur. Ayakta duhı-
yor. Dikkat od.in, clınde galiba , 

Budapeşte. 3 (a.n.) - Reu
tcr: 
Bud~>eştede dola,~an şayiala

ra göre, MacaristanJaki Alman 
eknliyeti rei.sı Franz Bascb, ya
kında Macar k binesine girecek 
tir. 

Fra.nı B:ısch, fün.ilıtc topla
nan .:ecnebi meınfokeUerdelti 
Alman ekalliyeUeri., konforan
sına iştirak ettikten sonra Ma.
ccı riı::ıumu donmilştür. 

Alınanların talebi üzerine ih
das olunacak bıı· nczaı ete ve
ya ekalliyetler nazırlıg1nn tuyini 
muhtemeldir'. 

- Eıtı.. 
- Sızı nı ı l,eze kndar davet 

etmekle nıük"llef bulunuyorum. 
Lutfen bızimle beraber gelıniz!. 

- Pek&ta!. 
l{emal Ifadıi. Bülendin po

lisle:-; gi.iriin e miidhıf1 s trc-t le 
koı·kacc! 1 ı, ':n·m ~ı ' ·n ka
çabiimc;c Hjn her şey ba:;ı vu· l 
raoo~ııu zn.n.-ıcLtıgı ı 1 mu.il bu 
k~tan ve k•>ı·k ~hn ıı k lı:ıtb l 
hareketi karşumıda çok şa .ır-
mıştı. Bul~nd bru .. yl ~y- 1 
yene ve F'almayEL kı :ı l.m er 
sclnnı verdıkteıı sonra rlısarı l 

Af heri mahfillerde, topçu dü- :..-;,;;;;;,;;;;;~;;;;;;;;~;;;;;;~;;;;;;;;;~;,;~;;;:;;;~;;;~;.,;~~~ 
elolsunun kesımi.5 olmasına bü-~ 
yük bir ehemmiyet verilmekte Devlet 
ve İtalyanların bu mevzii zapt.-
etmek teşebbüsünden sarfııı.ı - ,_,_,,_.,,_..._ .... ,.,.,ııcı:ı.a __________ ...,~ 
zar ettikleri neticesi çıkarılmak- Mul nmcn bedeli (1797) lırn olan muhl"lıf cıns, mikdar v 
tadır. Daha za)2f bir ihlimn.lo (11) kalem manometre ve oksıJen tuplcn l1;ın ıkı k_ıd,.melı vıl~ al
göre de İtalyanların hiicum ha- çaltma \•;.;ntili (15/11/940) cumo gumı •:tt (1045} on kırı. l>L te H yd pa
zırludıkları tahmin edilmekte - şad;ı car binası dahilindek:ı komı.s, n t<J ıCmd.ın açlk ela;utme usulıle atın 

dir. ::ılınncaktır. 
Bu mıntaka çok arızalıdır. A- Bu ışc fiİnnek istiy<"nlenn (134) lıra (78) ku~luk muv tkat t 1111-

razinin her bir karışını ve çete nat \ e kanunun tJyin ettı{il vcsaıklclıırlıklc ek ıhmw gıın ı s liıı • ıaar 
harbini çok iyi bilen CQ mürntaz komisyona miiracaaUarc lfıLımdır. 
Yunan kıtaatı mUdafa etmek- Bu işe :ıid şartnam<'ler komı::;yon1an par.ıs ı: ol rnk 
tedir. 
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çıktığı zaman merdiv n başla
rının, d1ha aşağıda holün \'e 
nihayPt otel kapısının, ondan 
fazla ne •slc tutulmuş old..tı'{u-1 
nu gordi.ı. Bu, Kemnl Kadri
nin kcııdIBi lıakkmtla karakolda 
\'t.:. mış olduğu ıniibalağah t'.ı.f
silutın hır neticesi) di. Y anındu
kı komıscre: 

- Tertıba.tıuızı pel· mi.ı1teın-
ınel almışsınız .. Bravo!.. 1 

Diye söylendi. 
Karakoldan sonra sevkedil- 1 

diği müddciwnumilikte ifller 
çok seri inkişaf etti. Bülendin 
ifadesini aldılar. Ve kendisine 
ertcc:i gün lstaubuh scvkedilc
c~ğini tcblığ ctfler. Biilttnd ht:r 
§e) ı sükCınet'e knr liadı. I 't i 
g~nu de bir mcmurl ı b\• ':ıct 
~:;;pı ese blnJirildı. 

Blilend y lmz Müz ·yycnı ü
şüniıyordu. Acaba o ne ol .ıuş
tu? Kemal Kadri d nileu onn
varın, kendi yoklu~un lan istıf.ı-

de cdeı ek sevgihsine bir fiCY ' 
yup:nnsından korkuyordu. 

I~vet, o artık sevgilisi, kcn· 
tlı::;iııe aid bir ınevcudiyetti. Bu 
felaketten evvel beraberce gc
çinni oldukları son saatler es
nasınd ı genç ı.udınıı aşkını nn
latmıı.:ı \ e ondan la mukabele 1 
gornıt. W. Y:ılnız h •niiz ;) ice 
anbynmadığı b!r nol:tu v, r lı. l 
Acah Müzeyyen kendı .11( ız
haı etnıi · olduğu hi!>lerde haki
katen samimi mi idi, yoksa bu
mı bir heyecan arunda, duygu
larını epeyce tartmL5 olmadan 
mı söylemişti? 

Tr.en son sür'atle ilerliyor ve 
o bunları başı arkaya dayruunış 

1 
gözleri kapalı düşünüyordu. 

ı iilendin içeride b"r memurla 
yalnız bulunduğu kmnpartim.ı -
nın kapısı muntazam daı bekrle 
ç lındı. Menmr l.:;tldli k pıyı 
n laynı .ık dııarı baktı K1-
Lıın1n önünde şapk ı ilrm:.•lı 
b.ı· adnın duruyoH.lu. Po mc- I 
muriyie bu adanı ' ıvaı;; .t;. le, 

be d:ıldka kadar konu tular. 
Mcmtır s 'ylencıı. ~"YJ e . 'la 
reddeder gıbi bir hareket yaptı. 
Fakat dl~er ad nun ıdd~tlc 
isı ar ettlğı görüluyot'du. Nıba-
yct menıur yumus.ıJı. Ve bu 
mafızaı ayn hayı et1° ~> kan Bii
lende donerek konuITT.u : 

- Sızı bir kadn g·ı e ı-
yomıuş Vakıa sı.:.ın h r hı. gi 
bir kimse ile konuşmanız m"n
cdildı. Fakat kadın çok i ıar 
cdıyonnus. Onun içın kendisini 
kompartımana alacağım Sızin
lc ynl'lm saat konu~abıl ek .. 
Bu müsaade mi ,uiı~tunal etmi
ycceğinizi üııud eôcrinı 

Bulend heyec, nLı ".. jrul Iu . 
Bu J•"r lıud~ o idi: o laraktı.I 
Ü"m k • yni treı.! 1 • n-
b:.ı.ln. d müyorJu. ı 

O dakl 1 ın ı ı · vru ilı te-
! kul ılık n 

k -
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talyan ve Bulgar ga
zetecilerinin anlıya
madıkları hakikat 
İtalyan ve Bulgar gazeteleri 

hn.yret ediyorlar: 
Mademki Fransa izınihlAI etr 

miştir; madcmkı Rumanyaya 
kadar bütüıı Avrupa Mihver 
devlcUerinin emri altına gll'
miştir: Türkiye nasıl oluyor da 
bu galib kuvvetın önıinde inki
yad etmiyor? Nasıl oluyor da 
Almanynnın teklif ettiği ittıfakı 
kabul cd rek hıgiltereye ka.r§l 
hnrb ilan etmiyor? 

Türkü tanımıyaıı Kayıhan 
knbilesinin, -ıefleri Ertugrulun 
başbuğluğunda Anadoluyn ilk 
girdiği zaman tesadüf ettıkleri 
harbde niçin galib tarafı iltizam 
etmediklerrni bılmwen bu ha
yırhah gazeteciler,· clb tm kl 
'l'üı kün vcrmi'2 olduğu e· z iP ,o
nuna kadar darmak 7.mının 
kud iyetini .:ınlayamatlnı. B~u
dn ıruızurdurlar. 

Bız bu harb sonunda falın 
mPmlekctin bh parcasını, yahud 
filan m"mleketın tt.ıpı agını zapt
etme<:'l di.4 unrnıy mız. Bütiın 
tRnıl'nnim ·z v1ırd.ınıuLun harb 
fe!.ı.lictin::len "m :sun kalması ve 
dünya ytlzunJ 'ci cıı:iJ.lin hır 
nn C'-' \'el sona ermc;.,iiır. Ha.ı b 
fet·ketiııin günün bu-ındc hızım 
hurl.udlnnmız.ı ka.da.r uza.nnbil~
ccğini dw ilrdu~umuz iç~n de, 
böyle bir vaziyet k t ,.ısmda mü
dafaamızın ıc:ıb ettirdıgı bütün 
mukadJe t-•dbırlerı .ılmakta 
bıtt!lbi t reddud etmemiş bu
lunuyonız. Yurdun selameti 
kın en iyi çare de bugün yap
m , oldugumuz ve ~ n ma kndar 
s fük kaL'lca •ınuz ıttıfakt r. 

I te f t ly:uı ve Bulgar gn
::zetecilerııı' 1 anlava.m dıkla.n 
hakıkat ,Ju adar basit e açık
tır. 

MURAD SERTOGLU 
IVVVVVVA~ 

Nutkun Hariçte 
yaptığı tesirler 

(Bat taraf t inci sayfada) 
bir ur lt ta •rı cdıl•n hr. 

Turk \'i" R • ıeunıhurunuıı nutku, 
~ı j er :w r Jnd ı:t} 1 • Yuıuı-

crk rı 

GlI.TERJIDE 
Lo ıdra , A c\ ) R! ı ı • .ımhur 

hnıet l ı unut' Turkıvc Buv tk Mıl-

dır. 

Bu hareket Alm:ınya tn.r fmd n 
Bog ızl:'ı a 1 ı y oılacak bır tc-

FRANSADA 
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f Pi A o 
Dördüncü 

çok 
tertih planı 

zengindir 

Birinci 

7i • 
ıncı 
• 

k. 

şrinde 
;:.. ~ Btı 1%nm İki Hususiyeti Vardır: 

- 1 - 5000, 2000 ve 1000 liralık orta büyü.kltikteki i.kramiye

lE 
5 = = 
~ 

leı adet itibariyle f azlala.,.tırılmış, ayrıca bu pli.na yeni
den ve bundan evvelki prnnlarda mevcud olnuyan 500 
ve 50 liralık ikramıyeler konmuştur. 

ooo ı .. ınAJ..JK 
tın amıv{ lerin a<ledi bırinci 
ücünciıdc 180 dir. 

90, ikincide 150, 

a 2 - P fımn ikinci hususiyeti d 47 tane teselli mükafatını ihtiva. 
etmeı:;itliı: Teselli miıkfıfatmın esası şudur: Eğer bir biletin 
but un r:: kamlan buyiik ikramiyeyi kazanan numaranın 

rakamlarımı. tcYaf uk eder de, yalnız herhangi hanede bu
lunur~ bulunsun bır tanesi değişik olursa o bilet teselli 
mukafatı kazanır. Bu suretle büyük ikramiyeyi kazanan 
ll\JUlc uya benzeyip tP yalnız bir hanesindeki ra]{amı ayn 
c an 47 numaı a teselli mukafatı kazanacaktır. 

Bı <"tlt riu dt'ğis1iribne8i tarihine dlkkat OOiııiz. 

De·' <illıh bılctkrin ertesi • yıc ikinci günü akşamına 
d<'gi~rılmc i !iizımdır. 

7 11.ineit:('<>rin 1940. <:elıifu;inde. biiyüU ilmuniyo 
SOOO T...İ RADIR. 

Bu n i . ekilişin tam bileti 2, yarım bileti 1 linıdır. 

İkind cekılışin tam lıileti3 yarJm bıleti 1.50 liradır. 
t ti.ne L c<>kili in t&m bilet· 4 arım bileti 2 liradır. 

Pr..ANI TE'l'IilK EDİNİZ 

kndar 

l ili le b!' clll. ~n fiab .e beraber füramiyelerin hem 
} C"m ndedı arttınlmı; ur. Yani şans ihtimali her 

l k dalla faz· adır. Bu plana göre talihlilerin mık-

~; .... . .... -~ 

ıo.OOo 

ıo.OOo 

10.000 

6().000 

4s.ooo . 
30.000 

:}.5.000 4 

~.ooo 

120.000 
, 2.sıo 
~ 
\3(>ı.825! 

rfip 

5 

3.00o 
'C 

60.~ 

s· 
15 

t'?O 
t80 

)00 

600 
6.ooO 

1 

1 
1 
1 
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RAŞ~TRIZA 
TiYATROSU 

Hali<fo Pir uı l :rnlJer 
Beyoğlu Halk Sınemasında 

Bu ak~ 21 de 

(\1 elinin Çocuğu) 
VOD\ İL (3) PERDE 

T: 40574. Gışe açıktır. 

Kapalı zarf usulile eksil n1e ilanı 

Yozgat Nafıa Müdürlüğünden 
1 Eksiltmeye konulan iş 
Yozı;ot Maden yolunun 35 inci kJiometrcsinde i~ edilecek •10476, 

llrn 60 ~~luk koprü inşaatıdır. 
!' - Bu işe aJd şnrtname ve evraklar eunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Kaha iıılerı genel şartzıamcs! 
D Şo..«e ve köprfıler fennt şartnamesi 
E - Hu:;usl :;artname 
F - Keşif CE'<h eli, tahUU fiyat, metraj 
L - Proje 

1 1 
1!;f<'ttil1er Yozg:ıt drumt encümeninde bu e\Tllk 'Ye ı;ıırtnameleri ıo-

- Askerlik işleri _ reb11ırıer. 
.. ___________ .,. 3 - Eksıltme 15/11/940 cuma ıantı saat H de Yo;:pd Daiml 

Beycglu Yerlı Askerlik Ş..ıbu; r.· 
ı:len: 

Encuıncnındc yapı1ııcaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin •785> lira «'H> kuru~ mu
\•akk:ıt teminat v~meleri ve bundan ba§ku :ışaf•ıdak.i vesaiki haiz bulun
maları lazımdır. 

\l 

ŞAKİR ZÜMRE 
Türk Sanayii Harbiye ve Madeniye 

Fabrikası 

JIAUÇ - KARAAGAÇ - 1STANBUL 
Telefon: .f3214. Tr'JJaf: ZVMRE 

KÖMÜR S OB ALARI 
16 Senelik tccrUbe eseridir 

KULLANIŞ - KONFOR - EKONOMİ 
UCUZLUK ,.e SAGJAMl.JK 

ı Her cins kömürü kolay-
1 lıkla yakar 

Yozgat Nafia Müdürlüğünden: 
1 - l!:lcsilbnE>yc konulan it ıııtl 
Yo~gat - Sorgun yolunun 12 + 500- 15 +· 600 lıilonıetrMind• 

edlleock 17158 lira 60 kuruş ke~ım sillndirajlı bot mmfıııız inpaudıt· 
2 - Bu işe aid şartname v~ evraklar ı\D'llarcln'l 
A - Eltsiltme şartnam~i 
B - Mukavele projezi 
C - Natia tıleri ger.el iAfUırtmesi 
D - Şore Ye kupruler fenni ıarbıaıneıııi 
E - Husus! i<ll'trıaıne 
F - Kt>Şit cedveıı tahllli fiyat metraj 
L - Proje 
1stcl:liler Yozgrıı daim1 flıDcUD'IOl'ıİ.nde bu 

biHrler. 
3 - Ek~iltme 16/11/~ cunıa gtınil 

Encüıneniııde yapılacakt.u-. ~~J 

4 - Eksiltmeye ıırebilmek iCin hıteklllerin 128' lira 85 kur~ ıxıu~ 
kat teminat vernıelf'.ri ve bu.ndan ba,ka aeağıdakl Yaaiki haiz tıulU 
ları llızımdır. pJI' 

A - Kn az yedi bin liTalık yol veya köprü inlaatl yapJllll pulUJll'
1t1' 

B - th:ılesı tanhıııden dort g.in evvel müraC'aırtla 'filaye~n ekeUU!l 
G('J't'k ,,ubenuzôe knyıdlı \'e ge

reks krı) ıdb olmnyıp da. fiubeırıız 

mıntak. •ında otur.ın malul ı;ubn)Lir
Ll ikml y~ he.adını doldurmu,, olan 
eınek, suu.ı)Llrın (bır mesele hak
.k.mdıı l',m"Uşrr;ek uzeıe) iUbeıni2.t 

gclın leri. 

A - En az yedı bin liralık yol veya k(lpru ınşaatı yapmış bulunması. '• 
B - İhale tarihinden dört gün evvel muracn:ıUa YiHiyettcn wiltmcye 

gircbıl tıtlcrine daır vcslka almaları. 

.. Umumun rağbetini kazanmış olan 
sobalanmu:, ~n müşkülpcsendleri 

tatmin edecek hususiyetleri 

«irebileceklcrine dair \' <:İka almaları. e<' 
5 - Teklif ~el:t~pl~ı fiç~incü madd~e y~ ~~tun oo saıı1~ 

velinc kadar nafıa. daıreBme ıetırılerek komısyon reasligıne makbuz 111 ,6' 
bilinde ı.trecekür. Posta. ıle gönderilecek mektuplann nihayet 8 ün& ~ıc' 
d~cic ya?Jlı saate kr.dar 11elınie olınaııı ve dıs zarfuun mühür mumu ııe o!pd 
kapatılmış olması s:ırttır. Postada olan gecikmeler kabul ed.ilnıez. (l 

fYURDDA SABAHlj 

Adanan&n imar 
pilane 

Aoann, (Husıısi) - Şehir 
imnr plfı.nım m a h a 1 l i n d e 
goriip ihtiyaçlara göre nok · 
tıa.n.lannı tespit etmek ii7.erc nr.
f"ın vekaleti şehit cilik şubesın
den yüksek muhC>ndis Fıkrı Al
tayın buml&n bır müddet e\-.. el 
Adnnaya geldı~rini yazmıı:rt.ık. 

Tntbik:ı.t plaulannın hazırlan
masına esas olan bu ctüd işi ta
mamlanarak vr kalct<;c tasvib 
edilmiş ve beldıyeye gönderil
miştiı·. 

Tatbikat Jılanlan kısa bir 
zamanda hazırlanacak ve esas· 
lı plAn dahilinde ~hrin iman 
faaliyetine geçıleccktir. 

Çorluda Cumhuriyet 
bayramı 

Çmlu (H ... sus1) - Cumhuriyet 
ı.ayr:ırr:ı dol, l ı ıl gcce gunduz 
'lllıkler ) ap •• n h. ıı. b. yramı c. n

dıın kutl:ıd•. '1 Kt \ e h:ılkt:ın rnu
tr.:şekkıl !cı c:- • ı. ) ı b, ı~ık dalg <ı 

lmlinde t-t•h!: r,ez{ tk kz:ıhur. tta 
bulur,<lu. 

SiRKECi 

&alkımso(lut 

Ha lil Sezer 
J~;ıryc.Jn :fabrık:ısındııki 

titrrjyi :z.ıyarct edıniz. 

5 - Teklif mektuplan 3 üncQ maddede yaz.ılı saatten bir Ennt ev
velıne kaoıır naHa dairesine getirilerek: komisyon reisliğine makbuz mukn-
1.ıılindc verılec:clctir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü mnd
dı.:uc yaz.ılı san~ kadar gelmiş olması ve dış 1.arfın miihur mumu ile ıyfce 
knp .. tılrruş c.lm:ısı ~ ... ı1tır. Postnda olan gedkmeJcr k:ıbul edilmez. (10395) 

lnşı1at 
ULUBORLU 

Mü na kasası 
BELEDiYESiNDEN 

l - Uluborlu belediyesinin tasdıltli imar Planında gösterJlen hfıl bına-
amın ıı ... r.atı kapalı zar! usulıle eksiltmeye konmu~tur. 

~ - Yapılaeit~= bu ışiıı bedeli keşfi (183:?.ll) lira (35) kuru~tur. 

3 - Muva.Kkat teminat ( 1374) U -a (70) kurustur. 
"! - füı işe nit c:::ırtnamc vesair evrak fUnlardır: 

A c:kc:ıltmc ~aı tnamesı. 

B) l\!utc::ıhhit ile bcledıyc ıır.ısında tentı olunacak hususi mukaHle 
C) \ ııhldi fıyat Jıstesi -.; c keşif hill:.~ cetveli. 
C) Proje. 
Talıbler ihale gunüne kadar bu evrakları her gün belediye dairesinde 

r,oa•bilc eklerdir. 
5 - Eksıltme 7/11/1940 tarihine miısndıf per11embe gunli saat 14 de 

UJul ı>rlu belediye dairesinde ve belediye endımeniııce yapılacaktır. 
fi - Eksiltmeye girebilmek ıçin isteklılcrın 3 üncü maddı• mucibince 

muv. kkııt ıcmınııtın Anknrada. belediyeler bankasına yatırılmış oldu
ğunu gostenr makbuz '\"eyn her hangi bir nıılll bankadan belcdıyeler 

bıııı1'~"'ı emnne taalıhut mektubunun encumene tevdi edılmiı,; (l)ması 

~rttır. 

7 - Talihler ihaleden evvel bu iıe ben7.er inşaatı başardıklarına 
dair evrakı musbite ile birlikte muteahhıtlik ve ehliyet vesıkalarlle tica
r<'t odası kayıt ve vesikalarını ibraz ede<:eklerdir. 

fi - Talibler 2490 sayılı kanuna uygun olmak $artile bai/.lrlıya

cr.kları teklıf mektuplarını ihale günü saat 12 ye kadar ~lediye encümenine 
mnkbuz mukabilinde vereceklerdir. Postada vukua celecek gecikmelerden 
ma.cıct kabul olunmaz. (10178) 

DENİZ LEYAZIM SATIN ALMA KOMİSYONU iLANURI 1 -----· 1 - Tohmin edilen «18638> lira olan c5000~ kilo sabunlu köselenin 
7/ 2. Teşnn/ 1940 tarihine ro11tlıyan per~mbe aUnü saat 1'l de pazarlıkla 
~ksiltmesı yapılacaktır. 

2 - llk teminatı 1397 lira 85 k.lJrua ohıp &aı1nam8"i ber aün komis ... 
yondnn parasız olnrnk alınabilir. 

8 - isteklilerin 2490 sayJlı. kar.unda ya;ulı ~kalnrla birlikte bcl
lı gıuı "e .aatw Kasunpaşadn bulwı;m komisyoaıa mür:ıcaatlan 

\1036j) 

\ 

muhtevidir. 
Muhtelif tiplerde, sade ve kromlu 

cinslerde, oda, salon, apartman, ma
ğaım, dershane ve koğuşların teahi

nini temin edecek boyda sobalar 
mevcuddur. 

İstanbul Sıhhi Niüesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Lt-ylı Tıp 'litlcbc Yurdunun 1150 ı;Ht k::;lık isluırplni kapalı zarfia 
eksiltmeye konulmustur. 

Eksiltme 8/11/940 cumn giinu saat 15 d~ Cagaloğlunda Sıhhat ve İç
timai Muavenet mudürlüğü binasında kurulu komi:;yonda yapılacaktır. 

Muhammen iiyat: Beher çifti 765 kuru§tur_ 
ilk tenıinat: GGOliradır. Şartname ve nümusesi her cün komisyonda 

ıörillebilir. 
lstekliler 1040 yılı Ticaret (lclnsı vesikasile 2490 aayılı k:ınunda yazılı 

vesikrıl:ır ve bu ise yeter mU\·akkat teminat makbuz veya banka mektu
bunu havi teklif zoırfüırını ihale saatinden bir saat evvel makbuz muka-
bili komisyona \ 'ermeleri. (l 0263) 

Teknik Okulu Müdürlüğünden : 
Münh:ıl olan 25 lira maaşlı dahiliye memurluğuna müsnbalı:a ile me

mur alınacak.t.u-. Müsabaka imtihanı 8/11/940 tarihine rastlıy;;ın cuma gı.inll 
saat 14 de yapılacaktır. Memurin kanununun 4 üncü maddesindeki şeraiti 
haiz ve askerliıini ita etıni§ istekliler dilekçelerine raptedecekleri vesaik ve 
3 aded :foto~afl:ı birlikte n.ih9yet 7/11/9<&0 akşamma kadar Yıldızda bu
lıınan okulumuz müdürlQğüne müracaatları. 

Maas 3656 sayılı kanuna göre verilir. (10342) 

ASKERi FABRİKALAR SATIN ALMA KOMİSYONU İLllLARI 

inşaat 
ULUBORLU 

MUnakasası 

B~LED IYESJNDEN ,; 
ı - Uluborlu belediyesince in~tı mukarrer bulunan nıezbaha lJ1f 

açık eksıltme sureUJe munaknsaya konmuştur. ıtıı•* 
2 - Y;ıpılacak işin keşif bedeJi (3551) lira (S:S) kurut olup PlU\'11 

teminatı (266) lira (38) kuruıilur. 

8 - Hu işe aıt enaklar aı.acıdadır. 
A: Ekı;iltme ~artnnmeııl; ,Jll 

B: Mutcahhid ile lıdccliye arasında teati olunacak haınat mukaolell 
C: Vahidi fiyat list~i ve lı:f:$ıf hülaaa cedveli. 
Ç: Proje. . cJ-1J 
Talihler ihale cününe kadar berıifu bu evrakı tn\lborlu be.}edi1' 

resinde görebilirler. . 0 4' 
• - Eksiltme 7/11/IMO tarihiııe raat.hyan ~be ıünü ,.at ı 

tnuborlu belediye dairesinde ve b4:lediye encümeninde yapılacakUJ'• bil"' 
5 - Eksiltmeye cirebilmek için talihlerin 2 ioc:i madde aıttcl ~

muvakkat teminatın Ank.arada belediyeler bankasına ,,atırılmıf oldU ıı:şfl 
c&Jterir makbuz veya her hanai bir mili! bankadan belediyeler ~s~ 
emrine taahhüt mektubunun enciime!le 'Nfilmesi 11e1a nakde!\ bel 
ve:mesine yatırılma6l ,arttır. ıı' 

6 - · Talibler ihaleden eorvel bu ife ben1ıer bııpatı başardıld11rı ı' 
dair evrakı müsbtte ile birlikte muteabbidlJk ve ellltyet vesikalarile 'fiC' 
ofası kayıt n vesikalannı ibrazedecekleıdir. (10177)~ 

Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul 
Şubesinden : ~" 

Ofisiınlle ait Haydarpata 'Ye n.rince ıllolarında mevcut buid~ . il' 
,_1:.rel!I 

pe ve yulafuı deniz yolile ı.tanbula nekledtl~:<'k ~ının naıu>.1 1ı.ı)I' 
Sirkecide mavna -veeair meralı:ipten vagona nakil ve tahmil işlerı \'e Jl ııS'' 
jetif merkezlerden Per.diie ıelen zahire vagonlannın Pendiktekl ıı:ee~ 
rımıza tablcye ili ka~hldı ı>azarlılt suretile blr müteahhide ver• tı'IW 
evelce ilin edilm~ ise de teklif edilen fiyat haddi llyikinde görıllı1l~~' 

Tahmin edilen bedeli 1842.50 lira olan altı kalımı melbusa- Aııkerl tir. Talip olanların yeniden ım.arbğa ift;irak etmek üzere 1!5/H/9"40 ,,ı,t'> 
Fabrikalar satın alma koD:üsyonunca 12/ 2 inci tepin/NO salı &ünü aaat paü snat 15 de Lhmın h•nrıvbki iU'belni2 binasında hazır bu~, 
H de açık eksiltme ile u.ıe edilecektir. btelı:lileıiD 'lN .19 liralık muvak.- bu i~ ait eartnameler tuMmiz bul'day muam..ıtt ııenişinden • ~) ı 
lıı:at temlnaUarıru her banal bir mal mödılbiüğüne ~atuarak alacaklan .cıO' ~ 
makbuz ve 2490 sayıh bnwlun 2. 3 maddelerindeki -...allı:le bizlikte o .un &L22! . zQLSS 
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