
~tıı 
't""rılJı 

"tl.ıtrı 0~ısarktakl hava kuv
ıııa ba&kuınand.ıinı 

"'tal Lon&'DJortı 

Atina· ~ 
'erbest 
. Şehir 
11an d·ıd· ~-~ e ı ı 
c~~ 1talyadan henüz 
~ '1> alınamadı 

~:ı-ea~aı C.\-4..> _ tngUlz efk&.rı 
~ ~eu her tUrlU takdirin 
' ~ tı ve arUatfk bUineler 
~ llı nıeaeı: leb.lrlerinln bombar· 
~~, Ue allkadar olmakta· 
l'\~J l 'trbeat §ehlr bulunduğu 
~ • .\tltıa un.n dekl&.raayonun& 
llla,...-.tlr.tllcat~ beıs a.lArm lp.retl ve· 
.. !%r. l hiçbir bomba atıl· 
tt)lı.tl'e.ıı Uııan hü~metinln teblitf 
~ "el'ııl ~!Xılan hentız hiçbir 
~ ~ tt~lnl§tır. At.1nada oturan 

~eı ~· bu cevabın almmMm 
l • Uye olunmıyacaktır. 
tltı}j~ 
'°)'\ tazetelerine göre 
I ~t I_ • • \, l(.ıgenın 
l.Jrı 

an-ıtalyan 
ı\f .. harbine 

6 "-dQhalesi 
eJtı 
ı;- enmigor 

&.ka_t 8 
ha ... k lllga.ristan l-.: ete geçerse 

t) litkiye 
ll\··~aman 

Uda hale 
ı.~tlecek 

clr(( 
~" · sı ( Cı.ı . A.A..) - Manc. 
~ <tı-ı-ıli ntdıanın diplomatik 

i lı g~~rkiye ile alakadar 
\. ~ -lllek~~d. surette şöyle hu. 
ı ll\ -e ır: 

~ tn~~rdı~ımıza. ilaveten 
lll..::'lt-uya l'iirkiyenin doğru. 
ı-...."<.Sa hld askeıi yardımı, hiç 

"1ır iYetlerdc, beklen. 
~~•kı ·doski ıneınıekct arr. 
~\~ltıa Uuk rnUnasebetleri 
bı.S11~tı ".? . Yunanistanm 

r, '!lı!Yeu h~kıye için büyük 
•a.L 'lll'ki aıı olınakla bera. 
'il.Ilı.. Ye b'ı· . 
<t~ "'~ ~ ' 1 l.nirde, Yuna. 
l'iit-~da ~ı~~tnda mücadele 
• ~ •Yeni ağlı değildir. 
(t111~a.tt ~ Yunanistana kar. 
~ ~~U lantından doğan 
~taıı:tı tleri vardır. Bal. 
~'it içiı:ı.' nıevcut hudutları 
\: ~Pilnuş bir mmu. 
~· akit ır: Fa.kat bu an. 

ta~ ~lk bır Balkan dev. 
~11\~la~ harici bir dev. "'1' de bir hUcuına uğraması 

ha...: • 13.a.Ikan devleti 
·•cı nıu · y geç tecaviı lehine 

t ~ a.llıl~ ?se. karşılıklı yar. 
!!\>CUttu~ ~akkında bir ko. ·ne u kayıt, bilhas. 

vaaıı' tlacö4e), 

SON HAVAD 
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1 S LE 
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Yunanistan 
·Sovyet 

Rusyadan 

150 
tayyare 

aldı 
Sahil boyunca 

. 

Milli Şef 
Yarın Büyük: Millet Meclisinde 

Miibim bir aatuls 
lrad bayaraCak. 

italgan ilerı 
hareketinde 
BalU bir terakki 

var mı, 

Sertıe.t ıeeJılr ll&n edlldlfl blhllrllen .'\ttnadan btr maDU\r& 

Parti Gruou bu sabah toplandı 
Milli Şelln radyo ile yayılacak yarınk 
nutka blylk bir alAka ile bekleniyor 

Fakat ltalyanlar bu mıntakada 
Yunan miidafaasile henilz 

karşılaşmadılar 

Korent 
kanahna yeni 

bir hücum 
yapıldı 
Ati na 

bombardıman 

edilirse ... 

İngilizler de 
Romayı 

bombardıman 
edecekler 

Lendra., 31 (A.A.) - İngiliz 
radyosu bildiriyor: 

''Yunanistandan resmi haberler 
çok azdır. Amerika gazetelerinin 
Balkan muhabirlerinden gelen ha· 
berlere göre sahil boyunca İtalyan 
ileri hareketinde hafif bir terakki 
vardır. 

Alman ajansı. İtalyan tayyarele
rinin Yunaniııtanda miitf'addit yf!'f" 

lflri bombarqımnn ettiklQrinl bil
dirmektedir. Fakat Yunan resmt 
mcnbalarından §imdiye kadar Ati· 
nada bir alarm haberinden başka 
bu hususta malümat almamamı§ • 
tır. 

Belgraddan gf'lı>n haberlere gö· 
re üç dalga halınde hareket eden 
İtalyan tayyarf'lcri I\orent kanalı
na hücum ctmiıılerdir. 

Röyter ajansının SPlanikteld 
muhabiri. Sovyct Rus,·ada Yuna
nlııtan hes::ıbmn inşa olunan 150 
tayyarenin gPldiğini habflr ver 

(Jl<>num 4 ün<"ilde) 

l
llllllllllllllllllllll llllllllllllll ....... 

Yarın 
ı Bayram 

Ra.ma.zan u ı bu akııam bit. 
mektedlr. Buğün arif<', yarın Şe· 
ker Bavramıdır. Bu münaM"betJe 
ı.;azete~lz, diğer akşam Ka.7A.>tele· 
ri gibi, rerini Kwla.ya bırakmak 
i~ln ya.rıın ,.e Cumartc:d giinU 
~ıkmıyacak, Pazar ~ününden iti· 
haren lnti~arma de,-nm Nlc>cek. J 
ttr. 

.. Haber" muht~rcm okuyuruıa· 
nnm hayrammı simdiılf'n t.-hrlk j 
<'<ler. 

bayram namazı 
\'arm Bayram namıuı lstanbul

cta ,t<arki A;·nıpa !i&atf ile i.08, 
ezani "'aatle 2.01 dedir. 

Saclakai fıtır 1 
En l)i İyi Son 

K. K. K. 
Buğdaydan 2S ıo 17 
Arpadan 40 U 27 

.~:=~~ .......... ~ ~.: ..... ~.~~.' .... ~~. 1 ________ ,, __ -
Leh cambarrelslnln 

Tanaa llralma 
meıaıı 

Londra. sı (A.A.) - Polonya cum· 
hurrelai Yunan kralma bir mesAj gön 
dererek Polonyalılann Yunan zaferin· 
den embı olduklarını blldirmişUr. 

ingiliz 
tayyarelerinin 
bombardımanları 

Berlin bir hücuma daha 
uğradı 

Londia, 30 ( A.A.) - İngiliz 
hava nezaretinin öğleden sonra 
neşrettiği tebliğ: 

Kesif sis ve dona müsait şid. 
detli hava şartlarına rağmen 
çarşam ha gecesi Almanya üze -
rinde geniş harekat yapılmış. 
trr. 

(De,·amı 4 ünrüde) 

işçi sigortası 
kanana çıkıyor 

Türkiyedeki bütün işçiler otomatik bir şekilde 
sigorta edilecek 

it kazası, vefat ve çaıı,amayacak bale 
gelmek ilbl vaziyetlerde işçinin ailesine 

sigorta bedeli derbal ödenecek 
lktısat Vekaleti iş dairesi tara· 

fından hazırlanmış olan işçi sigor
tası kanun projesini tasvip et.nıiş 
vo Vekiller Hf'yetind~n ~--,.en pro
je önümüzdeki içtima devresinde 
görüşülmek üzere Büyük Millet 
Meclisine takdim edilmiştir. 

İş Kanunu mucibince bundan çok 
evvel çıkarılması liiznngelen işçi 

sigortası kanunu bizde işçi ha· 
ya.tının organizesinde atılan adrm -
larm en mühlmmini teşkil edece· 
ği için neşri geri bırakılmıştı. 
Şimdi proje tamamile arzu edilen 
şekli almış bulunduğu"ldan Türk 
işçisinin en ehemmiyetli ihtiyacma 
cevap verecek olan bu projenin 
Meclisten çıkmasına hararetle in
ti.zar edilmektedir. 
Yeni projeyle jf kQuııunun 

çerçevesi dahiline giren iş bölüm· 
lerinde çalışan her i'}çi otomatik 
bir şekilde devlet işçi sigorta ida
resine sigorta edilmiş olacaktır. 
işçiler sigorta bedelini tirreti üze· 
rinden hissetmeden ödiyeccktir. 
Fakat iş veren de sigorta bedeli
ne iştirak edecektir. 

Bir defa işçi l!ligortasma sigor
talanmış olan bir işçi işinden çık
mış ve nekadar müddet olursa ol· 
sun işten ayrı kalmış olsa da.hl yi
ne sigortası devam edecektir. İşçi 
sigortası iş kamsı, vefat gibi hiı.
diselerde işçi veya. ailesine sigor
ta tutarını vermekle kalmıyaca.k, 
işçinin kanunun tarüi dairesinde 
çalı:.şamıyacak hale gelmesi takdi· 
rinde de sigorta bedeli verilecek
tir~ 

EN SON 
DAKiKA 

Yunan 
mitralyöı leri 

italyan 
askerlerini 

biçiyor 
Yunanlılar 
Arnavatıak 
topraklarına 

giren bir 
kaman danı 

azlettiler 

AD.kana, sı (Huııusi) - Bu seneki 
cumhuriyet bayramı yurdun her kö· 
ııeslnde daha büyük ve içten tezahü· 

raUa kuUanllll§ ve bilhassa köyle· 
re varıncaya kadar memleketin her 
bucağında yapılan toplantılarda Ebe· 
dl Şet AtatUrkUn aziz habrasmm a· 
nılnıaama ve :Milli Şef lnönUne karşı 

milletçe duyulan sonsuz bağlılık ve 
sevginin ifade ve teyidine vcslle ol· 
muştur. Bu bayram Türk nıllletinln 

heybetli blrlık ve yekpıırcllğlnl bir de· 
fa daha göze vuran munz1.am bir tc· 
zahllr teşkil etmlştır. 

l'AUTt Gnrı•u TOl'L..\NDI 

Cumhuriyet Halk Partisi grupu bu 
ıı IXlh rıaat 10 da toplanmıştır. Bu top 
lantıdn reis, reis V<"klllerl,ktı.Upler \'C 

grup idare heyeU ualan seçimi yııplı• 
mıştır. 

Devam etmekte olan bu toplanbd& 
hariciye veklllmlz ŞükrU. Saraçoğlu

nun taW müddeti emıamıd& cereyu 
eden styas1 hadiaelcr etrafmd& izahat 
vermcsı muhtemeldir. 

lolEC IJS l'ABDl TOPLANIYO& 
UUylll< :Millet MecUsi yarın aa.t 15 

te senenin ilk içtima.mı akt.ciecektlr. 
Hu içtimada Cumhurreı.stmiz Killi Şet 
1smct inonü senelik nutuklarmt 1rııt 

buyuracaklar, iç ve dl§ s1yuctlmts 
etrafında. beyanatta bulunacaklardır. 
Milli Şe!ın bu nutuklan Ankara maha 
flllnde bUyük bir ale.ka ve ehemmiyet 
le bekl~nmektedir. Nutuk, meclla mO 
zakerntınr nakledecek olan Ankara 
r.ıdyosUc dünyaya yayılacaktır. 

Ankara ra~gosun
esasiı islahat da .Yunan kıta.larına 

verilen emir: Türk musikisi kısmında devamlı ve fasılalı ola.-
• Mevzilerınjzi rak çalışacak sa.natkarıardan mürekkep yeni bir 

• kadro yapılıyor 

müdafaa edınız Bir müsabaka imtihanı açıldı ve 
Mevzii mavallakl· 
yetıerl istismara 1 bütün maruf sanatkarlarda teklif 
kalkmayınızl ı .., . 

rı:;:~a~k::k/:~s~·: ,:,.:b~~=~ 1 yapm~ga davet edıldı 
den: Devamlı şeklide Ankarada balanamı1•· 

Arııarntlul• ccph~indc Make. ı Cak Olan SID8tkArJar JStaDbUI radJOSU 
donyıı. mmtakasınıla. bulunan Yu· 
nan hattannm, lllr tkı mı-:vziln ge-. iÇ~D angate edilecek 
rl alınmış olma.,ma. ra~cn kıJ]l· Başvekalet, Matbuat Umum natkarlardan mürekkep yeni bir 
mamı!j oldu~u son haberlerden Müdürlüğü; Ankara radyosu kadro yapılmasını münasip gör. 
anlaşılmaktadır. programlarını esaslı şekilde ıslah (Dc,·anıı 4: ÜD'1Ude) 

İtalyan Alp avcı kıtaatı, bu etmeye karar vermiştir. Bu 
mmtakada bulunmaktadır. Fakat maksatla gir mtiddetten'beri ya.. 
Yuııanlıl:ınn hıd<lki mevzilerini pılmakta olan tetkikler netice. 
tayin etm<'k içln hatya.n topçusu lenmiş ve Ankara radyosundan 
tarafından yapılmış olan bir f'll· istenilen şekilde bir programın 
daht müo;t~na olmak üzere ttaı· tatbik edilmesinin her şeyden 
;yanlar, şimdiye kadar mühim bir evvel eleman meselesi olduğu 
a!'k<•ri hareket yapnııımı tardır. neticesine varılmıştır. Matbuat 

Cephedeki Yunan kumandanlı· Umum Müdürlüğü türkçe rad. 
~ı her n<' pahasma olursa ol~un yo difizyon postalarında 'lnÜ. 

mc\7.llerin muhafa7.a ve her taar- kemmel bir programın tatbiki 
ruzun tardedilmcsinl, an<'.ak me,·. için hiç bir fedakarlıktan çeki. 
:ıii mu,·affalnretlrri Mio;mnr et· nilmemesini temin etmiş bulun. 
mek tcşebbü!ooüne kıyam olunma· maktadır. Şimdi bu işin tatbika. 

tına geçilmiştir. 
nıasını ('mrehni.;:;tır. 

Türkiye radyo difizyon pos. 
Öğrendiğime gör<', bir mınt.a· ta.larının evvela halkın daha faz. 

kada İtalyanlar, mükemmel ıu- la alakasını celbetmekte olan 
rette tanzim edilmiş ,.e belirsiz Türk musikisi neşriyatının ısla. 
bir hale getlrilmi~ olıın mitralyöz hıyla. işe başlanmaktadır. Bunun 
luvalarına diismüşl('r 'e adt·ta ot için halk musikisi ve alaturka 
glhi biçllmişlflrdir. musikisi. kısmında çalışacak sa. 

Petenın nutku 
Vi.şi, SO ( A.A.) - Hava:ı bil

diriyor: 
Mareşal Peten, bugiin . öğle.. 

den sonra, radyoda bir nutuk 
söylemiş ve demiştir ki: 

Geçen perşembe günü Alman 
şansöliyesi ile buluştwn. 

Galip ve mağIUp arasmda bu 
ilk buluıınıa, memleketimiz için 
ilk kalkınmadır. Führcrin da
vetine serbestçe icabet ettim. 
Burula Führer tarafından hiç. 
bir ~nzyik yoktu. l\'Iemleket1eri
miz arasında. bir işbirliği bahis 
mevzuu edildi. İşbirliğini pren. 
sip olara~ kabul ettim. Bu iş. 
birlil,iinin şcraıtı bilahare mü. 
zakere olunacaktır. 

Bu suretle, meşgul ve gayri
meş.,~ arazi arasında münase • 

(De\amı 4 6nciidf') 
Bu mıntakadaki kumandan, t· 

talyanlann uğramış olduktan he

zimetten lstifado edcrf'k. düşma· 
m ArnaYuilu'k arazisine kadar 
ta.kip etmiştir. Fakat bn güzel 
murnffakıyetlni, murnkkaten ku
mandanlıktan azlf'dllmekle öde· 
ml~tir. Şiındi~·c kadar Selinlğe 50 
kadar halyan harp esiri gelmiş· 

Sümerbankın veni bir kararı: 

tir. 
Sefcrlx'rlik sürat ,.c miikem

mPllyctle yaı>ılmııktadır. ım~·ük 

bir ŞC\'k hüküm sUrmektedir. 
Askerler, ccpheılekl si • 

lih arkada.şl::ırınm düşmana karşı 
göstcmll:-s olduktan mukavemet. 
ten cesaret almakta ,.e yakında 
ltalyanlan Ac1riya.tik denlllno kıl· 
'lar sürooeklerlnl tiroit f'lmektc· 
dider. 

Devlet fabrikaları mamulatı 
muhtelif mıntakalara ihtiyaca 

göre ve sıra ile verilecek 
Bugünkü fevkalade şartlar ve ithal imkanlarının 

azlığı dolayısiyle 

Bazı açık gözlerin yerli mallardan 
stok yapmalarına lmkin verllmlyece1ı· 
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A BiP.!NCJ.TEŞR~ -

Doğru•~ 
Değil mi? 

~ .. r~!'!r.m!Tı~mm1m~]k -,.;.i.~ 

74 Yazan: J<adiccan- J<aflı 
ıwe teplerlmlzde 

1 milyondan 
fazla talebe 

Sümerbank n veni bir kararı: •et!, 
l:lilUlU,IOIQU,ritiA ııat 

- Blzi dinle, bir şey söyliyece- lerl de olsanız güvenilmez! Doğnı. 

okuyor 
friz. Bttnu söyleyin! 
Hacı Murat ateş etti: yıldızla. - Fakat... olmaz söylemek ... 

ın belll belirsiz aydmlığmda bir a-1 Hacı Murat dedi öyle ... 

ev parlayıp söndU; uğultulu bir Binb::ı.şı onl:ınn sözlerinin bir sır Manrit veklıletl.nce tutulan lltatia· 
pıı.tlayış oldu; o an için şelalenin olarak kalacağına yemin etti. F:-. Uğe göre geçen ders yılmm sonuna 
gO.rUlttlsU, köydeki horozların çığ" ta.h tereddüt ediyordu, Hamazat o. ' kadar mekteplerde 904 bln talebe oku· 
lıkla.r:ı bile kesllmlş gibiydi· nu dürttü: maktaydı. Bu ders yılının bnşmda bu 

GUnea doğup da ynmaçları ye • rakam. ı milyonu bulmU§tur. Yeni 

Devlet fabrikaları mamulatı . 
muhtelif mmtakalara ihtiyaca 

göre ve sıra ile verilecek 

eks tir 
Ka.dıköyllnde AJtıyoJ ;::: 

oturan bir okuyuCUDlUI , 
nma gelerek ~an söY1~~ 

"Fl&t murn.kabe koJXl _.. 
mangal kömllrlerlııo ~fi'. 
tlatı tesblt etti. Buna göte~ 
dolo k8mllrii t.optan 4,5, ~~ ... 
do 5 kum.sa. Bnlgnrfl' ;ı; 
toptan 5,5, perakende 6,5 
satrlaooktl. ~ 
KadıkByünde Attıyol ~ l 

'r.clefon caddesinde 14~ .~ {" 1 
kömllrctl dlikklLmndan l)ll"_.. ı' 

- Söyleyiver; gavurun da sö. ders yılı ba§mda orta tedrisata 600, 
ıl ve tepeleri -karlı dağlı:ı.rm üs • zilnde duranı vardır. Hacı Muradı ilk tedrisata fso 700 öğretmen daha 
ilnde yllk.seldiği halde, yollarına. bekletmek olmnz .. Geç kalmıyalım. ııave edllmlştir. Bu suretle ilk tedrl· 

Bugünkü fevkalade şartlar ve ithal imkanlarının 
azlığı dolayıaiyle 

kilo Anadolu kHmttril ~~ 1 
dlm. Kl>mllrcll az:unf beŞ~!idl~ 
ııatmas J.izmıgelen bn 

devam ~diyorlardı. bir kö Fatah birkaç kelime ile vaziyeti sat öğretmen sayı81 14.000, orta tcdrl· 
Bu snııda Şali ormanının • 1_ttr B" b i . " 1 . sat öğretmen nayısı ise 8000 e çıka· 

şesinde Uç askerle bir kilçUk zabit anuı. · ın aşm~ se~ ncı goz enn. nlmt§tır. 
nöbet tutuyorlardı; canları sıkı. ı den taşıyordu. İkı daglınm kıymet. 
lınca tUtUn içmek istemiılerdi. 1r. leri birdenbire r.oğnlmıştı; bir rol'. 
!erinden biri yere bir çukur knzdı: tazim çağırdı; cm rot ti : 

Bazı açık g6zlerın yerli mallardan 
stok yapmalarına lmllAa verıımıyecek 6,5 kunı§fan aşa~ verınf 

blldlnlL _.,;; 

içine tütiln doldurdu; uzunc<ı. bu - Bunlıırı hemen bırer ata bin. 
kamışm bir ucunu tUtUne kadar u. 
zatt:ıktan sonra klbriti çaktı, tu. dir, çabuk prens hnzretlrrinc gö. 
tutturdu; sonra üstUnil örterek yal. ttir; çok mühimdir! 

4hracatımız için· 
şimdilik 

Yalnız Tuna 
Basra yolları 

ve 
aidı nız kUçUk bir hava deliği bıraktı; o kadar sevinmişti ki aldığı mü. 

kamışm dışarıda kalan ucunu ağ:zı. hbn hıtberi hiç olm~a karısına söy 
na alarak nefes almıya başladı. Bu, !emekten kendini allunadı·, kadm ktısunıuz bir pipo olmuşhı. Dağlı. A.ltdeniz yolu lcapandıktıın sonra 
Iarm da kendi sağlam karakter ve da prensese uçurdu. ltaıya lle Ywwıiatan yolundan yap· 
:inan:telanndan sapmJ§ olanlar tUtü. Sekiz atlı karanlıkta tırıs gidi • tığımız tıcart münaııcbctler, ltnlyan • 
nQ b6ylo içerlerdi. Yuna.ıı harbi Uzerine lnkıtaa uğTil.mış· 

yorlardıA ikl dağlıdan ba§ka.sı hep tır. Bu llU'eUe İtalyanlar, yakın §ark· 
Ormanın derinliğinden ayak pa. lm lard g· d _ _. yoru U§ ı. ır e~en geçer. tan ham madde tedarik edemlyecek· 

tırdilan duyuldu. Askerlerden biti ten, bir yokueu tırmanırken içle. lerdir. 

A2U.bmıı. 11anldı ve uzanmış olan ar· rlnden biri sövUyordu: 1taıyaclan memlekettıntg lçln gön· 
kada§mı dUrttU. _Şeytan götünıtın bu yerleri! &ırllm ve Yunaniltandan transit ge-

- Kalk!... lltllhim bile kendini tutama.dl: ~ bir kwm mallar, he.rp üzerine 
Y rak'-- ı.- ~.... '-- dal . Yunanlltanda kanuftır. Bwılar ttaı· 

ap MW- •usır'4A,,or, JLucu. • - Sanki yarm olamaz nuydı bu malı olduğundan Yunan hüküme· 
ilar Çtbrdryordu; bunlarm arasm. if !,_ :::n mtısadcreye balda vardır. 
da da~Jılarm hnnçerMen çıkan aea. Uzakta bi.rka~ ıı,Tk ve onun ileri. Diğer taraftan konvansiyonel t.ren1 

SUmorbank yeril mallar paza.rlan· 
nm, Nazilli basma :fııbrikasmda ucuz 
tıyaua atılan basmaJa.rma knrvı gös· 
terilen tehacUm dcN-Oeslndeld talep
ten dolayı, baBIIUll&nn fazla miktarda 
satılmamasına karar vermı, olduğU· 
nu yazmıştık. 

Öğrendigiınlzo göre, SUmerbank, 
daha fazla Türk köylUBUnUn ve fakir 
halkm giyecek ihtlyacma cevap ver· 
mest için ımııl olunan ve asgnrt flyııt· 
la satıp çıkarılan b:ı.smalarm tam&· 
men mahalline aarfolunınam için ye· 
n1 bir tedbtr ıtWıazına lüzum g!!l"' 
mUJttlr. 

Basma ve bunu takiben IUzum g6· 
rtııdtlkçe, diğer devlet fabrlk&lan ın&· 

istanbulun su ve 
el~ktriği d8.dhotg;zbka a.tır-u cm föy PY Binde 1riU ufaklı bina karaltıla.n gf. , do ımcak Uzunköprüyo kadar işledi· 

lerle konuştuklan işitiliyordu. rfindil. Kllbenin eaati on ikiyi çalı. 
1 
ğiııdeıı bu yollıı Avnıpnya mal satma· 

Bunlar eğer baskın için geliyor. yordu. um flmdillk mtlmknıı değildir. Yeni terşih havuzu ile 
larBa bir rd dalı ~ Şimdilik memlekcUmlz için yalnız , 

sarusa an a se~ ve Sekis atlı JŞiklı ve bllyUlı: eve doı:. TUna ve Basra yollan açık bulım· l elektrik fabrikasının 
oev.lk hareket ederlerdi. o halde ne ru gittiler. makt&dır.. 1 ilave kazan dairesi 
fetiyorlardı! MlraJay Prens Voronsof burada açıldı 

§imdi biti uzun öteki biraz kıs& Petnılburgun ihtişamlı haya.tmdaıı ! Erzincanda 40 baraka ' 
nd kaıııltJ da belirm.lştl ~olmaza bir yaprağ'mı YBfB.tl. • l ldı ı tatanbul beledlyaıd IUlnr tdanıı!1n!n 

KUçUk zabit lld neferle birınrte yordu; klSytın. en bQyük eThı.1 ralı.a.t meraaım e açı J K&gıöıanedılld terfih bavuzlarmda 
onlan önledi; U"larmda uzun stın. kol""·"-•-- .... c. d1 --•-- · ler ıı:n:tnaua. 80 (AA.) - ıu:ııay ce· 1 :yWdcı yapılan teıılMt ile 8114.htara· 

" ~ .......... , g._.., v......,..-, a.vuıe , miyet1 taratmdan E~can felAket· ı A• elektrik f&brlkumdaki ;yeni k&Z&n 
gtlleri parlıyan tüfeklerin namlula.. halılar 'N tanmmıe ruıaa.mlarm tab Qdelerlnl takAn etmek Qzere yaptırıl dalro.l1D1D ruaıiktlpclı dtln yapılm.ıf· 
rrııı UsUerine çevirdiler: lolaıiylıe sUalemfDti; alayın en seo. makta olan bo.rakalArdan lark tııDesl.· tır. lıılarUl.me 49.fft ed1leDW' -t l.ı) 

- Kimdir o? Dur!- me zabltlerlni bu evde tcplayor; D1D lDp&tı btt.mtf ve ouınhınvet bay· te sular ld&rutnln merkes tımumda 
dau, iQld ve kumarı eksik etmiyor. ramı gttnQ 2804 nutua barakalara Bozuk bir Rtı!çe. ile cevap vem. 

di: 

- Babnncı değil!.. Hacı Munı.t 

için. .. 

laklD edllm1şt1r. Bu barnkalar d~ 
dDi bu pco de oynayorlardı. 11 a!ıfap, ıçı bağdadi ve aoğu#a mtıte-

Bu isim Rus askerleri üzerinde 
hayret uyandırdı; bakıştılar. Fata.h 
sözüne devam etti: 

- Tilfek yok, kılı~ yok! Git. 
mek, Prens Voronsof&. •• 

KUçUk zabit yabancıların sahiden 
sUA.hsız olup olmadıklarına dikkat 
ettikten sonra mırıldandı: 

- Hacı Murat yine yalanlarda 
bir yeri basmış olacak! 

Pren.- Marya Vaeilyevna uzun. 
m boyla, hi elA gözlü, kumral llQÇ. 

J,ı, beyu tenli, pak ecvimli ve zeki 
bir kadmdı; o kndar ki aşkı bile o. 
yımcak yaptığı oluyordu. Son glir. 
lerde, haaa alayınm eski zabitle. 

rin~ ıente omuzlu, saf ve mert 
yUrekll Kont Poltoraski,}i ateşle. 

~ti; Wdn ona. da ihiç bir şey ver. 
mek Jatemediğine ~phe yoktu. 

Preııaea Marya Prena Voronsofla 

evlenmek için eski kocasından ar. 
Hamzııt dlındlk ve kmııldıım&dan rılıwftı; bu uzun boylu, &an§m, a.. 

duruyordu; lt'atah onun önünde eli ğır başlı. logillz terbiyesi görmilf 
ile ufak işaretler yaparak derdtn! olan adamı, kalbden ziyade kafa. 
anlatmaya çabalıyordu: dan gelen ôlçillll iblr aşkla seviyor. 

- Biz ... görmek Voronsofu. Çok du. oPltora.ski bunun faraında dr. 
~ ... Mühimi§ için... ğfldi; oyunda yanıba.ı;ma oturan, 

h&mmll mukeıılerdlr. mr:ztncan vali· 
ıd bu )'Uk8ek yardun.mdt'~ dolayı Kı· 
zzl.ay oemJyeözıe t.ıgratla ~kkür et· 
mı,ta. 

l Takvim 
1 

Pe•mbe Ouma 

V&Jdtler Vaat1 Ezani Vua.tl E:ı.aat 

~= 6.SO 1.2% 6.Sl 1.H 

Öğle 11.68 8.M 1LlS8 8.l!ıl 

~~ H.18 9.tl 1U7 9.41 
.&..qam 1'7.07 1%.00 17.08 1%.00 
Yatar ıs. •ı ı.sı t8.S9 ı.ss 

tmmk t.60 ıuı un u.f4 

1k1 Çlçhı bir saat sonra tabur ku. baygın bfr koku saçan, ara ma 
manda.nmm karuısma ~kanlmışlar. pek tatlı sazier söyUyen Prenses, lramn yeni bir tara>t 
dı. Binbnşı onların her taraflarmr ona her §eyi unutturuyordu: o ka.. gemisi 
iyice arattı; bir ey bulamadı; bu. 1 dnrld kAğrtlan nuuııayl\ rastgele a. Tnhran, ao (A.A.) - Panı ajıınsı 
na rağmen Prense göndermedi: tryordu: bu yüzden gerek ynkışıklı bildiriyor: 

- Ona ne söyliyecoğinizi öğren. alay yaveri, gerek ötekiler kızıyor. :M:Uııakıı.llt nazın dUn modern Ta· 
medikçe gldcnıczs!niz! !ardı; Hl.kin Pr~nses Marya billfır rak gem1s1 "Mazanderıı.n., m denize 

Dedi. Fatah bunu iyi knrşılama. kahkahalar sa 1 •0 
d 0 1nd1rll1ıl mUnaaebetlle Bender Peh· 

d p V ç y r u. zaman lcvlde yapılan merasime riyaset et· 
ı: rena oronsof da kansına göz l•ır. m~tlr. traııın §imal limanında tarak 
- Hacı Murat için ... Biz elçi... pıyor, sinsi sinsi gUiiimseyordu. j amellyelerinde kullanılmak Uzere 
- Elçi mi? Hacı Muradın, elçi. (Devamı oor) Sch1chav Alınan elrkeUnden satm 

Tiyatro garsonu 
münekkid 

ElUR Tiyatro unda Oteııo· 
nun te9ısJll, milnekJdtlcr 

arnsmda adctu Mr p:ı.nlk yamtmıı>· 
tı: hep ı ayn ayn blJ' şeyler söy· 
lcdllcr. O ~ı:allı:ı.r ki bu sUtunun 
muJınrrlrl de, yımhnlarm birfölrl. 
nJ tutmamaı;ı y\lzlindrn o ?.runan 
.. iyi ki aktör de[:ffim" diye lıirknç 

tır karolamrş 'e ~3~ C"t nktOr ol· 
aaydım hangi mlincklddin sözU~le 
hn.reket ctmf'm lôırrngelocej;i nok· 
tasmdn lınldki bir tereddildc d!işe
ceğiml işaret <'fın!J tlm. 

Tlyntronun mccınruı.cıı "Türk Ti. 
yntro u" nıL."l "Perded" im~.cıı nı· 
tında r.ı «m lfr yn.zı bu milnn!!e· 
betle tro mllnckldtlcrlne at.eş 

pUskürüyor , . ., topuna birden ~iz· 

mcden )'llkan çıkmam:ılıınnı ta\ i
ye ettflrt.en onra bllhıı~sa, O!l se· 
ne Avropada knlmrs, hn zaman 
za.rlmd:ı. bl~ok tiyatro seyretnı.i, 
bir münekkit Ü7.crlnd~ dunıyor \'eı 

~Hyle diyor: 
(Kalclı ki blr!,ıolt tiyatro seyret

mek de insana ''vft~lı:t.en atmak,, 
haklmn \'Prn!~7., "·llnkii Ö r}c ol<ıaj 
dı her plyeel yllzlcrce defa gören 
tiyatro ~onhn en büyük "Oto
rlte" ohırltuılr.) 

'Bu yazmm inti arı tarihi üze· 
rindeıı günler geçti. Hlçblr mlinck· 
ldd çtklp da: "Bu th'lLtro ı:tars1Jnn 
mU11ekkltten 'knsrt kim?., diye bir 
5Ual sormıı.il ı. 

Bunu b:.ı.rl bit somhnı ! Bwııı C'C" 

\ 'np vorooek: "Henlm" ('i~·ecek tıl
rJnin (')lınm:n.r.nl'ltlı blldiğirnlz h.'\I· 
de... 

R. 
• • • /> -~ ""~ -~ ,.f'r'r 'tt_,, ' •' - • ' • • ' '~ ;ı., - ... .;ı(I,' " • I' 

alm.ıın bu g'eml saatte bin metremlkA· 
bı nuıdmıan veren ve 13 metre derin· 
llg1nl temlzllyecek kudretto blr ta· 
rayıcıdır •• 

Tayyl.\J'esi, t:ı~·ynrecisl bol \'e 
kunetll obruyıı.n milletlerin ha.ya· 
hın crgct tcJılllı:e sar&eaUır. Tch· 
li"ı<~yt ön1cnı.-k l~ln ilan, Kurumu· 
na yardnn e(llnlz. 

toplanm11lar, buradaıa otomobilleri• 
~ haV\Warma gitmJıılerdlr. Vah 
.,. belediye reıaı doktor LQtn Kırdar, 
ım. bir nutukla havuzlcın ~letmete 
agmqtır •. 

Bundan 80ill'a SUAJıtanlğa elektrik 
tabrikum& gtdllm~. vali burada d3 
bir nutuk aöylemifUr, Nutuktan sonra 
vall, kapıdaki kordeltı.yı kesm.1§, ka· 
zan daı.re.t gullml§tlr. Davetliler 
haZirlanan zengin bti.tede izaz ve ik· 
ram edllm1flerdir. Böylece elektrik 
fabrika.ııtnm kazan ttı.ıcati do 2~ bin 
kilovat arttırılarak ttirbln ttı.ka.ti ile 
mUAvllettirUmift1r. 

Resmi daireler bugün 
açıldı 

Cumhuriyet bayramı münasebeWe 
ihl gündenberl kapalı bul\WUl rc!IIIl1 
devalr, cumhuriyet bayramı bitti~· 
den bug1m tekrar vazlfelcrtne bn§la· 
mıştır. 

Resmi datroler bugUn ıık§nma. l:a· 
d.ıı.r açık bulunacak, §eker bayramı 

dolayısile yarm, cumartesi ve pazar 
günleri taW :yaparak pazartesi tekrar 
açılacaktır. 

POLiSTE: 
Bir motör yandı 

Karaköydo kayııakçılık yapan Oı· 
man, dün Ortaköyde demirli bUlunan 
Samin!ıı motörUne tamire gitm~. ta· 
kat kaynak yaparken motörU tutu§· 
turmfi§tur. 

Motör kısmen yandıktan sonra de· 
niz itfaiyesi tarafından ııöndUrUlmll§· 
tahkikata ba§lanmıştır. 
BİR KADIXIN DÖRT p,\Rl\tAGI 

KESiLDİ 
Dün Kabataş:ı. yanaşan araba vapu· 

rundıı. yolcu bulunan Rebia admda 
bir kadının ayağı vapurla iskele ada· 
smdıı. sıkışmış ve ayağının dört par
mafı kesllınlııtır. 
Kıtdm Beyoğlu hastanesine kaldı· 

rılmıştır. 

mulAt Ye maanuatmm ııatl§larmd~ 

mutıtellt ıruntakalan UıUyaçıar ve 
mllrar.aat aıraaı na.zarı dikkate alma· 
r&k tevziat yıı.pılına.sı mUn&ııip görUl· 
mll§ttır. Bu takdirde toptan eatıoınrm 
tamamen kontrolü kabil olnbilecokttr. 
Dluell gerek toptan gerckae pernken· 
de at]flarm, bir elde toplanmııamdan 
aonra, devlet fabrika.lan mamuıatmm 
•tlflarmda tamamen yeril mallar 
puarlan mUdOrlüfU halum olacaktır. 

BugUnUn fevkalMc §artları ve ll· 
halAt lmkAnlarmın azlıfı gözönUnde 
tutul.afak devlet fabrlkalan mamul&.· 
tmdaıı bazı: açıkgözlerin ıtok vücude 
getirmelerine, mutavo.asıt rolü oyna· . 
m&1arma lmkln verilmtyecektlr. 

Ctızamıııar 

KadıklS1 lsltelcslnln yJY ı/ 
1 demlrH bulunan ve Bnlprf'~ 

mtlrtl •tan kayıktall ytne ~ 1 
ylb kUo BuJgarya ItönıUrt1 ,f 1 
lst-Odlm. Kayık~ 6 ı.-ura~:ıD ii-'!' 
b t'ettmlyeceğlnl söylcdL lJ1I ~ 
baki azamı fbta ~n Ji_,- I 
mtırtt 6,5 lnırop ,-erıncs1,, 
dL Kadıköy byınn1auntığ'IJ1tıııtı"': 
nan.&t edol'ek \'87.lyefl o.JJ ı;f 
Fakat bumda cfa kn.ytl;Ç'!:i ıJI' 
rakcndccr• t.elil.kld ettiıil ğef ~ 
haldı bnldnlnr. Hn.lbutl ;;o~~ 
yıkçı perakendeci say:ı 6.~ J• 
kömürü bana 6 dan değil, ~ 
raştruı vermesi ıazıındL ~fi 
komisyon kararma gör;; ~ 1 

araba içinde seyyar ol uııııır~ 1 
kendo satış yapruılar dn ııı~ 
toptan na.tına vcnneğe ıd1" JV 1 
dorlar. Sonra binlerce ~ 

Elazığda yapılan müt yükıu &ır ıaı~ tıt~ 
hastane bitmek üzere ytız kilo birden lıöınUr,. ~~ 

t nuıJ ''perakende sa,tJş ~c'P'"..- ı 
8ılıhıy. nk!let1ııln ElbJlda inşa j Ur. Perakende satışla l• :15ıı:ı"" 

etUrmege bqladığı ıoo yataklı cU· ! mana, §Uphe yolt td, ~o ~ 
um haataı:ıeıd bltirllmek taeredir. 1 dlikkanl:ınnd.d u~. f)e.,, aır·.!r 

Keıııleketimlz.Jn muht.ell.t yerlerinde 1 JlnnJ lıilo kl.'lmUr nımıı:ıP1 JlıP-'-., 
ki cü&&m lıut&l&n topıanıcak ve bu· ı mUrll bftytık yelkenıtslle ~~~ 
rada tedavi aıtma almae&ktıl'. Hasta· yadan getiren ve blr çtı' 

1 
ell"'-. 

nede muhtelit tedavt usullert tatbik 1 ~ğı Dl!ll s:ı.tmıyan J;;nyt1'~11~ 
oı.wıacak. aynı zamanda cüzamlılamı te toptancıdır. Çilıt1rli ı.ıs ~t-' 
harkaııle tetnuınm da öntıne geçilaıif de kBmUrlerl bunlnrda1' ~ti 1 
bWUD&C&ktır. hrlar." ~OJll""ff 1 

Oknyocamm t.aJ-Jıdıt'· ~ 1 
' lıyor ıd ltomlsyonun "'~ ~ 

Şair Fıtnatın kabri pcmkendcct- ,.ı ır..~ "'"_:_~"" 
ıd ve ha.ng1 mil:t:lrd:ıO ,_-tor~ 

.A.ml&ıd&ııbert 1hm&.l edlla bUy11k ldmlenlm dnın.n klSınll~ ~ 
k&dm f&lrlmla J'ıt.ııat.m EyQpteki :aıe- alım Batmı ayılacn~ _:-~tıe ~ 
zan 1,G met.re yere göaıWmtıı, türbe- eylemcıd tıimmluılnT. ~ 11". 
nJn kapım önüne blle lAhlUer yapıı· vatandaoı matlaha kl)n1Ul"'~ıııs' 
JnQtır. ldnmclsn· kllmll.r alınll~ ....rJ #., 
l4aaıU vekllett büyük g:ı.lrln aynı edemeyiz. $fmellk fhil>~rf!' "'• 

umanda TUrk m1ma.r1ain1n en güzel 1 birkaç yt1z tdlo Umlir t~d.! b,,.. 
bir Omegt olan tUrbc.stnln etratnıı aç- mck tsttyen her T:ıtAtl~ıct -~ 
tırm11, On~o kaldmm yaptn-mıo, kur· Jmyıklardan, tıp'~ ıı:ısrnil ı.b!l?'t 
gunlan çalman kubbcslnl do cimen· bt, toptan nata l•öıntir ~ ~' 
to ile azva~tır. ve Kadıköyfuuleld gibi tı efdd 

J dlnlcmlycn kömUrrülcr;0~.? 
S•· ba k .. d.. .. .. le oezalandmlmaJıclır, ..,,.1 11''' 

umer n mu urunun I Doğru Jegı 
, Buraadafci tetkikleri 

1
-4__ aSI 

Buraaya gitmiş bulunnn sumcrbruık ı Haberın bulınaC 
umum müdürU Burhan Zihni Sanua ~ 

bayram ertesi §ehrlmtze gelecek ve ' 9 
birkaç gUn daha burada kc.ld.ıktan @. 1 ~ ) 4 5 ~ 
sonra An.karaya d!!nccckUr. •, 1--'-"'--1--r-tr 

Burhan Zihni Sa.nus, Bursada bil· 
h8.Bsa oradaki ipekli so.nayU ve bunun 
devlet fabrikaları l.§lemesne m~tcre
ken yllrilmest işi üzerinde teıruuılıırda 
bulunmaktadır, 

Sacidin bir erkek evladı 
dünyaya geldi 

Gazetemiz muharrirlerinden ar
kadqımız Sacit Tuğnıl Öget'in 
bu sabah bir erkek evlD.dı dünya.. 
ya gelmiştir. Sporcu arkadaşımızı 

ve eşini tebrik eder, nevzatla uzun 
ömürler temenni ederiz. 

Hariçten ilaç getiriliyor 
Sıbhlye ve Ticaret veklıletlerinln 

te§ebbilaleri lle yakında memlekeU· 
mizdeki llAç ve mUstahzar darlığı 

tamamen ön1cnml§ olacaktır . . tngilte· 
re, Almanya, İsviçre, Danimarka, ve 
Amerlkadan her türlü llılç ve mUstah· 
zar getirilmesi temin edUqılıtlr. Bu 
siparişlerin mUhlm blr kıımı yolda 
bulunmaktadır. 

'ı.__;L-J~-lııı,,.,. 
J LI-l--1--~-r 
4t1-.t-.ı-ı-~ı
~ L-.-~.ı--



H A B E R - Akşam Pos ası 

[ Dt)Ş'ONJ>tlOtm GtBl 

Amerika ile İngiltere 
arasında yeni 

müzakereler başladı 

Nevyork, 30 ( A.A.) - Nev. 
york Times gazetesinin Vaşing
ton muhabiri bildiriyor: 

Vaşingtonc1a çok yayılan bir 
1 habere göre, Amerika ve İngil. 

Berlin 
sefaretimizde 
kabul resmı 

Almanlar şimdiye kadar 
r görülmemi~ bir 

kalabahkla 

Alika ve 
sempatilerini 
gösterdiler 

r r ~re m~him bir an!aşma proje- Bcrlin, SO ( A.A.) - Cum-

c sı tetkık etmekt.cdırler. huriyetimiz.in 17 inci yıldönü. 
uınnmtYE'llMtZtN 16.n«: , ~u anlaşma İngilizlerin ver~- ı mü münaset:ctile bugün Türk 
yıldönUmU ile 17 nefsi n ccgı ı;am maddeler<! mukabıl klübünde toplanan büyük elçi. 

~dtı. gcçcıı bir EKmo CSD1l.S1Cd!ı. Aınerıkalılnrın tayya~c. ve. s~ir l Hk ve konsoloaluk crk3.llıile va. 
~rt bir ta.ııü.mda kanlı harp levazım: vcrmcsmı ıstih. tandaşlarınıız \ 'C talebemiz bu 
l'ent nrkıtsı I.esiin:tcIIı!B, daf etmektcdır. ' ulu günü cand:ı.n kutlayarak 
Jlk toprahb.ro, ~b:m s~tc- Bu haberler, kabinenin bek. cumhuriyetimize derin bağlılık 
oı-~cvldlero ... ~ • cllı hiildm lcnmcdik gizli içtimaı ile milli ve milli şefimize sonsuz Daygı 
"'~ hrrsllc buyülı d de!Jcr, yUz müdıı.faa müFavcrc heyetinin .. t .. il · d b Junmuşlardı ........ Yonla.rm i lan blribiri tize- gos e. erın e u r. 
tlııO ~ . yaptığı toplantı ,.e Amerika !stiklfı.l marşı bir nğu:dan te-
Sıı.lil.~ı"!'~ !:0 ~ bir .ddetle maliye nazırı Morgcnthau'la ·· d·1a·kt sonra b'· ··k 
. -.u-ımaKt3 devam ctmi5tir Bu . . . rennum e ı ı en uyu 

o ~fında insıu:ıı· en mukaa- !ngılız sa~n.~lmn ~~~ıs~onu er. 1 elçimiz. gençlerimi1..c k~~'lnetli 
dcs ha'kb.n ynk Bl~ clmmıs bir kfumıın goruşmesı uzcrme çık- ı sözler söyliycrek ltcndılerine 
!l<ık ınıııeu:ın istiklD.Ucri ~pe- mıştır. . .. ! bu~~n .?1ikr.ek .. ~anast?ı ve 
dilerek es3l'ct dnclrino ,'lllUlmns İ1k tahmınlere gorc, bu top. geodıge duşen mulıım \"o.:tıfclc. 
~k taç ve tnııt devrllmi5 ve hı; lanuda Amerika tnra.fından pa- ri tebarüt cttirmi~lerdir. 
tok <le\lotlcr t:ı.riho ı..a.nsnnstır. zartesi gürıi.\ Pasifik s:ıhillerin. Öğleden sonra büyük elçilik
.ı\sn-ıarca 5Urcn lo<;an cmeı;İnln ta.- den gelen 25 ''Uçan kale" (bü. l tc bir resmi kabul y:!pılınış kor 

1~ ettlrdl[;l, çok uzun bir yük bomb!l.rdnnan tayyare!:ii) n. diplomatik, hariciye, flrka, or. 
1~ıldet lr;lndo lıı.'lanU' tnrlhiıün den bir kısmının 1ngiltereyc V('. d~, s:!:na)'.İ, t.icaret ve .banka er
"U'lkfh.diğı medeniyet eserleri, rilmesine ka.nwıi imkan temini kanı ıle ılen gelen bır~ok Al. 
~~reler, tmhlrler s:ı.:ıtler bile hususunun görüsüldüi?ii zannc. man miea.ffrler şimdiye kadar 

1::,"41ülJY8,Cak k:ubr Jns:ı. zacın:nbr dilmektcdir • 
0 

görülmemiş büyük bir kalabalık 

1Cbıao clehset S!lCXl wmmsız sllfilı- Bununl · b be b k d halinde büyük elçilik salonları • 
r&?tıJ. lns:ıf truıumy:ın '':llıseille bi. müh' ~ .. ~ . e~f .r. t 1 a ar m doldurarak m~leketimize 
n~: \irnne hain.o gc~, hu:lp oıw:sm .dhsıyc .. ~:ın op ~mIŞ ka!°'liI :ı!clt:ı. \"C scmp:ı.tilcrini 
~tıslur. Bn lı!.r cruı frlndo yüz •.•. -~ım~· a ~u _ım fr_nkreyz_ukarın göstermişlerdir. r 
"'1lc.roo 1n uımu~. m1 yonhrc:ı. f goruşu. uş o ~gu ı ını uv-
~ e\•siz, rksız knJmı cemI- vetlendirmektedır. • 
~eitn kendisinden g eWği hu- ' • Journal of Commerce'c Va. 1 spa nya 
~ 'VO lstir.ılıntinl S:J:rlarda, solm.k· rıngtondan bildirildiğine göre, . 
~ tnblnto sığmarıık tooıin der- :ttn.ıynn - Yunan muharebesi '\'e h • · 
~Yle mnztn.rlp, r;arcslz l:almı5i;ır. n~tereyc yapılan ynrdrmlaı:n arıcıye nazırı 
,..,aha dn. yiizlcrco mııyoıılnk 1nsn.n nzlıgı hakkında ynpılnn tenkıt B 1. L" b y· . 
"'lltlelcri de §imdiye lcad.:ırki Jı.li.· dolayısile Amerikan yüksek mc. er ın, ız on ve ışı 
cllseıerın inkis:ıfmm mıuıbld bir murlarmm !~iltereye mütcm- elçilerilc görüştü 
11etlccsı olıı.ıııl' rı.ıcmsilmtıl bir Dl!l-

1 mim ve acele bir yardım temin 
htyet nlıruıl.-ta olan lıu y:ı.I;'til.3 lınr- edilmesine karar vermiş olduk. J\Iaılricl, SO (ı\, A.) - D. K B. 
bhtJıı ölilın eçlık 'o sefalet tclıd.i- larr tahmin edilmektedir. Hariciye naz:rr Serano Suner, ls· 
~ t.ıtmcıa bnlunınnlrtadır. Cereyan eden müzakerelerde panyımm BC'rlin büyük elçisi ge-

lHlı:ıyn.nm dört bir tarafını mut- ~5 ve dalın ziyade uçan knlenin ncrnl de I aıı ~~ronterca ve ~bon 
~ bh ı.'nllgın gilıl ı:nsıp bvunuı hıgiltereye gönderilmcsile bazı 1 b~ylllt ,eı~ ıtl Nıcola ı••ranko ıle gö· 
ı..,·_. ,,. .. "tinin -ıilın , . ., .. ~..,. maddeler ve bu arada kau,.uk rUşmcüe bulunmuştur. lspanyruun 
-..ıp w.C ı o c. ı:nn ....,...gn- . · . ı. • Fr bü .ı;• l i.si L kerlk h . 
~ _,.,..A. ~--1-Ierindc t• ,.c kalay venlmesının bahıc 1 . ansa '':' e ç e a arı-
lit....::-. ~u.,...,, ~ n ~.., ld w • • • cıye naz·n ılc görUşmelerde bu • 
.~ sulh ,c suı.-fm it.indo mevzuu o ugu bıldınlmekle. 1 k .. ... d .d 1,...;.,ti •. unma uzere .ı.ua n e ge ... ~ r. 

Ea seneki lıayr:ımmm ır. GJ,l'iF.J!.\J, Ji'RANKO!IJUX 
tıb buzuh,.,_:_ ve ~~ttn.~emilg~ütl. Biz --<>-- HA1mt .. '\t 1.tZCONA DÖXDti 

.....,~ \'O 61U>.uull oz men· 
~Uerimızo trunnmen )ıı.bancı ınt a mllletterlnl Mıultid, ~11 (A. A.) - Röyter: 
~t General :Frnnkonun kardeşi ,.c 
b.~ ı-o ~eri <ılıın bu luı.rbc 0 8"3C8k bir İspanyanın Lizbon bUyük clçls.i Ni-
b:'~ ntcsc ntılmıuruılc hu- .J 
~ıla ı;österilcn dynsi dirayete f kola Frruıko Madddi ziyaretten 

11~~rcketıerimfro cs:ıs im.bul d- ler Cemiyeti,, aonra U:ı:bona vazücsi b:ı.şm:ı dön· 
1.1lll>'Jlll7; mUştilr. 

titiz istiltliUo borl)luyuz. Lcuıd İs"""nyanrn Bertin bii.vu"'k cJrisi 
~lı nncak ,rnrdamuzun , 0 Jıal- ra, SO (A.A.) - Londraaa tılr ,... .. 
~ " r:utu1t o6yllycn domlnyonlıır nıızırı general F'~pinosıı de Los Montero- 1 
Ctlınız hıı.ldki m~nfn:ı.tleıini, s'iya- Lo:d Cranbornc domlnyonlardıı tat· sa da Madridde kısa bir milddct 

3'e O istikamet 'o luz ,·eren ı. c.dllcn tnyyarectlero alt talim ika.metten sonra BcrHno dönmUş· 
Un.o Umll cpı.mk Uuııdığımız 'e tU 

lllıtbuı scındığmuz irin her in- t ~mm çOlt ilerlediğini ve vak- r. 
ıN1 t'"'~' -.:w- ı......... -•o,:inln ha· m cok evvel b3~anlııcatmı bilcıtr fSPAl\'l"OL OUDUSU :a t •w ~ ~ .... " lı> J\fÜMESStLtl\'lN TFJ\ll~"ATI 
b."' lannum slmyet dmeslao bagü· r. Uzbon, 30 (A. A.) - Porlekir. t! kadar mfı.nl <ıbı.bil;ıa, yurdn· lna göre ıcnedc ::?O bin plloUa 30 
""lıiı~ su1h 'e sllldlııu ~in ede- d.,lllk haYo. mUrcttcb::ıtı hazırın.- milli bayramı münıısebeUle yapı-

fltr_ k•- lacak m~imdfl 1span~·ol ordusu· 
"l!bnıı~ Bu hususta milli ,.e be~ r..aı. ...... " .. " ı d c b nu tem.sil etmek Uzcre Li.zbon'a "'e-

~ el tecrlibclerdcn nJın:ı.n .or ran ornc, harpten ııonra ku· Q 

1 len dük de SeYille. hMiselcıin 

~erden fsUfadm.1 ihmal etme- rı mast mUnılctın cihan niznmından w" b: ı.. ~ k '"- cereyan tarzı ne olursa olsun, Por-
\,1 ...ı~dlr ld bn ... ı da Camlıu· ere : ··~iliz imparatorluğu· t-•-=-·«- •:ııu• ~.... ~'in bir fJ~yden korkmaması 
ı.Uılık"-=t lla""""1nıınızı ncscyle rr~trc. ıc •n istikballnln ne olacnğını bUmlyo· •ı "·- - -=-~ llzmıgeld.iği hakkında diln teminat 
'-~ \'O ""ker ba.......,mmr dıı :.ı:C\'k° r m. l~nkat !ngntcre her1111.ldo dah:ı. . 
" u- r-- VCrml§tir. 'Jt ooebflceeğiz. r • azası bulunıın bir kontcdcrcııayo· Dük matbuata. hcyanalt.n bulu-

. ,(Devamı 4 lincUde)· ı• ' blltiln dUnyıı mlllctıcrlııl toplı· n:ırak İspanynnın Portrkiz aleyhi
• 1 ).le ikinci ve ılııJı:ı 1)1 bir mllleUcr no hlçbir fetih lınrcketino tcşeb-

'Sucif DerıJiş ı:ılyctınln o.znııı oııı.ca.ktır .. dcmı,ur. blis etmiycccğini söylemi§tir. 

Mısır çiHiDde 

300 arabahk 
bir itaıyan 

nakliye kolu 
İngiliz topçusunun 
sürpriz ateşile imha 

edildi 

Kahire, SO ( A.A.) - Röyte. 
rin hususi muhabiri batı çölün. 
de bir mahalden yazıyor: 

Bir lngiliz yüzbaşısı bana, ln. 
giliz topçusunun piyadenin ya·. 
dımiyle takriben 300 arabadan 
müteşekkil bir İtaJyaıı motörlü 
nakliye karakolunu nasıl temiz. 
lediğini anlattı. Bu İtalyan knra. 
kolu Sidi Barrani'nin 25 kilo. 
metre cenubunda kain Alnın NL 
veiYa'da bulunmaktaydı. Bu ile • 
ri karakolun teessüsü İngiliz u. 
mwni karargahına çöldeki !ngi. 
liz topçu ve piyade kolu l:arruı. 
lıktan istifade ederek İtalyanın. 
rm 8 kilometre içerisine soku'. 
muş \'e §afak sökmeden gizlen. 
meye muvaffak olmuştur. Bunu 
taktbeden bütün gün hıgiliz kı. 
talan hiç bir hareketti:' bulun.. 
maksızın çölde bek.lemi :ı..r ve a. 
çıkta lbulunmalarına rağ"men 1 • 
talyanlar bu krtaları ke!;fc<leme. 

1 
mişlerdir .. 

:Karanlık b:ı.sınca İngiliz top. 
ları hep birden ateş açmış ve ay. 
m umanda tayyareler de bom. 
bardım:ına ba.5lanuşlardır. ln.g·. 
liz topları 200 den f a.zla mermı 
atmışlardrr. Tama.men gafil av. 
lanan İt.3.Jyanlar mukabele et _ 
memişlerdir. İngilizler ~kil • · 
dikleri zaman İtalyan teoem • 
muundan müthiş bir duman st1• 

tununun yükselmekte ve kalan 
iba.zı 1talyan kamyonlarının da 
iskelet halinde 'Sidi Banani'ye 
çekilmiş olduğunu görmüşlerdir. 

Avustralyalı askerler 
;Y'unan bayraklarile 

Iskenderiyede 
dolaştılar 

lskenderiyc, SO (A.A.) - A. 
vustralya ve Yeni ?.clanda kıta.. 
atı ellerinde Yunan bayrakları, 
salhyarak İskenderiyc ooknkla. 
rnıdan geçmi§lcrdir. Halk bu ar. 
kerleri alkışlamış ve ellerini sık. 
mıştır. 

• Blcrrand, :ıo (A.A. ı - 8tdnııl, 
Slovakyaya ilk kıırlar, dUfmcğe baeın. 
mı~tır. Bazı telefon ho.Unrı bozul· 
muıtur. 

• Moskova, ::o (A.A.) - D.N.B. 
Sc.hnurronln riyasctl alhndR. bulunan 
Alman ikttSat heyeti bugün öğleyln 
MoakoV'!lya ı:eiınl~Ur, 

• Sof'ya, :ıo o(A.A.) - D.N.B. Bul· 
ga.r ticaret nazırı, Zagoro!, nUtusu 
be~ binden fazla olan şehirlerde icabet 
tlğl takdirde vesnm uııul\l ile f~e tnr 
7Jnın tathlkl hususunda bir kn.ra.rnıı· 
mc hnzırlanmt~ oldu4"1ınu blMlrmlDtir. 

3 

TARİH 

SiHIRBAZLAR FIRTI ASI 
Yazan: Alı ed lend KOÇU 

Sogn fiyorunda oturan kahra
pıan Ellid Frid, admdnki meş
hur sağlam gemisile Orkad ada. 
ları seyahatıne çıktıktan SQnra 
kendh;ini çekemıyen \'C ondan 
nefret eden Helgc ve Halfdan 
Kral kardeş!er verdikleri söziı 
tutmadılar. Frid'in mali'kfuıcsi. 
ne girerek şatosunu yakWar. 
Köylülerini ve balıkçılarını da
ğıtıp kaçırdılar. Sonra, birinin 
adı Haydc, öbüri.inün adı Hamg
lana olan iki uğursuz sihirbaz 
füırgaya gittiler: 

"Frid, Ellid adındaki meşhur 
gemisile b.'.l.tıyn doğru açıldı. l. 
çindc on sekiz tane en cesur \C 

ustn ge:niciler, kürekçiler, tay
falar var... Kendinizi g&r...crin, 
öyle bir fırtın..<ı çıksın ki Ellid 
içindekilerle teraber parçalanıp 
mahvolsun!.,. dediler. Sihirbaz
lar, yüksek iskemleler üzerine 
çıktılar. Bakır kazanla.ra altın 

ve büyü otları attılnr, kaynat· 
mağa ba§ladılar. Acı bir buhur 
yükselmeğe başladı. Sihirbazlar 
saçlarını çözüp dağıttılar. Göz
lerini açıp müthiş bir şekilde 
bağtı~:ığa, böğürmeğe ba.§la
dılar. Dişlerilc biribirlerirtin 
kollarını, bacaklarını ısırınağa 
ba.5ladılnr. 

Kahraman Frid, süt karoeş. 
leri Blyom v~ Asmund ve on 
beş tayf ası ile gttroc doğru ilcr
liyord u. Norveç sahıllerini göz.. 
den kaybctıniı;;ti ki, etrafı frrt.r. 
na bulutlarının sardığını gördü. 
Bi'r kaç saniyede. dalgalar ka
lba.rmış, büyümüştü. Ellid, bu 
~oca dalgaların üzerinde uçu
yon:la. Fr:fd dümende, sar. ça1r. 
yor: 

Bir köheylan gibi köpük 
saçıyor, 

Alınış azıya gemi, 
Şimalden savrulan rüz.giır 

kamçı ile, 
Altımızdaki bu güzel gemi. 
Balderşa.ge'nin bald:resi 
Şimdi uzaktadır, 

Fakat bu kabarmıB deniz 
uğultusu içillı(ie bile, 

Kulaklarımda sesi.. 
Rüzgar tutulmaz, 
!ngcborg unutulmaz.. 

• • • 
Biyom: "Kard~im ... Bir fır. 

trna patlayacak!,, dedi. l!"rid o
muz silkti: 

- Hem devamlı ''e müthiş 
bir fırtına ... 

Cevabını verdi. Rüzgar unları 
§İmale doğru, Solund adalan a
rasına atıyordu. Frid. karaya 
OOğru <lümen tutuyordu: 

- Denizlerin köpüğü gökyü. 
züne kadar fışkırıyor .. Bu frrb
na, bir sihirbar. işidir ... Bizi kur-

taracak, karşıda görünen dağla. 
rı karlı Solund adalarıdır! .. 

Usta bir kaptan olan Frid 
Solund adaları arasındaki li
Jımaruı. girip sığındı; ve on 
lar lima ın girer girmez gökyü. 
zil açıldı. Deniz yatıştı. Fakat 
liman1an cıknr "ıkmaz ortalık 
yine fırtına bulutları ile sarıldı. 
Müthiş bir kar fırtınasına tulul
dulaı:. 

.A,yakta durulmuyord.ı. Gemi, 
dalr;alara gömülüp gömülüp çı~ 
kıyordu. Frid, .arkada.şlannn: 

- Gayret n.rkadaşlarım, di. 
yordu. Kocaman ayaklarınıza 

bütün ku\·vetinizle basarak kuv
vetle asılın... Ayaklarınız böyle 
fırtınalar için büyümüştür ve 
p:ı.zularniız da böyle fırtınalar 
için demirdendir ... 

Tepeleri dalgnlar, Ellid'i gök 
yüzüne kadar okarıyordu, son
ra, karanlık su uçurumları onu 
denizin dibine çekiyordu. Artık, 
ne yelkene ne de dümene hükme. 
de-biliyordu. 

Cesur gemiciler 'iırılçıplak so
yunmuşlardı. Uzun saçları ıs

laktı ve her saniye bir kocnm:-.r. 
dalga, onlan tepeden tmıa,ğ .. 
soğuk sularla sarıyor, yıı.lay11 
geçiriyordu. Kürekler gıcırdı. 

yordu. Adaleleri, artık porsu
mağa göZ:cri, tutlu deniz suyun
dan yanmnğa başlamıştı. 

Fakat, cesur gemiciler yılın, 
yor1ardı. Balder§a.gc bakirclcı 
için koşmalar söylüyorlardı: 

İpek yataklar içinde 
Geçirmiştim koynunda bu yn.7. 
Gül gibi beyaz bir ba:kircnin, 
Adı fogehorg, Kral krzı. 
Bir :ırnlık geminin ba.ştaraf 

sulara gömüldü, dört güı.el ge
miciyi dalgalar alıp götürdü 
Frid bir kahkaha attı: 

- Bizim sıramız da. gelecek . 
tir. Deniz ma;budwıa cenk erleri 
gibi gidelim.. Kıymetli kılıçlan. 
mrzr bellerimize bağlayalım! .. 

Dedi. Dediği gıöi yaptılar. lri 
yan çıplak vücutlarma. kınsız 
yalın kılıçlar çok yaraşmıştı. 
Sonra, parmağından lngeborgun 
altın yüzüğünü çıkardı. Uç par
çaya böldü: birer parçasını ırild 
kardeşleri Biyorn ile Asmund'n 
vererek: 

- Birer parça da altmnnız: 
bulunsun! .. 

Dedi. Bwıun fuerine Asmund 
- Bakın... Bakın •.. Frrtma 

bulutları açılıyor galiba! •• 
Diye bağırdı. 

Kar fırtınası içinde, Frid di· 
rcğe tırmandı. Delikanlının kam 
o kadar sıcaktı ki. buz habbe. 
leri, vücuduna yaıu!iır yapışmaz 

Lütfen sayfa ye ç.cviriniz) 

'~~!!!!:!~~!!!!:~~~~~~~~!!!!!!!~!!!!!!!~~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~!'!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

§Upbcs!.z ~ki'nin öldürillmü ı 
~asından' son derece crullşedey· 

() 8Iraıfa ktiylUlerin b:\ğrrşh'kln
~ C!Srllyor, fakat kilfUrlcrden 
~1_ı:n. na ı:5yledlltlerlni anlıynmx " 
•v'"11\1k. 

\ırz. ~bay onllndeki köylülere sert 
Besle: 

..._ '.Açıınmr 
t..~ erlp hemen yUrllmeyc 
"""lla<lı. 

bljı 4Ubaym heybetli boyunu :ve 
~ % YfizUnU, onu bir kadınla. di· 
t~ hiç tanunndıklv.rı bir ndanın 
1. .. ~Ue taıtlp ettiklerini gu~ 
~Ulcr hayretle nçılıp yol veı: ,. 

~diler. 
~ binasmın kapısmda iki 

0 
n ~:uıdnr.ıruı. dmmn.kta. idiı 

:ıa; .. lonıobll!n geldlğin1 görm.fiş olan 
~U dL)!U'I fırlamıştı, 

.'c~ca.ğn; ~yet telii§lı ve he. 
1·0 t bl: haldeydi. Oniimllze 
ıa\lt u

1
• gayet bitkin vo ~aşkm bir 
~ 'fun durdu. 

Ve hepimizi orada donduran şu 
h .beri verdi: 
- - Tııbldkat heyctisiniz, 7.n.nncde 
r"m ! .. c:ıfendim, yakalnnınış olnn 
· ··ın arka pencere ~andruı kı. 

nnk suret.ile ve bir otomobille 
u .uda. doğru kaçırılmış olduğu
ı, vakadan maalesef blr t'iaat 
ım ruılnm~ bulunuyoruz!. 
Tahkikat yapıyorduk!.. Hndudn 

rl d~lıal telefonla mnlfunat ver. 
<..ık! 

BEŞİNOl JiOLU?'." Ati 1Ç~"Dt: 

Bu hnbcr hepimiz Uzcrlnde yıl. 
ı nın. tesiri ynpnuııtr. 

A 1bny Samorevic :son derece hlc 
U .nmlşU. Kont Valeska şaş'!tın-

ı:t :nazardn, va.ı:lyetin çok daha 
mmlyetll ve uUmullU olduğunu 

.... :.aIIU8tık. 
Hiç beklemediği bu darbeden 

vUzU s:ıpsan kcru.lm!e olan albay 
'a.moreviç ka~muzdl\ eaşkm bir 
ınlde duran jandarma ça Vlllluna: 

- Biz tahkik heyeti değiliz!, 
a.ka.t başka vazifemiz va.r.. Bize 
ınanuntm konulm~ o!dağu yeri 
C( steriniz! 

!)ddf., 

• 

Görünmiyen harp 
~s=-~._..,, _,~._, ,...,, ~-----

Sinci kol 
17 Yazan: VLADMİR SABAT 

Sabık Polonya ~otcllice11s Scnl» Şeflerinden 

Ve cevıı.p l.cklemedcn binadan 
içeriye girdı, 

lüriçkinin konulduğu yer, bina. 
nın alt katı:ı<!ıı. tek peııccrell bir 
'lda idi, !'cP-ccrc demir parmak. 
!ıklar vardı. Demir parmaklıklar 
kesilml'Il1iş. !nkat pencerenin ke. 
ruıre süngU veya Sİ\Ti demirlerle 
delinip yıkılmış \'O parmaklıklar 
bu sureuc çıkanlllll§tı. 

Pencerenin dı.,arıdan yıkıldığı, 
ve adamın veya adamlarm burn
dan içeriye girlp Kirlçldyi aldıkinn 
görillilyordu. 

Albay Samorevic; odaya ,.e pen 
cereye göz gezdirdikten oonra pos 
bıyıklarını tekrar burmaya b:ı.~le.. 
yarak, bana: 

. 
- Bu, para,ı,Utc,;lilcrin işi ola. 

cak! .. lş şimdi anlaşılıyor! 
Dedi. 
Ve jandarma !:a.vu3una döne. 

rek: 
- ~atilin htlviyetinI anlayabil-

dln!z mi? 
Diye ll-Or<lu. ' 
- Hayır, efC'ndim ! 
- Peki, müddeiumumi gelmedi 

rni? 

- Geldi efendim .. Tahkikatını 
raptı: .. Şehirden davet edilen dok 
tora katil muayene ettirildi? 

Müddeiumumt, sonrn, katilin 
ihtilattan menedilmcs1 hal~krnda 
emir \'ererek hareket etti .. 

- Kat.il yaralı mıydı? Oolttora 

niçin muayene ettirmediniz! 
- Efendim.. bu ndam adeta 

saıiıoş '·eyn deli gibi garip bir 
hnlde!'tii.. O kadar Sikıştmiığmnz 
halde. hiç lfıf söylemiyordu! .• Sa.. 
ğır veya dilsiz mi? Yoksa mahsus 
mu böyle yapıyor?. Yoksa aklını 
mı kaybetmişti? . Bu cihetleri an. 
laınak için .. 

Albay sordu: 
- Peki, doktor muayenr.s! ne· 

ticMindc ne decli? 
-- Müddeiumumiye, ndamın ba. 

ıma nğır bir ııcyle vurulmuı; oldu 
ğunu söyledi!. • 

- Ya? 
- Evet.. Bunun için bu şiddet-

li darbenin tesirinin geçmesini bek 
liyorduk .• Müddeiumumi tekrar ge
lerek o vakit kendi.sini isticvap -c. 
decekti! .. 

- Pk!la! .. Katilin kaçmlması 
no vakit vaki oluyor?. 

- Snnt 6 ya doğru olacak e. 
fendim.. Biz ise hMlı!Clyi nncnk 7 
yi 5 geçe öğrenebildik!. Saat 6 d:ı 
ise ben köyde bllyUk bir galeyan 
ı;Cirdilğüm içln jandarmalan kWni
Jen karakol vazifc:ıi,le göndermiş. 
tim ... 

Kenclim de tC'lefonda Dahiliye 

Vekiı.letine istenilen malümatı ver 
moktc idim.. lşto bu sıralardn 
pencere yıkılmış ve otomobllle lta. 
til kn~!.. Şüphesiz ciıriim 
şerikleri tarafmdan ! 

Albay Samorcviç, jandarma c;a· 
\'U!;Junun bu sözüne bıyıklnrmı 
parmaklarında kopanrcasma çc..·ı. 
rcrek acı .acı güldU: 

- Peki.. dedi. 
Fakat albay bu (peki) yi o ka.. 

dnr garip ve hiddetli bir Ş<"kildc 
söylcmişU ki, albayrn gayet ka
ranlık bi.r mnna almıe olan yilzli 
no hayretle bakmnya mecbur ol 
duk. 

Albay Saı:ooreviç, ibWm dikkE,ti 
nıizin fnrkmdn bile değildi. O 
bıyıklarını parmaklarlle karıatxra. 
rak jandarma çavuşuna mUthlş 
gözlerle bakıyordu. 
Çavuş albaym bu garip tavnn 

hiç clıemmlyet vermeden göğsü. 
nün açık knlmIŞ dilğmclcrini illk
lcmeyo başlamıştı. 
Albayın sesi bhıienbire gürle. 

dl: 
- Xııtllln hududa doğru kaçL 

nldığmı nereden hükmediyorsu
nuz? 

(Devamı var) 
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1 • 
ıtalyan tayyareleri lnglllz gazetelerine 

lnglltereye gire Tlrktye Ankara .radyosunun ıslahatı Fransa -Almanya işbirliği J · Yunaıı barbl 
bttcum ettl 

/,on.dra, ,,0 (A.A.) - 1n~ııtr. 
re üzerinde yaptıkları akınların 
mutad saatındc Alman ha\·a 
kuvvetleri dün gece bir sürprizle 
karşılaşmı§lardır. !ngilterC'ye 
hava taarruzları başlıya.lıdanbc. 
ri ilk defa olarak düşman doğu 
. cenup sahili i.izcrinde tayyare 
la fi bataryalarının şıddetli ate. 
· ınc maruz kalmışlardır. ~remle. 
k<'t cbhılindc daha ıleriye gid< -
ıniyen birçok tayyareler bomba. 
'arını larlafara atmışlardır. Bu 
mınt~ka nhalisin.in söyledikleri. 
nC' göre, 15 kilometre dahile ka. 
dar diişman akıncıları tayyare 
dafi bataryalarının atc.5indcn 
kurtul1mnmıFlardır. 

IT,\J, \".\NJ.,\l:Il\' TEHLit.t 

ılfoıı.~ ii.::crindc l>ir mahal, 30 
(A.A.;° - Stefani bildiriyor: 
Avcı tayyareleri refakatinde 

hareket eden bir İtalyan bom. 
bardıman tayyaresi grupu, dün 
öğleden sonra, gündüz ilk defa 
olarak, düşmanın hava müd:.ıf aa 
barajlnrını geçerek merkezi 
1 n..;iltcredc kendisine verilen he-
deflere varmış ve neticeleri 
müşahdc t>dilen müt>s<>ir bom
bardımanlar yapmıştrr. 

TAFSlLAT 

T,onıfrn, :m (,\.ı\.) - Prcss As
~orintlon, dün lngiltero üzerinde 
\'Ukua gelen hava muharebelerine 
Jtalyan olduğu ::ııınılan bazı tayya
ı·<'lt'rill i1Jliraki hakkmd:ı bazı tas
rihat vermektedir. 

Sahllt' ynkhşırken gözcü kıtala
rı tarafından tf'sbit edilen bu 1ay· 
yareler, Dornier tipinde iki motör 
m bombardıman tayyarelerine ben 
zemekte idi ,.e Domier'lerdcn far· 
kını, t;övdesinin daha derin olması 
tC'şkil <'diyordu. Adedi dokuz olan 
bu tayyareleri. 60 .Mcsserşmit Al -
man avcı tayyaresi himaye etmek· 
te idi. Bu grupa İngiliz avcıları hü
cum cttlği zaman, Messerşmitler, 
bu bombardrm'.lll tayyarelerini hl -
maye i<;in çok ~iddetli bir surette 
müradf:'le etmişlerdir. Bu çarpış -
mada lılr çok Alman tnyynrcsi dil· 
ilriiJmliıJtür ve dlinkü A iman za -

~·iatıntn 2S t:ıyynreyc baliğ olması
mn sebe-bini rlc biiy!lk mikyasta bu 
hadise t<'~kıl etmiştir. 

.~ 
eriyordu. Delikanlı direğin uze. 
rinden bağırdı: 

- Bir gemi en.kazı görüyo
rum ... Üzerine iki sihirbaz karı 
binmi~ ... Bu fırtına onların işi!.. 
AFmund, ç:ı.bu!c dümeni şu t:ı.ra. 
fa kır ... Biyorn, bana en müthiş 
zıpkınlanmı~an iki tan.e ver ... 
Güzel bir gemi olan Ellid, san
ki sahibinin resinden anlıyordu. 
Başmı Frid'in istediği tarafa çe
virerek ileriye atıldı. Zıpkınlar 

biribiri arkasından fırladr. l<'rid 
her ikisini de sihirbaz karıların 
tam knlblerinc saplamıştı. Sihir_ 
b;ızlnr deni~ yuvar1anıp subra. 
gömülmü!J)erdi. Fırtına bulutla. 
rı da. derhal dağılmış. Deniz ya
t ı.,mış, cilalanmış, düm düz ol. 
muştu. Buaju rüzgar, serin, ve 
tn.tlı bir rüz3'ar olmuştu. J{ar-
8Ilarında d1 karlı tepeleri ve 
kızıl kayadan falezlerile Or?cad 

• ndaları göriinmiiştü. F.llirl'in 
demirini attılar. f'n?miciler yarı 
ölU bir halde idi. Hiç birisi, ken
di kendine karaya çıkamazdı. 

.Asmund ayakta durabiliyordu. 
Beline ka.dar denize girdi ve bir 
gemiciyi omuzundş. karaya çr. 
kardı. Biyorn da iki kişi yükle
nip çıkardı. Frid'c golinee, bu 
iri yarı gemicilerin tam sekiT.ini 
birdc:ı omuzuna alıp karaya çı
kardı, 

• "' * 

(Baş tarafı 1 ncide) 
sa, Balkanlar harici bir devlete 
Bulgaristanın yardımına karşı 

konulmuş bulunuyordu. 
Çünkü Bulgaristan Balkan 

antantı az.ı.sından değildir \'e ta. 
dilci bir siya.set tutmuş bulu:llı. 
yordu. , 

Bu sebeplerden dolayı, Yuna. 
nistana karşı yapılan !talyan 
hücumu neticesinde Türkiycnin 
miid::ıh:ı.lcsi beklenmemektC'dir. 
Fakat. c~er Bulgaristan da Yı ·. 

nanistana hücum eder.-e, Tür. 
kiye muhtemel olarak müdaha. 
le edc~ktir. Türkiyenin Bulga. 
ristan tarafından yapılabilecek 

bir hareketi bcrt.:ıraf clm('yi is. 
tihd:ıf eylemesi beklenmektedir. 

1',\ nıısı~ GOR•~ 

()la.' t.arafı 1 ndde) 
müştür. Bunun için 'bir mü.saba. 
ka imtihanı açılmışltr. Bu imli. 
han gelecek ayın sekizinde An. 
karada yapılacaktır. lmtihar ... ı. 
bütün kıymetli sanatkarlar gir. 
meye \'e teklif yapmaya davet 
olunmuştur. Bu arada. İstanbul 
radyosunun faaliyete geçirilm • 
si hfilusu da gözönünde tutul. 
makt..<:dır. Devamlı şekilde An_ 
karada bulunma.lan imkanı gü. 
rülmiyen san.alkarlar Ankara 
ve lstanhul için angaje edile _ 
ceklcrdir. 

Türk musikisi kısmının tar. 
ziminden sonra. garp musikisi \'C 

Harbin mesuliyetini 

Yunanistana yükliyen 

"F . ' ransız,, gazetesı. 

(B:ı.., ta.rafı 1 ndde) t>o:-- (Baş tarafı f nclde)' 
bat ile memleketin idaresi ve i- mektedir. Bunların anumıdıı. 416 

temsil kınanlan da ele alınacak. a§esi kolaylaştmlabilec:<!ktir. bombardıman tayyaresi \1"8l"({Ir. 

tır. Yeni radyo progrnmlarmda. Bu işbirliğ-i, samimi olmalı. Geri kalanı avcı tayyareııtdir ... 
bilhassa muhtelif yaşlarda bulu. dır. Her türlü teca\'Üz fikrinden Londra radyo splkerl blltUn bU 
nan Türk çocuk ve gençlerine azade bulunmalıdır, sabırlı ve haberleri Yerdikten son'l'IL bun!& • 
ait saa.t.ler roğaltılacaktır. l emniyetli bir gayrete dayan- rm kaydr ihtiyatla telakki edilme· 

- 1 malıdır. si. lazmıgcleceğinl llft.ve e~. 
Diğer taraftan radyoda mev. ~fütareke, nihayet, sulh de- SARİI, YOLUNDA 

cut spikerlerden mütemadi şf. mek değildir. Fransanın galibe J..onclD, 30 (A.A.) _ Röyter: . 
kayetler yapıldığını nazarı dik. karşı müte~ddit mc_cburiyetlcri Londra salahiyettar a.c;kerl mııh 
kate alan radvo difizyon mü. vardır. Fakat hıç olmazsa, fillerinin aldığı son malflmata göre 
dürlüğü, yeni. spikerler almrya !<~ansa hükü,mranclır. Bu . ~~- ı;imdiye kadar 1talynnlarm Yunan· 
karar vrcmiştir. Bunlar lise me_ k~~dr:ı.fnlık,• F rkansf~}k'~· araz1ıskılnı ltlara karşı yaptıkları b~hca bil· 

- . k l' . mu a aa c.me . ı ır ayrı ı a. cum lfoniçe'dcn itibaren ea.hil 
7.tınu hır veya bır ac; ı~n bılen rını söndürmek Ye miistemleke-

1 d n c:N'tlc •ekt' bovunca olmuc:tur. 1taı•~ft1arm bu• ~enç er ıı.rac;ın a ~-. c ır. leriııdeki ihtilafları ortadan " " ,-.., 
radn ilci fırka kullandıkları zanne-

Radyoya kadm tıpiker a1mmıy:ı. kaldırmak Yazifelerini tahmil dilmektedir. Sahilde bulunan Yn· 
caktır. Alınacak spikerlerin her. ' etmekt~dir. . . . nan ilcıi karakolları evvelden ~ 
si erkek olacaktır. Ilu sıyaset. benım sıyasetım. kilmiş bulunuyorlardı. Alman ha· 

dir. l\'aı.ırlar, yalnız bana karşı bere göre, dün öğleye kadar !tal· 
mesuldürler. Tarih, yalnız be - yanlar huduttan tahminen sekiZ 
ni muhakeme edecektir. kilometre mesafede Filastoni!l'c İngiliz 

tayyarelerinin 
bombardımanları 

ı.ondrn, SO (.\ .-\.) - lıı~ltcre m:ı.L 

buatı bUtU:ı dikkat nnzarlnnnı Yuna· 
nl3tana karşı vukua gelen taarruz U· 

zerinde toplamaktarlır. 

Bu cllmlrden olarak ·rnyml.s gaze· (Ra'} t.arnrı 1 ncltle) 
lesi §Unları yazıyor : Ül'nt'Y~. 30 (.\.>\.) - D.X.B. nin nerline hücum edilmiş, Ham-

Şimdiye kadar size karşı bir gelmi<ılerdir. İtalyanlar §İmdiye ka· 
baba lis:ını ku!landım. Şimdi, dar zırhlı fırkn kullıuımamı171ardtr. 
biı· şef lisanı kullanıyorum. !taıyanlarm, evve1dGJ1. hıızırlıı.nJU\ 

Benim nrkamdan geliniz ve me\"zilerlc henllz tem.asa girmedik-
obcdi Fransaya ilim:ıt <'diniz.,, leri tahmin E:'dilmektedir. 

'':MuhtcmclJir ki Türkiye de kı-ndi· husuıııı muhablri bfl<liriyor: burg-, Ster!,radc \'e Magdeburg 
ı .. \.Y.\L Gt~!\F. J>.\RlSE GlTTt Cephenin sair kısnnlannda, mc -

sinin Vcnedik s:orayından Musolini ta· Fran!anm akşam gazeteleri, A\7U • 1 d:ı. p<!trol tesisatında. yangınlar 
rafındun yapılan valdin içinde bulun- pa kıta~ıı uzcrınden tngfüz nU!ıı:ı;ıınun ! çıkarılmıştır. 
du~una dtklıat ctmı, olsu~. Böyle ise l<aldlrılması hususunda Yunan . Jtal· j Br('me~, \:i~helm~hnv.~m, Den. 
şüphesiz ki TUrklye kendııılne karşı , yan !htlll\!ınm ehemmlyellnl tebarüz hel,dcr, ) muıde~. I• l~mgue v_c 

Parı,, 31 (A.A.) - I>.~.n. Lın·aı sc!A J(akavija ve Florimı.da. ynlııU: 
burnyn. gclm~Ur. Hartıı. sonuna ka· münferit milsademeler olmuştur. 
dar bıırnda kıı.lacaktrr. İtalyanların Korfuyıı. kuV\'Ct ihrM 

ynpılmı' olan taahhlidUn ele Yunanis ı.-ttlriyorlar. üs.erde harp Jıınanlarıle bu Iı. 
tıına yapılan taahhUtle ıı.,>nı kıymette manlarcla bulunan ha,·uzlar 

Romadaki 
Yunan elçisi 

ettiklerine dair olan haber teyit e
dilmemiştir. Korfu ve Girit'tc lıı· 
giliı: kıtaatı bulunmadığı earih su· 
rette beyan t'dilebilir. 

oldu~ınu görerek teda!lll bir vaziyet rarl~ · ~olr ga.uteııl, h:ırbl Yunan bombardıman edilmiştir. 
almıştır. Bu tanrruzun 'rlirkiyede ya- haşvekill genr.ral Mctaksı.sın istedi~l· Ilaşka tayyarelerimiz Alman. 
pncağ'ı nksUUı:nellerı şimdiden tnkdlr nl yazl\rak meııuliyetln Yunan bnşve· yada ve Alman işgali altında 

Roma, 30 (A.A..) - D. N. B. : l"LORIXA VZERİNDE ..,.,.... 
. ~omad:ı.ki ~u~an ~lçisi B. Po. nc1 rad 30 ( A.A.) _ · Röy-

etmek (;'Uçtur. Fakat az çok bir em· kilinde olt1u~ıınıı kaydetmektedir. bulunırn araziddd dcnıiryolları- btis 1tal~a hu~u?1etınd.:'n p~:~ ter: g ' 
po~~~- ıste~ıştır. Ro~ada og. 1 Bugün, Yunanistan, Yugosla.V 
renıldıgıne gore bu vazıyet kar. ya ,.e Arnavutluk hudutlarmın 
şrsrnda ltalyan hükfımcli diple- iltisak noktnsın.ı tc~kil eden 
maFi taamüliinc uygun olarak Prespa gölü mmt.akasrnda Göri

nlyetle lddla olunabillr kl, Bulgarlıı. nı. tayyare meydanlarını, pro. 
tandakı harp parti.el Kral Borlııln al· • Stokholm, ::o (A.A. ) _ Strfanl, jektör gruplarını \'e tayyare da. 
mıı olduğu vaziyete rağmen HıılgA- 1 fi batarvn men;ilcrini bombar. 

lılr ııog,Jk dal{;tuıl hUkllm ııUrmektcd lr • . . 
rlstnnı ~~n~b~ Makedonyny~ ve bil· . 1 dıma~ _ctmı~lerdır .. 
b&.s3a sc.tı.nık e karşı .«Urlıl:lıyecck o. Termometre ııı!ırın altında 22 )e 1 İngılız tayy:ı.relerınc<'n 
ıurJ!a TUrklye Yunanlstanı, arkııııın· ıJU~mUottir. üss=ine dönrnemi~tir. 

ikisi l iki el_ç.ilik men:~rlarının . müb:ı. cc ~s~i~r:nıe.liı:den gelen top ses.. 
de!c..,ınc tc\·essul cdecektır. Jerı ışıtılmıştır. 

uan h:ınc;rrlenmeslne mani otm-ık Uze· 
re himaye kanatll\rt altma all\cal.ıtır., 
Diğer taraftan Taymhıln diplomatik 

muhabırl de şunları yazıyor; 
''Ta.z!idir ki taarruzun 

Türkiyede yapacağı aksü -
l!meller de. alaka ile beklen -
mcktedir. Vaziyette'n iyice haber
dıır olan bazı mahfi\lerde Türkiye
nin şimdiki halde Yunanistana ya
paca!b yardunm Bulgarillltanı göz 
önünde tutmak oldu~u söylenmPk
tedir. Filhakika mihver devletleri 
diplomasisi Bulgaristan dahilinde 
bazı eski husumetleri, as1'er'i rUe· 
sanın hırslarını \'f! Ego denizine 
mahreç arzusunu bir entrika zemi· 
nl ittihaz edebilirler. Mihver dev
letlerinin gayesi, bitaraflığını mu
hafazaya çalı§an kral Boriıı'in ı;-ay
rctl<'rini kırmağa matuf olabilır. 

Bulgaristan hududunda ve §arki 
Trııkyoda çok kuwctli mevzilere 
malik olan Türkl~rin yeni bir vn-
7.iyet hRsıl oluncaya kad:ır ı;ok 

mühim bir miirakl\be rolü ifa ede· 
ccl;krindc eliphc yoktur.,, 

"EYLt TF.u:cm \Fff 
~lt'TA U;ASI 

Diğer tcraftan DC'yli Tclgr;ıf 
ı;zetcsi ~unları yazıyor : 

"lt:ılyan tn:ırruzuna kar~ı 
Türkiycnin aliık:ısm:ı gelince 
hu pek sarihtir. Türkiye ltalyıın 
taarruzunu püskürtmek için Yuna· 
nistana muavenetle mükellef de
ı~ildir. Buna rağmen ltalyan hırs· 
larındıin çekinm"'ktc pek haldıdrr. 
g.,.e deni1j ııahilindeki araz.i 1talyan 
i§gali allına dÜ§ecek olursa Türki
yenin siyaııi ,.e iktısadi menfaat
lerne karı;ı bir tehlike tc:!kil ede
ceğinde aüphe yoktur.,, 

Şeker bayramına 
girerken 
(Ba~ tarııfı 3 iinr.üde) 

Cumhuriyet hukiımetimizln , ur-' . dumuzıla ~ulhiin ldameı;l ~ayrctinP 
olan ı:-iin•nimizdf'n kuH et alarak 
bunılan ..,onraki ~iinlcrimhi <le 
harp ntr~inin dı,,ınth ~eı:lrmek 
Rl"l•Jmuzun tahakkuk f'tlf'c-.ei:lnc e· 
min, mii'lt.-rih hlr rııhl3. gelf'cek 
bayra.mlamnm da bckllychiliyo· 
ruz. N'c mutlu hize! 

8lJ.U' DER\'tŞ 

Baba Erenlerin Ramazan fıkraları 

Yıkın zındnill falakaya ! 
Bin Ramu~an al.;,.an11ydı· lla.cı .Gel\taş kulla-

rmllan dl'nlı, 1.fıtfl, dcrg:'\hm lmhı:e.<ılnıl~ 

ı:ilin;lr sofra.,mı kunnu' drmlrniyordu· \'olJ:m 
~N;f'n ml\hallc imamı hu hali gördli, hayretle sor-
ı\u: .._,. 14 

- N'e yaıııyorınn haırct~ 
Bııb:ı Er~nlı'r, imamm ~rgll'rnnu nnlıım:ı· 

mnılı~'\ \ltrdu, ff'<'ahiil ~ii<li<'rdi: . 
- fok şiik\lr i)·l)·lm, !!<'n naı.ılsın, ne alcm-

de1,fn ~ - t • • • 

JmMı hiddetlendi: 
- Canım,.bcnlm <ıordu~ım ltn,ka··· Ilu Jnııtr 

tın nfl<lir'? 
- Xe ynp3.<'a~ım, '•drf'lı::am" Nli)onıın· t;iiırl 

mrıclerim d<' \':ır. Canın t<'ktiy<ıo sl'n ıh• Jıııyur· 

- Tö,lıc! Tii,·hc! lfa,.fı, "iimmelı:ışa·" Güıcl 
nırırhırin c;rr.in ol111nı, lı:ın:ı li\71•r.•11 yok· 

nı•n j.; J.iıHi tt'lmı r ı<ıra r <'iti: 
- S.:ın:ı. iç di~·pn ;w~" Mczclcnlon çimlen ... 
tın:ım J::f'\'<;İ) nC'k sordu: 
To;ı atılıh mı ııc:ıh:\ ~ 1' 
- ('c~·r<'k ':ı.at 1<11.dar oldu· 
1mam rübhr,.lnl topladı, kollnnnı ııınatlı: ııof

ranın hMın:ı. ı;h!i!ii· nır m"uılrn, hi r iiff';i'\İ ıc1 r:1 
fkrk<'n k:uJ~lıc ılo el atlı; lıir ı;ck ·, bir d.ılı:ı ~ ıı

' nrlıul ı· 
Cu 'llr:tılll ~·cn!ı:rrl deHfyC<.,İ l<ar~ılann:ı ıJiJ.İ!• 

ıli : 

j ~ - nire ut a.nmMln r, lıir<' zmıhl\lnr, nC'clir h•ı 

-~· 

y txı: bir r.amıızan ~('Jmi.,:~1- n.i~·iil.lt'ri, 
J.iiı:ükkri .. c, klcmlirmi.;, u .. ıanılırmı~fı. 

Gii7.IC'rl', ruhlara zahit! lıir ~ııle ti.ı:crı.-k, hıı~ıılıı 
bcyinkrdc ı.;:ıri11 hlr inzİ\a '" · ılrrin hir nwrh:ı
mct ııı .... ı u.\'·andırmı .. tı. 

Zamanın ..,ofolarınd:tn \'C' mr~hur ı•li .,,ı .. ı.ırm
dan ::\"e5el ~tolla, bu h<'rf'la~t \e ~ııfr.:m ıı,;· ı hlirmf'· 
tine lıir iftar fı>rtiıı <'Hi· Uarı Ikl;f:ıc; lmll.:mn
d:ın nı-n i~ ~ff'hmcdi cif' ı;ağırılı· 

Caba ı:renlr.r \an ı:;ii1.lf' ..ofraya lml;h: (:ii. 
riinürde hıırm:ııla~ ·ba~l,a lıir ~ i,;·t-ce:t ~ o~>lıı · Jr· 
t:ırl)·rlcrin , .c ) cmclılcrin top atılır atılmaz ı.:eti

ril<'rı-ğinl 7JJ.nnf'<lrrck, boyun kr~ti· Din<lar \'C 

mütc,·rkkil helil"nt"i;r h:ı~lr.ılı· 
Top patladı· 

UcT\ l'i ~'chmrf humı:ı.ya c>liııl uıatmadı, l'lirı-

• 

t"ttlprıiı! \"iirü~iin h:ıknlım, :ı.~"ll)'a rr\np \Crfn. 
Dr.n İ'5 J.iıtfi föıılf', İm'.lnı t "" tı ... arkada, aı:'t\

nın J.;ar.,.ı:.ın:ı. çıhtılar. A~a ~ordu: 

- ı:ıenin ndın ne be lırr:lf~ 
J>cn i'I ı .iıtli diiLr.J1ı.i1. l>lr "hr~ 11' rr,·np \'erdi: 
- J\urnhot kulıınu7 .•. 
- Ermr>nbin h:ı. ... :jii~ le ılnr Ö) it•) ı.c-
İnınıııa diindü: 
- l :L senin adın~ 
- mratı 

- \'ıkın zmıhğr fnlnli:ıya, 'rrin Mpayı !" 
iri, ı;am yann:ı"ı ~ihi iJ,i :rrniı:cri lrr.:ınır l<nl

;rıııd:ın ~ nknlaıJı. Uiıi rnsl' J,iiVilnc hastı ) umnı
...,ıı. imamı <;iil\ertıi. l~if.ıt ın n1. :waı b:ığınrken, 
h:ılıa cr<•nlr.r a~:ıyıı clo~ru ilcrkı:i: 

- • ı\ ;;a lıa1.retlcri, dN!i• nu Jı:ıl b:\n.-ı. çok 
l<'sir f'ft}. :\liitı-lı:ıcosi" olclıını· Bııhunııın, \ ilrtıdu· 
n:ııı nıanl'\ iyrtin \'~•lin" S!lrıMı~ıııı lıi-ısrıli)·onım· 

.ıl ii..,a:ulo l'ılı•ı ı•niz mli~liim:m ol:ır:ı~ım· ,\llnlt:ı, 

)1ulıammrllı' taır.ıca~ım. !l!ii..,!Uman dininin nc ~:ı

"::talı hir m:ılıiyct, lılr :t';ok lhfİ\:ı rttı;ını 5imıli an
l:ulıtıı· 

Ilcmrn h:ıb:ı. Crc:ıll'rC '·J;cli:nci'>Ch:ulrt" ~c
t irt filcr, ıııii-.Himan rt.tiler
::crrfine "-<'rhro;t bır.\l,tılnr· 

Sol,aL::a fırl:lr fırlnmn7., 

ı,ııJ:ı~m:ı fr .. ılıl:uh: 

tm:ı.mı eh hn llıfiıla. 

df'r\ i~ J.iılfi im:ımm 

- Oiirıliin mii hazrı•t ': Ga\ ıır ohlıım kf'ncliıni 
ı.ıırlar.lcm, miic;tiim:uı oldum snııl ı..ıırl°\rtlım' 

cı:u;nt 

tll' tcshilı, hin hir :t.iinub "' ku..,nrııının isti~farı 
irin le ınııralrnht•y<· nınıus lıir h:\ldc iffariyt·~ i 
lwJ,li) ortlıı· 

Xı· ifl:ıriyP ~ı·lıli, nı- ı:orhıl ~rlcJi. Ye ne de 
ıımılıı~ıı 'c heldt'di~i ı;e~lt çc::lt ) cmcldcr, tatlı-
lar, biır<'l,kr··· ;.. 

I~\ :ılı i bi ı-.ord u: f f 

- ::"\için yrmiyorsıı:ı hazret': Jfıırm:ı. '~mek 
s~y:ıptır. t11 ... anın l;ıırııında tc'ilıih çckn! • 

Yiire~i ro";:~ nn \t' z<'l,fısı ŞC'n bir ilacı Ucktn.~ 
liıılu olnıı 0<'nio; :'\lrhnwt, iir~iisii hir k<'f<'n ~lbl 
ıluran sofr:ıy:t h:ıknrak CC\lll> \<'nli: 

- Do~ru sii~·Jıiror•;ıın111: ııma, ta' uk ıfa tcrn· 
'i n::ıın:ızı J;ı?ar, lt:ıı?arıf cl:ı. hntim imlirir. Pek 
nıiisliirııaıı :ıılaın .. an sofraıl.~ hıınlnn d:ı. bulundur· 

çı-:u:nt 

Göriccde • haşşüt etmiş bu -
lunan İta)yanlarm, Florinaya 
doğru da.ı';lardan bir ilerleme 
yapmaya te~bbüs ettikleri sa· 
nılmaktadır. 

Dün Florina. U7.erinde Uç t 
talya.n tayyaresi uçmuş, fakat 
bomba. atmamıştır. 
Yağmur \'<' alçak bulutlar, bU 

mıntakada. taa.rruz harekatnın 
engel olmaktadrr. Havanm <kt ~ 
ğişeceği de pek muhtemel de
~ildir. 

,\1'1:\.\llA TEllUKr; İŞARETİ 

Atincı, 30 ( A.A.) - Bugiirı 
öğleden sonra Atinada hava 
hUcumuna karşı nliı.rm işareti 
verilmiştir. Aliı.rm, yarım aaı.ıt 
sUrmliştür. 

1TAJ,\'AN TEBLtr.t j .,,.. · 
Roma. :;o ( A.A.) - 145 nu· 

maralr tebliğ: 
Kıtalarımız Yunan toprakla. .. 

rmd:ı. düşma.n.ın ön müfrezeleri. 
nin mukavemet.ini kırarak H<-'ri 
hareketlerine devam etmişler • 
dir. 

.\Tt:o nmmARDJMAN (1 
ımlURSr·: 

Atina, 30 ( A..A.) - Atinadıı. 
günün bariz vasıflarını teşkil e. 
<len sahneler, cepheye giden as. 
kcrlcrlc dolu oto'bilsler ve lmı.11 
ve ı-..ıctaksası alkışlamak için ll· 
mumi karargah civarında biltil1l 
giin bekleyen büyük halk kütlC· 
!erinin tezahürleridir. Dün gece 
!hükumet makamlarının esas .ser· 
vislcre lüzumu olanından maa.dJl
bütün diğer elektrik cercyanlnı1· 
nı kesmek suretiyle aldığı şid
detli tedbire rağmen, halk ışıl\: 
Iarm söndürülmesi hakkınds1'1 

çok sı!cı ta.1iınatı memnuniyetle 
kabul etmiştir. 

Yunanistanda umumi scfcJ"· 
berliğin bitirilmesi, coğrafi r.,c• 
bcpler dolay:ısiyle güçlüklcl"ıc 
karşılaşmaktadır. Fakat nıU· 
hasamatm başlamasından cv·,·el 
~neral l\1etaksasm idaresinde 
y~pılan genel kurmay mesaisi. 
§İmdi semerelerini vermekte ~~ 
planlar hiç bir engele tesndw-
ctmedcn tatbik olunmaktadır· Friıl, Orkad adalarının birik. 

miş \'Cl'g;lcrini doldunnu.ş oldu-
ğlı }.}llid ile Sogn Fiyorine ırnn- Sinema ve tiyatrolar tr~mı~r.ıınııımıını~mm~mııınırıınmıııı;~u~-~rımi!!ın~lıffiı~~~rni ,,m i!Umm:ı ı~~a:ıam 
düğü zaman, sonb:ıharm son ~ • . ŞF.KEr. n.\n:.nnNIM ı-.·Eı.-ts nıı: .Tliı:ı\ ~$ifJllf1~~:~ın 

Eğer Atina bom'bardıman e -
dilirse : t ilizl.erin Rom.ayı b0l11

: 

bardıman • edeceği hakk mdıı1'1 

haberler, burada harareti ı ka.l"· 
§dahmı~tır. 

~ün.leril ", Bele. oğlu karJeşler, Şehir Tiyatrosu ~ 

~~i:;;d~~~-1 Ring'c g-elince, 

11
, ŞEHtr.. TlYATP.OSU ı:~ A K. A S Y A P j4 L A S 

lngcbor6 ·un dP.Jikanlı I•'rid ile Tcpeta~ı Dram lmr.-ıı !fü -~ 
~~viştiğini öğrenmiş, onu, genç Bu~~nt~aa~~;:O da il '>.ıyanılm:\t. dcrı-ccde l,omlk sahnelerh• ılolu H \l:ll\ n. \J>f<~ lirınıctll. na, rol !erde: 

kahramana ''ermek, d~!ikanhyı' .ı 1 • • • ;-~ /-/AZIM - VASFI~ CAHIDE 
da ken.1i yerine Ringeke mcmle- 1:s'1'tL· J.AJ. ;!:-::i S.\İT - PF.HlHAN - :SECDET - 1\..\1: \li.\';i • EI.IWTEıtl\'A - ıcıı.:rtK • KAURt 

n. • C'ADDESt KO)fll;Dl 

1 kc-tine Kral yapmağı düııünmiiş-ı kıamı: GUndüz 14 ta ------- •PEK SARAY 
tü. Frid. Orkad sefcrinde:ı döner çocn( onı:-m -BU AKŞAM 1 Ve i! Sİ nema 1 a rl n da 
dönmez, ihtiyar Kral Ring, kılıç ,\k,_nnı 20,so da: D.\Dl ~ 
kUV\'Ctİle aldığı bakireyi deli- ı ~ Hu usi lllhr: Şchrlnıl,..drl;I ('l . JJirn 1 \"l!:T Il.\ YI~ \l\U nırrn<ıiml htitün ~!rrrualllB ~ 
hn1"1t ~ut onu oğunuk ooin- Beyoğlu Halh. Sineması I;--·--................... --........ - .................................. ~ .... _ ............................... . 
~;.u:-;:·~:d:. ;;:;:';;'; .. kal•• e: •. ::";·~1~:,1,;;11• ··;.~~ •• :~~;;;1: /1 Bu Film Bayramda izmirde ELHAMRA sinemasında 

\hm.et Bülcnd Koçu : - Şlka~ı> yanıyor 1 ~-

l Gazeteler, halkı, şüpheli l<~Y· 
j naklardan verilen nikbin şa.yııı· 

lam. inanmama.ya davet ctınc1'
tc<lir. Gazeteler, dün yayılan lı_ıı.
val mahsulil masalları biJdır
~ektc ve bunları uyduranıarın 
hnkikati öğrendiği zaman ııer 
halde Elen milletinin manc'ljyr~ 
tnu sarsmayI istihdaf cttiğiJl' 
ilAvc eylemektedir. Polis, ı:illP· 
heli c.~as hakkmdaki arar;tırJllB 
!arına ve tahkikatına devaın et
mektedir. 



KA.tS.tı..ı.. 5 

lsteınbul levazım amirliğ~nden verı en 
askeri kıtaatı ilanları harici 

4,-~ esen iddetli bir rliz
~ distanceviz! ağaçlnrmdn ne 
de erıniş meyva varsa hepsini 

dıı. laPir sapır yerlere doküyor -

Şelda 
ij t!e n, Todor ve kaptan Yung 

~ tutuştular ve sarhoş gibi 

~la Yalpa vurarak sofaya 
~tu · Viski tnrdakları onlnn 

Yordu. • 

llı~rda tufanı andınr bir yağ • 
tıJaı..başıanııştı. Üçü de denize bak 
~ · l.:tinervanm sancak direğin • 
lıoı fener bir bellrlyor bir kay • 

Uyordu. , 

Şeıdoıt. "Bu 
&'eıı.ç • fırt.malı gecede, 
l'iııd ~ kiınbiür denizin nerele -
~tı ~Yol alıyor" Henüz teHekkU • 

!leye ~le ermemiş, bu erkek krz 
hıa~ böyle firt.malı bir havada t.a .. 

' °klıdura.n nnasın orta.sındn 
bit :: ~rştı. İ§te yine Myle 

l'e dii ~ada denizlere açılıyor .. dl
~ şilndü. Şeldon onu kayığın 
~U e görUr gihi oldu· 

ıı~ kııyığm kıçında oturmuş 
de. · "Adamo - Adam" dilmen· 

lıt~~ tayfalar lrlircklere ası
~ 'l!aııtnda geniş kenarlı şap
•e ~linde uzun çaptıı revolverl 
lıaİ'lll 'kleriyle Jan Lakland'm 
l~ t!J.tn gözlerinin önünden bir tür" 

lıJt 6.nı.iyordu. 
fttı ~fa bu a.cip ve garip kıya
~ :rdUğU zaman içinden neka.. 

~hnuş, nasıl alay etmişti
'~. ~dl. bu karnaval kıy& • 
'ııı kaııı. içinde, birdenbire 
~ bb- nıubabbet ateşinin yan· 

~\ lııııaediyordu. 
~~ kendin.t tahlil edince, ta

"- tnırn aldığı bu istikamet 
~;YlJ gUldürdü. 

' tıt bir saniye geçmemişti ki 
!\, '- ~nklik ve revolver tek -

~1tir:tn.tn annne geJdJ. 
~~ 1t "'lhlamağa lüzum yoktu 
(,~~tın bo r..t.cş!n gene kıza lşık 
~ rüneş glbJ bir hnkikattl. 

dfıttı • Yamyıo...mlar e.rasmda 8ilr • 

Clıı~~ tnenfa hayatma rağmen. 
~~t tr)teklf]r ve ~k ölmemişti. 
~ lr.aıhmde sevda dalgalan 
1~ bn or, ruhtınA sarhoş edici his" 

tlit "tını ediyordu. 

~o~~t SO'lra rUzgar yatıştı ve 
~a ilde yıldızlarla iıılcnmiş bir 
"~ l' llle.vdana çıktı Bulutlar yo.-
1 l··e ~~ dağılıyor. ııC'ma iyiden 
~ Urı.} ordu· Bora geçmişti. 
'tiy~n Yung ayağa kalktı, pi 
~,~ kUlü silktikten sonra, 
b.. ille d~ 
~ d onmeye hazırlandı, mak 
~a:rhnı yOla çıkmaktı. 

llıtıtlar ~lan ona bir sual sor • 
....._ gibi şöyle dedi: 

~an §inı.di em.ni) ettedir, sa-

~~ 
....._ : devam etti: 

~~. l{ 11Yfalan çok mükemmel; 

~~a endi.si de denizden anlıyor. 
~ 

0
(11ryor, sabaha knr§ı pek 

~ llca.k. Bahsederim ki bora· 

~ ~ esen bu muvnfık rUz -
~ ~ 8abaha varmaz Guvutu· 
~Bana mUsaade, gece-

nb. hayrolsun, Allahaısmarladık· 

Yakmda görüııüruz. 

Yung gittikten sonra Todor bir 
kadeh daha içti, ,.c knlktı. 

Şeldona: 

- Bonsuıır. dcdccığim ! · · de
di. Yarın sabnl ben de ~·ok:uyum. 

Lfttfen yanrma vcrı>rN~ıniz zenci • 

teri ayırısınız. olrnaı ıuı? Berand

da çok oturdum : ayıp mı oldu der
slnlz? Ne yapayım buranm giizel
liklerinden ayrılamadrnı . 

_______ (Deyamı var) 

893, 776, kilo yula! veya arpa kapalı zarfla ~.. n :ıc lktır !halesi 
6·11·940 çarşamba gunU saat 15 te lzmlrde uken salın ...... ııa ttomisyonunda 
yapılacaktır. Yulafın beher kllosuııa 7,6 kul"U§ ı!rpanın eh r kiJostüıa 6,ô 
kuı·u, tıyat tahmin edllm.13Ur. Yulatm llk teminatı 2215 lııa arpanın .ık te· 
minatı 2067 liradır. tsteklilerin krı.ııunt vcslkalarile teklif •eh luplarmı ihale 
aaUııdeD bir saat evvel komisyona vermeleri. (122Sı t!l95 ı 

• •• 
876 ton Zonguldak kok, yahut Karabtlk kokkeımuru p.tzurtıkla aatm a 

lmacaktır. Pazarlığı 6·11·940 snh gtlnü saat 16 dadır. Tal,plrı n bclU gUn 
ve aaatte kanun! veaalk ve temlnaUa.rile Çorlu aakerl satınaımıı komlııyonuna 
gelmeleri. 11340) (10241) 

••• 
Hepsin& tahmlıı edilen fiyatı 108.000 Ura olan aşağıda ynzılı tıı: kalını 

mu.tıabere malzemeat 8·11·940 cuma gUnU saat ı~ te /ı.nk<ırıı ..... M.M.V. aa 
tmalma komtsyonunda kapalı zarfla eluıiltmey-. Konınu, ır.Taliplerto 66:1(' 
llrallk l1k temlnaUaril• tek.lif mektupl&rmı ihale saatinden bir saat evvel 
komiayona vermeleri. şartn:ımcsi 540 kuruga komlsyondıın almır. 

1000 adet ağır kablo arka tezkereat komple (zağııma zınc:rı \'c ı;eurc· 
cek kolu dahil) 8400 atır kablo makara.u. 

1200 kablo mahtesl. (askı terUbatı) (182•)(101691 

.~ ... 
• .Ap.#ıda yo.zılı mevaddm kapalı zarfJ" r)ôsUtmelert b1zalarmda yazılı gün,aaat ve mahallcr<.lekl nskerl satmaı~a 
komlıycmlnmıda yapılacnktır. Taliplerin k&ııunl vcalkalarlle teklif mektuplarmı ihale n.aUerlnden b:r E&at evvel 
ı:1t olduğu komlByona vermeleri Şartnameleri lromllyonlaruıdn görülllr. (1274) (9910) 

C1na1 İhalenin yapı· K1ktan ( Tutan bı&Je gUn ve aaat1 teminatı 
lacağı yer llra Ura 
Adana U.000 lrllo 84.200 10 Sadeyağı 

Yula.t 
Un 
Saaeyatı 

Kunı ot 

Niı'l'ı!e 960.000 • 72 000 
Niğde 960.000 " , 1'4.000 
Niğde 4ô.OOO ., 66.2M 
Sıva• 6ô0.000 " 38.000 

ol/11 940 
1/11 9'lO 

8Vl< 940 
7/111940 

16 
16 
16 
16 

256:i 
5(00 

10.:SOO 
4219 
2410 

• • • 
A§ağTdakl mcvaddın knpnlı zıırnıt eksiltmeler! hizalarında yazılı gtln .. sa at, '" mal:anerdekl ukorf eatmaıma 

komisyonlan:ıda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vealkalarile teklif mektup lanm ı :ıaı11 ıaatıerinden bir ıııat ev,•cJ 
ait ~lduğu komisyona vermeleri. Şartnameleri komisyonlarında görU!Ur. (1288 ) (9962) 

Cin.sl ~ lbalenln yapıla· Jııtiktan Tutıın Tem'natı ihale gün \'e saatJ 
cağı yer Urn Ura 

Saman ) Edirne Hacıumur 
/ 

220() ton 66.00 ~ 

Kuru ot), • 3800 .. 16.500 9600 
Sabun lzm!r Uornova .1 I 47.041 kilo 17.405 1805 
Kunı ot HG.148 ,. 2008 
Pirinç I '6.ll4lS ,. 16.989 1199 
Çubuk mııkanıa 62.ll76 " Ui.643 1178 
Kuru fasulye 99.405 ,. 20 876 1156S 
Makarna 79.200 ,. 19.800 HSIS 

••• -

4/11/940 ) 11 
) 16 

4/11/940 16.SO 
6/11/940 ll,80 
4/11/940 10 
Ull/940 15 
4./11/940 11.30 
4111/940 16 

A§a.Aıda yazılı mc,·addın kupalı zarfla ekslltmeleri blzalarmda yazılı gUn.eaat ve mahallerdeki aakerl aat.malma 
komtsyonlannda yapılarRlctır. ·ı• lıpl~rln kanuni vesfkalarile tekil! mekluplamu tb&l• aaaU.rinden bir ıaat evvel 
ait oldugu komisyona vcrmeıerı. Şartnameleri koml3yonlarmda görUIUr. (1368) (108'8) 
ana mtktan tut.arı • tcınlnatı ihale gUn ve aaatt thalen1D yapılacağı mahal 

Sığır etf 
Sabun 
GUrgen odunu 

kilo tirtt 
2ı;o.ooo 

90.000 
1 950.000 

36.000 
5800 
2767.60 

111111940 ııs 

18/11/940 16 
18/11/940 16 

• • • 
• ... 

Aeağıda yazılı mevoddm kapalı zarfla eksfltmelerl hi.salanııda yazılı giln. aa.t n mabalterdekl ukerl satma.ima 
tomlııyonlannda yapılacaktır. Tallplertn ait olduğu komisyona ihale 80.atinden bir 1&&t enel kanun! vesikalarUe 

teklif mektupıarmı \'ermelerL Şartnamelt>rl komisyonlarında görUIUr. (10167) 
Cl.n.ai mlktan Tutan t.emtnab ihale gUn n 1&&tl 

Sadeyağ 

Arpa 

AT'pa 
Kuru fasulye 
Pirinç 
Patateı 

Kuru eovaıı 
Pirlllç 
Yulaf 
Siyah yağlı k8scle 
Kuru fa.trulye 
Kırmızı mercimek 
Arpa veya yula! 

Linyit kömürü 
Makarna 
Bulgur 

4:i.OOO kilo 
l.476.000 .. 

121.000 .. 
180.000 .. 

33.000 .. 
63.000 .. 
40.000 .. 
77.000 .. 

500 000 
6 ton 

120.000 kllo 
80 ton 

820.823 kilo 

ısoo ton 
75 .. 

170 .. 

63.000 
05.940 

7.681S 

28.950 
4-0.S2!S 
16.600 
23.200 
16.800 

6000 

4126 
6041 

589.87 
2267.19 

1268.44 
679.22 
412.60 
2021.21S 
6093.75 
1237.60 
1890 
2260 
1564) 
1805) 

1698 
\913 

• • • 

6/ll/8'0 
8/11/940 
8/11/940 
8/11/940 
8/11/940 
S/11/940 
8/11/940 
5/11/940 

11/11/940 
7/11/940 
7/11/940 

15/11/940 
8/11/940 

7/11/940 
15/11/940 
15/11/940 

ıe 

ıe 

15 
ll 
11.111 
11.80 
1Li5 
2e.so 
ıs 

11 
16 
16 
10 

ıs 

11 

115 

lbıaleıı1n yapılaca'1 yer 

• 
• 
• 

K&yııert 

Gelibolu 
Dlyub&kır 

H 

.. .. 

İzmir Lv. A.mlrllğl 
Ankara Lv. Amir!lf 
lzmlr Bornova. 

UzwıklSprtı 

A.nka.r& Lv. Amirliği .. .. 
L 

-~ 
A~~da yazılı me\·nddm kapalı zartla ekslltmeJert hlzaJamıda yazılı gün saat ve mahallerdeki askerl aatınalma 

komisyonlarında. yapılacaktır. Taliplerin kanuni vellkalarile tekllt mektuplarını Uıalıl e&&Uerinuen bir aaat eVYeı 
ait olduğu komıayona vermeleri. Şartnameler! komisyonlarında g!SrUlUr. ·(13116) (10281) 

Cinsi Mlktan Tutan Teminatı tbale gün ve Saati llıalen!n yat>ılae&tı yer 

Arpa 
Kuru ot 
Kuru Uzllm 
Şehriye 

Pirinç 
Sığır ttl • 
Makarna 

Saman ı 

ot 

kllo lira Ura 
4SO.OOO 19.200 1'40 
271'>.000 8.937.50 671 

36.:100 
20.180 

104.600 
846.000 
109.000 

2.030.000 
8.150 000 

11.815 
G.2•7 

43.932 
ı2•.MO 

83.790 
60.900 

189.000 

849 
89' 

t:S295 
7•78 
Ui35 

•!588 
10.700 

8/11/94(1 
8/11/940 

22 11/94( 
22/11/940 
22/11/940 
22/ 11/94( 
:!2/ll/94C 
22/11/94.l 
22/11/940 

10 
10 
10.80 
11.80 
12.80 
u. 
115 
ı& 
17 
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' 
1 1 NASIL: yu sarıyorlarmış. Doğru mu? 

- Adam sen de. Onları bizim 
kahraman Mehmetçiklerimiz kolar 
ca defederler ana vatandan. 

-Sonra? .. 
- Gösterdiğim kö~ün arkasını 

dolaşım. 

~-- URTARDIM 
Milli Roman 

Yazan; ıskender F. Serteııı 
.. 43 .. 

r~~r açılınamı~tı. Senın de 
t'!jl> lllda ne yaptığını, nereden 
~, Oereye gideceğini bilmiyor 

ti,..': Can 
:O"'l(lir ı> §ey, Sait amca! Sen de 

~kadar beni anlayamadınsa 
\1 anıaz .. 
ı~~ U kudar ic:kf'l~ine ya· 
•ıc;en 'M 

r §il ' ehmedın içine ufak 
"llhe · ·~ gınnı tı. 

l (\~ Saıt kaptan da "mi lici .. 
~ ~ arak kendic:ini tongaya 

•· lhtrı k ı tho·<lu' , r • • 
;\tQ cı) a 'J :ıdıler. 

Çamlıcaya doğru çıkıyorlardı. 

Mehmet bir müddet süküt et· 
tikten sonra, etrafına bakınarak 
sordu: 

- Sadrazam Ferit paşa neden 
Anadolu ile uyu~nıyor? 

- Bunu anlaınıyacak ne var: 
Ferit pa53 padişah taraflısıdır. 

- Ya Anadolu? 

- Anadoludaki yurtseverler de 
memleketin istiklfılini kurtarmağa 

çalışıyorlar Anl<ışmalarma im· 
kan yoktur. 

- Dü:.man kuwetlerı Anadolu· 

Mehmedin şüpheleri biranda 
zail olmuştu. 

Araba Çamlıca yokuşunu çık· 
mış.. köşklerin onünden gcçmeğe 
başlamıştı. 

Mehmet etrafına bakındı: 
- Mahut köşke gelmedik mi? 
Sait kaptan yavaşça ba~ını sat· 

ladı ve yolun sağ tarafmda eski 
boyalı bir köşkü göstererek gülüm 
sedi: 

- I~te burası. 
Biraz ötedeki sokak~n başında 

arabadan indiler. Küçük bir mahal 
le kahvesine girdiler. 

Mehmet heyecan içinde titriyor· 
du. 

Sait kaptan iki kahve ısmarladı : 
- Ortalık kararıncaya kadar bu 

rada oturalım. 

- ~if mi yapacağı: 
-Ev~ 

- Bu gece bu işi görebilecel,ri· 
mizden emin mi~in. Sait kaptan?. 

- Bu, bir tesadüf mesele:'idir. 
~umt Eğer vaziyet müsaitse, ar 
ka bahçeden içeriye atlarız. Ondan 
ötesi kolaydır. 

- Nöbetçiler nerede oturuyor· 
lar? 

- K~ ön cephesindeki oda· 
larda. 

Ortalık bir hayli kararmıştı. 
Mehmet sabır<:ızlanıyordu. 
Sait kaptan kalktı: 
- Haydi, yürü bakalım. 
Kahveden çıktılar. 
Loş bir sokaktan ı:!eçtiler. 

Mehmt't dakikalar geçtikçe heye· 
canlanıyor, yeni ümitlere düşüyor · 

du. Zavallı Melunetçiğin bir tek e· 

29:1,553 kilo yulaf veya ıı.rpa kapalı zartla ek itmeye konmu§tur. tha· 
lesl 6 11·~0 çarpmb:ı gUnU sa.at 16,30 da tzmırde Bornova.da askert aatm 
alma lcom.lsJ.onundn yap:ıacaJ<t.r Yulafın beher kılosuna 7,:i kurug tfy~t tab· 
mln eıl~tlr. Yulafın ilk tcmı ıtı 16i:i2 lira. nrpnnm ilk temlııatı 1441 lifa· 
dır. lıLeklllcrln kanunt ves!kaınrıle tekllt mektuplarını ihale saatinden btr sa 
at evvel komisyona vermeleri 1286) (9060) 

*** 
.A.§aıl'tda yazılı mcvadam knpaıı zarfla ek&ıltmesi Çanakk.6lede 

murbeyde as!<erf satınn!Ma k<' IByonililda 7·11 040 perşembe gUnU sa.at 11 
te yapılacaktır. Tıı.Jlplc • ı kaı 1 veslkalarile teklif mektuplarını ilı&le aaa• 4 

Unden bir saat evvel komisyon vcrmelert (1312) (10157) 
Cina1 miktarı tutarı tcmlnntı 

Bulgur 
lıleşe kômUril 
Pirinç 
Lahana, 
Pra.ea 
tspe.nak 

kllo 
120.000 

l.000.000 
70.000 
45.000 
80.000 

100.000 

lira 
19.f'OO 
50.000 
24.500 
2.700 
f.800 

10 000 

llr& 

HS!S 
3750 
JA37 .,O 

:.!O:. .O 

o:l.60 
750 

*** 
1200 ton, ı::oo ton 1~00 ton iti ceman 5400 ton odun H dorl trıkıııtt" n· 

Jmma.k Uz re -00 ton mangal k!SmUrtı ayn ayn paz.ııı· ı:ı 11 tm alınaca.lttır. 
1 Pazarlıklnn 7·U·MO perqembe gilnU s:ıııt 14 te odun•ın 14,30 da kBmUrlln; 

Gellboluda Bolnyır Askcrt Sntmalma Komlsyonunds y:'!p .:ı 1.ktır. 

500 ton, fOO ton. 200 ton, 400 ton ton cenıan 1500 ton kuru ot ve 300 ton 
800 ton, 300 ton, c n. n <H)O ton ı :ım:ın pazarlıkla nlın:ıc:ıktır. Pazarlıkları 

11/11/940 pazartesi gUnU lrnru ot s:ınt 14,30 da B3man 15 tc Gellboludl\ Bo· 
laytr askeri s:ıtınalm k'>mi-n"'flnu-ı a rapıl:ıcnlttır 

2915 ton, 2U ton, 20 ton, uO ton ceıruı.n 85 ton gaz ve 400 ton, 200 ton, 100 toıl 
100 ton, cemaıı soo ton yulaf, kimyevi muayenesi ne 2:1 ton sadeyatı, 20I; 
tan.. 300 ton, COO ton. 100 ton caman 800 ton arpa ayn ayn pazarlıkla~ 
caktır. Pazarlıkları 7 11 ·940 pcrr;cmbe cıınu ıınat 15 te, gıı.z, 1ıs.so cıa ~ , 
ıe da. sadeyağı, 16,80 d:ı, arpa ~llboluda Bolnyır mıker1 satmalma konılsJiô" • 

D\IDda yapıla.caktır. 

100 ton, 200 ton, 200 ton, olmak 1.lzere cem.an ıroo txm fabrika. unu pazar· 
lı'k1a alınacaktır. Pıızarlıkl:ın 11·11·940 paurtem günU aaat l4 fe Gelibolu· 
da Bolayır askeı:'l ııatmalma komfsyonund:ı yapılacaktır. Kllosfıtıun tahmin 
bed.ell 17 kurugtur. 

150 ton, bulgur, GO ton nohut, 50 'o!'+:unı famlye, 30 ton pırinç, 20 ton 
kırmızı .ı.ıerclmek, 20 ton sabun, 20 l-'ı makarna, 30 ton yeşil mcrclmek 6 
ton ııeytlnyaC'J ayrı ayn pazarlıkla e.!h:ıcıı.ktır. Pazarlıkları 14·1HJ40 per§CP,1 
be gün.U as.at 14. te Gcllboluda Bol::.71r askcrl satmalmıı lrnmlsyonunda yapı
lacaktır. (1874) (108 9) 

lıt. Liseler Alım, Satım Komisyonu Reisliğindfn 
%haleden eoııra on~ gün 1'1Jlde mabaJ'lnde teallm Erzurum ll..ı için 

Ja4'i Ura tahmin bedellt 66 adet soba w 711S Ura tahm1n bede111 650 &det llO" 

ba bonmınun 6·11·1940 çnr§amba &1ln0 1a&t 15 te llaeler ııatmalm& komlayo· 
nu blnamıda ayn 1lct kalem olarak açık ekalltıneıert yapılacaktır. Bobalarm 
Ok teminatı 176 n borularm tem.inalı'" llradır. Şartname Galatasaray lise• 
11Dded1:. (lOllli) 

Harp Okulu Komutanlığından: 
1 - .l.f-.fıda yasılı oartıan lıalz okurlar, Harp okuluna almacaklardll'.ı 
A) Aııkarada bulunanlar doğrudan doğruya Harp okuluna Ankara bt 

1 ı ridnde bulunanlar bulundukları yerin aakerllk fllbelerlne mQncut 
edeceklerdir. 

B) Kayıt ?e kabul muamelesi 20-10-9l0 tan itibaren 31· 21. k!Dun • JIU 
tarih1ne kadar devam edecektir. 

t - Glri§ rıartıan 
A) 'l'Qrk rrkmdan olmak 
B) Llee bitirme ve olgunluk lmtlhamm -.emdi bıılmmıak. '> _ 
0) ram teıekkUllU askeri ınlıbl heyetten (Harp okuluna girer)' ~ 

sıhhat raporu aJml§ olmak. 
D) t8:2a yqmda bulunmak. 
ll)Dil'er p.rtlar askerlik şubelerindcı w Harp okul1mdaD ııtreDDr 

bDlr. (1880) (10197) j 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüs vüz kurusluklann tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan -onmo., yOz kuruşlukların yerine gümtl§ tı1r llralıklar darp ve ptyuaya 
ka.tl miktarda çıkarılmıı oldu~ntlaıı gümüş yüz ~uklo.rm 31 lklııctk.l· 
nun t941 tarlhinuen sonra ted3vülden koldınlmuı karn.rlqtmlml§tır. 

GllmtlD yüz kuruşluklar l Şubat 19tı tariblnden !Ubtı.rcn artık tedavW 
etmtyecek ve ancak yalnız Mal Bandıltlan De Cumhuriyet Merke3 Bıtnkuı 
şubcJerlnee kıt.bul edUebılecekUr. 

ıı:ıınde gümlltt yUz kuruşluk bulunantnrm bunlarr M.al Sandıklarlle CUm· 
hUriyet Merkez Bankası oubelertne tebdil etUrmelcr:I 11An olunur. 

meli vardı: Top kamalarını alıp 

Anadoluya götürmek • 
Yolda giderken kendi kendine 

dü~ünüyorou: 
- Ya, ben dönünceye kadar 

di.ı.şman Sakaryaya sarkarsa .. Ya· 
vu.z bey, oradaki kamasız .toptan 
nasıl istifade edecek?l 

f\iehmet azimkar bir g€'.nçti. Top 
kamasını ne yapıp yapacak, Ana· 
doluya götürecekti. 

Mahut köşkün arka bahçe inin 
dıvarlan dibindr durdular. 

Sait kaptan yava..~ dıvara tır 
mandı .. Bahçeye baktı. 

- Bahçe kapısı açık. Nöbetçi~r 
çama,rrıannı yıkayıp ipe sermis· 
ler. Kapıdaki nöbetçiden başka i
çeride kimseler yok • 

- Ne yapalım .. bekliyelim mi? 
- Nöbetçinin arkada~ları Çam· 

Jıcaya inmişlerdir. Kö~ ~dl Mr 
nöbetçinin muhafazası altında bu· 
luııayor demektir. Hemen kerlye 

(7025) (10216) 

atlıyalnn. 

Bu teklifi Mehmet de md:d 
gördü: 

- Atlıyalım, kaptancığıml :Bir 
kisiyi nasıl olsa haklanz. 

Sait kaptan, Mehmedin it:fmadr 
nı çelanek için, ya\'aşça ve ilk önce 
bahçeye atladı. Onun arkasından 
da Mehmet dıvam çıktt ve ıııees;z· 

ce bahçeye indi. 
İkisinin de cebinde tabanca 

vardı. Mehmet tabancasım effiıe 
almıştı. 

Açık duran balıce kapısının f\ra· 
bğmdan geçerek, köşkfin alt katın· 
da durdular. 

Sait kaptan: . . 
- Merak etme, Mehıriettiltin, 

dedi, nöbetçi viskisini önQne J16r· 
muş .• şu karşıki odada çekip durır 
yor. Arkada~lan, demin dediğim 
gibi, gemıeğe git.mi§ olacaklar. 
8ft ftnattan istifade ederde, hımıPıı 
zemi.Q katına inelim. 

(Deııam1 ımr ı 



Dünkü kupa maçındG 
"' 2&!2&2!5! 

a atasaray - Fe er 
kaldıla 3 - erabere 

Umumiyetle Galatasaray daha hakim fakat 
anlaşamamış bil' oyun oynadı 

. 
ıgıce 

Geçen lle.fer, lik karşılaşma.. 1 lırlerdi. Fa.kat belkı o zaman, 
Emda Fener daha fyı oynrunış, : fırsat bulabilecek bu cenah ı.ln 
fakat galibiyet golü çıkaramıya_ bırçok şeyler yapabilirdi. 
rak sa.hadan 1 • 1 çıkmıştı. 

Bu sefer, dUnkü kupa ma<;ır . 

da Gala.ta.saray rakibinden dr. ha 
iyi oynadığı halde 'bütün O} un 
esnasında. galip vaziyete geçe. 
meden nihayet müsabakayı 3 . 3 
berabere getirmiştir. ' 

Dünkü oyun çok sür'atli g~. 
ti. Fakat şurn.smı da kaydetmek 
I!znndır ki bu sür'at ni.sbetinde 
de faufü bol bir oyundu. 

Birinci devre Galatasaray o. 
yunun muhim bir kısmını rakip 
yarı sahası içinde oynadığı hru. 
de, ancak 1 gol yapabildi. Buna 
mukabil, 3 • 4 düzgün iniş yapan 
Fenerliler 2 gol kazaııma.smı bil. 
diler. 

Bu devre Fenerliler, art& ve 
sağ haflarmı, Boduri ve Gündü. 
zU bir gölge gibi takibe ta.hs'.s 
etmeseydiler da.ha açık bir o • 
yunla sayılanın ziyadeleşti.rebi. 

Bu devre sahanın en muvaf. 
fak oyuncusu bek Faruktur. Ka. 
lesine emniyetli vaziyette oyr a.. 
madığı hal<ie çok gür.el çalıştı. 
Bu devre Fenerbahçe sağ cerıa. 
hı ihmal etti. Galatasa.rayın da 
aynı cenahını ihmal ettiği gibi. .. 

Gündüz de, önüne her çtkanı 
birer }>irer atlatmak inadı va--. 
Bu vaziyet, bUtün Fener mUdr. 
faasmı başına toplayor. \"e ta.. 
bil top aradan fırlayor. Ha.!. 
buki bu vaziyetlerde şut kolla. 
ya.n Seliüıattinin önüne tliişe<:t.k 
paslar çok tehlikeli olabilirdi. 

Bu devre Galatasaraylılar soL 
dan yaptıkları hikumları kale 
önünde ortaya intıkal ettirece ... 

1 
!eri yerde kaleyi o taraftan ar.'-. 
yan öldilrdüler. ı 

Galatasaray uzun müdde~ 1'1'· 1 

kip yarı saha içinde oyna.rnasma. 

Grek o -Romen güreş birincil'kleri 
Döa a şam BeyoQJu Balkevlnda başladı 

MÜSABAKALARA BUGON DEVAM EDiLECEKTiR 
Tilıkiye Greko·Romen gUreo hl· 

rlnciliklerine dlln a.k§am Beyoğlu 

b&lkbvi ııa.lonwıda baelanmıatı:. 
Muhtelif mmt.'.llmlardan 78 ~ 
dnbı tsttrak ettiği milsabrumtamı 
blıincl devre gtlreJlerf 7?. ktloya 
kadar yap~ lıugUıı de saat 14 
den ltilmren mUMbakalara devam 
ecUlcc--ktir. 

56 K1LOı 
Sami (Seylwı) - lmr1'11 .(A 

kara) yı tuı:ıa. Ahmet (Balıkf'E..r} 
- Nasuh (E!ldşohlr) i tuşln, Ha
lit (Ankara) - M~hmc! JJJ. (St
VM) a sayı hesabile, Recep (b
mlr) - Mehmet (Ankara) ya ,. 
yı ile, Sı:>za! <Kocaeli) - Sülf'~ 
man (Ka}'1!eri) ye sayı hetııab , 
Şefik (İzmir) - HUsamettln (Bıır 
sa) ya Jttitakla galip, Kemal 
(Trabzon) - Emin (İstanbul) a 
tuela, Nac:l (Konya) - ~lıı 
(Faişehir) e ~a galip, 

61 KiLO: 
Ahmet {Bursa.), Tnren (Tralr 

llOD) a tu§la, Mustafa (Anknra), 
Ukir (Kayseri) ye tuşla. Niyasl 
(Kocaeli), Neşet (Samsun) a tq
la, Kenan (Edirne), Kadir (Seyı. 
han) a tu§la.. Halil (İstanbul), Der 
'riş (İçel) c tuşla, Muzaffer Seven 
(bmir), Muza.trer <lzmlr> e aayı 
hesabile, AlJ (Ankara), Musa (Es· 
Jd§ohir) e tuşla, Cem.al (Ankara), 
Tuğrul (Konya) ya tuşla, Manol 

\J\TLEH1NİN EN'VAt'\ • 
v \' , .... ., 

(İl'ltanbul) Faruk (Slvıuı) ıL tuela. 

6ll KtLo: 

Adil (Bun:a), !mnail (Seyhan) a 
tuşla, Mehmet (Kocaeli), Fethi 
(Ankara) ya tuşla, Bekir {h.mir), 
Zekeriya (İçel) e tuşla, Şevki (Si.· 
va.s), Siret (Konya) ya tuşla, tt· 
r.et (İ.stanbul), Ahmet (Balıke
sir) e tuşla, Yıışnr (An.kara) Sa· 
lft.haddln (Eskişehir) ~ tuşla p· 
Hp. 

'1t Ktl.D: 

Ali (Edirne) Nmi 'T.nıb:.an) a 
tuşla, Aziz (Ankara), Rahim 
(Bursa) ya ekseriyetle, Ahmet 
(Konya), Kemal (İçel) e tU§l~. 
Şaban (Sivas), B!!ıı!len (KocaeU) 
ye lttl!D.kla, Ahmet (İstanbul), 
Zeyyad (h.mir) e ııayı hesabüe, C9· 
W Atik (Ankara), MUkrlm1n (Kay 
sen) ~,re tu;;la, Mehmet (İstanbul), 
Muatafa (Eskişehir) e itt1fa.k1a 
galip. 

Galatasaray - Beyoğlu
spor yarın karşıla§ıyor 

Yarm Şeref stadmda Gtı.latau.· 
ray ve Beyoğluspor A ve B ta.. 
knnlan arasında husust bir mnaa.· 
baka tertip edilmiştir. 

Besiktaşı 2-1 yendikten sonra., 
lil.:tcltl gUzel vaziyetln.ln !bir teu· 
dllf e!erl olmadığım ispat eden 
Beyoğlusporlulamı ya.nn Galata.. 
sarayla yapacaklan maç merakla 
beklenilmektedir. Hava mllsaJt o· 
lursa güzel bir spor gtlntı ceçlr&. 
ceğimlt şllphı>sizdir. 

31.10.940 Perşembe 

rağmen yerleşmiş bir manazr. ı ıskalaymcn. top hafif bir islıka 
arz.edemedi. Fenerliler üstün va. met değiştirmesiyle bomboş k 
ziyete geçmediler. 1''akat goLe lenin çcrçevcsınden kurtuldu 
nticelenl.!n hücumlar çok dü z. Sarı • Kırmızılı muhacımlar bt 
gündü. Hele Esa.chn fıikikten Hı na yetışip kaleyi bulamadılar. 
zırı avlaması gü7..eldi. Oyunwı iyiden iyiye karanlı 

İkinci de\TO oyun daha seri ğa rastııyan son 15 dakikası oı 
başladı. Daha ikinçi dakikada dukça sert ve faull"i cereyan e 
süratle müdafaayı aşan Melih, ti. Bir ıı.rıı.hk Galatasaray s 
kalenin hemen dlhinden, Fe.nıe • açığı :;ahada hasım oywıcuları 
rin üçüncli golünü yaptı. Hızınn ı dan yumruk yememek için k: • 
yerine geçen Fuad bu gole m · . mak mecburiyetinde knldı. 
ni oln.nıa.zdı. ı Ve: 

3 .. 1 ma.ğll:p vaziyete d~en j Hızır (Fuad) - Salim, FanL1 

Galatasaraylılar, nk!;l şansları. I - Musa, Han, Aşfak - Ha.kk 
na isyan edercesine, eski giınıc. (Barbaros), Selahattin. Gündiız . 
ri hatırlatan bir enerjik oyuıı 1 &duri. Gazenfer (Recep) d ı 
tutturdular. l müteş.~kkil Galatasaray taknnı. 

Ve, mütemadiyen, tam 20 dn. 1 Nuri - Orhan, Mu?.affer -
kika Fener nısıf sahasında ceu.. Ömer, F..sat, Lebib - Fikret 
yan eden oyun esnasında Sem.. Y~ar, Melih. Niyazi, Basride1 
hatlin ve Barbaros tarafından rnU~ekkil Fener takımı karsı 
birer gol çıkararak vaziyeti 3 . 3 sında müsabakayı 3 . 3 beraber 
şekline soktular. Jikle bitirdi. 

Bu arada iki muhakkak go1. Galnt~rayda sahasızlık bil 
lük f:m:ıat da kaçırdılar. Bu dev. yük ~irini göstermektedir. T • 
renin fevkalade hir \'Olesi, direk. kmı geç:en seneki derli toplulu 
leri sıyırarak avuta çıktı. Ve ğmıu daha uzun müddet elde c 
Selahattinin bir şutuna yumruk. 1 d~yeceğe ben"Y.er. 
la çıkan Fener kalecisi yumruğu Sacid Tugrul OGE'J 

Futbold ~Festival 
Matbuat takımı - ener ekaütleri maç 

Müsabaka 1-0 ~'1 atbuat takımının 
galibiyetile neticelendi 

Tekaüt takımları silip sUpi.ır. vardır: ,~ 
mekle meşhur matbuat takımı, Kendilerini onar dakikalık n. 
dün Galata.saray • Fenerba.hÇı~ , devre üz.erine ayar etmiş olaı. 
maçından önce Fener stadında, Fener tekaütleri, 10 dakika g('I.. 

Fener tekaUtlerl ile bir karşıla§. çip de devre 20 dakika sürdilğ ' 
ma yaptı ve bermutad kazandı! için öfleyip pUflemeye başL'ldı ~ 

··zun zamanıda.nberi munta. lar. Ve bir aralık sahadan tama 
.r.a.ın antrenmanlarla istimi ür.e. 1 men silindiler. Artık onlar topu 
rinde bir halde buhma.n takını., 1 değil. top onlart arllm<ıya bnşla. 
dün, hiraz fazla çalnn yap. dı. fı:t" Mnt 1>11nl t..1.kt~ıt bu va 
mast yUzlinden fazla gol yapa.m '• ziyet te bir rıJ·ib(: fo:zlu gol. at. 
yarak T"".ıt"T 1. O g:ı.J'p bitirdi. ı mayı s portr· cnlH: asa!ctine yı. 

Fak"t ncti('enin 'böyle 1 • O o. , krı;tıra ·'1<ı•~ 1fjt i ı.; in (l • 0) laik. 
lu.c::urıda hir af;ıtl<'t his..<\Csi de tifa et~i. YC"l -;3,, ,. 

Baş. Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarinızr 

derhal keser 
l~bmda günde 8 kqe alınabilir. 

TAKJ.f'n,'P;RINllf.:N SAKININlZ. HER \'ElWE l'ULf.TI RUTUL:\Bl 

ISRARIA tSTEYl:StZ 

1 tan bul eeted lyest 
ııanııarı --

Balnt at.6lyeslnde teraküm ed:ın 6 ton hurd:ı. demir nçık nrttınna ırure 
Ule satılacaktır. Tahmin bedeli 240 llrn ve ilk tl.'mlnatr 18 liradır. Şarbıamı 
zabıt ve nıuıımeıa.t mUdUrlUğU kal('ıaindc gorülec~l<tir. ihale !Hl ·940 aah 
gllnti aıı.at 14 le dalın! cnctimende yapılacaktır. Taliplerin ilk tcnılnat makbw; 
veya mektııplartıe !hale gUnU mu&\ ,·en saatte daimı P.D"llntı>nrlP. t>ıJlunma· 
lan. (10000) 

• 
Böyl~ bi evı 

s·zE 
in müsa-

bakası kazandırır 
------------------------........ ------------1 - lük~llcf bir ev· HediyeıerımiZ 

2 - Bc.:t kişiye Ud yib Ura nakit.. ~ 
3 - BU ld!;ilye 20 llralık pardösü almak bakkıD1 

urt .eftl' 
4 - hd 'ld§lye 15 er liralık pa.rdösll alm.aJi lıakkJBI ' 

ı.arı. 

5 - Beş kişiye Rab~rın 'ICn<'llk abon«'ISl-
6 - ~ t.lşlye Jlaber'ln Ilı aylık abonefd. 1 
7 - Kaznnıııılarılun ı;:crl knlanlnrn nıulıtellt hrcll, ~' 

Müsabakamız nasıl olacak: 
· oıtf 

HABER, hedlyeleriın.l.zt kazanacak okuyucularun aeçtn:k ııJ, bit 
re 10 Birinciteşrin 1940 - 10 Blrincit.eşrln 1941 aııı.ıunda, ~c 
sene içinde biribirinden cazip ilç müsabaka terthı edccektJrı 

Birincı müsabakanın bqlnngıç tarihi: 

1 - Mart 1941 
lkincl milBabakanm başlangıç tarihi: 
1 - Mayıs 1941 
üc;ılncü müsabakanın başlnngıç tnrihi: . 

1 - Ağustos 1941 . ]cart 
Bıril:frinden kolay ve blrlbirlnden cazib bu Uç mtısab:U " 

tştiralt edecnk okuyucular hal vnrnknlarmı zv.rflarmdnn kaP 
mühurlenmış .zarflarla idarehanl mlze tevdi edecekler~· aııeden: 

Yukardaki hedıyelerimiz bu Uç milsabakrunızı dogrtı h hııı'l 
ler nı-asmda, umumi bir yerde G ncı Noter Galip Bing5l'Un 
nmda çekilecek hir kur'a ile t evzi edilecektir· teın&-

MüsahnkalanMır. devam ettlğl zaman içinde ve t5renl~ B rn' 
li atılacak binaya bu kur'a ıle ı-ahip olacak okuyucumuz ~ nde dY 
liyP.t fiatını 15-18 lira gibi aylı. takl!itlcrle 20 22 ve bel 
ha fazla ı:ıcnede ödiyecektir· nU1 bd' 

Bu o demektir ki, 20-25 lira kira getirmeye mUtehaJXI z bOro 
lunacak ola'! böyle bir b!naya eahip olacak okuyucuınu ta~ 
taksitini ôdediktcn sonra ayda en az 10 lira dıı. kazançlı çı 
tn·. ıAlt&1' 

HABERlıl bu teşebbUsU ok yucuları arasında umduğu1 
8
birlt90 

uyandırırsa, bu her sene tekraı ' anacak ve senede bir d~· 
0

1tuY1'' 
ev yapmanm yollan aranacak; bu suretle he.kild H.A.13 ahali~ 
culan ktsa bir zamanda, !stanbıılda, bir de HABER ın 
teşekkUl ettiğfae şahit olacnklardır. • el• O-

HABER - Okuyucularının gazetesı !r'ııwi
kuyucuları iÇin hiç bir fedakarlıktan çekiP 
yen gazete yine HABERdir. dlltkatte 

Birkaç güne kadar neşrine ba.şlıyacağımız plı\n~~•~ bildY 
gözden geçiriniz ve neticede bize hangi planı bcğena.ıö........-
r!niz ! 

Merkez.!: Bahçekapı; ŞubeJerh Beyoğlu, Iinrakl>y, Kadı1dS1• 

12.33: MUzık. ı 2.M: Ajans 1:!.!l~rlert. 

13.05: MUz!k, 18.20/H.OO: Mllzfk: Ka • 
rı;ık progrnm (Pi.) 18.00: Prognuıı 

ve m~mlPkl't ıı :ınt B)'lln. l ~.O:!: Ktt 
zlk: Radyo caz orkestıaaı, (İbl'&hlııl 

özgür ldnresinde), 15.40: Mllzfk, 19.lf: 
Y~zflt: Çigan hnva!'in CPI.) lt 80 : 
Mc-::nleket saat aHın, vı• ıı.jana lıaber. 

leri, 19.45: MUzU: : Fasıl beyeU. 20.l '5 
Radyo gnzol.c.s1, 20.<5: .MUzlk: Sevij 
mıo parçalar 21.00: MUZik: Dlnlcytci 
istekleri, 21 30: Konuşma (Sıhh:ıt .sa-

Bayram günleri açıktır --
....... mml!!m ..... 111E .. 111~~!l211cm• ~ 

'~-- -w= wm+ 

8fYOGLU:İ/TlKLRL CAD. 324,A. 
erıo6tu:inil<LAL CRD. 232. l ati), ıı.45: Mfü•Jk: Radyo ork~. 

22.SO: Memlekf't sa tl nyan, Ajllfll.l 
I hııbe.rleı1, 2:?.45: M.U7Jk: Caır:bnnd ıPıı 

23.25/ 23 :.o. Yarınki proıraw ve ka 
ı panış. 

Devlet Denizyolları işletme 
unıum müdürlüğü ilanları 

Cemilerimızde l'iO llnı ve 140 !ıra UcretlJ doktoriuklar mUnbaldlr. 
8M6 sayılı teadül kanunu hUkU ıleri mucibince bu ticretı alnbilccek ev· 

Şirketi Hayriyeden: 
dl gnnıcr cıırtfe

Bayramm O'çUncU günUne mOsadlt Pnzar gUnU a 
sının tatbik olunacağı saym yolculn unıza Ulın olunur. 

ııatı haı.ı Qla.oları.n 7·teşrlnisani·9to gtlnilne kadar !deremiz zati~leıi müdür· ı.;~;~~;;~;.;~;;;~~JS~m~~~C:::i::Z~~~., 
hlğtlne blltan veımtkilc birlikte mürncaatıal'l. (10375) l ~ 


