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Aııkan (Hususi) - İkbsod V•kiletl, ı. 
esnasında vaki olan kazalar, meşgul olunan 
iş :ı-üıünden mhur eden hastalıklar ve kadın 
amelenin doKum ,.e anahk vaxiyetile alaka.
dar olmak üzere içtimai sicorta kanunu 18-
yihası hazırlamıştır. Liyiha ~fecli~ tevdi 
edilm~Ur. 
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harb bqlıyan Yunanistanla İtalyanın karşılıklı variyetlerini ı~teren harita - Aralarında 

• flllıanlarda ..--M-ı"l-l"ı _$_e_f _.., 
"ılıyan harb 

!k;' üçük Yunaniıtan, bir Du"n 

İtalyan ve 
Yunan harbi 

~ takım bahanelerle iıtik• 
~"«~ . l~line tecaviiı edilmiı ,eref 
;'.'ti 1 •çıtı, evvelki sabahtan-

gece baloya 
verdiler Harb şiddetlendi 

Atina 30 (A.A.) - Yunan ordusu 
ytikECk kumandanlığının U!bliği: ~~~· ile barb halindedir. 

~o._ lı~ nüfuslu ve eli silahlı 
\f'-. ~ıze karıı kendisini mü
~Çııı elini derhal kılıcına ıö

eddüd elme!J'İf olan 
tlc bu kahramanca 

~ih·'1İndeki manayı, hayıiyet 
:;ııı~ ~"! İnsan çok iyi anlar. 
l\ıu U •çıtıdir ki, ltalyan teca
ıı,,, l'··' 'Yunan müdafaa karan
~~tk •atandatlannca nasıl 
llh1~kedilnıiı olduğunu izaha 
~İtı. beyhudedir. • 

~... r .. hadiseye gelince; pa • 
ı;':ıı,~ tunü, aabah karanlığında, 
j'.\l)llıı dlıık - Yunan hududunda 
"'h '" eli ile yakılmıt olan 
~~h:l'li, mihver politikuının 
;:"11•"1 latki Avnıpuile daha 
~~"tıı,, • ne aibi emeller peıinde 
~ t u artık iyice aydınlatmıt 

d,. °'ektir. Mihverin bura -
t . 

~i ~ 'i eni nizam adındaki aa
'I~ il,· lıaadi hakimiyetini bir 
~loı; \' 1 kuı. vurarak tesiı etm~k, 
~~<>ıı~">ıatanı itıal ıuretıle 
· "'lt1 ~'Yı çember içine al· 

~ , .. ~ lıu iki memleketten bi· 
t,,·'~iııd ••keri hareketler ve 
~ l>d, d _aiyasi tazyikler neti
\.:. ~d· •ııılmalar vuku buldu
t~ "de, kendi marifetile it 
~~dt•t.irilecek bükômetleri, 
~~P, ~kı .Lava! hükumeti gibi, 

:• k~;~ırliiiinin unsurlan ro
~, 

0 
nrnak, 

,'..lct lı ıaman, bu ıütunlarda 
!il, 

1 1llııetmiı olduğumuz, '1 ...._ n h taarruzuna ıeçmek, 
\ ~ '• u hareket, umulan fay· 
~ ~,i"•• .. , esaıen kendine 
\ oıııı l•tistanla temas ha11l 
'Ilı d, 1 '•.bu devletin istekle
llıL ~tıı.İ·""~ ediyormuf görüne
t0•k h "'Yellerini tahakkuk 

g~ iııık· uıuıunda ıôndikinden 

~' •nlar bulmak s·· , 
l , UVeyti bu yoldan zor-

~ ..... "1 
~> 1 f "" ve Cebelüttarıktan 
1\ tl!ııı,~ tİkine mecbur olmall 

ı""ktaı lnailiılere Akdenizin 
l~ı.-... ıı.'"n~a taarruz etmek, 
~"'i lı-d~ llyasi - askeri faali
lıi~'-~ I> lleleriıı mantığına uy• 
1ı..:il. ... ı,''Ça parça veya toplan 
\. ~d.. • 11na koymak tasav• 
I;~ <\~ 01duğunu tahmin eden
Sı"'h,,."h İle lıalyanın on beı 
~d•k; 1d d;:-am eden tecavüz
'.\, .. •• ..\•aıımez usulü dikkate 
I~~ ~. lmanyamn bu ıelerki 
~·''~• ~ haberi olmadığı riva-
1\;dıltç, ~· taarruz tevkif edil· 
~ ~kl~tı '"•nmamıı olurlarsa 
")'ııı1.,,"'uhakeme tarzında da 

._~~'t.k 't olurlar. l\"'•k hpınak istemekle ya
~ ' ı..,,, ~•aındaki mesafe hem 
~"'toıı.,d• •ngellerle doludur. 
··~· ~ ııı~ı en biri ve birincisi 
~. ııı; ı.' •tinin . t"kl<• h"" 1,'d" •o~ ıs ı "' ve ur· · ı:!'· lo ına •zmi olduiunu 
~liı' •ır., n~tadan ııelen haber
~ )''d • <e vadedilmit olan 

hUcı· •ınlarının gecikmiye-
ltıtıeı,ıedir. Hatta bazı 

Ankara 30 (Husıul} - Bti> Uk 
b-.yramuruz münaKbetile Cum
huril'rt Halk Partisi tarafından 
dün akpm Ankara Pata..~ta verilen 
suvare ('Ok parlak olmu~tur. 

Mlftt .. f i .. met ln•ınü ttfıka
larile birlikte a.aat 22 45 te . U\-a

reyi te rif etn11 ler ''e alkıtlarla 
kı~ılanm13lardır. 

Ankal'anın mi"Aftri bulunan Ge· 
o•nl Smlt de baloda haru bu -
1unmu$fur. 

Ağır ve hafif topçu kuvvetJcrile tak
viye edilmiş kuvvetli dÜfman kıt'aları 

mevzilerimize hücum elmitlerdir. 
Kıt'alarımızin hareketi, önceden J.espit 
edi.lmif plıi.n dairesinde vukubulmak
tadır. 

Garbi Makedonyada vaziyet değiş

memiştir. 

General Metakıaıın 
orduya meıajı 

Şehrimizdeki 

Atina 30 (A.A.) - Elen Başvekili 
General 1.letak...qs, hududda harbeden 

bir Yunan askerlerine atağıdaki mesajı 
göndermi.ş:tir: 

Alukadde.s memleketimizi ve toprak-
larımızı müdafaa ettiğinizden dolayı 

Yunan Prensi 
Y • t "tt" l !riıe en hararetli tebriklerimi gönderiunanlS ana gı 1 yorum. Vatan sizinle iftihar etmekt.!-

Şehrimiule bulunan Yunan prensle- dir. 
rinden Petros. askeri vazifesine iltihak Adlarınız Morathon kahramanları ve 
etmek üzere dün Yunanistan& hareket diğer harb kahramanlarının adları 
etmiftir. yanına altın harflerle yazılacaktır. 

ihtiaaı erbabının ileri sürdükleri 
fikirlere bakılırsa, lıalyan teca
vüzü, lnıilterenin bu devlete 
kartı JBrki Akdenizde daha mü
eaıir olmuını kolaylatlımıı,, ve 
hiç olmaua bu denizin iki büyük 
rakibini birbirine daha çok yak
lattırmııtu. 

Silihlanmız sayesinde, şerefi her 
zamankinden büyük yeni bir Yunanis
tan doğacaktır. Bu mücadelede Yuna
nirıtan yalnız değildir. Düşmanı mah
vediniz.. Zafer sizindir, zafer sizi bek
liyor. 

Kıbrıs Yunanlıları 
Anavatan için harb 

etmek istiyorlar 
Kıbrıs 30 (A.A.) - Kıbrıstaki btitün 

Yunanlılar anavat.an için harbetmek 
arzusundadırlar. 

Askere yazılmak istiyen bir çok Yu
nanlı, dün, Kıbrıstaki Yunan konsolos. 
luğunun önünde toplanmıştır. 

Ellerinde Türk, Yunan ve İngiliz 
bayrakları taşıyan nümayitçiler Kıbrı
sın .sokaklarını dolaşmışlardır. 

Diğer taraftan Yuroslavya, 
Yunaniıtarun mukavemeti lıınl
dığı takdirde, ona vaktinde mu· 
avenet etmemit olmanın ağır ne• 
ticelerine katlanmak ızhrarında 
kalacaiını pelı yakın bir tehlike 
halinde ıezmeğe baılamıı olma
lıdır ki, ajanı telııraflannda Yu· 
ıoı1av hariciyeai ile milli müda
faaaı arasında rörüı ayn1ı1<ıarın- General Papagos kara 

orduları başkumandan. 
lığına tayin edildi 

dan ve memleket efkin umumi· 
yeainde de tiddetli akıülimel -
!erden babıolunmaktadır. Bal • 
kanlar ıulhuna liyılı olduiu lııy· 
mel ve ehemmiyeti vermeği ber
keıçe pek iyi bilinen Türkiyenin 
bu vaziyet lıarııaında ne dütiin
mekte olduğunu tasriha lüzum 
yoktur. Nihayet, b&diıe bir Yu
nan - lıalyan ihtiıafı olmaktAn 
çıkarak daha tümullü bir mahi
yet alacak olursa, Sovyetler Bit· 
lijjinin methur sükutunda devam 
edeceği de ıüpbelidir. Fakat, 
mihver devletlerinin taaavvurla
nna aid tahminlerde de olduğu 
ıibi onlan önliyecek ~dbirlere 
aid tahminlerin tahakkuku dere
cesini de bize zaman göstere • 
cektir. 

Pek uzak olmıyacak olan o 
zamanı bekliyerek lnıili.ı Bat -
vekilinin beniiı harb kabineıi 
azasından iken ıöylediği nutuk
tan fU cümleleri babrlıyalım: 

Atina 30 (A.A.) ~ Dün çıkan resmi 
gazete General Aleksandr Papagos'un 
kara ordu1an baokumandanlığına tayin 
edildiğini bildirmektedir. 

ingiliı yardımı 
İskenderiye 30 (A.A.) - Röyter; 

Yunanistana yapılacak İngiliz yardımı
nın tümulü ve Akdeniz: filosunun ha
rekatı hakkında en sıkı ketumiyetin 
muhafazası zaruri ise de, İngilterenin 
Yunanistana verdiği garantiyi tama
m.ile yerine gctlrmeğe karar vermi, ol
ması burada büyük bir memnuniyet 
uyandırmıştır. 

Esasen donanma şarkt Akdenizdekl 
vaziyetin inkişafını uzun zamandan
beri takib etmekte ve her türlü ihtima
le haıırlanm1ş bulunmakta idi. 

Avrupa hattı 
işlemiyor 

cBitaraflar kendilerini müdafaa Yunan ... İtalyan harbinin baıılama~ı 
mecburiyetinde kalacaklar, fakal üzerine Avrupa ile trt?n nakliyatı ta
tecavüz kartııında kuvvetlerini man-ıen durmuştur. Üç gündenberi Yu
birlettinnezlerıe, birer birer av- nanistan hududundan hiçbir tren gel
lanacaklardır.» Hakikaten, ıulbu memiftir. Konvansiyonel treni de U· 
muhafaza endiıesini bir mi~tik ha· runkOprü ile İstanbul arasıknda jşle~ek 
· · · d k tedir. Dün akş..'lm kalkan onvansıyo-

hne getirerek Y.erlerın en ıp~r- nel ile Yunan tebaasından birkaç kişi 
damıyanlar, nihayet sulhla bır- U un1c·· .. ·1ın· ti Bunların elle-• d' • "ki.il . . d ah z opruye gı ış r. 
hkte ken ı uh • ennm e m • rindeki pasapartlar muntazam olduğu 
volduğunu 1tÖrmüılerdir. j için Uzunköprüden Yunanistana geçe-

Nuuhi BAY D AR coklerdir. 

Yunan • İtalyan 
harbi baska 

' 
memleketlerde 

nasıl karsılandı? 
' 

~ofrada ~-.-
sorya 29 (A.A.) - Röyter: ihtiyat 

tedbiri olmak üzere, cenub hududun
daki Bulgar kıtaatı takviye edilmek
tedir. 

Bulgar Başvekili müteaddid defalar 
kaydetmiştir ki 1 BulgRristan, komşu
sunun müşkül vaziyetinden istifade 
etmek fikrinde değildir. Fakat Bul -
garlar, Egede bir mahrec elde ebnek 
hususundaki istekleri üzerinde şon 

hadiselerin nasıl bir te~ir yapacağını 

merak ediyorlar. Hadiselerin aldığı 

cereyan, Sofyanın resmi mahfillerin
de hnyrct uyandırmıştlr. Çünkü Yu
nanistanın İtalyan mutalebatına mu
kavemet etmesi hiç de beklenmiyor
du. Hi.diselerin Türkiyede yapacağı 

akisler ali.ka Ue beklenmektedir. 
Bulgaristanla Yunanistan arasında te
lefon muhabereleri bu sabah saat ye
didenberi kesilmiştir. Bunun ıçın 
Yunan - Arnavud hududundaki mu
harebelere dair pek az haber alına

bilmektedir. 
[Arkası sahife 3 •Ütun 2 de] 

Edirnedeki geçid res· 
minde Bulgar kuman· 
danları da bulundu 

Edirne (Hususi) - Cumhuriyet bay
ramı şehrimizde büyük teı.ahüratla 
kutlanmıştır. Büyük geçid resminde 
Bulgar hudud alay ve tabur komu -
tanlan, zabitleri ailelcrile birlikte ha
zır bulunmuşlar ve öğle yemeğini E
din1ede yemi~lerdir. Geçid resminden 
sonra Atatürk an1tına, şehidliklere çe
lenkler konulmuştur, 

Oniki ada 
bombalandı 

Londra 30 (A.A.) - Amirollık ta
rafından ne~redilen bir tebliğde, 12 
adada Stampalya merkezinin Akde
nizdeki İngiliz: donanmasına mensub 
tayyareler tarafından muvaffakiyetle 
bombalandığı bildirilmektedir. Bu a
dadaki tayyare üslerinde ha~ar ika 
olunmuş ve şiddetli infi18k1nrın \'U -

kua geldiği müşahede edilmiştir. İn
giliz: tayyareleri bu hücum esnasında 
hiç bir zayiat vcrmemi~lerdir. 

Bir Fransız Generali 
hür Fransızlarla 

beraber 
Londra 30 (A.A.) - Fransanın mağ

hlbiyetinden evvel Som.ali'deki müt
tefik orduların komutanhğ1nı yapmıt 
olan General Gcntilhomme Londraya 
muvasalat etmiş, hür Fransnların u
mumi karargi.hını :ziyaret etmiştir . 

General (i('ntilhomnıe Frnnsı:ı.ların 
reisi General De Gaulle'e iltihak etti
~ini bildirmiştir. 

Yunanistanın Moskova 
elçisinin ziyareti 

Moskova 30 (A.A.) - Yunanistanın 

Mo~kova elçisi dün Hariciye komi -
serliğinde birinci komiser muavini 
Vichynski ile görüşmüştür. 

Büyük 
• 

sevınc 

bayram coşkun bir 
İçinde devam ediyor 

Dün çok 

mekteh-
Taksimde yapıl an geçid resmi 

parlak oldu. Bütün kıt' a1ar, izciler, 

liler ve birlikler büyük bir intizam içinde geçtiler 
İki gündür en büyük bayramımızın 

sonsuz sevinci içindeyiz. DUn sabah, 
daha gün doğmadan hemen bütün halk, 
bağrından çıkartıp yetiştirdiği aslan 
Mehmedciği görmek, onunla ve bir• 
birlcrile bayramlaşmak için sokaklara 
dôkülmü};'tÜ. İstanbullular, tehrin her 
isti.kametinden Taksime ve geçid res
mine iştirak edecek kıtaatın geçeceği 

yollara, sonu gelmiyen kafileler halin· 
de levc fevc akıyorlardı. Nihayet. taf
sil.itıru dünkü cHakikat• te okuduğu
nuz gibi, Viliyetteki merasim bittikten 
sonra ııra geçid resmine gelmişti. Bü
tün kıt'alar daha evvel, kendilerine ay
rılan yerlerifl almış bekleyordu. Koca 
Taksim meydanı daha fazlasına imkin 
olmıyacak kadar kalabalıktı. Meyda
nın etrafını çerçeveleyen yük.sek bi· 
naların bütün katlan ti. damlarına ka
dar insanla dolu idi. 

Saat tam ll Vali ve komutanlarla 
resmi zevat trübündeki yerlerini al
dıllı.r. Yağız bir subay Vali ve komu
tanlara meraaimjn başladığını haber 
verdi. Biraz: sonra bando, merasim tri
bününün karıısında yer alınıştı. On 
binlerce vatandaş çok temiz bir heye
canın tesirile büyük bir kaynaşma ha
linde. En önde merasinı komutanı ol· 
duğu balde Yedek Subay okulu, çelik 
adımlarla tribünün önünden geçmeğe 
başladılar. Halk, yarının yedek subay· 
larım urun uzun alklflayordu. O sırada 
çelik kartallar bir yıldırım hı:z:ile koca 
meydanı yalayarak geçtiler. 

f --

... 

"'Yedek Subay okulunu askeri liseler 
takib ediyordu. Onlar da asker evlid
l:ırına yaraşır bir intizam içinde yek· 
pare bir kütle olarak geçiyorlardı. 
Yarının kumandanları meyd11ıru doldu

""' "" l:ılnlerce hoıllon caflrnn .ıJao• 
ları •rall"lOda bir bütünİülc sembolü 

Ankanda vıus meyd•nmda :r•l>dan mera imden bir iiııtıbtı 

gibi uzaklaştılar. 
Tribünün önünde onların botaltblı 

yeri biraz sonra Deniz lisesi ve Hırb 
okulu talebesi doldurdu. Barbaros ço
cukları liciverd elbiseleri, beyu kas
keUerlle beyaz, köpüklü bir dalga gibi 
'elip geçtiler. 

O sı.rada tribünde bulunan küçük bir 
kız çocuğu bağı.rdı: 

- ~te, işte, askerler geliyor. 
Filhakika birkaç saniye sonra kah

raman Mehmedcik heybetli varhğile 
bütün meydanı ve bütün kalbleri dol
durmuştu. O bir granit gibi sert adım
ları, olgun vakarı, herkese sonsuz iU
mad veren bakıfile geçiyordu. O anda 
halkın heyecanı, her türlü tarif ölçü -
sünü çoktan aşmı.ş ve taşmıştı. Alkı,, 

AMERİKA 
Cumhur Reisliği 

intihabı faaliyetleri 

bir ıllnt olmaktan çıkmlf, bir. cök gü
rüllüsü halini almlfb, Yata, var ol! 
sesleri bütün meydanı inletiyordu. }J. 

lan Mehmedciğin yüzünde, tatlı ıert 
bakıtında asker ruhlu, asker oi;lu as
ker milletin vakarlı inanıtını &örüp 
sevine gö:z:yaııru zaptetrneğe imki.n 
yoktu. Onları seyrebneğe kimse doya
mamıştı. 

Piyade kıt'alannı Cumhuriyet ordu
sunun motöriz.e birlikleri takib etti. 
Sıra, ıüvariltre gelmltti. Onlar da tıp
kı tarihte olduğu &ibi bir rüzgir a
kıcılığı içinde tozu dumana katarak 
geçtiler. 

Askeri kıt'alardan sonra kı:r mek ... 
tebleri taleberJnin geçisi başladı. On· 
)ar da bu asker milletin çocuklan ol
duklarını ispat eden fevkat,de bir 

27 Alman, 
tayyaresi 

7 ingiliı 
düşlü 

- Londra 30 (A.A.) - R .. men bildiril
diğine göre dünkü gün düşmanın 27 
t~yyarei.i tahrib olunmuştur. İngilWe
rin zayiatı 7 tayyaredir. 

Vaşington 30 (A.A.) - Amerikada · Londra 30 (A.A.) - R•smen bildirl-
intihabat son merhalesine yakla.ş.mJf ' liyor: .. 
bulunmaktadır. Bir kaç güne kadar Ha 1 im >- d .. .. h b vanın ena o asına ra1puerlı un 50 milyon munte l Ruzve-lt, yahut . . . 
W d il W"llk' 1 h' k gece Ingıliz. hava kuvvetleri Almanya-cn e ı ıe e ıne rey verece -
}erdir. da bir çok hedefe taarruı.lar yapmıthr. 

Bu hedeflerin bir kısmı Berliıl mınta
kawıdadır. 

intizam içinde vı tam. hır asker gibi 
&eçtiler. Herkes müstakbel ve mü .. 
nevver Türlı: kadınını çok temil: vıl 
titiz bir 10vgile allo,4yordu. 

Onları, erkek kardeşleri kendilerin
den beklenen bir mül:emmeliyet ve 
bütünlük içinde, halkın allof tufanı 
arasında takib ettiler. 

Dün öğleden sonra saat 15 te bir 
heyet Edirnekapıdaki Şehidliğe · gide
rek tehidlerimiıi anmış ve ruhlarının 
istirahati için mezarları başında sil
lı:ut etmif]erdir. 

Gece, Halkevlerinde bir çok mü ... 
samereler ve konferanslar verilmiştir. 

Gece, Viliyette Vali ve Belediye 
rei.si doktor LO.tfi Kırdar bir suvare 
ver!T.iştir. Suvare sabaha kadar tam 
bir neş'e içinde geçmiştir. 

1 
Kennedy'nin bir nutku 

Nevyork 30 (A.A.) - Kennedy A
merikanın harbe iştirak etmiyeceğini 

teyid ebniş ve f()yle demiftir: 

•- Biz İngiltereye, Amerikanın har• 
bt!ı gırmeaini intac ettirmiyecek her 
türlü yardımda bulunacaiız. Ela.sen 
Birleşik: Amerika DevleUeri harb ilin 
ettiği takdirde İngiltereyi müşkül bir 
vaziyete sokmuş olacaktır. Çünkü İngi
liz: hükUmetine gönderdiğiıniı sillhları 
bizzat Amerika için alıkoymak mecbu
riyetinde kalacağız. İngiltere adam• 
muhtac degildir. Şimdiki harb bir in· 
san harbi değl~ bir makine harbidir. Tecrübe. sahibi kimselerin söyledik

lerine göre. bu kadar meraklı ve he
yecanlı intihabat mücadelest nadir ol
muttur. 

Gallup eruı:titüsüne inanmnk 18.Zlm 
gelirse, Wendell Willkie en hararetli 
t.araftalarının bile beklemediği kadar 
terakki etmiştir. Bununla beraber iti
mada dPğer bitaraf müşahidl'!r Will
kie'nin kat.anacağına kani değiller ... 
dir. Bir ç:ok kimse h8JA Ruzveltin ka ... 

Cumhuriyet bayramında 

zanacağını söylemektedir. ' 

Ru:z:velt, kendisine hasım olan mat· 
buatla mücadele halindedir. Matbu -
atın yüz.de altmışının Ruzvelt'e mu
halif olduğu tahmin edilmektedir. Bü
yük gazetelerin yüzde sekseni Ruz ... 
"elt aleyhindedir. Gazetelerin çoğu 
da Ruzveltin üçüncü defa intihabına 

muhaliftir. Bu gazeteler, cumhur re
isi tarafından, buhran zamanlarında 

dış i~lcr hakkında kazanılan tecrübe· 
lerin muhalefetin gösterdiği bu sebe
be bir mini teşkil etmediii fikrin -
dedır. 

Bütün cenubi Amerika ile garbi A
merikanın büyük bir kısmı Ru:z:velt'e 
kuvvetle mu:zahır telikkl edilmektedil'. 
Ruzvelt'in f*.rkta açtığı intihllbat mü
cadelesi Nevyork, Ohio ve Pamilvan
yayı lehine çevirmek ve bu suretle ek
~riyet için linm olan ve buraların ge
tirf'ceği 266 reyden yüzünü temin mak
sadını istihdaf etmektedir. 

Kanadada tayyare 
bombası imali 

Londra 30 (A.A. )- Ottava'dan a- ' 
lman bir habere göre, Kanadada yeri ' 
bildirilmiyen bir mahalde pek yakın· l' 
da tayyare bombaları imaline baş!a
nacaktır. Her biri 250 kilo ağırlığında 
olan bu bombalardan senede 100 bin
den fazla imal edilecektir, 

- Baba askerlerimiz niçin sünrü takmışlar? 
- Bu toprakJarda ıozü olanlara ıöstennek iç.in. .. 

' ) 



Milli Piyango dün 
çekildi Ankarada 

60,000 lira 124,287 numaraya çıktı. 

Bu bilet Akşehirde satılmıştır. Kazanan 
numaraların tam listesini • 

verıyoruz 

l\.tilll piyangonun 29 ilklefrin Cum- \ 1000 er lira, son dör t rakamı 2798 ile 
huriye~ bayram~~da tertib ettiği fevka- nihayet bulan 40 nu~ara 500 er 1ira, 
llde pıyango dun Ankarada 19 maya son dört rakamı 5831 ıle nihayet bulan 
stadında aaat 18 de çekilmiştir. Cum- 40 numara 500 er lira, son üç rakamı 
huriyet bayramı vesilesile memleketin 974 ile nihayet bulan 400 numara 
her tarafından Ankaraya gelen izciler 100 er lira, son iki rakamı 06 ile niha
ve kalabalık bir halk kütle~i ıtadyom- yet bulAn 4000 numara 10 ar tirat ~nu 
da hazır bulunuyordu. Ankara radyo- 7 ile nihayet bulan 40000 numara 2 şer 
au Said Çelebinin izah ettiği çekilitin lira, "°nu 8 ile nihayet bulan 40.000 
bütün aa!ahatını Defretmiştir. numara 2 şer lira ikramiye kazanmış-

60.000 liralık büyük ikramiyeyi lardır. 
124287 numaralı bilet kazanmıştır. Bu 5 rakamı büyük ikramiyeyi kaza-
bilet Aqehirde satılmıştır. 

20.000 lira 395.839 numaralı 
nan 124287 numaralı biletin ayni olup 

bilete 
her hangi hanede bulunut'!la bulun -çıkmıştır. Bu bilet Bolvadinde satıl -

mlfb.r. 10.000 liralık ikramiyelerden bi
ri 237,229 numaralı bilete çıkmıştır. Bu 
biletin bir parçası İstanbul ve di~ 
parçası Mudanyada N.tılmışhr. Diğer 

10000 liralık ikrııımiye 276668 num3ralı 
bilete çıkmıştır. Bu biJet Tarsu.sta satıl
mıttır. 

124818, 248030, 284969 ve 32834-0 nu
maralı biletler 5 er bin lira ilcrarni
ye kazanmışlardır. 

Son dört rakamı 4937 ile nihayet bu-
1.an 40 numara 1000 er lira, aon dört ra
kamı 7202 ile nihayet bulan 40 numıııra 

Antrepo ihtiyacı 
Yeni yapılan antrepo· 
lardan sonra limanda 
antrepo buhranı kalmadı 

Münakallt Vekaletinin hayırla te
tebbüslerile İstanbulda antrepo me
selesinin büyük bir kısmı halledilmif 
bulunmaktadır. Tophaneae 8000 ku-
1\lr metre murabbaı bir saha Ü7~rin
de yeni antrepolar tes~ ve mevcude 
llive edilntiş:tir. Bu vaıl}'el liman 
mınta.kasına U7.Jlık yerlerde kjra ile 
antrepo tutulması i~ine de nihayet 
vermiştir. Bundan başka çok mükem
mel rnihanikt tf'sisatla tahmil ve U.h
liye ve nakil işleri azami siiraıt ve sü
huleUe yapılmağa başlanmışbr. 

Bir kıskanchk 
İsmail isminde biri 
dostunun yüzünü bı

çakla parça parça etli 
Dün, Beyoğlunda Abanoz sokaiitnda 

kanlı bir vak'a olmuş, bir adam umu
mt kadınlardan dostu Muall5.run yü
rünü bıçakla p:ırça parça ehni,tir. 
Vak'a f9yle olmuştur: 

Bu sokakta 12 numaralı evde çalı
tan Mual1a ile dostu İsmail akşıım o
turup rakı jçt-rlerken eve yabancı bir 
erkek gelip Mu:ıJiayı çağırmış, ondan 
aizlice bir teyler sormuştur. Adam
cağız gittikten sonra İsmail, kadına 
onun ne söylediğini sormuş1.ur. Kadın 
da cevab vermeyince bıçağını çekip 
yüzünün rasgele yerlerine vurmaya 
ba•lamıştır. Muallıinın !erdayı ÜZ<'ti
ne yetiı;m palisler carihl yakalamış
lar, yaralıyı hastaneye kaldırmışlar
dır. 

10 bin 
ihrac 

ton bakır 
edeceğiz 

Memleketimizdeki bakır istirualUı 
Ue piyasaya yapılan bakır ihracatı son 
seneler urfınd~ mühim inkişaflar 
kaydetmiş;tir. 1938 yılında piya.ımya 
yapılan bakır sevkiyatı 1965 ton iken 
1939 yılında Ergani ha.kırının i~
rakile bu miktar 6330 tona baliğ ol
muştur. 1940 a.nesinde bu miktarın 
10 bin tona çıkacaj:ı tahmin olun -
maktadır. 

Samatyada, Curcuna 
sokağındaki yangının 

mahiyeti 
Geçenlerde bir fuhuş meoı;ı:>lesinden 

sun yalnlz bir tanesi değişik bulunan 
aşağıda yazılı 48 bilet de :?.:ii) er lira 
tescili mükafatı alacaklardır 

124280 124281 12ns2 124283 124284 
124285 124286 124288 121289 121207 
124217 124227 124237 124247 124257 
124267 124277 124297 124087 
124187 124387 124487 124587 124687 
124787 124887 124987 120287 121287 
122287 123287 125287 126287 127287 
128287 129287 104287 114287 134287 
144287 154:!87 164287 174287 184287 
194287 024287 224287 324287 
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ı Tütün Borsası hakkında 
iki fikir 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili Raif 
Karadeniz, g:n:etelere verdiği izahatın
da, tütün boru.tına olan ihtiyacdan da 
bahsetm!ştir. Gümrük ve İnhisarlar 
Veki.leti, tütün borsa.sını açmak için, 
Ticaret Vekaletinin de fikrini almıştır. 
Ticaret Vekaleti de tütün ticaretinin 
tanzimi için bir tülün borsası kurul -
masına muvafakat etmiştir. Her iki 
Vekillet de, tütün borsasının şekil ve 
mahiyeti hakkındaki tetkiklerine de
vam etmektedirler. 

Bugünkü yazımızda, tülün bOrsası 

hakkındaki fikir ve mütaleamm aşağı
ya yazıyoruz: 

Tütünün borsada muamele gönnesi 
fikri, yeni değildir. Bu fikir, 1927 sene
Mde İstanbul Ticaret odasının senelik 
korıgresinde de "görüşülmüştü. Bu kon
grede, maruf tütün tacirleri ekseriyeti 
teşkil ettiği için, tülün ticareti için bir 
bor.sa kurulmasına taraftar değildiler, 
uzun münakaplardan sonra tütünün, 
mevcud ticaret ve %.l\hire borsas1nda 
muamele görmesi kabul edilmlttl. 

Tütün tacirlerinin fikirlerine göre, 
tütün ticaretindeki hususiyetler yü -
zünden tütün ticaretinin bir borsada 
muamC'le görmesine imkin yoktur. Bir 
tütün tacir .. bu fikri fU suretle izah 
ediyor: 
•- Tütün ticareti, borsada, toplu bir 

yerde olamaz. Her sene, İzrnirde piya
sa açıldığı için, tüccar, eksperlerini tü
lün mıntakalarına gönderirler. Tütünü, 
köylünün elinden alırlar. Bu itibar
la, tütün mubayaa'U köylerde yapılır. 

Köylüden tütün almak hususunda, tü
tün kumpanyaları ve tülün tacirleri a
rasında rekabet vardır. Bu rekabetten 
köylü de istifade etmektedir. Halbuki, 
ziirra tütününü, bonanın bulunduğu 
bir şehre getirmek için masraflara gi
recektir. 

Tütün Borıa.ına 

taraftar olanlar 
Tütün borsa!lna taraftar olanlar fi

kirlerini ,u ıuretle izah ediyorlar: 
•- Tütün ticareti tanzime muhtac

dır. Halbuki, bazı spekülatörler, tütün 
piyasa!ll açılmadan evvel, köylünün e
linden malını almaktadır. Bazı yerlerde 
köylü, piyasa.dan haberdar olmadığı 
için, eJindeki mıh yok pahasına, kar
şısındet.k.i alıcıya kaptırmaktadır. Gö -
rülüyor ki ortada ik.i fikir vardır. A
likadar Vek.iletJerin. müteha~sısların, 

tütün zürraının leh.ine olarak, tütün ti
caretine bir şekil vereceklerinP tüphe 
yoktur.• H. A. 

dolayı zabıtaca kapatılan Samatyada , .. .., ..... .,. ...................... .. 

Ramazan 28 
lm1&k 
Öğle 
ik indi 

4,49 
11,58 
14,49 

iftar 
Akşam 

Yatsı 

17,10 
17,08 
18,42 

Curcuna 1e>kaimda Huriyeye aid 12 
numaralı evde çıkan yangın tahkikatı 
bitmiştir. Evvelce bu yangının bir 
kundakçılık e!'lı:-ti olduğu t.-ıhmin e
dilmiş~e de sonradan tahkikat derin- j 
le:ştiriünce hAdi.senin bir kaza eseri 
olduğu tahakkuk elml~tir. .. ............................... ... 

Edebi roman Tefrika numarası: 28 

Alev: ya' lanıyor, ı!aÇlannı üfliyerf'k du ... 
- Reşidin yanına gidiyorum, diyor- daklarını onun yüzüne yaklaştırıyor 

du. Sen de ge1e('ek misin anne? \'e gültiyordu. 
Gene kadın peçetesini starak aya- İkjnci otomobill bir k"adın idare e~ 

i:a blktı. Salonun kapıgına rloğru yü- , diyordu. Otomobilin arkası birbirlerine 
ruyerek: 1 sarılmış erkekler ve kadın.arlıı dolu 

- Hayır, dedi. Yor&unum, ba':lım idi. Otomobili kullanan ka".iının ya· 
ağrıyor. Beni mazur gör,. nında oturan sarışın, zayıf gene, onun 
Kızının uzaklaşan ayak ıec;?erini, beline doğru kolunu uzatarak yayık 

lçini çeken ann<'sinin ne-fe~ini du,·du. ağızla açık bir fıkra anlatıyordu. 
Bir an olduğu yerde durdu ve Al~vin Üçüncü otomobil, Fikretin otomo-
ae!'lini işitir a:ibi oldu: bili idi. Fikret direksiyonda idi. İçe-

- Biliyor musun anne, nnu 5eVi - ride Nedime ve Alev, kar~nhktn si-
ycırum? garaların1n uçları parlıyarak alçak 

Bir "'Yİ kovmak i<lter gibi elini yü· ı sesle konufuyorlnrdı. 
ıi.lnden geçireli. Ay ışığı, birbirine yaslannıış sel -

Ne zamandır içinde durmaJ~n ay- vill"n Ü7erinde oyna~ıyor, karanlıkta 
ni .!Özleri tekra~ ~den bu se-'1 sustur- çar k mezar taşları büyük beyaz 1e-
mak, bojmak ısl•yordu. kel halinde ıörünüyordu. 

VI Üç otomobil, bu ahiret hava!;tnı, Ö· 

HAKIKXT 30 Birinciteşrin 1940 ....,,,.. 

• 
EH 1 R Rumen 

efsanesi Yarım adam 
Çevir en : z. M. o. 
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Vaktile bir çobanın üç oğlu, üç ko- ı - Eğer sizi serbest bırakırsafl1 ıııi' 
yun sürüsü ve üç halt.ast vardı. Öl- çÜk kardeşinizi. bana teslim eder 
dügvü zaman her oğluna bir balta ve siniz?. dedi. _,,,,. 
bir sürü bırakmıştı. Üç kardeş ba- - Evet, evetı sen yalnLZ bizi P" 

balarına karşı son vazifelerini yaptık- best bırak! kU1 • 
tan sonra sürülerile birlikte dağlara Bu hain kardeşler kurtulur• blllf' 

kanunu Çıkıyor /k~ıs;:,,AL VE TENEKE - Çuval fa b rı' k a 1 arı 
ve teneke liatJan yükselmektedir. 
Peynir tenekeleri eskiden 20 - 25 ku

dogru yo1Jandı1ar. tulmaz küçük kardeşi ~ımsıkı 9' 
yarak yarım adama teslim ettiler . ...,. 

Bir hayli yol aldıktan sonra ak.fam d tTI ~· 
vincinden deli olan yarım a a ., _. 

karanlığı ortalığı sardı. Yemeklerini ~ ço,. 
cuğu sürükleyerek uzaklat1.13 J·· ....... 49 

nasıl wtac.aklarını düşünmeye başla- kin, fakat çok muhteşem bır sJI"' 
dılar; köyden uzakta idiler, ne c.tcş, 

Her maddenin tatbikatını 
gösteren 1200 sahifelik 

bir fihrist basılıyor 
Gümrükl~rimlzin yeni ve beynel 

milel esa~lara göre faaliyetlerini tan
zim edecek olan yeni gümrük kanu
numuz bu sene başında Meclise veri
lecektir, Yeni kanunda ta'rife ~ioı;tem 
ve tak'>imab da yeni esaslara göre ha
zırlanmıştır, Gümrük ve İr.his.ırlar 
Vekaleti bundan başka ~mdiye ka
dar yokluğu d:lima hissedilı n bir re
pertuvar hazırlamaktadır. 1200 sahi
feden mürekkcb olan . bu repertuva -
rın tab'ı yakında bitirilerek alAkah 
dairelerle vatandaşların lsti(adesine 
arzedilecektir. Repertuvar bir nevi 
eşya fihrist cetvelidir. Her maddE>de 
tarif edilen ıeşyadan piyasada ne Jribi 
feyler bulunduğunu umum! bir şekil
de gösterir. Beynelmilel piyasaya gö
re numara ve cinslerile tarifeden an
lıyan bir adam repertuvarda her mad
denin tatbikat vaziyetini bulacaktır. 

Herkes ne gibi eı!=yayı ı;:etirip ~Atmak 
istiyorsa, bunlar için ne glimrük ve
receğini kolayca hesabhyacaktır. 

Adliye tefkililı 

genifliyecek 
Adliye VekAleti adliye cihaz: ve kad

rosunun daha ziyade genişletilme~i ve 
kanunlarımızda ıslah ve tadili icab e-
den kısım ve maddelerin tayin ve tes
piti için tetkikler yapmaktadır. Bu 
tetkikler meyanında bazı vilayet ve 
kazalarda yeni mahkemeler açmak ve-
)'a sadece sulh hakimliği bulunan ka
zalarda aı<ıHye ce7...a davasını rüyet sa
l&hiyeti vermek~ bu suretle her vak'a 
ve htldiseyl kendi kaza hududu dahi
linde halletmek gibi mühim ifler var
dır. Vekiletin kadrosu bu sene Adliye-

ciler ara!'ına karışan 234 hukuk mezu
nile geçen yıllara nispetle .daha zengin 
bir hale gelmiştir. 

Mühendis mektebinde 
sehircilik kursu • 

Nafıa Vekaleti İstanbul Yük,.k Mü-
hendi.s mektebinde bir ~hircilik ,ube
M kurm k için tetkiklerde bulunm k
tadır. İstanbuldaki m•kt•bde yeniden 
kurulmuş ve kurulacak şubeler An -
karada yapılacak büyük Mühendis 
mektebinin faaliyete geçmesinden .son
ra da olduğu gibi kalacaklardır. 

ruş iken şimdi 70 kuruşa çıkmıştır. 
Şeker çuvalları da 140 - 14.S kuruşa 
kadar satılmaktadır. * ALMAXYAYA İHRACAT 
Şehrimizdeki bazı tacirler •lleı inde 
bulunan üçüncü lcalit.e incir ve ü
zümlerden bir kı.smını lisansla Al -
manyaya sevketmi,Ierdir. * TİCARi MÜZAKERELER - Ja
pon ve Finlerle Ankarada yapı laca k 
ticaret müzakerelerinin neticelenmek. 
üzere olduğu haber alınmıştır. Her iki 
memlekette yapılacak anlatnıa, itha
latımız bakunından çok !aydalı ola -
cakbr. * ŞARAB FİATLARI - Bu sene 
üzüm rekoltesinin dü~ük olması yü
zünden ,arab fiaUan yükselmeğe baş
lamıştır, 

Belediye ve Vilayet * SÜT İŞİ - Sütçüler cemiyeti Be 
lediyey• mUracaat ederek süt tevzi 
ve satış işlerinin iyi gitmedil:ıni bil -
dirmi.ştir. Bunun için yeni bir proje 
hazırlanmış ve Belediyeye verilmi,tir. 

Maarif 
* MEKTEBLERDE YENİ DERS

LER - ilk ve orta mekteble~Ce cıku
yan talebelerin derslerine ıktı.cıad ve 
havacılık dersleri Uivesi esas itiba -
rile takarrür etmiştir. Ayrıca muAl -
lim mektebleri müfredat programla -
rına ziraat dersleri de ilave oluna -
caktır. * İLK l\IEKTEB 111UALLİ1'1LERİ
İlk mekteb muallimlerinin ldarei hu-
ıusiyelerden alınarak umumi muva -
z:eneye devrolunması için Maa.rlf Ve· 
kfiletince yapılan tetkikler ilerilemif
tir. Yeni mal1 yılda bunun tahakku
k.una çalışılacaktır. 

Müteferrik * lllÜSTAHSİLt: VERİLF.CEK A
VANS - Yaşlık, kuraklık ve sair se
beblerle bu yıl mahsul ala'llıyan ve 
bu yüzden Ziraat Bankasına olan 
borclarını ödeyemiyenlere tohumluk 
ve nadaz için para verilecektir. * ÇOCUK POLİKLİSiGİ - Ç-Ocuk 
E.cıirgeme kurumu, İstanbulun bütün 
kazalannda birer çocuk polikliniği 
açmağa karar venniştir. Bunlardan 
birinciql dün saat 17 de B<!!yoğlunda 

açılmıştır. 

Yurdumuzun yol ihtiyacı 
Nafıa Vekilcti yurdun ihtiyacı olan 

yo1ların mevcud programa göre ikmal 
edilmeı;i ic;in yol inşaatı t.:.lerini müm -
kün olduğu kadar m nele\rtlrm•~ 

çalışmaktadır, Yurdumuzun mesahai 
sathiyesine göre 45 bin kilometre u 
zunluğunda yola ihtiyac vardır. Bu he
saba göre kilometre murabbaına 60 
metTe yol isabet etmektedir. 

Bir sınadı ne if lır 
yapıldı, kaç vapur 

tamir edildi ? 
Devlet Denizyolları fabrikalarının 

randımanı son zamanlarda mühim mik~ 
yısta artmış:br. Bu sebeble harbin do
ğurduğu zaruretlere rağmen gemileri
mizin yarısından faz.lası esaslt bir ıu
rette tamirden geçirilmiş, diğerleri de 
lüzumlu tamirat görmüşlerdir. Ayrıca 
Denizyollan fabrika ve havuzlarında 
30 kadar armatörlere aid vapurlar ha~ 
vuzlanmış ve mühim tamirat görmüş
tür. 

Fabrikaların yaptıtı tamirat meya
nında çok mühim bir kazaya uğrayan 
Tırhan vaourunun dablbutomları baş• 
tanbaşa yeniden yapılmıf ve mükem .. 
mel bir ıurette tamir edilmiş olduğu 
gibi Kınalıada vapurunun q.kriben 
6000 ton sıkletinde freymi ile Hora 
gemi kurtarma vapurunun 75 tona ba
liğ olan bir

0 

taraf silindirleri yekpare 
olarak dökülmek surelile fabrikaların 
dökümhaneleri fimdiye kadar kudreti
nin fevkinde iki döküm işini başar ... 
mıştır. 

ne de çakmak' .... •ından ate, çıka:-acak götürdü. dilşürı" 
-ı- Artık korkusu olmadığını 

bir şey bulabilmelerine imk&n vardı.. rek çocuğu salıverdi ve: .. #' 
Büyük kardeı ötekilerine: _ Şu cevizleri eörüyor zntı"':.J 
- Durun bu1dum, şu yeşil meşenin Bun1an al ve anahtar gibi k~

üzerine çıkıp bir yerde ışık görilnce bütün saray kapılarını aç, decii·K"':: 
oraya gider ve alet alırım, eledi. Çocuk baktı ki bir kalburılll ot d' 

Hakikaten p.rk tarafında, uzakta sinde hakikaten 9 ceviz ve 9 ta 

bir parıltı göı·dü. Ve bu cihete doğru açıhı.cak kapı var. ~t!I 
bir müddet yürüdilkten sonra kendi- Bu W'alarda yarım adam rd": 
sini bir ateşin yanında buldu. !fakat, kendine şöyle bir hulya kuru)·ob'l I' 
ne gOrse beğenirsiniz?. - Hele git bakalım aslanıITl· ıtel' 

fer elimden kurtulam1y1'tca"ks1 "~ 1"'• 
Tahmini kabil değil: Şişe taktığı bir de ah ne giızel kebab oL.ıca.kSl 

adamı ateşin üstünde çevirerek kızar· 
sen. b" !>' tan bir yarım adam!. " 
Bunları tahayyül ederken j &J 

Yarım adam haince dönerek: ıordu: raftan da sulanmıı sarkık ~t.I 1~ 
- Ne istiyorsun çocuğum?. yalayıp duruyordu. Göı.!erltUbt.11ı;;-
- Ocağunız.ı yakmak Jçin biraz ateş. zaman çocuk kapıları açını• 

0 
,&I' 

- Doğru yahud yalan bir W ıöyle, yordu. Çocuğu iyice bir süzdükte 
yoksa, şurada görduğüm atın yanına ra: ~ 

seni bağlarım!. _ Evlidım, ben bir parça \J)stıO I 
Zavallı ç~uk ata baktı; bir de ne yacağım, zira çok yorgunum· ;I 

görsün: At da kendisi gibi y.lnm ve bu esnada şu sazan balı,ınJ. 
korkunc ... O anda damarlarında\..ı ka- işte ta.va, dedt. ·çtfo.J 
nın donduğunu hissetti. Bu vaziyette Küçük çocuk, kendisinin 1 tıll f 
kim ağzını açabilir? Çenesi kilidlendi; girebileceği kadar büyük oJan ~ 
ne doğru, ne yanllf hiç bir :şey aüy· vayı ka~tı, balıkları içerisine ,,,ti 
leyemedi ve canavar herif hemen ço- yarak ateşin yanına yaklaıtlı · ~ 
cuğu atın yanına bağladı. ki vahşi adamın horul horul_ : l/ 

Öteki kardetlerden büyüğün dcin - daldığını işitti, hemen hop d~) '19 .( 
nayan tavayı birdenbire kal ~ ( AJ mediğinl gören ikinclıi ağaca tırmana- rım adamın zaten bir tane ~ "JP 

1§ Veriş yüzünden rak ayni istikametteki ışığı gördü ve züne döktü ve herifi kör etU• _ _, 
kanlı bir kavg'a ayni keçlyolunu acele taklb ederek adam sıı.lanarak: "• 

Sirkecide Dernirkapıda l'Jturan Meb ate,in yanına geldi. - Eyvah, aördün mü başırıı.so ~ 
medle Unkapanında sakin Cemal a- Bunu gören yarım adam evvelki leri, benim ona yapacağırnı d.:ıJI ~ 
rasında alı,verif yüzünden çıkan bir şiddetle bu çocuğa da bağırdı: yapb, ölümün bana bu -~~~3n rr' 
kavgada Cemal, Mehmedi bı('akla - Bi;r yalan veya bir doiru lif ıöy- leceğıni ne bilirdim But\ıtl (. 
muhtelif yerlerinden yaralamıttır. le!. da ona kalacak?· . ;'rJ 
Yaralı Cerrahpaşa hastanesine kaldı - Korkudan hiç bir şey söylcyemiyen Bir an suslu ve öleceknu~dll' .J 
rılmış, suçlu bıçağile beraber yaka - ı kardeıfi de hemen atın yanına bağla- rÜnC'rek parmağından çıkaı. ç'~· 
Ianmıftır. dı. halkayı yere bırakb ve lçin.I 

şöyle mırıldandı: ·Ji '1' 
Bet senelik telefon Beyhude yere urun müddet b•kliyen - Ah hatkam, benim sev. ;.,ıl"' 

programı 

Münakalit Vekaleti şehirlerarası te
lefon konuşmalan için be' senelik bir 
progrım hazırlamış ve bu programın 

fatbikına gcçmiftit. 
Bu programla 32 şehir ve kasabada 

otOmatik telefon santrallan tesis olu
nacak ve bu suretle halen mevcud 
9732 kjJometre uzunlu~und8 olan tele 
fon devreleri 18360 kilometreye ba
liğ olacaktır. Bir sene zarfında şehir
lerarası telefon konufmalan için İs
tanbul - S..linik devresinin 140 kilo-
metrelik Çorlu - Yunan hududu kısmı, 
aoo k.UometnııUk Çanakkale - Balıke

sir, 46 kilometrelik Al pullu - · Kırklar

eli, 83 kilometrelik Ankara - Kı.rıkkale, 

90 kilometrelik Çorlu - Tekirdağ dev
releri olmak üzere ceman 499 kilomet
relik telefon devreleri inp edilmi,tir. 

küçük kardeş, surUleri Allaha ema- vallı küçük halkam. Bari scOI 
net ederek kardeşlerini aramağa çık- mesem... , ı.dtl~ 
tı. Biraz sonra, yarım canavarla; atın t rı ır ,. 

Küçük delikanlı bu söz e btı01' 
yanında bağlı olan iki kardet Küçüğün bütün kurnazlığına rağmen. ,1'~ f. 
teli.şla geldiğini gördüler. Yarıro vah- fırsat bilerek hemen halkayı ~ıtl ~ 
ti haşin bir sesle: mağına geçirdi ve yarım ad~Jt,.. 

- Haydi bakalım, bir doiru yahud tün servetini 9 arabay!l Y .J 
bir yalan 50yle!. ağı.lın yolunu tuttu. u P. 

- Bir doğru yahud bir yalan mı? Fakat, nasılsa giderken yo:~ıı)<ı , 
Öyle ise dinle: Babam çömlekçi idi, bederek çamurlu ve kar~n~ı.ı- ~, 
pişmiş topraktan yapbğı çön~leklcri düştü, hiç bir şey göremı)' 

0 
~ 

senin kafana atardı. mid.siz bir vaziyette ağlatoDJ ıı~ 
- Neler söyhiyorsun?. !adı. Bu sırada ayaklarıntl'l tp'" 
- Evet, onları senin ba,ında kırar- bir adam başı peyda oldu ..,e 

dı. ne sordu: 
- Yalan töylüyorwn. - Niçin af{lıyorsun?. 

- Yalan mı?,. hkat bunu sen ben- Çocuk anlattı. Fakat y•~,ı: ol 
den lalem edin mi? tara.fuıdan gönderilen kesil< ,..,. 

Ve hemen karde,lerine dönerek: - Hiç ağlama, ben ~at t~ 
- Haydi sürülerim.ize, bu sefil göstereceğim. Ancak banlıl ıtBt~~ 

mahlük tarafından böylece bai;lanma- lizım ve ıcni çağırınca be"! 4f° 
ya razı olmak için kadın olmax ıa _ mek gerektir. Anla~ıldı ınl•' 

1 HER GÜN BİR 1'11!.;SELE 1 
zımdır, Delikanlı titreyerek: 

- Anlaşıldı. 
Kardeşlerini acele çözdü ve lizım Cievabıru verdi 

olan ateşi de alarak hep birlikle sUrü- .. f' 

Itrinin yanına avdet ettiler. Yenıekle- - Oyle ise "' taraftarı· t,;ı' f 

Bazı 

gibi, 
bir 

doktorlar, piyasada bol Avrupa müstahzaratı varmış 
hastalarına reçete yazıyorlar - Doktorlarla eczacılar 

rini yedikten sonra deliksiz bır uyku- Diye, yolu gösterere~ ot.oof' 
Y• dalarak sabahı ettiler. oldu. Fakat delikanlı bırııı: · 

Fakat ertesi gece yarun adam bun- mağındak.i talkanın, ,rv ~ 
ların izlerini bulup yattıkları yere - Buradan be kör, bor.:ıd dt ~ 
kadar geldi ve fundalığın arkasına Diye bağırdığını işitti. sır f"..v 

araya gelerek piyasadaki ilac vaziyetine •• gore. reçete 
Hulusi 

saklanarak bütün kuvvetile bağırdı: sına döndü ki yarım adato,bJ r 
- Hu, hu! Kim Lfitiyor da cevab Halecandan kalbi durae81:.ıc. ~tı 

tanzim edemezler mi ? Sı hhiye Vekilimiz Dr. vermiyor?. Li.kin cesaretini toplayar ',oJ>'. 
Hu, hu! kim işitiyor da ceveb ver _ bustan kurtulmak için sa~a ,.,ı-ı~ 

Alataşın ilac meselesi hakkında 
Bundan bir müddet evvel, bazı ılA<'

ların piyasada bulunmadığından hah· 
setmiştik. Hükômet, i18c darlığını or
tadan kaldırmak için, te.,ebbil!lere gi.
rişmi,tır. Sıhhiye Vek8leti, Kızılay, 

dışarıdan serbest dövizle ilic getire
ceklerdir. 

Bir taraftan piyasanın muhtac oldu
ğu uacları tedarik ederken, diğer taraf
tan da doktorlarımızın reçete yaıar-
1«-n, piyasadaki ilic vaziyetini ·göz -
önünde tutmas1 lizımdır. Halbuki baz.ı 

doktorlar1 ha~talarına ilic tavsiye e
derken, memleketimizde bol miktarda 
müstahzar bulunduğuna kanidir, Bu 
yüzden, bir doktordan reçete elan 
hasta, eczane eczane dolaşmak mecbu
riyetinde kalmaktadır. Acaba, doktor
tar ve eczacılar aralarında bir toplantı 
yaparak, piyasadaki llic vaziyetini 
tetkik ederek, mevcud ilic1ara göre, 
reçete verilmesini görüşeme1ler mi? 

Halbuki ,imdiye kadar ellbba oda -
sında, bu yolda bir toplanb olmamış
tır. Eğer böyle bir toplantı olsaydı, 
cioktorlar reçete yazdıkları za.man, pi· 
yasada bu ilicın mevcud olup olma
dığını bilirlerdi. Etıbba odasının bu 
m~ele ile ciddi bir surette allkadar ol-
ması lizımdır. 

SIJillİYE VEKİIJNİN 
SÖYLEDİKLERİ 

Piyuada ilic buhranı hakkında, Sıh
hiye ve İçtimat Muavenet Vekili doktor 
Hultlıi Alataıın bu mesele hakkında, 
sabah gazetelerinden birine verdiği 
izahatı aşağıya yazıyoruz: 

İLAÇ MESEI,ESI 

•Memlekette ilic buhranı denilecek 
bir vaziyet yoktur. Ahvali hazıra do
Iayısile ve bilhassa ticaret 4cklinın 
harb vaziyetlerine uYma~n mecburı ... 
yeti, nakliyat güçlükleri ve Uiç ve 
buna benzer tedavi vasıtalan yapan 

verdiği izahat miyor?. geri gitmeğe çabalıyor, d:ı!' l 
fakat nafile, halka durrna \1 ta;!!, 

En büyükle ortanca kardcı ah- yor ve ko"'r yarım adaın bufl .. . 
ve sa.tan bazı memleketlerin harb ha- k b " ma ça ceva vermek istediler, fakat de buluyordu. Çocuk hııılk~\,fı"'" linde veya işgal altında bulunm'tla - v 

daha kurnaz olan küçük bunlar:.ı mini ğın.Jan ıo"ku"p attı. Gene ~;· .o 
rı gibi sebeblerle bazı maddelerde bir 1.1 ~~ot , ı k ··ı k di olmak- için: kinsız, çıkmıyor. Artık ne JcP' uar ı göru me le ·r. Buna karşı Ve- ııe " .,. 
kilet te~ebbüsile hükUmetçe çok - Aınan ağabeylerim, eğer hayab- neceğini şaşırmıitı ki, önü rel: 

k ı'! t db' 1 1 1 k nızı seviyorsanız cevab verma.vin, de- su çıktı. Kendisini kaybe:dz "~ıl , a e ır er a ınmı, o up pe ya- e '' 
kında İngiltereden, Almanyad:ıın, is.. di. len büyük bıçağını çekti .., ~./. 
viçreden, Danimarkadan ve Amerika- Sustular, {akat canavar herif daha çıkmak istemediği parrrı.~ ~ 
dan in~ulin de dahil olduğu h"!'r tür- hızlı bağırmağa başladı: suyun içerisine attı. Taı~ıa ~ 
lü ilaçlar ve müstahıarlar kifi mik- - Hu, hu! Kim işitiyor da ccvab Zira yarım adam arkaJlD ..J 
tarda gelecektir.. Bunların mühim bir vermiyor. ağzını açmı, bekliyordu. . ~~ 

Bu ıefer en büyük karde' kendisini Halka kör yarun adaJllll· . ~ 
kısmı sipariş bile edilmiştir. Kinin, ...ns ~ 
h b tutamıyarak yürüdü ve bağırdı: d.el, buradan!• diye yol •-, ar vaziyeti dolayısile münhasıran "' 
Cavadan tedarik edilebilmektedir. Ge- - Ey!.. Ne var, kim o?. suyun içinde de devartı ib 1' 

Fakat hemen. kendini sımsıkı bağ- Kör canavar bu ıesi taJc,·•ı°"' 
ne ayni sebeblerle taka.s, nakliye, ı b ld Ik k U " -' anm.lf u u. inci ardef de kiiçü- dehşetli bir cumburtu e 1 Y sigorta fiatlarındaki yükseklik sebebile il 

tin bütün nasihatlarına r;ı~men sese rinllkterine daldı. ~ 
kinin fi.atı da artmış bulunuyor. Fakat b di "' r>':. 

~va ver · ve ayni akıbete uğradı. Küçült delikanlı derin.. ~~o ( 
kinin doğrudan doğruya Kızılay Cemi- u " .. k'" .. k k d d " z çuncu uçu ar eşe gelJnce, c3na- nefes alarak evine dön U· 
yetinin inhisarı altında oldu:r.u cihetle h 'fi t ı ti 1 ·ıe J ~ • var erı n e ra ı treten hağırın:\St- 9 araba serveti kardeş erı ol'' 
Vekiletimiz.in de tasvibile tayin edil- hl k ı k d ı.;bi ..ı na Ç u a verme en sessizce ko- derek iyi bir kalb saJu 'ı.,.;..sı ~ 
mi~ olan bugünkü fiatlarda lüzumsuz ı d D J· .ıı yu_ry arının yanın a kaldı. gösterdi ve nihayet .h•r. 1,~..-bir artı, kat'iyyen mevzuu baluola - Ofk · d if 1 '" " r esın en ne yapaca~ını bi!entiyen birer kız1a evlenip ç l ı11- ~ıuJC · 
maz.• şeytan herif esirlerine dönerek: sud çalışmalarına devam ~ 

hyor, yıldız1ar ıııktan gözlerini açıp dık, ge-nı"n bu saatinde Ça"ml t Sa h Al d d b d "ı tılt' .. ~ "'" lC& e· - r oşsun ev, iyor u. Bu u- imi kırmak, sabrımı tilketnıek i,.in onlar da ay ıs,ı"ında .nirtı1J . .,f"'"f 
kapıyorlardı. pelerinde i•imiz nedir! d lal f 1 k .. • ·- ~ı ) r a ar sana ena ı yapıyorlar, içiri- ne varsa yapıyor .. Son gun·· lerde ona ye bürünerek ışıklar, ye~ t>1 

Fikretin otomobilinin açık pencere- Gene kız: J F"kr ti h klı ld ı · ·s:.S 
1 · d yor ar. 1 e n a 0 uğunu aıı a- bir hal oldu. Baıan ıüpheleniyorum, renk dal«aları içinde till' .J erın en giren rüzgir, iki aıer,c kızın - Oh, can sıkıyorsun, diu! b~:r.ırdı. mıyor m ? B ı h i b' " J'. 
b 1 -3 5 usun un arın ep[I!: ır yı- fU budalalardan birine tutulmuı ol - 1 l d :.rl 
aş arına sardıkları eşarpları uçuru· Hep bu aomurtkan yüz, hep bllt itiraz ğın ser!l:eri. Erkt"kler sana hayran, ka- a mış ar 1• :111' tıii.':; 

tor, büründükleri pardesülerin etek- ve fikiyetler.. dınlar riyakar. kıskanclıklannı te _ masın diye. Aşağıda Adalardan lJOıad-'· ,;.~ 
lerini açıp kapayordu. Fikret dişlerini sıkarak sustuı cevab bessümle, hatta Utifatlarla örtüyorlar. Nedime sıkıntılı: deniz, harikulide kıvrı!'l~ifl• ~ 'J 

Nedime, Aleve sokulmuş. Fikrele vermedi. Fakat gene kız bütlin bu sözleri - Delisin, diye cevab verdi. Alev lüşlerle bir göl gibi sa Jc•"~rı>ır 
duyur:._amak hiçin sesin1

1 
hafin~terek: •Ne oluyor, bu kıza ne oluyor?. i.'it.memiş gibi devam ediyorJu: bul .. Bu gün kimi sevdiği, yarın kimi dojl:ru yer yer gölgeli •. e. .J 

- .;x-n sar oş.."'un A ev, dıyordu. diye içinden soruyordu. Niçin b"' 1 _ Bu gece ona bizimle ge"ımeslnl seve~ği belll olur mu? ride Adaların önünde i5 ~ 
Çok içtin yavrum Deli l ·· 1 ' oy e dolu uzanıyordu. ~'' .. · ce f~Y er aoy- içiyor, niçin bu çapkın ıııla}"ını.n ara- söyledim. Artık iyileşti Ge<-eleri hah- 1 Bu yalanı sesi titremeden söyle - ·• , 
luıor!CU~ bi sına karıfmaktan, onlarla gezip serse- çeye çıktığını. biliyorum. Dün an _ mekten memnun, içinden • eğer bilse, Alev dirseklerini ""' 11~ ıc:ofl Afi·· 

11 

en~- ız, ~ : . rilikler yapmaktan hoşlanıyor. nemle Gariblere, kahveye • aittFrini diye düşündü. Eğer bilse, Alevin sev- hep o boi;uk sarhol ıcs. tifcıf'\':.U,. 
- .ı..wayır, diyordu, hayır, emın ol .,. .., 1- ıs ,,ı,,ı"" .:f 

böyle .. Onu aeviyorum, ayni zaman- Evet, Alev eskiden de gezmf"ısini, söylediler. Gelebilirdi, eğer isteseydi diğinl, hem de bu sefer nasıl sevdi- - Bu evden kaçma"" :aerı• r , 
da ondan nefret ediyorum. Dü,ün eğlenme!ll:lni seven bir kızdı. Bunu bi- gt-lebilirdl . Reddetti, benimle dolaş- ğini!. Zavallı kederinden ölür.• yordu. Evet, kaçmak.. 1 rd~ / 
beni öptüğü. 0 balo gecesi bahçede liyordu. Fakat hiç bir zaman içlerinde ?"1e1kt~n, gezmekten hotlannuyor, beni ı Tepeye, kahveye varınca kalabalık beni istcmiyen bu inJılfl ıı ~1.lıı 
deniz kenarın.da beni kollarına a!dığ: bir takım evlerinden kovulmuş vene ıstemıyor... birdenbire dağıldı. Karanlık kö~eler latm;ık.. . de ıv ( 
halde!.. çocuklar, sefil arzularına aşk ismi ka- Otomobil sarsıldı ve durdu. Gene yeşil bir duvar gibi ağacl:ırın birbi~ Nedime, gözleri dcrııı , 

Susuyor, sigarasıru üstüste çekerek 
tekrar gene alçak sesle konu~maya 
başlıyordu: 

- Evet, ona yaklaştığım zaman bir 
taş gibi k11t1ımda katı, hareketsiz .kal
dı. Elimle çene.sini tutunca. yav11şı;a 

elile elimi yüzünden çekti. Uzaklaşa
rak başının nğrıdığından bahwtti. Ca
nını sıkmıştım. anlıyor musun~ 

Boğuk bir kahkaha sahvermı,ti. 
Fikret ba,ını çevirdi: 

tarak erkeklerin peşinde dola~an gene ı kız sustu. rine kavu$tufu b ·· t ·· k t yerler yerck mırıldanıyordu: . ıt~ 
kızlar olan böyle kalabalıklar ara!.ına Fikret asabi bir harPkctle otomo - çığlıklarla d ld u un uy u k içUl'1" "1 
karışmamı•tı. Geceleri sarho, oJa .... k 0 u. - Sarhoşsun, ço J t ,e ıt ~ı 

~ ._ bildcn atlımıttı. Kapıyı açPrak: Fikr • rtk d h di" · bllm' un Ort 9 
t'lt _,f" kadar üstü.ste içmemit ve kendini ıe.., somu an. arırln, lraz do- ır-mı ıyors ' b" yü~11ı\, ,. t 

böyle bir ıürünün içinde kaybetme ... - Buyurun, dedi. Geldik... !aşmak istedijinJ söyliyerek Uti gene istemefinler! Annen .. u ı;şıt'lt :,~ 
mişti. Alev aatlanarak otomobilden indi. kızı yalnız bırakıp uzaklaşb ve onlar diye kadar senin iyl Y~ ..,,cıı 1, 

Ne-dime onu takib etti . d · · d t dcçır p'\1 
Otomobilin gerisinde Nedime, Ale- enızın nur an bir kuşak gibi çevir- sıkıntısız bir haya co dıl•,t (t, 

vin kolunu yakalamış, sıkarıık: Üç otomobil, yolun kenarında dur- dili tepenin en hıik!m noktasına b- !erinden geleni yapı118 ı>f1"1tP,/, 
Fe di • F"k muştular. Ay ışıf(ı ile aydınlık yolda k 1 1 . 1 k k rnıın ,,,.1 - na yapıyorsun, ycıruu ı - em e erın çe ere , masanın kena - Fakat gene kız za .. ıerı' • ·'" .ı 

ı k h. "k d ··ı · birbirlerine sanlan. koJ kola giren 1 • ~ r re e arşı ıç nazı E"Rl !l'ın. rına oturdu ar. yor, duraklıyor, go... tıli~ ı' 
Gene kız, arkasına yaslanmış, a:ôz- . golgeler gôrülüyor, ince kahkahalara Kı rııic• p· 

terini örterek: kalın erkek sesleri karı,ıyordu. rık: has1r iskemleleri, carpık ba· vahşi bir 1'ıkla yana dü· 
caklı demir masaları ile bakımsız, ha- _ Bu kifi deiil, diyor Jıti11" af 

- Evet, diye tekrar ediyordu. Be - Kalabalık tepeye doğru yüriidü, o t"'' Mehtabh bir ıonbahar gecesi Jdi. lüler ileminin dE>rin, korkunç sükO
Karacaahmedin yanındaki yoldan üc: tunu ~rh04 kahkahaları ba~rışmalar 
ot()mob~l ı!~iyor~u. Sııırhoş dolu üı; 1 ve çığlıklarla bozarak Bailarbaşıııa 
otnmobıl.. Ondekı otomobili Nedime- dOOru uçup gitti 

- Ne oluyorsun Alev? dedi. Ne o
luyorsun? Bu h11le gelinciye kadar 
i~mek nedir bilmem ki ... 

rab kır kahvesi, şimdi 'I d k' utro9 • tı~ i'ı ni htemedi, benim sokulmama ta - Nedime, Fikret ve Alev geride kal - . . . . ma~ Ar A 1 de~il.. Unutma, un bC~e ,t 
hammül etmedi. Peki niçin, niçin o mışlardı. Alev bir şarkı tutturmu,, ınhırlı dejneii~ d~kun~p dtAi~t~rdiği tcnkid eltiler, beni -ı.• oıı1 

gece kulübün bahçesinde beni öp _ önde gidiyor. Nedime, Fikret onun muhteşem, harıkulade bır bahçe,yı an- ı . . h • h tta kalbSJ ~ . .. .. . 1 1 Hi&Sız, avaı, a , 
nin aıtabeyisi Faruk kull$lntyordu 1 Vakit, geceyarı.!tnı geçiyordu, yol -
Yanında esmer, çekik ıözJü blr ıenı: 1 ıar tenha idi. Ay, beyaz, kocaman yU
kız vardı. Kız, ıenc a~ omuzlarına zü ile ıöiün liclverdi üzerinde par· 

Ve tekrar direksiyona dönerek ken
di kendine söylenir (ibi homurdand1: 

- Niçin bu ıarhoı kafilesine .kaW-

mü,tü? Eier hiç bir teY duymuyorsa pe~ınden yuruyorlardı. Fılcret Nt>di- dırıyordu. "Bii 1 !'Pr .. ı,.ti ka•anhkta ı , 
1 (h ~eyim . ....; .. ı .tJ 

niçin bunu yapmı.,tı? meye: eriyip kaybolm "f, yollar, }&j:ıtaklar, ekerek P...- t.Y 

Nedime ıelkaUe, muhabbeUe: - Şuna bale, diyordu. Benim ilini- l ağaclar ne kadar ly~ eüzcl yeri varsa ı Ne :ıne içini ç [Mıoı5' 
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E~iTiKA. ASIERL~I Yunan - ltalyan 
harbi baska mem-

Fransa ile Almanya 
arasında tam 

anlaşma 
lııaır 

• 
leketlerde nastl 

karsi landı? 
&i.t1$i ıı .Kralının, FraftA Jlo bütün 
bir DtliııasebeHerin kesilmiş olduju 
"j :manda 1'farcşal P~taiııte bir me
IİJiı ~de~~-inin ,.e bu 11uretle İn· 
- d l'Dunın Fransız miUetine kat'-

' [Bat tarafı 1 lnd uhlfede) 

İngilterede 

U)du" • 
lliıı stbe l'_U ~mpatiden bah~trncsi -
~'Ftir hı .. ft~_di daha iyi tavaı.zuh 
bı,_ • Ç~nku Fran!'a ile Almanya 
\r~ ltıa.nasıle. bir prensib a~masJna 
•• "latdı 1 ..;ı· K 

Londrı 29 (A.A.) - Röyt•r ajan
sının sly•st muharriri yazıyor: 

İtalya, Mı.ıra taarruz etmekte te
reddüd eyledlğinden kendine daha 
kolay bir kurban andı. İtalyanların 
Mısıra nispetle Yunanistana. hücum 
için coğrafi üstünlükleri vardır. Çün
kü muvasala hatıarı daha kısadır. 

.. .l'elj he r, "•u!Z ralı, tarihi mes'u 
~'il b' r halde lngiltl"~rtin üzerin_ 
t;llin~r defa daha atn1ak i~ln 1\f<'reşal 
~ 1 ~ IOn bir müracaaHe IJuluıı
tıihay,~ıumunu hissetmiş olabHir. '\~e 
tı,... Fransız - Alman anlaşma.sile 

"<.llzl 1 . ' 
ltttle bara lngilizler ara~ında ~ne • 
bıı. tı '? devam eden bi.ıyük bir ra
bt.: haıın bir şekilde ku·ılınakfadır• 
~,~ OJan ' t,.llaa olmuştur. Bunıian sonra 
llftla ,' bütün maddi ve manc\'İ , .... 
liltt tıle Almanyanın emrinde , .• in .. 
p. "'.Ye karşıdır. 
~~'le BilJer arasında takarrür 
'Ptensip anla~masından sonra te
>ııııı,.l~ ne_ olabilecej!i hakkında u
"1ıttıı, u ~u~mefe liırum yoktur, 
•)·etti . Çtinku bu tcCerrtiat, :r.aten 
İlllt \1 nı_ıatu. çerçevesi içinde çizil • 
lbtıd e •zah cdilmiffu. Dünkü yan· 
t'l.ıı • da kaydettiğimiz veçhile arl.Jk 
•qtıi.i~' bu )'eni nizam kahbnıa. \Ücu
\·t,JJ,ef~J•d~raca.kbr. l\lacariı:tao ne 
iae. ,., e. ıse, Slovakya ne halde 
lıı.ike Fnıha:vet Romanya ne tekle ıir-

Jtı ı-.ıua da öyle olacaktır. 
loaıı::)'et edildiğine ıöre, FranSR, fi
~~ \re hava kuvvetlerini Alman
~t ;nu:ine vermiye<"ektlr. FAkat 
lıiılıts ransada, timali Afrikada ve 
~)'.:1• Suriyede Almanlara ve ı
~ ıJ., ·~~ Ü5ler vermMİ bilfiil )'ardı,d. U.o;fündedir. Şimdilik ıiy~t ve 
~nı:.. işbirliji diye ,·a.sıOanduılan 
~' . nın bilıihare askeri mahiyet 
it. b~t•tını da kim~e trmin edeınt"z. 
dtı" Of.e d~fa çığırmdan çıkm~ftr. Bun
~•tt ~ıof artık \·i,i hükıimetini.n 
ll depı, hıidi.seler ta)in edecektir. 

l,~•u.rette Hitlerin bütün ıayret -
~ttı lngiltere ile kıt'anın alikasını 
lııı '-b•n k.,mek oldufıı bir dela da-

~ ar" )• "e F u.ı: etınl,Ur. Almanya, İ<.:paıı-
ft\,~i . ~ansayı da bu yeni niUJU çer .. 
l'iııt il ~rı.ne aldıktan sonra kıt'•rı Bil-._ rıı. . 
·11111,l'ı nya adalarına kapayac•k, Av 
~''ıı :~t.ık tam man•sile bir mihver 
"Cilt,. U4lıne aokacaktı.r. Uu 11uretle 
ı.ou~"nin kıra llo alakası yalıııı 
~ı.j' ltlanada değil, ayni zamanda 
, 112' ~ tekilde de k~ileeektir. İşte 
~ " ıçin~ir ki, ,imdi Alruanltu', bü
'tilJ~htik sahilleri boyunca, uzun 
~ s·' loplar l<rleıtlnnekto .. bu 
~'•rlried hattı yapmaktadırlar. 
""' ı, her hangi bu ıwktadaa yap•
._: tt tav~ze, tıpkı Almanyaya yapılan 
~vii.z gibi mukabele edilecektir. 

~illbJ. ~llkabil Fransaya neler va
-.ı~, 1~tir? Bunun hakkındı ,,ımdikl 
~"lo aııa tafsilata malik değiliz. Al
·""iı;'j h.!ki reni, miky•sla toprak 
(~·i.it •klarında da bulunacnklardır. 
"'t •t bu takdirde Abaı Lorenl il -
~~ 1 llıtlerile, Parisln kendi ~mirle· 
)~ltı. '-at etmesi arastnda hiç bir f11ırk 
~ ~ A?'1ll ,ey müstemlekeler için 
~ id~ır. Bu müıııtemlekcler yeni 
~4- ~o \'ah-tacaklarına göre, bura
~ "- .ruıaru ii!'oler hem dahili ve 
~,....;,, tehUkeye kal"'I mihveri 
~l~t •ltına •larak, a3·.tl zamanda 
-trııl'\t tt)'e her cephede yapılacak ta
' da kola3·laşhracaktır. 
~'İl bu takdirde, Cebelüttarıiın •· 
'~'~ e, . Alnıanlann CebelilUank 
~ ı./' l<panya topraklmnda birer 
1- lutı~ tlnıe lerl ara!'tnda hlt bir fark 

1\ ~ J1lcaktar. Hedef ayn ı olduk ... 
'1ı ı tıra 'Vao;ıtaların fU veya bu ol

. tlttfc: • 
t~ıe eyı a!iila bozamaz. 
~ ,.bu rünkü varlyet budur. Bun
..ııt ,. 11111.ki hidlselerln arbk tnma
'~ttıali Afrikada \.·e Akd\!nİz hav
"' l't . ttreya.n etmesine intizar et· 

'idi,_ 

'--Mümtaz Faik FEN 1 K 

8ikiın çocuklannın 

..,,,. tahsilleri 
:"> ııı~Y•. !ayin edilen hikimlerlmi
~ brılllik yüzt.ınden çocuklarını 
)i Ilı.. dıktarından, Veki1et.e öt.eden• 
~ \t~~~~a~atler yapılmakta idi. Adli
"'-~lt _ett bu hususta llı.ım gelen 
'~~~ı •lrnı,tır. Bunun için önü

~l:t«I ,.neden itibaren bu çocuklar 

r
~, .. ~lti nıekleblerde par•sız olarak 

.... , lilltdır 
ı11ı1ı1 • , ~ i .... o .... v .... ö ........ ı 

lltııııı : S 111 ııı11111111111ıuı1111111111111111111111111111ıii 

tı llgiinkü program 

~ ~~"•ına. 12,20 M~zik. 12,50 A
lı~ Şarkı ve türkuler, 13,20 Ko
l;lo 1(

0 
13-40 Radyo salon orkestrw, 

~ 1S lllJ4rnı, 15 Film ve operet tar
\--.ı.,ı ,Jo l<onuşma. 15,50 Çigan ro-

>o~ ~I.), 16 J<on\lfDla, 16,20 Ha-
lı lı.Oı) lar (Pi.) 

~ l(~;•Rram, 18,03 Dans müziği, 
~i.i "Yu Uşnıa, 18,40 Çocuk ııaaU, 19 

~ ~.~· 19.~Q Ajans haberleri, 19.45 
~;, '1.ao ~I, <l,15 Memleket hava
'\ bttıd 0 nu,ma, 21.50 Rlyueticum
ı,~lı cı>';'"• 22.30 Ajans, 22.5<>' Dans 
• ">ıı, .), 23,25 kapanış ve yarınki 

Yunan ordusu henüz tamamile se .. 
ferber edilmiş olmamakla beraber ü
z~.rine . d~.ş_en vazifeyi başaracaiına 
guvenılebılır. Yunan askerleri büyük 
kahramanlıklara kadirdir. 

Öyle benlzyor ld; İtalyanlar te -
fevvuku temin için motörlü vasıtala -
rına güveniyorlar. Fakat '!pir'in ka -
yalık daj:larında vuku bulan ilk te
maslar buralann müdafaaya elverişli 
olduğunu açıkça gösterml,tir. 

Yunanlstanm İn&iltereye müracaat 
ebnit ve İngiliz garantisini müessir 
kılacak batı yardımların yapılmasını 
istem.it olmaaına hayret etmemek li.
zımdır. Bu her halde hava ve deniz 
yardımı demektir. Bunlar daha ko -
lay tıkla hareket sahaıuıa gönderile -
bilir. 

Hitlerle Mussolini arasında dün Flo
rence'de yapılan mülikattan öyle an
latılır gibi oluyor ki, Yunahistana 
kartı Mussolinl kendi te..,bbüsü ile 
hareket elmi4tir. Bunun da sebebi 
belki Almanyanın Vichy lıükumetile 
yaptığı müzakerelerde İtalyanın bir 
tartta bırakılmıı olmasıdır. Bu sefer 
de gene toplantıya lttlrak için en u
zun yolu yapmak Bitlere düfmilştür. 
Ancak, mihverin iki ortak devleti a
rasında çatlak bulunduğunun gözük
mesine meydan verilmiyec•ii bekle -
nilebilir. 

••• 
Londrı 29 (A.A.) - KuvveUi ve 

iyice silAhlanmıı devletler tek bir 
lruqun abnadan teslim oldukları hal
de mihverin tahakkümüne mukave -
met eden Yunani!tanın cesareti •mih
verin aon hareketi• hakkında müla
lealar Hrdeden İngilb: matbuatının e
le aldılt bir mevzu olml!ftur. 

Gazete]~ müttehiden Yunanistan 
davasının lngilterenin dava!tıle bir ol
du#unu beyan ebnekte ve İnailiz Ak
deniz filoaunun bu ihtilifta bir rol 
oynıyacatmı tebarüz ettirmektedir -
ler. 

Deyi! TeJcraf eliyor ki: 
•Duçe bir ,.,, yapmak latiyoru, İ

talyan 61oounwı nihayet harekete 
geçmesi lhımdır. Bizim filomuı:un 
oynıyacatı rol ile, pyet açık ve mu
ayyendlr. • 

Nev Krorıikl ııazeteol de harbin kay 
btdilen •Fransız meydın muharebe
iJ.., ve timdiye kadar kazandan ·İn ... 
giltere muharebesi• kadar mühim ye
ni büyük bir aafhaya girdiğini kay • 
dettikten sonra töyle demektedir: 

•O zamandanberl kuvveUerim!zl 
ıai;lamlatlırmak için iyice çah.ftık. 
Şimdi bu yeni müthiı muhareb.? mey 
danı üurinde perde açılıyor. • 

Sovyetlerde 
Moskovı 29 (AA) - Röyter: İtal

yanın Yunaniıııtana ültimatomu, Yu -
nan cevabı ve Yunaniıtanda. hava 
tehlikesi ifaretleri verildiğine dair o
lan haberler Moskova radyosu tara -
fından tefalr edilmeden neıredilmit -
tir. 

Birleıik Amerikada 
Vaıinglon 29 (A.A.) - Yunanistan 

hidiaeler! VııiJıgtondı pek yakından 
takib edılmektedlr. Balkanlarda olup 
bitenlerin Amerikanın istikbali üzerin
de müellir olaca&ı anlatılmaktadır. 

Brenner geçidinde HiUerle Mu.uolinl 
aruında YIPUJ?Uf olan toplantıda ha
zırlanan ınlhver harb plirunın ilk bü
yük merhalelerln!n vukubulmalrla ol
duğu zannediliyor. 

Vaıinrton 29 (A.A.) - Rôyter: Yu
na.nistanın çok: faile kuv~~tlere ka!'fl 
harb etmesi Vafinıtonda büyük bir 
heyecan uyandınnıttır. Bir taraftan da 
İngiliz faaliyetinin aürati ıena edil -
mektedir. 

Haberler hakkında Amerika hılkl 
tçin mütalea yürüten radyo spiker .. 
lerinin kullandıjl kelimelt:r, Ameri 
kalıların hlsıııiyatına tercüman olmak
tadır. Bu sözler ıunlardır: 
Apaş bir komıu tarahndan öldü • 

rülmeje ma~ küçük blr millet 
aıim ve cesaretle ınücadele etmek .. 
tedlr. 

Yugoılavyada 
Belgrıd 29 (A.A.) - Röyter: Yuna

nı.tanla İtalya araaıoda muhasamatın 
baflllltllf olduğu haberı dün aabah Bel
graddı yıldırım aür'ıtile yıyılm1'tır. 
ttalyanlar tarafından Yunanlılara yap•
lan taleblorln inkltaf imkanlar• ve bil 
hassa Amavudluktaki kıtaatın Yuna
nlstana ıeçmW ve bu ıureUe Sellniği 
ve dolayıaile Yugoslavyanın hayat! 
yollarını tehdid etmesi halk toplantıla
rında heyecanla münakafA edilmekte • 
dlr. 

Yunanistarun mticadele etmek kara
rını elkirı umumiye müttefikan ta.svib 
etmektedir. ~ ~, --._ .................... !, 

.. ı.,,.; •donler M E L E K Sineman her aene Şeker Bayra-
lo.c1ır ki 1 mında en ıüztl filmi takdim eder 

aQ ak,am misli görülmemif bir fıheıer 
llALALAYKA 

Bir defa del!ll, 10 defa ıörmek lsteyecefinb film. 

~tLSON ED~~ :rt~~A MASSEY .... 
rece için loca kalmamıtbr. Numaralı koltuklar kaplfılmaktadır. 

H K f K T 

RBARo 5 ~~:SPOR 
Bu gun Galatasarayla 
Fener karşılaşıyorlar 

YAZAN: 

&l<R~M 
R E: J' İT 

- Ben aaydım ... Tam seksen tane ... Her biri ötekin-
den güzel ve şanlı! ... Seçmek lhım gelse insan bir türlü 
karar kılamaz.. ... 

- Her birinin yumruğu üstünde bir doğan kondu. 
rulmuş ... 

- Eevet, çünkü avcı doianlan kuvveti tersim eder .• 
En sonra, &ağ ve solunda gemicilerin teşkil ettikJeri 

azametli ve canlı kordonların arasında, halis Arab kanı 
bir atın üzerinde, güneş kadar muhteşem, zamanın hü
kümdarlarına !Ayık elbisclerlle Hızır göründüğıi zaman 
kadın erkek, çoluk, çocuk gırtlaklarından kopan yayga
ralar, çığlıklar, •Yafa• Avizeleri, en har devresine vatan 
coşkunluk ve çılgınlıklarla yanardağ alevi gibi semalara 
doğru yükseldi. Yüzünde kahramanlık ve memnuniyet 
nuru, dudaklarında hafif bir tebe11ümle, Hızır ilerliyordu. 
Onu layık.ile karşılamak için Tunus Sultanı mıbeyincileri 
ve hassa alayını istikbale göndermlştL Böylece saraya 
muvasalat edildi. Orada Jizım gelen merasimin ifasından 
sonra Hız.ır Sultana ganaimindcn hissesini gösterdikten 
sonra: 

- Sultanım, bu !!izin luıklunızdır .... Aldığımız gani
metin bette birini teşkil ediyor .... 

Bu sözler, Beni Hafaı &ül;llesine mensub ~Iehmedi 
hayı-etlere düşürdü. Gözleri faltaşı gibi açıldı. 

- B~ların hep.si betle biri ha? ... Demek oluyor ki 
sen BahrısE!fidin bütün servetini zaptettin! ... Beşte biri 
bu ise eğer tamamı ne olmah! .. 

Sultanın hayranlığına, mcftuniyetine payan yoktu. 
Tamamile şafUlllıştı. Zihninde ölçU, hesab mefhumu kal• 
mamıştı. 

- Bunlara mukabil benim de sana bir hediye vermem 
18.zım .... Ama benim nem var ki ne vereyim ... Sana l§yık 
hiç bir şeyim yok ... dedi ve Hızıra muhteıJem bir kaftanla 
kavuklara takılan elmasla müzeyyen bir sorguç bahşetti. 
Sonra başmabeyindye hitab ederek: 

- Hızır reisin gemilerindeki erlerin her birine dörder 
top çuha, yü.z arşın bez ve dokuz ıltın verilsin.... ... 

Bu emirleri ifa etmek üz.ere koşan başmabeyinciyj 
durdurdu ... 

- Dur ... Dur. Bitmedi .. , Tersanemde bulunan genıi· 
lerden hangisini is1erse Hızır reise hediye ediyorum. o .. 
nunla benim aş.kıma gazalar eylesin ... Hani bir kalita var• 
dır ki vaktile onu bizden Kurdoğlu istemişti de biz ver
memiştik ... Hızır reise işte o kallta verilsin .... Donaııma-
mın en güzel gemisidir .... 

Efendisinin bu cömerdliği kar,ısında ba,mabeyinci o 
kadar pşırmı,tı ki i,ittiklerinin hakikatte yoksa rüyada 
mı duyduğwıu bir türlü kestiremiyordu. 

Dışarıda halk coşkun tezahüratına devam ediyordu. 
Kahraman Türk ~emicileri hisselerini almış, şehre da-
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ğılmışlardı. Her tarafta eğlenceler, ziyafetler tertib edil
mı,u. Herkes son derece memnundu. Yalnız Hızınn kalbi 
endise ile doluydu. Zira Haticeyi ne bir sokRk başında, 
ne bir pencerede görmemitti. Acaba neden sevgılisi onu 
karşılamağa gelmemişti?. Gelmesi lizımdı, bir m.ini zuhur 
etmemiş olsaydı mutlak gelirdi. Acaba bu mini ne idi? 
Sarayda şerefine tertib edilen ziyafetten Hızır güç hal ile 
erkenden ayrıldı. Hemen gemisine gidip üzerindekJ el
blıieleri değişti. 

Şimdi Hızır lfBnı, azameti, kıyafetile zamanın bütün 
hükümdarlarını kı.ıııkandırabilecek bir korsan dcı:til de a
lelade bir tacir gibi giyinmiş, nazarı dikkati celbetmiyen 
ve sevgilislnin evine luzlı adımlarla giden bir 8.şıktı. 

Haticeyi teı;ılim eltili Arab kadının evi bu akşam ona 
ne uzak göründü .... Ne ise kapısı önüne geldi. Kalbi çar
pıyordu. 

Kapı açılınca Hızır çılgın yaygaralar, hıçkırıklar, göz 
yaşlarile karıılaştı. Camdan bilezikli iki sıska kol , derisi 
buruşmu,, aanki yalnı7 kemikten yapılmış iki el delice 
çırpınıyordu. Çatlak bir sesin ettiği yeminler birl>irini ta
ltib ediyordu. 

- Ona kendi kızımdan daha iyi baktım ... Hekimler 
çağırdım, tedavi ettirdim ... Şeyhlere, hocalara okuttum ... 
Fakat nafile .•• Nafile ... Hepsi nafile oldu ... Zavallı yav
ru öldü .... 

Ne o gece, ne ertesi iki gün Hılll'l kimse &örmedi .. ,. ,. ,. 
Kimseye görünmedi. Ti ki duyduğu acı, kalbinin 

sızıları, kederinin sonsuzluğu yüzünden sezilmesin .. 
Çünkü blr derdden ışikiyet etmek, yahut onu mejtlana 
vurmak, aczini itiraf etmek demektir. Aslanlar yaralı 
vücudJerini saklarlar. Ağlamak, sızlamak zayıf mahl\ık
larA, bilhassa kadınlara yakış.ır. Yiğitlerin büyi.ık keder
lerini bile gizli tutarlar ... 

Şimdi gemisi Hızıra ne boş1 ne sıkıntılı, ne kasvetli 
görünüyordu. Her yerde, her tarafta, her köşede bir daha. 
uyanmamak üzere uykuya dalan zavallı minimini kızın 
hatırası, rayihası mevcuddu ... Şu mindere oturul'du ... Şu 
yasbğa baışını dayardı ... Şu lombozdan dışarıya bakardı ... 
Birlikte yaşadıkl:.ırı her an zihninde, kalbinde canlanı -
yordu ... Onun huzurunda cereyan ebniş tlfak bir lıidise, 
timdi büyük bir ehemmiyet kesbediyordu. 

Bazan onu görür gibi oluyor, onunla konuşuyordu .. 
Ona sağhğında söyliyemediği aşk dolu sözleri elmdi söy
lüyordu. Bir sandığın içinde elbiseleri vardı. Allı, yeıllli, 
sarılı, mavili ip2kll entariler ... Vücudünün genetiği ve 
hararetile canlandırdığı entariler... Onu parlak renkli 
ufak bir kuşa benzeten entariler ... Onlar da 4imdi öl
müştü ... Onlar da bu tabutun içinde yatıyordu ... O güzel 
ku,, o parlak renkli ufak kuş uçmuştu ... Bir dah11 •vdet 
etmiyecekti ... Bu elem dolu dünyayı terkedip cennet 
bahçelerine gitmi,ti ... Kafesi boş kalmıştı,. Gene ve bed
baht bir itJkın kederini, göz yaşlarını saklıyan kafes ..• 

(Arkafl var) 

istanbu ldaki merasimden intıbalar 
.. 

Diinki.i ge~id resmlııden bir lnhba _._ __ 

Dünkü geçid resmine İştirak eden kı71anım:ı 

Vail ve komutanlar kıtaatı teftif ediyorlar 

Her iki Wcım da kupayı almak için 
ellerindeki mevcud bütün kuvvetle
rile oynıyacaklardır. 

Türk futbolunun en eski iki kulübü 
ve birbirlerine ezelt rakib hissi vere
rek maç yapan Fenerbahçe ve Gala· 
tasaray takımları, bu gün Fenerbahçe 
stadyomunda heyecanlı kareıla.tma -
}arından birini daha yapacaklardır. 

Bayram tatilinden istifade edilerek 
tertib edilen bu maçın galibine güzel 
bir kupa hediye edileceğinden her iki 
takımın da ellerinde mevcud bütün 
kuvvetlerile sahada yer alacaklan 
anlaşılmaktadır. 

İki takımı da bundan üç hafta ev
vel kartı karşıya görmü' ve bir iik.ir 
edinmiştik. Ancak o vakittenberi ge
rek Galatasarayda, gerek Fenerbah -
çede husule gelen elem11n değİfikliit 
bu intıbaa lstinad ederek bir hüküm 
verilmesini yersiz kılmaktadır. 

Bundan evvelki ilk maçlarında Ga
lata.,arayın eleman itibarile faikiyeti 
gözönünde tutularşk, daha ağır basa
cağı tahmin edilmekte idi Fakat Fe
nerbahçenin o maçta daİıa müess:ir 
bir oyun tutturması ve neticede iki 
takımın birer golle yenişememeleri, 
üstelik bu gün bazı oyunculanndan 
da mahrum bulunma1an bir tahmin 
yapılamıyacağını gösterir. 

Fenerbahçenin en iyi iki oyuncu -
rundan mahrum olarak oynıyacaj:ı 

&nlaşılmaktadır. Cihadın henüz ra -
hatsızlığı geçmemiş, Melih de atle
timıdeki büyük kabiliyetinin kör -
lenmeme!'i, binnetice milli takımda 
kendisinden beklenen randımanı Mk
kile vermek düşüncesile futbolu bı
rakmıştır. 

Galat.a~ray takımında kaleci Os -
man sakattır. Cemilin de oynayamı -
yacağı anlaşılmaktadır. 

Eleman kayıbı nokta~ından, takım
ların bu günkü vaziyetleri mütalea 
edilecek olursa, Fenerbahçenin dılha 
çok ziyanda oldu8:u anlaşılır. Bunun
la beraber son maçı düşünerek, yani 
Fent"rin Fikret ve Melihten mahrum 
bir şekilde, tam takımh Galat;,.sarı:ı.ya 
mağh1b olmadıjıru hatırhynra.k, tim
ciiden kat'i bir fey , söylenemiyeceji 
anlaşılır. 

Fenerbahçenin kalesi ve bek hatlı 
Zbyıftır. Hafuek hattı rakibininkin • 
den daha iyidir. Forverd hattı her za
man iyi netice alamamaktadır. 

Galat.as.arayın da kalecili z:ayıftır. 
Fakat ~k hatlan Fenerinklndm çok 
daha ilstün, hafbekleri raldb tarahn
kilerden bir gömlek aşağı, forverd 
hattı Fenerbahçeninki.nden daha ve
rimlidir . 

Hatların, yani bunlan tetkil ~f'n 
elemanların kıymetleri bu olmakla 
beraber, oyunda kullanılacak yerinde 

Kadıköyündeki bola 
maçları 

Kadıköy HalkOl'inln !ertib ettiği 
boks maçları dUn akşam Kadı.köyünde 
Süreyya sinemuı meruim salonunda 
yapılmıt ve büyük bir seyirci kütlesi 
bir taktik muhakkak ki en büyük ve 
en müessir rolü oynıyacaktır. 

F ener ba hçe B.
Barutgücü 

Büyük maçtan evvel Fenerin B. ta· 
ltimile Barutgücü takımı karıtlaıa • 
caklardır. 

Fener bahçe tekaüdleri 
Matbuat takımı 

Fenerbahçenin mütekaid oyuncula• 
rı da gene bu gün Fenerbahçe ıtad
yomunda Matbuat takımile bir maç 
yapacaktır. Eski ,öhretlerin bu ıünkü 
hallerini aeyretmek muhakkak ki 
zevkli olacaktır. 

Türkiye gureı 
birinciliği 

Türkiye amatör güreı biriocilifine 
bu akşam Beyojlu Halkevinde batlana 
cak ve yarın akfam da devam edile• 
rek bitirilecektir. 
tarafından hararet ve heyecanla taldb 
edilmiıtir. 

Galata Genelerin Süleymaoiyeli Ud 
bok..örle takviyeli takımı ile Kadıköy 
Halk.evi bobörleri arasında. yapılan 
bu müsabakalar oldukça mwıta.ıam 
geçmiştir. 

Neticede: 
Halkevinden Hayati sayı hesablle 

Nesime, Galata Genclerden Halid A· 
bandona ile Semihe, Galata Geneler • 
den Nusret Halkevinden Kaplana, Hl• 
daye~ maça aelmedıği için Senih• Hal
kevinden Semib de Mehmed Aliye aayı 
ile galib gelmiılerdlr. 

Maçlar 72 ltiloyı kadar yapılacağı ve 
Galata Genclerden selen İlyas ise alır 
ııklet olduğu cihetle 72 kilo maçı yapı
iaınl!Dlftır. 

Maçlardan sonra Hal.kov! tarafmdan 
galiblere madalyalar verilmiftir. Bu a
rada İ.otanbul teınsill takımına kadar 
yükselmiı olan İlyaaa da bir madalya 
hediye ed!lmiıtir. 

Beyoğluıpor 2 -
Beıiktaı 1 

Dün Şeref stadında Betiktat ve 
Beyoğluspor birinci futbol takımlan 
hususi bir maç yıpl1llflardır. Befiktaf 
takımında Mehmed Ali ve orta muha
cim Memduh bulunuyordu. Beyoitlu• 
spor tam kadrosile aabada ye:r almı4• 
tı. 

Birinci devrede her iki takım da 
~hrctlerine !Ayık bir futbol oyunu 
gôstermiftir. 

Beyoih11por devre sonlarında 
yaptığı bir golle haftaymı 1-0 ıalib bl

tirmiftir. 
İkinci devrede Beyoğluıspor sıkı bu 

oyun tutturmağa batlam.J.4: ve 12 nci 
dakikada muhacim Hak.kıya yapılan bir 
[aul neticesi Beyoğluspor penaltıdan 
ikinci saymnı da çıkarmıştır. Bundan 
oonra Beşiktaı oldukça sert bir oyuo 
oynamağa başlamıt ve santrhaf Balili, 
'tabayı sakaUadığı için hakem oyundan 
çıkarmıştır. 

Nihayet Beoiktaı 37 ne! dakikada 
sal iç Heklwİın sıkı bir fiitile yeglna 
sayısını yapmlf, maç da 2-1 BeyoiJu
ıspor lehine bitmiıtlr. 

Orman Fakültesi Alım Satım 
Başkanlığından : Komisyonu 

C in ı 1 
Karabük koku 

Beher tonun mu nakliye 
Miktar~ muhammen fi.atı 

90 ton 26 lira 
İlk teminatı : 176 liradır. 

Tutan 
2340 lira 

İhale : 31 / 10/1940 Persembe Saat: 14 te 
1 - Büyükdere Bahçeköyde bulunan Orman fakültesi için yukarıda miktar 

yazılı Karabük koku açık arttırma ile alınacaktır. 
2 - Eksiibne Maliye Vekileti Beyoilu Liseler Muhaaebecilili dairesinde 

yukanda yuılı rün ve saatte toplanacak olan Fakülte Alım Sabm Ko
mJ.syonu huzunında yapılacaktır. 

3 - Şartnameyi görmek, evsaf ve teslim tartlannı ölrenmek ı.teyenlerln 
tatil günleri haric Orman Fakültesine müracaatlerL (9922) 

Maliye Vekaletinden : 
Güm~ yüz kuruşlukların 

kaldırılması hakkında 

tedavülden 
ilan 

Gümüş yüz kuruşlukların yerine gümüş bir lirahklaT darp ve piyasaya 
kili miktarda çıkarılmıf oldul;undan giimüı yüz kunıtluklann 31 ikinciklnun 
1941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması kararlaebnlmışbr. 

Gümüı yüz kuruşluklar 1 fubat 1941 tarihinden itibaren artık tedavül 
etmiyecek ve ancak y'alnız Malsandıklarlle Cumhuriyet Merkez Bankam lfU .. 
belerince kabul edilebilecektir. 

Elinde gümüş yüz kuruşluk bulunAnların bunlan Malsandıklarlle Cum
huriyet Merkez Bankası ifUbelerinde tebdil ettirmeleri illn olunur. 

• 70025· (10216) 

f". 
\..isi. Komutanlığı Salınalma A " Komisyona ilanları 

Asker! lhUyac için 31/10/94-0 günil aaat onda pazari•kla lriiçUk bir ıari 
makinesi yapılmak üzere 14 kalemden ibaret motör dmamo vesair malzeme 
satın alınacaktır. Şartnamesi hergün Komiayoı;.da aörillebillr. İsteklilerin 
belli gün ve oaatta kaei ttıninaUarile birlikle Fındıklıda Komutanlık Satın 
alına Komisyonuna gelmeleri. (102.SS) 

Devlet Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğünden : 

İskelenirı mevkii MuhaMmen bedeli Muvakkat teminatı 
Ordu 1617,94 121.35 
Ünye •519,03 338,93 
Rize 4109,SS 308.22 
Of =.99 199.20 

Açık eksiltme usulile ihale edileceği evvelce Hln edilen mevkileri, muh&m• 
men bedeli ve muvııkkat teminıt miktarı yukarıda yaıılı dört iskele inşaa
tının ihalesi taHb zuhur etmemesi hısebile 4/11 /940 tarihine raslıyan pazar .. 
tesi ~üne talik olunmuştur. 

İ.steldilerin bildirilen günde Ş8at on beşte Gılata nhtımındaki Umum 
Müdürlük binPıqnda fonlanacak Satınalma KomiııvonunA milrAcaetleri. 10376) 

( Devlet Demiryolları i. U. Müdürlüğünden: ~ 
?t~uhammen bedeli (2000) lira olan 3 X 35 eb'adında 200 metre N K B A 

yeraltı kablosu (5/11/940) sah günü aaat (10,30) on buçukta Haydarpa,.da 
Gar binası dahilindeki Komisyon tarabndan açık ekaUtme usulile aabn alı
nacaktır. 

Bu ite girmek lateyenlerln (150) liralık muvakkat teminıt ve kanunun 
tayin ettiği veaaikle birlikta ekıiltma tıüoü aaatlne kadar Koniliyona mürı• 
caaUeri lizımdır. • 

Bu ife aid ıarb>ameler Komisyondan paraıız olarak dalıtılmaktadır. (1000.) 
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ı angonun 
Birinci çekiliş 

7 İkincitesrinde • 
Bu planın iki hususiyeti vardır : 

ı - 5000, 2000 ve 1000 liralık orta bğyüklükteki ikramlyeler 
ad.M itibarile lazlalaştınlmıf, ayrıca bu plina yeniden 
\.'e bundan evvelki plinlard.a. mevcud olmayan 500 ve 
~O liralık ikramiyeler konmuştur. 

500 LİRALIK 

Dördüne-O ferfip 
~ " illi Pi u n n c 

J 
j 

ikramiyelerin adedi birinci çekili~te 90, Udncldo 150, 
üçlin<üde 180 dlı. 

\kr•1D-\yt 1 \'l.,,,.,.\yt 1 \\l•tİ 

2 - Plinııı lkinr.l hususiyeti de 47 tane teselli müldfatım 
ihtiva etmesidir. Teselli mükifabnm esa.ıq •udur: Eier 
bir biletin bütün rakamJpJ büyük ikramiyeyi kazıınan 
numaranın rakam1arına tevafuk eder de, yalnıı her 
hangi hanede bu1ununa bulunsun bir tanesi deiiş:ik 
olursa o bilet teselli mükifaf.I ka.zanU'. Bu suretle bil.yük 
ikramiyeyi kaı:anan numuaya Mnuyip de yalnıı; bir 
haneai:ndekl rakam ayn olan 41 numara teselli müki.fah 
kaıanaaktır. 

Biletlerin deği,lirilmesi tarihine 
dikkal edinir • 

Devamlı biletlerin ertesi ayın ikincl rünü ıkpmını 
kadar deilftirllmesl IAnmdır. 

7 ikincile,rin 1940 çekilif inde 

'kr••\l• 'Tıı"'' 
"\ı\ı.urı \.\.Q..A• 

\kr•ıııtı\1~ r --
,..d,d\ _ı.,.ıı.. .. -

0
, ..,_0 .ooo 

-----:ı 30.00 :ı 
10.000 

1 10.000 

i 
s 
60 

5.000 
2.000 
1.000 

10.000 

10.000 

60.000 

, ... ,.ıo\'1* 'f1,10ll 

, ... , • .,,.\,c. ,.\ı\ı•''.. __.\.\.,Q...A-

"d•d• _\.\.it. -o 40.000 
---i· ~ 40.00 

2 10.000 
20.000 

25.ooo 
s 
10 

qo 

ıso 

600 

s.ooo 
2.000 
1.000 

500 
100 

50 

20.000 

q0.ooo 
75.000 

30.000 

)0.000 

30.000 

8 

\10 

40.000 

10.000 

/ 

120.000 

q0.oOO 
30.000 

30.000 

60.000 

Büyük İkramiye 
30,000 liradır 

,;.ooo 
60.00CI 

500 
ıoo 

50 
10 

l. 

145.000 

30.000 

15.000 

30.000 

120.000 

60 2.820 
--= 362.82~ 

3.000 

1111 \\\ \ 47 
,..~ 

64.205 

10 
'3 

80 

ıso.ooo 

3:760 
----:-: 
543.76~ 

600 

6.000 

60.00° tl.0 

Birlnd $0kil4in tam bileti 2, ytnın bileti 1 liradır. 
İk!nd çekilQin tam bileti 3, yının bileti 1,50 liradır. 
tlçiiııcli çekilltin tam bileti 4, yanın bUetl 2 liradır. 

Plani tetkik ediniz 
Her $0kilişbo biletlerin l!atile beraber ikramiyelerin hem 

nıiktan, hem adedi arlmlırutm. Yani oans lh6-li her çekilltte 
çok daha fazladır. Bu pl1na lönı talihlilerin mlktan artacak 
ve bu talihliler aynı zamanda mlktarca daha fazla ikramiye , 
kazana caka. • 

• • 
1 
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İf Arayanlar 
İt uıyocum - Eski ve yeni yazıları 

mükemmel bilirim. Uzun zaman ti
caret aahasında çalıttım. Bomervia
lerim vardır. Taşraya da gidebilirim.. 
Arzu edenlerin (Hakikat) gazetesinde 
iş rumuzuna mektubla müracaaUeri. 

Gene b.lr bayan iş arıyor - Eski ve 
yeni yazılan bilir, Daktilo yazabilir. 
TaJtaya da gider. Verilecek maaşı 
bildirir mektubla (Hakikal) gazete
şinde (Bayan) rumuzuna müracaat. 

it arıyorum - Orta derecede tah ... 
aitim vardır. İdare iolerlnden anlanm. 
Bon10rviJılerim vardır. (Hakikat) ga
zetesiı1de O. T. rumuzuna mektubla 
müracaat. 

İfçi Arayanlar 
8-):an aranıyor - Bekir bir gencin 

ev itleri idaresini yapabilecek orta 
yaşlı bayan aranıyor. İstedikleri maaş 
ve tercümelhallerinl (Hakikat) ıue
teslndo K. S. rumuzuna mektubla 
bildirmeleri. 

Daktilo bayan aranıyor - Eski ve 
yeni yazıları mükemmel bilen bir ba
yan daktilo aranıyor. Maae bilgisine 
ııöre verilecektir. (Hakikat) gazete -
alndo (W) rumuzuna mektubla mü
racaatleri. 

Kadm ahçı aranıyor - Ankarada ta
nınmıt bir aile yanında aşçılık yapa
cak: bir bayan aranıyor. (Hakikat) ııa
utem müd.lriretine müracaat. 

Satılık - Kiralık 
Sıtılık soba aranıyor - Antrasit 

yakan şık demir bir soba satın alına
caktır. Satmak istiyenlerin (Hakikat) 
aazetesinde A. T. rumuzuna müra -
c1uıt1erf. 

Sofular cadd~inde Aksaravla 
Fatih arasında Sofular caddesinde 50 
metrelik cepheli arsa. Metresi ilci bu
çuk liradır. 

Galatasaray lisesi kartısmda No. 184 
EmlAkı.. T•lefon: 49010. 

Pansiyon aranıyor. - Bek&r bir Bay, 
yiyecek, yatacak dahil ve her hususta 
temin edilecek pansiyon arıyor. (Ha
kikat) gazetesinde (Pansiyon) rumu -
zuna müracaat. 

Nioanlaşuıda - Güzel bahçe ııoka
jında yeni model bir apartımanın i
radı senede 1141 lira olup satı..t bedeli 
25,000 liradır. 

Galaluaray lisesi karşısında No. 184 
Emlakis. Trlrfon· 49010. 

Satılık ldtab aranıyor - Eski ve 
yeni harflerle basılrnı' kitablar satın 
alınacaktır. Satmak istiyenlerin (Ha
kikat) a:azetesi vasıtasile A. T. rumu
nınıt müracaatleri. 

Balıkpaıannda - Beyoğlunda Balık 
pazarında üç dükkin satılıktır. Bedeli 
30.000 liradır. 

Galatasaray lisesi karşısında No. lM 
Eınlakiş. Telefon; 49010, 

Ufak bir demir kasa aranıyor - Be$ikla$1a - Abbasağada ayda on 
Temiz kullanılmıt demir bir kasa sa.- altışar lira iradı olan iki ev 3000 liraya 
tın alınacaktır. Satmak istiyenlerin ga- satılıktır. 
zetemiz idarehanesine müracaatleri. Galatasaray lise~i kat'ftsmda No. ı84 

Ba!ll..kül aranıyor - Aı kullanılmı, ı Emli.kiş. Telefon: 40010. 

300 kiloya kadar tartar bir baskül a- Galatada - Hendek caddesinde üç 
ranıvor. Hakikat gazete!'ine müracaat. kat üzerine alh odalı ev 'OClO liraya 

Caddebostarunda - Sahilde yalı ar- satılıyor. 
sa~ı. Bedeli metre murabbaı ıs liradır. Galatasaray lisesi karşısında No. 184 

Galatasaray lliesi karşımıda No. ı84 Emlikiş. Telefon: 49010 
Em18kiş. Telefon: 49010. ?\fecidiyc köyünde - Asfalt üzerinde 

Yeşilköyle - Sahilde yalı arsası. 

İfraz edilerek satılacaktır. 
Galatasaray lisesi karştJında No. 184 

Emlikiş. Telefon: 49010. 

Panplbda - Tan aineması kar,ı
sındaki sokakta ıos arşın arsa 1900 
liraya aab.Jacaktır. Cephesi 9, derin
liği 12 ıiradır. 

Galalasarey lisesi karıwnda No. 184 
Emliki!I. Telefon: 40010. 

Ulolide - Yenl inşaat 5 odalı ev. 
Bedeli 6000 liradır. 

Galalasaray lisesi karşısında No. 184 
EmUki$. Tel•lon: 40010. 

Fenerde - Halicde Fenerde 25 lira 
kirası olan lcirgir ev 2800 lira. 
Galata~nray lise~i karşısında No. ı84 

EmlAkis. Tf'lPfon: 49010. 

Dakülo makine!';i anmıyor - Az 
kullanılmış, fakat temiz her hangi 
marka olursa ohun bir daktilo maki
nesi alınacaktır. Gazetemiz idareha
ne!'İnP müracaat. 

Ettnköyünde - Denize yakın 1185 
M2 ana satılıktır. ~fetresi 4 liradır. 

Galatasaray lisesi kartısında No. ı84 
Emlakiş. Telefon: 49010. 

ErenkOyünde - Asfalta nazır biru 
dönümlük arsalar .. metresi bir buçuk
tan iki liraya kadar. 

Galatasaray lisesi ka?'flsında No. ıM 
Emlaki•. T•lefon: 49010. 

Çarşıkapıda - Dört katlı ve senede 
ı482 lira safi iradı olan apartıman 25 
bin liraya satılıktır. 

Galata.w'ay IJse,J karı..ıno;la No, 184 
Emlaki!IC. Telefon: 49010. 

Cihangirde - Aylık iradı 113 lira 
olan aparbman ı5,000 liradır. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Emli1kl" Tı:-ltfon: 49010. 

Bebekte - Deniz kenarında senede 
2524 safi tndı olan bir apartıman 
40,000 liradır. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
F.m1Aki1'. Tf'lf'fon: 49010 

Yeşllk.ö:rde - Deniz kenannda iki 
katlı oıodalı yalı. Sab• bedeli 5000 
liradır. 

Gala ray lisesi karwısında No, ı84 
F.mlôkl•. T•l•fon: 49010. 

GaJatada - Tramvay caddesinde 
17 metre cephesi olan büyük bir arsa 
satılıktır. Bedeli 16000 liradır. 

Galatasaray lisesi kanwnda No. ı84 
Emlikit. Telefon: 49010. 

852 metre murabbaı asra 8500 liraya 
satılıktır. 

Galatasaray lisesi karıısmda No. ı84 
Emlakiş. Tf'lefon: •ooıo. 

Kadıköyünde - Deniz kenarında 

rıhtımlı, deniz banyolu ahşab vill.i 
satılıkbr. }.() odaı11 vardır. 25000 liradır. 

Galatasaray lisesi karşısında No. ı84 
Emlikiş. Telefon: 40010. 

Pe~mbepazannda - Galata Per
şembepazannda bir han satılıktır. Be
deli 50,000 liradır. 

Galatasaray ili.esi karşınnda No. 184 
Emlaklş. Tolofon; 49010. 

Kınalıadada - Küçük bir ev bah
çesile 3000 lirava satılıktır. 

Galatasaray li~eı:ıf karşL..-:ında No. 184 
EmlHkhı. Telefon: 49010. 

Gümü~suyundn - 156 M2 arsa met
re karesi 20 liradır. 

Galatasaray lisesi karşımnda No. ı84 
Emlnki~ Tı:-lefnn: 40010. 

Pendikte - Tavşantepcde 10 dönüm 
ara7J 2000 liradır, İ'i'.tasyona nanrdır. 

Galatasaray li~si karşısında No. ı84 
Eml~kiş. Telefon: 49010. 

Tarabyada - İskalcye yirmi daki
kalık mesafede Tarabya 11rtında ah
şab güzel köşk 2000 liradır. 500 lirası 
peşin verildiği takdirde aylık taksite 
baij:lanabilir. 
Gafata~aray li.c::e~i k:'!rs-ısında No. ı84 

F.ml~kic TPlPfon: 40010. 

Arabcamiinde - Galatada Arabca
miindc iki kat i.izrrine on odalı ahşab 
ev ve dükk.Hnlar 5000 lira. 

Galata!'arav JiSffi kar,ı~ında No. 184 
Fm1Akl<1:. Telpf,,n: 40010. 

Feneryolunda - Tramvay cadde.ı;;in
dc 4 dönüm bahçesile ahoab köşk 
ısooo liradır. 

Galata!'Br&V li!l;esl kaNısında No. 184 
li"m1Slr!c:.. TPlrfon: 49010. 

Pan!'i"İyon aranıyor - İstanbul cihe
tinde olmak tartile bekir bir ı;cenc 
mobilyalı pansiyon arıyor. (Hakikat) 
2atete~indo E. S. rumuzuna tahriren 
müracaAt. 

Galatada - Altında bir fabrika olan 
apartıman 20,000 liradır. 

Galatasaray lisesi karJt~ında No. 184 
Em!Akis. Telefon: 40010. 

Teşvikiyede - Çok güzel bir mev
kide 200 M2 arsa 5000 liraya. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Emllklt. Telefon: 4~0. 

Kızıltoprakta - Deniz kenarında 

15 metre cephe$i. 55 metre de:rinllii 
olan arsa 6000 lira. 

Galatasaray lisesi kal'1ısında No. ı84 
Emlakio. Telefon: 49010. 

Te viki)·ede - Yeşil sahaya karoı 

üç katta 7 odalı ah.şeb ev 7000 lira. 
Galatasaray lisesi karşısında No. ı84 

Emli.lds. Telefon: 49010. 

Yeniköyde - ıs dönüm ve çiftlik 
bineısı. Güzel manzara. 3500 lira. 

Galatasaray lisesi kartısında No, ı84 
Eml~kis. Telefon: 49010. 

Cibalide - Cadde üzerinde iki cep
heli kirgir ve potrelli ardiye 4500 lira. 

Galatasaray lisesi kal'1ısında No. ı84 
Emlikis. Telefon: 49010. 

Kadıkö)'ünde - Moda cadderinde 
eski k8rS(ir bir aparhman ve arsa be
deli 20,000 liradır. 

Galatasaray lisesi kan;ı.sında No. ı84 
Emlaklş. Telefon: 49010. 

Kanhcada - Muntazam bir köşk ve 
yemi' bahçeli on dönüm arazi ve or· 
man 3000 lira. İskeleye çok yakındır. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Eml3kb:. Telefon: 49010. 

Galatada - Perşembepazarında 28 
de 3 hisse maöazalar. 3000 lira. 

Galatasaray lisesi karıısında No. 184 
Eml&kiı. Telefon; 49010. 

Taksimde - Tramvaya nazır 234 
metre kare arsa. Metresi 90 lira. 

Galatasaray liseııi karş..ında No. 184 
Emtikiş. Telefon: 40010. 

Erenköyünde - İki muntazam köşk. 
Asfalla çok yakın. Bedeli 4000 ve 6000 
liradır. 

Galatasaray lisesi b:roısında No. 184 
Emllıkiş. Telefon: 49010. 

Fenerbahçede - Çok şık blr villl 
60.000 liraya Vasi bahçelidir 

Galatasaray lisesi karştslnda No. 184 
Emlakio. Telefon: 49010. 

Tnpkopıda - Millet caddesinde 
muntazam villa ve bahçe 25000 Ura. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Eml.ikiş. Telefon: 49010. 

Fencrbahçede - Muhteşem bir tato. 
Galatasaray lisesi karşısında No, 184 

Eml3.kiş. Telefon: 49010. 

Mecidiye köyünde - Asfalt üı.er\ndo 
kotıfor!u, modern bir villa iki kat ü
zerine altı oda .. muntazam bahçe .. be
deli 22000 liradır. 

Galatasaray lisesi karıtsında No. 184 
Emlôkis. Telefon: 49010. 

Çirtehavuılarda - Deniz kenarında 
çok modern konforlu bir villi. 60,000 
lira. 

Galatasaray lisesi karŞJsmda No. ı84 
Emlikis. Telefon: 49010. 

Topkapıda - Cüzel bir köşk 3500 
lira. 

Galalasaray lisesl karşıııında No. 184 
Emllklt. Telefon: 49010. 

Tepebaşmda - İyi iradlı bir apartı
man 13,000 liraya. 
• Galatasaray lisesi karf!sında No. 184 
Emlakiı;;. Telefon: 40010. 

Bomontide - ı91 M2 arsa. Bedeli 
4000 liradır. 

Galatasaray lisesi k8r$ısında No. 184 
Em18kis. Telefon: 49010. 

Suad.iyede - Modem bir apartunan 
25,000 lira. Tramvay caddesindedir. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Emlilkiş. Telefon: 49010. 

Haydarpa.şada - Kadıköyle Hay ... 
daıı:ıaşa arasında rıhtım üzerinde 
dükk&nlı ev. 8500 liradır. 

Galatasaray lisesi karşısında No. ı84 
Emlakiş. Telefon: 49010. 

Kalamış-ta - Güzel bir apartıman 
17,000 liradır. Denize yakın ve hl
kimdir. 

Galatasaray lı.esl karı..ında No. 184 
EmlAkiş. Telefon: 49010. 

Osma.nbeyde - Şişlide Osmanbeyde 
NiJ{8r sokağında beş kaUı ı3 odalı 
muntazam kirJ(ir bir ev 17000 lirayı. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184. 
Emlôkl$. Telefon: 49010. 

l'tfodada - Denize hakim ve nazır 
bahçeli kirgir bir köşk. Bedeli 36000 
lira. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Emlikiş. Telofon: 49010. 

Beyoilund-. - Galata kulerıine ~

dE'n aır;fa1t cadde ü1erjnde bir apartı
m~n 17,000 liradır. Rı:ı.ndımanı % 8 dlr. 

G~lataı;arav Ji.ıı:e~i karsısında No. ı84 
F..ml~kis. Telefon: 49010. 

Aiacamiinde - İki katta 6 odalı 
k8ır2ir ev 3500 liradır. 

Galatasaray lisesi ka1"$1Stnda No. 184 
F.ml?kis. TPlt'.'fon: 49010. 

Ku1ıedibirtde - On Üç daireli bir 
apartımıın aylık iradı 400 lira. bedeli 
65,000 liradır. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Emli'kis_ Telrfon: 49010. 

1200 liraya - Hamalbaşı yokuşunun 
en altında 5 odalı ahşab ev. 1200 lirayı 

Galatasaray lisesi karşısında No, 184 
"Ji"...,ıaıc-;ıı 'l'rlPfnn· 49010. 

UJelide - İyi kira getiren beton 
bir ev 7 500 liraya. 

Galatasaray lisesi karşısında No, ı84 
F.rıl5.kis. Telefon: 49010. 

Saraçhaneba'iında - Cüzel bir ana. 
Galatasaray lisesi kal'fısında No. 184: 

EmlAkis. Tf'lrfon: 40010. 

Fenerbahçede - Deniz kenarında 
bahçeli, ağaçlı yalı arsası. Metresi ı.fı 
lira. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Emliki!I. Telefon: 49010. 

Beyoilunda - Yeniçarşı caddesinde 
% 7 randımanlı bir aparttman. 20.000 
liradır. 

Galatasaray lisesi kartııında No. 184 
EmWtif, Telefon: 49010, 

r. 
Aske:, 

Beıikıaı Askerlik şubesinden: , . .;J1 

Beşiklaı Askerlik şubesinde ~ot"' 
mali'.'ıl ve gerekse emekli subB~p# 
M. M. Vekaleti Harbiye d•ir<5'6~· 
selen emirde bir hizmet için. gorbifl'' 

Beyoi:lunda - Ziba ııokatmda 3 ı n• .. ~ 
mek üzere emrin ehemmiye 1 r J;J 

odalı kirgir bir ev. 1100 liraya. en ,ubeye pa:ıarcbn maada ne ki"'"~. 
Galawaray lisesi karı .. ında No 184 lçln aabahlan akşam tatilin• lııl',,ı• 

Emli.kit. Telefon: 49010. serbcJt olarak celmeleri ili~ 

Kadıköyünde - Yoğurtçu parla kar- -
şısında muntazam bir ev. 3800 liraya. r~~ ŞEHİR Galatasaray lisesi karşumda No. 184 
Emlaklş. Telefon: 49010. 

Küçükçunlı<ada - Bir çiftlik 50,000 
liraya. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Emlakiş. Telefon: •9010. 

Arnavudköyündo - Yalı boyunda 
80 lira kirası olan apartıman. 10,000 
liradır. 

Galatasaray lisesi karştsmda No ıs4 
EmlAki'I. Telefon: 49010. 

Kurtuluşta - Tramvay caddesinde 
muntazam bir ev. 8000 lin. 

Galatasaray lisffi kal'fısında No 184 
F.mlRkiııt~ Telefon: ~9010. 

Çapada - Tramvay caddesinde aü
zel bir arsa. Metresi ıs liradır. 

Galata.saray lisesi karpsında No. ı84 

EmlAkls. T~lefon: 49010. 

BliYükderede - Deniz kenarında 
yalı arsan. . 

Galatasaray lisesi karŞ1smda No. ı84 
Emlôkis. Telefon: 49010. 

Sirkecide - Tramvay caddesinde 
Uç dükki.n ve otel. 

Galatasaray lisesi karşısında No, ı84 
Emliküı:. Telefon: 490ıO. 

Kandillide - Deniz kenarında yalı 
arsası. 

Galatasaray lisesi karıısında No 184 
Emltikiş. Telefon: 49010. 

Bumelihi.sannda - Deniz k.enannda 
yalı arsası. 

Galatasaray lisesi karJ1.5lnda No 184 
Ji':mlAkl<1: Tf'lf'fnn: 49010. 

1300 liraya - Aksarayda deniz ıö
ren bir ev. 

Galatasaray ti.sesi ka.1'$ısında No. ı84 
F.mlJld~. T~lf'fon: 49010. 

~!liktaşta - Pazar perinde 40 lira 
ir;ırtlı bir dükkin 6000 lira. 

Galatasaray lisesi kar$ınnda No. 184 
v""J~ld~ Tf'lPfon: 49010 

Çamhada - Munlazam köşk Ş500 
lira. 

Galatasaray lisesi kar,LS1nda No. 184 
F.mlAki•. Telefon: 49010. 

Bahçek•pısında - Vasi blr arsa 
satı 1ı ktır. 

Galatasaray lisesi kareısında No. ı84 
F.nıl~lci~ Te1f'fon: 49010. 

Knıltoprakta - Güzel bir villl. 5500 
liraya. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
F.mlikls. Telefon: 49010. 

Erenköyünde - Asfalta nazır bir 
dönüm ar:sş. 2000 lira. 

Galatasaray ~I karşısında No. 184 
EmWtif, Telefon: 49010. 

ıf;. .· TİYATRO~!~ 
TEPEBAŞI DRAJll ıosllfll' 

8 İ Rt 20,AdaN /'-

:---<>- . d• 
Beyo~lu Istiklll caddesi" 

KOMEDİ KISMIND-' 
Gündüz saal 14 le ti 

ÇOCUK oyul'I 
Gece saat 20.30 da 

DADl.,;ı· 
..ııı.,,l· 

Her tarafa otobüs temin I 
ABONE SARTLAff 

• 
Türk-ive l('ln: g:urul 

Bir aylık 150 
Üç aylık 400 
Altı avlık 750 

1400 • Senelik 
Yah1tnC1 memleketler lci.!! ~ 

800 g:ııt"' 
t)ç aylık 
Altı aylık 1450 • 
Senolik 2700 ~ 

tmtiyaz 1ahibl ve Ba•r;;:,. 
Necip Ali KUC ed'° 

Umum neıriyatı td""' , 
Yazı isleri Müdil_:ll,,iı 

Cemal Hakkı SE..-· J 

\.. Buıl~.:::~yet Mal~ 
,,d• 

Kadıköyündo - Kaptanı>" ı~ 
odalı ev 2000 liraya. da rl0 

Galatasaray lisesi karşısın jJ 
F.rrdAld"f TPlrfnn: 49010 ivl 

Beyoflunda - Bir P,..J. ııl 
irad 120,000 lira. rıd8 J'lô· 

Galatasaray lisesi karşısı ~ı 
ı;-.,..ıaıc-ı~ ,.,.ı,.frın· 49010 cııd0'' 

Eminönünde - Tran'lvaY t~ 
de bir ma~aza ve han. dJ rtcı 

Galatasaray lisesi karsısıtı . eı· 
F.mll;ki<1: TPJpfon· 49010 .,~ bı~ 

"ÇIV' 
800 liraya - İstinyed• le" ı~ 

4 odam vardır. 800 UraY•· dB r:0· 

Galatasaray llscsl kar.;ıs.ın 
Emlikls. Telefon: 49010. 

Müteferrik /::; 
• tiYortı1" """ Keman dersi almak 1 ~ • t) ,.ıeff'1 1fl' 

raitini ve fiatını (Halcik:wbl' 
(Keman) rumuıile nı.e / 

•••t. . ı·r••:~~ıı'" . im k ıs ı. 11111· ,, 
lngiliıce de~ a 8 --ıere tl • / 

Haftada iki RÜJI oıma1< ~.Jd~' .,.,ı 
ders almak. lstiyor1.1rn· ~ 
zeteslnde (lnJt:ilizce) rtJJ1l 
tubla müracaal. 

Miı 


