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GONLOK 

Anl<aradaki Meras:m 

Bayram Yurtta 
evinç Tezahürleri 
içinde Kutlandı 

Dilıı sabah Tekslmde yapılan bil yilk ıeçlt resminden blr 1törUnU' 

~ 

Utiin Milletlere 
iisavi Hayat 
~~· istiyoruz 
~ Yananiıtan. kendine faile 
~ ere bf'll ıirlttill kavıada. 
~'iti en modern liltıhtan fazla 
~ )et n lııtlk.111 ıev(tılııe, eaa-
" ~~ eden ıuuruna stıvenlyor 
~ :-qıı mücadelesinde Yunanlı
t''llı hiıtun hUrrlyet ve lıtlkltı ltlk
~ ea&ret ve lıtlmıar dllıman
~vasma taraftar bulacaktır. 

Zekeriya SERTEL 

llıetler Cemiyetinde celse. 
t.~ ve cel.!elerce müteca
""'11ini yapmaya çalıştılar. 

kadar yapılan harpler ve 
~ er, hiç şüphesiz ki bu ta-
1~Utlan içir.ı\e idi. F~.at 
""lana yapı~ tecavuz, 

liabeşlilere yapılan te
n daha hafif değildir. 

stan, bu dünyayı yenL 
Paylaşmak için açılan 

bitaraf kalmaya gayret 
\> kendi topraklarına h Ü
~ \iti olmadıkça, hatta tah
>, 1 müdafaa tedbirleri bile 

bteŞebbüs etmemiş millet
" ,iridir. Yunanistan. İtaL 
·~deniz hA.kimiyeti hak
~ ~clerdenberi takip ettiği 
~ bu denizin etrafına di-

etl\.leketlerl esareti altına 
~ Rayretini bildiği içln, mih
~ tactine karşı muhteriz, fa. 
bı~\>erin düşmanlarına karşı 
"-· af kalmakta ısrar edlyor-

'1..~rı bir kaç ay evvel f taı.. 
"ııt bir Arnavut taklslnin 
lle llocanın) başrru istemek 
l'~ Yunanistanı tehdit etti
t~1 at aslı olmıyan bu rlva. 
ı.~~nlan Akdenizde almak 
~~ üslere ulaştıramadı. 
~ltıı da Arnavutluk hududun-

.. ~ll anıı1ann tahrikat yaptığı 
(~- ' tecavüze geçtiler. -,...\> .. 
ı~"' hu~ karan veren, insani. 
il\~ ak kaidelerini Mnkya

/ensi cesaretile çiğneyen 

1 
b111 llnlar ve ordular için, ve. 
)~ llıak güç bir iş değildir. 
~~ Yunanistana tecavüzü 
~ dine iktısadi membnlar 

bi için, ister İtalyan hal- 1 
~ ~fer nümayişi yapmak 

~~e te!'Se İngiltereye karşı 
'~ i !aııqı olan üsleri temin 

Ankarada Cümhurreisimizin Huzurunda 

Yapılan Geçit Resmi Pek Muhteşem Oldu, 

Milli Şef, Gece Suvareleri Şereflendirdi 
Ankara, 29 (TAN mtıhabirlnden) - COmhurlyet bayramı. An

karada coşkun mere.simle kutlanmıştır. Milli Şef İsmet İnönü, 
bugün tebrikatı kabul buyurmak lçin Millet Meclisini teşrif et
meden önce 12,30 da Atatürkün Etnoğrafya müzesindeki mu
vakkat kabrini ziyaret buyurmuşlardır. Milli Şef, bu ziyareti yap. 
mak üzere Etnografya müzesine geldikleri zaman burada kendile-

M. Müdafaa 
Vekilimizin 
Beyanatı 

" Ordumuz, Vazifesini 
Parlak Bir Surette 

Başaracak Kudrettedir,, 
Milli Müdafaa Vekili Saffet A

nkaıı. Climhuriyet bayramı mll
naıebetlle ordumuz ve milll mll
dafaa hazırhklarIIllU hakkında 
"Uluı., a ıu beyanatta bulunmuı
tur: 

"Billndlfi !here ordumuz ıerek 
ıillh ve teçhizat bakımından ce
relcse talim ve terbiye yönünden 
tekamüle dofru hızla ilerlemek
tedir, Son aylar zarfında yedek 
ıubaylarm ve erlerin talim ve ter. 
biye için ıilah altına çağrılmış ol
maları; bu tekAmülde mühim bir 
lmil olmuıtur. Tarihi ve ırki kah
ramanlığı müsellem olan ordumuz 
vatan hudutlarını, milli şeref ve 
baklan müdafaa mecburiyetinde 
kalırsa bugiinkll yüksek kuman
da heyeti ile fedaklr ıubaylarile 
ve dilber erleriyle bu vazifeyi: 
ceçmi$teki misallerden daha par. 
lak bir surette baHrmak kudre
tinde olduğuna vatandaılarım e
min olabilirler.., 

rine intizarda bulunan Büyük 
Milet Meclisi Reisi Abdülhalik 
Renda ve Başvekil Refik Say
dam tarafından karşılanmışlar ve 
beraberce muvakkat kabrin bU
lunduğu salona giderek Ebedi 
Şefin manevi huzurunda eğilmiş 
ve bir dakika süren bir sükut 
vakfesi geçirmişlerdir. 

Milli Şefle Meclis Reisi ve 
Başvekil kabre birer menekşe 
buketi koymuşlardır. Cümhurre
isiıniz in bu ziyaretleri akabinde 
Cümhuriyet Halle Partisi Umu
mi İdare Heyeti azaları da Ebedi 
Sefin kabrini ziyaret etmişler
dir. 

İPODROl\IDA 
COmhurreis1miz bundan sonra 

5aat 14.30 da İpodromu teşrif et
mişler ve burada halk tarafından 
hararetle alkışlanmışlardır. Saat 
14,45 te geçit resmi baslamış ve 
bir buçuk saat kadar devam et 
miştlr. 

Bu merasimde btıtfln veknll'r, me
buslar. hükOmet ve Parti erkAnı llr 
kordiplomatik hazrr bulunmuslardrr 
100 bine yakm halk ipodromu doldur 
muşta. Geçit alayma evveli izciler 
sonra harp okulu talebesi •e dahr 
sonra piyadelerle silvariler ve makine
li arabalar seçmiştir. 

Merasim devam ettlft mOddetçt-
tayyarelerimiı alayın llzerinde uc;muş
lar ve Türkkuşu tayyarelerinin ıreçt~: 
esna~mda elli paraşütçü gÖ!:teriş at
lamalan yapmI$trr. 

Sonu: Sa, 2 SU, 4) 

SiYASi HALK 

Yunan Hududu 
Boyunca Harp 
Devam Ediyor 

Elen Resmi Tebliği 

Mevzilerin Mu haf aza 

Edildiğini Bildiriyor 

Kral Başkumandan 

Florina Bombalandı, 
lngiliz Donanması 

Yardıma Başladı 

GAZETESi 

Atina, 29 (A.A.) - Yunan 
resmi tebliği: 

Hudutta muharebeler devam 
etmektedir. Yunan askerleri 
mevzilerini muhafaza ediyorlar. 

CEPHELERDE VAZIYET 
Londra, 29 (A.A.) - Reuter'in 

salahiyettar mahfillerden öğreneli 
ğine göre Korfuya karşı bir düş.. 
man hücumu yapıldığı hakkında 
hiç bir malfımat yoktur. İngiliz 
kıtalarının Kefalonyaya, Selani
ğe, yahut diğer yerlere ihraç e
dilmiş oldukları doğru değildir. 

Yunanistandaki askeri vaziyet 
hakkında Reuter'in diplomatik 
muharririnin salahiyettar Londra 
mahfillerinden öğred iğine göre 
Florina ve Kastorya bombardı
man edilmiştir, fakat dün akşa. 
ma kadar, hudut boyunca yalnız 
bir kaç topçu düellosu olmuştur. 
Bir kaç ileri Yunan karakolu ge
ri çekilmiş, fakat bu karakollar 

G U 
SiGORTA 

V E N 
SOSYETESi 

Hayat Y ancıın Nak6yat Kaza 
G•lıtta Tel· 44~ftQ 4MM 1 

'---------~ 

= 

• 

ileri müdafaa hatlarına dönmü~- Yunan • Arnavutluk hududunu ve harp haberlerinde tsml ıe çen dll'er ~ehirlerl ıösterlr harita 
tür. Bu hatlardan başka Yunan-.--~·---------------------------------~~--------~------------------~--------
lılar sahilden itibaren ild müda-
faa mıntakası hazırlamışlardır. 
Bu m1ntakalardan bir tanesi Tar
ga'dan Yanyaya gitmekte ve o
radan da Kastorya ve Florlnaya 
uzamaktadır. Dahe geride olan 
lldnct müdafaa mmtakaSI Kozan
dan Edesaya gitmektedir. • 

Atina, 29 (A.A.) - Patns'a kal'f1 
İtalyanların yaptıtı hava hücumu ne
tlcesfndeelll kişinin !Sldütü ve yüı 
kişinin de yaralandığı tesblt edllmiı
Ur. 

INGlLtz YARDIMI 
Londra 29 (A.A.) - Ba}\rlye Na

zın Alexander, buglln Londrada s3y
led!ğl bir nutukta şöyle demlştlr: 

"Kraliyet donanmasının Yunnnlı
tana yapabileceği her tllrlQ yardımın 
memnuniyetle yapılacağını Yurıants
tancfaki ve Amerlkadakl dostlarıma 

(Sonu: Sa; Z Sü; GJ 

Piyango Çekildi 

124287 No.lu 
Bilet 60.000 
Lira Kazandı 

Millt piyangonun 29 nkteşrin 
Cümhuriyet bayramı için tertip 
ettiği fevkalade piyango, dün An. 
karada 19 Mayıs stadında saat 
18 de çekilmiştir. Keşidede, bay
ram münasebetile An.karada bu
lunan izcilerle çok kalabalık bir 
halk kütlesi hazır bulunmustur. 
60 bin liralık büyük ikramiye 
124287 numaraya, 20 bin liralık 
ikramiye 395839 numaraya ve 
10 bin liralık ikramiyelerden biri 
237229 ve diğeri de 376668 nu
maraya çıkmıştır. Bu keşidede 
kazanan numaralan sıraya ko. 
nulmuş olarak neşrediyoruz: 

60,000 Lira kazanan N o. 
121287 

20,000 Lira kazanan N o. 
395839 

10,000 Lira kazanan No. lar: 
237229 376668 

5,000 Lira kazanan No. lar: 
121818 248030 
281969 328310 

Diğer ikramiyeler 

Balkanlarda Akisler 

Bulgaristan da 
Cenupta Yeni 
Tedbirler Aldı 

Yugoslavyada Endişe 

Artıyor, 

Elçimizi 

Prens Paul 

Kabul Etti 
Sofya, 29 (A.A.) - Reuter: İh

tiyat tedbiri olmak üzere, cenup 
hududundaki Bulgar kıtaatı 
takviye edilmektedir. 

Bulgar Başvekili müteaddit 
dcf alar kaydetmiştir ki Bulgaris. 
tan komşusunun müşkül vaziye
tinden istifade etmek fikrinde de
ğildir. Fakat Bulgarlar Ege_de bir 
mahreç elde etmek hususundaki 
istekleri üzerinde son hadiselerin 
nasıl bir tesir yapacağını merak 
ediyorlar. Hadiselerin aldığı ce. 
reyan Sofyarun resmi mahfille
rinde hayret uyandırmiştır. Çün
kü Yunanistanm İtalyan mutale
~atına mukavemet etmesi hiç de 
beklenmiyordu. Hadiselerin Tür
kiyedP. yapacağı akisler alaka ile 
beklenmektedir. Bulgaristanla 
Yunanistan arasında telefon mu
habereleri bu sabah saat yedi
denberi kesilmiştir. Bunun için 
Yunan.Arnavutluk hududundaki 
muharebelere dair pek az haber 
alınabilmektedir. 

YUGOSLAVYADA 
Belgrat, 29 CA.A.) - Reuter: Yu

narıfstanla İtalya arasında muhasa
matın başlamıı olduğu haberi dün 
sabah Belgratta yıldırım süratlle ya
yılmıştır, Arnavutluktaki İtalyan kı-

(Sonu; Sa; 2 Sü, 2J 

Romanyaya 6000 
Alman Askeri 

Daha Gönderilmiş! 
Sofya, 29 (A. A.) - Reuter: Mih

ver devletlerinin faaliyeti bakkmda 
Bilkrctten haberler celmefe devam 
etmektedir. Hafta sona tatili esnaıım
da Romanyayı 6 bin Alman askeri 

Askeri Vaziyet 

INGILIZ FiLOSU 

HANGi ÜSLERi 
ZAPTEDECEK 1 
ftalyanm Yunanlıtana taarnırıı, 

ne evvelki ciln. ne de dün, cephe
nin her iki bölceainde de, kayde 
def er biç bir hareket canlılıfı 
ırösterememiştir. Roınadan celen 
haberler pek kısa ve müphemdir. 

Kllsik İtalyan harp tebliilerin
de klişe makamında kullanılan 
"bava bozukluiu., tibiri, tekrar 
ortaya çıkmı,tır. Buna mukabil, 
dün cece ceç vakte kadar Ana. 
dolu ajansmm Atinadan aldıfı 
haberler, hem bir parça tafsilSt 
veriyor, hem de oldukça sarih bir 
liaan kullanıyor. Bu vaziyete ıört 
İtalyanların ilk taırnız adımı ıid. 
detli bir Yunan mukavemeti ilt 
karıılaşm11 ve bunun neticesi ola
rak İtalyanlar, hududu hiç ~ir nok
tadan geçmeye muvaffak olama
mııtır. 

Hava cepheıinde de nziyet 
ayn] merkezdedir. İtalyanların 
Arnavutlukta müteaddit bava 1111-
lerine malik olmalarına rafmcn, 

(Sonu; Sa; 2 Sü; 1) 
..._~ ___________ ..) 

Fransız Donanması 

Harp Gemileri 
Mihver Emrine 
Verilecekmiş! 

Almanya ile Fransa 

Arasında Görüşmeler 

Yapıldığı Söyleniyor 
Vaşington, 29 (A.A.) - Reu. 

ter: Vaşingtonun salAhiyettar 
mahfillerinde söylenildiJtine göre 
Amerika, Fransız donanmasının 
ve Fransız müstemlekelerinin 
statüsünda yapılması muhtemel 
değişiklikler hakkında Fransa. 
dan resmi malıimat istemiştir. 

Salahiyettar · bir membadan 
öğrenildiğine ~öre Amerika ha. 
riciyc nezareti mütarekeden ev. 
vel ve sonra Fransız donanması 
meselesi hakkında Fransa ile te. 
mas etmiştir. Bundan maada ~e. 
cenlerde bu hususta yeniden te. 

(So~u; Sa; 2 Sü; 5) 

( GÜNLER GE~ERKEN ) 

Hug ve Nizam 
YAZAN: REFiK HALiD 

Vaziyet ne derece ciddi, düşündüriicü olsa bayram gOnlerl 
hürmetine insan biraz da hafif mevzuda, şen değilse bile fikir 
midesine taş gibi oturup, ümit haznıini boz.mıyııcak, giilla( ne. 
vinden yumuşak yazılar istiyor. Bunların en güzelleri, bence, ta-
rilıi bilinemeyen zaınanlardanheri hayvanlara izafe ederek insan
ların uydurduktan nıasalcıklardır. Filvaki hayvana müteallik bi. 
kiyelerin bir kısmı .Ağustos böccğile karınca fıkrasındaki gibi. 
ille bakışta ahlaki mahiyette ~örüniip ancak insafs1zlık dersi \'er
mesi ve hayvanat ilmine aykır1 olma.,1 itibarile kazandığı şöhrete 
layık değilse de <:oğu pek nefis, pek faydalıdır. Okuyup dinledik
(e gi)züm, gönliim, irfanım açılır. 

i t~1tı olsun; ... bunların hiç 
~~ lyan tecavüzünü haklı 
~İti ~k. bu ganimet yağması 
. tıŞilcn kavgada 1talyanlara 

Son dört rakamı 4937 ile nihayet ıelmi,tir. Bunların Moldavyaya ıe•
bulan 40 numara 1000 ner Ura, son kedilecekleri zannedilmektedir. Kalas
dört rakamı 7202 ile nihayet bulan tan Turna - Severin•e kadar 310 mil 
(40) numara lOOÔ ner Ura, son dört uranlufunda bir yol inşa etmek iizeu 

t rakamı 2798 ile nihayet bulan (40) İtalyan mühendisleri buraya ~clmiı
numara 500 er Ura, son dört rakamı terdir. 

Onun içindir ki, sayı.falarını çevirdiğim kitaplar ansında 
Mevlana, Le Fontaine, Fenelon, Florian ve he1>5inin dedesi Esope 
büyük yer tutar. Size bunlardan bir ho~uma gidenini naklede
yim: Merkep, horoz, köpek haşhaşa vermisler: "Dünya nizamı 
bozuldu, demişler, söz ayağa düştü, işler intizamdan cıktı, ne baş 
belli, ne kuyruk ..• Eski usulleri kaldrralım, elbirliğile yeni bir 
alem kuralım!,. Esasta uyuşmuşlar, ak1Hannca bir de plan yap.. 
mışlar, yeni nizamın tatbiki için vaziCclcrini ay1rıp faaliyete geç. 
meye hazrrlanmıslar. Derken bir Tilki görünmüş ... Horos "Hazır 
olun,, manasına ötmü~. merkep hemen koşmu~, gelenin hö~Une 
bir çifte yerleştirmiş, köpek te yetişmiş, kuyruğunu kapmı~, hir 
lnnmettir kopmuş. Zavallı Tilki, güç beli vartayı atlatabilince, 
de.re aşın, uzaktan sormuş: 

- Yahu, siz ne yapmak i(ln birle.,tlnizdi? 

l', Uyandıracak bir hadise 

(Sonu: Sa; Z Sil: 1J Geçit resmine iştirak eden motörlil kıtalanmn 

5R31 ile nihayet buton (40) numara Bu yol Tarnıı - Severln'de Yucoı-
500 er lira. son Oç rakamı 974 ile nl- lavyadan relen yola baflanac.aktır. 
h:ıyet bulan (400) numara ıoo er lira, Bras09 lle Ploesti arasında Almarı 
son ik! rakamı (06) ile nihayet bulanı ukerlerinl nakleden trenler çarpıı-

(Sonu; Sa; 2 Sil, 2J mıştu-. Be~ ölU, 45 yaralı vardır. 

- Aleme nizam, intiZam vermek. dünyayı ~nlendirmek 
tein- ---

- Nafile zahmet edlyorsmıuz, sizde bu kapıp tekmeleme fıu. 
yu varken ~liç şcnlendirlrsiniz! 
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1 Yazan: Plıilip ll' alton - Kerr 

GON.2_~ MESELESi ! 
Patik ve Çizme 

Yazan: Naoi Sadullah 

1 
- 9 

Ve hapis müddetini geç!rdiklen 
nr• ise işe ramaz bir adam sayılmak 

datı" tle geçmeslne sebep olacaktı. 

GA"ETELERİ vlRILEN iLAN: 
M illetler .. yllariJ• alçDlmUyor_ 

lnanmazaanız, kıbıralı ve 
mahmuzlu bir daı}h çlzmealle, aUt ko
ka" bfr bebek patiğinin kavgasına 
benzlyen ıu ltalyan • Yunan harbine 
bakını 

J:ıyuile, Alman maltamatı tarabn
n da hiç bir iltifat ııöremedl. 
Hldlse. eski Alman ıı!zll zabıtası
n !aallyetini tavzih etmek dola
., le luymeU halıdlr. 

* * ı ~INA KAPILAN ll'WLAZIM: 

; MOllzlm Ulmo ~ ıoe. daha 

1

, ühlmcil. 
ınmo, Fransa donanmasında talı

n bir iklııcl müllzlmdi. Genç ve 
n derece yalcışıklı bir zablttl. Al rlerl tarafından sevilen zeki ve 
•l bir şahııiyetli. Liyakatli bir a

olduCunu tA başlan lsbat etliği 
hı., parlak bir f.st,;\ bale namı.etti. 

kat onun matmazel Lison adlı bir 

l 
dınla tanışma!l, ve bu t.adınln ca

beslne kapılması, her ııey! defiştirdi. 

1 
V...atmazel Lf30n, güzel bir sarışın

MQ.llzim Ulmo, bu kadınla tanış-
':ttan ttonra, onunla süraUe dost ol
:.ı ft onu hed.Jyelere ıarketti. Maaşı 
fi gcbnediğl için, 80.000 franklık 

ı.ısust servetini de kullanmıya ba§
ılJ. 
MOlhim Ulmo, matmazelin dllda-

l ,.si olmuştu. Ma tmaul, Ulmo'yu 
uuın. arkadaşlarına tercih ed.i:yonnuş 
?i davranıyor, takat onun bütün 
M"!hl mOJAzimin çömerillğlne b.1lkı-
rdu. Nihayet matmueı, genç mü
zimin, ıenlı bir apartıınan tutma
n:ı Aile oldu. Bu apartımanı mat
azol ilga! edecek n mü!Az!m de 

1 

azi!esl müsaade ettikçe, bu apartı
ıandan istifade edecekti, Bunun ne-

' 

... esi olarak Ulmo'nun 80,000 trank
k serveU ancak iki sene dayana-
ıldl. 

.. * * 
'ARA BIT11KTEN SONRA: 

Yı lnu mabnazel Lisan. bu tşe ka
n•pMlt lehinde değildi, Xencllsl, lşl 
tertip edecek vıe birtakım &a.ı:etelere 
HA~Jar ve:re-rek muhabereyi idare e
dectktl. ı.ıatrnaz.el derhal faaliyete 
1'e('mf:,, fakat gazeteltte verilen filo
lar çok geçmeden, Fransa Emniyet 
dafr~lnJn naz.an dikkatini celbetmiş
tı. !:mnlytt dairesi, bu i!Anlann lç
yüzOnQ an111:mı.ş, ve m01Az.lm Ul.mo'
yu takibe başlamış, daha sonra onu 
tevkif etmişti. Matmazel Lison aley
hinde delAil bulunamadığı için, der
hal tahliye edilmiş ve matmazel A
şıkının muhakemesi sırasında, seyir
cfler arasında mevki almıştı. 

Ulmo, mıı.hkeme karşısında htt ~ 
yi ıtiraf etti ve neticede rütbelerin
d•n tecrit olundu. Ve müebbet kü
reğe mahkum oldu 

Muhakemenln nihayet bulma.!lnd:ln 
sonra matmazel İison da ortada tö
rülmez olmuştu. Çünkü Fransız Em
niyet dairesince mal(ım olan bu ka
dından, Fransada istifadeye imkAn 
yoktu. İhtimal ki, onu baıka bir 
me:-nlekete gönde-rdiler 

Du hAdlse, güzel k
0

adınlann, bu 
gibi ı!zli faaliyetlerde rol alabilecek
lerlnl gö•teriyorsa da, gizli zabıtalar, 
kadınlardan istifadeye pek te ehem
mJ;vet vermiyorlar. 

Bu ı;eşit vakalann sayısı çoktur. 
Takat bwı!ann bir ömegl ile iktifa 
edebiliriz. Aleni bir mahiyet alınan 
casusluk dB.valan, muvatfakıyetsiz
'Jk1e net1celenmlş olanlardır. Büyük 
casus!Uk dav alan ı.e, gizli kalır. 

(DEVAMI VAR) 

Piyango Çekildi 
(Baş, 1 lncido) 

Para bittikten aontıı matmaz•l. ı- (4000) nurnııra 10 ar lira, IODU 7 ile 
•rtımam zabitlere mahsus bir afyon nihayet bulaa (40.000) numara (2) 
;ine ı;n>rerek, pars 1emfıı etmek şer lira. sonu 8 ile nihayet bulan 
>!unu buldu. Fakat apartmıan, at- (40.000) numara (2) şer lira ikramiye 

Emperyalizmin taaallutu karıt11n· 
da, ırzını dltlerlle koruyan namuaklr 
bir oocuk gtbl tahlanan attı buçuk 
milyonluk Yunan mllletl, takındıOı 
erkekılaın, ve göaterdlAI ceuretln 
heybeti içinde, nazik dl§lerlne yumu. 
eak lokma arıyan 45 milyonluk düf• 
manındın hırlkulade bUyUk de§ll 
mi! 

Hıbeılatanı, iyi plfmlı kıra çavdar 
ekme§i gibi yutan ve körpe Arn•· 
vutluğu, ttoyrat çizmesinin altında cı
)'al< cıyak ba§ırtan ltalya, Yunan 
milletile kendlalne, yeni bir kuzu :zl
yafed daha çekeceOlnl sanıyordu, 

Fakat mllletler sayılar\le ölçUlmU · 
yor. M~ı"ıur bir İaparta efsanesi var· 
dır ki, topuı)undan vurulmtyın Yu· 
nan dellkanlıaının ölmiyece{lılnl s'5y
ler. Şimdi dUımanını kahramanca 
gö§Usliyen Yunan orduau, hiçbir u
man topuğundan vurulımıyacaOı i
çin, ıı:ıla ôlmlyecektlr. 

Kime ıoraraanız. sorunuz, ltalyanın 
bu hakaız taaallutunu beıerf bir nef· 
retle karııhyacıktır, Kime aorıru
nız aorunuz. ltalyanın bUtUn dUnyı 
önOnde vordlı)I aöze raOmen, Yunı

nlatana çullanııı, ahde ihanetin en 
çirkin numunesidir. · 

Ve kime ıoraraınız ıorunuz, ah:e 
ıöyllyecektlr ki, bu nlsbettlz ve hak· 
aız kavganın daha ilk gDnDnde, kO
çUk boylu bUyUk Yunan mlllet1, ca· 
nından evvel vermlyeceOI toprakları 

kadar aziz bir baıka vatan kazanmıı· 
tır-: Beıerlyetln kalbi ..• 

Vaktlle lnaanlırı Neron'un dehte· 
tini, alhlrll pırmıklarlle mermerlerJ 
t"bedileftlren Floransa aanatklrları 

unutturmuılırdı. Fakat evvelki N· 

bah, ltalyan orduaunun Yunanletın· 
da iP: yı"1:ıOı Abide, Florınsalı •nat
klrlırın Neron ahfadını bqerlyetten 
topladıkları sempatidir. 

DUndenberl soruyorlar: 
"- ltalyaya ıempad beenyen yok nkef]erle dolup bopldıi!t halde, kazanmışlardır. 

rldat ihtiyaca katı ıelm.l;rordu ve Teselli mükilkatı mul;ananık cavap veriyorum: 
.i!Azlm. arlık hiçbir fOY yapamıya-- 4 rakamı bOyük lkromlyey! kaza- •- Artık onu ltaiyada bite bula· 
ıhnı anlattı. Fakat matmazel ona, nan 124287 numaralı biletin ayni o- mauınızı,. 

ara bulmanın daha başka çareleri 1up her hangj hanede bulunursa bu- ·:_ __ __,,_ __ _ 
ahmdufumı anlattı ve ona bir sllrll !unsun, yalnız blr tanesi de~i§ik bu- İskenderun Limaµı 
•lıat .....U. Bu luhatın hulAııası, lun•n aşağıda yazılı 48 bilet te 250 l.okenderun. (TAN) - Limanlar u-
:ı~ ait deniz esrarmı tıp. ede- ıer lira te-selli mükafatı alacaklardır. mum müdürü Rautı Manyas Yakı..91 k para ltazanınaktı 
lJlmo, memleketin; h!yanet etmek 124280 124281 124282 124283 Şıırkm en modem llmaru haline getl

e ,..-eflnl feda etınelı: istemedi Ve 124284 124285 124286 124238 rUmeai için ıehrimizde ;yap\Jlt telkik
ınım nellcm olarak matmazel İ.ıoon 124289 124207 124217 124227 ler<ıen sonra hazırladığı raporu ve-

124237 124247 12 257 124267 kAlete göndermlştir. Bu raporda Uma ona veda etti. Cünl<1l, genç mü- 4 
zimln ona bağlı olduğuna •e on- 124277 124297 124087 124187 CWDlZlil muhtaç olduğu ~yler bildi-

·-•-· 1 ribnekledlr. , ..,.~,.. da:rananu7acatına e- 24387 124487 124587 124687 BAYBURDA KAR YAGIYOR 
ındl. 124787 124887 124987 120287 
Matmıızeı daltllı:a kaçırmadan, Ul- 121287 122287 123287 125287 Baybu;t. (TAN) - Buraya senenin 
O DUO ark d 1a.n d b. i il ilk. kan wa~••, ve beş 11antlhı kadar 

a aş n an ır De U- 126287 127287 128287 129287 irtifa ~~";ı;,,i~lir. Civar dağlar 
ta ba,ladı. Ve bu h..Uel Ulmo'- 104287 114287 134287 144287 ~- küm .,,. leollm olmUl için Uf! leldl. karlıdır. Şiddetli IOğul<lar hU 
mo'nun çalıştıj!ı Carablne zırhlıaı- 154287 164287 174287 184287 ırtı.rmektedir. _____ _ 
ın kasuıada mQhlm •eslkalar bu- 194287 204287 224287 324287 
.ITID70rda e 

ülmo, İıu W91ltalan ._.k .,., 90 blıı lira lı:azanan 124287 numa
•bnazeı.iıı a&lereccll bir adama raJı bilet Aqebirde 20 bln lira !ta
lim edecek ve buna mukabil bil- uman 395839 numa'ra1ı bilet Bulva
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k bir mültlfat alacak, bu mOkl!at · dinde, 10 bin l1r:ı kazanan bileiler de ıxın 

r 
1 l:!Utı tsk.i servetini tab:rtln ettikten j tstanbul, Mudanya ve Tarsusta satıl- lkirııt 

:ka, O.\ellk yarını mtlyon trankm mıştır. • Ofl• 
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Bütün Milletlere 

Müsavi Hayat 

Hakkı istiyoruz 
1 

Balk 1 d Ak" 1 1 derek, gizil seferbttllle karar -.erdl-an ar a 1$ er tı haberini yaymışlardır. Avala A· 
jann, Nazırlar Mecleslnin dün ne •

(Başı 1 incide) lelAde, ne de !evkalAde bir lçUma ak
taabrun Yunanlstana &eçmesi ve bu l dettlğine ve seferberliğe karar ver
;ı:r•ile SelAoiğl ve dolayısile Yuıoa- dlğine dair verilen haberlerin u;ydur
vyanın hayaU 7ollarını tehdit et- ma olduğunu beyana mezundur . 

mest halk toplanblarında heyecanla Belgrat, 29 (A.A.) - Reuter: İyi 
<B•!JI l incide) münakaşa edilmekledlr. Yunanutarun kaynaklardan ~ltrenlldlline göre, Tür 

natyan ordulan, Afrikanm mücadele ebnek karanru efkAn u- kiyenin Belgral Büyük ElçiAI yanında 
•k müstakil devleti Habcşistana :,.wnıye mutleliltan tasvip etmekte- Yugoslavya Başvekili ve Harbiye Na
ıucuın ettiği zaman, dünya efkfı- • nrı oldultu halde, Belgrat yakınında 

Bu arada umumi korargA!u OskOp. Deo1Jnje sarayına giderek Prenı Paul 
• uınumiyeleri bu çirkin tecavü.. 1" bulunan üçQncü Yugoslav ordusu \Jır:ı!mdan kabul edilmiştir. Dün sa
j ~e~adar nefretle karşılamışsa, aylt\rdanbui hazırlanmış bulunmak- bah Yug<lf'lav Hartcl

7
e Nazın Yunan 

-~hlrli gazlerle gözleri kör edilen tadır. En çok alili ile takip edilen Elçi&in1 kabul etmıı ve ıöüşmllıttür. 
' fabeşlilere nekadar içten bir mıntaka Ohrl ıöın sahilinde bulunan • 
· evgi duymuşsa, istiklilini koru. Ohrl ve Strugiı şehirlerine civar o- Belıtnıcl. 29 (A. A.) - İtalyan ta-
,ak için kenarda bekleyen, ani ~n. 7erlerdir. Bu şehirler Draı;tan Se- rizm idaresinin Belcrıd ıubesinin ca
ır tecavüze uğrayan Yunanlıla. · nığe gtden tarihi İnya, ;yolu üze- mekinları dün rece lanlmıştır. Neşre-

da rını.ledJr. Bu d~~lık mıntakada kar dilen bir tebUtde bir gencin derhal 
•s aynı sevgi ve sempatiyi du- vde yağmur yai!maktadır. Havanın tevkif edilmiı oldufa bildirilmekte-
. acaktir. ilzelmek lbilmall azdır dir 

Yeni nlzamm ahlAk prensipleri Yill<!elt memurlar v.;.lyetın neza- · İNGİLİZLERE GÖRE 
lakyavel esaslanna dayanabilir· keti ve muahedeler icabı Yugoslav- Locdra, 29 (A. A.) _ Reater aJan-

(gkat bütün insanlarca müştC: :yanın ~zlyeU dolayısne şimdiye ka- ıırun siyasi muharriri yanyor: 
k b. ahi''- d k. dar büyük bir ihtiyat göstermekle 1- İ • tmekte te re .. ır ctA var ır ı, o da te. seter de, vahtm endl•eler h'-·edlldl'" talya, Mısu a taarnız e -
·ıvuz etm ak v .L/Ui 5ı reddüt eylediK;inden kendine daha ko-

'c • • eyene ... vurmam tır. \muhakkaktır. Bllhaasa bu endişeler l;ı7 bir kurban ıradı. ttalyanl~rm Mı-
Yenı _nızamın ahlik prensipi, ta- Hariciye Nezaretinin mihver devlet- saa n!sbetle Yunanistana hiicnm içi 

ı tıakkum düsturu bütün insanlı- ierine kar:Jl taşıdığı hisleri tamam ile coiargi iistUnlükleri •ardır. ÇUnkt: 
ı ;ım müşterek duygularına zıt ol. paylaşmıyan askeri mahfillerde du- mu••Hla ha\Jan daha imadır. 
ı,1'fuğu nisbette, insanlara ve in. yulmaktadır. Hitler ile Mussolini arısında dün 
ı anlığa yabancı kalacaktır. Sem.. Yüksek memurlar, Yugoslavyanın Florcnce'da yapılan mülilcattan öyle 

patik olrruyan bir sistemin bir muhasamatı Dayaru leessilf gördüğü- anl .. ılıyor gibi olayor iri, Yunaııiıtana 
kaç m ht . t b k - . nü ve harbin Balkanlara sirayet et- kar,ı: Mussolini kendi te1ebbüsü ilC" 

u erıs _en aş a mudafı meainln önüne geçmek 1lzere muta- hareket etmiııtir. Bunun da sebebi bel-
bulmasına da imkAn yoktur. VUS.lt vazUeaJ. ıönniye AmAde oldu- lr:i Atmanyanm Vichy hükO.metiyle 

Bugünkü harp gayelerindc ve tunu beyan ediyorlar. Yugoslavya yaptığı mil•akerelerde İtalyanın bir 
ı vasıtalarında hakkın değil kuv ... vaziyeti dikkotle takip etmekte ve tarafa brraktlmtt olmasıdır. Bu sefer 
vetin, ahl8kın değil iktısadi, si- bitaraflıtına riayet edileceğini ümit de yine toplantıya ltıira.k için en ıızun 
yasi nüfuzun haklın old. uğu, bu ·~=~~n~r.mO•ahı"tl~ -••1tadar eden yola yapmak Hitlere dU•mUstür. An· 
k te f h d 1 ""'' w 'Cl ı 1LU1 cak, mihverin iki ortak devleti arasın-

ı u~b .. ~e nuh~ sa bıulp •dv eğuL bir mesele de İtalya ile Yuııoslavya da çatla'k bulundutunan gözükmesin< 
cnn uyurne an un U arasında aktedilen pakttan ıonra meydan verilmiyecefi beklenilebilir. 
ıddia edilse bile, bu kuvvete ve Mussollnlnln ltaiyarun YunııniJ\ana AMERlKADAKİ ALAKA 
ceberuta dayanan, dünya kıtala- levclb ettiJii taarruzdan Yugoalavya
nndaki meml•ketleri müstemle. yı haberdar edip elmedllllcilr. 
ke ve yarım müstemleke şeklirde BELGRADIN TEKZİBİ 
istismar eden kuvvetler ve nü. BeJ.ırat, 29 (A.A.) - o. N. B.: 
[uzlar muzaffer olamıyacaktır. Avala Ajansı bildıriyor: Bazı yaban
Bunun en büyük garantisi en geri 0 radyolar Yugo•lav Nazırlar Mecll
müstemlekeden, en ileri, fakat sinin dün levka!Ade bir içtima akte-

ltuçük millete kadar bütün in- 15.l sevgisine, ve esarete lsyan 
ı;anlarda uyanan ve kuvvetlenen eden şuuruna güveniyor. Bu hak. 
esarete isyan şuurudur. Bu şuuru lı mücadelesinde Yunanistan, bü. 
belki ürkütecekler, belki bir za- tün hürriyet ve istiklal aşıklan
man için sindirecekler, fakat en nı, esaret ve istismar düşmanla. 
son karşılarına çıkacak, ve onlan rını davasına taraftar bulacakur. 
yere serecek kuvvet, gene bu Haksız tecavüzlere, imparator. 
!'sarete isyan şuuru olacaktır.. luk davalarına artık tahammülü. 

Bugün Yunanistan, k~dı!'~ müz kalmadı. Esaret değil, bü
!aik ]ro.-vetlere lı::arşı gırışti~ tün insanlara ve milletlere hayat 
Jıavg!ıda, elindPk:i ~n mocleı;ı .SJ· hakkı ve müsavi hürriye~ istiyo. 
!Ahtan fada bu hürriyet ve ıstik- ruı;. 

Vaşincton, 29 (A. A.) - Reuter: 
Yunaniatanm çok faik kuvvetlerC" 

lrar!jı harp etmesi va,inctonda büyük 
bir heyecan uyandırmıştır_ Bir taraf
tan da İngiliz faaliyetinin sürati se
na edilmektedir. 

Haberler hakkmda Amerika halk• 
Jçln miltalea yürüten radyo ıpi'kerleri
nln kullandıtı kelimeler Amerikalıla
rm hiısiyatma terclimen olmaktadır. 
Bu sözler şunlardır: 
"Apaş bir komtu tarafmdan oldü

rOltnete mah'kGm kileük bir millet a. 
ı:ım •e cesaretle mücadele etmektedir. 

SOVYET RUSYADA 
Moıkova. 29 A. A.) - Re~ter: İ

talyanın Yunanistana ültimatomu, Ya
nan cevabı ve Yunanistanda hava teh
likesi ip.retleri vt"rildiiine dair olan 
haberler Moskova radyosu tarafmdan 
ufsir edilmeden neıredilmiıtir. 
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Spor:. 

Buğün Feneri 
Galatasaray 
Karşllaşıyor 
Bugün Fenerbahçe stadyoııl~ 

hoyecanlı bir tutbol maçına 
lacaktır. Fenerbahçe ile Ga!B 
bir kere daha karııılaşacaklar <' 
zell rekabeilerlnln venilti bJJI' 
nay;ıp yenişmiye çalışacaklardU'·t" 
kazanan takıma kupa bedi.Ye 
cck.tir. 

Galatasaray, kaleci ile sağa~ 
ın'lden, Jı""enerbahçe de ko:Jeci ilt 
trto: Melihten mahrumdur. B" 
barla maçın neticesinin ne ~:~t 

' ceği hakkında kati bir fikir eo>"". 

imkAnsızdır. TakımJarın daha 
oyun esnasında bir taktik 
ceklerl v~ her iki takımın da ' 
kazeanmak için bütün gayreUdiP' 
fedeceklerı anlasılmaktadır. 

Dünkü geçit rcsnıine iştlıak eden genç mektepli kız larınıızdan bir grup 

D!GEH MAÇLAR - Bugün f 
bahçe stadında büyük maçtan 
Fener B. takımı ile Barutgücil 
mı, Ferıcrbahçe tekaütleri Ue de 
buat takımı kar~ıJaşacaklardlr. 

MATBUAT TAKIMI - )!• 
takımı ba~kanlığı, takım mens" 
nı bütün levazımlarl1e berabd' Bayram Tezahürat 

lcinde Kutlandı 
lTütüncüleı 
1 
ı Borsası 
Kuruluyor 

13 te Fener aladuıa bulwımı1• 
etmektedir. 

BEŞiKTAŞLILAR ~ 
Dün Sere! stadJnda B~ il' 
yoğluapor arasında yapı.laı> 

futbol maçı 2 - 1 BeyolJ~ 
llbiyetl ile olhayeilenml§llr. (Başı 1 incide) 

Rcisicümhur lnönünün avdetlcri ea. 
nasında da halk coşkun tezahüratta 
bulunmuf ve kendilerini ıiddctle al
kışlamıştır. 

l\<IİLLI ŞEF SUARELERl 
ŞEREFLENDİRDİLER 

Gece fener alayları tertip edilmiş 
ve sabahlara kadar halk ıokak.Jarda 
dolaşmıştır. 

Milli Şef İnönll. bu gece Ankara 
Palasta Halk Partisi tarafından tertip 
edilen suareye saat 10 da ıcref ver
mişlerdir. İnönü burada bir saat ka
dar kalmışlar ve davetlilere iltifatta 
bulunmu~tardu. Suvarede Meclis Re. 
isi, Ba!Jvekil ve vek~ller, parti ve hUkiL 
met erk1nı: ile kordiplomatik hazır bu. 
lunmuştur . 

Cümhurreisimis saat 11 de Halke
vindeki ıuvareyi. ıereflcndirmiele.r ve 
burada da bir müddet kaldıktan v 
davetlilere iltifat ettikten sonra köşk
lerine avd~t buyurmu,larıiır 
ŞEHRL\UZDEKI MERASiM 

Ciimhoriyf'tin on yedinci yıldönfimü 
dün bütün memlekette o1duğn gibi şeb 
rimizde de çok parlak bir ıselırilde kut
landı. Şehir baştan başa bayraklarla 
ve milli renkterJe donanmıtJtt. Büyük 
caddelerde taklar vücuda cetirilmi!şti. 
İstanbul, fevkal!de (Ünlerine mahsus 
heyecanlı bir kaynaşma içindeydi. 

Vali saat on birde, refa'k:atinde İs
tanbul komutanı Tümgeneral İshak 
Avni Akdaj ve Parti baıkanı Reşat 
Mimaroilu oldatu halde Taksim Cüm 
huriyet meydanına. geldiler. Meydan 
bu ~ırada azami keıafetini bulmuştu . 

Meraıinı tribününün ve Cümhuriyet 
lbidesinin önündeki geniış sahada as
keri kıtalar, izciler, erkek ve Laz ta
lebeler yer almışlardı. Bunların teşkil 
ettikleri safların arkasında on binler
ce lstanbulla, kendilerine tahsis edil-

Ki S Aı:··H A 1 ERLER· 
iSPANYADA: 

e M•drl\, 29 ( .... A.) - Harbiye 
Naz.ır"ı General Varela, Kanarya aıdı· 
lırı ile Rlo De Oro lspanyol mUatem· 
lekesinde Juby burnunu teftlı etaıek 
Oıere hareket etmlıtır. 

ALJl-tANYADA: 

e Berfin, 29 (A.A.) - Yarı resmf 
kaynaktan tebllG edllmlıtlr: "Yabancı 
gazeteler tarafından sorulan bir tual 
Dzerlne, Hariciye Nenretl. Alman kı~ 
tıatınıft Frınıız - lapanyol hududunu 
ge~tlklerl hakkında bir Arnerlkın A· 
Jansı tarafındın verilen haberl tekzip 
eyleml,t:lr ""':..._ ____ _ 

Almanyada Başhca 

Deniz TezgCihlan 
Bombardıman Edildi 

Londra, 29 (A.A.) - R~s?'en 
bildirildiğine göre pazartesını s~
lıya bağlayan gece dü~anıı;- bır 
bombardıman tayyaresı tahrıp ". 
dilmiştir. Düşmanın hava fa alı. 
yeti bir kaç mmtakaya yapılıruş.. 
sa da hücumlar bılhassa ı;.on
dra mıntakasma ve orta İngilte. 
reye teveccüh etmiştir. Gece ya. 
rı"na doğru taarruzların şiddeti 
hafiflemişse de hücumlar sabahın 
ilk saatlerine kadar devam et
miştir. 

Londra mıntakasında bazı dük 
kanlar, evler ve salı binalar ha. 
sara uğramıştır. .,... 1 ı t.t 

1NG1LİZLERiN HUCUMLARI 
Londra, 29 (A. A.) - Hava nezare· 

tinden teblii edilmi1tir: Diln gece ha
va bombardımanlarunızın başlıca he
defi Alman deniz tezgihlan olmuştur. 
Kiel, Vilhemşavcn, Bremen, Ham. 
bonrı, Emdea ve Kukısaven üzerint> 
,ok büyiik taarruzlar y.ıpılmıştır. Ke. 
:r:a, Boulocne Jimanmdaki remilere de 
hücum edilmi,tir. Hamburg ve Col
gneda petrol tesisatlan bombalanmış, 
yangınlar çıkarılmıştır. 

Diğer kuvvetli hava filolarımız Kre
feld, Colonya, KoblCnz ve Manheim 
da demir yola merk:ez1erile Almanya. 
da ve Alman iecali altmdaki Crazide 
19 ha•a meydanını ve bir çok hava 
müdafaa batarnlarmı bombardıman 
etmişlercfir. Bir ta1'J'&remb üaıüne 
ılönmemiftir. 

m'iş yerlerin istiap haddini bir lcaç miı 
l~ seçen bir kesafetle toplanmışlardı. 

Vali ve komutan evvel$. aakerleri, 
ıon.ra talebeleri teftiş ettiler. Teftie
ten sonra lbideyc çelenkler konuldu. 
Sıra ceı;;it resmine gelmişti. Vali ve 
komutan, Parti baıkanı ve diicr da
vetliler yeni şehir tribününde yer al. 
mışlardı. Uzun, keskin bir borazan se
sini müteakıp Abidenin önündeki di
reie bayrak çekilme.ye başlandı. Ayni 
zamanda bando istildil mar~ını çalı
yor, meydanı ve daha ilerideki yolları 
dolduran on binlerce vatandaı bando
ya refakat ediyordu. 

Saat on bir buçukta ceçit resmine 
baılandı. En önde Merkez komutanı 
Tuiceneral Yapr Yeniceoflu seçi
yor, arkasında komutanlık erl::lru ge
liyordu. Bunu Yedek Subay okulu ta
kip cdiyordlL 

Türk ordaıunun mfistakbel Yedek 
subayları takım lr:olu halinde Ye çelik 
adımlarla &eçtilcr, Geçidi ıeyreden 
halk, asker doimuı bir milletin azim
li çocu.klanıu avuçlan ıancılanıncaya 
lf-adar alkışladılar. Sonra difer kıtalar 
geçişi devam etti: Tıbbiyeliler, deniz
ciler, askeri liseler, piyadeler, muha
bereciler, jandarmalar, ıüvariler, top
,ular, bindirilmi1 ve motörize kıta
lar, tayyare dafii bataryaları ••• 

Bütün bu kıtaların ccçişi, durmadın 
uğultu halinde devam eden alkrşlann, 
me1danı.n Ustiindc do1&$&n çelik kar
talların motör seslerini bile bastıran 
coşkunluğu arasında devam etti ve 
bitti. 

ViLAYET BALOSU 
Gece riliyet binasmda parlak bir 

balo verilmiı, fevkal§.de teı;yin ve ten
vir edilen viliyet salonlan eabaha ka
dar cü:tide davetlilerin neşeli cilence... 
lerine sahne olmuştur. Davetlileri biz
zat vali ve refika?an izaz etmiılerdir. 

Fransız Donanması 
(Başı 1 incide) 

şebbüslerde bulunmuştur. Haber 
almd.1ğıruı göre Roosvelt tarafın. 
dan Petain'e gönderilen mesajda 
Fraıısadan bu memleketi İngilte. 
re aleyhinde harbe sürükliyecek 
veya Fransız ve Amerikan men. 
faatleri arasında bir tezat tevlit 
edecek hiç bir l\lınan t•klifinin 
kabul edilmemesi talep olunmak 
taydı. 

ALMANYA İLE MÜZAKERE 

Zürib, 29 (A. A.) - Reuter: İyi 
haber alan siya.si Zürib mahfillerinde 
b~yan edilditine cöre mihverin Fran
sız donanmasını kontrol etmek bak. 
kını istemesi meselesini hfill hesaba 
kabnak llzl1'Il gelmektedir. Bu mah
fillerde söylcndiiine 1röre Dalı:ar ha
disesini müteakip yapılan kabine iç
timaında Lava1 Fransanm lnciltereye 
il3.nı harp etmcıini teklif etmişti. La. 
vat, Hitler ile Mu~solini arasında ya_ 
pılan B.r~o~er mü11katmı müteakip de 
bu teklifını tekrar etmiştir. 

Fransanın 1imalinde bir limanda in-
1a edilmekte olan Jean Dark zırhlısı 
ile Dakar'da bulunan Ric:heliea zırh
lısı ve 80 deniza1tı da dahil olmak ü. 
:r:ere daha baı:ı harp ıemileri lneilte
reye karşı lcullanılmak üzere süratlt" 
denize açılabilecek bir h;ıle konacaktı. 
Ecnebi Le;yon ile 50.000 ki•i tahmin 
edilen Suriyedeki milıtemleke kıtala
~ Filiıtine taarruz edecekler, diier 
cıhetten timali Afrikada bulunan 60 
bin Fransız askeri de İtalyan kıtaları 
ile birlikte Mısıra veya Afrikada müt
tefiklerin diğer üslerine lcareı hare. 
kete seçecekti. LavaJ'in tekliflerin• 
Baudoin ve Amiral Darlan tarafından 
iki kert mtlzaherct edilmi, ise de Pe
tain'in riyaseti altındaki kabine ve 
Veyıand tarafından reddedilrnittir 
Bunlar Laval tarafmdan yapılan teklif 
terin Fransız mlistemlelcclerini Gene
ral de Gaul'e iltihaka ıevkedecelini 
beyan et.mitlerdir. Bunun il.zerine 
Fransız - Alman milzakereleri ıynl 
mahfi11erin zannettifine cöre, Fransa. 
nm harbe sillhla iştiraki meselesi haric 
olmak üzere tekrar ba,tamıetır . Fakat 
donanmanın mihver devletleri emrine 
verilmeıi meseleei bu müzakerelerin 
haricinde brrakılmamrştır. 

Eden'in Teftişleri 
:ırtahire, 29 (A.A.) - İnıillz Har

biye Nazın Eden, Flllalinden döndük
ten 90nra, İmparatorluk:: ve müttefik 
kuvvetlerini lef\IJ etm!Jllr. 

Ticaret Vek!Jell, tiltQn ticareti i
çin bir Borsa kurulmasıru tetkik et· 
mektedir. Tiltiln ticaretinde nlzım 
bir ro! oynıyan Gümrük ve İnhisar
lar Vekiie\inln de fikri sorubnuştur. 
Gümrük ve İnhisarlar VekAle\i de 
bugünkü tülün ticaretini spekillAayon 
tehlikesinden kurtarmak, zirai fiyat
lardan haberdar etmek fçln, bir Bor
sa teşkiline taraftardır. 

Tütün Borsaları, fimd.lllk bmir ve 
Samsunda açılacaktır. TiltOn, Borsa• 
da muamele görmlye başlayınca, zür. 
ra malını Borsaya ıetirecek, Borsa 
~ksperleri vasıtaslle tutan muayene 
edilecek ve nevilerine göre bir fiyat 
alacaktır. 

Büyük tütnn ıtrkeilerl ve ban tıı
tün !Aclrlerl, tütün Borsasının teıld
llne taraftar olmamaktadırlar 

R :.A . D Y O 
BUGUNKU PROGRAM 

1,00 Pl'ocrara 
a.oı lıf(hrlt (PL) 
8,1J Haberler 

1,30 Wüalk (Pi) 
l,JO Yemek listesi 

9,00 Halk havaları 
t,10 Konuıma 
9,SO lıt:Udt (Pl.) 

ı0,20 Konuama 
10,40 Zurna 
11,00 ~Dllffll& 

11,20 TOrklllııtr 

ı 2,00 Konuınu. 

12,20 ltuvan.et 
12.JO Habe.der 
ıs,os TnrkGler 
11,20 Jtonutma 

11,40 Orkestra 
14.40 Konuıma 
15,00 Operet (PL) 

ıs,ıo ıtoauırna 

1 S,JO Ci&'a• 1&rkılan 

lt,00 Loauım.a 
11,20 Havd7en lknıl 
16,10 Xapamı 

• 11,00 Proıram 
ıı,oı Daı:ıa mOdlt 
11,20 JtODUfZD& 

11,40 Coculı:lu l(la 
ı ııı,oo Ortaoyun• 
tt,SO Hab•uler 

11145 Su 
20, ıs Jlad)"O rant.il 
20,41 Temıil 

21,lJMemlektt bıTı&ı 
21,.10 Koautma 
21,JO JU~atetlc.Dmhur 

bando•a 

za,so Habcrl•r 
2Z,50 Datı• mO.slfl 
ZS,ZJ Kapantı 

Be~tq takımı cüze! bir , 
tu\\urarak oynadıtı halde, ~ 
lllJ'&n oyuncunun fena bir maÇ 

m:ısı takınun.ı netice almaktall 
tutmuıtur. Be;yoğlusporlular 
rından ziyade ortadan ifliyP 
taş defansına m~kill anlar 
ve birinci devre 1 - O Be1 
lehine bltmııtır. 

İlllncl devrede, Betlktaşm ~ 
akınlar Beyol!uspor kal..,ı,,ı _J. 
müddet tebcil! etUlJ halde f~ 
yuncularının far.la pas yapm 

61 zünden ıoı olmarruııtır. Bu .,rl ~ 
yotlusporcular ikinci ıollerinl 
detmıılerdlr. Oyun, bundan 
oert bir rekll almıı ve __ _.r.,.,u 
bir gol yapmıya muvaffak ~ 
Bundan sonra Beyotluspor 1 tJI' ) 
dafaaya ehemmiyet verciltınd 
yu:ı 2 - 1 Siyah Beyazlılarıll 
!Qblyetı ile bitm!Jtlr. 

BOKS MUSABAKALARl "' 
dıköy Halkevinln tertip ett!JI 
milrabakelan dün akşam ya 
Kadıköy Halkevl ile Sıll• 
klübü boksörleri ile takviyeli 
tagençlcr takımı kaqüaşmışııt• 
tioedt! Hayati Nesime sayı tlet 
Semih• abandome ile, Nüz.lıel r> 
sayı ile, Hidayet Senlhe hükll' 
nL'ı L Mehmet Atiye sayı il' 
ıelırı•,ıerdir. -'-------

• Avrupa Tren1et1 
İtalya ile Yunanistan arasıısd' 

baıiadıiı c\indenberi İstanbulr 
rupB\Ya &iden trenler ltaldd' 
Yalnız konvan!iyonel tren her 
oldun ıi bi aktam 22,30 da 1" 
dan hareket etmekte, fakat tJ• 
rü1e kadar &itmekte ve yine 
Sirkeciye dönmektedir. 

Y H d d d 
f 

ya gitmekte olan cemller, İ~ Unan U U Un a ya Holanda limanlanna v•11 ~ 
kaya •eyahut Atrlkanın koP ı 

(Başı l ln~ide ı Uği limanlara gtdeceklerdl{. ~ ' 
temin edebilirim. Bu yardım baıla- deruzlnde bulunan gemiler, ~...ııı 
mış bulwunaktadır." ti.kametinde &itmekte iseler, ~d 

• devam edeceklerdir. Sark 1"".,, 
Londra, 29 (A.A.) - Reuter: tinde gitmekte ıseler, 1nıJJIJ 
ltalyan - Yunan mul)asamau ile larınm gireceklerdir. 

a!Akadar olarak, Şarki Akdenizdeki Ceman tld milyon ton!IAIO 
1 vaı.ıyet hakkında, Londrada t.ebarliz edilen GOO gemiden mürekkeJ' ti 

ettı.rıldiğine göre, inailiz donanması- ticareı filosu mUttefiklerin ~ 
nın V8.Ll!elerınden bır tanesı ltalya altnıda bulunan filolar içlıl J.10 
ile harp sahnesı arasındaki deniz mü- bir yardımcı olacaktır. ;.~ 
nakalaunı hırpalamak olacal<tır. Bu KRAL BAŞKUMıuJJ' ~ 
vazı!enın ehemmıye\i, İtalyanın Ar- Atin 29 (A A ) Kral J • 
navuLluga yıgdJgı buyılk lhUy.aUarm dunun, a,donanm.aıı°m -;e hav• ~ , 
bıtmesınden sonra bu;yuyecekıır. 12 !erinin Ba kumandanhltn1 t 
adadak..ı ltalyan kuvveUerı, bilhassa ~ ~ 
denızaltılar, halen İngiliz bahriyesi mışnr. • ,.1. 
E&edek.ı Vunan adalarına ıirdJkıen Atına, 29 (A.A.) - ......, ' 
"'.'nra, daha %lyade tecrl\ edilmiJ va- kJncl Georıes, İngiliz Krall 
zıyete düımektedlr. Georges'a, ıöndermif oldulU 

t:hurchill'in bırkaç zaman evvel cevaben, gönderdiği telgra.fta 
AkJe.uzaei<.i İnailiz kuvveilerir\in he- İngiliz yardım tem!natıııdııl' ~ 
men hemen lkl miAlıne çıkarı.J.ıruo ol- yı teşekldır elmiJ ve deıniıtlt 
duğunu bildirmış bulunduğu batır- •-sonun• kadar JBDJaıı.I .iıt 
lar.ıadır. İtalyanların 35 bin tonluk cetız Allıılıın lnayeU ile ~ 
iki zırhılılrı hazır olduktan sonra bır vetl~iz mütecavizin ha.reİ-e 
denız mUharebesine te;ıebbüa eımelerl ~«·ektir. Güçlüklere raıırı".'.:'. 
muntemel telAkkı olunmakladır. in- ve adalet devrini yeniden W-. 
glliz donanmasına, kuçılk fakat çok yec•tlz Yasasın İagllıere. 
faydalı Elen donanması yardım ede- Kr:ııl Altı.?ıcı Georges.,. 
ccktir. Yunan bahrı;yelllerının bliyllk • jl. 1 
hasletleri Londrada pek zıyade tal<- Atına, 29 (A.A.) - D: N..:,~,ı 
dJr olunmaktadır madakl Yunan Elçisinin lljU"" 

• &i'Illl olduğu öğrenllm.lsilr. ef 
ATINADA VAZIYET Asker"ı Vazi" , Londra, 29 (A.A.) - Bu sabah A- 1 

tinadan Londradak1 Yunan Selaret- ı41 
hanesıne gelen haberlere ıöre, ~unan (Bap 1 ~c t 
hllkılmet merkezınde Beşıncl Kolun ilk rüu yaptıklan bir ~ef' .~ 
faalıyetine dair hiçbir tıe tesa_dut e- miyetsiz hava akınmdan ö:cli~JI J t._· 
dllinemişUr. Slındıye kadar ltal,Jan çememeleri, kolayca izah e,-J "" 
layyarelerlnln akınları ne\icealnde hareket delildir. İlk çarı> ~ 1 
askeri bede!lerde vukua ıetırllen za- da. kartılarıoa çıkan Yı1?p1 
rarların hiçbir ehemm.ıyeti yoktur. tayyarecilerinin vazifeıer1 

• .pl 
Bu akınların yegA.ne neUc~l sivil a- kemmel bir ıurette ifa ıttJ 
halınin mukavemet hususundaki az- ısüphe yoktur. ft 
mlıC arttırmak olmuftur. Denizde, İnciltz don•nıı:te 

AUnadan a1LnaD bır teJ.&ratta ,o1ıe zartesi ıecesindenberi tO 4 
denilmt!ktedir: bir faaliyet halindedir ~fi 

.. Atına oormal çeh.realnl aıı,or, bildirildiiine cöre 1nıi11
1!rı 

Bütün nakil vaaua.lan munt.aı.aman kuTVetleri, Yunaniıtanı iJ1' 
ı,lemektedlr. Hava akınlarına i<arıı ,ardımı temin için, mUb ~ 
munafaza tedbirlertıun Lakviyesi ve hareketlere başlamış bulu1' r 
eehrın iaşesın.Uı devamı 1'iıı birçok dır. Girit adasındaki Sud• 
tedı.>irleı alınmıetı.r. ile Navarin ve Argostoli0" r' 

YUNAN GEMİLERİ üslerinin İncili• donanll't~v 
fmdan himaye altm.a atın ~'.l 

Londra, 29 (A.A,) - İnı!llz radyo.. ihtimal verilebilir. Bo ,.~ 
ıu dün gece Yunan gemilerlne •f8'1- harbin inkişafı bakm11nU"" 
da ki talimatı vermifUr; Hiçbir Yunan ıiyade mühimdir. çunkil ettj 
&emi!i Fransa7a ve Fransız müstem- Yunan müdafaasını kU"" ı~ 
leke limanlarına gttmlyecel<tlr. Yu- surette tahkim etmekle I<"!< 
nan hüldlmetinln \allrnatı mucibince cak, fakat ayn! zamanı!> .,,ır 
PaaUiktt: bulunan ve AJnerit.&Ta alı- donanmaıınm Yanan d · 
mel<le olan bütün Yunan ıemUerl 101 Ete ıularmdı her tlrlü I• 
lanna devam edehlleceklerdlr. Asya- ıet ,ekecektir, 
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Ylld rım Harbi 

Yapllamaz! 

.............................. ·-·: 
Cilnldl, arazinin ~ekli ve yolsuz 
dağ geçitlerinin bin bir milşki.llUı 
böyle bir hareket imkAnını büs
bütün ortndon kaldırmaktadır 
Bu yüzden İtalyanların ller:I ha~ 
rcketlerlnl büyük bir bntaetle 1-
dııre etıueleri znrurtdir. Belki de 
cephenin z:nyıf noktalarını tara
mak istiy~ekler ve bunlara kar
:.i• harekete geçmeden evvel de 
bir hayli zaman uğraşıp dura
caklardır. 

Ü NI 
.... ··········-···--.. ·--···-... ·' 

(Askeri muharririmiz yazıyor) 
Doğrul 

I• talyan, 28 İlktcşrin sabahın. 
ihverin Fransa ile yap

ı ıuak t suv\ urwıda olou. 
~lılJıun şartları hakkında, 
t~r kaynaklardan gelen ba-

t. bırle~tıgi bir nokta, 
l!tct1crin Frnnsanın donan

ı ete geçirerek lngiltercye 
•t~llllanmnk ihtimalidir. Gcr
lltısnnın lngiitere ıılcyhindc 

t 
1 tıınhiyettc hiç bir hurcke. 
ç:ck nıyctınde olmadığı ıs-

nıJn olunmaktadır. Fııkat 
mihver dcvletlcriııe 

bir tarzda yardmu kabul 
'4Uıe Clb bir mani b11l.u11mn. 
~c l"di•=y.,r. Bu da Frnnsn· 
Aı.- §artı olarak, donnnmu
·"41anyaya dc\'rctmesi ''e 
~anın bu donanmayı ln-
~e knrşı kullanması ihti

Varıt olduğunu göster. 

~r 
.anın §imalindeki bir li-
•nşa edilmekte olan Jan
lıthfısı He Dekarda bu

ltibltichclieu zırhlısı ve 80 
;hlrıe mühim bir yekun 
~ ransız donanmasının Al. 
fıt 11• germesi, herhalde mu

'd lll.n cereyanı üzerinde te
d~r. ııBelki bu donanma, İtal
lt llannıasına iltihak ederek 
. tenin bu denizdeki haki. 
ti" ~ 1 sarsmaya yardım eder 

~Ilı-etle Akdenizde İngiltc
t:t te ho:ı:mıt etmiyecek bir 
\'hasıl olabilir. 

~I er devleti.eri şeflerinin 
'rdc sık sık görüşmeleri, 
~ Uer Hitlcr'ln Mareşnl 
d le _görüşmesi mihverin 

~· a~ lııgiltere ale~·Jıinde is. 
1 c:ıddiyctle düştindüğüne 

' fdcr. Fal·at bu \'adide ve
' •arar, milı\'crden fazla 
~~a aittir ve J<ransanın ka. 

Uı nnla:;ılmanııştır. 

* * Istikbali: 
~hn - Fransn~ donanmasını 

~ tıı~;hvcrc t<.'slim etmek su
>'rd ver devletlerine bü) i.ik 
~~~l1ll\da bulunur mu? l'ok
' llr kaldığı takdirde do
~t11 Ilı batarmnyı terdir ede. 
~tısız silii hlnrının kullanıl. 
"t11• tııani olur mu'! 

ilk·· ı· tt. u ' ransanın bu sualle-
> "CI!~. d(\W.• Cc\'ı:ıhı tahmin etmek 
ilC)ı;•ldir. Fakat muhakkak 

danberi, Balkan toprakln
nna karşı giriştiği fütuhat mace
rasının ikinci safhasını açmış bu. 
lunuyor. Bu oyun un ilk perdesi, 
7 Nisan 1939 tarihinde Arnavut
luğa karşı açılan mahut "Adalet 
ve içtimai n izam,, seferi ile oy. 
natılm.ış, Balkan mcmlcketlerile 
demokrasi düny3sını ani bir te. 
hevvür ve heyecnn dalgası içindcı 
bir müddet çalkattıktan sonra 
çarçabuk örtbas edilmişti. Ro
manın cihangirlik taslavan düşü. 
nüşü bakımından bu İki hadise 
arasında tabii bir münasebet vat 
dır; fakat işin tatbikat sahasında 
gösterdiği ve göstereccjti fark, o 
kadar büyüktür ki, Roma. bu i. 
kinci adım.mı atıncaya kadar bir 
seneden ziyade düşünmüş "'e hat 
ta bu müddet .zarfında hakiki ı ı · 
maks tl b . 

1 
ta yanlar tarafından bonıbar dıman edılcn l{orcnt kanalı 

a arını azan gız emek ih-ı 
tiyacmı duya:ak sağa, sola ilti. daha kısa bir zaman içinde biti. , yan kara ordusu, Almanvari bir 
fatlar v~ temın~t1ar ya~dırmak rilınesine hadim olacaktır. Ayın "yıldırım harbini,, inkisaI ettire
kurna~~ıgında b~~e bulunmuştur. ilk haftasına doğru Yunan ordu- miyecektır. Çünkü, araiinin şekli 
Hen~z .. t7.şekkul çağında bulu. sunun mevcudu yarım milyona ve yolsuz dağ geçitlerinin binbir 

nan kuçucük Aı:navutluk ile bir çık3bilecektir. miişküliıtı, böyle bir hareket İm· 
~sı.rd~n fazla hır zamandanberi Bu kuvvetle müdafaanın mu- kanını, büsbütün ortadan kaldır
ıstiklal h~yatının neşesini ve ız- '":~ffakıy:t~~ ida:~si, rı:ücadelenln maktadır. İtalyanların ileri ha. 
tırabını smeslnde taşıya~ Yuna- l~zum gor;ılecegı şekılde idame- rekctlerini büyiik bir betaetle 
nistan arasmda, gerek mılli şu~- sı ve hatta elde mevcut bol ka- idare etmeleri muhtemcld ;r. Ve 
run uyanıklığı, gerek vatan mu- r~, . hava ve bilhassa deniz üsle-ı belki cephenin zayıf noktnlarınr 
dafaası mefhumunun canlılı/iıı rmın muhafazası isi bir hayli taramak istiyeceklcr ve bunlara 
bakımlarından, dağ kadar büyiik kolaylsşmış oluyor. İtalyanların karşı harekete geçmeden evvel 
farklar vardır. Yunan toprak- denizin l!er hangi bir noktasına de bir hayli zarnan uğrac:;ıp dura
ı:ryıa. ayak basacak İ_talyan as.. yak~aşarak cephe müdafaasını c1tklardır. Cünkü, unut~lmama
er en or:ıda baba rnırasını ka.. tehlıkcyt sokabilecek bir ihraç Iıdır ki İtalyan ordusunun geri 
nınm son daml~~ına kadar müda h:ıreketine teşebbüs e1mesi, im· leri tam bir emni et altında de
faaya hazır, yuksek kabiliyetli kAn haricindedir, denebilir. HaL ğildir ş ·mdiye Jci'aar Roman • 
ve kahraman bir mi_llctlc knrŞT ta Tarent ve Avlonya gibi iki u·mdu·~ neticcy· i "b~.n 
karşıya geie:;.klerdır. Bnlkan kuvvetli İtalyan üssünden ancak yük Atnavutluk

1 
verm yen d u. 

ufuklarında hurriyet ve istiklal birkaç- deniz mili uzakta bulu k 
1 

" propa~~n. ası
bayra~ın1 her kesten önce hava. nan Korfo adasının bile deniza - nı te rar. can andırmak umıdlle 
!andıran Elen milleti. bu havra- şırı bir ihraç ameliyesi ile 1taı: 30 - 40 hın Arrıavudun mutavat. 
ğuı ~r~fini_ve namusunu kurtar_ yanla'"ln eline ~e<;mcsi ihtimali gn bulundıı~ Yanya vil~yet!nin 
.r:.ıak ıçın, yıne herkesten önce si- de pek azdır. Korfo olsa olsa, amlrk sırncagına kar?ı bır taar
laha sanlmış: tarihin kendisine karşısındaki Arnavutluk arazi- z:ıza g~rE>rek hura<fakı hıılk nı>z
cmant ettiği büyük vazife u_ğrun. sinden, yani arada dar bir boğaz dınde 'Yunan mezalim;nden kur. 
da kanını akıtmaktan bu seferde ayrılığı kadar mesafede bulunan tuluş, , havasını uyandırmak ve 
kaçırmamıştır. Sarandos limanından, bir ihraı: bu suretle C:Ph.~ Reris.indeki asıl 

• tehlikesine maruz kalabilir. Di. Arnavutluk ust~nde b:r tesir ya. 

Y u~a?istan, İtalyan ordusu ~er Yunan sahilleri adalan sa.. parak bir nevı rnilli heyecan 

Yazan: Sevim SERTEL 

Ufak Bir işitme Hatası Yüzünden 

Alôrm Çalmıyacağrz, Ancak •• 

G ün geçtikçe ve siyasi va- cisi kenci sine aıt olmıyan bir 
ziyet her memlekette iyi- muhavereyi dinlemiş olması ikin 

den iyıye ehemmıyet kesbettıkçe cisi ve daha mühimi de ortayn 
her vatandaşın iızerine· düşen va_ yalan ve telaş vericı haberler çı. 
z,fe de gittikçe ağırlaşmakta \'e karmasıdır. Yeni çıkarılan müda
güçleşmektedir. En ufak bir ih- ba kanunlarına göre böyle ha. 
tıyatsızlık bazan en büyük hata- reketlerde bulunan kimselerin 
lara düşmeye ve insanın başına cezası 25 lira para ceznsmdan iki 
iş açmaya sebep oluyor. sene hapis cezasına kadar git-

lşte genç ve güzel Suzi'nin ba· mektedir. 
şmdan geçenler bu yilıdendır. * + 
Suzi bCtyük bir gazete idarehane. Alarm Çalmıyacağız: 
sinde letefon daires.nde santral ---------
olarak çalışmaktadır. Seneler. Ancak .. 
denberi orada burada bulunmuş
tur ve muharrirlerin hepsinin V ar kuvvetile döğüşüp so.. 
seslerim iyice bellemiştir. nunda harbı kazanmak 

Tabii harp çıkalıberı gazeteye İngilizlerin azim ve imanla ver
gelen telefonların da sayısı art- dikleri knrrırdır. Bu uğurda sa
mıştır.Merak bu ya, Suzi ikidebir yısrz !edakiirlıklarn katlanmakta. 
kulağını açıp gelen havadislen dırlar. Geçen gün de kendilerine 
kaide hilafına gizlice dinlemekte. hitap eden bir hava mareşalı şöy
dir. Zira vaziyeti bir an evvel öğ- le demi~tlr: 
renmek arzusunu yenememekte. "Bundan böyle olur olmaz se-

1 dir. beplerlc alıirm çalmryacağız. 
Bir gün gene gazetenin cenu- düşman tayyareleri gelebilir; 

bi İngiltcreni.n ufak bir kasaba düşman tayyareleri üzerimizde 
smda bulunan bir muhbirinde~ dolaşabilir Fakat kati surette bir 
tahrir müdürüne bir telefon ge.. tehlike olduğuna kani olmadıkça 
lir. Suzı gene bu muhavereye de beyhude yere alarmları çalıp sizi 
kulak misafiri olur. İşittiği ha- teıtışlandınnıyacağız. Zira her 
vadis şudur: ~ördüğümüz gölgeden korkmaya 

- Almanlar bundan bir saat kalkarsak memleketimizin iktısa
evvel karaya asker çıkarmaya di hayatı fena halde felce uğra. 
başlamışlardır. Halk telaş içinde- yabilir. 
d . Bu böyle olunca sizlerden bu 
ır. 
Bunu duyan Suzi hemen mev. k1tdarcık olsun bir fedakArlığı ve 

zuubahis kasabaya yakın otur- ufak bir ihtimali J!Ö7.e alıp her 
makta olan kız kardeşini düşünür tayyare gürültüsünde heyecan 
ve havadisin ötesini dinlemeksi- gösterip kaçışmamanızı istemek 
zin derhal telgrafhaneye koşup hakkımrzdrl'. Eğer bir tehlike 
şöyle bir telgraf çeker: varıııa ~izi kurtarmayı biz deruh. 

'n· te edivoruz. 
' ıişman karııya çıkını~; al- Fak.At alAnnlan "'elfcn(!{izcJ çal-

lah aşkına kaçınız!,, "' 
Bu kısa ve acaip telgraf orada- mıyacağrı: Ancak hakikaten kar-

ki memurun dikkat nazannı çe- mamıza sebep olacak bir vaziyet 
ker ve bu havadisi müdüre göste. b=cu=Tu-=n=-s~u=n=.="=..,...,===-c:oı:=---= 
rir. Hemen kızı takip ederler ve Toplantılar, Davetler: 
bir yandan da vakayı polise ha- - - ---- -
be . I l!:mlnllnO Hılkn•lııdenı Bvlmldn Cafılol• 

r Verlr er. • lundılıl Hlonandı ımatllr fotofrlf ıetrhl 
Suzi'nin gazetedeki işine dön. tertip edllmlıtlr. Da ıersl Sılr ctınllııdeıı ltl

mesile polisler tarafından istinta.. boreıı on beı etin ıııOddetle ve ıaat u den 
k it a lıadlf ıcılıur . 

a çağırılması bir olur. Israr üze- • 
rinc bu havadisi gazeteye telefon on .. :lly lpor Tardu lıltfltf 11t11umnqı;nden: 
eden bir muhbirin söylediğini iti- XllyilmOıde difer bir lılDple blrleımek n nl
raf eder. umnımed• ban deCJıilrıik "pmak 11ıerı korı-

.,. 1 llılndtetri• 1940 ııuu ırQmı aaat il 
Fakat için kötü tarafı ıudur: d• yıprlacalıtn. 

Eğer Suzi bu havadisi duyar 1--------------1 
duymaz hemen telefonu kapat. BAYRAM 
masaydı uzaktan haber veren ıı.tndteırlnlıı birinci - .eıııı ba,.-

muhbirin sözüne şöyle devam ram oldufu ilin olunur. 

ettiğini duyacaktı: BAYRAM NAMAZI 
"- Bu kabilden bir çok riva. 

yetler çıkarılmışsa da bunlann 
hepsi yalandır; düşman propa
gandasından ibarettir. Ben şu da
kikada deniz kenanndan geliyo. 
rum. Katiyyen böyle bir şey yok
tur.,. 

Suzi'nin kabahati ikidir. Birin. 

s. 
z ••• n, , D. 

• 
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KOMl!DI KISMINOA ! 
GQndllt 14 te ÇOCUK OYUNU E 

--!:!2~.~.~!! .. ~~ ... s2.da DAD~_J 

Geçit Resmini 

Seyrederken 

C ümhuriyet hayramıntn on 
yedinci baharı! Her ta. 

rafta gelincik gibi Türk bayrak
ları açnu~ • 

Bir dostumun Taksim meyda
nına bnknn apnrtımanının üst 
katındayım. Oniimdeki geniş sa. 
hada hir a~·ak btnbir ayak üstün
de. Ilirnzdan bu miibnrek tarla
nın nlhn başakları dalgalanacak. 
Eldlen ciimhuriyet tohuma her 
sene mnhsuliinü arttınyor. 

Azim, irnde, lmnn cklyorm; şe
ref. ktı\'\'et. kudret biçiyoruz. 

Tnth bir boru sesi. Merasim 
ba hyor. Atntiirk abidesinin önfin 
deki direklerden biri kırmızı bir 
çiçek açta. Atam! Yaratbihn Türk 
iilkesinin semasında bilyiik ruhu. 
nun kannt gerdiğini duyuyorum. 

Naehiller elinde solan bayrağa 
hu nnrçiceği rengi sen verdin! 

Mcrasfm başladı. işte Cürnhu
riyetin gene \•atisi, iste Ciimhurl 
yetin sırmahr itinde çelik gibi 
kumandanlan! Znhltleri, bahri. 
yeliJcri ~ toplan, tiirekleri, süngll. 
leri, mekteplileri, izcileri ... 

Bu orduyu Ciimhuriyet yapb. 
Bu mektepleri Ciimhuriyet yap
tı. Ti.irkün ruhuna bu ateşi Cüm.. 
huri~·ct oncdi. 

Oniimden kıtalar duvar gibi 
ge('İyorlar. Bu ne intizam! 

Ben geçmiş zamanı hatn·1aya. 
<'ak bir ynştayım. Rir millet on 
yedi !llenede nasıl bu kemale nail 
olur? 

Geçen kıtalarda Mehmetçiğin 
çetin hüviyeti yaşıyor. Ge(ide lf
tirak edenlerin hepsinde onun 
tunç renkli yiizünü, çelik bakıjlı 
ı:fülcrini görüyorum. 

Penrcredcn biraz daha nrk. 
tım. Giizcl \'ntanımın dağ1annı, 
derelerini, O\'alannı, denizlerini 
ynlavarak gelen cirek kokulu bir 
rfü:gitr yanımda dalgalanan şanlı 
hay:rağrmı •didime sardı. Onu öp. 
tiim ve kokladrm. 
Meydanı sfsli hi'r na'l:arla g3rtL 

vornm. Sevincimden ağlayor ma
yum?_ 

Talmlmd 

1 Askerlik isleri 
l\lalfil ve Emekli 
Yedek Subayları 

Be,tJrtaı Aıkerhlı: ıubcalrulea: 

1 

Bcılktaı (Ubealndc lıa:J'ltb aaltl w ...... 
H emclı:U redde aubarlırm il. il. T.t.lled 
llarblJ,e dalrcalndcn selen emirde lıU biameı 
l;ln r!lrDılllmek lbcre emrüı 9lıema17eU.. 
binaen 1abc:7c puardlUl maadı bet-ırh &pa 
sabahtan ılı:11111 utUİ.llc kadu IUb- olarak 
ıı:ctmel~ri Din olunur. 

Konser tehiri 
Matbuat Telınlab'ealerl Blrlill refatlfbttemı 
t Teırlnlaanl '40 cumartesi det üıum 

Tahlrude Tenla • Dafeılılı lclllbl ...,. .... 
blrtllılmb tarahnd.. Hrllecelc ıroe- f .._ 
mı.nıınnJ 940 cumarteıd ı:tıııe U:ıa- .._ 
blr edilml.ıtlr. 

~il ta, Frnnsrz lstikhnlinin 
'ld~re verilecek covnba bağ. 
lıt lldur. l"rnnsa mihveri 
e~lrı1ck için donnnmaSTnı 
is .e, her şeyden evvel 
~ikbalini feda etmiş ve 
~~adderntmı mihverin 

ıçın kolay yutulur bir yısız liman ve koyİan, İtalyan- dal.gasını ayakl_a~drrmak isteme. 
lokma değildir. Yunan milleti. lann her çeşit taarruz hareket. lerı, akla gclebılır: Bundan .. ma~
Arnavutluğun işgali anındanbe- lerine karşı tam bir emniyet aL da esasen cephenın bu bolgesı , 
ri, istila kasırgasımn yaklasmak.. tındadır. ' Makedonyarlakine nisbetle, bir 
ta olduj?unu anlamış ve ona gö. Deniz yolu bakrrnrndan Yuna- iler! hareketini kola':'laştıran bir 
re hazırlanmıştır. Şimdi Make- nistanın lehine olan bu şartların, ~azıvet .arzetmektedır. Sarandos 
donyanın $imnlindeki ilk müda- buradaki müdafaa stratejisinin ıle D~lvına arasındaki Konispol 
faa nokttısı olan Florina ile ta zaruri bir ihtiyacı olarak, !tal- _li?ecldırıd~n haslıvarak Errrirl o
Adriyatik sahillerindP.ki Camhk yanlann aleyhine mevzii bir ta- ~ası. _Drın nehri ve Konfçamn 
mıntakası arasında tahşlt cdi1miş arruz şekline inkılabı bile bekle. ~ımalındeki Mercanköprü başın. 
o1an bu ordu, 350.000 muallim nebilir. Çünkü müdafaada bu da nihayet bulan bu Epir cephe
a~~erden mürekkep, maneviyatı, kadar esaslı bir amil rolünü oy- si. Yunan müdafaasının en zayıf 
sılahlan ve disiplini saAlam bir nayac~ mevkide olan Ege deni- noktasını teşkil eder. 
hareket ordusudur. Ordunun ar- zln?e~ı Yunan adalannın emnL Makedonva ceohesine J?elince 
kası, bir taraftan Yunnn denizi. yetını tamamlamak icap edecek. burada <"erıhr hattı Amavutıut 
ne, dijter taraftan da Ege denL tir. Selanikle Süveyş kanalı yolu ııradsl dahilinde Le~knvı1der 
zine hakim kuvvetli İnK\liz do- üzerinde. tehlike~ bir girinti. vü- baslar. c .. amus daıtı eteklerini 
nnnma.~ının himayesi sayesinde, cude getiren (Onikiada) dakı 1- takiben Görice sehri V'" B·ı·_. , 

,,_. .... ~ ............ =--............................... ~.~ ..... ~ 
M Bayram 

~ unc bağlamış olur. 
al;- vaziyet, mihverin bir 

11 
rnnsayı ezmek, diğer 

~t 1"rnnsnnın vesaitini elin
~~ fngiftereye karşı kul-
> tediğini, buna mukabil 

. >e: sulhtan başka lıer şeye 
' t" bir sulh sunmak iste. 

0ııteriyor. 
, '>llıtın buna karşı ve.rC<"ei::ıri 
~ lllrıız Fransa için değil, 
~bin mukadcratr bakı

enımiyctJ haiz olar.ak-

ta b f et it d d tal ·· · 1 · · bert f · "'" ı ı:-ot va' m ır emn Y a rn a ır. Bu yan ~ ermı a!a etmek tasından ı?"ecerek Görice _ Flori 
emniyet, müdafaaya faal bir ka- zarurctı -yard:11": Bınaenaleyh, na !'IO!';e volu fizerinde Kant<qf..+r 
biliyet bahşettiği gibi, seferber- Yunan sahıllerının mazhar ol. noktasında nihayet b 1 B h~·t 
liğin en kısa bir zaman zarl.ında duklan emniyet şartına mukabil ·.. u ur_ 11 a 
itmamı hususunda da mühim bir İngiliz ve Yunan donanmalarının tm ~eskovik - Goric~ bölgesin. 
amil olacaktır. Yunan Genel Rodosa kanıT müştereke t de bır taarruz herakehne ı?eçm~ 
K h l • -:s· n aarru. • iınkl!. kt C" 
urmayının a:r.ırlık p nnlanna za geçmeleri, hatta bu işe derhal nın al\J yo ur. unkü ara. 

göre, kara ve deniz yÔllannın s~nlma~an, bizce askeri vaziye. zi serapa da~Iı~ olduktan başksı 
serbest bulunmaları şartlle, se_ tın katıyetle emrettiği bir hare- Yunan arazısıne doğru açılan 
ferberliğin 7 günde itmam edil- kettir. kısmı da hem dağlık, hem yol. 1 

miş olması lazım jZelmcktedir. • suzdur. Bir falyan alp tümünün 

1 

L 

L 
Vazivet ve bilhassa İngiliz yar- Epir ve Makedonya cephele. Gör:icenin ~rkındaki Darda'dP 
dımının yapacağı tesir, bunun rinde harekete geçen ftaL tecermnü ettiği ve bunun bu dağ. J 

Şerefine Fevk al Cide Program 

BUGÜNDEN 
(G& 7ltı1an) Filmini c61gede bıralıı:an 
bir mpaffakJ1etle Mısır'm eo büyük 

YILDIZLARI 

LEY LA 

YUSUF. 

MURAD

VEHBİ 

tarafından uaratılmıf 

, 1 • Lekeli Kadın 

İTİBAREN 
Scrclizcşt fihnlcrinde nnl bir inkıllp 

denilecek bir muvaffakıyet 
yarat.mq olan 

VARNER BAKSTER'in 
yarattığı 

2- GOŞOLAR 

GELiYOR! 
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4 
..... 11 •• ...... •• .. .. 11 • lık arazide bir yarma hareketine AT'90a ..mlr - T9rlree e&rHI 

,,.._ :-- 8 - lardar. kaçan bu his aşk mıydıT hazırlandı~nı söyliyenlcr vardır. '•••lli"'ilm•••••••••••••'•••••••••••••••••"'iıll•••' "~Clın ve ağrılı vOcuda sım ~ 1 r ~ ~ Fakat bu, elbette benim tahayytıı Fakat buna mukabil Atinııdaki 
~~ipek esvaplnrın büyük ~ ._,...... '-' ettiğim kahramanca aşk olmıyacaktı. - ~--••••••••••••••••••-~•-••••••••111••••••• .. 

...., çök " o zaafımın hasretini çckUği kuvveW numune Efzon tümünün Kesriye. • . . . ~ 
, \~~ g~rin~~ Yazan : ANNIE VIVANTI sığınak; bunca fırtınalarla zaten sar- nin şimalindcki dağlarda mevzi ŞEKER BAYRAMINDA NEFiS Bffi TÜRK FİLl\Iİ GÖRECEKSİNİZ, 
·~~~sıl o gülerek, yutu- Çeviren. RÜVEYDE 81NANOGLU aılmı.ş olan narin ruhumun özlediği aldı~ göz önüne alınırsa, ftal- s y 
.~"-J. önQnde hisscdılen tik- • " " 

0
" 

11 
•• .. "" .. " .. • Umıır. değildi. Atılganlıklan beni ka· van da~cılannın hic bilmediklen A K A A P A L A S 

~ ve mUz.lklerin bunaltıcı maktan da korkuyorduk. EUza, bb:Im pıp, fethedecek olan melodramatik, bu arazide muvaffakıyetli is gör 
-,ıltların, bıçaklar gibi göz için artık bir ktıbus, bir tasallut ha- büvük ruhlu, korkunç Aşık bile de- meleri kolay olınıyacaktır. Flori. Da)'aDllmaz derecede KOM'İK sahnelerle dolu HARİKULADE KOME Dl. B A S ROLLERDKı 

altına aaplnnan kıvıl- lini alm~ olan o kara deriden çan- llldl. Bozevııky'yi ve onun llAht bir . t'k t• dek" ta H A z 1 M • y A s F 1 • c A H 1 D E 
Q ta il d"- .... r~tte mütenasip sertliklerin! hatır- na ıs 1 ame ın ı arruıa ~c-yı aece, ; n ...,. yanında taşıyordu ...... ~ r k- ük' b. h d 1 
't~ l, len blr toplanbdnn deb- Hayvanlar arasında o nadir, 0 mu- lıyordum... O alev alev hatıraların ınce, uc ır ll ut gümrük 

b tıs~ otel odama döndUğüm kaddes ve ~ıymetli ·:.beya'l. !il,, l Hin- yanında Kamarovsky'nin uysal aev- karakolundan ibaret olan Kapi. SAtT - PERİHAN - NECDET - KARAKAS • ELEFTERİYA - REFİK - KADRİ 
'it. eJlden esirgenen bir hnu.ı ' dlstanda aglarına duşürmiye muvnf- gisi bana. aanki bir hakaret glbl ge- si.ş'tanın zaptedildi~i farıedilse . Yarın Akcam ı· p EK ve s A RAY sı·nemalarında tııa a~J.adım ve hıçkırdım: !nk olan İngiliz avcılarını acı acı ha- liyordu. bile, daha ötedeki hem daRlık 1 3' 

~a.._ 1~n, muztarlp .. Fakat yı- tırlıyordwn: Bir de!a onu yakaladık- O . hemen Orel'e hareket etmernizf hem ormanlık arazi önünde İtal. 
~"!" • ••••••••••• , , , , ••••••• , , . . . .. . ........................................... . . 
~ olmak zevki tan sonra, ııe yapacaklarını bilmiyor- istedi. yan taarruzunun iyi hırpalana. F•lm 1 

~tttı~eı olmıyan, 
0genç olmı- lar. Karada ve denizde, o ağır, baU o sıralarda bende. Prllukot'un pa- cajtı ve müdafaaya lüzumundan Jlu 1 Bayramda zmirde ELHAMRA Sinemasında 

hasta olduklan zaman baş ve kocaman hayvanı, arkalan sıra ralıınndan başka para yoktu; amme fazla bol zaman kaundıracaJtı j 
ı._ ~l liirekleri şefkat ve mer- çe.kiyorlar, fakat ne kimse onu isti- o çalınmış paralara dokunmaktansa, muhakkaktır. ~--•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••" ~ ... lrı_ eı-ue dolu olarak, 0 yılla- yor, ne de onlar nasıl kurtulaca.kla- her tUrlü mahrumluğa katlanıyor-
~ ,~~cl~ ~ruım~nru~~~~.. d~.B~U~~K~~vs~ ~~~~---------~•••••••••••••••••-~---
~ sadık kalnn kocalarının Prllukof'un parası bizim için bir darlk etti, otelin hesaplarını da o 

... kndınlnn ne kadar kıs- beyaz fildi. düsundCI; amma ben na bahşiş vere-
~~ baeni sevdiğine yemin e- bilecek, ne de kendimle Tyoka için 1 
Yııat lrı bllc, beni böyle seve- Kamarovslty, bize Vl,yanada ça- llızım elan en küçük blr ıeyi bile a-

~>1t U hayır, Bozcvsky hayır, bucnk ulaştı, Blzfm bütün bagajımızı labllecelt hııldeydlm. Paraca olan va
. lı~jk'<ıunarovsky hayır .. Pri- bcrnberlndc getirmişti. Tatilde bir ı.lyetlmlz! nihayet Kamarovsky'ye 
t~ p ı.. mektepli gibi fendi, açnuya karar verdim ve bizi Orel'e 
~ c~llukot bir hırsız, bir ka· Gürültü ile yanağımdan öperek: götürmekte ola.n trende kendisine 
~qııııı IYdı; ve ben onu, benden - Burada casuslar 701', deiil mı, meseleyi açtım. 1 
~ 'l'ıı dı.ırınnsı için, her gUn, llt- Mura? dedi. Güldü, hattj bizim tamamlle ona 

l<ı rı llrıyn dua edıyordum. Amma ben, varlığımın 51rıannı o- bağlı kalışımı'l.dan memnun bile iÖ· 
ı:ı."'l>rı. c tclgralıma cevap verdi, nun böyle hafiflikle almasını sevml- ril:-ıerek. para çantamı altınla dol-

Dikkat Edenler M E L E K 
Anlamışlardır ki: EN GUZEL Filmini Takdim 

BU AKŞAM MİSLİ GÖRÜLMEMİŞ BİR ŞAHESER· 

Sineması her 1cne Seker Bayramında 

Eder. 

B A L A L A Y K 
Bire defa detll. 10 defa clSnnek lste•·•('efiııiz FİLM. 

va~:~1ar: Nelson Eddy • Liona Massey 
Bu rece l~ln LOCA kalmamıştır. Numaralı koltuklar kapısılmaktadır. 1 cnaya geldi. Hırsız.hıma pa- yordum. Nasıl oluyor da, benden bali• durdu, her istediğimi ona saylememl 

~~cu:apacağımızı bilmiyor, ka iz•hat istemiyordu? Hycres'de be- tavsiyet ettt. Bugün yalnız H ft k 
~~ttıı ne geri göndcrıniye ce- rıi kimin, niçin takip etUğlni öğren- Parlak bir Mart öğle apnunda O- s Ev EN KA D 1 N a... a~ın en 50 . 
~ eı.~~rduk. Ynrumızda tafı- mex için ısrar etmiyor muydu? Göz· rel'tı vardık. matinelerde begenılen fılmı 
-~ :roktu. Odnda bırak- lerini kendilitinden ballı,yan, 1z.ab- (DEVAMI VAR) \w,llu•••••lil•• •-•••••••••••••••••••-



Birinci Çekiliş 
7 İkinci Teşrinde 

Bu planın iki hususiyeti vardır: 
1 - 5000, 2000 ve 1000 liralık orta büyüklükteki ikra· 

miyeler adet itibarile fazlalaştırılmış, ayrıca bu 
plana yeniden ve bundan evvelki planlarda mevcut 
olmayan 500 ve 50 liralık ikramiyeler konmuştuı. 

5 ir ı 
ikramiyelerin adedi birinci çekilişte 90, ikincide 
150, üçüncüde 180 dir. 

2 - Planın ikinci hususiyeti de 47 tane teselli mükaf a· 
tını ihtiva etmesidir. Teselli mükafatının esası 
şudur: Eğer bir biletin bütün rakamları büyük ik· 
ramiyeyi kazanan numaranın rakamlarına teva· 
fuk eder de, yalnız herhangi hanede bulunursa bu
lunsun bir tanesi değişik olursa o bilet teselli mü .. 
kifatı kazanır. Bu suretle büyük ikramiyeyi ka
zanan numaraya benzeyip de yalnız bir hanesin· 
deki rakam ayn olan 47 numara teselli mükafatı 
kazanacaktır. 

Biletlerin Değiıtirilmesi Tarihine 
DiKKAT EDiNiZ. 

Devamlı biltelerin ertesi ayın ikinci günü ak{a 
mına kadar değiştirilmesi lazımdır. 

· 1 ikinci Teşrin 1940 Çekifişinde ,, 
Büyük ikramiye 

o. i . 
ınrlnci çekilişin tam bileti 2, yanm bileti ı lira
~ır. İkinci çekilişin tam bileti 3, yarım bileti 1,50 
liradır. Üçüncü çekilişin tam bileti 4 yarım bileti 
2 liradır. 

1 

PICinı Tetkik Ediniz 
.ne~ çekilişt~ biletlerin fiatı ile beraber ikramıye
lerı~ hem ~u~tan, hem adedi arttırılmıştır. 
Yanı şans ıhtimali her çekilişte çok daha fazladır. 
Bu plana göre talihlilerin miktarı artacak ve bu 
talihliler ayni zamanda miktarca daha fazla ik· 
ramiye kazanacaktır. -

Maliye Vekuletinden : 
.Gümüş Yüz Kuruşlukların Tedavülden 

L - Kaldınlması Hakkında İlan 
Olmt!ı 7ftz kuruıluklann yerine ..:ı ü · • H.fl nıiktarda çıkarıl ld iu d • ."m ş bır lırahklar darp •e pfyua,.. 

llllll 1941 tarihinden ':!z: t~da:ül:nc~ü, J'Üz lrnruelukların 31 tkincikl-
Giimüı yüz Jnıruııluldar 1 uba aldır~sı lca~~rlaetırtlmıl}tır. 

lbnlyecek ve ancak yalnıs mal S ıan~~11 ~rihl~den ı.tibaren artık tedavut 
habeierince kabul edilebilecektir. e Cüınhunyet Merke.J1 Banlra11 

Elinde cilmüıs yüz kuru$hık bulunanlann b ı · 
hııri7ct Merkez Bankası Şubelerine tebdil .un an ?1~1 ııandılclarılc Ciim-

ettirmelerı ılAn olunur. 
"70025H Ml0216~ 

------·· T A 1t S t T L P! ·------· Cep Kol Saatleri Altın Metal 1~ ı Kö l mür ve odun aoba-

·-ır=~aen=ie~ga~ran~Ull~6~ıy;FjvjadİeF7~~~~la~n:;;S~-t~ay~v~ad~e~!.... 
A E G Ev nlcUerl A E G Elektrik süpürgeleri ve 

fınnlnn 6 ay vade 

Sizi Saadete Götüren 

PUDRA 
RENGİNİZ 
Hangisidir? 

60 

3.000 

60.000 

10.000 

6Q.00o 

45.000 
30.000 

ıs.ooo 

30.000 

120.000 

2.sıo ----362.822. -

ıso 

Antakya Belediye Reis6ğinden : 
AsU maaf 

BııJkltfp 30 
Muhasebeci 30 
Tahsil memura 20 
Mutenıet ıs 
Zabıt memura 10 
Evlendirme mcmanı 40 
Tahsildarlık 40 
Tanzifat Amiri 50 
Kantarcı ve cibayet memunı 30 • 

20.000 

q0.ooo ,,ooo 
30.000 

30.000 

;o.ooo 
180.ooo 

3:760 
_..:.--:-: 
543.7652, 

600 

6.00o 
60.000 

• 
SATILIK 
Kaptıkaçtı 

Belediyemizin yulurıda yazılı memurluktan münhalöır. Beledıye me. 
mnr •~ müıtahdemleri nizamnamesi mucibince evsaf •e teraiti llzimeyi ha
iz olup bu husustaki nsaildni ibrazedenler araarnda S İkincitqrin Sah ı;ü
nil aaat 14 te Belediyede müsabaka imtihanı yapılacaktır. İıteklileriıı vesika.ia
de birlikte Belediye Reisliğine müracaat etmeler[ illn olunur. 

Devlet Limanlan İşletme Umum Müdürlüğünc!en: 
İskelenin mevkii Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 

Rüsnii suretle ve yalnız 
yirmi bin kilometre kulla
nılmış 39 modeli Opel marka 
kaptıkaçtı satılıktır. Bigada 

Ordu 1617.114 121.35 Ô 

rede Esat Pap C1ftlll1 
ma1!1! ÇifWk satılıktır. 
lanlar Galatada B(lyilk 
hanında 

"------~ 

ııan Fiyatld 
Bllflık maktu oıaraJ 
l inci aayf a ıaııtwı' 
z • • -Bayram ve düğün hediye- ı 

teri 4 - 6 8 vade 

ve Şki. 
Unye 45111.03 338.93 mer Eyüp Okyay Kardeş-
Rin 4109.55 sos.22 lere müracaat. 3 • 
Of 2655 .99 199.20 I • --Açık eksiltme aııulile ihale edilece,. eYYelce IU.a edilen mevkileri, 11111 

muhammen bedeli ve muvakkat teminat mikdan yukarda raztlı dört iskele ,_ D H h · • ... ı \. ••••r 
irı,:ıatmın ihalesi talip znhur etmemesi basebile 4.11.940 tarihine raaUayan , r. or oruru ' 1 Galata. Banbtar caddesi 59-47 Tel 42769. Be:raant, Ontverslte caddes 

' No. 28 KadıkZSy, İskele cad No. 33/2 , 

Harp Okulu Komutanlığından : 
ı - Atafıda yazılı eartla.n bala okurlar, Harp 01nı1u111 ılmııcıklardır 
A) bkarada bulunanlar dofrudan dotrıı1d Harp Okuluna, Ankara hari=· btalmıanlar bulunduklan 1crın Aıkerlik Subelerine müracaat edecelc-

Pazartesi cününe talik olunmu,tur. l tıısıaıannı ıkşamı kadar Str·J ___ __.. ____ _ 
İsteklilerin bildirilen ~ünde aaıt on ~te Galıta nhtnnmdaki Umum <ecldr Viyana oteli 1anındak1 

S O N müdürlük binasında toplanacak aatınalma komlıyonuna müracaatları. (10376) nuayenehanes1nde tedavt eder 

-------------------------- , Telefo" 24131 

İstanbul Defterdarlığından : ı •----
B) ltant ve kabul muamelesi 20/10/940 dan itibaren Slfll. Kl/1941 tari-

Açık olan ücretli vuifeler için lise .•e orta mektep me.ıuna olanlar arı. 
smda, {tahsile devam edenler kabul . ~ez~er) 15.11.940 tarihine müsadif , ._ ________ IJ 
Cuma gilnü saat 14 te İstanbul Ünıversıtesı Hukuk Fakültesi Birinci ımıf 
d~rshanesinde müsabaka ıı;ııti~a:11 yapılacaktır. İmtihana girmek isteyenler, 
a~afıda yazılı vesikaları bi~ ~stıdaya .repten ~3 .11.940 Çarşamba ııünü saat 
17 ye kadar Defterdarlık Sıcıl kalemıne tevdi ederek fotoirafh kabul kartı 

lahle kadar denm edecektir. 
2 - Girit Şartlan: 
A) Türk ırkından olmak. 
B) Li1e bitirme ve olıunluk imtihanım venrıfıs balanmı1ı:, 
C) Tarn teşekküJJU Aıkerl Sıhhi Heyetten (Harp Okulunı clrer) brarlı 

Sıhhat raporu almış olmak. 

almalan ilin olunur. (10366) 
1 - Tahsil vesi1alsı · • • 
2 - Nüfus tezkereııl 

D) 18 : 23 yaşmda bulunmak. 
E) Difer ,artlar Askerlik Şubelerinden Ye Harp Okulunı'an ZSfTenn~bilir 

(1330 - 10197) 

Fena renkte bir puQ
ra, nlzUnfue "mnkyaj-
lıınmıt., ve çirkin bir 
manzara verlr ve ııW 

3 - Hüsnühal kacıch , 
4 - Sıhhat raporu ve aıı kltıdı ) Kazananlardan alınacaktır. 

• • ~ :~ , 5 - 4, 5X6 eb'adın<U 2 fotoğraf 

daha yaşlı göstenr E 
•••••Dünyanın Meşhur Şekercisi ••••w' muvafık rengt buın;anı~ 

A L i M u H i D D i N ;::n~~a::i~~:!~ 
H C 1 K başka renk pudra tec-

(BAY AN 1' :lffi SÜNNF.Tct 

Mağazası sahibi : Kabine: Beşn :: 'tt··· .;-: " .. . . .. 
' ..... . ....... .-- . 

rübe ebn,.ktlr. Bu tcc
rllbeyi Tokalon pudra-

! sının yeni ve cnzlp renk 
Bayan M. SIGALLA taş ~rip apa 

tımanı, Telı 

' ·..; . : 

... ~.7~ .. IIerkezi: Bahçekapı; Şubeleri: Beyoğlu, 
Karaköy, Kadıköy 

Bayram Günleri Açıktır. 
l 
lerile yapınız. Bu yeni 
renkler gayet modern 
"Chromoscope,, makl-

Pek yakmda 
1940/41 mevıiminin en ıon 

KADIN ROPLAR! 

1 nesi sayesinde .kanştı- Modellerini t~bir edectlrtir. 
nlmıştır. SihrAmlz bir .- YÜNLÜLER VE '••••••m••••m•••• ııöz, hemen kusursu2. .. • ,,' -------~ bir IUna ite renklen in- • A TRİKOTAJLAR'ın 

------------------------- Uhap eder ve artık ·-. Zenırin ve müntehap çeıitlerJ 

Emlakiş'in Takvimi uıraya nihayet vCrir. Cilt u .. , .. ,,~t En son moda 
6 Kıratlık çok tcnıU tek tq güzel bir tarzda imtizaç eden bu pud-

fon: 44395. E 
Telefonu: 406ı.ı. 

Dr. İHSAN SAM1 
Gonokok Aşısı 

Belsotuklutu Ye lhtilAtlarını 
ka~ı ı>ek tesirli ve taze 141d11 
Dtvanyolu, Sultanmahmud tfir · 

besi No. 113. --L. 

Matbaası 
Kitap, gazete, mecmua 
ve her türlü tabı, cilı 
ve klişe işleri yapılır. 
TAN Matbaası • İstan
bul. Telefon: 24310 , _____ , 

1KIŞ MEVSiMi Y AKLAŞIYO~ 
1 Kürk Mantolannızı veresiye ve ~ vade il'I 

Avrupanın 1941 son modelleri gelmiştir. 
5
, 

Mabmutpaoa 137 No. ARJANTli TİLKJ Maiazası. Telefon: 2zS 

--~>-- w .. 

- Ramazan: 28 Çarşamba 
iftar 17,8 • imsak 4,49 

__.::.......~~"""""'.~~ ............ ----
-EMLAK tŞ . alıcı ve satı~ılarır 

en büyük rehberıdır. 
Getauı"aray Ltscsl karşısı No 

!84 Telefon 40010 

1 ;I'• BÜYÜK FIRSAT •l "makyajlarunış., man- ve KADIN ÇANTALARIN 

bir pırlanta y(lzütr ayın 3l inci ra, Adeta tabii gibi r:österir. Tokalon Modelleri 1 

Per,embe clinll aaat 14 de Sazı- P,tıdra:.ı husust b.lr usul dahilinde latikUü Cadde& ~--• DOKTOR 1 Ankara Dil, Tarih • Coğrafya Fakültesi ""' 
_._ 1 Krema köpOğQ., ıle knnştınlmıştır W" n· k J .. irtit' 
~ bedcstenlndc ııatılacıkur. Bu sayede biltnn gün sabit kalır v~ No. 283 1 1 p R U T ırc tör Ut7- • 

________ _,, ne yağmur VG rüzgfırdan, ne de !azla 1 B acoplu PatJaı"ı ı ç . . 1 Paklllteye bu yıJ almacak bun talebesinin yazılı imtihıırıl~ 
terlemeden kat'lyyen mQteessir ot- Cildiye ve ZDhrevtye M DtehH111 1 • 1940 Sah ve 6.xI.1940 Çarpmba ıifahiımtihanları da ıı.xl.1940 

Sahi> N maz Hemeıı bugünden Toknlon pud- 1 karpsında Beyo~ıu Yerli Mallar Paza.n kar ıünü yapılacaktır. 
0.Hlk: • .:a::·· llOdOrllı &mi• U~M4H rasın.ı tecrübe ediniz, Teninizin gQ- 1 1 sıaında Posta sokab k~sesinde ı Yazılı imtihanlar Türkçe lrompoaisyon n. ecnebi dillerdefl• 

-- l'iıaı T.L.a, ·TAN MaıbH•• zelle~tiğini göreceksiniz. ~~~------·-' Mı-vm....,f't """rtımanı. Tel: 4335!1 İmtihanlar namzedin tercih cdecefi .ıümreden yapılacaktır. toı' 
_ sabahları saat 9 da başlanacaktır. "7105., "10266, 


