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"Türkiyenf n Verdiği . 
Sözü Tutması . 

Ananesi Ucabıdır .. 
ı 

Londra _,iyor ki: 
' 

11 Türkiye, Boğazların 
Muhafızı '. va Yakan 

1 
Şarkın K~lkanıdır .. 
Londra, 3 (A.A.) - Reuter'in 

diplomat:k muharriri diyor ki: 
Reisicümhur İsn)et İnönünün nut 
ku Londra salahiyettar mahfille
rinde iyi karşıl*1nıştır. Tecavüz 
kuvvetlerine karşı mukavemet e.. 
dileceği hakkın~ müttefik Türki 
yenin aldığı azıinkarane karara 
karşı İngilterenin taşıdığı itimat 
Türkiye Reisic1'nburunun heye
canlı sözlerile tekrar teyit ediL 
miş bulunmaktadır. Bu nutuk İn
giltere ile mevcjıt anlaşmanın a
çık, sarih ve•k9rtsız bir şekilde 
teyididir. Harp b!reyanı Balkan
lara indiği bir! anda bu nutkun 
söylenmiş olması daha manidar • 
dır. l' 

İngiliz makamlarile müzakere
ler cereyan ettiğine dair Reisi
cümhur tarafından yapılan beya. 
nat halihazır şartlan içinde fev
kalade ehemmiyeti haiz sarih bir 
mana ifade etmektedir. 

Reisicümhunµı, Yunanistan 
hakkında gösterdiği alaka ve sem 
pati her türlü şerait altmda Tür. 
kiyenin alakaSl.JZ bir seyirci kal. 
mıyacağı hakkıhda bir lhtardır. 

rSoİ~ sa; ı sa: u . 

HITLER, SULH 
ŞARTLARINI 

BiLDiRMiŞ! 

lngiltere ve Amerika 
ile 10 Senelik Pakt 
Yapmıya Hazırmış l 

Amerika Hariciye Müsteşan 
Sumner Welles 

Yunanlılar Makedonya cephesinde, İtalyanlar cenupta, Epir cep. 
besinde ilerlemeler kaydetmişlerdir. Haritada her iki tarafın 

taarruz ettikleri saha oklarla &österilmiştir 

Roma, Sofyanın 
Harbe Girmesi 
Taraftarı Değil 

Türkiyencn Bulgarlara 
itidal Tavsiyesinde 1 

Bulunduğu Söyleniyor 
Londra, 3 (A.A.) - Yunan -

İtalyan harbini mevzuu bahseden 
Daily Telegraph gazetesi, Yuna
nistana yapılmakta olan yardı
mın Mısırdaki Mısır müdafaasını 
katiyyen zaafa uğratmıyacağını 
~azmakt..du'. Londra gazeıeleri, 
ltalyanm bu son tecavüzünü, mih 
verjıı ~ütün te§ebhıialeri au~ 
da, ilk andan itibaren muvaffa
kiyetstzı·ıe uğramış bir hareket 
olarak göstermekte ve f ngiltere
nin elindeki bütiın vesaitle Yu
nanistanın yardımına koşması la
zım geldiğine işaret etmektedir. 

REl.TTER AJNSINA GÖRE 
Atina, 3 (A.A.) -Reuter: Dip-

------------------~ 
Askeri Vaziyet 

ITALYAN-YUNAN 

HARBiNiN BiR 
BiLANÇOSU 

İtalyan _ Yunan harbinin ilk 
hafusı Yunan ordusunun tam bir 
muvafrakıyetile kapanmııtır. Ye
di cün faaılasu devam eden mu_ 
harebeler, cephenin umumi vaz:iye_ 
ti üzerinde mühim tesirler husu
le getirmemiıtir. İtalyan resmi 
tebliileri, Makedonya cephesinde 
çarpı,maların cereyan ettiii saha
yı tesbite yarayacak kadar bile 
malumat vermiyor. Buna mukabil 
Epir cephesinde bazı noktalarda 
(Kalama) nehrine vardı'·larını, eti. 
t• cilMtten ise -iıim zikretmeden. 
iki yolun iltisak noktası olan bir 

(Sonu~ Sa; Z Si 3J 

lngilizler BerUne Çok 

Ştddetl Bir Hava 
Hücumu Yap+.lar 

Arnavutluktaki Hav 
Meydanları ve Tiran 
Şehri Bombalanda-

Y anCJınlar Çık+. 

Zaptedilen 
Mevzileri Henüz 

Yunanlıların Elindedi 
Atina, 3 (A.A.) - Yunan 

mumi karargahının yedi nUUJaa-.ıl! 
lı resmi tebliği: Epir ve g 
Makedonya cephelerinde şidd 
topçu düellosu olmuştur. 

Bundan evvelki tebliğde 
dirilmiş olan Arnavutluk 
dahilindeki ilerleme hareketi 
ticesinde, işgal edilmiş olan 
zilet, düşmanın şiddetli topçu 
teşine ve tayyare hücuml 
rağmen, elimizdedir. 

Tayyarelerimiz, Görçe ve 
geri tayyare meydanlarmı 
vaffakiyetle bombalamışlar 
yerde bulunan bazı tayyare 
imha etmişlerdir. Bir benzin 
posu ateş almıştır. Tayyare 
danlannın diğer binalannda 
yangınlar çıkanlmıştır. 

Tayyarelerimiz, düşmanm 
cemmü merkezlerini ve topçu 
tarya mevzilerini muvafiakiy 
bombardıman etmişlerdir. Ha 
muharebelerinde dört dü 
bombardıman tayyaresi düş 
dük. Tayareleryimizden ilU 
si üslerine dönmemiştir. 

W§man tayyareleri, ga · 
harip ahali üzerine hücwu.ua"aıı 
devlim etmişlerdir. Bu mey 
Patru ve civan, Kortu. Y 
ve Girit idasında Haııfa ve 
çük büyük köyler düşman 
fından bombardıman ecllllnl:IUI 
Düşman hiç bir askeri hedefe 
rar vermemiş ve yalnız bazI 
nalan tahrip etmiştir. Sivil 
li arasında ölü ve yaralılar v 

lomat:k mahfiller müşkülat ibda- Londra, 3 (A.A.) _ Hava Nezare>o • 
sına çalışılmaması hakkında dün tinin İstihbarat Servisi bildiriyor: Belgrat, 3 (A.A.) = Uni 

. dır. 

Bulgaristana sarih ihtarda bulu- Evvelki ıece İngiliz bombardıman tay Press muhabirine göre, İn 
nan Türkiyenin kati ve sıkı hattı yart>leri Berlinin şimdiye kadar gör- tayyareleri Yunan tayyarel 
hareketinden memnun görünmek memlş olduğu şiddet ve kesafette bir birlikte Arnavutluk bük 
tedirler. taarruz yapmıılardır. Şehrin en mü- merkezi olan Tiran'ı bomb 

Sovyet1er Birliğini bir harel·"?L hım demlryolu ~bekelerinl teşkil man etmişlerdir. 
te bulunacağı beklenmemekle be- eden şimendiferler ve elektrik san- İTALYAN RESMi TEBLIQI 
raber bu memleketin de Türkiye- trallanna müteaddit hücumlar yapıl- Roma, 3 A . A.) _ 149 numarah 
n in hattı hareketile mutabık ol. mı, ve bilyük çapta bombalarla ha- talyan reamf teblifi: Epircle bat 
duğu zannedilmektedir. sarat ika edilmiştir. Enkaz arasına a- olan hareldt. inki .. f halindedir. t 

Yugoslavyada düşman propa- tılan yangın bombalan, İngiliz pilot- yan kıtalan Borco Tellini'dea p 
gandaSJ pek kuvvetli olmakla be- !arının Almanyada şimdiye kadar gör Peratl •e Kalibaki'J'e doira ileri 
raber bu memleketin maksadı memiş oldukları vüsatte bir yangın de yaptıkları enerjik bir hareket 
h kk nd d b b

. (Sonu; Sa; 2 Sü 4) (Sonu Sa: z. Si: 5) a ı a a üyük ır itimat,_ _______________________ ,.... 

beslenmektedir. 
İTALYANIN ARZUSU 

Stokholm, 1 (A.A.) - Stokholm 
Tidengen ~azetesinln Roma muh:ıbiri 
yazıyor: ''Öyleye benziyor ki, İtal
. va. Türkiyenin müdahııl~ine mevıfan 
\'ennemelt için hiç değilse, şimdilik 
Y ..ınan - İtalyan lhtillfına karışma

' maı;ı !çir. Bulgaristanı iknaa çalıs
malftadır Muhabire göre. Bulgaristan 
sonradan kendisine toprak verilmek 
suretile milkAfaUandırılacaktır. 

Cümhuriyet Bayramı 
DolaJlsile Milli Şefe 

Gelen Telgraflar 
Ankara, 2 (A.A.) - Türkiye COm

hurıyetinlr. 17 inci yıldönilmü milna
scl>Ptile Reislcümhur İsmet İnönü a
şıoğıdakl devlet ve hükumet reisle
rinden tebrik telgrafları almıı ve 
bunlara teşekkür etmiştir: 

!ran Şclılnşahı AlAhazreti Hüma
yun Rıza Şah Pehlevi, l"apon İmpa
ratoru Haşmetli Hirohito, Irak Naibi 
fa'ıametli Emir Abdullah, haşmetli 
Üçüncü Viktor Emanuel, Macaristan 
Krtıllık Naibi fahameUI Amiral Nl
rolu De Horthy, Mllll Çin hilkömeti 
Cümhurrelsl eksellns Lin - Şen, A
merika Birleşik devleUerl Reisi ek
ıe\flns Fnnklln D. Roosevelt, Afga
nish.ı. Kralı ha§Jlletli Muhammet Za
hir, BüyQk Britanya Kralı hapnetll 
Altıncı George, YOkaet 8(WJllet Mec
lisi Reisi ebelAm. Kalinlae, Alman 
Dev!et Reisi ekselAns Bitler, Buiıar 
Kralı haşmetlı 'Oçüncll Borls. Suudi 
Arı.hls\an Krah hapneUi UçüncQ Ab
dillAzlz, Şark! Erdün Emlrl fahamet-
11 Emir Abdullah, Mısır Krah haşmeUI 
Birinci Fatuk, Elenler Krah haşmeW 
İltlncl Georges, Rumen bilkdmet rei
si General Antonescu, Y\man Ba,ve
klU Metaksas, Arjantin Reisicümbur 
Muavini ekaeJJns Ramon Casplllo. 

Ankara, ı CA.A.) - Tnrkiye cnm-
,._ -- ~ . "' • :.a 

Günler Geçerken : 

"Kapitol .. den 
11Akropol 11 e 

Yazan: Refik Halid 
""Affını dilerim, sevgili ve 

bahtsız ağabeğim! Son günlerde 
bizim mavimtrak göklerimiz· 
den, sizin masmavi göklerini
ze sürü sürü elem ve felaket 
kuşları uçuruldu; bunlar tari· 
he temel atmış mukaddes te. 
penin üstünde korkunç, vah. 
şi seslerle jtiirlediler ve etra· 
fına yıldrnmlar yağdırdılar; 
ben burada kederimden ve hl. 
cabımdan yerin dibine geçtim. 
Sana bizim, ~elik kanatlı zalim 
kartallarla ölüm fermanı de· 
ğil, mercan ~asrah munis p. 
v.-rcinlerle kardeş annaianı 
göndermemiz lazımdı. Zira. bu 
güa dövüne yırtına bet yayga· 
ralarla ötündüliimüz Roma 
mazisine, sen beşik, destek, 
merdiven olmu$tun; irfan kay. 
naiJmızdın; rehberimiz, hoca. 
nuzdın. Akdeniz ve bütün dün· 
ya medeniyeti bir zamanlar 
iki tepeye, ey kutlu ve mutlu 
Akropel. sana ve kUçUk karde· 
şin olan Kapitol'e, yani bana 
sırtını vermişti; onu en baş· 
metli ve ustalıkla binalarla. san 
at ve deha eserlerile basımızın 
üzerinde yükselten, bir meşale 
gibi uzatıp eihana nar ıaean 
bizdik. Yama~lanmıza tmna· 
nan lllhlanmısla, filozoflan. 
nm. allamelerimiz, hatlplerL 
miz, serdarlanmız, kahraman· 
lanmız, fedailerimizle he.
tarihbıi biz clolduru)'orduk; 

manen Himalayadan yü' &*tl 
Okyanustan derin, Küreye 111 
mayacak kadar büyü iki telı: 
varhk ve azameti biz teşkil et• 
mi"ltik . 

Filvaki, biribirfmizle ( 
tıiımız da oldu. Fakat, itiraf 
edeyim. kusur bizde idi. bizim• 
kilerin kabma sığamayan i 
raksiz istila hırsında idL B 
dan ikimiz de zarar g8rd 
biz seni ezdik, sonra o gfln 
mız bizi ezdi; şerefli, kudsl 
pelerimiz kaç defa barbarlarm 
hürmetsiz ayaklan altında (il• 
nendi. Darmadağınık olduk; • 
kadar ki ikimizin de süfli dÜlla 
yadaki herhangi bir al~ te. 
peden far kımız kalmadı. 

L&kin hatınmıza gelir miy. 
di ki, yine ikimiz de mazlnba 
zalim ve muzlim toprağını Us• 
tümüzden atıp silldnerek yir• 
minci asırda tekrar hayat ve 
nura kavuşurken biz, eski 
taları tekrarlayalım, senin ka-' 
yunu kauhm, kendimizinki 
de hazırhyahm! Affet, afabe• 
iim, yine ikimiz de öl(üye ıe 
mH bir hırsın. acı acı hatırlatb.i 
lamız bir "diktatör,, hıJ'SIDlll 
yeniden kurbanı oluyoruz. Haf 
buki tarih. bilinin ki, bam al 
btlyük bir söz kaydetmiştir: 
"Kapitol'ün tepesinden tarpe. 
len kayalıiına bir adımlık me 
safe verdır!,, Bu söz, yillcle 
bir mevkiden, yani ikbalden, 
ihmal, nisyan ve ldbara dtq• 
menin pek kolay, pek m~ 
kilıı, hatta muhterisler ı• 
mukadder olduğuna 
ve Boma mazisi onun misalle• 
rile doludur. Ne yazık ki Kapi-ı 
tol'den dünyaya ve sana htiJr.. 
metmeye ('alışanlar, haru 
nam diblndeld tarpeien kaya 
laimı yine rörmGyorlar!,, 



-·-- - :.- -~~ -- -------~~___: --- ... . --~ 

Mil i Şefin Nutku 
' (Başı l incide) reden haris emellerle alakadar bu- j ıztrrap devreleri olmak mümkün, 

!lyişine ciddi surette müessir 0- lunmainQSldır. hatta muhtemeldir. Bu devre es-

TAN 

Atatürk İhtifali 
Programı 
Hazırlandı 

cak h b · h • d · uk lm t• f l · · Ebedi Se! Atatürkün ölfunüuün i-~l iç ır a ıse v ua ge e_ I:Iükiımetiniz muhtelif vesile- nasında haya ı men aat enmıze kinci yıldönümüne tesadüf eden 
10 uştir. Yurdun emniyetine mü- lerle size arzetmiştir ki Türkiye- karşı hassas bulunurken dostluk- ikinclteşrin pazar günü bir ihtifal 

ssir olabilmekten uzak nadir nin, hudutları haricinde bir karış larunıza ve ittifaklaruruza ve!alı yapılacaktır. İhtifal için §U program 
ad.iseler de adaletin hükmüne toprakta gözü, bir hakkı ihlale ni- kalacağız. hazırlanmıştır: 
li~ olunmuşlard_~'.. yeti y~ktur. Bi~e, e~niyetimize, İngilterenin zor şartlar içinde A - Ebedi Şef Atfttürktln ölüm 
Dunyayı saran buyuk buhrana o emnıyetle muteradıf olan ha- kahramanca bir mevcudiyet har- gün ve saatine tesadüf eden 10 İkin-

.af,1Jne_ı:ı .'.1'ürkiyede :>'.'.1§~yan h~r- yat~ menfaatlerimi~e tecavüz n~- bi içinde bulunduğu bir zamanda cite~rin 940 pazar günü saat 9,05 te 
es, butun hak ve hurrıyetlenne yetınde olmıyan hıç bir devlet, onunla olan ittifak bag"larımızın bütıin Halkevlerinde ve Halkodala

. b } d rmda, Halke"; ve Odac;ı olrnıyan yerıp ve u~ ar _an en geniş bir b~z~m siyasetimizden endi_şe :"~ sağla~ ve sarsılmaz olduğunu lerde bilürı'ıum Parti merkezlerinde 
~ . .ıfıı.. ....... ttc mustefıt olmaktadır. bızı, hakkımızın mahluzıyetını söylemek benim için bir borçtur. bir ihtifal toplantısı yapılacaktır. 

emleke~in. her tarafında . em~ istediğimizden dolayı, muahaze CÜl\lHURİYET ORDUSU B _ Bu toplantı umum için ol-
,-t ve sukun, hale ve atiye ıtı- edemez. 1\I h .11 t vekilleri makla beraber, bilhassa o şehir ''e 
~t mevcuttur. Türkiye, serbes- YUNANİSTANIN VAZİYETİ -~ tere~ mı e ' 

1 
kas~badaki en büyük mülkiye me-

ile nizamı telif eden bir hava Muhterem arkadaşlar, Cumhurıyet ordusunun kuv- muru basta olmak üzere, askeri ma-
;J:inde vatandaşların huzurunu Bizi?:'l harp harici vaziyetimiz, vetlenmesi \ 'e ihtiyaçlarının ta- kam fımlrlerile devair reisleri, Parti 

min edebilen müstesna meınle- bize karşı aynı iyi niyeti gösteren mamianması için büyük meclisi- ve Halkevi mensupları, r esmi ve hu-
eUcrden biridir.,, ve tatbik eden bütün devletlerle miz hiç bir ihtimamı esirgeme- susi teşekkü~lerin mümessilleri da-

HARİCİ SİYASETİMİZ en normal mün~sebetlere mani mektedir. 'fiirk milleti bu husus- vet edilecektir. . .. . 
d . · d · t ·ı ·r 1 C - Toplanılan yerın munasıp ma-Cümhurreisimiz, Türkiycnin değildir. Kezalik, harp harici va- t~ ~e:ı ısın en ıs enı e~_vazı e e- halline Atatürkün bir bi.istü, yoksa 

"ci siyaseti hakkında da şun- ziyetimiz, bizim topraklarımızın, rı !ftıharla ya9ıyor. Sıla!1 alt~a bir foto~afı konacak ve bu köşe 
ı söylemişlerdir: deniz ve havalarımızın muharip- çag!rılan vatandaşlar vazı!elerıne Tiirk ve Parti bayra.klarile ve çiçek-

'· Arkadaşlar, ler tarafından b irbiri aleyhine seve seve . k?ş~y~rI~:: .Hergün lerle süslenecektir. Tam o saatte va-
Geçen içtima devresinin ba. kullamlmasına istisnasız olarak menkıbelerını dınledıg1mız bu a- zir<'li kılınacak bir zat, Atatürkün o 
nda zuhurunu en samimi tees- manidir ve biz muharebeve gir- sil hareketlerin Türk miletiniıı gün, o saatte öldüğünü kısa ve veciz 

I J h d bir ifade ile anlatarak, hazır bulu-. erle kaydetmiş olduğum Av- medikçe kati ve ciddi olarak ma- ı ru un aki engin fedakarlık his- nanları ayakta beş dakika saygı sus-
P:1 m.?~.are~csi, ~n dört aydan. ni kalacaktır. ı ıer~e bir )reni i~-~et old.~ğu~~ llldsma dc.vet edecektir. 
n, butun şıddetıle devam edi- Arkadaşlar, sevınçle gormekt<?yız. Bugun bu- D _ Bundan sonra bir hatip Ata-

or. Gösterdiği inkişaflar, facia- Son zamanlarda harp harekatı yük mecliste ve onun hiikfunetin- türkün hayatı, memleket ve millet 
ın Avrupa haricine de sirayet bazı yeni vesilelerle dikkate şa.. de, bütün işlerin başına geçr.1iş için yaptığı büyük hizmetler ve kah
erek bir dünya muharebesi yan inkişaflar gösterdi. Sükün ve olan müdafaa vazifesi, btitün mil- ramanlık!ar hakkında bir hitabede 
klini almasını imkan dahilinde selameti bizim için çok ehemmi- letçe de en sevgili bir gaye ha- bulunacak ve bunu mütenkıp Milli 

ulun<Iuruyor. yetli olan emniyet sahamızın i- lindedir. B :z de iftiharla söyliye- Şei İsmet inönü'nün Atatürk hakkın-
So cta.~i bey::ınnamesi okunarak, toplantı ~ sen7 ~.arfında bir çok hür çinde ~ostumuz ve ko~şuınuz biliriz ki milletçe yapılan feda- ya nihayet verilecektir. 

e mustakil u1keler ecnebi istila. Yunanıstan maalesef bugun har- karlıklar yerindedir. Cümhuri- E _ Toplantı bu suretle bittikten 
na maruz kalmışlardır. be sürüklenmiş bulunuyor. Bun- yet ordusunun vazifesini hakkile sonra varsa, Atatürkün heykeli, ve
Ancak Fransadan sonra İngil- <;lan doğan vaziyeti, müttefikimiz basaracak bir ehliyette bulundu- ya büstü olan meydana; yoksa Cüın-

a.:.w.rn~reye ~eve~üh eden hücumla. Ingi~tere hü~_umetile müştereken ğuna emin olabiriz. huriyet meydanına topluc~ gidilerek 
çetın hır mukavemete çarp- tetkik ve mutalaa etmekteyiz. . bir çelenk konacak ve merasime ni-

ış olması, muharebeyi yeni bir Size arzetmiş olduğum bu siya. EN KUVVETLi TEMEL hayet verilecektir. Bu ınerasim köy-
fh • k c·· h . . ı' ış nutkunu lerde de yapılacaldır. .. aya ıntikal ettirmiştir. Görü- si: umdeler, memle etimizi harp um urreısım z, aç 
uşte bu rnfha uzun sürecek ve facialarından bugüne kadar nasıl şu sözlerle bitirmiştir: Maarifte : · 
saniyetin sefalet ve ıstırabr te- masun bulundurdu ise. yarının "Büyük Millet Meclisinin muh 

padi edip gidecektir. Bu hazin emniyetine de aynı veçhilc hiz.. terem azası, 
timaller önünde büyük elem- met edecektir, ümidindeyiz. Milletlerin, tarihte misali geç-
r d.u~amak, medeniyetin tc- ~9VYETLE~L~ memiş en ağır mücadele halinde 
ddısını teessüf ve teessürle MUNASEEETIMIZ bulundukları bir zamanda, şanlı 

avdetmemek mümkün değildir. Dünyanın geçirdiği vahim buh Türk milletinin mukadderatını 
Lu.emleketimiz, geçen zor za- ran içinde uzak yakın bütün dev- sevketmek gibi şerefli, müstesna 

... ,,.,.,,,._anları, istiklal ve masuniyet da- letlerle münasebatırnrz normal ehemmiyetli bir vazifeyi beraber 
_asr etrafındaki yekvücut çehre- seyrini takip etmiştir. Sovyet ifa ediyoruz. Çok açık olarak bir 
le sarsılmadan geçirdi. Hakkın- Rusya ile aramızda yirmi seneye daha görüyoruz ki, milletlerin 
an emin, haklara hürmetkd.r ve yakın bir mazisi o!an itimatlı mli- yaşama haklan, bin türlü isabetli 
at~n ~üdafaaszna karar vermiş nasebetler, her ikimize de atfedi.. tedbiı1r. başında ve hepsinden 
azı~etı, bu metanetin sırrını lemiyecek olan buhranlar geçir- tesirli olarak bir temele dayanı-
şkıl. eder. Harici siyasetimizi dikten sonra esas olan dostane yor. Bu, milli birlik, fedakarlık 
vsu: ederken, milletimizin sa- mahiyetini tekrar elde etmiştir. ve kahramanlık temelidir. 
S1;Z faziletlerini vatan için en B~nu m.emnuniyetle kaydetmek Büyük Millet Medisinin asil 
mın, en verimli şekilde kullan- isterim. Türkiye - Sovyet mi~ 'a- misalile milli birlik, her zaman
;k düsturunun, yegane rehberi- sebetleri dünya siyasetinin iğvi- dan ziyade sağlamdır. İcap eder

.. ız ola_cağmı bir kere daha teba- caclan içinde başlıbaşma bir mev se, milletçe her fedakarlığı göze 
ettırmek isterim. cudiyettir ve memleketlerimiz dL 

Geç · t' d ğ tesir k"l b' almak, hepimizin kati k.ararımız-en ıç una evresini açar_ er attan müsta ı ır suret- dır. Türk milletinin bugünk'u ev-
~ harp karşısındaki vazi~eti- te bu mevcudiyeti devam ettir-
!Zl~ izah etmiştim. Cümhuriyet mek ıztırarındadrr. Bu siyaset. !atları, kahramanlıkla, kendi geç
üktlnıetinin harici siyasetinde, böyle teltıkki edildikçe, iki taraf mişlerini herhalde müfteh ·r ede
~ senedenberi. bir tebeddül menfaati için dünkü verimini ya. cekierdir. Milletler içinde 'istik: 

olmamıttrr. Bunun en birin. nn da verir, kimsenin zararına halin, her vasıtadan sonra 'niha. 
sebebi, o siyasetin, siyasi istik- olmıyarak yalnrz memleketleri- yet kahraman ve fedakar olanla

ve _mü~! tamamiyetimizin mizin nefine işler, kanaatindeyiz. ra müyesser olduğu bir devirde, 
• uzıyetını esas tutması ve ha- Aziz arkadaslar, Türk milleti temiz, emin bir is.. 
tselerin seyrine göre tahavvül Önümüzde insaniyet için uzun tikbale gururla bakmaktadır.,, 

Nutkun Akisleri 
(Başı 1 incide) 

1':1~tuk, Türkiyenin açıkça üade 
ttiği gayrimuhariplik siyasetini 
. Yit ~tmiş olmasına rağmen Tür
ıyemn müteyakkız bir intizar 
aziyetinde olduğunu da ihtar et. 
ektedir. 
Türkiye, her ne pahasına olur. 
. olsun tamamiyet ve istiklalinin 
udafaa edilmesine azmetmiştir. 
Reisicüınhurun nutkunda Sovyetlcr 
ünascbetine yaptrfı telmih de çok 
üsait tel~lı:ki edilmektedir. İsmet İ
.. nü eski samimi münasebetlerin ye_ 
iden kurulduğunu ııöylemiştir. Bu ha. 
er, iki memleket arasında anlaşmaz. 

ılı: tohamn ekmeğe uğraıan Almaı:ııa_ 
'! memnun etmiyecek bir haberdir. 

l\lmanlar, nasıl şayanı dikkat bir şe
~de bu teşebbüslerinde muvaffak o. 

madrlarsa, İngiliz _ Tür'k paktını 
iı;in sarfcttikleri teşebbüste 

munffak olamıyacaklardır. 
Reisicümhurun nutku söylenirken 

tazır bulunmamak için Alman Büyük 
çisinin Berline seyahati o günün kas. 
n seçilmiş olması muhtemeldir. Son 

lerde Alman matbuatı büyük elçi . 
methetmeye mütemayil bulunmuş. 
• Büyük elçinin Alman devlet reisi
raporunu vermesi, kendisi için bir t mtihan olacaktır. 

AM MUTABAKAT HALİNDE 
Londra, 3 (A,A.) - Reisicümhur 

smet lnönu'nlın Türkiye B M Mec
. ~e söylediği nutuk İnıiiliz

0 

siyasi 
e dıplomatik mahfillerinde mukem

m11"'l1'1-'-el bir suretle karşılanmıştır, Bu 
tuk, bu arada, Türkiye menfaatle

ine ve Yakın Şarkta muvazenenin 
lfıı._B..aıılllhafazasına uygun olan bir siyase

n ifadesi olarak telakki edilmekte
. Balkanların ve Yakın Şarkın 

ır'f:ı~&l~zi·:"l·eUni bilen hiçbir ~ahsiyet, Tür-
~e siyasetinin bu çerçeveden çık
ilasmı bekliyemezdi. 

!amet İnönü'nün nutku, Turkiyenin 
~ann muhafızı ve Yakın Şarkın 

5
'!:::;;.::..!. oldulu hakkında mevcut ka.. 

tekabül etmektedir. Ayni za.. 
Türkiye, İngiltere ile akdettiği 

ddere tamamile mutabık olarak, 
unasebetlerini de Mkimruıe bir tarı. 

idare etmektedir. Bu münasebet
rin ehemmiyeti ise Londrada takdir 
dilmektedir. İngiliz ittifakına sadık 

cağı hakkında yapılan teyit mem. 
· et vermekle kalmamakta ayni za_ 
da kuvvet verici bir mahiyet te 
ktadır. Tıırkiyenin bu hareketi 
et uyandırmamaktadır. . Çü~k~ 

k. e gibi bir dostun venlen sozu 
ıy . - b d d stluğu tutması ananesı 1ca ı ır. 

tı~tı.ık hakkında yiiriitükn miitalea_ 

lar, Türkiyenin, müracaat vaktinin gel. 
diğine hükmettiği zaman, İngilterenin 
geniş ve tam bir müzaheretine güve
nebileceii hususunda müttefiktir. 

Reisicümhur İsmet İnönünün Türk 
parlamentosundaki beyanatı, gazetele_ 
rin ilk sayıfalarında neşredilmi -;ti r. 
Bütün matbuat bu nutku İngiltere ile 
işbirliği siyasetinin mühim bir teyidi 
olarak telakki etmektedir. Bazı sol ce. 
nah gazeteleri ve bilhassa News Chro
nicle, nutkun Sovyetler Birliği ile o
lan münasebatm iyileştiğine dair kı
sımları üzerine okuyucularının dikkat. 
lerini celbetmektedir. 

YUGOSLAVYADA 
Belgrad, 3 (A. A.) - Reuter: Bel

gradm diplomatik mahfilleri, hükil. 
metin harp hakkındaki siyasetine dair 
yapmış olduğu beyanatı . Reisicümhur 
İsmet İnönünün beyanatile ııılu surette 
alakadar görmektedir. Bu beyanat Yu
gos.lavyada samimi bir surette tasvip 
edilmiştir. 

. Tü~kiye Reisicümhurunfm nutku, 
~ımdı her zamandan ziyade Yumınis
~ le~i~e olan Yugoslav efkıirı umu_ 
mıyesını çok cesaretlendirmiştir. 

Belg"radın iyi malfunat alan mahfil
lerine göre, Almanlar. 'Yunan _ ltaı. 
yan münasebetleri,. tfıbirile ifade et 
tikleri Yunan - İtalyan lı-rb ni artık 
muslihane bir tarzd:ı hlllctmek ümi
dini terketmişlerdir. 

FRANSİZ GAZETELERİNDE 
Lyon, 3 (A. A.) - Temps, gazetesi 

İnöniinün nutkunu mevzuu bahis ede' 
rek: "Türk - Sovyet münasebetlerini~ 
sıkla,ması şark mmtaka:;mda günün 
en mühim hadisesini teşkil etmekte. 
dir . ., diyor. 

Yugoslavyanm hattı hareketinin sı_ 
kı bir bitaraflık olduğunu müşahede 
eden Temps ı:azetesi, şu neticeyi çı
karmaktadır: 

"Türkiyenin bu gayri muharip ve 
xugoslavyanm bu bitııraf vaziyetlerin_ 
den olacak, bazı hükilmet merkezlerin.. 
de İtalyan - Yunan harbinin mevzileş
tirileceği ve konuşma devresinin he. 
nüz kapanmadığı fikri varır . ., 

Sulh Şartları 
(Ba§ı 1 incfcle) 

"Başka sebep olmasa dahi sırf ili. 
7umlu bulundıı!Çu İç1n sonuna kadar 
harbcdeceğiz. Geri dönmeyiz Başlanan 
mücadele, bir hayat memat mücadele
sidir. Yarnn tedbirlere yer yoktur 
Her şeyi vermemiz, her şeye ce!<aret 
etmemiz, her şeyi kazanmamız ve ya.. 
hut her şeyi kaybetmemiz icap edi
yor. Bizi, evvelki kurbanl:ınndan da
ba ziy.~de fena biı· akıbete duçar et
mek hulyasındn bulunan Hitlerlc müza 
kerelerin munıkiin oldu;unu kimse 
zannetmcııtn. 

Askeri Vaziyet 
(Başı 1 incJde) 

mahalle yaklutıklannı bildiriyor. 
!ar. Epir cephesinde İta lyan ta
arruz kuvvetleri iki koldan hare
ket etmişlerdir. Birinci kol, deniz 
hizasında Koni,pol'den hareketle 
Kalama nehrinin şimalinde Filat 
kasabasrna kadar sokulabilmiştir. 
Bu mevki, huduttan ancak 8_10 
kilometre ileridedir. Demek, en 
müsait saha olan ba deniz kıyısın. 
da bile İtalyanlar günde 1 kilo. 
metreden fazla ilerliycmediler. 
Yunanlılar bu dar arazi parçasmr 
kendillklerindcn tahliye etmişler
di. Yani burada henüz ciddi bir 
cephe teması vukubulmam1ııt1r. 

İkinci kola gelince, İtalyanlar 
Ergiri • Yanya !lOSe yolunu taki
ben Kakavya hudut noktasından 
hareket ederek bu şosa yolile bu
radan Leskovik ve Göriceye ı:i
den diğer şosa yolunun buluştuğu 
nokta olan Kalabakiye varmı,tır. 

Bu mevki de huduta civar saha 
dahilindedir; hudutt~n uzaklrih 10 
kilometreden fazfa de~ildir. Fakat 
bu buluşma nok•asmın ar'k~sında 
bulunan Mercan veyahut Perati 
köprü başı. Yunan kuvvetlerinin 
elindedir. Ve bu kısım, dağlık a. 
razi ile kapahdrr. Bu köprü başı. 
nr da zaptetmedikçe, Kalabaki'ye 
kadar ilerlemede kazandıkları kü_ 
çük mevzii muvaffakıyetin askeri 
bir klYJ:lleti yoktnr. 

Makedonya cephesinde İtalyan
lar, hiç bir ilerleme kaydetmeye 
muvaffak olamamışlardır. Buna 
mukabil Yunan kuvvetleri. muka. 
bil taarruza geçmişler ve Arnavut .. 
luk arazisi dahilinde S kilometre 
kadar içeriye sokulmuşlardır. Bu
qada alman İtalyan esirlerinin mik 
darına bakılırsa, ilerleme sabası 
nın cephenin en şimal noktasm~ 
teşkil eden Prespa cplü civan ol
duğuna hükmedilebilir. Çünkü Flo 
riııaya urıı cepheden taarruza ce: 
ıaret edemeyen İtalyanlar, Pres.. 
pa gölünden bir çevirme hareketi 
yapmaya teşebbii.3 etmişlerse de 
bunda muv .. ffrık olamaoıuılar ve 
hatta rııut.al:Jil taarruza da uira. 
~a.rd_ft. 

Papen Berline Gitti 
Bükreş, 1 (A.A.) - D. N. B. : Al

manyanın Tilrk!ycdeki Büyük Elçisi 
V 'lq Papt'n dün Bükre,je gelmiş ve 
Berline gitmek üzere btıgün yoluna 
de\•am etmi;,tir. Büyük Elçiye Bayan 
Voıı Papen ve rlığC'r bazı Elı.;llik me
murları rcfnlqt c~ektcdır. 

Üniversite Bugün 

Merasimle ~çıllyor 
İstanbul Üniversitesi bu sabah saat 

8,30 da merasimle açılacaktır. 

Merasimde bütün Dekanlar, Profe
sörler ve talebe bulunacaktır. İlk o
larak İstiklal marııı söylendikten son 
ra, Rektör Cemil Bilse! bir nutuk i
radedccektir Müteakıben Profesör 
Neşet Ömer· ilk dersini verecektir. 

Bugünkü merasim saat 10 da bite
cek ve derhal derslere başlanacaktır. 

l;RJ;i ·•K·J 
BUGÜNKÜ PROC~lll\!\f 

8,00 Pro&ranı 18,03 Müzik (caz) 
8,03 Miizilı (Pi.) ıS,40 lıfllıill (aar) 
8,15 Haberler U,15 Müzik (PL) 
g 30 Mllril: (Pi.) 19,30 Haberler 
9,00 Konupna. 19,4$ Mi1z\Jr. 

• 13,30 Proeram 
ı2,33 Miizik 

13,50 Haberler 
13.0S Müzik 
ı4,00 Müzik (Pl.) 

• 18,00 Proı:ram 

2 0, 15 Radyo &netesi 
20,45 Müzik 
21,00 Milzlk 
21,30 Konutm• 
21,4l Jlllzik 
22.30 Haberler 
2',4l Mü zik (Pi.) 
23,25 Kapanıt 

· K 1 S~A·: · H fi: 1 E ~;LE .R· 
lNGILTEREDE: 

• Tanca, 3 ( A.A'.') - Stefanl A· 
janırnun bildirdiğine göre, Ccbellta· 
rıkta, Atlantlk istikametinde altmış 

kadar ticaret gem isinden mllrekkep 
bir kafilenin deniz tayyareleri, tor
pidolar ve bUyük harp gemilerinin 
muhafazası altında hareketi Tanca ve 
lspanyol aahlllerl mıkamatında ha· 
raretle mevzuu bahlı olmaktadır, 

----<>·-- .... 

Amerikada Seçim 

1 
(Başı 1 incide) 

teşkil etmektedir. · 
ROOSEVELT'İN NUTKU 

Cleveiand • Ohio, 3 (A. A.) - İn. 
tihabat mücadelesi için ıon mühim nut. 
l·.unu söyliyen Roosevelt, reisicürnhur. 
luğa üçüncü defa namzetliğini koyma 
smm hakiki sebebi olarak dünyanın 
geçirmekte olduğu fırtmayı göster_ 
miştir. Roosevelt, şahsan hic; bir ih
tiras beslemediğini bild:rerek Ameri
kan milletinden, önümüzdeki salı günü 
't:endisine bir itimat reyi verilmesim 
istemiştir. 

Roosevelt nutkuna şöyle devam et
miştir: 

"Bu siyasetin ikinci bedt:fi harbin 
bütün garp yarım küresi sahillerine 
kadar yayılmasına mani olmaktır. 

"Siyasetimiz bundan maada, Atlan
tilı: ve Pasifiğin ötesinde tecavilze kar. 
:şı mukavemet ıösteren milletlere im. 
kin dahilinde olan maddi yardımı yap 
mayı istihdaf etmektedir. Hiç bir me
ı,ıum yatıştırma hatasına dil!ımek niye_ 
tinde olmadığtm1zr açıkça beyan edi
yoruz. Siyasetimiz, sulh davasına mü. 
him hizmetler görmüş olan buı:ünkü 
demokrasimizin kuvvetine ebedi bir i. 
man ve istikbalde demokrasimizin ha. 
yatiyetine tam itimat besleyen bir i
darenin siyasetidir. Amerikalılar, ne 
şekle girerse girsin, ne makse takana 
taksm, diktatörlerin kuvvetlerine kar. 
şı hürriyetlerini müdafaa edeceklerdir. 

Berline Hücum 

çıkamn~tır. 
(Başı 1 incldeJ 

Ilk akın saat 20 den az sonra ba:s
lıyarak, lki saqt kadar devam etml§
tlr. Başlıca bedefierl teşkil eden 
Sehlesisch<!r istasyonu ile Potsdamer 
ve Anhalter istasyonları arasındaki 
emtia depoları, aydınlatıcı fişekler 
sayesinde sis olmasına rağmen, :;;ürat 
le görülebilmiştir. Yalnız bu hedef 
üzerine birkaç ytiz yüksek infil{ıklı 
bombalarla yüı.lerc.:e yangın bombası 
u tıl.'?Uitlr. 
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Dünkü Lig Maçlarını 
Fener, Galatasaray 

ve Beşiktaş Kazandı 

Bir Dile es ve l 
Bir Bakkah 
Öldürdüler . o • 
Dün öğle üzeri Sultanahmettc eP' , 

hapishune binasının arsası iııex1l16, Q 

bıçakla boğazı kesilmek suretıl~ bil' 
dürülmüş ihtiyar bir kadın cesedi 
ıımmuştur. .. 1)' 

Lik maçlarına .dün şehrimizde mev
cut stadlarda devam edilmiştir. Fe • 
nerbahçe stadında ilk maçı Vefa ile 
Altıntuğ yapmışlar ve Altmtuğ Ve. 
fayı 2-1 mağlup etmiştir. 

FENER 5 • SÜLEYMANİYE O 
İkinci maçı Fenerbabçe ile Süleyma. 

niye yapmışlardır. İki takun arasında. 
ki oyun ve kuvvet farkı bütün maç es
nasında kendini göstermiş ve Fenerli
ler sol açıkta Muammer, içte 0:-"nan, 
merkez muhacimde Naim, sol hafta 
Hayati gibi ikinci takım oyuncularını 
oynatmalarına rağmen 5-0 galip gel. 
mişlcrdir. 

G. SARAY 3 • TOPKAPI 1 
Fenerbahçe stadyomunda üçüncü 

maçı Galatasarayla Topkapı takımlan 
yapmışlardır. 

Birinci devrede sahadan 1-0 mağl:.Jp 
çıkan Galatasaraylılar, maçr 3-1 galip 
•,az-iyette bitirmişlerdir. 

BEYOGLU 3 • İ.SPOR 3 
Şeref stadında, Beyoğluspor ile f:o. 

tanbulspor oynamışlardır. Hakem Ah. 
oıet Ademin idare ettiği bu maç (.d: 
sıkı geçmiştir. 

Bu maçta iki taknn 3-3 berabere 
kalmışlardır. 

BEŞİKTAŞ 5 • BEYKOZ O 
Şeref stadında son maçı Beşiktaş i

le Beykoz oynamışlardır. Feridun K1. 
hem idaresinde oynanan bu oyunda 
Beşiktaş rakibinden üstün olduğunu 
gayet rahat oynayıp beş gol çıkararak 

Cesedi ilk defıı çocuklar görtıP oOf' 
göstermiştir. Neticede Be§ikt:ıo 5 - ~ bıtaya hııbcr vermiştir. Biraz s pı: 
galip &"elmiştir. miHdeiumurni muavini Cevat öı (. 
GÜREŞ BİRİNCİLİKLERİ ile adliye doktoru Enver Kar~) 

. l d emniyet ikinci şube müdürü zcıd 
Beyoğlu Halkevı sa onun a yapılan kalın vak;; mahalline gitmişler 

Türkiye Grekoromen güreş birinci- dile 
ilkleri 5U şekilde neticelenmiştir. tahıdkatı başlı::mışlardır. Bir ırtl 

56 KİI ODA _ İzmirli Şefik birin- kıy;:ıfetinde olan ihtiy~rın g b 
ci, Balıkcs!rli Ahmet ikinci ve İzmirli yarı yarıya kesilmiştir. Üzerind~ ~ 
Recep üçüncü. lun;.n hil\'iyet varakasında 11·

11
f ~I 

61 KİLODA _ Ankaralı Mustafa Salıh kızı Havva olduğu ve 86 'J ltı:)'I 
birinci, İstanbullu Halil ikinci ve An- da bulundu3u anlaşılmıştı.r. dflellıı il 
karalı Ali üçüncü. Cesedin uzerınde ckserıya tııf <. lli 

ti6 KİLODA _ İzmirli Bekir bi- !erin kullandığı ~ekilde beline ~ t 
rinci, İstanbullu İzzet ikinci ve İz- büyücek bir torba vardır. Torba e5= 
mirli Ne,·zat üçüncü. içinde bir gözlük, bir at kestzıllf" ~ t ' 

72 KİLODA - Ankaralı Celal bi- bır adet kesme ~eker, bir ipek ~ h 
rind, Kocnelilı Beslen ikinci ve İs- ile :ıncak 20 para çıkmıştır. .. it ~il 

Cinaye1ın niçin işlendiği henuı _. o; tHnbullu Mehmet Ali üçüncü. ııeı• " 
79 KİLODA - Ank.aralı Vahit bi- tiyP.tle anlaşılamamış olmakla ·ıd' ·~ 

· · · · · bl!r dilencinin parasına tamaan ö~ t~ rinu, Istanbullu Adnan ıkıncı ve Sı- .1 .. 1 ını· li pek ltU' ~ 
va~lı Bektaş üı;ilncti. r_u _muıı oması ıma 

67 KİLOOA - Çm·umlu Mehmet ı lıdır. ııifl~ "1t 
t-.r b' .· .· İstanbullu İsmail ikinci Dundan başka bayramın dıısi tıı 
• 

1 
K tı ınclili~'. E. ver üçüncü gecesi Üsküdarda Selftmsız· cad",".:'ıtl l~r 

ve ocae n · 1 2" ı d""kkanda bıık.Jtll"• AGIR SIKLETTE - İstanbullu c e - numara ı u - . ~~ 
· · · Meh t eden Kahraman namı dığer P l\!ustafa birıncı, Istanbullu me .. • ' lı 1 k ıııılıl' lllt 

Çoban ikinci ve İzmirli Mehmet Gti- dukkfında agır. yara 0 ara lllnıı1' tıa 
·· ·· .. lrn lardır mnş. kaldırıldıgı Haydarpaşa ı ~ . 

neş uı;uncu 0 uş · ne hastanesinde ifade veremcdell t 
İKİNCİ KÜME MAÇLARI 1i\ü5tür. d 
Dün yapılan İkinci Kiline maçların· 

da Beylerbeyi Anadoluyu 4-1, Alem. 
dar Anadoluyu 3-1, Baktr'köy Doğu. 
sporu ı.o, Demirspor Eyy:ibü 3-2, Ka. 
ragümrük Davutpaşayı 2-1 mağlUp et
mişler ve Hilal ile Rumelihisar 2 _ 2 
berabere kalmışlardır. 

Tebrik Telgrafkltl 
(Başı 1 iJıCide ı , 

Poliste : /Müteferrik ~ 

huriyetinin 17 inci yıldönümfi 
sebetile Sovyetler Biri.iği Koııı1' 1l" 
Heyeti Reisi Mol(}tof ve Yunan 
vekili General l\lletqksas, B3f" 
Doktor Refik Saydam'a tebrilt f. 
grafları göndermişlerdir. Do]ttO! 
fik Saydam bu telgraflara te; Tabanca ile ~ehdit 1 Bayramda Şehrimize etmiştir. 

Ankara, 2 (A.A.) - Türkiye 
huriyetinin 17 inci yıldönümü J1l 
.;eıJetile ıv.-ılotof ve G~eral :tıııe jl 
Hariciye Vekili Şükrü Sara:o~ 
teb:-ik telgrafları göndermıŞl 
Şukrü Saracoğlu bu telgrafial'8 

Ederek Para Ard~lar 
Bayramın birinci günü Ni§antaşın

da Münip adında bir şahısın apart.ı

manına, şapkaları gözlerinin üstüne 
ka-iar iğilmiş iki meçhul adam git
miştir. Bunlar kapı açılınca, içeriye 
girmişler ve ziyaret maksatlarını so
r:ın ev sahibinin alnına tabancalannı 
d;ıyıyarak, para istemişlerdir. Hay
dutlar Münipi, para vermediği tak
dirde öldüreceklerini de iH1ve etmiş
l erdir. 

Bundan fena halde korkan ev sa
hibi, çautasında bulunan 115 lirayı 
hırsızlara vermiştir. Hırsızlar, belki 
ba:;ka paranız yoktur, diyerek, Mil
nilıe bir 2,5 liralığı iade ettikten son 
ra, evdeıı çıkıp gitmi~lerdir. 

Birkaç saat sonra, vakadan haber
d;;ır olan polis, sabıkalı Hüdru ve ar
kartaşı Mehmet olduğu anlaşılan hır-
sızıarı yakalamıştır. · 

BAYRAMDA DÖRT YARALAMA 
OLDU - Bayram içinde şclirlrt muh
telif semtlerinde 4 yaralama vakası 
\"e sekiz vesaiti nakliye kazası ol
muştur. ıı kişi muhtelif yerlerinden 
yaralanıp, hastaneye kaldırılmış, altı 

l otomobil ve otobüs hasara uğramıştır. 

Yunanistanda Harp 
(Başı 1 incide) 

ces:nde, düşmanrn müteaddit müdafaa 
hatlarının kuvvetli manialanru ikti
lıam etmişlerdir . 

İtalyan hava kuvvetleri, müteaduit 
harekatta bulunmuşlar ve Korfu ada.. 
ı,ındaki askeri hedefleri bombardıman 
etmişlerdir. 

İNGİLTERENİN. YARDIMI 
Londra, 3 (A. A.) - Amirallık Bi

linci Lordu Alexandre dün akşam söy. 
!ediği bir nutukta. Giride İngiliz müf 
re.zelerinin ı;ıktığynı ve Yunan mak'lm~ 
Jarile hava ve deniz üsleri hakkında 
müzakere cereyan ettiğini, refakatinde 
bir çok subaylar bulunan bir Genera
lin Atinava muvasalat ettiğini, lngi_ 
lizlerlc Y~nan makamları arasmda Slkı 
bir iş birliği başlamış olduğunu beyan 
etmiştir. 

• Atina. 3 A. A.) - Bir lnffİIİZ Gene
ralinin riyaseti altında hususi bir irti. 
bat heyetinin gelmiş olduğu resmen 
teyit edilmiktedir. Bu heyet orta 
~arktaki İngiliz umumi karargahından 
gelmektedir. Bir deniz tavyaresile ge_ 
len İngiFz Generali, derhal Yunan u 
mumi karargahındaki vazifesine başla. 
mıştır. Generalin gelmesi büyük bir 
memnuniyet uyandJTmıştır. 

BAŞVEKİL MEMNUN 
Nevyor, 3 (A. A.) - General Me. 

tax:as, Nev - York Timeıı gazetesinin 
muhabirine verdiği beyanatta, İnr,iıte . 
renin Yunanistana yaptığı müzahere. 
tin ümidinden fazla olduğunu bildir
miştir. 

METAKSAS'IN SÖZI,,ERİ 
Atina, 3 A. A.) - Başvekil Metaxas 

Patras halkına hitaben radyo ile neş
rettiği bir mesajda, düşmanm bu şe. 
hire yaptığı bombardananlar neticesin. 
de sivil halktan büyük zayiat olduğunu 
~öyliycrek demiştir ki: 

"Çok k&n aktı, fakat bu kan, davl!
mJZın kutsi mahiyetine karşı olan ı_ 
ınanmıızı takviye etmektediı. Bu kan 
medeni dünyaya, düşmaıımıu:rıı cesa
reti ve ahlAkı ve ayni zamanda haki
ki zihniyeti hakkında tam bir fikir ver 
mektedir Düşmanımız, çok 11lışkm ol. 

SELANiGE HAVA AKINI 
Atina, 3 (A. A.) - Reuter: Set&. 

nikten alman bir telıırafa cöre, cumar. 
tesi öğleden sonra yapılan ilci hücum
da bir miktarı çocuk olmak üzere 200 
kadar sivil ölmüştür. Yunan avcı tay. 
:ı.arelerinin cesurane müdafaasına rağ_ 
men 20 bombardıman tayyaresi Sela. 
niğin sivil muhacir mahallesine hücum 
etmiştir. Ölen ve yaralananların adedi 
henüz tamamile tesbit edilmemiştir. 
Dört düşman tayyare&i düşürülmüştür. 

Gelen Vekiller 
Maliye Vekili Fuat Ağralı, Ticaret 

Vekili Nazmi Topçuoğlu, Nafia Ve
kili General Ali Fuat Cebesoy ve İk
tısat Vekili Hüsnü Çakır evvelki gün 
İiitanbula gelmişlerdir. 

Vekiller şehrimizde bir müddet 
kı.1'ırak tr,tkikler yapacaklardır. 

şekkür etıni~tir. ...of. 
l\IİLLİ ŞEF HİPODROll'P' 
Ankara, 3 (TAN Muhabirinde~) 

Milli Şef İsmet İnönü, bugün }1~ 

AVRUPA Tru:Nİ - İtalyan - Yu
nan harbi başladığındanberi Avrupa 
He İstanbul arasındaki tren seferleri 
inkıtaa uğramıştı. Seferlerin yeniden 
ba~laması için alakadar memleketler
le yapılan temaslar neticesinde bir 
an!aşmay:ı varılmış ve Konvansiyo
nel seferleri başlamıştır, 

romda yapılmakta olan at yarış, 
şereflendirmişlerdir. Cümhur rel tC 
zin yarış sahasına gelişleri, ora~~ ı 
lanan binlerce vatandaşın samı lıS'" ~. 
zahürlerde bulunmasına vesile 0 / 1~1 
tur. __./d i 
-mŞAN MERASİM! - Sabık Anlı•'.1 J olı: 
rrmini Asaf Ilba;yın krzt Sevimle de"'~ı \• 
tc/iınenl ve lf.mnnıı~ sporculanmızdıa ~ ı ~ 
Dökenin ni;an merasimi Takeim prfrı \ 

TRAMVAYLARDA - Tramvay İ
daresi, dı:ha fazla yolcu nakledebil
mek için. ikinci mevki tramvay ara
bııl:ırından üç tanesinin,. orta kana pe
lerini kaldırmıştı. Bu suretle yapılan 
te.:rübeler fyl' netice vermistlr. Bu 
tramvayl:lr \•asati 10 yolcu daha fazla 

!onlarında aile yakınlan ve doıtlats b1JJ \o 
da ) .. pılını&tır. Mesut olsunfar. ~-

TEŞEKKÜR 
11 

~ 
'Kocamın ve oabamu:ın "Vuqıı Mele 

1 .. ıı. •·l:'mD dola:rısile acılarımuı payı 
1 

lcnk yollııranlar. ve ccna:enin ll<aldı1'11ııı,.. 
gelen doıllarımııa biıtDn ailcll'izin tf'~ 
rırn SU!lmak icin, sayın gazetenizin Y' 
rica tderiz. uı' 

Yor&i Melctyadisin: Kar111 TC t;D& 1 
Ccnue levazımatı: N. piıtO 

almaktadır. İdare, ikinci mevki diğer 

ar:ı.baların da orta kanapelerini kal
dırmıya düşünmektedir. 

•ı. Telefon: 44236 'il 

__./ ~ı 
------ • 1! 1~ 

ITALYA • YUNAN bugün harp harici vaziyetin1 ;~ 11 

hafaza etmek suretile zaten y11V ı\ 
garistanın kımıldamasına ~f ~ 
olmakta ve bu suretle YtJ!l ... J~ l 
tana müessiı bir surette y#"A 

Harbi Önünde 
Türkivenin Vaziyeti etmektedir. Türkiyenin bıl~ 

7.iycti, Yun:ınistanın bütün 
0 (Daşı 1 incide) vet!erini Arnavutluk hududJ· ~. 

M;lli $efimizin Türkiyenin harp teksif etmesini ve o ccpb ~ 
harici vo.ziyetini muhafaza ede. mukavemetini arttırmaslJll 
ceği hakkındaki beyanatını mem mın etmE>ktedir. ti 
nuniyetle kaydetmişlerdir. Hat. Fakat Türkiye ayni za11'1~l 
ta Romaıian gelen haberlere gö. Y·ınanistan istiklalini garı:ıJl ,ıı 
re. Türkiyeyi tahrik etmekten den İn_giltere ile bir ittif~ttif 
korktukları için. İtalyanlar Bul- alır~desi ile bağlıdır. Bu ı e 
gnrların sakin durmasını, hiçbir mu~hecic.s: mucibince, "AJcd 

119 iec<>.vüzi harekette bulunmama- de !';tatükoyu ihlal eden bel' ~ 
sım tercih etmektedirler. qi bir hareket karşısınd~ ~ 
Şu halde mihverciler tarafın. müttefik devlet vaziyeti t~ef 

dan, veyahut mihvercilerin teş_ ve birb;rlerile istişare edeJ'd~ 
vikiyle Bulgaristan tarafından İ b ur 
si:rdilik Türkiyenin emniyeti şte Milli Şefin işaret uy J1I 
veva havati menfaati aleyhine ları nokta, muahedeniz_ı ?il ~ 
bi; harE'ket beklememek lazım desi ile aliıkadardır. Ikı t8eıtıe~ 
gelir. vaziyeti tetkik etmesi d 

,, mutlaka Türkiyenin füle~·io~ 
3 _ Fakat Yunanistan, Tür. duna başlaması demek de;

9
f 

kiyenin emniyet sahasıdır. Yu- Türkiye bugünkü harp stl 
nanisUına vaki olan bir tecavüz vaziyetin: muhafaza etme1' 
Tüı·kiyenin emniyet !';ahasmı tch. tile. müttefikine ve Akdeniı ~ı~ ~ 
dit etmez mi? Biz ittifak muahe_ tiikosunn daha zivade 18 il~ 
delerile Yunanistana yardım etmektedir. Nasıl İtalyanlJl ~ 
mecburivetinde değil miyiz? be girmesi, Akdenizde sta1~ııı :~ - Milli Şef, bu sualin de nun bozulmasına sebep o i n· 
cevabını vermişlerdir: halde, Türkiyenin. harp 1ı5i .·'-1 

''Siikful ve selameti bizim için vaziyetini muhafaza .. e~!°e r.l . 
çok ehemmiyetli olan emniyet daha ziyad~ fayda goru!rtl ](O 
sahamızın içinde dostumuz ve bugün de. ltalyanın $arkı !>tr-.~ 
komo;umuz Yunanistan maalesef nizrle statükoyu bilfiil boı 1v 
hugÜn harbe sürüklenmiş bulu. teşebbüs etmesi karşısında. ,,, 
nnvor. Bund~ doğan vaziyeti. ırıtı 
müttefikimiz Inalltere hükfunetı· kiye harp harici kalarak ..ç 

• fik' d h ·· · b" sııı·4 ile müştereken tetkik ve müta. ıne a a .~uessır 1~ • 
laa etmekteyiz.,, f~ydalı olabılır. Yo_k~a ~ 11 t ,. . fın buyurdukları ~ıbı: 1.,,. ~'.11Y3 tarafında~.~ o~ te. "İngilterenin zor şartlar iÇ~,r ~ 
cavuz karşısında Turkıyeyı ~om_ kahramanca bir mevcudiyet ( 
şumuz ve dostumuz Yunanısta.. bi • · d bul d iu nıaıı~'/ ) 
na do,ğrudar. doğruya ve derhal ıc;ın e • 1:1° u.,, ~ za wıtı ; 
yardıma mecbur eden b · ahit 1 nunla olan ıttifak baglar ,1 

me yoktur. Nitekim yır . nt a- lamdır ve sarsılnııyacaktı~· ·f p 
. unanıs an 8 . 1 h T .. k" ttı ·! 

da Türk;yeden henüz h" b" ar ınaena ey ur ıye ıer' ı... 
. ıç ır Y • l dık t ah' ,t il' ~' 

dım istememistir. Balka antan. arma sa ve a ~ 
tı mucibince Yunanista; ancak h~-~tkar ol.m~ b~r b_e~· ~~ l\! 
Bulgaristan tarafından bir taar- gunku harp harıcı vaz ·ıetı~el' 
ruza maruz kaldığı zaman derhal hafaza etmekte devam ed 
Türkiyenin yardımını bekliye. ve: i~'rr 
bilir. Binaenaleyh Bulgaristan "Bizim harp harici ~a'/. if. 
tar:1fından Yunanistana karşı miz, bize karşı ayni iyi "·il(ll 
herhangi bir tecavüz hareketi gôstere ve tatbik eden .~;l t 
vukuunda Türkiye, Yunanista.. devletlerle en normal ınil 
nın yardımına ko~abilir. Fakat bctlere mani değildir.,.' 
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: Ömer Rıza Doğrul 
~anın Yunanistan,, knrı;ı 
l "ttzüniın nltmcı gıhıun. 
lllün bu ıniiddet ':>rfnıdn 
~an en nıiihim nokta, 
llıukavenıetinin ı:;ittiLçe 

httıncsidir. Yunanhlnr t•ep. 
~er sahasında Itnlyunlnr3 
o, lllaktn \'C Florin.ı :..nh::

t\ "1-navutlulı: topnıklorına 
llıı tııuhite Jıfıkim hh· tepe) i 

la ş bulunmaktadır. Yu
U~n kti~ük, fakat luynıetli 
~ u u dn ıniıhim muvnffn-
t knzanıyor ve diiıjınanın 
llııa ıuukabclc ediyor. Rn· 
~il Itnlyan tn~ ynrdcri 

•~ l\J! halkı bomb.ılamnkta 
"'kıın zayiata sebep ol. 

• Yunan seferberliği ta. 
ı.. · Ş ve cephelere yardım 
oqi \ aktindc ycli~tlrilıuiş-

'nistanı; mlikavcmetc 
~arar vermesi iizcriııc 
tliyete ge~en İngiliz ga. 

kendini göstcrtnİ'i \ 'C 

t"1hcricrc gijre fogiltere
'1- kuv, etleri Yuııanistnnn 

'-'t1ş İngiliz deniz 'c havn 
' İ de Yunanistanla bir. 

'kete ba~lanıı~tır. fngi. 
'1nası, lrnndan bövle Yu-t • . 
l tınden serbestce istilude 
la.tan donanm;.smı dRha 
.btııcak \'e İtalyanın de. 
llsalasını daha f::ızla tch. 

.ektir. Jngiliz hava kuv
~e. dün Tirnn'ın boınbar. 
~~' ıştirnk etmiş ve Yunan 

ı "\etleri böylece hat kut e ..... . · .... ııştır. 
~ ardınıınm bu derece 

t \re lttu\•affaki~·ctlc yctiş
~tıan mukavemetini şiip-
"eı husbütün saglnmln.tı
~t '-İtalyanın bu sene çok 

• '-'Ş geçirmesine :;ebeJJ o. 

çan. 

Yunan donanma.sına mensup de niultJ 

(Askeri muharririmiz yazıyor) 

Yunan ordusu, en ileri tarih 
sayıfalarına karışan pek 

t'ski ve şerefli bir maziye malik 
olmakla beraber, asıl bugünkü 
modern ordu, simdiki hükumet 

Kamarovsky, alaylı bir luılle çan. 
~yı cHmdım aldı ve havada salladı, 

- Bak, Eli7.a, bak elimde ne var! 
Ve güldü. 

ı;ıızn'nın ı:özlcrl b!b Odü, yilzilnQ 
SPrt. morumsu bir kızartı kapladı.Ye
rinde olmıyan bu ı,ızarıııu:ı mUesslr 
bir hal yardı. 

Kont gilldu: 
- Hah, hah! Demek bu çantanın 

içi'lde senin aı;jk mektupların var. 
Eliza, gözlerinin aklarına kadar kı

zararak, mırıldandı: 
- Oh, hayır, Bıcy, 
- i:;I amma bu çanta senin değil 

mi! 
- Oh, hayır, Bay .. , Evet, Bay ... 
Kam:ırovsky evvela onn, sonra ba

na baktı; yüılerimizdeki ifadeyi gö
rünce, gülümsemesini kesti, 

- Haydi, Ellza, söyle bu kimin? 
Ve içinde ne var? 

Be:ı Ellza'ya işaret etmek istedim, 
ı:aknt Kont, yüksek ve genlıı bir du· 
vr..r gibi , rnmızıı gınnlşti. 

O zam .. n, bir teslımlyet nc!esl a. 
hır:ık kııll:Um, pencereye gittim: 

- Ne olacaksa olsun, dlYe dusUn
düın. 

Bugünkü Yunan 

Ordusu Ne 
Vaziyettedir? 

Denize düşmüş gibi olan F.llza bir 
müddet yal:ınlann arasında boğu~tu, 
nihayet hakikat kayalıklarının üze
rine düştü. 

Kont sııal sormakta devam ediyor. 
du: ' 

- İçindeki kağıtlar ne kA~ıdı? 
Eliıa, nihayet: 

- K~ğıt değil, para, dedi. 
- Para mı? Sizin mi? 
- Hayır. 
Bir an bir süküt oldu. S->nra Ka· 

mıırovsky: 

- Sôzüne inanmıyorum, Görmek 
isterim, dedi, 

Kendisine kimse cevap vermedi, 
- Anahtarı kimde? 
S3kt1t. 
O zaman bir şıkırtı duyaum: l'Ca· 

marovsky cebinde çakısını arıyordu. 
Ellzaya: 

- Gidebilirsiniz, dedi, 
Eliza, ister istemez, ağır ağır çıktı, 

~itti. Bir hn~lt gıcırdnma işittim. 
Kıımarovsky, çantanın deri ini ltes. 
ınişti, Şimdi paralarm ııkırtısını işi· 
tiyordum. 

Knmarovsky onları m::ısa~·ıı ynyıyor 
ve şayıyor. (Yani bizim ula 1apma-

TAN 

dığımız şeyi yapıyordu), Birkaç da
kika gcttı. 

PavJo Kamarovsky, ağır stır: 
-- Otuz beş bin ruble, dedi, Anla· 

mıyorum, neden parasız olduğunuzu 
söy:emlştiniz. 

Sesinde. o zamana kadar asla işit
mediğim bir soğukluk vardı. Hırıltılı 
ve titrek: 

- O paralar benim değil, dedim. 
- Kim!n o halde? 
Nasıl c<'vap \"ereyim? Prilukof'a hl. 

yanet mi etmeliydim? Yalnız ona de
{:ıl onunlli birlikte kendime de mi? 
Hakıkutı söylemiye karar verdim. 

- Kiır.in olduğunu bilmiyorum, 
İçimi çektim, Yeniden uzun bir sil

kı.ıt oldu. 
Dü5üodum; "Simdi bana hakaret 

edecek; belki de beni tutup sarsacak.,. 
Amma hiçbir şey olmadı. 
Kamarovsky bir şey söylemeden o

dadan ç:ktı. 
Wells :ıhtapotu MIA ı;ülilklQ ayak

larını etrafımda tutuyordu! Prilukof, 
kaderimi uzaktan da fırtınalara doğru 
silrüyordu. 

Mas&nm üzerine dalılmlf paraları 
tltriyer. ellerle topladım. iirenç çan. 
tamn içine tıkıştırdım. Ah ~unları 
&trı ıönderebilseydim! 

Amma nereye? Kime? Hyeres'de 
Priıukof kendini Zeiler, diye tanıt· 
nııştı; fakat şimdi kimbilir nerede 
idi" Ve kimdi? Önceden haber ver
meden bu kadar parayı ona nasıl 
gönderebilirdim? Hem nereye ıön· 
dermeliydim?. 

(DEVAltU VAR), 
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Yazan: Sevim SERTEL 
Arzdan Yükselen Ses 

Bombardnnandan Avdet .. M isk kokulu bir (refref) le 
ilerleyen pembe buluttan 

bir otokarda hepsi rehberlik \'8• 

zifesini gören meleğin anlattıkla. 
nnı dini ~ orlardı: 

Alo, Orası Neresi? 

Bir k'ac haftadanberidir İn
giHz~ tayyareleri ın~~nta~a

man her ~ece Almanya ~ızer1ne 
gitmekte ve gayet metodık bir 
surette etrafr bombardıman et
mektedir. Bu haller artık o ka· 
dar tabii bir şekil almıştır ki. 
tayyarecifor her gece on ikiyo 
doğru ayağa kalkmakta, allah rı.· 
hatlık veısin yer.ine: 

- Allah kolaylık versin! ni. 
daları ara~ında tayyarelerine 
binip havalanmaktadırlar. 
Altı~r uçaklık gruplar halin. 

de uçan bu havacılar tnbıidir ki 
muhtelif bölüklere ayrılmı:jtırlaı·. 
Bunların i.c inde bilhassa bir grup 
vardır ki tam altı subay ve bir 
de kuma11d~lanndan ·ıl:-arettir 
ve hepsi di.e birbirlerini son dere
ce severler. 

Geçen .a~am gene bunların 
kumandat\ları, ak saçlı kuman
dan Vilyazcns kendi oğlu gibi se\·. 
diği altı genci uçaklarına bindi. 
rir ve soııı.ra kendi işine döner. 
Bir taraftım Allaha subaylarrn 
sağ salim dönmeleri için dua et· 
mektcdir. 

Beri taııafta giden uçaklar va. 
zifclerini muvaffakiyetle görü. 
yor, düşmana bir hayli zayiat 
yaptıktan sonra yerlerine dönü
yorlarken biı de ne gij.-süıılc:-, 
onların ta;yyare meydanı bir hay_ 
li hasara uğramrş. Güçbela yere 
indikleri zaman aldıkları kötü 
haber şudur: 

"Onlar gittikten az sonra mey. 
dan hücuma uğramış, bir hayli 
zayiat olmu~ ve bu arada değerli 
kumandan. Vilyams da ölmüş· 
tür.,, 
Bombardımanlarmdan muvaf. 

Cakiyctle dönen tayyareciler şim. 
di geride i".?Dlniyette bıraktıkları
nı sandıllian kumandanlarının 
matemini tutmaktadırlar. Bir de. 
fa daha anilanuştırlar ki bugünkıi 
harpte ilerisi, gerisi yoktur. Düş
man için W.r yer cephedir ve her 
taraf aynı: <IC'recede tehlikelidir. 

* * Alo, Orası Neresi? 

=--..................... ._.. ...... ___ _ 
1 TIPHAf..ı DRAM Kl6MINDA 1 
i Bu •ktam oyun yoktur. 1 
1 KotMIDI KISMINDA 1 
=-1!!!131.!~.~~~~.~~.!.... 

1 Bu Akşam Kadıköyde , l 
OPER A ı 

Sinemasında 
Şelıi.r Tiyatroau 

artistleri tarafından 

YELPAZE 
BileUer Gi~ede satılmaktadır. 

"-----~ 

1 

tarata kaydeder ve sonra bir ha
taya inıkan vermemek için ga
yet itina ile numaraları çevirir. 

Bu sefoı' karşısında bir ccuıne 
knlfası vardır ve ne ilacı istedi. 
ğini sormaktadır. 

Amerikalı büyük bir dihhetle: 
- Ne istiyeceğim, sinirlerimi 

yatıstıracak bir şey; dememek 
için dudaklarını ısırarak telefonu 
kapar ve bir üçüncü defa santral
dan Timpul'ü ister. Bu sefer ken. 
disinc verilen numara: 

- 13:38 dir. 
Amerikalı biraz evvelki numa

ra ile bunu karsılaştırınca bus
biitün köpürür ve bu sefer \'ar 
kuvvetilc santrala çıkışır ve onun 
cevabını be.demeden telefonu .·a 
patıp odadnn çıkar. Çareyi bir o. 
tomobUe atlayıp gazete idareha
nesine gitmekte bulur. 

Burada liıf arasında telefonda 
çekt ği sıkıntıyı anlatınca şu iza. 
hatla karşılaşır: 

- O ... Kabahat slzınn~. Siz 
santrnldan Timpul'ü istediniz. Bu 
rumcnce "saat kaç,, manasına ge
lir. Tabii kız müteaddit seferler
de size başka rakamlar verdi. Siz 
kendisinden Timpul gazetesini is
tiyecektiniz. 

B-U·L MAC A 

Soldan aaiia: ı - lkinei derecede • yara· 
lancı alet. ı - Bir kaıa merkezi - tebeke. 
S - Tanrı • vermek. 4 - DUz arui. .s -
Sımanklık, !sn. 6 - Bir aayı • iltüleme a· 
itti, 7 - Eksık&iz • nakkaıın bır hecesi. 8 -
Katinen • atılır. 9 - U)'IDak - eıJ<ıya. 

Yaıkandan aı:ıiı: 1 - Yunanistanın ilk 
••klnlc.ri - okunur. 2 - Ufuklar • ttn oka
nuru bır Yahudi umı olar. 3 - Doldurmak. 
4 - Ayının e.vl • bir a&Jl"I - bir hayvan. .s -
Jra:ıkacak. 6 - Ayak • ka!H • tok dcl(il. 7 -
Karadeniz aalıllindcdır. 8 - eKrute • ıa;ı
mak. 9 - Efendi, ~Y ıı:ibi u\l bir likap • 
espri. 

1 SUAL • CEVAP 1 
S: Klc rlnı, dovb, nrbcat dlh ız, t~kas ne 

demektir? 

- Yedi kat gökleri gezdiniz. 
Sbe bir ('Ok alemler gösterdim. 
Simdi cis-m fılcmi olan dünyayı 
ğiircceksiniz. Bu zamanda orayı 
böyle uzaktan kuşbaJ..,şı seyret .. 
mek ibret alınacak bir şeydir. 

Ruhlar aşağıya bakar bakmaz 
korku ile çekildiler ve bajınştı
lar: 

- Aman ne miithiş şey! Bura .. 
sı neresi? Sakın cehennem olma. 
sın. 

- Burnsı insanların kendi ken
dileri ne ~·nptıkları cehennemdir. 
Bizim gayya kuyuları, katran 
havu7Jarı. csfcli safilin bunun 
yanında lloğnziri yalılarına ben. 
zer. Catal zıpkınlı zebanilerlmiz 
onlarlnkine nisbetle çocuk dadı .. 
tarı gibi yumuşak ellidir. 

- fürnfı su ile sarılı bir yere 
doğTu ucu.an turna katarlanna 
benzeyen bu acaip kuşlar nedir? 

- lhlnlnr insanların icat ettik
leri yırtıcı ku lardır. Tehlikeli 
nııntaka olmasa biraz daha iner. 
dik. .. Fakat bu kadarı kafi. 

- Ya üzerine matem çökmii!, 
düşiincn şu koca· ülke neresi? 

- Burası ~ok terakki etmq, 
zengin ve mamur bir memleket .. 
ti. Zc\'k, safa, yeme i~e boldu ... 
Fakat hüyiik bir günah işledilerJ 
ıiİmdi cezasını çekiyorlar. 

- Ne ~·aptılar? 
- MIJJi birlik kuramadılar. 

Birbirlerini yediler, yediler. Şim
di böyle oldular. 

Buhlardan biri sordu: 
- Bütün bu ateı: tufanlan 

içinde bir yer görüyorum. Sema
sı ba ka memleketlerin gökleri 
gibi kan ve alev renginde değil; 
firuze gibi gümgök; topraklan 
.ziimriit J,!ibi ~imenlerle örtülü; 
omıanlarında cıvıldayan kuşları. 
nı ürkiitecck, ufak bir gürültii 
yok; kırlarda kocaman kuyrukla 
koyun sürüleri bereket çığlan gi
bi yuvarlanıyorlar; yemyeıtı seb. 
zeler sokaklara serilmiş, araba 
dolusu yemişler ... Bu ne feyiz. 
bu ne bereket! 

Ahali geniş alınlı, keskin ba. 
kışlı bir adamın etrafında kale 
bedeni gibi tekvücut olmoılar. 
Hepsinin yi.izlerinde itimat ve 
emniyet! Acaba cehennemler or. 
tasında bu cennet neresi? 

Bu suale arzdan gümrah bir 
ses yükseldi ve şu cevabı verdi: 

"Durası dünyanın bu bahr~n
h giinlerinde hiirrivet ve sükfin 
içinde ya ıyan mes.;t ve müstes. 
na bir nıcnılckettir .. .,, 

TakrJimt!l 

_l _A_sk_e_rl_ik_ls_le_r_i _I 
F'.mlnlSnU Yerli Askerlik ıubelinden: Jtmla

önll IUM inde kayıtlı :Yedek aub&J' L aı:nıf 
hn:ıp memuru SOleymanJ,.ell Oımın Nuri of· 
lıı Jbrahim EtMı (U377) lıı çolr. acele !llbc· 
7e m!iracıı tı, 

C: Dilvlı cçncb\ paruı demrio;tlr. Serbut 
dövb, taku ve itlerine usullen barldnJe 
brynclmll<I pl~asadan alrnan mala muka!>ıl 

verılcn ecnebi parası demektir, Klerin&, ıkı 
memleltrt arurnda harice para ~kmskuzm 
mal al p verııuk demektir. Her mcmlelı:etıe, 
tüccarın ditcr memleketten mlibayu ettlil 
malın bcdelı devlet banlcasına yatuılır. Mu. 
tabii mllbayaada bu para malı utan tucca· Yerli Emlı:ı6n0 Askerlik 1ubuU..naı ili 
u ödenir. Mutii Almanyadan bir mil)-on lı· 111 336 dalıil do~umlu eratt~n hlc ukerlilı 
ralrlı: mal ahnu, bu bir aıılyon lira bidm J'&Pmamıı olan lumya, •Ovarı, ve p(J,ade ••· 

rufları a ıkcdlleceklerınden toplanma ırilnQ °' 
Merkez bankamızda kalır •e banka bu para• lan 4 lklncıte rln !140 pan.rtnl ıünll Diifıaa 
yı b1'radNn Almar.yaya mal satan t!iccarlar• ı en dınlarıle IUMde bulunmaları. 
vuır. Talın iki memleket arasrnda mal rnu· 
badcluı dcmc~ıir. Mucll bir Bıılı:arutandat1 Gclmiyc, ltr luılı:k ında hnunJ takibat yapı· . 1 lacafı illn olunur. kömür alınz. Bulıı:arnıaa da lıö~ Grc mukabil 

bizden balmumu almaya mccburour. f:mlnllnD A•ktrıllı: ıubcsinden: 
a Şubemizde !;ayıtlı bılQmum mılGl •e J'•I 

S ı it J' • ı d" ? 1 haddin~ uQrayarak ılışlgl lı.cıilmlı emeklllerta 
: "Ebnlıı._.e.. c ımeıın n manuı ne ır 1 kendilerinden harı huıuut sorulmalı: here 4 

C: Bu kelim•. ırllz karartan, ••ıalatan, ba, lklncitcırin 940 tarihinden itibaren ıubc" 
dlSndürcn mınaaına ıc•ebilir, Bu kcıi:nenin müracaatları iUn olun.ur. 
buhıııduı(u dmle<!c• "Jakla arrılı~rn:ıdan ve 
Fcrnar.clıa c\Jcnl imden sonra, umr.n, baııır.ı 
d!in<lurcn bir ıUrulc lle~iyo:,. d<lındc tcrcD· 
me edılebnlr. Burada "ba1ırnı döndüren .. 7e
rine ıözilmll !<aranan, beni p1aluan, beni 
hayrete c!Uı!lrcıı ta.birlerini kullanma da milcı 
l<l!ndür. 

RAŞiD 

Deyoflu Yerli Askerlık 1Uhcshıden r 
CiU<k tUbcmude kayıtlı YC l:CfCkH lta)'lth 

olmayıp ıa •ubemir mıntakaunda otun.n ma· 
101 ıuba7ıırı. ikinci 7a1 haddini doldanovı 
olan nncklı ıuba:vların (bir mcMle baklwııla 
ıı:&rilımek Dnre) ıubemlze sdrııelert. 

RIZA Tiyatros;l 
HALİDE PİŞKİN beraber 

Beyoğlu H A L K Sinemasında 
Bu akşam 21 de 

<VELiNiN ÇOCUGU J 
Vodvil 3 perde - T: 40S74. Gişe açıkur. 

Yann akıam SÜMER Sinemasında 
Musiki ziyafeti ve Dans Galası 

iMPERiO ARGENTİNA 
tarafmdan yaratılan en büyük MUSİKİLİ ve ŞARKILI Filmi 

KÖYLERiN ŞARKiSi 
I apanyolca sözlü ve far kılı şaheser 

İspanyol Tangoları ... İspanyol Serenadları ... İspanyol 
Güzelleri ve İspanyol Aşkı Filmidir. 

Yarın akşam için yerlerinizi ev\·eldeıı aldırınız. 
Tel: 42851 
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• 1 Te ç k Zen 
·r inci Çekiliş 

7 İkinci Teşrinde 
Du planın iki hususiyeti vardır: 
5000, 2000 ve 1000 liralık or ta büyüklükteki ikra
miyeler adet itibarile fazlalaştırılmış, ayrıca bu 

Dördüncü tertip 
"i lti Pi un n c 

plana yeniden ve bundan evvelki pl3nlarda mevcut 
olmayan 500 ve 50 liralık ikramiyeler konmuştur. 

500 Liralık 
ikramiyelerin adedi birinci -:ekilişte 90, ikincide 
150, üçüncüde 180 dir. 

ek ... ..,. 

~"-.. }A\klllP 
"'4edl ı \J ıı,.jı._. -- .. oo 

1 30.0 
ı ıo.ooo 

~,..,,. 
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30.000 

10.000 

~, ... ,.,. 
"llr•"''ye Tu••" 

'f,ı\~l•fİ \.\.1t.A-

--"·'·()ö --40.000 
1 40.0 o 20.000 

ı ıo.oo ıs.ooo 

- -

lkra-'19 
\1ı....-ıy• 'fu..,. 

M•lı••" ..,_\.\•ıı.J.-
_...\ ' Cl Oo 50.000 

' :,o.O O 30.000 
3 ı o.oo A'<J ()00 

2 - Planın ikinci hususiyeti de 47 tane teselli mükafa
tını ihtiva etmesidir. Teselli mükafatının esası 

şudur: Eğer bir biletin bütün rakamlaı·ı büyük ik
ramiyeyi kazanan numaranın rakamlarına teva
fuk eder de, yalnız herhangi hanede bulunursa bu
lunsun bir tanesi değişik olursa o bilet teselli mü
kafatı kazanır. Bu suretle büyük ikramiyeyi ka
zanan numaraya benzeyip de yalnız bir hanesin
deki rakam ayrı olan .;.7 numara teselli mükafatı 
kazanacaktır. 

' Biletlerin Değiştirilmesi Tarihine 
DiKKAT EDiNiZ. 

Devamlı biltelerin ertesi ayın ikinci günü akşa
mına kadar değiştirilmesi lazımdır. 

7 ikinci Teşrin 1940 Çekilişinde 

Büyük İkramiye 
3 O • O O O Liradır .. 
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\20 qo.000 

i80 500 30 .000 

300 

600 

6.000 

60 .000 

ıoo o 30.oOO 
5 ()0 .000 
10 

4 2 40 .000 

t~O~ 
Birinci çekı1işin tam bileti 2, yarım bileti 1 lira
dır. ikinci çekilişin tam bileti 3, yarım bileti 1,50 
liradır. Üçüncü çekilişin tam bileti 4, yarım bileti 
2 liradır. 

Planı Tetkik Ediniı: 
Iler çekilişte biletlerin fiatı ile beraber ikramiye
lerin hem miktarı, hem adedi arttırılmıştır. 
Yani şans ihtimali her çeldlişte çok daha fazladır. 
Bu plana göre talihlilerin miktarı artacak ve bu 
talihliler ayni zamanda miktarca daha fazla ilc
ramiye kazanacaktır. 

SATIŞ iLANI 

lkr • 1 • 1 

..:1 -

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
fstanbul Dördüncü İcra l'tfemurluğundan : 
ı Pirden Rebia tarafmdaıı Vakıf Paralar idaresinden 24965 ikraz No. 
~ borç alman paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmi, olup 
:'1:ın:an ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamma eh-

Vekaletinden: ' 

• ~ tarafından (8500) lira kıymet takdir edilmiş olan kayden Bcyoğ. 
:1'tmda Tomtom mahallesinin eski Alı: yeni Kanısu sokahında eski ve yeni 
8 bın !22 ada 10 parsel No.h doğusu 11, 13 parsel No. 1ı evler kuzeyı yol 
ve 11 parsel No. lı ev, bausı yol ve 9 parsel No. h ev, güneyi 9, 13 parsel 
No. h evler ile rnahdud ve yine ayni malıalle ve sokakta eı:ki ve yeni 10 
bpr ıı parsel No. h do&usu 13 parsel No. lı ev, kuzeyi 12 parsel No. lı 
C'T tt yol batısı 10 parsel No. h ev ve yol, güneyi 10, 13 parsel No. lı ev
lerle mahdut mukaddema iki kargir ev ve halen 10 No. lı bir apartımanın 
e.saf ve masahası a:ıağıda yazılıdır: 

Gayri menkul evvelce 8 ve 10 No.lı iki e• iken ,imdi altmda 12 No. 
7! tqı:yan bir dükkanı müştcmil apartıınan halinde olmak üzere cephesi 
~ aıvanmı5 ve dahili taksimat ve tamiratı ikmal edilmiş bir haldedir. 

ZEMİN KAT: Demir kapıdan binaya (irildikte zemini karesiman dÖ
tıeli bir antre iizerinde bir oda ve bpısı hariçten istor kepenkli zemini 
toprak bir dükkin olap bu kntın pcnçereleri demir parmaklıklıdır. 

BODRUM KAT: Zemini kısmen krrmızı çini dSşeli ilı:i bölmeden iba
rettir. Borası çama:ıalık ve odunluk ise de merdiven ba:ıı kapatılmıııtır. 
Bir bıya vardır. 

P BİRİNCİ KAT: Zemini ;idJrıto bir sofa üzerinde zeminleri tahta dö. 
fdl dOct oda, bir banyo, bir mutbak olup banyoda alafranga bela ve emaye 
k:avıeti nrdtr. Odaların ikisinden birbirine ceç'lir. 

İKİNCİ KAT : Zemini betoa bir sofa iızerinde tavanları boyalı dört 
P. bir banyodan ibarettir. 

UÇONCO KAT: İkinci katın ayni •e ancak be:ı odalı olup odalarm 
:Pn<taı bir birine geçilir. 

DÖRDUNCO KAT : Buraya tahta merdivenle çıkılır. Zemini çimento, 
'lberi açık kısmen küçük bir tar as olup binanın üzerini teşkıl eden kısrm 
a,Wraııga kiremitle örtülmüştür. 

UMUMİ EVSAFI : Bina kargir, merdivenler mozaik ve demir korku
lpttndtır. Mevki itibarile Galatasaray civannda •e lstiklll cad.-icsine 25 
IQCtn: mesafede olup apartıman hline yeni tahvil edilmiştir. Daireler kul
lm:ı:qhdır. Terkos, elektrik ve havagazı tesisatı mevcuttur. 

HESAHASI: Kadastro tesbitine göre 93 metre murabbaı olup bun . 
c1a:n 14 metre murabbaı bina 9 metre murabbaı da aydınlık mahallidir. 

Yukarıda hudut, evsaf ve meshası yazılı gayrimenkulün tamamı açık 
mttumaya konmu,tur. 

1 - labu cayrimenkulün arttırma şartnamesi 10/ 11 / 940 tarihinden 
ll!b.rcn 937 /202 No. ile İstanbul dördüncü icra dairesinin muayyen nu 
.maruında herkesin &orebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan f;ı,.: 
la malfunat almalı: isteyenler işbu şartnameye ve 937 / 202 Dosya No. sile 
mcmuri,.etimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak içın yukanda yazılı kıymetin "'O 7,S nisbe. 
tinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu te"J i edilecektir. 
"'madde 124" 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla dif cr al5kadarların ve irt itak hak. 
kı sahiplerinin gayr imenkul üzerindeki haklarını husu:;ile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarmı işbu ilan tarıhindcn itibaren on beş g ün iı; indc evrakı 
m üsbitclerile birlikte m,.muriyetimizc bildirmeleri icap eder. Aksi halde 
haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça sau:ı bedelinin yapla:;masından ha. 
nç kalırlar. 

" - Göııtcrilcn günde arttırmaya istiralı: edenler arttrrrma şartname. 
aini o~~uş ve lüzumlu malümat a~ ve bunlan tamamen kabul etmiş 
ad ve ıtıbar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 25 / 11/ 940 tarihinde Pa.ıarteııi günU saat 14 den 
16 ya kndar İstanbul Dördunciı l cra Memurluğunda üç defa batırıldıktan 
ıonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedelı' h 
la · C"1C 75 • · b 1 mu ammen ymetın ıo ı;ını u maz veya eatış is teyenin alacııfı:'lll rüçhanı olan di-
ı;e_r alacakhlnr bulunup ta bedel bunların bu cayriınenkul ile temin edil. 
mı alacaklarmm m ccmuundan fazlaya çıkmazsa en çok nrttrranın t hb .. 
d? bakJ kalmak ü:ı: ı:_::-e. arttırma 10 giın dııha ten1dit edilerek 5/12;94~a ta:L 
hıı:ıde Perşembe .rrunu saa t 14 ten 16 ya kadar İstanbul Dördüncü ı 
.Mcmur!u ıı odasında arttırma b<:dcli sat~ • isteyenin alacaftna rü~ı: 
olan diğer nlacaklılarm bu c;u:rımenlnıl ılc temin ed•lmiı, alacnklan 
mecmuundan fazlaya çıkmak t;artıle en çok arttırana ihale edilir. Böyle hır 
bedel elde edılrnczse fh.ıle yapılmaz ve satış talebi düşer. 

6 - Cia rımenkul kendisine ihale olunan kimse derhal ve- ve ·1 . hl k .,a nen muhlet ıçınde par~yı vermezse ı_ a e aran .feııholunarak kendisinden ev. 
r vel en yüksek tcklıfte bulunan kımse a~etmıı olduğu bedelle almağa raı:ı 
" ~ursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen yedi &Ün müddetle arttır. 

maya çıkarr!ıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasmdaki r.,rıc •e 
geı;en ı;iınler i ı;in fo 5 den hesap olunacak faiz ve diğer zararlar anıca 

Sıhhat ve İçtimai Mua~net Veklletine merbut Ankara kinin lı:omprimha
ncsinde iki1er buçuk kiloluk teneke kutular içinde bulunan "202., kilo "6QO,. 
gran:ı tannat dö kinin kapalı rarf usulile !!atılmalı: ü:r.ere münakasaya lı:onmu1-
tur. Tahmin edilen bedel "6080., lira (70) kuru1 olup muvakkat teminat 456 lira 
OS kuru!jtur. Talip olanlann şartnamesini görmek il.zere İstanbu'da Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Müdürlüğµne ve Ankarada Sıhhat ve lc;timal Muavenet Ve
kileti Hıfzıssıhha İşleri Daire!:İ Relsliiine müracaat edilecektir. 

lhale ı-ünü olan 5.11.940 Salı günü saat 14.30 da Sıhhat Vekfiletinde topla-
nacak komisyona müracaatl~rı ilin olunur. 6821 - 9970 

••wııı:m .. •a .. m1ım1ım11111m .. mm;ı:m1 ............ ... 
NUR i DEMIRAG 

Y eşilköy Gök Stadyumundan : 
Aııafıdalı:i vasıfları: haiz Türk Delikanlıları tayyare ile İstanbul 

dfakmda yarmı,ar saat uçurulacaktrr. 

l - Ya~r 18 • 23 .arasında olmak. 

2 - Bünyesinin uc;ıu ;ıa mü~ait olduğu StadYUm doktoru tarafından 
tasdik edilmek, 

3 - Türk mekteplerinde en az Orta tahsil görmü, oldufunu vesa
ikle isbat etmiş bulunmak. 

Müraca.ıtlar sıra jle kayıt ve uçacaklara ilç ,ün evvel yazı ile 
ihbar edilir. 

' zmt ... mmıı:;;:=-::s;;mı;mtı:~;:mm1an:m•ma•mm1m1 
~---------------------------------------------

ş 1 
AMPULLARI 

Çok dayanıklı, çok ucuz ve 
tamam 1000 saat dayanır. 

Satış Deposu : 

Tayyare 
Otomobil 
Kamyon 
Motör 

ve 
bilumum 

bbriko 
makınada 

l'lovic;re 
mamul~tı 

S R O Rul 
rnanlarıru 

kullanınız 

Deposu: Oalata KarııkOy Palas 
hanı ka~ı;ır.:ia 84 No. IBRAHIM 
TAŞÇIOGLU v e ORTAKLAR! 
P, K 1039. Telgraf : T A S K OL 

tLAN . . . 
HSldc UO ve ısı numaralı ıerıı:ının m u..-

tccıri Yua.n Çuikçi ıerki ticaret cttll!iııdon 
mumıileht•ıı mttlılbu olaıı mOıtahılllcrln bir l "Y ur!ınd1. H U ınUdUrl~~:::"ilrac aau. 

'# SlRKECl ~ 
ı Salk.ınısöğüt Oemırkapı 

ı 1-lalil ezer 
Karyola fabrikasındaki 
Sergiyi ziyaret ed.ınız 

iHTiRA ILANI 
"İdrolik bağlsma \•asıtaları. Harç 

ve Betonun eyil~tirmesi içln usul., 
hakkında alınmış olan 28/ 10/ 1938 
gunlü ve 2585 sayılı ihtira beratı bu 
defa mevkii fiile konmak ü:ı:ere ahere 
devrü fe7ağ veya icar edileceğinden, 
talip ol:ınların Galata'da İktısat ha-

Tahtakale. Uzuncu Ova Caddesi nında, Robert Fer ri'ye mürııcaatlon 
No. 12. 14 1 ilan o_ı_u_n_ur_. _ _______ _ 

1,-. İHTİRA İLANI •' 
Maarif Cemiyetinin ' 1 "Şofaj santral kazanı.. bak-JJJı--mıı•m Türk 

BÜYÜK i O 
k..nda alınmı~ olan 28 / 10 / 1938 ESYA P YANG SU günlü ve 2582 sayı~ı ~~Ura be-

"3' rab bu defa mevklı fille kon-

Çcl:iliş 10/ 11/940 bir bilet 1 lira 

1540 0 Lira ikramiyesi Vardır. 
Biltün piyan1:0 bayilerile Cemiyet ~ubelerinde ve İstanbul Erzunm 

Hanında T . M . C. Reı1mı 11411 1 !eri Bürosunda ıatılmalttadır. ( 9418) 

mak üzere ahcre devril ferağ 
veya icar edileceğinden , tal ip o
lanların Galatada İktısat hanın
da, Robert Ferrl'ye müracaaUa
rı i!An olunur. .. 

,_em ____ ,.._. .. ~••-------' Yüksek Mühendis :Mektebi 

hükme hacet lı:almaksızın a:ıcmuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur "Madde 
133., 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapa fcrai har. 
cmı yirmi senelik vakıf ttı.viz bedelini ve ihale karar pullarrnı vermeye 
mecburdur. Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve dellil iye resmin
den mütevellit beledİ)•e rü:ıumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait ot. 
mayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayrimenkul yukarıda cöa.. 
ter!len tarihte İsbınbul Dördüncü İcra Mcma rlufu odasında işbu illn •e 
CÖsterilen arttırma !i&rtnamesi dairesinde HUlacağı ilan olunur. "10442" 

Satınalma Komisyonundan : 
Metresi altı liradan 650 metre pal. 

toluk kuma5 almacaktır. İlle teminatı 
292,50 lira olup açık eksiltmesi 20.11. 
940 tarihinde saat 11 de yapılacaktır. 

Fazla malumat için mektebe mura
caat. "10422" 

&1.hip n Neori,..t KOdQrQ ı Emin UZM~" 
Guctccilik vo Nesrl71.t T. L.Ş. · TAN .trbtbuaı 

mt\\I \ 47 
~ 

6/.2'!.: 

725.64~ 

r. 

SANDIGI İLANLARI 

Site Fransez Hanı 
Taksitle Satılı ktı r 

; 

Muhammen Kıymeti 150000 L1 

Adresi : Galat a Gümrüğü karşısında I< 
alipaşa caddesinde iki katlı 

büyük binadan ibaret, yirmi s 
diikkcinı · ve iki mühim ca 

birleştiren bir pasaiı havidİ'' b 

Satış şartları aşağıda ya.ı:ıhdır: 
1 - Arttırmaya 8 / 11 / 940 tarihine düşen Cuma (ftnl1 

ba~lıyacak ve gayrimenkul saat 16 d;ı.n sonra en çok bedel 
tılacaktır. • 

2 - Arttınnaya ,irme'lt için muhammen kıymetin % 15 oı 
de pey akçesi yaurmak 15..zımdır. • 

3 - Arttırma bedelinin dörtte bir i p~in ger i kalanı seldi 
sekız müsavi taksitte ödenir. Taksitler %5 faize tabidir. • _..t 

4 - Taksitler ödeninceye kadar cayrimenkul Sandığa birUJ"' 
cedc: ipotekli kalır. 

5 - Fazla malumat için Sandık dahilindeki satı~ ıalonmıa 
edilir. 

Emlak Almak ve Satma" 
isteyenlerin Nazarı ' Dikkatı 

Her gün yüzlerce vatandaş tarafmdan ziyaret edilen aat:JŞ 
mu.ı:a İstanbulda satılık bütün eml::.kin adresi ve resimleri ~ 
başlamı,tır. Masrafsız bir şekilde alıcı ve aatıcılan karşıla,t~;# 
tuf olan Sandığın bu hizmetinden Emlak satmak, almak isteye 
geniş surette istifade e~me~eri menfa~tleri icabıdı~: • ııııY 

Alınacak ücret: Bır lıradan a~a~ı olmamak uzcrc Uç ay ıç 
lirada on iki buçuk kuru:ıtur. "10143" 

Tahmin bed. İlk tem. 

2100, 00 157, 50 Karaağaç mücssesatı et nakil karn1 ö' 
kullanılmak üzere alınacak 7,000 kilo ııt~i 

697, 77 52, 34 Umumi bahçeler de kullanılmak üzere B ~ ~ 
yesinde yaptırılacak arabalar için aiınactı 
lem muhtelif .Jevazım. ~ > 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarda yazılı rıı~ 
alınmak üzere aYTı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. SartnamelC: 
ve Muamelat n::üdürlüiü kaleminde görülecektir. İhale 7 / 11 / 940 ;t;ı 
günli saat 14 te Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk tem1.ı,pı 
buz veya mektuplan ve 940 yılına ait Ticaret odası vesikalarilc 1 

nü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (10214) 

Teknik Okulu Müdürlüğünden : (.' 
Münhal olan 25 Lira maaşlı Dahiliye memurluğuna mllsaba~ 

mur almacakta-. Müsabaka imtihanı 8.11.940 • tarlııincı raslıyıın C~. 
saat 14 de yapılacaktır. Memurin Kanununun UırciI,maddcsind~ 
haiz ve askerliğini H-: etmiş !stekliler ı ~iJ~~oel~ioc 4 raptedecekltrl ~ 
ve 3 adet fotoğrafla bırli'kte nıba:vet 9.11.940 akganuna kadar Yııd 
ıunan okulumuz müdürlilfüne müracaatlarL 

Maas 3656 Sayılı kanuna ' ö re verilir. (10362) 


