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~1 1 in illzler 
Yunan sula
rına mayo 
d6ktiller 
ltal7an kıtalan 

Fılorına'ya doğru 
dağlardan iler ıe
mıye uğraşıyor tar 

/;,ofttha, 30 ( A.A.) - Amiralldt 
cliiresı Patras ve Klnnt kôrfezleri 
"dl dahil olduiu halde Yunan sula. 
nna mayn d6ldikfil1Qnil biklit
mektedir. 

Amitallık daiıS bu suretle 8§8· 
lldaki bölgeleri tehlikeli mmtaka 
ilin etmiştir: 

Patras ft Kamı k&fezleri dahil 
oldulu halde. 38 dence 52 amei
malt dainsi1e 20 derece 47 tulii 

(DtuDM .. iftoide) 

Mareşal Peten'in 
nutku: 

lmanya ile 
aş birliğini 

kabul ettim 
Franıızlar ! Benim 
arkamdan ıeliniz, _ 

~:w~e;:ıtataah= ~ ., .... .,... ~ 1ıdtiD- 4ltıdJOI' 
1-ndığmı bildirıdekteılr. - .... ...,.,... ..-w .. tmh8rene Mu111ll Na, .... .. 
nue tle en küçük ~ka. ln*An wt-... den. llOlll'I.. ndJıoda, blr nutak 
dar her yerde yapılan tıoplimtılilr, Türk ula bip birlili ile bil ı 86Jlmdl w ..,iftir kl: 
Ebedt Şef Atatftrkfln uis batıra- gOzel yıldöaOm6nl ~ bir Franmlar, 
lanmn anıtmasma ft Millt Şef gok ~ ayni pmaJMla Geom P9Jl!R•be cini ""-
lıeıtıne karp bQtOn nulletçie du- l Cumhuriyet rejimlni,n JUrtta yer- faDIÖUJ'llil De balultum· Ba a 
yalan 10DSU belldik Ye 9"11 duy. yer yaratmakta ve ~oklu- lupla, amiUlr 11JW1ırcb, enclL 
ıut~ ifade ft teyidme ~ lu bayıDdırhk eaederiyle, amal eeter dul~ Bil ın..ta • 
olRlUltuf oıüems Jelin. kOltOr binalanmn. lere tMuıı lahat venneıe borc-e• telıirlerimilde kahraman l mdttePlerin ve JO)lamı ~ t6- ' 1Qum. kıtalanımzm pnçnk ~ 1 renlerl de yaAlJmltlr. Galip ve ımtıtp ......... -

• • ilk bulQllD&. memleketimts lcln 

Y unanialiana kar,ı 
yapılan taarruz 

hakkında 

lngiliz 
gaz eler ınin 

o1iiwali: için 

Kanatları 
altına 

alacaktır 
ı....., • (AA.) - tDguı.re mat. 

baab bClttba dikkat DUUlarml 'ftm
m.tua karp wkua ..... taamlS .. 
....mm toplamaktadır. 

(~- 4 fitlcade) 

naıyan tayvarelerı Berbnda 17 ıncı ~-== ..::-m.ı:-
Londraya Jll bayramı ıı:-ıa~ıu:-.-:t Evvelki gece 

mis anamda bir llbirUll blltJe Al 
bomtta attılar Büyük eıçilik bina.-• ;v-u ~:bul~" manya 

DerA yedi Alman reimi 1cabul :rapddı birUitnin eeratti wJlhare .._ üzerende 
tanareai dütiiriildü BerUt1. ıo < A.A.J - emn- ~~ ee11mettn1 G 
Lofulra, 30 ( A.A.) - Hava w huriyetlmisin 17 inci ~ bekli,m herkeee fUD'l bildir- en iŞ ha V8 

dahilt emniyet nezaretlerinin teb- mtl mtmuebetile ~1r ~ mek iBterhn ld, bu relAM:, w. harekatı yapıldı liii• klUbllnde tOpluuuı bU..,- e ~ vel& biaim ellmiwdetJir. BucUn it 
lS.30 a kadar alman raporlara lik ve komıoloeluk erkbıile va. birlijüıe 18ft!fle ve GD amrbk 

göre bır miktar küç(ik dllpnan tandaflarmııs ve taıebemis bu Franmz birliğini idame ~ gi. Londra, 30 t A .. A.) _ ReL grup an, bugün cenubt prld sahi- ulu gUnil candan kutlaYank riyorum. Bu suretle )*akQlda men bildirildiğme göre, dbktl 
lıni g~şler, fakat dahilde uıaaa cumhuriyetimi• derin b8fb1ık Franaanm 1Zbraplan ualacak, g11ıı dillmanni 27 tayyaresi ta.h 
gidememlsJerdir. Bir kaç bomba a- ve milli fefimbe IOD8UZ l&Yll eeirlerimizbı mukadderatı lyilee rip oluıınıuştur. lngillzlerin a-
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Berlın .q,.; 
mıılalilleritw .... : 

italyanın 
Yunanistan 
daki har ke 
lıhver siyasa 

bır sat 
italyamn alclı11 Jara 
Yunan milletine bir 

tecaris desimitl 
Berlilt, M {A.A.) - 8111&. 

ni blldlıiJ<ıt: 
BerlfD 8iyul mahatiliDıll ı. 

ta1ya tarafmdan Y\\Nllllt:•• 
gönderilmil olan not.&11 ...... 
yanın famamile tuvlp e -
te olduğu en kuvvetli bir IÜlııt 
de ifade ec)ılmelrt,e ve Yuua .... 
rulal dahilinde ttaJyan uar. 
lerinin bu kadar aDrat1e Bideıe 
yifl takdire l&7U' a& ftı• slrtttı 
dir. 
Aynı mmatit,. devam! kül 

olm&JAD tiir vUiyete dıl.Jıl* 
ftl'IDÜ ... birkaç ~ 
DDktl- ilga! ederek y.,.. 
tı&tanıaJiı pnntiıdnl blaat ... 
ruhte etmek hU11181Dlda ·~ 
nm ittihu. ettilf karar YU..
mlDetJne b?ll 1ıir t:eeavllz 14-
dedlJlm& (l>eulw~ ' 

merika ile 
'I i 

Ham maclcle 
mukabilinde 

ingiltereye 3 5 
''Uçan kale 

varılacak 

tılmıştır Ölil ve yaralı udır. gösterilerinde buhmmutlardır. tirllecek, iePl mun:tlan yüldl ~tı 7 tayyareclir. 
Oğled~ biru 90llrB alÇaktaıı İltiklll marp bir ~ te- hafifletilecektir. < Dewmt .+ ~) mJltır 

ucan üç Mes,cıenctrmit. cenubu nıınntım edildiktm IOlll'& b~ Bu auretle, meeguJ ve p.1d- · 

<~•-> (1)9 ............ , ~- ..... --o .. k"' 
Elektrak fabrikasının yeni kazan ıtli-~~~ un u maçta f etl&rlıa çe-G 
reSll8 terkos teşrih hav zlarındaki ~=--:.: tasaray 3-3 berabere lar 

yenı tes salt don açıldı -~~-.;. 
kartJ m mecburtJet1eri 
vardJr, Fakat ))iç oıma.a, 
n-ama lı'1kUmnmııhr. Ba .. ıau: 
kUmraDllk. J'ramıaya. U'Ulaiııı 
mttdafaa etmek, fikir ayrılıkla. 
mu s&umrmek w llltlatemlek 
ıertndeld fhtillflan ortadan 
kaldn'mak vulfelerlni tahmıl 

etmektedir 
su ~ benim 11naeu 

:.::.:.-·==-~ 
• IQJMkelD8 eclecektlr 

&?-~ 
.JIJl;t:-.dııiıJltl:B~~· .....-. dl'!I&" 
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ŞP,h r m~nzaralarından 

r neden'ı dılencilik ve 
İstanbul dilencileri 

Elektrik fabrikas:nın yeni kazan daires]e 1erKos· ı 
terşih havuzlmmdaki yeni tes:saı dün ~çıldı 1 

GÜNDEN GONE 

Yeni tertip 
tramvaylar 

Dnencili61n kfı.'!"11 bir m~s1ek 
olcl:.ırnmn "OD birl<~ç ay zarfın.. 
da y01kalo.nan yi.ız kadar dilen.. 
cinın uzı:1 iııdeki paralarla artık 
sabit oldu. 

Dile.ıc : .. Ji "karlı bir meElek,, 
diye tarif etmeı: ~iraz faute ... ~ 
olur. Fa'·"t l'u tt.rif emıımı 
manas!r.ila ası a. y~nlıı, de~ilJir. 
Dilenciler bizim memleketimiz -
de Vi' "ar';: :ır mle!.cL.e .. ·ir.de pa
razit ruahıliil:hrdır. Haiı:.ın'd Av. 
rupa mer.~!e1:ct1erintı_e d.i:e~ı::ilik 
bir meslek haiıne gırnıışt.r. 

En merlPni merf1leketlcrde, 
en büyi.ik ~elıirlerde bile birçck 
dilenciler vard::.r. Fa!rat banlar 
avuc a m::ız, ha!ka ve bilhassa 
zer.;·-ıere yap··r"ihrı ife, hiz.. 
mete 'ke!'Ft verilen parayı ka
bul ednler. 

Mesela Avrupa şehirlerinde 
birço~ .çalgıcı, şarkıcı dilenci. 
let' vı:ırJu. I:uııJar: 

- Göz1erim görnniyor, amn
yım, A.lla;h rnası için bir sada. 
ka .. 

Diye boyun bilkUp. keJı.ıdile
riıte acmdırı:.cak birkac kuruş 
toplayacakları yeı·de, bir m~
halle arasında mesela :ıı .ruonık 
ile güzel şark.lar c:almakta ve 
bumı dinleyip eğlenen kirrtse!e· 
rin verdikleri H .. kaç para ıle 
iktifa etmektedirler. 

Avrupa. dilencileri;nln kullan_ 
dikla.rı diğer bir usul de büyilk 
mağazalarda.n alrş veriş etme
ğe, tanınmış barlarda, gazino
larda e rlenneğ eelenlerin 0-

tomobillerin~n ka1,ısmı açı:ıak 
veyahut ya~t:rlu havalarda 
yine böyle otomobil ile herhan
gi bir yere gidenleri otomobil
den alıp şemslye altında ma
ğaza, daire, Vefa eğlence yerL 
nin kapısına kadar götürmek. 
tir ..• 

Kışın karlı havalarda zengin 
evlerinin kapılarındaki karlan 
kaldırmak da kullanılan diğer 
bir usuldür. 

Görüli:yor ki, bu şereflice yıv 
pılan dilenciliktir.. Medeni di
lenci kendlsine sadaka verebl.. 
lecek vaziyette olan kimseye 
ufak bir hizmet etmekte ve mu
kabilinde ufak 'bir yardrm gör
mektedir. 

Filhakika bizde de buna ya.. 
kın uauller tatbik edeuler var_ 
dır. Meseli vapurların ikinci, 
trenlerin üçüncü mevkilerinde, 
ut, def ve keman çalıp yanık 
yanık şarkılar söyliyen kxptL 
lerden mürekkap dilenci grupla 
tma sık sık tesadüf olunur. Fa.. 
kat bunlar yılrşık yılışık şarkı. 
lar söyleyip, dwef elde sırıtarak 
parsa tople.maga k:ıl!rtıkları za... 
man insanda. ne sempati ne de 
rerha.met uyanJırttiar ... Bil'has-

htanbııl lkıledlyest Sula:r ldaresl
nln ıtil.ğıthaıuıdokt •rer>Jilı tııwu.tlann· 
.ıa yenld.)n rapı.lan t.esu.at ııe SllAh· 
taraı;'1Miııki K.lekııil~ labrikasmd.a.kl 

sa. insana asılanları çekilmez yenl kazaa dalre&iııln resmi ktl§aı1ı 
birer beladirlar. dun yapılrurştır. 

Sonra bi7..de küçük dilenci IZer.ı.:..iıne Javet l'dilenlcr saat on 
çocu!:lar, İ\inde birkaç şeker bo9te suıa.r iııareaıtnlıı ıncrkez bun.. 
bulunan kutular alıp umumi &uıda wpıawıuılıu ol.oruouillerle ev
yerlerde ~unun, bunun yanma vfila Terı;ıilı h:.ı.\ uzlıırm,, gitmJ~lcrdir. 
sol<Ulurak: ı '\'ali ve üele.ıiye Rolı;j uavctlile.-e 

- Ağıılxıy ne olyt bir tane teşckkUt ct1ı •-ru so:ırıı denıl.!i•lr kl: 
alsana.. "- Şirketi lıepini.zın bildl~i gıl>I 

Dlye ililenitlor. Çoouğun hay- 933 seneslncıe satın almıştık. De•nlı· 
siyetini dliı?üren ve mU.stak1Jel nan tesisat 1400 metre r.ııurabbaı sa.
profesyonel dlienciyl hnıırlo.yan hasmüa tllirt Pre!ifü~ iie -ıuo metre 
bu usııl d~ insanda ne tıterha.. mu.-abbaı whaauıda. 8 filtreden !ha. 
met, r..e 6~flte.t uyandırıyor, j retti. Bunlardan şohre ı:;ııııue ancı;.k 
bilaki~ inMn isyan ediyor. V• 30.ooo metre mil<il.bt su geçlrilebili-

- Pa dl oğlum. di!Mtccegt- yo~du. Bu alınan sudan d~ ıiChre veri-
ne git zvıeltt.-.b1ne o1~~ı... lebilen mikuarın en yliks k yeküunu 

Diyor.. Çilnkli öıliyoruz ki, 28.5\10 metTe raıkilbıııı geç.ıru:ı.ordu, 
bunlar ya tenbel anneleri, ya 
ıı.h~~ }.sız lınba.lrll"I veyahut kol. Ha.lbu:ü llilı>.aç. bunun (,;Ofi fe\kint1e 

1 '·t"f lıtnn dl!cncı cemiyet.. idi. Tesisat be.ac..ıJ t!Ye intık.ıJ. eJer 
e .• · ça , et b' ... ml · leri tnr fınc1ıın ı~e sevkoltlll- mez muı;.yyen lr prob r~ a mıre-

l·t., dır. I ket edil'!rek bır ta.-a!'tıın şenre \ierlle-

m~·lı;im dilenciler hiç bir de- cek su mikdannı arttırma~. d"ğer ta· 
"erleri olmavan P .. ltJ di raftan da artmakta olan suyu.1 ~ehr_o 
[, a, az er r.. t i ı ' ı ı, ı ın f Bunlara methr.met de~ .1 ha.lı:l em z o araıt \ .a ıc .ı1H:~sı ıç . ıa:ı ı 
olarak nefret d k ~ 1 .. 

1 
1 ; 8 teslııa.tım i;J.) ul.~e.>. çı.. ~.cr.ni te

lur. uyma ogru 0 - mln etmek mecouriyctmJc iuık. ilk 

Dikkat edecek olursanız dl. hamlede gorek Prefıltre ve gerek rn. 
1 'l treler tam bir m'eli sahnci:ı tevsi edildi 
encı erin ya iŞ,ek yf'rleri, ya.. 

but da hastahane, cami, mezar Su mikdarı arttmldılrn:ı tasfiye 
hk kapıiarı gıbi müstesn.a. mev. tesi.sa..tmm da büyi.ıltınefilne çalışıyo
k l ruz. Program dahillnde!n mesaimizle 

1 eri tercih ettiklerini görlli'. son ııene zarfında UA\1e edilenler de 
sünilz. 

Bu gelişi gilzel yapılıiııı bir 
tercih değildir, b11akis mantık! 
b:r hesap ve düşünüşün mahsu.. 
lüdür. 

Dilenci şöyle dtişiinür: 
- Geçit yerde dururum, yol. 

cularm on tanesi, yirmi, hatta 
yüz tanesi arasında 'bir merha.
metii, bir saf veya. bir budala. 
çıksa. bana kafi .. 

Yalan değil.. Mesela Cağal
oğlundaki dar yokuştan vasati 
olarak dakikada. yüz kişi geçer. 
Günde beş saat çal1ŞN1 bir di. 
lenci yüzde bir hesabile 300 
kuruş kaza.na.bilir.. Eğer mer. 
hametlilerin d~i yüz.de yir. 
mi olursa bu kuanç 15 lira.ya 
çıkar. 
Hastıme, kilise, cami, mezar_ 

!Ik kapılarına çömelip avuç a-
çanlar da yarair kalplerimizin 
o andaki zarıfına, merhametine, 
şefkatine ağ germiş olan kim.. 
selerdir ... Bwıları zaaf anları. 
mızdan istifade ile bizi dolan. 
dıran kimseler diye tarif et. 
mek hiç de yersiz olmaz. 

Biraz tetkilC ederwen.iz, ma.. 
lılnı dilencilerin muayyen yerle. 
ri olduğunu oıoöfürsUnUz, mese
la Ha.eeki hast&nesinin köşe. 
ljinda dalına eiyah yeldirmeli, 
siyah ba.,örtUlü, bit' gözü has. 
ta olması l!lebebile alaca mavi 
olan Fatma hanımı görllt'SU.
ntiz .. 

İki ba.cağt kesik olduğu için 

ellerinde takunyalarla. ytirüyen 
esmer erkek dilenci. 'uruos.mani 
ye camii avlusunun bi!' başm
dan diğer başına s~hahtan ak
şama kadar gider gelir. 

İri gözlU, sarı saçlı ve büyük 
kafalı yarım adam bu sene 
ke:ıdisine kız lisesinin köşesini 
intihap etmiştir, ' 

Diz kapağından yukr-ı.rısı ke. 
sik olan ool bacağını kırmızıya 
boyayarak muttasıl titretmek 
maharetini gösterebilen meşhur 
ve zengin bir dilenci, kışın dai. 
me. Cağaloğlundaki dar yoku.. 
şun üst başında oturur 

- Amayız, fakiriz, gözlerim 
görmüyor .. 

Diye h&ftarun her günü mu. 
ayyetı btr yert dolaştın kadın 
erkek bir çift, öğle ve akşam. 
ları iş saatinde-n sonra lokanta.. 
lardan ekmek toplayan kadın. 
lar, tren ietıısyonu ve va.mır is.. 
kelelerinde mektup göndermek 
suretile dilen~n ve dil8iz takli
di yapan genç dilenci, Kadıköy 
iskelesinde: ''Oğlum Kadı köye 
döneceğim, parayı iyi hesapla_ 
rna.mışrm, bilet parruımdan 4 
kuruş noksA.n geliyor .... diye en 
az ~ kunış isteyen ihtiyar 
ka.dın hepimizin malfunudur .• 
Başka bir yazımda da tanı. 

dığnn birçok dilencilerin husu. 
siyetlerinden ve rastladıKrm ba
zı vakalardan hahı:ıeöeceı'Tim. 

Muzaf!er AOAR 

hesap edilince bu glUı elfınlzde bulu
nan profiltr• sahaaı 11irketten devren 
alman sahıuım tama.men Uç misline 
baliğ oluyor. 

'l'a.tıfıye işleri suyun terkibatma gö
re ı.ııaai 1en ~ vı>d.l.ı J:ıalz hu.o.Y.!11 kwzı. 
larla. yapılmaktadır. Bu kumlar mem · 
Jeketimlzde Tekirdağ VilAyetinin Sııl· 

tan Çlftli~d• bulunmaktadır, Böyle 
uzak ı.t'r y~rden mühim masraf ve 
kuı.ı:e.ıecle gelen kumıarı her kirlen
d.i.n:ç., dL0iii•ırwek mtıcı.>Ul'!.) tı..Wde ka. 
lmuıaaı aı.ucU ve ikusad.i OlB.Illlyoı·du, 
Bunun içln her defasında. kumlar ha· 
vuzdan gıkartlıyor. Lavuarın yanma 
getiriliyor, orada yıkanıp tenıiZlen 

dıkten sonca tekrar amele vasıtasjyJe 
ha.vuzıanı. taşıruyordu. !nti) ar eüiıen 
ın<1..>.aı Da!Ll.;lllue ue ııavı.u;un oı.>ğaltı• 

lıp kumların tewJzle.uıneııi ve tekrar 
yeı lerlne konmr.sı en aşağı on be~ gün 
zaman zlyaınt muc!p oluyordu. Husu
susile kışın ve yagmurıu mevsunıerde 
suıarm fa:ı:ıu. oulanı.k bu.Juııduğu za 
ına.ıı.lıu-Ja. wa. uz ltalmau nıuikalat 

hcp:ılnın fevklncı~ bulunuyordu. Bu· 
nun için lcabeden bu ameliyeyi mo· 
dcrnize etme:t <JUşündl.lk. Fransa.dan 
makineler gctıı ttik. vnııa ıı.s zaman 
da ve daha az .nınsraflıı u.ı..Ua sık oıa.· 

rak navuzıarlJllı .. ı temızıem ... ,:ı ve vıı 

rimlerını arttırıııe.ğı tenı!.lı ettik. ts ... 
ba~arıda Sulıı..r iclaıemızın şuurlu fa.ı. 

liyetinl huzw·unuzda takd!tle aruuını. 
Şehrin au ihtiyacını tam mAnaaiyle 

ru'!dcnt bir memleket lbtı,yacı seviye 
sine çıkarmak esu ıayemlz:tJir. Bu 
yoldaki moııalml.z durmak1112ıın devam 
edecektir. BugUn en son yapılm.ış o· 
lan Prefillrelerle havuzları modem 
bir şekilde temin edecek olan te.:ıisa

tm kU§ad resmini yaparken bize en 
buhranlı dünya hiıcliselert içerisinde 
huzur ve sUkQ.nla çalıjmıık ımka.nını 
temin eden BUyUk .Mllll Şeflmlıı İı1· 
öntinUn yüksek adlarını mlnnet ve ta· . 
Zimle anarım.,, 

ELEKTRİU FABRlKA81NDA 
Havuzlardan ıonra 8U~hdara,toda 

Elekt.dk Fabtlkaıtına ı1idllml9, VaU 
yeni binanın kllpwnda da bJ.r aıutak 
ııöyJenilıUr, \laU LQLll KırıJ4r eaeUm
lo şöyl.-ı domlftJr: 

" - Yer yer kllfad reıln:ı.lert yapıl· 
makta olan yeni eserlertmı. arumda 
bugünkü resmi küıatıa.rm buıual bir 
mevkii vardır. Her ikl8l de TUrk mil· 
!etinin şimdiye kadar yabancısı oldu
tu :ıannedilen ııabal&rda su ve elek 

tiik işlerine ta.r.llük etmektedir. F en 

ve tek'1iği kendi emrine aldığı andan 
beri Türk çocuklarının yalnı;: nıevcu· 
du hUsnU idame ile kalınadı~ı. tevsi, 
takviye ve yeni baştan inşa ~hasm. 

da da gli.zel ve çok ümitli bir t>aııtıı.n· 

gıçla işe koyulduğunu, darhıı l yeni e · 
eerlor vermeye başladığını n• , rı:nunt
yet, gurur ve l!tiharıa. görUyor. ız. 

1stıuıbulun Elektrik İşleri Ml!ll Jda... 
reye geçtıgi anda türbin bakım.nd2.D 

70 bin ltllovat kudretinde, taı:at lcazaıı 
bakımından 411 bin kilovat takatinde 
idi Kazan ve tUrbln arasındalrt bu 
nisbet farkı derhal nazarı diltkatl ce
kerek hemen yeni bir kazan dairesi 
inşa.siyle bu mahzurun bertaraf edil 
meıl dUşllnUldü ve harekete geçildi. 

BJT buçuk senelik kısa bir zamanda 
daha 25 bin kilovat kudr~t temin eden 
bu telli.saUa kazan dıı.lresl de 70 bln 
kilovatlık bir kuaı·ete çıkarıımakta.dı.r. 
Bu.ııun içın bir milyon Ura harcanınıı· 
tır. •'abrikanın yeni tesisatı bununla 
bltml~·ecek, önümUzdekl seneler zar
fında yeni kOmUr nakU tesisatı, yenl 
bir tUı bln grubu, ıu iae.le kanal.lan, 
işçiler içln asrı ikametgA.lılo.r yapıla 

caktır. 

Hu mUnaaebetıe milletin ve vatanm 
bl.lyUk koruyucusu Relslcumlmruınuz 
Milli Şefimiz İsmet 1nönUne karşı sar 
llllmaz emn"yet ve bağlılığımızı tekrar 
eder ve bu müessesenin belediyeye 
geçm "ini temin eden sayın Başvekl
limlzle ecnebi şirketlerle mücadele.. 
sinde ve milli ellere geçmesinde ya
rarlt hizınelleri görUlen Ali Çetlnka 
yan:.ıı lsmlnt saygı ile anarım.,. 

l'lutuJ>ta.n ::;onra \ali ı,ııpıdaki kur 
del;&yı keınnı:ı, kllron dalrftl ge:ıllmJe· 
ti.r. 

Ua\•otlller hazırlanan ı.engln büfede 
'1az edllnılşleı·dlr. 

İngiltere senede 20 
bin pi.lot yetiıtirecek 
Lrmdra, 30 ( A.A.) - Londrada 

bir nutuk söyllyen Dominyonlar 
N.: ... m Lord Cıanborre, Domin
yonlarda ta toik edilen tayyarecile. 
re ait talim programının çok iler
lediğini ve vaktinden çok evvel ba. 
şanlacağmı bildirmiştir. 

Pl~na göre senede 20 bin pilotla 
~O bin kişilik hava mürettebatı 
hazırlanacaktır. 

Lord Cranbome, h:ı.rpten sonra 
lcurulması mümkün cihan niza. 
mırıdan bahsederek: ''İngiliz im
paratorluğunun istikbalinin ne o'.a-
ca~mı bilmiyorum. Fakat İngiltere 
her halde daha çok Aza~ı bulunan 
bir konfederasyonun bütün dünya 
milletlerini tophyacak ikinci ve 
daha iyi bir Milletler ~miyctinin 
bası olacaktır.,, demiştir. 

Çörçilin General 
Sikorskiye mektubu 
Londra, 30 ( A.A.) - Başvekil 

ÇörçiJ, Polonya lnıvvctleri başku.. 
mandam General Sikorski'ye gön
derdi.ii bir mektupta demiştir ki: 

Memleketi itisaf altında ezilme
sine rağmen, tabii varlığı ve istik. 
!fili için bu kadar zamandır ve şe
refle mücadele eden Polonya mil
leti, sonunda emeline kavusacaktu. 

~ 

Türk kadını! 
yük inkılapçıyı 
iurdun. 

En bü· 
sen do-

YenI yaşayış tanır e1a1mda HUseylıı HüsnU Bey 

gibi uçan bir erkeğin temaytlllerUıe de uygun düşüyor
du; goluğunun çocuğunun başkalarile elleşip killleşti
lilli görmemeğe çalışmalı, kendlııi de fırsat koJJayıp 
baokalarmm kızı ile brısı ile elleşip kUlleşmenin çare
mna bakmalı! 

çocuklan için ayırdığı parayı onlarm her birinin adına 
ayn ayn banka.ya yatımn§tl; Erdoğan bu para~ı girl· 

şeceği büyük itlerde serme.ye ve yeni y~zıhanede or
taklık hi.sses! olarak kullanacaktı; fakat ne olsa Ana
doluda yorgunluk ve mahrumiyetle ~eçm.iş senelerin 
acısını çıkarmak ve yeni yorgunluklara hazrrlana.bilmelt 
için bir saman bankadalti para.smdırn yey;ip runlenmek 

hiç de fena bir eey değildi; e1111sen mUetakbel ortağı 
gelinceye kadar başka tUrlU harekat etmek imk~m da 
yoktu. 

hayatının son üç dört senesin! gBmdliğü Anadolu ka
SAbruımın tenha ve ölU gUnlerlnden ayrılarak birden 
insan kalabalığrna, heın de böyle zengin, sUslU, gllzel 
kimselerden mürekkep bir cemiyete girmiş olm:ınm t:ı
dını son hııddinP- kadar çıkarmağa azmetmiş göriinti· 

yordu. 
Ak,amlnrt 90frada -eğer HUseyi11 HUsnii Bey 

lci:lşkilnde değilseler- terasın bir ucunda kan koca 
kar~ılrklı. demir çubuklara a.srln:iı~ yuvarlak el.,.ktı1k 
IP.ınbalaruım ve b~ları \ı Ustline dökülen salkımlarm 
altmda yemek yiyorlar; ancak Uç br.ş kelime konuşu
yorlar, Gi!Jseren etraflannde. dönrn, rlolo.~an inıııanla
rı:n alacalı bulecalı kaynaşmasından, biribirine karı§ıp an
lıı~rlmu bir uğultu haHnd" aksedon kaclrn ve erkek 
kahkahalarından ve türlü dillerdoki konuı;malıı.nn müş
terek ve tek manalı gürültUııünden Meta ürperiyor, bir 
an evvel Yemeğini bitirmek ve odasma çAltillp bu hay 
ve huyun arasından kurtutmnk is tivor. Hole o rrıüthİı:ı 
gilmgümJerile insanın kulaklarmr patlatacak kadar yay~ 
P.'ara çıkaran dnvul. zil şakrrtrlerı ,.e saksafon EU~"lPri ..• 
Müıi.syenlerin cazbandm tırmalayıcı nhenkııh:llğine ka· 
ı ışan ve GUl&crenin tllylerini diken diken yapan çığ· 
lıkları ... 

Erdotanm plAI bayatı 
Erdoğan, tstanbulda yazıhane açan tan.ııı.tnli bir 

mtı.hendlıı arkadaşı ile ortak olmak, bilytık ta.a.h.hUt iş

lerine girmek ve par& kazanm~ için buraya gelmişti; 
fakat Jite al'adan on beıı gün geçtiği halde esash ıu
rette hiç bir teşebbüse giremedi. İstanbula geldiğinin 

ertesi günU müstakbel ortağını ziya.ret etmek u~ere 
onun C:ı.ddeb<ıstamndaki köşk1ine gitti, 11öyleee konu~

tular, fakat mtihendis müteahhit Demirer deniz mevsi

minin bir kısmını Mamaya pl!jlarmda geçirmek üzere 
ertesi gUnU Romanyaya hareket edecekti, birlikte <;a
lışmak hususunda mutabık kalmakla. beraber ortaklığın 
prtlannı ve çalrşma plAnmı kararla4tmnatı 1<>nraya 
brraktılıı.r. Yaz in~aat ınevsinıJdJr, Demirertn ellnde bir 
takını i!!lcr vardı, bunların başına koyduğu klmıeler ha
rıl hani faaliyete devam ediyorlardı, ken<lliıl. Y&lnıs 1.ş 

alıp taahhUUeri tanzim etmekle ve katandıft ı>aranın 
y.ansını istif odlp yammı da 9urada burq,da hoeçR va· 

Jdt gcçtrıp tnUı ömUr ııUrmok için harcamakla rncsgu!rlü. 
Jt;rdoğan çnresl.z nrkndn1'ınm !!CYahatfnden dönmeelnl 
b~lclcmclc mecburiyetinde idi. · 

Yeııllköyde ynz a ac:lımn dıl.llarmda. tatlı ku• ctvıl
hları, bahçelerde lfltif çiçek kokulan ve bilbu!& sahil
lerde tıklım tıklrm çıplak ln11an kalnbalrl!ı haHnde ht1-
klim sUrUyordu. Hüseyin Hilsnü BPy, da hll !l'L~hğınc'la 

Ye,Ulcöydeki otelde Erdoğan bu ''dinlenmek" iJ!teği
nin kısa. bir zamanda "eğlPnmek" mahiyrtini aldığını 
gördü ve buna da ayrıca mf'mnun oldu. 

Oteldeki müıteriler arasnıda bir iki p.iln için gelip 
göz &Qıp kapayıncaya kadar kaybolanlar, )~··ut munta-
7,aman her baftanm sonunda gelenler ver r <ı.l!:artetıi sa
bahlan gidenler vardı. Birincileri nihayc·~ -~ek saat· 
lerinde ııal<m.da göa için bir değişiklik te~ :n ediyordu. 
ikincllerle taailah bir ahbaphk tesisi müml iindti; fakat 
üçUncU bir smıf vardı kl hunlar uzuncR Jı l ı· '!Tlüddet ks.1· 
mak i<:in gelmlslerdi, her gün sabah ııkF:nr.ı ortalıkta 
dolatıyorlardr; Erdoğan bunlarda.n bir c;oğu He olduk· 
ça YRkm ınünMebetlere giriEimişti. Bilhassa kal'I koca
dan ibaret iki kbıilik bir Rus ııileei, meııhur bir Yahudi 
tUccann oğ1u ile gelini, eski hir v0kilin ktı:lan, yeğen 
leri ,.e Suriyeli yüksf'k hir memur ile TUrkiyeU kansı 
hu aradadır. 

GUJseren, bir knc senedir değişik ve kendi içine ka
nanmt§ bir haleti ruhiye il" ömiir siirdliğü içi-rı Yı>ni ııh
P&nlıklar peyda rtmPkten iıdf't!l knrl<:ııvnr gibi Mi : ko 

rlriorda, yemek ~lonunda, otelin tenıe•nda Sabnh alt · 
!J!UI\ !'tl8t~di~ ln"anlarm ,;füıterdikh'rl aRİJ181tğa ~ıtde· 
ce bir haş !!el5.mı ilr kuıııılrk verip ~etiyordu; kocası 

Genç kadm hayatında bu derecede aıanh gl!nler 
ge~lrmemlııti, fakat (:Hşlnl erktp tahemmUl ediyordu. 

Erdoğıın yemeği mU.mklln olduğu kl\dar· ge" h!tir
mek, cnntn!\ can katan, nefJeıtnt llrttrran, ruhunu hu 
v!! hayranlıkla dolduran bu !hareluıtli hayatın l~z:ı;etle
rini yuilum yudum i~mek fçln bir tilrlll P<ofrMıın kalk
mak lııt .. mlvor: tilrlU ba.harıelftr huluvor. denizdeki ?Şl1t· 
lara dnlıyor, g!izlerinl ulabalr~n UstUnde ~ezdirf:vor, 
rnzhendı ldnr11 eden zenolnln tuhl'lfhklartnt\ katıla ka.· 
tıfa kRhlrnhR.lıula gillUyor, ' <Devamı var) 

D üN Taksimden tr~ 

vaya bindim. Bu a.. 
dam da tramvaydc.n ne kadar 
çok bahsediyor diyeceksiniz. 
Ne yapalım, yaya yürümedi
ğimiz zamanlar, hayatımız 
tramvayda geçiyor. Otomobil 
benzinin bti pahalılığında bi
raz tuzlu geliyor. Otobils, 
tramvayın bazı sıkıntılarına 
rahmet okutacak kadar kor. 
kunç bir ızdırap çenderesidır. 

Ne ise, sözii uzat.mayalım. 
Taksimden tramvaya bindim. 
Dün Cumhuriyet Bayramı şen 
likleri devam etmekte olduğu 
için Taksim Meydanının man
zarası malum: Abidenin etra. 
fı ç~lenklerle doluydu. Her 
yer parlak bir ışık çağlayanı 
altında ... Bir yandan hayali 
bir "ab-1 hayat,. bereketiyle 
renk renk suJar fışkrrıyor. Di. 
ğer taraftan bir hoparlör mil
li, askeri maı-şlar, gUzel tür. 
killer çalıyor ve yü?Jerce halk, 
bu şen ve şakrak muhit için.. 
de ağır ağır dolaşıyor, gülti. 
yor, kon~uyordu. 

Bu man~:ıra, bir tra.mveyın 
içinde bile olsanız, ayağa kal· 
kıp da bakılmıyecak bir m~ 
zara değildi. Nitekim tram. 
v:ıya girince herkesi böyle bir 
tecessUs vaziyetinde buldum. 

Faknt bu vaziyet, Taksim 
İstasyonunu geçip, o fevka18. 
de manzara gözden kaybol
duktan sonra da devam E'dL 
yordu. Herkes ayakta vaziye
tini muhafaza ediYordu diye. 
bilirim... Yalnız ön taraftan 
birkaç kişinin yorularak o
turduğunu ima eden bitkin ta.
vır!arı dikkatimi celbetti. Sık 
dişli bir tarak vaziyetinde du
ran diğer ayaktakiler yüzün. 
den arka tarafta ne oldıuğunu 
göremiyordum. 

Kendi kendime, "aca.bıı. de· 
dim. Bu bir sürekli ihtirrı.m 
resmi midir!? Yoksa, tramva
yın dışında bizi takip eden 
çok meraklı şeyler mi cere. 
yan ediyor!? .. ,, 

Az sonra bu vaziyetin esra. 
n ~aşıldı. Varna pilici gi'bi 
heAesin böyle ayakta durma· 
sının sebebi, Tram.va.y ldare. 
sinin yeni tertip a.rabalarm
dan birinde bulunma.klığnnız. 
mış. Tramvay ara:balannm a.z
ıı.~ ve müşterinin çokluğu yü
zunden, daha fa7Ja kişi taşı
ya.bilmek için, bazı ara.balar. 
dan ikişer sıra kaldınldığmı 
okuyoruz ya.. İşte o seyyar 
~tu!ardan biri içersine girmi
§ız. 

Bu tertip, bana. arkadaşım 
Yekta. Ragı'bm gazetemizde 
çıkan 'bir ya.zısmı hatırlattı. 
Doğrusunu söylemek lazımsa, 
tramvaylara daha fazla yolcu 
alabilmek için, ba.zt arabalar. 
dan birkaç sıra tarh edilme
sini fikir halinde ileri süren 
ilk kaleuı. arkadaşımız Yekta 
olmuştur. Sonra, Tramvay 1. 
daresinin bu fikre, ameli bir 
ta.tbik şekli verişinden hasıl 
olabilecek faydaları düşün. 
dilin: Fevkalade zamanlar i
çerisinde yafjadığımız herkesin 
bildiği bir şey! Tramvavlar 
kullanıla kulln.ıula ta;irc 
muhtaç hale girivor ... Bu \•ıızi. 
yenileri gelmivor... Bu va.zi. 
yette iş adamlarını, meh1:ep 
çocuklarını, ve umumiyetle 
silratli nakil vasıta.gına ihti
yaç gösteren halkı vüzüstii 
bırakamar.z ya... İstanbul 
Tramvay 1darP..sinin tramvay_ 
!arımız icin böyle bir tedbir 
a.lışı, hadiselerin taJm1il et
tiği zaruretler karşısında eli 
bağlı kalmadığım gö~terir. 
Doğrusu tramvay dolayrsile 
idareye yaptığ!mız tarizlerin 
bazıları da :pek ileri g-itmiı•or 
değil. Çünkü düşUnmek laz;m. 
Bu idare şimdi ne imtiyazlı 
bir şirket, ne de herhangi bir 
§ahsl menfa.ati tem.:'lil eden bir 
teşekkUidlir. Eh ... vaziyet böy_ 
le olduğuna göre bu vat.andas. 
larm bize karcıı ne gibi bi 
kasdı bulunabilir ki, herhangi 
bir ezayi reva gör~:ünler .. 

Dün '!'aksimden bindiğim 
tramvayın iki [':Irası knldml 
mq; neviden olduğunu benimi 
beraber. yaf!hra bir Bayan dı 
ilk defa keşf~ttr' i o ft r .,l•t ı ki 
hayretle biletcide .-or 't : 

- A ... bu da n~ i? \\ l bu 

( Dewmı karşıl.ı say)cı.1a 



r~'oroftlen güreş 
irincilikleri 
başladı 

ı ~kiyo Greko·Romen güre 

1tinCim:lerine diln a:kşam. Beı~ o 
halkC\'i :ıalonundıı. başlanrr. 
Muht lif ınmtakalardan 78 ' 
dnln iştirak ettiği mtisabc ı 
lbirlncl devre glircşleri 72 . 
kadar l'apılınış, bugün do s.ıc 
den itibaren milsab:ıkalarn. dOHı i!l 
~cektir. 

56 WL<>: 
Sruni (Seyhan) - lsmııil (An· 

kanıl) }'I t:uşla, Ahnıet (Bnlıkcsir) 
~ NMuh (Eskişehir) i tuşla, Hn· 
lit (A:nkııra.) - Mehmet Ali (Sı· 
\.'"ll8) s llayı hesnbilc, Recep (İ"· 
ıxUT) - MeJımet (Ankara) ya .sn 
yf ile, Sezai (Kocaeli) - Sülcı~ 
rnan (Kayseri) ye •:ıyı hes:lhilc, 
Şefik (lanir) - Hüı;:ımcttin (Buı 

' Ba) yo. ittifoklıı galip, Kemal 
(Trnbzon) - Emin (1atnnbu1) n 
tuşla, Naci (Konya) -.- Hüseylıı 
(Eekişehlr) c tu~la. galıp. 

61 KİLO: 
Ahmet (Bursa), Turan (Trab· 

zon) a tuşla, Mustafa (Ankara), 
Zdkir (Kayseri) ye tuşla, Niyazi 
(Kocaeli), Neşet (Samsun) a tu~· 
lal Kenan (Edirne), Kadir (Sey
iUk) n tuala, Halil (İstanbul), Dc.r 
'\~ (İçel) o tuşla, Muzaffer Seven 
(~), Muzo.ffer (lzmir) o sn;> ı 
hcsalfile, Ali (Ankn.rıı.), :Musa (Es· 
~ehtr) e tuşla, Cemal (Ankara), 
Tuğnıl (Konya.) ya t~la, Manol 
(tSbnbuı) Fn~(Sivas) a. tuşlB. 

66 K1LO: 
Adil (Bursa), :tsınauı.CSeyhan) :ı. 

tµela, Mehmet (Kocaeli), Fethi 
CAntara) ya tuşla, Bcltlr (İz.mir), 
Zcker:lya (lçel) e tu§la, Şevki (Si· 
vns), Slrct (Konyn.) ya. tuşla, !ı· 
zet (İstanbul), Ahmet (Balıke
sir) e t~la., Yaşar (Ankara.) Sa· 
lfiliaddin (Eskişclıir) o tu la. ga.· 
lip. 

7Z IilJ..O: 
Ali (Edirne), Nuri (Trabzon). :.ı. 

t~la, Aziz (Ankara), Rahim 
(Bu:rBa) ya ekseriyetle, ;Ahmet 
(Konya), Kemal (İçel) c ttı§la, 
Şaban (Sivn.s), Beslen (Kooaen 
ye ittifakla, Ahmet (!Stanbu}}, 
Zeyynd ( lmı.ir) c sa~'I lhesabüc, Ce-
lfıl Atik (Ankara), MUkıim.in (Kay 
seri) ye tu3la, Mehmet (İstanbul), 
Mustafa (EAkL'iehir) e ittifakla 
g~.!P· 

Beyazıt meydanı 
Aksaraya giden yol üzerindeki binalar 

yıkıldıktan sonra 

~ı eni bir şekilde tanzim edilecek 
.Dclcdiye, Bcyazıtt.an Aksarnya 
'nr uzanan cadde lizerindo is. 

• mlak olunan binaların yıkılması 
IL:mal olunarak Ordu bulvarının a. 
çılması biler bilmez Beyazıt mey. 
danını tanzime karar vcrml§tir. 
Belediyenin kararına ve ha.zırlannn 
projeye göre Beyazıt mc,rdnnmın 
ııekli tnmamiyle dcğL5ecekUr. 

Operatör GCnPml Ccrnil'ln za. 
mnnında tıınılm edilmiş ve sonra 
Hnydnr (Bey) havuzu ile manza. 
rası rubu asırdan fazla bir znman 
!çinde pek az değişmiş olan Beya. 
zrt meydanına modı>rn bir §Ckil ve. 
rilecoktir. Be~·azıt meydanındaki 
blitün bahçeler kaldırılaca'c, kald·. 
rrmlar sökülı>cektir. Beyazıt mey. 
danı aynen Taksim ve Eminönü 

meydanları gibi asfalt olacaktır . 
Meydanda yalnız havu?. kalacak, 
havuz büyük bir yeşillik sahanın 
içine almacaktır. 

İstanbul Üniversitesinin, Eczacı 
Ye Dişçi mekteplerinin önU yeni bir 
şekilde tanzim olunacak, Ordu bul. 
varının rncthallno ve meydanın ln. 
kılap mUzesl önlino tesadüf eden 
dükkfi.nlar kaldırılacaktır. 

Beyıı.zıt meydanından çıkanlacak 
parkeler Ş0hzadeb~rndan Ldlcliye 
inen Gençtürk, Laleliden Yenilen 
pıya inen Aksaray caddelerine dl': 
§enccek. bu civarda toprak cadde 1 
ve sokak bırakılmıyacaktır. Bele. , 
diye bu işler için parke parası ver. 
miyeceğinden in3aatrn çok ucuzıı. 
mal olcıbileccği h~sap edilmiştir. 

Emniyet Sandığında 
Satzlık eml6.k için geni 

bir salon açıldı 
Emniyet sandığı yeni verilmiş O• 

fan bir kararın tatbikine geçmiıı
tir. Bu kararla. Emniyet Sandığrn· 
da. satılık emlak için bir salon açıl· 
1U§lır. Bu salonda emlak satın al· 
mak i:st.i_yım tasarruf 0rbabma yar
drın ve lbir taraftan da milli ser
vetin milhim bir rilknü olan emla· 
kin masrafsız ve değer bedeli ile 
satılmasını teshil için satılık emla· 
kin resim ve mufassal adresleri ile 
sair malOmat ilan ve teşhir olun
maktadır. Emniyet sandığı bu ta· 
vnssut iııindc sadece bu kadarla ik· 
tüa etmektedir. Sandık alrcı ile sa
tıcı arasına başka herhangi blr 
ae.kilde girmiyeccktir. 

ziatın yalnız müdürler ve muavin· ı 
leri ile §cflerc \'C birkaç memura 
inhisar ettirilmesi sandık memur
larını mUteessir et.m1ştlr. Yalnız 

bu tevziatın 938 senesine alt ikra· 
miye tahsisatından yapıldığı bilin-
diğinden 939 senesi tahsisatının da 
yalnız memurlara hasredilmesi U· 
ınidi memurları miltesclli etmek· 
tcdir. 

Şehjr hastahane
lerinde yer 

Meseleler: 

Zamanı değil 
İ!o!tanbulda birkaç açık 

göz matbaa vardır. Bun
lar ~bazı kanun ve tali
matnınmcleri, hemen tek
sir ederek s:ı.~-ı çıknr. 
makta, üçer, beşer lru
ruşa satmaktadırlar. 

Bu kanun ve talimat
namelerden bazıları ba~ 
kikaten halka faydalı o. 
luyor, onlarr vaktinde 

tenvir ediyor. !ş kanunu 
ve saire gibi.. Fakat 
dün, bugünkü sulh, sü
kun ve mükemmel asa
yiş vaziyetimizde Türk 
efkarını alakadar etmL 
yen bir kanunun daha 
teksir edilerek S<>kaklar 
da dola.ştrrddığını gör: 
dltk. 

Satıcı çocuk §Öyle ba
ğırl)·~rd~: "Yeni çıktr. 
!darcı orfiyc kanunu. 
beş kuruş.,, Bu bahis u: 
~rinde ~azla mütalea yü_ 
rutmck ıstemiyoruz. ?lal. 
mz şunu kaydetmek is
teriz ki, dilnya ahvalinin 
karIŞik dakikalarında bu 
gibi eeerlerle zihinleri 
kanştırmak, yerinde bit
hareket değildir. IIüku. 
met, lüzum gördüğü va. 
kit, bunları kendi vası_ 
talarilc derhal bildiııne 
imkanlarına sahiptir. Bi
raz temkinli olalrm. 

" . ' • . . . -~· y• ....... 

Piyangoda 
kazanan 
İstanbullu 

• 

Eğer Piyango çıkmasa 
imiş Bayramı parasız 

geçirecekmiş 
Emniyet Sandığı bu i§lerden do

layı: mo.lr satılığa çıkaranlardan 
ı.uç:ik bir ücret alacaktır. Bu üc· 

t resim ve planlarla malumatın lstanbula isabet eden en bUyUk 
Şehrimizdeki hastanelerin ekse- , ·kr · 10000' • :ı. -!ı:. 

kalmadı 

·ıl Daniuıarkadan başlıyaıak, Ro· 
ınanyaya kadar uzanan zillet zin· 
cirinin, bir halkasile de Yunanlıla· 

' rr bağlamak istediler. Bu ülkele
rin kiminde nüfus Yunani.stana 
nisbetıc üç kere fazla, kiminde 
servet Yunan ırJlli haz.inesinin yüz 
kere ü.stilnde idi. Silahları mükem· 
nıeldi. Birinde su, memleketin en 
k~vvetli rnüdııfii. ötekinde petrol, 
duşmana karşı atc11ten bir hisardı. 
Fakat sonunda gördük ki en kuv· 
vetli nıUdafaa \'asıtası' sa)-ılan su
lnr, benhtlcrinden boşalamadı. 
Petroller, nteeten birer hisar ola
~k yurdu korumak §Öyle dursun, 
dueınan tayyarelerinin, düşman 

tanklarının karnına doldu. 
Haysiyet. şeref dediğimiz bUtün 

duygular, korku ve Mfllk çamur· 
larına gömillerek diz <;öklildü. Şim· 
di ilk defadır, ki küçUk bir devlet 
bilyilk bir devletin taarruzuna si~ 
l&hla karşı duruyor. Bunu yapan 
Yunanlı bir avuç knhnimn.ndır. 

Ben, onları TUrk dostu, Türkiye
ııin miltteflkl oldukları için alkış
lrunıyorum. Hn) ır, bu §erefli ve 
cesur hareketi kim yapsa, hangi 
devlet başarsa, gönlüm onlarla be-

l 
~abcr olacaktı, Eğilmlyen insanı, 

ilBmannn da olsa hlirmetle sel§.m· 
• larım. 

. Halbuki bugUnkU Yunanlılarla 
bız, iş blrl!ği yapmış vat.anlarımı· 
zrn u · m şterek hudutlarında müşte-
rek :mUdafnalar kabul etmiı; bulu· 
nuyoruz. Bu kadar ynkm bağlarla 
perçinlenmiş iki hUkQmetin birisi 
mer~ane bir harekette bulunurken: 
'ötekınin bundan iftihar duymama· 

sınn imkan kalır mı? 
Metaksasm, saygtSız bir r;aatte, 

saygısız bir takını i.steklerde bulu
nan ltalyan ultimaton una tüfek 
namlılarile cevap verişi, yer yü· 
zünde zulme kargı kalkınışın bir 
remzidir. Bugün büyUk devlet, 
belki, kendini bilyUk balık geldin· 
de görüyor vo kU!>Ukleri yutmak 
hakkını, bir tablbat ikramı gibi ta
sav\'ur ediyor. Fnknt hiç ,üphe yok 
ki, küçük devletler, kendilerini 
kUçilk balık şeklinde görmüyorlar. 
Açılan ağız, ne kadar geniş olur
sa olsun, onlar kUçilklilklerini bir 
yem gibi düşUnmliyorlar. 

Jyi atılan bir kurşun dev hasmt 
yere serdiği gibi, küçük mllıe-tler 
de pckgözlülUklerilc dev de\·let
lerin zulmünden .kendilerini kurta
rabilirler. Şurası da muhakkak, ki 
Yunanistan, buglin ark.adan vurul· 
mıyacağmr bllerek çarp~ıyor. TUrk 
dostları onlara. bu yürek rahatını 
vermi~lerdir. Söylenen Bulgar tah· 
şldatı da dostlarımıza hiç bir endi
şe veremez. Çün.kil Bulg&riatan, 
kendi milli fe!Bketine razı olm..-ı
dan böyle bir harekete girl§emez. 

Gerek taşıdıkları kan, gerek vı· 
kcrllk bakanlarından Yunanlılar, 
kendilerine hücum edenlere UstUn 
olduklarını yakmda ~terecekler
dir. Zaten harekfıt için uman dn 
fena seçilmi§, daha doğrwıu 8eç· 
meğe vakit bırakmıyan bir ıztırarla 
bu işe giri.şllm.4tir. Mevsim, siya
si hataları bliyUtecek ve belki de 
başlıyanlar için, tarlht hSr musibet 
haline koyacaktır. 

lla.'kkı Siihıı GEZGiN 

Mekteplerimizde bir milyondan 
fazla çocuğumuz okuyor 

Maarif Vekaleti ta ebe ve öğretmen 
vaziyetlerine dair bir istatistik neşretti 

,. avlık t""hiri ı·çin 1000 lirada 1 amıye lıraclır ve uu da Yll.b 
,, ~11 risi tamamile dolmuş bulunmakta~ 'sk 1 · d ç '.=> !kuructur. ı e csın e ardak caddesindo 55- Maarif Vekilliği ıtalebenin ve menlerinin sayısı (1400 u) i, orta 

.,.. "' dır. Cçrrahpa~a hastane.sinde 364 • z· Yıılnız bir llrııdan ... .,a~ı olnn Uc· nwna ı ~yanın mu ı ük- ders veren öfrelmcnleı:in sa"'lsını tedrisat ögwretmenlerinin sa"'lSI da 
.,..... 6 yntnk olduğu hıılde htıııtıı l!!BJ.'IST ..... _ _ d u " " 

ı tler ibtr liraya lbldğ olunacaktır, 370 1 aşmıştır. ldare haetalnrı ge) ,ILllil.ln a m stahdcm 45 yaşlıınndn. t.esöft' Ben br'r :rstııti!t.lk havrln. (3000) :f bulmuıtıır. 
Alman iktısat heyeii Emniyet sandığının bu teşobbil· ri çevirmemek jçin nıw koğuşla.... Hıuıruı Baloğlu admdo. birine çrk· ,mıştır. Maarif vekilliği her yıl artan 

d 
0 • nün çok rağbet göreceği kanaati ra portatif karyola koymaktadır, mıshr. Bu istatistik önümüzdeki yıllar_ talebe akını karwısında hazırlama. 

Moskova a Hll.Ban Baloğlu dtin sn,lınh para· da muhtelif vı·ı::."'"tle · k .. ı ln • b l d - k JL • 
1. ları aldıktan sonra. sevinç tezahU- •de k""'" merke ı · d ı lif ·111 

1

.. xiır. Eg~ er bu limit olunan rıığ- Bu izdihama sebep Sıbhiyo V~ .. ,, " rın ·oy er - ga aşa ıgı a a.mma planı ile 
.. • rJ t görUlürsc sandık idaresi bu işe kiıleti tarafından lstanbula ıhMtaı • • ..,.... z erın e açı masr_ yeniden muhte vı ıt.YCtlerdıe, li-

M. oskooa, 30 (A.A.) - D . • ~ · .. _ tecıkila" tını gen;cıetec"k ,.,,. ye· ·· d ı · ı · 1 bliğ ratr yaparak etrafındakilere: n_~ lüzum görlilen okul .5a\'ISinl ve sc, orta \'0 ilk okullar araca.khr. 
B 

_ _ ,, .....,. ... .., · gon eri mcmesı çın yapı an. tc 8i _ Aman, demiı5tir, Allah beni - " ~ .. . : . l ni bir salon açacaktır. Bu takdirde ta rağmen. b!itün vilAyeUerdcnbu~ ...x ogrctmen ihtiyacını kar§ılamak L Yeni açılacak okulların mlkda_ 
B. Sclınurre'nın nyasetı at. arzuya göre cmliı.k tedarik etmek rnya hasta gelmekte devam etme· ım"ber ne kadar seviyormuş. Kadir çln alınmasr lazım gelen tedbir. rı ve semtleri vilayetlere g6re 

tında bulunan Alman iktısat he. jc 1 iizerinde do roeı.gul olunması sidir. B ı meınnuiyetin fillen tatbi· .gecesi sabaha kadar bana blr ik- lerin tesbitine de yarayacaktır. tanzim edilmiş ve Maarif Vektıle. 
Yeti ?ugün öğleyin Moskovaya. dU lnülmektedir. kine imkiı.n görillmemektedir. ·=ok~~::~~~~: ~:e~~~~ Bu suretle Maarü Vekilliği bu tine verllm~tir. Maarif Vekilliği 
gelmıştir. Diğer taraftan her sene memur Maruf doktor ve operatörlerin adığmı po.rn cebimde kalan son ders yılı jçinde faaliyete geçerek bu rakamlara göre tertip edeceği 

1 rıncı. olde edilen randıman nisbe· de 1stanbulda bulunmast dola}'l8i· paramdr. Eğer ikramive "Ikm""ay· gelecek yılların okul ve öğretmen pldn dairesinde hareket edecek. 
1 J " - ihtlyacuu kaI'§ılama pliı.nmt vli- tir 

Hellı·yı· 1. tayan torpili t.inde ikramiye tevzi o unan Emni· ıe Sthhive Vekaleti, hasta gönder- dt bayramı on parasız geçlrecek- cuda getirecektir. · 
:>et Sandtğında 1938 scnesindenbe- mekto devam ettllı:lerino göre, Kon. tim." Okullar açılırken aynı zamanda 

batırmış . ikramiye tevziatr yapılmamakta yıı, !ımir, Trabzon glbi büyük şc- Yapılan istatistiğe göre, 939.940 ~anat, inşnat ve u•la okullarmn 
. idi. Sandığın ana banknsı olan Zi· hirlerl.ntlz İstanbul ha.sta.nelerl için ders )-ılının sonuna kadar okul. a yer verilecektir. Bu )'Il yalnız 

. Atına, 30 ( A.A.), - Atina /\. 1 at Bankasının ikramiye tcn'Ziatr her sene bütı;elerine muayyen bir ;:ri~~. <904) bin talebe okumak. on dört vilayette açılan köy eruıti 
3ansr bildiriror: .... pılrrken Emniyet Sandığı için de tahsisat koymalarını temin mak· Gökten gelecek tehlilteye kar. 94 tillerl gelecek j'Il 28 vllı\yete ve 

Bugün g ~ ı H il' · b t ·ı · fak t §I iyi hazırlanmak, milletin bü- o - 941 ders )'Ih başında bu diğer )'Illarda daha fadıı açılmak 
1 

, azele er, e ırı a I· ı 1.1hsisat ven mış a o zaman· sadile tetkiklere başlanmıştır. t•• f 
1 

. . rakam bir ...... 1 t v . il•e ..... ted..;cen b·u·tun , .. ,.yetlerc 
ran talyan torpilinin bir parçası- ılanberi bu tahsisat tevzi olunma- un ert erını ayrı ayrı dilşün... ... ı yonu aşmıe ır. .ı. cnı .. n; ., ·1.1a 

nın fotoğraflarım nesretrnektedir. mıştr. Şimdi Cumhuriyet Bayramı 1~1t:1~~~t.t!~"'~9'6-" 1 düren bir davadır. Bu mevzua ders yıh başrnda ort.a tedrisata te§mil edilmiş olacaktır. 
T il. - • h. b. T'. k (GOO), ilk tcdris.,ta (,..ı 00) o-gr-et. n· w titUI 1 orp ın numarası ve Italyanca 1 milnasebetile sandıkta bu tahsisatm ıç ır ur vatanda§I kayıtsız .. ıger taraftan cns ere 200 
yazılar, bu torpillemenin faillerini 1 tevziatı yapılmı§tır. Fakat bu tev- Her fabrika, bir kale. 1 kalamaz. m~n daha ilave edilmiştir. talcbo kabul cdHmi.jtir. 

m~~a~gfililm~~r~~at~ =~~===========~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~===u=s=u=~;U;e=ı;'Jk~t~e;d;rl~s~a;t~b~~~r;ct;·~ So"nrk~mM~pz, d~~ 
Yin eylemektedir. 

1 
- j cilik kuralarmrn faaliyeti de tet. 

ı 
~ 48 " . kik edilmektedir. 941 • 949 ),lrn. 

'P'.il .. ~~~~~~~~~~;ffe.;},ı -- - uzerınc bırakıyor, ,.e gözlcrile so· da sayısı 10 olan bu kurslann • 
- Yok şekerim, yok.. ruyor: yısı 30 a. çıkanlıı.caktır • 
Diye Tui·Tui kıvranıyor, sonra t' - Bunıınlıı ncabn ne demek is· KIZ TALEBELERİN ASKERL1K 

,ı'.l.ha ziyade sokularak: ıyorlar? 

- Haydi ya,'I"um ig benim bar· d' - H~r halde bir flörtten bahı!e- DERSLER! 
dnğmıdan.. I ıyorlardır.. Kız talebelerin askerlik dersi 

Diye yalvarıyor .. Pepe emri ye- Aşk ve mace~.ra romanı ' - Onunla bir aktris orasında milfredat programının yeniden 
r:ne getiriyor. "' :flört nıU? tmızinı edildiğini ve 60 D. tali. 

- Şimdi ne dliı,ıtinüyorum, an· Yazan: Çeviren: - Pepe S~ezin bir yılcltta. kur matnamesinin değieUğini yazmış. 
lıyor musun sevgilim? Moris dö Kobra Muzaffer Acar Yapmı§ olması ve bu yıldızın film tık. Askerlik dcr1lerl görecek kız. 

Pepe tebessüm ediyor: Haydi §imdi git 0 zaman görüşU- Bir an için tereddüt ettim: amilinin yakın dostu bulunması Iarnruz, askerlik: dersinden yalnır. 
_ Evet kafanızın içinde lG si- .. _ Hiç bir yenilik yok Dolorcs.. ~uhtcmeldir, belki de bu vaziyet alJHlara ~Urak edecek ve geride 

lindirli mua1.zam 7.İr otomobilin do· ru~;~rmaklarmın ucuyla bir buse - Sizi derhal g6robilir miyim? ostunuza. bUtUn kapılnrr kapat· hlı:ınet gl:lrecektlr .. 
laştığmı görUyorum. . yollayıp salondan çıkan Mis Bu~- - Tabii, fakat ne var? mıııtır. Bu hizmet pasü korunma t~-

Tui-Tui bu güzel ta~-ın sıyah det Kupcr'in gözleri arzu nlcvlerı· - Sizden bir fikir soracağnn.. - Evet.. Ben de oovle olduğu· kfUitr, hastanelerde çalışmalar, ~L 
saçlarını {:ekerek yüzünü. b:ı.n.a le Yanıyordu. Pepe banıt gizlice .Az sonra Dolorcs salonuma giri· ~u düşünüyordum .. Za~alh çocuk ldyet muhtelif idare leleri o. 
doğnı çc,'irjyor ve şehadetımc JU. bir göz işareti etti ve Tui·Tui git- yor .. Üzerinde güzel bir spor kos- k emek gtlzelliğinin, sevimliliğinin lacaktır. Bu hususta mUfredata 

ır 

En iyi lyi Son 
K. K. K. 

ll~dıı.ydan 23 20 17 
~dan 40 84. 27 
Uztımden ll7 100 81 

Hava kuvveUerlmizln yUkselmcsl ve 
artması için her tUrlU yardrmm )'a · 

pııpıaııı yurt borçlanmızm en bUyUk· 
le11\indcn olduğu gibi bUtUn milletıerhı 
de kcndl varlıklarını korumak lçllı 
durtn.ıı.ksızm ha.va kuvcvtlerlnl arttır· 
ınaktıı bulunduklan görUlmcktc oldu· 
twıdan bu hususta Dfyanct işleri reis 

, lltinden vcrllm!ı olan !ctva muclblnce 
sadakat f'ıtır ve zcMt ile mUkcller o 
lanlıı.rm Ttlrk havıı kurumuna yardıı;ıı 
lan ve bu ..... t ~~c le nnayı.:rdumuzn lllz· 

zum varmış gibi: w tikten sonra ellerini oğuşturarak: tüm var.. Çantasından bir kağıt kurbanı olmuş .. Ne yapsın bütün ek olecak bir brooUr hazırlıın. 
- Böyle bir güzellige dayanı· - Nasıl buluyorsunuz Mö.syö çıknnyor ,.o yanıma oturarak ko- k adrnlar Pe§indcn kO§uyorlnr .. Fa· maktadrr, 

lır mı? b"t" t Patcn:on? diye soru:tor. 1şler mil· nuşmağa başlıyor. §:t ~enim anlıyamadığım nokta: r::============== 
Diyor vo dudaklarını u un n e- kemmcl gidiyor dcği Jmi? Altı hin - Aleks, §imdi istihbarat ajan· ·· akrn okuya)'Im dn: "Hollvut- 1 b 

§ile Pepenin dudnkla;ına. yaplştır- dolardan sonra bir de mükellef p0 • ı;mm göndermiş olduğu raporu ~~n :'Yrıldıktan .sonra bu zatın bU· Mektep er ugün 
dıktnn sonra ilıive edi>or. . kar~ .. Ne yapalım, işte günlUk e~- tekrar okuduhm .. Biliyorsunuz 3ey nun ızleri ortadan kayboluyor. Znn· açık 

l 
} 

} 
] 

- :Merak etme yavrum. ıste· mcgimi1.i böyle çıkarııı Allaha şti· hakkmdn... ol~duğuna g5re bu zııt garptan 
btnnb•ıı l\IUltlsl <.iğin otomobile de yakında ko.vu- kür ecliyonız.. - Ah, evet, Pepe San11ez hak- ~ar a difomtiş VP. kuvvetle talımin 

fl'. 'Ülgener şursun .. Söyle aınn bundan ı:onrn kındaki.. oldunduğuna goro Şikngo veya 
=====:=====:===:=:==== istediğim gibi olacak mı.sın.;. • • XIV - Bakın "Şurasını dinle;rin: N~~Yorkn yerleşmiş. Bu adamın 

ranm kanapcleri kalkınıc Pepe Mis Burdct l{upcr ın k.nl· Mis Burdet Kuper'in kokteyl '':Mevzuu bahis olan ı;alııs temmuz ~z_ını hulrnak için bahsettiğimiz şe-
Yoksa yanlış yere mi binclikfl? çalaıını okı;uyor, sonra birdenbıre partisinden döndükten sonra saba· nğustos rn eylül nylannda Hol!: ırlcrde yaşıyan ve fcvkaliide hu-
B 1 d ıb .. ı · ı·terck·. ha k d \•utt" görUlmUcı , .... R. G. F fı'lm susi hayatları ve bilhassa gen" a· un ar ne en oy c oldu? ·n ar. uyumadım .. Sabahleyin .... " " şık! " 

Biletçi gülümsiyerck: - Utanmıyor musun. bö>:ıe ~- kahvaltımı ederken başını önde ,.e kumpanyası tarafından Sultan fil. arı ile meşhur olıın Milyarder 
D çıkça., di.}or .. Ben evvelde~ hı~ bır kafamın içi bir "Ok nğır mülaha· mindc kUçUk bir rol için angaje e· kadrnlarm peşinde dolaşmak la· dedi, d:::~ l;ı~~. Bayan .. ; ney vııadetmcm .. Haydi şımdı da· ?.al~r. kararlar, ~rojolerle dolu ol- dilmiş. TecrUbe her halde muvnf· zıınctır." 

Gö \'ctlilerinin •·anına git ve gece ya- dugu l ld fakı,·ctle neUcelenmeıniş olacak ''ı -- lyi ya, bunu mu nnlamıyor-. . ·rüyorsunuz ya ... lşi hüs. ,, •. ıa e düşünüyordum. • ,.. sunut? 
ndünıyetle telakki etmenin bu rıst olmııd:ın buradan uzak~ı~mktn Nıhayet Doloresiri sesini tele· on beş gün sonra. kendisine yol ve. - Pl"ııenı· . hır' k d l 

ercce .nıilkrim ve canlı ı:ıekil. nıızın yollnnnı hazırla.. Bır ı " f~nda duyduğum zaman kalbim rilını,, ,.e o glinden sonra hiç bir n zengm a rn a 
lcri d 177 numaralı eve gideriz, ornda bı.raz. daha hızlı çarpmnğn başlcıdr. tamfta iş buhı.mamıştır. Diğer ta. <'~knmek peşinde koştuğunu mu 
l"k k e var. Her yapılan yenL heın i tedi&1ni ynpnr, hem de otQ Söylıyccek ntiydlm, yoksn susacak raftan llğrcnildlğine göre bu mu- söylemek istiyorsunuz? 
~ilzU ~~1~1:1dtaurm' daıC:.rhnı:J1 ,.1.n;, lizü- mobilin rengini söylerim .. Kombi· mıydnn, ıısıl beni Oldilren bu idi. vafflıluyetııılzliğe ~ebep ooın husu- tJı~rtı~ kelimelerimi, climlelcrlnıi 

., nczonun gibi &iynh ve limon küfü - DUndenbcri ne \'ar ne yok ıır haller im~ .. " yor~~ konuıımam IA.zım c:ell· 
IIIKMET MVNIR renginde olması ltrcıh olunur.. Alcks? Dolore!I elindeki k!iıdı ma.sa.nnı 

<DctJamı ııar) 

mette bulunnıaıan !Uzumu chcmınJ
yeUe fl!Uı Oll!lıur:. 

Cumhuriyet Bayramı milna. 
sebetile pazartesi günü Qğleden 
sonra çarşamba günü a.kşaznı. 
na kadar tatil edilen okullar 
bugUn tekrar açılarak tedrisn
tiı. b~layacaklardır. 

Yine ayın birinden itlbenn 
Şeker bayramı mun,aııelbetile ü. 
~ çUne :kadar tekrar tatil edile. 
ceklerdir. 
&zı gazetelerin ya.zdıtJ gibi, 

bugün okulların açılmayarak 
Şeker bayramı ertesine hcb..r 
kapalı .knlscıı.klan dotnı değil. 
dir. Bu hı.urusta Maarif Veka
leti tar.a!mda.n. verilmlı bir ka. 
.r.a:r :volcf.u r. 
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4 - \'AKl1 31 ntRtNCtTEŞRfJli ın~o 

~ ....... '"' '""'" ,,.,..,, •• ;.;.. Yunanistanın İngilizler '{unan Amerika ile ingil-
· Yunanistana karşı 

yapılan taarruz 
1akkında İngiliz 
gazete~erinin 

~-:: ~~·~.;;·~~~.:~·:~.:;~·~~;: mukavemeti mi sularına mayn tere arasında 
Janmı~tır. Tahmin ohnablllr ki, ln· t) h • 1 
glllz kuvvetleri yalnız Yunnnistanda, o·· ıçu·· ımek ı" stedı !" döktu·· ıer mü ım an aşma 
değil ayni zamanda 1talyaya kargı da kullanııacaıctır. (Baş tarafı 1 incide) (Baş tarafı ı incide) 1 (Baş tarafl 1 incide) 

tngiliz hill~umetinin mülaleasına v . . şarki üzerinde bulunan noktadan lk tahminlere göre, bu top. 
na:mrnn Yunanistana karşı yapılan bir ı,:oguııu keneli rline ı:~ı.:ırehllır. . ba5lıyarak Le,koşa ada:;ının şima'. lantıda Amerika tarafından pa
bu tarruaz ylnız clağlılc bir arazi- .. B~ ~ur<'tle .İt:ıl)·~~~n '\ u~anl~taıı j \C batı sanıllcrinı takiben Uukato. zartesi günü Pasifik sahillerin. 
yi ilhak etmek ve müstakil bir u':ennclr: !nfbık cttı~ı l:ıı)ık .. uı1~- ya. oracla.ı Vlioti bumuna ,·e ora- den gelen 25 (uGan kale) den 
milleti esarete düşürmek gayesini mı k~n~lı~ı~'.len ıi~ıul~ in~ilt<-renı~ı ı <lan K~falonya adasınııı batı sahi. bir kısmının tn.giltcreye veril. 
takip etmemektedir. Bu taarru1. \ aTJ) eh.nı nU\ \ etknclırmı5 olarnl, Jini taktb"n \k eteri burnuna, or<ı- me:;;ine kanuni imkan temini 

(Baş tarafı ı iııoid.c) \ ntlhvr>r devletlerinin gayet· geni!'i 1 .ır. 1n~'.11erc Akılcni1~ıle ~üçül~ fa: dan ı\kın~ıri 'b:rnuna, oradan Zan· hususunun götüşii!düğü zan ne. 
Bu cUml~dcn olarak Taymls gaze bir mikyasta hazırlamış oldukları !·~t İ~l~ a~·~. ~nr~ı. eoı;rn.fı Yaıı~·etı ta ada-mm batı sahilıni takiben dilmektedir. 

tcsl şunları yazıyor: askeri bir planın cezasından nıa.· ıtıbanlc muhıın bır mu1teflk l•:ı· Maratya ve oradan d:ı Katakolo Bununla beraber bu kadnr 
Ad tl mucıblncc bir yalan ve tehdit duttur. Takip ettiği gaye şarka zanmı-: olaenkhr. burnuna kadar giden bir çizginin mühim şahsiyetlerin' toplanmış 

hUcumundan r;onra smı. ylne 1tntyan- doğru kıskaç hareketini arttırmak Yunani-.tandan ;.:elen J11ıberlt"r doğu unC:aki bütün !Sular. olması daha mühim mevzuların 

neşrıyatı 

ı nn Metlerı olan uıumatumo. gelml,«; 1 ve bu suretle Büylık Bdtanya~ın bu do;;t n• kahraman millet.in kra· Spadı burnunu 37127 derece ar- görüsülmüş oldu;;.u fikrini kuv-
\C Jtn.lyo. Yunanlstand:uı bazı sevkul· orta Asyadaki p<'trol rrıembalarıye lı Ye hükiımeti ~1 rafında 1oplann- · 1 k" \·etlcndı'rmekted·ı"'ı·. · d' k zı~ımali 'e 23 32 derece tu ii şar ·ı 
<'"Y1i noı.taıarmrn işgalini ıstcmiştlr. mu\'n~alasına bir d:ırbe ın ı~m.e. - rak biiyük bir ŞC\ k 'c heyecanla d . l . . . d k~ . 1 t Journal of Commerce'e \Ta-
\ uno.nı.stan buna '·erdiği ce\'ııpta bu tcdir . .Muhtcm<'ldir ki Mus~olinının Yatan müdafaasına ko~tuğunu ~iis· aıre en i.ızerın e ·aın no' aya \ 'e n~ktaların terki kendi hAkimlyctl ile I yalnız başına düşür IUğli bir pla~- ~riyor. j.,tiklallni lrnrtarmı~ olan oradan da Ko!lona burnuna ba~iı. şiııgtondan bildirildiğine göre, 
ve b;tanı.flıg-ı ne telif edılemlyeceğinl I dan daha büyük ve daha fazla bır bir mill r.t bir dah:t -.ilah kunetilc yan çizginin şimalinde ve garbın- İtalyan • Yun.an muharebesi ve 
aoyleyınce ltalynn ıntnatı hudutınrıı şeydir. esir edilc.'mr:1. daki bütLin sular. İn~iltereye yapılan yardımların 
tecuUze başlamışlardır. Bu d:ıkıka- 1 .Muharobe bnşlnnıadan evvel bii- Tarihlnık bir ro~;; millrtlcr~ ls- Atı:ıa, 30 ( A.A.) - Dlin çıkan azlığı hakkında yapılan tenkit 
dan ltıb:ırcn her 11ti devlet harp ha· 1 yük Britanyo. hü~fım~ti Yunanis· tiklal dN.,i 'Nmi') olan kahraman resmi ga7.ete General A cksandr ch;la\'JSile Amerikan yüksek mc. 
lindt>dır. ltalya ve Yunanistan şımıll. 1 tanın istiklali sarıh bır surelte te- \ 'unan milleti hu halıikati bir kere Papago._·un kara orduları ba~ku- nıurlarrnm İngiltereyc mütem· 

1 
·· z kalıl'sa "a d d dah• ILl>at "cı~rnJ,·1ı'r, mandanlıgrına tayin e<lil<liğini bil. mim ve acele bir yardım temin 

.}e kadar d~stıukla birbirine bağlı Jdl- cavuzc ~aru :~ • J .~ ım a ~ , , , •. 
l"r. zntcn ancak dfü-t ay kadar bir hulunac:ı.gma da.:. 'unan hukume- ASIM us dirmcktedır. edilmesine karar Yermiş olduk. 

Berlinde 17 nci 
yıl bayramı 

(Ba§ tarafı 1 incide) 
elçimiz, gençlerimize kıymetli 
sözler söyliyerek kendilerine 
bugünün yüksek manasını vo 
gençliğe dü§en mühim Yazifele. 
ri tebarüz ettirmişlerdir. 

Öğleden sonra büyük elçilBi. 
te bir resmi kabul yapılmış kor 
diplomatik, hariciye, fırka or. 
du, sanayi, ticaret ve bank~ er
kanı ile ileri gelen birçok Al
man misafirler şimdiye kadar 
görülmemiş büyük bir kalabnlık 
halinde büyük elçilik salonları _ 
nı doldurarak mcınleketimizo 
karşı alaka ve sempatilerini 
göstermişlerdir. 

italyan tayyareleri 
Londraya bomba 

attılar mUddet e\•\·eı Musollni Vcnedik sara- 1 tine kar§• tnnhhudatla bulunmuş- i\tinn, ( 11.A.) - Gecikmiştir' - l:ırı tahmin edilmektedir. 
ymın bnlkonundıın bağırarak: j tir. Bugün·Yunnn hükfımf'ti fogil· B . . Yunan orduları ha5ktunaııdan1ığı Cereyan eden miizakcrelerdc 

''Alenen beyan edertm ki İtalya ile terC'dennı·ıltao~dau:e ~c.ni7. yar~ımı tn- erl'n s1yas"'1 mah- 2 numara ılc 28 Hirinciteşrin ak- :m \'C daha ziyade uçan kalenin ' • . . (Ba§ tarafı 1 incide), 
karadan ve denizden l•omşu olan kp et ~ ~ ~çın bu )ardımın şamı teblığ ediyor: İngilterc:'ye ~önderilmcı.:ile bazı ~rkı sahılındc bir şehir üzerine 
memleketleri harbe sürüklemek niye· evı:elem~ı d~ bu ıkı vasıta ile yapıl- l f 

1
.
1
, · .. Pazart.!5i bütün gün muhtelif maddeler ve bu arada ka1ıçuk .mitralyöz atc~i açmıştır. Ahali ı. 

tinde değ lim lsvl!:re Yu«oslavra ma'5ına ıntızar edilebilir. Tabiidir erıne gore kuwette İtalyan kıtaatı. kendileri- ve kalay \"('!İlmesinin bahis ğmaklara giderken kurşunlar bir-
Türkiye Mısı~ ve Yun:Wıst~ bu söz: ki t~rnızun Türkivede yapacaih ni -;iddeUe mı.idafaa eden kıtaatı. ~eyzuu oldugu bildirilmekte. kaç evin pençerelerinden içeri gir-
Jcrimi ~hıttur etsinler dC'ml"tı Yu aksUlii.~<'ll<'r de alii.ka ile bel:lfm- (Baş trırafl 1 incide) mıza taarruz etmekte de\am et- dır. 1 miş ise de ölü \ 'C yaralı olmamış. nnıili t:ının lmk:ınc bir "suret~ ~endi me.ktcdır. Vaziyetten iyice haber Bu karar İtalyanın meşru miş'.crdir. l\ luharebe hudut hattı Ncvyorl:, SO ( A.A. > - Asso. I tır. 

" daı olan bazı mahf'll rd T'' ' · · ·· d f . tt' a· v. .. n'ne ı' h' tm· c::t 'ır . tc<l P • . bltara!lığın1 muhafaza ettiği ve ltnl- . . . . 1 e e ıır .. :ye- mu a aa.smm ıcap e ır ıgı uze n ı-.ar e 1" • cı.a rcss . ~~·"5.ın_i.n .~a- Simali garbi mmtakasmda bir 
nın şımdıl:ı halde '"' 'st · k -'d b' 1 kta b k b' ı·NGlLlZ mAYYAl,I'ClI ...... Rl t h b b 1 d - > yanların auıı.stımallerıne v, tctıditlcrl· ~ ı. unanı ana ) a· mu au es ır rn n aş a ır 1 • " · 1 " ... Jr.., • şıng on mtı a ı~·ının 1 aır ıgı - !~oy üzerine yapılan bır hücumda 

ne lt:ır§ı, bugiln ltcndıslne yapılan te. ~n~ıgı yardımın Bulgaristanı g-öz şey değildir. SF-RBEf)T ne görC', Amcrı~a~ ve lngiliz bir kadın \'C bir erkek ölmüc; \e 
cavuzu n uhık go,ı .. erecek, en küçilk onund.- tutmak olduğu söylenmek- Bcrliıı, SO ( A.A.) - Yarı Atiıın, .'JO ( A.A.) - D. N. B. crkfmı arA~'nda ıkı hm.:t•si top. 'xızı e\·ler ha ·.ıra ug~ranu tır. » 

l<'dir Filhak'k ·1 d 1 tl · · h • l b. · b.1 
.. :ıır ııarcJ, tte b.te bulunmıı.dığ'ı berJ,e· . · . . 1 o. mı wer ev ı> erı reşmi bir mcnb:ıdan bildirili. aJ.a:nsmm ususı mu la ırı ı.. 1antı yapılmıştır. . . . 1 J.oııdra, 30 ,tA . .A.) _ Jiava \'e 

dıplom3sı~ı Dul ... aristan dahilinde d d b ııln blldlğt bir şe.}dlr. 1 " yor: ırıyor: Bu top!arıtılar an :r nt' mıl- ı ·.i.ahili emni,·et nezarc:'tl<'rinin tcb 
Muhtemcld.r ki Türkiye de kcuıli- bazı eski husumetleri, a!;l>eri rüe- Almanyanm üc:üncü devletler. Bir aydanbcri Yuııanistan.da li nıüclafa;ı programım tatbik - ıiği: · • 

sanın hırslarını "'e ggP. denizine ı .. b t t 1 k t d'l · · 1 ·ı· t ' ı ·· 1 1 f k l \ sinin \'cnedU. sarayının Musollni ta· e munasc a ı, la yaya arşı c:'n cn~e ~ ı rı:ış o•an ngı ız ay 1 c muKel e yiikse • mnn"lr f,Xm ~1t.infcrit bir dü~man tayaresi, 
mahreç arzusunu bir entrika zemi- olan ittifak t;-ıahhüdü ile vnrecıle " b t t k ı h ı · · t' ı " · 1 b .. rafından yapılan valdln fçındc bulun. ni ittıhnz edebilirler. Mihver dev- mcş. . • rı •. er es >1ra ı mış. ~m~n ıepsı 113 ıra c e_mış er. .ugtm iiğleci<'n sonra, lngilterenin 

duğuna dıklmt etmi§ olsun. Böyle ise lc:'tlerinin gayesi, bitaraflığını mu- rut bulmaktadır. tır. . .. ı dır. . . ~ımal garbi mmtakasma\bornbalar 
şUph<'sız hl Tllrkiyc kı.>ndıslnc Jmı·şı hafazaya çalı'3an kral Boris'in ~ay· Yabancı gazetecilerin talebi .. VAtııın. 30 (.1 A.~ - Bugun '. Hararetle bahıs me,·;ı;uu c<l~l- ::tm1ştır. Birkaç ölü \C yaralı Tar-
ynpılmış ot:ın teahhUdun de Yunanıs- retlerini kırmağa matuf olabilir. üzerine, .Almanyanın bugünJ<ü ogleden !':Onl'a Atır..ıtdn hava ı mekte olan bu içtirr.a~ar 1ngıL dır. 
tana yapılan teabhiltıe aynı kıymette Bulgaristan hududunda ve şarki İtalyan - Yunan anlaşma1.lığı hiicumuna karşı alarm işar~ti : tereye:' yeni yardım tedbirleri .:;imdiye ı.:ıdar alınan raporlara 
olduğunu gorerck tedafll bir vauyet Trakyada çok kuvvetli mev?.i!ere .karşısındaki hattı hareketi, Al. v~ril~i~~r. Alarm, yarım saat ' a'ınacağı fıkrini doğurmakta- naza~n. b~gün yedi düşman tay· 
almıştır. Bu taarruzun Türldyede ya- mnlik olan Türklerin yeni bir va- man haricivesi tarafından bu. surmuştur. dır. yaresı tahrıp edilmiştir. Dört lngi-
pacag-1 aksUl!melleri şlmdıden takd r ziyet hasıl oluncnya kadar çok gün yukarıdaki müşahede ile FLORlNAYA DO(;~U 1LER. Maliye nazırı :Morgenthau. 1İt

0 

tayyare i kayıptır. 
trnek gU1:tUr. :Fakat az çok blr em· mühim bir mürakabe rolü ifa ede- tesbit edilmiştir. LEME TEŞEBB SLERİ konferanzhrın ikisine de riya. l.<>ndrn, 30 (A.A.) - Press Aa· 

niyetle !deha oıunabilır ki, Bulgaris- cf'klerinde IJÜphe yoktur. Bu mesele He alakadar olan Bclgrad, ."JO ( A.A.) - Höy- set etmiştir. sociation, dün !n~illere üzerinde 
tnndakl harp partisi Kral Borls!n al- He~ li 'l'<'l;.:rafıı ~iire... siyasi mahfiller, İtalyanın Yu- ter: A vultua gelen hava muharebelerine 
mış olduğ"u vaziyete rağmen Bulga- Diğer taraftan Deyli Telgraf nanistana vermiş olduğu nota. Bugün, Yunanistan, Yugoslav lmanya uzerıne İtalyan olduğu S3nılan bazı tayya-
ı istanı Cenubi :Mnkec!onyaya ve bil· gzetesl şunlan yazıyor: ya ve muhtelif yarı resmi ltal- ya ve Arnavutluk hudutlarının relerin iştiraki hakkında bazı t.as-
lı:ıssa S<':a.nik'e knrşı !UrUklıyccek o. Vazifemiz sarihtir. Bizler epey yan protestoları üzerine nazarı iltisak noktasını teşkil eden k 1 rihat vermektedir. ltırs:ı. Ttlrklye Yunanlstanı, arkasın- zaman evvel eğ<'r istik inli tehlike- dikkati celbctmekte<lirler. Prespa gölii mmtakasmda Göri. a 1 n ar Sahile yaklaşırken ~özcü kıtef.a· 
dan hanç ntcrmes!ne ml\nl olmalt Uzo- altına dUşerse Yunanista.nı mlidtı.· Bu nota, ve protestolara A tL ce istikametinden gelen top S<'S- rı tarnfından tesbit edilen bu tey· 
re hlm:ıyc Y.anatl.ıırı nıtrnıı. nıacaktır. fnA cdcc»ğlml:r.I. tanhhliL Ptmlııtlk. nıi. hükumetinin tt".k t.ar:ıflı olıı. !eri i itilmiı.;tir. (I:n..~ lıırafı 1 iııriılc) yareler, Don1l!!r tipinde iki motör 

l it 
._. d' b ! . G . Yin öğrenildiğıne gör , <'\' _ 1 .• b b d 

Genrral Metaksa a lmr.ı ngi ere c;un ı u mua\·enetin sırası .... el rak ngıltere'-·e müzahere t cL .öncede tahaşşiit etmiş bu_ . u om ar ıman tayyarelerino ben 
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t r da • 0 J 1 vclısi gece bildirilmis olandan 

... ra 
1 

e aısve t <sorçı ara ın n m~tir ve Yunanistana f'limizde 
0

• tiği şüpheye mahal bırakmıya. hınan talyanlarm. Florinaya • zemekt_? idi."~ Dornier'lcrdcn fnr-\erıımış ot11n temlruıt blltUn İngiltere lan her yardımı yapac:ağıınız da : cak bir tai·zd ··!';t ·ı . t· dogrv u daalardan bir ilerleme ayrıca bir düşman tayyaresi da ktm, govdesının <laha derin olması 
mparatol'luğunun aznıini ifade <"der. ı t v 1 . a go_ erı mı$ ır. "' ha düşürülmü~tür ki. bu ı:;uret. t k"l d 

.]..mdi mevzuu babsolan cey, müşterek t~ıkraflı~zda.n lehli~ olun:n.uştur. ts- Berlınde teyan ediliyor ki, yapmaya teşcbbiis ettikleri sa- eF ·ı c:' iyo~u . .Adedi dokuz olan 
bir dUşmann karşı mu~ac;elcdlr. Bu . ba ın. ne olacagını §ıdıdc>n kes- İtalyanın bu sahadaki aksülL rulmaktadır. le o gece diişiirülen düşman tay. bu tnyyarelerı, 60 Messerşmit Al -
nun için Yunanistnnın d.ıvası, 1ngn. tıreme:ıız. Bu ltalyan tt-şebbüsü, 1 meli, Almanya \'C 1talyanın Dün Florina Uzcrinde üç L yarele::-iniu sayısı üçe çıkmış- ma:- .avcı tayyar<'si ~~aye ctmc~
torcnln davasıdır. Ve İngiltere tara Almanyıını~ no.man:ı ada yaptıklll· ı1 müştereken !ngiltereye karşı talyan tayyaresi ucmuş, fakat tır. tc ıdı. B~v?nıpa !ngıliz avcılnn hu· Cından yapılmıg olan b\\tlln t<"ahhlltler rı ~arekeh ta~ııı. r>tmek .~urelilc, yaptıkları mücadelenin. bir saf- bomba atmamıştır.- I.1oıulta, SO ( A.A.) - İngiliz cum ettigı znman, Messerşmitlcr, 
t:ımamt>n yerine ı:- tlıııecek \'e Yuna- Ba.kanlarda bü' • . r·ıhııvvuller hu- ha~ından ve siyasi noktai Yağmur ve alçak bulutkr, bu hava nezaretinin öğleden sonra bu bon_1~ardıman. tayy~rc~<'rini hi. 
nlstana l•nbll olan her yardım yapı· s~le g~ti:ebilfr. rı 'ı:ıtana karşı 1 urdan da mihver siyaseti~f~ mm takada taarruz harekatına neş:et~iği. tebliğ: .. . . m~yc ıçın çok. §ıddetli hır surette lar~ktır. ' o.an hıssıyalın· . 'n Yugoslav Oir safhasından başka bir Fe\.' enaeJ olınaktadrr I .. a,1nn de hcsıf sıs ve dona musaıt şıd. mucade_le ctmışlcrdir. Bu çarpış -
Yunanıstnnn ilk ve en sarih imdat ya bitaraf kal::-ı ... wr gibi görü· , d •. 

1
d. :1 gvi:ecegıV· d 1 • ht° mi d • detli ha\·a şartlarına rağmen mada hır çok /•hnan tayvaresi dil· 

hava ve deniz vıı.sıtalnriylo oı~r. 1taı. nüyor. \iman tnzyıki Bulgaristan ı egı. , ır: . . v·ıd· c pcn: mu eme e. çarşamba -gecesi Almanya üze_ 1J~riilmüştür '"" dünkil A-lman za • 
;)anm Otırınte bo;'!"ıızı vasıtasıyle \'e iiz"rine dalııı kııvvetli >'maki b Sı}a.sı mal1fıllerde şu cıhet gı ır. i rinde geniş harekttt 'a ılrnı!'; yıatının 28 tayyareye baliğ olması· Arn::ıvutıuklıı. olan mUnakala.tı seri rnber bıtara'n •• ,. 

1 
'a' al e- de kaydedilmektedir ld, !tal. İlnlyanın falmldm''1rnnu bt~deı1iği 1 tır ' ) p ~ - ıuıı sebebini dn büyük mı'k . t b 

,. d' • h f 
1 

ır. o. ac:n a vaz yete 1 h k t' l . . .. •t . • ) as a u m~n'iknlclcr ır \C mu a 17.:l a tınn hfı.k 'm olabili 1t 1 t yan are e 1, ngıllcren,ın hiç umı nerr 1 .. a·ı . H Jııı.di~c teşkil et.miştir nlınm:uu n!sbcten kol.ı.ydır. ll\Jyıe ol· ka ..,... r . . a :\·an aarruzuna : işi olmadı~ı Akdeniz cahasm ı T.onılra, 30 C.\.ı\.) - llilytcrin ıne ıucum e ı mış, anı- lıfaıı<t ii ... ('ri11 : 
mnkla bNabcr bunları tanrruzdan b rşı • urk:yeı.: r. lakn·ıına gelince 1 <lak: sic;t~mini . b'İh .,. l . diplomatik muhabiri hildiriy. r· burg, Stcrkrade ve :Magdeburg (A A ) "' .. de bır malı al, 30 
masun nddctınrt;·e de imkO.n yokt'.lr. ı: pek sarihtir Til•·kiyr. ttalyan gi't;.r nir h k'~.e 1 assa 11 • Yunanistnn __ Arnnvutlu~ · 1 ela petrol tesisatında yangınlar A · - Stefani bildiriyor: 
Sonra gge deniz! gözonUne gelir. Eğer 1 .arruzunu püskür~mcı.. için Yun'l. fü;lc~i~i ~ih ai ı ı ":ta me-fnız dudund:ı askel'i inkiş~flar f'ok 1.~: ç:ıkarılmıştır. h \~cı tayyare_leri refakatinde 
ltalya Yunanlstanı şa,.kt Akdcnızdc ~:'\t~na muavenC'tlr. mlikellef rle- 1 k a sure e ortadan vaş bir s·ırelte ilerlı'Mel;t~·dir. lıe- Brcmcn, Vilhelmshn ven, Den. are et eden hır İtalyan bom. 1n~liz ı,uV\ctıerlne karşı kendi mev- gıldır. Bunn rrığm<''l ltaı_,·aıı hmı· aldıracaktır. ·· helc1er, Yn1uiden .. l<..,lessin2'tıe ve 1 b .• ~rdımc.'1 tayyaresi grupu, du"n "'' 1 1 d -·---- nuz hiç bir yıldırım harbi taktj0.Yi ~ - 1 , 
, 1

1 
nnl kuvv<'tlendlrmck için bir vası· :ırın nTI <:Pl<inmc:'ktP pek haklıdır Osterde harp limanlarile bu iL ı og ccıcn sonra. ~ündüz ilk defa 

b ti b 
Tll Eo- d • emaresi m,..vcut değildir. Yunan 1 ~ 

ta addediyorsa ve u sure e <'~ r- . ~0e . enizi sahilindekt arazi ltalyan Yunanistanın Moskova mukavemeti mükemnı<'ld·r. ımanlarda bulunan ha\·utlar 
0 

arak, düşmanın hava müdafaa 
k yt> h"ın Suriyeyc karrı yenJ ~ır taz· Jqg'l!ı altına dilşccelc olursa Türki- .Muhtemeldir ki, Yunanislanm 'bombardıman edilmiştir. barajlarını geçerek merke1.i 
~.1 ' <'aErelcri arıyor1 s~loYnun blltudn 

1
alfl- Yf'nın siyasi ve iktısadi menfaat- sefirinin ziyareti hitla tehditle müterafık m.~n"\'ı· taz· Başka tayyarelerimiz Alman. lngilterede kendisine verilen he-

"nsı .gc d ntzlnc e~ unan a ::ı arı. lerine karşı bir tehlike tPşkil ede- '1 " ~, d fi na t \'eccUh eder. :Cğcr ltal.}a bu r..· ceğıne f)Üphe yoktur ı oskoua, SO ( A.A.) - Yuna- yi~e mutavaat edece{;ini, ltnlya ü- yada ve Alman işgali altında c .. ere \•armış Ye neticeleri 
dalardıı. d kiş tutnmya muvl\ffnl': olur· H . . .. · r,i3tanın .'.\loskova el~isi Dia. mıt etrnt'ktedir. bulunan arazideki demiryolları-' muşahde edilen müessir boll1-
sa ıumdi elındc b·ııunı.n Dodekancs b us tchlıkesı hupbem kalmakta maodopulo!'I, dün öğleden sonra Almım <'lçisinin Atlnada lcalma· m. tayyare' meydanlarını, pro. bardımanlar yapmıştır. 
nd"llarlyle bir ırtıhcıt peyt.?n etmek \•e c~dc~ı:rndır. hariciye komiserliğine giderek ı-ıı, mihver şı>rikler:nin hidfı ucuza jektör gruplarını ve tayyare da. Fena hava ~eraitine rağmen, 
Sıırlyeye dogrıı k ndine bir ! 0 1 aç- ki· 1arıh o~a~1 lılr. nokta da şudur ba~mua;-in Viçinsk! ile görüş. bir znfer eld<ı etmek ilmi.üni gU~- fi batarya me\·zilerini bom bar. İ!alyan hava grupları, kc:'ndilo-
mnlt ç:ı.ıe ıuı t mın cdebilır. Fakat I~s.c;olını ~~tı bir netice r.lde 1 mü~tür. tüklerini teyit eder gibidir. clıman etmişlerdir. rıne verilen vazifevi mükem 
adaların ı.ı;-all hava bo'llb:ırdrmanı ı' e.~ek gnycsını takip erlerse hü· o--- S:lhll bopınr:ı ilNlcnH· JıurP',r.tlcri lnr~iliz tnyyarelerinden mel ifa etmişlerdir: Ta'-ryarele: 
,.e btınl!lra Jmr;ıt elde ltO.fl tlrrecede tun 1talyıı donnnmasiln müdahalp - ikisi J ha·.r. mUdn!na \'n·:.ıı.Jnıının r~t{danr . rt.nıek zaruretinde kalncaktır. . Mctaksa~ın orduya J.oııılra, 30 (.\.A.) - Itö.,·tcr: fü:~c;fü1e clönmemistir. rin l1cpsi lislerinc dön.müştür. 
<lolayıslylc mUşkUl bir amclıyedir. I ------ emriycvmisı" Londra rali'ı.lıiyettnr ns!tC'rl mnh 
Ya'nız deniz Mklmiyetınl elde tutan I Fransız gazeteleri fil!Pr!nin nldığ'ı ı:on maliımatn göre 

Ortaokul ve liselere 
alınacak meccani 

leyli talebeler 

malıfillcriııce tekzip cd'lmnktcdir 

İngılt.cre ıç,n \azi.rct bunun nkıı'.ncdlr. 
1 

d" k' Atina, 30 ( A.ı1.) - Atina ı\- ııimdiye kadar ltnlyanlarm Yunnn· 
ıunantstanın zayıf noktası ba\'a ıyor ı jan~ı bildiriyor: lılara kar:;ı yaptıkları başlıl'n hü-

kuv\• tlcrinin frl>danından ileri gell. \ Ha bi y Ba~\'ekil l\letakc;as dün gece or- cum Konistol'dan itibaren sahil 
:ıor. ltalya bomb!lrdıman tayya~elerl . r unan duya c;önderdiği bir emri re,·mide bo~·unca olmuştur. 1talyanlann bu-
tlah~ şimdiden Mora. yarım acıasını 1 8 Vekili 1 t :-elamlarını bildirdikten sonra bil. rada iki fırka kullandıklan zannc· 
nsıl Yunanlstandan ayıran Korcnt 

1 
S edl ha,,~a demiştir ki: dilmektedi:-. Rahilde bulunan Y°u-

l.analı Uzerind ki lwprUyU berhava Ccncı:re, 30 (AA) 1 _ Çelik göğüslerimizin mukad- nan ileri karakollan c\·velden <;e-
ctMt>~e teş bbUs etmişlerdir. Y~nan nin hU">ll'İ muh b:. ·b.

1
-:- . D.N.B. d v kilmiş bulunu\.·orlarJı. Alınan hn-

f k 1 
a ırı ı dırı,·or· e' topragımızı \ e vatanın ~ere fi- ,, donanması kUçUktUr, a ·e.t mu tem· ı Fransanın ak-: • . · •w • b<'re göre. dün ö~leyc kndar 1tnl· 

mel bir müdafaa sıl~hı teşkil eder. 1 u J ·ıtar ..• ~m ga:r:etelerı, ı\\. ni müdafaa ettıgı bu günun ak~a. l , . 
Yunnn b:ı.hriyclllcrinin meziyetleri do r pa ' ~ı uzerılY.fen lngiliz nü- mında size en candan selamlarımı yanların huduttan :ı.lmınen sekiz 
herkesin tasdiki altındaGır. Yunan as· fuzuııun kaldınlrn:ı"'ı hu usunda bildiriyorum. Kralından ba51ıya- k~o~etre . m<'sa~cdc l~il:ıs.tonis'e 
kcrlerl ise bilhassa J,endllcrlnln dn"'l· j Y~na~ı ~ l taly~n ihtilafının ehem· rak en küçük \'atanclac;a kadar hu- g ... lmışlerdır. ltal~ anlar şımdıye ka-
nık ve mUşkUI nnavııttını:ırını mUd:ı.· ' mıyetı_nı .t~baruz ettiriyorlar. tü Yunanlılar ruhari' beraber ol-' dar zııhlı fırka kuHanmarnııılal'dır. 
fan. ettikleri vakit cidden mUkcmmci 1 Parıs.:SOır gazete 1, harb·ı \'unan nkl ' (t ' h ı · t ı 't ı· l 1tnlyanlnrm, <'Vvclden hazırlanan ma a ı ı ar 11-::e meı< e{ ır er. . .. . n~'<erlerdlr ı kı· 1 1• ( ' eneral l\I .. .. .. . . k' .. 1 . . . mE.'vzılerlc hcnuz ter.ıssa gırmndı'k-
, hald. 

1 1 
t r· )(IŞ\'t' ' et:ıksasın j.;;te- Duşunu) oı uz ı sız er de tarı hın lnn· tnllmin c'dilmektedı'r ~· 

Her c Akdeıılzdeki ng ı ere ı · <liğini yazarak mesuliyet" '" - k h ] 8 ~· 
l<>s ı .Yunnn mlldnfaaaının slkletl.ndcn ba5veki!incle olduğunu k ı~d ı una~ ~~raton l ·a :am~n ~r:ııa,I . 1 211 ('ep!ıC'nin sair krsnnlar;nda me • 
k :ıdıne dUşcn hlııs<'yt ı;Uphesız UstU- ı . a) etmek- . afı:al.mhan a;m.'l 'k: ha lll >ır ço ( selii l\'~kavij~. ve ı.~ıoıinada ~·alnız 
ne atacak ve 1nglliz tayyarelerinin ro· 1 tedır. . ıa c, ı arp.erın a ramanlarına münff'rıt musadeınel 1 · 
JJ belki bundan da dnha bayati bir Yunanı tanın kom~uları olan tahsi" etmı~ olduğu sayfa!ara ken. ftalvanlvrm Korfuva ~r 0 

mu.htur. 
e~emmiyet kesbodecektır. 1 Bulgaristan. Roma~ya \ 'C Yugos- di i minizi altın harflerle yazdır· l'ltıklerin" da.ir ola~ı h ~\'Ve:': 1

• raç 
T:ı~mMn cllplonll\tlk mulmrrirl la\) a gibi devletlerı n hilafına ola_ mak gibi yuksck bir talihe mazhar dilmemiştir. J(orfu v a c;\~j,tl c· 

~azl)·or rak Yunanic;tan ba~vekili hu~ün oluyo:sunuz. Kollarınız daha gti- giliz kıtaatı bulunm .. ~;.' ~ '.~ n-
Diğer taraftan Taymlsin diplomatik lngilterenin faal yardımına gÜ\e- zel, daha parlak bir Yunanistan rette beynn edilebT. ıgı .arı su-

muhebiri de §Unları yazıyor: nıvor. vu.·.·cu .. da g_.etirecek \'(' bu eserinizle • TekıJıı'ı~rr. 
::..renner mUllıkatındıı diktntorlerin ·A,·m gazetede Fernand Laurent b 1 1 t 1 ... ittıh:ı.:.r: ettikleri karara dair yaktn va· , utun ~ u~yaya .ı ş.ıklar sar;aca ( ır. • .oma, :;o (A.A.) - D.N.B. : a-

k.lte gelen haberler Jnglltcre hUkfı- şoyle yazıyor: Medenı dunya sızı seyre?ıyo:· ~~ Jans~ın. fıusu"'i muhabiri bildiriyor: 
metini, Yunan lstllı'!Jıını mUmkUn bir lngilterenin ı\ \'J"upa kıt asından harpte yalnız. kalmı):cı.c~~ınıza sızı ~elanık, lforfu vo ı;ıair Yurnn lıs· 
Mdiae olarak tel&.kklye hazırlamış kati olarak kornlma I Ye hunun katıye~le. temın edebılı~ım._. ı~:~n ;:: 1ngiJ;z kuvvetleri ihraç edil 
bulunmaktadır. Bunun lçin !talya tıı.· için de elinden Akdcnizin kilitleri· Hen \ unan askcrlerı, duşm:ım. digın(' ve bu kuvvetlerin Arnavut· 
, rru7. hnbcrl Londracl:.ı biç bir hayret ni koparmak p!:inının metod dai- n~zı ces:ır.etiniz \'C ~ı.nl1!1az a.ımi - ı lukta ilerlediklerine ve Arnavut _ 
uyandırmamış ve harp kabinesi der· re,,::- 1e inki~fırıa şahit olmakta. nızle e~ını~. !-"fer stzır.dı r. Şan Ye lukta ihtilal çıktığına dair doll\ 
lıal toplo.narak Yunanlstanın imdadı· yız. ~ere{ sızc ınlızar ctınektedır. şan haberler s~lıihiyettar 1talynn 

r.oma, 30 • (.\.ı\. ) _ D.X.E.: · 

ı nomadaki Yunan Plçisi Politis 
tnl~·a h''k ' . ' u tımelinden pasaportunu 

ıs.~emiFtir. nomada öğrenildiğine 
g?.re_ bu \•aziyct karşısında İtalya 
hukumeti diplomasi teamülüne uy· 
P,'un olarak iki elçilik memurlarının 
·nübıdE>lesine tC\'<'Ssül edecektir 

Sofya gazetelerinin. 

8of~·a, 
diriyor: 

neşriyatı 
30 (ı\.A.) - D.N.B. bil-

ı latbuat, kralın sobranyadn söy
led iği nııtku milttrfikan tasvip et· 
mektcclir. Gazeteler. lır>r şeyden 
<'VVl.'I nutukta dış ~iyaset hakkın· 
daki b<'yanatı ve bu arada mihver 
devletleri fikrine iştiraki bahis 
mevzu etmektedir. 

Hükumf't g-azetcsi olan "Dnes" 
mih\'cr dC'\"letıerile Bulgaristnn n
rasınd:ıki raınimi ve bozulmaz dost 
Juk gittikçe daha müsbet bir sekil 
:ılmnkt:ıdır. Esasen Bulgar dış .siya
seti şimdiye kadar do.Ynı bir isti· 

• b 

kamet takıp etmiştir vo etmekte 
de\•am edecektir d(>mektedir. 
Akşam gazetelerinden Mir, kra

lın açılış nutkunun tesadüf et tığl 
tarihi frnı tebarUz rt tlrml'kte ve 
bütün rnilletin hu nutkıı tasvip et
tJğirre işaret eylemektedir. 

Orta okul \'e liselere alman 
leyli meccani talebelerin isimle. 
ri ilan edilmiştir: 

lstanbul kız lisesi: Vildan 
Hattatoğlu, Süzan yemen, Ca
hidc Akdcre, Nebahat Sessiz 
Gülsüm Çeliker, Muammer Gi ~ 
rit, Türkan Soral, Raye2'fın Ba
tur, İsmet Gövel, Ay.; Gür. 
men, Yaşar Dinçe}, ?\ermin ı.K1-
hç, Yezdan Dni, Melahat Aydın, 
Süzan Özüdoğnı, Ha)Tiye, Fet. 
hi 'rokan, :B'e\'Ziye Batu, Sabri. 
ye Knrbalkruı, Mualla Ergene. 

lstaııbul kız orta okulu: Ru. 
hi Kaleli, Semih Tulpar, Doğan 
'1kcr, Abdullah Yılmaz, Sabah 
Yiğit. Refik Çelik, Rıza. Koas 
Şükrü Bıçakçı, Hasan Bora ' 
'\refik Kalkan. Ncjat Paker, E
min Heral. Hüseyin Yoldaş, Tal 
ha Serhatlı, Sedat Önaldı Ne.. 
jat tn11tank, Cihat Kara: Yu
suf Scr~~aş. Mehmet Coşkuner, 
İlyas Sılan. Seyfi Aruğ, Hal. 
dun Özkardes, Ali Rıza Ölcay
ta., Enver Yassı, Muzaffer ö. 
zcrgün. 
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CıA YUIUF ı ... • -------
'(az an. tSKlNDERJ.5ERTELll 31.10.940 Per§embe 

ag manalılJa qol 
8.00: Program ve memlekıt aat 

ayan, 8.03: Mtı.zfk: Hattı program 
tPI.> s.16: Ajans haberleri, s.ao: MU· 
ztk programmm devamı, (Pl.) 8.00/ 
9.00: Ev kadml - Konll§ma. 12.30: 

Dünkü maçla 
Program vı memleket aaat ayarı. 
ı2.33· MUzlk. 12.60: Ajana tuıberlert. 
18.05: MUzlk, 18.20/H.00: MUtık: Ka· 
rışık program (Pl.) 18.00: Program 
ve memleket 113at ayan, 18.03: MU 
zik: Rndyo caz orkeatraaı, Clbrahlm 
özgür idaresinde), 18.40: Müzik, 19.16 
MUııtk: Çigan havalan (Pl.) 19.30: 

renerbahçe- Galatasaray 3-3. 
berabere kaldılar 

-49-
Matbuat Takımı Fener Tek ütlerini 1 • O yen(:li 

Yusufun biribirine kilitlenen 
ençelerinı açmak mUmküfi o. 
amadı. UstUste yerde yatıror-

• ardı. Haymanalı ikide bırde 
göğsti.nü toprağa eğerek, Yus11-
fun ellerini sürtüp kanabyor, 
akat, bu müthiş boyunduruk· 
n omuzlarını kurtaramıyor. 

- Pes .. pes.. ./ 
Yusuf, Haymanalıya 8yle 

kUndeye getirmiş, öyle ezmeğe 
başlamıştı ki. . 

Bu sırada Nedim Bey: 
- Pes diyor yahu... Bırak. 

sona.. 
Diye bağırmamış olsa) dı, 

Yusuf hasmının sırtını yere ge. 
u. • d t't. tirmcden bırakmıyacaktı. 
Seyirciler heyecan ıçin e 1 Yusuf göğiıimU şi ircrek a... 
şirken, arkadan bir boğuk yağa kalktı. Seyirciler: 
s yükseldi: y uf hl" n Ya - Ha Yusufum .. Koca anıla. - Yaşa us pe ıva .. -

nım .. göreyim seni! Şu aygı:a şa koca arslan .. ! 
haddini bildir; Haymn.ıuıya don Diye b:ığırışırken, ön ss.ftn 
düğü zaman, Koca y~ufun ı~a· dw·anlardali birkaç kişi, gözle. 
sıl bir pehlivan oldugunu köy. rini açarak: 

- Görmüvor musunuz be, lülere anlatsın. " ~ nd 
Bu sözler Yusufun hiç de dediler, Hayma..oıalmın agz:ı an 

hoşuna gitmemişti. O, halkın kan akıyor. 
kendisine ka,..,,1 gösterdiği he. Yer sahipleri koştular_. Ha.y 

·~ · t manalı hakikaten bltkın bir 

Memleket eaat aynn, ve ajana haber. 
ıerl, 19.415: M!lzlk: Fasıl heyeti, ::0.115 
Radyo gıızeteırl. 20.45: MUuk: sevil 
mi~ parçalar, 21 00: MUzl..: Dln!ey.rl 
lstoklcrl, :!J.30. Kor:upruı (Sıhhat ııt!· 

ıı tı, 21.'15: Mtızlk: Radyo Ot!ıcatrnsı 
22.30: Memlekr s:ıat ııyıı.n, Ajııu 

lıab~rlerl, 22 45. MU lir: Cıızbana (PJ 
23.2!5 ., .ao: Yıırınkl p ogrıuu " kı 
panl§. 

1.11.940 Cuma 

Satıcı - Empermoabl;min su 

geçirdiı;ine emin olmak isterse
!liz buyurun duşun altına! 

- ltalya.n lrnrikatiüiı -

Diinkü Galatasaray • Fener maçmôan iki görün~ 
yecnn ve alakayı biiyiik bır e. halde idi. Yerden bir türIU dav. 
vazula karşılar, daha fazlasına ramp kallıamıyordu. Gırtlağı 
da canı sıkılırdı. AÇIK GÖZ 

Servet Bey, yanmdllki harem o kndar zora gelmişti ki, gUre~ 
ağasına döndü: bir kaç saniye daha devam. et. 

_ Şimdi ne dersin bakalım? seydi, Haymana aygtn belkı de 
mı& eski fikirde misin? boğulacaktı. 

Ara.bm gözleri Ifiılda.mnğa bat Şimdi hcr!<eG Haymanahya 
ladı: acıyordu. 

- Galiba berabere kal ra.k • - lyi ki pes demişsin, diyor-
lar, beyim! Biraz önce fı riI!l lardı, yoksa boğulacclrtm ! 
başka idi. Haym!nalı, Yu tfu, Haymanalmm yüzüne su ser. 
yeneeektir, dlvordum. Şimd' be. plyorlar ve göğsllnU oğuaturu. 
rabere kalacnidarmı tabın ·n e. yorlardr. 
diyorum. Haymanalmm yüzü mosmor 

Servet Bey. manalı bir gü. olmuş, bajına. kıı.n toplanmı!jt:L 
lüşle başını salladı: Böyle cüsseli bir adam bu ka. 

- Şu em llmyı bozar mrı.mtd 

- On tane bes liralık versem 
lur mu! 

- Bir tane :fUz Jlralık verse. 

Perşembe Cuma 
30 ı. T eş. 31 1. T eş. 

. ~wnhuriyet Bayramı tatilinden 
ıstıfad~ edilerek dün de şehrimizde 
muhtelıf spor hareketleri yapılmış.. 
tır. Fener Stadında Galatasaray
Fenerbahçe, Matbuat Takımı
Fenerbahçe Tekaütleri, Fcncrbah
çe B - Bakırköy Barutgilcil ta. 
kımlan husust birer karşılaşma 
yapmışlar, Bebekte Galatasaray 
yüzücüleri arasında 800 metre üze.. 
rinden bir mukavemet yarışı ya. 
pılmış ve Beyoğlu halkevinde de 
Türkiye Grekoromen güreş birin-
ciliklerine başlanmıştır. • 

- Hele hele, bira.z daha ha· dar zora gelirse, elbette onu Barutgü.cü • Fn.bahçe B 
kik ti gönneğe çalışın bnkn. Yusufun bileklerinden önce kan 
lnn! Deminki fikrinden nasıl boğacaktı. Va.klt.ıer vaaau itaat Vuau Er.aa• Fener Stadında günün ilk müsa. 

Rama.zan 29, Şevva.i: 1 
Rıur: 1'79 Bızır: 180 

va.zgeçtfnse, bu kanaatini de, Haymanalı son daldknya ka- ~~~:: 6.so u2 e.sı ı.u bakası Barutgücli-Fener B. ta. 
öyle deg~i~ı .......... ,..ır .. in! Ya.nl onla.. da.r tahammül etmiş, nAa deme.. s·ınema V8 tıyatr Olar kımlan arasında yapılmıetır. lyi 

ı?l.il.,~ lıh 1 ,..~ 04-Je ve hlll<irn bir oyun oynıyan Barut-
nn berabere kalmıyaca.,,~ § mek çin biltün kudretini Bar- .tklndl güçlüler birinci devreyi 3-I galip 
clJden nnlamalısm! fetm!_ş, fakat Yusufun boyun. Şehir Tiyatrosu Akp.m bitinniş~erdir. 

Servet Bey, ağa.Sile konuşur. durugundan kurtulamıyacağı- Vat-81 İkinci devrede Fenerliler daha 
ken, birdenbire acı bir ses du- nı ve biraz daha tahammül ŞEH1R TlYATROSU lmmk düzgün bir oyun oynamışlarsa da 
yuldu. Kudurmuş bir sırtlanın gösterirse boğulacağını anla. Tcpcba§ı Dram kısmı ancak ı gol rıkarabilmic.ler ve 
boguw k boğuk ulumasını andı. vmca.•, B gU S'"'t 20 80 "'" :r "' 

11.68 uo 11..M 1.51 
H .. 48 9.41 14.4'1 •.•ı 
1'1.0'1 1%.00 17.06 lJ.00 
18.41 1.1% 18.31 ı.ss 

4.50 11.42 f.61 11.ü 

sabakasına geldiği vakit bUtiin • 
yircilerin gözleri stadın çıkış ka. 
pısma dikilıni§ti. Nihayet me;.bur 
yenilmez Matbuat Takımı ile Fe
ner Tekaütleri gözüktüğü :zamaıı 
sahayı rnüthis bir alkış tufanı 
kapladı. Çoğu kırkını geçıni , gô
bek salmıs bu eski futbolcuların 
ne netice alacaklan merakla bek. 
leni yordu. 

Nihayet Futbol AJanı Ha~n 
Kfunil Sporelin hakemllI,ri altında 
oyuna başlandı. iki taraf da duşu
yor, kalkıyor ve bütün seyircileıı 
kahkahalara boğU}'orlardr. Biriı cı 
devrenin ortalarına doğru bir l,..ır
gaşalık esnasında Matbuat T21m:n 
blr gol çıkardı ve dc.,·re netice d<>· 
ğişmcden 1-0 Mathuat tal,m . 
lehine bitti. 

İkinci devrede de her ıki t: " n. 
butün çahsmalanna rağme:ı gol 
çıkaramadılar ve müsabakayı l-0 
Matbuat Takımı k~zan:ırak fut· 
balda ne müthiş b r varlık oldu. 
ğlmu bir daha isbat etti. , ~· u n .... · = ma 3-2 Barutgücüniin gpı..ru. 

ran bU aea. Ba.ymanglmm ee- - Blç olııuwıa canımı Jrur. ntn ANA s1yfe bitmistir. 
aJydJ. taraymı_, • • • Beyoğlu Halk Sinemaaı Fenerb hçe • G.S .. 

Yusuf birdenbire aya~ kalk.. Diyerek ı>e.s demişti. btıklM caddesi K~ı lJd Mıymt mm, net bUytı"k plıMll' Matbuat Takımı. Fener Günün bu en m{lhfm mıi,aba-
:mış v Haymanalı doğrulduğu Yusuf bir kenn.rda silinip gi. kı mı: GUndtu 

1
" de: birden: 1 _ Ehllsallb Mubaftbele.rt, Tel,. u'"tler·ı kasının oynanacaAı sa~te kadar 

zaman onu tekrar altına ala- yinirken, mlişterilcr dağılıyor- ÇOOUK OYUNU .. hafta arası oJmac:ınn ragmen sta<lı 
ra.k, bu sefer göz ~adan du. (Deı•amr t•ar> Akşnm ıo.so da: DADJ ! - Şikago yanıyor. Sıra ~ilnün bu en eğlenceli mü- , dört bine yakın bir kalabalık <iol-
ezmeğe başlrunıştL ı ı•m.a;am:mı _____ iiiııi----~-~..--~~,-,----------.------İ!İllİİiİİ&::İimİilİıllİıİllİ-'i durmujtu. Hakem Hüseyinin ida. 

yo~~Bey,içln ~ grun.. Küçük Hikaye: Vallah bıllaAh yok '~~i:ı~0~~~~kibl:adı~ı::r:k;;~~ 
HarematasJ g&lerlnl hayret. , 7' tılar: le llÇmL~I. 
Seyfrcııertn lıeyeeanr, dakL 

kalar geçtikçe artıyordu. 
Nedim Bey, gilre§in biraz da.· 

ha uzamasını hettA berabere 
kalmasını i tlyordu. Güreş be. 
rabere kalırsa, belki ertesi gün 
bi; güreş daha yapmak müm. 
kün olııca.ktı. 

Nedim Bey bir aralık pehll. 
Vanlann yanına sokuldu: 

- Arnnn arslnnla.nm, bera
bere kaim da, güreşe yarın da 
devam edelim. 

Diye fısıldadı. Fakat, Yusuf, 
eline geçirdiği fırsatı kaybet. 
Jnek niyetinde değildi. 

O zaten erte5i giin tekrar 
~len:ıiyecekti. O gece Beykoza 
gıdecekti. 

Rayınnnaır bir mengenenin 
arasına eıkıs{nış gibi eziliyor, 
kıvranıyor, ve nra eıra boğuk 
e:sile acı acı homurdanıyor, ne 
Söylediği belli olmuyordu. 

Seyircilerden biri: 
d' - Haymanahya yol görün. 
il .. 

Diye bağırmıştı. 
1'iedirn Bey, bu sesin geldiği 

tarafa ba.şmı çevirdi: 

11 - Çeneni tut, arkadaş! Peb.. 
"anlarla gUreş arasında şaka 

Yapılmaz.. 
Bayram münasebetile çadıra 

giren çocuklar: 
. - Biz para verdik. Bedava 

gınnedik Ya buraya! Söz söyle
rnek Yasnk ını? 
Di~ söyleniyordu 
Seyirciler nraeında oturan 

Bandırmnlı HUseyinin sabn tU.. 
kenmişti. 

:n· - Çoeuklar, sesinizi kesin 
l' ız de para verdik. GilrilltU di~ 
'"erek dC'rrlllz. Gilreıı ~Yt'ede c , z. • 

D bn ~ırdı. Nedim Bey: 
- ~'ffny Allah razı olsun, d • 

dı, ao·zmı öpevım. GUrUltUnün 
• r'l.sı dPğil. 

Otu;ı;. h<'~ tlJtkika tiren bu 
~~r un~ ve ezi i b<>f,uıpnadan 1 
~ nk • Ravnı11n 'ınrn tekrar bo
gu sesi duyuldu: 

(J>ilnkU sayıdan devam) 

Yani, 1Af aramızda, bir votka dlllıa alıp lyfce snar mısm 
diyordu. .• 

Vologdada işlerimiz hiç de fena gitmedi. Nikola Nikolayeo 
viçi meyhanede eker ekmez istasyonda aldık ııoluğu. 

Doğrusu 11oğuk bir gündü. Buzların çözülme mevsJnıhıde 
tesadüf edllmlyen bir gUn. Derimiz bir a.yı bahğmm derlai ka.
dnr aertleşml.eti. Fakat Vo1ogdadan kaçabilmek için de her oey 
hazırdı. Hem.en, üstü kapalı ve madeni vagonlardan birine tıkıldık.. 

Rusyada bu madeni vagonlardan blr çok vardır. Arasrra 
!Apon geyikleri, bazı kereler de benzin varilleri, yahut mahpus· 
la.r bu ÇC§lt vagonlarla nakledilir. Çok defalar da zengin ve ya· 
hancı ö!Ulerine tahsle olunurlar. Üzerlerinde hiç bir delik ve 
pencere göremezsiniz! .. Sadece, vagonun yukammda kUçllk b1r 
bava menfezi vardır; bir ikJ yerinde de çakı ne oyulınu§ bir gfüı 

u:u kad r delikler •. BüUlıı dtşansı, bu kU~lik delikle sizi temas 

haline getirerek coğrafi vaziyetin.izi anlatmaya çall§ır ••• 

Trenin hareketine yarım saat vardı. fstasyon çuvallar, pa· 
ketler ve zahire ile dolu fdl. lliç bir kimse, ne bir işaret menıu• 
ru, ne bir gar dö fren madent vagona kaşla göz arasmda tıkıl· 
dığımızı farkebnemiştl. Fakat birdenbire, nasıl olduğunu bil' de 
e.nlıyamo.dık: Vologda köyliilerindeıı 1.ıir kam \'turona dohıı • 
ğirtWer: "\'.-. • ' · 

_ Burada adamlar var. Burada adamlar var! diye Derli· 
yorlardı. İçlerinden biri.: Yok cannn bir ölU olacak! diye orta-.• 
yıı bir lAf attı ise de bir kaçıUstümUze doğru tırmanmaya ve , . 
tepedeki hava deliklerine göz uydurarak kulaklnrı ile de tı;erl• 
)i dinlemeye başlamıştı. Sonra aynı sesler vagonun içinde du:._ 
yuldu: 

- Evet, adamlar •• Hem de nah, allrll !. 

Yazan: Kenan Hulusi 
mtltrP-ze ,zinslz Petersburga gidiyor. Hey Nikola dayı, Nlkola 
Nikolayeviç... Bağır u komlaere be! .• 

Aynı dakika, Uç köylü, aya.klan kıçlarI.!!_a değerek istasyon 
knrakoluna doğru k03DJ&ya batladılar, -

t§te ben, söylodiklerimI~ bu sırada ak1ctlim. Araadaaımı 
f3yle bir yana iterek eahanlıga doğru başuıu uzattım: 

- Demek, dedim; P.eteraburga bizi btrnkmıyonrunuz ha! 

Elleri arkıısmda, vagon boyunca bir ll§ağı bir ı.rukan dola
t;ruı adam başını bUe çevirmedi: 

- lyi, dedim; eh, haydi cevap verin şlmdt ! Bu trene yük· 
ledlğin.lz çuvala.rdan kmllann haberi var m.t ! 

Birdenbire y\11 gen d0ııd'1, Ben 8Özilme da.ha elddotle de
vam ettim: 

- Biltun bn çuvatlo.n ktzıllal'dan kaçnılıf;mm bUlycıros. 
Dnn aqam Totmadan ıeçt.iiWzi, nah, biz de gözlerimizle &ör 
dük. 

Rua köylilleıi tubafttr. Bir defa kabahatleri auratlanna 
vurulunca, bUytlk bir aaflıklıl ve_ hiç btr pitin dUııilnmeye vakit 
kalmakawn her şeyi hemen açıga vuruverirler; 

'- Tuh ı diye yere tUkilrdU: Yakalandık, 
Sahanlığa doğru bir admı attı: 

- İyi öyle ise, dedi. Şbndl anlaştık arka~a!I Sonra R.~ 'kal
maktan korkuyoruz. Ne yapalım! Hey, ~ikola dayı, Nl.kola NI: 
kolayeviç ! Gtıriye dön; geriye dön. •• 1 - ' • • 

Kapıyı kapadık: ve ilk 1eftrten klSylUnUn krzıl komisere 
ııı.ber verdiğini blldl~ içhı. tnadezıt vagonun ince bir brga.k

Al oyulmuş tek boşluğuna fl'zlerfrrıbı koYarak neticeyi bekledik .. 
Komiser kO§a kop. &eldL D11&nda k laıılan ~ltıy 

duk Evvel! köylü: onuşu. - r.,2.r-
~. 

BUtün planlarımız altust oluyordu. Birimiz arka sahanlığın 
kapısını açtık: 

- Varsa, var! .. dedik. Petersburga gidiyoruz; işte .• 
- Öyle ise görelim k3ğrtlarmrzı. Kızıllarm mtisadesi olma· 

dnn şuradan euraya gidemezalnlı siz! .. 

lonra. birdenbire geri döndil: 
- füzıllara haber verin; kızıJlnra hnb~r verin! diye ba· 

ıhrdı. J{omiser ıstnsyon karakolunda olacak, Totmadan gelen 

--

_ Bir yanlışlık oTmuı: deilf y,.~~>e -.c. 
.., ....... , ll•mse vol( r ' 

Sonra Nikola Nikolayevlç l&lJan. ea.ıı--- • · 
kladı • -aa geldi. Vagonu b1r 

defa yumru • 

_Yok; dedi; yeybobu n1~90 11tyet "'-"--bu nı •i"et 
ri d - dn .,.___ ~-.Z.'-.Tuu ~\"() D,:.r. ~ Komiser ge on "" ... .n:u kalktı -

1ld gtın .sonra p tersburga geldik. Rrhtnnda btzi bir A 1ml}n 
vapuru bcklıyordu. Sene 1918 idi ... 

FENERBAHÇE. 

Nuri - Muza/f~. Orlıatı -
Omer, Esat, Lebip - Küçült Fik
ret, Yaşar, Mılih, Niyazi, Basri. 

GALATASARAY: 
Hııır - Faruk, Salim - Mu. 

sa, Halil, E~falc - Haltln, SaM· 
hallin, Gllndü.ı, Buduri, Rtctp. 

Oyuna GalatasarayWar ba~ladı
lar. Müsabaka mütevazin ve :ıürat. 
li oluyor. F~erliler mütemadiyen 
~ağdan işliyorlar. iki taraf da bir
birleri için tehlikeli oluyorlar, fa. 
kat gol çıknrarnıyorlar. Nihayet 
12 inci dakikada Galatasaray aley. 
hinde verilen bir frikiRf Esat çok 
ustalıklı ve ada bir vuru~la nrı -
kınnızt ağlanna taktı ve Fenerlı
ler birinci gollerini bu eekilde kn. 
zarum3 oldular. Bu golden oonra 
Galatasaraylıları Fener kale ı o. 
nünde görüyoruz. Fakat gol çıka
ramamakta bütün forlar birbirle. 
riyle rekabete giri~e]er. Oyun 
bu tarıda <X?reyan ederken bırden
bire Fener muavin hattından Me
lihe geçen topu Melih güzel hır 
sürüşle Galatasaray kalesine ha\'a. 
le etti. O sırada Eiilfağın ayağına 
çarpan top geri geldi ve süratlc ) e
tİ§Cn Niyazi sıkı bir §Ütle topu Ga. 
latnsaray ağlanna takarak Fener. 
bahçeye ikincı golü de kazandırdı. 
Bu gol Galatas:ırayhlan yıldırma. 
dı. Yine Fener kale ini tazyika 
ba~ladılar. Bu arada da üstüste ikı 
frikik ve iki korner kaıandılarsa dR 
gol çıkaramadılar. 

Nihayet 32 inci dakikada Budu
ri Gündüzden aldığı bir pasla w: 
sıkı bir vuru~la topu Fener kalelıL 
ne soktu, Galatasaraylılar da bi
rinci gollerini böyle kazandılar . 
Devrenin bundan 6()J1tlkl kısmı 
yine mütevazin ve golsOJ fcçen!k 
birinci devre 2-1 FtıneriD A,lebe .. 
siyle neticelendi. 

iKiNCi DEVRE: 

Bu devreye çrk1ldı mma~ Ga
ıa ara}' takımında ban ~ 

(uıUfen sayfayı i'ft'iırf ıil) 
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Erzincanda yeni 
barakalara feliketze· 

deler yerleştirildi 

n;e'.J!JM N ~MLTıiiCT?!iii•llf 

f Urk Sucukları 
r--i ............ ~ .... imi! ... 

'Erzincan, 30 ( A.A.) - Kızılay 
~eti tarafından Erzincan ıela
k€tzedelenni isl-..fuı etmek uıere 

1 
yaptırılmakta oıan barakal:ı.rdan 
kırk tanesinin msaatr b't• 'e 1 
Cu:ciıuriyet Bayramı gün ..ı 
nüfus bmakalaı-a iskan ff .. ır. 
Bu barakalar dışarısı n' L'• içi 
ha~dndi ve soğuğa mutehammil 
ıne~Eôn~erdir. Erzincan valisi bu 

Auıili ; Kayserili 

APiK OGLU 
Muhterem müşterileri ve 

bayilerin_in Cumhuriyet ve 
Şeker Bayramlarını tebrik 
eder, sevgi ve saygılarını su.. 
nar. 

YENİ NEŞRİY Ar 

Şirketi Havriyeden: 
:sayrallllil Üçüncü gününe nıı.i.sa.1ıt Pazar gtl.ııti adi günler tarife. 

sicln tatbik olunacagı aa.ym yolcula.rıırur,a UAn olunur. 

ı--------~--·~~~ 
,,. rm'N!ldlt! 1M-, 

Türkiye Cun ıhuriyeti 

Ziraat Bankası 
• 

üksek yardnnmdan dolayı Kızıl
ay Cemi) etine telgrafla teşekkur 
etmiştir. 

Büyükde. e Çocuk 
bahçesi açıldı 

iktısadi Yürüyüş .. 1 
Cu.L"lhuriyet ba.yraını mu. 

nasebetıJe "İktısadi Yürliyüş .. 
mecmuası memleketin en değer. 
li barımuharrirlerini bir araya 
tonlamak suretile fevkalade 
bir sayı neşretmiştir. Bu sayı
da Hüseyin Cahit Yalçın, Yu. 
nus Nadi. Asım U~, Ahmet 
E.llin Yn m ... 11, P 1 ı r arrk U. 
Abidin Daver, Sııdri Ertem. 
Muhittin Birgen, profesör Sük. 

~ Kurulu!' Tarihi: 1888 
Sermayesi: loo.n,,,o.o o Türk 1....irasr 

~ube ve A ians A.dedi: 265 

hk okul çocukları için hnzrrla
na.n Büyükdere çocuk bahçesinin 
ar>rlma töreni Cumhurivet Bayramı 
muna ·ebetile diın yaptlmıstn·. Bah-

e ço...."'Ukların o~ un ve dinleruııe 
ıhtiy rlarır" kar§ıhk verecek ma.· 
hiyett dır. 

Vatanm emniyeti bfaden bol 
~t ve 'h?l . uçucu ıstiyor. 
(F tre) 1erımızle bıo i~te• e cc. 
va.p ver.ebiliriz. 

rü Baban. Etem ]Z7,et, • :ll:a. 
met .in Nazıf, pr~fesör S,ıphi 
Nur;. Samed Agaoğlu. Vedat 
Nedım Tor, Na:mrk Zeki, Ars-

1 l~~ T~an, Selim Cavit. Ji'aik 
Gunerı ve daha bircok nnıhar 
rirlerin y •. .:::ı'rtrr \'ardtr. -
_ Zarif bir karak. nofis bir k;,_ 

ler yapıldı ı göze çarpıyordu. Fe. 51t üzerine baEıl>nn olan feY. 
nerlik:r aynı kadroyu muhafaza kıı.lf de niishı:ı. 36 biivük ı:ıahi-
ooryorlar. Vyuna h~nerlilerin sağ- fed·r. -
dan inkişaı eden sen bir akını ı.e 1 Bütiin okııyucularımıza 17 ic
ba§lar.<lr. Dah. ık.incı eıakıkada cı ydm bu en ;ri'zcl hat.ırasmı 
Melih şahc:.i bir gayretle Galatasa- hcra.retle t:.vsıye c ~ı..r z. 
ay n:ıidafiler:ini atlatarak Fener. 
1hçenin uctlncü golünü attı. 

Ba gol Galatasaraylıları inkisa
dü"ürccegine buc:bütün canlan-
3l~na sebep o'du. Ve ~k za_ 
ndır b:.ı takımda göremediğimiz 
~ur san . ~ k'Trilllzr enerjisini 

,o tererek bın 24 üncü dakikada, 
'11fthattin, diğeri de 32 inci daki-
ada Barbaros tarafından iki gol 

r.::ıha kazandılar ve müc:abaka 
..>-:1 veraberlikle neticelendı. 

-~()o-- f 

Yüzme yarışı \._ 

--.., 
VAKiT J 

<.iıı.zetede ı;ıkan butıin }azı \'e ' 
r-.sımıerin hukuku mab.uzdm ~ 

;(:, l A.BONE TAR11' l!::SJ fı 
Memleket Memleket 

ıçinde dışında 
A}'lık 95 isr, Kr. 
8 aylık 260 4215 
G a)l!lc 475 g::o ,. 
ı :rıllık ooo ı aoo .. 
Ta,.lfeden Balkan Birliği tçln 

ay ıa otuz kuruş düııillür. Pcsta 
biıilğine girJDi.) en yerlere ayda 
yetml§ bcr;ıor kuruş zammedilir. 

Zirai ve Hrari her ~vi banka muamelelen 

Para biriktırenlere 2 8, 8 O O Lira 
ikramiye Veriyor 

6fra&t Banka.1ı.noa llumtı:ı.ra.b "" Uıbat812. taaa.rruı hesaplarında en az 
CıO üı'a.sı bu.lu.oao.lar& senede 4 dPfa çekilecek kur'a Ue ~ağıda.ld 

plA.na ıöre lkraı:xı.iye dag?tııacaktrr. 

• 
• 

60 
ıoo 
l'!O 
160 

Adet LOOO Uralılı t.000 
• MO • 2.0\iO 
• z;,o • ı.ooo 

• 100 • LOOO 
• • 6CJ • 6.000 
• 40 • ,,ısoo 

• 210 • lJ.200 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Dünyanın meş bur şekercisi 

Ali MUH ~ iN 
HA·CJ BEKı·R 

1\lerkezl: Bah~'8kapı; Şubı.'lerl: Beyol; u, Karnköy, Kadıköy. 

Bayram günle i açıktır 

J. Genel K. Ankara J. Satınalma K omiı&o-
nuı .,;lan : ...... 

R"'{~e!J 'ıı Muhammen 
ı::tıı bedeli tık teminat 

A( '!dl ot.Net' k. Ura Klll'Ui Llra KW'UI .. g Bakır büyük kazan ~.,, 6600 495 00 
o Bakır kUçük kıı.za.n ı:~ 976 73 ıa 

l( o Bakır kara va.na 'ow 5712 '28 '° 2 Bakır saplı ·~ ., 72 6 4() 

2 Bo.kır kepçe ;',F'O 60 . 40 8 78 
2 aaı,ı tanı ! 8 6 80 

/' 'j Bakır kap klı bak g t ,,.,,9 - 275 94 
2 Bakır kevgır 7 168 12 60 
2 Bakır ırUzgeç G 120 l! 00 

et o Bakır tabak 0,280 6760 '82 00 
6 Bakir tepsi 1,400 16 80 1 26 

2. o Bakn' çorba tası NUmwı.: gibi 810 63 00 

24071 '° 180~ 81 

~ 
l lktan, closl, tahmin bedeli ve Dk teminatı yukarda yazılı on Ud 

ita.le bakır mıı.ızemesi li/11/94-0 Salı günU ııu.t 16 de Ankarada JanJıırıı.ıa 
GN. ı: • Binasındaki J. SatmalmA Konılsyoounca kapalı zart eksHtmesile alı
~· :ır. On tk1 kal.em maızementn ayn ayrı lsteklilere ilıaleııi caiz oldugıı 
gtbl !p&toın veya bir kaç kalemintn bir istekliye ha.lesi de caizdir. ~artna· 
me lı r glln bedelsiz olarak Ankara J. Sa. AL KomiByoaundan ve lsta.obuıda 
J. M \yene komisyonundan parasız alma.bilir. NUmune komisyonumuzda. her 
gün ,.)rlllebilir. Kanun p.rtlanıu ha.iz isteklilerin tık t:eminatlarını muht:evt 
kapa sarf tekllflerinl ek3iltme günQ ııaat 1' • kadar komlsyonuınu:ı:a ver-
meleri. •(6731) (0881) 

finhlsarıarru~um 
L müdürlüğünden: 

I - Keşif, ş:.rt.n.ame ve plAı:u mucibince idaremizin Clbali fabrika 
sında yaptıracağt tra.naform&ttlr binası inşaatı paznrlığ~ 
konmuştur. 

·II - Pazarlık 8.XI.940 cum& g11DQ saat 16 da Kaba.t&.§ta Levaıım ve 
MUbayaat §ubeslndekl almı komisyonunda yapılacaktır. 

Ill - Şartname l.evazmı tubeBi veznes1Dden 50 kuruşa almabillr • 
1 V - lsteklllerin pazarlık lçi:iı tayin olunan gün ve saatte kanunt 

vesaik ve % 7,ti güvenme ~le birlikte mezkQr kQl'llis. 
yoı:ıa müracaatıa.n. (10864) 

Dun BelYkte Galatasaray yüzü.. 
euıeri tarafından 800 metre üze
nnden bir yüzme yanşı tertip edil
miotir. 10 müsabıkın ı~tirdk etti&i 
m·:saJ aka neticesinde Vedat 10, 
ı ;, 3110 ile birinciliği kazanmıştır. 

Abone kaydını bildiren mektup 
ve telgral UcretlnJ abone parası. 
mn posta veya banka ile yoUama 
ücretini idare kendi Uzerine alır. 
T\lrktyenlıı ber posta meı;k~nde 

DlKKAT: Hesaptarmdakt paralar btr sene lçlnde 6'1 Uradan q&lı 
cıt1fL11yenlere lkrıı.nuyo ~Uğı takdirde % 20 tazlasiyle verUecektir.11·----------------------------

Galatasaray 
Beyoğluspor 

:Yarın karşılaşıyor 
Y arm G:ıL asaray • Beyoğlu

>or A ve B taknnlan Şerci Sta. 
uında busu.si bir müsabaka yapa
caklar dır. 

~iktaşı 2-1 ll"ağ!Qp eden 
Beyoğ.usporlu!arın ~alatasaraylı. 
!ar kar§ısında ne netıce alacaklan 
merak'a beklennıcktedir. Müsaba
kalara saat 13 te B takımları mü
sabakasi:;le başlan<!_~~ 

Demi:rspor Orduda 
Ordıı, 30 ( A.A.) - Türkiye fut. 

bol §a!Dpiyonu Demirspor takımı 
aç yapmak üzere bugün Cumhu

riyet vapuriyle şehrimize gel.mi~ ve 
iaj{elecie büyük bir kalabalık tara
fından karşr'.al".nırşt.rr. ~irspor 
yarm Ordu halk.evi takımıyle oy. 
nıyacaktır. 

--~~~~~~~-----

ZAYi 
:mıblsta:n maliye.sinden alL:ıaltta ol· 

dutum maa§lllle. alt zatt mUhUrUmU 

za~ e!tlm, Yenill1nl aıaçı•!löll ea
kialnlll hükmtl yoktur. 

Adl'ee: Elbf&taıı • Maraba köyün· 
deıı şeıaıı Hakla Aaası Hatice 
Nartıer. 

VAKIT'a abone yazılır. 
Ad-e• değıştJrme Ucretı 25 Krş. 

iLAN UCRETLERJ 
'ncnret ilJ\o.larınm santim • aa· 

tın aondan itibaren llA.n sayfala· 
r:ıı: la 40, lç eayfa.18.rda ISO kUl'U§, 
dö.dllnctl ıa.yfada l; l.kind ve 
tlçllilcUde 2; birincide 4; b&§llk 
yam kesmece 6 JJradır. 

BUyUk; çok devamlı kllgell, 
reı k!' 11:..... er n1 ra ayn nyn tn· 
dJra:ıeler yapılU'. Resmt ua.nıarm 
aaııtım 11a.tm 50 kuru§tur. 

Tlcaıt Mahiyette Olmıyaa 
Kttı:mı fll\nlıu 

'.Bir defa 80; Jk1 defası 60, ftç 
de!ııaı 65, dört detaaı 76 n cm 
ı:!c. '1.m ır;o k'.ı::-u§tur. 

Ve.kıt neşriyatından : 

Seçme 
Hikayeler 

Dördüncü Kitab 

Hatıra defleri 
adiyle neşredildi 

814 Kitabda: 
Kenan Hulusi 
Hikmet Münir 
.Yekta Ragıb 
Osman Cemal 

Muazzez Kaptanoğlu' · 
111111 !ılkAyelert 'f&rdu. 

128 sa}falık bu kitabın kry. 
meti 10 kunıştur. 

Mektepler açıldı 

KW"alar eenede ı deta: ı ICytoı. ı Biı1Dıclkl.Dun. ı Mart " ı Baıı:tnD 

_;arthJerinde çekllecektlr. 

Do:rtilAceze müessese~ıııı.: •.ık ihtiyacı lçin alınacak 17,tlOO kilo Piri 
ve 8000 kilo Sadeyağı 40 gün zarfmda defat.en teslim edilmek §&rtile ksp. 
zarf "Jsulile açrk eksiltmeye konulmuştur. Ta lj>ler toptan veya Pirinç ve So 
<leY8l,im& ayrı ayrı tekliflerde bul ~nabillrler. Pirincin beher kilosunun mu
ha.tnr!l'\!1 bedeli 36 kurıış, Sadeya,ıtmm 160 ~uruş ve ilk teminat mikdıırı . 

H82 Ura. 50 kuruştur. Şartname Zabıt ve l!Lamelflt MildUrlügü kaleminde 
görQ ecektı.r. lhale 15/11/940 Cuma gütıll sa.at lt:i de Daimi Encümende ya
pııa~:ıktır. Taliplerin rk teminat makbıu veyr. mektuplan ve 940 yılına. ait 
Tlc&ret Odası vesikalar ile 249-0 numaralı kaı ı .nun tıı.rifntı çc.resınde hazır. 

I&yar.ııkları tekltf mektuplıı.rını ihale günü rnı.ıt H de ktid&r D~!mi Encü 
meıM vermeleri 11\zımdır, (10326) 

••• 
Ketf1' hk 
bfıd H Teuıiıınt 

6341.15 '82,31 Taksim Belediye Gazinosu '30drwn katında yaptınırıcıılc 

eıca.k hava teshin, havalan( .;na ve Elel;:tı1k tesisatı. 
999,M i'fi,00 :ımvrl Sıfnt tstaeyonunun lkmAli ~aatı. 

~ bedelleri ile ilk teminat mil!darıan yukarda ya.zıh işler ayn ayrı 
açık ekailtmeye konulmuştnr. Keşll ve şartı:ıataeleri Zabıt ve Muıımelat MU· 
dflrl..ı!;.-ıl kalemlode g<lrUlecektir. İhale 7/ll/!HO Pcr~embc gilnU saat J.4 de 
Dalr.11 ;EncUmende ya.pılPcaktır. Taliplerlıı ll't teminat makbuz veya mek
tuplan ihale tarihinden 8 gUn evvel (S1llV1'1 Sıfat istasyonu mııaatı lı:;in VilA.
yet .Na.l!.a ve d.lğer iş için Belediye Fen l~lerl ?-4UdürlllğUnc) mUracıı.atla aıa
caklE<rı fennt ehliyet ve 940 yılıııa ait Ticare: Odıısı vesikalarile !bale gUoU 
muayyen saatte Datmt EncUmende btılUl1r.lal'-n:,. (10212) 

•••• 

1644,153 123,84 Kandilli Tem'zlilt İşleri ITof.1§ ve abırmırı tAmlrl. 
566,83 42,152 Çubuklu gaz depolarmda yaptınıacak 4 adet siper sığınak. 

Keşif bedelleri ile ilk teminat miktlarla.rr yukarda. yazılı ~ler ayrı ayrı 
açık ekailtmcye konulmuştur. Keşif ve gartıu meleri Zsbrt ve Muamelat Mil· 
dürlugil kaleminde görülecektir. lhale 6/llj:;j40 çarşamba gunU 'aat 14 de • 
Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin uı: teminat mal<buz veya n.ıek
tuplAn, ihale tarihinden sekiz gUn evvel Fen lJlerl :MttdUrlUğtine tnUracaatııı 
alac klan t~ ehliyet ve 940 yılına alt Ticaret Odası ''esikalarDe ihale gu. 
nU muayyen saatte Daim! F.nctlmentie buh.ınn:ıaları. <10174) 

';j . - : 

Şimdiye kadar olduğu gibi, bütün mektep 
kitaplarınızı "V AKIT,, kütüphanesinden ko-
laylıkla tedarik edebilirsiniz • 

1 

p• 
-------·------.... ~ . .--- ı VAK iT matbaası 

Kirahk kat ve odalar 
Ankara Caddesinın en muteber Yerinde fevkalade nazaretli. 

haftdar ve aydınlık biı kat kiralıktır. Ayni binada ayrıca kiralık 
odalar da vardır. 

Yakıt Gazetesi Idarehanesfne mOracaat. 

/(itap kısmırıı yeniden 
tanzim edip açmışiıı 

Kitap, nıecm ' ga~ete basar. 
Tabiler namına dizğ-i isleri alır. 

iman an 
ilanlan ı 

Kuhammen bedeli 115.000 (Onbe§ bin) Ura olan 1000 ton yüksek evB8!t.a 
ııönm :.nif kireç 13/11/1940 Çarp.mba gUntl ıaa.t 115,80 da kapalı zart usıııtı 
ile .Anltarada İdare bioasmda. aatm alınacaktır. 

Bu işe girmek l.stlyenlertn 1125 (Bin ,O- yinnlbe§> llralılr. muva.kka.t 
t.omiL1t ile kanunun tayin ett.i#i vesikalan v• tekll!lerini aynı gUn saat 14,SO 
a kac' .r lmmlsyon reiallğine vermeler! azıındtt, 

~ r+..nameler parMTZ olarak Ankara.da 1ı4'.alzcxne Dalr.esillden, Es~hirdt! 
iare nağaza.smdan dağıtılacaktır. (10341) 

A aliye Vekaletinden: 
Gümüs yüz kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakhında ilan 
r. ~tıo ytız k11ruııluklann Yertne gılmtlf bir llralıkla.r darp ve piyasaya 

kM lktarda çıka.I'Ilmı~ olduğundan gUmU§ j l.ı kuru~lukla.rm 31 1JtlncUra.· 
nun 41 tsrlbillden sonra tedavülden kaMml'llUl kararlaştrnlmışttr. 

c; ıntif ytı.z kuru§luklar ı Şubat 1941 tar ıln::ıen itibaren artık tedavW 
etmı:ı !ek ve ancatı: Yalnız Mal Sandll.:ları lle CUmhurlyet Merkez Bankası 
p))ell' iJJ<!e kabul edUebUecektı.r. 

J .nde gümUş Yliz kuruşl.uk bulunanların l .ınıan Mal Sandıklarlle Cum· 
~· Merkez Bankası 1ubelerloe tebdU ett meleri UAn olunur. 

(7025) (10216) 
---~~------~~~~--~~~~~~~~~~----~-

Mlkdan - 215,000 - met.re 

M ıbammen 
Bedeli 

20- Kr. 

ilk 
Teminat 

375 - Lira 

c reba Hasta}ıallesme llizumu olan mlkdr, !1 yazılı Gaz Bezi kapalı zarf 
uıruı.u eksUtmeyıı 1{.onulmuştur. lhalesi 4/11/f, O tarihine mUsadlf Pazarteı;ı 
gUnU ut 15 de tstanbul Vakıflar EaşmUdU~n .;ü binasında toplanan komis· 
yoDdı yapılacaktır. Şartnamesi hergün Levazı u Kaleminde görUIUr, 

İ ekliler 2490 - ·Sa.yılı kanunun tarifi 'eçhile hazırlayıı.cnklan mek. 
tupla ihale sa.atıoden bir saat evveline kad.a makbuz mukabUlode komis
yon ı' asetiDe verilme 1 §arttır. Posta ile gön Jrllecek tekili mektuplan da 
yine • saat evveline kadar getmıı bulunmas lAzımdır. 

ı ;::rtada olacak geçlkmeler kabul ed Iınez. (10016) 

C ~v1et Oenizyoll~ rı işletme 
ımum müdürlüğü ilanları 

c. milerimiZde 170 lira ve 140 lira ücretli Joktorluklar mUnha.ldir. 
s J6 sayılı teadUl kanunu hükümleri muc bince bu ücreti alabilecek ev 

safı ı z olanların 7 Teımntııanl 1940 günllne kadar idaremiz Zat İşleri MU 
dürlü i.lne bUtUn vesaıı.ııe birlikte milracaatıan. (10376) 

----~-===========:..:::==~============::::================= 

Sahibi: ASIM US Basıld ~ yer: VAKiT Ma.tbaaet 

Uıı.um neeriyatı idare eden: Refik Ahmet Seve-ngil 


