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yılı kutlu 
Yun an 

i t alyan taa rruz 
ı:-: ınilleii, dot.1". v ....... 1 
1 ~; ~ duyduğu mn-

' tı ~·e hağlr1ığı yalı!n 
aı,_- ffertyet temennisi ~kli 
"'C.Qda • ' 
'lılı IS af ile kalnnyaru.k 1 
liui~lın foalmın göre her 
'~r l ardıını:ı k nayı da 

~bik>cektir. l 
\~. . ı 
~seyin Cahid YALÇIN 

~-ı-...a 
~ .riA 28 llktcfrın (Telefonla): 

'I Unyaya yeni bir nizam 
<ıtta Vernıek ıddiası altında 
~ıJiYa çıkan, fnkat hakikatte 
~ t \le tecavüz emellerile ha
blıtti) ederek küçük milletlerin 

ıı {t ve istiklülini mahvc ça
Ytıııa ~lya, şimdi de siUUılaımı 
'1ııda~stana ısevırdi. Geee yarı
~ı ltaı sonra saat 3 de Atinada· 
l,j~a/~ sefirinin General Met ltl~ Uç saat mühletle veıdi
•ı.ıyUk llıatomu Yunanistawn 
~tıııC! devlet adamı Yunan mil
~altarıYakışacak bır ciddiyet ve 
~· ~ reddettikten sonra iki 
'<ıQı et ar:wında harb ba ·-

~~~an Yunan nıilletinın 
~ Qııldar dü~muna karşı vata
~eıı ~ içın hie tereddüd et
~Qı aıla.ha sarılması, ken
f~Cla karşı dünyanın her tara
~lltıdı ll:ıulıabbct ve teveccüh 
"ll', 1" l1n:ış olacağı şübhe::ıiz • 
~ha ~t gcııe şübhesiz birşey 1 h· al))a o da Yunan millcti
Sf,lSaiyatına dünyanın biç bir 
~ llda, r.ıu dakikada Türki -
bir "'<ld · • i 

---......-:.: 

~ 'ıırette iştirak edilmeğc im
~e<ıl~amasıdır. Bütün kalbi
~k· ~ unan milletinin yanında 
~ 011~ alıyoruz. Bütün kalbimiz
~lı rı.bu namus ve istiklal mü· 
,,,,~ ~.ınde muvaffakıyetle ga
~lilli temenni ediyoruz. Türk 
~ d dostu. Yunan milletine 
~lı~UYduğu muhabbeti ve 
~· yalruz muzafferiyet te
~ 1 Hekli altında is'nf ile----....-----------
~ h Yctra.k vukuatın icabına gö- B k • ı • 
~ v~tUrlli yardıma koşmayı 1 aşve 1 1 
~ e bılecektir. 1 
~ada haksız, tahriksiz bir 1 nutkunun \'~a .. :_ "e istila için İtalyanın 
~~tana saldırması kadar 
~.~~isal tasavvur edile-1 tam metni 

)f·· tbın. başlangıcından be- ' 
U yin Cahid YALÇIN 

~6onu 3 Ondl uyfada) Ankara. 28 (a.a.) _ Cühuri-

a vekil dün bayra
mı b.ir nutukla açtı 

mera-S!:±~~~~~~~ yet bayramının açılış töreni B H Tı k • dı b H H k ~ münasebetiyle Başvekil Doktor ugun a sım e, U'"U b Refik Saydam bugün radyoda 'J 
QAYRAM aşağı~a:! ~~;aşıS:~~~iştir: • b. ·a . l k 

I on Yedinci Cüınhuriyct Bay- v f T gecı resmı yapı QCQ lA VEMİZ ~~~~:. kutlama törenini a- srm e , . 
Diinyanın karanlık, kan~ık 

'1Q'I - hali karşısında, milli birliğin 
~İf &lzilerden 8 ••· güvenli ve hür havası içinde 

•11~1ik Parasız bayram y~'}ayan Türk milletine büyük 
q'f bayram kutlu olsun. 

•rnlzi isteyiniz. Bu mes'ud anda, Cümhuri ~ 
~ yetimizin biniı:;i, milletimizin 

~.:::::22~=========================(=8o=n=u=3=ü=n=cu=·=·•=yf=a=da=)= 

~rtlinönü Halkevi açıldı 

bnloonü Jllllievlniıı a9lma ~· bir bıtfö.ı.. :(Yazm i? incide) 

ugünkü 
rasim·n 

programı 

--
rbi 

b 
• 

B ütün/ alyan 
hücum/arz 

püskürtüldü 

Vunanhlar bir nok
tada italyan ordu
sunu yararak 13 
k.m. içeri girdiler 

İngiliz ilos 
• ya ı age ıyo 

• -0-.,.-

~ıır. k \C ı,., ı ıl u e < c
taks<ı ın ctrafmd.ı ~ıkı bıı- k ıt t r. ... 
lindc topl n..ırnl, ercfinl, ı tı "d 
ve memleketinin t. mnmiyc •I ıı .ı ... 
dnhın ctmcgc uzmcylcmıştı . F.'.- ter, 
lfızım lirtc ulır: .. , Cnk:lt .n .bl 
ölme •c knr •• \ cı ıslcI"dir. 

1<:ıe11 l\lillet.ine Nt'f}rcdilc•n 
Jl.<>ynnname 

Atıruı, 28 (n. ) _: Ek ilh na 
hitaben neşl'cdılcn lıır be~ ıııı ı C'<lo 
gcncı aJ Met ıksıı <h•mı tıı· hı 

c 1tolyn bı Yuıınnlılaı in i:ıır 

nullct olarak t.uun ~ r•k \ \. r ~ ı:-
roklarıımzdaıı b. zı kı ıı ı. ı ı kr- eli

( Sonu 3 Unci.I sayfııtla) 

Cümhuriyetimizin 17 inci yıl
dönümünü kutlulamak maksa
diylc vilayet tarafından hazır-
lanan programa nazaran: ı 

Hitler - r~ussol in i 
dun Floransada 

görüştüler 
-o-

29 teşrinievvel salı günü ::;a
balı saat 8,4.5 de vilayet, ordu I 
ve konsoloslar toplanacaktır .

1 
Saat 9,10 da vali ve belediye 
reisi doktor Lütfi Kırdar teb
rik olunacaktır. Bu tcbrikata Bu mühim mUl~katm 
subaylardan albn~ rütbesinden tafs il3tı 3 Uncu sahifede 
yüksek olanlar iştirak edecek - ~ 

(Sonu 3 ünca sayfada) 

Umumi bir taarruz 
Başlangıcındamıyız 

ewe•s • 
SABAHTAN ·-

SABAHA 

1tnıyanlnr, Yunanistan. knrşı ay- Bu hnrelı;eti Almnnyanın Rum .. n~ 

lardanberl hnzırladıkları ihtiltıf ve- yadaki üslerinden cenuba inmesi ta
sUcı iOQ bir son verdiler. Kabul edi- kib edebilir ve on dörl aydır sUküo 

lcmiyccek t:ıır ııotn ılc hnrb hnllııi için le yaş•yaıı Balkanlar dn baştan 

çıkardılar, (Sonu 2 inci aayfıda) 
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P.=• ====t( Felsefe ve Ede ~Yat Jl:::::====ıt ( Şehir ve Me 

AbdülhakHamidin mühim Arab camiinde 
fikirlerinden son misaller dünkü cinayet 

YAZAN: ---.=========::!! 
-2- FiLOZOF 

Fakat Alimler, tmgln bum RIZA TEVFiK 
zele hadisesini gayet hassas i.- ıır.-;-~~- ;;;;;;m.oiiiiiiiiii--.!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!o.....-~9' 

ne teessüs edeWlmeü, tıpkı 
(zelzele) ye bemer lıir hadise
dir. 

Binaenaleyh bir çok mühim 
keşfiyata ipucu veren .ziyan
sız bir zelzele tecrübesini ben 
(hayırlı bir ftlile) bile addede
bilirlın; ilkin - ma•a1lah -
memleketler, hinftmanlar sön
dürürse, elbette bilylk bir fe
li.kettir, şerdir. Böyle olmakla 
beraber gene mahiyeti değig
mez: adi bir hidiaei tabiiyedir. 
Bunu kadere isnad etmek zih
nimizi pek galiz yanlışbklara 

Genç bir delikanlı ırzına tecavüz 

etmek istiyen fırıncıyı öldürdü 
letler vasıtasiyle tahkik ve te
tebbii, yerin tabakaları ve ka
lmbğı, derinliği ve bu sarmıtJ
Jann hakiki sebeblerine dair 
pek faydalı ma.liimat wriJor
lar; ve (herhangi sebeblerden 
dolayı olursa olıırun!) tat.kati 
arzın muvazenesi bozulmıea 
hafif ve yahud şedid saı-smtd&r
la - pek tabii olarak yeai bir 

muvazene teessüs edebildiğini l 
bize bildiriyorlar. 

Benim iıkrime göre, bir mem
lekette (içtimai, ikbsadi. ahWd, 
fild) bir çok sebebJer doJayı
siyle ihtili.ller ·(yani miitruene
sizlikltt ! ) olup da. §ekti hü
kümetin d~ mretiyle, 
hale daha muvafık bir mivue-

11UoıYUSU~ iZZEDI## 
01DiiRüLDü 11;;n 
·NriHAll ltll ırri! 

sevke<ler. 
Çünkü (kader) itikadiyle, 

(ceza) fikri hiçbirwçhile uyuş
maz. Allahın ezeldenberi v&.ki 
olan hüküm ve takdiriyle yap
mağa mecbur bulumauş oldu
gum bir il(lea dolaJı cezaya, 
ve yahud mikifata müstahak 
olusum, mantmm, h&kmz, mi.
nasız bir fikirdir. 'KomljUlllWl e
\'İnde hırsızlık ederken pence
reden düşüp öl1inem. ba benim 
(kendi cezayi amelim) dir, bu
nu kadere isnad etmeye hacet 
yok. Edersem, (hem beni hır
su:hğa sevkedm, hem de penc. 

[ Y•z•11: Ealci /.,..,,,. Vclüi SÜLEYMAN UN/ 1 - 10 - _______ .. 

Yusuf lzzeddin efendinin Alman 
telgraf Kayserine çektiği 

bsmanb veliahdine Leydi Van 
ticin - milyonlara a.hilt bir İa
giH,z kadım - Londradaki konağı 
tahsis olonmlqtu. Kadın •Jfi
yesine çekilmi§, konağının bü
tün hizmetçilerini llajördômii
nün (1) idaresinde veliahdin em 
rine bırakDll§ idi. 

Veliabd ile maiyetinia ia(le9i 
tamamen Leydi Vantic; 1ll'1tfağm 
dan temin ediliyordu. 

Veliabde üç mibnwpdar ta -
yin edilmişti. 

Lord Herrİnary, general Gat
lif, evvelce lstanbulde ataın = -
liter olan binbaşı Tiryll. 
Krala.v~ risimelli 1..-ira

ya bir saat mesafede (V...._., 
sarayında yapllacaktı. Ba mih
mandarlar muayyen güade, •
at on bire doğru geldiler. 

- Merasim saat birdedir· On 
birde yemeğe oturalım. Somra Jıe 
tişemeyiz! 

Dediler. 
Efendi nişan mesek •imten 

blbell muğber olduğu 1ngilia 
'kralına kendisini ağır atmak 
istiyordu!. 

Saat on birde banyoya gireli. 
llibmandarlarm sözleri kendisi
ne anlatılmak istenilince: 

- AlWı değila. bu Haydi 
bırakın beni! 

Diye çıkıştı .. 
Vihına.ndariar tacil et.tikçe 

veliahdin resmi maiyeti fena •· 
lnlmağa başladıJar. (Fqad Pa
şa da A vnıpada Sultan Azi:Dın 
bu yolda çok çekmişti!) 

Bunlar bittabi velia.hdin ban
yo dairesine giremedikltll"i i(in. 
berber başıyı, kilerci 'bıqıyı gön
derdiler. Fakat efendi hHcfiğin
den şaşmadı. 

Sut oa bir lıuçağu iNWu.. Ya
veri Nuri İdris Bey de efemliyi 
isticale davet etti. Nuri Beyle 
Cevad pqa i.deta tepiniyorlar -
dı. Fakat efendi aldırmıyordu. 
Nihayet her ikisi: 

- İstifa ediyonız! ~ic bir 
muameleye tahammül edemeyiz. 
Devlet bu kaaar masraf ettiyae 
bunu merasimde kendisini taa
llil etmemiz ~in illtiyar eyle -
miştir. Biz keyfe bi.ziçe olama
yız! 

Diye söylendiler. Bu i8tifa 
tehdidi üeriııe efendi dawao. -

(1) Majet'dom, 1conn kttly-: 
Sekiz. on ...... 904latta• ma..teec.• 
bir emektar al .. .,,.•llMlan olur. 
Konak ve uray içinde ttflıarı bi· 

yüktür. 

cb. Oa iki'9 M"* bla mih • re-len dü§Uriip öldüren Allah
aaandarlarJ& buükt.e yemege o- tır) demek JUmı gelir ki bU 80D 

tııruldu. Saat JUllllıda hareket derece mi\namz ve .bacldi zatin
edilebildi .Otomobil miratle llÜ· de mütenam' bir millih•u, 
riildü fakat merui8lle Jll'Üfile· ve pek yanbf bir felılefedir, ve 
medi!. daha fena bir çok hınslzllklan 

Şehzade Yuaıf bwıMin Efen- tarif edemez; çiinldl lamı koaı-
di lngı·ııere krabaı heJdeteme - §UDUD eD Joymetli elJYUlDl ça-
miş, ondan bu suretle ÖÇ alama- lan, hem de amma kıyan ve 
mıştı ! pencereden düljmeyerek kaçıp 

Veliahd fena menide bJdı. .kurtulan einiler pek az değildir. 
Sebebiyet vf.l'diği m• ebetıtı- Hatta gtıpeglhıdis koüoca bir 
lik ü2l'ine AbdiilMk Bimid bey bankayı soyup ilelebed mahke
kralın Omumb wfiüdlni hmu- :menin ttzppmdpn kurtulan 
Si surette kabul eylemeai için ha·.dr.~ geteieri çoktur. 
bir t.eşebbüade llahmdu; redde İi~~eıdeleri kader felsefe -
uğradı! s.iyle haDedenırjyoruz, bugüa 

O gece sarayda tiyatro var ı.....ar.. türtii dilftnmek yolunu 
idi. Londn. elÇİBİ Tevfik paşa _,_ n 
--tasile v....ı:-.. ~ .. • ti .... _....... aramalıym. Yubnda, hana 
,,_ 1C1.UU1U ,~ ~ söyletmif olduğu aöKJerin pek 
bir veda ziyareti gibi bhulü i- mantık& numıflk dülmil§ ol
çin müracaatta t-Jumlc1u. Kral madığmı, Himid de semıiş ol
bunu da reddetti. malı ki o ll&deri mütea:kib n-

Ert.esi günü (Bekinpın Gar- hanın: 
dende) kral bir pnlı•parti ve- (Birdmbire teDdili fikir ile) 
riyordu. [Rtım adk:alm e)ley& bbi - O -

- Gidelim, ar.aa ftda ede - IHıla cea edea. 
lim ! ........... 1 'MJW rlldll& 

Denildi. Efendi .....tabt et- e111:ııedm.] 
ti. Elçi Tevfik pmp da vdiahd dediğine şah.id oluyoruz; ve 0-
ile birlikte geldi. Alleak bahçe- nun kim o1duğunu birdenbire 
ye gidildikten _,. velialıd anlayama,.. Baidad hatunUD 
kralın yanına gitmekten imtina tayfı; 
etti! [Kimdir ve yi nedir - O - ! .. ] 

Aklınca hüi kn1a kafa tutu- diye soruyor. nban da, Allahın 
yordu! 1 - hakikati :satiyesiJle bilinıaesi-

Tevf'ık paşa, Qwlld pap., Ab- rı~ hiç. bir .wıçllile, ve .hiç _ tAr 
d"lbak Himid bey Nesib bey kımae için i-*'a olamayacağmı 
k~i tazyike baıııamıar. E: iddia. eden -(Agmostik) filomf-
feodi rıza göst.enlliJOI', çocuk gi- lara ı~tıbaan: ,. 
bi olduğu yerde tirtir t.epiniyor- [Büyük bir - O -~ ! 
du !. Efendinio bu hal ve vaziye- - - - '9en - demek ..ıir? .. Oha-
ti nihayet o amm daha Yanan yanem _.. ... ] (1) 
veliahdi olan Koabmtinin Ka- di,e cevab ftlfll'Ü, kısa kesi
radağ Prensi llirlmaun ~rı yar. Bu kader fellefeşi, bftytlk 
dikkatini celbetti · _.. &rbia- şairimizin makbulü olan bir iti
t.an kralı olan AWr.anctr da bu ı kattır gibi görünür ve kendi 
bale hayretle batlyordu. disinde, derin bir (misti•izrn) 

Cevad P811'"• derhal istifa ı miacı var ki tlrlü netelerle 
ile bahçeyi terke talkıpıası. ~ir . ve hissiyatında cilveler 
yamda ve maiyetiaıle bulu - go:atenyor. 
mJann da lqındiızinden uzak- lPakat t.asnvufa ve dine müte 
''P"'lia blı'emalan üzerine aDik olan =-lelerie metgUl ba
bahçede yapayaim& kalmakta lunurken, onları hatır'-1z. Bu 
olduğunu göriiııce Yu:saf h- b~hsinıiz ~in büyük şairimiz -
zedftin efendi: den aldJğumz lu:paetti miwller 

- Gelin, yesidler! gidiyorum., ve vesikalar Yfiıliı. 
Dedi. Tevfik Pap ve Abdü!· . VlıllJ9: 

hak Himid beyle beraber bah-1 Dr • ._ BVl'IK 
çenin iç tarafln:ı krah görme -ı 
ğe gittiler, efendi orada krıda (5) HAmhl.._ Al...._ (bGyOk bir 

Evvelki akşam Galata.da 
Perşenlbepazannda Arabca.mi
inde bir yaralama vak'ası olmuş 
ve yaralı nakledildiği Beyoğlu 
~ hastahanesinde fazla 
kan zayi eyleme.ti yüzünden 
dün sabah ölmüştür. 

Bu cinayetin faili bulunan Fa
tillde Gelenbevi okulu arka ao
kağmda 23 numarada etun.n 
llebmed oğlu Sadullah; yara -
Jaınfyı müteakib kaçmış ise de 
Peı§elllbe. pazannda. bir odaauı
da yatıp kalktığı 25 numarah 
eme tutuımU&tur. 

Diin müddeiumumilik~ de 
ifadesi alınaıı Sadullahın birin
ci SuJtanahmed sulh rem 
mahkemesince ilk sorgu ve mu
Jtabmesi yapılmıştır. Ancak bu 
prıç &Uçbınun henüz on dört 
yqmda bulunması dunışm&Dltl 
gizli olarak yapılmasını icabet
tirmit ve muhakeme safhatı öğ
renilememiştir. 

Vak'anm 8811 iç yüsiinü öğ
renmek ümere hadise yerinde 
t.ahkikat yapan bir arkadaşmm 
suçllmun amcası, bamsı ve öüi
nün patronu ile görüşerek ciaa
yetin sebebleriııi yerinden öğ
reramiş ve bütün hakikati teba
rüz ettirmiş bulunmaktadır . 
.&ıiw' ·-il& yaptlll tah'ik-t 

Dün müddeiumumiliğe geti-
riJeo Sadullah 14 - 15 yaşlarm
~ gençirisi ve yakışıklı bir de
Ubiılı idi. Yanındaki polisle 
hafif haiıf konuşuyordu. Kulak 
bbarttmı. İki elinin baş par
maldaruu birbirine rapteden u
fak parmak kelepçesini biraz 
gevşetmeğe çahşarak: 

- Çok büyük 'bir şey değil 
ki ... Kaba etinden vumıuştwıı. 
En fazla beş veya on günde iyi 
olur. 

Polis memuMf ise.. yaralının çok
tan ôhnüş bulundutunu bıliyor ve 
suçluyu koriı:utmam:ık içın onu tas
dik ediJOrdu. Bu söz.lennde birıu 
alay ve biraz da hakikat giz.1i ıdi. 

- Kim bilir. Belki ele çıkmıştar 
bile. 

Sadullahın muhakemesinln gizli 
olacaitnı oğrenince ArahcamUne ka
dar gittim. Orada amcuı Ahmed 
Tael ile babası lllehmed Tezel'ı bul
dum. tkisi de çok müteessir gıliru -
nüyorlardı ve Sadullahın haklı ol
duğunu soylu70rlardı. 

Awlleler~! 
Sadullabın amcası Ahmed Tezel 

vak'ayı i&Jle anJattyonlu. 
- Ben ~ birelt(iyim. Sadul .. 

lalı da benim yanımda çalışıyordu. 

Burada bir odada yabp kalkarlardı. 
Ramazan olah Halil efendinin fırı -
nuıdan pide alıyorduk. Her gun sa
a.h ve alqaın lider oradaı\ pidelıeri 
Sadullah alırdı. Her gidişinde orada 
Ramazan için piştrict olarak usta a
lınan Mehmed ÇöUo Sadulla~ tı

lubrm11. 
ejderim, bebejim, meleğim. ci

cim, güzelim• gibi laflar söyliyerel;: 
koluna, omuzuna el atarmış. Sonra
lan: 

- Seninle sinemaya &)delim bir 
&ece .. Olur mu? .. 

Di7e biçimsiz tekliflere de kal -
latmıl. Niba7et evvelki gün b6rekçi 
fınnmda IOjan doiramak için sön-

Sadakai Ftlır 

Bıiida7dan: 
Arpadan 
Uzümden : 

En iyi iyi .... 
K. K. K. 

21 20 1'1 
40 J4 2'1 

11'1 100 14 

latanbul Miiftiail 
F. Oıtıener 

BAVRA NAMAZI 
8. D. 

Batında beyaz, perokası, bacajılldlı 
kısa pantalonu, aiyah ipektı 90"ll· 
bı otdulu halde müatldeıwııte kll· 
manda eder. Kll'ft8e OftUn emri ha· 
rlclne Çtkamaz. 

veda etti. Londnıda Oamanb ·o - v-tala) dem_., Cenabı H•k· 
sefarethanesinde btr ziyafet ve- kı" hiç ltlr ..,..... tnalf eclllmlyen. 
.rilmif, bu ziyafete nıeşhur Hind- ve bununla ........ var oldutu d• 
ti Ağa buı daftt eılilıni§ idi. O kat'an tUPa 9't1ir111lyetı, hakiki va 
zaman Londra 3ef'aretinin ma· yeglne (11MYG9•) of11t-ndan dolayı. 
ÜJe müşaviri olan Gülbenkiyan dır. Onun ip. elftler ona (Hu) 
ile Hindli maharrirJıerden Ah- demekle llctJfa .tmlflenllr. (Viktor 
ıned Han cb taaarcJdar. Ziyafe- Ogo), (Allah - Dieu) invanlı man
te Veliahd Ylmlf fz-ddin efen- zum nerlntla ltllpAk INırflerle (LUI) 
di riyaset etmitti. diyerek Allaha lpret eder. Kltaltı111n 

Bu ziyafet g'eCe8i fttiahd Al· birinci b•ltı•• (il) unoa _,.lfeya ZevaU : 7• 

manya imparatorum bir telgraf _:h~ıık:ı:n:ız~. ---------~~~~~~~~~~~~~~ 
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çekti: lstanbuldaki 1talyaıı eJçDri ba-
(Kabul buyuruluraa Alınan- ron !ılayorde Bhı""" muaırnme 

yanın sonbahar 
0

JD&De91'8lanıu daveti ibıerim httkümetge • 
görmek istiyorum. Cevabınıza karrür etmifti. Veliabd, Roma
Lpndrzda illmar ediyorum. ) da İtalya krala tarafından Kri-

lmparatonlu efendiyi kabul nal saraymda bbal edildi. Yu
etmel-Jc fevkalide memnun ola- suf İZMddin efendide (Anonai
cağına dair cevab geldi. Veli- yad) nipm babmduiu. bu nip.
ahd bundan pek memnun kal- nı hi.mil o1ular ftatya kral 
mıştı. Çünkü manmca im.para- hanedanına 8lbriyet denceain
t.orun bu daftti 1llgilb kralma: de karib adıılohmduldan için 

(Bak! diPr ldlldimdarlar kral veliahdi kueakladı. Sarayda 
bana ne kadar elmı•ndJet veri- misaiır etti. 
yo::-lar .) demek olacaktı! . İtalyanlar o günlerde Trab-

0 sene İtalyada. 1talyan itti- lusgarbı illtiliya hazırlanıyorlar
hadmın ellinci yıldönümii tes'id dı. 
olunuyordu. Veli•hdia .Rcmaya böyle da-

'l'orinoda bir sergi vvdl. vet edilıneli 0..•nh hWWme-
Veliahdin lngiltere dönütön- tini ptwı ..... uyandırmamak 

dıe llalyaya uğramua Landraya içindi. l'üllt ltaljanlar hWdl
azimetinden evvel ve o zaman metleri kadlıı' mahir davranamı-

yor, Tlirlder alehyinde h•IP!ftlı
ne duygularını saklayamıyorlar
dı. 

İtalya kralı ve bükOmet.i hal
kın bu duygulannı, veliahd ile 
maiyetinin ve Osmanlı aefareti
Dİll nuarla.rmdan gizlemek için 
ikram ve iltifatta ileri gidiyor
lardı. Kral, Yusuf laedctin e-
feadi ile birlikte geziyordu; -
rayda efendiye büyük hüsnü ka-
bul g&rteriliyordu. 

İtalya ba§vekili 1stanbulda 
ltayan elçisi Mayor de Bllnti 
86tmeı:ıdi. Bunu bilmiyen Yusuf 
fneddin efendi başvekil ile gö
rillürken İtalyan elçisinin dira
yet ve liyakatini medhecliyodu . 

Elçi kizmı bey teliela efen
diye: 

dcrdi&ım Sadull:ılı börek .'.U alllısuı
da unuttugu bıçagı almak Uz.ere &-

lil efendınin fınnı onünden gecer -ı 
ken bu Mcluncd dışarıya çıkıp dön-
mesini beklemiş ve Sadullabı bite -
jinden tutarak bu iri yan bit- adam 
yumruk ~adar ~u tutunca: 

- Bu akşam sinemaya giıle1ını e
ninle. Aynca sana 2.5 lira da \'eri
rim. 

Dae sakştımuıya ba51Mruşt.ır. Ar
tık tahaınmülü ıkalnaa7Nı Sadullah 
da elndeki solan btçall 'ŞQyle aja -

lıdan AVW'lllUf :v.e Mehmcdin kabe 
etine .bacak arasana dojru aokmui
tur. Ondan 90nra lldınaed ıpolıse ışe 

an.P da imdadı sıhhi gelince~! 
:kadar .7arJDl ıaıaaUea fazla lam zayi 
t!hniatir. Sedullall ise kendi odasın
d tutulnmt1ur. tPe benim bildığım 
bundatı ibarettir. 

CkU' hellrmm söyledikleri 
O muhiUe be' kime ~ııa Meh 

med Cöücmun hemen hiç dost ka-ı 
aRBmanns oldı.ıgwıu ôgendım. Her-
kes: 

- İyi oldu, cczasuıı c·cktı. Fcıkat 

ı:ocıaia da ~ oldu bu eenç ya
poda. 

~ı. 

•e'hmedaa8MiM~! 
ölu Mebmıed evli \ ~ bir de çocuğu 

v.ardıı·. Karısa ve ıçocugu Kad kôyun
de cııtunnakt.adıl'lar. Dün ıbdc::,j n
lmak 1iııere Arabcamti po\ts mev
!kiiae çatırdaıı .lılehmedia aa 22 yaş
larında ~ emç "e eüzıe1. boylu 
boslu bir kadındır. Kocasuun oldu -
riılıiiiiüaii dtı17unca mutt>essir olmuş 
fakat .ebebiai öğrenınce· 

- Oh okun. Böyle bU- kocnm 
oiacaiına Olmamas;ı e\iidır. 

Dıemiştir. Davacı Gltıp olnııy:ıc:ığa 

9Gt'U1uaca: 
- IBiJle bir adamın kansayırn dıye 

davacı <Olarak mahkemeye çakm .. ya 
utarunm bal. lie da\ acı oWrwa ne 
de ~ &iderinı. 

Fawww ... .t me .,._! 
AFJQ •alümatma mUracaat ıetti

... ftraleı Ha\11 ef~inıa oğUı 

Melııned de dedi ıkı" 
- lıl9raed hem adaşmdı. bem de 
~illa bll1a.mnaz Wr plpncı idi. 
llımnlSde az çok da ran 'atkir 'Ydi.i
tircli. hkat dah• 32 ~oda ıken 

ii1ımt!lii fırltlCdtk bakımınllau b1r ı:i-, 
;radu'. Amma ahlik.iımus. Cczasuıı 
çekti.. orası da başk·ı biı· i~. 

Fırın patronundan rica ett n . Baıı::ı 
ölu Mehmedin bır de re mi lİ \eıdı. 
Sadullabın reşmlni o irndaı raddt
lan lmlıle ne amcasa. ııe de bams• 
bir tüıtii bulaD'ladalar. 

Sadullah teddf ellltdi 
Dönüşte tekrar adliyeye t.gr.ıdıı 1. 

Sultanahmed birincı sı.:lh ceza nıah
kernesa reisi Bay Saliihaddinı eor -
dtim. Beni lliiıiir görr.1~z: 

- Nafile dedi. Bir ~y !;07'l'Jl!lnem. 
Mahkeme hafidir. 

Derhal çekildim ve: 
- Emredersiniz dediru. Anc::ıı, t:!.'

kif edikli 'mi? . 
- Evet te\ kil ett1k. 
Adliyeden çık:ırkcıı baktım.. Sa

dullahı Jandarmalar tevkifh:ıne,"e 

llltü~ Bu m« elinde ,__ 
dsmantn ffielhur kaUavi kelepc;ıele-

lerinden biri vardı. 1 .... 
Putrel ve Lama 

demirlerinin fiyat
ları karariaştırddı 

--0--

Lama '\e Putrel demirlerin n fi

~n Ticaret Veki1eti tarafından 

taıbit edilft'ek ~rimizdeki alaka -

darlara bildinlmişt.ir. Buna ecre 

181X10 eb'adıodalü .Lama den1mom 

fiyatı ton bapna 17'1 lıra at kuruş '\"e 

ıt santimlik putrel demirinin fiyatı 

cb ton baJına 1• u.., • kuruştur. 

Çolak Molla 
Yuu: 1. Sili URAYB. 

Kocayusutu. AdahJI 
J••n en namdar peh
livanlanmızdandw. 

Bu heyecanh gUreş 
telrikamlZI rakında 
okuyacakStntz. 

Lift wawww 

Y unanistanla 
ticaretimiz 

Akdeniz - Amerika ••· 
ferlerinin rapılamıyacaaı 

zannediliyor 

Yuııanist nla 1tal7a arasıoııla harb 
halınin ba laması üzerine Yunanis
tandan lıur.ay.t evvelce yapılan bazı 
ipari~krin gönderilmesınde tered -

dud hasıl olınuşt.ur. Bu hususta alA
kad.ar nuı.kamlardan henuz hiçbir 
lŞ"ar \"aki olmamıştır. Yunanistan -
ta kara tarikile ticari mübadel~ 
de\ anı ed.iknes.i mubtemeldır. 

.şimdi.re kadar tzmir, Plre ve A
merika :arasında sefer yapan Yunan 
vapurlarının bu poı;ta1an tatı'l et
meleri i1rtim:ıt dahilindedir. Bu 
takclicde Amerika ıle ticaretimizde 
1'eni na:ldu-e güçlükleri ba1eöstere -
<.'ektir. Bu .sebeble Basra yolunun 1 

O& .,. 

Y•a-an: 

Pıof. Salih had uzdt'ak -
L. O. X. 

Emniyetli patlayıcıt'! 
.. . kola jstlll&li Mrıyi oksııenı.n Y ~ 

muhafazası ımkfın dahıline lir! ,C.) 
111871 oksijen patlayıcısı (L. o. pat• 
meydana selmı~ir. Bu spre-
laJ'ıcılar1 tipindencfü. f bit 

Bu patlayıcıların yeni bir \'85 1 
(#• 

bir oksidasyon ajanı olan ~1 
( -

sijenle yanabilen bir cevherın ._, 
dece karbonlu macJde veya 111~ 
rokarbon veyahud madent 1ıııo 
mürekkeb bir halde) _pa~ 1 
kullanılmasından biraz evvel ~
tirılmesidir. Bu patlayıcının ırı 6t' 
keblcrı birer patlayıcı maddeler 

gildir. ~ 
L. O. X. uzerlnde ilmi t" 

lar geçen buyuk harbden C\.._.. ı1Y 
pıbnıilı. Geçen harbde Almaın1", 
luka edilınt'e (kayaları parça, 
\"esaire ıçin) villerin JcUlla1'1 

....... 

ehemmıye\i gun geçtikçe artacaktır. patlayK"ı maddeler azaldı. B• ıelll 
den bu yeni patlayıcı medite -->ııt:--

Eminönü Halkavi 
açddı 

EnWıcmü Halkevine ilive o
tanık inta <>Wnan sergi, konfe
rans, sinema salonlarının res
mi küşailt dün :saat 15 de ya
plwnşbr. Ayni _günde yeni bina
da bir resim sergisi de açılmış -
1lr. Vali Ye belediye reiai dok .. 
tor LUtfi Kırdar .da açıbş reıi· 
minde hüar bulunmuştur. 

lstikW martını mütealrib 
parti müfettişi Reşad lılimar 
oğtu bir uutuk !(;ylıemiş ve Halit 
evlerinin faaliyetlerinden sita
yişle bahsetmiştir. 

Bunu mütealdb Yavuz Aba-

mül ettirildi. ~il 
Muayyen şartlar altında L. O~ 

müb m faydalan vardır: (1) 
mal olur (2) pek~,.. 
zebırlı \ e zararlı ıazlerden eser ::.ı.ı.ıt 
tur; ( 4) patlamamış olan ~:., 
maktc blama tehlikesinin ~-

masa. ~ 
Şebirl~de y<1pılan hafriyat~ 

için ısokaklardan ıeçirUen '
ınaddeJcrin ne kadar 'tehlikeli~ 
gu :ı ';.ar-dır. L. O. X. bu teJı ""'16: 
ort.adaıı kaldırır. Bıma ın~ ~ 
zur~ı '\ar. Bır =-- .. _.. tt- eri!JJll""" 1f1r 
kısıaılaı ·~m 'münasib ~t.ı" 
içinde l."Ull:uıılamaz. Gazli ~; 
kbmur nadenlerinde kullıın.ıJa~ .. 

Etra!ımııı saran havanın ıti":_ 

lnblcl' nden bıri olıın ~ _.. #' 
d~n lıa,.c;ka muhim işlerde istif__. # 
mek ıuzcre bır takun yeni ~ 
şcrşler yapılmaktadır. 

dan da bir kameram ve daha ~ 

eonra e9in ~rk~trası. _güm bir SABAHTAN SABAHA 
konser ftl'llliltir. Bilihara da- _ dili 
,"etlı'1er büfede izaz olunmuş - ,.. b• ~ 
lardar. Umumı ır taa 1 ,.. .. _ ba~langıcında mıyd 

Pirinç fiyatları mOte- T -,, ~..6' 
{Bat tarafı 1 inci ~~ 

madiyen yDksefiyor ba ... eş ;c.,nde kalabilir . .,..-, 

ı.ıutemadı ta~ net C<'S•n le .pi- b · i<.3 ıunde goreceğız. ~ 
rmç bu h.ıiıa yukselmi tır. Askeri Mih,er-in Yunanistana hu ., 
muteahhıcUerirı muba,yHtı ile mev - ' da şubhe yok ki Ar.ıaavud~ 
sım dolay le Ja"l ~l da art-! oJdaiu iddia edilen küW,lı: /;il'.,. 
:tu mışlır. Çeltik fabrikaları da pi· parçaı;ı ir.ıi1 değildir. MaUiiil ~ 
y-~®n mal almaktadıı·. Tipdan o- nizd~ ing llereyl mail:lb ..,,,,_ 
tarak O ?tancUi malları J6 - 31, Bunun için Yunan wılerintlefl .,. 
Dıy•r'balur mallan 31 - 31, Mersin de f"L-nek. Süuıyış kanabııt Od 1-
cıbı cn'ın mallar ,.e ayartan 27-28 I raftan sıkıttırmak maksadlat' ' 
tW'U aralarındadır. Perakende sa- r:iluyor. Fakat mih,·erin f1I ~ 

t larcı:. da fiyaUar J'\.lksel niırtir. Bit gunlük laaliyetı, umumi bir ~ 
1.110 pınnç cınslcrine ~ 38 - 45 la uzayıp gıdeceği anla~~ 
kurw ü kad.: :a:ı_ın_aı dadır. 1 bir aon \ C!ln ek niyetinde 0_.-ı.,.. 

= = =- _ _ da bcllı etmektedir. Bu urn-"'" * 
ar4'.ıız, bit taraftan Ba~ 'llfl. 
alarak artJ.k A \ nu>ti karas&P*" f/I'. 
taı;afmı eınir "'e idarele1-. al~ 
lundureıak. d ğer taraftan ~ 

HARB 
VAZİYETİ 
Mihverin yeni 

harb planı 
AJaıı:;lar tngıliz adalarına yapı

ı;.n hava tuarrudanna lbılyan tay

~mın istinıkinı bildiriyor. Bu 
bidısc mth\'erin harb plinında mü 
him bir değişildıge deitet eder. 
Demek nrlh\er de\ Jet~ ınuhtelif 
harb sahnelrrındr d~ınık şekilde 
çarpışan ~~etlerini ~r ar:ıya 

getirerek tnıiltere uzerindc kat'i 
netice alın:ı&a karar vermiştir. Bu 
haber ~na ise bir müddet son
ra tta'7an denizaltı cem.ilerinin şi
mal denııinde prulmesi de rnuh-
teme.ldiT. 

Bundan yinni C\İll en-et Ahnao 
haı'b planı ru:ıkkındaki ~taı nn
::1lnm ız1 zah e<krltea son Bren
ner müJ"'~atı ~oeııinde böyle 
b« hid ~e intiz.llr olwıaoı!eocgi 
arzeGilu~. !ltı hnfta e· \el beş 

b n ltalyan pilotu.aun Alm~nya

ya gondenkli.ii ış!t:l1i. Şi.ndı de 
tayyardeıın t:ı. rruziarından bahs
?lunuyor. Bu i.kı "'-ka ınih\~r.n 
ycıu pünı i kk dakı tahmınkri 

kU\'\ etlendınnektedir. 

tialyanlaı ın Bntan..va ad:ıla!·ına 

karşı yaptla'l bal'f!'kita ıitirak e:. 
mesı ada1a üz.er Ddekı Alman 
tazyıktni kı m ı arttlracak bir 
tedbir olmaktan uzaktır. Çünkü 
1 tal,yanl.ar Alnwılar kadar tecrü
beli 'e kun•etlı değildir. Sonra bu 
meseleye askerliğin hesab bidele
rıne kat.iyen uym17an bir inccliğı 
muemar olur. 

Faraza bır de\ letin yuz fırkası 
olsa bı,ıtUıı karşı ık1 de\1et elli be
şe !ıR:ıılık bir kun et çıkarsa ya
pılan muharebqi yuz fJ k ya sa
hih obnı kaz.ana. T.ıim ve terbiye 
aynbiı, rıı har blik: rubu, ltuman
d:ı ıbtilifı muttdilt o~ 

mu. ten!k R\rk \ e daresine daima 
z.ııar ver'U·. 

N..,alyont.< ~~ .Jıare-

besinde .ı:ı.ret az bir tle bü-
tiın A \ rupa de\ Jet1c: maiK&b 
etmes:niu n ! buradach:. Ratd 
bu h:ı b ' Alr.1 n muv.ıf:ı!ldye~-

• 

\'c Ccbeluttarıkla Akdeniz& --, 
me;c \e 'bu sırada belki !ltıgiliS ~ 
larına sa\ let etmek suretinde .,.
edecektir. Ualya Arnavı,idluk -~~ 
nan hududunda ikıde bir ~ 
den bahsederek bugünkü ~ 
c;ok ~aen ıbzar ed«ke" '
de .hansa \'e bpanya de\>let ~ 
rini ziyarete gitti. Cebelüt"'U'lk , 
ruzunu )'1lldadı. Vakla Biuer!O t' 
reşal '?eteni ziyarete git~ rD ;_ 

• rup:da Alman nh:amım teııd " 
sadına atfediyorlar. Fakat _,,. 

1 
tr 

kaç uy evvel Mareş:ılın mııllk~ 
lebıni reddederı Hitler bU ~ 
davası için mareplı qajula 
ramaz mıydı'! 

Hele Fransa~n sonra ve a~ 
manda İ!tpllnya ~,...-etiniO ., 
Almaııy.ııwıı acıeleye \·e ut"l ~ 
rekcte ihtiyacı oldugunun , 
delilidir. Bütün bu ziyaretld'• ~ 
ler, yeni hnrb s. h:'ları açrrıaıar ., 
\'erin bu on dört aylık ..,_,.-_. 
sona crdn mek ıçin son ı;ayreCl 
karar "('rdiğııı:? ı~atettir. pf~ 

BEHrf"I" ~ 

~---lcrı 1dc tecıınu un t~ırini ;ır 

~1dır. ~ .. 
ttaıy3nların tnı;ıterc ta:ı J1J 

nna birklM' bm tayyare, lt•:,.,
denmlb ge·.- ı t:ıh;.is ,,. 

mümkündur. F~ :ıt arzed len ıedi " 
beb dolayısile b:mda:ı elde~ 
l~k ıe&i!' :=ay 14:t:l ni.s:>etle 



aş ekilin 
nutkunun 

• tam me nı 
(Baş tarafı 1 Inct sayfada) 

~Urtarıcısı Atatürkün mane\i 
~zurunda, Türk milleti adına, 

.tninnet ve tazimle eğiliyorum. 
Ve gene, Türk milleti a1lına. 

enırinde olmanın.. ve toplanma
llın verdiği gurur ,.e zevk için
<le, Milli Şefimiz Cümhurrcisi -
iniz İsmet lnönüne sasılmaz 1 

bağlılığımızı teyid eyliyorum. 
b ı!~lli miicadclesi kadar, milli ' 

1rlıgi de yer yüzünde örnek o- l 
~ı milletimizin, böyle binlerce 

1 
ı. Yramı şevkle kutlaması mu - l 
~lldd~rdir. 1 

Yurtdn !arım, f 
Tiirkiyc Cümhuriyetinin b r 

Yılırıın, milletçe yeni bir hamle 
~e başarının kaynağı olduğu 
epınizcc malfımdur. Cümhuri

}'et ,.e inkılab rejimimizin ge
Çen yıllar içinde, dahili ve hari
c. hayatımızda, içtimai ,-e mede
nı alemimizde te.min ettiği 
fayız ve eserleri, vatadaşlanma 
~rl 'ce hatırlatmakla iktifa e-

"~ım. O eserler, her sen bü
('tiYor ve büyüyecektir. O inkı-
ır,tır hızını almış, d~ ez 

Y ı aıında emniyetle yürüyor ,-e 1 

l'l ı yecektir. 
, .. Dünya ahvalinin, gittikce n.r
,1.<;,"ı \'ahameti karşısında, Türk 
llııllt'tınin gösterdi~ ola-un ve 
"' • "' n ""ıl bıl'lik. sükfuı ve vakar. is-
~la} \'e şeref askı. bugiine ka
da t oMuğu gibi, bundan sonra 

n büyük emniyet silahı -
~ lır. Bu güveni istikbal ba-
"-'V ruz. ı 

Y u rt<la arını. 
Bayramımızı. büyük bir bu

tı_., ve emniyet içinde ıdrak edi
l'1tıtz. Her Türk vatnndaşının 
~k her zaman ~ e her v:ıziyette • 
t ren lnızunma ve kalben cm

tt.ıyt>tine güveniyoruz.. Kudretin
~ıt emin. istJklalini miid:ıfaa dn 
t: z·eddüdü olmıyan bir mille.tin 
;rdıcr;yiz. Sulh ve ınsaııhk aş
urııız kadar, on'.ularmı.mn s
~ lıne \'e kahramanlığına, mil
h'lınıızin müdafaa kudretine ve 

ttdud,,uz fedakarlığına da. ·a
ll:lli il iı-ade azmimizi de dünva bi-r ~ 

~ vatandaşbnm. r 
~ Ccçen S<.'ne d1.: size söyledi -
~nt gibi. dünyanın en buhnı.nlr 
ır :leninde her vakitten daha 

tuv:v:m hakltma güvenen. ne 
arıcı ne dahili bir ızt.ıra:m ol-

~ı yan hahtiyar bir milletin ferd 
·rı olduğum.uzu düşünerek 17 

tı ı Cümhuriyet yıldönümünü b · 'c ile gcçirmcnızi bütiin kal
tintle tcmeni ve cümhuriyetiıı 
h ıı.ci yıldönümü bayramııun 
tlşladığmı ilan ederim. 
-~ 

~emurların yabancı 
·dil imtihanları 

\! nkara, 28 (a~.) - M. arif 
r-kıl!iğinden: 

1 l'kvlet ve devl t mfu..~escleri
~ bankalar memur.tarı aylık -
,.:·~ı~ teadüli.i hakkında 3656 
, .::.659 numarnlı kanunlaı dai
b ınde acılan yabancı elif imti-
1'1 <l.ıllannm teşrinisani 1940 dev
{ ıne istirak etmek üzere, bu 
,. t.ıı:ııı3taki VekiUer Heyeti ka
d t"tna göre, teşriniC\•vcl ayı içm 
'!ip ınürncaatta bulumınbrın 
?~ıh imtihan günleri aşağıda 

~o t 'rilmiştir. AliJm 3.rbrm 
lı ua~ Yen gün ve saatlerde imti-
1.ıfıt .i"'rlerinde bulunmaları ilan 
%~~ ~ 

4ı.f n {ara dil, tanlı - Coğrafya 
tWtes~nde: 1 

~'> Teşıinievvel ı~.l-0 pazar -
at 9 ~ İngıuzce. 

~ teşrinievvel 1940 salı gü-
~ == 

· {\ llJalı pa.ncurların arkasın -
~ aıznn aydınlık od dald c
~tık ışığını sarartıyordu. 
cu}end: 

<lı. - Sab!ıl> olmus! Gece ne .:ı
lt~ab..ık gnçti. -Fakat sen ı.:ç 
~ l r dın. Ben gidey:iın. Sen .. 
~ - Benim içi::ı uyumağn im
bı \'er .nı? UJursuz eksp:-~~. 
eq.r- ıkı sant sonra burad:ı ola-

•t. 

&.1 - " n 'ili.ülıne :U üzeyycn ! Ha
il k t daima meydana. çıkar. 'Ma
~~~ı ben mruaunum, ergeç bu 
~!!acaktır. 
- Ya nnkı.<?ı'mazsa? , 

lıt - On:.ın d:ı ehemmiyeti yok. 
<! •ın• . b . . l ~ r.ı S'?ll eru sevıyorsun .. 

b1,.1tı.>ı~'al i b!ı harel~etle elleıi 
tii;; e:"iLI. fo.fu:cy:;cn bir :!nda ken
ar 1~ Büicnain 1.."1.ı.·vvetii kolları 

'llda b:.ıldu: 1 
~ - Ah ne fena ta!ih icil var" 
~ ~1 bu!J.%"1.lr.1 n!lda k:?.ybet -

ıt b.~dlı:ıhtı.,::ıınn u~ruyoı um. 
t?tıd kendisini u::ı lb -

. an lıurta.rdı. Bülend: 

u 1an·stana 
taarruz 

[Başmakaleden devam] 

ri gayet dürüst, tamamiyle bi
taraf bir hattı hareket takib e
den, milli bir bayram günü 
Helli kruvazörünün babnlması 
gibi tahriklere bile hazin bir 
ihtiyatla mukabele gösteren sa
bır Ye tahammülü elden bırak
mıyan Ymıani::;tan nihayet İtal
yanın taarruzuna uğradı. Çün
kü tesbit edilmiş ~Wı.a. göre 
Yunanistana hücum dakikası l 
şimdi hülul etmiştir. Bu dnkika· ı 
gelinciyc kadar Yunanista-
n lta lya tarafından her tfalü j 
teminat verildi. Harbe iştirak 
ettiği zaman Mus::;olini yalnız, 
tnglltere aleyhinde silaha sarıl-l 
dıgını, srr vesaire gıl>i Akde
niz hükumetlerine karşı hiçbir 
taarruzda buhınmıyncağını bü-1 
tün cihana ilan ve temin eder-
-en bilhassa Yunanistan hak
kında teminatta i!cri gidiyor 
\e adeta namusu üzerine söz 
veriyordu... Bugün bu sözlerin 
ne kadar kıymeti olduğu işte 
filiy t ile bir kere daha sabit 
oluyor. 

İtalyanın Balkanlarda ::;ul -
hiin muhafazası taraftan oldu
ğu ötedenberi etrafa yayılan 
havadisler cümlesindendi. Görü
lüyor ki bütiin bu lakırdılar keıı 
dileri için miinas.ib clukika hü -
lw edinciye kadar alakadarları 
uyutarak gaflet içinde yaşat -
mak için müracaat edilen ted
blı'lerden başka bir şey değildir. t 

• • 
ınerasımın 

rog amı 
(13af tarafı 1 inci sayfada) 

!erdir. Bunu mfüeakib \'ilayct
te bulunau zevat kendilerine 
tahsis olunan otomobillerle me~ 
rasimin yapılacağı Taksim mey
danına gideceklerdir. 

Snat 11 dr- vali"~ btanbul ko
mutanı, Taksim meydanında 
top1ana11 ve merasime iştirak e
decek olan askeri kıtaları. mek
teb.leri. ve esnaf teşekküllerini 
teftiş edeceklcrdır. Teftiş bi
ter bitmez Taksim meydanın- ı1 da bulwıan bir er tnraf ından 
borazanla (Ti) i.§a..reti verilecek 
bu esna.da Taksim meydanında 
hazırlanan ı:;ercf direğine bay
rağımız çekilecek ve şehir ban
dosu ta.rafından İstiklfıJ ıııarşı 
çalınacaktır. Marşa meydanda 
bulunan bütün vatandaşlar hep 1 
bir ağızdan iştirak cdcceklerair. 

Bunu Dliiteakib abideye çe
lenkler konulacak ve geçit res
mine başlanacaklır. 

Şehi!Diği ziyııret 
Öğleden sonra saat 15,30 da 

vilfıyet, İstanbul komutanlığı, 
belediye \'C partinin seçeceği a-' 
zalardan t çcltkül edecek bir 

1 heyet Edimekapı Şehidliğini 
ziyaret ed tir.. Burada ilfai- 1 

ye b:ındom İstiklfıl mnrşmı ça 
lacak ve ~hidliğe <:elcnkler ko-
nulacaktır. 1 

Akşaın, vilayet binasuıdıı va
li ve belediye reisi doktor Lütfi 
Kırdar mııtad Cümhuriyet 
lo.cnmu verecektir. 

İ ngiliz Kralının 
Petain'e mesajı 

Ywıan - ltalyıın harbi gerek t 
B kanlarda. gerek şarki Akde-, 
nizdc ne gibi ıhtilaflar tevlid e
decektir, harb ne şekil alacak
tır? Bu dakikada bu sna ı:erc 

1 etraflı ve doğru bir cevab ara-f 
mak henüz' vakitsizdir: Yalnız 
muhakkak o!.:ın bir cihet var
sn, Yun n milletinin tirriyet 
ve medeniyet beşiği olan bir Londr::ı, 2:8 (.ı a.) - Verilen ma-
memlekete yakışacak surette IUm.ata l>Pl'e. l::ıgj!~ l•r.ıl tarafın
,·atanını rnüdaf'na uğrunda '<ar- d:m ınareş;ıl Pc ·n•e günderilen m -
pmnaktan geri kalmıyacağıdır. saj. m~lm ceç-abı alımr.:ıdan 
Graz7.iani ordastmim şimali Af- ~redilıniyceekfir. Londra dıploma- t 
rikadaki muvaffaldyetsi'iliğjnin lık ın:ıhfillel"i bu cevabın onumuz-~ 
İtB1yan prestijine i.ndirdiği dar- deki 24 sa.'.lt rarfınd gelccegntl zan
beyı Duçc Yunan topr.ık!arın- netnıeklPrlıl'ler. 

da kolay bir muzafferiyet ile Göbbcls"ia bir nutku l 
nnutturnmıya.ca.klır. Viyaıı:ı 28 Ca.a.) - D. N. n. oıf:ın-f 

TilTk ve İngin~ hükiimetleri 51 bildıı-iyoı" . . 
vaziyeti ,-akından ve mü.ştere - n:ızttT 
ken tedkik etmekte ve ahvalin ~relt 
· b ettirdiği tedbirleri di.işün - Almanyamn b.:ıı-b lsfemedigini :fabt 
mektcdirler. har · ~ya ·ı .. · ~ 
Bugünden muhakh-ak surette beyıın ctnı.iş 'lie si.akrine §öyle de-ı 

temin edilebilecek diğer bir nok- vam etmi;ı"tir; 
ta ciaha varsa o da Yunanistn- - Bugiiıı Almanya. ftılya ile bir 
nnı toprak ve tuducllannın ta- likte A\."l'upanm büyült t.ıir ~ 
ffifilllen masun ve emin bulun - idııı:e- ctmeUedir. ta~cmız fam;ıznılc 
masıdır. Yananistnn bu cihet - temin edilmıştrr. Bundan başka ih!.ı
I "l' fon hic' cncfüı;e etmeksizin bü- yacı olan iptidai ddelcrw hepsi 
tün kuV\'etkrir" İtalyan. taamı~ Alnınnyanm emrındedU" .. Bol siliih , e f 
zunu dPfefuıcğe ~lış;ıbilir. Müş- ccph:ınc:ni;ıı uıdrn. ı 
terek komşumuz BUlgaristanm Doktor Güblıcls nutkUiıu wtir· le.en 
\'aziy~tten istifade etmeğc kal - c:1 "ilız plütoka.coi:si yere serLlL'lt'.eye 
l'tm-ak Yun:ınist:mı arlrachn vur kacbı· Alu:ı.=.y;uwı. nıüıc:ıdcieye de _ 
ma~a teşeb~ü.s' c;deceğin" ihti - ,-aın <.'<icccğıııı tck111r ctro4lır. 
ma• ~rmeyız. Devam eden bulı-1 
rnn esnasında' Bulgaristan Thti-r,,.----,---- -. --;:ı-_..,, 
yatJnirlığı, alnl ve muhakemesi IQ YEN NEŞRi YAT~ 
hakktnda kifi deliller arretmiş- - l 
tir. Onun için herhangi birmaec- iktisadi YOrUyUş 1 rn rüZgannm Buignrürtıım Ege 
sahillerine doğru fırlatmıyaca- ı Bu gfize? '-c !ııydatt mCCTnu:ını~ 1 
!un üınid ederiz. Sakin ve ra- . Cumh~ b:ı.,.ı: ı: =h~ fe-.."k la 
hat durmak l'nısusmıda kendi-~ de- .bir ~ek.ılct··. cııcm mı-. lçınde llu~ 
sine biz de elden gel n yardımda t seyın Cnhıd ,_~a. Yu .. N~dı. 
kusur etmiye"eğiz. Ve ~"e sa· ı Hakkı T::wık Us. hmed F.mm '\al
hiilerind bir sergÜ2eŞt arıya _ man, Abid n n::n."CT vPS:ir tnnııımış 
ca.k ~ karşıs~ Ze\ölİm çolt. kıyın lı FJ.-""tb..""l V-

TÜrk urciusunı:ı bı:I cağ:tnD şim- cuddur. Hor .... rctle t;wsıye • 

it n 3.Ç1kça haber vere eğiz. 
Ilüs ·· Cahid \"ALÇIN 

nü s-...at <ı d!l Fra.os~:ı 
20 teşriniev,·el 19'16 çarş:ını

ba sııat 9 da Almanca. 
tstanbul üniversitesiııd : 

I T iZ l.. R 
Y:?zımızm Ç.okJ,ığundan (Bo 

gitmiş ~Telleri Tefrikamızı 
koynmadık. OknyllC!IJa rımızdan 
özür dilıeıiz. ' 1 

'l'ENl SABAll 

~ unan -İtalyan 1 Hi 1 r - ussolini ' 
harbi başladı dün floransada 

Edenin ısır
daki temasları 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
sine terketn kl,gimizi istemiştir. Bu 
blebi 'e bu tat bin yapılı tarzını bir 
harb iliiru te'klkki ettiğim ce\abını 

verdım. Elenler şimdi ecdadımıuı ve 
onların btZe temin ettiği hi.irriyctc 
lıiyık olduğunıu:.m isbai ctkcei:'iz. 
Şiındı silah başına!> 

1r ananistanın İngiltt>.reyo 
müracaatı 

Londrn, 28 {ıı.a.) - Hariciye ne-
2ar tJ tarafından bu sab:ıh neşredilen 
bu- habere göre, Yun:ınlstnn, vadç
tlılcn yr.rdımda bulunmnsı için İn -
giltcreye ınürnC"a~ıt etmı§tır. 

İngilix naş,·ekiHnin Mesajı 
Londı-a, ~8 (a.a.) - B. Churchill 

Elen IlaŞ\ ekilı Mctaksasa :şıgıdaki 
mesajı gondermiştir: 

dt-ılyıı tchdıdlı;ı'ının sakın cesa
retiniz karşıs:ıncfa l<'_c;irsiz knldıgını 
ı:ormUş \ e banun uzerine asılsız it
h .• ınlırrla sebebsi:ı: bir hill'um iç n ken 
dı ,ııı1 haklı ı;ıkarmak istiyerck mcm j 
leketinizc k:ırşı sebebsiz bır tecııvüze 
ce:;aret eylem şt r. Elen milletinin 1 
hulun iUmadmı V<:'rdıgı, sı:ı:in idııre
ni..: altmd son nylal"ln tehlikelerine 
\'C tahriklcrme karşı koyuş, Yuna - ı 
ıı!shmn Jngili:z milletinin hnyranlıgı
m ka.z;..ındıı-mı tır. Elen milletini ny-

gôrüştül~r 
Floransa, 28 [a.ıı.? - Stefani 

ajansında: 1 
Duçe, bcrabeıinde Kont. Ci- 1 

ano oldağu halde saat 10.45 te 
bususi trenle buraya gclmi5tir. 

Kahire, 28 (a.ıı .) - ingilı:ı: harbiye 

nazın Eden, Mısırdn ingıliz ınuBll'fnnı 
şefleri ve Mısır de1:lct daınlarilc 

gdnışmelrıne dev:ın dm~. 

B. Eden dun akımm refakntındc 
Jng lız buyuk elçisı Wdugu halde 
i\fıı;ır bai kili ili .ış11yı 

zıya ret 
Tam ~ il de Hitlerin treni 

istasyona girmiştir. Führerm 
beraberinde Von Ribbentrop ile Roma sefiri Grazzi, 28 tcşriniev
marcşal Voo Keit ı bulunmakta 1 vel saat 3 de Yunan hükumeti· 
idi. ne :uşağı a:ki mıta~ı:ı ~'t'di et

Vcochio ıs&l'3,Yllla vasıl olan mi:tir; 
Duçe ile li'ührOT, büyük mer- ltalya hükfuneti., irodiki .i.h
divcnden çıkmı5'1ar ve muazzam tiliif esnasında müteaddid de
Bcşyüzler salonu ile 10 uncu falar Yunan hükumetinin yn1-
Lcon salonundan geçerek se- nız normal sulh ve ve iki millet 
kizinci Clemant salonuna gir - al':ısm:d:ılti i11-':i kom ulu ınıüna- ' 
mişlerdir. Müli.lmt, bu snlonaa scbct'lerine değil, ayni zamanda 
saat 11,18 de 'ba§lamıştır. Mil- Yunan hükumetinin bitaraf 
lakatta KontCiano ile Von Rib- deı sıfativ. uhdesine tıeret -
bcntrop da bulunmuşlardır. tiıb edan .Jcat:.i v.w'.ifeyc mugn
Görüşme, mi saat 20 dakika yi r bulunan hattı hareketini tcb

dcvam etmiş ıve saat 13.IO a yin c'tme'k mecburjyetind 'kal-
sona ermiştir. nuŞtır. 

Mussolini ile Hitler tekrar Mütea: did defalar İtalya lıü-
10 uncu Leon ve bcşyüzler salon kümEfti., Yumuı iil..'ÜmetiDi ıbu 
lanndan geçmek .suretiyle mcr- vazifeleri llay.n avet •e bun -
divenlcrden ineııclt ıotD.mo'billc- Ia.rın :sistematik .surette ihlal e
rine binmişler ve başbaşa bir öğ- dilmelerıni protesto etmek mec
lc yemeği yemek Uzcre .Jıükfımet buriyetinde kalmıştır. Bu ihlil.l 

ııı hasletler, bugunku tccrube smı - sarayına gitmişlaııc:lir. keyfiyeti, Yunutt bü~.m1~nin 
tmd kcıruy:ıcaktır. • Neşrol aJl resmi ~. kenıll lkar.n ıııı ıt~ fıi-

S ze iktidarımızda bulunan bütün Flornnsıı, 28 (:ı.:ı.} - Stcfnni aJ~m- losu tarafından harb harekatı 
yardımı y .. p:ıcnğız. Muşt<'rck düş - .sındnrı: esnasında kullanılnrnsına, İn-
m:m=ı k ;şı muharebe e<leccğiz ve Hıtier giliz hnva ktı.. ·n mü-
uıfcr:i ıı=ı::ı:l:ışacagı:ı:.» sonunda hinımat tedarjk ctmcl rini tes-

l\letD.l• as Türkive elt;.isini miştir: hil eylemi ı•c hruyanın zararJ-
kabo ti Duçc ile !Filhrer, bu;gı.ın bir t ııa olarak Yunnu b.Jam .ad:ıla -

Atma. 28 (n.n.) - .Meta.ksas sant drn::mn ıeöen bll' gön.zşıne y~ ruıda askeri bir istıhbarat ser
bugün Türkiye Büyük elçisini, Iıırdır. lki memleket arasmclaıti illi- visi ihdasına nrnyn'f"Rl."tlt eyle
YagoSI.avyn ve lngiltere elçile- fnk zihniyetinden mulhNn <ılmı bu mcsinc binaen cok \:ahim jdi. 
rini kabul etmiştir_ , gönişme her z:ımn:ı olduğu gıöi çok Yunan hükumeti, İtalya tara-

tma ill\ fıa.\'ll hÜCUDlll snmimİ Jb"r şekilde CCI't')ıln etmiş \ e fınıiazı ~·apllaiı D1Ütea.ddid cljp-
Atina: 28 (a.a.) - Atina bu iki tarnfın nazar birlikleriru ıı;:öster- lorruı.tik teşebbii-lcre mevzu 

sab:ıb harbin ilk tadını tatmış- miştir. teITTrll ıetmi~ olan bu )ıfıdise1erc 
tır ... Saat 9 da hava da.fi batar- GönıŞllley(! tt.atyan lharicb'e rnızın va1.'1fur. Y-unnn t.i.iktnnl"ti, - iti 
yalan harekete geçmiş ve Tntoy kont Cınno 1 Alınan lh2riciye nazın hatb are'k · .n vahim ;n ta
tayyarc meydanına doğnı şe- B. Von R}l>bcntrop l~.tnık etmiŞler- yicini idrak etmesi ic:a:b cd~ :ii -
}ıir üzerine girmeğe teşebbüs ey- dir. J<endi bitaraflığını muhafazaya 
leycn düşman tayyarelerine a- ı !!!!!!!!!!!!~~!!'!!~"'!"'!~""!!!!"'!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!"'~ı matuf he angi bir tedbir al-
teş ;;ı:cIJmilır. Halk ve ünifor- it:ılyruıın Arna\'U'Ou'kıta 1180 'b mak suretiyl~ mu.'k.a:boled bu-
maiariyie gençlik te.şk.ilitı kadar ru en olduğu ıt<ıhmin cail."flek- lunmamış, lbiliihis lngilız ü 
mensupları hiç heyecana kapıl- tcdir. Fakat bunun asgnl'i 50 bıni lalı km·vctlerine teshilat göstc
mndan sokaklarda tezahürle - dahili tutnm'k ıçin taı:amıu ulan - rere'k ve 1tn1y:mın düşmanla -
rine devam etmiştir. Te-c.ıhür- maktadır. ıri~·le · "ıi:iği )'F.,parait f n-
ciilcr dlerind~ İngiliz, Türk, Yunatı :resmi 'l".lAlğ.i liyetini teksif -etmiştir. İtalya 
Yu~stav ve Yunan bayraldan Atinaı 28 {a.1!.) _ ~en ordulan ıhükfımetii, bu mesai birliğinin 
tasım kta idiler- OOş'lrumnndıınlığımn tebliğı: y n :1ı- ümoti tnr.af.ın -

lni <Jeni:r: m?Iba:rebesi tt:ılynn !ku\" etleri bu sa'ba'h "Snat kerl, bahri :ı.'e hnvai mahiyette 
Ne.,,-york, 28 (a.n.) - Bclgr:ıddan 5.30 da Yıı.ınnnistan _ Armrvutlu'k anlaşma!nrJ.a :bit 'Cdiimiş ol-

Tr:ınsradyo ujansına ~len bir ha- hududumfa .sıycı· krtal:uımıza !hücum ıduğu.ım ı1sbat edan 't1lıillf' malik 
bcı·e göre Korfo cıvannd:ı ttalynn- etmiş,ı-rdıt'. Kruıianmn:. amı va\nn bulunmaktadır. 1 
lnrın ihrnç teşcbbi.ıS\ı esnasında Yu- tapı-aklarını müdafa cdiyorlnr. 1tal_,va hükum ti. ıhalya ıılcy-
nan ,.e [l;ıiyan donanmaları arasında Milliyf'lj>f'r\ Pl" Am :t\'Utla.r hine müt~·eccılı hareketin ln-
1.>tr murmrebc olmuştur. Atin:ıdan a- dağa rJlthlar ~iltere tarafından Y~ınan'istruuı 
tınan bir habere giıı·<' dt\~man l.ny - ı.orufr.ı 28 {a.a.) _ ~lgrndtfan e- \'Crilmü ve onun tarafından ika-
yareleır....nın ~chıı· uzcnncfc görüldük- len hnbcrlcrc göre, Amawt \-atan _ 1 bul edi1m'iş olan garanürun ocza
lcıri t:ıb:t bo!llb:ı atmadıkları bildi- pcn·.erlC1".i .Arn:u.-.ııiluk ~lar.mıı ı;ık-1 sından. olduğun~ tahmin ~r }ktı-
nlinektedir. mışlardır. Buıılnl' ltalyanlarn knr ı 'fa etm~yerek ı:ınıı.n ihilldiı~ 

italranın h efi !!.inik hnsnmnc teu ür.att:ı ulurunakbdır- tinin ltaly.a jJe h:lrb hnliııdc bu-
Atina: 21l .{a.a_) Rcuter: lar. lumın -dev1etlerc iken '.lt a-razisin-
Yun.anisUına karşı b~dıgı harb- italynn kıta.atı bu:ıl:ı.rb müs:ıdeıne de mühim sevkulceyşi ııokta-

de. en buyıik 1blyan hedefi: sanıldı- ctmi;t, iki t.m·af da ölu ,,.e y~alı 11.•cr-j 1ar vermek tea'h'hfü'ffmd;:ı bulun-
gın..ı. ı-e, Yunanistan - Arnavutluk miştir_ mı ı ~ '(}!duğunu 'bu mey-.ındn "l'e-
hududund ?; 160 kilom tre kadar Pa.tra..-.a ıhua. hiicumu salyanm ve fakedonyamn ha-
ıne:ı.ı~e Selanik l_manıdır. Aljna, .28 <~-~ _ Dahilll'ıe ncza- '\'l üslerinin bulunduğu \'e bun-

Çuı pışmnlar lınkkındıı haberler nz- retirıirı tebljgi.: 

1 
lar.tn ~rna.vudluk nra.zı!"t üze-

dır_ Fakaı. ögrenildigıne göre ital- Bu sabah at ıo oda her biri bcı;er l'İne yapılaca.'k · twnınrzdn ku1-
yan hucumlarının bnşlll'n sikleti Ar- tayyareden ınurekkob 3 it:ılynu tay- !l..a:ıU.aca.~ıu bildiğini i>eyan e
n::ıvutluk daglaı·ından dışarı giden yare gı·upu tıı.r.ıı:lıodnn Patras ' sehrıı der. 
esas geçidin ötcstnde Florina'ya mü- üzerine bır .hucum ;y:ıpılmıştır. Dıı- İtı:;zya lhü • · • \'." an ihiikiı-
te.,;eccib. bulunmn~dur_ lı !.oram, Se-- man tesisatı, .adliye ı;ar.ayJ., Ay:ı.yQlıgi m~e 'ihududb!.rı htı.ricinöeki 
IÜ:l'l:te:ı 145' kilometre mesafededir. un fabr.i.kıısı., :telgr:ı11ınne ~·c J.rlr ~ tgpr.::ı.kla.rı.La !ta11"'"a~lıkiar ıcı-

Elen kıtaları butun hnt uzC'J".inde C\' bonlbardıımw diilıniştir_ di~ knrmnğu matuf teşebbüslerini 
şiddetli mukavemet ctınektetfa·_ Hat- hasar -elıemnıi,y.ctsizdlr. hlllırlatu·. Bu scb0blt'rdc.n dola-
tn tcyıd oluwuıyao hir haber göre Şimdi.ye ·ı:ı&r ciman mnlümn~ .yı ta,ya 1ımnımdi, 'bn siya etin 
Yun:uıllliır bir noktada 13 kilometre göre, biri polis . uzere durt kişi lt&yaya karşı tctlid e-Jcreği ne
ı~adal' Arn. \'Utluk araz:siııe girerek ölmüs. 17 ki 1 yanılımrlllştu-. :llıılk. t::ı -c ak'kmda Yunnn ihülm
h.arbi duşnınn topı-nğımı nnklctmlştir. soknklnrda toilküncti muhııfnz:ı ct _ metinin mt7.arı di!r1rnt~ 1i ee1-
1tal12nlar fıeı· lı;ılde Epırin dağlık mi~tir. b e bir ıf ydası gör.JI 
ınmtakıısı i.;;4ikametinde de ikinci N l!.nQl <met.ui -rneınicytıir. Wı mamstanın itnTaf-

~AYFA 3 

18 inci ylla 
girer ken .. 

Cümhuriy tin 1'1 inci yıJdC>
nümünil, dünyanın son derece 
'kanşik bir devrinde idrak edi- • 
)•oruz. Geçen bir sene zarfında 
A vru nın <>rtnsmda patlayan 
1ıarb, hududlanınıı>.ın civann.a 
lkadar gelip dayanmı~ bulun· 
maktadır. 

Bu, bizi asla yı\dırnııyor vo 
korlrutmıyor. Zira Türk top
roklarının ikuruyucusu kahm .. 
man Mehmt...Oclk hudua boyun
dadır. Süngüsüne dayanmış, 
gözleri ufuklarda, beklivor. Bu 
öyle heybetli bir manzaradır ki 
onu gören düşman gözler kör 
olmağn ve ebediyen sönmeğe 
mahkumdurlar. 

Bugünkü Tilr'k ordusu, Vi
yana kapllanna dayan n 16 ın
cı asrın muhteşem imparator
luk ordumuzdan !bile daha !kuv
vetli bir halde bulunma tadır. 
On.un acı ve imha edici kuvve
tini tatmak dilsmaııımız ıçin mu·
'kadder olursa, bu onun için 
fevkalade hazin bir nkibet ola
caktır. 

.Bugün kutluladığuruz bay
r.am, en müskül şartlnr içinde en 
biiyük harikaları gösterrui. o
lan büyiik bir milletin, maküs 
talihini yeniş ve ebedi kurtulu
sunun bayramıdır. Bu günü id
rak eden her Türk. :kendisini 
düne nisbetıc her cihetçe daha 
ileri. (!aha yüksek '\"e daha kuv
vetli hissetmel.."t.edır. 

A.yni şekil gelecek sene, 
Cüınhuri!•cliıı l inci yddönli
münü kutlularken de bugüne 
nisbetle çolt daha parlak ve ileri 
bir \'U%İyette olacağımıza iman 
edivonız. 

. MURAD SERT-OGLU 
~~ 

Jcrci harbe sürükl~mck siynse
tinindir. 

Fa'kat bundan 'btryle Yunan 
hükümetinin talnü etmekte ol
duğu siyasetin Yunan arazisinı, 
ltaıya aleyhine müteveccih bir 
iis haline getinueği veya bu 
ihale ıgetirilmes.iue müsaade et
meği istihdaf eylemekte olduğu 
nşikiirdır. Böyle bir halin n"
tioesi, ltalya ile Yunanistan a
rnsuıda silahlı bir ihtilaftan 
başka bir şey olamaz. İtalya hü
kumeti, böyl bir ihtilifm önüne 
:geçmek tasavı~ndadır. 

Binnetice ltalyn hükiımeti. 
Yunan bükü.metinden Yuna
ınistnnın bita.rafüğmın ,.e İtalya
nın emin garantisi olmak üzere 
fogı1te.re ile harbin devamı 
müddetince Yunan arazisinde 
ban o'ktaian kendi kuvvetleri 
·ıe işgal etmek talebinde bulu -
nur. 

1talya hükümeti, Yunan hü
kfımttindeıı bu Jşagle mfmi ol
.mauıasım ~ iı:;gali yapacak kt
taatın ürurunll muhulef'. et
ımemesini isler. 

Bu ık!tırat, Yunani tana. Yu
nan millet.;nin <J.üşmanı sıfatiy
le girmiyece'klerdir. Vi> 1taiy..ı 
hü.ltümeti, muvakkat .olan ve 
ibir 'btkım zaruretlerin neticesi 
"e tamnmiyJ iLedafill 1ahiyet
te bulunaıı bu i~galin Yunanis
ta.nın hükümranlık haklarını ve 
.istilild1ini "it!al etmesini iste 
mez. \·ıe ru;Iü bu :niyette değildir. 
1tu:ıya Jhükfuneti Yunan hüku
metinden bıı ışgali.'l muslihane 
bir ,surette yapılması icin ask<:
ri mnkamata iccbec1 n emirleri 
venn~ni ıtaleb-eder. 

İtalyan 1>uwetleıi, mukave
mete maruz kaldıkları takdir
de bu mul.."!l"Rm1ct siHi.hla kınla 
cal•tır. V Ylilınn hükumeti, 

1 teşr:ineV\!el 194fl paznrtc
si sut ıı ele bütün diller. bir Çı:ı:y ' k yapmaktadırlar. Roma. 28 \a.a.} _ İtalyanın lığı, git'gide ~ l'ahirde.n ıl::nr-ct 

·~~~~~:!!'!~""":~~~!!!!~!!'!!!!!!!!!!!~~~~~~:!!!!!!!~"!!''!!!:~!!!"!!!!!!!~· kıı.lm!Stıır. Bu ·nziv •"'ten P üte-

ı1J1l~~~;~~~~~l'11~2J~----~=-=~~:r=:~~r!; ve.fü•I nm:;;'u!iyct ·B yüh :S - ı 
bundan mütevellıd net:ayiein 
n1es'uliyetini yüklenmiş olacak-

i tan.,.~ onun 1 , r millet- tır. Ruhic.one. ~ntonio 

- Gecen l yırlı olsuil ~ _ 
Dedikten s nra ~yyenhı I 

odasından ılttı. 
Kemal K2.dri bey ot var-

dığl zaman t sal::ıhın l:izi 
i)i. E\'\eı- .. ü..ey enle Bilim
din e::.ce p , !!»la.tını 

uord . Bun er.in o!dulrtnn son 
ra müsterih bır- Uı.vırlu l::ıhva!
tıs:nı Y• ~. Ve sa t .5 d tefe
fonla Müzi'yye.nı odasında ara- il 
dı. 

Müz.e)yen. Bi.ilend gittikten 
sinra da yatmamıştı. Bir koltu
ğa otw·mu.3. B:Ueru:lle gecirdiği 
heyecan dolu saatleri düşünü -
yorou. Bu kı~a zaman zarfında 
neler olmamıştı. Bunların en 
mühimmi "<ühtesiz 1ti Bülendin 
J;endhine aşkını a.ç1 kç t ::;öy~eme-

\ lt ntlisi t.nra.fından da ma
ka.bele gôrın '~i idi. MQuyycn 
Buleudi Eeviy ı: mu idi? l 

O sa:ı.tc kıdı:ı.r b· nu kendisr de 
bilı-ul)ol du. Bu gen v~ roman
tık ad un::!. kurşı hisleriai iyi 
t lil edemi~ ordu_; P:ıkat J;imdi 1 

ona inana.mıyacagı kadar kuv- r 

-45 
Yct'ı biı b:ığfa h.:ıı,'b o d:ı~nu 
an!ıycro ı. Bµ nasıl omu.:ıtı : 
Btı aşk t•e11di k"'•ıdine n.'1.311 föız
Ie.nr.ıi:: bGyümus \'C frugün ol
duğu gib! bütün kalbini, bütün 
,bc!lliğiui s.ırnuştı? ~tüuyyen 
bunu bu· türlü i~h cdcnııyor -

müddeiuınur:ıiliğe gidiyorum. 1 nizi bir ırnclmıb, }'a:lrud te1gad
Bi? saat sonra polislE:Tle b"rlik- la haber vermeffiıllz'? Sizi ;is'tas
tı gelecek ve bu azıh lmtili on-1 yonda knna1ardı'k. Şimdi orlm
lara göstereceğım. Siz salan ' nm. Otelde yerde lbufamıync:ik
clı.~n emrnayın. Odn kapınızı sınız. Bn 'Jmba'ht "her tıaide si
içeriden kilidleyin. Ben avdet e- 7jn_ . 
<lındye 1 Bd::ır hfç kimseye aç- Kema1 lKıı.Clri, n cevnb vcre-
nıayın. ccğini bilemiyordu. Mcdhiş bir 

Mın:eyl>en bir iki dcl':ı bu yı- katille karşı karşıya bu!l!Du
lış n Te riya.kur kaymbirade- yordu. Allah gös't:ermesnı 'kcn

T r\."Çe 

K ~AN 
GA'RV DOIDPER ..,,y :ı:wı. m - ROBER'f PHEST-ON un şaheseri 

Bugn n Sinemasmda 

M.&oıhim IAVC: lJn <SOn el~ bc::lcni A!;ci . i Turkçe 
P.AJ.lA.l\l ffiIT.Jun."IXAL ile 

SE~NSL~R d6l 

do. 
T< '=f n ('3l,-hğ1 Z2 

rinin sözünü kesmek istedi. Fa- disinden 'bl.r siibbe -etse, bur.ay:ı'(12ıa•c:~~~m~&~~~~~~:iimaI:iI~i:!~mm••' 
kat bu h:ıreı•etiyle Bülcndin işi- ne mnksad'la ge-1diğini 'bir "SeZSe, 

de k !\ l k · his, ı 
rr 1 li i ol n7umı 
l'Titeki.m btr tabmlırlnd alda 

- ni bozabılcceğini d .. ündöğün - ölüm muhakkah.'tı. A{;rabe~.sıni 
den vazgeçti. Soğuk bir: •'Pe- vuran bu adam. kendi beynine 
ki!., diyerek telefona kapattı. de bir kurşun ısılmı~ a.c;la t -

• mal Kadri telefon odasın- reddüd etmezdi. m.:rr.ıı ol t?tuilu hemen 
Kemal Kadrinin sesi .çok 
c:ınlı idi: 

- Hektubum·ı:'ı alrl. 
ğ il mi h::ınırn ..fe,ndi? .. 

dan çıkbğı zaman l!tarşıSL'lda Acemi ir fikWr gibi sırrtmak t 
sakin bir ta'\'lrla sigarasını içen istedL F.aht yüzünün ale!eri ı 

· •'c- Bülentli· ~rünc büyük bir kor bu hareketi ;ya..pma'kta lblaruıüd l 
ku \"C ş~şltmlık his~ctti. Bülcnd ediyorlardı. lK-emal Kadri su- ı 

- E..vct aldım .• 
- !Sili nd bir " .:y P~zı t!i la. 

Mhliıı•ı ya. bu . k ın-hiın bfr 1

1 
n~ktad .. r \" ız: ' t t '~rafla Vi
y~1 ıı · · um. rı:-ı. ğ;ına rlc 
b :1-'' ·ı ı .. ·ı ... 1 'f• . u=l'ı ••t•en-. n l('\.,cr r ıs- 1 ten U. &nim d<: l lıı:·ty· .. r-:.1..">Ce-
ğfm il[~ \'e cdild1. E· :ı hı men 1 

o~un bu tcli..-s:nı g:ırib bir te- r:ıtının ıçarpılani.k gano bir 
::;iira!" seyrediyordu: ı şekil almiS ~d:eğıunu hissetti: 

- Ooo.. l\IaF.:illah ! Bu ne - Sürpri7.im siz.i ep~yce sa-
sfup. iz? 8izi bura<l:ı, hem de bi- I 'Şlrttı gnliba~ diye ıtreke~?di. "i'e1-ı 
zim otelde görmaı!n beni ne 1 grafüı haber verecektim. Fa 
l J ..... r hayrete ve tabiatiylc se-1 kat ralınlmızı bozmaktan <:"- ' 
'\.tli!e d." üreceğjni izaha lüzum kindim de.. 
gSrmüvor mı, .N ... den ıreleccği- (Ar."· " r-~ 

<' '>C'keı bayr.-mmda 
C'd<'r. 

A y A 
Bir C:cfo dcgıl. ~O Bcfa gôrmck istiyeceğınlz 'film. 

'lmı ı9L"SON 1Eilf3lf -
0

LO l\ MASSEY 
Yrr,ıtan r.T: 
Y::ırm .;re<' ·ı:ın oc.ı kıı1mıımı tır. Numnrrı1ı 

maktııdır. ll'cl o:: 40l:C3 

e y .. rmı 

1.oltukl:ır kap .. tıl-

Haftııntn en çok 
b~c:ı..len ! !m. 



MİLLi PİYANGO 
Dördüncü 

çok 
tertib planı 

zenuindir 
-.J 

Birinci 

7 İkinci 
çekiliş 

Teşrinde 
Bu r>lanın iki hU"ill iyeti \'&rdtr: 

1 - 5000, 2000 ve 1000 liralık oı ta büyüklükteki ikramiyc
Jcr adet itibariyle fnzlal~tınlınış, ayrıca bu plan:ı yeni
den ve bundan evvelki planlarda ıncvcud olmıynn 500 
ve 50 liralık ikramiyeler konmu~tur. 
500 liralık 
lkramiyclcı in a.dedi bi:::-inci çekilişte 90, ikincide 150, 
üçüncüde 180 dir. 

2 •"- Planın ikinci hususiyeti de 47 Lane teselli mükafatını 
ihtirn ctmc..,.idir: 'l'esc!Ii rnükıUat.mın esası şudur: Eğer 

bir biletin bütün rakamları biiyük ikramiyeyi lrn.zanan 
numaranın rakamlaı·ına tevafuk eder ue, yalnız her
hangi hanede bulunursa bulun,.,un bir tanesi değişik o
lursa o bilet teselli mükafatı kn:ınır. Bu suretle büyiik 
ikramiyeyi kazanan numar.ıya bcnieyip tc yalnız bir 
h:ı.nesindcki rakamı ayrı ol:ın 4 7 numara teselli mükafall 
kazanacaktır. 
Bilctleı in clcğiştirilmcsi tarihine dikkat ediniz. 
Devamlı biletlerin cıtcsi ayın ikinci günü akşamına ka
dar değiştirilm,.si lazımdır. 

7 ikincifrşrin 1910 «:f'ltilişind 

30000 liradır. 

hiiyiik ikramiye 

Birinci çekili~in tam bileti 2, yal'ım bileti l liradır. 

lkinci cekilişin tam bileti 3, yaıım bileti 1,50 liradır. 
Oçüncli çekıli :n tam bileti 4, yarım bileti 2 Jiradır. 

J~DiN1Z 

lleı cekilı l" bil<.'tl<.'ı in fiatı ile beı :ıber ikramiyelcı in 
hem mıktarı, hem adedi aı ttırılmı lır. Yani §ans ihtimali 
her çekilı k cok d~h.ı fazladır. Bu plana göre talihlilc
rın nııktarı arta,..ak ve bu t lıhlıler aynı znmami mık

~:ırca daha fazla ikramiye k 1"unac ıktır. 

FOLISDE 

ş yüzünden arkadaşını 

yaralemış 

Kazlıçeımıcd .... ki yol in~natın
cbı. çalıcan İbrahim ile Arif is 
yüzünacn lm\'ga etmislı::r 'c 
Must::ıfa Arifı cakı ile bacağın
dan yaraladıgından yakalan
mıştır. Yaralının tcdaYisi yapı
mıştır. 

Bir çocl'ğzs otomobil 
çarµtı 

Şoför Mahmd.ın idaıe•ind. ki 
208S ... ayılı luk .. ı Bt: ıktcı. tan 
geçcrkc.1 Abbaı · mahaHesınde 
oturan 7 yaşındaki Uçak adın
da bir cocuğ::ı caqmmı ve dil. ür
müştür .. Çocuk sağ' yanağından 
yaralı olduğundan Şişli fltfol 
h:ıstalıanc!.iine kaldırılmış, suç
lu şoför ) akalaıım::}tır. 

Ark3sından Herek dü-
~t!rüp yüzür.ü yara•amış 

Oskildarda İ::ırnhor mahn!le
sindc Alı paşa 8okağın<la 36 nu- 1 

l LAN 1 
Sult. nnhrr:d 3 uncu Sıılh Hukul: 

Ha'<ıml.9ınden: 

1 1 

d r ı t.,rırr,;u 

23 No. d::ı K • o 
ıl 1 !l10/150 'No. lu 

H~lii eksik ekmek 
çıkaran fırınlar var 
.1uhtclıf suçlardan dolayı ve, 

bcledıy'"' talimatnamesine muha
lif hareket ettiklerinden 21 şo
för hakkında para cezası zabıt
ları kesılmiştir. 

Bundan ba.<jka Beyazıtlda Sü
Jeymaııın fırınından 125 kilo 
eksik vezinli ekmek müsadere 
edilmi.~ v~ ~akkında para ceza
sı vcrılmıştır. 

Bir kotra parçalandı 
YcF>ilköyı.le tütün tüccarla· 

rından Naciye aid kotra evvelki 
gecf.ki fırtınada demirini kopa
pararnk sahile düşmüş ve par- ı 
çalanmıştır. 1nsanca zayiat 
yoktur. 

murada oturan AH ile 
ınah::ıllesindc Sandalcı çıkma
zında Nuri sinemadan çıktık -
ln.n st!·ada Aliyi arkasından itc
re!c düşiiıi.ip yüzilnü yaraladığı 
iddia cdilmi§, suçlu yak::ılanmış
tır • 

j J.A N 
S;.ıltan:ıhmed 3 üncü Sulh Hu auk 

H:.kımllylnden: 

D acı 1st. Telefon dııektoı lüğu 

a\ uk tlarmdıın Emin Raıf tarafından 
ı t. S: rıycr Kol·n Yemiş sokak 13 
No. dn olu Tevfik '. rısi Şcfıkıı; n
lcylwıe !M0/1158 No. lu do ya ılc 
n,,ıl n (27) lıra 73 kuı·uş alac:ık da
vn .nın yapılmakta olan ınuhalceıne-

lndc ınuddcialcyha Şctık,ıııın ıkn
met ahının mcçhfıl olma ma bin:ıcn 
il ı .c arzuhal 'e c!. H•tıyc tcblığ 
cdlldı.,;ı hnlde mnlMrmey1: gelmemiş 1 
oldugundnn bcrnyı istıkt::ıp ımıhkc -
meye gelmesine ve gclmıyecck olursa 
1stıktapt::ın çekinmiş cddılc ibrnz o
lun;ın mukavelenin kendısinc mdı • 
yetınc knrar verileceği hususunun ıh 
tnı ı urctilc gıyap kararının 15 gun 
mhddetle l1anen teblıginc ve mu
hakcmenın de 26/l 1/940 tarıhinc mu
sndif ~· lı günü saat 14 ele talıkın:ı 
mahkemece kor::ır verilmiş oldugun
d n tarıhi ılftndan Hıbarcn mUddeU 
fçınde itiraz edilmcdigi "e mahkc -
mede hazır bulunulmadığı takdirde 
gıyaben muhakemeye clevam ve ka
r ı- \eriteceği ıl"ncn tebliğ olunur. 

Kuru Kahveci 

MEHMET EFENDi 
MAHDUMLA·RI 

Muhterem mUşterilerlnin en bUyUk bayram-
la a lar•rıt , Kutlular 

D r:düncü ferfip: 
ı i tı; Pi u o n c 
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1 Devlet Demiryolları ilanla;~ 1 
Muhammen bedeli (1797) lira olnn muhtcH cine:, mikdar ve cb'adda 

(11) .wcm manometre 'l:o ok ljen tuplerı ıçın iki kademeli tazylk al· 
çalloı. 'antıli (15/ll/940) cuma gunü saat (10.45) on kırk beşte Hnyd ırp -
şnd:ı gaı bina"ı dnhiliııdd,j komisyon tarafından açık E'kc;iltmc usulile s lın 

nlınuc ktır. 
Bu ı e giımek istiyenlcnn (134) lira (78) kuru:;luk muvakk:ıt temi

rnıt ve • nunun tayin c-ttlgi vesaıklcbirlikte ek ıltme gunU saatine kad::ı: 
komi•yonıı milrac .. atl::ın ı:ızımdır. 

Bu ıs~ aid şartnam,.ler komisyondan p:ırasıı olarak dağıtılıı aktodır. 

(103()1) 

riiatbuat Umum Müdürlüğünden: 
Turkıyc.' Radyodıfüzyon postaıannın Ti.ırk mwnkisi heyetinhr kadrosu 

yeniden tanzim edlleccgınden bu heyete girmek istfyen ll<lZ ve ~es san'nt
k:ırlarının tcşrinisaninin 8 ınci cuma güniı Ankııradn Ba~t'kftlet Matbuat 
Umum Mudurlüğu R:ıdyodifuzyon Müdürlügünde t~ekkbl edecek mUte
hassı komisyon huzurunda saat onda yapılacak olan imtihann gireblln1ek 
uzcre aşağıda yaz.ılı vcsalklc teşrinisnninin 6 ıncı gunune kadar Mntbuat 
Umum l\iudurlügune nıbraeaat etmeleri ilin olunur. 

l - tstıda - Turk muzık heyetinde almak istedlgi vazıfenın \ ;ızıhan 
beyan edılmcsi t:ızımclır. 

2 - Nufus tc-.lkcrcsi \ eya tasdikli bir sureU. 
8 -- Husmihal varakası 
4 - Sari hruıtalıklarıı ınuptela olmadığına 'lıe vazifesini muntaznmnn 

Hnyn miıni olıılıilecek bedenı ve akli ôı·ıza ve haı;talıklarln malül bulurı

madığına daiı- heyeti sıhhiye rııporu. 
5 -- Tert'\iıneıhal varakası - Tahsil derece l ile evvelce bulunduı;u 

hizm'l!lcr kısat•a ve hnkn ne gibi bir vaziCe ile fştignl ettiği yazılacaktır. 
• -- 6X9 eb'rıdında açık başın çıkarılmış ve siyah parlak kllğıdn i:rn-

ıulrnış e aded fotograf. •10297~ 

ı . DENİZ ltVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONll iLANml 1 
Marmara üs~ii bahri K. Satmalnıa komisl·onundan: 

Clnıi Kllosa Tahmin fiyatı 

Kuruı 

Tutarı 

Lirıı 

Sığır eti 365.000 30 1095000 
1 - 22/10/940 gumindc yapılacakkapalı zart cksiltmesındc talibı çık

mıyaıı yukand::ı mllldarı yazıb sığır eti bir §nrtnamede olınnk üzeı·o ye
niden kapalı zar.f usulile eksiltmeye konulmulitur. 

2 - Eksiltmcsı 13/11/940 çarsnmba günü saat 16 da tzmıttc tersane 
k:ıpısında&i komJsyon binasında yapılacaktır. 

3 -- Alır.acak etin 292000 kilosu ayrı ve 73000 kilosu da tıyrı olarak is
tekllsine ıhale edilebilir. Şartnamesi 548 kuru ınukabiliııdc komisyondan 
temin edilir. 

4 - Talihlerin 249() sayılı kanuunn fstcdigi bu işle alc1kndar olduklarına 
doir ticaret vcsikaınrını ve 292000 kilo için 5630 lira, 73000 kilo ıçin do 
1640.50 liradan ibaret ilk teminatları ile birl'kte tanzim edecekleri tek
lif mektublarıru muayyen gun ve saatten tam bir saat evveline kndar 
t.:omisyon başkanlığına vermeleri. (10397) 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
Münhal olan 25 lira m::ıu lı dahiliye memurluguna mus::ıbnka ile 1l c

nıur alınacaktır. Musabaka ımtihanı 8/11/940 tnrihinc rastlıyan cuma gunü 
saat 14 de yapılnc .. ktır. Memurin kanununun 4 uncu m::ıddcsindcki eraiti 
haiz ve ası~crl.ijiini ifa etmiş istekliler dilekçelerine raptedcccklcri vesaik ve 
3 odcd fotoU.lfla birlikte ıuhayet 7/11/940 akşamına kadar Yıldız.da bu
lunan oltulumuz mudürlusune miırncaaUarı. 

Mn:ış 3G56 sayılı k ın..ına gorc verilir. (10362) 

Darphane ve Damga Matbaası 
Müdürlüğünden : 

Mnrnmiı: ihtlyqcı için milhiın tnlkdarda cP~klör dö feı? mübayan olu
nacağından tnllblcnn ':/11/940 tarlbine kadar rnÜdürlşete ın\lrncnatlcn., 

.(10357). 

Oekudar Aekerlik şubesinden:. 

l - 336 doğumlu ve bu doi;ıumlu
larl:ı muamele görerek kısa hizmet 
bakkını knznnmış olan o kert yuksck 
tıhlly tlller ı. ıkint"i teşrin H>40 gu
nundc Yedek Subay okulunda bulu
nacak surette sevkedU~klcrdir. 

2 -- 25/10/1940 gününden sonra 
Eevk ırıuhtırafarını almak uz.ere nü
:fus <.-uzdanları ve \•esaiklle birlikte 
şuocyc gelmeleri. 

Şehir 
tiyatrosu 

temsilleri 
Tepebaşında Dram kıemında 

29110/940 Salı günU ak~amı 
Saat 20.30 da 

BiR ANA 

1LAN 
8uıtanattnıed 3 üncü Sulh Hukuk 

H4kımllOlnden: 
Davat'ı İ!it. Telefon direi<t<irlügü 

avukaUanndnn Emin Rai! tarafın -
don Çengelköy Havuı.ba~ı 44 No. lu 
Cemaleddin evinde Fndıl aleyhine 
940/1340 No. lu dosya ile açılan, 
(13) lira 85 kuruş alacak davasının 
yapılmakta olan muhakemcsind(\ 
müddeialeyhin ikametgahının meç -
hül olm:ısına binaen illlneıı arzuhal 
.sutc1i ve davetiye tebliğ edil·llğl 

halde mahkemeye gelmemiş oldu -
ğundan bcrayi istlkt::ıp müddeialey
hin mahkemeye gelmesine ve gel -
miyccek olursa fstiktaptaıı çckınmiş 
nddılc ıbraz olunan muknvelcnın 

kendısıne aicUyetinc karaı· vcrılccc
gi hususunun ıht.arı surctile gıyap 
kanınnın ilfıııcn tebliğine ve muha-. 
keıncnln de 26/11/940 tarihine mü
sadit: salı günü saat 14 de tolikınıı 
mahkemece karar verilmiş oldu{!Un· ı 
dan müddeti kanuniyesi içinde itı-1 
raz edilmediği ve mahkemede hazır" 
bulunulmadığı tnkdirde gıyaben hü
kum ve karar vcrlleccgı iliinen tebl.ğ 
olunur. 

tJ,A N 
İstanbul tdhnlat Gümrüğünden nı

'.mış olduğum 1654 sayılı bcyaıma

meye aid 12145 sayılı ve l/D/l!HO 
gi.ınlti depozito makbuzunu zayi et
tim, yenisini nlacagımctan c:ıkisini:ı 
lıükmll yoktur. 

Ayvalık, Alt,n•vada 
Malik Yorgan 

EMLAKiŞ 
Sayın vııtandaşlıırır. bUyilk ve 

l\lilll bayrnınmı kutlular 

Adres: Galatnsnrny Llecsı J:arsısı 
No. ıat - Tel: 49010 

İnşaat 
l LUBORLU 

Münakasası 

BELEDİYESİ DE 
l - Uluborlu belediyesinin tasdikli im:ır pl!lnında gösterilen hCıl bina .. 

sının in :ıtı k. prılı zari usulilc ek .. iltmeyc l:o:ımustur. 
2 - Yapılacak bu isin bedeli k~Ci (lll329) llıa (35) ktıruştur, 
3 - Muvakknt teminat (137-1) li•n (70) kuru~tur. 
4 - Bu i e nit §:ırtnamc vesair evr:ık sunfardır: 
A) eksiltme .artnamcyi. 
B) Müfoahhit ılc belediye an • .sınd:ı te:ıtı olunacak .burns! tnuknvelr 
C) Vahidi fiyat lJstcsi ve kc~if hulfısa ceh-e;j, 
Ç) Proje. 
Talıbkr ihale günune kadar bu evrakları her güıı r.clcdıy~ cfaircsin 

görcbılocekler<iır. 

5 - )!.ltsiltoıe 7/ll/1940 tarıhiM musadıf p rscnıbe ı;:tlnu ımal 14 
Uluborlu belediye dairesinde ve belediye cncumenmce yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek ic.n isteklılcrın 3 t~nct; n adde mucil.ı.ı.ce 
muv:ıkkat tcmiııntırı Ankarada belediyeler b:ınk:ısına yntırılmıs r.ıldu
ğ\ıım gostcrJr makbuz veya her h:l:lgi bir milli bnnk:ul. n belcdiyoler 
banka:;ı emrine tnnlıhut mektubunun endıını:ne fovdı l!<lilrniş olm:ı!l 

5arttır. 

7 - Talibkr iha}edcn ev\ nı bu i,.e benzer lnsı:ıatı baııardıklarınıl 
cialr e\T<ıkı ınıi:;bite ıle birlikte mütcahhiUlk ve ehliyet veı:ılt ıarile Uca"' 
ret oda:;ı kayıt ve vcslkal:ırını ibrnz edoccklcrd;:-, 

8 - Talihler 2490 sayılı kanuna uygun olıt-.ak cıırtile hazırla•tı .. 
cnklQ.rı teklif mektuplannı ıhale günU raat 12 7e kndQr belediye encümenine 
maıı.ouz mukabilinde ve.r..•<:eklcrdlr. Postadıı vukua gelecek gcdkmele:rdCD 
mazeret kııbuı olunmaz. (10178) 

inşaat 
ULUBORLU 

MUnakasnsı 

BELEDiYESiNDEN 
1 - Uluborlu belc'."iycsince in~r..:1 mukarrer bulunan mrabaha Jn~A!'.I 

&çık eksiltme suretile münakasaya konmustur. 
2 - Yapılacak işin ke~lf bedeli (3551) lirn (86) kuruş olup mtıHıkkai 

teminatı (266) lira (38) kuruştur. / 
3 -- Bu işe ait evrt>lclar aşağıdadır. 
A: Eksiltme :artııamcsi; 

B: Miltcahhid ile belediye orasında teati oluna<'nk hususi muk:: \'elenam• 
C: Vfıhidi fiyat li•tesi ve keşi! billasn cedveli. 
Ç: P.rojc. 
'falıbler ıhule ı;unüne kadar herglin bu e\ rakı Uluborlu belediye dni4 

resinde gorebilirl<'r. 
4 - Eksiltme 7/11/940 tarihine rastlcyan perşembe günü sant ıo M 

Uluborlu belediye dairesinde ve belediye encümeninde yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin 2 inci madde mucibinc6 

muvakkat teminatın Ankaradn belediyeler bankasına yatırılmış oltlu~ 
gösteı;r makbuz veyn her hangi bir milli bankadan belediyeler banko..cl 
emrine taahhüt mektubunun enciimme verilmesi veya nakden beledi)'• 
veznesine yatırılması şarttır. 

6 - Taliblcr ihaleden evvel b~ ise benzer inşaatı başaıdıklarına 1 

dair evrakı musbltc ile birlikte mi.ıteahhidlik ve elıllyct vesikalarile Tıcıırd 
odası knyıt ve vesikalarını ibrıızcdecckleı·dir. (10177) 

Harb Okulu Komutanlığından. .. 
1 - Aı;agıda yaz.ılı şartları haiz okurlnı·, Harb okuluna ::ılınacakl::ırdır. 
A) Ankar::ıdn ~\Jlunanlar doğrudan doğruya Harb okuluna Ankat1' 

haricinde bulumınlar bulund1.ıkları yerin azkcrllk uubclerlno müracaat ede"' 
ceklcrd.r. 

3) KaJ"ıt ve kııbul muamelesi 20/10/940 dan itibaren aı/ıı, KCı./1940 
tarihmc kadar devam etlccektir. 

2 - Giriş ~rUnı ı: 

A) Tt ~ ırkından olmak 
D) Lise bltir":le ve olrrunluk imtihanını vermi~ buluıunak. 
C) Tam tc;ek1:iillü a!:keri sıhhi heyetten (HÔJ·b okuluna girer) kP."" 

rarlı sıhhat raporu nlmış olmak. 
D) 18 - 23 yaşında bulunm:ık. 
Eı D!j?er şartlar nr.kerlik şubelerinden vo Harb okulundan 6{;'l"cnne.ı 

bGh·. (1330 •. 101!>7) 
c 

S~hibi: A. ComııledC:ın Saraçc;Clu -

BasıldıI;'l yer: (H. E!c'<fr Cılrsoytar. 

.... cez: 
NşJyot ?ııllldUrü: Mııcld Çetin 

ve Cem~loddln Saraço§lu ınat~J 


