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l r.uı. ~ e muhtaç olduk!nı 'b!r c:aer 
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·Her yerde 5 kuruş 

gecesi rüyası 

- .\vrupadn le Afrikuda bu
~llb ıne, cud olnn millet ve 
~''lt>Uerin hali Of' olacak? 1-
~~:aıı nmlıarriri hun.bnn il<'
~ 1 ağır hizmetlere mahküm 

1 

'l 1~·kk•rini. hor birine ayn 
bi !1 hun~i n>nl<tc ,.e luuıı.,>i 
~~de damga vnnılacağını 
Yar tih otın~k 1'.alunetini ihti ı 
Ya ~~mi .. , AJınan ve İt.al-

-• r• 

Dün . Taksimde büyük 
bir geçid resmi yapıldı 

. ~ hakimiyetinin dış §ekiHe
~ unıumi t:ll>irlor ile ifach 

g0~:~~~~~~efo duhauyı:un /istiklal Marşımız 100 bin kişilik bir 
\' _J 

~ lfüseyin oaıııd l'ALÇ~ ·halk kütlesi tarafından söylendi,l 
- ır İtalyan muharriri açık 
b.. göz ile gördüğii bir ıii
ıtty1 
"1i ~vrupanıu müstakbel ye-
d'lt . mı şeklinde b J>oı)()fo 
l'a alta gazetesınde uzun U?.adı
lliıı anlatıyor. Mihver devletleri
ltık{1e gibi hayalat peşinde koş
~ atını ve hu hayallerin diğer 
?lası Ue.r ve bütün dünya için 
aiııyl hır tehlike teşkil ettiğini 
l>ıak 0r Marco Appellius'un bu 

A.lalesindc aı.,'lk«;a görebiliriz. 
atas bıanya, İtalya ve Japonya 
to 1nda akdedilen misaktan 
trı~ artık kendilerini dünya 
bit addernbna hakim kesllmis 
da.{tıı~evkide gören mihver a: 
l'a. k rı emellerini kıs.men orta
ııa. 0Yrnakta pek mahzur ta
IQ ~.r etmiyorlar. Şimdi üçüz
~k ~ttefiklerin dünyaya ver
~: ıstedikleri şekle bir bakı-

Ja[>o ~ 
"1ıya .nYa, Asyatla bir Şarln 
lıt-. ll lrnparator.luğu kuracak
~lli ll imparatorluk bugUnkü 
~"~ Mançuriyi, Mogolistaru, 
'l'a~· hatta Hindi Çiniyi ve 
iti .ı\g dı ihtiva edecektir. Şar-
kC<:; ta imparatorluğunun mer-ı 
l'ato Okyo olacaktır. Bu impa-
lılU/luğun emniyctıni Japonya 
~ afaa eyliyecc.ktir, Onun 
~Ud' strn1 ji, m tiye '\'C iktısad 
~rretleri bakımından Japonya 

Jı derecede büyüyecektir. 
clı.1t a.ponya. böyle hissesini al
ltq_~ll sonra acaba Abnanya ile 
~ltranın hisselerine ne dU~c-
bıU ır? Bunlar ~imdilik gayet 
.\\1tte\"azi davranıyorlar. Sadet:c 1 
ltın Up;ı kıtaaı ile Afl'ika kıtı:ım- l 
le ı1t~amım ellerine gt'Çirnıek- i 
tii . ifa ~diyorlaı. Tabiiwr ki ı' 
lah~a hiıinde Kamere, Mcıiho 
>tıak . herhangi bir yıld1za çık· 
~ 11;llkanı olursa or~ya da 
ilıuyelliyet göti.innck zahmetini 
ııı~ etmek f edaklirlıi;'lllı e-
~ ezler. 

---o---

Cümhuriycün ı 7 inci yıldonlimü 

dün bi.iyiık merasimle kutlanmış.. 

mıştır. Şehrimizde buLtin ana cad
delerde buyuk takı zaferler kurul .. 
muş, resını hususi mi.iessesc ve bi
ruılar ooyr:ıklar, defne dallarllo stls-
lenmişti. 

Dün sabahın erken snaUerinden 
itibaren caddeler Trıksimde yapı1n
cak merasimi ı;eyrctnıck lizere Tak• 
sime doğru :.ıknn kesi! bir halk ka
lababğilc dolmuştu. 

:Vlliyett.ekl U>ıbrik merasiınl 
Sabah sant 9.15 den itibaı'efı vil1t

yctte Vali ve Belediye Reisi Dokior 
Lütfi Kırdar protokol şırasılo tcbri
klitı kabule başlamıştır. Bu t.ebrild'ıta 
J.staııbulda bulunan mebuslar, iist.-ın
buı komutonı, gcnenıllcr, kar~. deniz 
ve hava üst subaylnrı, halle partisı 
vU!\yct id~rc heyeti rcisı ve azrılan 
üniverıntc rekttiru, dckrınlar, iChrİ• 

mlzde bulunun ecnebi konsol<clar ve 
(Sonu 3 ilncü sayfada) 

tiln \'l-uPada ve Afrikada bu -
~~evcud olan miJJet ve dev
~llh n _hali ne olacak? ltalyan 
tJl' 1~n bunlann ne gibi a
~le 1~~etlere mahkum edile
Sl1nı, her birine ayrı ayrı 
~ renkte ve hangi biçimde 
~k ga vuruıacağım tasrih et
~aZahnıetini ihtiyar etmemiş, 
~ n .ve İtalyan hakimiyetinin :...-il • •- Eı.....ıı: C'-•- ~--~..: ·· ·· d ~kı~ri~umumf~hlrl~i~--C_'~-·~h_u_ri~y_d~B_a~y-~~u~_m_i_in_ı_~~~-~~~~-~~~~~y~a~p~~-M~--~~-~~-g~-~~~~~·-~~~~'-~~~~_e_ .. _.~ 

~gt;~::~~~d~iFJ: VEKİLLERİMİZİN DEVLET İ~LERİ 11.\v~ Varlıkları olan milletler 'l 
~Harb-

dlldu P:ı kıtasının tesanüd hu-

~az ıçınde,, istiklfıBcrini mu- H A K K 1 N o A 8 E YA N AT LA R 1 tlil'oı· a ederek yaşayacaklardır .. 
bıi '•t;,,__li'akat Avrupa kıt.asının 
ll.ı Şi ~üd hududu,, ne olacağı 

Vaziyeti 
İtalya - Yunan harbi 

r('ll(]~~ik yalnız Avnıpanın e- Cümhuriyel Bayramı müna- bir gazeteciye Hariciye Vekili
bı)j~0 rı Almanlarla 1wJyanlar sebetlyle k<mdisiylc görüşen miz ştmlan söylem.iştir: 

YAZAN: 
Hlkmet Ilgaz 

li;tnu{ Avrupa milletleri bu "te- ====-=========== 
ııuertn hududu,, dahilinde ken- Pı"yango~a kaza-
~nra e. . vuı·ulacak prangayı 

F1:ırece~•fyata geçildiği zaman nan numaralar ~hın . er(lir. Daha bugünden 
ql'ıtı ~ın, Çeklerin, Rumanyalı
~(:~ • ılh .. başlarına gelen fela
~ d r, göğüslerine wkilen zil
~Ut~~~a~.arı. hüküm ve nüfuz 
~ 

1
.utun Alman ve ltalyan-

:"!Jt ~ ıne geçtikten sonra tat-
bi~e ~l~ek muamele hakkında ı 

A.v arı bir fikir verebilir. 
~il~tı;uI>u .. kıta.~ında yaşayan 

1 
l'ıı zitı er ıçın bu "ksanüd,, [ya
!'"<lıq lt Ve mahkumiyete işti
~lına ~~Yan muharririnin i?.a- 1 

\ ıııer .gore, mecburi olacaktır . 
·e ltaı ltiter istemez Almanyanın 

]e itaa.Yanın verecekleri emirle-
t.tiya t edeceğiz. Almanya ile 
\~lar sıkı fıkı müttefik kala -
~aai Y: Avrupa ile Afrikanın 
~ ~İn.i' ı ~di ve askeri mer -
u ?\1ks Vücuda getireceklerdir. 

~a.~latı ek Vazifenin taı-ihi ün
%ıı:ı Romalılık ve Cennenlik 

f'' ~ 4ılyaı:ı 
ıı11 }{ rı:ıuhnrrirleri Alman-

Milli piyangonun 29 ilkteşrin 1 Cümhuriyet bayramında tertib 
ettiği fevkalade piyango dün 1 
Ankıırada 19 mayıs stadında sa
at 18 de çekilmiştir. Büyük ik- 1 

ramiye ka?.anan numaraları ya-1 
zıyoruz: 

600.000 lira 1242 7 numara- ı 
ya, 20.000 lira 395.839 numn-' 
raya, 10.000 liralık il<raınıyelcr- ı 
den biri 237229, diğcıi 37666 1 

numaralara isabet etmiştir. 
124818, 248030, 281969, 3~ 340 
numaralı biletler 5.000 er lira 
ikramiye kazanmıslardır. 

Temenni etmedıgimiz yeıu bir 
lııldıse daha ortaya çıktı. lt.alyanlar 

- Asayişi bozuk ve silahlı bir 
alemin ortasında yaşıyoruz. Her 
insanın daima silahlı ve tedbir- Yumınlılar ile döğuşınene baı;ladı
li olması bir zarurettir. Dünya- Jar. Helli kruvazörü battıktan son
nın geçirdiği tecrübelere göre 1'1 her an buna intizar olunuyor-

bugünün en te8irli müdafaa si- du. O zaman bu ihtilfıfın zu. buruna ı 
lahı, soğukkan, içi daima ferah iki ~ey m5ni olmuştur. 
tutmak, sinirleı;unemek, tel3.ş et- 1 - Yunanislnnın husnü niyeti. 
memektir. İsabetli kararlara 2 - Almanların 1talynY.a itidal 
ancak bu yoldan varılabilir. Fa-ı tavsiye etmesi. 
kat ben bu bakımdan bir istisna Balknnları birdenbire karışlıra-
teşkil ettiğimi sanıyorum. Bü- l'rık böyle bir ıhtilafdan Ruınanya-
tün memleketin havasına bu nın mutazarrır oım .. sı ihtimilli 
vasıflar hakimdir. Hariçten ge- v~dı. Almnnlnr talim ve te-rbiy 
len her ecnebi burada tam bir ı or usilc Rumanyııyı emniyete al-

dıktan sonra it;ılyanın bu h:ıreke-
uyanıklık ic;inde rahat ve sakin tine bir mflni kalınnclı. 
bir hava bulduğunu ve Türki- Brcnncr mulfıkntındn ılilsyonal 
yedeki havanın dünyanın bir sosyalistlerin hissesine ayrılan Ru 
çok yerlerindeki telaşlı ve sinir
li hava ile tezacl teşkil ettiğini 
söylüyor. 

Pek yakın bir mazide Türk 1 
milleti kadar acı ve ceşitli iec- 1 

rübe geçiren bir millet yoktur. 
Bu tecrübeler içinde öylP yoğu
rulduk ki bunlardan ders alını-

maııyııyıı mukabil fıışısllcrindc biı· 
şey koparınıık i~tıycc<'ğıııden ı;up

he olunmuyordu. İtalya hıırbc gi
rerken Sinyor Gayd;.ının Tsaly:ı, 

yedi Yunan odası ve Glrid hak -

( __ _ 

ge,(,-e.rlcrken ••• 

Harb bütün hudud 
mıntakası üzerinde 
cer~yan ediyor 

• 
Bazı .ita/yan 
kıtal arı hezi .. 
mele uğradı 

Yunan gemileri mUtte 
tik limanlara gtdiyor 
Vaş~n, 29 (a.a.) .._ Reu .. 

ter: 
Yunaniı:;tanın ~ok faik kuv

vetlere karşı harbetmesi Va
şingtonda büyük bir heyecan 
uyandırmıştır. Bir taraftan da 
İngiliz faaliyetinin sür'ati sena ı 
edilmektedir. 

Haberler. hakkında Amerika J 
halkı için mütalea yürüten rad- • 
yo spikerlerinin kullandığı kcli-1 
meler Amerikalıların hissiyatına 
terceman olmaktadır. Bu ı:;özler 
şunlardır: 
Apaş bir kom~u taret fından 

öldürülmeğe mahkum küçük 
bir millet azim ve <:_e.craretle mü
cadele etmektedir. 

Gazeteler, büyük harflerle 
yazılmış başlıklarla bazı İtal
yan kıtalannın Yunanlılar ta· 
rafından he-.dmete uğratıldı -
ğını heyecanla ilan ediyorlar. 

MoskoYatla vazi-' f't 
Lonıirıı, 29 (a.a. - Moskuva rad

(Sonu 3 üncu a~yfada) 

Met.aksa.o.; 

Belgradda 
italya 

aleyhinde 
·tezahürat 
Türkiye Sefiri Prens 

Paul'le görUştU 

Belgrad, 29 (a.a.) - Reulcr: 
İtalyan turizm idare~inin Bel· 
grad şubesinin camckanlan diin 
gece .kırılmıştır. 

• Neşredilen bir i<:bliğcle bir 
( Sonu 3 Uncu nyfada) 

SABAHTAN SABAHA: 

Kral Jorj İngiliz 
Kralının mesajına 

cevab verdi 
• 

Yunanlılara 
• 

lngiliz gar-
dımı başladı 

Romadaki Yunan Elçisi 
hareket emri aldı 

Atina, 29 (a.a.) - Elen kra
lı ikinci Gcorges, İngiliz kralı 

f 

allıııeı Georges'a. göndermiş ol· 
duğu mesaja. cevaben. gimder
diği telgraf da krafu İngiliz 
yardım teminatından dola;\ ı te
~kkür etmış. l'C dcnıistiı· ki: 

"Sonuna kadar yaııyana y\i
rüyeceğız. Allahın ina_l eti ile 
mılli kuvvetleıimiz mütecavi
zin hareketini yok edecektir, 
Güçliiklcre rağmen hak ve ada• 
Jet devrini yeniden tesis eylcy1.'
ceğiz .. Yaşasın İngiltere, yaşa
sın kralı altıncı Georgcs. ,, 

l 'unanistrut.ft 1ngiliı. yardımı 
ha ... ladı 

Londra, 29 (a:a.) - Bahriye 
nazın Alexandr, bugün Londrn· 
ela söylediği biı· nutukta ııöylo 
demiştir. 

"Kralivet donamasının Yu .. 
nanistana yapabileceği her tiir• 
lü yardımın memnuniyet.le ya4 

pılac.ağını Yunanis!andaki ve 
Anıerikadaki dosUnrıma temin 
edebilirim. Bu yardıin başlamış 
bulunmaktadır. ,. 

Roın:ulnki l'nnau t-lçiı-;i 

B U•• y u•• k b 1• r h u z u r j Atina, 29 (n.a.) - D. N. B.: Romadaki Yunan elçsinin hare-

ve emniyet" içinde 1-~~~~
1

~~~ö;nil· 
Bayramımızı idrak ediyoruz -B111velıilln 11utkandan-

~lJ- . Jll!lltti cıı buyük bnyrn
ınuu, ~ıı yakın komşusunun 

:fenı; o1ı gunundc ıdrnk etti. 

1
:<RALI "I" 

' "UTKU 

Balkaıılartla ilk kanlı lıa.N'kala : 
baha olan YUDan. Ama.\:uUuk 

lnulutl?l 

"T":rkiye ve ... 'u~os

lavya ile münas~bet
lerimiz muahedeler-

den mülhemdir.,, 

cBrıyramımızı buyuk l:ıir huzur ,.c Bulgarlar cenub hududu 
emniyet ıı;lndc ıdr:ık edıyoruz. na kıtaat gönderiyorlar 

Küçuk Yunnni tıın kı ııdisiııdeıı on ı -<>--
"""~d uuyuk lıir ku\·vetın hucumuııa 
u[:radıgı zamrın sılfıhn :J"Jlmnktn tc- So!ya, 29 (n.n.) - Bulgar ajan~ 

bıldırıyor: 
reddlid etmedi. Turk ınıllctinııı Is- Bulgar kralı dun saat 16 d,ı ınf'-~C!l:l ao~nı~ş oldukları "mukadllus! ~rnparntorluğu., nun 

Yın Ca:tı id 1' ALÇIN 
{.Sonu 3 Lincü sayfada) 

Son dört rahımı 1037 ile ı1i
hayet bulan 40 numara 1000 er 
lira, son uört rakamı 7202 ile ni
hayet bulan ·10 numara 1000 er' 
lira, son dört rakamı 2i98 ile 
nihayet bulan 40 numara 500 -
er lira, son dört rakamı 5S31 ile 1 
nihayet bulan 40 numara 500 - ı 
er lira, son üç rakamı 97'1 ifo~ 
nihayet bulan 400 numara 1~ er 

(Sonu 2 inci sayfada) 

yanımız yok gibiwr. Türk, za
ten vakarlı ve temkinli bir in
sandır. Bu tecrübe ve vasıflara 

(Sonu 2 inci sayfada) 

kındaki fall'blerlni hatırlıyHnlar 

Helli krU\·azorii, Davudhocn, çele 
ve baskın iddıalarilc ateşlenmek 

istenen ıhti!Mın sebcbıni takdir 
edebilirlerdi. Çiinkü garbi Mnkc
dony:ı \'C Tsa1ya Arn:n utluğıın 

[lo11u 1 ncl uh1 !~".1 •• \ 

Yu•ı:ıni tan bir t.'lkım ımyıf b:ıh:ınc
lcı le lıu\.:umn Uöl amış 'c ateş yanı 
ba~ıımı7..'.I. sirnyct etmiştir. Ancak 
8.'l~nlaJ Relık S:ıydnm temin ediyOT. 

tiklfıl \ e şercı a«kı, bizim de buyle 

bir tcc:l\ llZ knr ı ındn b:ışk:ı turlü 
bnrekct ctmiyecegımız.ın en ku\ \elli 

(Sonu 2 inci uyfad:ı) 

bımın ınec.ıisıııln 25 incı ıçlır a dc•
r ~ni n~mıştır. 

Krnl süylcdıgi nutukta bn iııc., ot -
miııtir :.-i: (Sonu 3 ijnciıdtl 1 
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-NriHAR ,,,, ırr;! . - : VEKiLLERiMiZiN DEVLET ı~LERı 
şıktaşı 2 - 1 yendı 'l 

Piyangoda 
kazanan 

numaralar 

Yazan: 

· ~~Salih Murad U~lek 

foa..E.Iril.t_,,_, ~;~in-SÜLEYMAN KANI 1 :'.:;~:; •• ·':;'~;~~,~~~ HAKKINDA BEYANATLARI I 
ya murlu olmasma raıµnen muhim 

. -
Kan deveranına aid 

yeni keşifler 
Efendi dardmışb. Yemekte bır seyirci kutksi ıt:ıpladı. 

Spor sahalanlııda nıııiik'r.ı ~ ı lıgı ile j 
tekdir etti takdu- edilen Sipe. - BeyJzJ,ılaMn 

ha ıml rını kuçuk gormclerıne "Ik 1 
defa şahid olduk. lbsma dlemauye• 
vennemenın t:ııS8MI tliia ~lr:ta~ 
War ~ llGilıib olmakla 

- Aman! Bn'sr &ııllitine Ertesi gün Viyanadan sabah 
hasımdır. Aman, aw • l:M:Jiu. dolrm buçukta hareket edile
medhetmeyin elbııli&!. diye cekti.. 
tavsiye ediyordu. Nesib bey şehirde ga;ilecek 

Yusuf lDeddia efeadli de in- ::t'Olda muhafaza tertibatı ı.ak
tiharını intaç edm 'ı-'•lmığm lıaada emniyeti ıwt11ıwi.,eden 
mukaddemab şidıf.etli aalııiyet bir zat ile müzakeftde bulun -
şeklinde Loa&ada te-~ ~ du.. Biaikletli 12 gidi polis bu 
lamıştı. Ha_.ea onda prden işe '""'Mir edildi. Nellib bey, 

· partideki hareket tana clillbti Bahaeddin Şakir beJe de acele 
calibdi . haller gönderdi. 

Fakat lt:alyada ialll iJiıct ya- Yumf İaeddin efendi mu. 
tışm!Ş göribriiyonlll. ,... giderken otowöfiw ı... 

Torino sergilli de •t ?Mtea mail Kental bey ile cıj' al-
sonra efendi m

8 
r ··- -- dL 

yahate başladı. Vaeilik tarild- Efmdinin vagona trmill arka 
le Viyuıaya ....... otel tanıma idi. 
Bristola iııiJdi. A• y· • ili- 0.hwıddin Şüil' bey nlrtiade 
mid ve daha Pari11te efmdi,e yetiılti. 
iltihak eden doktor •t "•• BfeDdi vagona billııli. ı..aB 
Şakir beyler de lle,et ile lıirtik- Kaul bey de Nıııe ııreği mnııda 
te seyahatte devam ~ Nuri lley merdiwai blttll ft: 

Viyana eJc;isi Reşid ı-.. her _ Vatan bainleriaia veliahd 
akşam Veliahd ve AhFJl=!r Bi- yw•nct. seyahati bllil dıeğJldir! 
mid beyle birlikte gıı - •ö ÇI- dedi. Bahaeddin Şüir bey 
.kıyo • sohbet edi)<ıi..,dl. ab .. ; 1sımi1 Kemal be)"e: 

~yan reiai Said ,... da bp- _ Alçak! N......a .berif! 
Iıcalara gideraa efudyi ııiya- Y•wlwğ•a lıdblll da• ........ 
rete ~eldi. . dm! Gelip ... lan .idlil ecli

Sam paşa el ~ lwl1lli ya- ,_ m ! lllmrıil ICwl bey ı.. 
ptlmı-t tath sert mpra ~ ' hiddetli ~ .... 

P.:: defa lmaiilidllwlraa ..,_ bqı ,..:._. ıe 
lar.ı ı Reşid paşaya ikram et- · 
ti. şid paşa sigaraamı yak_ -Hah, hay! .. 
m~ i~ Said p&IJa)"a bir kibrit Diye gülüyor, alay ediyordu. 
çair • İhtiyar ve basta halli ~ V eliahd vagonun peroauna 

lbsan buyanm! ıı..ıı bit- Çlktı; tepimneğe b ... 

yurun!. - Balaaeddin Şakir Bey! 
Dıyerek kıyam etmeğe dav- Bnbım gelsin! Nuri bey! a-

rardı. Fakat k• ı Mit rakın diyenna aiae!. 
- Ahmed!. Bu a.ada Balw>ılı& Şakir' bey 
Dıye dışa.ndaa vşağm çağır- İsmail Kemal beyi güğ - len 

dı. Reşid paşa Allmecl ..-r j itti; 
ye kadar kibritleri ~makta de- - Ne utar-- MI ! &ı 
vam etti. AJiioed. Said paıpnm kadar PtWrMJal - llili 
koltuğluıa geçerek ayağa kaldır billmek illti:)'Gi ! . 
dı. Nesib bey itin aarpa aanağı-

Said paşa ancak bu suretle a- m aalayarak i&tuyondati llivil 
yakta sıgarumı yalamja ran potielere tıir işaret çUta. am _ 
oldu. lar bir anda İsmail Kemal bıey

Viyanada Brilltol otelinde lıu le oğlunu aralanlla alıp mbdM 
Babıali nezaketi ı.yıs zahmetli kayllettiler. 
düştü. -- ~ 'L..-~ --= Veliahdin yanma hariçten a ~ UC' ~ _.._ 

Jc:imBenin gu"rm • miilıııdc e- Efendi herkese dat ' ır Y~ 
mekte a-n.o t.a.r eai'~ dilmiyordu. Ganoalar ıeı8.hli --.---. 

idi. -ApW~Sill-.wi 
Bir saball otelılee ellllllee a1iJeain ne- oldaj u ı.on · 

çıkan daire mtwarii ve teşri- niz. Kabakçı MtUltafalar tahtın 
fat.çı Nesib be7 xX lııdia oda- ynmda oturmuş, Abua Meh
smda sesler da)ıdu. med paşalar ~ at-

Efendi her su.n geç~ .... beraber gibniş, Patrona 
dı. Nesib bey: Balili öldiWljl Ça 4 hm 0 ti 

(Acaba elçi pqa - g ! 4?) 8*lifi Kwa Au,ıe eti_yle llirat 
diye düştiıdlrtlıea ._, paşa gijdinniştir. İsmail Kemal be
göründii. Nesib IJe,.- merak ile yin de yana adraam oiaaya
V eliabdin oo,... llaltı. cağını ne tJitirsiniz? Ben sonı·a 

İsmail Kemal bey ie oğt111 Yu- bu adama ne yüzle bakarım? Bia 
suf İu.eddin efendi~.....,.. -t lwnedam ..ıtaaat, sis efnıdll 
yorlardı. lsmaiJ Kemal ~ · llliDet. gıl>i düşünmeyiz. Her şe
garsonlara ..._ ffiet~ ~ yiD neticıeaini UZllll, usun müli
riye ginneğe ~ oldağa llaza ederiı. o; ' - lllÜa-
anlaşıldı. Bu ı•IMdıt Ana- lrmirim. • 
vutlukta Malilllor :byw ftki ol- Veliabdin maiyetine darguı
muş 1amail ~ ~ tle tm 1.n. -ı.-- -· kadar 
ihtOO hakkında lıir Jlitab neşr- ~- .....,..... yenwgmw 
eyi~ idi. . Seyahatin bwadan sonrası 1 

Nesıb bey RePI J*i9Ja: hidisesiz geçti. 
- Ne cesaret! Bu aliam kit&- Resmi bir vazife ile mükellef 

1 

hının ~~ ~unımadan Os~ halundnğu ve c;ekingen de ol
lı \l.eliahdinin >™ ımıB P- d - · · Yusuf fzseddia f -nyor? ugu ıçın e en 

Dedi. · D-:.ı ..;a... ı...-:1ı di bu seyahatinde kadınlarla hiç j 
• A~ ~ ..srllliU ft- •• beUe bul .... ,.,f, 

liahdin odasına gini_ lsmail ~ munase uruna~. 
mal beye : Oç ay kadar sonra İt:llya ile 

-. Beyefendi! ody3.ım isteme- Trabfusgarb harbi baş1adı. Veli
den efendi hazretJerilliıai yaama ahd ~on~aharda • Almanyanm 
nasıl girdiniz, aoraililir miyim? davetine ıcabet etti. 
dedi. Fram~a - Prusya muharebc-

Ef endi - Bea müuade ettim. sinde Sedan kalesinin sukutu -
Reşad paşa 8l!8İllll Çlbnnw:b. na müsadif 6 eylülde Bertin le 
Bu sırada seryaver İdris pa- Templhof meydanında gecid 

ıµ zade Nuri bey içen girdı. resmi yapllacaktı. Veüahd bu 
Nuri bey - Efendim! Ru- merasimde bazı,. buluaacaktı. 

melicle elim dökülen kani.ara 1911 ağustosunun yirmi nl
sebebiyet veren birisini De•;leti bncı günü (Mecidiye) knıva· 
aliye veliahdi nasıl kabuf eder? Wrüne binerek Köstcnceyc Jıa
T ccüb ediyorum. reket etti. Tesyiindc padişah 

Veliahd - Nuri bey! Rica e- namına seryaver paşa ile baş 
derım. Bizi rahatsız etmeyin! mabeyinci Lütfi SimaYi bey, 

Bunun üzerine Nuri bey de şehzadelerle vükeli hazır bu-
çıktı. l lundular. 

1 Bu seY.ahatte veliahde teşri-
,. ' fatçası N~b bey, doktoru Nu-

ri paşa, yaveri binbaşı Hasan 
Cafer bey, Nesib beyin muavini 
Salihaddin bey ile Ferik Salih 
paşa refakat ediyorlardı. 

Yeni Sabah 
ABONS Bia''fl ı1 

TOrkt.J• Ec~ebl 

~ildiler. 
Beyoğlu spartz>r öımJ ve teknık 

bar oyundan ~ =· •·• 2 - l ga
lıb "azıyelı de a.Jnl*. 
Takımlar, Bq? tat= 

Fanak 
Eawr Orhan 

Rifat lblil" <>.Hnan 
Tarık Galilt Tıaiıan JCemal 

s. t .... 

~ 
IDsiılJıus 

Hris1o C'ıvddt 
Stavro .__ Caci 

Cambaz Oalaıl'i Balda Orhan 
Talm 

Oyun ~ M.anilıe baş
ladı. Bu akın &p"ktaş müdafaasında 
kolaylıkla keııildi.. Jtiizgkl lehlerine 
alan Befikbıflllr ~ spor ka
lesini sıkışt&rug:p 0 )it O'rr. &,ol-
Juspor müda' ~ oyunu 
bi Ihassa Him' 11ıimJ k..S.teri ve 
uzun vu.""UŞlan _. ... ı sa71 ~ 

masına mlııai P s .... 
~ 7 ... T\KMo Hak-

kulan aJııbiL, .._. w pası avude 
atmakla ID' ' 3 •• S JIDl fJnatı 'U
çırciı. ~ ....- n • a a1on1 
da Beşikta§ kaledsuıia güael bir c;ıkı

lile kıllUnWıt.. 
Beş ktaş klaeıi ielı:ı iıuh:tci bir kar

gaşalıktan is&ifade ~ cari ~lu 
sporun plilıiJd ~ aMı. San~ 
_,.aparı Be.şiktaş?ıılann akını kornerle 
nıetiıceiendi. Ve _..... aWau k«oe

n lurplıpa ~ litil !ıale dire
lini yalıyarak avuda gittı. Ve birinci 
b:ılıaym ba ..-.. 8haa 'h- ıt; 

tkinci ban.,-~ ta
kımlarını Yavuz. Şakir,. Şeref. Hak
kı, Şiıkriı ile takvi,.e ettiklermi gö
ru,.-uz. lkisi W'8pa Beşiktaşlı
lar colt nkı ' :• 'n ~ Haldnmn 
kuvvetli bir Pilii aTudD gıttL Beyoğ
lu sporlular da çılk QQh ~soL17orJar

ck. Sık sılı: it ;il kv lsaleDni 2i;paret 
ediJN>rlar. J'K.at netice yok. 

Beşiktıı .. leue • ~rl.iık için 
çallıpnalan "9 &il(iıııar. Be:tettıa 
spor akınlarından birinde. sol ıç Cula
ft Hakkıden allblıı tıılpla Be$iktaş ka
lesine~ ~ .nadan 
çelme takmalilıe .;;,..ı,.. aleyhine 

verilen penalb.71 Biristo sıkı bir vu
rusla gole ta1wil dti... 

Bu ıolden Sllllra CJ7'1nun bitmesine. 
az bir -- • • 3t rN2 tNen 
aınlandirdı. ~ .... lddai Sl

lnş:yoidu. Solılan ~ eJm B4ıılik
taş akmuaa ıwm 'Şnefıilm aldllJ 
pasla ~ilk ıoliiıı&i :iCtL .Blal
dan sonra ~ karşakklı mukabil 
akınlarla ~ ~ .,.._ 8e)etla 
sporun 1 - 2 .. ..,eti a. Jllltimlmdl. 
Beyoghı spwl ' '911 li'iMI ve tıek 

aik bir o,,ua ,,. ' u ılllcz. a. ~ 
bMnci 1dhnelle 79 ~ w gibıel 
oyunlarile lillerde m8hlm bir ~ 
'et o'lttııllumt lıul:lllt .._ ~ 
sporluların bu pD "sd ~kin idi. ı 

aiiı..6 TYnlRlt 

-~ ........ ----
HARB 

VAZiYETİ 
İtalya - Y 119an harbi 

( ... tarafa 1 inci sayfada) 
eınniyetile alik2dardtr. Yedı Yunan 
uclaiından her btrinın Akden z hli
k mıyetinde mwu• m vkı.ı vardır. 

Korfo, Paksos, ~ı:e, haki, Ke
t.ılonya ve Zanta adabn Adriyat k 
el inı ve ArıwvuUuk hıllerıni 

ol edecek menirerdtd . Scrıgo 
ı Onıkı adan• hal 
ttı üze.ıi edır 

Gırid oıdaaı Kaşot w Seı; 

h5kım olmıık it b. r l 

ista ı 1aoırlend k bütun 
ı lere bu de\let ddıyet ve 

r " lılıkla mu bele etmesı ttaı
Y• ıl rı nıbayet açıkça harekete 

ı ır etti. Ten:um~ ldfi gelmi
bir mühlet ölçüsil u un bir 

(Bat twafı 1 inci sayfada) ' rak bir tütün borsası açılacak - 1 

kendimi21e ve birbirimize olan tır. Gene tütüniı alakadar -eden 
güvenimiz de inzimam edince bir mesele: Bugün mer'i olan 
hidıseleri en geniş bir ufuktan tütün kanunu, tütünün hangi 
görmek ve teferrüat veya mu- vilayet mıntaklarmda ekilebile
vakkat saflnalac karşısında te- ceğini teSbit e"lemiştır. 
lişa düşmemek meyli kendi Tüt.ün zer'iyatuıın serbest ol
kendine histi olmuştur. Bir duğu yerlerde de bu mevzii tah
Jrelime ile bugünkü Türk mine-· did yapılması vazifesi de Ve
li hidiseler içinde yetişmiş ve kaletımize tevdi od.ilmiştir. ö
olgunlaşmış bir cemaat teşkil nümüzdeki sene memleketimi- ı 
etmektedir. zin her tarafında bu işin de ik-

Her nevi miicadeleyi kazan- mal edilmiş olacağını ummak -
cbran tabii silül~r. Bunlar, tayız. Bu sayede fena ve çorak 
milletler arasındaki mücadele- muhitlerde yetiştirilen ve ticari 
'lerde milli birlik ve dahili emni- kıymeti olmıyan fena tütünlcr
:yetle birleşince fethedilmez bir den mahsulümüzü kurtarmış 
kale halini alır. Bir.e bundan olacağız. 1 
başka tam vicdan rahatlığı ve- Nafıa V~kili Alı Fu.ıd Cebcsoy muh 
ren bir nokta da dünya yüzün - telif nafia işlerimiz h.ıkkında ezcum
df türlü türli ihtiraslar çarpı- le suıılıırı SOJ'lemiştır. 
prken, bizim her türlü ihtiras- Memleketimizı battan başa yeıı.-
larcian uzak bulunmamız ve dm yapmak mecbuı-ıyetindeyiz. Tek- 124288 124277 
yalnız kendimiz için değil, bü- nık ıhtısasa ihtıyacımız geııiştır. Bu 124289 12.ıwı 

124487 
124587 
124687 
124787 
124887 
124987 

123287 
125287 
126287 
127287 
128287 
129287 

184287 
194287 

tiin dünya için barış ve emniyet 

1 

maksatla Ankıınıda buyuk bir yiık- 024287 224287 3242B7 

İllt.İyen bir millet olmamada-. sek muhcndis ı~kt.ebi yapmayı ka- -------------.. 
Kendisi için ilııtediğioi başkalan rarlaı,ıtırdık. Maarıf Vekileti ugraş- tcab etli&ı takdırde piyasa kıymeti 
için de candan istiyen ve en yük- tı. Bunun bütun tefeTTUahnı hazır- uzerindet tahvılfiin bedehni öde
B ablili kıymetleri harici !Iİ· 1 ladt. Bunu beklediğimiz ıçin bir ınud mek suretile Turkiye hancındeki tah 
ywtinde tamamiyle temsil et- det tst.unbuJ. muhcnchs mektebinde , ılleri tamamen milbayaa ederek bu
tiren tJir milletin, dünyanm bu- biç degışilı:lik yapmadık. Ahval dola- nu dahlh bir hart haline gelinneyi 
giakü halinde, Hariciye Veki.-1 yuiıe bu tefebbüs cerı k:ılmca bır de karar}aftlrmış bulunuyoruz: 
Ji olmayı bir insanın. hayatta takım yeni ihtısas şubelerim lstan - Adliye ~ 1 b 
bıekliyebileceii gereflerdea en bulda kurmaya mecbur oldılk kı rna- Adliye Vekılı Mi Okyar muh-
biyüğii sayanm. den. denir. ınşaatı., sınai kimya. tay- telif adliye işlerimiz .,hakkında şun-

•illi ..... ,_. V•iliwbin :y:u-~ muhendisli&i bu ar~. Bır Jarı söylemiştir: 
ailılPri ~ircilık şubesi kurmayı dil dilŞünit- Acihye Vekaletinin en ön ptlna a-

Milli Müdafaa Vekilimiz Saffet yonız. İstanbul muhendis mektebi- \arak neticelendinnek istedıgi işler -

---0-

1888 senesinde Wılliam Har\·ey ııdlı 
bir 1ngiliı; alimi h3yvan vi.ıcudlerın
dc kan dc\·cranmı ı.cşfetmeklc mo
dern tııbabcl 11 temel taşlarından hı
rini atmıştır. 

Şimdi Şik go uıuvemtesinde ta· 
lışan 35 ya l:ırındaki bir fızyoloJıa' 
icad etmiş oldugu bir cihazla c anll 
hayvanlarda kan deveranının muşa
hedcsine aid muhim keşiflenle bU• 
lunmuştur. 

M. H. Kuisley adını taşıyan bl.I 
genç ilim daha talebeligıııde basiı 
b!r cihazla canlı mahlüklar kanla
rını gönneğe çahşnu~t.ı.. üzerinde a
raştınnalar yapılacak olan hayvan 
bir operasyon masasına yatırılıyor· 
Ziya71 nakleden bir kuvar<: çubuk 
muayene cdılecek olan uzuv veya 
adalenin :ıltma getıriliyor. Hu'"usl 
bir lambanın bu çubuga gondecdıtci 
7Jya hu:unesile şiddet1e aydınlatılnıtS 
olan kan hücreleri mıkroskopta gö
rülııyor. 

Bu suretle yapılan en ınuhım kc
şltlerden biri vucudun (kan .O:ınka.c;ı) 
olan kara ciğcrm 1;alı,..ma t:ı.rzıdn·. 
Şimdiye kadar bilinm17en mılyonlar
ca ktiçiicıik fakat çok kuvvetli ı>U

paplar kara cicere gırip (.'ıkan kan' 
kontrol ediyorlar. Çıkış 1>up;>plar1 
kapalı iken kan kata cıg~de ha~
diliyor, Vt1cudde fazla kana ıhtiYX 
.ı;steren 'SPOt" vey:ı heyec-"'n esn:> -
tında çıkış jöupapları muayyen ınık
darda kanın dı:tarı ~ mUS<t:tde 
ediyor. 

Arıkan Anlrara Ulus gaaetelıİ- nin butun şubelerı okluğu eıbi kala-
De Şii beyanatta bulunmuftur: cak, bunlara tliv'e olarak AnKara 

den en muhiı .mı kaüb sını ının ter-~ 

"'- Bil" wfiii üzere ordwnu mektebi de ayrıca yapılacaktır. 
gerek ailih ft tJııobinat bakı- ı.,,._ iiç =i-Bw ~ 

f 1 ve lerC..hi ınesclesidır. Bü" Jc bir A 
i3 "e \"azıre mesuliyeti yllkletilmİ'j SABAHTAN SABAH 

mwie• gıerıelr talim ve terbiye Ancak, memlıeketinuzın mesah:ıi 
yöninden tekimiile doğnı hu- athiyesine cöre asgari olarak kilo
la ile.rlelaektedir. Son aylar ur- metre rnurabbaına 60 metre gibi mu
fnnda }'lldek ..a.yların ve erie- tıevazi bir nisbette yani cem·an 45 
rin talim ve terbiye için silih al- m kıloınetre uzunlucunda şoseye 1 
tına c;ağnlmuJ olmaları bu teki- iı1ali7acımw temin ~bnek içın yaplık
mülde biiyik bir imil olmuş- larırnızı tanzim kılınmı pro~ram da
tar. Tarild ft .ırki kahramanlığı hilındc, uç mislme ıblag etmck mec
Jlliı&ellem ordumuz vatan hu- buriyetındeyiz. Bunun it:ın de gerek4 
dudlanm, milli şeref ve hakları- vakit 'c g<>n-k amelece tas.ırruf için 
maı mfldafaa mecburiyetinde yol i!lŞ<l,,ı tarzının makinclcştfrilme
kallraa biciakü yük9ek ku- si imkanlanna ~lm:ıktadır. Cum
nıa.ııda ı.e,etiyle, fedakir su- htııiyet deninde yapıbn belli başlı 
•ytariyle ft dil&ver erleriyle kopıulerin yekunu 121 dk. 
11a vaifeJi pe "peki mwDer-I J1a1i,e v ... • ı Diiy.- --
den daha parlak bir surette ba- mamiye hukı•aki izallau 
şarmak kadl~ olduğuna - Biz bu ışte fırsat arnmaş olmak 
..taadqiuml emin olabilirler.,. vaziyeti~ deiiliz. Bir deCa uzerımi
eimriUl w o D' lw v ... • . ze aldıtımız taahhutler neden ibat'et 

ı., tn olursa olsun. bun1an harfi harfme 
Vekil ..,..... muhtelif eual- tubnak eı esaslı unıdelenmizden bi

lse. ~ ew:iimle şunı.p aöy- cidir. Harb vaziyetı Duyunu Umu-ı 
Jemiştir: miye idaresilli zaruri surette \•azife 
"- Yelli ı-ianan gümrik ıöremi,.ecetc hale ıetirdL Bir taraC

laaaunu ha - 1-şmcla meeli- dan da zat.en eski ~ aıt tahv ıı-
118 an-edi'ı ı ıt. Yem tarife tak
mimab da. ...,., bdlel sistem Ye 

..ıara g&-e hımrlanmıştır . 
Bundan lllıPa bir repertuvar 
MmiaD111 lmhmuyonız. Bu Re
pertuann tab'ı yakırvla ikmal 
Milerek mbh dairelere, va
tandaşlann istifadelerine anrıe
dilıecektir. Repertuar bir BCYi 
~ya fehria cerlvelidir. Her 
lllllddede tarif edilen eşyadan 
piyasada • gilli ~yler bulun -
daiğunu _._, Mı- şekilde gös-

rin ekM!ıriJretı memldceümızde toplan 
dt. işte bu fili \-ıtziyetin icaplannı ye
rine cetirmek ihtiyacım duyduk. Du-1 
yunu UILIUrnİye "dares.inin .zaten ala
caklıların menfaatini konırrı ... !; bakı
mından hiç bir co1u kalmamıştı. A
lacaklılar da, biz de hiç hır fayda 

tönnüyorduk. Soiı hadiseler netıce
sinde bu idare busootun çalışamı -
yacak bir şekle ıirdıli halde bunu 
devam ettirmek için ~ • dön 
yüz bin lıra ma rafa g rmeye fabiıı
tile sebeb alnı;ım~t. 1933 muk -
velesi mucibine~ idareoin yaptı:ı iş
lerin hepsini biz ürer •nizc alıywuı:. 

olan bu adliye<ilerin maa l ır.nın arl 
tırılması \ ekAletin ilk aı zularmdan 
biridir. Ancak bunun bir bü~ me
selesı olması itibarile bu yıl mun -
zıım bir para koııulm:ık imkanı !>u
lunurs:ı kat b maaşw ıııın arttınla -
cagı muhakkaktır. Ayni zamanda is
tinaf mah'ccmelcr·n·n de iş bitirimi 
b;ıkmııııd .. n yeıııdeıı kurulması mu - 1 

karı·erdir kı, Lu d;r n unrnm lah'iisat 
alın lıgı t:ı!,d;rdc ö .um(ızdeki yıl 

yeniden tcşkiliıı gayret (C!ılccektir. j 
Vekalet hfakimlcr:in t ı ... • .eselesi 

ile Anadoluya ta;i:ller·nde cocukh
nnı okı.:tamanıa'~ şibi muz'ıc- b. 
mahruminu mahkqm eden mek - t 
tep3l'zlig.in de çarelerini bulmuştur. 

Bunun i<:rn merkezlerdeki lPylı mek-ı 
teplerde çocuklannı panı.-.ız okuta -
bılmeleri imkanı elde edilmiştir. Bu
nun onumuzdeki yıldan itibaren tat
bik .. tına ba lanacaktır. 

Bunlardan başka veklletin muta
sa\ \er fikir ve icraatından daha b.ir 
çok muhlm cihetler bulunmaktadır. 
Bunhlr da bueön'lm adll7e cıhaz '\-e 

kadrosunu daha ziy.ade cenifletnH"k. 
kanunbn'ımıır;da llllah -ve tadili icab 
eden kısım \C maddeleri11 tay:n \"C 

tesbiti ıle nıedıse t.eklifde bulunnıak. J 
baı;i v{Jayet \ e kazalardı. yeni mah
kemeler açmak veya sadece sulh hi
..okimlı&i bulunan kazalara asliye ceza 
davasının rı.iyt>t salahiyetini \"ermek •. 
ve bu suretle heı- \ ak'ayı \"e hidiseyi 
kendi kaza hududu dahilinde halle-t
mek gibi mühım işlerdir ki, bu yıl d:ı 
yeniden adliyecilerimiz arasın:ı k~

rı~mış ol:ın 234 hukuk mezunu ile 
g~n yıllara nisbeUe dah:ı 7.engin bir 
!, dı·oya sahih bulunmnktadır. 

tenr. Repıatw 1200 sayfa bı
tuyor. Beyndmılel piyasaya gö
re numara ve cinsleri tarifeden 
ulayan bil' adam repertuarda 
her maddenin tatbikat vaziyeti-! 
ni bulacaktır. 

Bugiln bunlar teknik bir sır 
halinde görünüyor. Halbuki Re
pertuar ı.;m.ca herkes kolayca 
anlayacak ne gıöi eşyayı geti- , 
rib satmak istiyorsa bunlar için 
ne gümrük vereceğini kolayca 

KARIŞIK BiR DAVA---.... 

hesaplayacaktır. 
Tiitiin !lOl'S88I 

Tütün satışlarının bugünkü 
bozuk şektindcn müstahsili ko
nımak ve tütünlerimizin bir 
yerde satılmasını temin için Ti
caret Vekaletiyle iı::birliği yapa-

HALKEVLERI 

Emınönü Halkevınden: 

E un"zin Cağalo IOndnkı s~lonund:ı 
Su d Tcnik, .Munıf Fehım özarm·m, 
Hu nu Caııturk, th ı Frkılınç \ e 
tıh 

Kaliveci Ali jandarmalara ha
karet etmiş mi, etmemiş mi? 

Topkupı .Malte~inde kalı- pıakta olan Ali karısı Hatice
vecı Alı ıle liarısı Hadice dijn nin bağırmasına uyanmı.'J ve 
jand:ırmayı tahkir ve dövmek· ~şağı inerek kahveye girıni§
te.ı s1.:1clu olarak ki.Zim:i asliye tir. F nila .donla :iandarmala
ccm rr abkem1; ·ne n'le hutlen rın karşısına -Oıkilen :Ali~ 
verilmişler l'C yapılan duı uş- - Ne arıyorsunuz burada 
mada, be. tane· ~id dinlen- be.. Çıkın dışnn .. Orada bek
miştir. Buna ragmen ha ıse leyin ... Hem ben hastayım. Ya
o kadar k.ırışık v · şahidi riu ı-ın sabah gelir if~demi veri
sözlerinde o kadar mübaycn t riın. 
ve birbirmi tutmazlık göı ül- Diye <'ıkışmıştır. Bunun ü
mfü tür ld nihayet Hdia ına- zerme iş nzımıs. jandarrnalar 
kamı ~ eniden mahkemey\? ib- götiirmektc, Ali gitmemekte 
r-1 "' edilen beş alt.J kisıhk yeni israr etniı.<jler ve bu arada kü
şahid listesini de kabul ile malı- fürlerde sanulmus, Ali ite ka· 
kemcy~ cclblcrini ve dinlenme- ka jandarmaları kapıdan dışa-
lerini istemiştir. rı a tmı!1br. 

Vak'a evvelki gece Alinin Dinlenen şahidlerin hepsi 

Büyü~ bir huzur ve 
emniyet içinde .. 

( Bq tarafı 1 incı ~yfılda) 

delilıdir. Başk!\ turlu hareket .t.~ 
milletler \e devletler guaiılnn.ı~t" 
Fakat hepsinin tan"huıi yufd.ıyurtı. 
hiç birinin istiklil ve şere( uguruıd 
:fedayı nef:;e hour oldukl:tn bıı •:r
fayn rastlamO?,santz. 
Yanı başımıza gelıen alCtj, uıziıR 

tq,roklarımıza da :rayet edecek mı., 
Bunun için bugunden hıç btc iftı!Y 

50Jlememek, h~ bir tahminde bU
lunına.'llak doğru o1ur. 

Ancak' gene &,vekilin dt.>d el atbl: 
cTurk milletinin ~erdıgı olgUll 

ve asil birlik, sukün ve \'akaı • ,.ıt.k-
111 \•e fet"ef aşkı, bugune k:ıdar ol
dugu g.bi, bundan onra da, en buyUk 
eqıuiyet silanımıuhr. Bu ıuvenle 
istikb:ıle baktyoı-uz..-. 

llal)ımlarm Yunamsl:ından ~ 
diklen tıedır~ Bu harekclin D~ 
kalınası htimıdi yok ·değHdır. Bwi
gartstım bu Y't!11i taamız karşc...,.nd• 
\•aı.iyetini c!fgiştimuyecegini ılan et"' 
ti . Bu gibi tenüoat.m n1~wea· ve lı:l,.ı 
tarlıırı it.,;n ba7.an umru bir kaı; gun
deıı ıbaret olab•lırse de İt dyanlıu ıll 
Yunanistamı kar ı bir taar:-ur. hı.ııre"' 

keti ynparal~ Mısırdakı 1ng.ılız ıuta
larnıdan müh"ın b r kısmın.ı vuna
nisb.nın imdadın.'l <"ekmek >Je ftfL..ıc 
üzerine başaramadıgı harekete teke*' 
ba lamak bt.emesı de mümkuadur. 

tngıliz1erin on bir ikı halt:ı ı ındlt 
Mı ırdaki kU\."\'Ctlerinl 011 ~re<..'t' :trt 
tı dıkları gene ıtaly:tn membal:.ıı ıo
d:ın gelen habedt'rden P1la ıhytll'
du. Bu suretle Stı\ ey:; fethı tt.:ı'Y9 
için tatlı bir hulyad3n ib ret it h
yordu. Yunanı lan se!eri belkı bU 
hulyııyı yen"den canb ıdrracak. ıh
ver devletlerinin tng ltereyc mu ıkurt 
olan her tara!dan, Cebehıtta ıl< Sü
' eyş "e .. N.ihayet ingıliı: ad arın
dan hucum etmel r ıçın bu b tıı~ç 
te kil edecektır. 

Mihver için b·• h: rbi blr ıkl "" 
1 • Vok-

1 1 

tlVe 

pek iyı b lıyo 1 ı 

Bct.çet SAFA 
--ıtıııx--

Bir tavzih 

SENELiK 14111 "" .. 2700 ~ 
n der Golç paşa ile Osman-

h memuru sıfatiyle Fon ıly n notasuun tevdii lift emri ~~'"11!'--'!""'!!"!!!!...,._..,..-.:-r __ _ kahvesinde olmus ve daha bir hemen bu yolda ifade verdikle
saat evvel aral rında bir ağız ri halde söylenen küfürler bir
kavgası ve dala.51na olan İzzet birini tutmamış ve her şahide 

Sadakai Fıtlr 6 AYLIK 750 • 1450 • 
3 AYLIK 400 • IOO ~ 

1 AYLIK 150 • 800 • 
30 llktevlıt 1MG ÇARŞAMBA 

28 Ramuan 1359 
17 BırillCitefr ıt 135& 

Gi.in 304 Ay 10: Yıt 94&. "'2tr 178 

1 GUıt .. ata. ikindi-
1.20 6.49 940 Ezani 

6.29 11.58 1449 \laaati 
Ak .. m v .... 1-.k 
12.00 l.12 1140 Eıani 

17.08 11.42 ua Vaud 

Scbtrempl paşa Almaııyada hey-ı 
ete iltihak eylediler. 

lleci<liye kruvuörii Kösten
cede limana girince topla selim 
ven'ti. Veliabd bir böliik Ru-ı 
manya aakerl tarafwlan karşı
laııdl. Bükreş elçisi Safa hey 
ile birlikte Kö&tenceden (Sina
ya) ya gidildi. 

Ruman va kralı ve kraliçesi 
Osmanlı veliahdlni istikbal etti
ler. Kral ile veliahd sarmaş do
laş oldular. 

(ArllMI ftl') 

va kline ko.Jdu_ 
"ı 1.anistan kiiçük bir devlettir. Ne 

de ol a askeri lruve\ ti de kendı kah
b gored r. Korent duny30ın en 
ku" \etli bir nriialalu hattıdır. halyan 
tazyıki karpmuıla Yuııan orduları 
bozulmadan bu hattın gerisine ce
kll •bilırlenıe Jıloranın i lı imkan
sız bir bal abr. F*at b _ k kuvvet
ler mu~ Yua:mlı ruı ail
m l ve ttal,r.an1a arzusuJ :.ı ram ot
m:ı ı da muhtıeınddia:_ Yalnız Yu -
nanistanın etinde. a,le arazi 
JJllrçalan vardtr ki bcım 

s·sam ve Limni ad:ıh< ı hu ile Mehmed jandaıınalara gi- kar::ıı Ali: 
yarıda tadad edebılırız. Harb kı\ ılcı- •

1 

derek Aliyi şikayet etmiRler- - Efendim benimle kavga e-
mı buralara sırayet ettigı t kdirde dir. deuler bunlardır. Elbette jan-
bu zamana kadar gösterdıgim hU - Gece saat 22,30 da jandar- <.lurma ile beraber olacaklar. 
nu nQ-etın feiıle ve zararını mı7.an ma devriyesi bulunan Şük- Diye itiraz etmiştir. O da 
etmek ~buriyetfni hı sederse bu- rii ile, Ahmed ve yanlarındaki bir kaç müdafaa şahidi gös
na giıcenmemetidir. bekçi; şikaye4;i İzzetle bcrn- termiş ,.c iddia makanum11 da 

Her halde Sovyeller de Türki~ ber Maltepeye gitmiRler ve Ali- talebi iW!rine bu şahidlerin 
gibı Yunan ttalyan ıhtıl!ıfının arbi yi karakola götürmek istemiş- celbe ve istimtil rı ida1 mııha-
BaJkıınlara münllmar kalmasını arzu 1 terdir. keme ba ka bir güne hıra kıl-
cdı: ... f O. sırada hakikaten 'uyu- mıştır. 

HiKMET il.CAZ r'-------------... ..---.---._. ____ .,,, 

En iyi iyi son 

K. K. ı<. 

Buğdaydan: 23 20 17 
Arpadan 40 34 27 

'Ozümdcn : 117 100 84 

letanbal Miift(JSÜ 

F. Olgefter 

BAVRA NAM.AZ! 

8. o. 

Ze\·ali : '· T. 
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.1. YAZAN lHGiuz BUYUK ELCiSi SIR NEVllE HENDERSON 

r=== TÜRKÇEYE ÇEViREN 

il 
~ Hüseyin Cahid YALÇIN =./ 

-25-

Maamafih bu bahiste bir -
denbıre daha az mültefit dav -
~n_dı. Böyle bir ziyaretin mü -
·llAgalı um:dlere meydan aç -

ltıasiiıdan korktuğunu söyledi 
Ve böyle bir ziyaret için müte -
kactdem şeraitini İngiliz matbua
tında naziliae karşı bir vaziyet 
'leğişikliği ;e naziliğin daha iyi 
b111'1.şması olacağı mütaleasında 
Ulundu. 

ni bildirdı. Fakat bu münasebet
le Gocring ile muhaveremin bü
yük kısmı temmuzda tahriri bir 
beyanatta bulunması hakkında 
kendisine vnku bul<J.n müra
caatınıa dairdi. Bu beyanat şun
lara dair olacaktı: (a) Bizim 
gfıya Almanyayı ezmek ve (b) 
son gayelerini akim bırakmak 
için yaptığımız teşebbüsler -
den dolayı İngiltere aley
hinde Almanyanın maddi ve mu
şabhas şikayetleri nelerdir! Hiç 
bir zaman bunlara dair tahriri 
bir cevab almamış olduğumu 
söylemeğe hacet yoktur. Balbu 
ki Goering her zaman "Bitlerin 
teyid veya tasvibine talikan 
birtakım müWea.lar dermeyan 
etmeğe ve bu babda. konuşmağa 
hazır lıulunyordu. Bu defa, ge
neral, temuzda yaptığı gibi, yine 
Bitlerin fikrini atacağım söyle
di ve teşrinievvelin ilk haftası 
içinde şarki Prusya&ı Romin -
ten'e gelerek kendisile geyik avı
na gelirsem istedığinı cevabı 
o zaman verebileceğini tı-min 
etti. 

Bir sonbahar 
• •• 

gecesı ruyası 

[ Daşmak3h:den devam] 

bu· vakıtler Cermcnli k ile Ro
malılığı bırleştirmiş olduğunu 
nasılsa rüyasında görmeyi u
nutmuştur. Bunu görmüş olsa 
idi her halde İtalyanlar içi., d( 
pek hayırlı bir irltikbal ümid 
edemezdi. Fakat şimdiki haldı
Berlın - Roma tatlı bir b• layı 
sarhoşluğu içinde b•ılunduklan 
için İtalyan m.uharrirl~n böyıe 
latif rüyalar görmeğe im.ı<ii.ıı 
buluyorlar. 

İtalyan muharririnin veıdi~i 
izahata göre, Almanya ile ltnl
ya Avrupa ve Afnkaya böyle 

1 

hakim vaziyete ge<;ince Y••Pa
cakları işlerden bıri Avrupa 
milletlerine "hayatiyetlerine, 
tarihi mazilerine, medeni kabili
yetlerine göre., derece derece e
hemmiyette vazifeler vermek o
lacaktır. Mihver devletlerinin 
lfıtııf ve teveccühüne mazhar o
larak ikinci derecede bir vazi- I 
feye nail olacak milletlerden bf
rinin İspanya olacağmı Sinyor 1 

Appelius haber veriyor. Fakat 
böyle liıtuflara la.yık görülebile
cek başka milletler daha varmış. ! 
Acaba bunar kim? İtalyan mu
harriri onu ifşa etmiyor. Bu 
'Tanrtların sırndır" diyor. Tan-1 
rıların kim olduğunu düşünme
ğe hacet var mı ? 

Sinyor Appelius bu harb so
nunda türeyecek yeni harb zen
gini diinya hakimi efendilerin 1 

250 milyona yakın nüfusları 
olduğunu söyliyerek bunu da 
hakimiyet için bir hak tesis e
dermiş gibt göstı-rmek istiyor. 
Fakat Japonyaoın zulmü altına 
verilmek istenen yalruz Çinin 
bütün bu kütleden daha kala -
balık olduğu unutuluyor. Bri-ı 
tanya imparatorluğunun mecmu 
nüfusunun neye baliğ olduğu 
hatırlamnıyor. 1 

İtalyan muharririnin şu ma
kalesi okundul.."tan sonra, yeni 
icad ettikleri "pane integrale,, -
niıı. (yani tam ekmeğin) gıda j' 
kuvveti hakikaten pek az ol
duğuna hükmetmek ııanıret ve 
mecburiyetinde kalıyoruz. l 

1'.lmid ederu ki İtalyan mu
harriri dalnıuı olduğu bu sonba
har rüyasından pek çabuk u
yanır. 

Hüıı&yia CıWid YALÇIN 

Konser Tehiri 
Matbuat Tcknisıyenter"I 

reisliginden: 

Yüksek vtliyet makam.Jnın 4/7/940 
tarih ve 544l numaralı mı.isaa~1erile\ 
2 teşrinıwru 94.0 cuın.art.esi gunii ak
:><lmı Teksirnde Tenis - Dağcılık ku

lubü salonund1 lurtigUTIİ7. tarafından 
vt"ıilecek. kon.ser mühim ve zaruri 
Seb<'bler dolayL<;.ile 7 k;inunuevv~l 940 
eumarte.:si gunu akşamln:ı tehir cdil
n1ı..ştir. 

Şinıdıye kacLır t~vzi edilen konser 
biletlerini h;lmil bulunan sayın da
vctlilerinıizin n1ezkür günde salonu 
t~riflerinı rica ederun. 

YENl SABAH 
1 

Belgradda İtalya 
aleyhine tezahürat 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

gencin derhal tevkif edilmiş ol
duğu bildirilmektedir. 

Türkiye sefiri, PrPns Paul ilP 
görüştü 

Harb bütün hudud 
mıntakası Uzerindeı 

cereyan ediyor 
(Başı 1-inci sayfada) 

yı,..,u, ttalyaıun Yuuanı-.;tana ültim:ı

ten1 VeT"Jıiı habC'rı, general Me
taksasııı (·("v lilı ve Yuıu.ınistan ü

ı.ertne ıt;Jlyoıol.lr t.arafınd<.U\ yapılan 
h;ıva hu~ .. :uıntU"ı h ıkkındaki haber -
l<"rı hu7 •ef..:ıratta bulunın.ık'.;ızın lıil

dirrnıı.tır 

Belgrad, 29 (a.a.l - Reuter: 
İyi kaynaklardan öğrenildi~

ne göre, Türkiyeniıı Belgrad bu
yük elçisi yaoında Yugoslavya 
başvekili ve harbiye nazırı ol
duğu halde Belgrad ya_kının
da Dcdinje sarayına • gıderek 
Prens Paul tarafından kabul e
dilmiştir. 

Dün sabah Yugoslav hariciye 
nazırı Yunan elçisini kabul et
miş ve görüşmüştür. 

Yugoslavya. ne diişünüyor~ 
Belgrad, 29 (a.a.) Reuter; 

Yunarıı-•l&;nl;l İtalya arasınd,cı mu-

hasaın:ıtın başlamı~ oldugu haberi 
dün sabah Belgradd~ yıldırım sura
tile yayılmıştır. tta.lyanlaı- tarafın

dan Yunanlılara yapılan talebelenn 
inkişaf imkanları ve bilhassa "~\.n1a
vutlukta.ki kıtaatın Yunartis:t:ana gl'C'
n1esi \·e bu suretle Selıliıiğ,i v~· dola
yısile Yugoslavyanın hayati yollarını 
tehdid etmesi halk tophıntıla -
rında heyecanla mü.nak.a:ja ediln1ek

tedir. 
Yunanislanın mUcadele etn1ek ka

rarını efkfın umumiye müttc[ik~ın 
tasvib etmektedir. 

Bu arada umumi karargtı.hı Osküp
te butunan ü.<;üncU Yugosla\· ordu.<;U 
aylarda.n~ri hazırlanmı:j bulunnıak
tadır. En çok a.l3ka ile takib edilen 
mıntaka Ohri gölü sahilinde bulunan 
Ohri ve Struga şehirleoı·i.ne ci\·ar olan 
ycrlcrdlr. Bu şehirler Drac:tan Sel;l .. 
nige giden tarihi tnyas yt)lU Uzenn
derur. Bu daglık mıntakada, k;.ır ve 
yağ.ınur yagmaktadır. 

Yüksek meınurlar vaziyetin neza -
keti ve muahedeler irabı Yugo..lav
yanın vaziyeti dolayı~ile ,şin1diye ka
dar büyük bir ihtiyat göstermekte 
iseler de vahim endişeler hissedild.i
gi muhakkaktır. BilhaSlhl bu cn~
leı· hariciye nezaretinin ınihver dev
letlerine karşı tru;;ıdıgı hi.~eri taına

miyle paylaşmıyan aı.;keri nıahtiJler
de duyulmaktadır. 

Yüksek memurlar Yugoslavyanın 

muhasamatı :şayanı teessür gördüKii
nü ve harbin Balkanlara sirayet et
mesinin önüne geçmek Uzere muta
vassıt vazifesi görmege ~madc oldu
gunu beyan ediyorlar. YugosJa\iya 
var.iyeli dikkatle takib etmekte ve 
bitaraflığına riayet edileceğini ümid 
etmektedır. 

Yabancı müşahitleri aı.akadar eden 
bir mesele de ftalya ile Yugoslavya 
arasında aktedilen pakttan sonra B. 
Mussolininin italyanın Yunnnislana 
tevc..'ih ethgi taaruzdan Yugosl;_l\.ynr
yı haberdar edip etnıed.igi.dir, 

Yüksek memurlar bu noktada ih
tiyatkiır hareket elmektelerse de Yu- j 
goslavyarun çember içine alınınasını 1 
intaç edecek bir tedbire askeri mah
fillerin g_öz yuma.caklarına inilnm:ık I 
mu.şküldur. 

'efordt' buluna.n Yunan gemileri 
Londra, 29 , ı. ı .) - 1ngiliz rildyo:-;u 

dun gece Yunon gemilerine aşaj:;ıda-

1 ki talımatı vermı*tır: .. 
Hıç hır Yun.tn gt:mısi Fran~r.ı.ya ·ıe 

Fransız nıusteııılekc linıanlarına gil

n1ıyecl!khr. 

Yunan huklımetinin talimatı ınu

cibınee pa~ıhkte bulunan ve AnH?

riki.iya gltrnekte oUn bUlun Yun:ın 
genlileri yı>llJrın.ı de\.am edebilecek-· 
lerdır. A.syı:ıya l,l'.ltınckte olan gemi
ler tngılı1. ve ltollanda limanla 

rtn.1 vey.ı o\ıneı-ikay;ı veyahurl 
Arnerıkanın kontrol ettıgi limanla- ı 

ra ~tdC't::eklcrdu·. 
Atl.ıntik rJ.euizindc bulunan gemil<'r 

garb isttl~~metınde gitmekte iseler 
yuU.ırın,ı rlev·..1n1 edeceklerdir. Şark 
i::>tikaııtPltnde gitmekte iseler İngiliz 
lın1anla··• n·- gir&·eklerdır. 

CA"ın'·tu ıki ınilyon tonilato tahmin 
edile"l flOO gernıden ınure-kk:.eb Yu
nan t;f'::"tret fi.lvsu n1ultefiklerin kon
\rolU ılunda bulunan filolar i.çin kıy-\ 
metli l:Jır yardHnı.:ı ohıcak.ltr. 

1ııgiliz donanması İtalyan 
ıniiııakıı.leUni khiyor 

Londra .. 29 (o.<.1.) - Reuler: 
ıta1yan _ Yunan muh~ı~an1atı ile 

alfıkad,ır ularak, prki Akdenizdeki 
vaziyet hakktnda. Londr<.J3a tebarüz 
etlirıldıı;:ıne ~re tngiUz donanması
nın vazi.(!'"lerınden bi.r tanesi ltalya 
ile harp sahn si ara:sınd.:ıki deniz mu
nakal<ituıı hırpalamak. olacaktır. Bu 
v:ızileni.n ebenımiyeti, İtalyanın Ar
na11ut1U(J yıgdtgı lıuyuk ihtiyatların 
bılmes.tnden so.ıuıtı buyüyecektir. 12 
adad3ki ttıılyan kuvvetleri, bilba..qsa 
denlzaltllar, halen tngili·l b;,ıhdycsi 

Egedeki Yunan 3d3lartn.a girrfjklt·n 
sonr.ı daha zlyrıde tecrid e<h.ln1i~ va
ziyelt.' iu'}mektedir. 

B. Ghurchıll'ın bır kaç ı.aman ev
·vel Akdeni-ıdeki tngili7 kuvvetlerinin 
hemen hen1en iki mi ... line c;ıkarılmı~ 
olduguıı.u hildirmiı; hu\unduğu hatıf

lardachr. ttalytınbrın 35 bin tonluk 
iki zırhlıları h<1zır oWu.ktan sonra bir 
deniı n1uhurebesine i~ebbü.s etmete
ri muhtemel t,eljkki olunmaktadır. 

İngiliz donanm~ına.. kütük fa.kat 
çok (aydah ~len donanması yardım 
edecektir, Yunan bahriyelilerin bü
yük hasletleri LundrJda pek ziyade 
takdir olunmakladu·. 

Rudodda çarıMşnuıhır 
Londra, 29 (a~ ) - Reuterin sa-

l.ahiyctbr mahflllerinck-n öıı;.renildi.

gine ı::ore Korioy-J karşı bir dW:pn.ın 
hücumu yapıldığı hakkında hic bir 
n1alümat yokfuı·. lngiliz kıtalarının 

Kef3lonyaya. Sel.ini"e yabud diger 
yerlere ihraç edilnli~ oldukl3rı do~ru 
değildır. 

BAYRAMINDA NEFİS BİR TÜRK FlUlt GöRECEKSİNlZ. 

Bulgar kralının 
n u.tk u 

(Baş tarafı 1 in::i S.illyfada) 

.5i ııdıye k )d:ır t.JkU.> edilm4 olan 
haııci r;ıyasetin nH?SU:i netı<.·e>ler ver
nü oldugunu hu~u~ Ji, ':ı..ıı memnuni -
yc-tle nıliş~hedc ctm~teyıın. 

CC'('('n 7 eylülde Bul~r ve Rumen" 
hükürnetleri Craio\·, d.ı 1·11zaladıklan 1 

bir ınuahed.e ile ceıı•ıbı l>obruca Bul-~ 
gar kr;ıHıgı hududlaruun ic;ine tekr:ır ! 
girnüşt!r. Bu hidıse biıtun Bulgar 
milletı tarnfınd.ın derin blr sevinçle 
kar91hınmıştır. 

Buh~ar ınilletınin sevinci, Dob
ruca ınesclt-sıninsul.h yolilc haHedil
mi.ış olma!:ından do>Llyl daha buyük
tUr. Bu hal sureti .. daha sıkı bir iş 

bi.rligi i'·in BulgJri.c..l.dula Runıanya 

ar~sınd:ı. an'ancvi mü1a.s~bc-tlerin te
sisine iınk:ın vcre<'«.'k ç.:i rtl~rı yaral
mtil!r. 

Yu~r)."lavya •:c Tiırkiye il~ müna.<::e
bctlcrimiz bu iki rll·YlPtc bizi. bağlı
yan muahcdclcrdcn mulhenı olmak
tadLr. 

Sovyrtlcr birli8,i il~ sıyasi ve iktı
sadi muu~ısebetleri.nılz ~nesud bir 
tarzd~l ınki~f cbı\Cktcdiı·. 

Bulgarlar Cenub hududlarma 

1 
kıtaat .,.,~kı-divorlar 

Sofya, 29 (a.a.) - Reuler: 
1 

İhtiyat tedbiri olmak w..-re, 
cenub hududundaki Bulgar kı-' 
ta.atı takviye edilmektedir. 

Bulgar başvekili müteaddid 
defalar kaydetmi.'?tir ki Bulga -
ristan komşusunun mfuıkül va
ziyetinden istifade etmek fik: 
rinde ·leğildir. Fakat Bulgarlar 
Eg~de bir mahre<: elde etmek 
hususundaki istekleri üzerinde 
sou hadiselerin nasıl · bir tesir 1 
yapacağını merak ediyorlar. Ha
diseleı;n aldığı cereyan Sof yanın I 
resmi mahfillerinde hayret u
yandırmı~tır. 

Çünkü Yunani:;taııın İtaly:ın ı 
mctalibatma mukavemet etme
si hiç de beklenmiyordu. Hadi-! 
selerin Türkiyede yapacağı a-ı 
kisler :_ıllika ile beklenmektl'ılir. 
Bulgarıstanla Yunanıstan ara
sında telefon muhaberderi bu ı 
sabah saat ycdidenberi kesilıuı~
tir. Bunun için Yunan - \rna
vud hududundaki muharebelere 
dair pekaz haber alınabilmekte
dir. 

Raılttin muhabiri 1ngi1~ deniı 

sö1.cüsündcn tngiliz. \. e ~ıtaly~n har_b ı 
aeıııileri ~ırasındi.l Llıyul ... bır de-nız 
muhaı·ebesinin vukll:l gelnuş olliu
ğun;t P:ıir Balkan nıemba\ r•ndan ge
len haberlerin teyld cdılir> ed.lnıedıgi 
sorulmW;>tur. 1tl&ilız deı 7. soıcüsü. 
bunw1 pek muhleınel bulunmad.uıını 

N • "'" 1 sOyleıniıi ve orv~- ~Lil<ısı <-sı-ı:,~ın-

da Alınan propacanda.grun dt.i~n:ın 
olrnıyan n1em.bal:ır va ıt»lle bı:aa ct
ti~i yl:lnhş haberleri hatırlattr. ır. 

Bu haberler o z:ım4iln -dML: mu~Urtt
kiyetleri elde cdilthgini vt.> ın~illıle

rin Trondheını v~ Bf"rg.E"~·f' ~er lb
ı·a~lan yaptıklarını bildlrınekte idi. I 
Onların_ h~f"iı, h::ık:.ık~ıtı ''~_re.ndi~i 
zaınan ıng;liz halkının cesaretını kc·-
ınaktı. 

Vuaan t.elıliiti 
Atina. 29 (a.a.) - Yurıan rt•sıni 

\eblıg>e 

Hududda muharebeler: de\ 11m ct
ınektedir. Yunan askerleri n1e\-zi1e
riıu ınuh;ıfaza edlyorLır. 

ti. Zan
' "rie bir-

l \1\ ) 

SAYFA : S 

*- s 

(Baş tarafı 1 inci sayfada): 

:ıır resrni ve husust le ekküller, ~za" 
ları istırak etmişlerdır. 

Taksim meydanında 
Taksin1 meydanı bu büyük gUnde 

mahşeri bir hal alınış bulWluyorda.. 
Meydanın, Sırase.rvılerc giden kıs -. 
mlnda inşa olunan n1eı·mer ve daimi 
tribün müken1mel bir surette tezyin 
edilmişt1. TribUnun her iki tarafında 
Tak.~rn meydanının bi.ıtiın gen~ligio

de ıneyd'lna çıkan yolların önlerinde 
kesir halk kütleleri te.-;ekkül e\mi>;t.i. 
}.feydanı dolduran haJk asgari bir 
hesabla 100 bin kişiye yaktn bulu
nuyordu. Meydanda ınerasiın başla
yıncaya kadar Beyojtlu flalJ<evi ko

rosu tarafından hoparlör tertibata 0-
nün<le l'eçme parçalar c;alu1m Ul ve 
söylenmiştir. Saat 11 den biraz evvel 
\•iliiyette yapıl:ın r~mi kabulde ha
zır bulunan zevat Taksiın meydant
na gelmiş bulwıuYQrdu. 

MPnısim ba."1ıyor 
Soat tam 11 de Vali l"e BC'lediye 

Reisi Doktor Lütfi Kırdorın \:(' ıstan
but Kumandanı General t~h~k Av

ninin kıtaatı ve mcrasıme i:jtiı .tk e-
dec.-ek okullort tefhiıile nıer.Jsime 
ba~lanrnı..-tır. 

Tcflı:: h·tc-r bitrnez \ "ali VP fWle
diye Re~ı dolttoı- ı !ıtli K rrrirır .•e 
Getleral L~hak A\'ni ·r .• k JOln :ı 1•if"&l

nırı. önüne gclınWerdiı'. Bur ıı~ l ını:-

rasım komutanının cınrilc bnraZJ• 
t:ıra{ından verilen bır (Ti) 4;.ıretı.le 

btıLun birlikıer h.,zırol vaziyeti al
mqjon·dır. Bu esnada dıreı;c bayralıc 

c:cKiln1ı..: \"C Sf'hir b:lndosu ta~l ında• 
1stiklol ~larşı çılınmt..)tır. 1\-!arşla 

meyoandc.ı bulunan ı 00 bin klşı hir 
agızdan i~tirak. etmi~tir. I~tik15.1 Mar
Şllh mi.ıteakıb hazır1an:-ın çelenklct 
flbideye koıımu!;.:lur. 

'"ali ve Belediye Reisi ile isl.i.lnbut 
Koınutanı tribun~ avde-t etmişlerd1r. 

Bunu ınüteakıb 3 sn.-..t devam eJı.._'ft 

J:!e<,'id resmıne başlanmıştır. 

Ge<;id ttsmi 
Gcçıd resmine ilk oı.arak Yt'Clck: 

Suhay okulu baş\:unışlır. ()k.uluft 

banrl06U t-ribünı.in k:u 1sınd.:ı \.'T ıyrt 
alını::i \"C okulun geC'b,;i dc\'aın \•tti~ı 

ınuddetçe or3da hazır bulunmu:-.tur. 

Bu!lu ınüteakıb .A,Jct'rl Tıbhıye> •>
kulu, Deni;:; Harlı okulu, Dt>tıiz Lin.l'
s1. Gedikli Dcniı. okalu. Dcni7. ala -
yııl<lan n1üretteb bır ala)•, Kuleli ve 
~'laltepe a. keri okulları. bir piyade 
alayı, tstıhkiln1 ootuıü. muhab(.'r! 
b(llue>'\i, ,ı;ü\·ari grupu, ko<;oulu lopçtı 
:ılavı. nıotörlü üleıne Wburları, nHı

törliı to~u tabı;rları bindu·iln11 ş uo

lük. tayyare dafi t·ıpl:ın, poh.'i n1uf
reıesi, ün;vcn;He, yuk~k okult~ır, 

h~e ve IDuadlli okullar, :-.porc11lar, Kt
ı.ılay, \'e!'ilıııy, COjC'l'k Esi.!"e;emt.• Ku

rtnnu, Türk Hava Kurunuı ve Tıırk 
Ku..tjle, esna! cem;yı..·Uerinın l'P-->rl~ 

g~idi lilkib ctmi~tir 

Ediruı-kaııı ~lıirlligintl'"• 

öglC'ıif'n ı'l .. ı s,ı • • •"le> 

k<..IJJ ~Jlillig.ı hır h~) ·I i ıı-. • ~ ı • ·'i· 

yarct o1uctmuştur. Bu tOrC-J~( FJ)tıb 
k~ıyına.k.:ırru riy;ı~<"t etnıi tı'."". ,,ı .. •ı·n -
simd~ tb,iye handQ.,.u \"e lfr boluk: 
asker hazır bulunınu~tur. 

Gel't' y:lpıiaıı ')"nlikler 
GC<'t H:ılkevleri tarafınd<An h;ızır

)3n3n zı:. l&in pı·l1graml-.ır rt-ü lli.ııdc 
lialkP\'l!:rinde Cumhuriyet b ıyr.unl 
kutların't~tır. Halke\·lcrindc !ton -
'crJn l ır, teı:ıe:F1~r veı-rilm~::; tılpl ın

tıl r ... rı:m1.stır . 
. \k·~ l wat 22 de l:-Wnl>ul V·lli ve 

Bedin, 29 (ıı.a.) - Yarı rt·s
mi kayl!aktiın tebliğ ctlilnıi~tır: 

Yabancı gazele<·iler tamfın -
dan soı ulan bir sual iU«rine, 
hariciye nezareti. Alman kıt,ıa
tıoın Fransız - h;pany"l hudu
dunu gec;tikh·ri hakk;ııcla lıir A
nıerik'm ajansı tarafın an veri
kn habeıi kkzib e)lenıiştir. 



... 

. 

Dö~düncü 
·çok 

tertib planı 
zengindir 

D.dridün~cü. f~~di·p 

Birinci çekiliş 

7 İkinci Teşrinde 
Bu planın iki hususiyeti vardır: 

1 - 5000, 2000 ve 1000 liralık orta büyüklükteki ikramiye
ler adet itibariyle fazlalaştırılmış, aynca bu plana yeni
den ve bundan evvelki planlarda mevcud olmıyan 500 
ve 50 liralık ikramiyeler konmuştur. 

500 liralık 
İkramiyelerin adedi birinci çekilişte 90, ikincide 150, 
üçüncüde 180 dir. 

2 - Planın ikinci hususiyeti de 4 7 tane teselli mükafatım 

ihtiva etmesidir: Teselli mükafatının esası şudur: Eğer 

bir biletin biitün rakamları büyük ikramiyeyi ka1.anan 
numaranın rakamlarına tevafuk eder de, yalnız her
hangi hanede bulunursa bulunsun bir tanesi deği§ik o
lursa o bilet teselli mükafatı kazanır. Bu suretle büyük 
ikramiyeyi kazanan numaraya benzeyip tc yalnız bir 
hanesindeki rakamı ayrı olan 47 numara teselli mükafatı 
kazanacaktır. 

Biletlerin değiştirilmesi tarihine dikkat ediniz. 
Devamlı biletleıin ertesi ayın ikinci günü akşamına Ka
dar c1eğiştiıilmesi lazımdır. 

7 İkineit~rin 1940 c;eki1i~inde büyük ikramiye 
30000 liradır. 
Birinci çckilışin tam bileti 2, yanın bileti 1 liradır. 

İkinci çekilişin tam bileti 3, yarım bileti 1,50 liradır. 
Oçüncii çekilişin tam bileti 4, yarım bileti 2 lira.dır. 

PLANI TETKİK ıı ... ntNız 
Her çekilişte biletlerin fiatı ile beraber ikramiyelerin 
hem mıktan1 hem adedi arttırılnuştır. Yani §aılS ihtimali 
her çekiliştP. çok daha fazladır. Bu plfına göre talihlile
rin mıktan artacak ve bu talihliler aynı zamanda mık
taı ca daha fazla ikramiye kazanacaktır. 

kramiy • 
erın 

ıhtlyaı Aliçonun muhakkak gallb 
g lroesi ıaaımdı. 

İDte, Allço butun bunlı{11 hcsab et
tigi kın meydıın yerındc Adalıyı kıv
rım kıvrım kwrandırıyordu. 

Ayakta devam eden gı.ıreş çok sür
medi. Aliı;onun muhim bir hilcumilo 
Adalının tekrar alta duşmcsi bir ol
du. 

Aliço, A<lalıyı tek paça bastırmış

~~- Bu, bastırış çok ustalıklı olmu:ı _ 1 

Aliço, hasmının kisbet kasn~ğın -
füın tutarak tek paça altına alıvcr
mı:ıti. Liıkin, Adalı bu sefer tetik 
davrandı. Alta duşer duşmez kalkma
sı bir oldu. Hasmının elinden kaç -
mıştı. 

Güreş tekrar ayakta başladı. Bir 
iki dakika sonrn Adnlı, Ali<,;onun blr 
dalmasına mukabele etmek üzere 
boyunduruk ,,;urdu. 

Adalının vurdugu boyunduruk 
muhimdi. Kırk bu kadar dakikalık 
gurcşin acısını çıkannak istiyordu. 

Adalı, Alıçoyu kıyasıya boğdu. 

ölduriırccsıne sıktı. İhtiyar Alıçonun 
nelcsi kcsılmışti. Dudatı pailadı, agzı 
kanudı. Etrafdan ba.:ırmnlar oldu. 

- Ayıptır bogma!. 
- Haksızlıkm ... 
Adalının boyunduruk vurup has

mını biraz bogınaga hakkı vardı. 

Çunkii, hasmı dalmıştı. Ona muka -
bele Uızımdı. 

Fakat, temadi edeı· bir şckılde kı-
yasıya \'C öldüresiye bu fırsattan is
tıiııde ebnck kU(,'Ukluktü. 
Adalının boyunduruk harekeli had 

dınden fazla aşırı olmuştu. 

Nıhayet, bugırmalar ı;ogııldl. 
- Bırak be!. 
- Bogmı;ı be!.. 

Bogmu be! .. 
- Ayıptır .. 

- Yubu, böyle güreş olur mu'>. 
Adalı her vakit böyle ynpar be!. 

Cıızgır, cevab verdi: 
- Usla .• bırıık .• Aliço onun ncısını 

ı;ıkarır .• 

Deyince .. Kııvıısoglu ycıine otuı· -
du Bu ııralık da Adalı boyunduı uğu 
çözmüştu. 

Aliı;o, sersem bir halde boyundu -
ruktan çıkmıştı. Seyircilerden bin 
ağzının kanını cilmck için ıneydana 
bir mendil getirip Aliı;oya uzattı. 

Aliço, mendili reddetti. Agzıııııı ka
nını bile silmedi. 
Gur~ başladı. 

Fakat Aliço fevklfllıad Rinirli idi. 
Çok sürmedi. Allço hasmı bir elen

se çekti ve üstüne de bir boyundu
ruk vurdu. 
Aman:ıllah bu, nP boyuııduruktu. 

Zehir gibı bir ı;cydi. Adalıyı oldu -
rüyordu. 

Aliço, hasmına boyundurugu atuk
tan sonra bır dft ökuzıi sürer gibi 
meydanda dola~tırmaga başladı. 

ı 

Alı<,;oııun aldıgı ve yaptıgı biı· j 
oyu1!-du., H:ısmıı ı boyundurukla nltı- I 
na almak isl.iyordu. 

Yani, olduğu yerde, boyunduruk 
vurmuş olsa, nizam hnrki s.ıyıl.ıb! -
lirdi. 

Çünkü, bir pehlivana durup durur. 
kcn boyurıdurıık vurın.ık usulden 
sayılmazdı. 

Fakat Aliçonunki bu neviden de
ğildi. Boyundurukla h::ısmını nltına 
olmak istiyordu. 

Bu sebcblc müdahale edilemezdi. 
Adalı alin diisrnemek için zorluyor
du. 

(Arka.'Y \ Ur ) 

Z A Yi 
tneboludan aldıgım nüfus tezkere

m! k. ybettim. Yenisini nlacagımdan 
cskislııln hükmü yoktur. 

Zeyrek caddesi 26 No. lu kahvede 
Mehmed Tufan 

2 

5 

60 

90 

SiRKECi 

15 

\20 

180 

300 

6()0 

6.000 

60.00~ 
ll\\\\I \ 4t 
~ 

67.274 -

Maliye Vekaletinden 
Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Türk Sanayii Harbiye ve Madeniye . 

Fabrikası 1 Gümuş yüz kuruşlukların yerine gumü~ bir liralıklar darp ve p1yııstı~~ 
kıifi miktarda çıkarılnıış ulduguııdan gunniş yüz kuruşlukların 31 11tlllL 
kanun 1941 tarihinden sonra tcdavuldcn kaldırılması kararla~rılmıştıt'• 

Gumuş yüz kuruşluklnr ı Şubat 1941 tarıhindcn itibaren artık ıc<1 1 .. 

HALlÇ - KARAAGAÇ - 1STANRUL 1 

Telefon: ~3214. Telgraf: ZthtRE • ·rıru1~ 

KÖMÜR seBALARI 
16 Senelik tecrübe c.-seridil' 

KULLANI~ - KON1''01{ - EKON01'1l 
UOUZLUK ve SAGIAMJ,IK 

· ,Her cins kömürü kolay
lıkla yakar 

Ttpebatında Dram kıamında 

30/10/940 Çarşamba gi.inU ak~mı 
Saat 20.30 da 

BiR ANA 

1 

vul etımyecek ve aı1cak yalnız ınııl sandıkları ılc C\lmhuriyct Merkez ,,.. 
kası şubelerin<'e kobul edilebile<:cktlr. 

F.lindc ~mu yuz. kuruşluk bulunnnların bunhırı mal S.1ılClıkl·1r• 1e 

t 
Cumhuriyet Merkez Bankası şubcledne tebdil ettiı meleri ilfm olunur. 

(7025) (10216) 

ı ı ASKERi FABRİKALAR SATIN ALMA KOMİSYONU illNLARI 

1 

. Bir adt~t pres di>kürn ~isa.tı alınacak 11 
Tahmin t'dilcn bedeli 4:!5.000 lır.ı ol:ın bir aded prc dokum 1c. '

9 
Askeri Fabrikalar Umum Müdurlügu merkez satın olma komi yonuı1~· 
18/11/940 pazartesı gunu sa:ıt 15.30 da kapalı zar1'1::ı ih:ıle edılccettır. sıı~ ~ 
naıııe par:ısız olarnk koıııisyondan \erilir. Tnlıbleıin mu\ rıkknt tı•ı ~• '11 

ol:ın «1875> lirnyı havi teklif mcktu plarını mczkiır gunde saat ]4.30 ı 
kadar komisyona \'t•rıııelerı ve keııdilerınin de 2490 numnrıılı kanunun 
ve 3 maddclerinıieki \·csaikle komisyoncu olmadıklarımı ve bu işle ·•1•; 
k.ıdar ti.ıccardan nlduklnrııın dair 'rK:tr(t Od::ısı vesıkasile mezkür r,un " 
smıttc komisyona ınıiraca:ıU:ırı. cıo339, 

* .. * 

İstanbul Emniyet Miidürlüğüz:.-':!n 
Mudiriyetiıniz sİ\ il ııwmurlan iı"ı ı . 550 takım clt.ıisc ılc a..ıu 

kanın alınması kapalı zarf usulıle eksiltmeye konulmuştu • l. t 

sc \'C şapkanın muhammen bedeli 25 lıra ıııu\ ;ıJ<k;ıt temi ' tı 11'.•I • 
}\muştur. F.ksiltmc 12/11/9411 s:ılı gumı s.mt JS de miıdıııyl:tıı . 
içinric ynpıl:ll'nktır. Tcklıf ııwktuıılon cksıltıııc glinu ı;.ınt 14 d ı · 1 

bul edilecektir. isteklilerin şartıııırr.eyı gurmck ıçin Ş. 3 mmı · 

. ... 

Demirkapı 

lstlkl51 Caddesinde Komedi kıam ı nda 

30/10/940 Çzrı:ımba gündUz 
saııt 14 de 

mürac::ıatları. «9967> 

Karyola f:ıbrıkasıııJ;ıhı 
crgiyi ziyaret ediniz. 

ÇOCUK OYUNU 
S0/10/940 Çarşamba günü akpmı 

Saat 20.30 da 

O A O 1 

Her tam.fa otobüs \ 'arthr. 

Harb Okulu Komutanhğından. 
ı...ı dır· ı - Aşagıda y. 1.ılı ş::ırtları haiı. okıu laı·, H.ırb ol, ıluııa • Jııı. 1 ıır:ı 

A) Ankaradn buhınıınh.ır doğnıdarı dognıya Hm b okuluna A•ı ~c .. 
haricinde bulunanlar bulundukları yerin a kerlık şubelcrınc• ır.Jr~l ·" F.ıkat Adalı dınlcmıyor habire bo

guyordu. !\!aksadı Aliçoyu bo :arak 
hlfl ız du urmekti. 

Oü.nANIN MEŞHJR ŞEKE RGİS İ ----, l~hisarlaf !:!:~üdürlüğündcn :I ceklerdir. 1 9.ıO 
B) Koyıt ve kabul muamelesi 20/10/940 <imı ıtıbareıı 31/II. l{a / 

tarıhirıe kadar devam edecektir. Ad lı e) ırcılcrın bagırtu:ına nl -
hayct vcrmıyordu. Knuıso.:lu hakem 
ınc\kiınue ıdi. Onun da canı -;ıkıl -
mı tı, a) ıptı, rezaletti. Güre k;n .. -
idine uy un dcgıldi. !ş gurc 1.1.ı l 

çıkıır bınlı rinc boyunduruk atman;a 
d nerdı. 

Ka\"n o •lu, meydana yuruc!u. thtı-
ynr cuzgır hulundan tutarak. 

- UııUı, bırak .. k rışma . 
Dcdı. 

~va otlu, mukabele etti: 

AD ü M lUI lh1 ö <dl <dl ö f11 
• HACI BEKiR 

Merke--.1.i: Bah~kaıu. Şut~lt•ri : Beyoğlu, Karak(i;v, Ifad ı kii~·. 

Bayram günleri açıktır 

2 - Gırış şartları: 

T - Şartname \C mımuncsı mııl'ıbintc 10.000 metre ycşıl 10.0QO beyaz .Yıığ. A) Tıırk nkıııdan olmtık 
ıı kanaviçenin knpalı z.ıı !l:ı yrıpılaıı ek ıltmcsıne talib zuhur C'tnıcdığinden B) Lıse bitirme ve oieunluk imtihanını \"ermiş bulunmak. !<il~ 
yeniden pazarlıga koıımu tur. C) Tam teşekküllü askeri sıhhi hey<'ttcn (Harb okulura girer) 

ıı - Pazarlık 5/Xl/940 ~.ılı &ıiıı _ s.ıat 16.30 da lshınbulda Kabut:ışd:ı rarlı sıhh:ıt rııporu ııl~nış olmak. 
Lev· zıın \ c Miibayaat şubesindeki Alım keınıisyonunda yapılnc<>ktır. D) ıs - 23 yaşıııdn bulunmak. ıe-e 

J 

E) 1) 1' ti k 1 k b l · d ve Harb okulund"n öğrcn1 JII - Ş:ırtnamc ve ı\ümune sözü geçen ııubcden ve lzmır, Ankara ıbcr ş •• r ar a ·u ı şu e erın en " 
13. mudurlı.H.ler111dcn alın. bilir. bilir. (1ı30 - 10197) ,A 

J\' 1stt:klı1Pı 111 pn.ı<trlık için uıyln olunan gün ve s.ınttc tcklıl <'de- ___________ ..;. ____________ 1111!"'.---
kl f d ,.. 7 ~ g '" l ·ı b' J'kt ·'· • k · $. hlbı'.• A. Cemaleddı·n S~raçog· tu - '""""'l'-'at· ~-uıu"dilru···. """'cld ret fn 1 cc · ~ı ı ıy t u:.:crııı en ' ·" uvenme ,.ara an e ır ı e meı.hur ·omısyo- • ~,-,. . ., ırı ..... " ı:ı, 

na ırıurac .ıtl ... ı. 10153; 1 <bgı y r. (H, Bekir Cürtoylar ve ·cem.-leddin Saraçoğlu ınatb~ 


