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tp çok uzu 
sürecek 

f' Ö~lli:o~-beyacatı 
-~ bütün dünya_ a ve in-

trenin bütiin düşman! uı· 
~it ablatmışhr ki, Büyük 
'-lb"llY& istediği gibi bir 

1 ~, 
1 

Yapabilmek için, düş· 
tb llrıoın istemiyecekleri 
~tede harbe devam et-
i'e k · ı · l arar vermış ır. 

~ 11
Rilterenin h er gün ina

~~'Yacak bir şekilde artan 
~\'ltlıktarı, gittikçe çoğalan 
~-, .. dt:niz ve kara kuvvet-
k iosteriyor ki lngilizler 

at '•llarana nail olmak için 
~ek~laııyacakları hiç bir 
"-t '1 arlık tasav•ur etmi-

tt 
lıı :1 

\ Rı terenin mukavemet 
\ ~Uvaffaluyetleri, hürriyet 
h)~tiklallerini dünyada her 
~t en üstün tutan millet-

Qt de cesare t verici bir 
Qtk olmaktadır. 

~- u~ün küçük Yuoanista
\\d'•sterdiği makavemet, 
' tfaa ve hücuoı harıfcası 
~d-tgiltereoin yardımları 
kı 1 •r lngilizl eri::ı izhar d· 
"' tr • \i ' kahramanlık mucize-
\11den mülhem olmuştur. 
L. ile b f 'I ' ' 'd' q u 011 ı z mucızesı ır 

~ l'lııtğlup Frsnsanın talih
~t t\')idlarını tekrar oyan· 
~it~ 

\.._ Ra, yavaş yavaş kımıl· 
~-t ilk arzuları göstermele-
Q •ebep olmaktadır. 

~b llg~tıkü hatbi bugünkü 
'' •etı ve bilhassa bugüa
''d l'lıasrafları He 1944 yılma 
'bt llt uzatmağı göze almak 
~.ilk lngiliz inadı, lngiliz 
~~ iltkti ve in giliz par Hı ile 

ı: lin olabilir. . 
tİli e Çörçil bugün bu in· 
"-: enerjisinin bir sem bolü 
4,_ ilk düşm&olarına mey-

0kuaıaktadır. 

SIRRI SANLI t \.~"'°'""'-"'-'-'-~~ ..... ' 

lltiltere 
ı'1atbuab 
-~veıtın tekrar R eısı. 
•bur seçilmeslnden 
t Ook memnun 

l~k 0tıra (A.A)-Ruzveltin .. t,, c b . ı· -. 
•l)l'l:ı um urreıs ıgıae se-
~'ttı eai, lngilterede büyük 
~-~"'niyet uyandırmııtır. 
~tih~lizdeki aylar, dünya 
~İt 111de çok nazik bir de
~,lt~'•kil edeceğinden, Ruz
~~t;tı. tekrar Amerika cum~ 
'il,, t~a~ se~il•esİ damokra
'lıı.._ 'tın bftyftk bir iHhet 

ttur. 

DOSU 
HE 

uz 

Tahrandan gelt:n haber
lere göre Cumhuriyet bay
ramımız şerefme o gün Iran 
gazeteri de cumhuriyet bay
ramımıun on yedinci :yıldö

nümü Iranın ke r: di milli 
bayramı gibi kutlamışll\rdır. 

Böyle mes'ut iÜnlerde 
kendini göstermekte olan 
kardeşlik müoasebetlerimi
zin daima en müşkil :za-

Türk Gazetele
ri ne diyorlar? 

-o-

YENi SA AH: 

"Yunan milleti için" 
Hüseyin Cahid Yalçın: 

Türkiye Yunan o rdusunu• 
haki ki kiymet ve şecaahoı 

. bilir ve çok takdir eder. 
Ankarada dostlarım, büyük 
Atatürkün Yunan ordusu 
hakkında sarfett iği· sitayiş· 

karac e sözleri t ekrar ediyor 
ve Yunan ordusunu pek 
beğeodiğioi temin eyliyorlar
dı. 

GörüŞtüğüm tecı-übeli ve 
yüksek bir general bana 
Yunan ordusu hakkında şu 
beyanatta bulundu : 

EFIKIMIZ ANI 
IRAN ş 

AN Bu 
A iLDi 

ÜK 

Majeste Ala Hazreti Huma
yuni Şehin~ahı Iran 
Rua Şah Pehfet)i 

Yunanlılar 
ltalyanlardan 

yen den 1000 
den fazla 
esir adılar 

italgan tauuarecileri 
tauuareıerinl sağlam 
bırakarak kaçıgorıar 

manlarda dahi ayni şekilde 
t ecelJi edeceği kanaati bizde 
kökleşmiştir. 

Bu büyük gDn şerefine 
muhtelif müesseseler, iki 
kardeş milletin bayraklarile 
donatılmış ve Türkiye elçi
lik binasında giıide ve yiik
sek Iran şahsiyetlerinin teb
riklerde bulundukları g"tSrül
müştür. 

Majeste Ala Hazreti Hu
mayuni Şehinşahı Iran Rıza 
Şah Pehlevinio yüksek sevk 
ve idaresi altında Türkiye 
ile baş başa ve birleşmiş 

tek bir varlık halinde yürü
yen iki milletin bu mukad
derat birlikleri daima ken
dini gösterecektir. 

TANCADA 
ispanga bitaraflığını 

muhafaza edecek 
Londra (A.A) - Tanca 

vaziyetinde müşahede olu
nan son değişikliklerden In
giltere ha herdar edilmiştir. 
lspanyanan burada bitaraf
lığını muhafaza edeceği ve 
bu hususta taabhüdatta bu
lunduğu söyleniyor. Bu va
ziyet mihvercileri memnun 
etmemiştir. 

--o--

0 l li üdafaa 
ve iktisat Ve· 

kili erimiz 
karada 
-

Milli Müdafaa y.,Jıili 

Saffet Arıkan 

lktiaat Vekili Hüsnü Çalur 

- Muhteıif milletlerin or
dularile muharebelude bu
lundum. Yuuao askeri dün
yanın en iyi askerleri ara
sında sayılmağa IAyıktır. 
Eğer Yunanlılar bizimle Sa 1 
karyada döğüştükleri gibi 

Atina ( A.A ) - Yunan 
ordularının şimal cephesin
deki mevkilerini tutmakta 
devam etmeleri, askeri me
hafılde memnuniyeti arttır

mııkta devam ediyor. 

General 
istifa 

Nediç 
etti 

Ankara (A.A)-lstaubul
da bulunan Milli Müdafaa 
vekili Saffet Arıkan ile 
iktisat vekili Hüsnü Çakır 
bugün şehrimize dönmüşler· 
dir. 

Manastır ve 
Ohri şehirleri
ne bomba atan 
1 tal yan tayya-

b rp ed erlerse eminim ki 
Italyanları tard edecekl r-

dir. 
Türk milktiniu bu feci 

dakikalarda Yunanlılara kar
şı duyduğu samimi dostlu .. 
ğun bir nişanesi olmak do
layisile bu yardım bir kıy
met ıfade edecektir. 

Hudutlarda vatan bekliyen 
mehmetciklere kış hediye
si olarak yün eldivenler, 
atkılar vesaire ören hanım
larımızda Makedonya ve 
Epir dağlarında yağmur ve ı 

kar altında vatanlarını mü
dafaa için çarpışan Efzun 
neferlerini unutmam ;.ı lıdır

lar. 
( Devamı 3Dnctl sayfada ] 

Garbi Makedonyada Yu
nanlılarm aldıkları esirlerle 
top, mitralyöz vesair mü· 
himmat, oldukça mühim bir 
yekun teşkil eylemektedir. 

Görice cepheıinde alınan 
binden fazla esir Seliniie 
gebrilmiı ve tecrid edilmiş· 
tir. 

Esir edilen ltayan tayya
recileri, Yunaniştan üzerinde 
ltalyanların hava hücumla
rında bulunm k hususundaki 
azimlerinin çok karık oldu
ğunu söyliyorlar. 

Esir tayyarecileri dün ak 
şam Selaniğe sair Yunan 
tehirlerini bombardıman et
mek üıere Brendizlden kal
kan 40 ltalyan bombardıman 

Belgrad (A.A) - Yugos
lavya harbiye nazırı general 
N ediç istifasını ve. miştir. 

Geneneral, Yugoslavya or
dusuuda iyi tanınmış oldu
ğundan, bu iıtifanın aksül· 
amellerı bekleniyor. 

tayyaresinden çoğunun ta
yin edilen yerlere gita edik
lerini bildirmişlerdir. Görice 
cephesinde, bazı lialyan tay
yarecilerinin tayyarelerini 
sağlam bırakarak kaçtıkları 
müşahede edilmiştir. 

ltalyan tayyarecileri, aza
mi 20 yaşlarında tecrübesiz 
ve fena etıeı etmekte ol· 
duklarından, ltalyao hava 
hiicumları mtiasıir olma•ak
tadır. 

releridir 
Stokbolm (A.A)-Manas

tır ve Ohriyi bombalayan 
tayyarelerin Fiat tibi oldu
ğu Yugoslav· muhitinden 
öğrenilmiştir. 

Belgrad (A.A)-YugoalaY 
topraklarına girerek Manas
tır ve Obriyi bombardıman 
eden tayyarelerin ltalyan 
işaretini taşıdı~ ları ve Fiyat 
fabrikaları muamelatı oldu-
ju iyi haber alan mahfiller
de ıöylenmektoclir. 

- ......,.. 
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Kredimilyar
der 8. Mehme

din beyanatı 
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ııerikaua gidip bütün 
-onua sigasetini halle-

-ııaaım Digor 

Bir haftadanberi rahatsız
lığım delaytıile diinya siya
setini bilhassa Amerika in· 
tibabatı ile yataktan meş
gul oldum. Hastalığımın teda-

visi dokerlar tarafmdan ehem
miy tle devam <"d lmek
tedir. Hergüo teb'iğ resmi 
ile sıhhatim Amerikaya bil
dirilmişse de doktorların söy
lediği gibi ehemmiyetli bir 
arıza olmadığı yalnız bir 
ufak baş ağrısından iba
rettir. 

Bir Marta kad.r yollar 
açılırsa hususi bir vapurla 
Amerikaya gidip bütün 
dünya siyasetini helledece
ğim. Ve avdetimde bütün 
bankacılara ziyafet borcum
dur. 

Dürüstlük 
Bay Ahmet uşağını çağı

r arak şu emri verdi: 
- Hemen pazara giderek 

bana 17 fare, 8 sıçan, bir 
kaç yüz tahtakurusu bulup 

ı~tir. 

Karısı hayretle sordu: 
- Canım, ne yapacaksın 

bunlara? 
- Yarın bıışka eve taşı

yoruz ya! 
- Bundan ne çıkar, ca• 

nım? 
-· Ne çıkar olur mu? 

Bugün ev sahibini gördüm. 
Bana: "Evi ne vaziyette si
ze tesJiın ettimse, Ö)lece 
geri isterim,, dedi. 

Radyo spikeri-
• 

nın yaıı 
iki kişi konuşuyorlardı: 
- Mesleğiniz nedir? 
- Radyo spikeri. 
- Yaşınız ka~? 
- Gonga vurulduğu za-

man yaşım, taa 42 ~ene, 5 
ay, 13 rl•, l' Hat, 13 lla
ldlla Y• 30 1aaiye elaeak. 

Ebedi Şef Atatürkün 
ölümünün yıldönümü 

·münase.betile 

Y aoılaca.:;f 

kında 
-2-

2 Mekteplerde : 
10 lkincih şrin 19-tl günü bütüa mek
teplerde saat 9.05 te taleba ve öğret
menler mektebin münasip bir salonun
da toplanacak Ye ayni şekilde beş 

dakika ayakta saygı susması yapılacak 
müteakibea ltir muallim tarafıatlaa 
Atatürkün lııayatı, mealeket Ye millet 
için yaptığı bilyik hizmetleri ~• ka\ı
ramanlıkları laaklunda kısa lair hit•be
de bulunacak ve Milli $ef lsaet lnö· 
nÜldio bağlı aeyaana.111esi olıntoarak 

merasiae ailaayet Ytnilecektir. 
3 Matbuat: 

10 Ikinciteşrin 1'41 ılnü bütün Tlrk 
matbuata baş sayfalarını siyah çerçe
ve içioe alacaklar ve Atatürkfin ha
yat ve eserlerini canlandıran, ölimi
nün mucip olduğu biiyük teessürü ifa
de eden ve Kemalizmin ilelebet yaşa
tılacağrnı tebarüz ettiren yazılar yaza
caklardır. 

4 Radyoda : 
10 ikinci teşriu 1940 gunu Türkiye 
radyosu sabah neşriyabnda ajans na
berlerin deo sonra (Aziz yurttaşlar : 
Bugfin Ebedi Şef Atatürkün ölümünün 

lzmlr detterdarll§ından: 
Satış 
No. 

ihtifal hak· 

ikinci yıldönümüdür. Türkiya radyo:-u 
şiındit o gün bu büyük acı dolayis=y!e 
Milli Şef ismet lnöuünihı büyiik Türk 
milletiae yaptığı beyanr.:ım'!yİ okuya
cak ve milletin bu büyük elemin'! ka
tılarak tazimen :u,.,cakhr.) diyecek ve 
beyannameyi okuy::.cakt.r. 
Öile neşriyatında ı-ene yalnız ajans 
haberlerini söyliyecek ve ajans lıaaber
lerini müteaki1t (Aziz yurttaşlar, buglia 
li:hedi Şef Atatürkin ölimünlo ikio~j 
yddönüaıiidir. Tirkiye radyosa Ti\rk 
milJetinin bu ltüyük elemine liatılarak 
lizimea susuyor.) Söıi ile neşriyatını 
tatil edecektir. 
Ak:şam neşriyatında : 
Gene evYeli ajans laabr rleri si>yliyecek 
ve ajans haberlerini müteakip (Aziz 
yurttaşlar : Bugün i.bedi Şef Atatür
kun öUimünün ikiaci yıidönüoiüdür 
Tilrkiye radyosu şimdi o gün h• büyük 
acı dolayisiyle Milli Şef ismet lnöoü
nün T ı...rk milletine yapliğı beyanna
meyi okuyac-.k ve müteakiben Aziz 
Atamızın Cumhuriyetin onuncu yılın
da necip milletimize yaptığı tarihi hi
ta l>eyi kendi ıesleriyJe nakledecek. 

(Devamı var) 

Muhanımea B. 
Lira K. 

131 Köprü M. Kaya tepe sokak 1785 ada 9 parsel 3'.25 m. m. 5 tajlı hane 
132 Güzelyah M. Akgöz Me!ire so. 9l2 ada 2 ve 3 pırset 1720 m. m. 

30 00 

bili numaralı arsa 
133 Salhane M. Rifatpaş;ı cad. 686 ada 5 pırsel 112 m. m. 359 t.ıj arsa 
134 ıkinci karaotinı m. iskele cıd. 7d' ada 1 parsel 1790,25 m. nı. zemini 

muhtevi bina 51 tajlı 
135 Göztep~ mısırlı cad. 846 ada 8,9 pusel 170 m. m. arsa 585 no. 
136 üçkuyular urla şosesi üzuiade 1860 ada 2 parsel 267 m.m. J 129 hjlı arsa 
137 3 cü karataş islahaoe arkası sokak668.ıda 6 parsel 70 m.'Il. 5 eski no.lu arsa 
138 Göztepe yeşil izmir ve şahin sokaktan r.o alan 930 ada 6 par.sel 187,50 

48 00 
33 60 

750 00 
170 00 

53 40 
14 00 

m. m 7/1 ve 18/l arsa 56 25 
139 ikinci karantina veysel sokak 1749 ada 8 parsel 107,75 m.m. 8 taj no.lı arsa 10 75 
140 ikinci karataş dokuz eylfıl ve birinci yenidar sokak 117 tajlı 639 ada 9 par 

sel uyılı lSi m. m. arsa 
141 Göıtepe M. ülker sokak 851 ada 7 parsel 200 m m. 6 tajlı a:sa 
142 Köprü M. mısırlı cad. 1737 ada 30 parsel bir sakaf altında dükkan ve 

39 50 
60 00 

hane 210 m. m. 335 taj no lu 250 00 
143 ikinci karantina köprü m. Türkoğlu sokak830adal5e.arsel 129 m.m.60tajlı arsa 19 '5 
144 ikinci karalaş H.Rifatpaşa cad. 641 ada 10 parsel 137,50 m.m, 87 taj rao.h arsa 27 50 
145 üçkuyular 5 no.lu sokak 1865 ada 4 parsel 508,50 m. m. 3 tajlı ev 35 00 
146 üçüncü karalaş salhane M. Enveriye sokak 688 ada -4 patsel 185,50 

· m. m. 127 tajh arsa 
147 Göztepe ülker ve sinan sokak 851 ada 5 parsel 243,75 m.m. 2 taj no.h arsa 
148 Köprü M .. iskele cad. 1729 ada 1 parsel ~4,50 m. m. 94 no.lu arsa 
149 Gilzelyalı M. Ferah sokak 914 ada 15 parsel 161 111. m. bili no. arsa 
151 ,, ,, ,, Selimet ,, 911 ,, 20 ,, 200 ,, ., 15 " 

" 
151 " it " " " ,11 " 24 " 208,75 il " 9/1 " ,, 
152 ,, " " " " 911 " 12 ,, 227,51 " it 11 " " 
1.53 " " " " " 911 " 2, " 245 " " 9/2 " " 
154 " " " " " 911 " 21 " 227,50 " " 13 " " 

27 85 
72 90 
fi3 65 
32 08 
50 ,,. 

52 20 
.56 8S 
,1 25 
56 15 

Yukarıda yaınlı emvalin mü)kjyetleri pe9ia para 'H ikinei tertip tasfiye \'eıikasile betlelleri 
ödenmek üaere açık artırma uaulile l'· 10-940 tarihiaded itibaren 17 gün möddetle mft.zayedeye 
konulmuştur. l~aleleri 11-11·'40 tarilaine müaadif Pa:ııarteıııi gönii saat 14 de.tir. Taliplerin mu· 
hammen hedelleri üuriaden yi:ııde 7,5 depozite aktHi yatırarak yevmi mezkirde 1nilli emlik mü
döriydiade mfthtekkil aabş lıo111isyoauaa ve tartaameyi i'Örmek istiyenlerde ayni daire.le ıahş 
memurlutuaa •lruaatları illa oluaur. f4'l.() 

ornovada 
--o--

Bir bakkal gazın klll
sunu 25 kuruıa sattı· 

ıındaa uataıındı -·- k Ue· Bornovada Çay ına • k 1 
sinde Hasan oğlu bak 1 

Hliseyin fahiş fiyatla 1111
: 

kilosunu 25 kvıuşa satllJ• 
suretiye ihtikar yaptığınd•" 
yakalanmıştır. -----' 

Birbirlerini ~öt 
ıed n evlene~ 

i 21 iz ırençletJ 
-·-

lngilterede Liney aclıod• 
19 yaşında bir gen~,, .k~~; 
şimdiye kadar görmedıg•d. 
erkekle evlenmek üzere ; 
Keza erkek de, onu gerdi 

deiildir. ~· 
Mis Liney, Hindiıt•• 

askeri bir yazife 16r0Je~: 
olan Havsmen adında ., 
h.emşerisine, arkadaşlarıPI 
birhi vaıntasiyle giyaben t•" 
nıştırılmışh. ~-

iki gen~ birbirleri1Je "'fi 
toplaşmağa başlamışlar ·~İ 
bu mektupların sayı•• 1 

yüzfi bulmuştur. ~ır· 
Sonunda nişanlanmışlar 
Mis Liney keodisiae. ~; 

lip olan bütün erkekler• 
1 

"görmediği erkek" uğrO~. 
reddetmiştir. Hattl birb~~. 
lerioe fotograflatını b• 
göndermemişlerdir. d• 

Genç kız, haftalar , 
uzakta yaşıyan nişaohı•01, 

·fikirlerine, mal fa matın• ~' 
idealine işık olarak oııd11 

evlenmek kararındadır. da' 
Yakıuda Londrada 

ğünler~ . ya.pıla1cakt~ 

Çok kıymetli san'atki' 
B. Jbramim Aybars b~' 

Bir elektrik işiniı ve .~ 
hassa ustası yok deoe' o) 
derecede az olan bir (r•df0~ 
tamiriniz oldu mu; bU 'p 
değerli ve ayni ıaıa•~, 
mütevazi ve insaflı san'•~ • .
nn Karşıyakada Kemal~~ 
caddesinde ( 108) nurrı•; ( 
"Elektrik ve Radf.o,, at• f 
sine koşunuz. 

1
; 

Radyonun hastalı ki•''' 
teşhiz ve tedavi hususll~~ı' 
gö:>terdiği sadakat ve ot f''' 
rete siz de bizler gibi b•.,,, 
kalaealııwnnı:ı. Hararetle 
siye etleriz. 



(Halkın 8••1) 7 2aci Teırl• 

d~ki';";.;:'i• evrilen taç- Türk Gaz~tele
Öğütleri:23ı lar, düşen dev· ri ne diyorlaT? 
'--0--- .mı! Jet reisleri 
talanma-
k için ne 

)•palım? 
•et bulacağım diye, 
~İc·P•h.alı, kokulu al
. ale.ri Ye bunlarla 
1 fazla miktarda dol· 
• kuvvetsı zlik, hal-

t, h 
~ ıstalı kla karşılaş-

~11 ııtırap ve ic· h ile· 
tt •t111ek d mektir. 

'• t denen, bllyfik fts· 
l d.oktorun tavsiye ye 
rıııe göre bır bardak 

... •t saf su en kuvvetli 
iL. 

1 bir içkid n daha .• ı, . 
' ııı bir portal al Ye 

' en yağlı bir bif-
-.; tııe sebzeden yapı-

1.·'•buk hazmedilen 
~r Ye•ek koHman 
\1, lı makaı•adan, te
t\ .ta; haYaaı içinde 

eı banyota almak, 
htı b' . . ır reıınta yap-

.. •lcud&n hoılanacağı 
'iJe dit veya bir ban
~'lt en kaYYetli oldu
~ •la•an ilin ilaçlar
~~· pek çok faydalı 
~ "et vericidir. 

,' ~· unutmamak li -
'• kı tabiatın bu halis-
'!'t.. bt.,feyici nimetleri 

tlaranın sağlamlığını 
•cleııfer, bir çok ufak, 
~ulaııyıcı ve bulaı

~ la .. tahklara da tu-

._!ehlikesioden korun 
tldir. Vftcutl ııhhati 

~ •••tahklardan muafi· 
,.. '-11dıra11 bir ıey da-

t.a,, 

-·-
Yemeliyiz? 

:ı•e etten zıua · 
ıt ıe ıeuıa! 

~-~· -o-
li bıfzıssıba, tabii ta-

'• ~e tedavi uıulil kai
L. •nunlarandan babse
'oıtaplardan aldığımız 

• 6ğildlere göre 
~ilin bir çok ıchirJe

't• •tten ziyade sebze, 
~ "•Yve ile yaşamak 
~~~hır ınoda olmuıtur. 
'-t' \re ıneyve ile teğad
~ftırJarının fikir ve 

~- tını neırederken fu
d •6ylemeliyiz ki: Baıa 
. •, bazı ikliınlerde ya-
~"••11ların bilhassa ç•· 
1. •e geçlik çağlarında 
lıb&tün mahrum ya-

,tı hisbir ••kit t•Y&DI 
detifdir. 

-Son• Yar-

,,,· Fahri Iıık 
\...i .. ~knıleket Haatane•İ 
~ en Mütehasaıaı 
...... •• ~lektrik tetlaviıi 

• 2' t~•ci Se_r!•r Sokak 
''•· TIL•8N »ti 

--o---
AVUSTURYA: 

Miklas 
1907 de Avusturya-Macar 

parlamentosuna Sosyalist· Hı
ristiyan partisi azası olarak 
girdi. 

191' da Avusturya-Maca
ristan imparatorluğu yıkılın
ca kurulan •İl i bük6mette 
Miklas ta yer al ı. 1928 de 
de Avusturya dedeti cum
burreısi olduğu zaman 56 
yaşındaydı. 

13 Mart 1938 de k ndisi 
gibi Avusturyalı olan 
Hitlerin, memleketini Alman
yaya ilhakı üzerine cumbur
reisliğinden feragat etti. 
ÇEKOSLOVAKY A : 

Bene~ 
MihYer devletlerinin OçiD

cü kurbanı Sorbon üniver
sitesi meıanu bir devlet 

"'.., 

-(Baştarafı Birinci Sayfada}-
Onlar için günde bir sa -

at fazla çalıımak suretiyle 
Yunan dodlarına karşı duy
dukları yüksek takdir ve 
muhabbet hissini takdir et-
111İf olabilirler. 

••• 
VATAN: 

,, zuıoııe hak 
karıııaşınıa " 

Ahmet Emin Yalm n : 
Arazı Çüpulu için gel o 

insanlarla yurd için ölm ğe 
azmeden insanlar arasıadak i 
fark daha ilk hamlede beli· 
riyor. Yuoan askeri her ta
rafta kahramanlık efsan Jeri 
yaratmakta, milfi azminin 
güzel eserlerini ortaya koy
maktadır. 

Buna Yunan milleti kadmr 
biz de. seYiniyoruz. Biz de 

ayni derecede iftihar duyuyo· 
r•z. 

Çlinkl Y•nanlılar mliıte
rek davamız için ~arpışıyor
lar. Bizim de bu daYada 
üzerimize aldığımı.1 yazifeler 
var ki icap ettiği dakikada 
kendi şerefli an'anelerimize 
ve istiklali için hep birden 
yaşama;a, icabında ferden 

(17} -

Saat epey ilerlemiş, fuar ten
halaşmıştı. Beş ahbapların 
ardından ben de çıktım ____ .. ___ _ 

Hasan bunu söylerke to 
pun ikincisini d lilderden 
birine geçirmişti. 

Salamoo bu u görüne : 
- Hay senin de girliğina 

üzlm suyu. 
Diye bağırdı. j 
Topların deliklere geçişi 

birbiriai takip etmeğe başla
yınca beş ahbapların sevin
cine payao yoktu. 

ikinci, üçüncii defalarıoda 
da ayni neticeyle nihayetle· 
uen toplar tekrar alınıp, tek
rar atılıyor ve ıigara pa"et
leri Hasanın önllne istif ha· 
linde bir yıgın teşkil eder
ken, Salamoa, Mustafa, Alı
met ve Hliıeyinin sevin~li 
sesleri etrafa yayıhyordu. 

- Yaı11a Hasan 1 .. 
- Oy ellerinin ayarına 

ıulıuan ola•. 
- Ha, kesu1eyum saia 

Hasauf 

- Abe ebden de niıaneı· 
m ısın sen ya ! 

Taksimatta bir kişiye Bç 
sigara paketi düşmüştü. Da
b uynıyacaklardı. Fakat 
Haaanın yllreğine merhamet 
gelmiş olacak ki, paviyon ıa
hibine: 

- Bana bak arkadaf, de
di. Bizi abezan kimıelerdea 
sanma sakın, eğer 6yle ol· 
saydı bu gece seni cifoza 
çektirmek elimizdedi.. Ça
karsın ya, biz böyle ıeyleria 
kurduyuz._ J 

Haydı eyvallah.. Acemi 
müşterilerin çok olıun. 

O gece diğer taraftan kay· 
bettiklerini bilirdu oyuaan
dan çıkardılar. 

Saat epey ilerlemİf, fuar 
teaba1aşmııtı. Beş alabapla
rın ardından ben de çıkb•. 

••• 

1 ölmeğe karar vermit bir 
millete liyik surette g6rüle-

göstermiştir. 
Başvekil Reik Saydam, 

geçenlerde radyo He verdiii 
hitabede: "Dahilde bir sıkın· 
llmız yok, hariçte bir sıkın
tımız yok, bayramınızı huzur 
ve neş'e içinde geçirmenizi 
temenni. ederim,, gibi bir 
sözle vaziyeti çok iyi tarif 
ve telhiz eylemiıtir. 

Biraz rahataızhjım dolaı· 
siyle bir g6n vazi fedea er
kence çıkıp elime reçirdi· 
ğim bir romanı anlıyarak 

okumak için müsaid bir yer 
intihabına lüzum g6rmltt6m. 

Odamın rutubetli ha•ası beai 

büsbütü rahatsız edeceiini 
düşünerek gilndüz daha ten• 

( 

adamı oldu~ Dr. Beneş nmu.:
barpte Eransada Çekoslo
vakya istiklalini hazırlayan
lardandır. 

1918 de muvakkat Çek 
büldiınetinia Hariciye nazır
l ı ğını aldı. Alman tehlike· 
kesinden Romanya ve Yu
ğoslavya ile kurduğu (Kü
çük antant) ile kurtulac:ı
ğını umuyordu 1935 te Çek 
cumburrcisi Ma:zarik siyasi 
hayattan çekilince yerine se
çildi. 

Çekoslovakyada Alman 
ekalliyeti geniş halılar isti-
yorlardı. Benes bunları tat
min edecek kararlar aldı. 
Fakat Almanlar zorla mese-
le ihdas ettiler. Beaeş se
ferberlik illn etti. Fr .. nsa 
ve logiltere müdahele ede
rek işi sulban h•llettiler.AI· 
man ekalliy ti olan yerler 
Almanyaya verildi. Diğer 
ekalliyetler de muhtariyet 
istediler. 

Beneş, 5 teşrin 1920 de 
isttfa ederek Amerikaya 
kaçtı. Orada milli bir Çek 
hlk6meti kurda. Vatanıaı 
Harbi umumiden evvel ıibi, 
mücadeleye yine mulaaceret
te devam ediyor. 

Milli 
lcl .. •lnden •lıa12 ) 

cektir. 

* •• TAS VIRI EFKAR: 

"Tedbirli kuııetın 
f agdaları" 

kuvvete dayanmıyan ted
bir hiç bir v ... kit kifi dere
cede faydalı olamaz. Kaza, 
tetlbiri rehber ittıhaz etmi
yen kuvvet te, ekseriyetle 
k6r bir kuvvet olmıya mab 
ktıındur içinde bulunduğu
muz kasırgalı de~irde, Cum
huriyet hükumeti bu iki 
esası dirayet ve meharetle 
birleştirerek, devlet siyase· 
sioi bugüne kadar biç bir 
sarsıntıya maruz kalmadan 
idare etmek muvaffakıyetini 

Devlet reisimiz ismet in
önünün kuvvetli, fakat hiki
manı:: nutku ise vaziyeti büı· 
bütün aydınlamıı olduğu bu 
nutku tahlil ederken Türk 
matbuatı, nutkua çok Yazih 
ve sarih olduğu noktasından 

müttefikan mutabık kalmıttar. 
Şurası şayanı takdir ki, bi· 
zim içio çok tabii olan bu 
görüş, hariç matbuatında da 
hemen ayni ıekilde tecelli 
eylemektedir. 

Tayyare Sineması Tel. 3646 
Bu hafta hukes Tayyare Sinemasına gitti. Her yerde 
herkes Tayyare ıinemasındalti filimden takdirle bah-

setti. Neden?.. Ç Ü N K Ü 

Şark facia sanatkarı Fatma ROıtonon 
Hayatı bakikiyeden alınmıı bir aşk ve aile ,aciasını 

gösteren: Tiirkçe söılü, şarkılı Arapça tarkılı 

SAADET YUVASI 
Emsaline ender tesadlif edilen bir şaheserdi. Bu gBzel 
filme logilizce •• olivut rev& filmi ilave edilerek bir 

kaç giln daha gösterilmesiee devam edilecektir .. 
Matineler: Saadet Yu•aaı: 3 - 6.30 - 10 .. 

H<11ivut Revli : 5 - 8,30 .. 
Cumartesi glinti 1.30da ilive seansı .. 

ha olacağını ve gül bahçeai 
adile anılan, etrafı aarma-

şıklarla süslü ve tam bir iı· 
tirahat maballı olan fuarın 

sessiz bir köşesini hatırla
dım. 

Bununla beraber derhal 

romanı koltuğuma sıkııtarıp 
solağu fuarda aldım. 

(Devamı var) 

Bol çeıit, uygun fiyat, 
temiz, kabkııız ve iyi mal. 

.\lışveriıte sayrı, dopulak 
ve inan. Tel•lon :3812 30-1 

Piyanvo Biletlerinizi (SAADET) 
• 

Ro1h uukeıl kart11ı No fl64 Ha11a Talnla Ôader Telefoa 1497 
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r~ ---~~ ~ • KATIMERINI 
._!~~~L~ DiYOR Klı . --· 
Ebed! ~~fi.?1.~z ultalyanlar bizi 
A~~t~rkun ol~- geçemiyecek-
m~n~? !ıltlo- ler biz onların 
aumu muna- üzerindea ge-

seb~tile çerek hepsini 
Ebedi Şefimiz Atatiirk'üa 

öllmlala ikinci yıltliai•I 
dola1ııiyle 11-11·'41 pazar 

11111 ıaat9,051ıalkevimizde bir 
tiren yapılacaktır. 

O gün Ebedi Şdimizin 
aziz hatıraları miJlete ve 
memlekete yaptığı hizmetler 
anılacaktır. 

--o---
Ihsan Barlas 
Anadolu ajansı baş mu

harrirlerinden olup iki se
•edenberi lzmirde çalıımak
ta olan arkadaşımız Ihsan 
Barlasın ajansın radyo ve 
dikte serviıleri ıefliiine 
tayin edildiğini memnuniyet
le haber aldık. Yeni vazife
lerinde muvaffakıyetler tew 
menni ederiz. 

--o--
Demir çaldı 
Alsancak Şehitlerde Oı

man oğla Ahmet Çolakzade 
lere ait bulunan ve kapalı 
olan fabrikadan bir miktar 
demirleri çalıp kaçarken ya
kalanmııtır. 

Bir sanatkirı
.mız el • • 

sırenı 

yaptı 
Bir ıanatkinmız kendi 

atelyeıinde bir el sireni (ca
navar düdiiğu) yapmıştır. 
El ile işliyen bu alet küçük 
veyahut elektrik cerey•nı 
olmıyan tehir, kasaba ve 
k6ylerimizde kullanılaca.k· 
tır. 

MOJDE 

Tauıaaı sııııasında 
GELEeEK PROğRAM 

ÇANAKKALE GEÇiLMEZ 

denize dö
keceiiz" 

---0·--
Atina (A.A) - Katimeri

ni gazetesi yazdığı bir ma
kalede; zafere imanımız 

vardır. Bu imanımız heyeca· 
nımızdao değildir. Zira her 
zamandan ve her cephede 
daha fazla kuvYetliyiz. Hu
dutlarımızdan ltalyanlar ge· 
çemiyece\derdir. Ve geçe· 
miyecekleri için biz onların 
üzerinden geçerek denize 
dökeceğiz ve Tirana ıide
rek Arnavud. kardeşleri•izi 
esaret boyunduruğundan 
kurtaraı:ağız demektedir. 

--o--
Fransanın Ak
deniz Filosu 
Cenevre ( A.A) - Fransa

daa gelen haberlere gire 
Fransanın Akdeniz filosu 
c:.enubi Fransa sahillerinde 
manevralar yapılmıştır. 

---o---
Dünkü Hava 
Muharebeleri 

--o,--
Lonra (A.A)-Düo yapı

lan hava hücumunda bir 
meyhaneye düşen bolllbadan 
meyhanede bulunan insan
ların hepsi ölmüştür. Diğer 

yer )erde zarar gayet azdır. 

Türk inkilibı
nın alfabesi 

o 

A tat6rkün velnönllnnn 
anladıkları ve· kur· 

dukları manada Cumhuriyet 
kendinden ev~eı~ ilerden 
hiçbirinin taklidi ve tekrarı 
değildir: ............ _ ...................... , .............. .. 

ANKARA 
AKŞAM 

RADYOSUNUN· 
PROGRAMI 

~---~--~·~G~------

18.00 Proğram ve memleket saat ayarı. 
18.03 Radyo caz orkestraıı (lbrahim Ôıgür idaresinde) 
11.40 mllzik: ince saz 
19.15 mllzik: Cenubi Amerika havaları (pi.) 
19.30 Memleket saat ayarı ve Ajanı haberleri. 
19.45 mtizik: faııl heyeti • li:ar1ıık proğram 
20.lS Radyo razeteai 
20.45 Mlzik Liedler·Bedriye TlzDn tarafından 
21.00 Mlzik 9inleyici iateli leri. 
21.35 Konuıma (Sıhhat saata) 
21.45 Mlizik Radyo orkestrası (Şef : H. Ferid' Al•ar) 
n.31 Memleket saat ayarı •e Ajans haberleri 

ziraat, eılaa•·talavillt, kambiyo natuk lııor.Hı "fiyat" 
• 22.45 Mlıik: dans mlılji ipi 
23.30 Yarınki protram •• kapanıı . 

• 

(lllalkın SHI) 72 ~ 

1 elsiz merkezle·· fiiiirtiıi* 
1 l!l.;a-tS ~~stıııl 

. ri kuruluyor !Çuvalları 
rırken yak• 

lstanbul - Pek yakında Diyarbakır, lzmir Ye Vaa vi
liyetlerinde beter kilo•atlık birer telıiı m.erkeıleri kuru
larak faaliyete seçecektir. 

----· -------
HITLLiRIN 

SULH 
ŞARTLARI 

Kalaire (A.A) - Royter 
bildiriyer : 

içaebi siyasi malafilleria
dan alınan maltimata göre 
Hitlerio lngiltercye tevdi 
edilmek üzere Fransa büyük 
elçisi vasıtasiyle Amerikaya 
bildirdiği sulh ıartları aşa

ğıdaki noktaları ihtiva et
mektedir: 

1 - lngiltere diğer dev
letlere ait olup muhasemat 
esnasında iıgal ettiği .top
rakları tabliye etmek ıartile 
imparatorluğu muhafaza e
decektir. 

2 - Almanya ve diğer 
Avrupa devletleriyle keodi 
aralarında itleri balledicce
ye kadar lngiltere kıtanın 
siyasi itlerine mldıbele ey· 
lemiyecektir. 

3 - Bütln kara, deniz ve 
bava kuYvetlcri islerine dö · 
necekllerdir. 

4 - Almanya, lngiltere 
ve Amerika arasında on se
nelik bir ademi tecafiilı pak
tı imzalayacaktır. 

5 - Çanakkale boğazı 
hakkında buna Siiveyı ka
nalında olduğu gibi enter
nasyonal bir mahiyet vermek 
iizere bilihere müzakereler 
yapılacaktır. 

Royteria diplomatik mu
harriri ıunu y&zmaktadır : 
Almanya tarafından yapıldı
ğı iddia edilen ·bu tekliflere 
dair Londranın selihiyetli 
mahfillerinde biç bir ıey bi-

lngiltere Yu
nanistana beş 

milyon lngiliz 
L. avans verdi 

Londra (A.A) -, Yunan 
hfık6metlnin vaki mUracuh 
iizerine. avans oiarak şimdi· 
lik S mily.>n f .. .giliz l:rzsı 

Yunan bük6'll~ti cm,.ine ve~ 
rilmiştir. 

---o---
lngilterede ana 
vatan kadrosu 
takviye edildi 

Londra ( A.A ) - AYam 
kamarasında harbiye mlste
şarı beyanatta bulunarak 
demiştir ki: Anavanın muka-
fazası için yeniden teıkilit 
yapılmıt ve ordumuzal mil
yon708,UO~kiti iliYe edilerek 
takviye edilmiıtir. 

linmiyor. 
Son glinlerde buaa benHr 

haberler muhtelif kaynaklar· 
dan çıkarılmıştır. 

Hatırlardadır ki, barbın 
başından beri bu ıibi salb 
taarruzları ıayiaları zaman 
zaman dolatmııtar. M&stak
bel karbaniarına adelJ)i te• 
cavüz paktları teklif c:tmek 
Hitlerio mutad usolüdür. 
Bu teklif te hakikatan ya• 
pılmıııa fazla olarak Ame
rika reisicumhur iutihabı fi
zerinde müessir olmayı istih
daf eylemiştir. 

landı 
Alsaacak iplik fabr 

da Ali oğlu amel• 
ve Abdullah ojlu L 
adet bot 'uyab ,ahP 
çeye attı :darı ve alıp 
recekleri aırada f 
adamllln tarafıadaa 
rek yakala11•ıtlardır. --· 
Evlere 
Girmişler 
Güzelyalı Arapbaı .. 

resinde Ali karısı 30 
da Şehriban, Mehmet 
sı 40 yİlıında Nimet ,. 
kup oğlu ab•et Haı•• 
41 yaşında Hatice ve 
oğlu Slleymanın • 
hırsızhk"IDaksadile • 
sırada yakalan•ıılar 

Araba ça 
Hatay caddesinde 

fa oğla Bedri idar 
arabasını Abdullah 
Klmile çarptırarak 1' 
mısına sebebiyet •• 
den yakalanm•ıtar! 

o 

Yakalan 
Keçeciler selçuk • 

Nikoli kızı ve Ki1101 
Ayten ile E•at ej'lu 
beraber bulundukları 
yet edilmit ve ıaçlaJlil 
kalanmııbr. 

Aşireyi ka 
Bornova TtırkmeD 

ğında Mehmet uğJu 
evlenm ~k maksadiyle 
kızı Aşir~yi kaçırdı 
yakalanın ıtır. 

MODAYA GÖRE 

. 

'1 / 
"' 

iv Nlailti - Buyurunuz m&kem•el bir ••··· 
Kadın - Modada itiyle kltllk ev '9ulua•azdı amma!. Mer laalcle Y••I yapıldı! 
Koeaıı - Öyledir ıoa •odaya •1ıual. ~ 


