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GÜNL:ÜK SiYASi HALK 

''Sulh ve insanlık aşkı kadar ordu-/. YU AN 
muzun kahramanlığını, milleti- •; ~L Y :~ 
mizin fedakarlığını dü~ya bilir,, • ş l ~I 

---•ı---

Yunan 
ltalyan 
yararak 

ordusu 
hattını 

Arna-

GAZETESi 

SAYI 441 - SENE 2 
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DllCKAT TAKViM HER YERDE --
Gartcy e 29 liri•citeşria SAL 1 g6adcrl· 
lea CYrÜ Tıl: 1140 - Ay: 1 O - GOn: 303 5 ren nnı- lunıl : 1 aH - 1 inci Te9rln 16 m ... 

Hl•l'"'I : t 359 - ••maza" : 27 

Sott T.1..,.1 Meıboo•ın~• ll••tlır KURUŞTUR 

d ;,;:··~ ~~ii 
0 1 DARP SABASI İCİSE GİREN 

vutlukta 13 kı- 1 sından Transradıo ajansı, asagıdaki ha-
Yt"NAN TOPRAKLARI VE KOMŞU.Alil 

lometre ilerledi 1·:7i~.~~~:.~;.ı~.~:;k 1"ı:ı~~~ ~~d~~:~' 
Yunan hududunu tecavi.ız etmişlerdır. 
Ayni aj.:.ınsa gOre, Yunani,,tan, İtalya

in g İ 1 tere bütün nın ültimatomunu reddetmiştir. itaıya, 

1 
bu_ ültimatoınun~a mütalebatının kabul 

kuvvetı"le Elenle- edılmemesi takdırinde Yunan arazisini 
istila etmek tehdidinde bulunmakta idi 

re yardım edecek İlk tehlke işareti bu sabah saat 5 t~ 

ltalyanların ha. 
va akınları 

püskürtüldü 
---•ı---

mil-Arnavut 
ligetperver-

1 /eri isyan etti 

verilmi~tir. 

HUDUTTA MUUAJIEBE BAŞLADI 
Ne\'york: 28 (A.A.) - Belgrad ve Sol 

yadan Cl'lcn haberlere göre, Yunanis
tan - Arnavutıuk hududunda muhare
be başlamıştır. 

Atinaya Hna Hücumu 
Atina. 28 (A.A.) - Atina bu sa

bah harbin ilk tadını tatmıştır. Sa- ı 
at dokulCia hava diıfi bataı-yaları 
harekete geçınış ve Tatoy tayyare 
meydanına doğru şehir üzerine 
ııirmeli'e teşebbüs ey!iyen düşman 
tayyarelerine ate< açm•stır. Halk 
ve ünifonnalarile gençlik teı;>kil;itı 
mensupları hiç heyecana kapılma
dan rokaklarda tezahüı !erine de- 1 

(Arkac.;ı 1 nC'idr) ı 
SA lllA.IESTE KllAL GEORGES 

·Elenler 
italyan 
Notasını 
Reddetti 

ı MET AK.SAS DiYOR Kİ 

I 
cltalya, Yunanlılan hür 
bir millet olarak tanıma-! dı. Şimdi silah batına!» 

ltalyan notasının metnı 

lngiliz Kralının 
Y una;.1 mil. 

• c.ı..lamVetia 17 nd lı•)'nUBllll kutluyoruz. hnrikah işin- başarmış, e$Siz ilerleme ve yüksel· I . 
Aıiz CunJıwı iyetimizin 18 Yll41Dll lıa.•tığı bu&iind~ me homleleri ile tarihe şeref sahifeleri yazmışbr. , . ~elkı '"'"" ]'ansından sonra saat 
iDı: İfimia. Ebedi Şef Atatüı:k ile Büyük Milli Şef Bu yıl, uı büyük bayramımızda, etrafımızda l liele Jtalyan •l~bl Yun~ Başntill 

/Yunan 
Müdafaa 
Kuvv tleri 

Jetine mesa1ı 

ı.....;t İnötıü'ae tiikranlarımw n ı:uiıınetluimizi harp hsngaları dolaşıyor, fakat Başvekilimizin General llfetak.sa.sa atır mula.lebalı lhtı. 
ınuımalttır. dediği :.ibi: •İstikliilini müdafaada trxcddüdü olını- va eıka bir nola vermqtir. Bu notanın 

Atina Elçimi:ı; Yunan 
Başvekili ile görüştü Cıanlult'iyeCla 17 -ede lt-rdıiı ~er 170 yan• Türk milleti, tam bir birlikle mukadderatın b.bulü Ynua.nbt:uım ~ v. •~le 

yıb 11imu. Buctiıı canlı, İmlllllı, tehditler ve telı- yiizüne, dimdik ve pervasız bakmaktadır. Her Türk, kabili telif olmadJimdan, llfelaksaıı llaL 
lilı:eler brflmHla dimdik duran cesur ve yılmaz bugün, bü:ıjjlı. Namık Kemal gibi: yan lalepleriJJI reddel~llr. Nolarun red 
'l'ilrk varlığı, Cumlmriyetin eseridir. Çiiakü Cum- Pelek her türlü esbabı cefasın toplasın gelsin, dile oto1n&Wuwın harp haline sı,.... Yu- ----•ı----

Atina, 28 (A.A) - Atın ajansı 
bildiriyor: 

lıııriyet njinıi, bavTelini Türk milletinin kahra- Döneroem kahpeyim millet yolunda bir nanlMan, İtalya halen muharobeye b .. -
-.U ruhundan. bu milletin damarlarındaki asil azimetten. ......,. bıılunıcyorlar. ltalyan noia'.smın 

6.840.000 nüfuslu Yuna
nistan 700.000 kiıilik 

seferi kuvvete maliktir 

Bu sabah saat a te, İtalyanın A
tina elçisi Sinyor Grazzı, hükumet 
reisi general Metaksası ziyaret el· 
miş ve kendisine uzun bir nota 
tevdi etmiştir • 

bJadao •lıyor. ._ Diyor; her yurttaş- Cumhuriyetin, yurdun, is- DL'lıJ ve-rildlil. notauuı meC.Oi ve mesaj-

. C....!ıuriyet rejiminde büyük ve yanlıcı Türk tikliılin, şeref ve namusun miidafaası i~in, At..- lan difer sükınlarınuıda bulaul<smız. 
blleti kendi kendini bulduğıı, kendi vnlığından türk'ün Miıne\i huzurunda ve İsmet İnönü'nün Aoafıda dün ııc"" """ va.kk ka.du Ana. 
~ kuvvetler ve kendi içinden yükselen Ebedi kudretli elindr yükselen Cumhuriyet sancağının dolu AJ~n•ının verdlfl bütün harp ba-

• Bu notanın .şeraiti, Yunanistanca 
kabili kabul görülmeıni;;tir. Ma
Iı1m olan yegane nokta, İtalyan kı
taatının bu sabah saat 6 da Yuna

Aı.t1ırk ve Yiiee :ismet İnönü gibi Şefler tarafın- ıölgesi flltında, and içiyor. berlerlnl bulacal<sınu. •ili! .idare edildiği içindir ki bir milletin dei;i~ bir Türk milleti bayramın kutlu olsun!. Yunan orduıu b&§ 
'-ılın hayatı iein bile pek kısa. olan 17 sene ıçınde ABtDlN DA VER kumandanlığının tebliği 
-----------:....-------------:-;------------- Atina, 28 (AA.) - Elen orduları 

Yunanistantn Başvekilimizin nutku baf~~~"'!~~!~~~~i ~~!~~ah sa-
at 5.30 da Yunanistana Arnavut-

U g"' r a d J g"' 1 tuk hududunda siper kıt'aıarııınıza 
il V d • J • • f "k/ "/" hücum etmişlerdir. Kıt'aları.ınız a-hakSIZ tecavüz .n.U refzn en emzn, lS l a zni ;~~ı~~~n tcpraklarını m"daiaa ecii-

mÜdaj QQdQ tereddüdü 0/mıgan Yunanlılahc~~e~ilometre 
Ba maddeten kiiçük mil
let, yalnu; kendi istiklali 
için değil, bütün mazlum 
milktlain istiklali ve 
krutuluJll için ~arplf'Jll 
büyük bir millet olmuı
tur, 

Yazan: ABiDiN DAVER o talya, AiJıayet Balkanları 
. da lr.ana Jıoyadı. Tanı bir 

lııtaJ..nıır.ıa hadiselerı tak.ip eden 
~ b.arı• içinde yaşamaktan başka 
i çbır .enıeü olnıad.ıj!"ııu söylıycn 
~anıstana da sebepsiz taarruz 

;ı1ı, İtalyanlar verdikleri sözü as· 
8

• tutnıadıllatını büıün medeniyet 
;:ı, ~ih ıniivacehesinde, bir defa 
1ta] a ıs pat ettiler. 10 haziran günii. 
b d Ya Fransa ve Ingiltereye har-

e erken l\Jusolininin hücum .. t:l 
""'ece;, . . l d". k ' fek.i .. uu Soy c ı~ı \;c en at J 

ar ide teminat verdiği milletler 
b a!)~nda, l: unan4tan da \-ardı. 
•l~ o nıut:uıtan ve açık vaad n< 

"// • f f/ • • Atina, 28 (AA.) - Bir noktada bir ml efln er erzgız,, Yunan kıtalarının İtalyan müdafaa 
sını yararak 13 kilometre kadar de
rınlikte Arnavutluğa gırmliş ol
duJdarı bildirilınektc<lir. 

Ankaro: 28 (A.A.l - Cüınhunyet 
bayramının açılış töreni müntlsebetile 
Başvek.ıl Dr. Rdik Saydam bugün rad
yoda asatıdaki nutku ııöylemi.ştlr: 

<- Aziz yurttaşlarım; 
On yedinci Cilnıhuriyet bayramımızı 

kutlama törenini açıyorum. Dil:nyan1n 
karanlık, karışık halı karşısında. milli 
bırhğin filvenli ve hür havası içinde 
yaşayan Tilrl< milletine biı:yülı; blJ'Tllm 
kutlu olsun. 

Bu mes'ul anda, CümhuriJ'etimizln 

• 

bfulisJ, milletimizin kurtarıcısı Atatür
kun manPvt huzurunda, Turk milleti a-
dına, ıriinnet ve taıımle eğilıyorum. İtalyan Kıtaatının Hareketi 

Ve gene. Türk miUetı adına. emrinde Nevyork, 28 (A.A.) - Resmi Al-
olmanın ve toplanmanın verdığı ıw-ur man ajansının Transradyo ajanın 
ve zevk içinde, a ·, !! Şeflmız Cümbur 1 tarafında11 istınsaJı edilen bir tel
Reisimız İsmet İnonune sarsılmaz bağlı. grafında İtalyan ıkıt'alarının bu sa
lıliımıu teyıt eyliyorum. bah saat 6 da Yunan hudU<lıınu 

Milli mücadelesi kadar, milli bırliğı geçtikleri bildirilmektedir. 
de yeryilzünde örnek olan milletlmJzin, İTALYA, UUI>t:DA TECAvtiz E'ITi 
böyle binlerce bayramı ~evkle kutlama. Nevyork: 28 (A.A.) - Röyter ajan: 
sı mukadderdir. IArlı:ası 7 ru:ide) ------------

• 

L 

BİTLER VE HUSSOLİNİ 

Hitler 
Musolini 
Mülakatı -Dün Floransa
da vukubuldu 

• 
Görüşmede 

Yunanistanın askeri, 
ticari, coğrafi vaziyeti 

Dün ağır talepler ihtiva eden İtalyan nistana karşı yürüyecekleri key
notasını reddederek harbi göze alan Yu_ !~·etidir. 
nanistanın son istatistik ve malumata Bütün Elen miIJeti, Allahına sı-
nazaran umuml vaziyeti şudur: ğınarak ve kral ile hükU.rnet reisi 
MESAllAİ SATHİYE VE st.'Frsu Metaksasın etrafında sıkı bir kütle 

halinde toplanarak şerefi · · t"k Şimalde ve karada Türkiye Bulga- I - . . ru, ıs ı • 
ristan. Yugoslavya ve Arnavı:ııuk ile• i~ını ".~ 7eml:et~nin tamamjye
hemhudut olan Yunanı.tan, kısmen de ı ı· ıEml ula aal~ ege

1
. azme_:ylmlemiş-

. . . . ır. en erı azımge ırse o e~e Ege denızı ve Akdcnlzle çevrılmlş!ır. f k t in ,..._. "'im - k ' 
Yu.nanistanın Balkan Harbinden önce a. al d_san .,;.ıu..ıl O ege · arar \.·er-

mı.ş er ır. 
j mesahai sat.biyesi 65.000 kilometre mu- I 
rabbaı, nüfusu da 2.670.000 idi. Bugün talyan ültimatomunun 
ise mesahai sathiyesi 127.000 kilometre metni 
murabbaı, nüfusu da 6.840.000 dir. Mem Roma: 28 (A.A.) - İtalyanın 
leketin _id.are sekil krallıktır. 4 ağustos 

1 

Roma sefiri Grazzi, 28 teşrinievvel 
836 tarih1Jlde General Metaksas olori- saat 3 de Yıunan hkumetine aşağı. 
ter bir hukıım.eı_ kurmuş ve o larih\eo daki notayı tevdi etmistir: 
itibaren de butun Yunanistan tam bit ı İtalya hhükı1meti şimdiki ihi!A.f 

(De-' DCI sahifede) (Devamı 'Del sahlled.e) 

Zehir Kaçakçılarına 
Verilen ceza kafi mi? 

Mazhar Uzmanın Cevabı hariciye 
bulundu Baıka memleketlerdeki kaçakçılara nazaran hizimkileır 

çer çöp kabilindendir ve sattıkları, ekseriya, eroin değil 
Floransa, 28 (A.A) - Stefani a- tebqir tozu ve ni§astayla kanşbrılmış morfin Mlı' tı'r' 

jansmdan. ~ 

nazırlan da 

Hıtler - Musolinı gön.ı.şmE'Slnın Artuıdo=ız SeUmi İzıet Sed<'Sln iki 
sonunda B.>ağıda.kı teblıg ıı~redil- ruıı evvel çıkan bir fıkrasında uyuştu• 
mıştır: rucu maddeler kaçak.tılanna ~rtlen ce_ 

Du<;e ıle F'ü:lırer, bugün bır !<aç zarun azlığı ileri stirillınekteydl. Bu tez 
saat devam eden bır g<ırıi:>D'le yap- uz.rmde açtığımız anlreie Pro!..Or F:ıh.
m1şlard•r. i·kı mem!C'ket arasındakı reddın Kerıın GOkayla O\'Ukat Sadi Rı
ıttifak zııhnıvetıııden ml.llh<'m olan za D-tın verdikleri cevaplan •Vftlltl 
bu gorüşme her zaman oldugu ırı- ıtın neş""tmıştilı:. Bu husu•ta, Emrazı 
bı ook sammıi bır şekılde cereyan aklıye mitteh=1Sı Profesör Dr. Mazhar 
etım.ış ve i.kı tamfın halihazırda Uıtman da, tunları söylemctt•dır: 
mevcut l:ıoti.tüı1 meseleler hakkında- •- Eroın kullananlar kanunu ceı.:ınm 
kı noktaı na.zar obırlıJılerını göster- '114 1lndi maddes.ı mucibince altı aydan 
mi.ştır. aşağı olmamak Ozere Enu-aı.ı ak.liy~ ve 

k lıydurnıa bir hudut hadisesi, ar· 
y::ından zevahıri kurtarmak i~in. 
zu.:nd:uı bir .:ötüşmeye bile lü
ilkba:ormeden harp ilıiııL Geçen 
ya 8 arda Norveçe, Danimarka· 
lıö~ıe 011•nda~·a ve Belçikaya karşı 
da y Yapılınıstı. Bu sonbaharda 
Ya~ıld~nau.istnna kar~ı, ~y.ni şc.y 
ltir .. · l\lıhveı de,·letlerının hıç 
nan:''Une. ~i<b'r taahhüdüne i
ler b~Jmak lazımgeldıı{ini. hadise
y0; n' meın kacıncı defa. göstcri
nıis' ll hakikati hiç giine-; görme
lık g:~~~~n tloğın• körler bile ar
~iila buu •r., Ne yazık ki içimizde 
~tln--..ı.ist çe~ıt te :nınata inanan, 

Görıi.şmeye İtalyan har>eiye na- asabiye hastanesine kaııatıtırlar. lslahı 
zırı Kvnt Ciano ile Alman lıarıcı- hal etlifti hastane ••rlabibi tara!'ından 
ye nazın von Ri.hbcntrop iştıral,; temi Dolun.anlar ı.tüddeiumumilık<:<' ..,.._ 

e1ıın.t,o;le-rdir. best bırakılır. BUtılardao ı.ııtade eden 
GÖRÜŞ:\IB NASIL OLDU? ve bu mcvkufıyetiıı fi!al<llr ı .. ırl• ı,-ı 

lltun t~ca vüze uiraması· 
U>evamı 7 uc.I ııalıifod<) 

ABİDİN DA VER 

Roma 28 (A.A l _ R • ol.an bir çok ıtenç vatanda~lanmız el>e-
Stefaıti . · _eut~r: . dıyen kurtuluyor Falrni bır kısmı ıone 

aıansının bildiı.·d.iğıne jayw m'1iutc d0>"10klerinJoo, •>"' arI<o. 
,(J>.n.ııu 7 ııc1 aıabifod.e), .(Dc>-:mtı 7 ıı.ci &3.lılltde) P.ıtoF. Dit. HAZILU tlZMAN 

• 



SAYFA ! 

Büyük Tarihi Tefrik&: 72 

A 
Em~vi 

1 RESOL 
Yazan: ZİYA ŞAKIR 

ordusu artık kat'i olarak 

harp tertibatı olmrya başlamıştı 

GÜNÜN 
TENKiTLERi 
~·~~~~~·~"""~~"""""'"" 

17 Yılın tasrifi 
Cumhuriyet 17 yıldanberi her 

gün yıkılınağa yüz lulau, yıkılma
sı lazımgelen bir şeyi yıktı, yerine 
yeni bir şey yaptı; gözünü millet
ten ayırınadı. Vatanın en uz.ak kö
şelerinde fabrika bacaları tütüyor, 

iKDAM 

Eminönü Haİkevininl 
yeni binası düri açıldı 

Sahillerimiz 
işaretlenecek 

lt - BlRINciT.EsRİN 1948 

DIŞ 

POLİTİKA 

ita/ ga ve 
Yunanistan 

YAZAN: Profesör 

Ha..yin Şiikrii BABAN 
en ıssız bucaklarında elektrik ışıl- Böylece seferdeki 

- Verilen karar. bozulamaz. Ya, s,ndık. Bu muhterem havatlan kur dıyor; demiryolları köyleri kasaba- Parti reisi Reıat Mimar o~lu nutkunda: Dilll<lenberi İtalyan askerleri 
hic bir kayıt ve şarta tabi olmıva- tarmak için söyle bir karar verdik. !ara, kasabaları köylere baglıyor. "Bu bı"na . d . . .f k vapurlar hava vazi- Yunan arazisinde ilerlemeg"c ba~ · · ı· ecı· · l\' ı· F' · ·· • t aynı .. aman a ıman ıttı a ve y rak ı?eliıı nefsinızı tes un ınız. ,a um va. ıruzanın devesı, sura İnanıyorum. .. lamış bulunuyorlar. Vaziyet ansı-
Vc yahut. korkunc akıbetinizin za- ve ceviklik itibarile emsali az bu- Cumhuriyet Türk kanile yuğu- a Z İ m S e m b O 1 Ü d Ü r n deci Jetinden haberdar zın inkişaf etmiştir. Filhakika bir 
manına intizar eyleviniz. lunur, ııe~ bir devedir. Fıruzan rulan Türk topraklarında, Tüı'k iki haftadır İtalya ile Yunanistan 

Dıye, israr gösterdi. bu deve ile sizi kaçırmak ve diiş.. kudretinin, Türk kuvvetiuın, Türk Eminönü Halkevine ilave edilen 1 aşlkiiu!ır ... Bizim bu ideal yolun- olabilecekler mfuıasebetlerinde gayri tabiilikler 
Ömerın bu israrı, o kadar na- manın muhasara hatlarını muvaf- iradesinin eşsiz zaferile kurııld1L yeni ·binanın açılış merasimi dün da 0 kadar hızla ve ~k ile bir old\lğu hissolunuyor ve bazı ajans-

rnerdane bir hareketti ki. kendi et- fakivetle asııı seni dısarı cıkarmak Ne kimseye haksız yere: •Bu senin saa~ 15,30 da yapılmıştır. Merasim- gidişimiz var ıki .. Bu fazilet ocak- Münakalat Vekaleti !ar, faraza Röyter, Atinaya bir ülti-
ra!ında bulunanalara bile nefret mes'ulivetini ÜEerine almıstır. Za- hakkın değil, benim hakkımdır, de ıı.tanbul Vali ve Belediye Rei- !arını .n;nden .,;;" tt sefer halinde L-lunan lla- matom verildiğinden bahsediyor-

b ·· b - da · ·· · edir · D L" ıf· Kı d p · · · t .--· .. -.e ar ırıyoI'\1%. ""' \'erdi. Derhal. bir galeyan a.sııos- ten ütun va senın ıızenn . ver• dedi, ne de haksız yere: •Bu sı. r. ~ ı r ar, artı Reısı z- Bugün bütün yurtta 'lıwılar>n ade- purların halla llaziyetini !ardı. Yalnız bu sayialar, Rom& 
terdı. Her taraftan: Eğer sen aradan "'!karsan, düşman- senin hakkın def;il, benim hakkım- mır mebusu Re•at Mımaroğlu, İs- . .. . -- kaynaklarından tekzip edilıni,li. 

- Artık bu katlan, fazlad.Jr ... !ar Ali Resülü de kendı hallerine dır, ver. diyenlere hakkından bir ta . .,,Pul meb'ııslarından şehrimizde dı 5()() u gec;tı. ~..Jlevver ve te- öğrenebilmeleri ıçın sa- Daha evvel de, bazı ArnavÜt rÜe-
Malı.la bir ki.siyi biat ettirmeli: ve terkedeceklerdir .. Firıızan, seni ka- zerre kaptırdı. Cumhuriyet bir l2'.:!tW'anlar, Harp. Akademisi mü- ne.vvure heveskiır e;kek ve ~adın hillere iJaretler koymıya sasının Yunanlıların teşvikile öl-
va.nut isyanının cezasını vermek i- çırıp kendi köyüne götürecek. Bir sulh devletidir, kendisinden JialiıZ. "Juru orgenrral Alı Fuat Parti Vi- Türk 4"JCUıklarından 300.000 e} akın karar 11ermif ile illı ola- dürüldü~ rivayetlerini İtalyan 
~ın buraya binlerce asker toıılan- müddet orada gizlivecek. Ondan bir şey istenmemek şartile. Uyet. Belr.diye erkanı hazır 'bu- azası var. Yalnız,şehr1nıizde bu 

1 

rak Karadeniz aahilleriıı- meuabii tekrarlamış durmuşlar v( 
dı. Kaç pünden beridir ki, müza- sonra da, Türkistana götürecek İnanıyorum, inanıyorsun. lunmu,laıv .. ur: adet 30.000 e yakındır. Bu sayının ~ de faaliyete geçilmi•tir. ilıi memleket münasebetleri hayli 
kerelcrle. tehdit ve tedhislerle va- Bu ucce, bu karan tatbık edelim. Cumhuriyeti, Teşkilatı Esasiye İstrkliil Mı:.r ı dinlenmiş, müt!'a- artliğını görmekle de iftihar . ve \ -.- müz'iç safhalardan germe<>e mab-
k.i' uecırilı\'Or. Bir ııün daha sah- Eldeki fırsatı kavbetıniyelim. Kanununun ı inci maddesinin ni- ki.ben Parti Reisi bir nutuk söv- ı mesar duyımaktayız. Cımıhurıyet Sahillere ıı:mn direkler kiım olınu tu. Alina, 0 zaman da 
retmekten ne cıkar?... Denildi. hayetine: •fiirkiye Devletinin hü- !emiştir. Re.at Mimaroglu ıı,;t. İdaresinin Halk Partisi tesekkülü, 1 konulacak ve bunların ii- böyle bir katil keyfiyetile hiç a-

Diye, bır ta:kım hı,sııutsuzluk Bu sözleri söyliven. (Azerbay- kıimet şekli Cumhurh-ett:r• cüm- kunda ezcümle demiştir ki: halkı ve halk çocuklarını bir yer- 1 zerlerine muhtelif renk lakası olmadığını ve isını mevzuu 
ses·.,,; yüksekli. canlı Müslim) idı. lesini ilave edene •b~ndaki mu- • - Bu evler yalnız herhangi mi- 'de, bir araya toplamak ve onları 1 ile ıekillerde cisünler çe- bahsedilen Hacı Davudıın "bir şaki-

Bu sc,lcı-, Ömerin kalbine bir Mü l:mden sonra Firuzan da söz vaffakiyeti, Türk milletinin ve 0 • rnari birn kıymet ifade eden e- irşat "tmek, nurlandırmak için bu kil den ba ·ka bir şey olmayıp rakip 
ürküntü \'erdi. (Abbas) a dönerek: alarak o da kaçınna planını izah nun deı':erli ordusunun bir ve be- serler c1c>ıtikir. Onlar maLruf'arı binayı da kurdu. Bu bina, ayni za- ; erek havc llazİyeti lla- ve hempaları tarafından itlaf edil-

- Pekfi'a.. teklifi kabul ediro- etti. rı] raber olarak, aıimkarane yürüme- itibarile de çok daha mühim, ç<>k manda iman, ittifak ve azim se:m- parlara büdirilecektir. Bu miş olmasının çok mnhlenıel IHı-
rum. Hüseyin, dudaklarında acı bir sine. borçlu~·uz. 1 feyizli, ictlmai müesseselerdir. Bu bolüdür., qaret taisatı bütün sahil- lunduitunu temin etmişti. , ·:ıe-

Demek mecburiyetıni hissetti. tebessüm olduıiu halde bütün bu İnanıyorum, İ!lanıyorsun, inanı- kültür ocaklaı:ının ate~ini yakan Müteakiben bina gezilmiş, Elmi- lerinıiu yapılacaktır. kim, birdenbire harp gibi nihai saf-* si)zleri dınledi. Ve sonra. sağ elile yor. Ebedi S•f"in elidir. Vatanı kurtn- nönü Ilalkevi Reisi Doçent Yavuz \... J haya intikal ediveren son durunı-
Kafıle halkı bu fırsattan istifa- üc defa Firuzanın arkasını oksıva- Cumhuriyet tarihi inanç demek- 1 ran, onda biı>bir güzellik, idlik ve bir konferans vermi,tir. Bundan "--- -~~~-~~=-~ dan bir gün evnl, Yunan (elele-

deve calı tılar. Susuzluktan bitap rak: tir: kendine güvenen bir milletle, do~ruluk yol;ı uçarak ddı:isile onu sonra Halkevi .orkestrası tarafın - 1 1 rinin ArJ1avut arazi ine tecnüz et-
bir halde bulunmalarına raiiınen - Firıızan!.. Allah senden ve so-- mi]lrtine güvenen bir şefin, mille- id!'ale do/:ru Se\'keden Ulu Ata"rnn dan bir lronser verilmiş, mü\eili- ADLiYE PQ._1 rs tikleri ve bunl•rdan altısının esir 
kazmalara, küreklere vanıstılar. nin asil ne6linden razı ve hoşnut. tiııe inanan bir ~efle, sefine inanan kudreti ve elidir. Onun mübarek I ben de davetliler hazırlanan büfe- Y8 edildi.Ti ajans Stdaninin ifadesi 
Ehli beyti ok yaUrrıurlarından mu- oJsun ... Gerek benim ve ııerek ehli bir milletin bir cii,·ut, hir yürek, hatırasile bu andaki heyecanımız de ağlrlanm•şlardır. •----- ----.ı cümlesindendi. 
hafaza edebilmek irin çukurlar ve beytimin hayatları hakkında gös- bir ruh olarak her gürü altedece- s } b Dün sabah Yunan kabinesi böy-
sıoerler kazdılar. terdııl;in alakaya ve göze aldığın ğini rihana ispat etmiş ve ispat et- Ko·· mu·· r ı"h a.ı"ka"- Polonya da kalan ag" am acag"' ını ıe bir halin ıasanıırıı imkanını bi-

Kafile halkı arasında, dön Türk fedakarlığa, tesekkürler ederim... meğe hazır olan bir kudret demek- l le en kat'i bir lisan ile nakzeııru., 
bulunuyordu: Kaçmak meselesine ııelince ... Bu. lir. k t •• İ ti. Halbuki, bütün bu inkarlara 

1 - Azerbaycanlı (Müslim). imkansızdır. Resuliıllahın torunu, İn=nıyorum, inanıy~rsun, inanı- rl yapa ll 1 ar a J a C ak la r l m I z Sa a goS eren raı:>ne.a İtalya. karadan, havadan. 
2 - Bu zatın oi?lu. Alinin oi(lıı, Emevilerın karşısın- yor. inanıyoruz. ve denizden Yunanista.na hüC'.U.ma 
3 - İmamı Hüsevinin en sadık dan kaçımış, declırtmektense, yüz •Bugiin ulaştığımız mertebenin, zerigi ll d İ 1 e D C j ! ha lanuştır. 

dostlarından (Kutlamiş) ki, bu zat kere ve bin kere ölümü tercih ed<!- asırlardanberi çekilen milli musi- Dün iki ko"'.:nu'"rcu- Çetelerin te•avii2ü, Jıudut hiıdi· 
Hazreti İmama olan muhabbet ve rim. Bu fikirden vaz ııecelım. betlerin intibahı ve bu aziz vatanın Tacirler b nka ya C'!!Iİ r • seleri gibi vekayi cereyan elınit 
ihtıramını ~termek için kendisi- ' Dive, cevap verdi. her köşesini sula)an kanlar , :ı be- • • b t ld ·1 • b olduğu kabul edilse bile hüsnüni-
ni 'Gı.l:i.ın Saad Hüseyin) tesmiye Bu cevap karsısında Firuzan o deli. olduğunu ımutmamağa, ıçın za ıt ulu u vcrı mesıni ekliyorlar Akrabasından • birinin yetle meşbu iki memleketin bu ı:i-
etmL;ti. kadar müteeısir oldu ki. ellerini •mevcudiyetimizle istikbalimizin Aksara\·da köımürcü Ahmet ve Ankarada Hariciye Vekaletimiz- ihbarile yakalandı bi ihtilafları hal için ellerinde bir-

4 - İmamı Hüsevinin şahsi ve yüzüne kapıyarak ağlıya ağlıya, yegane temelinin Cumhuriyet• ol- Çar<ıkap· .. da ko··mu··rcu·· Azı·z hakla- 1 p 1 den cok fazla ıı ul ve imkanlar var-
d • h" • b'I , e o orı a sefareti arasında yapı- d H"d" h kkı 

hususi işlerine bakan ( Firıızan ) bir tarafa cekildi. ..~unu ıran ı e zihnimizden çı- r.n<ia tc.sbıt edılen fiatten fazla lan bir anla'i'ffiaya göre, harpten ev Üzer iade 2 ellilik: çıktı ır. a ıse a nda müşterek 
isminde, cesur ve ateşli bir gene. :\rtık anlaşılıvordu ki Kerbeliı karmamağa •bizi bu hazineden 1 k.. ·· ti ki · tahkikat yapılabilir, bitaraf bir 

il O t • - d .. . nal l t k . t• k b dh h manag omuru sa ı arı ıçın za- ve! Polonv.aya mal gönderen tütün komisyona durumu ı·n~cleması· va-Fıruzan, vakt· e r a ,,,,ya an rollerinde ve bu fefilet c.enberinin j 1 ır ım eme. ı~ _:_)e.ce e a · \ bıt tanzı'ın edı"lmi<tır' . · 1 · · Dn sap s•glam oldug·a halde sakal • < 

1 bul b 1 - .., tacır erimızın paraları Merkez "f · ı-L ·ı d'I b"I Iraka hicret eden asil bir Türk ı"<'inde hü.k" u··m su·· ren kuvvet. man- arın una ı ecegını gözöniin- •-kJ b. d 1 :tı esı unmı e ı e ı ir. her ilı:i 
Ban.kası tarafından tediye oluna- ~. idi yapan ır i enci garip bir tan- h"". ti . . . 

kabilesine mensuıı idi. Bu kabile, tık ve muhakeme de"il.. sadece Al- de tutına<>a, •istiklal ve Cumhuri- 1 ·ı· L d Ank • . da yakalanmıştır. Gı'resunlu au··ıend a- .... ume e ıyı munasebette bnlu-• ~ ngr ız or u araya gıttı caktı. Fakat aradan 10 günden faz- b" ·· ·· ·· d ı · 
Kc.rbelıh"a bir kac <>ünlük mesafe- !ahın hikmet ve takdiri idi. yeli müdafaa mecburiyetinde kal- dında olan bu genç adam bı'r ayag"uu nan ır uçuncu e'<" ehn tavassutu 

Birkaç gündenberi sehrirr.izde la bir zaman geçmesine rağmen bu · d"I b·ı· h .. k •-
de, Fırat sahillerinde kayalardan * dığımız zaman vazifeye atılmak i- bulunan İngiliz Korporasyonlar huöusta hala Menkez Bankasına pantalonunun içınde kıvırıp saklamış, rıca e ı e ı ır, atta arlı ha .. Iı o-
mürekken bir tepe üzerinde ilcamet Bu takdiri, her kesten zıvade !- çin içinde bulunacağımız vazieytin pantalonunun üzerine de me~in geçire- !arak adı unutulmuş olan Akvam 

d . d V k-L·1 halkın he~ müı;nessili Lord Glıııkoner _dün bir err.ir \"erilmemiştir. Tütüncüler Cemiyetinden bile bö,·le bir ihti-
e ıvor u. e cwı e ın ....- mamı Hüsevı·n kabul edivor .. fık.i- imkiin ve ~-raitini• düci~nmemeg"• A k •tm· t· T .. k I · rek bu ayagtnı kesik gibi göstererek el- ,; . d t ·ı·h 1 ki ile ~- ,- - n ·ara,·a gı ış ır. ur - ngı- mÜ'ik"iil ,·aziyette kaldl'klar:ndan lafı tesviye etmesi istenilebilirdi. 
sı e, cesare ve sı a sor u arı bet:.n fecaatini en acrk bir surette •istiklil ve Cumhuriyetimlıe kas- liz t. caret mCı:a·kereleıine de,·am ed terine geçirdiği bir çift takunya ile ,.._ 
m<!-'-urdu. Basra ko··nezı'nden To- . t iyatın bir an evvel başlamasını Her ne kadar İtalya Cenevre Mec-

"' ·· d" •·· hald b - ··k b. t t d d k d"" 1 b"·t·· d"" edı'lccektı·r. •·-k!em-kledı.rler. hir sokaklarından sürüne sürune yürü-E?or ugu e, uvıı ır me a.ne e ece uşman ar, u un uııya- ~ ~ (isinden Habeş işindenberi çekil-
ros eteklerine kadar o kos koca ül- d li ·· ··1 · yerek dilcnmt~e baılamııtır. Dün Gire-
•. .. ~,·ııerı·n 0 .. nu··nde bas e"d"-- ve tevekkülle ölümü beklivordu... a emsa goru meınış bir galibi-

1 

-----<>--- mis bulunuyorsa da ... Bütün bıı 
..,,,_ .o.:..-4•n;. c LA sundan Bülcndin aıncasuun oğlu gel-
leri halde, bu bir avııc Türk, ne Onun bütün düşünce ve endişele- y&tin mümessili olsalar bile• kor- p 1 y A S A B E L E D / y E miş ve onu bu vaziyetle görünce hakL imkanlar bertaraf edilmiş, haıti 
••uavı·ye.Ye ve ne de ™'lu Yez.ide rini, sadece etrafındakiler teskil e· kup vıimaır.~g·a «Tiirk istikliılinı,· k bir dakika böyle bir fikir iizerinde .ıvı v-r. J aten sakat oldu sanmıştır. Fakat sorup d 
bı.at etmemı"şl0~di. Şı'mdiye kadar, diyordu Türk Cunıhurivetini ilelebet mu- -------------"' h k"k 1 . urulmamış ve doğrudan doğruya 

~· ' ''/ • l k il a ı a i oğrenınce hayret etmiş ve bu İ 
Emevi hükıimetine venti ve asker Bir aralık, onların serbest bıra- halaza ve müdafaava. andiçtik. Gıda maddeleri Üze- eıiı yapı aca yo ar çirkin vaziyete hiddetıonerek Bülendi silaha müracaat edilmiştir. lalya, 
de vermemişlerdi. Tam manasile kılması sartile, tek başın.ı gidiıı İnanıyorum, inanıyorsun, inanı- Beledıye fen hev'eti altmış bin polise haber venn ve yakalatmıştır. ötede~~eri Yunanistanın ha~lıha-
hürrivet ve istiklfı! icinde vaşıyor- düsman ordusu bas kumandanına yor, İnanıyoruz, inanıyo.sunuz. rinde· fazla Satışlar liralık munakale ile bazı yollar ya- Eminönü merl<ezmde Bülendin bacağın. rekelınfen memnun değildi. lngil-
1 hli ı.. A-li R-'-' k lim tereye azla mümaşatkar bir poli-ar, e .,.,yte ve =we arsı les · olmayı aklından ııecirmişti. Bugu""nkü inanımız diinkii ve ,.a- ld haca·ktır. Bu vollar arasında, Orta- dan meşin \'e pruıtalonu çıkarılın•• ve ' yapı ı ~ lika takiıı eylediğine kanidir. A-
kalblerinde derin bir aşk. ltürmet Fakat düşmana teslim olmayı bir rınki inanımızdır: •Hikinıiyet mil- köy Derebavu, Aksaravda İnkılap iplerle kıvrılarak bağlanmış ayagının sa dalarını İngiliz donanmasına bir 
ve merbutiyet besliyorlardı. türlü ııııruruna yediremiverek der- !elindir. •Türkiye Devletinin ida- , Keten tohumu fiati 2~ ve susnm caddesi volu ile Kınalı:ıda nhtrını 1 pa :;aglam olduğu göriHmU,tür. Üzeri üs gibi verdiği fikrindedir. İtalya 

İşte bunlardan biri de, (Firuzan) hal bu filcirden vaz geçmıs: re şekli Cumhuriyettir> •sulh ,.e fiati 22 kuru.şa düşmüştür. Bu~day bulunn;aktad-r. arandığı zaman, iki tane elli~er liralık Başvekili Sinyor J\fosolini İngilte-
idi. Bu mert e ateşin ııen.ç, kabile- - Ben, ancak mübarek ceddi- terakki yoluna bütün gayretlerini fiatleri vüksektir. Dün zahire bor- Beleciiyede maa§ verildi bulunmuş ve hayli zamandanberi hal- reY,e karşı harp açtığı zaman Yu-
sinin asil ve zell,!!in bir ailesine min ve cesur babamın sereflerine asil bir surette vakfetmiş olan mil- sasında vumuşaklar 8 kuruş 15 pa- k\n. sakatlık ve malüliyet kar~!bıt>da nanistana İngiltereye üs vernıe-
mensun oldn"-• halde m-'--· Ali l'·-'- b" "'lüml" -1m 1 duydug·u merhamet hislerini istı·smar ·- k d ~ -- • ..,.,... "'~ ır o e o e iyim. !etimiz mecbur ol k di · Beledive memurrarına dün t~ me ve yar ım etmemek kayıt ve 
R • 1 k besledi.:ı-..: ..... 1.- • • ursa, en sı ve 1 ra ile 8,35 para arasınd:l sertler de -'l den bu sahtekfı.r adam udliyeye veriL 

esu e ar<:ı ~· """" ve 1S'- Dive. elinde kılıc olarak ölümü şanlı ordusu geçmi~ kahramanların 8 kuruş 29 para ile 8 kuruş 34 pa- rinisani maaşlau tevzi edilmiştir. şartile etcavüz edilmiyeceğini te-
th-ak yüzünden kövünü terketmiş, beklernive karar vermist:. hayranlıl!ını celbedecek yeni kah- ra arasında muamele gÖ111T1(4tür. ---o-- miş!ir. min bile etmişti. Hatta Mısır da 
Hicaza gelrn.iş, bir köle ııibi, İmamı Bir taraftan harp hazırlıkları va- nl 1 d 1 / Galatada bıçaklanan bu teminattan istifade eden mem-
Hüseyinin hllSllSi hizmetini k.aıbul pılırken. diiier taraftan ehh be• ti- r~~~ ar a 0 u 018? fedakir _göğ- Arpa fiati 6 kuruş 12,5 para ile 6 D E N Z adam öldü lekeller meyanındaydı. 
eylemi.sti. ni ve diğer dostlarını toplıyarak: sun!' en parlak vazıfelerle susle- kurw; 15 para arasındadır. Yunanistanın bugu .. nkü nazik 
• ' mege hazırdır.. D " . d 1 1 k Yeni kömür navlun tarifesi Golatada sarhoşluk yüzünden çıkan 

Şimdi, düşman ordusu arhk kat,i - Rica edivorum. Benı kendi r· • un pıvaea a muarre e er ço bir münazaa neticesinde Sadullah adın- safha içinde Arnavutluk dolayısile 
olarak harp te.rtibatıru ahruya .mu:kadderatıma terkedin. Siz, cı nanıyorum, ınanıyo.sun, inanı- durgun olmuştur. Bu durgunluk İtal~aya kar~ tecavüz'-•r bı"r 

8
,_· yor; inanıyoruz, inanıyorsunuz, i- Zonquldaktan bütün limanları- da birinin arkadaşı Mehmedi bıçakla a- ., 't'• AH 

başlar başlamaz, İmamı Hüseviniıı kıp !!İdin. nanıyorlar!. bilhassa ihracat maddeleri lizerin· mıza yapılacak kömür nakliyatı i- ğır yaraladığını dün yazmıştık. Meh- ~·aset takip etmesi mutasavver d&-
bu dört sadık hava.tisi. arasında. Selami izzet SEDES dedir. Gıda maddeleri üzerine ise çin koordinasyon hey'eti tarafın • met kaldırıldığı hasl:ınede dün ölmilt ğildir. Metaksas gibi tecrübeli, di-
hararetli bir müzakere bas ıı&ter- [1] Bazı tarihlere na:aran, Ker- aksine fazla satışlar olmuştur. Gı- dan haz;rlanan yeni ücret tarifesi ve katil Sadullah evrakile beraber Ad- rayetli, hazımlı ve memleketini 
di. Ve nHıay<ıt bu müzakerenin ne- beld civannda ııasıııan ve aslen da maddeleri Iiatlerin<le bir miktar önümüzdeki cuma gününden itiba- !iyeye verilmiştir. dahili ve harici bin türlü tehlik&-
ticesi, İmamı Hiiseyjne şöylece ar- Türk olan bir kabile mensup (Dur- Feridun Manvaai Ankarada ren. mer'iyyet rnevkiine girecek • den sıyanet etmeğe nefsini hasret-
.<ecndi· ) · "nd b. ı artı~ vardır. Çavdar fiatleri 5,30 insan yerine koyun miş bir zatın bugünden yarma ro-

1 • • maz = " ır aenc qe mi.t" bü,. baıtalandı ·ı 5 k 35 ar d d• tir. h 
- Ya Imam!.. Artık ıisik.ar ola- ııük bir cilr'etkıirlıkla muhasara 1 e uruş para asın a .r. cesedi cıktı ta deği~tirmesi, erhalde bahis 

kar ııörünüyor iti, heı>imiz insaf- hatlannı qeçmis .. imamı Hüse!fine İılkenderun limanının ıslahı ü- Altın 150 kurut birden Marmara seferlerinde mevzuu olamaz. Nihayet, İtalya, 
sız bir ölüm c;enberi ile ihata edil- firar teklif etmiştir. imamı Hüse- zerinde tetkikler yapmak için Ha- d kıt tarifesi :ıı::antarcılarda, Hacıkadın mahallestn- Yunanistan karşısında ka·,i bir 
dik. Bizim, yaşamamızın've yahut !fin, qerek (Durmaz) a ve qerek o- taya giden Devlet Limanlar İşlet- fırlıı. ı İstanbul _ Mudanya ve diğer de Sarıbeyazıt caddesinde oturan 65 devlettir. Kudretine istinaden ;.. 
ölmeımizin, hic bir ehemmiyeti nun kavim tıe kabilesi;,e dua et- mesi umum müdürü Raufi Man- Artın fiati dün 23 liradan birden- Marmara limanları arasındaki ikış yaşlarında Ahmet adında bir zat, diln tediklerini hak olarak ıtörmüş ve 
YOk. Burada _asıl dü~~ülecek ci- tikten sonra, nazikane bir mrette yasi dönüşle Ankarada hastalan _ bire 24,5 lirava vükselmiştir. Buna vapur tarifeleri önümüzdeki cuma polis karakoluna müracaat ederek evi- kıh•ma davanarak i:taınl fayda 
bet, seninle Ali Resulun kıvmetli bu teklifi reddeııleminir. mış ve hastaneye vatmıı;tır. Bu son siyasi hadiseler seıbep olmuş- gününden itibaren '..atbi.k edilme • nin ya,nındald arsada hasıra sarılınıı bir temin etmek istemiştir. Faşist yıl-
.hayatlarıdır... Biz dii.şünd.ü.k. ta- z. S. yüzden şehrimize ııelemerni;,tir. tur. P'e baslanacaktır. ceset ıördüğünil haber vermiş ve he- dönüntıuh·~ünd~es1 'idi_nin bir~.? sob~-, 
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fkdamın Edebi Tefrikası : 52 j ' 1 
KISKANIYORUM! 

j Yazan : S E LA M 1 I Z Z E T j 
~a..-.-ı ________________ K.-.a.-.~ 

- Ben çıkmak istemiyorum. ı gınlık... 1 
Başucuma oturdu. • · Gözlerimi açtım. .....,.....,. 

Gözlerimi kapadım. Operatör ı Doktor Ali Dervis, gözleri ka-
daınarları deldi, bir tüble biribir- nın geçtiği tübde .. Kımılı!amıyor, 
!erine ekledi. · nefes alınıyor. 

Bedia elini alnıma koymuştu; Bedia şakaklarun.ı okşamakta ... 
ya• :ıs yavaş sakaklarımı okı,uyor· Fakat ,·aziyetini deı':iştirı'1i>;, ya
du. Temasını, güzel kokusunu du- nıına uza~ koynumda yatıyor 
yuvordum. Başım, Bedianın başı· gibi ..• 

nı koyduğu yastığa .,Jmülmüştü. Bir kolıınu kocasına uzatmı.,, e>-

Ob! .. Mes'udum! .. Bir gün ge- Dun başını ~uyor, onu sarıyor .. 
lecek belki Bedia benim, yalıuz Can çekişine bakıyorum; çö--
benim olacak.. kiik avurtlarına bakıyorum_ 
Kanım akı,·or .. Damarlarımdaki Hep bu pay, bu paylaşma .. Hep 

kan çekiliyor ... Kulaklarım uful- koca yanımda, karsımda, kendini 
duyor, hafif bir uğultu." İçimde hissesini alıyer, bu ltillbeyi benden 
l>ir baygınlık var, hafif lıir bay- çalıvor" 

Biraz durulan, uykuya dalan, u
yuşan kıskançlığın pençesini tek
rar kalbimde duydum ... 

Gene kıskançlık bana hakimdi, 
hislerime hakimdi .. 

Kıskançlık, ana rahmindeki ço
cuğ'uu anasının vücudüne bağlı ol
duğu gibi, gönlüme, hislerin1c, \'at

lı~ıma, benliğime bağlıydı.. 

Ve kıskandığım adam da bu an
da bana baı':lıydı;ana rahminde i
ken ana~nın kanı ile beslenen ço

cuk gibi, benim kanımla be•leni -
~·ordu ... Onu öldüren ben, ölümden 
kurtarnınk İçin bc~li~·orum ... 

l{ıskan~lı~ın1la beraber kinim 

de kabarıyordu. 
Kansız kaln1ak lıa--ııru döndürü

yor, ba)·gınlığım artı~·or ..• 
Gözlerimi yumuyorum ... Kulak

larım daha şiddetli uğulduyor .. Şa
kaklarım zonkluyor .... 

Halsizim .. Arlık kolumu kımıl
datacak mecalim vok_ 

Gözleriıni yumdunı, kendimi 
kendi haline bıraktım... Başımı 

men bu arsaya giden polisltt, hasın aç- raya e ır e ı mesı ve o gunun u
bkları zaman bunun insan değil, bir yük hidiselere sahne olacağınm 
koyun cesedi olduğunu görmüşlerdir. peşinden temini, bütün hareketin Bedianm vücudüne yak{a"!tırdım, 

sokuldum ..• 
Beynim uğulduyor: 
•Eğer bu sefer .kurtulursa, tek

rar zehirlerim ,o ıaman kurtula -
maz artık.. 

Yalnız kalsam .. Kendimle yalnız, 
basbaşa kalsam ... 

Be{· :anın otomobiline bindiın. 

- Emriniz!. 
Söz söyleyeıniyecek bir lialde 

yint ..• 
- Eve ... 

J{ağıtlnrın kimi defter kağıdı, 
kimi istida kağıdı, kimi sarı, kimi 
bc~·azdı. Reçeteler üstüne de ya
zılanları vardı. 

Fakat her kağıtta, ka!iıdın sağın
da, solunda, altında, üstünde ya • 
zıyı cerçevcleyen bir isim vardı: 
Bedia, Bedia, Bedia ... .... 

Ertesi giin bana hatıraları geti -
ren arkadaşımı buldurdum. 

- Dilli dedim. 
- İJ i ya işte ... 
- Peki amma sonu gelmedi. .. 
Arkada ını kar<ımdnki koltuğa 

* Şoför Mahmudun idaresindeki 
2088 numaralı otomobil, dün Ern.inöofı 

meydanından geçerken ~ktaşta otu. 
ran 7 yaşlarında Uçak adında bir çocu-

ğa çarpmış ve çocuğun bacağını kırmış
tır. Uçak Et!al Ilastanesine kaldınlmıı, 
şoför yakalanmıştır. 

* Şişlide tramvay deposu arkasında 
oturan Haydar adında biri av tü.feğile 
oynarken kaza ile tü!efi paUatm.ı, ve 
çıkan saçmalarla elinden yaralanmıJlır. 

Di ·e ı:iic mırıldandım.. • röktü: 
N · b" ' * Kazlıceşmede Enneni hastanesi ö-• e ganp ır atom koınbinezo - - Soıııı acı dedi, çok acı ..• nünde yol inşaatında Çalı.şan İbrahim, 

nu... Ate böceklerine ,.<'rdiği gibi _ Anlat.. bir iş meselesniden ayni yerde çalışan 
bize ı!c fo for verecek )'•rde, tah- ı - Anlatanın 

k . • Arifle kavga ctm~ ve onu çakı ile ya-
ta ~ru u~u kokuttuğu g:bi, bize .. ve arkadaşım, ... 1~ız bir köydeki ralamış, yakalanmıştır. 
de uy le bır koku vereceği yerde, } urcklcr acısı lıadıseyi aıılatmaia l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!9 
bize müt,!ıis ve korkunç bir şey basladı: 
\'enni : OiicJ,ıce... - Yavaş yavaş yalağa yaklaş-

tmit. ümitsizlik, hiddet, aşk.. tını. Eğilip baktım. * Cibinlilıten doktorun vücudü 
Doktorun hatıratı burada bitti. görünüyordu. Sağ kolu dışarı sark

mıştı. Avucu açıktı, parmak.lan 
sismi. ti. .. Korkunç bir eldi bu. .. 
Korkuuç ve i~enç bir el ..• 

Kaf:ıtlar hazan mürekepli, hazan 
ku"un kalemle, kah sakiu, Lıilı 
sinirli bir vazı ile karalannuştı, (Arkası var) 

RAMAZAN: 27 
29/10/940 SAL 1 

Öğle 11 581 İFTAR 17 12 
İkindi H 52 Yatsı 18 46 
Akşam ı7 12 İMSAK 4 46 

evvelce hazırlanmış ve zamanında 
sahneye konulmuş olduihı hissini 
veriyor. Brenner mükaleme v• 
kararlarının bir sahifesi daha çev
rilmistir. Kendileri tarafından s&
bebiret verilmeksizin sırf büyük 
devletler boğuşmasında yol üzerin
de olduklan için pdre uğrayBA 
Bclçikn, Felemenk, Danimarka, 
Norveç gibi ufak memleketlerin 
listesine bir isim daha ilive edil
mek isteniyor, demektir. 

Şüphesiz Jıj Eleuler istiklil ve 
mevcudiyetlerini müdafaa ed&
cek.lerdir. Kuvve.tler çok nisbetsis 
olmakla beraber, Yunanistanın şe
ref vazifesini seve seve yapaca~ 
muhakkaktır. Bir milletin l·urdu
nu ve varlığım korumak içi~ giriş
tiği herhangi bir müsareada dün
)'a efkitrı unıumiyesinin mnhabber 
ti behemehal o vatan mudafileri 
tarafındadır. Bu metanet ve mu
kavemet bir takım yardımların da 
!?elmesini mucip olur. Fransızlana 
dedikleri ııibi: •Sen kendi kendine 
vardım et! Allah da sana yardım e
der.• • Hüeyin Şiilrrii BABAN 
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Yabancı dil imtihanı-1. in g i 1 iz 
na girecek memurlar1 hüt!'mu 

Almanyada petrol tas
fiyeh•nelerine şiddetli 

Tasviri Efkar yuttu-
ruyorum sanıyorsa 

aldanıyor 
Yazan: Ni:uunettin Naz.il 

İşt,, İtalya Yunanistana saldır
ılı. Aca ha Bay V elit buna ne bu
yunular? 

edebıyatı Çöp sandığından 
~~~~---~-------- ne çıkar? 

Yeni tercüme 
Matbua.t alemine, • aman nazar deimesin, _ bir kadın 
m~amr akı.mdır batladı... Romanlar mı y&&mıyorlar? 
Hikayeler mı yazmıyorlar? Tercümeler · 
1 ? H . . k mı yapmıyor. 
ar. epaının aleminden kan damlıyor ilahi 

1 d • ID&fa• • 
nu1 a çıbr çıbr yazıyorlar! 

Pe~·ami Safa, Nizaınctıin Nazif 
daha sonra dünkü Son Tclg-raf'd~ 
Reşat Feyzi çocuk düsürme n {o

cuk diisiirenlerdcn bahis "" şika
yet ettiler. Ben de bugün burada 
ayni mevzuun bir başka <cpbesiu-

Maarif Vekaleti imtihan gün ve 
saatlerini bir tebliğle ilan etti 

ırıiitlan H4in olunur. 

akınlar yapıldı 

Ankara: 28 (A.A.) - Maarif Vekilli
liııden: Devlet ve devlet müesseselerile 
bankalar memurları aylıklarının teadü
lü Aııklundaki 3658 ve 3659 numaralı 
kanunlar dairesinde açılan yabancı dil 
im.tihanlarının teşrinisani 1940 devres.i
DI ifij:rak etmek Oze~, bu husustaki 
Vekiller Heyeti kararına göre, teşrini
ft'Yel ayı içinde müracaatta buJunanla
:r:m. :JUılı imtihan günleri p.şağıdOl gös

tailıni,tir. Aliı.kadarlann muayyen ıün 
'N f&&tlerde imtihan yerlerinde bulun-

Ankara dil, t.arih - co&rafya fakülte-
Çekoalovakyada Skoda ıi
lah fabrikaları bombalandı 

Almanya 
HcırbeDevam 
Kararında 

Göl.beis nutuk ıöyledi 
Viy~na, 28 (A.A.) - D. N. B. a

!ansı !bildiriyor: 
A}manya propaganda nazırı Dr. 

Göbbels dün lbir nutuk söyliyerek 

Alınanvanın harbi istemediğini, 
fakat harbin Almanyaya tahmil e
dildiğini beyan etmiş ve sözlerine 
fÖYle d<:vam etmiştir: 

•Bütün Alananya, İtalya ile bir
lıkte A \Ttrpanın büyük bir kısmı
nı idare etmektedir. İaşeımiz tama
mile lemin edılmiı;tir. Bundan baş
ka ihtiyacı olan iptidai maci.delerin 
lıepııi Alınan-yanın emrindedir. Bol 
siliih ve cephanemiz vardır. 

Dr. Göl:lbels nutkunu bitirinken, 
, •İngiliz plütokrasisi yere serilince

ye kadar Almanyanın mücadeleye 
devam edeceğini. tekrar etmiştir. 

sinde: 
ıs teşrinisani 1940 p:ıuırtesi saat 9 . 28, (A.A.) - (Ankara Radyooıı): 

lngil.iz hava nezaretinin tebliğinde 
Jn~iliz bombardıman tayyareleri
nın A.lınanyada petrol tasfiyeha
nelerile petrol tesisatını bombar
dıman ettikleri bildirilrne-ktedir. 
Bunlar i!kisi Hamburgda olmak ü
zere altı tanedir. 

da ingilizce, 
J 9 teşrini.Ani 194• salı oaııt 9 da 

fransız.ca., 

20 teşrinie,·vel 1940 çarşamba u.at 9 

da almanca. 
İstanbul CniveN:itesinde: 
18 ~rinisani 1940 pau..rtesi 

te bütün dHler. 

1a&t 14 

Japonlar bir 
yolcu tayyaresi 
düşürdüler 

Dört kişi yaralandı 
Çunıking, 28 (A.A.) - Re"1l1i ma

hiyette olan Central Dallı· News 
gazetesi, Yunnan eyaletınde Kun· 
ming civarında cumartesi _günü 
_japon avcı tayyarelerinin Çin-Al
man hava kumpaıı~·asına ait bir 
yolcu taY} aresi diJşürdiıklerini ha
ber ,-ermektedir. Tavyare Çinkin
ge _gitmekle iken Çin hükimıet 
merkezi ü:ı.erin<ie uğradığı .hücum. 
neticesinde geri dönmeğe mecbur 
olmuştur. Dönüş uçuşu esnasında 
9 japon tavyaresinin mitralyöz a
te-ine tutulan tayyarenin pilotu 
meaburen yere in."Diş ve bu esna
da tavyare ateş alımL1; ı-e yanmiş
tır. Mürett.,be.ttan iki Alınan ve 
Xk.i Çinli yaralanımışt>r. Diğer lki 
yokunun sağ ve salim oldukları 
söylenme.kledir. 

f ,,,nsa halkı endişde 
İtalva hükı'.ın:eti şimdiki ihtilaf 

Dıger hedefler mevanında muh
telif mahallerde dok.lar, emtia de
poları. Manş s"hilleri ve 14 tayy a-

• re mevdanı vardır. 
\ Bir t;;;"are fiJ{lSu da Çe-koslo
vakyad~ Skoda sılith fabrikalarına 
muvaffakı\'etli bir taarrJ.Zda bu
lunmuştur. 

a 1 ta 
Ozerinde 

---·---
lngilizlerle İtalyanlar 
arasında hava muha 
rebesi cereyan etti 

lngiliz tayyareleri 
Bingaziye taarruz etti 

. 28, (A.A.) - (Ankara radyosu): 
Ital)'lın resmi tC'bli(!inde Maltaya 
hücımı eden Italyan tay'l"ar~leri i
le lngiliz tayyarclrri arasmda şid
detli bir hava muharebesi olduğu, 
lngiliz tay}'arelcrini~ Bin.gazi ve 
Bingazi ırnınt3'kasında diger ma
hallere Yapt•ğı taarruzla!'da ölen 
ve yaralananlar bulunduğ·ı bildi
rilmektedir. 

Bir 

Liderliğini clcnıhte buynrdukı.n 
Tasviri Etkir tarafından Ol'taya a
tı~ olan bir çok kehanetleri bu 
hadiseıain taınamile ve kikten tek-

i zip etmiş okluğunu kabul etme
mek mümkün müdür? 
•İWya harbe girmiyecektir?• 

buynrmnşlardı, italyamn harbe 
rirdiği görüldü. •İtalyanın Bal
kanlarda arıyaeağı bir menfHt 
yoktur, buyurmuşlardı. 4te İtalya 
lıir koldan Tesa!yaya bir koklan da 
Yunan Makedonyas.ına dalmak ka
rarını vermiş buJunuyor. Demek 
ki İtalyaya bu Balkanlarda harbi 
göze aldıracak bir menfaat vard1r? 

Nedir, ne olabilir bu menfaat? 
Ne olduğunu, ne olabileeeğiai 

anlamak için rok düşünnıqe ihti
yaç yoktur: 

İtalya, Arnavutluğa, bu kartal 
yuvasında bir karga tünetmek için 
ayak basmamıştı. Bu adım röze a
lınm-. uzun bir yürüyüşün besme
lesi~·di. 

Osmanlı İmparatorluğu istanbu
lu ve Boğazları znpteıtikten 50nra 
rahat bir nefes alabilmek için na-

ıııl Arna,•utluğu, Sava ve Tuna 
hanalarını ele ıreçirip ti Viyana
ya kadar dayanmağa mecbur kal
dıysa ,Roma İmparatorluğu da Ar
navutluktaki meV"Ziini elden ka-

1 pekli QDI'aplann bir taJo.. 
lışta örgüsünü çözen ma

nilcii:rlü sivri tırnak, üs!Ubun, - üs
lı'.ıbun demek, biraz fazla oluyor! -
üslfıbun değil, yazının örgüsünü de 
çözdü,, yırttı, parçaladı. 

Ma'1:ıııat alemine, - aman, nazar 
değnıef>in, - bir i<a<hn muharrir a
!ı:ınıdır başladı. Romanlar mı yaz-
1lll(YQrlar? Hikfiyeler mi yazmıyor
lar? Tercümeler mi yapınıyorlar? 
HeJl.'iııin kaleminden kan damlı· 
yor, maşaallah! na.ı;il da çıtır çıtır 
_yazıyorlar! 

·Saikai rekabet. ! le, bu yeni is
tidatlara, gizliden gizliye diş mi 
biliyorımı derı;iniz! Benim gibi, 
kös!~, devrini savmış ihtiyar 
bir muharririn ne haddine! Ben, 
bu •nevşü:küfte zeka. !arın, bu 
•Prekos deha, !arın önünde kema
li hürmet ce m~viyetle eğiliyo-

s Nasıl den bahsedeceğim: 
~:· diyeyım, bazı renkl~i, 
..,.._,., boyalan göninc h 1 Çöp sandığından ne çıkar? 
tittuJm ı e. e ecana Di,1ecebiniz ki: a ısın. .. 
•- Ne delice fikir! - Ne akacak, bir alay süprüntü 
<- Hayır Bi'"~-ı M ı• ı çıkar, Modası geçmiş paçavra •ı-.. ...__,,,, ese " ne k L' ' zaman bir mauve görsen, b ar.. ımon, yumurta kabuğu {ı· 

lıık geçirmeık, çok modernd;~~ kar .. ı;'atlıcan, pırasa çıkar .. lllun-
göze çarpar. ' d":" kağıt parçaları, kokmuş gıe-

•- İyi amma Mrm .. mikler, mısır koçanı, ka\:un, kar-
' ,.._ uyarsam?.. p112: kabu' 1 k··ı·· b •- Ne kadar tunafsın ı Gö la gu, manıra u u. çal. ı • 

!isin. Bir m•ğazadan on ~etr~m~ di mor P~~ası, ~olunmuş t~rnk. hin
pek mauve l(etril Onun .it 1 ' kaz tul lerı, "°fra arhgı keınik
da 'Paketi aç; so~a düş ... = b~~· f balık _kılçıkları ve bazan ülü 
stillenmiş bir güzel pozla düşm .. De~~~'. ~ır akrep çıkar! 
ohnıva dilokat et! Böyle! Wi niha -~~ı~.ız g~yet doğru, çünkii bıı, 

<O!ga, bu dfuıü.şü tasvir etti.. bir ?and !r ç?~ sandıgıdır, lıii)·lesi 
M.>nakyan rahmetli, muhalokalc yeni ve ı~ın ıçınden ~aJ:an~u ~-ep-

ki bundan daha <;"Ok güzel t .. yahut b ıı:_ Y•t .. kıy.metlı tılkı P<,.hı, 
e.ı· rd y · .. ercume ann gumus \"eya altın kak-
. _'.V<J. u. e bız, nankorler, genç- malı bastonu çıkacak d .. 1 F 

lıgıınızde, tJnun selifesi ile alay e- kat iki, üç gün önce eg-ıt :... _a
derdik. Menakyarun atn çıkıyur! zıyordu: Bilmem h gaz~ e er ).•

•- E1ıemııniyeti yok. Asıl te- hangi mahallesindek;8bn~ı .semtın, 
Sır. lı' ·'a tt H "·· d • · · ır çop san-nnn. vı ~ ~ .. rr. U.LC0ö, onun et- ıgının ıçınden. gazete ka- ıtl r 

Raılımet!i Celil Sahir, : .. Kadın- rafmdaki bütün atmosferin neş'e sarılı olarak dipdiri . ı: a ına 
lar olımıwı, Oks\iz kalırdı e•'arım!• dolu olmasını ternin ---' ek t gibi b' k "' nur topu 

' t h k t t ı· . ""ec sure • b' . ır yavruca çıkm"! Vicdanlı 
diye tutturmw;tu. Sahirciğim, ba- e are e e me ısın.. >r ınsanın vollarda <ah· . 

kald d Eli · t d b ' • · ıpsız. aç 
şını ır da lbak. Ka ınlar ol:ma- crım gan e ~ante, ayaklarım men e ur ve uyuzlar içind .... ' 
sa, gazete sütunları öksüz !<alacak! bute bute, dün gece baloda danse nen bir kedi l·avrusunu atınıe •.urku-

tt. . f ik d • ya ı-Aıbdülha:k Hamit: •Bir milletin e ı ısem tre an e! yama un bu çöp sandığına d.i d" . 
ni'svanı., derecei terakkisinin miza- ·Actk renk esvaplar gi)findim ve nur topu gibi bir insan ,.:Vr1:~ 
nıdır, derni.şti. Şairi azama inanır- ve saçlarıma lrnrdeta koydum. A- sunu nasıl atnbiliyorlar araba• 
sıom, oderecei terwkkimiz. tehl1ke- vak sesleri işittiiıim zaman, karşı- Osman Cemal KAYGIL. I 
de. tnanma:zsam, dBhii azama hür- 'aaruya koştum ve onu kollarımla 
metsi:zl!k olur. ...ardım .• 

Zaten bir işin içine kadın par- •A\'ak sesleri, duyunca Jrosuvor. 
mağı girdi ırni, insan, şaşkına dö- •Ü• ndan başkası i?E'lıın~ oıa;,,az 
nüyor. mı:· .onu.n ava.k seslerini tanıdı~ı

Uzatrnıyalıım lakırdıyı. Size, bir nı ikı kelime ile anlatma.le k.ifidir 
yeni tercüme dehası takdim ede- Bu, tuluat sahnesi kolposu. Aktör: 

Yeni Avuıtralya 
kabinesi 

cekim. perde aç;lınca sahnede, valnız ba-
tırmomak için mutlaka Vardar n d ı •Tan. ~azetesinde •Circe. adlı. sına o asarak SÖYIC"nir: 

.Melbourn_c. 28 (A.A.) _ Ba.we
kalct!e muoafaa koor<lirıas:yonu ve 
ıstilıi:ıarat nezaretlerini Menzics'
nin uhdesinde bulunduran ve ye
nı U.Şkil edılen lıa1ıine ilan edilmiş
tır. Yeni ~<l'binedc baz, nezaretler
de_ deı;;işiltliık yırpı]mas1 icap et
mıştır. 

Saı·a bo,·larını, Tesall·ayı ve Ro- İtalyancadan tercüme bir roman - C<>k 61"\'. çok 'ey! Hiıliı Alber 
doplarm cenuba ve ~imale bakan tefrika edilivor. Mütercirnesini de gelmedi. Saat de altıa geluor! On 
yamarlarını ele ıeçirmeji"e medıur- ta:kdim edeyim mi? Yepyen~ bu- sene var ki kendisini görmedim! 
dur. ğusu üstünde bir imza: Rüveyde Ne o! Dısarda bir aı-ak sesi var! 

Geçirebilecek mi? Sinanoğ!u. Mutlaka kendisi olmalı! Fazla üs-
Bay Veli!, altı ay ön<e, bize bu Maalesef başından başlıyama- tünde durmağa gelmez, bir kaç sa-

İtalı anın pek muazzam bir askeri dı:ın, on birinci tefrika elime geç- tır alalım: 
ti; biraz, beraber <>kuyalım ;mı? İs- •- Ne var? dedi. Başında ne 

kudret olusundan bahsedi~ordu. tifade ederiz. havalar esıvor? Bar garsonların 
Biz o zaman bunun aksini iddia et- •- Sevgili Mariya! O kadar benziyorsun•, a 
mekle bir hakikati ifade elmiş ol- · k s B 

gençsın i... eni mes'ut gömıck ar garsonları acr·k renk esnp-
dui"lıınuza inanıiorduk. Bugün de iste'.dim. Doğruvu söylediğini his- ı l~r mı givinirler? Başlarına kurdc
a~ ni hııaatte~· iz. Acaba BaI Veli! settım. la mı takarlar? •Basında ne hava-
"''ki kanaatinde ısrar etmekte mi- •- Evet... Sen div<ır<lun ki, onu !ar esh·or•. Vufet dö !iı lüıı! Meh-
dir?. tekrar teshir için... tap edoorsunuz? 

Sanmamak isteriz. Zira insanın ·Düşünceli kaldı. •Günes suaı olmab, ·Rökoko 

United Australia partisile Uni
t~ <;:ountry partisinin müzahere
t':"e ıst_ınad eden yeni kabinede iş
çı ı:ıartısı teınsıl edilrn"1Ylektedir. 

Eden Mıcır Başvekili 
ile gorüştü 

Bulgarlar hava 
akınına karşı 

tedbir alıyorlar 

lngiliz 
Transatlantiği 

bir an gaflete tutnlınası mümkün- <- Bir çok meto<llar ı·ar. Ç-:.k metod•, neler 'ok! Blr tefrikaya 
Bir infilak neticesinde dür. Fakat bir gafletin altı ay de- muilıabbetli olmayı tecrübe ettin bu kadar saçır.a nasıl sıJuştırılmış 

n<lra: 28 IA.A.J - Fransa ile ı 
Almanya arasında le$riki mesaiye 
dair vukubulan anlasmanın melni 
hakkında Visi'de henüz hici>ir şey 
r>e$'edilımerniştir. Bu anlaşmanın 
esas sebebini. B. Llvalin Alman
va ve İtalyaı·a pek zfrade müte
ırna"'1 olmasında aramak icap e-
der. • Geceleri ı~ıklar sönecek 

Vi.; hü'kıbneti aldıib l<ar3'1'lar 
Sot;,a: 28 (A,A.) _ Harbin bqladı- ha!kıkında kat'i bir ketumiyet l?OO-

,·amt in~anı hayrete düşürür. Aca- mi?s hayranım! 
batb 100 ki~İ bc-ğuJdu ha İlah-anın Yunanistana tecavü- Bu tereün:eden ~la<:ağm parca- Son olarak su satırları da nak-

zü, neden bana bay V<"lidin altı ay ların kar.şılı,R"ını m.~saade!11zle, ba- Jetmf.:ktl'n ·kendimi alamıyacağım: 

. Kahire, 28 (A.A.) - İn4:iJi'l tıar
br~e nazırı Eden, Mısırda İ~iliz 
mudafaa şefleri ve Mısır devlet a
d~mlarile görüşmelerine devaan et
mektedir. 

Eden dün akşam refakatinde İn
f!iliz büyük elçisi olduğu ha ide Mı
sır başvekili Hasan Sıtkı Pa.';avı zi-

termeekte old " · · F lındıın~ri ilk defa olarak bütün Bulp- ... ..:a .. bir k u u ırın, ransada 
w..-~ arasızlık kinde bulu-

"8taııda bttva teblilcesuıe karıı kat1 led.. nan halk fevk.aliıde endi.se hi...et-
bir ahnınaaı cmrcdl!miftir. Gec*ri ııık me.ktedir. . 
lamı laınamue mdUrlilmüş bulunması- Fransanın eski müttefihl İM:il-
ıu lenin etmek için, llalk !hım ıecln 

todbu-ıenıı h<;ıaini almakla millW!eftir. 

Geıec..ıı: hafta Buııarut.ancıa hava lehli· 
kelerine karıı korunma kur.ılan açıla
oaı.tır. Muhtemel tclılilte tıaretleri kill-

tere aleyhine Almanya ile te.riki 
mesaiyi kabul e<)ebilrnesi fikri A
rneroca el!kiırı umwniyesinı bü
-.,ük bir havrete düsürmüstü:. 

Karar bildirilecekmiş 
fakat ne vakit? 

28, (A.A.) - (An-kara radyosu): 1._, fi .. h zı yavan avam._ nukte __ lerı_, vardır, .. •oı~a beni, b•~dan "adar 
İ~..nııer • aJc 1 c\·ve eu•ga etını atırlattr da, a~.~ni li:., '-(.... ~ • .,.~ e resmı m · am arı, hava on.Jarla verecc1?ım. Çunku, kale- aözden ıı~irnrek·. 
ta uz! ·d tarihte ayni gafleti -:istermiş olan "' ~"" .. -

arr arı ve gemı c vu.rı.ua gelen mıım du_ruyor. - Olmaz şev! dedi·, bu hı'zme-
bır. inf"J"· t ' · d ~- ! diğer bazı kalemleri hatırlatmadı". B .....ı. !od! ı"" ne ıcesın e """'"pıe>S o •- ır ,_vn me ar __ var, Ço'k_ te kendini verecek ıkimsenı'n bu-
B ·ı · t tl · · - · · b ı Bunun scbtbini Tas,·iri t:fkitr h bb ı ,_ rı aın raıısa antıgının at ığını mu a; E't ı omııavı tecrube ettın hınımaması inanılır se.u deaı·Jdır· .> 
bil~'- · ı · ı , . d bu tahrir he)-·

0

eti. aziz dostum Muhar- ·? .r ,.. 
u.uıuıe>< c..:.ıır er. 'apur a - mı . • Muharrir, •seni sevecek bir er-

lunan 643 k~ideıı 518 kişi kurtarıl- rem Feui TogaJ·ın dünkü yazısın- Buna verilece-k Cl"\'aP. şudur: - kek bulun:ına.ması şaşılacak şey!. 
1 

m~tır. _Bunların a.rasında bil'nassa 1 da bulabilir. •Fransa n )eni ni- Manjeı'U lö dondurma? demek isteımi.ş olac:ı.k herhalde! 
asJ<er aılelerı vardır. ""!"• başlıgını taşıı-an dünkü •Si- - No Mösı·ö karnım! * 

---o-- · · 1 · · 44 45 46 • Okıınıağa devam eclelim: $aıka tarafı, bitti. <Tan. nibi a-
Kahirede ilk g" d" ~ası ıazıJe • ının ' ve n<ı Oh t • dı Jı b. " ' 8.00 Pl'Ol?ram, 8.03 M;'·''-.· Hafif 

1
• un uz >alırlarında Muharrem Feyzi şöy- •- · eve · iri ~ ır ııazetenin sütunlarına """"" 

a armı J I b" 'd b 1 .__ E. o? • bövle saçmalar yar~ır mı? P;""l!r•m <.P.l.), 8.15 Aians haberle-
. e ır prt>\'li~·ance a u unu)·or: C k ld -< r• 8 30 M ik H 

•- anı sı ' ı. Halil Lı'.ıtfi, ucu:ııdur, badihava<lır, ~ · uz : afif nroırram (Pl.) 

yaret etmiştir. ·· 

29 1 nci T e~rin s.11 

.. çanları w cıı.ıı.avv diıdilklen tara
lılıdan yerılecddir. Lorıdra: 28 IA.A.) - Vişiden 

verilçn bir hllbere eöre, B. Lava! 
bu <TÜJı Nazırlar :Meclisinin icti
n\3!ndııD 8"nra Vı<ıiden me--hul 
bir --ere hareket edecektir. 

Katııre: 28 (A.A.) - Kahiree ·Şimdilik bu shasi "" iktısadi •- Mai!rur ve lakayıt olmayı diye ne bulsa alır. Ucuzluk, badilia- 8.~ Ev kadını. Yemek listeı;i , 9.00 
dün_ ilk _dda ol_arak. !!Ünduz. ha\a sistem (rnni mihı·erin ıniıhut ye- tecrülbe ettin mi? va, onun ııözlerini karartır. Ayıp- M'LIZık: Halk türküleri ve ovun ha-
tehhlesı ;•areti \·erilmiştir. Fakat ni nizamı) RuHa hariç biitün Av- .__ Oh. evet. lanmaz. hastalıık! Peıki, Zekeriya- vaları (Pl.), 9.J<l Konuşma: Mılli 

' 
Tuna komisyonu 

içtimaı 
28, (A.A.) - (~ara radytaı); 
'I\ına kxmtisyonunda bulunacak 

flo..rvet lıey'eti azasından biri &ıf-
1aya gelmiştir. Ya'kında BüJı:reııe 
nı.,.,..ktir. 

B. Liv alin Raci voda bir nu tui< 
vererek Fransız hükı'.ımeti tara
bndan alınan kararları bildireceei 
haber verilmekte ise de nutkun 
han«' tarih ve saatte verileceei 
belli ck~iklli'. 

NO TLA R 
y i i it 

Seliinil 

Nanemolla ile konuşnyoz
dnk da: 

- Seliınik'e •kahpe Selinik• 
tlerlerdi. Hatırlar mısın?. 

Diye benden sordu. 
- Üstat kahpe mi, yiğit mi 

bu delaki ı:eçjtte belli ola
ftk ... 
tt!;'vabıw vererek il.ive et-

- Herhalde yii1t1iiini is
'8t edecek. 

Ava giden 

ov/anır 

. ~n Telgraf' da okudum. 
~ışlıdc bir zat kuş avına çık· 

Ga"'ış, fakat, kendisi av!~ 
zete buna: 

--: Ava ('ikan av1a111P! .• 
Dıyor. Nanemo\laya baba 

verdim de: 
- Yunanlstana saldının t

blya da lıöyle ola<ak aaJilıa-
Dedi. • 

Çıngar 

,ılıartmalı 

Nanemolla benden ..,rda: 
_ Çını;:ar çıkartmak n.eye 

ilerler bilir misin?. 
- Bilirim amma lıir de sen 

aövle bakalım?. 
Dedim. Gülerek: 
- Bildiğin gibi deiil, Yu· 

nan çetelerinin Amavutlu,P 
tlıarnız (!) etmesine... derla! 

Cevabını verdi, 
Bu günün 

lr ü.ç Ü lr le r i 

Nanemolla; 
- Gayda, Ynna.ııistan hak

kında •küçük millet, küçök 
tleTlet. tabirini ~! .. 

Diye haber verdim. Üstat, 
Chıdağını büktü: 

- Bugünün küçllkleri yan
ımı büyükleridir. Belki, Slıi
yor Gaydanın içine doğnw.ş
tur-.. 

Cevalıını verdi. . 
A. ŞEK~ 

hıç bır hadıse ııku bulmamıı;tı · . · . . v o ,.._ bank ı 
Habetiatan hududunda. r1 ~pa ve Afrıkada tatbık edılecek- •- ı-. o. cı"uu, sen de rni hastalandın•, acı ıf?unız, 9.40 Müzik. Karı-

ır •-'Farkına varmadı. Mahmut Yeaari 'ık program, 10.10 Konuşma: Oım-
bir çarpıtma Ô halde? ~ İs~er>k olmayı tecrübe ettin hurıvet reiiminde dahili idarenin 

Nairobi: 21! (A.A.) _ Dün bura- •Hazırlanalım• mı demek isf'i- mı? B mahalli idareler manzumE'!>indc vÜ 
<la ne<redilen bir tebliğe l!Öre. a- )Orlar? •Tereddüt ettim; nihayet: - ayr•m nemazı cudc gelen inkişaflar, 10.30 Miıllk; 
detce faik İtalyan kuı"•etkri Ha- Yok.<~ Türki~·enin de bir A ru- Aım•- Zfai:knned.e;~ et~·et, dedim. An v-ıı _. Mesıre ve <ıyun havaları, 10.50 Ko-
besi ta h d ld . . ma rını ız..,, c . • ı:....ı la&I nu.sma Bed bi .. _s n u ud•;nda Rodolphe ırö- pa deı !eti o uj!pnu bılmıyecek Bu ne biçim konuşmadır Alla- d<rıt•lıırt s. D. ıı. D. : en ter 'vesi ve ~cndık 
!unun doihı bölıtesinde bir İnı!iliz ka.da_ r co,l:rafya ve siyasa cahili 1 hım! ' 38 e 63 t~tı, 11.10 Marslar ('Pi.), 11.30 
tav·-esı"ne hu"cum ım· ti d ı 1 42 Müzik: Mı"llı" ovun \"C Z"I bek ~.a"a-·~ e Ls r. mı ır er.. 1 ..._ Biliyor musun, bazı erl<e-k- 37 e 55 ' ,, • 
~ısDürüşrn. ana avır zayiat verdiril- Yahut, ItalJanın, bay Yelit tara- lere karşı ... Yani sıhhatli ve nor- 38 e 61 ı 45 !arı. 12.00 Müzik: Üı·ertürler (Pi.), 
= 

9 5
• 1 4.9 12.15 Büyü:k Millet Mcclisınden 

İDPilizler lric; bir :zayiat verme- hnlddan aldtı av döncc iddia edilmiş mt a~ kadındkan iğrelnenlere karşı is- !: • ı 64 naklen nesrivat, l3.3Q Aiaııs habor-
mi$lerdir. o uitu errre e muazzam bir erı2!1l1 rnı.r errune surette oluyor. 7 Ol ı 54 !eri, l3.50 Müzik: Hafif program, 
, Ruzvelt uzun bir harp kudreti ibraz edebileceğine, Tabii e<tetik i'terizıne malik ol- 42 7 Ol 2 °" (Pi.), l4.45 Gecit töreni, 16.:ıeı Ka

Serefefendi sokağında hiıla inanıl- mak, pliıstiık hatları itmek icap e- •••••••••••••lll Panıs. 18.00 Pro,ıırarn, 18.03 Cum-
ırörüıme yapb makta mıdır? der.. ' Bü"tiln Maan·f ~•-.. -, =-t- '--· · t b · k ~··~·~ v .. ~ u·urlYe anamı pıyan osunun (·e-

Vaşin,gton: 28 (A.A.) - Ruzelt Vakur ve milli~·etperHr bir mu- ...!. Jö manje ön ejipt, il re.ıte men1...,,, ŞiDDETLE MUHTAÇ kilısı. 18.40 Konusrna: Cocuk esir-
dlin Amerikanın ondra büvü elçi- hatap bu sualleri cenpsız ve izah- dan ma Bo6for, öhö! jö di. öllıö! iö- OLDUKLARI BİR ESER (!eme kurumunun CwnhurivN dtv • 
si Kennedy'yi kabul ederek uzun, sız bırakamaz. di, fis dö şiyen ne 'P" sorti! rindek.~ faalıve.tı, 19.00 Cocuk saati: 
bir ~irüsmede bulunmuştur. ( Nizamettin Naz.il Başka, ne diyeyim? KUltUr Düsturu 1

', Karagoz_'. . 19.30 Ajans ha-bt-rleri, 
·Olga, bas parmağı ile havada ı 19.50 Muzik: Radyo küme henti 

bir re8$am gibi. bir ekil çizdi.o 16711 SAYFA_ FİATİ 3 lira · 20.15 Radyo gazetesi, 2()_45 Temı,iİ 
Bu, ne demek? •Ha\'3da. olduık- 21.30 Konu$1lla · Yurdumu C 

tan sonra, ressam obnıyanlar da SAT!Ş YERi: h~yet devrindeki sai!lıkz': 1~~ bir -ressam, giıbi bir şe'ki! çizebi- İotaobulda: R"imliay ... ıı,.a,,_ 1 maı vardıım isleri, 2ı.50 Müzik: 
lirler. Acaba. aslında •ressam tav- Bafıııda: Maarif memuru Bedri Radvo sa_Ion orkestrası. 22_

30 
Aı'ans 

rı ile. mi demek iste-mis? h '-- J 
· Edis. ı · a,.,,r erı, 22.50 Müzik·. Dan'. mt·ı·,,..· •- Meselii, sen parfümlere na- (Pi ) _, 

dir ve acai:p parfümlere bo'"•~alı- l!ı · · 23.25 Yarınki pr01?ram. 
"'~ 23.30 Kapanıs. 

Vak'aların titrettiği. .. Cana ,·arların korkunc vak'aları .. 

' 

en müthiş rolleri o~·nılan: 

B 
Baş 

o 
Rollerde: Daima 

R 1 S K A R 

~mıuuıınou ŞEKER BAYRAMJNDA NEFfs BİR TtiB.K FİLMİ GÖRECEKSİNİZ.<tlllllflffR/1111111118 

:AKASYA PALAS 
i; Da) anıl~aı derecede komik sahnelerle dolu HARİKULADE ko medi Baş Rollerde: 

; HAZIM-VASFi.CAHiDE 
L o F 

Şimdiye kadar Ç<>virdiği 

YAR 1 N 
fı!mle rin en müthişi ve en heyecanlısL 

Matlnelerden itibaren 

,~ SAIT - PERiHAN - NECDET - KARAKAŞ. ELEFTERIYA. REFiK • KADRİ 

A L K A z A 
R i;: Perşembe aksamı 1 p E K ve s A R A y sinemalarında;;; 
--•ı\ınnıD·BU Film Bayramda lzMiRDE E L HA M R A Sinemasında il Sinemaı;wda B A Ş L 1 Y O R . Tel: 42562 



SAYFA 4 I KD&• i-·= ...... lı;ş..-iiir 
Cumhuriyetin kurucusu ve koru~gün Bütün Milletin'. 

yucusu Kahraman Tiirk Ordusu Öz Bayramıdı!'! 
Yozbinlerce şeftıdın temiz kanıj, 
yüzbinlerce dul ve yetimin gözyaşı 
pahasına kazanılan cümhuriyet 
bizimdir, bizim öz malımızdır. 

''Türk ordusunun kudretini yal
nız amali erbaa hesaplarile tayin 
etmiye çalışanlar çok aldanırlar,, 
Romanyanın işgalile Balkanlar karıştığı ve muharip taraflardan 
birinin ötekine taarruz edebilmek için Türkiyeden geçmek iste· 
diği rivayetleri - Belki bir de iıkandil ve sondaj kabilinden -
ortaya atıldığızamaa, Türkiye matbuatıadaa tek bir ses yükseldi: 

- Hayır, Türkiyeden geçilmez. Bu yolun 

üstünde iki vardır! .. milyon •• sungu -
Bu ses, Türk milletinin gür sesi idi ve Türkiyenin se· 
sini yükselten kuvvet de, Türk ordusunun varhğı idi. 

(YAZAN: ABiDiN D.AVERJ 

ı · 

- . 
Türk ordusunım tmı. IWırmılan bir bçı. .. 

1 Yazan : S a fa a d d i n K a r an a k ç ı 1 
On ııekiz ~ b1a, OD sıııkiz mil1'Qa C1 ol:m Jturluıu, "8Vafl, hü.k!immzıı. 

kalp, buclln •ynl h4:J'ecım ve tahndlde ~ ft muUalt idaıuinden, din ve dla. 

ba7r&m yeıpı;yor. M.erlçten Dicle ""Fıra.. ya işlerinin birbiriDe W- om.
ta, orada.o. ti Çonı.h SU)'W>a kadar l>il- dan, içtimai sınıflar arasmdalti ~ 
ttın bir memleket. yekpare bir nıh cıbl ! siz fıırktaıı, millkl idareni,. ~ 
l17Di ~ için bo.yramda... • Bu bayram, den ve metDlelaotin düşm~ onluları ta
bdtün diaer bayramlardan farklıdır. Bu ı ra!mdao liPI edilmiş olmMından dolo 
gün, CQmlıuıiyet l>ayraaudır, bütün ınil. muştur. 

1 
Jetin öt bayramıdır. 

Cümhtniyet, bizhn için yalnız bir lıü- Düny.,.-i bqrellett veren hımpşe*.m-
kO.met &ekli olarak kalsaydı. buııüıll! bel le dolu Başlrumandıınlıt ~beolıııl 
Jd de bu kadar tezahilr w ht:JE<llllla müleolap varılan Kurtuluf ıı:derindla 
'kutlulamazdık. Fakat Cümlıuri)'et bizim ııom:a, müstebit ft bhhar bU h~ 

~ --.ı w.,._ bdar, A 1' nm ._.. ~- ·· al '"""n ,...- e~ icin yalnız bir hü.lalmet şek..li dejildir. dan indirip yerine ayni ruh ,.e ~ - ·-h·'esl ciW l>lr k1ITnı - ti- O, 1'a = ..ı.."'7'1 - - •I- BIWCıı Cürohuriyet, k•llmmin tam ml- birini ikame etmekıe, İnönii.n<k, .;..-... 
- OŞUIJlm da biiTük teıılr! n.nlı. Yalı:· -· elind<> art.k ıGwrl> ınfıKm& Uya- maaile bir melrt.eı>, butün sümulile bir yada "' Dumlupıııarda dötO.leıı k·l-
sa, 0 da !l mari 191S de bö71ilı: Almaa luı4 t== 1 olu. mabdlri ııllihlaıü a- akide ve mistik Jı:uvveUerile bir mez. ve hAdiselerlıı ;reni loapl·-~ 
ı--nısw..ıa fena bir -fli~ uira- '- nnim-..a .,..._. Wr - bl- bepttr bizim içm. Türk cemiyetini bir müsbet ve yerinde bir if ~ .,._. 
mlJf; !ol<at lceodln.I t.ı>Jay-ı. kadar bil. ••·• Sllihlar rlbi ...ı.n lnıl'anen. hamlede muasır medeniyeUer ınrasına dıl<. ı 

yü.k bir maneYi lt~net cöolermlf*I. Harp 1ar ı1a >•ıUDda. Sö,..._ ılile kolay.· yükselten. onu batıl bura.lelerden; köh- İlk Büyük Millet -- JtııruWııo
-ı... soıı.ra. ln&ills orousımda da. iZ J'll aüren ı.. ceploe "' rıefer ILl.:rııô., ne telaklti ve AdeUerden kurtaran, ııu- ıtu tarihten Cilmburtyetin illD ~ 

güne kadar vazJ:!e c6ren hO\ft=stl Z:.. 

miziıı MecU. karrwnda mes'ul bir n.QııL. 
bet bültdmeti oldukları mal6mdur. 1/, 
5/336 tarihli ve 3 sayılı kanuna canı. ı:r. 
Unı HarbiJ'ei Umumiye i1leri ele clıllıli 

m kiiçiik mücodete için bir damla lıaa or ,.. sııııar, ber -erde bler blnolt- ra hakikate kavuştur.ın bir mezhep! ... 
ıılnlma& anuu k~; o kadar iti, ...,ıı. Vileııller, :rualarla cldlk d<:tlk ol- Cemiyeti, doğan, yaşayan ve ölen uz. 
mecburi askttlllı: hemen Ilı'• edildi ve JJWflu. Baslıı ıbkl&rclaıı cehennemi çöl- YiyeUere benzeten içl.imaiyatçılar pelı: al 
onla claiıhlılı. Tiiıt< onı.-, bqltwn. lere ddabtta rldlı> remwı.iııı, _.ı... daıımaıruslardır. Filhakika cemiyetler de 
daıum solt ve idare - Almanlarıa lçind'O ,,.tıp k&lkmanııo, yan aç bit bal- doğar ve ya:;ar. Ancak onların ölümü İll
oe-ridle, yalıuo Türi; cepbeiet'iode deill; de her tirlü oeltt meşakkatleri icbıole sanınkiııe benzemM. Siyasi vah<Ht, ıs
Galle;ra, Ma.kedon:ra ve Romanya ceıo- :npranm&run sıhhal üreriııdelı.1 $esir- tiklılliııl kaybetse de onda meknuz mil11 olmak üz..,... devlet umuru, Büyük: ıu
beıertııde de bütün JaıvnUnl sarf ve lerl, bütün rislen!e ok11Duyotdu. O ruh yaşar. Ferdin hayatı lan! cemiyetin !et Meclisi tara!ıDdan eksfti;reti JDQLJa. 

tıra.t etiUdea ve dört sene bir cok ran..
1 
ır:abrama.n.l* ıiinlerbUa kollardaki 7a.ra hayatı ebedtclir. Cemiyetteki

1 

bu ebedi
bl:retl.tt ve bea mafl&biyetler g'Ôlılük- alimetlerinl ve ı;ehrelerdelll dulıı çis- yet vası! ve sırrmdan dolayıdır, ki iatl
tea sonra. nihayet muU-e:fiklerinia blrl. cile.rinl. bili. rörüyonunu. O kırmısı 1.Alardan sonra asırlar geç. bile si,rast 
biri pql Slra çi;kmtwl ve bilhassa Bul- ,...;üerle ba clzg!!Mi eıı bilyölı; hür- birlikler tekrar doğar. Basü badelmevt 

ka ile seçilen on bir meb'w tarafıııdıııt 
tedvir edilmekte idı. Ayni Meclis lı:ı

ett.W 20/12/327 tarihli ve 8S sayılı -.. 
kill\ı esasiye kanunu ile Türk ~ 

l'ıristaum 7ıkıl.m&sı üzerine boş ka.lan metle selimla7ınıı... Çünkü on.larJ J"lll1 w-rına mazhar olurlar. 
··t~r••• ·• rd •-•·-b-'· •--• · ı ı tinin yeni ihtiyaçları karıısmda ilk.-mu ~ ~u pra o usonnn ~ ~ lçbı dökülen ~arın, od<ilea m b,,.. •- İnsan tarihini tetkik edecek olursak, bet adımı a~. hAkimiJ'etlıı bili loopo 

:rürümeie boşlamasuıı mütcaJap, arlık rilı belll blroer ıtad<SUlr. kuvvet ve hızlarmı muhtelif kaynaklar. 
yalnız başına harbe devam lmkiıu lt&I- Ordumus, mlicadeteden slli.hça, teçlıl. •dan alan bir çok bükürnet şekilleri gö
""1dıi'ı için, mutareke lı>temittı. Fakal nlfa, mahc_,, fakir, """'l!Mpı daiı· riirü.z. Bunları mutlak monar:l, ol!ıarıi 
bu mid:a.rekenin aldıit tekil üzerine, 7•- nıık, bedenen yorıun cıknuştı. Atrn.a ve demokra.sJ. olmak üzere üç grupa a-

dil :;art millette olduıtuna hl!'tiln ~ 
ilin etmişti. ı 

İlk Teşkilatı Esasiye kanunumuza _., 
re, millet namına bAl<lmi;retl ıca:rn-l kanda söylediğimiz cibl, lekru sililıa nıh ve iman ba.!umıo.daıı .,..ı..ıı. ~·- yırabilir ve bu tasnife antidemokratik 

sarıldı ve 11 iklndt.eşriıı 19%2 tarihin- oe iman kuVTdlle hsaıvhtt zafer, o- birlikler olan totalit.erlerle ~çl bAkiınl- ve şart.sız elinde tutan B{jyl!k YDld ' 

~ 
de Mudanya mıilarek"5i lımılaruııcaya nun, mou>eViy1'1ını büsbütün cell<J<Ştlr- . yetini iddia ve il!n eden Sovyetleri de Meclisi, hüldlmetin !nk.isam eltili d......ı.. 
ve ::\lu:ndrGI! müla.rekesinl de, Sen idam. ml:ştl. 'il.ive cdebliriz. ri kanunu mahsusu mucibince seç:mll 
ksrarıameslrıl de filen ııart"4ymcaya Çümh~et reJlmlnin \·uifest, bu ma- • . . . 

1 

Bır cemlyetın mevcut mo-.--.-.ı_.; te oldu,iu vekiller va.sıtasile idatt, iera11m 
k&daı', harbe ılevam etti. 1918 den bu ••" .. -"•·~" ı··~·aıı: k!d ksf. ~~~ n~v...,--. "~ ..-w.u ' es · m, e tak.1 • Ad Ueri · hAd. l ....... _ 
tarihe kadar, 191<& _ 18 harbinin ı-aJlp len s.llAh, teçhlıat ve m.alxemeyl yenile· it1 ve ~ . yenı ıse er .......... ı- suaat hakkında vekillere veçhe tayin ,. 
ve mailüpları arasında, ha.rbtn son 9e- IDH:, ı.c.kilıi.tı mod~m bi.r fek:le &O'kmak, sında o cenuyetı sevk ve idare edemez. lüzum gördüğü hallerde bmüan tebdil 
nesJnde mtlcadelt-ye rirmiş ,.e pek az blnbtr mubare~ şeWL ve ınalül dt4en olur. Cemiyet arasında, 7en~ dojru. ~erdi. Ayol kanunun fldnci madden.. 

' :uıylat vermİ4 olan Yunan ordusn mös- kalırtlman subtır kadrolannm boııhrkJa. certT-1nlar, e<kiyi muhafaza için bir la• ne oazııran icra ve t~ır! kuvvetim BG-

~ lesna olmak üzere, ~·öz;işmefe evı.m e- nnı duldıırmM. ı..aca Iıarbicı d....ıen- kım altsüllınıeller boşl r. Cemiyet, yeni :rük Millet Mecfüıinde temerküz ve ı.. 
den başka hiçbir onlu, > ol<tur; Tl!mler. ..e leerubel...me röre yeni bir orıla vli- doğan Mdiseler, icaplar karşısında sey- celli etmekte idi. Maddelerin bu hiildlm. 
den b3JJka l'al:iplerfıı lradesbJe bo7mı rud.e cetirmdttJ. rini tanzim ve ıdame edebilmek için mo- leri hukuk kaide ve prensipleri ve ~ 
eiuıi:rem hiçbir mUJet olınad>tı clbl. Cümharb..t re.ilmi. boa Tazife<ıiai ella- dem müesseselere, yeni ve zinde telak- simi kuva nazariyesile tearuz haliadıl 

• 
Türk asker doğar, asker bü yür, asker ölilr! Kahramanlık Tik kiln değİ$llll!Z vasfıdır. 

Bu:ını '11 yaşına rtttıı (ft>Ç ~· U le.mmu ıns le, Bıi7tlt .HllU Şef 
Cumburiyethdn temtJI, kahramacl 'tiu'k bm.ei İnönöııiin k•mmihiı Loma aııle-
ordusunun kaza.ndı.iı zaferle.rio. U:ıe.rlno rinde.a soııra Tiirlt onlma tıb- kwa-
&lıldıiı clbl, bu ı.e-ıın listıiDde m.a e- na ltoydıı. Bu ord• Itll - Itz3 e lta-
dilf'n cenç devletin koruyucw,"U da rene dar ız 7al dalma seferber. uı.. cep-

kahnnıa.n Türk ordusudur, Turk ordu- hede, da.lıaa Ya&lte b&tında, 4ailllı& i .. 
_.,o, 1'Ur'k m.illt'tinin ta kendbidlr. Türk tümle kucak k:uca.fa. iclL Göisüm-üwü: ıe! 

tti ve l'ürk . ubayı. biri bu mlllel.ln halk re gere sö\leyeblllrb ti böyle nım bit 
taba.ka.l:ırını, öt.ek.l mü.o.evvcr mufla.rmı imtihana dlinyanı.n hiçbir~ taham .. 
t.ıtuı,,.U eder. Yurdu ve .bltiklill, 1erd Ye möl edeme2i. Niielda edtt'.!C"'•P:Jr. Tu 
nanı~ıı mufuüau. etnı.ek 1ırl l'dloce:, j taze kaVTeUerle, ~peıden tım&ia kadar 
Tw·k millctl, b11tun varhğiJe ay:ı.klaoııa.- / miisıeUi.h ve müoehhez ol.anık hlıl'be d• 
r.ık Türk ordu,u olur. Der eli silih tu.- roo karnı tok, sıriı pek ordula.rm m.af .. 
tan Tlırk. er. erb:ı!f, subaydır; her Türk 16p ve ıaJ.ip hiçbiri, mütareke imnhn-
C:t>lıı;ü bir s-lperdir. &kian IOIM'a, harbe devam a 1'-
Bu~an, Anupayı kaaıp kavıınuı harp tir. 

k ırg~ı karfı.5ında .. a.kin, emin, müs- Mareş.alimiz FeVz1 Çakmak 1919 yıl~ Büyük H31")t biUlit za-
t..erih Vt" mes'ud ya'}ayabil'.yorsak, Türk de silihmı elinden bıra.ka.rak evine dö· man, Carlar devletbıJo DJ'1&12: onlusu 
ordusu hndutlarda, •ıinı:ü takınııı bek- n<n Türk, a..ıterl, 1919 mayısındA, hmı- çoktan çökmiittü; Bu1DU' ordusu. bit 
Jf'dlii. \'aıjff! ba ında oldnğ'u içlndir. rin iş1"a.lile beraber tekrar slliha sa.n.1- yıl sonra cinlli1 h&rpt.e, döri ınüttırfikin 

On yedi :ra.,.ını biitren Türkiye Cü.m- dı; çoluğu.na., çocuiuna doymadan, yor- hepsinden evvel teıslhn otm~ Avus ... 
t:urfyct.inln başardıi"ı büyük işler ara- cuniutunu dinlendirmeden, bir rahat iur7a - l\facar ordusu tnhilil bal.hııde 

su:.d:t, hl"mt'n hemf"D Yetti ba$bn ku- nefes almadan gene vazife başına, dÜf- idi; Alman onlu.R,. flleıı Bq.kuınM)dpnı 
r mWf olan Türk ordu:-.u da vardır. Sul- man karşısına, ölüm cephes.lne kOl)to. olan Lodenıdorff'u.n kabul ve itin.f eW. .. 
Uıı llamit deninde. bu ordu çok ihmal 1 Silahı yoklu; ceplıa.nesl yoktu; na.kil n- il &lbl dah& 9 afustcıs 1911 ele, nuılı:ad
ed.!mit:ti; taJfnı vr. trrblye, kıt'aların sıtuı yoktu. Çanakkal~de. dÜJQ'a.nm en dera.tınm wterine kara aiinünil 71l.C11Dt 
toplu 0J3ra!< buloni!a~u merkttlf'rde, modern. ve mükemmel sil~ 1carp tı. Galipler 1arafUlıd.:I.. Fraıtıaas ordusu, 

1 
kıc.l:l mcıydan!annd;ı. yaıH.la.n y:ına."!tk nl. koyduju cs.lue ve sü.nrü> sündm.de ,.aı__ daha 1917 de vukubula.n isJ'aıtlarla harp 

,... u1r.t:3 ha.r:kı tıerdtn ve resmi ı-rçU YÜ· ru.ı. slııesl kalntutı; Türkün e k.ırılmas ten usand.ıfmı l'ösierm.bfU. İta.b"1ı11: or .. 
ruvü !erind"ı lbareıtl Arazide Wblkat, 'Ve sar •ima• tm.wı.ı lle dolu çdt ıılneeL duoa Dpore!M bir V1ll'llfla ~. 
m~nnr:ı ş<>y'.<' durı;un, atuı bile yapıl- İstlklil Harbinde, Tüıttüıı röisü çe- "°"'"" ~ -Fn.mu ordalan lanıtm... 
maıdı. O ma:ı.zıam lmparatorlııiun şu- ili!, kaiııısı kamyona :rendi. Ba pdlıı elan desleklenmlırll. Ya.hm in.ıı;. orıla
~ ın3 bura ma dağılmış, ve i.~yan b:ı.s· müradele 901M1Dda ıka.zaııılaa. ater, 7ok .. iRi, harıt 9ıl!llderlnJn aiu' 7i*:ü aMmd.a, 

tı!'J:lıb memur kıt'lar da, Yemende, sıllluiwı vartııa. m&lıruml;retızı bolla- - malıalua ed!J'onlu; falıal o. 
Ari1:ıvntlukta, Ma.tedonyada, yan tıp- ia-•. nıhmı ma.d.r.l....:ra p.lebe:sfdir. DlUl du"'.,,.,,'- İDc;l.lz miJW:l:nlq _. 
l:ı.k, yan tolr bir halde ~ mulıatt. 
bc~rl yaparlar; rerilli denilen k.iiçiik 

-p!en l"ÖZ :ıçıp ta büyillr. h11.11> için 
haıırlanamızUnlı. 

1908 inkılabından sonra orduya pelt1 
du-zMl verihneie b»:olanm.ı.,.ıı.; ne yazık 
ki bu Mfer de. orduya stya...wl drnıiş1;1, 

Dahili rıottUka didişmeleri ve lsya.n &en· 
~illrri arasında 1911 sonbaharı ıelip ('at .. 
h. Bo~tin dahi bill do:rmamııı bul.-n 
ve doyın.Miıj'ı içla de. bu.cünkü h.ubln • 
belli baıılı ~·ııııerlnden biri olan itaı- 1 
7a, memleketimize karşı ilk tee&vü a
dımını a"-ra.kTr:ı.bJus Garba musaııa.t 

oldu ve Türk ordusu, Balkan IlarbUe 
Büyük IIarp ara.sında bir seneye bile 
va-rmıyan ra ... lla mü.st:.e.ıa otm.ak üzere, 
1911 den 1918 ikinci~ kadar, dlll'
mada.n harb~ttl Evet, ~ seae, dur
madan döiil•lu. Trabhuı Garptan Kal
ka.."'yaya İ~kodra.dan Basra.7a. GaUçya.daıl 
Yemrne kadar. bir ürü cephede bir ~-

J 

• 

Türk mDlell vo ordun, biltüıı t&rDı d•n &eldiif kadar, ya_.,p çalışll. İn- kilere muhtaç olur. Bu ihti;raç bazan idi. Türkiyede Büyük :l.flllet Meclisi ta
boyUJ>Ca, ımlltlp "' maidtır ıfflııece*. l t.kam a.lmclı:, AYnlP&:ra ve dtiny1ı.ya hl- k•nlı ihti!Allere, hUkfımet ~•klinlıı, dev- ralındao müntebap ve milli hakimiyet 

kim otmafs. hır.rile h.attk.eı&: eclıeuler clbl lel rejiminin değişmesine kadar vara- esaslarına müstenit bir hilltQmet v•r, t.. 

• 

.te~yatı yerine 1<>1"' clf.yemezcH; çün- bilir. lı:at bu bükdınetin mensup bulunduta 

kü, menllekdle hayatın her sahMmda Bir hasta insan bekasının temini için devletin adı ve ıekli yoktu. Bu tanaa 
yapılank bit col< işler nNı. ff!1ol'Plerln, amel ve ak.süliımellerle nasıl çarpışırsa illı: anlayan Atatürklü. Türk de·:letın. 
ihmallerin, isyanların bıınp tr 7111'- hasta bir cemiyette yeni ihtiyaçlar kar. 
du im.ar e1mr.ık liımıdı, demiry'){lM'ınJ, 1<>n Te kat'! sekli ve OD& en mü.na.sfıt 

•ısında insiyaki bir ıekilde eski m<lesse- adı v·-·•· zamanının •eld;a..;..,; g~-yollan, köpriileri yapmalı. liınmdı; hl>- ~u·"" • "'uu -~ 
seleri muhalaza etmek ister ve yenileri Ata 28; 

rilı::Wlr ı.urma.k li.sımdı; mek .. plerl ç0.. Büyük , 10/923 akşamı ÇankııJ>'a.. 
i•llmalı: lizımdı; hastaneler ııçm:*, sa- kabul dip etmemekte mütereddit kalır. da.ki evine davet ettlli yalt.ın arka.-.. 

rl ,. • ...-vu hutahklarla miioıodele Mütkiı.mil cemiyetler iüzumlu ihtiyaçlar Lanna; yemek yerlerken çoi:tanberi -
etmek li.zımdı, iktısadl hayatmım. dil- müvacehesinde eski ve köhne müessese- miş olduğu karannı bildi:rcU: cYarm. 
zell.mek lisımdı, hu.ıasa her şeyi, her leri yık.arak yerlerlıı,e kendi bünye ve in Cümhuriyeti ilan edeceliz.> ---şeyi yeniden yı<ımıak laumdı. cTcreya- kişa.fı için daha lüzumlu "". daha !a:r· J Atatürkiin bu karar ve telı:lı!I Mec:lll 
i'ı Yfffne loı»> diye çalışan dcYlellerlııı dalı olanları ikame edenlerdır. Parti Grupunda konuşulurken bir takml 
yaptıfı ribl, mahdut varidat ka.ynakbn. Yeni ihtiyaçlar karşısında eski mües- kötü ruhlu kimselerin tenkit ve mihm.o 
mm hep orduya tahsis edeme'ldlk; ÖJ'- seseleri muhafaza etmek isteyen mlllet- na:ıtların:ı maruz kaldı. Bazı meb'uald 
le 7apsa.:rdıkt ıert kalmll bakınmı: 7UI'- ler; cemiyetin dinamik vasıflannclan memlekette Cümhuriyet llln edilmesialıııe 
duman rıUarca. m.adde'len ve m.aneu mahrum, muUaka ve muUaka akamete TeşkilAtı Esasiye Kanununun tadiltııl 1-ııı 
harabe halinde brraltıııalı: liznn ~eie<ıe.k. mahkumdurlar. Tarihi \'ak'alann, içti- cap ettireC<!ıl'inl Ye MecU.iıı de buna -. 
tL Halb1*.I Atatüıt lnlulibı, Türlr!Joeyl mal hadiselerin en şe'nl ve milsbet ola- lahiyettar olmadığını, Atatilrldln -
11..-tıelmolt, yük5eltınet;, med•ni bir ha. nı, milletleri biribirleril~ boinzl~ştıran 1 ve teklifindeki isabeti anlayan bir çıaıil 
le sokm1k is(.eyordtL Bir J'Wdan 1* yol- kanlı maceralardan ziyade medenıyeUe- meb'uslar da, Cümhuri,yetin bizim tc:ill 
da 7ilrünürten, dlfe-r tarat•.an nillli mü· rin, telikk.i ve Adetlerin, in'ikatların, mü 1 bir zaruret ve lüzum oldulunu ~ 
data.a.nm bütün ihtiyaçlarını temin ve esseselerin ileriye ve d3ha. iyiye doğru ve mil'öafaa ettiler. Bi.r çok mitn;ıbı· 
tatmiıı etmfk lisımdı, Yukarıda. söyle- aitmeleridir. lardan a.onra Atatürkü ntekliti evveli 
difimlı: S"lbf 12 senelik harp deytt:d bir Büyük Fransız ve TI•ıs ihtil;lllerinde Mecli5 P::ırtl içtimaında, sonra da açr,. 
çok silih v~ ım.b:emenln y1pr;1n.m;ıaııu, olduğ·.ı gibi, Türk inkılolbının başlangı- lan Mecliste mevcut azanın ittitalti1e ka.. 

~(ill.,aı;:~t:~;:ııiıJ~~..:.ı eldnı çıkmasmı, ve cephane sarfmı mu_ bul olundu. t 
ciı: olmDttu...Yeın.i sil4h.la.r cı~mrth. Ban· Cemiyetler iı;;in en makul hük1lmılııt 
•·- ~-' hazerl kuvveti 26 tümendir. !larp halin .. ••mn Ycnll~~. mUyonlar, hatta mil- şekil Cümhnrlyettir. Cümhuriyette mlL, 
-~ -11- de bu kuvvet kolaylıkla iki ml.sline çı-..,._ .ar lst170.vu.. Dört lop ve dörl pro· it L'"ade; devlet reisi ve hü.kftmet, mJJ,.. 
jektörlü. bir tek ha.va. defi bataryasının k.:ıbilir. Buna ilaveten ma.kın~leşmiş tü- letin tam ve hakikl bir ifadesi oıa. 

milleü.ere örnıek olacak bfr ~" b:lr m.U~·oıı Ura kı::rmet.lııd.e olduionu 1 menle.~i ~r v~rdır. Bu moUirize tümen- teclis tarafından intihap olunur. JıleJt..,ı 
kahnmanı.ır clenr:l vennJıPb'. 9Ö7leme-k. mllli müdata.anan muhtaç ol- l~r, Turkıyenın bozuk yollarından ~eçse us herhangi bir zaman \'eya irade U. 

dviu modern s:11ih ve vasıtaların ne ka-lbıl~, bu yollar, m.Qsell~m ol:ın ehliyet· tayin edilmez, millet tarafından mttnta.. 
dar paJıalı olduğunu ltbat e.der. Zamoı· ~erıne .r~ğmen.' çclık nuğferli Al~an as- bnplır. Reisiclmhur yeryilzünde Allalxa 
l1ID1lZ hKbl, bol ve zencin malzeme har • .ıeerlerının mhnıruna asla elverışll ol· j.,ulge~i değil,. milletin bizzat kendisl.diE. 

Mehmet!ik en modern silAhlan 
kullanmaktadır 

lftS - -~ u ilncll 
,_ Cömlnıriyd Uia edlldlit -. 
~--Usendlltbüı.~ ... 

- . mıyacaktır.• diyor c·· b . t d k t'k b' h . ...,._ .... bkllr; adeta lüks ha.r-p&ir. Dava ordu- · j um urıye emo ra ı ır u...._~ 
mnmı kıymetleri ,rltlikçe artan tayya- Bir müddet evvtl, !nnsltta fA" Temps şeklidir. Demokrasi e!ki y..ınanea iki ke..ı 
releri de. blrk.a(! yıl içinde, birinci hat z-a7:e~infn a.&'krri muharriri de ordnmuı limedcn teşekkül ebniştir- Demos, ~ 
ia'J'Ta.resl obukatan çtk r \"f' muteıuadl-f m..kkntd.a_ n~r~tU.tl blr ma~a.l~f". hazer .. ; Kratos ta imtiyaz ve hAk.miyet dem*'"' 
ye.n teoclldJ l.a.zım ıelen bava malzeme- de, 1.'urk ordusnnun ~O ııı;ade tömenf, tir. BinaE>.T'aıcyh demokrasi halk hAlci,.ı 
si, milyonları yular. 3 mtı tahkf'm mevki tumenı. ~ daf tuğa. mi:retidlr Sokrata nazaran ahlak, fen:lbl 
Bmıa raimen. Türk. mlllcll, milli mü- yı \'C 3 Jtüvarf ıö~nindf"n mtirtkkep ol- kendi kendıni id::ıre edebilmesi, kendi 

dafaa l('i.n isienllen tatısisatı ve feda- dui:unu, fakat hı.ı:('rf ordu birliklerinin nefsi üzerinde h!kfm olabilmesidir. Ba. 
Urbiı, memnwıi.fetle kabul etmV,Ur. ısefc~i m"'''~uda ihl~ğ' ,.e yeni tüme'lller itibarla Cün1h1!1"iYclte esas. ferdin ahlLı 
Avnıpa mlllri mecli.,lerinde. bu çe.,ıt t~ıl cd11mlş oldu.tunu Ja1m,.tır. kı, vatandaşın menfaatidir_ 
tahsisa.t etrafında, kıy:une-tler koparhl- 1 Türk ordusunun bur~n~~ tünı• n mev- . Cümhuri~~lın fransızcru;ı Republiqua.. 
muma mukabil, Türkiye Blı.rük Millet ı c~du, ~~1ımi ;;tferberlık ılan t"U.Jğl tak- dır. Bu tilbır 14tince iki kelimeden ma.. 
llıleclisl, her 9Me arta.o tahsisatı daima dırde &1la.h altına oılabileeeti ..:s&ertn mlk rekkeptir. Res ve Publıca. Res malı 
&llu41arla kabul elmiştlr. Başbutu bu- tarı ve 0 zaman te.ıkll edeblltt<ll til- Publıka umum demektir, Bu itibarlı ı 
hmdaiu orda ıctn, Atatürlı: na t~dlıse, menltrln ~rısı ha.klunda, bu ttnebl .ra- cilmhuriyet herkesin malı bir idaredi&A 
l'ürk milleU hepsini memnuniydJe ver. I zef.eltrintlen daha tloğru maliımat vere. Sultanın, paşanın, beyin defll, hacı.mm. 
uitilr. Milli Şef İ.s-mcl nönü, havacılık cf'k değiliz. Yalnız. Büyük :\filJei. !\fecli. hocanın değil.. milletin bizzat kendi .. 
'cin fedakirlık lstedi&-l uman, Türk mil- sinln bu yaz yaJ>tıil b~yeca.nh bir l('ti· malıdır. 
JeU sevlae sevlaıe ba fed.M.i.rlıiı 71.p. mada, i~tiklil llarblne 1.türak etmJş olan Türlt Cümhuriyetinin muasır cüm]m.. 
~lir. a.sılu~r bir ~b'a1umurun, Cr.vdet Kerim r:yetlere faikiyetinl temin eden v3B1fJ:w 

:. İn("e()aymm k1rvvetJi bir sözünü Wr-kn.r- onun mill7yetçl, halkçı, devletçi, ~ 
la.7acaiım: ve inkılA.pçı olu_,udur. Y1lzbinlerce te"hi.. 

rü d~a &.....,, dö"'""", dovü,tiı 

1918 iklnci.teviDUe ı.a.,bya.ıı miıtar<'ke- j • Kahraman Ged- ıno lliriaı kııvvctlari v•zifaıini mlasi le yapmıya muktedirdir. 
M:ı..~rda ('1ka.n El-Ehram ıaıet.Mf, son «Tiirk ordu.sur.an ve Tiirk mtllNtnta din temiz kanı, yüz binlerce dul ve ~ 

aiinlerde cTürkfy~nT'.'1 kuvveti• b14hiı kudretini, ya.lnu imali erbaa hesaplarüe timin gözya~i bahasına kazanılan cara. 
a.lt.ınd.a ya.zdıft bir } .. ıı~:a cTürkiTeniıı J Layln etme,ie cilı')a.nlu 9f,~ aklanırlar.> huriyet bizimdir, bizim Ö% malımızdır .. 

• 

M\ter1 \ 

_.,.... n - - .J ah 1 bra edeı-di . peıı: ZJVIKlll ............ • 
- ._ ..ivmr·lerı pııul.ll • • 

bisei ~~ - .. ~ 
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'' Türle H afJalarında 
Türk Bayrağı,, 417 VoD<dlca 

Havacılığımız bti umd~ye erişti 

• 
Türk hava ordusu lanarda .,.. seferde en iyi neücevi alabi lecek şelı:ilıie ~. 

II DAM' 

18 inci yıla 
Girerken 
Yazan: NİZAMETTİN NAZİF 

Cumhuriyet on sekizinci yıla gi
riyor. Oıı sekiz milyon Türldb. ve 
içimizde Cumhuriyetçi 01-ıyu. 
tek Türk gö&terilemez. Dünyadaki 
bütün Türkler bunan böyle oldu
ğuna ve böyle oldup içia uı•va
tanda kutlanan Cumhuriyet bay
ramının yüzde yüz milli bir lMay
ram olduğuna inanmalıdırlar. 

Cumhuriyet on sekizinci yıla Cİ
riyor. Geçen on yedi yılda bizim 
Cumhurivetimiz o derece ku't'Vet
lenlT' '- Cumhuriyetçilik memle
kette her ferdin öv le sarıldıiı bir 
ideal olmuştur ki °Fransada üçün
<Ü cumhuriyet 69 yılda bunan hin
de biri kadar kökleşem~tir. 
Cumhuriyetimizin on sekizinci yı
lına ayak basarken oa sekiz mil
yondan tek fazla deCiJis, Fakat a 

f vıllık üçüncü Fransa cumhuriyeti 
1 42 milyonlu Fransayı 18 &fuıde 
~ düşmana teslim ettiği bir devir.ıe, 

SAYFA: 1 

Ha va kuvvellerimllde de, ordumU%Ull 
diğer kısımlarında gördütünfu: bil:rWc 
terakki ve ilerleme vardır. Bil1Lasla ~ 
fer teçbiza:b bakımından bizi göklerlmi ... 
ze kat'11 mutr;-ain ve gönüllerimiz ferah 
olarak iJerilemeğe müsait bir hale lı::o
nulmuştur. Tayyarecilerimiz. bilgi vı 
kalite itibarile dünya ordularilıe :muka• 
yese edilebilir bir bale ıelmişlenlir. Ha
v:a kuvvetlerindeki tayyareclerimb ve 
tayyarlrimizin sayısı ıôklrden gelecek 
hor hanı! bir telılik..,.t tuıanılle öole• 
yecek kadar çoğalmııtır. Birçok en 90l1 

tekemmülleri haiz ve yeni tipte bom· 
bardıman, av, keşif ta.yyareleri almJml 
veya memlekette yaptırılm11tır. Havı 
kuvvetleri tesisatı, yeni pllnlara g~re 
modeml.,tirilmiştir. PlSnlarm tatl>llı:ln
dan ~nra elde edilen netice, ömek bir 
hale i•lmesinl temin etmiltlr. 

4 milyonluk bir Çekoslova~ 
dört saatte, 33 milyonluk bir L&
ihstanın 20 günde, 2Z mily.ıluk 
bir Romanyanın choh!• deaıliği 
anda yere serildiği bir dev\rd~ bu 
on sekiz milyon, ~ Cumhuriyetin 
topraklannı müdafaaya zorlanmı
yagörsün .•. İçlerinden üç beşine; 

Türk kızı her :ıı-de, her 'itte kabiliyetli ve bqari kuvveti mutlak bir Vlll'ldmr 

- Yahu! Harp hize de nü sirayet 
etti? 

Ma if Ve Gençlik 

TAYTAJtE FAftİJtALı\llIMIZI 

Bundan b~ sene evvel büyücek bit 
tamirhanf" olan E..cıkişebir tayyare fab• 
rikssı. lüzumu derecesinde genişletile
rek tam miinasile bir fabrika haline so-
kulmuştur, Bu fabrika, dışarıdan mil
yonlar vererek aldıiunız birçok malze
melerin inşasını, milll endüstrin.ln imaJ 
cerı;evesi içine sokmuştur. İmalAt nis· 
beti, bir tayyare ihtiyacının yÜzde seJc .. 
.eninin memleket içinde temini (ibi, cok 
büyük ve mühim bir muv-.ffaltiyet dere. 
eesine yükselmiştir. Bugün bütün ta• 
mirler bu :fabrjkada yapıla.bilmektedir. 

Hava kartallıırmm nazari tatııikatta., 

KA YSEllİ F ABR.İKASI 1 

dan fazlasııu bu fabrikada yaparak ha· 
vacılılı: endüstrisinin binlerce vatanda, 
tarafmdaıi ötrenilınesine hlmıet etmit
tir. TürltlruJwıun tayyareleri ve diğer 
uçuculuk vaııtalan burada yapılmakta 
~• tamir edilmektedir. 1938, havacılığı
mız için en hayırlı kararlarm verildiil 
bir sene olmustur: Kısa bir zaman için· 
de memleketimizde bir modem motöt 
fabrikası göreceğiz. Bunların dotw'a
caklan Türk tipi ile, hava tehlikesini 

Yabancılardan devir alındıiı zaman büsbütün yok etm~ olacağız ve tayya
fürk teknk el=anı namına hemen he- recilik, harp endüatrlsin.iıı. birçok diier 
men hiç kimsenin bulunmadığı. bu fab, 1osun!an gibi tamamile milllletecektir. 
lika, bugün, ken.dl benzerleri arasında 
en büyük ve mühim yeri işgal edecek BAVA llIVDAJ'AA işLEllbdz: 
kıymette bir tesis olmuştur. BugünkO Hava kuvveUerfmiz ne kadar r;ok: 0"' 
senelik imalAt yckO:nu, bize huzur n lursa olsun, memleketımiz havasının her 
emniyet \'erecek kadar olgun bir hal• ~ taratını ayni adet ve kı.ymette tayyare· 
ıelmişttr. Bilhassa son seneıeı;ıe mem· ı ı:rıe ~pamak milmktın olarruyacatına 
lekete Ciren modem tayyarelenn yarısuı gore, bır harp halinde yurt kÖ§elerlnl 

bomba ve ı:u taarruzundan korumak 
tedbirlerini almak üzere <Bava Milda· 
faa Genel Komutanlılı> kurulmuştur. 

Memleketin aktif vo puit müdafaasın

da ·birinci d~ ehemmiyeti olan ha 
va kuvvellerind<:ki tayyarecilerim!z, tay 

konulmUJlur. Memleketin herhangi bir 
tarafından vAki olan taarruzu vaktin
de haber ala""k müdafaa teşkilitıru fa
aliyete sevkedecek surette telli ve tel
siz emin bir muhabere şebekesinin esas 

lan tesbit edilmiştir. Büyük bir emnl
yeUe kaydedebiliriz ki, bu tedbirlerle, 
memleketin herhanıi bir köşesinden bir 
düşman tanarsinin gözükmeden içeri 
gireb;.un.f lmkilnSlZ bir bale gelmiştir. 
Şehir ve kasabalanmızı. endüstri tesi
satımız:ı ve balkı, havadan ~elecek ta
arruzlara bm mildafaa tedbirleri de 
alınmJŞtır. 

17 Yılda Endiistri 

etti? dedirtebilmek için en zorlu 
düsmanıa en az o• sekiz :rıl harbi 
ıtüze alması lazımdır. 

Bu Cumhuriyetin on sekizinci 
yılı, asırlara hep asil bfr sima gös
teren, tarih içinde yalnız temiz 
du:vl!'Ulann semlıolü olan Türk 
milletinin, cidden, ne asil ve ne 
temiz duygulu insanlardan mürek
kep bir yığın olduğunu bir kat da
ha göze vurmuştur. 

Söz hürriyetinin mabedi olan 
kiirsü, hürri1·etin, en müfrit hür
ri~·etse\'erleri korkutacak bir b
sırga halinde estiği bu diyarda da
ima \.'e yalnn iyi temennilerin, di
i!'ergam rndişelcrin mihrabı olmuş
tur. Söz hürriyetini, kaleni hürri
yetini ,siyasi ve içtiınai bütfut hür
riyetleri •müşterek iyi. yi bulmak, 
•mü<trrek i}·i· yi bir kat daha iyi
leştirmek ve mutlak:ı emim bir
lik. e dan! etmek, •milli birlik> i 
kuvvetlendirmek gayesile kullan
mıştır. 

Bunun bir ayni henüz gijriilıne
miştir. Medeni hürriyetleri bize 
benzer veya yaklaşır tarzda kulla
nabilen çok millet gösterilemez. 
Nasıl gösterilebilir ki Alman di
linden bir nd taşıvan Graf Fon 
Kayzerling bile veryüzünde imla 
bula iki dendi millet bulalti.l.miş
tir: 

Biri biz, biri İncilhler. 
Bunun bö)·le olmad.ıfım 

iddia edebilir? 
kim 

t•te on sekiz milyonluk bir Türk 
yı~nı ... İçinde on sekiz satılımt 
gösterilebilir mi?. 

~---

• 

• 
1 

\ 

.. 
Türk inkılabının' 

Harikulade 
Eserlerinden 

J biri de '' Cümhu
riyet kültürüdür ,, 

Atatüriı:, har!ku!Mı zaferi fucr'~ 
Jturdutu yeni devleti, saclam k.ıJtür ... 
saslan üzerinde y\ikseltmek karar,,._ 
daha 337 tarihinde vermi;t.ir: cHük6.o 
meüı enfeylzli ve en mühim vazifeıll 
maarif Iıleridir. Bunda muvaffak oıa.. 

hilm•k ıçın öyle bir program ınıll•tıı:rıı.. 
zin buıünkO haUle, ikbaU. hayatı, Uııı. 
:racı. ile, muhit!n şartla,1"l•, vesaitia · 
1capla.rite ta.namen m:ltena.sip olsm ..... 
sllzü, bu tarihi tasır ... Killtllr inkıliıbı, 
Kemallmun erı korakt~risti.k vuı!lanm 

i!ade eder. Evveli lı:ı.'tür!ln, teiAkki tar~ 
zı detlşt~':n f. iıJı:ollı!tllı:, teri ve btıd 
k;;.ıtür yel".n., ilik, ileri., ilim w vlcd"" 

·~flt"''ı.ı f\ıurıı ve"'11 bir sistem yaratılmışta 
Cünıhur!yette Tl1rlı: killtiiriinün ~ 
gi en barl:z karalr.terlerden biri de balloo 
çılıkt.r. Büt!ln okul sistemimiz, balklı 
u.r çok memleketlerd.o ol4ulu ıibl, ya. 
nız, muayyen bir nrut.ıot cocuJı:1arma ..,. 

.,,...,,, . ., k şlil ven:ıı. der bir ~ delll, b4L, 

Cumhuriyet rejiminin 17 yılda ba
şardığı sanayi işleri muazzamdır 

Avrupanm her tarafında kel kol, 
b"'iinci kollar kumlabildiği bir de
virde, mihver, bizde be~inci par
mağını kiralayabilmiş kaç el gös.. 
tere bilir! 

Bu hal, Türk milletini• asırlar 
boyunca, h~ ne pahasına olursa 
olsun kaybetmemek mndzesini 
gösterdiği asaletin bir devamıdır 
şüphe•iz ... Fakat, bu asalet yüzün
den su Cumhuriyet ve bu kudret
li cu;nhuri:vet yiizünden Türkün 
şu tarihi asaleti bir kat daha ih
tişam almış dri;il midir?. 

Çelik ıaflar .• Türk gençliği Cumh·rriyetüı bek iıitiir 

tün T!lrk çocukJarma latidat ... Jı:al* 
llyetleıiııl azami derece<le lı:ıld,.ı etılloo 
mele imklıı v-- ballı:çı 1* ~U. 
tanzim olımmlJltur. f-nlnrlorl[ ı;ocıao 
tuna lıılı::tıat J"Ol.u açmM lçla Cllılılmrt.. 
yet ı:t'jimizıioı blçbir ffldalı:irhlı:bı c*ıı. 

ınemeti de ktlltOr sah h lwJkc:thl 
l>renoiı>inln .,. Ddar ı:--. olfnl 1 
ıilM emelı:ledir, ı 

Memlekette, yoktan var etmek Dlll-

1'affakiyet ve şerefi, Cüınhurl,yet ttJimi
ııe alt olan işlerden biri de sanayidir. 
Saltanat dc~Tierind• Tilrkiyede sanayi 
lıaınına bir ıey yoktu. Kapltü!Asyonlar 
be14sı, Türlı:iyeni nasnayile~mesine de
iı.ı; en mübrem ihtiyaçlannı tatmin • 
decek birkaç fabrilı:a11 kurmasına, kur
dUltJ.arını yaşatmasına dahi meydan ver
menılştı. Kapi!ü!Asyonları Büyük Harp. 
!<: hukuıı:an değil filen ilga ettik. Fakat, 
b~ bir belAdan 'kurtaran da başka bir 
~14 idi. Onun için, Büyük Harpte, ta
bıatiıe hiçbir s:ınayi müessesesi ıı:urama
dık. Harp ma iubiyetle neticelenip te 
mü ta " reke olcın<a. kapitnlftsyonlar, düş-
~an !l!kerl srali altında bir kat daha 
ııddetıe tatbilı: ı d B' ·ild' küçük t b . o un u. ır 

ı:s rik~ teessüs ~ebilmiş.se, onlar da i!
edıp kapandı. 

OS:\f.·\Nl.I SA. "Ayfü.,i..,_ FAKİllLİGi 
. Milli sanaylin yokluğu yüzünden Bü
~~ Harpte, cok büyük ıstıraplar çck
Şek çok acı rn!ıhrumiyet1ere k.ltlandık. 

ı ersıı.Hktcn :uklar hastalar zayıf-
ar öl ·· , ' ' kal du, iç çamaşırsızlığından çıplak 

nu ti.ık. R:undurasızlıktan yahnayak de-
"<:ck hale gele! <. Çuvalsızlıktan siper 

Perlerirn ·zc1 1 . . lia J e b nlerl'e fazla ehıt verdik. 
h rp sanayiinin oyuncak denilecek bir 

alde .Olması memlekete aztm insan za-

rı~tın~ mat oldu, Çünkü düşmanın çe
le Yagmuruna yıı!r:ız sine ve süngümilz-

mu<abeıe ettik. İstik!Al Harbi zaferle 
bitip te Lo . h k zanda kapitülôsyonlar filen, 
tnu ukarı ve ebedıytn kaldırılınca artık, 
•mleket~ endüstri kurmanın en bil• 

1'ük ınanli rta Yet . O . dan kalkmıştı. Cümhurl-

k 
reıirni, TUrkiyeyi sanayileştlrmeğe 

a rtır Verdi A•· .. . wturkün cendüstrilcşmek, 
en be~ km ,. d 

• .1 avalıırımız ara~ında yer 
alma.k~dır• söza, Yeni rejiAı.in sanayie 
verdığı ehemmiyeti ;,pata kiCayet eder. " . Cilmı uııyetin her il &ibı, endüstrfJc.ı;:me 
azmi det sözde kô:lmad ve hen en fiil ve 

hareket, kurma. ve başarma ııahuma 1 müsavidir. İstihsal Ja;rmeti bakımından 
ceçt!. • • e c ';nhuı:jYet fabrikalanndan bir bu-

Ull TB SANATI ı çutunun istilualltı ıaltanat devrinin bil 
&ki Ticaret ve Sanayi Nezareti 1329 tün sana~i müesoeselerlnin çıkardığı ma 

da bir teşviki •11IU17i kanunu neşretmiş- la muadıldir. 
tı. 1913 senesinde bu kanundan bütün CUMHUllt'rrr SANAYÜ 
imparatorluk topralı:luında yaln.ı.z 117 İlk 7aıııılaa lfloın 
müessese istifade ediyordu. lDU le Os- Cumhuriyet idaresi sanayil kurmak 
manlı devletinllı •anayli fUDdan ibaretti: ilinde ııu yollarda çalıfnııitır: 

Milessesc adeİ!i: 264. Günde çalıpn 1 - Sanayü lelvi.Jı: edici ve koruyucu 
amelt adedi: H.080. Motör adedi: 3D7. kanunlar yapmak, 
Beygir kuvveti: 20,977. İstihsalin. sen8:'. 2 - Yeni devlet fahri.kalan için aer-
lik kıymeti: 7,570,000 lira. maye bulmak, 

Amele miktarını ele alırsak bu yekıln 3 - Sanayiin istenilen tekilde lnki-
nihaye! Cümburiyet devrinin dört b., , şa!ını !emin etmek için sanayi mile~ 
Cabrilı:asında çalışan amelenin mi.ktarllı (Arkası 8 iaei sayfada) 

CUMHURiYET 
MALiYESi 

Cumhuriyet maliyesi memleket ihtiyaçlarını 
memleket ekonomisini kolayhkla ve tam 

istiklal ile temia eden bir varlıktır 
Bugün CQmhuriyet maliyesi denilince, memleket Uıtiyaçlarını, memleket 

ekonomisini koruyarak zamanında, kolaylıkla, tam istiklal ile temin eden bir 
varlık hatırımıza geliyor ... Bu varlılc, Cümhuriyet eseridir. 

Cümhuri;yet, günırülı: vaziyetini kurtarmağa çalılan. ileriyi hiç düşünme
den hareket eden eski devirlerden, her veyi olduğu &ibi maliyeyi de boz~ 
düznSiz bir halde devraJ.ıruııtı. Açık biltçeli, çok borçlu, dar gör!lşlil, bin 
türlü kayıtlarla bağlı eski devir ma1i7 •sinin bir gün gelip düzeleceğine, mem. 
Jeket icinde, gerek dışında ona güvenille ıelecej'ine ,ne memleket içinde, ne 
dışında inanan yoktu. 

Cümhuriyet nesli, Cümhuriyet maliyesinin gün &'ettikçe daha çok kuv
vetlendiğin4 her sahadaki ihtiyaçlara btiyiık bir hızla yeti$liğinl. gerek mem
leket iiı;nde, gerek dışında ona güvenildiğini, inaruldJğını gOrmclttedir. Dün 
asla umulmıyan bu netice, Cümhuriyet rejiminin koyduğu prensiplerin 
ptôn!J, devamlı coekler1e rea1ize edilıaesinden dotmuştur. 

CUMHURİYET 
• 

Nizamettin Nazil 

HALK 
EVLERi 

HALK PARTiSi 
I 

Türk Bünyesinin Nüvesidir' 
• 

Halkın benliğini 
ifade eden 

müessesededir 

-Cumhuriy•tclyiz 
Milliyetciyiz 
Halkçıyız 

Laıkız 

Devletciylz 
. lnkllipcıyız 

Menfi ve muzir elemanları mem
leketin ve milletin bünyesinden çı
karmak ve atmak, bu memleketin 
ve milletin milli seciyesini koru- Milli Mücadele sıralarında yurt
yarak müsbct ilmin ve modern tan düşmanı atarak milletin hakiki 
tekniitin bütli.ıı icaplarını tabik et- istiklalini kazanmak gayesile hı
mek ve Türk milletini tarihte layıık 
olduim yüksek havat ve medeni· rulan Müdafaai Hukuk Cemiyeti, 
yet seviyesine çıkarmak, istihsal esas ve tiıli gayelerini tabaıkkuiı: 
sahasında bilhassa nüfusta kemi- ettirdikten ve Türkiye Cu:mtıuri
vetle beraber keyfiyeti arttırmak: yeti Hüküıneti kurulduktan sonra 
Türk P.evletinin temelini ve ATA- .Müdaiaai Hukuk Cemiyetinin isti
TÜ.RK inkılabırun ııaycsini hü.Lasa halesile 10 teşı inisani 1924 tarihin
eden esaslardır. deki bir l(I'UP toplanllsında veri-

Bu bü~'Ük ATATthuc inkılabı- len kararla adıru değiştirerek te
nın halkın lx;nlil!ine ~in<lirilmesi ekkül eden Cu.mhuriyet Halk 
lazundı. İnkılao en derın manasile ş . . 
bütün varlırunızı veni bir havata Part=.ız on altıncı yılını doldur
ve yeni bir istikamete ı::ötürüyor- mak uzer~. . . . 
d.u. Bu veni görüşü halka telkin e- Cumhurryet Halk Partısı teşki
derek veni zamanın anlay1'ına ııö-l liltının faaliyetinde en çok ehem
re milleti tek tek fertler halin~n miyeti haiz olan nalda Parti kon
rrkararak onları .0 cirüs. anlavıs ve 

1 
greleridir. Her sene bil tün köy ve 

yapı.şa bırlik halıne sokmak ve o- 1 mahallelerde Parti ocaklarının 
(Arkası 8 inci sayfada) k crgreleri yapılır. Bu konl(relerde 

halk, dileklerin~ isteklerini açıkça 
ve serbestçe söyler. Kanunların ve 
kararlann ta1bikatta verdiği neti
celer hakkında reylerini ve müta
lealarıru söyler ve bütün bu dilek 
ve kararlar sırasıyla kaza ve vila
yet kongrelerinden geçtikten son

ra Büyük Kurultaya arııolunur ve 
nihayet bunun yaluyla resni ve 
infazı zarurl bir mahiyet alır. Bu 
sebepledir ki Kemaliı;t Rejimde 

halkın devlet işlerine ı.tirıtlı::i yal 
nız resmi mahallere münhasır kal· 

maz. Halk bu usullerle bnunlann 
lanzi:ıninde ~ imil ohr ve bu sır 
retle halkın devlet işlerine iştiralı:f 
kfrınil şeklini ~ bulurıur. Cum
huriyet Hallı: Partisinin urndeleri 
<unlardır: 

Cum]ıuriyetçiyiL 

Milliyetçiyis. 

Halkçıyız. 

Liıkız. 

Devlel(iyi:ı. 

inkılapçıyız. 



--
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San 
Muhlis Sabahattini 

himaye edelim BugünkD 
Harpte 
Cebelüt-

'Muhlis Sabahattin, kıym<!l.li bir bes· 
teklrdır. Bunu, ~eçenlerde, Fransız ti
yatrosunda, onun iki eseri bü-den oy
nandıCı akşam bir daha gördük. cKerem 
ile Aslı> ile •Onun atkı> halkın :rure
tlnden kopup gelen bir muı::i.k..i afkı ve 
hey,..anı ile pek çok ıılk~landı. 

Yazan: Mahmut Yesari 

ta r ık 
• 

Silahın henüz çelU 
bir kaleyi devireme. 
diğine kanii:ı:I YAZANI -- --D deoloii ihtiUflan, İpa.n7Mfa ytllar_ 

O ca kardeş kam üıt\L Şimdi iclart, 

baıa kanayan yaraları annakla 

Em.lrli Gaa-1 Jf. N. 

m<ff\lldur. Yıldırım teşebbiıslori deniz· ı ma ateı;lerilo lıesleyobilirler. 
)ere kadar ile-rleyebilmiştir. Liderlerin ıö Kale toplarile dövülemi1en uzak denh 
J"Ülmel~ri:ne ve Fran.ta etkiirmm mai- sahalarının koru.nmuı vaz.i:f'eıi de do
.eda imale edilmek istenmesine raımen, nanmaya verilecektir Esa!en, kale, bo
İspanyanın yeni bareltAta cevelinıt.b O- gaz.ın en dar k.ıam.JDJ mUdalaa etmek
lac:agını he.nıiz kestirmek ırüçtür. İta!· tedır. 
ya.o vo Alman silahlarının yarattıiı ye· Alınan ve İtalyanların yeni ttiiml 
ll.İ İspanya, ardı arası celmiyen yeni bir kurduktan ronra, çekilirken, alır topla
maettaya katılacak mı? Mlhvercilerin rmı ır:illl orduda bır~ktıklan vak.it va
İ8panyadan ceçi.şleri de bir harp sebebi kit işae edilmiştir. Afrik.aya ıeçmei]. 
•yılacağı.na .cOre, Frank.o, 7eni bir lıılıd i tasarlayan mıbver ordularının, beraber 
reye at.ı.lacak mı? Bunu zaman ıostere- getirecekleri toplarla da burada at.es set
cektir. leri tesis etmek isteyecekleri tabildir. 

Afnk:-.,.a götüren üç istikamet düJÜ- Aneak, candamerı İngilizler elinde bu
nülebil.ir. Deniz yolu, Vichy ile bir an- 1unan boğazdan &eçişln, zannedilditi si
laşma yapılıp ta Ttınwtan istifade edil- bi, 'kol•y olmıyacağı muhakkaktır. 
.e bile, ç.apraşıktır. Diğer iki Ut.ika- Kale, yalnız deniz tayyarelerinden 
metten biri, cCebelüttarık> Lan &~er. kuvvet alabilir. Aılüstahkem mevki aaha
Bu vaziyette Cebelütta.nk ne Cibi bir sı mahduttur, orada uçuş meydanları t.e-
Jıel ayn.ayabilir? sisi imkinı yoktur. 

Büyük fetihler arka5ından koşaR Ani- Deniz üssünü karanın tehditk.~r atet-

bel, İakender, Tank, Süleyman ve Fa- Jerine karşı korumak ta Dıübim bir me... 
1ftllııer &ibi serdarlar, Ak ve Kara deniz- seledir. İnıilizler, mu.kabil sahili de dil
leri kapayan boCazJardan ıeçrnişlerdi. şünmek mecburiyetindedirler. Fasın bir 
Haşir) denizlerin çıkardığı cüçlükleri kısmını İspanyaya ihda etmek ıöttunda 
,..mmek kudretini haiz olrnıyan mihver- bulunanlar, kar~ı yamaçtaki rolün ifası
cilerin de ayni eserde yürümek kaycu- nı da kendisinden bekleyeceklerdir. 
9Ul'lda oldukları anlaıllmaktadır. Cebelütt.arık, Akdenizin kilididir, ilrl 

Her iki ~rde, cmeşhur> değil, cmeç
hul> an1atk~lar tarafından temsil e
dildi. Bun1ar, hep amat.Or çocuklardır. 

Aalıyı ve Zeynebi oynayan Hikmet Ka
ra&özün ilmini hiç işittiniz, kendisini hiç 
seyretbni:ı mi? Hayır. Kere mi ve Püs
küllü Eteyi canlandıran Şinasi Özonuk 
adlı ıenci tanıyor musunuz? Hayır. Mus 
tala Şatır Egeli, Salih Tozan, Hüseyin 
K ara&öz isimlerini de, san'at Alemimi
zin ,.ıldız.lc::.n arasında gördünUz mü'> 
Hayır! 

İtte Muhlis Sabahattinin iki eserini 
bu,unün meçhul, fakat yardım ve· hi· 
maye görürlerse yarının meşhur artirt
leri oynadılar. lfem de güzel ve çok ü
mit "Yerici bir şekilde. Bilha~ Hikmet 
Karaıöz gerek: besteleri okurken, gerek 
k:onuıfUrken o tatlı sesile kulaklardan 
girip ruhlara hitap ediyordu. Hiçbir ka
dın san'atk~rımızın konuŞması, bu ka • 
dar munis de,ildir. Keremi teınsil edt'n 
Şinasi ÖZ.Onuk ta ne güzel sesli bir te
ıiordur, musiki bi1gi~ini ,.e san'ati ileri
letince daha ne güz.el okumağa namzet
tir. 

Ot\ilin kapısından ıirerkeo, içime 

haşyet çiikmtlŞt.ü. Loş koridorlarda se. 
rili yol keçeleri, ..,.ak seslerini ııo&uYor· 
~u. Valizimi alan earsonda, öyle ciddi 
bir eda vardı ki asıl patron olup olına· 
dıimda tüııheye dil§lntlŞlüm. 

Yan odada da, b üyük Mmiatro 7azı 
masasıoı.n önünde kı.ırulmuş otw-an pat 
ron, büyüle kara kaplı detlere, imıimi1 

Tabhne ajn.7an tep H.r ft • P.kü •ı aHmdakl :&om.aya ara&fılrl. hüvjyetirni geçirirken, kaçırtma bakıı-

Romanya 
Had isesi -Rumenler için 
Büyük kayıpla 
Neticelendi -Rumenler kan dökme

den 6 milyon 821 bin 
nüfus, 99 bin 738 ki
lometre murabba top
rak k ay betmiş tir 

S
ov,-eUerin Besarabyayı Uba_ 

kını m.ütea1up Krayova ve 

Viyana anlaşmaJan net.ioe-

sinde Romanyanın arazisinden mühim 
bir kısmını Bulıarlarla .Macarlara ter
ketligi malümdur. 

Mac•rlarla anlaşmak O:m..idilf, Beaa- larla, beni de süzüyordu. 
nbya üzerjndeki Sov,.-et mütalebatım, Kalacatım odayı, ıayet ağtr, temkin
Rumm milletinin muva1akat ve malU- li. bir lisanla tarif etmek Iütfunda bu
mab. blltiına kabul eden İkinci Xarol, lundu; garsona da emretti: 
Köstence sahillerinden Bükı:et sokakla- - Sayın Baya od.ayı göster; madamı 
rma ve hudut boylarma kadar. sirayet da bana yolla! Anladın sanırun! 
ve te,·essU eden kanlı dahil! çarpışma- Ben, patronun heybetinden ürkmüş, 

lardan sonra 8/9/940 tarihli beyanna- f koridorda, büzülmüı, küçülmilJ, titri
mesile tahtından feragate ve gözdesi yordum. Garsonun arkasından, trab
Madam Lupescu ile bc-raber Romanyayı :zanlara tutuna tutuna merdlvenleri çık-
terke mecbur oJdu. ~tım . 

Bugün Romanyada nevıi şekline mün- G<arson, iklııci katta, 30k:ağa bakın 
hasır bir bük:Cmet vardır. Devletin re- odalardan birinin kapısını açtı: 

isi genç. K~ nl Birinci M~haildir, Fakat 
para basmak, nlşan vermek, elçi kabul 
etmek ve saire &ibi tA.li ve ehemmiyet

siz haklard~n başka memleket idarc.l'itıe 
müteallik bütü..'l salfıhiytler, de\·lct şe

f i ve Başvekil o1an Ge:nc.rnl Antonescu
ya verilmiştir. Bugünkü Rumen dc\'leti 1 

- Buyurunuz. 
Sokak üzeri odalarda yatmağı, öle

denberi 9e\'mem. Satıcıların böğürür 

gibi avaz a'"·az bağırmalan, araba gürül 
tüleri, otomobil kornaları fena halde 
sinirlerime dokunur, uykum kaçar, ti
lizlenirim, rahatsız olurum. 

Kimin umurunda? diyeceksiniz! Hiç! gerek harici ve gerek dahili siyasetl ba_ 
Bir vatandaş 5ıfatile söylüyorum, kusu

k1rn1:arından, nıihver devletlerinin tam 
tesiri a1bndadır. ruma bakmayın. 

&imdi, dünün büyük Romanya!ı, bu 
hale ge1enf' kndar neler kaybetti ve da
ha d;.; neler kaybetmek istidadındadır, 
onları tetkik edelim. 

Gel gelelim, patronun, garsonun, a
i:ır, ciddi ta\ ırları, bende, itiraza me
ra! bırakmamıştı. Çaresiz, memnun! 
güründün1. 

Garson, vekarı üzerinde, yerlere ka
dar iiildi: 

- Bir emr:n:.z olur.:;a. 
Dedi, ı.ilin yerini gösterdi, elektrik 

düğ:ııesini açıp kapayarak ampulleri 
r.ııuö~·ene etti ve eks:k arayan bir güz 
gezdirıştcn sonra, odadan çıktı. 

mızın iM.iraha.ti lDz.ımdır. Namusa 
tok. dikkat ederiz. Bir gün, beş &:i.J.n, 1:i 
ay, burada kaldığınız müddetçe. h 
söz temsili, uye:unsu:ı takınunde:ı.n kari 
misafir kabul edem.iyeceğ;ı,iz.i ane 
nım . 

- Ne münasebet! 
- Sizin için değil, otehnıjzin n~ 

böyle o1duiu için stiylüy•Jr..ım. 

Kısa boylu, kuru kız ~o;lün.r·.üştü: 

- Odanız hazır! 

Patron, iıa,·e etti: 
- Hizmetçi kızı çaı;ırmak h;tedıiün 

zaman, zile, bir kere basarsınu. G 
sonu çaiı.rmak için. zile iki kerei 111 

dam için de üç kere .. 
Odama çıktım. Kara kara dü~un · 

yordum: Ben, ne beloih yere çalmışı 
Bu, ne kadar sıkı zaptü rabt ! Bura 
bir geceden fa.ıla k•ılaırıaın! 

Bu düşünceler, bu sıktntı ile !>tıyun 

dum, ,.atağa girdim. Ye"!'inıi yadırga 

mış olacağım ki gc!C~ yarısınôl do 
uyandım. Bir cigara yaktıın. Bıisbi.i1u 

uykum kaçtı. Canım ic;ıhve isten1cz n-ıi? 

önce cesaret edemediın. Fakat Eeonra, 
patronun tenbihini hatırladım. Zile baı 
tım. Çalmıyor gibi geldj, lıir dal1a bas
tını. Gene çalmıyor gibi g"idi. Uir dai:.a 
bashm. Sonra, patronun hı:ybetindl'n 

korkarak elimi çektim. 
Biraz &onra, kapı a~·ıldı, kıvır kl\.'ıt 

san sa('lı, gonca dudaklı cpntron• ına
dam e:öründ ü; 

- Emriniz Bey;m? 
İnsanlar, kolay ('ıld•rrno.ı.1. ki~ BOyle 

böyle tıldınr! 
Bir ay sonra, oteli terked:,yo1ll•ım. 

Patron hesap puslasını ıözüınc da)·adı. 
Puslad~, yekün kabarıktı; he!n otel üc ... 
retinden de kabarıktı. Sorduın; 

- Patron, bu, neden böy1e? 
O, hep vekar ve tenıkinle ce\·ap 

dl: 

v~r 

Musanın kölesi ve Başbuiu Tank, kıt'ayı biribirine, ve İngiliz kolonilerini 
111 de, adile anılan datı ele geçirmek- anayurda bağlar, bu sebeple, büyük e
le, Endülüs devletinirl ilk temelini at- hemmıyeti haizcUr . 

Kendi Alem1erjnde, kendi kendilerine 
yetişen bu meçhul gençleri de, hakiki 
Türk opreUeri besteleyen Muhlis Saba
ha""ttini de, k:orun1ak, himaye etmek; e
saslı bir operet heyeti vücude getire
bilmelerini temin için onlara yardım 

etmek, bir kadrifinaslık ve ~an'at sevgisi 
borcudur. Bugün Muhlis Sabahattin, opc 
ret muharriri, ,air, bestekAr, rejisör, mi_ 
zansenci ve orkestra şefi vaziyetinde<Jjr. 
Bunların hepsini kendi yapmağıı çalış· 

maktadır ve elbette bestekiıı~ ıkta ııı.· 

terd.iği muva!fakiyeti, rejisörlükt.e, mi
:ıansencilikte, gösterememektedir. Gös_ 
termesine de im.kin yoktur; çünkü bir 
adamın bu kadar işe ve yüke gücü yet
mez. Fak.at o, bütün gayret ve dikkati
ni bestekiırhğa -verirse elbette daha ıü
zel eserler yaratır. •Kerem Be Astı~ da, 
ve cEfen:n a~ı> nda hakikaten çok 
güze] besteler vardır. Bunlar, seyircile
rin musiki zevkini çok okşamış, beyııe

can içinde btra.kmıştır. 

Tryanon muahedesinin meydana ge
tirdiği Romanta Mare bjr bam.lede eski 
halini almıştır. Toprak kaz.anmanın ne 
şerefli, yurt parçasından velev ki pek 
cüz'l bir miktarını olsun kaybetmekli
jin ne kadar hazin bir hal olduğunu pek 

1918 Rornanyası 29504.9 kilometre mu
rabbaı idi. Bugünkü Romanya 195311 
kilometre murabbaıdır. T\lksin1den ev
vel Romanyanın nüfusu 20.000,000 idi. 
Bugtinkü Romanyanın nüfusu 13.929.000 
dir. So\.'YCtlc:e terkolunan Besarabya 

44442 (Danimarka kadar), Şirna1 Buko
vinası 5220, Macarlara terkolunan Tran
sil\•anya kısmı 423000 (İsviçre kadar), 
cenup Dobrucacı 7726 kilometre murab-

Odanın eşyaları, !azla lüks değilse de - Her ıece z.ilj üç kere çalıhgıruz 
çok temiz, tertipli idi. Zaten, oteldeki için, zil tesisatının rna~a~iratına karşı· 

intizam, sükün, daha kapıdan girerken lık olarak! 
nuıtı. Bu tarih~n 1540 yılına kadar şe- 1 Cebelüttank etrafınd;.ki savaşların 

hir on bir defa muhasara ~ilmlşU. Ce- çok kanlı olacağına ve bu harbin de 
belüttarık etrafındaki mlıcadeleler de- dönüm noktaljlnndan birini tefkil ede
Tam etmişti. 1779 dan 1783 e kadar sü- ~ğine inanılabilir. 

ren abluka~ İ.ngil.iz donanmasının teşeb- Tankın dağı, kuvvetinf. tabiatten, İn
bul:ile kırılmq:t.ı.. Napoleon'un İspaınya- giliz tekniğinden ve enerjisinden al
da.ki çabalayışlan da bir tesir g~tere- maktadır. Simdi muhetstm saflarında ça_ 
ınemi.şli. Kayalıiın uzunJui:u 4, eni va- l:pcak olan birr mütehassıs, bana, Al-
satı 1 kilometredir, en yük.sek noktası- r:ıan san'atinin ve iradesinn bu engeli, 
nın deniz sathından yük.~ekliği ise, 420 her çareye başvurarak, e:ıderebileceğini 
ınetredir. Kayalığın hemen her tara!ta !'>Oylemi~t; • Evt"t. tarp1şan o ku\·yeUer
yalçın maı,;yette olUJu, müdafaa kudre_ dır. SıJahın, henuz çelik bir kaleyi de
tini arttırmaktadır. Bu ge-çilmeL blok, vinne"k imkip_ları bulamarlığına kaniiz. 
şimalden cenuba doğru uzanmakta. ve Kalenin bugünkü müdafileri, vaktile 
denize doğru gittikçe yüksekliftjni kay-ıburada muhasara çemberini yaranların 
betn1ekted~r. Avrupa burnunu t~.kil et- çocuklarıdır ve fevka13de \"aziyetlerde 1 
t.iği yerde sarplıgını muhafaza eden ka- kan da, titret te bi.J)·iık te5"irleri haiz
,.anm, deniz içinde de bu meyli değil- dir; yakın tarih. bir kHlenin, beslend:ği 
memektedir. Bu sureUe burada sular müddet.c;e yaşadığını ~ö~teriyor. İki yıl_' 
derindir. hk ihtiyaca göre hazırlandığı temin e-

Akdeniz semtinde deniz kenanndan dilen kalenin deniz irtibatının kesilme
geçilemez. Katalonya koyunda ufak bir si de kolay degildir: Cebeluttank üze-

M\ıbli11 Sabah ve arkadaşlarından da
ha esa.slJ ve daha derli trıplu bir şekilde 
çalışmalarını isterken Türk sa.n'atini hi-
m;;.ye eden :z&.tlar ve rnücs!'e~e1erden de 
bu yeni operet heyetini himaye l'tmele
rini dileriz. 

c-Oze çarpıyordu. 
baıdır. Pencereden ,sokağa bakıyordum; tali-

·Ala anlayabiliyoruz. Romanya, Besarabyayı terkle 3 mil- hime, fazla işlek, cürültülü, patırd1h de 
1877 Berlin muahedesini müteakıp yon 190 bin, ŞLilal Buko\'İna51nı terkle W,ldL 

müstakil bir var:ık olarak Avrupa dcv- 596,000, Transilvanyayı kaybetmek~ 2 Kapıya ·vurulmuştu: 
leUeri manzumesine iltihak eden Ro- milyon 609 bin, cenup Dobrucasını ver- - Giriniz, dedim. 
manya, az bir ı:amanda yalnız Balkan- mek1e 426,000 nüfus kaybetmiştir. Bu ı Yarı ~öndüm .. G.o.·zlerim, hayretle ka-
ların deiil, hatta Şaı ki Avrupanın bile _ . 

suretle Romanya hiç kan dökmeden 99 ı maştı. Kapının onunde, kıvır kıvır sarı 
ön p~daki develUeri aTasına girn'ıişti. 

bin 738 kilometre murabbaı toprak, 6 saçlı, henüz kılıfını yırtmış kıpkırnıızı 
Umumi haTbi mü\.eakıp akdolunan Tri

milyon 821 bin nülus zayi etmi~tir. Bu gelincjk1er gibi yanan ateş dudaklı bir 
yanon muahedesi, Roman,.aya belki de • 

ko;.kunç rakouulara, milliyetperver Ru- kadın, gülümseyerek, bana bakıyordu. 
A. D. tahayyül etmediği b!r çok. mtüen!aatlelrt; menler kadar; bir dost ,.e c~ki bir müt- Bu, kimdi1 Kimin nesiydi? Pek de-

yerler verdi. Topragının tıs ve a ı v ·ı h · ı h · h · ıç· b · ================ tetik e:ıfatile bil;t de mütee~sir etmekte- gı • ıç m ıç, .zme ıye enzemıyor-

Matbuat takımı 
Fenerbahçe ile 
karşılaşıyor 

ze.ngin olan hııırp sonu Romanya::n; te- d 
tl' u. 

şekkillü tarihinden son yıllara kadar ır. Bu z:yaretc ne mana \·ermek ıazım 

'
muhtehf siyasi parti ve rejimlerin tec- Romanyanın kaybı sade keıniyet ba- . 

geleccgıni düsı.inürktn, kadın. ağır a-

lrübe sahası olmuştu. kımından mühim değildir. Kayıp, bil-
ğır i1eriledi: 

Memleket ve billiassa Rumen jşlerin- hassa keyfiyet bakımından ehemmiyet
- Müsaade ederı:>enlı, tarşafınuı de 

d · -• ·-·k ve ••'aya bı'raz da ka lidir. Faraza ?\.1acarlara terkolunan Tran en z.ıyiıU.ıe ~" -...ı. • - ğiştireceğim. 
dına dtlşkün olan İkinci Karol'un bir sivlany<4, Rom ... nyaya eski Avustuyra ve Kekeledim: 
darbei hükümeUe Romanyaya avdetini, Macaristanın bir sanayi merkezi olarak 

Cevabımın alıkça olduğunun farkın-
Afaıbuat· takı.mı başkan1ıc/ınd.an: bu memleketin siyasi hayatı iı;jn bir intikal etmişti. Bu mınt.a~ Ron1anyada daydım. ı...;kin, daha akılhcaı:ıını da bu 

.. d••ı~ı·m nokt••. ı tela~kkı edenler olmuştu. k•Jdı••ı ml'ıdd•t•e •ınai ve ı'ktı·•di \'BS balıktı köyı.i vardır, buranın sak.inleri rinden aUayış. çok yeni askerf metod- · 30 te~rinie\~el 940 çarşamıba gu- ... " .-.... n 1-o '" ' ...., - 1emıyordum. Kad1n, arkasına döndü, 
denizden geçinir ve köyün ~i i- lar da öiretecek:tir. Onun için heyecan- nü saat 13.30 da Fenerbah.çe sta- Zira simdikı Kral Birinci Mihail, reşit tını kaybetmek şöyle dllrY.un. bir Yakit- emreden bir ı:csle: 
çinde bannırlar. lar UJ'a.od.ın:yur... dında Galatasaray Fenerba'h(e oluncaya kadar niyabet meclisinn ken- ler Romanyada revaç halinde bu1tınan - Roza, ge1, c.;;·~rşafiarı dci:i~tir, dc-

Garpta Cebelüttank koyu ;\~ardır n İn macından evvel takmıımızla F~ di~ınc me:·du vazife>i mnt_lüp şek:Hde Y• Lıberal iktısat rejimi sermaye~inin te- di. 
-ılizler bura!'"'ını ihtiyaca göre tanzim et- hah k .. t k _..ı pamıvacaı;ı sanılmakta ıdı. cemmüg.f:ı.hı olmuş 'e Rumen ~annyiinin j ... eriye kısa boylu, Jıupkuru bir kız . .. nerı cc te aut a ırnı arasııKJa ~ d t eden İl<inci Karol ' 
mfllerdir. Cemıler, bu.raya sığınmakta- s " } k bir ma<' , aoı~acaktır. Arkadas1arın 1 ~oman~aya av_ c . , . _ . . , Çf'"lik cilierlerini \'Ücudc getirmiştir girdi. 
dırlar. a g ı ·-·....>.a .. u" saat 13 de f .. tbol takıp etmı~ C·ldug.u !"Jn!lı ve eızlı bır sı- Gelen bir kısım aı·ans haberleri, Al· 

Çcu.~'wu gun '"" ı h Kıpkınnız.ı dudaklı. kı\'ır kıvır saçlı 
X•-.. n mukabil tarafında İs-pan•an.JJJ. l ·ı be aıl:ı ·F b-·L ya.::etle şahsi bir ıdare yo unu tercı ve man ve İt...lyan motôrlil kıt'alarının Ro-

_, - , :::: levazım arı e r er ener dl1Çe . , in me u ol- gene kadının cpatron• oldut:unu anla-
Alcasira.s şehri ·vardır. Jl~r ıki kıyı, kar_ 
plıklı topç• ateşleri teati edebilecek ka· 
dar yakındırlar. 

Mü!"tcihkem mıntakaya iehirden çık.ı

hr. Yabancılar burada sıkı kontrole Uı-
bidirJer ve ikamctt"n memnudµrlar. Yal 
nız, İ!tl)anyalı işçi?er askeri nezaret •l
t.ında galerilerde çalışlırılabi1irler. Şe-

B ah!. slerı· adınd b 1 1 . l bu gayenın tahakkuku >C: rg p manyaya girdiğini Tuna ilzerindeki dım. Bana da emretti·. st a u umna arı nca o unur. b· t ·db. 1 ttveı:;sül etti. Bu ' 
mıyan azı c ır 1~~e k d' 

1
. 1 meşhur Cernavoda köprüsünün, petrol - OdaJJ biraz düzeltelim. Siz, lOt!en 

=-

iki küçük tavsiye 
Davet 

İstanbul C Müddeiumumiliğinden: 

Şakalı:lara etere batınlmıı; ince Jimoo 
iumumis! ~1uam.mfl" Sinalın memuriye.-

İ..stanbu1cla bulunan E~irdir C. Müdde_ 

timize müracaatı. 

cümleden oln.:lk ULerc en ı amn ıne 1 . 
. d d b 1 b havzalarının Alman askerlcrı tarafından 

engel olmak istıda ın a u unan azı •1 . 1 ld d ışga ve muhafaza olunduğunu, bir kı-
si.yast partileri ortadan ka ır ı, 1938 

aşağı salonda oturunuzl 
Aşağı salonda, patron, beni yalnız bı

rakmadı, ve büyük bir nezaketle likır-kanunu es;ısisini nan ,.e meclislere ait sım ajans haberleri de, fıt1ca"" adetleri 
biT çok kU\'\'etleri kendifine h:ı,sretti. günden güne artan mihver de\·lctleri dıya başladı: 
Bu tarihten itibaren İkinci Ka!"'ol'un ta- kıl'alarının Rumen ordusunu tensike me _ Otehmjzin, fe\'"ka18de riayet etti-

Mahmut Yesari 

MÜT EF ERRiK 

Potrel ve lama demirlere 
azam fiat kondu 

Ticaret Vekfileti potrel "e lama 
halindeki demirl~re azami sat.z 
fiati k-0,~mu.ş ve alil.•kadarlara bil -
dirmistir. 

lOXJOO lük laımaların tonu 177 
lira 69 kuruş, 20 santimlik potrcl
lerin tonu 169 liıa 99 kuruştur. 
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Soldan sağa: 1 - Rabt edatı· h.hani. 

etmek. 2 - Kör, Yugoslav ajansı. 3 -
Dördüncü; ortaya çıkarılan i,tler 4 -
Bir erkek ismlj ağa, 5 - Bir reng:ln 
tersij eski bir Türk devleti; isim. 6 -

bir, l'i78vl783 muhasarasında tamamm 
harap olmuştu, Burada. Hintli utıcılar, 
Y•hud'.ler, yerliler ve ln&ilizler vardır. 
lılıntaka, müstahkemdir ve e.n sıkı t.a
kayyütlere bağlıdır. 

tekttlekleri yapıştırmak veya içine li
mon sı.kılmıe çok sıcC!k: çay içm~k ve 
hatt.A ikisini de yapmak umumiyetle ha.. 
ti1 başa'-rrılarıru ceçirir. BAYRAM ÇOCUKTA NEŞEYİ DOGU 

RAN EN İYİ VASITADIR, 

mamen nıutlak bir idare sürdü~Linü ve muren geldıkl<'rini bildirmektecHr. ği, ehemmiyet verdiği, bir tek şey var-
ı. ı Al · ı dır·. Temız' ıı·k ve namus! Odanızın te- Birinci; caka. 7 - Yapmacık; kolL>y. bu kısa nıüddct :ıa"!"f1nd<1 Romanyada bir ngi tere, manya ve Ita ya. artl~ın-

d · ·k ed d k' h b · b h ı b' d mı'zlı'•ı·ne bı'zı'm -dam bakar. Hirbı'r 8 - Kafkasya tar=narından bir mf'rı ~e-çok siyaft cinayetler ol ugunu :ıı r e- a ı mu are f'nın en u ran ı ır ev- • ....... -... 
bilıriz. Çelik rniğferlilerin bcınlsi Ye §efi rf'ye intikal ettıgini bi1iyoruz. Bugünkü yolsuzluk olmnz. l\.1l"i..$terilerimizin i!.ti- keUi; serket. 9 - Yunani~tanda t .... ı:e-

Çocuklarını:ıın Bayramlıklannı hazır- Cornelin Codreanu'nun mahkemeye ve- savaşlard;ı bir askerin oynamış oldu&:u rahatlerini memnun kalmalarını dü,U- •bir; ltalı1. 

Kalenin kara ~phesi 2 k!lometreyi 
ıeçemtt. Kale, denize karşı tertip edil
miştir. Son vaziyetler üzerine kara cep
hesinin tak,·iyesi düşünülmüstür. K ale. 
nlıl kara ile irtibatının bir kanalla kf'

lilmesi için teşebbusata cirişildiği du
,YUlmuştu. Bu İ$in başarı1dıiJ.na diıİr he
müz bil&imit yok.tur. 

Asabi Jı:imseJerin sık sılc uykusu katar. 
Bu g ibi hatıerd ekalkıp iki parmak p
rapl• bir bisküvi ,.emek ek.&eriya l.Q"ku
yu davet eder. 

larken Ulusun yardım ve şefkatine muh rilme ednöldürülmesi '"e bu menfur rol malUmdur. Bu vaziyet karşısında, nür. Bun~ için de, dört elle çalışırız. 1 Yukarıdan aşağıya: Ya~ız '1:1aturkı 
taç Yavrulanda ıe\'indirmek: içinÇocuk hfldı:ııenın Rumen efk!ırı uınuıniyesine Alman ve İtal,yan kıt'alar1nın Rumen or Günün ve gecenin her hangi bir saatin- türe~· 2 - İpreüe anlatma; başınil bı.r 
Esirgeme Kurumuna yardımda bulunma ba~ka surette gösterilnıesi. bu ~iyasi ci- dusunu tensike memur olarak Romanya- de, gar~onu, hizmet~iyi, hatta madamı 
nıı:ı Kurum saygile <1i\er. nayetlerin t'n şayanı dikkat bir misali- ya eelmelerln.; inanmak, biraz safdillik çağırabiHrsiniz. }Iiç çekinmeyiniz. Biı.e, 

Xa:ra sütunu, her yanı ate-s açan sa
b it bir 11rhh &ibidir. Cenup cephesi, pat-
Jayıct ateşlerile deniz hedtflerine k.araıı 

en büyuk tahrip ıösterecek surette bü-
rUk çaplı silihlarla müchhezdir. Man
ıumenin doğu ve batı cepheleri, dilin 
müsaadesine göre, deniz hedefleri alırlar 
ve kıyılan anflade edebilirler. 

BOYOK 

Doktor 

TARiHi ROMAN 

Yazan: M. Sami Karayel 

No : 42 

dir. olur. bizim isiirahatirr:iz de"il, müşterileri-

nand namuıa olarak İsta.nbula geldi. beylerine şunları da söyledi: 
A\'usturya Kralı Ferdinand'ın evvelce - Anahtar kıUığı yok ya ... 
gönderdiği ve, daha yola çıkmadığı için Ferdiııand'm söyledikleri dotru idi. 
elçısile beraber müzakereye girişM. Nitekim, söylediği 'ibi de yaptı. Bir 

Bu, yeni gelen elçi, Şarlken ve Fer- taraftan böyJe sahtekA.rJık bnJcQmetin ,. 
dinand namına Egri kalesinin anahtarla 1 nına sığdırılıyordu. 
~ı da ıetirm\.Şti. . Diğer taraftan Eğrinin anahtarları oL 
Işbu anahtarlar maddesı asnn ldabı .. takd' 1 an yald'"" a mak uzere Jm o un u..u -

itibanle şayanı izahtır. ı'brahim Pa••, 
nahtarları Veziriazam ._ 

Fcrdınand'ın elçileri mütarekeye ta- İ!'ltanbuldnn gönderilen kapı çavuıu. 1:-de Heme-n bütün at~ yuvalan, çelik ve Şarlken ve Ferd.inand'ın euu n almak_ 
Mtonla takviye edılen ve 'hava tesirin- Akıncılanmızın bu seferki adet1erl lkurtuldular. Yalnız fazla z.ayıat \rerere.lı: lip oldu. Eğri kalesının anahta.rlar1 ve, Kral Ferdinand tarafından büy .. ik mera- ta istiğna gösteriyordu. 

1-·'a ı'dl. YaJnı7. Kırım ak.ıncılanmı.z.ın rıc'at edebıldiler. padışaha ubudiyet arı.J &arUle·y· alnız. mü . sim. le taht salonunda kabul olunmuştu. de-n tamamen masun omurplardır. ıc..- ""' -ı Çünkü, Vez.irHizamm maksadı ullsi de 
yalıgın tf"Şekklıliltı kademeli tabi,.e,-e adedi OD beş bin atlı ıdi. Orlalıla deh- Kasım Bey şehit olmu.ştu. Uc beyleri... l tarcke OE>ğıl, salh bahşC'dıJecegı \.'~dı w- i Bütün erkanı devJet mf'\'ki almı~lardı: anahtarlar dejildi. Llnm olan padiphı 

cihana boyun eğmek, tarziye vermekti. 
imk.in vermiştir. Bıı, herhangi bir cep- şet veren akıncılanmızın yaptıklan ba- mızın cuzıdelerinden olan Kasım .se,.ın 

1 

rıldı. ı Ferdinand, yaptığı bu ,merasimle Ib-
hede ateş.o teksif ine yaramaktadır. Çok rekA:t mühimdi. ıeh~t oımas ızayiat.tan ıdı. Kanuni, Eğri kalesi.nin a. n.ahtarla. rmı rahim Paşaya mukabelede bulunuyor-

. E ı d Türk diplomasisi Şarl.ken ile Avus-dar olan kara crphe~inde, cehennemi a- Viya.na kalelerinin içi:ne k•pıa.nm.11 o- Kasım Bey!n ıllAhları Almanya impa-, ist:~·ordu. !-.1acarlar b:zın1 grı k.a esı e-, du, 
S lk • b ı G d ı d • tutya Kralı Ferdinand'a boyun ejd.ir-t.tı .. lf"r tevch edebilecek tC'rtipıtt veril- lan ~-\iman kuvvetleri bu akınlara ae- ra.toru _ ar ene. uyük bu. eseri sa.ter dıt:ımız kalr-ye ran er er ı. E\.·yelce ı:e.lcn Ferdinand'ın esirl.erine 

- im 1 mieli. Niha~ dediğini yapmıştı. mek üzere. mesai sarfedild.iiinde ıüp- yircl kalmışlardı. aJametı o ak uz.ere t.akdım olundu. Elc:ı, F.ı!ri kalesinin ;.ınoıhtarları ve- ı \~ezirı3zan1 Ibrahim Paşa, Tüık ımpa.· 
Tu ki 1 k Vez~ri8ı.am, Eğrinin anahtarlannı ifı.... 

h<" yoktur. Yalru:z akıncı.larımızın bey1erindf!ll Ka Şarlken, r ere çarpışmaktan kor- rilıncsi şanını k~nrli ~attıhıyetıcri me- ratorluğunun debdebesini gösterme J-

Son gelen bazı t-cnebi gazeteler, bu SJm Beyın idaresinde bulunan bir mü.t- k..uyordu. Daıına içerılere doğru nc'at e- yanında g0ı1nedığ:ndcı Krald<1n salahi_ ı çin buytik merasim yapmamış mıydı? tiğna ile aldıktan sonn, elçilere ıtöYle 
d b 1 hitap etti: 

kn:.tf'brk yu\'asında yıllardanberi açılan ,-ezemiz İ.ştirya'da bti.yü.k bir tellıkete diyordu. Kaleleri kapatıyor u. yet talep E·ttı. Şin1di de Ferdinand mukabelede u u-
1 ıılh - İcabında biz. Gran'ı kılıcımız ile de guırıiler9 kaıeıneıler, kışia ar, ve .• ~ığradı. Xanllll! Süleyman, Almanya imparato Bunun tiıerine elr·ye bir tavı.ış katı- nuyordu. 

ın 'ıc) etlere şayan bır terakki arı.etti- Kasım Bey, ıaUfre:ıesile A.1.ma:o~ ru Şarlken'e ordulanle meydan okudu- ılarak Viy<1nay<1 yollandı. Eğ:·i krıles1nin •nahtarların1n teslimi alırız. 
gındt..., h<1 1 t r. iccnleriıae dalm11tı. Diğer müfrezelerle ğu halde o, Türlt ordLı.Sile çarpışmadan Kapı çavu~'ınun v,1zıyeti elçi şahsiye_ m~clcsi, Kral Ferdınand'a sadık kalanı Türk Veziri'-zamı yutmuyordu. Alman 

l\J;ırızumenin yıllarca devam ed~k !amamile irtibatını çözmüşhi. Dönüşte kaçıyordu. tin• ha.ıdı ÇR\. ışun ıııemurıyf'ti sulh M~lcar derf'bC'yleri tarafından ş kiıyeti ımp':aratorunun bHebazl1klarını aeı.miş_ 

bir 'Tluh.lsa ·ayl emniyetle karşılayaca- du~man kuvveUeri tara.Iından nuıl.sa Son seferden sonra Kanun! ordusilc akclı içın bır murahhas iz:ımını ihtar et-! mucıp old' 1 ti. 
jın~ kanaa. ediln1ektedır pusuya diı~tu. istanbula avdet etti. Çüokü kış gelmi.j- n1ekt. .ı\.)nı z;ımuıuı.1 d<1 Eğrı kalt'Sınin 1 F<lk~ı•, Kral. Macar der(beylerıni dm- Sarlk~ ve Ferdinand'ın sefiri Vni-

Kale y~~adığı ınüddc•tçe, boğaz mil- Fak•·t akınC1lanm1% çok tedbirli ve bu ti. an ... W.rını ı.tt(·ınt>kt. J ıemedı. Bır ı~aretıle hE>ı>·- ı ~usturtlu. 
1 
riham Jbr<-him P8,iaya bir madalyon 

emmendir. Diğ r t..ır<ı!t<1n İni:iliz donan- islerde fevkal.Ade mabır ve muharip ol- Kanun! İstanbula kAnunuevvele yakın Bu ·ır<ıh.rd; Şl'p(·r ı.dınında l:ı:ı· dip- Ve. bun~n ehenııııiyetsız' ~ını bi:c! rd. ] t-ıedıye eUJler. 
ması c!cniz ve kara muh-.rt:beleruı.i dai- du.klanndan tamamlle es.ir oknakUı.n cclmi.$ti. Bu, se.fer ordu ve ümera çok lomat henı Ş<ırlken \.C heıu d~ Ffd·dl· Ftr<.liaaod, ıleri gideı·ek Meıcar dere- 9 

( ATkaa w r ) 
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Y getirilirse Alev olur. 3 - Bir nc,·i Jı:u_ 
mq; a'"teş dili. 4' - Edat; başına bir 8 
&el.irse bir içki olur. 5 - Sılat.in tersi 

verme ; vilAyet. 1 - Başına bir T gelin
ce uıutfak. ıevazımatından olur; yapma. 

7 - Ev eşyasından biri; bir peygam
ber. 8 - Rabıta, deinelL 9 - Bir dmU. 

8oll hwJme-•nuı llaJ.JecU.l:m1' ~l 

~ sata: 1 -Benice; Ad, 2 - -"
fet; Lala. 3 - K em , Emden. 4 - As; 

Balta. 5 - Eh; Si. 1 - Ayran; Yaz. 7-

:tkleme. 8 - İnek. Ay. 9 - Mika, TokL 

Yukarıdan ~ya: l - Bakara; i~ 
2 - Efes; Yeni. 3 - Nem, Erkek. 4 -

İt; Raika. 5 - Eb; Ne. 8 - Elmas; Mal 

7 - ~ 8 - Alet; Ak. 9 - Dana, 
Ziya. 
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Yunan - ltalyan Elenlcr İtalya~ Ciimhuriyetin 17 nci Y~nani __ slanın 
harbi başladı notasını reddcttı Jd•• .. .. b .. ugradıgı hak. 

(Baş laralı 1 incide) esnasında(-mutanfteadd· 1 .,tın.ıde:ı~iu- Yi onumu ugun me- sız tecavüz 
vam etmiştir. Tezahürculer ellerin-
de Turk, Ingılız, ~ugoslav ve Yu- nan hükümetinin yalnız no?""1 • 1 t • t d • 1 • (Bşmak:ıleden devamı 
nan bavraıltları taşımakta idi. sulh ve iki millet arasmdaki _:vı rasım e e sı e 1 ıyor nft 21 saat kala, bu devlete, Yug0>-

Atinada I ık Söndürme /komşuluk münasebetlerıne _degil. lavyaya ve Türkiyeye verilen te-
Mecburiyeti avnı zamanda Yunan . hukumeti- minattan bahsederek harp fırtına-

Atina, 28 (A.A.) - Bu saban nin bıtaraf devlet S-~~tıle uhdesı- Cumhuriyet bayramı vatanın her dıthilinde Halkevlerinde Cumhuri- sının Balkanlardan büsbütun uzak-
saat 4.50 de ıştk söndürme mecbu- ne terettü? eden kat 1 vazife m.u~ tarafında olduğu gibi istanbulda da yet bavramı kutlanacak, kon- laşmıs olduğunu müjdeleyen siya-
rh'eti ilan edilmiştir. Bu tedbir ve ııavir bulunan halt~ h.areketını bü,,ük tazahüratla kutlular.anakta- feranslar, temsiller verılecek, top- si muharrirler var. 
sırbayların aldııkları hareket emir- tebvin et'?ek mecburıvetr~e k~l.- dır. Dün on dörtten sonra daireler, !anlılar vapılacak,tır. Mihver devletlerinin uzak ve 
!eri Yunanistanın ültimatom kar- mıstır. Muteaddıt .. de!alar. ~ ya u hu.susi ve umı:mi müesseseler, ev- yakın komşuları icin su iki vazi-
şısında.ki sarsılmaz vaziyetini te- kümeli. Yunan hukumetını bu va- Jer, dükkanlar bayrakbrla donatı!- ŞİRKETİ HAYRİYE \"EDENİZ yctkn biri mukadderdir: Ya Ro-
barüz ettirmektedir. zifeleri ifava dave~ ye bunların mış, gece elektrikle ış.klandırıl- YOLL!\Rl!llIN BU GECEKİ manya ~ibi zelil mutavaat, yahut 

İlk Hava Harbi sistematik surette ıhla! -edılmele- m:ştır. Bayram merasimi bu sabah iı..A VE SEFEJ::LI:,1lİ ı da ~·refli Yunanistan gibi müca-
Atina, 28. (A.A.\ _ Korent ka- rini protesto etmeI: mecb~rıyetın- saat dokuzda Vilayet binasında ya- Bayram münasebetile Şirketi dele. İstiklıi.le, milli hükümra~lıii:a, 

nalı üzerlndeoki me.şhur köprüye de kaim":' ır. Bu ihlal k~yfıyetı Yu- pılacak tebriklerle bas\ıyacaktır. Haniye \'A Denizyolları İdarel.,ri ~ere( "." namusa kı~·met verını)·en
varmaga IC'Şc.>bbüs eden Italvan nan hukumetının kendı kara sula- Vali, dokuzu çe) rek ı::ıxe Vilayet limandaki iskt'leler arasında ilave lcr. m~ıs!cvlı:ve kucaklarını_ açar
tayrnr.,Jeri şiddetli 'bir hav.a muha- rının Ingiliz filosu tarafından harp binasında Parti, ordu. vilfıvet. be- vapur seferleri yapacaklardır. lar; "'.'Ilı mu~ad~cs.a!ma bagh o-
rebesine ic<bar edilmişlerdır. ~arekfıtı "snasında kullamlmasına. ledive ve diğer dairP şefh rile kon- Bu aksam necevarı sıncan Sônra 1 ıan ınıllcıler ı.sc, ı~t'.la o~dııs.~nu~ 

İtalyan Tayyarderi lnııiliz tıava. kuvvetlerının mu- >xılosların t(•briklerini kabul ede- saat 2 3J da Köprüden Ha• darpa- ı k:ırs~sma ııoı;.ısl.er~nı ve suııgıılerı-
Püskiirtüldü himmat. tedarik etmelerını tcshıl I cck. buradan Taksim meydanına şa - l(aC:i!<övüne ve ıne aı ni sa- 1 nı dıkc !er .. Kuç~k: f~kat kahra-

Atina. 28, (A.A.) -- Yunan gaze- eylemesı ve Italyanın zararına ola- gidecektir. attc U,ki.ı..!ar - Kuzı:ıuncuk - Bey- ına.n Yunan.'stan ı~ı~cı !kı. kabul 
telerine !!Öre çok yüksrdekten ~çan r~kbyunaihn btak"; adalannf:/ske-ıl Saat 11 de Vali \'e komutan Tak- lel'bevi - Çengelköyüne birer va- ettı.. Yı'.nanıst.a~ jl'•bı c•k~ ~ır -~•: 
011 be.• İtalyan oomba ıman ay- rı ır ıst ara s.ervı~ asına sim m<'ydanında bulunan kıt'a ve pur kaldır:lacaktır. denı~·etın va_rı.sı ola~ ve ıstıklıılını 
yaresi Knrenti ve Kralın yazlık.•- muvafa.kd~t eyleme.>ıne bınaen çok mektepleri teftiş edecek. borazanın Saat 1 ~J da tekmil Adalara ve elde etmek ıçın - bıze knr·ı olsn 
kamelgiıhını bombardıman ctr;ıı.s: vahım' ı. .. _ . . •ti. işar<'lile İstiklal Marşı ça- saat 2 d~ Kad!kövünden Köprüye da - uz~ı~ ":'iicadelel_cr" _glri mck 
!erdir. Fakat Elen avcı tayyare erı Yunan hü.Jcwnetı. Italya tarafın- lınacaktır. On bucukta geçit resmi birer iliıve seferi ·yapılacaktır. ccsa~~tı~ı gosteren hır ı.~ııllc_ı. has-
vc hava diıfi bata~·al.an t.arafın- dan yapılan müteaddit diplrunati:k yapılacak, bundan sonra kıt'a ve B"ndan ba~ka saat 2 de Üskü- ka turlu ~apamazdı. Çunkıı. ital-
d · ·· '-"-t lmuslerdır Ko- t b'-''-1 •~" 1 tm · • " 1 t ·ıı ·ı 1 d an ı:!"rı pus ....... u ' · ~· uu.> :~e mevzı: :"""' e ışı;- mektepler yerlerine döneceklı'l·dir. •fardan Sırkeci~e ve saat 2.30 da :va~.?r· .~e:ı ere ı e ıarp cvam 
rentte hasar yoktur. lan bu haoıselere vakıftır. Yunan Gece de Halkederi taraf ndan da Sirkeciden Usküdara birer ila- ettıı::ı muddetre. Yunan toprakla-
Korfo Önünde deniz muharebesi hükümeti. - ki hattı hareketinin hazırlanacak zen.ı:in programlar ve araba vapuru kalkacaktır. rında se,·külcey•l noktaları isııal 

Nevvork, 28, (A.A.) - Belt'rat- vahim netavicini idrirk etmesi icap ve Yunan deniz ve hava üslerinden 
tan Transsradyo ajansına vero!en ederdi - kendi bitaraflığını muha- istifade Ptrnek ı:ôbi, mfütakil bir 

bir habei·e g&e Korfu civarınC:a İ- fazava matuf her hangi bir tedbir Başvekı·ıı·mı·zı·n nutku devletin bitaraflık, i.stiklal ve hü-
talyanların ihraç teşebbüsü esna- almak suretile m~kabelede bulun- kümranlık haklarına taban tabana 
sında Yı.nan ve İtalyan dc.:anma- marnıs. biliıkis Irıı?iliZ müsellah 7.ıd, bir takım ham ve küstah tok-
ları arasında bir muharebe olmuş- kuvvetlerine te~hilfıt göstererek (ll&t t.on.lı 1 hıdde) Bayramımızı, huyük bir huzur. ve Tifler ileri sürmii~lerdir. Yunani•-
tur. Atinadan alınan bir habere ve İtalvarun düsınanlarile mesai Yurttaşlanm, em.niyet içinde idrak ediyoru~. Her Türk 1" 0 • bu teklifleri. hem müstakil 
düşman fayvarelerinin şehir üze- birliği yaparak faaliyetini teksif Türkıye Cümhuriyetioin her yılının, vatandaşmın da her zaman ve her va- bir devlet olarak kabul edemezdi; 
rinde görüldükleri, fakat bomba etmi•Ur. İtalva hükumeti. bu me- milletçe yeni bir hamle ve başarının ziyette !ihen hw:un na ve kalben em- lıem de kendisini garanti eden İn-
atmadrkları bi!dirilme<ktedir. sai birliiiinin Yunan hükumeti ta- kaynağı olduğu hepinizce malumdur. niyetine güveniyoruz 

1

Kudretinden emın ı:iltere ile istem iye istemi ye harp 
İtalyanlarla Arnavut Vatan- rafından askeri, bahri ve havai Cümhuriyet ve inkılAp rejimimizin ge- istik.litlini müdafaada. tereddüdü olmıya~ • h?line "ir~ccği için kahu.l edemez~ 
perverleri Arasında Müsademe mahivette anlas:malarla tesbit edil- çen yıllar içinde, dahili ve harict haya- ·bjr milletin ferUeri · Sulh ve il ;anlık 1 dı. Yun:ınıstaıı n1aden1kı mutlaka 

Londra, 28 (A.A.) - Belgrattan miş .olduğunu isbat eden delaile tımızda, içtim•! ve mc(en! filemimizde aııkımı7. kadar, ord~:~mızın kıymetıne ha~betnıek "'.~cburivctindc ~a.la-
gelen haberlere göre, Arnavut va- maille buıunmakta~. temin ettiği feyiz ve eserleri, vatandaş- ve kahramanlığına, milletiınizin müda- ~aktı: .. pek tabu olarak k~n~ı"~n.e 
tanperverleri Arnavutluk dağları- İtalya hükf.mıeti, Italya aleyhi- !anma sadece hatırlatmakla ikti.ta ede-ı ıaa kudretine. ve hudutsuz fedakirhgına ~cavuz/~en:. hakları;•· (ıstıklalı
na çııkımışlardır. Bunlar İtalyaya ne müteveccih hareketin İngiltere ceğim. o ı:serler, her "·ne büyüyor ve dayanan irad~ azmimizi de dunya bilır. ~'· r:c 1~1• ~ıgn~~en . "t1etc kn.~sı 
karşı hasmane tezahüratta bulun- tarafından Yunanistana verilmiş büy\lyecektir. O inkılaplar hızını almış,, A>jz vatandaşlarım, ar ıe meın ercı ctt.ı. nsan du~-

-· . . ., manı dururken bu du!'manm zorı-maktadırlar. İtalyan kıtaatı bıın- ve onun tarafından ka·bul edilmiş degışm"". yollarında emn•yetle yuruyor Geçen sene de size söylediğim gibi, 1 d t k .
1
.h k .• İ 

J ı · ad tın• ik. •--af d · · d 1 · .. . . e os una 3?'$1 sı a re er mı. -ar a mtis eme e ış, ı r..&.L a olan garantının eczasın an o au- ve. yuruyecektı:.. . . !i.inyanın en buhranlı b.r del/rinde her talyn ise. yalnız Yun"anistanın de-
ölU ve yaralı vermiştir. funu tahmin ile iktifa etmiverek Dunya ahvalının. gıttıkce artan vaha akitten daha kuvvetU hakkına güve- ~il İspanva müstesna b .. f. Ak-
ARNAVUTLAB İSYANA ın TEŞVİK Yunan hü.kUmetinin İtal'•a ile meti karşısında, Türk milletinin göster- 1en, ne harict, ne dahili bir ıstırabı ol- 'ctC'~İz milletlerinin 'd~.,.~: d 

EDiLiYO& T harp halinde bulunan devletlere diği ~lgun ve asil birlik, sükıln. ve va- :nıyan bahtiyar bir milletin fectleri ol- JQJQ baharında, küçük Arnav~:tl~~ 
Roma: 28 (A.A.) - Röyter: Tiran- kendi arazisinde mühim sevkul- kar, ıstık;aı ve ~ere! aşkı, hugune ka- d11ğumuzu düşünerek 17 nci Cumhuriyet i':u k,una boya;varak istila etmiş o

dan telgrafla alınan bir habere göre cevsi noktalar vermek taahhüdün- d~r .. oldugu. gıbl .. ~undan sonra d.~' en yıldmıümünü neş'e ile geçirmenizi bü- lan ItaJ~·anın, şimdi Arnavutluğu 
hüvıyeti tesbit edilemiyen bir ta;ryare, de bulunm~ olduğunu bu meyan- buyuk emnıyet .ı.lahımwlır. Bu gu""'1- tün kalbimle temenni ve Cumhuriyetin müdafaa bahanesile Yunanistana 
Arnavutluğun cenup kısmına risaleler da Tesalyarun ve Makedonyamn Je eıtikbole bakıyoruz. 17 nci yıldönümü bayramının boşladıtı- saldırması bu devletin siyasi ah-
atmıştır. Bu ris:ılelerde Arnavutlar, Cı- hava üslerinin bulunduğu ve bun- Yurttaşlarım, ] nı iUn ederim. liık bakımından ne kadar sukut et-
fana ·teşvik edilmektedir. !arın Arnavutluk arazısı· · " e · uz rıne j ... !iğini gösterir. Belli kruvatiirünün 

İngiltere Elenlere Yardım / "aoılac.•.• bir taarruzda kullanıla- dan: Ba~vekil General Metaksas, bu sa- tt•ıtler - Musolı" nı· o feci sekilde batırıldığı ,ıindenbe-
E d e c e k ca"ını bildiğini bevan eder. hah beyanatta bulunarak Yunanistanın ri, İtalyanın Yunanistana tecavüz 

Londra, 28 (A.A.) - Röyterin İtal"a hül<:Urııeti, Yunan hüku kanının son damlasına kadar çarplf&C•- <&4 ı:ıntı l tnol sahifede) edeceği muhakkaktı. Ko~urnuzun 
diplomatik muhabirinin bu akşam metine hudutları haricindeki top.. ğıru yleroiı;tir. ıröre. Musolini, refakatinde Kont gösterdiği itidal, sükun ve sabır, 
resmi mahfillerden öğrendiğıne raklarda karıı.asalıldar cıkarmıva, Kral, bır beyanname neşre- Ciano oiciuğu halde Hitlerle göru - hadise çıkarmamak arzusu, İtal7a
göre, Atbadaki İngiliz elçisi, İn- matuf teşebbuslerını hatırl:ı.tır. Bu d.erek Ywıanıotanın harbetmek ı;>ecbu-ı mele üzere bu sabah Floraıısaya ya kavga vesile ve bahanesi ver-
<tiliz hiikiımetinin Yunanistana İ- sebenlcrden dolavı İt ı h··k· _ rıyetınde bırakılmış olduğunu'°" ıtaıya- hareket etmi<tir ınemek azmi, hiçbir şeye yaramadı. 
t 1 ... . . . a va u u run Yunanistanın i.'\tik.lA.lini imha etme- . . " · . . a Yan tecavüzüne karşı yaptıgı metı bu sıvasetin İtalvava karsı _ . . . . Ste!anı a1ansı. Hıtlerın refaka- Sinyor Mıısolini, bütün dünya mü-
rnüda!aada iktidarında bulunan tevllt edeceği netice hak•k.ında Yu- le ugra,tı,itını bıldırmıştır.. . r tinde von Ri•bbentrop oldu,_!U hal- vacelıesinde verdiği sözü, ;vine ken-
hütün yardımı yapacağı hakkında nan hükumetinin nazarı dikkatini Atına: 28 .<A.A.) - Röyter aıansın- de !talvava deldiğini ve Floransa- disi ih!al ederek, Mısıra olduğu 
general Metaksasa teminat vemıe- lbetm· · d b. f ·d ·· ··ı- dan: Yunanıst.,n, bu sabah saat 3 te ya jl'itmekte olduğunu ilave eyle- gibi, Yunanistana da tecaviiz etti. 
8 · · . ce . 1 .ıs ısey e _ırt a\ abs~ !!Orufl Italyadan bir üıtin1atom almı&tı!". I;al- mekt-' Y · t t ·ı ı ıçtn talimat akruştır. memıs ır. unarus anın ıtara ı- _ _ . Ç"Uır. unaıus an, ngı tere-nin de ,·ar-

Londra, 28 (A.A.) - Yunanista- • . .d ah' d .b k l yan mutalebalının ne oldu;:ıı n:ıhım de- . dımı ile istiklalini ve toprakl~rını 
na taarrıı:ı: vulrubuldum• zaman fTl. gt ıt ıı~ e ı.ev. ~~ en ı a.~et ı~·\ ğildir. Bu .,rado Yanan kab nesi, umu- kahramanca müdafaaya başlam•~ 
Y ı-.- mıs ır.. u Bv~zı!'ke Ben.t mu eve ı , mt seferberlik ilin etmio:tir. S;ıb3hlevin diriyur: Elen Kralı 1'.Jajeste İkınci Ge- İ -

unani.st3.na ~apılacak yardını ' 1 t uyu rı an"anın ve 1 • · • tır. Bu tecavüz, talyaya ne kazan-
.J mes udı~~e ·u il . h b' ~ .. k erkenden her tarafta ışıkların tdtnanü~e org~. Elen mılletine hitaben. aşaı:ıdak:i planı esasen hazır~IL onun ıger mı e erı ar e suru - . .. .. . . . . . t· . dırabilir? Onun belki de kuru sı-

Patras Şehri Bomba.landı leDlCk siyasetinindir. sonduru1n1es1 emredılıni.ştır. 1 me.. a;ı ne~retınış ır . kı bir tehdit ile eline geçirebilece-
Atina, 28 (A.A.) _ Dahiliye ne- bundan 00· 1 y h.. MET '1.KSASr.i • mSAJl Elen mılleUne; itini sandığı sevkülccyşl noktalar, Fakat v e unan u- · · · . . . . . . . . 

zaretinin tebliği: Bu sabah saat kiimetinin tak.ip etmekte olduğu Atina: 28 (A--..) _Elen milletine hi. I Hukumet ":"' ". unanutanın •.•tiklilınl deniz ve hava üsleri şimdi İngilte-
10 da her birj beşer tayyareden . 1. Yunan arazıs· ı·nı· İtalya laben d·ı b. b ede ~- tehdıt eden Jtalyaya karşı ne i•bı i"taıt renin eline geçmiş deınektir. •-•· 2 It l sı vase ın . neşre ı en ır eyannam V':- . • . . , Ş ki Akd . 
l'.llüre=!'.'> a yan tayyare gru- 1 "hine müteveccih bir üs haline neral Metal<= demiştir ki: altınd~ harbe ıımn~ııe mecbur edıldıği- ar enızin kilidi olan Gi-
pu tarafından Patra.s şehri üzerine a e. . b h 1 tirilme- . j mlzi sızlere bıldırdı. Bu buyuk gıinde, rid, İtalyanların Oniki adasına 
bir hücum yap;lmı,.tır. Duman ııetır?nevı veya u • ~ e '!e ~ Italya biz Yun3 nhlan hür bir şundan eminim ki erkek ve kadın he karşı Siklad adaları, Adriyatik ag· -

sine musaade etmeaı ıstihdaf ev- millet ı k t •· t . ki r 
tesisatı Adliye Sarayı, Aya Yorgi !emekte oldu"u a•ikardır. Bövle d bazıo a~a 1anımkıyarda~ opıa anmız Elen sonuna kadar, _vazife ıni yapacak ~mdaki Korfo adası, Yunanistanın 
un fabrikası, telgrafhane ve birkaç . . . · İ al -1 y an ısım arı en ısıne terketmek- ve şanlı tanhlmize layık olduğunu cös- ltalyaya müteveccih olan garp ,... 
ev bombardıman edilmiştir. Maddi bır halin netıeesı.. _t ya 1 e · ~a- ligimizi istemiştir. Bu talebi ve bu lale- terecektir. Bır tel< insan gibi ··tt bil hilleri rn İyoniyen denizindeki Ke· 
h . d. nistan arasında sılahlı bır ıhtili.f- bin yapılış tanını bir harp il.•nı t.elikkı . . . mu e f 1 z "b" d İn 1 asar ehemmiyetsız ır. baıılı: b" oey olamaz. İtalva ve disipliıılı Elen mılleti, Allaha ve ır- a onya, anta gı ı a alar, gi te-
Şimdiye kadar alınan malfuna- h~---- ta ıJvle hir ihtiliı.fın önü- eıtiğımiz cevabını verdim. Elenler şimdi kımızın yüksek mukadderat.:na olan 1- renin arayıp da bulamadığı deois 

~ göre, biri polis olmak üzere dört UJ\.u.ıue ~ t nındad r ecdadımıza ve onların bize lemin ettiğ1 manile mitırepları ve ocakları itin niba1 ve hava üsleridir ki buralardan 
ltiı,i öJm~, 17 kişi yaralanmı.ştır. neBrlı·nne~~ice ı:;;: hükıim~İi. Yu- hürriyete layık olduğumuzu isbat edece zafere kadar mücadelıı edecelttir. Roma da dahil olmak üzere, İtal-
lialk, sokaklarda sükfuıeti mu!ıa- liz. Şimdi silıih başına!• . iL · yanın mühim bir kısmını rahat ra-
faza etm· t· nan hükfanetinden Yunanistanın İNGİLİZ KRALININ YUNA..'I Cİ>llC 'iN lllESAJJ hat bombalamak müuık:iindür. 

. Londr: ~· (A.A.) - İngiliz de- bitaraflı{!ının ve İtalvanın emin MİLLETİNE MES • •ı Loııdra: 28 (A.A.l - Cön;il, ı:ıen Baı; İtalya, Yunanistana saldırmakla 
nız c•;·•u·· •-larırun Yunanistanın tTarantisi olmak üzere İnııiltere ile ...., vekili Metakııa>'a ~itıdaki mesajı ıı:ön- İngiltereyi, kendisini daha iyi vu-- -u• h b. d ··ddetınoe· Yunan Loııdra: 28 (A.A.) - İnıiliz Kralı d . ti Yard ki b ar uı evaıru mu • • erm•• r: rauk bir ııevkiilceyşl vaziyete sok-
! ıtı:ıına gitmek üzere Vo a u- · bazı kt ı k neli Yunan milletine aşajtıdak.i hitabede bu-
Utıdukları öğrenilmiştir. arazisinde no a an e lunmuştur İlalya, teh<litlerinio, sakın, cesaretiniz muş; böylece İngilterenin ekmeği-

kuvvetleri ile işgal etmek talebin- . karşısında tesirsiz kaldığını cörmÜf ve ne yağ sürmüştür. ltalya, bu bare-
lıalyanlarm Hedefi de bulunur. ,Yunanıstanın ı;u müşkül anlarında bunun üzerine asılııız ittihaml•rla .ebep keti ni~in 711pmıştır? Geçenlerd~ 

~tina, 28 (A.A.) - Reuter: İtalva hükUnıeti, Yunan hüku- kahraman Yunan milletine ve Yunan siz bir hucum için l<en<!iainl haklı _ bir makalemizde de izah ettiiimiz 
h unanıstana karşı başladığı metinden bu işgale mfuıi olmarr.a- Kralı ye~im JorJa şunlan söylemek , karmak isteyerek ml!{llleketinize karşı~ gibi, sıkışık bir vaziyette olduiu 

arpte, en büyük Italyan hedefi sını ve i"'7ali yaoacak kıtaatu:ı islerım: Bu mücadelede bizler sizinle be- bepsiz bir tecavüze müracut e le iştir ve çıkmaza ıirdiii için. Bu hare-
&a•ııldığına güre Yunanistan - AI- ·· una muhalefet etmemesını rabe .. riz. Sizin. davanız bizim da••amızdır., Elen milletinin bütün itima~ v~rd''"·, k t b' b ta• J 
navutıu.k hudud,undan 160 '·"- murur •1 t k d k ~· e ' ır a ga sap anınış adımııa 

JUJAr • t ı.v uş ere ~ın .. anımıza .arsı .. birlikte sizi.o idareniz altında son ayların lehli- kur ulmak ı" ·n t .. ·· . .,_. 
metre kadar mesafede' Selan" ile li- ıs er. . çı yap ıgı umı.an ve 
ı:ııanıdır Bu kıtaat Yunanistana Yuna~ harbedeccğlz. Şuphe yok kı müşkül ve' kelerine ve tahriklerine karşı koyuş, mezbuhane çırpınmalara benziyor 

Ç . mı·11eıı·nın· düsmanı olarak gı. I1!111- ağır vaziyetlerle de karşılaşacağız, Fa- Yunanistan• İngiliz milletiruıı hayranlı- Uğradığı haksız taarruz "·-·ın~ 
. zd.arpışınalar hal<!kında haberler b ı k h ik • k d tir El d Tü. L ~.~ a ır F l yecektir. Ve Italv~ hüktimetı, :ım.ı- icat wı ara arıı er· imiz nihai za!e- gını azan ırnuş . on milletini oynl a, r .. milletinin sempatisi, bü-
İtaı · a :at, öğrenildiğine gôre vakkat olan ve blı" takım zaruret- rin kudretleri günde güne artmakta o· hasletler, bugünkü tecrübe saatinde ko- tün dostluğu kahraman Elen mil-
1 Yan h'~cumlar;nın başlıca sik- . t ·1e tesadu ıan serbest mılletlere t<>veccüh edece- ruyacaklır. !etine müteveccihtir. Bu madd•tea 
etı Arna\"Utluk d • ı d d !erin neticesı ve amarnı - ı ~ 
rı ;-ı ag arın an ışa- • l b ·srlaJin ğine tam b;r iman ile kani olarak mu- Size iktidarımızda bulunan bütün war küçük millet, yalıuz ken~' ıs· tild•-g._,en esas g ·d· ··ı · d F'- fı· mahı·vette bu unan u ı ~ , ... • 
riıı eçı ın ° esın e ,,.,_ .. lı:k h kla kabcle edeceğiz, Hakikati halde biz bu dımı yapacagız. Müşterek düşmana kar_ li için değil,' bütün mazlfuıt mil'-t-
"'kı•aya müteveccih bulunmaktac\Jr. Yunanistanın hükumran a - "' 
'.'._ rına. S l "niktrn 145 kilometre rını ve istiklalini ihl.il etmesini is- meddü cezrin lehimize tebeddül anın- şı, muharebe edeceğiz ve zaferi payla- !erin istikl~li ve kurtuluşu içia 
~•!!$afededır teınez. Ve asla bu nivette değildir. dan uzak olmadığımızı, müte•rrızlann ı;acağız. çarpışan mllllen büyük bir millet 
skiElen.kıt'aları bütün hat Ü!erinde İtalva hükiııneti. Yunan hüklı:me- ıruvveUeri eksllmege ve bizim gittik(e _Amcrilw ····~•n Alacaklarını olmuştur. ABİDİN DAVE& 
Iİ <letlı muka\•emet et.T,e-ktc~ır. tinden bu l'll!alin muslihane bir arlan kudreUerimiz vaziyete hakim ol- Bloke Etti 

(Ba-~ Wa.1'1 1 inci .u.hifeıd~) 1 ve bekliyoruz. Amerikada da bu ceıza:yı 
daı;larla yaş01dıklar1ndan, bu perhiık.3.r- ı k~ii görn1uyorlar. Şimdiye kadar t"n tok 
lı t biık;.ıç ay nıuhafaza edebilıyor ve cezayı Blrleşi.k Ameriknda bir" hd:kim 

1 !'ıİ layet irade zAfı \•e arkad~ların it-~ vermis ve bu yüzden ödeta rekor kır-

1 ..-a:ıtı ile tekrar başlıyor. Bunların has-. m~tır. Kamen müteadd.t katıl curum
tanede kapanmasından maattessüt bü- lerile maznun d iye Grunbcrg naJTillJda 
yuk bir istifade temin eıdilemivor. Tek-, bir eroin kaçakçısına 30.000 dolar c '?av1 

rar ~1l3nanları bu arızadan k~ı-tarmak, nakdl ile 34: lene hapis vermiştir. Tabi! 
yenıd~ mevkur:yet müddetini uzatmak bunu gazetelerle kitaplar çok alkışladı-
la da kabil olamaz En iy·ısı h·t d . . · v • • . . · mu ı e- tar. Bızdc erom fabrıkası olmadığı ıç:nı 
ğışhrmektir. , 

eski !abnkalardan kalına mağşuş stolı:-

.. •Satanlara verilen ceza maatteessüf lar, nihayet pek az hariçten gelen ka
dunyanın her ycrınde az -,.örü.lnıektedir. , çakçılık zannolunduiu kadar tehditktr 
Profesyonel kaçakçılar, insanları zelıir- ı vasıfta deCildir. Nitekim, bu münas.e~t
lemE"k s:ıyesinde ·enı-etlere konuyorlar. siz iptila, ancak İstanbula ve pek büyü.k 
Başka memleketlerde.ki kacakçı1ara na- bir iki şehre ve mahdut bir muhite mün
zaran bizimkiler çertöp kabilindendir hasır kalrnışhr. Eroin yapılmaU'las.ma bir 

e sathkian ek~t"riya eroin değildi:-, le- diğer sebep de eroinin içki ile bera~ 
beşfr tozu ,.e nişastayla ka:_·ı: tırılmıt kullanılamamasıdır. Rakıya ağzı alısan
ınorfin JJOI ktir. Her şeyde pek muzır lar bundan zevk almzyorlar ye b~kUıı 
olan ihtlkfır, bu me~elede az tok işe f~~k~l!ıde rahatsız oluyorlar. Br-raber 
Y ıyor. Fakat bir ctpheden. , Di~er g ;mıyor. Onun için, daha genç çocuk. 
cıhetten de, bir gram kanşlkla hoa ~ar~ mekteple~de görülüyor. Atız k:C)
olmad.ığını gören er;.in l !'Y8k si bu de- usu vermemcsı, kolay taşınması yu
'a q,asılsa etine geçJrd' i daha ~:ıfından ~nde-n gençler daha kolay ahşıyor. 
bı 1Juçuk gramını binim kullanr-ıak:la enclerln de en zıyade ııeyyar satıcı. 
Zeh ·ı d"ğr. amacı, mürettip. hakkt,ı.. nikea.;yor \"e hatta o uyor. Sat~nlara ib -. ,_ 

gı 1 cüsselerinden ziyade para ka7.:1nan 
karşı cezanın teşdidine herkes t raflar- aşağ. tak1m..ında oluyor. Onun r;in. eb&-
dır. Elde bu unan kan · lar, b 1e bıle veya her akşam ....... cukl b .... . . . . . . , ...... armın c:e ını ıyı_ 
ınsanları zehırleyen, mPnfaatocrı ıçın ıo- l-e muayene etmeli yol d , parasın an fazla 
ğukkanhlıkla ~er giln katiller yapan bu para ve-rerek. bir genctn haylA.:ı.hğa ve 
adam1 ·a ver en ceuıyı, pclt :ız bulu- kötiı huylara alışmasına d . mey an ver-
yorJar. Bızde bır sene Cf"za veriliyor. Bu- memelidir. 
nun daha f<:ı.z!a atrıtrlıaC'ağını umuyoruz 

Yunan riıüda. 
faa kuvvetleri 

(Baş laralı 1 lnd sahil~) 

bitlik içinde memleketi!l her ıurelle 
inkişafına ı;alıı;mıştır. 

COGRAFİ VAZİYET 

Yunanistaru. Şimali Yı.ıniilnistan. Orta 

Yunanistan ve Mora yanmadası olarak 

ü~:e yı.rmalt ve bu taksime aynca ada ... 

tarı da ilive etmek dotru olur. ŞimaH 

Yun:ınistan; Garbi Trakya, ~lakedonya, 

Tesalya ve Epirden müteşekkildir. Orta 

Yun3nistan; garpta Etolia ve Akamania, 
ortada Photiotis ve Pbokis; şarkta Beo
tia ve Atik olmak üzere altı mühim böL 
:',!l'ye ayrılmıştır. ~1ora yanmadası Orta 
Yunanistandan 6 kilometre uzunluğun
daki Korent kanalile ayrılır. Adalara ıe
linçe. bunlar Yunan adaları, Ege ada
ları, Girit adası ve Anadolu adalandır. 
En mülıim şehirler Garbi Trakyada De
dca~aç: Yunan Makedonyasında Sellnik, 
Siroz, Drama, İskeçe, Tesalyada Golos, 
Tirhala, Larisa, Epirde Yanya; Atik ya. 
nmadasında Atina ve Pi.redir. Yunan 
adalarından yalnız Kortu sima.ide ve 
Adriyatik deni:ıinin aizmdadır. Diler
leri Kore-nt körfezi ab:ma ııralanmı,tar. 
Ece adaları Kik:lad ve Sporat toplu ada.. 
!arıdır. Girit 260 kilometre uzunh.:ıiwt
da ve 60 kilonıetre genişlflindedir. Ea 
milhim şehirleri Kandiye ve Hanyad.ır. 
Anadolu adalan: Midilli. Sakız, Sisua. 

Dİ.N VE Dl.it 
Yunan~ı.n nüfusunun yi.tz.de 88 i 

Rum 0rtodok5u, mülebatlli katolilı:, pn 
testan, müslU.man Türle ve Yahudidir. 
Yahudiler, lnlhaaa Se1'ni!ı:te bir ltayU 
yekün tutmaktadır. Tilri<ler mübadele 
yolile memleketimi:ıe ıeldikleri için ia
tanbulda kalan Rwnlar.ı mukabil an-

( Sonu tıarm ) 

cak Garbi Trakyada 40 bin kadar Türk 
\ardı.r. 

UMUMİ TİCARET 
930 rakamlannı:ı göre, Yunani~tan.a 

ithalatı 10.630.000.000 drahmi, ihracatı 
da 7.101.000.000 drahmidir. Memleketin 
en mUhim ihraç maddeleri sırasile bi
rinci derecede tütün, kuru urum, şarap, 
zeytinyağı. ikinC'L der~e zeytin. incir 

ve madendir. İthalı\t ise, birinci derec. 
de hububat, un, canlı hayvan. hayvaa 
mahsulleri, ikinci derecede şeker, keres
te, demir, petrol, kömürdür. Yunan ti
Clln!t !ilnsu 468 i şilep, 108 i yolcu. :ıa l 
muhteİi! vapur olmak üzere 1.600.000 1ıoı 
nil.Atodur. Bu rakamlar 933 te A1illetler 
Cemiyetinin verdiği rakamlardır. YunL 

niatanın en mühim ihracat limanları PL 
re, Selô.nilt, Patru, Kavala, Golos, Kor
ru, Mjdilli, Kalam.atadır. 

nmtısnt 
G~e Milletler Cemiyetinin rakamla... 

nna &öre: endUatride çalışan amele 711 
bin, endüstride i:uJ;'arulan makineleria 
beygir kuvveU 370.000 dir. 
YUNANİSTANIN ıtAllA, DllNiz TII 

DA VA OB.DULAU 
Hazat1 ordu 11 ı>iTade Ulmeni, 1 -.. 

vari tüınenkllr. Huar!. onla wtc.-
80,000 kili idi; fakat 900 zamanlarda 
takriben 250,008 lı:ifiyJ liLlb. altmda ıı.... 

lunduruyordu. uınumı -- Wııo 
edince 400,000 lı:JfiliJı:: bir onlu çılmnıW-
Ur. Aııl<erlilı: mliddeti n den N -
kadar oJduiu için, Yunaniotanda eli 11-
!Ah tuta.ıı m_ı • ..,. ,.-.. ,.,.. -
tazı.dır. 

Yum. u.,,. • ı __. ıoo bdaır' tilF
,,- nrdır. 

Ymwı ..,,,.,_,.nne pliw 1 mtıııll 

lmnuör ile 10 muhrip ... 1J ~ 
bottan, 1 denizaltı. pm. . .! C n W ct:lim' 
~cı ıı-nn .., m.iholckeptir. 
I~a mwkdknada blJM•• .Am·r• 

lulı: ~ - t.Nrtzut ,...... 
mıttır. 

lstanbul P. T. T. ladurtağondın 
İdaremi' ihtiyacı için 1000 adet ... ıSoınlr ınaJı:ualara ın.Uıous ip ... ahını llClk 

eksiltmeye konulmuıtw. 

Eksiltme 13/11/9'0 çarpmba saat 15 la B. _.., ı.ı.... bqumda 

Valde Hanının ikinci katında idaremiz umumi 9po mu' k 'iji ~ 
toplanacak mildilrl(llı; alım sahm koınilll'OQunda )'9pUoalı;tır -

Beherinin muhammen bedeli 250 kurus. hepsinin 2518 Jin° -..-t --
nat 1117 lira 50 !ı:uruftur. ' 

Taliplecin fenni ... idaı:t fal"tnaımleriai ı&melı: .... .....-t "1ftinatla
nnı yalırmak üz .... ça1Jşna llOnlerlnde B. postahane binuı. birinci katta mB

dürlillı: idari. lıa1-ı binalar n -.ım ıı:-- elı:siltme Cllıı ve saatinde ela 
H0 -esi için Ticaret oda& ve.i1taa .,. muvalı:lı::at lemlu.t mübuzile komıa... 
;rona münıcaatı&n. (lo:ııırt) 

Beykoz Askeri S•tın•lma Komisyonundan 
1. - 5000 lı:ilo lı:&ıele, 809 ..ı.t wbit --ı lıılı:eletı, :ıeet kilo tıoç; lı:ıb, 

800 adet kantarma demiri 1/11,,_ alı 1GD11 -t H \e Beylı:ozda park karp. 
ıımdıı .. ked satmaıma Jnımloyonandıı ~ oatm •lm"cektır, 

2. - Pazarlık netı....ı talı:amlr ed.oaık tlat ~ ;rü>de 15 tem.ın.ıa 
abnW'lktlr. 

3, - Bıın- "'* - n ıerait ıı.r da ıaeaQr •lı:1*ıiıiıı:ıJ"iiMllıllMiilı &'irülebıllr. 
<10368> 

Belediyesinden 

atta teyid ılun.,, van bir habe- surette vanılıınası irin askeri ma- mağ:ı başladığı anda hilkmedebileceğiz. ı .NevyorK, ~" ,.~ . .n.ı -- Ne\'YOrk
~\ l!ôre Yunantlar I:.ir w ktada 13 kamala icabeden emirleri vermesi- Yaşasın Yunan tan ve 1J11un devlet •-1 tan gcl1T14 olan Ruzvelt, derhal 

.1 oınetrc k r Ar~ V1 tlı.:~~ arazi- ni talep ed r. damları, yaşasın Yunanistan Kralı!.> evvelce almı.ş oldu.~u ht.itun ran-
~ıne girerek 1 a, bi ~-..sınan topra- İtalvan lkuvvetleri, mukaveme- Atina: 28 (A.A.) - . !otak bugün devuları iptal etrhii ve lıarıcıye 

KURU KAHVECİ 
~~1~ nak'.etmi tır. İtalı anlar her te maruz kaldıkları takdirde bu Türkiye buyuk •lçl>i ,.e Yugo '"'-ya ve nazırı llull, hazine nazırı Mıır
tik e E.oırın c agl;k mıntal<ası is- mukavemet silahla kırılacakhr ve lngUtere elçilerini k· bul etmiştir. fenthau ve b~müddeiwnumi Jack-

anıetınde de ikinci bır tazyiiı: Yunan h~ti. bundan müte- Sotya: 28 (A.A.) . Rôyter: İtalyanın' son ile Yunanistan meselesi h~k
Yf:maktadırlar. vellit netayicin mes'uliyetini vük- YunanJstana verdiği ültimatom hakkın- kında telefon muıhaverelerinde bu-
lr talvanın Arnavutlukta 180 bin Jemn:iş olacaktır. da So!yada denilen yegane :;ey İtalyan- lunmuştur. Ruzvelt, Amerikan bi-

adar askeri (Udttğu tahmin edil- Rubicone, Antonio lann Yun~nLStandaki stratejik noktala- taraflık kanunuuıın Yunanistana 
mektedir. Fakat bunun asgari 50 TIINANis'rAN HAJl.P MECBUU- rın askeri işgalıni istemiş olmasıdır. tatbik edilmesini emretmiş ve bu- • 
~~ı da!ıi!i tutmak için lüzumlu u·t.bııDE BIRAKJLDI K&AL GEOllGES'l'N MESAJI nun neticesinde Amerikada Yunan ı 

unınalctadır. Atin&; 21 (A.AJ - Reuler ol"""11l• .. 21 (A.A.) - Atina ajansı bil- alacaklar ı bloke olunmll'itur. 

MEHMET Elendi Mahdum arı 
Muhterem müşterilerinin en büyük 

BA YRAMlARINI KUTLULAR 

• 



• 

ll&YJ'A:. 
- - - ----------

Malfalr.la w•v•n iter •••t 
lratlını11 en 6tyttlr. snlıiJlr 

•• v. 
Paskalya çoregı 

yapmak kolaydır 

-· 

900 gram un, 200 gram seker, 150 gram ı 
tıerqağı, 50 ıram bira mayası, 4 yu:mur .. 
ta, yarım bardak silt, bir tatlı kaşığı 

mahlep almalı. Bira mayasını sütle ezip 
ıma karıştırmalı, üstünü örterek kabar
:.ıaya bırakmalı. Hamur gelince içine 
trreyağını, şekeri, vurularak köpürtül
müş yumvrtaları, sütü mahlebi karıştı .. 
nırak yoğurmalı. İyice hallolunca tek
nr U2rini örterek: kabarmağa bırak
malı. Hamuru ikinci defa da geldikten 
aonra üçe taksim etmeli Jler parça:yı 
~krar üçe ayırmalı. Her birini el için- t 
de yuvarladıktan sonra hamur tahtası i 
üzerinde yuvarlayarak uzatmalı, ve üç 
:parçasını saç gibi örerek bir çörek vli
rude getirmeli. Bunu unlanmış tepsiye, t 

yahut k~t üzerine yerleştirmeli_ Tarif ~ 
edilen miktardan üç çörek çıkar, bunla- t 
rı tepsiye diz.dikten sonra üzerlerini ör- i 

terek üçüncü defa kabarmaları beklen- tf 
nıeli. Çörekler gelip kabarınca. üzerle
J'i.ne yuınurta sar1sı ve dövülmüş badem t 

serperek fırına göndermelidir. 

Karamelli krema yap. 
mak biliyor muıunuz? 

- ,... 

• 

~ .. 

l 

1 
1 

,l 
i 
l 

Karamelli kremanın tertibi sudur: Bir 
avuç toz şekeri ,bir kahve kaşığı su ile 
tencereye koyunuz. Ateşe konunca şeker 
yanmağa başlar ve sütlü kahve rengi bir 
karamel olur. Derince bir porselen ka .. 
bın içine bu yanmış ·~ekeri dökerek her ı.:. 
taralını bulayınız. Diğer bir kap içinde 
altı yumurtanın yalnız sarısını köpürtü.. 
11tiz, Üzerine 125 gram şeker ve bir az 
Tanilya ile kaynamış olan bir kilo sütü 
mcak iken, dökünüz. Sütü dökerken tah-

Sonbıılıar modellerinin en pk elbise siyah renk moda olduktan 
sonra bel ve fÖ ğüse pliler konuyor. 

ta bir ka~ıkla mütemadiyen karıştırınız: 
Te sonra karamelli kap içerisine dökü
ıriiz. At~te evvelceden .kaynam~ta o
lan sıcak .!U içerisine kabı oturtunuz ve 
bainmarie iısuJü ile pişiriniz. İçinde kre
ma olan kabın üzerine kapak kapanırsa 
M.ha iyi pişer. Suyun Qzerj açık kalma
lldır. Krema pi~tikten sonra ve ta.ma
ıoen sojuduğu zaman bir tabak üZerine 
bbı devirerek kremayı biçim.ile çıkar
mak lBzımdır. Ejer evde fırın varsa kre
ma kabını su içinde fırı.na koyarak pi.. 
.Umek cı.ba İyi olur. 

FAVDALo 
BILGllLER 

Boğaz ağnıına karıı ilaç 

Boğaz ağrısına karşı Alzasta asırlar
danberi iU basit il&ç tatbik edilmekte 
ve faydası görülmektedir: Üç iri pırasa_ 
yı bir buçuk litre suda kaynatmalı, SOD

ra tlitre ederek içerisine 250 gram şe
ker ilave ile ~krar ateıie koymalı ve 
üçte bir kalıncaya kadar kaynatmalı. 
Bu, flll'UP gibi bir oey olur. Hastaya 
yarım .... ıte bir tatlı kaşıiı verilirse çok 
faydası ııörillürmÜŞ. 

Soba bonılarındaki 

kurumdan istifade 

-ı 

• 

Soba borularında toplanan kurumlar
dan lsti!ade edilebilir. En evvel kurum 
gayet iyi, d_ifleri beyazlatır. Kurumu 71-
kayıp, kuruttuktan sonra döverek elek-, 
ten geçirmeli, icerisine beş on damla 
nane ruhu karıştırılınca gayet güzel dlı; 
tozu olur. Kurum su içinde ezilir ~e bu 
su ile saksılar sulanırsa, çiçekler kuv
vet bulur ve haşerat, böcek olmaz. Bil
hassa gül ağaçiarmm yaprak V'1 gon
caları ilze'l'İne kurum ııerpilirse küçük 
yeşil böceklerden kurtanlmış olur. Kö
küne kumf9 konulursa kuvveUenir ve 
bol çiçek açarmış. 

Sı oıbahar şapkalarında değişiklik 

var. Yüksek fakat uzun tuvalet ve
ya parcalı şapkalar, teııhir ediliyor. 

j rr rr ıiie1 bir pardesü. Berlin ıruı· 
• .-' • in olan im model şimdi· 

._ nıibet bulmnştnr. 

Av ve kümes hayvan. 
lan etleri için fa1dalı 

bilıiler 

BUNDAN 
iSTiF ADE EDiNiZ! 

Daralmış kombinezonlar 
ve elbiseler eçılıbilir 
Yıkanan ban elbise, kombinezon veya 

bl<lzların &iyildiği vakit daral= oldu
ğu hayretle görülür. Bunun sebebi fena 
yıkanıp ütülenmesidir. Çok &ıcak su ile 

yıkanan kuına~lar, çekebilir. Bunlar için 

artık çare yoktur. Fakat fena ütül~miş 
l. - ıı:az, l!rdek ve av ha:rvanlarından 

.ıı alır kokulu olanların bu kokularını ve bu yüzden dar gelen kombinezon ve_ 
ya elbiseyi tekrar ılık su içine sokup 1 

....,..,,.elı: için UDla otalamak .,. :ranm ıslatmalı sıkıp asmalı. Daha nemli iken l 

....ı kadar unun içinde bırakmak il- • 
Utü tahtasına geçirmeli. Önce enine doğ-

DDdır. ru gererek ütüledikten sonra boyuna doğ 
2. - Kümes hayvanları evde kesil- ru k k "t"l lid' Elb'se v-a . bir . fk" .. bek- çe ere u u eme ır. ı --1 I 

~_yazın. CÜ'.'• kışın 1 ~rl 
1 

kombine20n verev (biye) olarak yapıl
lıııtip 07le pı,ılrmelicllr ki etlen se 0 - , ~~ is~, bwıda sarkmak tehlikesi var. 
-.um. Utillenırken daima boyuna veya enine 

. . değil de kuma~m düz olduğu yerde ütü
yü getirip götürmelL :eu suretle utnıe-
neo ~ey sarkmaz. t 

Çorbalar için -
faydalı bilgiler 
' . 

l. - Çorbalara katılacak un, iyi oı-
malıdı.i-. Top top kalmaması için mutla-ı 
ka elenmelidir. 

2. - Çorbalara sirke, limon gibi ek .. • 
şi şeyler, d'aima1 tencereyi atesten alır· ! 
ken karıştırılmalıdır. 1 

3. - Baharlar, çorbalara iyi bir tat ve 
lştihayı açan iyi bir koku verir. Bunun 
için, bütiin çorbalara: sofraya konulur
ken, tarçın, yenibahar, karabiber, kır
mızı biber gibi herhangi bir baharı 1 

serpmek isteğinize kalmış bir şeydir. ı 

4. - Çorbalar için limonla ve yumur
ta ile yapılan terbiyelere kaynayan çor- j 
banın suyundan azar azar katmalı ve 
terbiyeleri koyulaştınnalıdır. Unlu yu
murta ve limonlu terbiyeler de gayet ha 
fil ateşte karıştırılarak koyulaştll'ılır. \ 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Czri Hesaplar 
iKRAMiYE PLA~I 

l it D .1'. W 

Halkevleri 
(Baştaftfı 5 iaci aıyfııda) 

mm iç varbğmı inıki•d ettirmek 
ve benlii'iııin derinliklerinde !kay
navan emsalsiz bvmetleri meyda
na çık:ınnak vazife idi. 

Ücncü il:omıred~ yapılan nizam
nameye ıHalkevleri sokuldu ve u
zun zaman çalışılarak hazırlanan 
talimatname ile Halkelerinin 9 şıı
besi olması kararlastı. iHalkelerin
deki faaliye kısaca sudur: 

Dil, edebiyat, tarih subesi: Türk 
Tarih Cemiyeti ile Türk Dil Cemi
yetinin tanzjro etiki pr<><'!'am esas
lan içinde çalısmakadır. 

Söz derlemeleri, anketlere karsı
lıık, ata sözler;, maniler, ntlll1 ma
sallar. folklar tetkikleri. eski eser
lerin yerlerinin t~sbiti, harap ol
maıktan muhafazaları, '11ürk büyiiil< 
lerinin hatıralarını, ytldönümlerini 
kutlamak ıübi tarfü dil ve külür 
mesaisinde bir rok kıvmeli eserle
rin temel tası konmaktadır. 

Bu kolların tertip ve neşrettiği 
Halkevleri dergileri tarili ve dil sa
hasında değerli malzemeyi ihtiva 
etmektedirler. 

17 Yılda Endüstri 
(Baştarafı 5 inci sayfada) 

selerini kontrol etmek, 
4 - Endüstri maınul~tımızın kalite

terinJ yükseltmek, 
e; - İşçi ve mütehassıs yetiştirmek 

için tedbirler almak, 
6 - Kaybedecek vaktimiz olmadığı 

lçlıı endüstri sahasında seri bir inldsa:t 
temin etmek. 

Sa.n•yl procramı: 
Ctimhur.iyet rejimi, yeni bir endüstri 

k-.ırmak jstediği zaman, evvela prog
ramlı çalışmağa karar verdi. Programı 
:ıparken de ~rensip olarak iY. esası 

kabul etti: • 
«Bam madd~i memlekette bol bol 

yetişen ve yetişebilecek olan iç plyasa
mnda çok sürülen maddeleri sanay ileş
'me programunızm başına. koymak ve 

1 
ilk.önce bunl&rı imal edecek fabrika.lan 
ku.rtna.k.> 

\ 
Devlet, bu prensiple, memlekette zi

ra.ati (mesela şeker pancarı) ve pamuk, 
haycanlığı (me.selfı. yün için merinosçu-
luk) ve saireyi de teşvik etmis oldu. 

İngiltere Kralınıe 
mesıjının metni 

Londra, 28 (AA.) - Verilen 
mallımata göre, İngiltere kralı ta
rafından mareşal Petene gönderi
len mesajın fetni mareşalin ceva
bı alınmadan ncşrediTıniyecektir. 

Londra diplomatik mahfilleri bu 
cevabın -Onümüzdeki 24 saat. zar
fın<la geleceğini zannetıınektedir
ler. 

_IEMLAKIS 
Sayın vatandaşların biiyiik 

ve Milli Bayramını kutlular. 

Adres: Galatasaray Lise-

si karşısı No. 184 r 
Tel: 49010 

aQ~KT~R 
1!1411 iKRAMIYEL.t;ıu ı -

1 adet 2000 .Lirahl: = 2000.- lirı 
3 • 1000 • = 3000.- • 
6 • 500 • = 3000.- • 

12 • 250 • = 3000.- • 
40 • 100 • = 4000.- • 
75 • 50 • = 3750.- • 

210 • 25 • = 5250.- • 
Keşidelu: 1 ıubat, 1 nuıyu, 

1 ağustos, 1 ikınciteşrin tarih· 
!erinde yapılır. 

İNGIL TERE 
MUHAREBESİ 
NE HALDE? 

Franıa Almanya ile müta• 
reke aktederek harpten çekil
dikten sonra; Hitler, lngiltere 
adasının istilasına tiddetli ha
va hücumlarile baıladı. Fakat 
İngilizlerin mukavemeti kar
tuıında Alman plim akim kal
dı. 

Bu resimler İngiltere mu
harebesinin aon haftasında 
cereyan eden hadiselerden 
muhtelif intibaları tesbit edi
yor. 

İııgilter!' üzerinde düşürülen Alman tayyarelerinin mü:rettebatm
dAn iki•İ İngiliz askerleri uasmda. 

• 
• 

• 
• 

:~:.nan tayyarelerinin yapbğı hücumlara tiddetle mukabele ed.m İngiliz 
pilotları istirahat e•nuında 

~~- .... --~··~ 

--~ 

İngiltere üzerinde cereyan eden hava muharebeleri e • sında dÜ§iiriilen Meuer 
Schmitt markalı bir Alınan bombardıman tayyareıi 

. ' 
• 

5. - Çorbala,. için et ve tavuk suları 

ku!ıa:.ılır. '·--------ll:D------llEllDlll __ • 8ıı yıl çok beğenilen örme bir blw: 

Büyük Britanyanın mutaaaTVer bir Alman istila kareketine h~def olması ihtimali ortayı. 
çıktığı günden beri İngjltere ana vatan topraklarına müh~ kuvvetler yığmı§tır. Resim 
Britanyada her ihtimale ka.l'§ı bulundurulan motöri.ze kuneıM memup zuhlı ve tayya
r~ dafi toplu arabalardan müt~eldril J>iı: "olu gÖl~riyor. 

• 


