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YUNANlll R 
ARNAVUTLUK 

lopRAKLAR NDA 
~ARPIŞIVO l R 
.9Sübay 153 
!talyan neferi 

1 
esir edildi 

lrı[ 
feh .Yan tayyare/eri 15 
b~,. ~e birçok köy leri 
rnbardıman ettilef 

ıe 9~liz BahriJelileri Atina 
unan adaıarma çtkt1lar 

~· 2 (A.A.) - Yunan kuv-
1 ::~umanudanlığının 1 Teı

l'.ııır tıhlı resmi tebliğidir: 
ı-. otu Cefhesinde ,iddetli topçu 
'loti o muotur. 
~ dii~ cephesindeki kuvvetleri

~ıra;nknın şiddetli mukaveme
~ A. 1. beş kilometre derinli

'ttj ~t dunavudluk arazisine ıirmio-
tı.ı aii l~nnın müatahkem mevld
ılir 9 rıgu .hücumu ile zaptetmit
t)· ıo01hıt ve lS 3 nefer esir a-
~lttıa ayvan iğtinam ettik. 

5 c..~e ~ hava taarruzlarını sivil 
k~ir ttrıe temcrküz ettirmiştir. 

~~da Ve birçok köyler dü~man 
'teli rı bombalanmış ve mitral

~ L' 9() tutulm:.ı tur. Siviller a-
~ta. ölü, 209 y rıılı vardır. 

t_ t ıı~e~e Ve bir mekteb dahil ol
~~~td e. bazı binalar yıkılmı§tır. 
~ t \ ttımiz faydalı k1:4ifler yap

~lte ~ lçak bir irtifadan uçarak 
"•irı/~~re meydanına ve Epir 
~ la.h e ı motörlü dü§man kıta

~· b11 ı a~tüd noktnlanna tnarruz
~ ~~~ tırırnuşlnrdır. Bütün tayya
~ tttıi ~~~~m olarak üslerine av

~~ttı~·erdır. Bir düşman avcıaı 
\..~ttı u, Ve pilotu esir elınmıt
~td~n çıkaran bir düşman 

rı c:! trıan tayyaresinin dü~man 
nuUt \"arında yere dü tüğü gö-

l. A.~~ rnuvaffakir.ctlerl 
~11te 'y (A.A.) - Oğrenildiği
~a u,?a_n - Arnavudluk hu
'ıı 11ı:nuhım bir d ğı i~~al eden 

\)' tte 'Yadesinin muvaffakiyeti 
~ lllttı Zannedildiğinden de mü

'tka ll§tur. Filh kika, Yunanlı
• "lri iç köyden müte~ekkil bir 

t- ~ .... ; .al etmi lerdir. Diğer ta
~~} tU~~~en malumata nazaran 
• Y11tı u ~Ündüz Yunan tayya

d"ki 'c·~lc;ri hareketinin istikn-
' l.t!'y once civarında bulu-

~~;re meydanını bombardı
' "'tdır elk tnuhtelif binaları yık
·~~ ,·~1 talvRnlnr Lorisadn aııke-

'ırıeı ahaliye hitnb eden be
(~ ııtmuılardır. t e,.nrnı 3 ünr.fı ııııvfndıı) 

l'talf!:re göre :ı 
lı 1'iirkiye · 
.t\ lllgaristana 
'~Q,. .h 1 ihtarda 

bulundu -~ı! 
h. ''lla d" omatik '4lilbf ıp 
1ti elleri memnun 
~~~'2 -~ .... lll~ftl ~A.A.) - Royter: 

~ Brı' ~tt mahfcller mÜ§kiı1iı.t 
~ ıı llltart ı~ılm ması hakkında 
~ ı '~'litlc · at na aarih ihtarda bu-
~ ı 'ttt 1Yerı · ._ _ •. k h tr 'tıde ın ıwt ı ve aı ı attı 
~ ~ rı memnun görünmekte-
t•l ~~tı 
:'lı • er e· ı · ~ ttı ~iı b ır ıiinin bir harekette 
~ ~ıt~ll'ılekeueklenmemekle beraber 

~lıle ttı rı de Türkiyeniii hattı 
• 'r ltdir lllabık olduğu zanne-
' (()•la • 

'1-nda d" \ fl k k uomnn prop -
t. , ltıerrıl UVVctli olmakla h era-

t b l'lilc ek~tin maka:ı.dı hakkın
bır itimııd bealenmek-

Yunan- İtalyAn hududundaki vaziyeti cöaterir kroki 

Yunan - İtalyan 
harbi karşısında 

Sovye !erin 
mütaleaları 

Seri inkişafar 
beklenmiyor 

Ingiliz matbuatı da 
Türkiyeninin vaziyeti 

ile meşgul 

Loncira, 2 (A.A.) - Daily Te
legraf gazetesinin Moskova muha
biri. Sovyet aKızıl Yıldız» cazetesi
nin askeri muharriri Popofun bir 
yazısını bildirmcktedir. Sovyet aa
keri münekkidi vu mütaleadn bu
lunuyor: 

Yunan - ltnlyan - Arnavudluk 
harb sahasındaki harekôt seri inki
pflar göstcreceğe benzemi)<Or. Bu
nun başlıca sebebi Selanik yolu ü-

( Devamı 3 üncü aayfada) 

ingiliz, Atman 
hava kuvvetlerinin 

faaliyet. eri 
tekrar şiddetlendi 
Berlin tekrar 
bombalandı 

Alman tebliği bir 
çelik fabrikasının 
yandığını bildiriyor 

Londra, 2 (A.A.) - Hava nc
zareti teblii ediyor: 

Dün gece, Ingiliz hava tayyare 
t~ekkülleri Beriinde demiryollan 
milnakalatına karşı devamlı ve mu
vaffakiyetli hareketlerde bulunmut
lardır. Başlıca yolcu ve etya garlaı:ı 
ve civardaki binalar bombardıman 
edilmiştir. 

Magdeburg ve Celscnkirchen 
sentetik petrol imalô.thaneleri, Gei

(Devamı 3 üncü myfad ) 

türk için 
ya 1 acak ihti a 

Parti Genel Sekreterliği ihtifale aid 
proğramı tesbit ederek gönderdi 

Ebedi Şef Atatürkün ölümünün 
ikinci yıldönümü münasebetile. ö
nümüzdeki 1 O İkinciteşrin Pazar 
günü yapılacak ihtifale aid program 
Parti Genel Sekreterliği tarafından 
hazırlanarak §ehrimizdeki alakadar
Iara gönderilmiştir. 

Bu programa göre, Atlltürkün 
ölüm gün ve saatine tesadüf eden 
1 O lkinciteşrin Pazar günü saat 9 u 
5 te bütün Halkcvleriııde ve halk 
odalarında, Halkevi ve odası olmı
yon yerlerde bilumum Parti mer
kezlerinde birer ihtifal toplantısı 
yapılacak tı r . Toplantıda ba~ta en 

büyük mülkiye memuru olmak ü
zere askeri ve mülki erk&n, Parti 
ve Halkevi mensubları ve halk ha
zır bulunacaktır. Toplamlan yerin 
münasib mahalline Atatürkün bir 
büstü veya fotoğrafı konacak, bu 
kö§e Türk ve Parti bayraklarile ve 
çiçelderlc aüslenec•ektir. Saat tam 
dokuzu beş geçe vazlfeli kılınacak 
bir zat, Atatürkün o gün o saatte 
öldüğünü kısa ve veciz bir ifade ile 
anlatarak hazır bulunanlım ayakta 
beş dakika lhtiram vaziyeti olmağa 
dnvet edecektir. Bundan sonra bir 

(Devamı 3 üncü ttayfada) 

Devlet 
reisierinin 
tebrikleri 

Cümhuriyet Bayramı 
münasebtile Milli Şefe 
gönderilen te)graflar 

Molotof ve general Metak
aas da Batvekil ve Harici
ye Vekiline tebrik telgraf-

ları gönderdiler · 

Ankara, 2 (A.A.) - Tür
kiye Cümhuriyetinin 17 inci yıl
dönümü münıısebetile Rcisi
cümhur larnet lnönü nı,ağıdaki 
devlet ve hükumet reisierinden 
tebrik telgraflan almış ve bun
lara teşekkür etmiştir: 

İran Şehinşahı Alahazreti 
Hümayun Rıza Sah Pehlevi, 
Japon imparatoru haşmetlu Hi
ro hi to, Irak naibi fahametlu E
mir Abdullah, hnşmetlu üçüncü 
Viktor Emmanuel, Macaıistan 
krallık naibi fahametlu amiral 
Nicolas de 1 Jorthy, milli Çin 
hükumeti Cümhurreisi ekselans 
B. Lin-Sen, Amerika Birleoik 
devletleri reısı ekselans B. 
Franklin D. Roosevelt, Afga
nistan kralı haşmetlü Muham
med Zahir, Büyük Britanya 
kralı haşmetltl altıncı George, 
yüksek Sovyet meclisi rciııi e'k
selans B. Kalenine, Alman dev-
CDevamı 3 üncü uvfada) 

a ineye 
verilirken 1 
60 gemi kafile 

halinde 
Cebe~üttarıktan 

har ek et etti 
Tanca 3 (AA.) - Stefani a -

jansının bildirdiğine göre, Cebelüt
tarıkta, Atiantik istikametinde alt
mııı kadar ticaret gemisinden mü -
rckkeb bir kafilenin deniz tayyare-
eri, torpidolar ve büyük harb ge

milerinin muhafazası altında hare
keti Tanca ve İspanyol 6nhilleri ma
kamatında hararetle mevzuubahs 
olmaktadır. 

Yugoslav Başvel<ili dün 
bir nutuk söyledi 

Belgrad 3 (A.A.)- D. N. B.: 
Başvekil Zvetkoviç, söylediği bir 

nutukta, bugünkü ııartinr içinde bü
tün ihtiyaçları temin edecek kuv -
vetli bir elin zaruri olduğunu kay -
detmi" ve demiştir ki: 

F cv kalade ııartlar içinde yaşıyo
ruz. Memleket haricinde siynsi ve 
iktısadi münasebetlerimizi ahenk -
leştirrnek mecburiyetindeyiz. Bunun 
için de her şeyden evvel sulh lazım
dır. Keza milletin bütün kurucu kuv 
vetleri arasında da ahenk zaruri -
dir. Bilhassa bütün partilerin ve bü
tün milletimizin fikren rnüttchid ol-
ması lazımdır. 

Başvekil, Avrupa vaziyelinin ta
mamile değişeceğini söyledikten son 
ra Yugoslavyanın bazı ihracat tnah
hüdlerinde bulunmuş olduğunu ve 
bu taahhüdünii halisane yerine ge
tireceğini iliive etmiştir. 

A'manya ile Fransa 
anlaşmaısa Avrupa ·a 

su~h mUmkUn ol :mazmış 
Marsilya 3 (A.A.) -Eski Fran

sız hariciye nazırı Sonnet «J ournalıı 
rsııızetesıne yaptığı beynnntta demiş
tir ki: 

Almanya ilc Franıı urasında bir 
anla~ma olmaksızın Avrupa aulhü 
mümkün değildir. Hitler - Petnin 
mülakatı herkesin nazarında büyük 
bir ehemmiyet almaktadır. Fransa 
ile Almanya arasında bir gün imza
lanacak sulh, büyük milll'tlt-r ara -
sında bir teııriki mesai sulhü olma -

Son ayların en mühim 
siyasi hadisesi =ı 

or1n r n thu 
' Her vatandaşan birkaç 

laz1mgelen nutku aynen 
kere okumasi 
neşrediyoruz 

~····· .. ._. ......................................................................................... , . . . . . . 
: 

i 

ı . 

Nutkun içinde her§ey vardır: Vüzuh, •arahat, hak, in8an
lık, millet, Türklük, kuvvet, a.z;İm ve irade. Bugünkü dün
yada medeni bir milleti ebediyen mü•terih ya§atmağa 
kali ne gibi lazileller tasavvur edilebilir•e hep•i bu nutuk
ta, tam bir ahenk içinde, bir araya toplanmlf bulunuyor '-.................................................................................................... . 

Milli Şf.f Cuma ırünü Medi. ldinüaünde 
Ankara, 1 (AA.) - Reisicüm

hur .lamct İnönü Meclisin içtima 
devresini qağıdaki rıutku ile açmıo
lardu: 

BüyÜk Millet Meclisinin muhte
rem azam. 

Altıncı intihab devresinin ikinci 
içtima senesini açıyorum, Muhterem 
azayı sevgi ve saygıyle selamlnnm. 

Kurulduğu KÜndenberi tek kay
gusu vatan selameti olan Büyük 
Meclisimizden örnek alarak, geçir
diğimiz mühim acne :r.arfında, va
tandaşlar arasında sükün ve birbi
rine dayanma, en yüksek m~rtebe
de ruhlara hô.kim olmuııtur. Cüm
huriyet hükumeti. fasılamz bir dik
katle, dahili ve harict emniyetin mu
hafazası için bu dürüst hava içinde 
çalışmak imkanını bulmuııtur. 

Dahili idnremiz, geniş bir hürri
yet içinde vatandagın hukukunu ve 
emniyetini temine kudretli, hakiki 
ve hukuki bir nizarn tesis etmiş ol
makla mütemayizdir. Denilebilir ki 
geçen bu bir sene içinde memleke
tin emniyet ve asayişine ciddi su
rette müessir olacak hiçbir hadise 
vukun gelmemiştir. Yurdun emniye
tine müessir olabilmekten uzak na
dir hadiseler de adaletin hükmüne 
teslim olunmuşlardır. 

emleketteki emniyet 
ve sUkOn 

Dünyayı saran büyük buhrana 
ğmen Türkiyede yaşayan herkes, 

bütün hak ve hürriyetlerine snhib 
ve bunlardan en geniş bir surette 
müstefid olmaktadır. Memleketin 
her tarafında emniyet ve 6ükün, ha
le ve atiye itimad mevcuddur. Tür
kiye, serbesti ile nizarnı telif eden 
bir hava içinde vatandaşların huzu
runu t~min edebilen müstesna mem
leketlerden biridir. 

Vazifedarların dikkat ve ihtlm~ 
mı aail milletimizin ve onun Büy(Jk 
Meclisinin yurdacvcrliğinden ve ba
airetinden daima fcyiz ve ku~ 
alıyor. Milletten hükümete karyı 
görünen tam ve aamimt itimad, mil
li kuvvetimizin kaynağıdır. Bu hal 
mca'uliyet almış olanlara işlerinde 
cesaret ve neş'e vermektedir. Diier 
taraftan hususi idarelerle belediy• 
lerimiz, aalahiyet ve vasıtaları de~ 
cesinde, vazifelerini yapmaktndı~ 
lar. Medent seviyenin yükselişi fle 
mütenaaiben artan ihtiyaçlara, arzu 
edildiği gibi cevab verebilmeleri Için 
salithiyctlcrinin ve mali membalan
nın takviyesi arzuya şayandır. Be
lediyelerin ve bunlara bağlı müe ... 
seselerio memurlannın teknüdlcrl 
hakkında Büyük Meclise takdim e· 
dilmiş olan layihanın kanuniyer ik· 
tisab etmesi, buralarda çalışan va
tandaşların ve nilelerinin istikbali 
ve gördükleti hizmetin selameti ba
kımından faydalı olacaktır. 

CUmhuriyet adliyesi Amme 
işlerini daha şamil görme 

yo undadtr 
Cümhuriyet adliycai, geçen bir 

sene zarfında kabul buyurdufunm: 
yeni kanunlarla teşkilntını kuvvet
lendiTip amme hizmetlerini daha a
meli ve şamil bir şekilde görmke 
yolundadır. Hakim sınıfının yeni a
nasırla mühim bir adedde takviy i 
imkanı hnsıl olmuştur. lcra işlerlnln 
süratle işlemesi için kanunda yapa
lan tadiliıttan iyi neticeler alınaca
ğını ümid etmekteyiz. Cezaevieti 
durumunun ıslahı üzerindeki çalıt
malar ilerlemektedir. Birçok vill
yetlerimizdeki cezaevlerinin in~UJ 
hazırlıkları bitmi~tir. le esası üzerine 

(Devamı 7 nci sayfada) 

--------------------------------------------~-----------• • • 

Zabıta, soyguncuları hadiseden haberdar 
olduktan dört saat sonra yakaladı 

Evvelki gece, Nişantaşında çok 
cüretkarane bir soygunculuk vak'n~ 
sı olmuştur. Bu semtte Münihbey 
apartımanının 1 sayılı dairesinde i
kamet eden ve ayni zamanda bu 
apartımanın sahibi bulunan Müni
bin oturduğu katın kapı ına evvelki 
gece iki meçhul şahıs gelerek, ken
dilerine kapıyı açan hizmetçiye ev 
sahibi ile hususi su rette cörüsmek 
istediklerini söylemişlerdir. Kılık 
kıyafet itibarile herhangi bir ziya-
retçiden farksız görünen bu ad m
ları hizmetçi içeriye alarak misafir 
odasına götürmüş, diğer taraftnn 
vnziyettcn ev sahibini haberdar ct-



•• erg 
--··-Milli Şefi dinlerken 

Yazan: Muhittiıı Bir& .J 
ugünkü derecede emsalaiz 
bir tnrib :fırtınnsı içinde bir 

milletin bütün mukaddernt yükü -
nü kendi omuzl&n üstünde daru -
yor hisaetm~ ber yiğit kıılbinin ko 
laybkla tatıyabilece~ bir duygu do
iiklir. Bu ağır yükfi, ancak Mil b.ir 
cesaret. sakin bir kahramani~ müa 
terih bir iman gibi vasıflan en yük
aek derecelerile nefiı;lerinde topla -
m ış olan insanlar taşıyabilirler. Ta
rihin pek ender devlet reisierinin o
muzlarına yüklemiı olduğu bu k -
dar buyük bir meauliyeti tapyabil
mek için ateı içinde piımio bir ruh, 
tecriibe içinde teşekkül etm~ kt.mil 
bir zek& ve nihayet, F ele.k karımn
da bile eiilmez bir lrade aahi'bi ol
mak J.ktıza eder. 

Bilgi ve tecrübe = 

Evvelki c"~n, Büyük Millet Mec
lisinde, Milli $efin nutuldanm din -
lerken zihnimden de yukandaki 
mül~hazal:lT geçiyordu. Cümhurrei
Eimizin dudaklnnndıın dökiilen bo 
kelimede bütün bu mül.Uhazalıın en 
yühek dereceye kadar tatmin e -
den bir kuvvet vardı. T"ürk miTie -
linin kuvvetine ve multaddemtma 
en derin bir iman ile inıunn l:tan 
doğım bir istinı.batle, Milli Şef ta
rihin k.ıtr§l!uıa en ağır mesuliyetle -
ri bile t ~maktan korkınıyan bir 
milli kahraman olarilk çıkıyor ve 
gözlerimin önünde, bu milletin hak 
lımnı müdafruı için hiç bir tehlike
den yılmıyan bir irodenin timm.li 

n!!t kısım in~nlar bilgtyi ruıdece "kita~>?nn, bir k~ım insanlar da Ne yalnız ki!ab, ne de yalnı:z tecrübe başlı ba,ına bir kıymet ifade 
m llSlran tecnıbeden belderJer. her iki kısnu teşkil edenler de yn- etmez, biri diğeri:ıi.n cüz'üdür. Yekdiğerile tamamlanmalan llıımdıT. 
nm insan olarak kalmıya mabkQmdunar E ı· k t "'b h d · · h ...................................................... _ • vve a o uyunuz, aonra ecru e sa nsın n pışmıye -;a şınız. ··----- - ........ _ .. _.. .. _ ............................... _ .................................... ____ ... 
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halinde yük!diyordu. 
Millet V ekillerinin heyecanlı al-

kı~lan arasında. Cürnhurremmizin, ~iliz yardımı barbin },qmdan-
eakin., fakat kuvvetli, müsterih, fa- beri tecavüze uğnyan veyahud 
kat at~li sözlerini dinlemek. her kendini bir tecavüz tehlikesi kalll
ruh için bu z manda, en Jı:udst duy nda gören birçok milleder için 
cular duymak için ktfi idi. Devlet mesele olmuştu. Ldıistan fÜphesiz 
.iynseti olarak, miJlet siyueti ola - Ingiliz yardımına güyenmi§ti. Fm
rnk, Milli $efın bize tevcih ottiii 1 ndiya, No~ Holaııda. Belçika 
aözleri diıllediktrn ve bı1ahare bun TC hatttı Fransa bep İngiltereden 
lan kllğıd 6stünde tehar tekTar o- imd d umm~lnr ve bdlemi§lerdi. 
kuduktan sonra, fU l::anıı.ate vbl Romaııya da İngilterenin ganınti 
oldum .Id, bu nutkun en güzel tef - ettiği bir memlcketti. Ve İ§te 1imdi 
airi, onun dikkatle bir kaç kere o- Ingilterenin garanı olan ikinci bir 
konmasını tavsiyeye mürlha.sır b1J.- Balkan devleti. Yun niatnn İngı1te
mRlıdır. Onun içinde heY feY ver: redon kzymetli ve müessir muave
Vüzuh. uırnhat. hnk. inBı!nlık, mil- net bckliyerek, oüfusça kendinden 
1et, T"ürklük. kuvvet. azim 'V'r: im _ 6:7 m.iali büyük bir Avrupa dev le

Yazan: Hasan Ali E diz 

dt'. Bur.ünkü dünyııda medM11 bir tile harbediyor. 
milleti ebediYen mn! terih yaptma- Ingiliz yıırdnm mesel~i, he.ntiz 
yn kAfi ne gibi .fazı1CtleT ta.avvur istila olunmamıt veyııhud hnibe gir
edilebiürae hepsi bu nuttt'!:ta, tam mernio devletleri korirutmak ve sin
bir ahenk içinde, bir araya toplan- dirrnek için, bu SITada MihvercUerin 
mı~ bulunuyoT. Bunun için. Vfttnn - >ropagandamıırn -kemmelen ku\
daı:ı1anma. nutkun, bith:ısm dünya fendığı eşriz bir mevzu tetkil et
lı~iııelerine ve T ürkf,7eye talk\k e- mektedir. Onlar harbin dışmda ka
den lmnnlamu telmar tekrar oku _ lan memleket1ere diyorlar ki: «Bir 
ınalannı bilhusa tavaiye ederim. kcrre etrafımza btıbnız ve bgı1izlere 

... güvenenlerin hallerlni g&ıfinüz. lote 
Meşel&.. Türkiyenin dünya hAdi- Lt-hi an, ~ Norveç. Holanda, 

aelerlne bak~ tarzını en a il bir in- Belçika, FTRnsa ve ilh, İngilizlere 
nlık ve medeniyet ruhu içinde i- eneTek Mihve:r devletlerine dil'-

Eade eden ru cümlelere babnı:ı: sek çevirdiklerinln muhtelif çapta 
cGeçen içtima devresinin ba - eeze.Slm çıekjyorl T. Eğer aiz de on-. 

ıında zu.huru.nu en aamimt :tees - 1 ra benzemek ve onlann dü~ğü 
:ıürle11le kaydetmiş olduğum Av - m6th~ uçurum.!JD dibine ymrarl n• 
nıpa muharebesi, on dört aydan - mak istc~nıaıuz bizi dfnleyiui:z 
beri, biltan fiddetile devam edi - ve nizamlanrnızı kabuJ ediniz.• 
yor. Gösterdiği inki;afl.ar, faeic - Biz, bucünkil vazb-ete ı:Öt'e In
nın Avrupa baricine da ıri.royet o- giliz yardımını mütaleadan evvel 
derek bir dü.nya mu.harebeıı ~ bunun l.ıf aylık bir g~ne gö2 
lini alma.rın.ı imkan dehili~ bu-- ~ezdireTek Mibver propagandasının 
Zunduruyor. yerinde olup olmadı§mı kıaaca tet-

Son sene zarfında bir çok Mr kik etmeğe mecburuz. HattA 14 ay
ve milstakil ülkeler eenebi isıil&- dan biraz evvde yani Gekorılovak
&ına man.LZ kalmışlardır. yanın dağıtılıp tabime uğı-e.m aı 

Bir kaç gündenberi Yunanistaft 
d yeni dünya barbine kan~~ bu
lunuyor. Yerlerde sürünerek y~a
mnktnnaa. aynltta dimdik duTnrak 
çnrpa§mayı tercih eden Yunania -
tan, maddi ve manevi bütün l-uv -
vet Ye ku d retlle ltnlyanın tnanıı
zuna kal"fl lroymağa çalıgryor. Yu
n nistnnm temsil ettiği kuvveti ao
layabilmerni:z için her veydcn önce 
onun iktuadi kudret ko}"llaklannı 
gözden geçirm~ mecburiyelinde ~ 
yizl. 

Yunanistan Balkan Yanm nda
srnm en eenuhunda kiin, 12997~ 
kilometre mumbbaındıı bir mem -
lekettir. 1938 yıhnda :f8pılan nü • 
fus saymımn Rlhe Yunanistnnm 
mecmuu nüfuım 7.1 07.S72 diT. Ge
ne 19 38 yı h sayımına göre kilo -
metre murabbama isabet eden nü
fus miktan 54,7 dir. Bu aatetle Yu 
nanistnn., anzisine ni betle, epey 
nüfuau olan bir memleket olamk 
aayılmaktadrr. 

Ymınuistan, heY teyden önce dağ 
lık bir memlekettir. Yunanistanın 
bu co~afi hususiyeti, onun, kara
dan yapılacak taanuzlara kart1 Iten 
dini korumasını pek ziyade kolay -
la§lntnaktadrr. Işte bunun içindir 
.Id. küçük Yunan ordusu, kendi -
sinden bir :kaç misli büyük İtalyan 
l::u"".oetlerine ka11ı yurdunu kolay
Idda müdafaa edehllnıek imkinia
nna maliktir. 

Diğer taraftan Yunanistan, aTa
xisine nUhetle U%UD bir :aahHe ma
liktir. Bu da Yunanistamn ikinci 

bir coğrafi humısiyetidir. Yunanis
tan hu ikinci husuaiycti sdyesinde, 
Akdenizde hakim oir vaziyette bu 
lunan Ingilterenin deniz ve haviıl 
kuvvetlerinden bol bol iatifnde e
debilecek bir vn.ziyettedir. Bu dn, 
onun kuvvetli düşmanına karşı yur 
dunu müdafaa edebilmeaıne yarn -
yan büyük bir avantnjdır. 

Yunnaistanın sahil bir memleket 
olması, küçük Asyadan A nu paya 
giden yol üzerinde bulunması, ni
hayet memlekette gernilerin hann
maama elverişli büyük limanlımn 
mevcudiyeti, Yunaniııtanın iktısadi 
çehYesini tayin etmekte mühim bit 
Wni1 olrnu,tur: Yunanistan he:- oey 
den önce bir tic.ııret memleketidir. 

Tabii zenginliklerden mahrum o
lan Yunanistanda endüstri az inki
şaf etmiştir. Halkın % 68,6 sı, zi
raatle meşguldür Yunanistanın hao 
lıca ziraat mahsulleri: Tütün, üzüm 
ve zeytindir. Son zamanluda, mem 
leketİn gıdaSlnı dahilden tc
min etmek içln yapılan esaslı mü -
cadele neticesinde, Yunanistanda bu 
hubat ziraati de esaalı bir inki .. af 
kaydetmiştir. Mall'l'liafih buna Toğ 
men, Yunanistandaki hububat istih
aalatı, bu~ün için, meml<!ket hubu
bat jhtiyaeabnm ancak % 60 eını 
kar~lnyahilme.ktedir. 

Yuanistanın huğday istihsalutı -
nm ne vaziyette olduğunu ve dı -
~andan ne niahette buğday ithal e
dildiğini daha iyi anlaynbilmemiz 
için şu Tl\kamlan gözden geçirme -
miz krifidir: 

Yıl btihaalat 
1914 357000 
1920 304000 
1929 311000 
1934 699000 
193~ 740000 
1936 ~32000 
1937 818000 
1936 862000 

İthalat 
304000 
307000 
598000 
260000 
-443000 
471000 
506000 
475000 

Ancak Fransadan sonnı Ingil - tarihine kadar geri gidenek daha hu Inırusta dnhi pek zııyıf telakki 
tereJJe teveccüh eden 'hücum!cınn iyi ederiz. Çünkü yukanda bildirdi- ediyorlardı. Ayni aebeble. Zigfıid 
çetin bir mtıkavemete ÇaTp~ ol- ğimiz pro('agandaya göre lngilizı hatbna da taarruz edenıezlerdi ve
ması., muharebeyi yeni bir ~ - garantimnin ve İnı:iliz yım:lımırtıl yahud bu hattı Belçika üzerinden 
ya intikal ettirmi.ştir. Görünil.şte güvenin ilk kumanı Çekoslov klar de ihataya knlkışamazlnrdı. 13unun 
'bu safha uzun S'Ü.Tecek ve ıztırabı olıınıştur. Fılval::i Çekoalovaky , için kendilerinde valnız icab eden 
tcmadi edip gidecektir. Bu hczin Sovyet Rusya, Fransa ve dolayıaile maddi kudret değil, manevt kuvvet 
lhtima.!tcr önande büyük elemler lngı1tere ile müttefik olmuma mğ- te eksik idi. Almanlıır Lehüıtana 
duymamıık medeniyerin tereddi - men, parçıılanıp tabim olurken ~ taalTU:zı ederken müttefikler de 1- Yunanistan kuş üzlimü istihsala -
rini teeS3ilf ve 1eeasitrie kaydet - nun müttefikleri kımaldayamadılar talyayı deTha1 nziyctini taiTih et- tında dünyada birinciligi kazan -
ıemek mümkün de~r.-. 'bile. Bunun bir sebebi, Sovyet Ro.. rneğe pekala davet ve icbaT edebi- maktadır. Diğer taraftan Yunania -

Bu aödo.r. Türkiyenin )"'eni hir ya lle Fransanın tesanOd ve ittifak lirlcmli ve lanmsa derh 1 ltalynya tan, tütün, ve zeytin istihaaJ•tında 
dünya foclasl l;nünde, insan olarak, politikaımnn, bir taraltan Daladye taalTllz ederek hiç olmazsa bir düt- da. dünyada mühirn bir me\·lri it -
ne kadar terniz duygularla mütc: - hükftm~in iç siyaset tutumu ve manı hertaraf ederlerdi. Bunu yep- gel etmektedir. 
hassis bulunduğunu g!5steriyor. Te - d"~ c:ihetten ~ RU8Y nın mndıklanndan tarih onl3n affetmi- Yunanistanda oldukça mühim 
miz. vicd nh bir millet kalbinin ifa- Münih konfera:ıwna çağınlmaması yeeektir. Fakat müttefikler hnTbe miktayda pamuk da yetiştirilmek -
d_esı .olan bu. duygı_ı. Milli Sefin ağ- yüzünden, pek zayınamı, olması maddi oldu§u kadaT manen de ha- tedir. 
r:ilo ıfııde edilen bır Türk. duyguau- ise diğer sebeb ne lngiltereniıı ve T.tr değı1dil~. Onların iç durumlan Yunanistanda istihaal edilen pa
clur. . • . ne de Fnınsanın kendileripde, Al- tOTiü sebebieTle o derece gevoek ve muk, Yunnn pamuldu aana)imln 

Facaanm Tür~eyı alikadar e - manyaya taarruz için kuvvet cör- dağtnık Idi ki bu tarif ettiğimiz ~y- pamuk ihtiyacatının %90 nını kar-
den tarnfına gelince. onu da Mill1 memeleridir. leri yapmak için lazım olan Irade- Jılayabilmektedir. 
s~~ fU ~eciz cümleleri çok güzel Alman - Leh F_yhll 19 39 harbi den mfthrum idiler. Son zamanlaYda Yımani ... tanda i-
hülll!& edıyor: . csnasmda ise Sovyet Ruayanm, Büyük t,ler için büyük iTade ll- pekçilik de biT hayli inki ... af etmi~-

cMem.Z~k~tımız, geçen zor za - Mos\:ova anlaşmail mucihince, Al- zırndır. Bu iradesizlik yüzünden ni- tir. Bunda. Türkiyenin Buna mın
manl4n, utikW ve ma.suniyet da- manyaya hayrrhah bir bitaraflık ta- hnyet bizn.t FTansanın yıkıldığını ta!(asından ve Marmara havza~n -
vası etrafındaki ı,ıekvücud cehre- kib ettiğini görürüz. Buna nıgme:n ve lng;lterenin Almanlar taTafından dıı.n mühadil olarak giden Rumiann 
ritc .arnlmadan rıeçirdi. Hakkın - müttefikler. Sovyet Rus) anın k en- i&tila olunmıık tehlikesine dii~tüğü- büyük bir tesiri olmuştu.·. 

m bile dı§nndan. bilhassa T"ürkiye
den temin etmek mecburiyelinde -
dir. 

Yunanistanda endüstrinin az in
kişnf ettiğini söylemiştik. Bu keyfi
yel bir yandan memlekette kafi mik 
rarda kömür bulunmayışından., di -
ğer yandan da sermaye kıtlığından 
ileri gelmektedir. Memlekette mev
cud endüstrinin büyük bir kısmı ec 
nebi sermayea.inin elinde bulunroka 
tadrr. 

Yuknndn da söylediğimiz gibi 
Yunanistandn kömür bulun -
madığı ıçın Yunnn hükfımeti 
kömüTün yerine elektrik enerJısını 
ikame etmek için, azamt bir kud -
Tetle, memlelı:eti clek.tri.kleşt.irmeğe 
gayret etmektedir. 

Son yıllarda memlekette hafif sa 
nayiin inkiıınfı için de esaslı bir gay
ret satfedilme"'ktedir. 1928 yılında 
Yunanistand ... ki hııfif sanayi ma -
mulatı memleket ihtiyacatının an -
cak % S 8 ini kaqılayabilirken., 
1938 senesinde % 78 ini ka111la -
mağa başlamıştır. 

Hafif sanayi içinde en başta gı
da sanayii geliT. ikinci derecedt- ge
len sanayi bronşı, kimya sanayii
dir. 

Yunanistnnın nakil vasttalan i -
çinde deniz nakliyatı birinci planda 
gelir. Yunaniatnnın deniz ticar,.tin -
den elde ettiği gelir, son yıllarda, 
mecmn gelirinin % 16,9 ına var
ma\tndır. 

ATBzinin dnğlak olması dolayısi
le Yunanistanda demiryollan pek 
azdrr. 19 35 yılmda Yunanistanda 
demiryoUannan mccmu uzunluğu 
2692 kilometreye baliğ olmakta i
di. Ayni yıl içinde Yunanistanda 
mevcud lokomotifierin sayısı 332, 
:rolcu vngonlannın aayısı 64 2, yük 
vagonlannın sayısı da 6563 idi. 

Yunnnistnrun ithnlab daima ih
Tacatından fazla olmu~tur. Bunun 
d baolıca sebebi memleket dağlık 
olması dolayısile, zirai mahsullerin 
ihtivaca cevab verecek kadar ye -
ti,tirilernemesidir. 

Bu vaziyet karşısında Yunanis -
tan ba~lıca gıda mahsulle:r:.ni dışa
ndan ithal etmek mecburiyetinde 
kalmaktadn. Diğer taraftan mem
leket bir endüstri memleketi de ol
madığı için, aanftyi mamulabnın bü 
yük bir ~ı~ı da dıoandan ithal e
dilmektedir. 

Yunanistanın ihmcahnda birin -
ci plAnda gelen mahsul tütündüY, 
ki takn"ben bütün Yunan ih~cah -
nm ~ SOA ünü teşkil etmektedir. 
Yunani!ltanın ihrac ettiği tütünlerin 
vanınndan fazlası Almanyaya, cüz"i 
bir lmmı da Amerika)'ll gide-r. 

Yunaniııtarun dı ticaretinde hi -
rind planda rol alan devletler In -
giltere ve AlmanyadıY. Sunlan ta
kiben Amerika gelir. 

Hasan Ali Ediz 

dan emin, haklara hilrnıetkdr oe diletinden aynlır.a..-undan ürkmive- nü de gördük. Faknt bir sey daha Bir kaç yıldanbeTi Yunanistan • 
t1atan müdafaasına kaTar ver:m.iş "~k Almanvaya harb ilan ettiler. ftÖrdük ki 0 da tehhke ka~ısmda da st>bzeciliğe de bir hayli ehem -
'-'<IZiyeti, bu metanetin sırrını tq- Fakat gene Lehlilere doğrudan doi- lngili% irarlt>•inin büvük bir hız ile miyet verilmektedir. Yanımistanıll 
kil eder. Harici siyasetirtıizi tav - "Uya mfi~!!İr bir yardımda buluna- vt:cud bulmıı!lırlJT. Bugünkü İngiliz bir deniz memleketi oluruna yağ -
sif ederken, m.Uletimzin ıayısız fcv madılar. Hatta bir uçak fıloııu bile aziın v~ imdt-!!i bir sen~ ve iki 8 ene men balıkçılık az inkişaf etmiştir. 
zı1etlerini vatan için en emin, en ~önderemediler. Çünkü kendilerini (Devamı 3 üncü sayfada) Yunanistan kendi balık ihtiyaeatı -verimli şekilde kullanmak ______ _:_ _____ ___: _ _:_ _________________________ _ 

t"UnUn, yegane rehberimiz olaca 
ğım bir kere daha tebarüz ettir -
mek isterim..-. 

Biraz a ğıda da yalnız Türkiye
nin selfunet endilesinden üham a
lım bir müdufaa siyasetinin ~ va -
zıh cüml•lcr içindeki canlı üadeai -
ni görüyoruz: 

~Hii.k·metidz muhteif vesile -
lcrle si ... ,. cr"'l"tmi.rt.;r ki, Tii.rkiJre
nin, hudu.dları haricinde bir ka -

~r..·u·rıli"~n OÔ"'Ü, bir hakkı ıhltı-

fS TER i NA N, i ST ER i NA M Al 
• A.şatıdaki saeırıan yevmı bir gazeteden aynen kopya ediyorm:: 

cÇocu~wı okusun da istifade etsin d)ye bir l"isale alıyoruz. Mtinde
rı.eatmdaki laymet, tert.'bindtkl zevk derecesi bir tarafn, daha ikinci aay. 
!asında türkçe ya~lan b~§hyor: 

c ••• Almak istiyen okul arkadaşlara kolayiık .:. 
c ••• Kuponu 10 aded biriktiren muhakkak hediye olacak ... :. 

c... Birt'nei sa:yunw alma-ynlar idaremiz tara1mdruı bedava verili-yor ... , 

Hele vu: 
cOkul arkndafla.r ... Dünya seyabati romanı sizin kütiibhanenizl sen -

in bir kütftbhnne olarat bedlYC ed~ .. :. 
Daha hangi birini $&yalım? ..» 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER INANMAl 

Söz ii n kı s ası 
Siyasetimf; dlnıf1l1; 
Gibi açıktır 

E. Ekrem Tabi 
vvclisi gün Büyük ... liııo 
Mecliainden. MilU .~jçD 

tıncı intihııh devresinin iklıbiıDb' 
ma yılını açan beliğ, vec:iz 
aini dinledim. 

Devletin en büyük ve ell 
yetli rüknü millet kürsüsüıı!lıl 
rir.Ien biz Türklerle berabef 
dünyaya iç ve dış 
ve dış aiynsamwn dayanchiıili' 
lan apaydınl.ı.k bir ifudc ilc 
ledi. ~ 

Ay.ni günde Anl:arn :r&dtt' 
nun almış olduğu tertibnt 
de ber tarafta dinlenilcn .,.e 
kü gazetelerde de gene ııytıel' 
şar eden bu bitabcden son~ 
vazzyette mübhemiyet araıı;r'' 
bir dedikoduya kulak a5ll'l & 
endi§elerle muhitte boZSU11 

hava yaratmak, oluT olınıı% 
ve şayialardan ahkıiın 
en hafif tahirile abeştir. . ~~ 

Büyük Şef her şeyden ılt'c:e~ 
rulduğu gündenberi tek kil>.gıı; ' 
tan selameti olan Büyük r.t~ 
örnek nlo.n vatandaşianno ıı ' 
gımız mühim sene zarfuıcl& ~-, 
dikleri aükun ve birbirine eli 7 
mall ya i~aret buyurarak. l 0 
yük kuvvet kayna~mız 0 'ı 
vahdetirnizi alenen tudir c) 

lerdir. ~ 
. Muhter~ ?efimize göt~f ~ 

kiye serbestı ile nizamı t ~ .tl 
biT hava içinde vntandııol• ıl" 
zurunu temin edebilen ırı 
memleketlerden biridirif 

Avrupa harbi müvacch~SeJ 
~ vaziyelimize gelince, ).1)1:rrJ' 
miz bu ciheti de kernaÜ aaı:tıl , 
izııh buyurdular. r ~~ 

o:Memleketimiz, geçen. ı~ (; J 
manlan istiklal ve masuı:ıi>'c eolııl"'( 
sı etrnhndaki yekvücud ç d~ ri 
sarsılmadan geçirdi. Hııklcı~ 1-f 

min, haklara hürmetkar '( 1 (1 

müdefaasma karar verıni~ ;il 1 
ti bu metanetinin sırnnı tef de~ 
Harici ııiyasetimizi tavsif \ı ~ 
miJictimixin sayısız fazile!ıcrr tl 
tan için en emin, en veriJıl 
de kullanmak düsturunuıı,. re . 

hb . . la ~ b" ,.c ....... re enmız o c:agını ır 1 • 1 tebnıüz ettirmelr.: isteriın· ·• bJf ~ 
yeni:n., hududlnn hariciodk~' i, 
nş toprakta gözü, bir bıı ·re 1, 
niyeti yoktur. Bize, eııırıı ~ 
o ernniyctle müteradif 0 

" 

mcnfaadeYimize tecavüı: 
olmıyan hiç bir devlet. . 
setimizden endişe ve b~·"i 
mızrn mahfuziyetini iste ı fl 
dolayı muahaze ederneX-~1il' 

Bunu müteakib, $tenc det 
fimiz ittifaklanmızn ne dıı t lı' 
de sadık bulunduğumutu l c 
ettinni§ler ve nihayet şa~ 1şJiJll. 
muzun heY müdnfaa iht11ıırıd 
ıp mükeınmelen hazır ~u 
nu tebşir, ve milletler~ ıli 
haklarının, bin türlü .i5tıd cıı 
rin başında ve hepsin e 
olarak milli birlik. 
kahromanlık temeline ı· 

ıı beyan buyuraTak kıynıc. 
ı d

. . ı ~ .Jıt• ,. 
annı sona er ınnı' cru .ğile ~ 

Bu nutuktan, onun ışı ,_ 4 
Inna-n vnziyetin ne kadtıf ofll ·~ 
duğunu anlamı~ bulunııY'tctıf ~J/ . . ı "b" ııt;ı If',~ 
vasetırnız a nımız gı ı neri • 
ııeye kan:~ tecavüz euıc ıı 
miyoruz. 1..1ıkin tecavüze tıU' ~ 

d . ·kJA ı· ı" ~e " vuT umuron ısti a ın fıiii' 

ğünü kahramanca rntid~ ıil:~ (ı 
zınz. Milli vahdetirniz 1'c (,:~ ~ 
. b"" -k ~ ,ı '7.1n en uyu • zıman .. ii ' 
Ba~mızdn da lsmet ln~~itcır'' 

İşte bütün bunlan bı 
ra her gün, her saat, 
~ere gere, bir emniyet 
bi tekTar edebiliriz: Ne / ll 
kürn diyen e 1. /1..- jl' 

c. clur~llf 
bıJ.fif f 

et 

Rumi 1cın• 

lBM -Bıriıu::iteırhı 
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'l'elgrd, Telefoa Ve Telsiz aber • e ra 
Yunan h lar 
Arnavutluk 
topraklarında 
carp1ş1yorlar 
~ t.rafı 1 inci sayfada) 

A.r ~ıınan edilen ,ehirler 
~tl~~· ~ (A.A.) - İtalyan tay
~t 1...- . <lun Atina. Selanik, Korfu 
llııt4r;;'- havalisine ba,kınlar yap
~~~ td~J· Ne~•i. Atina bombardı-

lt lllemıştır. 
-'~na orfuya S akın yapıldı 

tıı 6~r 2 <A.A.) - İtalyanlar Kor -
~u. 19 •ne beş akın yapmışlardır. 10 
ı. Oır,11Jaraıı vardır. 
~ ~ eıı:ı l<andiyada 6 kişi ölmüş, 
1.1tore;araıannuştır. 
"<tt,11e t, Teıe.s, Meçovo ve Retimno 
~tıa.t Y ele baskınlar yapılm~a tia 
:'lltllıı 0ktur. Cuma günü yapılan 
~ &..!(akınlar esnasında mühim hiç't. erı hede!e isabet v~lri olma -

8t14~ bombardımana 
~a. 2 (A...\.) - Reuter: 

ı Fırtınaya tutulan bir motör 
içindeki eşyayı denize düktü 
Çanalı:ka1e. 2 (Husust) - Çanakkale limanmda ani olarak bat göı: 

teren son hrtınnda Jimanda bolunan Şendilber motörü batına~ t~bli
kesine maruz kalmıt. nihayet hamulesini denize atmak m~b.unyetinde 
kalmı§trr. Motörde ı20 balya koyun ve lw:m derisi ve ıncır kaaala~ 
mevcuddu. Derilerden 1 J -4 balya. incirlerden de 1600 ko.M denız 
dökülmek suretile rnotör kendini kurtarabilmiotiT. 

Ingiliz, Alman hava 
kuvvetlerinin faaliyetleri 

tekrar şiddetlendi 
(Baştara.fı ı Inci sayfada) 

aenkirchen civannda diğer bir fab
rika, Essende Krupp silah fabrika
lan -ki burada bir yüksek fırın bom
bardımaıı edi1mi~ir- ve Osnabruck 
demiryolu ayni gece Ingiliz hava 
kuvvetlerinin taarru:ı.una uğrıyan 
hedefler arasındadır. l 

Yunan- ltalyan harbi 
karş1sında Sovyetlerin 

mütalaalari 
(Baştarafı ı Inci sayfada) 

zerindeki Metaksas müdafaa hatla
ndır. Bu yola dıı.ğlnr sed çekmekte
dir. Diğer başlıca bir sebeb de In
giliz donanmasının şarki Akdeniz
de kat'i hakimiyetidir. İngiliz do
nanması Yunanistana Pirede, Vo
losta ve Selaniktc yardımda bulu
nacaktır. Esasen Amavudlukta an
cak iki veya üç büyük yol olduğun
dan bu arazi askerf hareketler ha
ZJTiamaya da müsaid değildir. 

e Milli Şefin 
nutku münasebetile 

Atatürk için 
yaptlacak ihtifal 

(Baştarafı ı inci ısayfada l 
hatib Atatürkün hayatı, memleket 
ve millet için yaptığı büyük hizmet-

·
Ya.zan: Selim Ragıp Eme~ ler ve kahramanlıklar hakkında bir 

hitabede bulunacak ve bunu müte-

B azı siyasi hAdiseler vardır ki akıb Milli Sef İsmet lnönünün Ata· 
zaman zaman gösterdikleri te- türk hakkındaki millete beyanna

znrat karş~ındıı siyasi liderlerin tah- mesi okunacaktır. Toplantıdan son
lil ve tetkikinden geçirllmek suretile ra Atatürkün heykeli olan sahııya 
milletiere umumi !ıkirler vermek mu- veya Ciimhuriyet meydanına toplu
taddır. Bu itiyad, bu kabil tezahüra- ca gidilerek bir çelenk konncak ve 
tın temin edegeldlği fnydalardan ha- merasime nihayet verilecektir. 
&1 olmuştur. Bütün mekteblerde de ayni şe-
Şayed böyle bir icmale Büyuk Millet kilde toplantılar yapılacak, bt"s da

MecLsinın altıncı devre 1kınci top_ kika ayakta saygı sükutunu mütea
lantısı mıinasebetile Relslcümhuru _ kıb bir öğretmen tarafından Ata
muzun irad eyledikleri senelik nu- türkün hayatı ve kahramanlıkları 
tukta oldugu gibi, tabii bir siyasi anlatılacak, lnönüniin be-ya::mamesi 
hadise vesüe verirse mevcud anormnl okunacaktır. 

' fhtifal günü şelı rimizde Ü r in·r-§nrtlar içinde normal bir hayatın ifa-
desi olmak bakımından hususi bır sitede bi.ivük bir toplantı yapılacak. 

ı::ençlik Üniversitt"den Taksim~ gi-
mahiyet ikti.sab eder. de-rek Cümhuriyet abidesine çelenk 

Ankara radyo spikerinin de kaydet- koyacaktır. 
mi.ş olduğu gibi bu nutuk, son ayların Ynbancı memleketlerde bulunan 
en mühim siyasi hMısesı telakkı eöıl. yurddaşlar da 

0 
gün ayni snnttl' 

mek gerektir ve yerin<ledir. bulundukları yerlerdeki elçilik veya 

Amerika fifosunun 
esrarlı hareketjeri 

Har b gernileri Fransız 
müstemlekeleri civa
rında tahaşşüd ediyor 

Vaşington, 2 (A.A.) - Antilles 
denizinin şark ınıntakasında Ame
rika donanmasının esrarlı hareket
leri büyük bir alaka uyandırmak
tadır. 

Vaşingtona gelen hııberlere göre, 
Fransız müstemlekderi civarınd• 
Amerikan harb gemileri ve tayya
releri tahaşşüd etmektedir. Resmen 
bu hususta hiçbir şev söylenmiyor
sa da yarı resmi malumata nazaran 
Vichv hükumetilc Mihver dl'vlt"tle
ri ar~sındaki teoıriki ınes:ıi Fransa
nın müstemlelreleri üzerind•'ki ha 
kirniyetini ihlal ı>ttiC:i knnnnti haınl 
olursa mevzuubahs Amerikan kuv
vetlerinin F rnnsız adalarını ve Cü
yanı işgal etmı>si ıruhtem .. ldir. ---

~.~lA. 4abahı İtalyan tayyareleri -
lıı..~ ~lk ÜZerine vukubulan hü -t ltaı iki dalga halinde vukubulmllf 
\~ Yanıar orta çapta 20 kadar 
"-.~lı:ıa.~Iardır. Denız kenarında 
~ 11 ı:nerkezı:ncıe bazı evler yııuı.. 

Bu hareketler devam ederken, 
diğer İngiliz tayyare t~ekkülleri ta
arruzlarmı d~anın i~gal al~nda 
bulunan topraklardaki tnyyare mey
danlan üzerine teksif etmitlerdir. 
On beş tayyare meydanı bombardı
man edilmi~ ve yerde duran veya 
uçmak üzere bulunan tayyarelerin 
hasara uğradığı müşnhede edilmi~ 
tir. 

Diğer taraftan Yunan üslerinden 
kalkacak İngiliz tayyareleri. İtalya
nın Amavudluğa takviye kıtaatı 
göndermek için kuJJandığı Tarante, 
Otnnte ve Brendizi limanlarını 
bomabrdıman edebileceklerdir. 

Çünkü Türkiye Cumhuriyeti gıbi ikl konsolosluk binalarında toplanarak 
cihanın milltekasında yer tutmuş, ta- ihtifal 'merasimi yapacaklardır. lh-
kib eyled~i dUrüst siyasetle nzin1 bır tifal günü radyo yalnız ajans haber- (Ba.ştaralı 2 ncl sayfada) 
hercumercin ındifaına m~ni olmakta lerini vert"cek, eabah neşriyatında evvel mevcud olsa idi şüphe yok ki 
nazım rolü oynamış, Balkanlarda h3- Isınet lnönünün beyannamesini o- hadiseler başka bir seyir al:rdı. ln
yati menfaatları bulunan bir memle- kuyacıik, akııam neşriyatında da bir giltere, Fransayı kaybetmekle çok 
ket olmak itibarile de son İtalyan te- beyanname ile beraber aziz Atanın şey kaybetmiştir. Fakat bugünkü a-

General 
diyor ki 

,. 
a.-,~~~ lt isi 
~ler lZılhaç cemiyetinin re 
~ ôı~~a~ının muhabirine 59 ki.> 
~ 'ılcııt Unu ve en az 84 ki~inin ya
ltıı 1ta1 ını bildinnlştir. Bi:- bomba 
'rıı,ltı )!:: enterne edildl~i bir ınck 
tl, te~ na düşnıüg ve bir tütün 
\ '-ıı llılda yangın çıkmıştır. Kü -

lng-Jtere özerinde Tayınise göre cavüzü önünde hattı hareket4nin ne Cümhuriyetin 1 O uncu yılındaki ta- zim ve iradesini kazanmıştır. Işte 
Londra, 2 (AA.) - Hava ve Londra, 2 (A.A.) _Times ga- olabilece~i cidden merak edilmeıtte rihi hitabesini kendi seslerile Pakle- Lehistandan tutunuz da Fransaya 

dahili emniyet nezaretlerinin te'b- zetesi makalesinde şunları yazmak- bulunm~ bir varlı~m söyliyeceği söz, decek, müteakıben t:ürk milletinin kadar istilaya uğrıyan bütün mem-
]iği:: tadır: elbet.te ki büyıik bir alAka ve sabırsız. bu büyük elemine katılıırak tazimen leketlerin regane kurtuluş u~idleri 

Bugün şafaktan itibaren ekserisi İtalyanların Yunanistana kar~ı lık doğu;mak icab ederdi. İsmet İn - susacaktır. bugün bu ngiliz mücadele azım ve 
avcı ve avcı bombardıman tayya- vaki olan tecavüzü hakkında Tür- önünün Buyük M1llet Mcclı.sınde irad Pazar günü Ankara 1 laikevinde iradesine dayanmaktadır. İngiltere
relerinden mürekkeb iki kuvvetli kiye tarafından henüz resmi bir ak- eylediği nutuk bu alAkaya cevab ver- yapılacak merasimi miıtt-akıb Ata- nin bugün yalnız kendini değil, bü
dü~an teşekkülü Kent eyaleti aa- sülamel göı~terilmemişlir. İyi malu- miş ve bu sabırsızlığı gidermiştir. tiirkün muvakkat kabirierinin bu- tün mağdur milletleıi de müdafaa 
hilini aşarak Londra istikametinde mat alan mahfellerde öğrenildiğine Milli Şefin Türk dahil,i hayatında lunduiiu bina umumun ziyaretine ettiği ve onlar için harbettiği dağ-· ıtnl&r süratJe söndürülmüt .-

şimale teveccüh etmi~tir. göre, Y.unanistanla yalnız ltalya yapılmış ve yapılııcak eserlere, ifa açık bulundurulncaktır. rudur. O halde kendi başlarına kal-ı... A.iı11., ~Uz bahriyelileri Alınal n . r~pohir~ara ~öre, .. bugÜk, harbettiği müddetçe Türkiye harb olunmuş ve olunacak hizmeUere d:ı.- dıklarından teke; teker mağlüb o-
::"'tı ... 2 (AA) - Rayter a- tayyare erımız ç zayıata ugrama - harici kalacaktır. Fakat Bulgarlar ima izhar huyurdukları memnunıyet Apartirnan sah:biıi soyan lan milletlere, eğer Ingiltere şimdi-~:ııı tnuhabin .lngiJjz bahriye sızın dü.~a~!n. şi~diye. kadar 

9 
da müdahale ettikleri takdirde Tür- ve tahminler etrafmda teyidi olarnk ye kadar doğrudan doğruya yaJ'o ~ -..d"e dradının Atinaya ve Yu- tayyaresını duşiirmuşle~_?:ır. kiye Yunanistana yardım edecektir. yazılabilecek pek çok şey vardır. Fa- tabanealı misafirler dırnda bulunamadıysa onun bugün "'llılb..._ '1-..rına ) t ttı"'-1 ini Alman teblıgı ALnanlann vaziyetı" ı.ftt gun' u·· n bu-yuk h"'dıs' esi, vaziyette harbe devamı, bilvasıla bir yardım-1 -·ı:ı. e. ~t • ..ı·1 •• rnuvasa 

8 
e ıı: er Berlin 2 (A.A.) - Resmt teblı~: &4 u. 1 d > 

ı..;~ 1 ÇQ • Almaniann Yunanlılara karşı ta- hMtl olan inkışaflardan ibaret bulı!n- <Bnştararı ~ Inci say a a Jan başka bir şey değildir ;q:ıı_;;bır)
11

~leı du"tmana karşı alırıaca'-. Alman hnva kuvvetleri Londra ü - arruzda bulunmaları ihtirı'aline ge- Ev sahibinin bu sorgusunu ce- Fa' at İngiltere Yunanistana, bu-e L ,. • ü ı d • duğu için müfekkeremiZi bu noktada .
1 

K ij~ b-t lllkitında Yunan makam- zerine misilierne h cum arına evam !ince, Almanvanın Romanvada ka- tesbit ve ehernmi mühımme takdım vabsız bırakan meçhul ziyaretçı er gün doğrudan doğruya yardım et-
L ~ • ırJikte 1 1 etmişlerdir. fi miktBTda kuvveti olmadı~ ve ani bir hareketle ellerini ccblerine rnek imkanını bulmuştur Bu yardım -._~ tıl: b ç.n ış.ıyo.r ar. P _._ uth'da b~'\k b'ır elektrik ,.,. eyliyerek nutkun dl.l &yasadan başka 

1 
b 

1 
k .__•ıtııı <q ahnyelılerı her tarafta Oı L<WıO • ....,. .. Balkanlarda hir askeri harekete ge- k.ısımlarına aid müiAhazaları im hal götürmüş er ve ta anca arını çı a- ilk evvel donanma ve uçakla olabi-"""tı.,tOOkun t h'' til karaı] ..... fabrikası .aıtır hasara uğrntılmıştır. çebilecek kadar vaziyetini takviv_ e rarak neye uğradığını şaşıran Miini- lecektir ve Yunanisıanın in~iliz do-~~ l eza ura e ,. ""Y 1 ü d. İ ilt etmekte hiç bir mahzur yoktur. . . l d' ı 

r ~. Stuka tayyare eri g n •.ız ng ,ere- etmit bulunmadığı kanaati mevcud- bin üzerine çevırmı~ er 11 • nanmasile ngiliz uçaklarından gö-
-..._ lt 1 •v• nin cenub sabili açıklarında üç kafi- dur. ltalyanların Yunanİstana karşı Bu bitabenin harici siyaset babsine Haydudlardan biri Münibin kaç- receği yardım, belki onun karala-~:~ 2 (Aa YMl tebliji !eye taarruz etmişlerdir. Ccm'a!l 47.000 vaki olan tecavüzleri iki hükumet aid aksaınınıı gelince: masına miini olmak üzere süratle rının İtalyanlar tarafından istila e-)~ .A.) -

148 numaralı teb- ton hacminde 13 vnpur batırılm~. dL araııında göriişmeleri istilzam eden ı - Memnuniyetle kaydedilmek lA- oda kapısına koşmuş, öteki de ta- dilmesine mani olmıyacaktır: fakat 
~ llalli&ta ~er 9 vapur hasara ~ratılmıştır. Bir Türk _ İngiliz muahedesinin d ör- zun gelen cihet şudur ki Türk Cümhu- hancasının namlusunu ev sahibinin adaları taarruz ve istiladan masun ~~ t'ı1ıat nda, kıt'alarımızın Kala- kafileye mensub bir dlstroyerlc üç şi- d üncü maddesini alakadar eder. Al- riyetı tın'anevi şıarı olan ahde ve alnına dayayarak:: kalarak Yunan müdafaasınıın ve ~e- ~llld~ Yanya istiknmet.inde leb bir Helnkel taratmdan batınlm~- manyarun Romanyadan yürüverek, takar kalmakta dün ne ise bugün de «- Çıkar paralan, yoksa öldü- Yunan _ İtalyan muharebesinin de-\~ erındekl harekAtı devam m Bulgaristan, Trakya ve Sdt'ıniğe ayni zihniyettedır. rürüm .. ıt vamını temin eyliyecektir. ~ ~la~.'l'ıı.yYarelerimiz dün rün - Douvres önünde ordu Te donanma- doğru ilerleyip te kendilerine yar- 2 - Halin icablan daim! bir tet.kik Demiştir. Harbin devamı yani uzaması iM \:iıt~ t~ tersanealle bu linlanda nın uzun memilll b:ıtaryalan bir dfi§.. dım edebilecek vaziyete girmesini mevzuu olmaktadır. Bu vaziyet karşısında büsbütün herhalde Mihvercilerin lehinde de-~ t~ bornbe:;d Kortu·~ as:er~d~etİi man katilesine ateş açarak bu kati:e- beklemeden İtalyanın harekete geç- 3 _ Memleketimiz şimdilik harbin korku ve telaşa düşen Münib, ce- ğildir. O halde Ingiltere, evvelce 
" 'r \'e ıman ere § e yi datıtmı.şlardır. meleri Türkleri hayYete düsünnüt- ilm k binde bulunan ı 00 lirayı çıkarıp edilemiyen yardımları ve kaçınlan ~ 8t:..rO'dya.ngıniac .çıkrumışlar - Düşman bataryaları sahil isl.öhklı.m- tü''y. dJ4ındadır. Emhl;ıiyetli ihlktu. teed' e ' 1 d b fırsatları ancak harbi uzntabilınekle ~lı""'llt a hr d 1 kte olan tarnarniyeti i ul o unmıı ı.s nıne - haydudlara veTffiiş, on ar a u P~- ı d ~r tl~lllbar~ım~~ e r:ı::ı:Sus neti - ~arımıza ~t~ a~şlışsnd' dıı hedeflerine t Türkiyenin•·•kuvv:tJteerinl Trakyada dikçe, bir taraftan dostluk ve ittifak rayı alarak apartımandan çıkıp gıt- telafi edebilir. ngilterenin yar ımı
~!to "1! edu . • hali ı.sabet ettırememı er ır. utnıak .surewe muş rek menfaat _ bağiarına sadık kıılarak intiZıırklir mişlerdir. na güvenmiş olup ta muvakkaten ~tttıt _ Attın~. ~orentb Kab Londra ile Blrıningham ve Coven- !ere daha iyi yardım etti~i hususun- vazıyetini muhafaza edec'ektir. Geceyi bu cüretkarane soygun- feliiketlere ve inkisarlara uğramıt ~ tdilrn· na demil'yolu om ar- try'dekı sanayi müessMelerlnde ve 1 da Yunan hükfimetlnin de mutabık · culuğun korkusiıe geçiren Münih memleket ve milletler için yegane ~t lataa. ,lll. demiryolu muhtelif Liverpool limuıında müteaddld y:ı.n- olduğunu gösteren iyi sebebler mev- 4 - Sovyet Rusya üe ?lan dostıu_ - dün sabah Emniyet Müdürlüğüne kurtuluş imkanları ancak harbin u-
~ ·~ d::;~ıtaha u~atılmJ4tır. Sd~ gınlar çıkarılmıştır. . cuddur. ~muzun, bulnk~n kbaşlanh~ıcıt' o~atn kryır- gelerek başından geçenleı i anlat- zatılınasında mevcuddur. Budcla lbn-lrıı~ '-t>a alinde taarruz e u- İngil'z tayyareleri Rolanda ve Al - Di~er taraftan Daily Teleıraph ga- mı sene evve ı sı ı ma ıye ını e ar mıştır. gilterenin azim ve iradeyi el en •-~t~lie an a.vcılarlle yapılan bir manya

1 

üzerine baskınlarda buluna - zetesi diior kf: ikti.sab etmiş bulunması. . Vak'anın tahkikatina el koyan ral.-mflmasile mümkün olur. 
' t~eı Ola bır düşman tayyar~ rak mutad oldu~ veçhile herşeyden Salı günü resmen bildırıldığinc gö. Dört esas madde ile ifade eylemiye zabıta döTt saat gibi kısa bir zaman f • I d' 'ıt~ ~))a.r .. ,-~ak dü __ şürü.lmüştür. _Bu- e.,..l gayri askeri hedefleri bombar- re, Türk hükflmeU Yunanistandan çıılıştı~ım dış durum, hepimizin meın. •onra bu soyguncu lu ğu yapan cüret- suc;;lannı tamamen it ira etmış er ır. 

• '"4Cl'llD üsl d 
11

" • ... ı .. f Apartırnan sahibinden aldıklan Cı.;' a; erıne onm..., - dunan e~-,.,'erdir. Amsterdam'da bir hiçbir yardım talebi almamı.ştır. Mü- nuniyeUe müşahade eylernllj bu un - ka·r haydudları yakalsınağa muva - k h. ~:''\ "'"'U9' b k 1" ı 00 lira gasıblardan alınara sa ı-~\ "tde . askeri hastaneye Isabet ,,.lLkl olmuş.. him bir Türk devlet adamı, Türk hat- dıığumuz bir vaziyeLin hülMasıdır. fak ohnustur. Bunlar, sa ı a ııar-
,._.~ ' Uç d~::e iki deniz kcş~ tay. tur. tı hareketinin bitarafiık olmadığını. Milli Şefin ifadeleri gibi milll birlik, dan Hüdai ile arkadaııı Mehmedddir. bincü::~~trş::~guncular, yarın ad-
"))~ tiriterek a~ a~cısll~ ~u re. - Bir fabrika ycmdı fakat bu hattı harekete i~ birl~inln fedaklı.rlık ve kahramanlık şıarı dün Dün Emniyet Müdürlüğün e lı'yeye teslim edileceklerdir. 
\ teıet~d ıklsin_ı du?unnüş.:ur. Düşman tayyarelerinin ekserisi Ber de dahil bulundu~nu söylf'.miştir. olduğu gibi bugün de bu milletin en ~M~ün~i~b~le:__yu~ .. z~l~e~şt::_in~·ı~en~-:h.::a'.:,'d:::ud:l:a::r~:...:..:.:. __________ -== 

en blrı dönmcıruş - line taarruz teşcbbllsıerinde tayyare Türkiye, iktidarındaki bütün vasıta _ bariz mümeyyiz vasfıdır. Bu vasıflara -
~ C~bet • dafi bataryalan tarafından şıdde_ue larla, YunanJstamn ve İngilterenin malik olanların hi9 bir şcyd,e~ endişe 
~ 111

ra 2 <erde son vazıyct şimal ve cenuba d~ tardednm._.,- gayretlerini kolnylaştıracalrtır. duymamııkta haklı bulunabılccckle 
~ l'rıt,ll.J .A.A.) - Reuter ajansı tir. Beriinin merkezine taıırruz im - rıne işnret ederken mukadderatımızı 
~ ~~eııcı~i aalA..?iyetli m:ıh!eller - kAnı bulan bir kaç tnyyare ikamet - Devlet ret"slerinin tebrikleri eline tevdi eylediğimiz Milli Şefi seç-"~~rıe ne gore Londrayn gelen g~hlara in!ilO.k ve yangın bombalan ml'kte i.sa.betkfı.rlığıı her zamnn için 

,'ıı 'iu~~ Plorina mıntakasındıı. atmışlardır. Bazı evler hs.sara u~ra. - (B:ıştaralı ı inci s:ı.yfndaJ şükran ve münnetimizi yükseltebiliriz. 
~ ıı ~onı ~l ordusu sağ ccıtahı- mış ve bir çelik fabrikası yanmıştır. let reisi ekselans B. Hitler, Bul- <:. (J) G . 

~ .A:n e kadar Florinıı yolu vırchow hastanesine yeniden ynngın gar kralı haşmetlu üçüncü Bo- -Jefi11ı UCaaı.1ı G1neç 
th bucıır·ı a VUdluk topraklanon bombaları duş" müştür. Bir knç ynngın " 

'•tnekt Ö ris, Suudi Arabi,tan kralı haş-
l Cerıub edir. sürtı.tle söndürülmüştor. lU ve ya - metlu üçüncü Abdüliiziz, Sarki ~.- ~ 15 kil da, Plnd•ı mıntakasın- ;ralı vardır. Erdün Emiri fahametlu Emfr 

~-t tlaıuu ometre kadar gerllemiş Düşman, dün, hava muhnrebele:J Abdullah, Mısır kralı ha~metlu 
~ 'e l'e ar takvly"' kıtantı al - esnasında 10 tayyare kaybetmiştir. L birinci Faruk, Elenler kralı haş-

~~er, IUnı nıden üerliycrek bir t.e- ki Alman tayyaresi llslerine dönme- metlu ikinci Georges, Rurnen 
). , ·~lıb aa.ıJlardır. miştir. hükumet reisi general Antone&-·.ır. r ~- ınıntakasında duşman 
\ o.uııçu •k co, Yunan başvekili B. Metak-~ b t'1l'ılıt~f.ed ba_tary:ılnn eetirerek Cenubi Amerı a sas. Arjantin Reiııicümhur mu-
t ~ taarrı.ı ır. Itnlyanlann bura- lı· manların .Jaki avini ekselans B. Ramon Cas-~ ltı litı~Q bı haıırladıklnrı aştkô.r - pillo. 

~ ~ ııli:ırıu Uta.<ıı tankların ve di - Alman gemileri Molotof ve Metaksas.ın baıvekile ~~1' eı,e~~tabaıarın kt:llanılması- telgra{lan 
~ ~ıı tır1c 1 

Yerdir. B:ı ınıntaknda Nevyork, 2 (AA.) - Nevyork Ankara, 2 {A.A.) _ Türki-
\~ )ıırıca asının ta~id edildiği ve Times gazetesi cenubi Amerika li- ye Cümhuriyetinirr 1 7 inci yıl-

ı.. ~a lerı ha l{orent knnnlına doğ. manlarında bulunan Alman vapur- dönümü münasebetiyle Sovyet-
~ ~tlttı:ııun teketine teşebbüs edile- larının hareket etmek em rini almış ler Birliği komiserler heyeti rei-

!\'<;ı; u~ ınaktndır. olduklarını bildirmektedir. si B. Molotof ve Yunan ba~ve-
~~ta 2 ~~ebesi bekleniyor Helgolandm bir Alıı.an korsan kiJi general Metaksa3, Ba~vekil 

' )altı.ncı ) - Loııdr:ı radyo - gemisinin ihtiyaçlarını temin ettiği Doktor Refik Saydama tebrik 
dl'lliı a Yunan sularında mU.. söylen~ı:_kt=dir. telgraflan göndermişlerdir. l)y. 
lta,b rnuharebeslne intizar Refik Saydam bu telgraflarR te-

"'ti'~ Fransa Almanyaya 50 şekkür etmi!ltir. 

h tta m'lfyar frank tediye etti Haneiye VekiJimzie gönderilen «'t~ ta iyosunda telgraflar 
) ~~· t'tsı~C • Berlin, 2 (A.A.) - Fransız hü- Ankara, 2 (A.A.) -Türki-
\.' ııı. c. a neşrıyat k I ib. ye Cu"mhııriyetinin ı7 inci vıl-• 'll ·' ı kumeti, mütare e şart an mucı m-
r~~~~-(~·A.) _ Atina rad- ce masrafım deruhte ettiği Alman dönümü münasebetiyle B. Mo-

~ •• ltib ı'şgal kuvvetlerinin iaşesi için yeni- lotof 've general Metaksas Ha-
... ~ren günde iki ke- ı__ n'cı'ye Vekili SükTü Sarac.oğluna 

t '''"'Tly t k d den 15 milyar franklık tnhsisat .u~-Qihtıc' • a yapm ata ır. F t-Ln'k tel ... raflan aöndermitlell-
., la 13 40 d bul etmi,tir. Simdiye kadar ransa IIU • ,. 

23 20 ıdsaat . a, bu m• ... aflar icin 50 milyar frank diT. Şükr6 S.raeoğlu bu telgraf-
. e Turnca netri- -· lara te

1
ekkir etmitth-. 

ispanya şimdiki 
yo~undan 

ayr1lm1yacak 
Londra, 2 (A.A.) -Times ga

retesi bugünkü batmakalesinde di
yor ki: 

General Franko her şeyden ev
vel seeiye sahibi bir adamdır. Hit
lcrin geçenlerde Henciayede gene
ral F rnnkoya yaptığı ziyaretin men
fi neticesi şu intibaı teyid ediyor ki, 
Franko, şimdiki yoldan ne tehdid, 
ne de iğfal ile asla ayrılmıyacnktır. 
Almanya. adeti olduğu üzere, ken
disine ..2.!2_ olmayanı vödeder. Mih-
ver ile birleşrnek fspanyaya nıüka
fat olarak Cebelüttarıkı, Taneayı ve 
F asta yeni arazi temin edecektir. 
Bu vadler birer hayaldir. 

İngilterenin zaferi İspanyaya 
kendi bildiği gibi yaşayışını hür ola
rak tanzim etmek imkanıru vere
cektir. Halbuki Mihver ile birleşrnek 
bu hürriyeti nihayet ortadan kaldı
raeaktu. JliNlir anadalana deiil, balclağana yer/ 



Şeker Bayratn1 ~rirni%de neı' & 

içinde ~eçmketedir. . . •. .. .. 
Cüm.huriyeti.n 1 7 meı yıldonumu 

bayramını, sevinçle kutlulayan halk 
clıni bftyramı da büyük bir neı' e 
jçınde geçirmektedir. 

Bnyramın birinci günü havanın 
kapalı ve yağışlı olması yüzündon 
bilhusn sinemalar ve diğer kapalı 
d~lence yerleri çok kalabalık ol
muştur. 

Halk ,bavramın birinci gunu 
:radyolu umumi yerleri doldurm\11 
ve Milli Şefimiz isınet lnönüni.ı.n nu
tuklarını bi.ı.yiık btr alaka ile dinle
mi Ur. 

Bayramın ikinci günü hava açık 
.,e gunetlı geçmiş., oehrin muhteli~ 
.emtlerinde kurulı:ın bayram yerlerı 
n1:1' e ve sevinç içinde bayram ya
pan çocuklnrla dolmuştur. Bayranı 
dolayısile, Cumı:ı günündenberi ka
palı bulunan resmi daite ve müe .. 
se elerle okullar yarın sabah açıla
caktır. 

---------------------------
Bir otobüs h"'ndegs 

yuvar'and1, iki ag1r, bir 
haf f varall var 

İnkılab tarihi derslerine ayın 13 ünde 
başlanacak, her Salı veri!ecek olan halk 

konferansları münhasıran harb ile 
alaka :i ar mevzulardan seçildi 

Univeır&te, yarrn sabah mera- at 1 O a kadar bitecek ve 1aat ı O da 
s.imle açılncak ve I 940-4 I den yı- bütün fakültelerde normal tedri.aat 
lma ba,lıyacaktrr. başlıyacaktır. 
, Açılma töre_ni saat 8,5 ta Üniver- Üniver&ite inkılab <Jerslerine 13 

sıtk merkez bınası holünde yapıla- İkinciteşrinden itibaren baklanacak
ca ~tır. ~eras~e Üniveuiteye 1 tır. Bu sene Mahmud Esa~d Boz
baglı fokultelerm dekarı, profesör 1 kurd, Yusuf Kemal ve Hikmet Ba
ve doçentlerile bGtiln talebe hazır yurdan başka aabık Parti Genel 

tbu}u~acak, tal~c:_ h.ep bir. ağızdan Seheter.i Receb Peker de lnkılab 
stıkl~l ~arşını aoylıyecektir. dcrsi verecektir. 
, İstiklal" ~.•rttnı ~üt~kıb Üniver- Diğer taraftan Üniversite talebe-

sıte Rektoru Cemıl Bılsel açıt nul- sinin umumt bilgilerini artırmak vo 
k~u ?lru~acak, ve bu nutkwıda 0- halkın Üniversite ilc yakından te
nıversıtenın geçr-;D ders yıh çnlıt- masını temin etmek maksadilc her 
malannı, nnıhtelif fakültelerde me- ~ıene tertib olunan Üniversite aer
:z~n olan ve sınıf geçen talebenin best konferansianna da önümüzdı> 
miktannı ve yeni den yılı faaliyeti- ki Salı gününden itibaren başlana
nin ann hatlannı izah edecektir. caktır. Bu sene'ki konferanslar nıün-

Cernil Bilselin eçı1 nutkundan hasırnn harb Jle allikalı me\'Ztll:ıra 
sonra, Tıb Fakültesi profesörlerin- tnh · olunmuştur. Konferanslar 
d;n ~r. Neşet Ömer. l~delp, tfBu- haftada bir defa Salı günleri verile
gu~ku tnbnbette f!mıyoterapinin ~ktir. flk konferansı önGmOzdeki 
yenı: me,-zulu açıo d craini vere-ı S lı ~ünü profesör Kesler (Har b ve 
cektır. hlAk) h d ,_ 

() 
. . . . a ıı mevzuu etra n a vereee~-

ruversıtenı.n açılı, merasımi stı- tir. 

!talya-Yunan harbinin 
piyasa '"'1 aki tesirleri 

Şehir Meclisi yarın 
içtimaına başlıyor 

Bir sarhoşun 
mariletieri 

.Şehremininde oturan Çemil \Jiu
eea isminde biri, sokak ortasında 
Servet adında evli bir kadına eöz 
atmış, Servetin terhiyesini takınma
sı ihtan üzerine de, hıddctlenerek 
kadını ağır sözlerle tcılıi.iı et~iştir. 
Cemil, bu yetmiyor:ııu~ gibi genç 
kadını sokakta kova:lmağn başla
mı~. Servet Ali adında bir bakkalın 
dükkanına ••iınmı1 Vf' mütecavizi 
polise Jikayet ederek. yakalatmışnr. 

Fakat, adamakıll. 1arhoıı olan 
suçlu Jı:endi1ini merlı::~c- götüren 
polis Örnere de bir kafa vurmU§, 
memurun üat dud ğ, çatlamı1tır. 

Şehreminini birbirine katan tar
ho, dün adliyeye aevkedilerek As
liye 6 ncı cezada yapılar. du~şma
sında: 

c- Ben, Bayan $ervete söz at
madım, sadece çocuğuno. «canını 
yiyeyimn demiştim. Servet, bu sözü 
kendine zannettı » 

Demi~tir. Fakat, nıahkeme suçu 
sabit gönnüf, Cemil Ulusesi ı ay 7 
gün müddctle haps~ mahkum \'e 
derhl\1 tevkif etm~t; •. · 

Bf..YAZITTA 

MARMARA Yunani6tana aneilk kara yoli- Daimi cncümene Parti namzed 
le '!a.kliyat ya,ılllbllccek., Her 1 göstermiyeccği için •c~im 11---------.t 

ıkı memlckcte de ba.ık hııraretli ve uzun Sayın hatkamıza: 
ihrt:lcatı durdu olacak 

* Emtnonü A....teı1ı1ı: • Şubesind~n: 

* EVLENME 
B yoğ'lu l'erli Askerlik Şubeslnd~n: X uncu kor satınnlma komisyon 
Gerek şubcmızdc kayıdlı ve gerekse reisi yarbay Rıza Sümenin kızı !\!er

t, j..dlı olmayıp da şube.:nı.Z mınta - min Sümen ile Ht-relce fabrikası mu
:ta.sında oturan malul sübaylarla lkin. hasebe şefi Atıf Bayrakıgıl'in nihh
e vaş haddmı doldurmuş ulan emekli lan Bı-•il.:ta~ ~vlenme dairesmdc ak
aubayların ( bır mesele hakkında gO.. raba ve dostlan arasında yapılrr.ı~
:ru.şmek uzereı .şubemıze gelmeleri. tır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

Ha.:.un bey . Her bay. . .. Çocuklar gibi bfyük-
ram... ler de yeni birşey gıyıne. 

yi A.det edınmı.alenlır. 

..• Ben de maaş nlınca 
bizim bayana bir l.Sitarpni
le kendime tu tot.in al -

Ra.s'ln bey - Vah za -
vallı dostum, vnh.. Şimdı 

ay başına. kadar ne ilc ~e-

Böyle bır film seneler -
denberi görülmedi. Sine _ 
mamız İstanbulun her ta
rafından hücum eden 
halkla akm akın dolup 
boşnnmaktadır. Bu sc -
beble, izdıhamı önlemek 
için, bilellerin mutlaka 
seans saatlerinden evvel 
tedarikini bilhassa dile -
riZ. 

Görülmemiş lroiha.ma. ııebe~ 
olan pro;ra.m: 

BugünkU harbin teveccüh 
ettiğ1 Afrik 

İlk istllisuun esran.- Nil mem
iba...armm keşf"ı." JISU'U\ esrıırı-. 

Aınerikalıln.nn müdahalesi. .. 
ve 

Spencer Tnıcy - Nınıcy 1 elly -
Riabıırd Greene r;ibi birçok yıl -

dı7.la.rın btuat AfrikadiL 
çevirdiideri 

KA A GO EŞ ................ 
~ca. 

Sergüzeşt filmlerinin son 
harlkası: 

Mister MOTO'nun 
SON KOZU 
MARMARADA: 

İkinclteşrin Salı akş:ınıı 

MCNI9 NURtTTIN 
ve arkadaşlarının Uk kış konseri 

Bilet1f!r şinıdl~en giştde 

'--•sa.tılmo.ktadır.mc --*"-
6 Birinciteşrin Çarşamba günü akşamı 

Beyazıd Marmara 
7 Blrincite~rin Perşembe günü akşamı 
Kadıköy Opera &'nemo.lanndıı üstad 
Mublis sabahattinin 2 büyilk eseri 
I-Kerem aslı: Milıikli p.rk nınsalı 

n - Efenin qk:ı: Mı1U operet 4 
perde 

BUGÜN 

iPEK ve SARAY 
Binemalarında birden 

Bu.rusl ilAve: Şehrtmizdekl C0l\tHUitİYET BAYRA.I\fi 
bütün te!errö.atüe 

Bayramda sea.nslar: 12 -:ı- 4.15- 6 30 ve Q da 
DİKKAT: Bugtin yalnız İPEK'te sabah saat' 10 da tenzil~ 

matine vardır. 

- Biç bir tahramanın tarihine yazılmıynn bir şeref ••. 
- Hiç bir y~ltin fedakArlığ!na benzemiyen bir ateş ... 
- Hiç bir insan kudretinin yaratamıy:ı.cap bir harika ... 

G(jf\TOLLiJ j)KAHRAMAtJ 
GARV COOPE ~~ER'*~~~ 

Bugün L A L E Sinemastnda 
= Otlniln en mtlhim hldlsesi: Son Akdeniz hıı:rbl. TÜfkçıll· 

PARAMUNT .TURNAL 
= Bugün 11 de tcruillf\tlı halk matfneleri. 

= 8ea.n.!lar _ 11 - ı - 2.30 _ 6.30 ve 9 da. 
~----Gcoeleı1 lüks balkon numaralıdır. Tel: 43595. ___ .,.... 

SAK VA 
Bayram müna.sebetile revkalade bir program: 

ES~A~'"ıt6i~n~~~R-::.ara~Ş"L~~~N..,.KöŞı<0 
Andre Brule - Sylvia Bataille - Marguerite MoreD

0 

Tarafmdan oynanmış aşk_ Esrar_. ve güHlnçltl vak'al!IJ' 1jlll1ll 

2- Fl TINAS 
DOROTHY LAM OUR - LEW A yR6S 

tarafından fransızca sötlü caZib ve hi.s.s1 bir tam 
S - Gene İstnnbulda. ilk defa olarak: ~· 

:RUDOLPH VALENTİNO'nun hayatı, ölilmü ve cenaze ıner 

H'aftanın değil, mevsimin en büyiik muvaffakiyeti 
senenin en güzel filmi bugün 

Sinemasinda L 

NELSON EDDY- iLONA MASSE} 
Seanslar: 11 - 1 - 2,30 - 4,30 - 6.30 ve 9 cla 

Fraruıı.zca sözlü mnyonerlerin filınini 
Mutlaka gidip görünfiz ve kederlerintzi unutunuz. Her snıuıesi ı1J1t 
kaha tufanı yaratan .. : Her tablosu tatdır alkı§l:ı.rile kn.rşılan'tl 

, 

san'at hnrikası. Bnş rollerde: or 
Jean Arthur - James Stevard - Uonel BarrY111 

Bugün saat ll de tenzal\Uı matine 

iMPERiO ARGE~ TINA'ntn 
K o n EiiTNmS~A'il'Kı sı 

' ispanyolca s5zlQ ve şaTkılı filminde okudu~ ıı 
TANGO 'Ve SERENADLARI ea bütün şehir halkı ı.v.ra!ıll~ 

tega.nni ve duna edilecektir. i• 
Bu Salı akşamı S Ü tıf E R SinenıasıJ1 

r.lmi devam edcC'ektir. . ~~ 
b~ gündür alkı~lar arasında yüz bınden fazla sr.yirC~ .., 

dnn görülen bu filmin son gunlennden ıstı!adc e.. 9 09 
Oyun saatleri: ll- ı- 2.30 - 4.30 6,SO ·u re 



. 

Londradan gelen ilk. resimler =ı .. SPOR 1 1 Hidiaeler 

.BAYRAM 

~ City'de JH»mbardlına.Dia:n miiieakıb muaoa• 
)~n. •• Londra itfaiyesinin 61 ı..rtQln• a&eli 

...-....ıa çalqı1aır 

-~·---ro'"" ....._ -

Doftr iiwlııııııde lttr AbDaD ~-.i ta.ra r 
116 ............. balonu üterU. 

c e 

Türkiye güreş 
biri ne ili k leri 

don neticelendi 
Birinci gün 

Kocası - Bayramın 
sun karıcıi.hm. 

kutlu ol -

Karuı -Senin de kocacığım. 
Dört gun devam eden Türkiye gü - K 

reş ıbirineilitleri dftn n 'hay Uennı·a - .. o:ası - Annerne kadar gidip, 
• • 

1 e "' -elmı opsek. 
w. Ne~r şu~ar~r: . Kadın - Oradan da babama 

56 kilo: Şefık Izmır birancl, Abm~ ugrv a li · ·· · 
Balıke.sır ikinci. r e nı op~{~z ... 

Kocall - ~ ıun bayram, ııunu 
61 kilo: lılust&fa Antara birinci, bunu teb 'Ic d w· d' '- '-

Balil İsıa.nbU] !kin . rı e ecegun ıye K.apı ır.a-
. ~ı. . . . pı dolaııamam. 

ll ~: Bekir Izmlr bırıncı. İzzet Kadm ,c __ d · f'Jr.' d istanbul i'kllı · . - DC.JI e aynı ı ır e -
Cı. yım... Annene, babam~ ı ider, e -

72 kiio: celAl Ankara birinci, Be,- n döneriz. 
ler Kocull ikınci. Koc:aeı - $ey, bizim müdÜYe 

79 kilo: Vahid Ankara ibirinci, Ad- ~tme.Dem ayıb olacak. 
D8Jl İ.sıaDbul itinci. • Kadın - Ne yapaLm. Oraya 

8i kilo: Melımed Ali Çoruh bLrin~ ıit bari... Beraber &id elim de. b on 
imıail istanbul itincL de Selmaya uğrarım, aen dönüşte 
Ağır aıtlet: BQyüt Mustafa istım _ beıli alıraın. 

bul bırinci Çoban Me!uned istanbul Kocall - Selmaya. dedin ha ... 
ikinci. ' •Bizim muhasebecinin evi de Sehna-

Musabakalara hergün ölleden son- ya yalcın, oraya kadar gitm!_şken ... 
ra ba§landığı halde dünkü nihai mü. Kadın - Be~ ~astalandıKU'? za
sabakalar saöahle)in saat 10 da ya- =~ hnaı ıdmi§tı. Ben de gıtaem 
pılmıştır. Musabakaların saat 10 da K 1 • ı Ic d b 
yapılaeatından haberdar olmıyaıı o~uı - yı o ur, apı an i -
Çoban Mehmed sant 2 de Beyotlu TazKugrd anz. C Ic 1 d k 
B ık · eı.-ıı~· . . a ın - eç a ma an çı a • 

a evADe g ,....ı zaman güre§lerın hm d b.k d" elim. 
bıt.miş oldutunu o~renmi.ş ve bu su • K a. ça 5aı061 • • • •-

ret.1e mü.labakn yapmadan mak}üb i- d ocaab ..._-:-ı. ı..~nıneC)Iev &a -
ıa ed:m..: •• .ı.. ar. en oır &aç ~ ,..za~m ... 

n ......_....... Kadua - Sahi ben de yazacak -
Güretlerden sonra birinciden üçün. tnn. · 

dıye kadar derce alanlara hediyeler 
?erilmiştir. Bir~cilere ceb saati, ıkin. 
cilere mürekkepli kalem, üçı.incülere 
masa saaıi tevı.l edilmi~tır. 

Türkiye tenis 
şampiyonasi bitti 
Ankara (HususlJ - Ankarada üç 

gündur oynanan tenis müsabakaları 
guzel ve heyecanlı oldu. Memlckcti • 
miz· için kalabalık nddedilecek bir se. 
yirc! ~iıtiesi büyük bır alaka ile mnç. 
lan takib edıyordu. Mümtaz seyırci • 
ler arasında sporcu liaricıye Vekili
mıı Şukrü S:ıraçoğlu ıle Menemenci
oğlu ve teuısi seven saylavlar goze 

Koca.a.ı - Öğle oldu kancığı~. 
ne vakit çıkacağız) 

Kadın -Kapı çalındı dUT ... Ne 
cati bey le karısı gelmişler ... 

.....•..•..•••...•••.•.•.......•. 
Kadın - Kuzenimle lco~ ge

liyorlar. 
Kocası - Kapı çalındı, daha 

kuzenin ~öşeyi dönmedi ba kalan 
olacak. 

Kadtn - Kimse gelmeden 
k alım. 

Kocall - Haydi çabuk. 

lla'nci gün 

Kadın - Of hiç halim yok. 

çı -

Oç günlük lıomecli 
Eşhı:ıs: .:Kadmıt - cKocasııt 

ı Kocaın - Benim de ••• 
Kadm - Dün kaç yere uina 

dık>· 
Kocası - Saymadım 

bir hayli olsa gerek. 
Kadın- Biz evde yokken p 

lenlerin lcartlannı gördün mü) 
KocUı - fadei ziyaret lizım-:
Kadm - Demek ki gene 

ka k. 
Kocası - Pencereden babaM. 

birisi geliyor. 

Kadm - Sen de keJıdine 
çeki düzen ver- onlar gidince, 
de çıkanz. 

Kocası - Gene salon dolacak. 
K.adm - Ne yapalım bayram. 

Oçüncü gün 

Kadın - Bacaklanmın aızunn 
dan ayakta duramıyorum. 

Kocası - Of midem--::-Bilsen 
ne sa ncı ne ••ncı... $Urada şeker 
ye, burada kahve iç... İçim, dıfllll 
ceker, kah'Ve kesildi. 

Kadm - Ansen beyler bi;; da
nlmıtlar. 

Kocası - Süleymanlara kadu 
gittik, onlara da uğrayabilirdilt. 

Kadm - Ben bugün bir yere Çı 
kamam. Senin halin varsa git. 

Kocası - Halim vana mı. mi • 
demi.n ağrısıfidan ölüyorum. Üste -
lik başrm da sanki çatlıyor. Sabah
tan ak~ma kadar her gittiğinıi% 
yerde bir alay laf dinlcdik. 

Kadın - Ya bize gelenler. 
Kocası - &nin arkadaşların .d• 

ne çalçene şeylermi,. 
Kadın - Ya senin arkada,lann. 

Benimkilecd "'D p,eri kalıy.orlar mı) 
Kocası - Kapı çalındı. 
Kadın - Gene misafir ••. 
!Kocası - Kapıyı açsana . .. 
Kadın - Y:t-rimden kalka:myo 

rum. Aman yarabbim .-en benim 
imdaduna yetis. 

Kocası - Gürnlemizin imdadı 
na yetişsin Allahım. 

r:J"nut JJui.uıtl 
çarpıyordu. -----------------------------

Blrınci gunu O)un dehşetli bir rüz. 
Pı- altında ve wak bır saha ıçınde 
\enı.ı. t.eltnığ:ni rul\i.st. eden şeraıUe 

oynandl Kuvvct.le.rı birbirine yakın 

veya mÜ&a\i olan Öyuııcular arasın. 
4ia s:iızcfı.rı hesablıyabilcn ve ainlr -

C Bunlan biliyar m~ idiniz ? ] 
tali-

Meksikada motöriU 
otornob:l tramvaylar lenmıyen oyuncular kazandı. Bırinci 

cuniın mühım hadiseleri Ankara şam 
pıyonu .Pehminın İzmır birincisi Loh. 
nere karo~ı s.ı ilerade iken seti ve mn. 
~ k.a)"betmesi ve Ahmed Tando~arun 
ai :kuVft!t11 rakıbine lt.arşı bcklcnmi _ ....,.llll'!'~:ii'il• ···~:~ı 

~ ?eD galebmidir . . 

İ§te Ankaranın İzmıri yenmesindc. 
t.i funıllef' Ankara kadın oyuncu.;.n.n -
nın İanlrinkilere büyult tcfevvuku 
oldug-u kadar Ahinedin ıevkalMe !or
mu ile L.ıwnına Joymetli ikı puvan 

• verlllesi, genç Şefı~ın de tecrubelı ra
lD'bı İzmirli İvas'ı yenmesıdır. 

İstanıbul takımına gelince yalnız 
takım i\lbarile d~ıl. ferden de daha 
bnetli oldtı!Unu gösterrnek ,ç,n De. 
tfoelere bakalım: Istanbul birinc~ı 
Telyan İlımir birincisi Lohner'i (6/ 1-
6 2 , Antara birincisi Fehmiyi (~/2-

Meksikada Pueblo' da, tramvay
lar otomobil tarzında motörlüdür -

ler. 

* Çocuklar ar1lar gibi 

ı Zeh:rli va zehirsiz 
rnantar!ar 

Mantariann bir 
kısmı zehirli ve bir 
kısmı zehirtıizdir. 
Zehirli ma!ltarlar 
seksen nevi olur ve 
bunların arasında zehiriizlere 
benzeyenler vardır. 

* 
Bir köprünün sudaki aksi 

L. t.... •!-i) yenmesi, istanbul birinci çifti ,-..re Ve<iad A'bud • Bolsonnas•ın İzmirin 
" kı-a:ı ft Kn.lic;Minlft in(ilte. ••~ m :La.._. -•-.-• ....,_ ~ ıaa.a ..me. Mr •e Ankaranın birinci çiftlerini yen • 

büyüseler ... 
Yapılan bir he 

.aba göre eier 
biT çocuk biT a
rile aynı nisbet -
te büyüse idi, 
dört aylılt bir s;o 
cuk asgari dört 
ton gelirdi. 

Çinde bir yaz sarayının bahçe -
Ilinden geçen ınnalt üz•l'indeki köp 
rü Çia mimarisinin bir plıeseridir. 
Suya o suTetle akseder ki gunw 
her saatinde köpriinün kem~n1e eu• 
daki aksi muntazam bir daire tek• 
linde görülür. 

~ ·nst•kıt'.,-1111 ai1a.. Ta:ıilellilli &irerek 'W-'11'106 .IIIBaıı tanMee151 ı....n- meleri, kadın bırincısi Muallftmn ra-
...._ertnden bir iRtiba k,.-. kat ' ... u. ~ karianlatıea k.iblerini yormaları ve nıuhtelit b!.rın

e&lallııırt ··~~~=--

ciısi :NullA • Vedad Abudun Ankara 
bırineisi Philıpps - Fehmiyi ve izmır 
birincisini yenmeleri sonra İstanbul 
ikinci tekini oynıyan Suad diğer ~ehır 

iltincileriııi kolayca yenmesi, İstanbul •••••••••••••••••••··-----------··-------... ·---·-------·---
.ikinci ~ti Suad Xris'jn ieue dife.r i
kincileri yenmesi İstanibulun büyük 
failtlyet.tıü g~termektedir. Giraud 
'ka11Jıamda mükemmel bir oyun çıka
ran &ad ve maçların bepsini 1ta.za. 
:aan Kris kuvvetli elemanlardır. Baf
Jarmda Mehıned Parkan ve Kerim 
Buhey ııbi eski ve kıymetli tenisç.iler 
bulunan Ankara ta1amını her sefer 
u.ha ~ ft daha kuvvetli göruy.oruz. Mektubu bana )'uan, evli ibir miPz. ha evvddcıı talc.aitle alıp e • 

ImıiriiMri Ise O kadar formi1a bul&- 'kadın okuyucumdur: c:lemişiz. Arada ne fark var'? dQ. 
ınadık. R. Alliati'n1n ek.sitii~i de hisso- Okuyucumun ~oeuı, a)·hk geli - dü,üniiyor. Ve bana danıtıyor. 
lımGJWdU. ri bir aileyi orta haUi -ya~tacaık - Beıı bakJı değil miyjıo ~ 

Bu :mi3abablar ıavesınde Beden kadardır. Evine sadıktır. I..üzum - B~ f(>ylc düşünüyorum: Tabito. 
Jll:a 'Terbi,ye.i 'Umumi MüdürünUn rlyaset 111% masraftan kaçar, C'rindon ha - le öteberi alanlar daima ıpe,in a • 

ettili bir aofrada Türkiyenin tn iyi ricde pan •rfetmu. ,.i~nla~an daha ~halı alırlar. Ba 
raketleriDi bir arada görmek ıniimkün QJtqyucumun ,iki.Yeti JU: <:ibetı de nazan dildcalve almuaJr. 
eldu. Mevsi.m deiıfmit, xı1 gelmi1tiT. h~v·ge."le k~~ınu:ı dognı . hareket 

Umumi müdür nanuna Celal Dinç.. Olu:rnıe»41uu \,&~ kıtlA. giyim ih - etngine kıı~. Mademl.:ı erkek 
er gaillı \akımın ıkaptanı \'edad Abu. ti 3 ç.,1 var. Bualan ~arilc et - horttan ç.-l:n.ıyor, onu borca al" -
da ~ ~ir kupa verdi ve mevsimin :o1 .üyor. Kocasının birilcmit p-. ~ak gibi. fcıoa hir huy P?da etme
en büyük tenis hareketleri de böylece ruı yo1c.tur. F.tcat ohorucumun ~ Bne teşvık "tM~k ~"V'Uv olmu. 
Dı>Üıımt oldu. tedikleri eşyayı 1aksitle 1emin et - orcsıız ~o::ama • yanı ayagmı ,.._ 

mek de mümkündür. Dört, ııiha • ge.nına ~o--c •.ıntrT>a~ rııh.at ve ka]"
.. ' Bu!Jtln yapt~acak lin maç:ar. et alu ay zarfında taksit\c:.r öden.- ~1: ibır 1-ııl?..t ternın eaco&. 

:ı y B ~ , ,. . • 
mi.§ olacaktır. orçtl!:ı t::mu:.:ı ıumseTt ....-ıt'e 

istaMıw lic maçlannın be§nei haf. 
tası ~ bugün Kadıköy ve Şe. 

abalannda :ra;nlac.ak'tır. 

S:adüıiJ satıaamchı.tı .oyu 
)ardır: 

Ok.uyucumun kocası knrısının ih a1ı~tırma'\. ,.oı.~•ız:ı• o:ur~ ol...,. -
t.iynçlarını görüyor, bu:ıhn bir nn cuma, ir oc:ı"ımn eö:r" n:.i dinl~m .ei -
evvel yapmak ntiyor. Su var ki. ni . tavsiy .. lt'ie~•· Bugün iııt~ -
borç parn. a1maktnn ver-hud •ak - , .. ,;-ni biraı.• ..... ~ t"J-1,. ,.U, b ·lr • 
sitle yapmaktan çekiniyor. zanH\TI sema ~tn·k~ dt'"'ll s::..Ae • 

- Birn geç olsun da borca gir- r...\: ··~ he" isten'le~ri i-te!n1d';i --
miyclirn diyor. t1'11rda ~.!e .H!TY'..k (ırplırııı ~··" l..,_ 
Ok•yu~m iııe: rek""id•r. 



eıu.le et Ila b erler!) 
K aşta. 

Bölgenin bütün 
ormanları sayılıyor 

K~ (Bwnı.sl> - İki senedenberi 
b.Zamızda devlet ormanlarını tah -
d.ldle meşgul olan 6 numaralı komis
yon tarafından bugüne kadar 56 bin 
hektarlık bir saha ölçülmüş ve tesbıt 
edilerek münasib yerlere betonarme 
ipretler konmak suretae devlet or • 
manları meydana çıkarılmıştır. 

K..-n yem kaymakamı vazik:ııiıııe 
bqladı 

K~ <Hwnıs1> - İki senedenberi 
tazamızın yollan et.rafındv. faaliye\ 
ıösteren kazıuna kaymakamı Fikri 
ıtutten Ovacık kayma.kAmlıtzruı. ta
rm edilmiş ve yerine Osman Tekin 
ıeıerek vazifesine bt.Şa.mı.ştır. 

Adanada vakıflar 
apartımanları 

V an demiryolunun 
pilin tatbikatı bitiyor 
Muşun 4,5 kilometre uzağından geçecek 

olan tren için bir istasyon ve şehiri 
istasyona bağlayacak bir şose yapılcak 

Adana (Hususl) - Adımada Va -
tınar İdaresinın yaptırmış oldu~u iki 
apal."tımıı.n ailelere kiraya ver~ _ Mıq nı eiYarmDl aiaçla.ndın1ması için çok taşdalı 
Ur. Bu apartırnanlv Adanadaki n ziraat muammı Sa.lm Gül$' 
~hranmı nisbeten tahtit etm.if\11'. Mnt (Buausi) - Muş ve havalisin-1 tasyon yapılacak. bu ista.sYOnla şehir 

de iı:nu i§leri ft ,.ı fe.aliJet.i trlıyük bir 40138 ile batianacaktır. Şosenln ın. 
bir hızla devam atmeldedlr'. ValimiZ patına da ya.kında başlanacaktır. 
~nk Mr bu ~~» bühassa aiA.k.a- Şehrimisin imar faaliyeti arnsında 
dar olarü §ebrtn yeni binalara ka _ tidanlı.ktaıı da bablletmek IA.zıındır. 
"t'U§Dluına oehir yollarmlİı ta.nzım. İki sene içinde Tiicude getirilen bu 

Karabük Tarzanı 

: · ecfilmt'.stne' ebemmlyet vermektedir. tdanlıkta bu yıl 15 bin a.Juı.sya Ma m 
Son *fr. ~ bt1y1lk ~ir ceu evi yetLştirilmii, bunlac merkez ve mill -
1e uı1 bir hamam l.n§& olurunuş. Dir hakata datı~tır. Bugün fidan -
atad kurulm~. modem bir ziraat lıkt& 25 bin dut, • bin kaysı, 1000 vef-
banbsı ae mllteaddid yeni matazalar tali, 5 bin akçaa~aç, 3 bin çam, 800 
)'&Jllllml.f, şehre bir eaane ae bir rı _ badem, aoo ceviz fidanı vardır. P'i -
nn tazandırılmıştır. da.nlıkta 2000 aka.sya fidanı da mev-
Dıtar taranan yol ve demiryold in- cuddur. Bu tidanlann hepsi tohum -

tutı da hızla devam etmektedir. Ell- dan yet4tiril:ınJ4tir. İçlerinden ~f -
~ı~dan ba,ılayıp :Lra.şun altın ovasın- taliler bu sene Dk mahsullerini ver -
dan g~erek Van& wııayacak olan de- mı.,Ierdir. 
mir)'olunun plAn tatbiltaLI haftaya Bu sene Kanalapa, Çaklora, ı.ıazı 
bitec.ektir. Tre.n M~ 4,.5 ~omet.re ata.çları için de tecrübe iÇın fidan ye
me.safeden ıeçeceti iÇin buraya i.8 - Uftlrileee:ktir. 

H ER G üN: Mil ll Şefi din!erken 

Şikayetler 
• 
Ihtiyaclar 
Gemlikte çöp deposu 

yapılan araalar 
Oemllkten yazılıyor: Son za -

manlarda belediyemiz şehir bal
kının Wıhattni teb.likeye koyan 
bir iş görüyor: Şehirde biriken 
ç&J)Ieri Dıca deresinin elvann
daki arsalara dökme~e b~ -
lamı.,t.ır. Bu muhit bu yüzden 
geçilemez hale gelmiştir. 

Diğer taraftan denizin l.tamya 
en çok girdi~i blr noktaya ku -
rulmu.ş olan mezbahadan da 
çok fena bir koku yükselrnek -
tedir. Bilhassa sıcaklardan bu 
koku tahammül edilmez bir ha
le gelmektedir. Zaten Dıca de
resinin denize dökülen k.LBDU her 
ay 20 gün kapanma.ktadır, et -
rafı da bir göl haline gelmek -
te dir. Bir de civardaki boş ar -
salar belediyenin çöp deposu 
haline getirilirse halkın sıhhn.*i 
ne olur? 

Memlekette sıt.ma ile J11pılan 

mücadele göz önünde tutulur -
aa, bu hareket eidden üzünili 
verecek bir hldi&e olur. 

Spor : Bugün yapılacak 
lig maçlari 

(Bq tarafı 5 inclaayfad•) 
lruvveUi bir halde olan Altıntut ka.r
Ş13ında sıkı bir mücadele yapmak 
mecburiyetinde olacaktır. 

Fenerbahçe- SüleymıLniye 

Ligde en sonda bulunan Silleyma
niye iÇin Fenerbahçe oldukça a{tır ba.. 
&acak bir haldedir. 

Bu maçta Süleymanıyc miıdafaası 
bir hayli zorluk çekm~e mecbur ka... 
lacaktır. 

Galatasaray - Topkap 

Karagözle 
Bacivad 

Haeıvad - (perdeye gelir) Yar bana 
bir ~lence meded. 
Ka.ra,ı:öz- (o da. perdeye gelir) Ha

niya çama§ırlara sepet 
Hacivad - Bu sepetçi olsa ıerek. 
Karagöz - Karşımdak.i de nedir aca

ba kavun mu yoksa kelek mi?. 
Hacivad - Tramvay direğlne ben

ziy:or amma, nasıl oluyor da konuşu
yor?. 

Karag&l - Şimenditer istasyonları. 

nın insanlar gibi ayaklanıp sokaklar
da gezdiklerını, başkaları anlatsalar 
ı.nanınazdım. Fakat gözünıle gördüm. 

Bacivad - Affedersin1z efendim. 
Karagöz - Bir daha yaparsın. 
Hacivad - Anlıyamıı.dım efendim. 
Karagöz - Efendim anlıyamadınız 

mı? 

Hacivad - Art edersiniz ... 
Karagöz - Söyledik ya, atretset bir 

daha yaparsın. 
Hacivad - Demem o deme değil, 

yani ben bendeniz kel~ma n~az eder
ken, berayı nezaket effedersiniz, di
yerek başladım. 

Karagöz - Şimdi ben de seni taş. 
!arım. 

Hacivad - Ne oldu ki hiddet bu -
yurdunuz? 

Karagöz - Kimseye bize buyur, :re
me~e buyur, demedln1. 

Bacivad - Meramımı bir türlü an. 
latamıyorwn. 

Karagöz - Mer'anın yerini mi an
latamıyorsun? Anlatamıyorsıı.n bır 

kroki.sini çiz. 
Hacivad - O değil canım. 
Karagöz - Canın o değilse 

Hacivad - o da de~a. 
Karagöz - Oda de~llse sofal 
Hacivad - Anlatamadım, gitti. 
Karagöz - P~inden yürü yak& • 

larsın. 
Hacind - Bırak gevezel~i de beni 

dinle. 
Karagoz - Dinliyorum seni, ne siJy_ 

liyeceksin bakayım? 
Hacivad - Şimenditer ıstasyonla

rının insan gibi yürüdüklerini gözünıle 
gördüm. Demiştin. 

Karagöz - Dedim ya ... 
~ J aei sa.yfua), l sına rağmon, 'kendisinden emin bu-

ltarabtlkten :razılı1or. Rfllltm ~ - le ~ yoktur. Bize emniyeti _ lunan Türkiye, vaziyetin icab ettir· 
p.je lKara~k Tarunı) ~ı!e tanı .- m.ize; ~ emniyetle mdterodif olcn d.iği fed~ka.rlıklar arasında bile, 
~n cenç bir at.l~te aSddir. lrtuh~ hayati menjaatlerimize tecavüz ni memleketın ıman. ve. ~aynt ~rtla -
JUZD'I•. ko§n ve cirfd oyunlarında iyi yetiııde obmyan hiç bir devlet, bi nmızm ıslahı endışesını de bır tara
dereceler almıştır. G*n yıl Zongul.. zim siyasetimizden endi$e ve bizi, fa bırakmış değildir. Mjlli Şefin nu 
4akta e1r1d, bu sene de Karabük ~n.. hcıkkımızın mahtuziyetini i$tedi _ tuklan gösteriyor Id bu aahnda da 
liklerinde 100 metn koVuda. blNıciUk ~ dolayı mwı.Juı.u ede _ mümkün olan her fCY yaplımakta -
bzanmlftlL · ' drr ve yapılacaktır. 

İyı oyun ve iyi vaziyetine raC"men 
Topkapın, Galawaray karşısında Ü

mid edilmedik bir derece alma.!ı dü
şünülemez. 

Bayram ta tUi dotayısile bir gün a.ra 
ile iki mühim maç yapmış olan Gala. 
tasarayın yorgunluğu bir rol oyna -
mazsa bu oyunun normal bir netice 
ile bıtmesi lbımdrr. 

Şeref saha.sı. maQıları da tunlar 

Hacivad - Nerede o istasyon? 
Karagöz - Sen istasyon de~U mi -

sin? 
Hacivad - Canım ben nasıl ~tas -

yon olurum. Beni herkes tanır. Hacı
vad Çelebiyim. 

Karagöz - Demek Hacivad Çelebi
sin ha. 

Hacivad- Evet evet, nasıl oldu da 

Sivasta seferb3rlik müdUrU 
takdir gördU 

m.ez.• Dünyayı sarsan fırtınanın biiyülc-
Dürıya için iyi daya-u ve aail t.e

menni, Tlirkiye için, yalnız hak ve füğünü bu kalemle taavir etmek 
adalet pren.aipleriade.o ilham alan mü,küldür, fakat, bu fırtına içinde 
kat'! bir emniyet ve .di.met siyaııe- Türkiyenin, sağlam bir kaya üa -

tünden, ufuklara sanıılmaz bh a -

İ.Spor _ Beyoflııspor beni i.stasyona benzettın? 
~ta giden takunlardan sonra sı- Karagöz - Peki amma nasıl oldu 

rada yer alın!§ olanları bırer birer d."' .sen beni tramvay d1re~Ine benzet-

mağlıib eden Beyo~uspor rollll kü- tın? 

dır: 

(Husl.l!l> 
pldılınden beri 

ti bizim takib ettiğimiz yolu en va
f}ebrimia nh çizgilerle çizmiştir. Bi% ba yo _ zim ve iman ile baktığını söylersek 

bugünkü vaz.iyetin gene gözümüzle 
lun yolctısuyuz. Bu yolda yun.rr - hakiki tablosunu yapmıo olabiliriz. 

me yolundaki hedefinden '§aşnuyaca- Hacivad - Ben de beni kele~e ben-
tı için İstanbulspora da ayrı bir e _ zetmiŞtin. 

4-thası ctahUde 
ı.,ydalı \)ir ta 
alıyet cösteren Yi. 
llye' ~eferber 
Hk memun.ı Salih 
Baturcinlü')'e bu 
defa da tnıo to • 

bır 

terberlık memu • 

lr:en, --daima mütekalW olmak ~ 
tilo-- dostluklara ve taahhüdlere Ufuh/ffi1ı (:J3i .. atın 
de eadıloz. Bu yokla yürürkon ö - IF 

numuze çıkabilecek herhangi bir Çukurovada tuz ucuzladt 
muhalif kuvvete, IUT-ke mahsus sü 

hemmiyet verecektir. Karagöz-Sen de beni çamaşır .ı:e-
istanbu.lsporun da takdir edece~i petine .. b~nEetm.iştın. Ben Karagözüm 

bu v~et maçın zevltli olma.nna .!e- K.aragozum. · 
beb Olacaktır. Hacivad - Vay Karagözüro bayra... 

mın mübarek ola. 
~ktq - Beykoz Karagöz - Senin de Hacivad1m. 

kUrıet ve huşunetle derhal muka - Adana (Husust> - Şimdiye kadar 
hele edeceiimizi de Millt Sef ayni Adımada yüz kiloluk torba.'!ı 600 ku- Lig lideri Beşikt~ Için Beykoz ma-
~t:Uh i1e ifade etti. ruşa satılmAkta olan tuz, bundan çının kat'iycn ihmali CAıZ de~ildir. 

Bayramın kutlu olsun. 
Hacivad - Geç oldu amma temiz 

oldu. Cayemiz. yol açık. yolcu uya - böyle yi!z kiloluk torbası 450 kuruşa Beykoz, büyük takımlar karşı.smda 
m.\, 1\hk miUeti. Mnli $efin etra - satııacaktır. Buna sebeb Adananın her zaman sürpriz yapabilen blr kuv- Karagöz - Evet. OeQ oldu .. Ne ya-
fınd& vücude Kdin:liği yekpare küt Akdeniz memlft.hasın~ faaliyete geç- vettir. palun güç olmasın da ... 
lesilı; istikbale doğru huzur ve em me.si ve bu sureUe Inhlsarlar İdare- Haftanın en cazib oyunu mutlaka Hacivad - Bayram da bitti dcğıl 

rtmu bu verimli • niyeti yürüyor, korkunç bir devrin sinin nakliye masrafiannı tahtif et - bu maç olacaktır. mi? 
~malarından dolayı tebrfk edart& bütün muhataralannı müdrik ohna- mesidir. Ömer Besinı Karagöz - Bitti ya Hacivad. Pa _ 
..lll:=======~====:ıı::::ı::ı-==.;;=:.,~=============:===:=. ========:======:================ zartesiye gene nıektebler açılıyor. 

Son P"'""ianın macera romanı: ;,1 aid olduğunu tahmin eden Ke:ene, gördü. Eğer bu kar yıgwınlnrı olma-.... 
1 

Hncivad - Evet Karagöz, çocukla-

naıueaen: ı:sençet o:ıaa• 

karanlığa alışan gözleri e onun saç- saydı karanlığın kesif perdesi a1tın-
b 

nmız mekteplerine giderler. Biz işle-
larındaki bigudileri ve oynuna ka- da hiçbir şey göremiyecek ve· elek riınize .gideriz. Bir daha bayrama ka-
dar kapalı ~eccli~ini de larketti. trik lii.mbasını pencereden uzatma-

E h 
a_ b dar hepimiz çalUJırız. 

mniyetbn ' ve sn1dn ir sesle: ya cesaret edemiyecekti. Hemen 
- Korkmnyınız ınatmnzel, de- banyonun k~narındnn pencereye Karagöz - Çalı.,ırız Hacıvad , çUn. 

di. Rahatınızıı bakınız. Ben sizden ve oradan aşağıya uzandı. Fakat kü bayram yapmak da çalUJanların 
hiçbir şey istı:miyorum. Uyuyunuz!. iskele zannettiği kadar yabn olma- hakkıdır. 

Birdenbire, tecavüze maruz kal- dığı için burada bir müddet iki elini 
mış, namusu hırpalanmış gibi bır- pencerenin kenarına kenedliycrek ** -----------------
çınlaşan kadın=· tartmaya ve sağı solu ayaklarile [Ven·1 b1·tmecem1·z] 

- Ne cesaretle buraya geliyor- yoklamaya mecbur oldu. 

Bahcıvaa • 
DursUD 

Bahçıvan Dursun, ~ 
çalı§tırmak için yeni b~r esr-k .,. 
muştu. Bahçıvan Dura~ lık 
yu vardı. Çıraklarının .-..Aa ~ 
den çalışmaya b:ışlam..... ., 

ve artık, akşam olup ~ ~ 
nncaya kadar onları bk , 
mazdL Yeni çıra ğı da ı,. ~ ~ 
lıştımıak istiyordu. Çııak ... ~ 

tembelce idi. ikide bir ift11W 
dinleniyordu. 

Gene bir aralık tırmıkla ::::: 
lan düzelten çırak, d~ 

aiyordu. Dursun bunu ~ 
- İşte bu olmaz, d~ ~ 

&idip bağınr, onu zorla ~~ 
Hızla hızlı yürüyerek .,..

lattı. 

. 
- Bu ne tembelliktk· __.-" 
Diye bağırdı ve ayat-' ~ 

mak. üzere kaldırdı. F....., ~ 
yere vuracak yerde, fa~ 
dan tırrnığa vurmuştu. 

sunuz) Nihayet bir ayağı bir yere do- Dört harfli bir kelimeyln1. '~ 
Diye bir çığlık kopardı. kundu ve bir kar yığını içinde kay- Birinci, ikinci, üçüncü harfierime su ~~ 

b:ıraya henüz me-j ti. Zaten kalın halılar ayak sestnin 
s.;dmı:-nı olduğuna ve çtkma.ııına manidi. Pt-ncerenin 'birin-
kapı zorlanmadı~na gö- .ıen dı.-nya 'bir göz. attı ve hemen 

en iyi hnr~ket - tarz.ı.nı ceri çekildi. Buradan so'kaia çık-
tayın etmek mümbl.,d~. Eğer e- mak kabil deiildi. Çünkü bu eep
vin içinde kimııe varsa onu veya henin baktığı sokalt büyük lamba
onları harekete getirmernek gerekti. larla, 411ükk8.nlann cameklnlaTile, 
Kilidli ve demirli kapıyı ancak içe- birçok arabalana fenerlerile o.pily-
rid kiler açabilir, memurlara yol dınlr'ktı. 
verebilirlerdi. Şimdi bir de sofanın tibür tara-

hi ve yuvarlak camını avucunun fındaki odalan:-ı baiktıiı aokak ka
içine l!lldığı eloktrrk lamba:.ını sağa ]ıyordu. Keene sofayı geçti. Oda
sola çevirerek yürüdü. Merdivene lardan \.irinin knpısını açtı. Karanlı
weldi. Bir adım attı. Maal~ef .m er- ğa daldı. Bu karanlık içinde odanın 
diven tahta idi. Keene'in iri vücudü ortasında bir yiik kaaar t.:run ve 
altında gıcırdaınaya ba~lııdı. İkinci ~eniş bir yatak olducunu sezdı. ~ 
ve üçüncü adımda bütün binanın ta Avrupanın arta .ı~virden kalma 
içi bu cayırtıların akialerile dolu- eski tertib, kuş tüyli.ı geniş yatakla-
yordu. rından biri. 

Merdivenin üst baoında gene bir Odada öyle detiıı bir sültfıt var-
'kapı vardı. Alman evlerinde soğu- dı. ki Keene ovvell 'burada da kim
lun çarpacağı ııon kalelerden biriı se olmadığını umdu. Yürürken oda
Bu kapının aritUtnda iri ao'balaT nın kalın halı altmdaki tahtalann
aıevcud olncaktL Bu kapı da ldlicW tlan biri ~cırdadı ve yataktan bir 
cl~ğildi ve bir sol-aya ~tkıyeTdu. S. bao uzandı. BolU, ökslirüklfi Wır 
fAmın saiında. •olunda kapılar var- kadın aeai: 
dı. Keene Omidmliğin verdiii ce- - Kim o) 
•retle en yakın bir Itapıyı iterek Diye seslendi. Keene },.in:leo•• 

- Hayır, bumy:ı iclmek. ceıoa- dı. Topuğu bir yere takılarak 'bü- koya.rlar. .. -~~ ıd Ayağını tırmıga vur~· .J. 
retini göstermiyorum. a anmışım tün vücudünün sıkietini çekecek de- İkinci, üçüncü, dördüncü barflerim ~ 
ve gidiyorum matmnzf"l. ·• recede yerle5ince kendini p~neere- bir nevi bastondur. yerinden oynadı ~e saPI ~ 

Ya,lı kı'Zln sesi, Keene için en den bıraktı. Bastığı iskt.'le sıkieti al- Dört bartim birden ckeder-üzüntü• bumuna öyle bir çarplf 
tehlikeli ,ilah gibi geldi. Hemen so- tında gıcırdadı. Fakat artık onda olur. Ben neyim biliniz. Dursun: 
faya döndü, talihini bir kere daha korlcudan eser kalmamıştı. Sirndi Dotru bilenlerden bir ki§lye maro- k~ 
denemek üzere ta nihoyete kadar hayat memat mücadelesi içinde idi. ken kaplı ve tevkalAde Utıdlı büyük - Eyvah buT:ıum ~ 
koşhı. Bu tehlikeli yerde müvazenesini ça- bir hatıra 4efteri, bir kişiye ıenc ma- Diye baiırdı. ~ J 

Sol taraftaki kapıdon içeriye gi- buk buldu. Iskeleden bir evin içine roken kaplı ve fevkalA.de U!ıdlı bir DuTSUnun çok can~ 'Y~ ~-
rince nert":de bulunduğunu derhal girdi. Burada hayattan eser yoktu. muhtrr5L defteri, d;ter otuz be~ kişiye ki bu çıraklarına yaptıı':'A 
fark etti. Hafif ve tatlı bir iris pud- ~eni bir ~v y~pılıyor, yahu d eski de ayrı ayrı ıüzel ve kıymetli hediye- bir cezası olmuşttı. . ~ 
rası ltokusu ve su buharı ..• Besbelli brr ~v y_enıden ınşa ~lu~uyordu. ler verece~. 1 
ki bUTası bir banyo edası idi ve ne Şımdı mes:h aşagı m~e~te, so- Bilmeceye eevab verme müddeti on Çıraklannı hiç dın • ~ 
saadet: Penceresi yan nçıktı. . kağı ve lopra;p bulmakta ıcli.. Um- beş lÜJldÜr. Bihneee cevabını bize çalıştırmak iııtiyen Dursııtl ıfll' Y , 

Hemen kapıyı kilidledi. Kulağını basını yakmıya cesaret ed,.mıyerek " d diğ"-'- .... -- '"--rine B'lme- sonra aklını başın:ı alın_ı--:-_wl. 

k d l
•w• d d '-{ 1 L d ') .. "d . ı.::.. COn er uıu. .,..4uu ıu.<:: c ı ~-

aptntn e ıgıne aya ı. r ayır ... e ve _ayaıL ~or _am~ e yuru u ve ou ce. kelimesini ve ibUmeeenin gazetede duldan zaman onlara 
Hi~biT ses yoktu. Pencereye yakla- merdıven bıle ınmıye mecbur ol - ılttıı. t 'bl 1 • · • ---~ _:ı_ 1 1 k d b }u b k k d' · h " ,_.. 1 · d ç,_.;;;:r.;;;.ı .;;a.r::;ı ;..;yazınız;,;;;;,;;;.· _____ ...;,::m;e~e;n,;..:;ıç:;ı;.;.n..;z:ı;;;;m.;.;a;,;;n;..._.,--
şarıt.K yay ı o an ana ı oy o- ma sızın t-n ını enuz ıı;oşe enp e ~ 

yunca açtı. kar izleri görülen bir avluda \>uldu. 
Geçen bilmecemizde kazananl~ Bu geniş pencereden dışarıya Etrafta bi:- duvar vardı. Ba duva-

Geçen bilmecemiııde kazananların isimleri Balı günü çikaC~ ~ 
1lAıı edilecek\11". Hedl7e itazana.ıUardan İstanbulda ı.uıuna ~ J
leıini Pazarteli .,. Peqembe &i}nlerl öıtıeden sonra idarehall ~ _.... 
bilirler. 'l'afraıda lnduDanl&rm hediyeleri adrealerine po.!tayla 

eird'ı. Içeride k.imee yokta. dUTda. 
olacakc.. Peı~~Ceıreaiia a:ı,aı~a~ı 

se.rkmea titredi. Fırtınayı ve aoğuğo nn bir noktasında dişımdan otomo
unutmuşta. Birdenbire yüzü buz billerin $esleri geliyordu ve noktada 
ke.ildi ve geTi çekildi. Soğuğa alı- duvar pek a~k idi. Sobia alı 
ıpnca. tekraT uzandı. Gündüzden mahTeÇ 'buhaak. ümidile duvarm 
kalma 'bal kar toplaatılanndan bl- ü.tüne doinı azandı. Öbür tarafta 

ı.. dth... iapata .ıd bir lakeleam serı• bw:aa beswir bir a..ta vanb. -· 



'SOM POSTA 

• 
~ ~ ı iiiCi sa,.,._) f 'bu me"Yead,i,.eti de"l'am ettitmek ız-1 faz)a ve ucuz i8tihsal yapecajme ırartlatı n Keban turımı ma denleri saiye devam edilmekte n bu çalışma.. saall temeli olan dn ve tarih i§}~ 
~ hn.a tolan cezaevlerinin kad~ tırarmdadır. Bu ~~iyaset, böyie to- kaui olma~. Bu gibi ?MYOnel zi- ne aid t.eMa.t den.m etmektedir. Kö.. lazdan iyi neticeler almmaktadır. yakın "alAta ile önem veriyoruz. 
~ ~ bir ~ne içinde biıaz daha lildd ecli&dikce. iki taraf meafaati raat usuJlerini bir an eTVel yerlet- mür havzamızda enerji iht.ıyacını te- Naf;a i~Jeri dlli ve W.rihi ~in ç~ iki kurum 

' 
~ . ~· Müstak.bel adJi faa- için dünkü verimini yarma da verir, tirınci n yaymak llmn olduğu min edecek olan 00.000 kilovat.lık bt1. 

1 Y lfigat, iml~. gramer, terim ve tarı1JI 
~etirnize nizarn hizmeti görecek kiııı»enia zaranna olmıyarak yalnnı k.aııaatiındeyim. Köylünün muhtaç yiik Çata.ıapı aant.roıırun ihalesi ya- Natıa VekAJ.eUmiz, senelerdenberi mizin her sa.thıısm.a aid tetkikleri 1 
'-lt adlt te§kllit kanaınu tlyihue memlelı:ederimizin tıefiııe iller. ka- olduğu diğer 'kiiçiik %iraat aletlerile pılmıf n .tn.p.atına ba§l.anmlftır. Ma- muva.tfs.k.iyetle taltib edilmekte olan yeni hızla emeklerini teksif edecek 
"l::cıa huzurunuza takdim edile- n-tindeyiz. nakil vasıtalan, fizerinde duracağı- den arama sahasında uzun senelerden na!ıa işlerini, mnumt ahvalln doğur- lerine emniyetim vardır. 

~ Lr. Buna mütenazır olmak üze- logl'lterete olan ba""glal•"'gamız mı% ehemmiytt,tli menolardır. Zi- beri ~ı ara.otırmalanna sadedilen du~ iktısadt tesirler altında 'kalmak.. Davleta"" mali ·.ı.· bart 
'ıl qbUDianmızda yapıimam iktıza • • raat teknik ve ilim it.damlannı., mesaı, QOk mD.!bei semerelerini ver- la beraber taltibde devam etmekte -

11 

"t~l!-diller hakkında yak.mda Bü- UVV8Ihfi1r lı:öy tetkiklerine dayanan bir plin miO bolunmaktadır. Rama.n d$nda cl!r. muhafaza edilmiştir 
lı wıeclise tek.üfler arzolunacaktır.. dahilinde, çifçi ile i~irliği yapma- yapılan aonda.jd& 1.050 :met - Geçen sene Diyarbakır - Irak battı-
qakkından emin hak ara AzizÖn.um'" ~~dade a,lam· .::;y~ amdan ıtÜratli ve feyix}i Det:iceleı rede petrole tesadilt eciilmlftir. S&h:ı.- nm 159 kilometrelik kı.smmm lnfaatl Avrupa harbinin, cihan mall ıı...,..;. u.. ...... .. ""'" için u"lUII umuyoTUz. mn jeolojik bunyesi bir petrol ının - bi~ ve 48 kilometzellk k1mnı i§let.. bnda vücude gctird~i bulıran ve 9 

hUrmatkar Türkiye ıatmıb devreleri olmak mümktm. l t.aıawrun mevcudlyet."ni tuvvetıe a _ meı}e açılmı.ştır. çe wretıeri memıeketdnizl de mn 
Ar hatta muhtemeldir~ Bu devre eana.- Çte Ye d1şta ticari mid ett.nnekte old~dan, hakik1 Kabul bi{Ytlrduğun.us bir kanu~a essir etroişt&r. Denk ve samımı b~ 
C 

ltada,ı.r, sında hayati menfaatlerinuze bTJI • 1. • verimi anl""'ılmn.k üzere arama faa- El"'~~dan O'"'"yarat Mn• van isti _ prensi'plerine dnimn. b~ k~ 
~en içtima devresinin batıoda haSfas bulunurlten dosttuidanrnıza Vaz J8 miZ liyett bnrad'; telı:.sit ~. t=Unde ~ hududu;: uzatııma.!l beraber, hAdiselere takaddüm ed~ 
~)d nu en samani LeesaürleTle ve ıttifaklarırnıza vefalı kalacağız. Tacaret Vekaleti. bir tara~ J!ııtaydn da petrol uan bulunan k&rarlaştınlan demiryOlunun '10 tno.. isabetli tedbirler bulunmuş ve ~ 
~~etnıit olduğum Avrupa muha- İngiltereDin ZOT şartlar ıçinde dünya iJr.tısadi vaziyelinin içinde Ar.sus mevk~ sondaj yapılmakta- metrelik El.Azı~ _ Pa.lu kısmının ıhale.. sureUe devletin mall itlb:ı.n mu~ 
· on dört aydauberi. bütün lı:ahranumca bir mevcudi.)"c..t harbi bulunduğu şartlara uymak, diğeT dır. ei yapılııuş, zonguldak bölgesindeki u edilmiştir. Her 1Jeyden evvel, Tiiıl 

eti]e devam ediyor. Gösterdiği içinde bulunduğu bir zanıa.ıı.da o- taraftan istihsal ve mübadele saha- Söğütözü kömürlerinin jeololik teL kömür hattımızın hanaya daha ıa.zıa vatanının muhafazasında kuvvetli ~ 
~flar, facianın Avrupa har:icine nunla olan ittifak bağlanınızın a:ığ- larmda krediyi ieabetli bir aarette kikatına devam edilerek arama nmeli- nüfuzunu temin için ZOnguldak -KoZ- hazırlıklı bulunmanm istedilti kül~ 

~b 11~Yet ederek bir dünya muha- lam ve aaraılmaz olduğuna töylemek te''Zi ve Jüzumu derecesinde tevııi yatı devresine geçilmiştir. lu tısmınm inşaatına bru}lnnıl.mış _ leri knr§ılamak yolundakl muvafta 
lııdeaı tekiini almBiiını imk&n dahi- benim için bir boıçtur. eylemek noktasından çalışmaktadır. Günden güne inkişaf etmektc ola.n tır. kiyetı.. bilhassa knydet.mek isterim . 

...... s:nlı~!::d:.J::da birçok hftr ve Kuvvat i Cümh r:yat ordusu ::ş~a,enzıe"rdaiekçr"edfçı"inı~nhti~~~~a~n:ee~;toihr: madencillğiml.zln muhtaç olduğu lll&- Hldi.Satın doj';urdu~u zaruri iht.'yaç.. CUmhuriyet maliyesi 
' 1 ülkeler ecnebi .-ua .. ._ terem DUüet vc.ı;;.i eri. sal ihtiyaçlannı ve mahatil aatışla- bir mek\eb açılmnsına karar veril - inŞaatma de\'am edild® gibi, esaslı Cümhurıyet maliyesi, ba.şta, mem 
~ .. st ~·ı :_.,,,.__ Muh --"._ _L 11 ~ .. den teknisyenleri için ZOnguldakta lardan mütevell!d bir losım i.skelelcrln ~ 

A.ne kahnışlanhr. Cümhuriyet ordıısuoun ıt..:vvet- nru kzymetlend~eğe yarayacak m.i§tl.r. l!manla.nmızın ~ıısm.a b:ı.şlıyabil _ leket müdataasma aid ıevkalMe 
~ alt Fraııaadan sonra l.ngilte- leıımesi ve ihtiyaçlannın t~mlan- geni" krediler yapılmı§tır. .. 

7 
mek için hazırlaniDll} olan kanun pro birler olmak üzere, butun devlet. 11 

~eb tnecc:üh eden hücıımkı.. .... ~ maaı için Büyük Meclısııuız hıçbu Zirai ikrazlarda faizleri imU.nm KU çuk san atlarm ve le.<ıl. bu ~mn devresi esnrunnda yük- lerinin ı.5ted.~i ma.srafinrı, menılete 
ır ınukavemete çarvmıs olma- ihtimamı esirgememektedır. Tütlı.. müs.aadesi nisbetinde indinnek .u- d k 1 "' h' . .tek huzurunuza takdinl edDeccktir tm kendi vasıta ve membalarile tut 

~ J"'h~rebeyi yeni bir eaEh!!ya :in- milleti bu huauıota kendisindem iste· retile de istiMali teşvik eylemek. o umaca ıgm ımayesi Bfiytlk su !§leri faaliyeti, progr~ı.. şı;a."'l:ı.ağa tillkiUı bulmaktadır. İ;:,: 
1;;' ettinnittir. Cörlin8tte bu saf- ilClll vazifeleri iftihaıla yapıyor. Si- hükfunetin ba~lıca düJ{iııcelerindon- En ehemmıyeW küçtlt san'ııt.lnrı - na tevfika.n Derlemektcdir. Bu me - yaşad.ıtımız hal ve prtlar, bil 

~ :~:~eı::~ru:d'i~e~=~= :eı:!:ıa :~;:tank..::ı~~ dir. lmnsal lı:ryrnetlerini en iyi ko- mızdan bulunan el tezglt.bı dokuma.. yanda, geçen sene Tarsus sulanması gümrü.k res~~de ve bunlara b~ 
~~Bu hazin ihtimıııller önünde bü- Hergün menlcbderini dmlet!tiçr.l~ nıyacak aabf kooperatifleri te,kilô- cılı!';-ın ıalahı ve t~.lk:i ve iptida1 lo.smen tamamlanmış ve yapılan tcC- lı vergilerde mühim ~~klar yap 
~ ıı: elentJe. duymatnldt, medeniye- bu ui) hareketlerin Türk. Cı.l!Uetinin b ink:i~f halindedir. Bu hususta madde ile tredı ihtiyaçlarının t.e.min.i ıübeleri çok flmld verici olmuştur. Ö- IlllŞ ve bunu kapatmak ıçın ihda.s 
.a., teredd:..:nı t•••..:;f ve tee·..::.te nıhuodaki en...in fedadLrlık hul .. rl- kanu.."li mevzuabmlızın tekemmülü hususunda faaliyete goçllmiş. mm - ntlmü3deki sene içinde Ege havzasın.. dilen muvakkat ~giler~, vatand~.ıııl 
~~ ...,. .....-~ ""'... b :-- old • . 

1 
arzuya şayandır. hracatın kontro- takavi ol ak dok cılar 1roo da başlıyan sulama tanliyetinln ta _ J.a.rin ted.i"ye ka.biliyetlerinl a1ma~ 

l• etrnemek mümkü.n değiklir. ne ir yeni ıpret ugunu ;;.evınç e lu, 'L- _ı. _ _,.__,. m•llanm ......... ; .... n- ar uma m pe - ve ""•ta mutedil haddinde k~ ..., 1 Jr. B B k M ı oa,..u ..... m •• .,. .. ·~ ...... a ı·n · il ,_... ı ıl kta "ul mamlanmuınm mümkün olacnjpnı ...... 
~ ?t eketimi%, geçen zor zamaD- ~örme teyiz. ugün iıyu e(".!&- dar-da bağlanmaın yolandald çaht- rn 1 ~t.ır mes..._ ça ış ma 'U u- içinde :tıolundu~umuz 1~ butç · 
~~ Lstikliil -v~ muuııiyet cl vaırı et- te ve onun hüklımetiııde, oUtiın it- malar, ati için ümid veriei mııhiyet- nulmuşt.ur. Halen 8C .ız dokumacı ~ tımid ediyor~. Uk tatbik aylıı.rmda. derhal kendini Plt 
~d:aki yeh•ücud çehresile sarml- ı !erin b~ına geçrni, olan nıi:do.fcı.a ' tedir. opcrati1i kuruın:UŞ vı: el dok:umacılı- Maarıf sahasında tcnniştir. Bir tnrııftan milleti~ 
~n geçirdi. Hal: lundan emin, vnzifesi, bütün mill~e de en sev- Köylü ve mGstnhriiin iktuadt ğının, geniŞ mustehlık ve mftsta.hı3il • • · gösterdi~ olgunluk ve :tedakürlıtul 
~ra I!UrmetHr ve vatan mUda- r;ili b~r gaye b::ilinde.dır. Bi:: de ifti- '-alkınma ihtiyacı, hayat pehahlığı kütlelerinin menfaatine olarak, lnki- Sarfedi en meSai diğer Bl'aftan memlekeUıı kabiliyN 
'-ı na hraT -.ennt, vaziyeti. bu hıırla aöyliyebiliriz kı n1Üktçe yapı- ile isb"kbalin bubran endi.qesi kadar şatı yoluna girilmişttr. A* mmet vckilleri, lerıni, devlet.n ve fedakArııt ı, ~ 
~lıln:ti~ .tırrnnı. teşkil eder. H ri~ lan . fedakfı.rlıklar yeri~de~a.. U..~· üzerinde hasııas!yetle durulan bir Yalnız ziraat ve hayva.neılıkla u~ - Maarif J.şlerinde kabul buyurdu~ _ tarartan memleketin kabüıydl 
'tirnızı tav8ıf ederken, mı1leti- hurtyet OTdu.suntm vazı!~nı hnkkı· mevzudur. Beynl"lm ilel münaııebet- raşan köylülerimizin boş zamanlarda nuz köy enstittileri ve devlet konser • devletin acll ihtiynçlUiile en ıY 
'ıl ~ fazı1etlmru vatan için ~e b~n:cak hi~ , ~hliyette bulan d-a- lere aıkı sıkıya bağlı olan ticaret ~ çalı.şm.a.lnrma ve en mübrcm ihtiyaç. n. tuTan tanunlarının hayırlı tat _ eden isnbet.ll tedbırlerin eseri olan ~ 
''~tn, en verimli ~kilde kullan- cwı- emın olabıliriz. lerimizin mnunn zorluklardan mü- lanna hMıın olmak. ve bu .suretle ~ blkleri. tiııididcn ıttilıa.n mueib vl\d _ netice memnuniyctlniZe ltıyıkt r. d 
~~mm. yeglne rehberimiz U.taka•at işt rnıiz te~sir olması, içtinabı kabil olmıyan tah ve içttmai seviyelerini yilkscltmet le.rle doludur. Memleketin muhtelıf vnzenelı butçe prensipine ı;:ıd k kal 
~~ ~~~nm~ kere daha teba!'iiz et- Münak.ııl işlcrimiz, mev.:..ıd vesa- bir zararet idi. Bir taraftan· hükO- bakımmdıın, at mcrhale olarak, do- uıınt:akalannda açılan 14 enstlt.üde mak sayesinde, bundan o ra dl 

ll '<' • h il b hı d t met, tico.Tette, mr-mleketin muhtaç kumacılJ#ın töylertmfzde tamimi için ~iden 8000 talebemiz yetişmektc : Türk hazincsinill itibannı ve dibe 
11 ro karşlsmda Tilrk.ya ~kü~~ ll~cl: uhu:::ndaaz~h- oldu "'.u iptidat m !'dde mamulleri te- gereken faaliyete geQilmjş bulunmak- dir. Butün alft.kadarl:ı.nnm en geniŞ nini muhafaza edeeetine k t ı i~ 

V1) ha "1 ı ktad M lek f d f minine çaiJtlyor. Diğer tamftan sıkı Ladır. Gaye, mınta.kavt hususlyet.ler bir emek ve çalı.şmn. ölçıftslle kurolup dımız vardır. 
c__ • r~cl sa yas., lı u z ~di t~bb~':İeri~:n mu k~~:;: bir .fiat ~nzıbntı Vr .m.üra.ltabesi kar- gözönünde tutularak, Türk töylü.ııtı.. yftrtimesi:ne aava§t.ıklan bu müessese- Harici t caret rnuvazenes 

l. ~en içtima d~ açoukcn. ,__d . . ,_ . Lliy t ... ,_ _ b• t'f'agıı ugre.:ıYor. Mıllı konınm aka- nü ziraat alet ve vasıtalan yanında., leır 16 yıl iÇinde Türkiyede nk. ör;re _ 1 
~ .L: • - - L .ıeu uuınesı. 08J~; e .. e munare .... ~ b' k lüzuml cd b" d ei + ... .,.lhın hib kılın k ' d • • • ~-·~IUflsuıdaki YllLl)'etımızı ız.ıuı imk. V vuıta'annın bilgü" ve in- nununa gore. ırco u t - ır e -- a 83. r ll ı.ır. t&m meselesini t,nm olarak halletme- ve ÖV ıZ vazlyetı 
~ Cuuıhuriyet huJtumtotiuin zıh ili b~ t pdata dnyanarak sü- hirler ahnmıııtrr. Bn huausta kııb e- Şlmdiyo kadar 17 vi1Ayet1mıze, nümtı- ~e linkAn verecektir. 
\;r" ' aıyuotinde. ~eçen .coeden- t.a ı.r ete • tizamla "tle.~esi- l den y eni kanuni mevzrıatın yüksek ne olarak tezgO.h ve çık:rıklar gönde.. Musiki ve tiyütro san'atında Türk Bu sayededir ki harıcı ticaret ID~ 
l.:ıı bır tehoddul va~ olmamıetır. ı '": b:::hd~r. M~n~~alfıt Veklı.leti bu 1 hu:mrunu~ !akdimi mukarre"Tdir. rihniş ve ayni -ıaman<ia bazı yerlerde ç.oculd~ ya;ratma kablllyeUerini,' vazenemiz ve doviz va.ziYetı., g~ 
~en biriDGı sebebi. o Nyaaetın. lann tahakkuku içn çalışmak· Sm"l ISl ı hsa't\trmiZ geçe llde gezici ehliycUI ustaln~ıa kurslar lYı bir inki.şaf yolunda görerek me.m- .senclere nazaran çok iyi ve sevindi_l 
~ latidal ve mul.ıtı tamEUUlyeti- tadır. • açılmıştır. Bu sahada faaliyete, bu nun olmakt.ayız. De\'let konscrvatu _ rici bir netice vermı.ştır. Bu aruda ~ 
~~ tnahfULiyctıni eeaa tutması ve 

1 
. . ytla 0 'Sbetle faz.adtr 1 ~en e iÇinde ~·nt. verilmesi ve daha varı. kabul bııyurduğunuz kanunla Türk borcu hakkında . hüküınetçe 

~tın aeyrine ıore tahın-vül s hhat iş r mız . ., , . . büyük mikya.sta teıgft.h. çıkrık ve ta- daha verimli bir tekrl.müle do~u yü.. lman son kararı, yanı eski DüyuDj 
~ hari. emeller ıle alik.adu bu- Bn<Pu--Lu~ -rtlar altında bı"r L-t Iktısad Vekfüetımi2, gerek tesise, rak da~tılması mukarrcrdir. - bll -""t'- Umurniye mecliSının ilgasUe, bu bu 
~d - n.ıi. ..- ILft gerek lıstih..~le matut faaliyetlerde, ._ . ruye ec..... ... sustaki truılıhü.dn\1 devletın 
~- ~·. b lif eüld 

1 
daha eh~myiet kazanmı~ olıın has- çinde bnlundu~us şartlıı.rm müsa- Dev1ı;ıt dıkt~~ddil" teşevzulbbüslerinm w:aon Teknik öğretim sahasında halk i-;~ aldığını kaydetmekle sevinç 

' \&aıetuuz mu te v cr c talıklard n korunma işlerinde, hü- adesi nisbetinde çalışmaktadır. Kurul- sene y.n e ....,n me anna. ıı;ıren açılan kurslarda yapılan ümid verıcı 
~ı•rzetmiıtir ki Tw-kiyenm, hu- kGmetin aldıi:ı tedhirlt'Tan ırıuvııftn- mq olan .sanayi şubelertnin faaliyet.. mamulAtm pllzar fıntlarını ıtldaldt tcc.rilbelerin umuma~esi, vat.anda- nm. . . • . 
~·~-~rı··· ~:~atkab;h~-::!e~pyr:t: kiyetli neticelerini görmek memnu- lerini muntazaman idameye w mem- ~tmak. ı:usu.ru?daki muvarrakjyeUi şm 14 t.erbiyc.si bakımından mfthimdır. Türkıyede bırlık, 
i"' ....., niyeti mucib olmaktadır. Bu tedbir- leket ihtiyacının mühhn bir kımuru hıZinelerinı takdir etmek yerinde o - Bunun takviye edilmesini ve daha e.. f d kA 1 k k h 1 
"~ı.it -..l~niyetimize, o cmfni>:_~~- le, memleket:imizi. içınde bulundu- dahlll mamallerlc kar§l}amab ga~t lur. aaalı bir programla daha yaygın bir e a ard va a raman 1 
'it.,.,-.. , er..Wf olan hayati men aauo- ğumuz şartiann doğurabilecc~i bü- alılma ü k lil-l~ tecavüz ıuyetinde olın!yan lı: edilmektedir. Bnnnyün muhtelif §U - GümrUk'erimiz vazifelerini ç mevzuu yap masını ço 
'ır d 

1 
b" . . . d yfik salgınlardan orumu~ olduktan belerindeki islihsnlln hacmı.. geçen zumlu bulurum. azası, 

~ cv et, ızıuı aıyaaetmuz en başka, harioden memleketimize gir- seneye nazaran tazln oldu~~-., "ibi, ma- O'.gun',Uk a yaptyOrl~r Ankaranın, .yüksek ırr. an mües.<~ese- Millctlerin, tarihte mıSali geçmemı 
!4t .. ve bizi, hakkımwn mahfu- meai mt\mk'Ün hastalıklıula müı.:ct.- 6

" ., a le:rfi iakv:... 1 kültür d 1 ~~ttiru ıatedıgı· mizden dolayı. mua- den lcsmmdaki lst.ihs:Ude de bariZ e ..,e.sın • ava anmı - en ağır nıücadele halinde bulunddk 
~ ~eme.z. deleyi de kolayla!ibrmaltndır. terakkiler kaydedilmiştir. Kömür hav- Oümrftklerimiz, dünya Mdiselen mızm ônilnde tut.maktayız. Yeni bi.. ları bir zamanda, şanlı Türk miDe~ 
~~terem arkadaılar, Erziııca 1 faiAkat. miUi ve ıı:asının m!llileştirılmesi iı}in kabul bn- k.arşlSında, mUll iktısad ve ihtıyno - na.sında çalışma~n başlıyan DU. Ta- nin mukadderatını sevketmek Ili. 

" ıltiın barb . . ba. rıei vaziy .. etimiz. bi- h~rl· Ci h':~ Sasiyet yurulan kanunun tat.bikına ba.şlanınlş larımıza uygun olarak alınmakta o.. rih T8 ~tya Fakiiltesile, bu yıl şerefli, m\istesna ehemmiyetlı bir _"!l 
~&.rşı aynı ıyı aıyeb gosteren ve "" . • . ve havzada tatbik edilmekte olan iş i~n tedb:rlerin ve devlcUcrle mevcud Maarif Vekill~in!n ı:ınresine verdi~i.. Zıfeyi beraber. ita ediyoruz. Çok ~ 
"'-.. ılt eden bütün devletlerle en Geçen Lo. merkezı E.runcan ol- mükellefiyeti müsbet netice vermiş _ ticari mubadelelere ald anl~alann miz Hukuk Fakültcsı, mtlstakbel ve olarat bir daha görüyoruz tt. m11 
.;llalll} rnünaaebetJere mini değil- mak üzere. büyük bir vatan p.ıı.rça- tir.· tatbikında, vaz.telcrinl olgunlukla ~e ~ubeleri tam Ankara 1İntversitesinın ıetlerın yaşama hakları, bin türltı 1 
~ ~ik. harb harici vaziyeti- l aında vukua gelen yer aaraınbs:ı;,ın Maden va p .trol ticari tedbirlerle ahenkli 'bir surette lk1 rntnn olarak kuruımu., bulunmak.. .sabew tedbirin başmda ve hepsin .. :ı bıUm toprak.lanUUZln, deniz ne kadar v.~ta~da~ ~~y-abnn kıyaıgı- yapılmaktadırlar. tadır. İatanbul üniversitesi ve d~cr den tesirli oHırak bır temele dayaııı 
fııı._.h.valarımızırı muhııribler tara- nı esefle gordult. Hukuınctçe alınan c: ahaların ta ça'ışn~alar Daha mütekfunil bir gümrük ta.nu.. yüksek dereceli okullarımız, tabll se- :701"· Bu, mUU birlik, fedaklulık 
~ birbiri aleyhine kullanılması- lcı1 tedbirlere ilaveten he: smıf '" t • nu projesi, bu lçtimn. devresi csna - yirlerini takib ederek ileri ytirüınek - kahramanlık temelidir. 
-._t"tllanasız olarak minidir ve biz Türk vatandnşının, bu felaket ıztı- Madencilıl;in memlckette son sene.. sında Büyük Meclise anedllecektir. tedirler. Büyük Millet MediBiDin .. ~ _. 
~~J"ebeye girmedıkçe Jr.at'l ve rabı içinde Jr.ıvranan kaıdeşlcrine lerde knydettiii inkişa.t, sevinçle cö _ Gümrük tarife kanunu .cetvelinin de, Ummnl kültür veren olrullanmızın .ile milli birlik, her samand. o .,.. 
Ll~' olara"k mini kalacaktır. yuptıklan asil yardımları ve biitün rüleeet ha.ldedir. Geçen yıl taa.liyete ilmi ve arneli esaslara göre terUb "N miikemmelle§Dlc.si lc;in keyttrec. tevee. s:aflamdır. ic&b ederse, mWetç= 
''(J'O · · medeniyet aleminin bu felakete kar· 1 geçmiŞ oıa.n Eriani istlbsalCltı normal tasnifi üzerindeki çallJIDalar Derle - cüh eden ve sathl olmaktan kurtu - feclakirl.ıiı röse almak, he • 

\t ın yeni IUK.şauarl ve Vl gösterdiği yüksek alakayı, buıa- bir fekilde inkiŞaf etmektedir. Milli 
1 mlştir. lup derinl~ine istikaruet alan tedbir- ka '1 kıır:u-ımızdır. Türk mBJ 

ı. 1 Unanistan ın vaziy3ti da ~ükranla ybdeder1m. müdafanmız !çin muhtaç oldu~umuz Kaçakçıl~ı önlemek yolunda dik - leri, ıtuumlu ve faydalı bulmakta. - bu'ünkü evlidlan, kahra.ma~ 
"'rlta.d Felakete uP,i'yan vata_.'ldaıılıua sar bakırın tmaline muvaffs.kiyet hi\.. katle çalışmakta ye tedbirler alm - yım. Türk gençliğinin bedence, !ıusu- kendi geçmişlerini herlııılde m~J 

l. ~ z:!ı::ıarda hat b bareka b bütün bir milletin sıcıık ve çolc aa- sıl olmuştur. Keçiborlu k.ükUrd tesi _ maktadır. &le intıbat ve ahlftk mevzuunda iyi bir edecek...enlir. lUilleUeır içinde ~ 
~ ) . mimi yardımı olmasavdı, bu yanı- satı tevsi ye ikmal edilmi:,ıt.ir. önümüZ- İnhisarlar Yaridatınm arttınlrruı.a:S yetiştirilmesi için çok dikkatli ve cidcU balin, her vasıt.ndan sonra nillq! 
... ~~ıı.ı vesikler1e dikkate pyan nm bu kadar kısa bir zamar.da o- deki yıl içinde, ihtiyacınıfzın t§.milen ve mamullerin evsafça yük.~tilmeai h&rvket edilmesini, milll terbiyemızın k:ı.lıramaD ve fedakir ola.nlara .if 
~ ;.,..;n çok eheınmry· etli o- Bu b I i ·ı b d .. ..., 

~, · \)· ~ göaterdi. Sük.Cııı ve aela- naimasına imke.n bulunanıaz.dı. buradan karaııannbilecctt, kaydedil -ı hususunda çalışıldığı gibi, serı içki - kunetlerunesi bakımından bir zarU- ycsser o\Ciuku bir devirde, Tilrk _::. 
--· .,... d m ünaM> et ,. tet ... ı U}"Ur u· me~e değer ibir hMisedir. lerin istihla.Jdni azıı.lt.mak için, h&fi! ret t.ellkkl ederim. letı temiz. emin bir lstlkbale ~--
-<&iliYet aahamızm içinde oa- w ·ıı· d k "t • • -..-· k y . gunuz mı ı yar ım omı~es:nın Divr~i demir, Murgul bakır, Bul _ içkileri revaçlandırma.k yolundaki me. Türk kültürünün iki mühlm ve e - bakmaldadır.ıo 

ı~ı._ \te OmfWllUZ unaauatan yüksek hizemtine huzuruııuzda tc-
E bugün barbe wrüklenmi1 _ _ı.ı..::-ı~nmi ifade ederim. Bütün 5 -.eccüh etti, Müjoan da "\utfag· a fer kazanmış olmak için: 

a... or B d d • · · ~.... uSon PostaH nın edebi t~irikasr · g • ,..tt~ un an opn vazıyec, bu yardım işlerinin tatbikini Üzeri- döndü. - Kadın kötü çıktı da 
S: . ingiltere hükümetile ne alnnı'k fera~at ve intizıımla çalı- - 26 - deyivermişti. 
'ı;~en tetkik ve ınütalea et- •n Kı7.ılay Cemiyetinin çalı,mala- ' uLu Arab ·Abdullahın, imarn bak- Bu iddiaya Arab Abdullah 
~ nnı da ııü.knınll! vadetmek i<.terim. kalın müşterek hud'alarını lteı,fet- is}an etmişti: 
~ arxetmit olduğ\tm bu .iyasi T 1. k f f 1 m~i bir tesadüf eseri olmuştu. - Olamazl Mümkün 
~~~ r, rnemlek.etiraiıi harb fsci- Urt\ Hy ÜSU!llln az a Müjganın Mihalice azimetinden Kaynanan .. oy kımdır. Onun 
' bdan bugüne kadar naa~l ma- ist=hsal ga,·ret·ı bin1caç gün ııonra idi. y ... i} Tulum- y~ini ı;ören doğr.ı yoldan 
h.. ulundurdu iae, yarının en::ni- -ro .... ~e d , ,. ı:.rcüıl en '• l:krem Talu badaki kahvede mutadı veçhilc o- Şaştı, işteı 
-.ı.:_ e ayni veçhüc: hizmet ede- Zirai i.stihaalimiz meınnun edici QZall : L:. ı ~ .. L ~"'<f "- turuyonı.en, o sıradil oradan geç- Son kendi elinle tuttun 

'a-.uıidindeyiz. bir vaziyettedir. Her şeyden önre _ Elbette. Baki :Oen sana bir düzelir. mekte olan Saimi ((Örüp ynnına ça- Hayır. Liıkin tutmu~ 
•ıı ıitUn •'ev'.et er B Türk oköylüsünün bükCnnetin ted- ""Y so""yliyeyim mi hanım kızım} Abdullah beyf g·ırmıt ve ona •ö,·1 - t>ir sual sor- E k k b"" ı lAf ~.... U birlerine uyarak fazla ;stihsal husu- ... - .. "ıe - r e oy e a etmez; qaSebattnliZ dostanedir sunda gösterdii-i gayreti tebarüz et- Doğru diyorsun. Lakin emin ol ki - Em.reyle, kızım- muttuı ile karı boşanmazl 

tireceğim. 1940 umumi istihsali ge- kocan da seni sevdi. Halen daha - Ben burada bu gece, yatnl, - Kayınvalidendrn haber alı- Saim efendi hakaret saydair 
~ &nın ııec;ircliği vahim buh- çen yıllıırdnn acıağı düanıemiştir. seviyor. Uk~n o erkektir. Senin öbür gün kalayım. Fakat niltah ta- yor musun, kurban} müdahaleyi ve bu hükmii redde 

~ nde u:z.ak, yabn bütün dev- Toprek mahsullerimizde, miktar hakkında. o Ebülhayır denilen ha- zelemek meselesinde acele ctmiye- Saim, başını önüne eğmiş ve ce- zırlanırken, Arab Abdulla.hın 
_ ,.ı..,. ._ 1 yırsız, uğursuz softa ile o külahı lim vab v "cıf h b" d h 1 ~ ... unaa~:D~~hınıl. onnaı e~ ve keyf' el bat-tm ndnn inkisaf ve · emu .. ı: lalııı şö retini ır en atır arnıt 

etmilür. Sovyet Rusya ile aiah 'aşikl""rdn. Nlifuımmnzun ço- boynuna ıeçesi bakkal eskisi birlik - Etmeyiz. Dilediğin gibi ol- - Arbk benim onlarla hiçbir temkinini muhafaza eyliyetek. 
Yml'li len'eye yakın 'bir ahna!l :e hayat ecviy-esinin vük- olup öyle tezvir ye.pmııılar, öyle do- sun. Zaten kocan hasta yatıyor.. alı;veri~m kalmadı. dece: 

t&:n itima:dfı 'JftiimtRıbetler, selm~le ~ttihdar lnn i!tih1.ık ih- Iab çevinni,ler kı nnlatması uzun.. - Evet. İnıallah iyileşir, Jr.allcar Arab, hayrete diııtmüştü. _ Mektublarını yakaladırol 
~e de atfediterniyecek :oıla~t f nı e'rriniy~tle 'kapatmaktadır. 1<:.ocan da inanmı~: aenin başını aznd da, o zaman dUşUnürü-z. - Sahi mi diyorsun? Ayrıldınız lerile onu mntetmeğe ka kışm•fbl 
tL.--:':" ıreçirdikten eonra esu o- Yurdumuzun tabiat ve 7.i!"tlat ııaıt- tmiş. Bugüne bugün nadimdir. Ha- - Anlanm. Sütten ağzın yao- mı) (Arlcuı 
:.:".~e inillliyefüii tdcl'Clr &nnm, ~nerimizi ve çalışmnlan- 'dkati anlamış, daha dcğrusu bl"n mış. yoğurtu üflüyoreun. - Öyle oldu. • ........................................... _,.. 

Sunu memnuııiyetle ka)- mızı iJerlettikçe. daha veriiT'li ola- anlattım, gözleri açıldı. Senin bu· - Böyle yapmakta ben de halı:- - Sorması gerekmez amma. Son Posta Matbaası: 
isterim. Türkiye - Sovyet ,.~na ııftanaatimix vardır. Bu sen~ ~unduğun yere mektub yazacak. ae- lıyım. sebebi nedir ki accb '? 

~-ı ... .,; düoya aiyaaetinio · ~l'!tirilen yeni ziraat makln,.Jeri, .. i çaiıracalrh. Huta düflii, bunu - Yerden göke kadar. Önce, Saim efendi bu auali ce-
ki MDia de ço~ pqir, hanım kızım. 'Yabaaz bırakmak iatemlt, Ilkin son-

,.l,.lliAII~~a; 



1 S.,& 

Va.tt.nda ana.ya huzur, ya.vruya ınhhat vermete hAdim ffC,Ant 

nın m~ratl ÇAP~ A KA' 
Tarilt1 teslsl: 1915 

Devlet Denizyollari 
MUdUriUGU 

Işletme Umum 
IlAnlari 

Oemileıimi24e ı7o lira ve 140 lira ücretli doktorluklar münhaldir. 3158 
a)'llı teadül kanunun hükümleri muciblnee 8u ücreti alabUeeek enatı 
llalz ol&nl&rm 7/Te~.Sanf/1940 gününe kadar İdaremiz zat it}eri mtidür-
lelttn• bittın Ttlai.kile birllkt.e mtiracaatlarL c10375~ 

7iirkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulllf wihi: 1181 

Sar111eyesi: 100.000.000 Türk Lirası 
fube ve aja.wı adedi: ~ 

ZirtJ " Ueul her nnı ba.n.ka mU&Dıelelert 

PARA BiRiKTiRENtERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Banka&ınU. tumbaralı ,.. lhb&rm ta.v.rruf bea.blannda 
en az 50 lirası bulunanlara senede • deıa çekilecek k.ur'a ila ~atı . 
daki plAna ııöre ikramlye da~ıtıla.eaktır. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 
4 n 250 ,, 1,000 

40 " 100 " 4,000 
100 " 50 .. 5,000 

" n , 
" 
fJ 120 " 40 " 4,800 

160 " 20 " 3,200 tl 

Dikkat.: Besa.blarındaki paralar bir aene içinde 50 liradan &fail 
clütmiyenlere ikraın!Je ç.ıktı~ı ta.tcllrde ~ 20 ıazıas.ı.ıe nrllecekt.ir. 

Kur'alar enede 4 defa, 1 .Eyltu, ı DlrinclkAnun, ı Mart. n 1 HuJ.. 
ran ı.ariblerlnde çeltilecektir. 

SON POSTA 

Baş, diş, nezle, erip, romatizma 
Nevralji, Kır ı khk ve butun ağrılarmiZI derhal keser. 

fcümda aiinde Ot kate almabilir. TaiWtlerindeıa MLmm,.. 
Hw yel'de pullu btalan LR'al'la isteyinia. 

• - ... . ..: . ... l . ~ , • . . : • 

Reklam 
Modellerimiz 

ı ince cep aaatını, ya. 
ı mii8tatil erkek kol aaattnı, veya 
ı müatatil kadın kol saatini 

12 lira ile alabilirsiniz. 
YiLSON 

Saatleri 
makineleri çdfte Jll8,f8Jı ve ıs ta.t ilze
rlnde lfler mükemmel bir saattir. 

Bu fll'8&ttan memleketimizin her 
k~e bulunan muhterem müt -
terılerimiz dahi istifadeleri Için 
istedikleri saatin bedelint peştnen posta ile gönderdikleri takdirde ))08-

ta bedeli bize ald olmak üzet-e derhal &önderilir. Fırsatı taçırmayın. 

'T LS o JW ~:;:~:tediçkot•~ 1 
Dürüst 1§l.iyen, tyl ve ucuz bir saate sahib olunuz. 

T J L ."f görnlür. Tatrada 
acenta aranıyor. 

'r VİLSON ea.atıeri. İatanbul Eminönü ı8 No. 1 

POKER· PLAY 
litıç:akları geldi. Hor yordo 
atulunur, "'arkaya dikkat 

edlnla POt< lU' • ~&..AV 

Deposu: 
.JAt< O&KALO ve IŞON. 

ISTANBUL Tahtakale No. 81 

DÜNYANIN 
EN iYI 
TRAŞ 

BtÇAKLARIOIR 

Urfa Gümrük Taburu Satınalma Komis
yonu Başkanlığından : 

Tutarı ~ 7,5 
Miktan muha.m- te mi-

men natı İhalenin nasıl Ihaı·-
Cinsi Kilo Lira. Llra yapılae~ iÜnÜ aa atı 

Sade yaQ'ı ı2()00 ı8000 1350 Kapalı zarna 8.11.940 10 Cuma 
Bu~day lo.rma 493500 17274 1298 Kapalı zıı.rna 8. ıı.~40 10.30 ~ 

583000 36729 2765 Kapalı zarf 8.11.9.0 14.30 Cuma 

A - Yukarıda yazılı üç kalem erzak kapalı zarna hiZalannda ıöaı.e
rUen ıün ve saaUerde ihaleleri yapılacaktır. 

B - Şartnameleri okumak iateyenler A. fıltra,.,ında sözü ııeçen binada
ki .satınalma komisyonunda her gün okuyup görebilirler. 

C - İstekiller girmek istediklerı kalemin hizas.ında. gösterilen teminat. 
akçesini Urfa Gümrük veznesine yatırıp vezne makbuzu veya banka 
mektubile şartnamenin dördüncü ve huswıi 4artıa.rın sekizinci madde.sin
de kendUerlnden istenil~n vesikalarla birlikte teklif mektublarını ihale 
saatinden bir saat evvel koınisyona vermiş bulunaca.klardır. c992h 

Askeri Fabrikalar Satmalma Komisyonu Ilanlari 
Bir aded Pres döküm tesisatı alııı.a.cak 

Tahmin edilen bedeli c25.000• lira olan bir aded pres döküm teslaatı 
Askeri Fabrikalar umum Müdürlü~ü merkez .satınalma. komisyonunca ıs. 
11.94D Pazartesi cünü saat 15,30 da kapalı zarfla ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan verUir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan «1875• lirayı havl tek.llt mektuplarını mezkür cünde .saat 14,30 a kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve S 
maddelerindeki vesalkle komisyoneu olmadıklarına ve bu itlt altıkadar 
tüccardan olduklarına dair ticaret odası vesikaslle mezkür gl1n ve saatte 

komisyona müraeaatları. cl0339• 

Güzel 
Olmak 

·Için 
Her §eYd• ~ 

1ıhhatıı ve ~ til 
tene, lekeall • ,.. ' 
111n bir cU de ..a ~' 
mak llzımdu, 

KREM 
PER TEl' 

SiZin de coaH,... 
zell84tirir. 1 • e ,,.. 
besliyeret eaw·•111• 

.O senelik bir tecrübe mahsulü olan KREl\1 PERTEV ~ ,. 
yapılış tarzındaki Ineelik dolayı.sile, tenin fazla ya~la~ 
mAni olur. Y$ız olaralt hususl tüp Te vazolarda satılır. 

1940 

ş PiYO 

Çok dayanıklı çok ucus •' 
tamam 1000 saat dayanıt 

Sabf depoau ı 

Tahtable. Uzuncu OV& oaMIII 
No. 12 .. • 14 __/ 

Sanesinin son modelleri çok 
zarif ve zengin çeşitli kadal1 

erkek kol ve ceP 

L - . 
Saatleri gelmiftir· 

Şatlş deposu : Z. Saatman Sultali 
Hamam Camc1baş1 han 1 inci kat 

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

Ad eel Liralık Ltra 

ı 2000 -
3 1000 ::::ıı 

2 750 = 
t 500 =-
8 250 == 

35 100 - 3500..-

80 50 = 4000.-

300 20 = 8000.-

Türkiye İş Bankasına para ya
hrmakla yalnız para biriktirmiş 

... olmaz, aynı zamanda taliinizi 
de denemiş olursunuz. . ll Kumbaralı ve kumbaraJlll K~ıdeler: 4 Şubat, 2 Ma - hesabiarında en az eUi Ji .. 

• JLS, ı Atwıtol, S İklnclte~ - rası bulunanlar tur•,ya 
-.. rin tarihlerinde yapılır dahll edilirler. 

F O S F A R S O L, Kanın en hayati kısma olan kannın yuvar~tlan tazeliyerek çoialbr. Tatlı ittah temin edet.;. 
devamlı gençlik, dinÇlik verir. Sinirleri caniandırıırak as.abt buhranlan, ,uykuauzluiu giderir. Muannid inkıba.zlarda, ba ...... 
belliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtm.a aekabı.tlerinde, Bel aevıeJdiji .. ve ademi iktidarda ve kilo almakta layanı 
faideler temin etler. \ . ~ 
F O S F A R S O L'ün: Diğer bütün kuvvet turu b lanndan Uıtünlüiü DEVA MU BİR SURETI'E KAN, KUVVET, 
TEMİN ETMESI ve ilk kullananlarda bile tesirini derbal g8stennesldir. 

Sıhhat Vekiletinin resmi müsaadesini baizdir. Her ec:zah._ede bulunur • 
.r" •• .... : .... ~ 

-" r . ..:: \ 

il 


