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iKTiSADi YÜRÜYÜŞ 
Mecmuası " Cümhuriyet sayısı " 

Bu~ çıktı. Bu HYJY& yazanlar: HUseyin Cahlt, Yunus 
Nadi, Ahmet Emln, Abidin Daver, Asım Us, Hakkı Tarık. 
Muhittin Birgen, Sükrii BSban, Sadri Ertem, Etem bıet, Nl-

ZARİF BİR KAPAK. NEFİS BİR KAôIT 3ti "ahife .. 
zamettin Nazif ve ıaire.. _J 

umhuriyetimiz 18 y8şında 
ltalya, Yunan 
Topraklarına 

Tecavüz Etti 

ln9iliz Harp 
Filosu Yunan 
Sularına Geldi 

arp içinde 
MESUT 
ricik Devlet 

:ve. bugün bQtQn mcmlelı:et
't!ı daha :ıl,Yade aayıı lle anılı

dostluğuna kıymet verlli
dUşmanlığından korkuluyor

bunu evvelA birliğine, sonra da 
faa kuvvetlerinin mQkemme
e borçludur. Cürnhurlyet re
en ileri memleketlerin bile 

etle andığı bir ordu vQcude 
iştir. Avrupa harbinin hu

alrayetine mani olan 
bQyük kuvvet. Türk ordı,ıınınun 

ez kudreU olmllftur. 

it. Zekeriya SERTEL 

ilmhurlyetin on yedinci 
yıldönümünü büyük ci.. 

~bi içinde kutluyoruz. Bu 
Uf, Cümhuriyct rejiminin 

lekete verdiği kuvvet, 
ht, enerji ve dinamizmi daha 
vıÇınemize, yaptığı büyük 
tleri daha iyi anlamamıza 
etmiştir. 

~ n refah ve umranmdan 
arak bahsetti~imiz bütün 
ltıemleketlerl )1l harp için
• veya sefalet ve felaketin 

dadır. Her tarafta açlık, 
•buhran ve ıstırap hüküm 1 
~en, Türkiye refah, bolluk, 
det içindedir. Harp

0

hudut. 
ıokulamamı~. açlık ve 

hudutlarımızın içine gtre
ir. Avrupa diyarından 
anmıza ayak ba.sanlar 
lerl manzaraya lnanamı.. 

. Memleketteki ısOk<ln ve 
L.-:-_-- ..... nı .. +ı .. ..t ı,.ı .. aıntA. 
<tUretle anıian bir muctze 

~Ur, 
'Vaziyeti CQmhurlyet rejL 
la.ye5inde, ekonomide, ve 
sahadaki muvaffaldyetlJ 
§üne medyunuz. 

• 

~ * * ttlıı en büyük KUvvethnlz 
· dir. Cümhuriyet rejimi, 

ı~et içindeki bütün fesat 
'ill"UU. mazinin bütün kötü 
laruu temizleml§. en küçük 

en en büyük devlet ada
ltııdar aynı suretle duyan, 
~tle düşünen, aynı ruhla 
tı bir millet vücude getir-
• Beşinci Kol içimizde yer 

ş, yabancı propaganda 
nuza fesat ve ayrılık to
tk.meye muvaffak olama. 

~ bugOn• bilttııı memle
en. daha ziyade saygı ile 
~. dostluğuna kıymet ve-
1 düşmanlığından korkulu. 

bunu evvel! birliğine, 
\ da müdafaa kuvvetleri.. 
llıtemıneliyetine borçludur. 
lltiyet rejimi, en ileri mem-

~l'lıi bile hilnnetle andığı 
ı.~ vücude getirmiştir. Av
~binin hudutlarımıza si

mAni olan en büyük 
~· Türk ordusunun yenil. 
'lıdretı olmuştur. 

~ ** ~1• bugün bolluk, refah 
, r içinde iae, bunu Cüm
t rejiminin ekonomi siya

rnedyunu.z. Cümhuriyet 
te.rnemleketi harice muhtaç 

\_'I rı kurtarmak için ziraa
\.~ '8lah etmi~, sanayiimiz.! 

Başvekil, Bayram 
enlikle~tini Aç.tı 

"Dünya Ahvalinin Gittikçe Artan Vahameti Karşısında. Türk 
Milletinin Gösterdiği Bir6k, Sükün ve Vakar, lstiklcil ve , . 
Şeref Aşkı, Bundan Sonra da En Büyük Emniyet Silcihımızdır ... 

Ankara, %8 ( A.A.) - Cilmhuriyet bayramının ımııı .l\filcadelesl kadar, milli birliği de yeryU-
açılıf töreni mtinasebetile Başvekil doktor Refik zilnde örnek olan milletimizin, böyle binlerce bay. 
Saydam·bugün radyoda aşağıdaki nutku söylemiş.. tir: · ramı şevkle kutlaması mukadderdir. 

"- Azb 111rddaşlanm, on yedinci' Cilmhuriyet Yurddaşlarım, 
bayramımm kutlama törenini açıyorwn. Dünya- ' Türkiye Cilmhurlyetlnin her yılının, nıl11etçe 
nın karanlık, karışık hali karşısında, milli birliğin yeni bir hamle ve başarının kaynağı olduğu hepi. 
güvenli ve hür havası içinde yaşayan Türk mille- nlzce malfirndur. Cilmburiyet ve inkılap rejlmimi
•tine büyük bayram kutlu oJııun. Bu mesut anda 
C. h • tim. · b• · · ·11 ' zin geçen yıllar l~inde, dahili ve harici hayatımız-üm urıye ızın anısı, mı etimizin kurtarıcısı 
Atatilrkiln manevi huzurunda, Türk milleti adma,· da,' içtimai ve medeni Alemimizde temin ettiği fe. 
m1nnet ve tazimle eğiliyorum. Ve gene, Türk mil-'. yiz ve e!lerlerl, vatandaşlarıma sadece hatırtalmak. 
leti adına, emrinde olmanın ve toplanmanın verdi. la iktifa edeceğim. O eserler, her sene büyüyor ve 
ğt gurur ve zevk içinde, Milli Şefimiz Cümhurre- büyüyecektir. O inkılaplar hııını almış, değişmez, 
islmiz ismet lnönüne ııarsılmaı bağlılığılll.IZı teyit 1ollarında emniyetle yürüyor ve yürüyecektir, 
eyliyorum. · · (Sonu; Sa; 2 Sft; S) .. .. ... ... 

HA VA HARPLERi 

Skoda Silah· 
Fabrikaları 

Bombalandı 

Askeri. ı( Vmlyet · 

YUNANISfANDAKI . ' 

· ,,RAREKATt NE . 
NETiCE VEREBIL:IR7 

F.~ORANSADA 

M'ussolini Dün 
l-1 :': •• 1 

':Mitl~rle Bir 
~Mülakat Yaptı 

4, ticaretimizi modern 
~ İ.izerine bina etmiştir. Bu 
~ Yiyeceğimizden giyeceği. 

~~adar her şeyimizi dahilde Londra, 28 (A.A.) - Hava Ne-
~ iktidar kazanını~ bulu- zareti tebliği: Dün gece bombar

'4..~'at · Başka memleketlerde dıman tayyarelerinden mürek
··'lt~ d~n kaybolan şeker, yağ, kep ufak bir filo Çekoslovakyada 
~~bızim sofralarımızın haJa bulunan Skoda silah fabrikaları
~ eUj süsü olarak mevcut- na karşı çok muvaffakiyetli bir 

İtalya. d11n .. bahtanbert Yuna
nlstana ilim harp etmiş bir vazi
yette bulunmaktadrr. Yunan htikQ. 
meti ise, İtalyanın milli haysiyet 
ve memleket menfaatleri mefhumu 
ile telif kabul et.miyen mctalibatını 
reddederek vatan topraklarını 
müstevliye kaqı mUdafaa için si
laha sanlmıştrr. 

Floransa, 28 (A.A.) - Stefani 
ajansından: 

•tn hücum yapmıştır. 
:ııtc ~dünya harp ısttraplan AFRiKA HARBi 
~rııı ''-'ranırken, Türkiye hala Kahire, 28 (A.A.) _ Kahtrede 
~ .. 1 Yapmakla, su tesisatı 

İtalyanın ba yeni tecaviizU, Av
rupa harbini Akdenizin Şark hav. 
zasına ve hattA EJe Denizine ge
tirmiştir. Bu vaziyet, harbin bun
dan sonraki inkişafı blkunındııl'I 
fevkaHide ehemmiyeti haiz yeni bir 

~ ..- dün ilk defa olarak, gündüz, ha-
e~l;ı l'Q getirmekle, memleketi ve tehlikesi işareti verilmi§tir. 
~.. cşguldür. Fakat hiç bir hadise vuku bulma. 
~!!:~·it saadeti Türkiye Cüm- mıştır 
tı~' ";jim'ne, ve bu rejimi· 
ı~~f:h ırade ve imanlarile da. 
~ llte Ve selamet yoluna sevk 
ıı~ edc~ere borçluyuz. 

~~tıtı11 Cüm~iet bayramını
~ btken, ~üt~~ .d.ün):ahm 

U~unduğb:v· · ,. z 
getırin;z, ·~ • 
~\Şii\l.e ta 

• mücadele safhasını açmıştır. Bu. 
nun verebileceıP müıbet ve menfi 

Kahire, 28 (A.A.) - İngiliz neticeler etrafında bir hüküm yii-
Harbiye Nazırı Eden, Mısırda İn- rütebilmek için, iki tarafın askeri 
giliz müdafaa şefleri ve .Mrsır vaziyetlerini göz önüne almak ve 
devlc;t adamlarile görüşmelerine ayni zamanda urun sürmesi mu-
devam etmektedir. Eden diin ak- kaddcr olan bu ,çarpışmanın doğu. 
cı.m refakatinde İngiliz büyük rab:ıeceği aksllt!melleri dikkatten 
'r" kıırrrmamak JA .. rmdır. 

lçi1\i olduğu halde Mısır Başve- (Sonu: Sa; 2 Sil; 6) 
ili 1fasan Sıtkı Paşayı ziyaret \. J 
~~ ---------------------J 

' 

Hitler. Mussolini görüşmesi
nin sonunda aşağıdaki tebliğ neŞ
redilmiştir: 

"Duçe ile Führer, bugün bir 
kaç saat devam eden bir görüş
me yapmışlardır. İki memleket 
arasındaki ittifak zihniyetinden 
mülhem olan bu görüşme her za
man olduğu gibi çok samimi bir 
şekilde cereyan etmiş ve iki ta. 
rafın halihazırda mevcut bütün 
meseleler hakkındaki noktai na
zar birliklerini göstermiştir. 
Görüşmeye İtalyan Harici Na

zırı c:ano ile Alman Hariciye Na-
7.trı Von Ribbentrop iştirak et. 
mişlerdir . ., 

Hitler Floransa'dan saat 18 de 
ayrılmıştır. Biraz sP';lra Mussoli. 
ni de trenlP ha:::-ek--t etmiştir. 

<&.•·Sa;% Sü; 1) 

ULUS'UN BiR 
MAKALESi 

1 

Elen Milleti, Silaha 
Sarıldı ve Mütecavize 
Mukavemete Başfadı 

lngiltere iktidarında 
Olan Yardımı 

Yapacağını Bildirdi 

Harp Şiddetleniyor Yugoslavya, Bitaraf 

ltafyanlar Bir Noktada 
Püskürtüldü, 3 Yunan 
Şehri Bombalandı 
Atina, 28 (A. A.) - Elen or. 

dulan baş kumandanlığının teb
liği: 

"İtal:van kuvvetleri bu sabah 
saat 5,30 da Yunanistan • Ar
navutluk hududunda şiper hatla. 
rımıza hücum etmişlerdir. Kı
talarımız. ana vatan topraklarını 
miiıiafaa t"divorlar ... 
AR, '.A VUTLUK ARAZiSiNDE 

Atina, 28 (A. A.) - Bir nok
tada Yunan kıtaları İtalyan mü
dafaasını yararak 13 kilometre 
kadar derinlikte Arnavutluğa 
girmiş olduklan bildirilmekte. 
dir. 

PATRAS BOl'\IBALANDI 
Atina, 28 (A. A.) - Dahiliye 

nezaretinin tebliği: 
"Bu sabah saat 10 da her biri 

beşer tayyareden mürekkep 3 İ
talyan tayyare grupu tarafından 
Patras şehri üzerine bir hücum 
yapılmıştır. Liman tesisatı, ad
liye sarayı, Ayayorgi un fahri. 
kası, te1grafhane ve bir kaç ev 
bombardıman edilmiştir. Maddi 
hasar ehemmiyetsizdir. Ş'md;ye 
kadar alınan malumata göre, bL 
ri polis olmak ü:ıere dört kişi öl
müş, J 7 .kişi yaralanmıştır. Halk. 
sokaklarda sükuneti muhafaza 
etmistir. 

KORENT KANAl.INDA 
Atina, 28 (A. A.) - Yunan ({D

(Sonu; Sa; 2 Sil: 1) 

"Churchill, Düşmana 
Karşı Beraberce 

Harbedeceğiz11 Dedi 
Londra, 28 (A.A.) - Röy. 

ter'in diplomasi muhobirinin bu 
akşam resmi mahfillerden öğren
dığine göre, Atinadaki İngiliz. el. 
çisi, İngilız hiıkıimetinin Yuna
nistnna İtalyan tecavüzüne karşı 
yaptığı m üdafaada iktidarında 
bulunan bütün yardımı yapacağı 
hakkında General Metaksas'a te
minat vermesi için talimat almış. 
tır. 

Bir taarruz vukuunda Yuna. 
nistana yapılacak yardım planı 
esasen hnzırlnnmıs bulunmakta
dır. 

• Londra, 28 (A.A.) --= Ingiliz 
deniz cüzütamlannm Yunanista. 
run yardıtnına gitmek üzere yol. 
da bulundukları öğrenilmiştir. 
INGILI KltALININ MESAJI 

Londra, 28 (A.A.) - İngiltere 
Kralı Yunan milletine aşağıdaki 
hitabede bulunmuştur: 
"Yunanistanın şu müşkül an. 

larında kahraman Yunan mille
tine ve Yµnan Kralı yeğenim 
Jorj'a şunlan söylemek isterim: 
Bu mücadelede bizler, sizinle be
raberiz, sizin davanız bizim da
vamızdır. Müşterek düşmanımıza 
karşı birlikte hnrbedeceğiz. 

SUphe yok ki, milşktll ve atrı' va
ı!yeUcrlc de karşılaşacağ1%, Fakat. 
burılara karşı her lkiml:ı nibat aafe

Sonu; Sa; 2 Sü; 'J 

Tecavüze Uğrarsak Bu ·r-~~~~~"'""'~--------... 
Harbin Manası 20 Yıl 

Sonra istiklal Savaşına 

Başlamak Olacaktır 
Ankara, 28 (TAN) - Falih 

Rıfkı Atay, yarın çıkacak Ulus 
gazetesinde "On sekizinci Cüm
huriyet yılı başlarken,, başlığı al
tında şu makaleyi neşretmekte_ 
dir: 

"Bugün Cümhurlyetin 17 inci 
yılını tamamlıyoruz. İlk vazife
miz onun büyük hanisini saygı ve 
minnetle anmak ve ebedı hat1-
rası önünde bir d:ıha eğilmektir. 
İkinci vazifemiz Çankayaya döne 
rek, devletin ve halkın büyük re. 
isine ve şefine milli birlik ahdi
mizi tekrar etmektir. 
İnönü devrinin ilı:inci yılına, milll 

Vt' beynelmilel müstesna vazife ve 
mesuliyet şartları içinde yaklaşıyo. ı 
ruz. Yangın kızıllığı vatan sularına 
vurmaktadır. Fırtına ve alev dinme
dikçe, aaçağımızm ate$ten masun ka
lacağını hiç kimse vatandaşına temin 
edemez. Eier bir tecavüze uğrarıak, 
bo harbin de minası, 20 sene ıonra, 
tekrar fatiklil mücadel~sine başla
maktır. Öyle bir C'Ünde İsmet fnönil. 
ne 1920 cephesinin ıevkini, imanını, 
itaat ve cesaretini vaat ediyoruz. 

Meclisi, Hüldl.meti ve Partisi Ue, 
hürriyet, toprak ve eeref bütünlüğü
nün tam ve kati mildafaaama bizi da
vet ettiii vakit, vazifesi ağır olduitu 
kadar kuvveti büyük olacaktır: Milli 
kudret denen tükenmez kaynatın mad 
di ve manevi her türlü imk~nları onun 
etrafındadır. Biz ateşe tapan yeni za
man müşevviklerinden defiliz· fabt 
hürriyet, toprak ve vercf bütün.lililine 
hıyanet eden bir ıulhü kanımızda boğ. 
mayı ve harp cehenneminde 7annıayı 
tercih ederiz, 

18 inci yılına erİ$tifimb CUmhurl
~ct~ yalnız bir idare sisteminin, bir re_ 
~ımın adı değildir, Cümhuriyct, bütün 
ınkıllpları ile ve bu millete inanmak 
onun hürriyeti için yaşamak ve öl
mek ahlakı ile ayrılmaz bir kül teşkil 

(Sonu; Sa; 2 Sü: 1) 

BUGÜN TAN 'DA 
İlk okul çoçuklarına 

Refik Hafid 
Buhran karşısında sanayiimlz 

N"rullah EHt SOmer 
Şehit nnalan 

Naci S!'ıciullah 
Harp yılı içinde -"J.;onomlml: 

Hüseyin Avni 

Italyanların muhtemel taarruz istikametini ve Ild tarafın hava 
üslerini gösterir harita 

. 
GÖRÜŞLER: -............ _. ...... -....... --
Cumhur iget imizin 
Karakteristikleri 
YAZAN: SABiHA ZEKERIY A SERTEL 

Türkiye Cümhuriyeti, •Hasta Adnm• ismi verilen, Ilabs. 
burglar Hanedanı ile Çarlık Rusyası, İngiltere hükumeti arasın. 
da bir ynn miistemleke halinde istismar edilen 1914 harbin. 
deki diinya taksiminde viicudil ortadan knldırıİması tasarlanan 
Osmanlı de\'letinin halefidir. 

Tiir~iye. Cü~huriyr~i, 1914 harhinf{e kudunn emperyalist 
devletlcrm dışlerınden kendini kurtardıktan sonra, Tiirk İnkılabı 

ile bu Ciimhuriyetin temell~rini Jo••!'lluştur. 1939 harbi mu,•ace
hesinde bu Cümlwriycti tetkik ederken şu nıiihiın karakteristik
lerhıi unutmamait lazım: 

İÇTİMAI KARAKTERİSTİKLER: 
1 - Türk Ciiınhuriyeti Sultanların kf'yfi idnrcleTini ve istib

dadını yıkmış, milli hakimiyeti csac; olarnk kabul etmistir. frticaa 
ka:-,ı rnli<'.adele açmış, dinle devleti ayırmış , mazinin temellerine 
dayar.an şerint kanunları yerine Medeni l{&nunu knhul etmiştir. 
Cemiyetin kiiltüriindc, terhi~·e si.;teınlcrinde, feskiHitlnrında, fel. 
sefesindc hakim olan, ölmüş Şark medcniycti~in tc~irlcrind<'n 
kurtulup, Garp medeniyetine intıhaka knrnr wrmi tir. Aile ve 
kıadın hayatında yaptılt relorm ile kadın esaretine karşı durmıya 
pl•,mıstır. (Sonu; Sa, % Sil: lJ 



• r e 
Karal'-ter ·sti e 

İKTIBADİKARAKTERIBTİKLER: 
(Başı 1 lncldcJ 

2 - Devleti, ynrım nıiistemlekenin ı;:erl ~artlnrmdan kurtar. 
mak için sımayilcşınc hareketine kuvvet vcnniş, bcynclnıilcl mali 
sermayenin istismnrına karşı kendi kendine yetecek iktısadi blr 
sistem kurınıyn u!!raşmış, knpitillnsyonln.nn lftf'vlyle Avrupa em. 
JJcryalizminin iktısndi ve si:ı. asi tnhakkiimüne dfn;e.k dayanıı~, 
ferdi serm yenin infirotçı tahnkkilmüne kar~ı devletleşme baro. 
ketiyle milli blr iktısııdn yol vermiştir. 

SİYASİ KARAKTERİSTIKLER: 
3 - Osmanlı İmparatorluğundan tcvarlls ettiği cmpcr~·alist 

karakteri kökünden kazmış. kendi hudutları i,ind~ yeniden Lir 
kuruluşu \'C inkişnfı istihdaf eden tamamen nıılli bir karakter iJe, 
kapitalizmin ve emper~·nlizmin en hii:ı. iik hayat kuvveti olan diin. 
:) ayı pnyla~ma ve başkası hesnbınn bilyilmc siyasetine nihayet 
\·ermiş, milletler amsında sulhUn, müşterek emniyetin bir amili 
olmıyn çalışmıştll'. 

Tiirlriye Cümhuriyeti gayesine vnnnı mHlır? 1939 harbivle 
neticelenen cihnnın kcs.kinloşnıi~ ztddiyetlcri irinde bunun ne kn. 
dannı trunnmiyle bnşnrmıl!tır? Ru geniş bir mn!<ıılenin mevzuu. 
dur. Fnkat Tiirk Ciimhuriyeti bu umumi knrakteristilderi itiba. 
Tiyle, bazıhmnın fddın ettikleri glhi, tek bir şefin iradesine tubi 
olduğu, liberal iktısat &isteminden ayrıldığı, devlet otoritesini 
kabul ettiği için Na7.iznı sistemine benzer bir sistem dcğilclir. 
Tiirk Ciimhuriycti ne Liberal, ne ı~aşi.st veya Nnzist ne de Sos-
yalisttir. ' 

Türk CUmhtttlyett Atatfirk'ün dcıliğl gibi •Kendi kendino 
b~zeru. bir .sistc~dir. Fn~~t mn.umJ hdtlnn içinde. snl!"a, geriye 
gıdcn hır Ctımhunyet de&rıl, kapıtalızm ve emperyalizmin idame.. 
sine çnlı~tığı ecri şartlardan ziynrle ileri şartlara uymnvı istihdef 
etmiş bir CUmhuriyettir. Yuknrdn saydığımız icrnat \'~ knraktc. 
rlstikler bunun şahididir. 

19~9 harbinde müdafaa edeceğimiz bir Cümhuriyet, bizi 
Ortaçnga çağır:ın, varlı~zı inkar eden, tnm miisteınlcke şart. 
la~ı bi~ tcklıf eden b~ nıuuna karşı müdafaa edeceğimiz Cürn.. 
hurıycttll'. Bu Cü_mJıunyet, Efültun'wı Cümhuriyeti gibi bir ha. 
yal detll, bir realitedir. 

• Baltut:öytlnde Oımanlye caddesi 1 numarada Nezire Yurd'aı 
Babacıklde otu.rıın H~i isminde bir vatanda~ size verilmek nı:cre 

caıctcmlze 5 lira cöndcrmfetır. Matbaamıza uğrıyarı<k bu parayı almanızı 
rica cderl.r. • 

U usun Maka es· 

e Uu Ci e • • !r 

c··m u:-iye çiyiz 
Yazan: Naci Sadullah 

• dllny•nın ude ıu eon bir yıl• 
lık hııyatına bakanlıır bile, bl· 

zinı CUmhurlyetçl oluıumuza tUkre· 
diflmJzln ıebeblnl keıtlrmc:kto zorluk 
çekmezler ... 

Biz Fa9iat neferlerinin, Adlsııbaba' • 
da :uıfcr farabı lçtlklerl gUn, NegUı'U 
ellnde ıemclycsl, vo peılnde kerfme
•lle, Nice gozlnolarında kırıtırkcn 
Q!lrdUk. 

Siyasi hava bozulur bozulmaz. H• 

rayından don, glimlekle kaçan zat, 
Norveç krallydl. Arnavutluk kralının 
vakında Hollvood'da fllm çevlrece~l· ı 
nl ı6y1Uyorlar. Koıl<oea bir orduyu 
Alman çizmesinin ııttına merarılm ha· 
lrsı gibi ıercn parlak Leeopold, hiçbir 
zaman lftlhıırla kabartamıy•c•öı g!iö· 
sündc, timdi eıkılmadın, Vlchy hU· 
k0metln1" Lejyon Donör nlı:ınını ta· 
§•yor, Rumen kralı, haylaz bir mck· 
\cp k•ça!!ı gibi, memleketinin yuıl j 
efendflcrlnc teıllm olunmamak l9lrt., 
lspıınyada tipUlmedlk etek bırakmı· 
'/Or, 

Ve bOtUn bunluın karıısında biz, 
?n yedi ıcncdc on yedi kıt ortan bir 
gururla, mlllt duamızı tekrarlıyoruz: 
"- Ne mutlu bize ki, COmhurlyet· 

çlylzl., 
Bizim kendi tarihimiz de, Cllmhurl· 

yetin fazfletlnl lıbat eden tecrUbelcr• 
le doludur: Kıllarını inciler dlzllmlp 
sakallarını, eıkl perOkAr dOkklnları· 
nın boneuktıın kıpı perdelerine ço• 

n 
e e ı 

ramı 
• iZ Şehri eki • • 

eras~mın Pr 
vlrml1ı kaçık pıdlphlar, ve onların EmlnönU Halkevinin yeni binası dün ı pıcla, Şehitlikte Fatih kaymakamının soyundan geldikleri için, ıUnnet olm• B • 

meraslmlc açılmııtu. tı arnda Emı. riyaset edeceği bir ihtifal yapılacak, 
dan MOtlr Dnlformaaı giyen ıımarık n6nu Hallı:eVlnde tertip edilen ama- ihtifnlde itfaiye bandoetı da bulundtı. 
ve aars•k l•hzad ler, TUrk vatanını, t!Sr fotofrafçdar acrgiııinin de küşat rulacaktır. Geçe Vilayette CUmhurl
btitDn dOnyıyı eDldUren garip bir o· r•sml yapılmııtır. Parti idare heyeti yet Balosu verilecektir. 
ııeret aııhneıılne benzetmemlıler mly• .. d l 

reisi saat 15,30 a evvel resim ser
di? Biz tam on yedi yıldır, b•ılarrn· cl ve eserleri te;ihİr edilen C. H. P. tarafından harrrlanan halk 
dakllerl lçlerlnden çıkaran m11ut e-lsl ;'~kJf,llhan, Münif Fehim Hüs. kUrsülerinde hatipler Cümhurlyet n 
milletler araaınd•yız. Ve on yedi yılr ;~a~an~ırk ve İhsan Erkılıç chvctli- İ?,kı~~P mevzuları üzerinde nutuklar 
dır halk, uırlarca baıınd• bou plıl· 1 • 1 izah etmişlerdir soyliyeceklerdlr. 86 hatip eehrln her 
ren .altanatın debdebell tahtlarını, lere eser erın . • • tarafmda muhtelif saatlerde ı!Sz ala-

j Müteferrik : "' 

KA ~ !ÖY GAZ 

Şirke inde Te 

-
üyü u 

.En hatlı bir inanç.la 7arattıJm, 1' 
tıtın ve 7qatacağın bayramın .k 

olsun. 

lrl. Nuri ÇAi 

i 1' A 
Bayan Milrü\-vet'le gazetemiz ~ 

tlp :;eti Al.Acddln Eskin'ln nJkAJJ. 
dün !ki taratın akraba ve dosılat. 
huzurile, Çap:ıdal:tl C\•vlcrlnde ıcrt 
dilı:-ı lşilr, Genç evlileri tebrik edel 
ınndctler dileriz. ·------. 

NiŞ 
Eski Rize mebusu Akit A~ 

km Hnyrünnlsa Akyüz ile Eaıtn 1 
rem Buklü'nUn nişan törenleri 31 
940 Pauır gecesi aile arasında 1 
mı:ıur. Nl:anlılarn kuracakları 
da ı;aadeUer dileriz. 

AÇIK TEŞEKKÜR 
D6rt ayJanberı çekmekte oldutum .. 

çok m racutlarııruı rafmcn ıcdıvh!M 
uffak ohrnaını:vaa drı &•belit' haaut 
h3yatımd3n Ptlı: Umltsb bir vaziyette nı 
at etıiflın Zcrnep Klıni! huuı:ıcal .cr°
optrattsr Bay EyQp tc~!ıiı eımlt YI bil1 
liyak1.t •• '1aıakatle :yeptıtı muval!• 
bir amellyet netlctt!nde beııe hQatııııı 
ctmlıtlr, 

Hntaltnnm lılr dalı:llı:a 1ıile lıeıl 
a7rılııııyaralr. ancak bir aıuı .,, b81ıanlll 

terebhecefl bir ıe!kat ,., lhılmamda 1ı 
mumallı:vha. muvlııJ doktor Fuadı, ııe• 

de bulundufum mliddetcc P•~ bQy(llı 
dımlıırııu r;&rdllt<ım u!staıu c!oktor 
Ilı hemılrc Mdih.o, liaat.obalı:ıeı Jlatı.I 
OQ!sllnıe en derin tcıelı:kQrkrl'nlıı 
vauıa:slle llılltım rica ederim. 

Emekli topc11 blnboı Pe7d 
Hurb'e QGrlu 

lehrlmh lhracet t0cu.r1anndaa 

altın llzenollerlnl, pırlanta kıkmılı Hallı: Partlıi !:'rei ~~Yetı Rd1t bu- cak ve heyecanlı hıtabelcrde buluna. 
eOerlerlnl, zDmrUt pompenlu terllk· nu mUteakıp H ev ~asının açılma 1 cıklardır. 

ı mcraııimin! yapmq ve bır nutuk söy- . (Ba~ 1 incide) ı hrdcue bir tesanllt lıtlycn blr mu- terini, oDmDııu nalınlarını, veya e • lc."Ill;ıtlr. DavetUler, baııta Vali ve Be. Btıg{in Şile l:azasmdA 7, Slllvrl. Kar 
, ler. Milli hJ\yatımala beynelmncı bdderat imtihanı listUndeyiz, maatı heli lbrlklerlnl mUzedı ıeyrı· 1 d R lıl ile Harp Akademisi Ko- ı t~l, Çıı.tnlca ve Yalova kazalarında da 

rlıfmıızın devam ve Wclpfı, in- 1019 thUIAlctlertylz. Vatn.n ve hür- derken, Drpertlcl bir dehıet duyarak e ye ~or .. encrııl Ali Fuat oldtığu bfre.r l11mıektebin küşat rcıml :yapı-kıu la i ı• ri 1 d t k arlıyor: mutanı • . • lacaktır. ... p rmuzm, nlu .. planmı:ı:, Cüm- Yet lçlıı bUgfuı yahut yarın eğer ayn uayı e r • halde tiyatro ııı.lonuna gıtmı.,ler ve 
huriyeti~ ve CUmhuriyet, kayıtsız cebrolunursak, Kuvva:rl milllyecller "- Ne mutlu bize ki, cumhuriyet· Hall:evi Reiıi Y11;-ruz Abad:ının nut- Ynr1? da. Kftğıth:ıne Jı:lSy(lnde Stılar 
ve urtau: hlltimlyct ve iıtik141lnılzln destımıne. gıpı. ettirecek bir azimle çlylzl., lrunu dinlcmlşlcrdır. Hali.evi orkew 

1
• l?aresı terşih .hıı~zlanndakf yeni te.araılmu mUdııfaa, irade ve karanmı- dötfi~eceğiz. Bu Uilurda hiç bir feda- Saltanat, bizim lstlklll k•vııamızd• aı da klbik parc;alnr c;al.-ııı§tır. Bir ım;at. ve clektrık ıdareslnln snAhtarab 

zm teminatı altındadır. Btı temel taı- kArlık haddi ttını.ınıyoruz Tilrk tnrl- yendleilmlz en korkun9 dDımandır, müddet istirahat eden davetliler büfe. fabrıknsmm kazan dairesi atılacaktır. 

KadıkOy havagazı §irketlnin bir 
metre rnurabbaında dört bin knlorl 
ku3rellnde gaz yerine Qç bin kalorJ 
kudr~Unde gaz verdiği ve pis gnz 
kuliandıtı, iç mahallelerdeki lfımba
ları ıaat 24 ten sonra söndürdüğü yo
lunda yapılan §lkdyet ve bu ılkdyete 
dayanan neşrlyatımız üzerine Beledi
ye makine ıubesl mOdilrlOl'ü ile be
lediye relı muavlnl derhal hnrcke!e 
ıctmlıter ve bayram günlerinde iki 
memurun bu işi tetkikine karnr vcr
mı,ıerdlr. Tahkikat neticelendikten 
ıonra sirkeUn mukavelesi gözden ge
çirilecek ve yapılan yolsuı.luk tahak
kuk edene adll takibata ıeçllecekUr. 

UCRETL! MEMURLAR - UcreW 
memurlann vazlyetinl tcablt edecek 
olan ve mnllye mO.tcşannın ri;raae
tlnde bulunan bütün vekAleUerin a-
1Akalı murahhnslanndan mürekkep 
komisyon, Ankarada calı§malarına 
baslailll§tır. 

Allıer Bcbar'rn pederleri EAMUEL B 
nfet ıttltl lı:tmall tccadlrlt lıabll' 
lınnuıtır. Cenucal buıri!n Hat U,IO .. 
lue Sebauvar ıolı:afttıdılı:I MııM..t ıPna 

da icra cdllec•fhıden .011 t•ui ,... 
bulunmak ht~nlırlA muktr uatt• • 
da hanr bulunıroahnnı n lıb• IUnd 
tiye aı.akamında teUlılıJ olurımuı rtca 

ÖLÜM 
Binbaşı Vell oğlu $crd 

lanndan hanrlıine dokunulsa bütün hhJn blltOn şanlarına ve .Türk kılıcı- <lersem; mUbaı•cıa etmedleilmden e- de izaz edilmiılcrdir. Dün cece Ha!-
bina dliıerı l7 acnellk l~ıuıt bir en- nın bütün şcre!lerlne Yemin ederek mln olun. ÇUnkU M uatafa Kemal, Uç ltevlerindc konserler verilmiş, piyes-
ku J'lfınmdan ibaret kalır. omuz omuza, KÖnill gönUle knfa ka~ yıl eUren yarnan bir uvaıtan aonra ler de temsil edllmlı;tlr, 

-------
Piyasada: 

lunun eşi, Kaymnkam All Salın 
doktor Nihat Saiınln kız kıırdeti 

0 retıncn ÜmJt fccl bir hıı!!lalılr '!t 
akıp ebediyete kavuşmuştur. it 
dide alel•ine ttızJyeUerlml:d wtı 

Bir mllcadelo nesllyl:ı:. Ôınrtlmll.ı !aya ve can cnmı, her znm~ndan faz- kazandıOı zaferin idaresini, Dolma· > 
botu~ınakla geçiyor. Geçmi, taman. la blrl elJ HQ bahço earayının tııhtınn emanet et• BUGUNKU l ROGRAM 
larra hürriyetine !Ayık olınıya çnlqı- hlç ld:!c ~~den ~a~aş~mak h_;kkını seydl, koca lıtlklll Harbi bizi hiç, De~ ire Yeniden 

Fiyat Konuldu 

:······ .. · .. ·······-·············--··· 1 TEPEDAŞI DRAM Kl~M iN~ i Aqam saat 20,~ da B 1 R 1' 

Yonaı. Yalını kendi tarihlml:ı:in d·~·11, ÇUn~u onun ta ha avah e keınez, amme hfrblr nimete kavuıturımıya· Cilmhurlyetln 17 inci YJldönümQ bu. 
~,,. " m pa ll!lnı er esten 1 .. dil • . · 

1 
k 

1 
ı.oo Prorum cihan tarihinin buhranlı bir ça!mda faıla bu :ınlll • iki ti cıktı ÇUnkU kcn"lı;lne emanet e en gün eehrımızdc merasım e ut ana- ı,oş Müdlı: (PL) 

doiduk ve yalnuı Türk ve dünya tari- Haklı ol" el. cınlti~ rdı. k bir iktidarın azamotll mcıullyetlnl, caktır. Sabahleyin saat 9,15 tc VIHl.- a,u Ha'borler 

BUGUNKV PROGRAM • KOMEDi Kl&MINDA ~ f Ottnt M uhllı 8ebıhatt1nln _, 
! Buıün matine ıaat lll,30 d• 

1 : Efenin aokı, M 1111 Operet. 4 pırd 
U,30 Heberler 

f .n nnn ma arar ve- . 1 ı d ık· · r d · 1ı: b ı lı n1ıı fa.elalı bir devrinde dciil, coğ- re.'llerln n ı. Olm yl bti 1 ancak lnbnU gibi halkın ; n en G yette Vah tara m an resm.ı a u ya- a,n MQdlı: (Pi) 

raC71n1n da naz!\ bir nokt11ında ya. nllm eşcs 11 be en erin ye-ı mıı Şeflcır ldrlk edeblllr. Vo biz, on pılııcak ve ıaat 11 de Taksim meyda.. ı,so Yıtmelı: U.ıeıı 'ıyoruz. BlltUn riizc!rlarm allrdUf{l ı ez ~ru e ayrnmınızı kullu- edl yıl içinde, bu hakikatin on yedi nına ,&idilccektlr. Merasim mer.!frcın- o,oo Halk tür~rn dalıala.r sahillerimize çarpıyor. Bütün ayınız. ,AtatUrk'ün kabri GnQnde, o- ~ı.. ~-.1.uu ... ,.ı.t~ ....... ııtuiu_,,. ,_ da toplanan ıtrtıılnrla diğer bır ı lcrı v,;ıu 11.0Duıma 

u,n MQdk (PL) 

14,45 Ankara ••eh tll Ticaret Veklllcti, 10 X 100 eb'aıhn
dakl !tuna demirinin tonuntın 177 lira 
116 kuru~. 20 rıantimetrclik demir pot. 
rcllcrln de tonunun 169 J'rn 99 kuruıa 

1 Bu gece sunre ııant 9 dl 
rıal tılalUıı 

• 1 1 - KEREM iLE ASLI 

kara btılatlardan ıcçcn safualclıır et- na ;crdığinlz ıı8:r.Q hıı•ırlcdıktnn son-ı 1 dfr ki bugUn hep birlikte bir da· Vali ve Komutan tefti§ edecektir. 11,40 8erkıl.or 11,40 Konuıma bildinni~tlr. 
f rn evletin bDyQk rehini başınız yu- çh" Ok diyoruz: Teftia ve orduyu tebrik meraalmlnden ıo.ıo Konu~ u,oo Xuar&s KÖMÜR 1HTlKARt _ Aksnrayda 

" """da dBnU>W. B••

1

• .,, hayat kondo, ı•t<DnQz ll<ti, muolarl•, ..,._ ' .. ' ~· utlu bl<o ki CDmhu•lyot· , 0.,. l•tiklil M"'' s•l.,.oak, di"llo ""' 0~• ,,..,.. ""' •• ,,,,., ., ç,mb•dlta•ta kömil•dilıı> yapan• ıartt, kafada°: htklmlilı: olganluta, r6- kılnrla, peymanlan saltıml:ıyıruz. - c m ' bayrak çekilecek ve bundan ıonrn ıo,so Konuıııa 20,ıs Rad70 cueıcsl lardan iki kf ... i narh fevkinde kômür 

ı .. 80 Pro.,r .. 
n. s Pli.onr;o L• ıhııu..,.u . .ıı-, l\..Qaw ---• _..._., • 

: MU:ı:fklt ~ark mn!alı ,ııı 

f .. -ttıfilk.111iôffi~t2tl'Pef61" =---.................. -. ...... ---
nUlden fedallık aıln ve ıhllktan kah- çlylz! •• ,, 

1 
• 

1 
k k 

1 
ıı,ıo Mart 20,45 Temalı .. 

ramanlık vaa!ı iıtcr. No toprağımız, ne Cümhıırlyet ~bidesıne çe en onu a- ıı,ao zc7belı: &attıkları için belediye tarnfından cc-çatımıc, ne de vnzifcmi.ı: asla, ı>inlr ve Güreş Müsabakalan Karikatür Sergisi caktır. Saat 11,30 da Taksim meydanı 
12

,
00 

U•erıcırıor ~!::: ~::::;:: zaya çarpılmı~trr. Haklarında zabıt 
R z • • 

ka lrt f1 " üstünde bir hava filosu uçacak ve ge. tutulan muhtekirler adliyeye verile-ra er na arını Cutürmez. Kalp Tllrklye Greko _ Romen güre bi- nan Beyoğlunda Foto Subah'ta ka- 1ı: u,ıs Millet Meclisln- 22,ao lhbarlcr 
hastalan De .dermansızlan tas!lyc c. rlnclliklui mllsabakalarına yan: sa- rlkatUrlst Cemal Nııdir'ln eserlerinden çit resmi baıhyaca tır. deıı morulmlıı 22.so Danı mllrltı celtlerdir. Bıu:ı bakkal ve kııuplar da 
d:n bir bOyük irtifa, herkesten tcml:ı, at 17,30 dn Beyojtlu llulkevinde ha _ mOrekken blr Ecrl:i acıtmıştır. Sergi Saat 12 de 21 atım top atılacak- nekU 2J,2S Kaparuı kaim Uğıtlarla satış yaptıkları lçln 

iMSAK 
llıjn41 

oıı. 

29 • 10 • 940 SALI 

4 41 AKSAJıl 17 o9 li o. ı ~ 

hır ruh, un bir vicdan, ölUıno kadar ıanacaı.• ·-. 1 ., tır. Öğleden sonra eaat ıs de Edirnek8 cezaya çarpılmı:ılardır. _____ __. ____ ,/_ ------------------------------"--"-.:.::.:w.c:.: ____________ ~------~cu~m~ıı~rt~esl~y~e~k:np~a:n:a:c:a:k~tı:r:· _______ ...:..._ _________________ , __________________________________ ~-----~----- ...... 

l'tlETAKSAS'IN ondan eonra.ld en mU!ılm tahaı,Ot.. lnni iz arp Filosu YUGOSLAVYADA Asrıert v !İ t F~orans da Yunani tanda 

11 51 llıar 17 o• 
14 O Yam 11 41 

(Başı 1 incide) 
zetelerlne göre, çok yüksekten 
uçar. 15 İtalyan bombardıman 
tayyaresi Korenti ve kralın yar
lık ikamety!'ıhı olan Doseniyi 
bombardıman etmişlerdir. Fakat 
Elen avcı tayyareleri ve hava da.. 
fi bataryaları tarafındruı geri 
piıskürtülmüşlerdir. • 

Korentte hasar yoktur. 

BiR DENiZ HARBi 

Nev10rk. 28 (A.A.) - Bclcnttan 
santral radyo lıtuyonuna verilen blr 
habere cC!re, Korlu clvarmda İtalyan. 
larm ihraç teşebbOsU cenaaında Yu
nan ve İtalyan donanmalan arumda 
bir muharebe olmuştur. Atinadan alı
nan bir habere e6re de, dilşman tay
yarelerinin ıchlr tlzcrindeld g!Srilldük. 
leri, fakat bomba atmadıkları bildi
nlmektedir. 

ATINA UZERINDE .. 
Atlna, 28 (A.A.) - Atlna bu sabah 

harbin ilk tadını tatmış ır. Saat il da 
hıva dafi bataryaları harclı:ctc geçmio 
ve Tatoy tayyare meydanına döğru 
ıehir üzerine e-imılye tcocbbus eylıyen 

• duınan tayyarelerine ateı açıruştrr. 
Halk ve üniformalariylc cençlik teş
kilatı mensuplan hiç heyecana kapıl
madan ııokd:lard.ı tuahllrlerlno de. 
vam etmittlr. TuahUrcülcr ellerinde 
İngiliz, Türk, Yugoslav ve Ytınan bay
rakları ta3nnakta idi. 

SON HARP V AZIYETI 

Atlna, 28 (A.A.) - Rcutcr: Yuna
nistana kartı batladıiı bıırpte, en bil. 
yuk ltnlyan hedefi ııı.nıldıfına göre, 
Yunanistan - Arnavutluk hududun
dan, 160 kilometre kadar mesafede 
Selinik limanıdır. 

Çarp!fmalar h ldnnda haberler .z· 
dır. Fabt, ötrenllditlne ı!Sre, İtalyan 
hucumlıınnm b:ışlıca siklet! Arnavut
luk daflanndan dııarı cidcn es:ıa ıc. 
çıdin ötesinde Florinn'ya mUtcveccih 
bulunmaktadır. Florlr.:ı Sclllnikten 
145 kilometre mesafededir. 

Elen lcıtalan blltiln hat llzerinde 
lddetil mukavemet etmcktcd'r. Hat

:A teyit olunmıyan bir h:ıber.e göre 
y nanlılar bir noktada 13 kilometre 
le adar Arnavutluk araziılne girerek 
ha bl dil:µnan toprafma n:ıklctmiı;tir. 
ı::ıyanlar herha.lc!e Epir'in dağlık mtn 
takası lstikametmdc de ikinci bir taz-

k yapmaktadırlar. • 
YI 1 An:avutlıılrta 180 bın ka-

ha ykanml oldu"-• talmtln edilınckte
thr as er ı.;w • • dabT 
' Fakın bunun aaı:arf 50 bını ı ı 
~· ~ baltınmaktadır. a.tmnl: ıcın =ııuu 

BEYJINNAMESI GOrtoe'do bulunmokta<br, .,. Bdo<ad, 28 (A A ,) - Kaud•fd• J A 
.. __ 28 A .D h <rl•d tıı b k lı İtalyanla 1 1 . ı bulunmakta olnn Başvekil bu ub:ıh (B 1 • 'd J <Bası 1 ıncid• 
.. mı, ( • A.) - Elen mUleUne u ta aş~ .. a rı ı rsıı, - (Bası n<'ır. r • ttıyyare ile Bclgrada gelerek Prens aşı ıocı e LA VAL'IN HAREKE1'l hJt:ıben ne~edllen bir beyannamede rın Yugoslavyanın cenubunden geçe- rln kudretleri günden güne artmakta ! Pol tarafından kabul edllmlştlr. Miltc- DUn ı:ece ıeç vakte kadar gcltn tıl 

General Mctakaııs demiştir kJ· rek en kolay :rol olan Manastır geçi- olan ı:crbest mJllctlere teveccüh ede- akllıen Bnşvekil, hariciye ve harbiye haberlere göre. Arnavut:uktaki 1- Loııdra, 28 (A. A.) - Vlc "İtalya, blı. Yunanlılnn hllr bir dini kullsnmak niyetinde bulunma- ce#inc tam bir Jman ile kani olarak nezırlannı kabul etmiştir talyan kuvvetleri. Yunanlstanm E- verllen bir habere göre, Laval tı 
mlllot ol.,ok tanınu>'p, vntan tap- O.klon. Ukat iki koldnn dot<udon mukabolo ..ı=tlz. Hoklk'1 h•ldo bl~ Vozlyoün ke>bl ""h .;,..,,ğlol Q. pi• vo Mak,donya «Ph'~"in< n""'IM m«ll•lnln lçümomd•n 'ı 
"klann&n bau '°'""'"" kondl•lno doğn>yn Yunan topoakl•~•• gı,-m.,ı bu met vo "WT!n lohlmltt teboddDl mit "'"' Yuga.lov clklln umumı,.. ka"' ilk t,.tt .. luu-<k•U<rin> •••· Vlohy'don moı;hul bir,.,. ha<"': terketınekl!ğ!ıntıı iıtem~tir. Bu talebi düşündükleri ıanılmaktadır. Anından uzak olmadıjımızı ve rnutıı- sinde İtalyan - Yunan harbi bUytık termiye ba$lamışlardır. İtalyan ta. deccktir Lnval'ın radyoda bJr o 
ve bu talebin yapılıs tarzını bir harp F..scu;lı tehlike ilk hedefi t~k.ll ede- ııarrıtln Jmvvetl •ksilmeye ve bizim 1 bfr heyec:ın uyandınruDtır amız istikameti, cephenin her iki \"Crt'rek •Fransız hUkQmcti tara Utını te1Akk1 ettiğim cevabını \'erdlm cek olan Yenyonın gıırblndekl ınhlle gittikçe artan kudretlerlınl:r: vazJyete Belgrad, 28 (A. A.) - Saltıhlycttar cenahına müteveccih çift oklu bir alman kararlan blldlrecelf habd' Elonı,., •"'dl ""'"'"'"' vo onlon~ muva.ı b1' yol """'""' oı.. ........... hAklm olmayo b"l•d>ğ> '"don hDk- oıy,~ mohfillo" •••• Elon • ltalyon bodd takip <lm•kl•di« Mil•t<•li· •llmoklo I" de nutkun b•"":... 
blu temin etUği hllniyete lAyık ol- İklrıd yol Görlçe'dcn kalkarak ya medebllecetlz. Yaşasın Yunanistan ve 1 harb! knrw•nda Yugoslavya hllkQ- nin asıl hedefi, Makedonya yayln- ve sao.ttıı vcrlleccğf' bclli deıU ' dU:ıım,uıu lsbat edecctız. Şimdi ailAh Te~girln veyahut daha dolambaçlı. onun devlet adamları, ya~asın Yunıı- meU kom~"larlle, lşb1rl'."l yap"•ak •mı •"arak ScUni~e dofru ıı11rk- 1 ... f'I başına.,,, fakat daha kolay Florına tartt<Jıe, son ,.~ 6 .... " ,, ıı; Japonlar Bir A muv 

KRALIN MESAJI hedefi te~kll edecek, SelAniğe doğru nistan Kralı.,, GELECEGIZ Balkanlarda rulhün muhafazasına de- mak olmakla beraber, ilk teşebbQ- del 
1 · "YARDIMA " vam eylfyecektlr. Yugoslavya htıkQ- sün niıbeten daha kolay tahmin e- Tayyaresini Düşürdw A•~. 28 (A. A.) - Elon knh Mo- <iden yoldur. Lon"'•· 28 (A. A.) - B. Chunhll moı., bUkb•ld• do bttarofü!>n• '1•· dH<n Epi< aud•lno dofn> lnkl,.f ""' j~ııte İkinci Georges, Elen mlllettne ler y~:.:~~.:~ daeha .':zı:~~ı!?zı,ı;:;; Elen Başv@kill )fctnxaıı'a aşağıdaki yet edeceğini ve edileceğini üınlt et- edeceğine ıilphe edilmemelidir. letf :::.~g~P!! ~~-:-~.;ya;:~.er~~"j hıtı.ben aı:ığıdnkl mesajı neşretmiş- dah k o:ıue v •d Od t " mesajı göndermişUr: mektcdlr. Çı'lnkil İtalyanlar taarruzlarına bu - ~ 

tir: a az uvvetll bir tarz a m a a İ ı.. hd1Ucrinln ıakln eeıareU- AMERIKADAKI AKiSLER d h Alman hava kumpanyasına ıut 
1
,,., 

"HUktUnet Re.lal, Yunhnlstanın 1.s- edilmekle b<!raber bu yolların hiç bi- ta.,,a te 1 kaldıı'tını g1>r- ~ noktadan ba!ilamak sayesin e cm cu tayyareıi diloUrmilılcrclir. 9 rl 
tlkllllin! tehdJt eden İtalyaya karşı rlsı kolay değlldlr, Yunanlılar gatil nlz karvbısmda J~s: asılsız ithamlar Nevyork, 28 (A.A,) - Ncvyorktan as'kcrl, hem glyast blr takım men. tayyarcıin!n mitralyöz ateoine tıı ~ 
no gibi ııerait altında hnrbe girmeye avlenm&mışlardır. ÇQnkQ ArnewUuk ' mus ve unun zer n ic1n kendJsinl gelmiş olım Roosevelt, derhnl evvel- faat ııartlannı temin edcbilecckle- tayyarenin pllotu mecburen yer'~ 
mecbur edlldfllmlzJ ılzlere bildirdi tan fstllA tehdidi, bir kaç aydnnberJ la tebepsiz bir hOcu:..ek memleketi- ce a~ olduğu btitUn randevulnrı rlni hesaplamışlardır. miıı ve bu esnada tayyare atct, "I 
Bu bUyllk günde, ıundan emin.im kİ barizdi. Bu 1ebepten dolayı Yunani!- haklı ~ıknrrnak lstey • ü 0 lptol etml~ ve hariciye nazın Hull, ha Makedonya cephesinde Ama- ve yanmıstrr. MUrettebattan ,.. 
erkek ve kadın her Elen ıonuna ka- tan abıblleceıtı bütün tedbirleri alma- n!zf! karş: ıebepsl.z. bir ,:::t~~lnzeb;;;{l~ zlne nazırı Morgenthnu ve bıış mild- vutluk _ Yunan hududu, ıcrapa man ve iki Çinli yaralanrwıtır• 
dar vwfeslnl :yapacak ve ıanb tari- ya devam etm~ur. Yunan kara ordu- rııcaat etmlstir. Elen mldo.rcnlz altın- de!umumt Jncson ile Yunanistan me- dağlık arazi ile mestur yolsu:ı: ge- ~ 
hlmlze ltıyık olduğunu iÖSterecekUr. ııu mükemmel bir muhari~ kuvvettir ltlmadıru verdiği, ıWn t brik ı~C!:i hakkında telefon muhavcrele- çitlerden miltcşekkildlr. Buradıld Memurların Yabancı JI" 
Bir tek lnann gibi milltehit ve dbip- Ve memlekettn müda•aasında vaz.ll~ da son ayların tehlJkclerlne ~~ 1 

1 
- rlnde bulunmuştur. Roosevclt, Amerl Gramos dıığlariylc Görice - Flo-

lJnll Elen milleti, allahn ve ırkunız.ın sini çok eüzel yapacaktır ler!ne kırfl koY-UŞ, Yunan s na n- kan bttııratlık kanununu Yunanlstnna rina yolu M"asırıdakl Peihoderi dat. İmtihanlan ' 
yQlacl< mukodd""""' olan imam ı- HARBE 'fllKAUDuı\ı l!DEN ıııı. mtllotlnln hayranbf•n• katan- tatbik "111moslnt em'<lmb vo bunun c•ı;ftl"ind• Yunanltlann "'" ot• Ankara 28 (A. A.) - .,,.,ıı f, 
lo mlhroplan •• °"'"""' için nihai llADISELfilı d>nn•ıt". Elon millotlnl ayni h"lot- notl..,Jndo Am<rlkoda Yunan •la- ""'"' bldn<i mildof .. Mtb, ita!· klllll!L>don' M•mudar ıctn '""" l, ı.afcre kadar mücadele edecekUr.,, Atına, 11 

(4.A.) _ Jhı .. b.aı oau ıct• !er, bugünkü tecrübe eaatlnde koru- cakları bloke olunmuştur. yan taarruzunu daha ilk hamlede bancı dil lmUhanlo.nnın gUn!erl "I 
.IU.ETAKSAS SEFiRLERLE Itebaıuıı Aılae ılclıl aıa7or Cruzı. hQ~Qm~ yac1ıktır. blltQ --------- _......____ ciddi mUşküllta ufratabillr. Hal- ğıdn göstcrllmlşilr, Allıkndıırlarıı'I Ö ,ı\ rnıı~ ı .. Si•• 1kUdarı-ızda bulunan n .,. e 1 (A · k ) ... _ E ·" 

G RuŞ.1.u reıa O.:ntraı lhtalı:oaa'ı dyun ıtmı1 .,. ..... ... dO CISVe 1ı>1n Qft ' bukl Erg rı rgıro astro wın - nyyen gün ve ııanUerdc lmtlh .. · ) 
lcend!alne uıun bir aota ••rnılıtlr, Nouda yardımı yapaca~lZ. Milştcrck şmn- .,. • y G1'I pirin merkezi olan Yanya şehrine lertnde bulunmaları ilAn oıunuftf!.tf Atına, 28 (A. A. - Metakııas bu ••cOıııı y na kar"ı -uharebe edcceliz ve zafc- .

1 

tr J"/, 
"iln Tilrklye BU•ri•k El .. lsl ve Yu<>o•- • unanlıuıun blıar.onıeııu lhlll •ttltl ,, ,,, T>ü eiden yol, Yanyanın 15 kı ome .. e Ankara dil, tarih - coğrııfyı 
., "... " o .. nolttuı Uort ıDrQlnıekte ,., 1llulı dınl'--ktt• rl la ca~z . nya r..hvallnin, gittikçe artan va- 1· d S" 'd" k dar ku . _ .ı, :J 
lavva VI İngiltere elçilerini luıbul et- dlrı ' =· nupıa:GA:ııı.RI ,rı ANIN VAZfi'ETI haınctı karşısında, Türk milletinin Sima ın e ıça ıeçı ıne a - tesinde: 18 Teşrinisani pazar~ "· -•-tı "l •.. h • ı ,.. çük tepelerden başka maniası ol- at 9 da İngilizce, 19 Tcşrlnls~Jl.' uu.ıı r. 1 ta..,., l!lcC!ınetı. hıl7& elohlnı ınllttTCC• (A A ) "Stc~ıı.nl - İtel- evskrdi~i o~n ve asli birlik, ııUkün ki ı · ITALYANl

.ARIN llEDEF""* lı b 1ı: ı Sofra, 28 • · • " mryan olduk"& düz ve ma ne 1 saat G da Fransızca, 20 Tc . · ı c aıe eı a lbr;ilıtre tarefından Yun.onlıta· ya ile Yunanatan mOnııa betlerlndekl ve vekaı·, İ.lt1k!Al ve şeref ıışkı, bugü- " ~ 
Londra, 28 (A. A,) - Reuterln dip- na ,.erllmlı •• onun t.oralmdan lıebuı •dllmlı d S t ılyasl ne kadar olduı;ru gibi, bundıın sonra harp tcc:hizatırun sevkine müsait, çarşamba, saat 9 da Almanca. tf!';f! 

olen uranıı~ın ecuaıad.on oldu"-·nu te'ba:ılnıe 1~ vaziyet kor:ıısın a 
0 

ya d genı·.. lıı'r aose caddesidir. Harp f•tanbul 
0

nlv"rsltcslndc: 18 't ~f! lomatlk muharrir! b ldlrıyor: SnlAhl- ıt u ,_ "u hDkQmcUnin a, en bOyuk emniyet ıll!ıhımızdır y " " u " "'" tY 
t a ttm..,.eroı. YuDA:ı hükQmeıinln ıuu-e mıı.hfcllcri, Bulgar Bu güvenle iııUkbnlc bakıvoruz. · stratejistnde kolaylık prensıpının sanı pazartesi ıaat 14 te bU\_.. yetuır mtıhfıller. Arnavutlukta bulu- ile harp baUnde bııhınu dnı111.,, kendi era. Balkanlarda vaz1yeiln inklsafını sQ- ., mucitleri olan İtalyanların ill: ta- .J 

nan llAlyon k>tol'n lmkkmda bou ,....,, "'"" •tthk<"'' _,, .. , "'"'' k'>n llo takip ctu!lnl ve dil"' Bolkon Yurtt.,ınun, ""'' h•d•fl olank bu"""' ""lh ı... ~ ma!Clttıat vermektedir. ltalyanlann tuhhüdOnd0 c bulu=~ı oldııtuau bu nıeyen- mftmleketl .. •Jnin, bOtQn Balkan böl- Bny1ıım1mızı, büyük bir huzur, ve k k 
da T 1 " ~ "" i i i d id k d' H edecekleri $llphc götürmez. Aonovullu tn 10 •ey• il b• °'' ve •• •• "" •• •••"·~··~ '••• .... ,,. c..ınıo wlh1i lhl6l "''"'k .,,..11.,,oı. emn Y•· 'n • " • "'°"'~ or «'1•ri muhakbkb« .,; 

b1' koç muovln k>tu• vonl~. Bunl•- "'' '"""'"'" •• '"""•"• •-~""' """' 1,,. ablmoy"•i• Dmldlndo bulundu- Tüu votandopnm do h"' umnn ve ltalyanl", bund• bm nlok •~ Bundan m"d" Yunon "'.:"I rın mecmuu takriben 200,000 kııdar- lıeulne 7•P•ll<alı: bir taamı~~. l<ullanılecatı- ğunu blldırmektedlr Ayni mnhfillcrln her vaziyette fikren huzuruna ve knl- fek mtıvnffakıyetlcr elde etseler csliha ve mühimmat bıı.ktıw-
1

,. dır. Bu kıtalar arn ında bir zırhlı fır- ıu blldli!lııl be
7
•n eder." • bir ben emniyetine gOvenlyoruz. Kudre- bile, asıl hedeflerini teııkil eden rı' ~ 

"ota ııs:vıe ıılha71ı bu!melıııdırı lltıve eltlğlnc göre, tğer böyle va- 1..,, Makedonya ve Sel'"nilı: yu""rüyil•ü- dahi, diğer Balkan ordtıları ty", ka ... e bir Alp dal!cı fırkası mevcut- 1 t1 ul .ı t bu tinden emin, istik ..... nı mUdnfnada .. ,, • hd 

1 

kl;"-c "'.J "Dlnneılı:e ltalya lıütQmeıı. Yunen lıQlr.Q. z Vt. hadis olur .. !!, B gar,ıı an - il: bır va et ve ye mesc .ı; 1,,ı:. tur. Bu Alp dn~cı fırkası, İtalyan or- mcılnd~n Yunanlıuıun bhareflıı?ının " ltaı. ıNnkü hattı hareketin! yeniden tcs- tl'reddildı.l olmayan bir milletin fert- ne bunl:ınn ehemmiyetli bir tesiri liktir. Çünkü son ıenelerin t 1 
dosunun '°"" unourlannd n btrl- n~ • m , ... .,,., ~~• "'" ,.,u, ... bil •Jrncy, m«bıu- olacak!><. l"'l.TIL Sulh ve ı.,.anhk .,kun>X kn- ol""'""'""· ÇünkU Epfrl M>k•· mUnmb.ılod kaidol•rin• gOr< 1ı •ldı... Bu k>Wu Yun nlotnno kM~ n. '"'"' "'•~ "'""'- v-• •m•>~ Soty._ 28 (A, A.) _ H"bin boş• dn<, a<dulanm•un k•ymoUno vo kah· don,.dan '"'"'" Pindo, <laf olbi· d•t> >lk n~dd, •• "'""° k"''; !, 
bl• blllA fçln kull>mlmnk "'"' old• 1" '•" ••>ı•>•n "'" ""''"""" ı,.., .,. lod>i!>udon beri llk defo olo"k bDtiln rnmonhj!mo, m111ct mt>ln mlldof•n ı .. ı. Q.,p l•tik>m•end<n colmk mooyon•n Yunaru•taM .,,di~ <'!. 
mevcut bulunnnlnrdır. Ve son zaman- mcı. talelilnde \iıııunur. Bulv.arls~nda hava tehlikesine kıırşı ltudretlnc, ve hudutsuz fedak4rlığınn bir taarnızn karşı Makedonya yay. rük v~ eski sistem harp lcVaZtl ır 
l•nl• !tal.Yan bas kumond•nl•ll> tm- ''•"• '°''""' v •• ,,., ... ,.,,.. .., kntı t.dbfr •hnn>o,. ''"'"dllmloil•. doynnan kado vo wnlmlzl do dUnyo '"m" tabii 1 tlhklm• gibldt, Bu- " '""'""'" Yunon hükO•" .;_· 
fmdnn Amvutlut• takvlyo kltolan '""" "'" •'"'•••""' •• ı.,.u ,.,.,,. .,. G~''"' ">klonn 1"mamllo ,.ndU,OI. bilir. ,.., yol n•mm• bi' oey yoktuc. ponya dohill muhn'<b<l<d ·~~ 
gônd"llmtofü. Hllon Arnnvullukta """ """N" ""'''"" "-""'"' '""·· mns buJunm.,,n, temin eı.nok l<ln, ADz votnndoolnnm, Dlln gmki Lond<o hob"'"' nm& Mn"'Jt •• so,.,..ıon •~, 
bulunan kıtalar blr kaç zıımandı nbc- Notada "ltılyan kuncılerı. mııı.av~mett halk IAııın gelen •-·'blrl•rln h"n•lnf -..o ı.ı tbl Arnavutluktaki İtalyan kuvvetleri- il'"'~ l d h Ut dil b 1 k maruz lı::ılı1ıkbrı tı\dlnt• t>u muknemct ,ı. 1 """ ~ " .. " Geçen sene de ıiztı söyı.. ..... 16 m g • metlerine toptan ve :lltın t11. ııP' 
r ora a tli zışş c llUf u unmn • n mr.kla mOkcllefür. Gelecek hafta dünyanın en buhranlı bir devrinde nin 12 piyade tlimenl ile 1 zırhlı ve !inde dcvretmio ve elde ettif.

1 
~..ıl tııdı Uhle lı:ır lac•\trr. Ve Yıı an htıı.QmHI, bun- ll 1,. iııta d bil" 

t l r. Q 1 d mwn t 1 lh dın mtlt•••lllt netayldn mnuli)octlııl 7llkleıı. Uq;ar n rı hava tehllkclerlne kar- her vakitten daha kuvveUJ, hakkına bir alp (dağcılık) tümeninden iba- Londraya yatırarak oradan ,,, 
'" •" • m mn ve "' • .ı, ,,., • .,,. .. '"""'"""· " koronmo ku,.ıan •Ç>laookt". •••~•n, ., hufol no dohtll blo """ "t olduı!unu bildlnnitfü. Bhlm ""'' modorn •• oh~Uli .,d• ~ 

Uy tları ıtok edllni~tlr. O tanda ld, Bıı notanın ıer.ııı Yunan ht!lcOuıııt:.ce h· ~~;;;=r.lı;,:;:r-r:~fi==;::::===-=::;:z;;==::;:=-== rabı olmayan b3hH"ıır bir mflletln tahminimize •öre, bu ordunun hizatı "etİrtmiJ. "r. Şimdi .ı~ .A 
kıt3ların ld -' 1 1 İtat-a il deni• 4

••11 11• "' llUmeı reiil Meuk.u'ın eınluıifı "Y ... .. " "ı r 
O k lft ame,., ç n v İe .. 1 b1U kllıul drOlme,ıılıtlr. Dunun Gre.rlne Yu- ıılı:ı blr il le helinde toplanarak terefinl, ı,. fertleri olduğumuzu dO,Unerek 17 inci mevcudu blrn.z d:ıha fazl:ı olmakla ordu ve don nması ile işbirlıı> ~ 

m '" • tU>n lhlly 'yoklu,. lorı.me ~• ""'••• """"" •"""'"'' "'• •~» "'"""' " "-''''""• u-"~"'"' .,.. CDmburlyot y.J ••nDmOnQ n,.•, llo bcnbco, Yu.,nbl•rm daha ilk a. .,, > olon Y..,n onlu"' '"' 

1 
dllşQnQl.,..k hudut dvmnda bir çok "" "'""''"'' "'""'' '"' U••lu ••>lu ••••• .,_ • ._,_.,,.,_ "''"'"· """ aednnontd bOWn kalblmlo tcmonnl d•mda 200,000 kloid•n mü"kk<P ho •ahdotl "" ·r.d• müd•1';ıı' yol ı.,.,. >aP>lm-. .,,,.,,..,.o,, '"'"'' _,_ hb• •- ""' '""w ••· vo Cllmhınlyetin 17 lnd "'' dOnOmQ blolnd ,.n,f ha'P ,;ıohladylo mU- mllıkDllta oğoa.=dan tond~ 

F.n b!ly{\k 1' t tnhnşştlt Ergirlde, 'Blltlln ~l'n ınmıtl. Anthma ııl!mualı: ,.. rer """'~ırnır. bııyrammırı baı;l-ıdtltlnı 1ltın !'derim " C"t'1"1ı .. ~ ..,,,. ""d"l ;ı .. mnk h,..1e l'l!c-- 1 ·ı,.rt"~ti~ 
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1 
aab:ıhtan itibaren 1tnlye 
le YunnnJstan nrnsındn 
lndı. Hnrbin bnşlnınası-

~nlt'.lmnta göre, İtalyanın 
llfiri, G ncrnl Mctaksn 

Clfnc ıınbnhn doğru i.iltl. 
~t ~nhiyctinde bir nota ver. 

b Unda Yunanistnnı bita
Ukukun ıınygı göster

~ e, İn git tcrcl e Uslcr ver
' ha21rlaqınkln, İngiliz do
~l?ıın Yunan ltara sulıınn. 
·~ tnasına milınnde etmclt
n ctnılş, Arn vutlul· hu. 
;crindo vuku bulnn hndi
t~' !lcrl sürerek Yunnnis

~ "'lgtltcro ile harbin bitme. 
~a,. stratejik noktt.larını 

-.__tnek lstcdfj;ini bildirmiş 
."tlı ordusuna mukavemet 
~~ l(ln eml.rlcr verilmesi. 
er etınlştir. 
Ut'I Mctnksaa, bu tal ıılerl 
tthı mahiyetinde tcHikld 

ltıh etle dün ıınbııh ıınnt nltı. 
h •ren iki taraf arasında 
'§lanııştır. 

Vaziyeti: 

it.ıh Yunanlıtanın lsttK
t~Une ve bütitnl!!ğüne rl. 

\' tcrınek için dcfoatla te. 
ı:ttnlştl. Geten 11ene 12 

Al 39 gUnU Yun n hük6-
\> ll!solininln Yunnn istik.. 
' bUttinlU ';fine riayet için 

'o tenılnntn tcşekkilr etmiş, 
ı~ tıra nyn.I semenin Sontcş. 
~~n bu tcmlnnt teyit 0tlil-
~ 1haycl Sinyor Mussolinl, 
~ı e Ve Fransnyn hnrp IH'ını. 
tt 11~1ltnnım nutkunu söyle. 
ı ~an da Yunnnistnna te. 

-lıı:ı trerek dnhn evvelki te
lt llıer'i olduğunu gösterdi. 

·~ t're hiikllmeti de 1039 se-
"l 7 Nisan gilnll l:'ıınnnl!ı. 
~{A8nH s~rınl, _v111 l\1lster 
~ u ın av m fi.amarasm-
lr anotınd Yunan lstiklA
~ lcc::nvüı: \'ltku bulur ve 

tan l tiklfillnl mUdnfan 
~ ıngtlterenin bUtUıı Jmv. 
tı ıınanlstnna müzaherete 
~ tıı ilan etmişti. 

lik Devresi : 
,~. 

'- A~ustostruıhcrl t. 
h~ll 1Ya ile Yunonlstnn mU. 
l .rt &er~lnlik dovrcsinc 

lıııııtı 
ı. il ıl ıebehl, İtalyanın 
d~~ndan İngilfz garnnfüıl
tıı meyi istemesi ve Yuna. 

· fthu tnlcbi kııhul etmeme. 
'°•klyn bu yflzdcn Davut 
~asını llcrl 11Urerek Yu. 
~ t taıl lk etmlye başladı 
it ~rn den meçhul bir tnh

(1 olJI adlı Yunan kru. 
't batırdı. 
Qıı "lık g rglnllk yatı~r Ki

> ıliysc de son iki Uç gtin 
'ıııd tal:va hudut ht\dl!!elert. 
>,ı ~ körill-lcmlş ve bu da 
~ tnrnf nrasmdn harbin 

tı il nıüncer olmu~tur. 
l'ıı 'lll'fh olan noktn, Yu. 

fı;tı mukavemete kanır 
ı.... dutu ve biltnn Yunan. 
~q~"~fit cavid knrş1lamnk 
, ~ bir hahlı gösterdik-

y 

f'avrularıml 

Bu kutlu bayram sabahı, 
bir hoşça vakit geçirmek için si. 
ze, kırk beş, elli sene evvelki bt.. 
dm çocukluğumuzu hikaye ede
ce~im. Hem eğlenirsiniz, hem de 
eğleniyoruz derken faydalı şey 
ler öğrenmiş o'ursunuz. Asıl l!
ted1ğim şudur: Canınızı sıkma. 
dan, iki çocukluk arasındaki bü. 
yi.ik farkı meydana çıkarmak, bb: 
den daha keyifli, daha şerefH 
ya!ıadığınızı size anlatmaktır. fs. 
terlf'rı;e büvükler de konuşmamı .. 
zı dinleyebilirler ve belki, onlar, 
eski günleri hatırlıyarak sizden 
fn?.la eğlenebilirler. 

I-enim de bir zamanlnr size 
bnzediğimi küçük aklınızla el.. 
bette bilirsiniz. Yani ben de ufa.. 
cıktım, ana baba kuzusu idim. 
Bir güler, bir ağlardım; şeker, 
çukulnta sever, diş değiştirir, o. 
yuna bayılır, erken uyur, gördü
ğüm rüyaları unutmuş olarnk ser 
çe kadar neşeli uyanırdım. Be
nim de fotlnlerimin uçlnn iki 
giinde sıyrılır, ökçelerlm çabu. 
C'ak a.şınırdı. DUşüp kalkmaktan 
diz kapaklanm yara bere içinde 
ve hoplayıp sıçrnmnktan yüzüm 
pençe pençe, koşarken saçlanm 
rilzgarliı.rla dağılır, ceketimin e. 
teklert bacnkln.nma sanlırdı. 

Yalnız ıizlerle aram1zda IJU 
farklar vardı: Blze beyaz pike 
yaknlıkl.ı siyah seten önlükler 
giydirmeyi bilmezlerdi. Çokları 
nlncnlı bulacalı, dökük pantalon. 
lu, snrkık paltolu, yaşlı ndam kil
çülmüşü, tuhaflık yapmak için ti. 
yatroya çıkmış cüce kıyafctlly. 
diler; bir kısmı entıırlli, takkeli 
idi btle ... Takunyell kızlar başla. 
nna sizin o giizel beyaz fiyango. 
nuz yerine yazma yemeni veya 
buru§uk namazbezi sararlar.sakız 
çiğnerler, içine gıcır ve balmumu 
koyup aftrzlannda tUkürüklü ba. 
lon şişirirlerdi. HattA, hiç te na. 
zar değmiyccek şekilde, sıska, 
soluk, sünepe olan erkek çocuk. :&-•-- ~--1 - ' __ ...., • J. ).J'U~lLU1 • \.. 

katır ooncuıtu da taktıkları, ba. 
Zllannın bir teviye silinilklerinl 
f""~ fldr-rl de ~öriililrdü! 

1 ~ i1' ı ~ J 
crede §1mdlki oğretmenle. 
rlniz gibi giller yüzlil. ıe_ 

vim.U ve bllglli genç bayanlar? 
Kocaman sanklı ve dört karnş 
sakallı, yaşamaktan bezmiş, ka. 
nı donmuş, Öksürüklü hocanın 
karşrsına diz ço"ker, hep bir a~ız
dnn, ördekler gibi hnykınşa ba. 
ğınşa ve denize düşmüş boş şl. 
şeler gibi sallana sarsıla, san ka. 
~tlı. incecik, dağınık kitaplar. 
dan manasını anlamadığımrz bir 
şeyler okurduk. Arasırıı hocanın 
elindeki kızılcık değncltl "çat!,. 
der, ya Alinin ense köküne, ya 
Fatmnnın kulak tozuna inerdi. o 
zamanda ne Erol. ne Ural, ne GU. 
ney vardı, ne de Suna. Sumnı, 
Ayla ... Hasnn gelir, Hüseyin gi. 
der. Ayşe ağlar, Zehra çığlığ.ı bn. 
sardı. 

Sınırlarda <Yedi COce) masalın 
dakileri hatırlatan o cici masacık 
larla şirin sandalvecikler nere
de? Nerede tntlı hikfıyeler c:öyle
yen, meraklı oyunlar çıkaran, 

ı a 

LAD 
Yazan: Sevim SERTEL 

Hür Olmıyan Vatan Neye Yarar? Ben 

Hiç Olmazsa Vatan için Ölüyorum 

·---Yazan : -···• . 
J Refik Halit j 
.................................. 

H ürrlyetlne ve l!tlkllllne 
lşılt olan Türk mllletl, 

bugün, Cümhuriyetin 17 inci yıl
muzda dik~ tutturamam1ştı. Ts dönümünü büyük bir sevinç ve 
tanbulun ve bütün memleketin imanla kutluyor. Ve genç Türk 
gece gündüz sönmez en işlek ve nesli, Atatürkün kendisine emn
bir tr-k bacası (Yıldız) da idi, Be.. net ettiği bu kıymetli vediayı ka
şiktaşta oturan padişah köleleri. nmın son damlasına kadar mu. 
ne tabla tabltı yemek yetiştiren dafaa edeceğine bir kere daha 
mutba~m ba"asıl and içiyor. 

Bu ane kadar manzaraya seyir. 
el kalan topçu son bir gayretle 
yerde süriıne sürüne delikanlının 
yanına geldi ve nefes alabilmesi 
için yüzünden şapka ve maskesi
ni çıkannnya çalıştı. Kendisi de 
bıtkin bir haldeydi. Bunu yapma
ya kuvveti yetmiyordu. Fakat 
insanlık vazifesi ona kendinden 
dr.ha aciz olana yardımı emredi
yordu. resimler yaptırıp sizinle beraber 

koşan, gülen şen öğretmenler? 
Gtilümseyen azar işitir, gülen ce. 
za görürdü; neşe ayıp, eğlence 
yasaktı. Cahil babalar, çocukla. 
nnı mektebe koydukları vakit 
hocoya: "Eti senin, kemiği be. 
nim!., derlerdi, sanki kasaba su
cukluk dana satarlardı. Mektep 
binaları, ço~ defa mezarlığa bi
tişik, kapanık, loş yerlerdi; dar 
pencerelerden bakınca kavuklu 
mezar taşlan korku verir. siyah 
cübbeli serviler !çimlıi karart1r. 
dı. Sıkıntıdan esner, hareketsiz.. 
llkten gevşer, arpnoı kumrusu 
gibi düşünür, pelteye dönerdik. 

Nerede vızır vızır l.şliyen tren. Bu göğüs kabartıcı manzarayı 
17rimiz, b~ .ba:>:rağımızla bL sP.yrederken hürriyetini kaybe.. 
zım ıskclelenmıze ışllyen vapur. den Fransayı ve istiklal uğrunda 
larımlz? Bu~lerm hep~i d~ Y~- çarpışmaya devam eden Franstz· 
bancılann elınde~di; dılimizı bıL !arı hatırlıyoruz. Aşağıda okuya. 
mez ve milletimıze saygı bes~e- cıığınrz vaka, hürriyeti uğrunda 
mez memurlardan, hattl konduk ölen bir Fransız gencinin hikaye. 
törler ve kamarotlardan azar işL sidir: 

Asıl zorluk eski harflerdeydi. 
Hepsi de kulaklı, ltannlı, külah. 
lı kulplu, başlı gözlü, acaip şey
lerdi. BaşlanJ:(lçta ayn, ortada 

tir, sırtımıza binip kanımızı e. 
menlerin alayına u,t!rardık. Sir. 
kecl • Kiiçilkçekmece arasır da 
cetrefil Türkçeli biletc;iler, tren 
kalkarken lıilmedijtimiz bir dil
den "Fertik!,, diye cıyak cıyak 
bağırırlar. kulak zanmızı patla. 
tı•lı>,..:ı• 

~i·lb·I~\ 
ayrı, ııonda ayrı, bir had kac; çe., . . 
şlt yazılırdı kt? ... Yazarken, kör onlar bu munasebetsızlığt 
makasla mukavva keser gibi ~apa~ken biz de 5bür ta. 
dilimizi çıkarmaya mecbur o.. cftan öz Türkçe kelimeleri bile 
!urduk. Ktı.ğıtlarımıza konan sl- araplaştınr, mesel~. hiç olmazsa 
nekler bile kamı~ kalemlP.rln "ucra,. yı, bn.şına ~ifte gözlü bir 
cızırtısına 'aldanarak kendile. "h.. k~varak ·;~ücrA., y~1nardık. 
rine benı.lyen bu •esr b Ekmeğın adı nanı aziz , etln 

"' ı. oy. "l h · " ğ " " i nuzlu kanatlı ılyah şek"! a ım ~anem ' yn ın rugan 
lerl durup uzun uzun seyred;r: snde". i~i. . ~~n btr!,n~isinl ~?~:m 
ler, hortumlarile yoklarlar, şaşar- i~·~' ı.kıncısını musun faslı. uçun 
ınr ve mürekkeplerimiz bezir va. C'usunü de parlak kundu,~a .. clt>rlsl 
"'ı isinden yapıldı>J. 1 1 f t ~anırdım. Ya. prasanın purhas. 
ı=; ı=;ı ç n ırsa ı ,, k b-'- "k · 'b h 11 
kaçınnıyarak biraz d ·u1 . sa , nma cuıarın arını ? ar • 

. a zıu enır- iri " a • 11 1 ]f"T"c'll peyn n pena:vır yazı ışına ne 
dersiniz? Nedense lAhana:vn 
"lAhnltıne". patlıcan Pi "bnhtıcan", 
~emi:r.otunıt "sem'i ud" dcme:r.ler
di veyahu.t bu sonuncusunu yan. 
lı~ tercüme edip "hadarsemin" 
şeklinde kullanmazlardı! 

Sporculuğun ıse "S" sini oıı-
meı.dik. Dedelerimizin yap 

tıklarım da bırakmıs. ne clrit oy. 
ııu\"Orduk, ne ok- --ıu.ıvorauK. ne 
balçık :vumrukluyorduk. ne ku
laç, ne kolAn vuruvoduk. ne kor 
dövilstfiril:vor, ne kürt'k <'('kivor. 
duk. Mane-al basmda küllil ateşe 
cezve sfirilyorduk, fincan toku~. 
turup tavanda tütün dumanı va. 
nın seyrediyort. suyu bar<l;ılcta 
~emlyl duvard4 görüvorduk! Kö. 
sede oturanı adam sayıvor, hu:. 
lı vilrCiven~ ~sıyor, kmıandan 
llrkilyor, idman vapana deli dam 
.[?a~ını vuruvorrlult. Nerede ortn 
okullann o voleyhulleri, lfc;f'lf'!r 
deki futboller, snor şen llklPri. 
kır .[?ezlnt;lerl. ssk~rlik dcrslPrl. 
ve kamplar? Dört kat tç fani1Ası 
P,iydlrlvorlar, basımıza sal. ~ırtı. 
mıza atkı sarıyorlar, ufacık ı11s. 
ka ııyl\k]anımnn ü.rtiind,. tıklım 
tıklım kocaman vücutlarımızlo 
hltl karikatürlere benzetiyorlar. 
dı. 

Mektıapler Mvle fdl: si:r.f" bfra:r. 
cia mektep dışından bahsedeyim: 

Ne haddinize, ananızla, baba. 
nızla beraber, yanynna kolkoln 
güle oynaya gezmelere gitmek. 
lnkpnf" "t .. a. t!-.... • .. olııra, o c:yi.
yerlerine girmek? Yolda, erkek 
önde. kadın arkada, zom ~om. 
birbirlerine yabancı ~hl yürfir
lerdl; vapurda biri bir tarafa. ö. 
teki bnşka tarafa aynlır, trende 
ayn vagonlar sec;Hir. tramvayfüı 
anneniz carsa! ve pece yetmiyor
mus gibi ayrıca perde aı'kasına 
Jtt7l,.nfrdi. 

Bnnkalar ecnebi ellndevdi. tı 
C'aret ve servet yine onlann ... 
Halk onlann elinde oyuncnktı . 
hüktımet yine onların. knkla~ı' 
SnnıLırdı ki Tiirk manlve!A hl. 
!e ceviremez. btr tekerle~i rlön. 
uürcmez. eli ince işe vannıu~ . 
aklı makine-ye yatmaz. 
Dtınun fcJndir ki bizim zama 

nımızın cocukları için, büvürlük. 
lerl vakit vapncakhn Is valnız 
bir tane idi; ne mühendislik. nf' 
mimarlık, ne makinistlik. ne ban 
kacılık, sadece devlet kapısında 
kat\pllk! 

Elinize ne alırsanız, ne ,ı?örürse- Fakat, sakın devlet dairesi 
ntz, ne l?iverııenb·~ kur,!Jun kalem- denince v,ö:r.ünil!ün önilne 

Son bir gayretle maskeyi tay
yarccinln yüzünden çıkarmnsile 
müthiş bir çığlık ve ıstırapla 
haykırması bir oldu: 

- Ah.. Piyero, kardeşim, sen 
miydin? 

* * 
Bu vahşi haykırışla mecalsiz 

yatan gencin göz kapaklan ara
landı. O da halsiz, fakat ateşli bir 

d Frafsanın içiz_ıd~,/~ğiliz. O~~- sesle: 
~ ne er olup bıttı0ını tamamı e _ Fransuvn, ağabey, senin se.. 

bılemiyoruz. Fakat .~uhakkak o· sine benzetiyorum. gözlerime a. 
lan bir .. şey varsa b~ tanıdı~ı- 1 teş içindeyken perde indi. Ama 
~z nsıı Fransız mılleti bugun sesin beni aldatamaz. 
ikı kısma ayrılmıştır: Ne pahası- Şimdi Fransuva hıçkıra hıçkıra 
na olursa olsun esare~~· . zulm~ ağlıyor, hem de matrasından Pi-

l 
boyun eğmemeye, hurrıyellerı yero'nun dudaklarına su akıtı
için mücadE>leye and içen hii.r yordu Onu, uğrunda dalma her 
Fransızlarla nasıl bir ~ale~i nıhı- şeyi fedaya hnzır oldu~ bu ~enç 
ye ile ol?uğunu ~est.ıremıyoruz, ve güzel kardeşini kurtarmak 
fakat mustevlllerıne ıtaate razı için uğrasıvordıı Fakat bir saate 
olanlar.. yak·n zamandanberi kavbetmek-

Bundan bir kaç hııfta evvel te olduıtu kan onu -da ~yere me. 
hür Fransızların reisi General cnıs·f serdi. 
de Gaulle'ün Dekar üzerine yap- - Ah Piyero kardeşim, beni 
tığı ~ı!l hepimizin hatırındadır. affet, se~ oldu~nu bilseydim ... 
Ken~ısı bu mah~~e donanma ile diye inliyordu. 
gelmıştir ve 1ngılız hava kuvvet- Piyero'nun verdiği cevap kısa 
lerı .d~ kısmen ~endisine refakat fakat kuvvetliydi. Gayet bitkin: 
etm1ştir. Bu İngıllz tayyarelerlni fakat söylcd ğinden emin bir seS
kullananların bir çoğu da Gene. le mrrıldnndr 
ral de Gaulle'~n etrafında topla.. _ Ağabey: benden af dileme! 
nan Fransız pılotlandır. Sadece seni yanlış yetiştiren zih-

Donanma oraya vardıktan btr- niyete beddua et. Sana körü kö. 
az sonra sahilden mukabil ateş rüne .itaati ve vatanını müdafaa. 
başlamı§, kara ve deniz aruında ~ öğrettiler. Fakat hür olmıyan 
dehşetli bir harp olmuştur. De- bir vatan neye ynrar? Bugün 
kar snhlllerinden General de ikimiz de, hem de garip bir tesa. 
Gaulle'e ateş açanlar yerli nefer. düf eseri, birbirimizin kurşunl&
ler \'E' hAIA Peten hükO.mctlne rilc ölüyoruz. İkimizin de bırbiri. 
sadık kalan Fransız kuvvetleri. ne karşı bir alıp vereceği yoktu 
dir. Fakat biz inandığımız değişik 

Bu esnada limanın aol taraf{nn zihn'yctler uğruna kurban g.di. 
!:ınbot odPn h.:... tepeden de \iç yoruz. 
Fransız ask i önlerindeki topla Ben bu n va nnımr kazanmak 
iizcrlerinde"'uçan bir tayyareyi ~-:.hür olarak yaşamak uğrunda 
düşürmeye çalışıyorlardı. Milca- oluyorum. Sen ise bizi yok pa
dele süratli ve keskin oldu. Tay. hasına satmak isteyen, canlannı 
yareden inen kurşunlar iki Fran. hürriyetlerinden kıymetli bulan 
sız askerini birbiri arkasına yere efendilerinin emirlerine körü kö· 
serdi. Üçüncüsü de fena halde rünc itaat uğrunda .. 
yara lanmıştı. Fakat son bir gay. + + 
retle tayyareye ntşan aldı. fşte bugiln her tarafı bayrak. 

Bir saniye sonra tayyare ar- larla donanan vatanımın her 
kasında siyah kızıl bir ko;dela bucağında genç ve hür Tiırkun 
çizerek, acı acı uğuldayarak sür- CUmhurjyet ve hürriyet için gür. 
otle yere iniyordu. Biraz sonra lcyen sesini duydukça ferahla 
şıddetle toprağa inen tayyare göğsüm kabarıyor; ve: 
yaralı neferin çok yakını. "Türk milJeti, bayramın kutlu 
na düşmüştil. Evvel! içinde hiç "lsunı diyorum. Dünyanın bu cok 
bir hareket olmadı. Az sonra u- karışık günlerinde bile aln•n 
zun boylu, genç, mütenasip vü- korku çlzgilerlle çatılmasın. Ata
cutlu bir delikanlı etrafı sarana- türkün Cümhuriyetl ve vatanı 
levler içinden perişan ve bitkin kendilerine emanet ettiği gençli
bir halde meydana çıktı. ğin, onun manasını nekadar iv: 
Sarhoşmuı gibi sendellye sen. anlodığıru ve icabında bu en mÜ

deliye bir kac adım attı ve sonra kaddes ikl emaneti nasıl koruya. 
onu yere indiren Fransız aske. cağını bugünkü içten gelen nii. 
rinden üc dört adım ötede yere rneyişlc>rile o kadar giizel canlan-
seriJlverdi. dı ki rıyor .. ,. 

Veciz 
ler. ka~tlar, l!stik'er. kumac:lar. bupilnkiiler stibl temiı binalar. 
hattA çukulatalar, kibritten ke. ferah od:ılar. kıvrak giylnmis ka. 
l'l'Steye, fpJikten halnta. tından Cm erkek memurlar, intl7Pmlı 
deJfümen taşına. aı ufa~ından en calısma. ay b11c:rndn marı". fıılan 
1rfsfne kadar ço~u eşya, hen diin. filan RP.lm!'sin! Ço~ı yerde fena 
vanın öbür ucundan ıtelirdi. Fab kokon bfr loş korii!ordan l?CC r 
rij{a baca!fı , kitaplarda resimleri. gıcıMılı kapı sesleri arasındıı 
nl J?Ördüitünüz uzun bacaklı. u- mm·rfıır hir Of>r<l~vi kı'lldırır kl
zun boyunlu drnfa gibi yurdu.. nk dökük yazıhanelerle, yaylan 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-frrlamı~ koH~lann ~~ıldı~ tO. 
e İNÖ~Ü Türk birliğinin tjm. 

aalidlr. 
• Hayatta en haldkf mii"c;lt 

ilimdir. 
• En büyük eserimiz, Cüm. 

hurlyetlmlıdir. 
• Kemalizm Bayrağımızdır. 
e Büyük Millet Mecllsi Türk 

iradesinin kaynal{ırlır. 
• ATATÜRK'le birim kadar 

milletiz. 
• TUrk İnkılabı Türkiindür. ,-47-

talınııtık., 

XXIX 
~tlıı:t beınen Prllukot"a bir tel
~ · Ellz.a:rı pııralarla ıerl 

tı.. '>tılındClşQnmU,tUm; takat o 
:11eıı ayı kabul otmedl 
~ e~ l3ayan, ıayet Bny' avu-

~lnOrQrııe, alı ktlçOk Bayla 
ı-, ~m- •ı ne 7apanına? 
"Tı~"tl~l: 
~ dedJm.. &nra lllve et-

~ ~ tıe dl7e aenl Gldtımln? 
' btı tekti: 
b!r eY1ını Çok ac~pleşti da •• 

it. dtıraklamadan aonra illve 

ııı~lt ~lı: aca.tple,t1k. 
\ I~ 
ııttıı" Bunun ben do fnrkında 
t bıı. rnıı pek acalp., l~mletJk. 
~:!tatarı, 11eynhatte ve otel-

• ,, nıırı başka lan gibi, man
~'lıı tıf t escrlerlle, dbldelerle, 
f bı e erle altıluıdıır olan baş

ö lı.-!)td~tlld!k. Abldelerdrn asla 
"ııııJ.' • hiçbir zaman katcdrnl
'ttıı~d e gitmiyor, kendi acı dolu 

ı.ı...,0•rı baııkıı bir ıeyle alAka
~<! tduk. Sanld bir hastıı lle 
~dil, Ondan başkasını dilşUn

i ~ başkasına bakmıyan 
~J >'dik Hcstumız. da an
~ l'\ıhurnuzdu ,,. . 
~ lltatp olanımız Kamarovsky 

en o da, bütün baıka ·-

............................. ·ı 
Cir~~ 

Yazan : ANNll! VIVANTI 1 
• ::v::c:ı: ~~~.!~•D!~:.N~~ 

damlara benzemiyordu; 1am mftnaslle 
kavi vo tabU bir ruh dellldl. Hir:blr 
şey bilme>k istemezdi; ıstırap çek
mekten, hoşa gitmlycn ıoylcr görmek 
ten o kndnr korknrdı ki, Adeta göz
lerini kapalı tutnınyı tercih ede:-dl. 

Ben, son kurtuluş fimldlm olnn o 
ıerelll ve bana eski me\•kllml iade 
eden evlenmeyi kaybetmeyi de gı'l:z:U
me alarak, her şeyi l!şa etmek, ruhu
mu tamamfle açmnk isterdim. O z:a
man, o b~t değersiz bul!a, beni ar
tık bir ~ olarak almak istemese dl!, 
iç ııııılarımı bir merhnmetll yUr~ğe 
ıcınıının somuı ferahlığı, beni Onüne 
dunılmaz bir arm halinde lUrafn 
do~ru itiyordu. 

Bı'lyle olmaklıt beraber o, bundan 
ka.,;ordı, ııcıklı lznhlan geçiştirir, a
r:ılncak sırları ba:ı~ndan savardı. Ba· 
na, ynlvrıın iyi gı!zlerlle: 

- Murıı, Mural derdi, o kndıı.r çek
tim ki, artık uıtmıbın önünde korkak 
bir haldeyim. Du benim için yeııAnc 
sevınç ınııtidlr. Ondan beni mahrum 
etme, onu karartma!.. Geçmlı, gı'l

mnlmaş ve bltmlıtlr. Onu mezann
dan çıkarma.. ÖlmU, olan ıeyln 7Q
zUne bnkma .• 

Ve ti trerd 1. 
Ben, geçm.l§ln cnnlı olarak gamnı-

dilltQnQ dQştınerek, 1U11Brdım 

Ruhum hasta idi ise, vücudum on
daıı daha az huta ve rnuztarlp de
lildi. 

Her ftln blrar daha ıayınıyordum. 
Altrılardarı tamamen kurtulmue ola
rak geçirdiğim blr 11111tlm bile 7ok
tu Daha Tanya'nın doğuşunda içim
de yerleşml~ olan 11ağır ve derin has
talık, keskinleşiyor, ııcrtleşlyor, znyıf 
ve işkencelerle hırpalnnm•ı vOt'U
dumdıı f1Mllyordu. BaZJ kere, bu n~
nl:ır. beni haykırtan, bana go:ıtuk ter
ler döktoren keskin ve delici ağrılar 
ve ~n ziyade, muzlim, devamlı bir 
!enalık, kuvvetlerimi ve ümitlerimi 
kıran bir sonsuz tnkntslzllk &eklinde 
idi. 

Ah, benfm mağnır, merhametsiz. 
bana karşı gaddar olan Havva kar
deslerlml Çektiğim has1alığı yalnız 
'iz anhyablllrslniz; o alevli kadınlık 
hR!!lalı/tını ki, ateııten bir atkı gibi 
btlbreklerl sarar, sıkar, kerpetenler 
gibi söker, ve delip isler. Slzln bu za
mnnlnrınır.dl\, ıığınac-nk sakin hlr kö
fenlz vardır, nemU ve kedt'tll alnını
zı saklıyacak emin bir !!lnenlı var
dır; siz, o benim otelden otele ıüMlk
lectlğiM, hemen hemen ynbancı adam 
tarın, o :sizden yalnız g(llme ve nc~e 
lstıyen, sizi hazır cevnplığınızla, gü
zelllğlnlzle ve şıklığınızlıt öğOnmek 
için yanlarında tasıynn erkeklerin 
hırslı bakışlanıdan bir kusur gibi 
sakladığım o bilyilk ıstıraplnn mer
hnmcUe düşününüz. 

(DEVAMI VAR) 

•:;,, d11m11nJı hfr n~PVA vft"l"M;nt., 
Bakardınız ki, kAtiplerln kimisi 
mindere kıvrılmııc: horul horul u. 
vuvor: klmf!'il ba&da" kurmm. tP~ 
blh Ct"kivor; kimisi diz cnkmfü 
kuran oknvor: kimisi nveklarını 
fjltın11 torılamıs rl~er pivazı vivi. 
vor. Bunlar yetmivormus P"ihİ ı 
ı-erh.•e. ara vermPdPn hllrdak~arı 
hirblrine v1.mm serbetc!lPr, el1e. 
,.inde tepsi kurahfvedler. koltuk 
lannda testi .rucular. h11tU d ... ~ 
n,.l!ini vunı. vura kör dilenciler 
driyor... t~Ierini uördürmPk i
"in eelenler ise m.inlerce br-kle 
me>kten vonıldııkları icin duvar. 
tara davanmtslar. yer'ere cök. 
rrıfü:Ier kendl1erlnden geçmişler 
''lahavle,, çekivorlarl 

* + f şte bir.im zamanım1zda cocuk 
1 ıu;ı bekliven ileri havat bu idi 

Şimdi, sizlere ciüsen vazife 
!{pndi VUNhında. kendi dil<:dll!'i 
'>'lhl va-;amak. vııtanınırı t"k ~fi 
l,fhi olmak mRn:tt;ına ~Pleıı istik 
lfıllmlzin canııstı~1am kalmasını 
1Te memlek,..tlmlzin her yıl bir 
kat dnha tvilsmes!nt temiz yi N'k 
lerinizin bütün kuvvetlle dile. 
mC'ktfr. 

Haydt. artık _gidin. koşun, ge. 
dn, e~lenin. ~le $rlile. vnvnıla. 
nm.. Başınızda Cümhurivet gibi 
,ııözcünUz, hudutlarda arslan yü. 
.... ",rH 'h,,lı-,.h.,;.,. ~,,,,.ı 

insanlık ta öğünsün. 
e Kendini tanı ve tanıt. 
• MiJJetini sev ve sevdir. 
e Tiirk genci! Atatlirk Clim. 

huriyeti sana emanet etti. 
• İnkılabı se,·en, yayar. 
• Dünü unutma, buırUnii ivi 

anlarsın. 

• Birim.is hepimi:ı:, hepimiz 
birimiz İ(İn. 

• Dağılan çöker. Oaim·a bir, 
daima toplu. 

• Türk vatanı bCSlilnmez hfr 
bUtilndilr. 

• M111t lktısadı Cümfü\rlvet 
yarattı. 

e TUrk topraklftnnda. Tilrk 
sularında, Tü1'k göklerinde 

'Türk Bayrakı. 

e Denk bOtce, dilzg{ln lideme, 
l~te Cilmhuriyet maliyesi. 

• inandılar, döfilstUler, ka. 
undılar •. Bıraktıklan ema. 

netin nöbetçlyisiyiz. 
• İmtiyazsız, sınıf sız bir 

• Ordumuza güveniriz. 
• Vata~ımızın milletçe koru. 

Ctt!:uyuz 
e OüyUk rnlllet, BUvlik in

. snn yeti~Ürendir: 
e Ne mutlu Tiirkiim diyene! 

CUnıhurlyet (olmaz)ı (olur) 
yaptı . 

• Tilrk ordusu dfü;mnnn diiş. 
rnun, !:ulha dosttur. 

• Tembe) adam, kötü vntan. 
dnc;tır. 

• Diin hu güniiınüze imreni. 
yor, buı:iin yarınımıza im. 

renecek 
• F~klnin sonu Sevr. ,.,..nlnln 

başı V>ıan. 
• Türk kadını! En bilvfik in. 

kılUncıvı en doğurdun. 
e Tlirk gibi lmv\•etli. 
• Tarihle yaşıtız, en ~Pnç 

millcti7.. 
• Halk içind~. halkla bera

hcT, halk kin ... 
• CUmhıırh•rt Halk Partisi. 

halkın parti i-'ir. 
• Vııtdn sulh. cihanda cıulh. 
• Tiirk, öğtin, çalış, &:i}nn. 
• Daima iyiye, gilzele, dol!. 

ruya. 
• Demir ai!lanmız hmfotla. 

rımt7.ı blribirlne hai'!lıvor. 
e Tilrk fnkıJilbiyle bizim ka. 

dar insanlık ta öğilnmelidlr. 

--------------~------------~~~--.) 

~TaRvimden 
~~\bır ~apran 

Kısa Bir Tarih Dersi 
- Baba, Cllmhurlyet ae d&o 

meldir? 
- Cümhurlyet efendiliktir ol

lwn. Eğer bu memlekette Cüm. 
hurlyet olmasaydı, m1llet hl\la 
bir &ilril mütereddi adamların ö. 
nilnde yerlere yatacak, onlann l
rnt niyetine boyuna peydahla
dıkları mn~a kadar çocuklara ea. 
nile, malile, bedenile kulluk, 
kalelik edecekti. 

- Ben onların ayaklnnna ka. 
panmaxdım. Onlara kul kile oL 
mazdım. 

- İşte sana hu fmftnt, h ye. 
kan Cümhuriyet verdi. Eğer bl. 
dm gibi o devirlerde yeti$se1-
din, çocukluğunda değil yaıılan. 
dığın zaman bile hövlc sövlive. 
mezdln. Bak oğlum, ·sana Cüm. 
huriycti anlatmak irin yetişü
~lm Uç devre ait birer fıkra ıöy. 
liycceğim: 

Ben ikinci Abdnlhamlıllıa za. 
mnnında yetiştim. Bir defa bile 
yiizünii görmek nnsip olmayan 
bu ndamtn bUtiin i teklerine b94 
eğmeye mecburduk; bu arzulara 
"iradei seniye,, dcrl"rdi. 

Rahmtli Doktor Besim Ömer. 
den dinlediğim şu nkayı saııa 
da anlataynn: 

"Bir gUn arkada lanmdan Te 

tanııımış doktorlardan Fe~'Zi Pa. 
şonrn hastalığını işiterek hatır 
&ormaya glttim. Birdenbire kapı 
nçıldı İçeriye esmer, u:r:un boy. 
lu, kesldn hnkı~h, cellat kılıklı 
biri girdi. Hastaya: 

- Ben padi~ahın Keyd bası
sıyım! Efondiıııizin selAmı var. 
Hastnlı[?mızı işitmiş. İrade bu. 
yurdular. Sixi dağlamaya ıel. 
dim! 

-Aman! 
- Amanı zamanı yok. (irade) 

var. 
Kc~·ci başı mnngnldn şişlerini 

nar gibi kıznrtıyordu. Tirli tiril 
titreyen Feyzi Paşaya Fransızca: 

- Dnyan. Yaptırma! Dedim. 
- Olmaz, irade var. 
Zavnlhyı soydular. Sırtına lap 

kırmızı şişleri ynpıştırarak ca.. 
zır cnr.ır '·akt11ar.,, 
işte oğlum buno mutlnkiyet der 

lcr. Sonrn l\'leşrutiyet l!An edh. 
di. Bnş1mızdn padişah olarak fteia 
ve u~ıl"iuz l>ir adnm vnrdı. MU.. 
tencffis bir kiitük gibi ~·aşu, o. 
landon bitenden haberi olmazdı. 
Uzu ınilddct kapalı kalmt$tır, bel 
ki açılır? Di •e memleketin bir 
çol- yerlerine götürdliler. Na mU. 
harck knilC'nıini nereye bastıysa 
dfü•mnn istilnsınn u!!rndı. 

Onun yerine gclcn esldslne de 
tnlımct okuttu. Şimdi, çok şükür 
k<'"rli krnı1imizin efovdisi olclnk. 

Cilmlıuriycti sev oğlum! Mem
leketi on yedi o;cne irinde on yedi 
ıısır ileriye götiiren, seni efendi 
olnrak \'etlc;tiren, sana ei::rilmeme. 
vi riii:r·tPn cn11dethde seninle 
gUlcn, fclfıkctinde seninle ağla· 
'\'nn bu idareyi bir baba gibi sev 
of!J.ım. 

Onun reMni ıı::rH\mlnrlı~n za. 
rnnn hi1 !(j kendi kendini salam. 
hyorsun! 

Takvimci 

Hastalıl· veren mikroplnr, fnsanm 
11{\cudline girdikten sonra marifetle
rini zehirleri vasıtasiyle gösterirler. 
Her hnstaldı: milı:robunun kendiılne 
mnh~us bir veya bir kaç tUrlQ zehiri 
vardır. Bu zehirler kan içerisine ci
rerck vahut sl.-lirlcrin uznnlufunca 
gideı ek yıı.yıhrlıır ve m kroplınn kal
dıktan yerlerden pek u:ı: kt11 bulunan 
nesiçlcr üterıne tesir ederler. 

MesclA tetanis mikrobu a-
ı.;ık buldul'U deriden girinee ileriye gi
demez, halbuki çıkardıtı zrhir ıinirlc. 
riu yolund•n tn beyne kadar gider vt 
ornda ~ fe:ta marifetlcr'ni rıösterir 
Bunun gib dif eri mikroba do boğaz-

ı da kaldıtı halde çr'kart1ığı ıehir lı:ana 
kansnrak biıtiln vficudü zehirler. 

Tetanos ve difteri hast:ılıklan mlk. 
roplarınm çıka d kları zchırler, mik
ı oplann kcrıililcrinden ayn olaralı: el 
de edilip tc hi~ hasta olmıyan tıay
v:ınlara $ırınıa ed"lincc mikroplarm 
Yaptlklan gıbı tesir ederler. 

Verem mikrobunun da ıehlrlerl 
vardır: Bu zehirlerin bir takımını çı. 
kıırır, bir takımını da çıkarmu, ım1ı:
robun kend viıcudündc kalı:r. Mikro. 
bun içındek• zehirler mikrop -mese
li 115 derece sıcaklıkta- telef olduk. 
tan sonra bıle gene mllesslr olarak 
kalırlar Fakat bu ı:ehlrlcrin tesiri 
mutlaka mikropların içinde bulunma
larına baflıdır En mUh mlerl tabii 
mikropların içindeki r.ehirdir.' ' 
Başka ~ kr?plum zehirleri mikrop. 

ların kcndılerı ır bi teııır ettikleri hal· 
de verem mikr"'bunun tiıbe idilin dc
':ilen zchiri, verem h"ııtalıfmd:ın sa. 
hm b•r hııyvann çok miktarda bılr 
Şurn~a edilse hic bir renalık yapmaz 
K r-ndıııı telef nlmuş mikrobun -m k
rop. lı:adavrumın dernek içinde~ 
zth ı hastalık yaptı~ı halde diri mik
roptan çıkarılan zhinn fena bir tesiri 
voktur. 

Fakat bu ıehlr, d:ıh:ı önceden ve
rem hastah(iına tutulmus bir insana 
-Yahut bir haJ'Vana- eırrnga edild ... 
vıı.klt le deiisir. o zaman ıı:t>hl.;n IR" 

d •....ı •. ŞI• 
rmga e ıldı51 verdı- ":ınııız•lrk hılı
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1----------------------------------------.1 Eğer Bugün Şanla Bir Orduya, Kudretli Bir Donanmaya, Kuvvetli Bir Hava 
l Filosuna Güvenmenin Gurur ve Emniyetini Duyabiliyorsak Buıııu Cümhuriyet 1 
1 Devrinde Yapılan SistemR, isabetli Gayretlerin Büyük Semeresine Borçluyuz! 1 
~~~:-.-:-:-:-:--:-:--~---------------·---------------------------------~-----8 iz İstiklA.l Harbini kazana.. va kuvvetlerimizi, Akdenizde 

bilmek Jçin, varımızı yrr hatınru her kuvvete saydıracak 
ğumuzu o kadar cömertçe harca. bir tekemmüle kavuşan deni? 
mıştık ki, Cümhuriyetl ilan etti. kuvvetlerimiz) de katarsan.ız, is. 
ğimiz gün, değil dünyanın, Bal. tıkbale, tuttuğu yolun nereye ~ı. 
kanların bile, en yorgun. en za- kaca~ını çok lyi gören bir mil! 
yıf ordusuna, en harap, en aciz let $(Urllru ile bakmamak için bir 
donanmasına, ve en zavallı, en tek ıehep bulamazsınız ... 
demode hava filosuna aahiptik... Ne mutlu bize ki, CUmhurtyettn 
Eğer bugün, hudutlanınızıu on yedinci yıl bayramını. ~önill-

1elcimetini, en hafiften tehdit lerirr..lzde böyle bir emniyet duy. 
eden en uzak bir tehlike karşı.. manın sevinciyle kutluluyoruz. 

IInda bile: ERer tçtmlz böyle bir emnı • 
.. _ Türkiye, tstfkllline el .O.. yctle tıka basa dolu olmasaydı, 

rillmez bir bütündür!" derken, dünvanın şu karışık hengarnesin 
içimizde şanlı bir orduya, kud. de, bayram yapacağımıza, en u-
retU bir donanmaya, kuvvetli bir fak bJr hadi.!e karşısında derhal 
hava filosuna güvenmenin gurur tehlike vehmine kapılan gafil 
ve emniyetini bulabillyorsak, bu- ve zayıf milletler ~lbl acı ac!. dü.

7 nu, Cümhuriyet devrinde yapı. fiintirdük. Şimdi onlar.' dunku 
lan ılstemli, isabetli, ve bnanlı ,Unürdük Halbuki bugün vak-
gayretlerin büyük semeresine tile azamJ derecede ihtiyatlı 
borçluyuz. davranmanın hu:ruru içindeyiz. 

Çünltil Türk mllleti, uyıf av. Ve bu huzur bize. bu kudrete ka 
huımarun büyük tehlikelerlnı, ta. VU'1Jlak için katlandıktmız biltün 
rihiııin bilaistisna her aafhasın- uıhmetleri, bütün fedakArhkları 
dın ziyade Cümhuriyet devrinde bütiin Yorgunlu.klan unutturU-
idrak. ettL yor. 

Kazanılanı muhafaza etmenin, Çünkü Tilrk milleti, tarlhbıiıı kazantlUlktan müşkill bir marifet 
bütün tccrilbclerinden, her ıta• oldu~ Yeni bir iddia de~ildir. mandan r.iyade Cümhuriyet dev. 
rinde müstefit oldu. Ve bu saye.. 
dedir kJ buglin biz, azametine, 
billiıtisna her düşmanın ürke ür. 
Jce baktığı büyük ve kendisine 
hürmet ettirmesini çok iyi bilen 
bir kudret halindeyiz. 

Zengin fakat gafil Fransa bDe, 
ordutunu gra tüfeklerile allAh· 
landırmııken, biz, kara, deniz ve 
baw kuvvetlerimizi, yeryüzünün 
en modern teçhizatına kavu~tur. 
mair için, hiç bir fedakarlıktan 
çekinmedik. Fakat bu neticeyi al
mak için katlandığımız büyük ve 
devamlı fedakarlıklann semere. 
ılnl bugün ne derin bir emniyet 
ve huzur duyarak tattığımızı g?
renler, Cümhurlyet devletinın 
ileriyi çok iyi gören aydınlık şuu.. 
nına karşı. takdirle karışık bir 
gıpta duymaktan kendilerini ala. 
mazlar. 

BugQnkQ T<ll"k orduaıı, Bat. 
kan mtlletlerinin orduları 

ile kablU mukayt'se de~ildir. Ve 
biz, Lu muk,yese:vt. kendi ordu. 
muz!a. biıvük miltefü•rin ordula
rı arasında yaptığımız zaman da. 
hl. alınacak neticeden iftih~r .d?
yacak mevkideyiz. Kudretımızın 
bu seviyeye yükselişini d~. şim
di or aekizinci ya~a basmasını 
allnşladıkımız Cümhurlyet idnre. 
sine borçluyuz: Bize, kazandı~ 
ınız cesitli zaferlerden hfc birL 

TUrk topraklarında Türk ıulannda, TUrk &öklerlnde Türk Bayra~ .. 
sinin aarhoşlu~una kapılmadan, t~rbJye edilmemiş, ve bunun için 
yayılıp gevşemeden çalışmak şu. dır ki, bugünkü kadar imanlı ol. 
urunu o verdl mamıştır. 

lurk ordu.ru: tarihinin hl~ b~r Buna, on 1'!<!1 J11 tçlnde, tay. 
devrinde, bugünkil kadar büyu. va'relerinln, ve pllotlannın sayı. 
memiş, bu derece iyi teçhiz ve sı her gün biraz artmış olan ha. 

inandılar, dövii~tilte-r. kazandılar . .: 

Hakikaten muvaffak aayılabt. 
lceek olanlar ise, bu iki marl!eti 
de ayni zamanda gösterebilenler. 
dir. 

Bb:, 90n on yedt yıl içinde, bu 
fki büyük rnarlteti de gösterdi~. 
mizi iddia edersek, tevazudan ay 
nlmadı~tnnzdan. ve mübalA~ıı 
ya sapmadı~unudan emin olun. 
ıun: 

ÇünltQ bl:ı, icabında lsbat ede. 
miycce~ hiç blr iddiada bulun. 
mıyacak kadar izzeti nefsi füıtün 
.ıururu üstün bir milletin çocuk: 
lanyız. Eğer mutlaka şüphe duy. 
mak isteyenler varsa, bugün 
Tiirk yatanının her ~ehrlnde res_ 
migeçıt yapacak olan kahraman 
orduyu seyretsinler: 

Onlar, ne Viyana kap11nnnl 
davandıklan, ne de Canakkale 
ha~ikasmı varattıklan zaman. bu 
~iinkü kadar iyi haZTrlanmış. bu 
~linkü kadar iyi silahlanmış de. 
~ildiler. 

Bu emniyettedir ki şimdi bu 
bayrarru huzur ve gurur du
vıırak tesit etmemizi mümkün 
kılan Türk hava. ka~a ve deni., 
kuvvetlerine h itap edıyoruz: 

" - Şerefli tarihi, şerefli ı:a. 
ferleri. ve şeerfil milleti kada' 
hüyük ordu: 

Kendin kadar büyük bayramın 
kutlu olsun! 

!9 10 • 940 

Haro Yılı 

Türkiye Ek 
Ağır Tazy· 

• 
ı 

ere 
Mukav E ti 

Demiryolları ile Son Bir Se11I 

Zarfında 23.402.134 Yolcu Nakıetfl 
sımn inşaatına devam ol 
tadır. ~ 

Eskisehirde btr tic11r1 
1
11 

ban insA cdilmistir Saın-4t 
inscıatı devnm etmektedit·~ 
rlarpns& llE><'it körıni"fı d' 
ilerilrmPktedir Eskise~t~&' 
-lerrı bir yatılı okul vuc 
tir·lmistir f ~ 

flu sen( faa liycti de b!i ~ 
ıwmflar kavdetmektcdlr:.11~ hü·üt kövlere her on !!11.,.·, ,~,,-.. 
o:iivari nosta memurları 
. ..,"ktrnir 
TEIEFON ~l~Rt V 

Bütün vıl~vet merl<"'r,ıı 
ıelı>fonla Ankarava bal!' 
ciıı 5 S(mrı ik bir nroı.:rrııı11 
lanmı~ ve bunun tatbikiııtl1' 
'Tlistir Ru mPsai nvni r.e~f 
ehırler arası ve vtlAvıotll' 

hir dP.hih konusmalarıJ11 

-iaf <>tm<>lctedir. ,_1. 
Sor. bir sene T.arlındıı fi 

"fa ven· P T. T. bln3~1rı1 ~ 
<>tına d!>vam olunmus. ı:-111 
P. T T. binası inc:11atı 1.,;< 
lunmuş Canknva F.-.kfc" 'f 
hkesir ve Artvinde P 'f ı 
larınır iıısaatına da bac·, 
hr Yeşllkövdeki telsiz 11 

tı:ısvonu h;tmel· ~~~-~,.1: .. 
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Tilrk umlnln meydalla getirdiği bu fa~l'ikalar, milletleşme ~uurunun o tczalıUrüdür ki, milletin 

Cttnıııurljıet, Büyük Tilrk s •ı D yalnız istiklali için deiil, fakıtt lstikbaH için de bir teminattır .• 

~~A:~ab~~~~~~e~~ anayı esme avamız 
~ \>e ekonomide kurduğu 
ıaına temel taıp olmustur. 

b, Yalnız hukuki olarak 
0,!akat ayni zamanda ideolo. 
'lltak da tamamlanmak ve 
~t olmak için, cemiyetin ve 

hayatın telakkisinde bir 
f\Jurun hak:inı olması la. 

l3u yeni şuur, milletin 
at\>arlığına, kendi iktidarına 
~t'ak, bu inan ile, modern 
l~ 1 kurması idi. 

kiYenin hayatına baştan 
\>)epyeni bir şekil ve muh

~l e:.ecek olan politik ve küL 
t bu tün prensipler ve ideo. 

re \'e o hayatı fiilen de de. 
ll büyük hareketler, cemi
"e devletin bu yeni tela.k. 
en doğmuştur. Bu şuur, 

Cumhuriyet, lnkılibın 
Ekonomide Kurd ğu 
Nizamın Temel Taşıdır 

Yazan: Nurullah Esat SümP.r 
· \>cemiyette inkilabın ikli. 
~ e zeminini hazırlamış bu. 
~cor~u. Fnkat bu manevi ha. 

h1rl'kte. inkılnp. nesillere 

·---_:,~ 
Al'~,.~ 
' C 1 ~~fi "t ... ~u il 

1 ı~· l 

~l ederek payidar olmak ve 
tJıj'a, kendini, kuvvetli ve i. 
~ 1 .tanıtmak ve kabul ettir. 
~ ;•rı önce iç bünyesini kur
!ı l:ı aıJfesinde idi: Bınaena.. 
~ırı Şacı idi. 

t 'iltca dış dünyanın tazyik
o} dayanmaktan gücü tüken. 
~rı lmparatorlu,ğun devret 
\> • hayat memhaları kuru· 

1, ,/ lnüdafaa imkiı~lan yık.ıL 
lıı'it~ık ve harap bır yurt ıdJ 

• • • 

1«tbın dinamik vasfına ve 
'tt't.ıt bir dünya olarak, tas.. 
t b :Yeniden ihya bekliyordu. 
a11 U yurt, anayurt, her ~Y· 
, Ce, hattl ihya edilmezden 

Tiirldyeıı!n büyük istikbali, endUstrilepnı, TUrklyenin refahlı ve emniyetli istikbalidir.; 

~hafaza ve müdafaa e-
naenalevh milU ekonominin mu- Fakat milli endüstriyi kur-
vazenesini, yani anayurdun eko- Refahlı, Emniyetli makla Türkiye, yalnız dünya pa 

't~ -~~~d~ill~~~~~ k:~ nomik birl iğini ve bütünlüğünü zarlarmdıın, zaman zaman, alıcı 

•a etmek bakımından, bir 
~ ilbi ortaya koydujtu eser, 

l ceng!verlik destanlan 
Olan ataların ananesını 

~ Cümhuriyet ordusudur. 

kurmak lazımdı: Cümhuriyetin 1 b ( Ş bulamıyan Türk ham maddeleri. 
büyük diğer bir eseri, demiryoL stik a İn arh nin ve Türk toprak m:ıhsullerL 
lan ve münakale sistemi, işti:!, a. n1n alıcısı ve işleyicisi olarak bir 
nayurdu ekonomik bir vahdet "İdeaTYerlmizin ve vatana kar. endüstri kurmuş almıyor. Bu en. 
olarak kurmanın bir şartı ve ica- "şı ödemeğe çalıştığımız borç. düstri. ayni zamanda, harp halln
bı olarak vücut buldu. On beş "]arın biri de Tiirkiye'yl en- de sınırlar kapandığı ve dünya i. 
yıl içinde Türkiyenin dört huca- "düstrileştirmektlr. Memleke. le temaslar kesildiği andan iti. 
ğını birbirine bağlamış olan de. "tin refahlı ve emniyetli istik- bareL dt hem memleket:n eko. 
miryollar, hem milli ekonominin ''bali için bunu şart tııtuvo. nomik istikrarı, hem de müdafaa 

~t Cümhurlyet, milletin 
~•ddt mevcudiyet şart. 
hni onun ekonomisini 

~n ~trneyt de, tıpkı anayur
dafaası davası gibi, ihmal 

. ı bir va.zile olarak ele al. 

hem de milli müdafaanın şah da. ruz.,. İNÖNO. sı bakımından hayati şartları te. 
marlarını teşkil etmektedir. 1 - llkt~n 1936. min etmiş oluyor. 

~ R~ asrın başlarmda, 
~~ tlara cesit çeşit nefis ve 
~ &anayi mamftllerl gönde 
'- trıenııeket, mücbi~ bir ta-
~lann tazyiki altında, L 

endüstrisinin akınına 
~ \'e İmparatorluk, batı 
ti hıiıı bir aÇ'lk pazan ha. 

b\ l'trıi~. İmparatorluğun 
~ ı.r halbıe girmesi ise, el 
lı~'-rayiW.n harabist ile ne. 
~ 've onu sadece ziraatçı 

trıaddeci bir devlet ma
'<>kınuştur. Fakat tek. 

- ,,...,.., -

Ancak, tam bir istısadt istik. 
18.l tahakkuk etmedikçe, 

milli istiklal de emniyet içine a
lınmış olmuyordu. Müstakil ol. 
mak şiarının bu geniş ve realist 
telakkisi ile Türkiyeyi tam te. 
şekküllü bir iktısadi vahdet, bir 
cüzütam haline getirmek zarure
ti, inkılabı, yeni ve büyük bir 
tariht karara sevketmiştir. Bu 
tarihi karar, imparatorluktan bir 
yan sömürge heyetile yeni dev
lete intikal eden anayuttan, koz.. 
mopollt panayır nizan:ıını .tasfi. 

· ye ederek, politik ist.?clalın ~e 
' bir müeyyidesi olmak uzere, mıL 

>-beıı lrlk iraat te 1t endfü:tr'yi kurmak kara_ndı:. 
~ll•tcıal, anıdp zi_...:.1 Milli er.düstrileşme harekeh, mıl 
"' "' tın a ver ıW!lu.ı.e~ h .. .. i.. büiİıt.ı t i tın letleşme ~uurunun o teza uru-
illtı ıı et?nştr. para- d" ki ·ıı t ' lnız istiklali 

b~meğinl bile yabancı . u1r d. ':r.!I'1 f~ı~ ;Y~kbali için de 
eklemesinin manası, 1~ n e~ı • a 15 

~Zin deltil korkunçtur. bir temınattır. 
~ Oluyor ki ~atte de bir Türkiyenin endüstrileşmesi, 
~ "e inkııa'p hayati bir za Türk ekonomisinin ortaklaşması 

Birinci 5 Y llhk 

Programa 

Dahil Fabrikalar 
ı Balorklly Bez fabrikan 
2: Kayseri Bez fabrikası 
3, Ereğli Bez fabrikası 
-i. Malatya Bez fabrikası 
5 Nazilli Basma fabrikası 
6° Bursa Merinos fabrikası 
7. Gemlik Sun'! ipek fabrikası s: İzmit KA4ıt ve Karton fab-

rikaları 

9 İzmit Sellilloz tabrikalan 
10: Karabük Demir ve Çelik fab

rikaları (Boru fabrikası da
hli). 

11, Ergani Bakır izabe tesisatı 
12, 5amikok: fabrikası 
13. Ş'fe ve cam fabrlka!!l 
14. Şeker fabrikaları (Eskişehir 

ve Turhal) 
15. KP-çJborlu kükürt fabrikası 
16. İspaorta GU!yağı fabrikası 
17. Sivas Çimento fabrikası 
18. Asit Sülfürik ve Süpertosfat 

fabrikaları 

19. Klor ve Sudk:osUk fabrikalan r ltndedir "İki misli mah- ve cihan ekonomisine kapılarını 
"~18t'ı u~ b~şlayan bu har?- kapam~ı gi~.i ~ir d~şü~cen:n 
l~lap, ziraatte verimın mahsulu degıldır:. Turkıyen_ ~ ilk hedefidir. Tekstil fabrikaları, 

lih llt neticelendirecek olan endüstrile~esi, Turk ekonomısı Türk pamuğunu ve Türk yapa~ı
dtlll'et lnkılB.bıdır ki, ayni nln kemalle~mesi, otono1!1l~şma. sını işlemekted ir: Türk ağır en. 
~la ~kniği ziraatin emrine sıdır ki, aynı znmanda mıllı .ek~- du-strls·ı·. Türk cevherini asillcstL 

' e ta ı kt nominin organik ahenk ve ımtı. . .. .. · 
t marn anaca ır. . kt ..J' • :1\".lr rivor: Selh.iloz sanavıı Turk or. 

ll'ıilU ekonomi muvaze zacını tesıs etme enır. .. ı• ı . ah ıı · .. k • 
l!dıı_ 'inkıl.b - ham madd~lerin milli emekle 1 manlarının m su erını ıyme~ 
• ~çe, zlraatte a ın ' ı dir kt' 
" · • • · .. · ~ , - kıymetlendirilmesi, bu hareketin en ece ır. 

• • 

Günün yirmi dört saatinde 
durmadan çalışan hangi 

endüstri subesi alınırsa alınsın. 
~örülecektir ki. bu fasılasız ça. 
hşmada memleketin havatı ba
kımından. c;dden, hayati bir ma
na vardır. Endüstriden mahrum 
TfrrkiyPnin biiyük harpteki ıztı. 
rabını hatırlamak. gene Türk en. 
düstrisinin hizmetini ölcmek ıc;ın 
k5.fidir. Bir pamuk ve yün ipl: ğı 
darlığının, bir sun'i ipek yoklu. 
/tunun memlekette binlerce el 
tezRahının ve trikotaicılığnı ata
lete düşmesini. bunun ise binler. 
ce ve hatta belki yüz binlerce va. 
tandaşın hayat imkanlarını daral 

tacağını düşünmek, milli endfü;_ 
trinin millet hayatında oynadığı 
rolün nezaketini anlamak demek 
olur. Diinvanın bü:vük ıztırabına 
rağmen ı:-ekerl , patiska}'l, bllmıa
yı ve yünlüvü takyitsiz bulmak
ta devam eden bir memleket o. 
larak övünmekte haklıyız. 

Bütün bunlarla beraber endüs 
trileşme hareketi, Türk vatan.. 
daşma g~niş bir çalışma ve ka
zanm .. !'ahası açmakta ve onun 
refahının ru-tmasına imknn ver. 
mektcdir ki, bunun manası, bir 
çok mllıt davalan şümulü içine 
Abr: Be!ahaa aıtma&ı, hallwl a. 

hm kabiliyetinin artmasını, ha. ı-- -
yat standardının yükselmesini, I D l F b -~ l 
evlenmelerin ~o'?almasını nüfu- ev et a r 7 ~a arı 
sun ve onunla birl'kte miİli kud. & "" 
retin artmasını tevlit edecektir. 
Bu bin birine müessir neticeler 
yine, fakat bu defa bir kül halin_ 
de, milli ekonomi potansının bü. I 
yümesini icap ettirecektir. 

Milli endüstrileşme, hedefleri 
Ö!lccden tayin edilmis bir dava
dır ki, cümhurivet onu inkılabın 
ideolojisi İ('ine ~lmış ve 1933 ten 
beri bir takım devlet planlan ile 

lstilısallltında 
Görülen Artış 

tahakkuk sahasına sevketmıştir. 1 ' 
Devletin bu işi kendi vazifeleri Cümhuriyet daresi, Cihan Harbine Rağmen, 
arasında p;örme~i. büyük bir mlL 
li endüstrinin, hususi sermaye. 
!erle, matlıip olan süratte, tahak
kuk ettirilebilmesindPki müskü. 
lattan doğmuştur. Planların za. 
nıan!a muka ·yet olmalannın ma 
nnsı, bu davanın tahakkukunda. 
ki is~betll isticalin mantığını da 
izah etmektedir. Birinci beş se
ne} 'k planın tatbiki. onun dısın
da, fakat ona müvazi o1arak in. 

ki :ıf eden şeker endüstrlsi ve 
müteakip pro~ramlar hep ayni 
kar:ınn icaplarıdır. 

pı)irinci plim ile şeker endüs
U tristne v e dağ sanayiine 

devletir. ve m illi bankabnn koy 
dukları sermaye 130 milyon lira 
radde5inde bir rakamla ifade e. 
dilmekted:r. Buna mukabil yal
nız birinci beş senelik plan mu. 
cibince kurulmus olan f abrikala
rm ve şeker endüstrisinin bir se 
nelik imalatı 7~ milyon lira f'la. 
rak hesaplanmaktadır. Son rt ne. 
lerin ithalat vasatilerile bir mu
kayese. m:lli endüstrinin dünva 
ile teması kesilmiş olan m illi 
n:ı .. ara hizmetinin savam dikkat 
ölçiisiinil ve manasını an hm ak 
;cin kôf;d:r. Bugün milli fabri 
kalarm makineleri başında, tıp. 
kı vatan hudutlarını bekliyen 
erlı•rin dikkati ve heyecanı ile 
binlerct: Türk vatanda5ı, milli 
h:watın daimivet ve istikrarının 
bekçisi olarak nöbet beklemekte, 
bu yeni kiiltürün verd:~i c:uur ve 
emnivetle büvük Türk istikbalini 
hazırlam;:ı1'tarlır. Türkivenin bü. 
vük istikbali. endi.istrilesmi~ 
Tü•·kiyr>nin refahlı ve emniyetli 
istikbalidir. 

- E 
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_ ımı ı ı ı• •-ı-1 

Soldan ••hı 1 - D!lrtk6 ... llunıııın 
kırkta blri 2 - BerabCT - aanm .. k. a - ltr· 
ittir delil 4 - Bir hayva11. $ - him arka· 
daıı • aevdL • - Erkek • aıfat papan bir 
ek. 7 - Bir hayvan. 1 - Bir ıı.avumua • 
eksilt deliL 9 - istikbal 

Yıılıardan aıafıı l - Blr baflama edatı • 
nota - kabile. 2 - Bir erkek laaıl • !cinde. 
ı - Nota • bir bay.,.,._ 4 - Alındadır • 
luret. S - Iri ifna • bir baflama ~datı. 7 -
Kalll - J'tmekle beraber J'tnlr. 1 - Sır • bir 
lıar<t ıamirL 9 - Uhra • blr renk • fakaL 

E·nelld bulmaca • Soldan ufı: 1 - Tcs· 
da. S - A• - ıu. • - Kat - r.r. 7 - An -
tere. 2 - Ati • bet- J - J.(Qnrevt. 4 - Ve • 
re. 1 - Le • re. 9 - Ta,.,.are. 

~........-~~ 
Tan•areal. tanrueclıl bol •e ku•vetll olmı· 

,..,. mill~tleri" h&J'•tını er~ec tehttke ura· 
cııkttr, Tehlike,.! !inlemek için Ha ... lrunımu· 
na J'&rd•m edinb. 

Sanayi ve Madenciliğimizi inkişaf Seyrinde 

Devam Ettirmiye Muvaffak Olmuştur 
Türkiye büyük bir dünya sarsıntısına ilk defa olarak müstakil 

bir milli iktısadiyat, yani milli menfaatlere göre kurulmuş ve ayar
lanmış bir milli sancıyi, milli madencilik ve bunun icabı olan diğer 
milli teşkilatlarla dahil olmaktadır. İktısat Vekaleti, son cihan buh. 
ranı başlıyalıberi fevkalade sartlnra rağmen sanayi ve madenciliği. 
mizi inkişaf seyrinde devam ettirmiye muvaffak olmuş ve bunda 
ümit ve cesaret verici neticeler alınmıştır. De\•let fabrikaları istih. 
salatını tesbit eden şu rakamlara göz atmak bu hususta bir fikir 
vermiye kafidir: 

Seneler 
1936 
1937 
1938 
1939 

Seneler 

1936 
1937 
1938 
1939 

Seneler 

1937 
1938 
1939 

Seneler 

1937 
1938 
1939 

Seneler 

1938 
193S 

Bakırköy Bez Fabrikasının Faaliyeti 
lşçi adedi 

734 
724 

1 030 
1.173 

İmalat mil·tan (Metre) 
5 .376.568 
5 .696.430 
6.443.466 
8.133.775 

Kayseri Bez Fabrikasımn Faaliyeti 

İmnlfit miktarı 
İşçi adedi Bez Piyasa iplili 

(Metre) (Kilo) 
2.896 18.353.576 37 .746 
2.301 20.224.947 103.045 
2 .475 19.238.555 674.085 
2.631 20.469.627 506.671 

Ereğli BC'L Fabrikasının Faaliyeti 
İşçi adedi 

1.000 
1.239 
1.760 

İmalat miktarı 
Bez (Metre) Piyasa ipliği (Kilo\ 

638.746 216.699 
2.454.414 3i6.444 
2.898.844 416.5'12 

Nazilli Basma Fabrikasının Faaliyeti 

İmaltıt miktarı 
İşçi aded! Basma (Metre) Piyasa iplil! 

(Kilo) 
1.400 117.064 4 .077 
1.568 8.267.564 145.397 
2.225 13.427.025 407.455 

Bursa l\lerinos Fabrikasının Faaliyeti 
İşçi adedi Merinos ipliği imalatı 

(Kilo) 
1.489 547.991 
1.973 1.392.360 

Birinci İzmit Kabrıt Fabrikasının Faaliyeti 
Seneler 

1936 
1937 
1938 
1939 

İşçi adedi 

394 
559 
646 
838 

Kağıt ve karton imalatı 
(Kilo) 

2.491.320 
9.654.986 
8.946.792 
8.434.588 

Gemlik Sunğipek Fabrikasının Faaliyeti 
Seneler İşçi adedi Sungipek ipliği imalatı 

(Kllı•) 
1938 401 134.249 
1939 342 243.398 
Diğer kimya sanayi ünitelerlm tz o1an f zmit klor ve Sutkostlk; 

Karabük süper fosfat ve asid sülfürik fabrikaları kaolin fabrika• 
inşa edlJmekte, Sıvas çimento fabrikası kurulmakta ve bir reçine 
fabrikasınm esası tetkik olunmakta, Şamot (ateş tuğlası) fabli. 
kası inşa hazırlıklarına devam edilmektedir. 

Demir ve Çelik Fabrikalanm.u. 
Sümerbank müesseselerinin yukarıda gösterilen istihsal inkişafı 

bilhassa 1940 yılı içinde çok büyük bir hız almış ve bu hızla de
vam etmekte bulunmuştur. 

Bu arada iktrsadi kalelerimiz araSinda yer alan ve 1939 Eylö
lünde ocakları yanarak demir is tıhsai işine girişmiş olan Kan. 
bük demir ve çelik fabrikalarımızı en başta işaret etmek lfizım
dır. Asrımızın kudretini sırtında taşıyan ve asrımızın linamizmini 
temsil eden demir ve çelik sanayiinin artık Türki;rede de bir 
merkezi doğmuttur. 

- . .. . 
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' ' l ___ ı_·v _________ G _____ ,J 

Y ıkadığı çamaşırlıtrımı g~ 
tireL yaşlı kadına soru. 

.. _ Teyze_ Senin tanıdığın 

dınlar arasında bir kaç §ehli 
aaı da var mı?" 
Ona bu suali ao~mun sebe. 
, bugün teslt ettiğimiz Cüm.. 
rlyeti de, bir kaç g:in evvel sa 
ıru aürdüğümiız kurtulu~ bay. 
mı da, rahatımızı, şere!imi. 

haysiyetimizi ve varlığımızı 
kendilerine borçlu bulundu. 
uz ölülerin analarından biç 

.ğllse bir kaçını arayıp bulmak. 
ılann ne halde olduklarım 
,rmek, ne duyduklarını, ne dil.. 

-'-lcrinJ ıınlamak ihtiyacıy. 

A 

~aamJm Bu Haftr -~ı~ 

İ Sinemadc 
rnrır art!stlmnln en bQ;rilk \ 

etı gQı.el ftllmlert 

~e vP.t Kurban 
ı:ıae rollerde: 

ERTUÔRUL MUHSİN - . 
CAHtn 

LUCTEN RARU'un 

Bayram 

Gökleri delen zafer Abideleri gibi semaya 
yükselen kale 

T 0 R K Ç E 

GARY COOPf:ll 
RAY M1LLAND - ROBERT PRESTON'un $ah eseri 

Bugün Sineması a 
MUhlm Ube: En ıon dQnya haberleri: Akdeııh muharebesi l'ilrkçc PAV 
MUNT ]URNAL'da 

SEANSLAR: Z.SO - 4.SO - 6.SO - O da 
Ruır{ln 'atıt 1 ı'lr tCJU'.ilAth matine 'l't'l • 4!1~95 

Şerefine Fevk e Prog am 

Y annki Çarşambadan İtibaren 
1 <G3s nı1an) Filmini gö!ıede bırakarı n c;erıiizeıt filmlerinde yeni btr fnkdlp 

bir muvaffakıyetle en bllytlk yıldulan tI 1~nllecelr ı:nuvaffalcı1etle ,aratmıı o\tır
f 

L YUSUF VEHB t - f VAR.N"ER BAKSTER,in 
L E Y L A M U R A D ' yarattığı 
tarafından yaratılmış L 

1 1 

BUGÜN 

L YL -
y VE 

Senenin en bUyfi]r muvaffnkıyetl 

• 
ı e 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

1 
• 1 • 

SıııcmaJannda 
Birden 

Filmin Harlkutlı!e Tilrlr Musikıııni taP:,. 

M•=n'un mlnl•rm• •Ovl"li i 0STAD SADRTTIN KAYNAK 

,. 

LeylS'nrn ıarlnlarını ıöy!e')'d 

" R 
>1KKAT: Bayram mfinaıebetlyle BurUn" 7VID _. 
at 12 de Tcnzllfttlı ı:natfneler •ardır. 

Seanslar t2 - 1 - 4: 5 - 6.30 Ye O c!m 
mJ:iimE?::l2':!:!1!1E!::::rJlm;::x:~m'!a~~9211E•milli3El!~ilElllllm2ic:J~::?!:E:=m:zc~~ 
C;;::Q;::aı;;::.::;a;:;;ıc:;:i;Iil~m,!!!la; '\ ~.Pla:!il l/a.kalanıı titrettıtı- Canavarlarm Korkunç ırakalan.., 
lstanbuJ'un Avrupndfl dfthl ınıaıı 

1 
u bulunur en güzel sineması olar> 

A ı 
Sinemasının en giiıcJ 

Programı: 

Cümhuriyet 
Bayramı 
er fi e 

BugOnden itibaren 

CORİN1'1E LUCUAİRE 
vıı: 

J ean PU!rre A umnnt 
ın mfsllslı bir aan'at bedlası: 

ÖLÜ CEYE 
KA AR 

Aynca: 
DOnyıınm unutubnaz en btı;y11k 

operasını bir defa daha dinle· 
mek için 

l\IADAM BUrr...T'""rEI ...... t 
FLAY 

~~-Bu Gece ___ , 

eyo .. lunda 

1 

Ba~ Rollerde· Dalma en mllthl• Rolleri ovnayaıı 

BOR 1 S KARLOF 
flmıJI~ kadar çevlrdi~ı filmlerin en mllthlşl v~ en hcYttıınhtl 

y 1 

-...11 C::inemasında 
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ir Yı ın Tarihi 

İni'lntı, DQy{lk 
Medlsinln açılışında, Larihl 

söyl mtş: "Büyilk M< clis 
l mlllctf emin olabilir ki, 

et ordJI n, emir ııldıkla-
vazlfelcrlni hakkile ifn 

erdir. Bugün olduı'!u gibi 
da memleketimizi hnrp mın
har!clnde bı.rakmnyı, emnl
l::ıahhOllerlmlzl lhltıl ctme
tile, m.lletuniLc karşı va

hı ol:ırak cidden arzu cdl
dem ıştir. 
t Vck!lJ Cezmi Ercin. nı

tı dolayısfle istila etmiş, ye
~ Topçuoğlu tayin edil-

~ ile yapılan matı ve fk
lıı.Jaşmanın tefcrrünlını te.9-

Numnn Mcn<'mencloğlu
~~~ndcld bcyetlmh Lon
"'ll'eket etm istir. 

da ilk z lzele olm~. «e
tahada tahribat keydedil
bir kaç vat.anda,pnıız m-

mı: mebuı namzetleri 
~ neUcede 12 nam1.etten 

erlyet kar.nnnrak mıllet 

aza olmuşlardır. 

C!NUEVVEL 

hanammn tek elden t
~ra.rlnşmış ve btbikat için 

ra başlanmıştır. 
Se!tmlı., yurt dahilinde btr 

\ çıkını$ ve bu arada Erzu
gttm iştir. 
U Refık Saydam, Tasar

mnnascbeUle royledı~ 
"TOrk milleti dosUuklan
, açık kalple kendi mllll 

dahilinde çalışmak az
. Bu blrllttl, bu sükQnu ve 

J:?ıa azmini bozmnk istcyen
rıızıe bakmaz!,, demiştir, 
l'tna.k tıllebJ Tuz yolu ne 

cldcrken kayallU'8 çar-
l>arçalanmıı ve 22 ~ilik 
boğulmuştur, 
Erzincan zelı:elesi TUlrna 
Cenlı titr s<ıhn harabeye 
gibi on binlerce vaıandq 
Ur, 
leonınma kanunu Meclise 
!'.lm~ hOktlınet lhtikfınn ö

l.\ ek için yeni tedbirler al-
~lamıştır. 

'f.:NUSANJ 

~nha t!ne çıkmıı olan Mll
f~Ilıkete uğrayan En:lncan 

'°llbn4ı, zchelr.dcn kurtulnn-
tıuşmuş, bu mOnnsebcile 

lutnben bir beyanname n~
ıcıxcıeden mülcvclllt mad
ıı ı:nümkfrn olan ııüraUe te
~Jlni blldlrmişllr. 
Ve Adapazarı hovallsinde 
~ ıa~ı,. bu ııcyltıp neU
~zden 1ıula vaUındaşımız 

~. Dicle de taştığı gfbt efd
bnurlar y{lzOnden İzmlrln 
kwmıannı sular ~ 

- Frnna - t~ten a-
iktumdJ anlaşmalar Pnrls
~llmJştir. Bu anlaşmaya 
ltiyeden mal mübayaası 

ltU!yon lsterllnllk bir kredi 

l'9 Velt1J1 Santcoğlu Bal-
71 Lo.Plantw için Belgra-

L t!canrt heyeti !Ik temn
.~I~ incir ve QzO.m mO
lçbı Ankarada bir muka
~.mıştır. 

? • 
temediğinl anlatmıştır, 

Bıılk:an güreşlerinde takımımız 
ş.1mpıyon olmuş, zeytinyağı ihracı 
menedılmiş, şe!ter !lytıllarına 10 
kuruş zam yapılmıştır. 
Çataloğzında bllyük elektrik S<ln

trnlirun tnşasına başl~nını;;, memle
kctlınlzln bazı mıntakalarında fecri 
şimali glkuldüğil için Amerika ile 
telgraf muhaberesi 5 saat durmuş
tur. Ccner:ıl Dr. Besim Ömer ve
fat etmiştir, 

NiSAN 

General Naci Tınaz Milli Müda
tna vckfıleunden istila etmış, yeri
ne Satfet Arıkan getlrflml~tir. 

Arda ve Tunca nehirleri taşarak 
bir kısım evleri ıru basmış, Yozgat 
ta yeniden zelzeleler kaydedilmiş 
ve 5 k6y banıp olmuştur. 

Eslu Kocaeli mebusu Sırn Bel
lioğlu tevkif edilerek werl mah
keme;re verilmiştir, 

.lJJAYIS 

Gc:1el Xurmay Bnşkanımız Ma
rcş.11 Fevzi Çakmak, Toros ekspre
si ile ve yanında bir aııkeri heyet 
olduğu halde Bc.ruta ıhm!J ve 14 
Mayısta Ank:araya dörunüıtür. Ge
nel Kurmay İkinci Başkanı Orge
neral Asım Gnndüz de bir aakcrl 
heyeUe Bcruta gitmiştir, 

HAZiRAN 

Damga resmi ne nakliye, fstlh
lfık ve kazanç vcrg1lcrıne yapılan 
zamların tatbikine gcçllm!ş, Mcr
.sine vapur ıeferlerinin muvakka
ten tatiline ltlzum ıörülmn:tür. 

Gene bu ay içinde yaz saatinin 
tathiklnt. başlanmış, Bilyilk Ada 
iskele civarındn çıkan bir yauiında 
11 evle 9 dükkfın yannıı~tır. 

TE1'11'1UZ 

İstanbulda 30 ııcrıedenberl 1Ik de
ta bir hortum hadisesi olmuştur. 
Hortumun geçtiği istikamette bir 
kaç ağ~ sökülm~ ve bir bJnanm 
çatıSl uçmuştur. 

D. N. B, Ajansı TOrlt - Sovyet 
milnasebellerl hakkında uydurma 
vesikalar neşret.mı;,tlr. Başvekil 
mecliste izahat vererek bu vesika
ların tamamllc ru;ılsız olduğunu an
lntmış, Fransız sefiri de kendisine 
atfedilen mcktuplann asıllarını neş 
retm!!Jtlr. Millet Mccllsl, hükOmetin 
siyasetin! 375 reyle tasvip etmı, ve 
itimadını bildirmiııtlr. 

Yenlşchirden Konyaya lldnd hlr 
tren hnttı inşası karnrla:mış, Milli 
müdafaa bOtçcsine yeniden 64 mil
yon 015,534 liralık tahsisat il~vesJ 
kabul olunmuştur. 

Yeniden zelzeleler olmuş, Akdnğ 
madeninde 12 köy hanıp olduğu 
gibi Yozgatta da zelzeleden 250 ki
p ınroüştür, 

AGUSTOS 

İstanbul - Bağdat - Basnı yolu 
lle nakliyat Jçln Irak hilkCımetne 
müzakerelere ba~lanmış, sınat ma
muller !cin Anadoluda Yeni satı, 
pazarları açılması knrarlaşmıştır. 

Jstnbulda 90 binden fazla sığı
:nak yapılmı~ gençlik kulilplerl ku
rulduğu gibi lstanbulda 11,348 genç 
bu teşekküllere Juıydedilıniştlr. 

EYLÜL 

Ycşflırmak haTttsmda Aptal !t"

mağırun mecrası det!şt.lrUmlş, bQ
y{lk bir araz! su istilfısından )turla
nlzı,ışbr, 

Ziraat: 

uhran 
Karşısında 

Köylü 
Hıırp başladığı zaman, Türk köylü
sQ de sapana sarılarak !nzla mahsul 
elde etmek için canla, başla çalıs
mış, 1 om yılı bereketli bir mahsul 
senesi olmuştur, Hükumet, bir ta
raftan dn hayat pahalılığını gö7..
önünde tutmuş ve köylilnun satın 
alma knblliyctini arturacak mahi-

yette tedbirler almıştır, 

yeni dünya harbi başladıtı za-
man, harp sanayilııın işine ya

l ayan ham madde fiyatlan da birden
bire yükselmiştı. Bunların başında 
pamuk bulunmaktadır, Vfıkıfı harp 
başlamadan evvel de, silfıh yarışının 
har:ıretll bir surette devam ettiği sı
ralarda, pamuk fiyatları yine yükse
liyordu Fakat hnrp, liyallarm daha 
ziyade yfıkselmcsinc sebebiyet ver
miştir. Vnktile 32 - 35 kuruştan sa· 
Uhın pamuklarunız, son günlerde 135 
kuruşa kadar yükselmlstlr 

Zü::Ta, piyru;o talcple;in~ göre zcr
lya t yaptığı lı;in, pamuk fiyatlarının 
yükselmesi, pamuk ztrnntine karşı o
lan temayülleri arttıımış•ır. 

Bu artıf hakkında şu hadiseyi ha
tırlıyabilıriz. 925 senesinde Adanada 
toplanan pamuk kengrcslndc, lstlhsalA 
tı lOO bin balyeye çıknrmak ideal bir 
işti. H:ılbuki bug(lnkil lıJtfhsalAumız 
360 bin balyeyl bulmuştur. 
AU.TTJR.IUA PAltOLASI: 

Harp bı.ış!adığı zaman, Başvekil Re
fik Saydam, Turkiye zürraına şu pa
rolayı vermişti: 

Mümkiliı olduğu kadar lsUbsalAb 
arturmnk ..• 

Ziraat Vekili Muhlis Erkmen'ln 
radyodn, ıı:öylillerle bu mevzu ilzerin
de yaptığı hasbihall de batırlıyablli
riz. 

Dahil.iye vekAletl de, istıruıall art
tırmak polIUkRS1 hakkında, bütün vı
IAyetlere. gönderdiği tamimlerde, e
kilmeyen boş bir tarla bırakılmama
sını bildirmişti. 

Hasılı, yeni dOnya harbi başladığı 
~.aman, Türk köylQsil de sapana aan
lnröık. !azla mahsul elde etmek için 
çnlısıyordu. Bu 11rada, Türk köylilsO
nün istihsal hayatını tazyik eden, ta
bii afetlerin menn tesirlerin! de kııy
detmek 1A1.ım... Şark vflllyetlerinde 
ıelzcle hadisesi, Garbi Anadoluda ve 
Balıkesir havalisinde su baskınları, 
TOrk köylClsOnUn fazla istihsal davası 
için pek zararlı olmuştlit'. Fakat bü
tiln bu hadiselere rağmen, yine bere
kcUI bir mahsul ııcnesi idrak edil
m15tir. 
MÜSTAHSİLİ HİMAYE: 
B~day, Tilr~enln lstihaal ha;ra

tının terr.ellnl teskll etmektedir. Bu i
tibarla buğday mahsı.ılilııiln bereket
" oluşu, köylü kütlelerinin hayatında 
bOyQk bir rol oynamaktadır. 

Bu sene, fazla istihsal polltlknsı, 
buğdııy ziraatinde de tatbik edilmiş
ti. Her tara1ta köylil, elinden geldiği 
kadar, fazla buğday, arpa, yulat ve 
diğer sebzelerden ekmi~ti. 

Burada şu nokta üzerinde durmak 
mecburiyetindeyiz. Harp vaziyeti her 
tClrlQ mııddelerln fiyatlarını arttır
mış, bu yüzden, büyük ve küçük şe
hirlerde hayat palr.ılılıtı, geçen sene
ye nlsbeUc yan yarıya artmıştır. 

Bu hadiseden en zıyade köylQ küt
lelerinin mutecsslr olduğuna şQphe ı 
yoktur, Ç(lnkil Avrupadan gelen 11- ., 

nal mamQlAt, ve büyük şehirlerimiz
deki !abrikalann ynplığı mallar, pa
halılaştığı halde, ılrat mahsullerimizin 
ffyab pek yükselmemiştir, Bundan 
yalnız pamuk mahsulilnU lstmıa ede- 1 
bll!rlz. 

Sın .. t maddelerin flyatlan pahalı
laştığı için, bereketli bir mahsul sene
ıi ıcçlrdlğlmiz halde, yine köylünün 
f'şya saun alma kudreti az.ılmıstır. 
HfikOmet, köylüniln iştira kal.ıillyeUnl 
arttırmak için. toprak mahsulleri ofi
si vas:ıtasne köylild<'n 20 para fazla
sına buğdııy almaya başlamıştır. Bu 
1$ lçJn, Toprak ımahsullcri ofisi, mem
lckeUmlzln seksen beş yerinde, buğ
day almak: için istasyonlar kurmuştur. 

Burada, hat.ıra ııu sual gelebilir? A
caba, mevcut buğday istasyonları ih-
tiyaca kAfi gelebilir ml? 

·----------------·-------------~ ,, -- sım<.m.:ı 

SaUwnsöğüt 

Kuru Kahveci '-la il 
MEHMET EFENDi Karyola fabrikasındaki 

Sergiyi ziyaret echnız 

MAHDUMLARI ı.w,ı .. uı Asliye Uı:nncn Hukuk 
Mıuı- • -,ı ın..ıeu: Abcıu.ı h Kt:s.ıtin ta
rafındaa, K nc:ımp'lş::ıda Tab.ıkhane 
meydanında t\ rııbacı soknı.. 14 No lu 
bcrbeı Y ı ~ u11u1 e' inde mukim lkerı 
hali hnzıı lkruncı0ahını nı0çbul ol
duğu tan;vyfırı eden Mehıne· Kızı Ve 
sile aleynine mnhkemeıun 39-1325 
No lu d~yası ile açılan boşa ma da
vasının muan en ohn duruşma giınu 
için M. aleyhe ilflnen tebligat 7apıl
dığı halde gelmesi bııscbile bakkın
d::ık~ gıyap kararının d:ıhı lltınen tebli 
ğinP kar:ır verilerek muha keme 21-11 
940 tarihine saat 14 te talik edilm1i 
olduğundan M. aleyh Vesilenin mez
kllr giln ve s.ıtte mahkemede bulun
ması ve ya bir vekil gondermesi lü
zumu, aksi takdirde duruşma;ra gı

yabında dc-vam edlfoccğı ve bir dahlı 
celse-ye alınmıyaca~ı hususu ilAn o
lun.ır. 

Muhterem Müşterilerinin En Büyük Bayramlarını Kutlular. 
'-.................................................................. r 

Bu Ak,amdan itibaren Her Akşam • 

M A K S i M 
Salonu, Kıı:ı mevsimine memleketimızin sevimli Bayanlar ve mahtc~eı. 

Saz beyetile k:apılarmı açıyor. 
Kıymetli ve ~siz san'atk!ırımız 

SAF i E 
Saz heyeti: KıtnunF AHMET Piyanist ŞEFİK, Kemençe AlJEKO. Ke

mani lSMAİL. MAKSUT. Cümbüş YORGO, Klirnet ŞEREF, 
Darbukıı HASAN TAHSİN. 

• Dr. Horhoruni • ~ Okuyucu Bayanlar: SUZAN , SEMİHA, GÜZİN, SÜVEYDA, 
SANİYE, IHSAN. 

l 
ıw.uaıannı akşama kadıu Sır-J 
ecıdr Viyana oteh yanındak1 OKUYUCU BAYLAR: AKYAZAR, FARUK. 
ıuayenenaneslııde tedavi eder 

Telefo" 24131 
Aynca: Büyük sürprizler 7.enıdn Varvcte ve Ca:r Orkf's•rast. 

................................ ~ ....... 
~-----------------------------------------------------------------------------------------------------~ 

Harp Okulu Komutanlığından : 
1 - Aşağıda yazılı tartları haı~ okurlar. Harp Okuluna atmııca~brdır. 
A) Anktırada bulunanlar doğrudan doğ'nıy .. Harp Okulıına. Ankara han· 

cinde bulunanlar bulunduklan yerın Askerlik $ubelenne müracaat edccelc· 
terdir. 

8) Kayıt ve kabul moameleıi 20/10/940 dan itibaren 31/ll. Kl/1941 tarı· 
hine kadar devtım edecektir. .. 

2 - Giriş $artları: 
A) Türk ırkından olmak. 
B) Lıse bitirme ve olgunluk imtihanım vıormf1' bulunmak, 
C) Tam teşekküllü Asken Sıhhi Heyetten (Harp Oluıluna ~irer) kararlı 

Sıhhı:ıt raporu almııı olmak. 
D) ı 8 : 23 yaı;mda bulunmak. 
E) Diğer şartlar Askerlik Subelerlnden ve Harp Okulun~1'n l!trenf1,.bı1ir 

(1330 - 10197) 

lasht:a Vilavetlerde Acente Aranıvor. 

Ankara Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesi 
Dekanlığından : , 

Fakültemizde münhal oldulu ilan olunan asistanhkların imtihanları 1 
sörülen lüzum üzerine qaiıda yazılı cila •• aaatlere barakılımttır. İ•tekli
lerin Fakülte Dekanlıima muracaatluı. 

Alman dil ve edebiyatı: 11.11.940 Puartesi uat t 
İngiliz dil ve edebiyatı: 11.l 1.940 Paıartesi saat 9 
Türk dil •e edebiyatı: 18.11.940 Pazartesi ıaat 9 
Klisik Filoloji: 11.11.940 Pazartesi saat 9 
Arkeoloji: 11.11.940 Pazartesi saat 9 (7259 - (103!57) 

Karacabey Belediyesinden : 
Karacabey Belediyesi elektrik tesisatı itin ıısgarf •75,, beygir kuvve. 

tinde ve elektrik istihsaline elveri11li az müstamel bir lokomobil buhar ma· 
kinesi pnıarlık ıuretile satm alınacaktır. Ellerinde bu ribi makinesi olan 
isteklilerin ıatq yapmak tizere her cila Karacabey Belediyeıine müracaatları 
;ıın olunur. (9707) 

Kocaeli Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

Levazımatı lnşaiye Satışı 
ÔJll Vahit Alrpıalr. terekesine ait olup Kazak Bumunda bulunan müs 

tamel kilrelr., bel, kazma, demir tokmak, kum eleği, makina kaY1'1. dör 
tekerlekli domuz arabası, Adapazarı kiremidi Ye tuila Te kum ve çakı' 

ile hmitten mezktlr Kazak Bumuna kadar olan mesafedeki tahminen 
245 adet telefon direii ve fincanlan ile telefon teli ve İzmitteki Klğı 

Fabrikası c\warmdalti ambarlarındaki mevcut pencere baalan ve iki sar 
bidon içindclı:i beyaz boya ve müstamel kürek ve Avrupa yağlı boyaları 
ve elli kilo kalm saç parçalan matkap ve uir eşya Ye malzeme 9 Teıri
nis:ı.ni tarihine tesadüf edeıı Cumartesi rünü aaat on birden itibaren ıaat 
dörde kadar ıözü geçen İzınittelr.i ambarlarmda açılı: arttırma ile aatıla-
calrtır. Keyfiyet malılm olmak üzere ilin olunur. (74) 

. 
iLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 

Rl'r vP'mt"lrt"'n sonra günde ne defa muntazaman dişlerinizi fırçalaymm. 

Uarphane ve Damga Matbaası l\1üdürlüğünden : 
İdaremiz ihtiyacı için mühim aiktarda "peı'klör dö fer,, mübayaa ol~ 

nacağından taliplerin 7 /11 / 940 tarihine kadar müdüriyete müracaatlan. 
"10357,. , ............................. ----~ 

.. 

ODEON 
Yeni Çıkan Lüks Plaklar 

Müzeyyen Senar 

N 27038 ALAMAM DOGRUSU DESTt EMKL& 
Oe 5 DERDİMİ UMMANA DÖKTUM 

Beste: Şerif lCLt. 

No. 270386 ELA GöZLU_M_:_c.-na-kk-aıe-F-ilmlnd• 
HOY BENİ - Milzl1r: Sadettin ıca,.ü 

No 270392 SUN DA İÇSİN - Beste. 
• HALEL! GÖZLER - Bimen SEN 

N O 270391 TURNALAR - Belle. 
• GUL DERLER - Sadettin Kaynak. , _________________ .,, 

•Taksim Belediye Gazinosu• 
Cfinıhurlyet Bayramı ıereftne: Bu Ak~m 

BÜYÜK GALA SUARESi 
Meşhur: DUO HAKENS - EVA ve PARTNER - LİLO ALEXAN. 

DER - PA - ON - YOUNG - LlNQ ve saire tarafından 

TEKMİL VE ARTİSTİK PROGRAI\I 
Bu Hafta HERGUN 

"&iLJi&Jid ,... .. 
SAFA TANGOR'ün 

İlk okul-5, Orta okul-1 ncı sını• 
milfrednt programlarına gör< 
talebe ve liğretmen için yazdığ 

l\IÜZİK - 1 Kitabı 
• bir iki C{lne kadar çıkıyor J 

OwmaUk mnltfne!erc:le 
tecrübell bir 

\1akinis~ Aranıyor 
Tallplerln Yeni Postane kal'll
sıno.ı Mınıar Vedat caddeslnrl 

• 21 No. ya mOracaat. 

ltorur:ma kanunu me....,yete 
._ tatb kine bqlanm!fbr, 

Ua teeekkQl eden k:oordl
b~eti ilk olarak lstihsali

\ı~t lçin lktısnd vcktıletlne 

Romanya ile Ticaret anlaşması 

yapılmış, her sene 10 milyon liralık 
bir hacme malik olan anl:ışma 36 
mUyon liraya lbltığ oluntnuştur, 

TEŞRiNiEVVEL 
Her buğd:ıy mıntakasında, butday Ft1••11••mr111•-:ı111n11111'~•111 .. ~•· 1""l:ıı•••• alım Istasyoııu var mıdır? 
Bu ı:unllere ııu suret.le cevap ver

mek kabildir: Toprak mahsulleri oflıı, 
bugQnkil şartiar dahllinde, belli baş
lı buğday mıntakalarında, köylüden 
buğday ıılm:ık için istasyonlar aı;mış
tır. Her halde imk~n olsaydı, daha 
faz.la da açabilirdi . .Buğday lstasyon
larıııa gitmeye muktedir olamıyan 
köylillerln, bu hlmayedC'n istifade e
dememesi de hatıra gcleblllr. 

'<llllyct vermiştir. 
~;: e Halkevi ve Hl Halk 
'"'411Uatır. 

~ 

'tıQdJı.faamı:ı için ~den 
lltı Ura a;rrilm ıştır. 

'I' radyoda bir nutuk roy
~ llrkiyenln SovyeU~ alcy

hangt bir harekete asla 
b olmadığını, ~ıısen klmse
~en böyle bir hareket ls-

ve 

S:cyramuu kutlul&r 

Clalatasaray Lisesi Karşı-
• l'(o, lM - Tel; 40010 

1 

Et\ltlerl bitirilen Elfızıit - \l'an 
yolunun Paloya kadar olan kısmı 
5 milyon liraya ihale edilmiştir. Zcl 
r.ele mıntnkosında resmi blnalnrın 
inşaatı için iki milyon lira tahsiı 
olunmuştur. 

Nakil vasıtalan içtn iş milkelle
tiyeU kı.ırarlnştırılmışhr. K1'\ylc.rde 
köy san'at kurslıınnın çoğaltılma
sı muvafık görQlmüştilr. 

Umumt nilfus sayımı yapılmış 
ve beş yılda nüfusumuzun 1,711,883 
kişi arttığı anlasılmıstır. 

SATILIK 

Fakat mevcut seksen beş buğday 
istasyonu da olmasaydı. köylü buğ
dnyını tefecilere, köylüden spekültıs
yon maksadlle buğday Loplayan kim
selere satmak mecburiyetinde kala
caktı. 
PANCAR ZİRAATI: 

cnmhuriyet devrinde, ytı:ı:Omnza 
ı;Wdilren hadiselerden biri de, şeker 

Gayet Şık ve Lilks bir tnrzd., sanııylldlr. Bı.: sene, Alpullu, Uşak, 
tmal edllmls yemek, yatak ve F.skl11chlr, Turhal tabrikalan tam rnn 
.;ıılışma odalarından mOrekkep dımanla cahşarak 100 bln ton şeker 
'lluhtcşem Apnrtıman mefruşatı ıstlhsal etmişlerdir, Bu suretle kl>ylfi-
~atılıkur. Beyoğlu, tık Seledlyf' nün ceblne, pancar y{lzilnden mllyon-

ı ıarc:ı para girmektedir. I okak ~ No. küçük Tilnf'I hanı· Normal ticaret yollannın kapandı-
~ nm 4 No, 1a mOracaat. a tı n ôeynelmilel ticaretin darlaıtıtı 

1 

bir aırada memleketimizde bol oeker 
&:<. vr OiSAN SAMİ ••ııı. buıunması büyük btr saadettir. 
111/f' • • --,.. Her tarafla ekmcttn velJlkaya tlbl 

T 1 F O A Ş 1 S 1 ıutuldutu bir sırada, sotraınızda lste-
:rito ve paratıfo hııstabklannıı dlğlmlz kadar ekmek ve diler ytye-
tutulmamak için tcslrl kat'1, cek maddeleri bulmak, Cümhurlyet 
mua1iyetı pek emin taze aşıdır re~lmlnln en bQyük eserlerinden bl-
Her eczanede bulunur, !tutusu I rlrllr. 

45 1tunıştur. Hüseyin A.,nl 

Vesaiki nakliye resminden borçlu olup borcunu vermediğinden dolayı 
Tahsili Emval Kanununa ve Daimi Encümenin kararma tevfikan Beyoılun
da Şişhanede 33 No. la yuvanın garajında haciz altına alman Kemale ait 
2470 No. iu 93Smodel Fiyat markalı taksi otomobilinin 31.10.940 Perşembe 
cünü saat 14 te mezkUr garajda açık: arttırma auretile satılacaiı ilin olu-
nur. (10377) 

* * Abidei Hürriyet - KSğıthane Fiıekhane yolun11n esaah surette tlmiri, 
2490 numualı kanunun 46 mcı maddcainin L fıkrasına tevfikan pazarlıkla 
yaptırılac.aktır. Keşif bedeli 34013 lira 42 kuruı ve teminatı 5102 liradır. 
Mukavele, eksiltme, Bayındırlık ısleri genel, buıuııi ve fenni tartnameleri, 
proje keşif hüUısasile buna müteferri dğer evrak 170 kurut mukabilinde 
Villyet Nafıa Müdürlüğünden verilcıc:ektir. İhale 31/10/940 Perşembe günü 
saat 14 de Daimi Encümende 7apslacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz 
veya mektupları, Vilayet Nafıa Mudürlüiüne müracaatla alacak.lan fenni 
ehliyet ve 940 yılma alt Ticaret Odası vcsıkalarile ihale cünll muayyen u-
atte Daimi Encümende bulunmaları. (10293) 

,-..ıııııı•-----· T A K S l T L E ·-----~ 
1 Cep Kol Saatleri Altın Metal 151 

sene garantili 6 ay vade 

A E G Ev aletleri A E 
3 - 1 ay vade 

Havagau ve Elektrik Ocak- J 
lan 4 ay vııde 

G Elektrik süpürgeleri ve 
fırınlan 1 ay vade 

1 
Ba:rram ve dQğQn b~ı 

_ lerl 4 - 1 az va~ 

OSMAN ŞAKAR ve Şkt 

J 

1 

Galata, Banblar cad'1esi 59-47 Tel 42769. BeJıuıd. Onlvenlte caddes 

' No. 21 Kadılr.51, lakele cad. No. 33/2 , 1 

[ ..4 bu rı :arın zrı sn f oltl .. ı i:;un ıı 
teınin ecler 
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Sayın Müşterilerimizin ~!'!=-mm BiR HAKİKAT! nazan dikkatine: ---ms-.._ 

Pırlantalı e elmaslı uaı deme&, ou '"eu.me Uıe :,l.NGEli SAA'l'l demektir. Çttnldl:: 
Pırlantalı Vf' c maslı saatlerin blltlln hakı'ld evAh mqhul'1l llem olaıı SİNGER Sutl.-bıde toplarım,. 

tır. Bunun için: Saat alacafını2 uman, tereddUtsib S1NGER •ati almalDmU.. Ve .. a. berindekı 
S!NGER markasına. aıüesseaenüzirı adresine dilrbt etmenls lbmıdtt, 

Modayı takip eden her asrl kadın için kıymetli taşlariyle •ıoe nefta l$leml'Sile hakfbten anan dildr.tı 
celbeden boyle bir harikulade SlNGER Saatine sahıp olmak lckta bir saadettir. 

S1NGER SAATİ; Hop cidecelr en makbul n a:ı rii.zd hediyeliktir, 

S 1 N G E R No. 82 - A 180 Elmaa ve ıı Pırlantalı 500 Lira. 
Emsalleri gibi 15 sene garantilidir. 

Adres: SINGER SAAT Mağazaları. latanbul, Eminönü No. 3 
__ , 

".EIZ:C3~DZM&E:l.5~'ti••~re--a ....... l!lil4ml .......... lml .... _ ... '\ 

1. GENÇUK 
2. G07.ELUK 

3. SIHHAT 
itte ytlbek im kr.
de aranan b• meziyet 

ı.rtn llepalnl alze 

KREM 
PERTEV 
Temi• 9deblllr. 

~---------------·~-----------------------------------------------------------------------------~ ı 

R I] Matbua+. Umum Müdürlüğünden: 1 

1 - KREK PERTEV 
B1r tuvalet müstahz.a
ndır. İnce bir itina n 
,.apılışındakJ hususi -
)'et itibarile yilzdeltl 
çhgS ve buruşukluk
lann tefekko.lüne ml· 
ni olur. Deriyi genç 
n ıergtn tutar. Tlh1clye Radyodıffüz~ Postalannın Turk Muıilci1i Heyetinin bdroını 

yenJdeD tanzim edile-cefinden bu heyeıe cirmek ~tiy~ aaıt ve ıea ean'at
klrlarmnı Tqrinlaaninin 8 inci Cuma cilnll Anmada Başvddlet Matbaat 

Umum Mll~tırlilfil Radyodiffüzyon Müdürliifünde teee}tkül edecek mllte
b.usı• kom11yon hazurunda Hat 10 da yapılacak olan imtihana cirebilmek 
llzere aşağıda yazılı vesaikle Teşrinisaninin 6 mcı ıüniine kadar Matbuat 
Umum Müdürliiiüne müracaat etmeleri ilan olunur. 

ve l - İstida - Türk müzik heyetinde almak istedi!i vazifenin nzıha.n 
b01lmum beyan edilmesi llzundrr. 
fabrika 2 - Nüfuı tezkeresi veya tasdikli bir IGretL 

m.akinadııı 1 - Hilsnllhal n.ralcuı. 
~ 4 - Sarf hutalıklara mliptdl olmadıfım " ftdfeııtal ınantanmaD 

mamuUb fhın mini olabDecek h.deal .,. akli lna .. t.eet•lık'ada ...W balao-
a R O Ru1 madıtına dair heyeti sıhhiye rçonı. 
ınanlanm S - Tercaneihal nrakaa. TahaD cl.r...t O. ~ llahrnduta llW-
kullanınıa metler lmac:a ,,. halen ne r:ihi bir 'f'Ulfı ıı. lıfdpl ettiff yad.acaktır. 
Deposu: Galata ıtaraltO, Palu 6 - 6 X 9 eb'adpıda.. atlk batla çıb.rdmq '" a,ah parlak klfl<ia be-
buu karşıaınd.a 84 No. IBRAHIM il~ a adet fototnf. (10297) 

2 - KREM PERTEV: 
Blr ıüzelllk nsıtuı

dır. Genlflmtlş meM
matı sıkıştırarak cilt· 
tcld pQrtftk ve kabar
cıktan g!derlr. Çil ve 
lekeleri izale eder. Te
ni mat ve şef!at bir 
hale ıetirlr. 
1 - KREM PERTEV: 
Bir dld denadır. :0.
rt ıudde1ertnln ttra
zatmı dilult1r. mvnce 
.,.. styah aoıctalarm 

tıezahanın. mani olur. 
Cild adalesini beallye
rek ku-rveUeodJrlr. ÇAPA ARK 

TAfÇIOGLU ve ORTAKLAR! ,._ _____________ , ... _____ 11111• 
19. K 1011, Telgraf : TAŞKOL "ta 

ÇIRÇIR 
KYnl elttlw '9iR l"l0h .,. Y110k cttıw 'il• p0-S 

"--' taı- .,. ._ .... -rc1 .... 
Sıhhat, Kuvvet ve Neı'e K -
Beşiktaş: ÇAP AMARKA Tarihi Tesis: 1 --~· , - suyu 

fatanbuJ 0çQncd len memurlu-
lwıdan: •o-152 • .: Para,.. çevrllmf!Si. ~.. " ~ lıııuta11'1arma brtl Etlbt.:a .......,. edilen lan 
ne kanır verilen Kürk Manto, Nl.ltellj >'W'ba lıle,hm ClR.ÇJR SUYU yalnıs Beyofhmdıa lmam eokalmd· -11!111- Dünyanın Meşhur Şekercisi __ _., k1U7ola ve 8a1r buna ın!lmaa:il " eo- il aamara.b deııoe-da baJunur. Ba$b 7Wde $abaf .. b.yff J'Olı:tur. 
:rasmm vı tamam ve natamam :renı " 
<:rkek elblaclerlnln birinci açık arttır- -----•ı ____ ıc::m _________ dll Li MUHİDDİN 

HACI BEKİR 

Kağıt, Mukavva ve Tatbik 
ithalat Tacirlerine auım 1·11-940 tarihine t.esadllf eden 

~rsamba pO saat 9 buçuktan iti
baren Takalmde Talimhanede A,-~e 
~de ı ııumarah dllltklncb ,.a
pılılcal Ye lcıymeU % 75 ini bulına
d.ıb 9W"eUe lldncl açık arttınnamnı 

1 da 1-11-9"0 tarihine rutıınn CUma 
IOntı •al 14 ten IUbaren a)'n1 mahal
de 7çılacat;ı l1lıı olunur. 

Emlôkiş'in Takvimi 
Ram87.3D: 27 Sah 

Utar 17,9 - imsak 4,48 

EMLAKtş. alıcı ve aalıcılanr 
en büyük rehberidir. 

o.Jatuara1 Lbesl k:arMı lf• 
184 Telf~fon 490111 

PARLAK " SAQLAI DiŞLERE IALll OlllAI lSTE.RSENfZ 
MUHAKKAK 

DIS MACUf"UNU KULLANINIZ 

O'şlerl ve dlşetlerlnl muhafaza eder. 
Hef' )erde O .E N T O L dlt ft\acunun• erayınıı. 

Merkezi: Bahçekapı; Şubeleri: Beyoğlu, 
Karaköy. Kadıköy 

Bayram Günleri Açıktır. 1 
c:c.c:;....~ı.111•~·nraıım!ll .. ıımı .......... _ ..... ,. ........ _.~~ 

Teknik Okulu Müdürlüğünden : 
lıflinhıll olaıı 25 Lira maa$1ı Dahiliye memurtatmıa mtlabab D• mo

mur alınacaktır. Müubaka imtihanı S.11.940 tarihine rulıyan Cmna rünll 
pat 14 de yapılacaktır. Memurin Kanımunmı 4 tindl maddealndeld teraiti 
hı.is ve askerllfini ifa etmi' iatekliler dilekçelerine raptedecekleri Ta&ilt 
,... 3 adet fotofrafla birl~t• nihayet 7.11.94-0 alı:p.mma kadar Yıldızda bo
tanım okulumuz müdürlüiüne müracaatlan. 

Ma.aı S656 Sayılı kanuna aöre nrilir. (10362) 

Dtıt, mab'lft" tatblbtım ttba1 eden tadrleria 21/11/MI 
tetekkfll eden blrliie kaydedilmek üzere 1%/11/g40 tarihine Udi' 
Ahit Hamnda tıçflndl btt.a birlik amuml kltiplifine mii.racaatı.t' 
lUn olunur. 

Kağıt, Mukavva ve Tatbik 
ithalatçı Tacirlerine 

Kağıt ve Mukavva Tatbikatı İthalatçıları 
Birliği Umumi Katip 

Z!/10/940 tarihinde mıttkfl lmn edilmiş bul1111&D birli~ 
heyeti 14/10/1940 P~bc giınü aaııt ıs de Ömer Ahit Hanında 
içtima s;alonunda toplanacaktır. 

Aşağıdaki rw:n.ame.ri müzakere cd~cı?izıden ~ 
rica olunur. 

RUZNAMl'!: 
1 - ldarc bey'ett lnttbAbl. 
2 - Birlifbı bütçe "'e kadrotn1. {10401) 

Milli. Piyango Dördüncü Planı Çok 
Birinci Çekiliş 

7 ikinci Teşrinde 
Bu plAnm iki husmlyeti vardır: 

1 - 5000, 2000 ve 1000 liralık orta büyüklükteki ikra
miyeler adet itibarile fazlalaştınlmıt, aynca bu 
plana yeniden ve bundan evvelki plinlarda mevcut 
olmayan 500 ve 50 liralık ikramiyeler konmuştur. 

5 O O Liralık 
ikramiyelerin adedi birinci cekiliste 90. Ddndde 
150, üçüncüde 180 dir. 

2 - Plinın ikinci hususiyeti de 47 tane te!leill miikAf a
tını ihtiva etmesidir. Teselli mükifatınm e&UJ 

ıudur: Eğer bir biletin bütün rakamlan büyük ik
ramiyeyi kazanan numaranın rakamlarına teva
fuk eder de, yalnız' herhangi hanede bulunursa bu
lunsun bir tanesi değişik oluna o bilet teselli mü
kAf atı kazanır. Bu ıuretle büyük ikramiyeyi ka
zanan numaraya benzeyip de yalnız bir hanesin
deki rakam ayn olan 4:7 numara teselli mükafatı 
kazanacaktır. 

Biletlerin DeğiıtirDmesi Tarihine 
D 1 K KAT E D 1N1 Z. 

Devamlı biltclerin ertesi ayın ikinci giinfi akşa
mına kadar değiştirilmesi lazm;ıdır. 

7 ikinci Teşrin 1940 Çekffiıinde 

Büyük ikramiye 
3 O. O O O Liradır. 

Birinci çekilişin tam bileti 2, yarım bileti 1 lira-
dır. ikinci çekilişin tam bileti 3, yarım bileti 1,50 
liradır. Üçüncü cekilisin tam bileti 4. yarım bileti 
2 liradır. 

Planı Tetkik Ediniz 
Her çekilişte biletlerin fiatı De beraber ikramiye.. 
lerin hem miktarı, hem adedi arttırılmıştır. 
Yani şans ihtimali her çekilişte çok daha fazladır. 
Bu plfina göre talihlilerin miktan artacak ve bu 
talihliler ayni zamanda miktarca daha fazla ik-
ramiye ırnzana<"Rktır. 
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