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Çocuk Ansiklopedisi 
2 Büyük Cilt 

Mekteplerde ISiretmenlerin ve çocuklarm ba)'at bilcfılııe )'af· 

dnncı olarak kullanabilecelı:leri mükemmel •e biricik eserdir. Sı· 
'lıfmda muvaffak olanlar Çocuk Ansiklopedisini olı:uyıuılarcbr 

1 l\HlTLAKA RtR TAKIM .\UNIZ 
..--- ..................................................... ... 

Atatürk! Senin Yolundayız! 
Karanlıkta 
Yolumuzu 
Aydınlatan 

Sönmez Işık 
1\1. Zekeriya SERTEL 

Bugün Atatürk'ü, dünyayı istila eden 
karanlık içinde bir ümit ve cesaret ışığı 

halinde hatırlıyoruz. 
Dün, nasıl memleketi saran karanlık bulut

lar içinde, bu millete doğru yolu gösteren bir ı. 
Şık vazüesini ~örmü~se, bugün de imanımızın a
teşini tazelemek için onun alevinden istiane e. 
diyoruz. 

Bugünkü harp buhranı içinde Atatürk'ün bu 
~~ınleketc yaptığı büyük hizmeti daha vuzuh ile 
~orüp ölçebiliyoruz. 

. Atatürk, 914 • 18 Cihan harbinin harabeleri 
içinde emperyalizmin haris dişleri arasından 
?nernieketi kurtararak, müsta'kil bir Türkiye kur. 
?nalda kalmemış, fakat, bu büyük eserini hasar
dan, tecavüzden, ve yıkılmaktan kurtarmak için 
~rafına dostluklar, ittifaklar ve anlaşmalardan 
Oiiiimüş çelik bir ağ germişti. 

Atatürk, uzağı gören bir deha idi. 
. Osmanlı imparatorluğunun artık devrini bi. 
tırerck, yıkılmaya mahkum olduğunu herkesten 
e\r\rel o sezdi. Bu mütcfessih imparatorluğu tasfi. 
l'e ettikten sonra, hudutları milli misak ile çizilen 
bıiistakil Türk devletini kurmak, ve hiç bir ıün 
~ imparatorluğa dönmek. ihtiras ve hülyuma 
\apılınamak, Atatürk gibi büyük ~erler ve bü
Nk muvaffakıy~tler k.aQ-'Jff hiçbir kumandanın 
1'%1 olanuyacağı bir fedakarlıktı ve Atatürk bu 
!btirasa kapılmamakla, bu memlekete en büyük 
lıi~etlerind~n birini yaptL Kendi milli budutla. 
l'ı içinde müstakil bir Türkiye kunnalf, ve sonra 
hu mukaddes varlığı haricin teeavUzünden ma
sun bir hale getirerek, onu saadet v~ refaha eriş. 
tlrtnek; işte onun mukaddes gayesi bu idi ve o 
hbu yüksek emelini hayatında tahakkuk ettiren 
ahtiyarlardandı. 

Onun o vakitki davası, bugün hala bizim da· 
\'anuzdır. Onun aydınlatt:-ğı yol üzerinde yürü. 
l'en bugünkü neslin de gayesi bundan ibarettir. 

Böyle olduğu içindir ki, harp afeti bütün dürı, 
:'fayı sardığı halde Türkiyeyi içine alamamıştır. 
Ve topraklanmıza göz dikenler çıkmadıkça, Tür. 
kiye harpten uzak kalacaktır. İnsanlığın bugün
lti.i karanlık dC'.rrinde, bizim yolumuzu aydınlatan 
lşJk odur. Ve yolumuz aydınlık olduğu için azmi. 
?niz kavi, imanımız bütündür. Onun ışığını 
ellerinde tı.:..tanlar etrafında millet, milli istiklfı.. 
lisir: '!>ekçiliğini yapmaktadır. Bir gün, emperyalist 

tila karşısında, tekrar istiklal harbine mecbur 
ltaıacaksak, bu millet Atatürk'ün bize vedia hı. 
l'aktı~ı bu büyük eseri kurtarmak için, onun gibi 
'Ve onun gösterdiği yolda sonuna kadar dövüşme
}e Amadedir. 

CÜ~v1HURIYETIMIZIN 

Alaliirke ·&gilen 
Bir Sürgün 

r,---------------------------, 
) YAZAN: REFiK HALiD I· 
\..._ .• -·-----' 

Yalnız sayısı bile korkunç olan uzun yıl. 
)ardan sonra yurda dönüşte, ben 

l'eni Türkiyeyi -çocuğunu kundakta bıraka. 
t~ Yemen'e gönderilmi;t bir eski devir nefe. 
~1 gibi. gelişip pazılanmış bir delikanlı halin. 
~ buldum ve ba~ıma öyle bastım. Vakıa he· 

tlı~ gidişimde, o askerinki gibi uzak ı;ınarları 
~ltdafaa kudsiyeti yoktu. Bilakis ... Fakat av. 
et ederken yüreğim, yabancılaşmıs memle. 

ltetıerdc iz'anım tophyarak elind<'n ı;den hiz. 
~eti zevkle, !ll;!nla yapmıı; olmanın tesellisi. 

1 taşıyordu. 

f İşte, bu gidişle dönüş arasındaki mu!}u 
llrkı da Atatürk'e borçluyum. 

t Ben, ne yazık ki Atatiirk'ü görmeyen, 
•nunayan bir adamım; yani onunla yiizyiize 
~e!nıemiş, meclisi:ıde bulunmamış nadir ta-
•sıı rnuharrirlerden biriyim. Hatta "görme. 

l'en••, "tanımayan" kelimelerine manevi ve 
~tcazi manııyı da vererek demeliyim ki: " A
t 'lürk'ün kudretini göremeyen ve nüfuzunı; 
llııınıayan adam da hen idim!,, 

* * Onun hakkındaki heyecanlarımız, hay. 
~ • ranlık ve matemimiz pek yeni olduf" \'c taze durduğu i~in görüyorum ki, yazı. 
c~·l"•nuı heniiz kclimt •belagati, sesli \'e süslü 
liıtılelcr edebiyatı çerçevesinden aıyrılama-

dı. Elbette bir gün gelecek kaside ve mersi. 
yeleriınizde his ve fikir cihetine daha çok yer 
ayırabileceğiz. Bazıları diyorlar ki: "Ona la
yık ese: verilemedi.,, Verilemez.' Zira büyük 
kederlerin sıcağı sıcağına ifadesi miimkün 
<teğildir. Göniillcrdeki müthiş çalkaatı dur. 
madan, göz. etrafındaki hoşluğu iyice göriip 
fikir, ayağının altındaki derinli~i tamamen 
ölçmeden yapılan şey, nihayet, tabii sevkten 
kopmuş bir for:vattan ibaret kalır~ Heniiz a
lınganlık, sinirlilik devrindeyiz de ... En kii. 
çük bir fikir h::ıtamız biiyük şekiller \ ' <' müna
sebets iz mantılar alabilir: beklemelidir. 

Atatiirk'ii yakından gifreme.miş, tanıya. 
maı;nı tım . Fakat haı;içte ya~amı olanlar o
nun niifuz ve' kudretinin nasıl yayıldığını, 
her giin, her yıl biraz daha yükselip etrafa 
nı sıl uzandı~ını, manen iilkeler, kıt'11lar fet. 
hetti,rini, saNamİdŞIP keskinleştiğini içeride· 
kilerden başka ütrlü. büsbiitün huilsiz \'e ba
lesiz görebilmişlerdir. Tabiatte öyle kudretler 
vardır ki, azametini dahi: geniş seyredebil
mek için onlardan u7...akJ.-c:mak icap eder. Ba. 
zan yakııılık, manzaranın tamamını ihataya 
uzaklıktan fazla mani olmaz mı? Hususile 
çok heybetli varlıklar, azametli dağ silsile' .;:ri 
gibi yamacından ziyade ırağından ka,. .na-
bilir. (Sonu; Sa; 5 Sil. 6) 

Türk Milleti 
ikinci Bir 
imtihana 
Da Hazırdır 

Sabiha SERTEL 

A tatürk•ün ikinci ölüm yuını, bir harp buh 
ranı iclnde yaşıyoruz. Bunun içindir ki. 

teessürümüz iki kattlr. Atatürk, 1914 emperya
list harbinin bıraktığı harabe üzerinde, bu mille
tin yedisinden yetmi~ine kadar, işçisini, köylüsü
nü şehirlisini entellektüelini içine alan, bir mil
let iradesini ifade eden kuvvetin önüne geçmiş, 
milli kurtuluş mücadelesini yapmıştı. 

Faşist emperyalizminin burnumuzun ucuna 
geldiği, emniyet sahalarımızdan Yunanistanın te.. 
cavüze uğradığı bugtin, At.:ıtürk'ü hatıı \arken, 
her şeyden evvel onun trihe bir destan olan mü. 
cadelesini hatırlıyoruz. Atatürk, büyük reform. 
lar yapmıştır, bunların tahlil ve tetkiki sulh gün.. 
lerinin işidir. Bugün Atatürk'ü, bütün diğer va
sıflarından ayırarak, sadece ve sadece onun "Mil
li Kurtuluşun Kaiıramaru,, , "Milletin Kurtarıcı. 
sı,. sıfatı önünde eğiliyor, onun gençliğe ve mil
lete ilham ettiği kurtuluş imanının ve şuurunun 
gölgesine sığırµyoruz. Eğer yarın bir harbe gi_rer
sek. bu iman ve şuur en büyük kuvvet kaynağı.. 
mız olacaktır. 

Bu ıncmlekette emperyalizme cephe kuran 
ilk devlet reisi Atatürk'tür. Atatürk, Osmanlı 

İmparatorluğunu inkıraza sürükliyen, sanayileş. 
.miş v~ ~tl,_~ ~nik vasıtalarile dilnYlfyı 
p~ak iç.Jıı milfetlcri harplerden harplere sü.. 
riikliyen emperyalizmin karşısına, bir Milli Mü. 
cadelenin Kahramanı olarak çıkmıştır. 

Milli Kurtuluş Mücadelesinden sonra memle
ketin iktısadi, içtimai kuruluşunda, harici siy:l
set prensiplerinde hep, emperyalizme düşman bır 
sistemi müdafaa etmiştir. "Biz, hiç kimseden bir 
karış toprak istemiyoruz, hiç kimseye bir karış 
toprak ta vermiyoruz ... ,, 

Şimdi tarihin ve realitelerin karşısına 

bu düsturla çikıyoruz. Milletler arasında 

KURUCUSU EBEDİ ŞEF. ATATÜRK 

bir sulhün esasları!'lı kuracak anlaşmalara, milli 
istiklalleri tanımak şartile, dür.yanın insani esas
lar üzerinde kurtuluşu içir: dahilde, hariçte yapı
lacak değişmelere Türk inkılabı, bünyesi itibari
le diğer her devletten fazla hazırdır. Çünkü top. 
rak davası, milletlerin, milletleri istismar d'1\'aSı 
yoktur. Fakat milli varlığımızı, istiklalimizi, in. 

ır B .. k .. ugun u 

ihtifalin 
Programı 

Halkevlerinde v< 

Üniversitede 

Toplantılar \!ar 
Bugün, Ebedi Şefimiz Ata. 

türk'ün ölümünün ikinci yıl. 
dönümüdür. Bu münasebet· 
le, bütün memlekette oldu~ı 
gibi, şehrimizde de, Halkev. 
lerinde. Halk odalarında, ü. 
niversite ve mekteplerde ib. 
tifaller yapılacaktır. Mera· 
simde bütün mülkiye memur 
lan, askeri makam amirleri 
ile devair reisleri, Parti ve 
Halkevi mensupları resmi ve 
hususi teşekkül mümessilleri 
bulunacaktır. İstanbul vali ve 
belediye reisi ile belediye da. 
ire müdürleri ve Ha!k parti. 
si idare heyeti reisi ile parti 
mensupl.-n Eminönü Halkc. 
vinde toplanacaklardır. Ebe 
di Şefin hayata ,:tözlerini ka. 
padığı ı;aat. dokuzu beş ıe. 

(Sonu 4 tlncU sahlfed~ 

(Sonu; Sa; 5 Sü: 3) 

Biz Varız! Rahat 
Yat Alam! 

""\ 
YAZAN: AKAGÜNDOZI 

~~--------·--------------·----·-------' 
Ankara'nın taşına bak, gıcırdayan di

şine bak, şu feleğin işine bak ki han. 
diyse burcu burcu barut kokusunu burnu. 
muz, gümbür gümbür top sesini kulağunız 13. 

nutayazcb! 
Derler ki Adam bir helke dere suvu ile 

yanm kağnı kıraç topraktan yaratılmıŞ. Biz 
çamuri$i mahluk değiliz! Biz baruttan, çelik
ten, kandan yaradılmışızdır. Mayamıza güneş 
kattık; başımızı ayla, almmızı yıldızla donat
tık; bizi biz yarattık! "Tek,, dir adımız: Bana 
Çankaya'lı Mehmet derler! 

* * Barut kokusunu, top sesini, süngü şa. 
kırtısını unutanın suratına, şu sulh 

denilen yılgar (xJ bile tükiirür. Yabanm boş. 
keseden bahşiş ettiği sulh; kudret helvası 
değil; ağı tasıdır, \'atan yasıdır. esirliğin öz 
mayasıdır! Ne sandılar ya. bövledir bu işler .. 

Siingüır.üze dayanan, ülkiimüze yasla
nan, yumruğumuza inanan sulhe sulh deriz. 
Korkaklann istediği boyunduruk sulhü; onla. 
ra, analarının bozuk siitü kadar helal olsun! 
Bize, kıpkırmızı erkek kanı ile alınmış istik-
181 sulhii gerek. 

Hey kuzum heeey! Tota11terci takkesi gi
bi tepemizde çarpık duran sulh, bir gün düş
ıneyegörsün, ve yerine ecinnilerimiz üşme-

- Mehmedin Kitabından 
yegörsiln. 

Amanın, amanın! Ne olayazdık, ne kala. 
yazdık?Hanidiyse barut kokusunu burnumuz, 
bomba sesini kulağımız, siingü pırıltısını gö. 
züınilz unutayazdı! 

* * Derler ki, Nuh Tufanı, bir tahta tekne 
ile iki sağnakdan doğmuş. Biz yağ

mur artığı değiliz! Bir tufan doğacaksa biz. 
den doğar. Onu görmeği istemek gafletinde 
bulunanlar bize parmak uzatsınlar, yeter! 
Kan deryasında kulac atmışların çisiden 
yağmurda-ı pervası mı olur? 

* * Atam, Atam, hay Atam! Yddız Atam. 
ay Atam! TÜRKün zağlı okuna, yıl. 

dınmdan yay Abtm! Bi7. sendeyiz, sen bizde, 
hepimiz İKİNİZde, ayni ruh hepimizde. 

Sözoldu bir akından, işittim pek yakın. 
dan: sevin Atam, kılıcın, çıkmak üzredir 
kından! Birtek olup toplandı Çankaya'da Mil
letin; bir elde emanetin, bir elde kızıl San. 
cak. Güven bize! Sen ancak ruhuna nıh kat 
Atam! Biz vanz! Mezannda, rahat rahat yat 
Atam! 

Hey canım hey! O mutlu ıtfinler doima-
yagörsün. (Sonu; Sa; S SU: 5) 
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kını en mnnnlı bir surette hültısa etmişti . mesi Hlzım bir 1 orç saydım. 

1 TAM YEDi YIL ÖNCE -ı 

ATATIJAKE Ait 
anlı Bir Hatıra . ~kara: 21. 11. 938 

Bftyük Türk milletine; 
Dlıtün ömrünü hizmetine vakfettiği 

sevgili milletinin ihtirnnı kolları irnninde 
Ulu Atatürk'ün ftini viicudü i~tirahat 
yerine tevdi edilıni tir. Unkikatte yattığı 
~er, Türk mllJetinin onun için nşk \"C if
tiharla dolu olan kahraman ve \'efau 
göğsüdür. 

Pena zihniyet ve idare ile geri bırnkıl
mıs 1'iirk cemiyetini, en kısa yohlnn in. 
hanlığın en mütekamil ve en temiz zihni
)Ctlcrilc mücehhez modern bir de\'let hn
line getirmek, onun başlıca kaygısı ol
muoıtur. Teşkilatı Esnsiyemizde ve bu~iin 
hlihın \•ntandaşların vic.dnnlarmcln y~r
lcşmış olan laik, milliyetçi, halkçı, iııkı
liıpçı, de\'lctçi cümhurlyct, bize blıtlin ev. 
Mıfi~·lc Atatürk'Un en kıymetli emaneti. 
dir. 

Milletler ıı.tnsında kardeşçe lıir in!lan
lık hayatı Atatürk'ün en kıyın')tli itlcnli 
idi. niitiin dünyada öliimüniin gördüğii 
ihtironıı, insanlığın atisi için üın!t \'erici 

"Y aptıklanmızın hangilerL 
ni beğenmediniz? Ve 

bizden daha neler yapmamızı 

Atatürk, tarihte ui,:rradığtmız en zalım 
ve haksız ittiham gUnünde mcydunn atıl· 
nıış, Türk milletinin masum ve haklı ol. 
duj'unu iddia ve ilan etmiştir. llk tince 
ehemmiyeti km•ranınamı olan P,Ür &esi, 
asla yıprnnmıyan bir kuvvetle niha~ et 
bütün cihnnın şuuruna nüfuz etmb,:tir. 

En büyiik znfcrlcri kaznndıktan sonra 
da At&tiirk, ömrünü, yalnız Türk mill~ti
ırin Jıaklannı, insaniyete ezeli hiıınetlcri
ni ve tarihe hôkkcttiği meziyetlerini i bat 
etmekle geçim1i~tir. l\lillctimizin biiyiik-

tJCUJündenberi AtntUrk'Un aziz adı vo 
hntırusı, biihin halkımızın en c ndatt duy. 
rularile sarılnllıjhl'. l\tcmlckctiınhiıı her 
hösesiudc ve biıtıin milletçe kendi ine 
gosteı <liğimiz c;nmimi bağlılık, devlet ve 
milletimiz için kud.·•t \•e vefanın beliğ 
ıı.~salidir. Tiirk milletinin aziz Atatiirk'e 
gö.:teı·dif,ri se\ gi ve sn) gı onun için Ata. 
tiırk gibi bir evl&t yeti tirebilir bir kny. 
nnk olduğunu hUti.in dünyaya r;füıtcrnıi -
tir. 

lıir müjde olarak sclamlanm. llu sözle. 
ıim, ~ uzılnrilc ve toprağımızda ş<ivnlye 

askerleri \'C mümtaz şnhsiyctlerile yac;ı. 
ııııza i~tirak eden hüyiik milletlt>rc. 'f1irk 
ıniJJcti adına şilkranlamnın ifadesidir. 

Devletimizin bAnisi \ e milletiıniziıt fc. 
dakôr, sadık hfldimi, 

lncıanhk idcalJnin aşık \'C mUmtaz si. 
nımıı, 

Eşsiz kahraman Atntiirk! 
Vuta11 sana minnettardır. 
BlitU~ ömrUnü hizmetine vc-rdiğin 

Türk milleti ile berabPr senin huzurunda 
tfızim ile eCillyoruz. Butün hayntmda bi. 
zc ı·uhundaki ateşten c:anhhk \'erdin. 
ı:min ol, aziz hatıran sönmez ntf'şale ola
rnk nıhlanmızı daima ateşli ve uyanık 
hıtncal ur. 

. bekliyorsunuz? Bana hiç . çcki~
meden açıkça cevap venn: Sız
den ciddi, açık, ve samımi tcrudt 
istiyorum!,, 

Atatiırk bu sozleri, bundan ye. 
dl yıl evvel, etrafını kimbilir 
kaçıncı defa çeviren Türk m~ı
nevverine söylcmıştı. Repimız, 
dikkat ve hnyranlıkla ona bakı. 
yorduk: Milletine hesap venne
ye bizzat talip olan buyük ınsa
nın ışıklı yuzunde, en evharr.h 
vatandaşı bile alabildiğıne açık 
konuşmak cesareti verecek ka-
dar samimi bir müsoınaha vardı. 

O gün orada: 

'· , 
, ' ,, 

.~~ ·,; ,,-:: «<,, .... ;,. ,..:· ~ . 
, 

lüğUne, kudretine, faziletine, meden!yct 
istidadına ve miikellef olduğu in:saniyct 
'\'"fl2ifelerinc sarsılmaz itikadı varch. '•Ne 
mutlu Türkiinı di~ ene , dediği zammı, 
kendi en~in nıhunun. hi sönmh-cn r-s-

At.ntiirk'e ti'ızim vazifemizi ifa ettiği. 
miz bu anda, halkımıza, kalbimden gelen Reisicümhur 
Ukrnn duvı:rularımr ifade etmevl iidcrı- 1SMET iNösO 

- Mademki emrediyorsun, söy 
llyeceğim!,. diyerek ortaya çı
kan değerli ve genç Tiırk müte
fekkiri Asım Kiıltürden size bun. 
dan evvel, bir defa daha bahset-
miştim. Asımın söze başlama~ı, 
o giin Atatürke ne hudutsuz bır 
sevinç vermişti yarabbı? .. Bellıy-

_____________________________________ ........ ıııİııııİİİİ ... --

• •• •• •• 
ınonunun ından Din ivelim 

di ki, sözlerinin ürkek bir sukut. 
la karşılanması, ona, ctrafın:ı en 
dostane emniyeti verememcnın 
azabını duyuracaktı ... 

in ürkün 
Atatürkle birlikte hepimiz A

sım Kültüre bakıyor, çok çetin 
bir imtihana girmeye kendi ıh
tiyarile talip olan bu cesur. mü
nevverin soze başlamasını bek
lerken, hep aynı sualin cevabını 
düşünüyorduk: 

Hus 
"- Acaba ne söyleyecek?,, 
Asım KültUr, kalabalıkta sfü 

söylemeye alışkın ınsanların ıa
hatlığile: 

"- Atatürk, dedi, isyanla itf. EBEDi ŞEFbıtzlN BİR PORTRESi 4 
raf ediyorum ki, ba§'ardığımız nan delikanlının bu cevabl 
inkılaplardan bazılan, maalesef yazan: türke, istediği yere kendisiOlf 
hala, yüksek dağ zirvelerinden • • • • • • ---• dava taşıtan kurnaz şeyh e 

1937 şubabnc1a İngi\i~c ''The 
ll'inandal Times,, gn:;.~te inde, 
ba eazcte tarafınd n vaki rica 
üzerine, RcisicUmbur 1nöniı
nün Ebedi Şef At~tiirkün ha. 
ZI hwnısiyetlcrhıi anlatan bir 
••kalesi çıkmıştı. Şimdiye ka. 
d•r bir çok kimse Atatdrkhn 
insani v" şah i meziyetleri 
iberindc söz ı;oô~ lerniş \'e sü
tularca ynzı yazını tır. Fa;. 
klıt, bunların hiç birisi, A!n. 
tarkUn en yakını olması itiba
rile, lnönününkü kadıır haki. 
klıte en mutabıkı ve en kıy. 
illetlisi olaı •. az. 1 le, bu düşün
ce ile, üç seneye yakın bir :ıa. 
Dl•n önce çıkan bu makalcdi'n 
bazı par~aları iktibas etmeyi 
faydalı bulduk: 

nndan Y.ıkanmış gibidir. Herkes 
Bü) ak önderin yüksekliğini bir 
daha tasdik etmiştir. Onunla be. 
raber yaşamanın bu memleket 
için seUımet ve ilerleme olduğı.;
nu yüreğinde bir daha anlamış
tır. 

e~en,. ve vadiler~ inmiycn büyük ı NACI SADULLAH! yi hatırlatmış olacaktı ki, 
ruzgarlara benzıyor... • bir isyanla altın ka~lannl ç 

Ben, çok yakın bir geçmişte, ---•• • • • • •, • • • • • ••• ve: 
~ir şof?.r gördüm ki, §"!Yh oldı.:-ıhaşlamasmı bekliyorlardı. Fakat "- Ne demek? dedi... 
gun? sorleye:ı bir yobazın .kera- 0 bunu yapmadı. Bilakis, yüzü. efendinin tahsisatı mı vardl· 
!1'1etır_ıe. ınanmış, ve o~u.'. gı~~~ nün güzel azametini arttıran bir . . . * * 
ıstedığı yere bedava goturmuştu. sükunetle düşıindü ve sonra sa· Emınım kı, Asım 

Görülüyor ki, aramızda hfıl{l, dece· ' anlattığı vakıadan bihaber 
şeyhin kerametine inanabile!'l ga.. .. ~ Doğru dedi Çok doğru nnnlar, o gi.ın, Atatürkiın !•, 

'Atatürkün Sevdiği ŞeyJ 

M ü~adclcci ve inkılfıp~ı tn. 
bıntte yaratılmış olan ~c

~ cemiyet ile yaşamayı ve 
cemiyet ile çalışmayı pek sever. 
Kalabalık bir cemiyette ılmi veya 
içtimai bir meselenin muznkere 
edildiğine rasgelmck ve müzake
reye kanşınak, saatlerce müna
kaşa etmek, onun için müstesna 
hif zevk vesilesidir. Bunun gibi 
kendi düşündüğü veya tetebbu et 
tiği bir mevzuu, bir çok muha.. 
taptan mürekkep bir toplantıda 
anlatmak, onları mi.ınakaşaya da. 
vet etmek, onlnrı ikna etmek iç;in 
zihin ve kuvvet sarfctınek pek 
tatlı bir iştigalidir. 

Atatilrkun bu hassaSt, evde ço
cWdann az söylemıye, cemiyet. 
te insanlann susarak onune b k
ınıya çalıştırıldıgı bir muhit .. \ı!ın 
çok feyizli bir muncbb;:ı olmus-
tur. Halk içınde yaş ına~, !:even 
devlet reisinin diger v&zifc s.ı. 

"plerini de halk içıne atması ta
bii btr feydir. 

Yeni devir \•e rejim kuranlar
dan, eski ve yeni zamanlarda 
halk ve cemiyet içinde iş görmek 
namına, Ataturkten ilcrisını ve 
b&rlzini bulmak guçtlir. 

1 

MİLLi MÜCADELE SE 1'ı.TELERİNDE ATATUV..K 

dodı, onun ikna kabiliyetini azrı
mi derecede tekcmmul cttırm·ş
tir. Burada, bilhassa ciddi mC>se
leler mutalaa etmek ıcın topbn
mış mümtaz heyetlerdeki ıkna 
k.uvvetini tcbaruz ettirmek ıste
nm. Atatürkun, cemiyet ılc soy
leş~ek ve onunla iş r,ormck he
vesı, .b~. memlekete p'lhası ölçul
mez ıyilıkler yapmıı:;tır. 

cck Büyük Meclisin konun ola
rak kabulii ile yerle;ebiimiştir. 

Turk"ye Bi.iyuk Millet Meclisi
nin vatanperverliği daima pf'k 
ileri ve memlekete, numune ola
cak mahiyette olmuştur. Uahili 
ve harici emniyet meselelerinde 
Meclis pek hassnstır ve memle. 
ketin bütün varlığını bu mevzu. 
kır için daima ortaya koyacak tc. 
mnyul gosterir. 

Atatürk, hepimiz için daimi 
bir memba idi 

1919 ih~ilalıne girdig'nde"l iti. 
baren, fıkırlcrini kon"!rclı;:re. he
yetlere ve fertlere an a mıya ca
lışıyo~. Nihayet çetin siliıh h.ıre. 
ketlerıle .. hallolunacak mug ·k 
dav~lar. ıyın, her ~<-'ydl!n evvel, ntatürk, Meclis ve hi.ikumet 
cemıyetı ıkno ctmıye, yani ccmı- azaları için jaimi bır mem 
y;t ~ap~ıya tc cb~us ediyor. Bu ba idi. Güç ve sıkıntılı meseleje. 
zıhnıyetı.n en buyuk eseri, 1920 \ ri onun huzurunda ve onun son 
d.e .TUrkıye Buvuk Millet M< clı. derece vnzih olan fikirlerini djn
sıntn meydann ~elm~si olmuştur 1 liycrek tetkik etmek bit' bahti
bi Har~1 v~ ıhtıhıl 1ı~ınde. bulunan yarlıktır. İnsanın ümitslzliği gi. 

1 
r. mı et n ~ese e eı~nı . me~lis ~er, neşesi ve kuvveti tazelenir. 

~ e
1 

ıdAartc17,tmk~ kolay. ır ış dcg 1- Insanın fıkri ve manevi ~ahili-
cı r. a ur un cemıyct ıçinde yellerin .. . 
yer tutmak ve çalışmak hassnc::ı- 'rl • 1

1 mutcmadıyen :;·ıpratan 
dır ki, bu temiz ve çetin idare~•i ıı~er ıç nde bfi.kir, mora1 ve tedbir 

., ~ıgı veren ır şef oir · · h 
bize temin ctmistir. :z.i 'd' C . •. enerJı a. 

• n sı ır. . emıyetin çetin hayat 
1J1eclisi11 Nüfuzu ve muca~1clcsınde kudret, i.ımit ve 

neşe ı e ısrar etmesi, işte lazım 
Vatmıperverliği ?lan budur. Bu da bıze, Atatürk 

Bunun için yalnız şahsi tcma-
7iil ve zevk tc kifayC't etmez. 
MeYki ve vaziyet buyudiık<'e, ge
niş temas ve munaknşaların :-isk
leri de artar. Açık b r meydanda 
herkesle konusur ve b~l!! muııa. 
kaşa ederken, ummadığını.ı birı
si hiç hazır olmadıgm:z bir mev
zu uzerlnde meseleler ortaya a. 
tabilir. Bu kı:ırşrlasmalnrdnn halk 
nazarında isabetli olara.ıc çıkalıil- illi kıyamın ilk devrcsin-
mek için, fikren çok sermaye, in- den sonra da Büyük 

ıle mu} esser olmakta idi. 
Atatürkiı bir halk toplantlsı 

içinde görmek hakiki bir zevk 
müstesna bir fırsatUr \'anm sa~ 
at içınde hn.lkın bütün durgun
luktan g der, tuzc ve canlı haya. 
tın ne~esi r.er hr de uyanı:.". A

tikal ve kavrayt§ olarak ta çok Millet Mccl si, memle
1
•etin mu. 

kadderaun<la en buy ık 'jalAhiyet 
.meziyet ister. ve tesiri muh fa o. etmı tiı jju· 
Emniyet ve H{ık~iyet _ile yUk Meclısin ni.duzu, o.acıa bir 
Konuşmıuuıı Netıcelerı çok partilerin faı:ı.lıye~te bulun-

a ir çok yabancı muharrirle- 1 mamasına bakılarak, dışarıd n 
rin Atatürk için, hiç ha- ı kafi derece kavr nılmamakta-

ar )Jksız rasgcldiklerinde hayr~n dır. .. " . .. 
kalmaları bund ndır. Ansızın ıl- Bu nufuz, pek buyuktur. Dev. 

ıl mühim ol~ru topla.1ttda bulu
nanlarda birbirine kar~ı sevgi, 
geniş yi.ırek ve bağlılık hôsıl ol. 
masıdır: Cemiyet fertleri birbiri. 
ne ve hepsi Atatürke sarılarak 
bir külle hasıl olmuştur. 

Müzakere eden bir heyetin fL 
kir ve münakaşa kuvveti ile ka
labalık halk kütlesini heyecan ile 
nih~t eline alabilmesi onun ba
riz bir meziyetidir. 

1 çtimai bılaUiplarımız ve 
Atatürk 

T ürk cemiyeti, kadınların 
serbestisi ve hnyntın her 

Hafhasına iştiraki buhranlarını A
tatürkün terbiyevi olan gayret ve 
faaliyetleri sayesinde kolaylıkla 
atlatmıştır. Erkekler, kadınlar ile 
bir arada bulunmaktan utanır
lar, kadınlar §aşmıcaklarmdan 

korkarlardı. Büyük <:cmıyctlerdc 
herkesin acemiliğini gidermek 
için ve herkeso temiz insan cemi
yeti zevkini ve gurunmu vermek 
için, devlet reisinin ıçtımai mü
rebbi gibi saatlerce <;;arfettği gay
reti görmek, insana hürmet deı·e
cesinde hayret verirdi. Açık mey
danlarda halka yeni alfabeyi oğ
retmiye çalışan Şef, yen Ttirk 
cemiyetini ve toplantılarını ya
ratmak için, daha az yorulma-
mıştır. Son iki asır zarfmdıı bu 
memleketin idaresi, uğradığı fe
laketler içinde halkın hiddetini 
yenmek için bir tek çare bılırcn: 
Kadınların peçelerini daha kalın
laştırmak ve çarşaflar·nın uzun. 
luğu hakkında ölçü tayın etmek .. 
Böyle bir muhitte kadmtarı, mah
kemede aza, dairede mP.mur. mek 
tepte hoca, laboratuvarda k:rr.. 
yngcr haline getirmek için, cemi. 
yeti yalnız kuvvetle değil, asıl 
kuvvetten başka vasıt:ılarla sev
ketmek lazımdır: İkna ve terbiye 
vıısıtalarile ... 

Bu vazifeyi, Atatürk bızzat 
yapmı§tır. 

Daima JJ~uzaffer Büyük 
Bir Stratej 

filler var. Halbuki biz, inlolapla. söylüyorswı~~ı ... na da, sualine de hiç. bır ın-'1 
nmızın fikir tahminlerint, bir be- ;· * rememişlerdi. Fakat o gund 
reket rahmeti gibi yurdun her B u hadiseden bir hafta sonra ri ne zaman, herhangi bir tP 
bucağına yağdırabilseydik, şe~·- Balıkesir Halkevini zıya. karşısında, başarmak mecb 
hi~ kerameti, veya 'iof t?.nı.o. ne- ret eden Ata türkün huzurunda ı tın de . bulundu~ inkıl~ 
f esı, bu memlekette muessır ol- ben de vardım 0 her zaman 1 hamlesınden gerı kalan ~ il' 
mak itibarını çoktan kaybeder. her yerde yapt;ğı gibi, gene mü. , tandaşa raslasam, gözleriJJl v 
di! nevverleri dinledi. Ve Halkevln· nune, kavgasının y~lu~da t 

Bugün şeyh efendi, kendisine de etrafını saran gençlerden ~u gel tanı~~yan ~taturkun,0 inanabilecek, kendisini istediği sualin cevabını istedi: ışıklı yuzu gclır.: Ve onu ıı 
yere bedava götürecek insanlar "- Köylere gidiy.:>r, köyliilcr. yoksulluğuna .ugraya~ vatld 
bulabiliyorsa, bundan çekinmeli- le temns ediyor inkılubın mana. t~n. aynı sualı sorduguııu 

· Ç" k'" b b .. k n ' 1 1 gıbı olurum: yız. un u o yo az, ugurı e • sını, onlara da an atmaya ça ışı- " N d k? c: h e1 
disini taşıyan gafilleri, yarın pc.. yor musunuz?,, . t h ~ teme · ~~y? 
şinden de sürükliyebilirl., Evvela uzunca bir sukrınn nın a sısa 1 nu var ı .. , 

O gün Asımın bu sözleri, Türk mukabele gören bu çetin suale, H . .. h * 'tk· Atatii~ 
milletinin yetiştirdiği en büyuk şimdi adını hatırlayamadığım bir 1 ıç. şup e yo . 1

• 0 
"halk çocuğu,, olan Atatiırkü h€1.- gencin kekeliyerek verdiğı cevap . ınkı~ilp neslınde g 
ıa, gazup bir diktatör sanan bazı ta şuydu: 1 istedığı mezıyet, ~eyh e: 
gafiJlere, garip bir telaş vermiş- "- Gitmek, temas etmek isti- yobazca hilekarlıgı değil iJl" 
ti. Hallerinden belliydi ki, onun yoruz ... Fakat maalesef gidemi- kat 0 bizden,, şe~h ~fend niif 
her an: yoruz. Çünkü.... Tahsisatımız vatandaşlar uzermdeki ..r. 

Yok' na, meşru yollardan teva•"5 
"- Sus! .. ,, diye gürlemesıni, .,, · · · ti d F , t e' 

ve, verdiği hakkı kelamı suiistı- Türk inkıl{lbını yurtta kökleş- memızı ıs yor u .. aKa 
mal eden muhatabını insafsızca tirmek vazüesile mükellef bulu- koskoca bir milletı oeşme, 0ıı 

da koskoca bir düşmanı 

mak, Atatürkün bariz bir husu- mefhumunu kaybecıer. Kumım
siyetidir.· Atntürk, bu hususiyeti. danlık zamanından kalma hır 
ni yeni Ti.irk devl~tine temel ta. meleke ile ve bünyesinın mtistcs
şı kanaatlerden biri olarak yer- na kudreti ile, uzun müddet uy
leştirmiştir. kusuz ve istirahatsiz olarnk fası-

Milli müdafaa meselclcrlncle, lasız çalışabilir. Bir çok kere o. 
yeni bir nazariye, mılli siyasete nu, kitapları ve yazıhn içinde, 
tc.mel olmuştur. Haksız olmak-! yirmi dort saat. v.e ıiahn fazla fb. 
tan kati olarak içtinap etmC'k Ja. sılasız çalı§ma .ıçınde bulmuşum
zımdır. Maddi ve manevi bir te- d~r.,,Onun ~arih. çalışm_alarmın 
cavüze uğradığımız zaman ıse, kulturel netıcelerı pek m~hlf!! ol. 
t · ·· b"" ··li·· k" u"gwu• ol muştur. Mekteplerın tarıh kıtap. 
ecavuzun uyu6 u ve uç - 1 d' i 1 d · 

T k . · b"t'" rl ğını arı, kcn ı nezaret a tm a yenı-mnz, ur ıyenın u un va ı ". • . 
ortaya koymıya mecburuz. den yazılmış, ?san a~ıka, .ka~ı

ları her vasıta ıle teşvık edılmış, 
Atatürk ue Dostlar tarih sahnesinde bulunan yeni ha 

A tatürk insanlar f!rasında ol
duğu gibi, milletler ara

sında da emniyet verici münase
betlere ve inanılabilecek sözlere 
pek ehemmiyet verir. Dahılde ve 
hariçte emniyet ooilir insan ve 
millet olmak ve böyle insan ve 
milletle beraber çalışmak ıstcr. 
Temas ettiği devlet adamları ve 
devlet reisleri hakkında iyi han. 
raları daima muhnfa:ı:a etmiş ve 
teessüs eden dostluklarına sarsıl
maz bir vefa besleml.ştır. 

Kültür l§leri 

kikatler millete bildlrılmiş ve cu. 
ternasyonal iılemin tetkikine ar
zedilmı tir. 

Atatürkün Türk dili üzerinde
ki çalışması da zikre şayandır. 

Türk dllinde salahiyet ve hfıkL 
miyctle çalışmak için mut lak o
larak filolojide derin olmaktan 
başlamıştır. Senelerdenberi suren 
çalışmalar, ayni içtimai ve müna
kaşalı usullerle ... 

* * H ülasa, bir kaç çizgi ile 
Şefimizin asıl mimar ro. 

lünü anlatmak istedim ... Sayısız 

katan Atatürk, dehası kadar 
dutsuz bir tevazua sabıp b 
masaydı, aynı suali bize, .1:~ 
göke kadar olarak şu şekil 
ramaz mıydı: . 

"-Ne demek? Bütiln b~lı
sumet cihanı karşısına t~, 
na dikildiği zaman, Mus~ 
malin tahsisatı mı vardı?., 

ATATÜR~ 
Seltim sana Atatürk, 
Selfun sana Ulu Şef; 
Sclflm sana ey şeref, 

oy kahramanlığın .~ 
ululukiarıl1 

Sclftm sana ki bugün, ş 
Köşe bıışlnrında kurşunıar • 
Kö~e bnslnnnda nç adanılat' ~ 

1' 
Avrıl 

Sc!Am sana ki bugün, ·'°" 
Üzerindeyiz gösterdığln rotllP"" 

Ezeriz başını 
yavrumuz Olsa r.J' 

ile diz ç6 
Anamız olaıı 

Keseriz elini ,,J' 
dilşmana su dl>• 

A tatürkiın daima muzaffer 
olmuş büyük bır stratej 

olduğu malfundur. Bu nyar~~ o: 
lan büyük kumandanlar, bırıncı 
derecede siyaset yaptıkları za. 
man, tarihte ve muhtelif memle
ketlerde, çok defa yalnız kuvvet
le hakim'yet nazariyesıni gütmiış 
!erdir. Atatürk, siyasi anlayJ~ta 
büsbütün başka varlıktır. Kuv. 
vet ve stratej, onun nazar.nda il fıltür işleri, Atatürki.i:a b:tş. devlet ve millet işlerinin icine 

girmel;ten sakındım. Dahili ve 

Em?>eryallste ilk vuran biı~~ 
Ölüm korkusunu kurşuna dit 
Bil, ölme~e ha%U'1%, 

harici tehlikelere karşı dikkat ve 
hazırlık ... 

vatıın adlı gerçek için, 
Yedi can diledik Allahtan 1ç'J' 

yedi k erre öl.aı el' 
Selfl.m sana ey şerefi. 

ey kahramanlığın 
ululuğun ~ mi ve siyasi dola ık roevzu1 .. r letln ve mill:tind~ukn~~~ra;md~ 

karşısmda );::bnca, emniye• ve son ve katı soz. aım1 a
1
. ı ı o

1 
akrika • 

h"k' ·yetle konuşmak onun san- onundur. Buyuk l\ ec ıs, ıa ı 
Wımı bir kontrol yapmaktadır. Yı:ıpıl-

a ~~yet ya ayışına olan isti- makta olan işler ve inkıliıplnr an-

Atatitrkün toplantılarından cı
karken herkes, bedbin ~cylcrden, 
hayatın dertlerinden ve sıktntıla-

başka daha buyük emel ve fikJr- i lıca zevki ve meşgalesi. 
lerin altında ve tesirınde kalma- dir. Tarih tetebbüleri için umu
t.dır, hiç bir zaman haklı ve bu. miyetle ve Türk tarihi için husu
YUA emellerin müdafaa vasıtası si surette sarfettiği emekle:- dik. 
mahiyetinden ileri ;ıkınnmalıdır. kate de~er; had devrinde, hergtin 
Böyle bir anlayış, Giyasi emel ve on saatten aşağı olmıyan ve scne
kanaatlcrde çok vuzuh ister. Si- lcrce süren bir gayret az degil
yaset mücadelelerinde makul ve dir. Bu çalısmanın alimler ve 
haklı,. bilh~ssa kendini aldatmı- mütehassısl;rla geçen etüt gün. 
yan hır tezı davasına temel yap-• !erinde, zaman ve saat, tahdit 

Siyasi, içtimai, kültürel esaslar 
üzerinde sağlam bünyeli bir mil
let vücude getirmek, mimarımı
zın başlıca hedefi ve işıdit'. Türk 
milleti ona, askeri Z3ierlcri ka
dar, bu zaferlerinden dolayı b::ığlı 
ve minnetlidir. 

gUzel sesi vnct ,.;r 
İlhami Bt 
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Churchill'in Nutku 

------· 

Dl 
·· essesel ~rde 

"italyayı, Artan Bir De omiteler Kuruldu 
~u:ı;e~:,:~:::.:~ 1 Ve Faal·yete Gecirdi 

Yol Uzun. 
'FakatZafer 
1 

1 Bizimdir 
" 1 

Londra, 9 (A.A.J - Churchıll 
bugun Londrada bir nutuk ~oy
ıem ıştır. Başvekil bu nutkuncia 
ezcumle demiştir ki: 

Glride sevkedilm<'k iiz ere gemilere bindirilen lngiliz k ıtaatından bir görüniiş 

Maruz kaldığımız butun dar
belere rağmen, sırtım ... zctakı bü· 
tun yükler ın altında ve: bir çok 
kanlı tehditler ortasında. n·! Av
rupanın zapt veya ~sır edilmış, 
ne de daıma bizımle birlikte na
reket eden memleketlerirıe kı:ır· 
şr vecibe ve taahhütlerimizclen 
en küçük bir kısmını dahı terket
medik. Bu dünya mücadelesinde 
yalnız bırakıldığımız dakikadan. 
beri, kendilerile birliıtte veya 
kendileri için kılıca :.1..-ıld1ğımızı 
bütün memleketlerin bütün da· 
valarını teyit veya daha sarih 
bir surette tesbit eyledik: Avus- 1 

turya, Çekoslovakya, Polonya, 
Norveç, Hollanda, Belçika, b11n- t 
Lann hepsinden büyük olan Fran I 
sa ve hepsinden yeni olr.n Yuna
nistan. 

Harp 

--o----
Harekat 

I Ç~ Düelf osuna 
~hısar Ediyor 
~t ~A.A.) - 13 numaralı 

.ıg: Cephede az şiddet. 
• b tnuharebesi olmuştur. 
._: ı.ı.gunkü gün cephenın 
tıı~ 1;l.oktalannda cereyan 
:ıtıı zu harekat esnasmda 
•So ı: dordü subay olmak 
~ , kadar esir almış, beş , ~'?u ile yedi m itralyöz 
ili azı malzeme iğtinam 

ı:, 

llın hava fealıyeti çok 
br. İtalyan tayyareleri 

~ oınbardıman etmişler
.Yare dafi bataryalarımız 
an tayyaresi dü~ürrn.ii§· 

~ 
ı\t~AN TEBLİÔİ 

9 (A.A.) - 155 nums
g: Epir'de kıtalarımJz 

"'----- (Sonu S•. 4 SU. 1) 

r·-------------
Askeri Vaziyet 

MÜHiM HAREKAT 

CEPHENiN iKl 
UCUNDA OLACAK 

Yunan - İtalyan harp cephesin_ 
deki faaliyet, umumileşmek, yani 
cephenin her üç bölgesine de ya
yılmak temayülünü göstermekte
dir. Harp hareketlerinin bütün cep
he boyunca bu açılma şekli, gerek 
taarruzun, gerek müdafaanın sevk 
ve idaresi için, daha geniş hareket 
imkanlarını doğurtacak ve iki ta. 
rafın külli kuvvetleri arasında da
ha mlihim çarpışmalara yol aça
caktır. Şimdiye kadar ne·İtalyan
lar, ne de Yunanlılar, cephe boyun_ 
ca bir hareket birliğini temine mu. 
vaffak olamamışlardır. Her iki ta
rafın on iki günlük harp faaliyet;, 
b:"birinden ço'k büyük mesafelerle 
ve pek çetin tabii: engellerle ay
rılmakta olan cephenin iki en u
zak ucunda cereyan etmiştir. Hal
buki müdafaanın mümkün olduğu 
kadar toplu, birlikli ve tecemmüi 
bir plan üzerinde hareket etmesi, 
müsademe cephesinin genişliğini 
kısaltarak baret.Ata iştirak eden 
cüzütamlar arasında tam bir işbir. 
liğinin tesisine çalışması, kendi 
menfaati icaplanndandır. 

Cephenin şimdiki vaziyetine gö
re, göze çarpan nokta şudur: Her 

(Sonu Sa. 4 SU, 3) ___ ........,_, ___ .) 

ihtikara Önlemek için 

~ illi Korunm1 
l\.anununa Göre 
~ edhir A lınzgor 
~a Yiyecek maddelerL 
~I' llaşınasına karşı yeni 
~ I' alınacağı haber veril
~·!<: Bu tedbirlerden biri 

t qk(i 0 runma Kanunundaki 
' ~ tlllerin tatbiki olacak

"'e Vekaleti, bu kanun 
~iİ Vekalet emrine ayrı-
~ Yon liralık tahsisattan 
i~n bu maksada sarfı 
<ı.r er yaµmıya başlamış
~ il.da vilayetlerdeki fi_ 
f1~l'akabe komisyonları
i}ı 1~ler.i sorulmuştur. Ü
~ 1ikar yapıldığı görülen 

uru.,lastırmak ıcın, 
~(Sonu. Sa. 4 SU. 3) 

TİCARET VEKİLİ 
NAZMİTOPÇUUÜLU 

Bu Tefrikayı Okuyunuz 

TAPO 
~ ' .. 

ıs tne kadar tarihini verdiğimiz Gestapo teşki-
l b~ ~ Unden itibaren son zamanlarda ecnebi mem

! ':::i faaliyetlerine geçiyoruz. En meraklı casus 
nnan daha meraklı, fakat hakiki vakalara is

btı kısmı bilhassa kaçırmamanızı tavsiye 

.. ..,e kadar Gestapo tefrikamızı okumamış 
({o bugünden itibaren bu meraklı ve heyecanlı 

lı~ı, hiç bir şey kaybetmeksizin, okuyabilirler. 
tı.ı.ıtrnayınız: ..t3e~inci Kolu tanımak için Gestapo-

1 çalıctıcrım bi]mek lazımdır. Dördüncü sayfayı 
.ı tt rhal ba)aymız. 

l(adar Zevkle Takip Edeceksiniz .. 

Balkan Haberleri 

Romanya 
Başvekili 
Roma da 

Londra, Peşteye 

Bitaraflık Tam Bir 

istediğini Bildirdi 
Roma, 9 (A.A.) - D. N. B a

jansı bildiriyor: Emin bir kay
naktan öğrenildiğine göre, Ro
manya Başvekili General Anto
nesko Hariciye Nazırı ile birlikte 
Romaya gelmiştir. Romanya Baş
vekili, Mussolini ve Ciano ile gö
rüşeceklerdir. 

BÜKREŞİN TAFSİLATI 
Bükreş, 9 (A.A.) - Bükıeş sı

yasi mahfillerinin fikrıne göre 
General Antoneskonun İtaıyayı 
ziyareti münasebetile iktısadi 
meseleler de aydınlanacaktır. 
General bu seyahatinde mali me
seleler mütehassısı Papanace ile 
Hariciye Nezareti İktısat ~şleri 
şubesi direktörü Kristeo refakat 
edecektir. 

MACARİSTANA NOTA 
Budapeşte, 9 (A.A.) - D. N. 

B. ajansı bildiriyor: 
İngilterenin Budapeşte elçisi 

Macar hükumetine bir nota vere
rek Macaristanın yeni Tun:~ ko
misyonuna iştirakini proteı;to et
miştir. Sefir bu notayı verirken, 
Macaristanıu Romanyaya giden 
Alman kıtaatmı transit cl:ırak 
geçirmiş olmasını da Ingiiterenın 
not etmiş olduğunu ışifahen bil
dirmiştir. 

LONDRAYA GÖRE 

Bütün bu memlek~tler için <'a
hşacağız ve harbedeceğiz ve bı~ 
zim zaferimiz hepsinin kurtulu
şunu temin edecektir. 
YENİ İTALYAN TECAVÜZÜ 
Simdi topraklarmı son İtalyan teca

vüzüne karşı müdafaa etmekte olan kü
çük kahraman Yunanistan için sem
patimiz ve hayranlığımız derindir. Ta. 
rihi Londranm kalbinden, bütün yük
lerimiz ve endişelerimiz arasında mü
cadelesine yardım için elimizden ge
leni yaptığnnrz Yunan milletine şu 
ı.amimt vaadi gönderiyoruz: 

"Alçak mütecavizi bu günden itiba
ren cinayet ve ihanetleri adrletin pen. 
çesinde aleme ibret olacak :şekilde ve 
JA.yik oldukları vcçbile cezalanacağı 
güne kadar daima artan bir kuvvetle 
vurmaktan asla hali kalmayacağrz -şicl 
detli alkışlar- bu cinayetler ve ihanet
ler daima Mussolini'nin boynunda a
sılı durmakta ve İtalyan ismini leke. 
lem ektedir. 

Az zaman önce taliimizi mütevazi 
bir şekilde takdir ve tahmin eden dün
ya bugün İngilterenin yaşayacağına i
nanmaktadır. Dostlarzmız bize güvene
bileceklerini biliyor"r. Dilsmanhrtl"'117' 

(Sonu Sa. 4 SU. 2) 

Hitlerin 
Münihteki 

Nutku 
11Zaf eri Kazanıncıya 

Kadar Mücadeleye 

Devam Edeceğiz,, Londra, 9 (A. A.) - Reuter'in dip
lomatik mubdbiri yazıyor: Londranın 

&alahiyetli mahfillerinde, İngiliz hü
kCimetinin "Romanyaya giden Alman Münib, 9 (A.A.) - .N asyonal 
kıtaatmm Macaristandan geçmesini sosyalist partisi uğrunda canla. 
Macar hi.ildimeti nezdinde protesto et. rını feda edenlerin hatıcasmı an
ti~i h~k~ı:ıdaki ha.berin doğı:u olma. ma yıldönümü münasebetile ya
d~ırı bıldırilmektedı.r. B?~a bınaen bu pılan mutat toplantıda Hitler u
yüzden Macar şeh~rlerını ~avı;. bom- I zun bır nutuk söylemi.}til'. Hit-
bardımanlarma tabı tutacagnnız hak- 1 b tk d k' Almanya 
kındaki iddia da varid değildir. er u .nu . un a es 1 . , -

Bununla beraber İngiliz hükilmeti, nın vazıyetını, 914 harbın., o Vc:.

Mıtcar hükfttnetine, vaziyetinin müşkü- kitki mağlubiyetin esbabını uzun 
!atını takdir etmekle beraber, Alman uzadıya tahlil ettikten s;mra kcn
k~taatının kendi topraklarından ıreçme disi ikıtdar mevkiine geldiğı va
~~~e- müs.aade eden söz.d~ bit~raf bir ı kit Fransa, İngiltere v~ ' ltaly.a 
hu~ume~n bu hareketının bıtaraflık ile bir anlaşma yapmak istediğı
k.aıdelenne_ uygu~. olmayacağı kanaa- - ve bu üç memleketıen yalnız 
tınde oldugunu şupheye mahal bırak. nı . ., . ·· k ·h · ı 
mıyacak bir surette tebliğ etmi<ı bu- Mussolını nın yükse de a5-ı o 
lunmaktadır. Bahusus ki mevzuubahis idare edilmekte olan Italyanın 
Alman kıtaatınm İngilte;eye karşı kul- kendi teklifini kabul ettiği halde 
l~nılması imkan ve ihtimal dahilinde- diğerlerinin reddettiğ~ni . ~öyle-
dir. miş, İngiltereye ~ap~ıgı sılah~ız-

BELGRADIN fEBLtCri lanma teklifinin Ingılt~;e tara-
Belgrad, 9 (A. A.) - Gazet'!ler, A- fından kabul olunmadıgma ışa

vala ajansının şu tebliğini neşretmek ret ederek İngiltere ve Fransunın 
tedir: Bitolje - Manastır - şehrinin l 1 dk 
bombardrmanı üzerine yapılan tahki mütemadiyen harbe ıazu· an ı . 
katm neticesine intizaren, Yugoslav- !arını iddia etmiş ve sözlerine 
ya hükumeti, Atina, Roma ve Londra şöyle devam etmiştir: 
nezdinde teşebbüsatta bulunarak bir "- O vakit mesele harpten ıçtınap 
muharip devlet tarafından Yugoslavya etmek değil, bu harbi bir. iki veya üç 
arazisi b'tarafhğınm ihlalini izah et.. sene tehir etmek gibi bir şekil almış 
miştir. bulunuyordu. İngilterenin !'..arp istedi-

y 1 hük. • · b 'h' h d' gini anladığım vakit bu harbin benim ugos avya umtı u iti ı a ı· . .. 
selerin tekerrür ettiği takdirde tevlit z~.:nammda olmasını arzu ettım. Çun-
d • . d'I . 1 h kk 1 ku ben yalnız Alman yan n onlarca e ecegı arzu e ı mez netıce er a m .. . · · • 

da h · d ı ı · d"·k t' yuzlerce senedenben yetıştırememış mu arıp ev et .-rın n~rarı '" a •- ld . d d k "t ha mil (Sonu Sa 4 ~U S) o ugu erece e meşa .a mu e _r:'. 
----- · · bir devlet adamından ıbaret degılım. 

T•• k• F• d Ayni zamanda Almanyanm en büyük 
llr ıye • ınlan a otoritesine de sahp bulunuyorum.,, 

Ticaret Anlc;şması 

Dün imzalandı 
Ankara. 9 (TAN Muhabirlnden) ~ 

Bir müddettenberl devam etmekte 
olan Türkiye _ Finlanda ticaret mü
zakereleri bugün sona ermiş ve ha
zırlı.nan anlaşmı:, Harirlye Vı>kfüetin
de .saat \2 de imza edilmiştir. 

Bu anlaşmaya göre Finler, bize bl
lümum orman mahsullerini ve bu a_ 
rada bilhassa kağıt ve selluıoz vere
cek ve buna mukabil bizden mUte.. 
nevvi iptidai maddeler alaca.'.:tır. 

Hitler, bundan sonra bir sene ev. 
velki vaziyeti hülisa ettikten sonr; 
demiştir ki: 

"Bir sene evvel Polonya ortadan si· 
!inmiştir. Bugün, o tarihten bir sene 
sonra sizlere yeni muvaffakl)'etler 
haber verecek vaziyette bulunuyorum. 
Bütün Avrupa kıtası yavaş yavaş ken
dine gelerek müşterek düşman olan 
lngiltereye karşı kendi kendini sefer· 
ber ediyor. Almanya bu kıtaya hür
riyetini bir kaç ay içerisinde bihak. 
kin verebilmiştir. İngilterenin bütün 
Avrupayı Balkanlaştırmak teşebbüsü 

akim kalmış, kat'i •urette nihayetlen
miştir. İngiliz devlet adamları bu no'k

(Sonu Sa, 4 Sü, 5) 

Askerlerimize kış lıediyesi hazırlamak için Balk..?\'lerindc 

--, Askerlerimiz için kıcı hediye~i r-- -· -·, hazırlığına hararetle d~\'am edil-

'

1 mektedir. Halkevlerinin kc>dın 

M O 1 Ot Of 
1 

azaları, yarın aralarında toplan-: 
tılar yapacaklar ve Lu .volciakı 

I • mesaiyi programlı bir nale g~tie r 1 ne 1 
receklerdir. Şişli H~ııt~evindeıd 
toplantıya Bayan Lutfı K.ıruar 

G.d. . . .:ı kt' 
1 .yor rıyasetcıuece ır. 

Halkev'ieri tarafından ~~zırla. 
nan teşvik beyannamelerının ev-

görülen hün1malı faaliyet 

lere tevzii işi ikmal edilmiştir. 
Halkevlerinden başka hususi mü
esseselerle klüplerde de hediye 
komiteleri kurulmuş ve faaliyete 
geçmiştir. 

IstanbuJ Rum Patrikhanesi de 
şehr ımizdeki Rumları, askerlere 
kışlık hediye teminine davet et. 
mek kararıru vermiştir. Bu ınak.. 
satla bir beyanname neşradile
cektir. 

-------·------------------------
Berlin, Ziyaretin 

Yakanda Yapılacağını 

Haber Veriyor 

Münih Şehrine 
Şiddeti~ Bir 

Hüc-umu 

Hitler, Nutkunu 

Söylerken Taarruz 

Başlamış Bulunuyordu 

Doğu Afrikada 
Hava Harekatı 
Şidde leniyor 

Kassala Mıntakasmda 

İngilizlerin ilerleyişi 

Devam Ediyor 
Londra. 9 (A.A.) - "T~blığ.,: Kahire, 9 (A.A.) - lngiliz U• 

Berlin. 9 ( A.A.) - D. N. R. 
ajansı bildiriyor: Alman hii
kiımetinin daveti iiıerine ve 
Von Ribhentrop'un geçen se-' 
ne Moskovaya yaptığı zi~·u. 
rctlere mukabele olmak Üz.!
re. Sovyctler Birli~i Halk 
Komiserleı· meclisi Reisi ve 
llaı-iciy~ Komiseri Molotov, 
iki memleket arasınrla mev
cut dostluk müna!>ebe~k~d 
çerçevesi dairesinde ~ahsc n 

, yeniden temas surı>tile d(>. 
\'amlı görii~ teatio;ine d vam 
etmek ve hu teatiyi rlerinle~
tirmek i~in pek vakında Heı·
linc hareket cdccektiı. 

1 

Dün gece kuvvetli bır Ingı liz mı'mıi karargahının tebliği: Mı. 
bombardıman filosu Müı.ih şeh . sırı.\a, düşman keşif tayyarel~ri 
rinde yolcu ve marşaııdiz garla- ileri kıtalarımız uzerinde !as üyet 

1 

rını bom_bardıman ~tın . ~tır . . Dı· goste::?1ışl~rdir. Suda°:da, Galla
ğer bır fılo da ltalyan hedeflen- bat bo.(gesınde harekat devam 
ni ve bu arada Torin0'da bır iab. etmektcdır. Alınan esirlerin üa
rıka ile Milano'daki f>ııe1li ınan- ' delerı Gallabatı müdafaa eden 1-\.. ..... -... -~. ..J 

Garbi Afrika da 

Hür Fransızlar 
Bir Liman Daha 
Ele Geçirdiler 
Londra, 9 (A.A.) - Gene.ral 1 

de Gaulle 'ün kıtalan FransB Us. 
tüva Afrıkasındaki Gabon'.Ja ka· 
in ~ambar ne arazisini zaptet- ı' 
mişlerdir. General de Gaulle bu 
suretle 125 kilometre ilerlemış 1 

bulunmaktadır. Kaçanlar nehı n ı 
yukarı kısmına iltica eylemi~leı-
dir. I 

Elızabeth V~le 9 (A.A. I -1 
Belçika Kongosu: Bıazzavıllaarn 1 
gelen nııılümata göre, Vıchy nu-1 
küm~tine bağlı Ponceıet adında- 1 

ki Fransız denizaltısının müı et. 
tebatı, hür Fransız kuvve~lerın ·n 
muvasalat: üzerine, Gabonctaki 
Gentil limanı yakınında gemile- ' 
rını batırm•şlardır. 1 

Fransız doğu Afrikasuıın Vı- , 
chy hükumetinin kon':rolu altın. ı 
da kaımış yegane limanı olan 
Gibreville mıntakasında polıs ha
rekatının hür Fransız kuvvetleri 
tarafından muvaffakiye,t!i suret
te icrası.1a devam ediJdigi hildı
rilmektedir 

ÇETİN MUHA.REBELf~K 
Vichy, 9 (A. A.) - Bir kaç gun

denberi Gaboa sahilleri açı~ında do. 
!aşmakta olan ha(if İngWz deniz kuv
vetlerinin müzahereti ile, de Gaıılle ta
raftarlarr. müsc;mlekenin merkezi olan 
Gibreville'i evvela bombardıman et· 
miş, sonra da c;vara asker çıkarmış· 
tardır. Hala c;etin muharebeler olclu_ 
ğu tahmin edilmektedir. Mühim İngiliz 
deniz kuvvetlerinin iştirak ettiği Da
kar harekfttı kadar ehemmiyetli olma-

(Sonu Sa, 4 Sil 7) 

yeto fabrikasını bombardun.-n talyan taburlarile derhal muka
etmiştir. bil hücum yapan !ki taburun a-

Tayyarelerimiz Almanyada ı-e ğır zayiata uğradıklarını goster
Alman işgalı altındaki topraklar - rrektedir. 
da bir çok hedefleri ve bu ararla Ka~sııla bölgesinde harekAt devam 
Gelsenkirchen ve Frankfurt trud ::otmckkdir. Alınan düşman esirleri
benzin tasfiye fabrikaLar;nı, Nu.

1 
ııirı adt!di 250 dir Keza mühim mik-

(Sonu Sa 4 Sü. 4) (Sonu Sa. 4 Sil. 1) 

Hava taarruzlarına karşı: Tarassut aletının başında faliyet 
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f f~fEST APO! 
........................................................ 

Yazan: ehilip Walto11 - Kerr 

12 oldu. Bunlardan biri Rolf Zimmerman 
r - <lır ki, bilahare Hitlerin yaveri ve 

Yunanistana 
Gitmek lstiyen 
Arnavutlar 

Gestapo, t~kı " ı yapıl~ yapılmaz mutemetlerinden biri olmuştur. Diğe-
1ıariei faaliyet o arak ılk dr,fa Çckoslo- ri de Kuhnel'dir ki şimdi BQhemyada 
vakyada ı~e ba, amıııtır. Bu fa~liye- ı bir validir. 
tin programı ve tatb k tarzı, Hımm- Sm th, 1930 da Pragda bulunuyor
ler'in scçtıg k m eler tarafından tes- du. Orada iki kan kardeşini aradı. 
bit edilmışti. Y:ı'l laQnk. işlerin ~istesi ı Onun içın bu bulu$ma bir doıt<;a te
korkunçtu. Bu !aa.l~etın gay_esı Çe. lfılriden başka bir şey değildi. Halbu. 
koslovakyad A nı nyanın mudahale-

1 

ki difer kan kardeşleri için Alman;'>lyı 
ıınl davet edecek tahr kit yapmaktı. anarşiden kurtarmak için beraber ça
Bu faalıyete 19 3 yılı b şlandı. hşabilecek bir arkadaş bulmak de-

Yunanistan lehine harbe iştirak et
mek üzere, şehrimizdekı Arnavutluk 
Konsolo luğuna müracaat eden Arna
vut tebaası gençlerin sayısı 2600 ü 
:.uımuştur. Bunların içinde ArnavuL 
luk ordusu zabitlerınden olup, Tür
klyeye iltica etmiş bulunan 200 kişi 
de vardır. 

Bunlarıc Yunanlstana gönderilip, 
gönderilmiyeceği hakkında bugünler
de bir karar verilecektir. 

Her Nevi Makbuz ve Kontratlara ve Para işine 
Ait Evraka Hava Kurumu Pulu Yapıştırdacak 

Evvela Çckoslovakyada bulunan mekti, 
Alman: Slovak ve Macar aıdıldarı tah-ı o vakit daha Almanyanm dunyaya 
rık edılccek, bu A :- arasında hoşnut- Mkim olması bahis mevzuu değildi. 
&uzluk uyandırılacak, ve bir harp ha- ı o vak t bu ıki arkadaş sadece nasyo-
1 nde seferb;rlıg n. tat k'ni. imk~nsn: nal sosyalisttiler ve Smith'i de bu da
bır hale get ret.ckt. Merkcxı hukii~c- vanın bir müridi yaptılar. Nitekim yuk 
t n nufu u kırı!acaktı. Beledi \e vıla- sek İngiliz aıM•r nden bu akideye sa.. 
yet tctkil tı da par.ı ile satın alma- panlar a.ı deiildi. 

ihtikarı Önlemek 
Türk Hava kurumunun son kongresinde veri

len kararlara göre hazırlanan yeni çalışına ı•rog
ıamının thtbikına geçilmiştir. Kuruma yapılan 
miiracnatlar üzerine teberruların diğer teşek
kiıller tarafından da makbuz mukabılinde ka
huHi l.nr&rlaştırrlmıştır. Kurumun İstanbul şu· 
hesi ınudiıri.i Rıza Oran bu hususta şunları söy. 
Jcmıstir: 

para alım \'e verim işlerinde kullnnılan bütün ev
rakla konluratlara yapıştırılmak üzere pul ~ek
linde ktiçük kıtada tutkallı pullar hazırlanmak
tadır. 

EVLENME 
K y e~ı Sıtma Mücadele reı.' 

dnktor RUştü Erinçer'in kU1 
Frıtçer ıle Muhendıs mu•e~ 
G lıp Purut'un nikah akltl ti 

(Başı 1 incide J 
hükümet icabında elinde stok bu 
lunracak. bunlan lüzum ~ördük 
çe piyasaya a~zedccektir. 

Teberrüler Devahı Ediyor 

caktL Azlıklar Çeklerle bera~r. çalıı- Smith'i, Dresdcn'e gidıp. yuz başı 
mayı reddedecek ve mer'kezı ısya'lla Rohen'le coru~meye ikna ettiler. Ora
tchdit edecekti. . . dan Hitlerle gôruşmeyc muvaffak ol-

Bundan maada. Çek hukiimetının Al du. Ondan sonra Sm th H tlerin dos
manyaya kartı Sovyetlerle ittıfak y:ıp- tu ve Nazizmin ateıli bır taraftan 
tıiı ve dahilde de komunıst unsur:' oluverdi. Münihteki birahane toplantı
larla birlikte çahştıiı i15aa edılecektı. larına o da iıtirak etmeye baıladı. 
Gençler araımda hukiimete ka~şı hoş- Smith Nazi olarak faaliyete ~'1a. 
nutauzluk uyandırılacaktı. Butun sana- dığı zaman bir idealist olarak çalışı
yi mUe11eselerine sabotörler konacak- yordu. Paraya ehemmiyet verdiği yok
tı. Bu ıuretle bır harp halinde bütün tu. Hattı çok zamanlar oturduiu o
Çek sanayıi koturumleştirilecekti. as- danm kirasmı vererniyccck halde idi. 
kerl istihklimatm harıtaları çıkarıla. 

YENİ TENEKE GEIJYOR 
Yakında piyasaya komşu mem 

leketlerden bol miktarda otomo
bil lnsti,ği, teneke, kimyevi mad. 
deler gelece~ti:-. 

•·s~hir meclisinin bütün nakil vasıtalarms ait 
hiletlere onar para Hava kurumu payı :ilave 
t'dilmesine ait riyasete havale eylediği teklif, bi. 
zi cok mütehassis etmiştir. 

"Diö-cr taraftan kurumumuza tcberrularn da 
de\"a~ edilmektedir. Bugün bu arada Maden~ 
eşya ve malzeme ithalitçılar Birliği azalnrı 4:. 
hin lira~ a yakın teberruat ve taahhüdııtta hu 
lut'maktadırlar. Kah\e ye çay ithalatçıları da 
80 bın lira teberru etmektedirler. 

at 16 d:ı ikı tarafın akrab• 
nıd. !arı huzurile Kadıköy 
d ıresır.de icra edılmlştir, 

S adetler dileriz. 

ÖLÜM 

Mmtaka Ticaret müdürlüğü. 
bir kaç gün evvel gel~n 20 bin 
sandık tenekeyi petrol kumpan
yalarile devlet ihtiyaçlarına a
yırmıştır. Yakında gelecek tene
ke partisi, konserve fabrikahırı
na, teneke kullanan diğer fabri
kalara verilecektir. 

Hava Kurumu Makbuz Pulları 
•·ııavaı;azi, Su ve Elektrik idareleri tarafmdan 

1ı1ii~ terilern verilen makbuzlara beşer kuruşluk 
lla~a kurumu pulu yapıştırılmasına b u hafta 
ba~lanucakt1r. 

Hundan başka diğer tüccar teşekki.illcri d~ 
aynı kararları almış bulunmaktadırlar. 

Çanakk•1' 
mlnci al'l1 
tabur cnıı.t 
subayı 

Necati 
8/11/94~ , 
günu Gulh tP 
tanesinde 

Havacılık ı•e lJlodel Uçak Resimleri 

cak ve Slıdet mıntakasındaki Almanlar SMİTH GESTAPO EMRl!lDE: 
&ilihlandınlacaktı. 

ÇckoslovakyAda zaten tessıis etmiş 
bulunan nazı putısi bu işin bır kıs
nunı üzerine alacaktı, Fakat asd iıi 
GestaPo teıkilltı yapacaktL 

Goeringle buluıtuktan sonra, bu na
z; •efi onu Gestapo teıkilitmda kul_ 
!anmaya karar verdi. Ve o tarihten i
tibaren Smith, Himmler ve Goebb .. ls
in emri altında, fakat Bitler namıaa 
Gestapo memuru olarak çalışmaya baa. 
ladı. 

Ücretli l\lemurlann 
Vaziyetleri Tetkik Ediliyor 

Nakil 'ası taları biletler in e yapılacak zamdan 
temin edeceğimiz para ile Beyoğlu yakasında 
bir para~üı kulesi yapacairz. Bu kule her gece 
elektrikle süslenecektir. 
"Diğer taraftan daire ve bankalarda her türH\ 

"Geren senl' Havacılık şubesinin açtığı model 
ut· ak kurslarında ders gören öğretmenler, 45 
vilayete dağıtılmıştır. Bunlara ınekteıı!crdc , . ..,. 
rilıncsi karorlaştırılan ha\•acılık ve model uçuk 
derslerinde kullanacakları cşvavı ~öntlerm•·~ e 
başladık. Ve ilk posta olarak 20 -;andık "'la 
gönderdil:.,, 

lfı olduğU 
lıkt.an JcU1' 
yarak vefat 
ve cenaz~ 
kapı mezat 

Muuzam ıorunen bu program 937 
de tamamen tatbık edilmiı bulunuyor
du. Ansturya alınmıştı. Cenubu pr
ki Avrupayı giden yolu açmak icin Çe
koslovakyayı almak zamanı gelmi15ti. 
Artık Romanya. Yugoslavya ve umu. 
miyeUe Balkanlar Almanya için bir 
tehlike te,kil etmekten çıkmıı olacak
tL Macaristan ııatı yukan Almanyaya 
tealim olmuı gıbiydi. Hattı Sovyet
lerle vaziyet tesbit edilmiı, JaPonya 
ve İspanyanın oynıyacaiı rol bile ka
rarlaıtırılmıştı. 

Şimali Afrika.da propaganda başfa
mııtı. Hatta Efıanıstan ve Hindistan.. 
da, umumiyetle şarkta Alman ajanla
n faaliyete geçmişti Cenubi Amerika
)'11 da dıfeı. ajanlar gonderılm.şti. 

TEŞKlLATIN ŞEFI: 

~kat Smith'in ne kadar kıymetli 
bir unsur olduğunu ilk keşfeden Go
ebbels oldu. Nazi ricali Almanyayı iyi 
bıliyorlardı. Fakat ecnebi memleketle
ri ve harici iıleri iyi tanımıyorlardı 

Halbuki Smith, dıinyayı dolaım11tr 
ve huici &ayet iyi biliyordu. Nazilerin 
elinde harici bilen Weideman ve Von 
Ribbcntrop'tan başka kimse yoktu. Bu_ 
nun üzerine Smith'e Alman tebeası ol
ması teklif edildi. O bu teklifi kabul 
etmedi ve Gestapo'nun Almanya hari
cindeki tcş'killtını kurdu. O vakitten 
beri yapılan işlerin tolunu da bizzat 
o yaptı, (DEVAM! VAR) ---

Devlet dairelerinde çalışan daimi 
ücretli memurların maa51ı memur ol
malan imkAnlarını aramak üzere, 
Malıye VekAleU M.ilstcşarı Cemal Ye_ 
şil'in reisliğinde Veklılet mümessille
rinden mürekkep komisyon ~alışma
lar•na buıün de devam etmiştir. 

Halen her VekAlet kendi kadro
sunu tetkik -etmekte ve maaşa geçe_ 
cek ücretli ınemurlarmın mlktannın 
tayini ~iyl& meşgul olmaktadır. 
Diğer trnaftan Maliye Veklıleti de, 

VckAleU~in bu husustaki tetkikleri
ni gö:ı.ien geçirerek, bu memurların 
maa~~ geçtikleri takdirde, bütçe üze
rinje meydana gelmesi muhtemel de
ği13iktlklerl tesbite çalışmakt.adır. 

Vali Anlatıyor : 
lstanbul Halkının Her Türlü 

lhtiyaçl·arı K.arşdanacak 
Vali v.:ı Belediye reisi LQtfi Kırdar, ruz İstimIAkler blbniş ve Beyazıt 

muhtelif şehir l&leri hakkında demiş- me~danı ile Koska caddelerinin ln
tir ki: ıasına ilkbaharda ba&lnnması karar
"- Halkın en mühim gıda madde- laştırılmıştır. İleride Beyazıttlıkl a. 

si olan ekmek için yeni tedbirler al- façlıklı sahaları lstimlfık edecek ve 
dık Evvelce fırınlarda yapılan un Üniversiteliler için orasını bir park 
halİtası, şimdi değirmenlerde yapıl- haline getireceğiz. Taksim meydanın
makta ve harman yerlerinde unlar, daki "İnönü gezglsl,. nln imar ve tan
otomatik eleklerden geçirilmektedir. z.imt için biltün hazırlıklar ikmal e-

SeJektör Makineleri Her türlU ihUmale karşı ıınnlarda edilmiştir. 
• Ç lı l k beş hatta on günlük ihtiyaca kAfl un !stanbul halkırnn her sahadaki ih-Yenİ Fransız Sefiri Gecelerı de a ştın aca stoku bulunduruıacaktır. Sermayesi tıyacıannı kar1ıııyacak her turıu ted 

İstanbul, 9 (A.A.) - Yeni Frr.ınıv.z Konya, 9 (TAN) - V~Ayetim~zde 
1 

az fırıncılara arkadaşları yardım ede- biri almaktan ve bu vAdide faaliyet 
Bütün bu iş bir adamın kafasın- Se!ırl Jules Henry, evvelki ıan SrJf- fa'lliyette bulunan Selektör makıne- ceklerdir ıöstermekten bütün mesai arkada~-

dan cıkıyordu. Bu ut Gestapo'nun ) a - Durgaz tarikiyle şehrlmi7e gel- leri~io, geceleri de çalıştırılmalnrının Et fiy~tlarında görülen terc1Iü il- larımla birlikte bir an bile geri kal-
yabancı memleketler şubesi şefi idi. ml§Ur. SC'fir, bu akşam Ankaroy a ha_ temınl için Ziraat VekAletintlcn bu- zerine iktısat Müdi\rlüğil tetkikler mıyacağımı blldinnek isterim.,. 
Bugiıne kadar bu adamın ismi neşredil reke-t edecektir. r:ıdakl alakadarlara emir gelmiştir. yapm~ktadır. Bunun halk lehine müs • ahaf'ld 
medi. Bugun de işaası rA&h.zurlu sayı- ===s::::ı===--====zıı:ıa::ıo=.~=== bet bir şekilde halledllecelinden e- Ecnebı M 1 e: 
labilir. Çunku bu ad:ım aslen bir tn_ 'K!1 s s s natka" rlan mln bulunuyorum. ı - --- --
aılizdir. Yalnız kendısinden çok bah- /~ es ve az a Salı günü Şehir Meclisi flı.aları D O N NAZİLERİN MATE!\I 
ıedccefmiz için adını biz koy!'biliriz. ~ e İçin Açılan İmtihan Cerrahpaşa hastanesine il4ve edilen! G "ON-0 İDİ 
Ve fırua onu Mııter Smith dıye ana- BUGtJNKt) PPJ('ıGRAM - ü yeni ve mühim bir kliniğin açılma 1923 senesinde Almanyada ilk Nas-bT · Ankara, 9 (TAN) - Matbuat M -1 

ırız. a,4S Procram l 17"fS ht.lkl&l marıı d hal d oda merasimini yapacaklardır. Hastane- yonal Sosyalist hareketleri esnasında 
Bu adam İngilterede doğmuştur. İlk 8.4I Haberler dürlüğü tarafın an en ra 1 ıerde yatak adedinin çolaltılmuına, ölen Nasyona\ Soııyallstlerin hatırası 

tahsil'ni İn&ılterede yapa•ken 914 har- 9,30 Proııram talışmakta olan ıı;eıı ve saz sanatklır- yeııl pavyonlar tesisine ebemmi7et hPr sene oldutu slbl, dün de •nılmış 
bı bıılamıştır. 16 y;:ı ında orduya ilti- t,oo Milli Seffn 19

•
33 Haberler larne hariçten radyoya intisap etmek veriyoruz. Cerrahpaşa ve Haseki has- ve Alman mahafillnde matem tutul-

hak etm ş, askeui madllya ile taltif Ebedi Şefe alt, 19,45 Ml111 Sefin istiyenler için açılan imtihana bugün tanelerinde muhtelif zehirleyici gaz 
edilmiı, ve cesa ıcti ile tanınmı•tır. tı.yannamesi beyannamesi de devam edilmiştir. İmtihanı müte- ku d k y ld muşö tur. NSIZLAR İÇİN 

v 19 so Eb dl ş f' b' hassıs bir heyet idare etmektedı'r. tedııvi ist&syonlan r u . en en LEN FRA Fakat cıhan lurbind n sonra birçok l o.os Tarim alllı:fA,rJ ' · c • ın ır d kt bi Uklinik cefi Ue H te x· Fransızlar i"in ynrın 
hitabesi ı·mtı'hanlara, erkek ve kadın olmak bir o or ve r po ,, arp uıen " ' 

IDaceralara atL\xnış ve mi.ıh"rıı bir çok ıı,ıo lstlklll ır.arı;ı zo.ıs hıikltl marıı üz-e, yüze yakın sanatkAr i•Urak et- kadroyu takviye etUk. Fer.köyde-ki katolik kilisesinde, Top-
ticart işler gbrmuştür. Nıhayet 9ZO den e ,~. " k d ki F üıılUman me-

22.10 Proıı:ram . Ur İmtihana yarın da devam olu- İmar ve umran harekeUerlne ge- apı a ransız - m 

Galatasaray 
İstanbulsporu 
3 • O Yendi 

aile mak 
de!ned' -·"'~'" •El••&J Allah 
eylesin. 

Şehrimızln maruf un til ,,.
dcın merhum Sekban Zad~ 

Dün· ŞerC'f stadında Ga1:ı.tasarayln ve TAI\ sineması sahibi İ 11: 
istanbulsı.ıor arasında yapılan hususi ban m kardesi \•e profesor 
ıutl:ol maçını Galatasaray 3 - O kn.. E~at Bı.rol'un kayın biraderi 
z·ındı Oyunun ilk devrcsl her iki ta- Necdet Sekban irtihal etrrti~ 
r~fın ·mukabil hücumları ile geçti. CC'nazesl bugün Fatihte 
Gahtnsar yın daima a1;ıklarını ihmal I korşısınd3 Haydarbey cadd d• 
ederek. üç orta vasıtasiyle yaptığı numaralı evınden saat 9,30 ~""' 
akınlar 1stanbulspor kalesine tehli-ı rılurok S rkec de Arnba val""~ 
keli a~l:ır yaşatamadı. İstanbulspor- kelcsinden husus.ı suret~c ıe: 
lular b'lhassa soldan yaptıkları hil. lt-:ı Şı:-ketl Hayrıyeye aıt bı 
cümlnrda Galatasaray kalesine güzel Bt-ykoza götürulcrek nıle kB 
lndikle.."1 'halde, şut atmakta tereddüt na defnedilecektir. 

etmeleri netice almalımna mAni ol- Ö L--U.-. -M--.. 
du. Bu suretle birinci devre golsüz .. 

bitU. Mıffur ıehlt Selim Pa .anın 111~ 
İkınci devreye Galat.as~ray daha ClOmrllk basmOdUril mrrhum ~e fi 

nkı başkdı ve hemen dördüncü dakl- mahdumu ve Mı\ 1 Müdafaa fen 
kada Salfıhattlnln ayağından ilk golü 'umum m dura General Hu.an D~-,,;, 
kazımdı. Devrenin ortalarına k dar enlıtui ve htanbul V·lbcti .1Jtrc 1~:4J. oyun karşılıklı hücumlarla geçtikten 11ndan Kndret Ark\ınun rtav•"" ,_ti' 

nihı:ıyot Gündüz sal!.dan gelen Clllmrilkler u. Mt.durlüğil ClUmrillı Ecınra, • ' 6 . F. h t nbul 
. tnkımının ikinci golünü lcrındcn Hıkmcı .r an ve otR ~ -bır pasla h 1 muayene menıurlarından CelSI F.rb• 

1 attı. Bu gol, İııtanbulsporhıları : rıf müd rıatu mcmurlınndan ;;ııreY • 
kete getlrece~i yerde aksine, şuu 1 nın kardc , ıevamn bınba,ısı Jet 1 

bir oyuna sevketti ve dağınık ve .Re- ı lfakkın rahmetine intikal ~ım t•lr· I 
llşlgüzel oynamalarının netlc<.sl, G11n.

1 

buıı;ün Taıkasap Ozbck'• lcy11n.rı ft ,J 
düzün ayağından UçüncO goUI dp ye- tında 6 numaralı evinden oldırıl• 
dUtT Bundan sonrak1 müddet, her i- vakti Toplıapıda Ahmeıpaıa .eın '6' 
ki t~rafın durgun oyuniyle geçti ve ııamarı kılındıktan sonra lolerk: ei•" 
maç 3 - O Galatasaray lehine bitti. ıı makberuinc dcfncdilcçektlr. -"' 

Merhum Balkan Harbinde ı-<~ııı• ,,, 
harcbcılr.dc yararlık ıı6sıermtı ve "" 
istikamet ve fcdıklrlıkla temcpylll ;.. 
metli aııbaylanmıadandı. Vdau r• IOnra Heide''ôcrg Oniversitesın· e tale. ı•ı•o Proıın - mış ı .ı. d dl t im yapılacak ve 

• • - 22,u Haberler nacak· sanatkArların isimleri gazete J lince; Beyazıt meydanının bir gençlik zar ı6ın a n meras be olarak ~n:li Orada dığer iki Al- 12,•3 Habe·.ıt Jr u,so Kaparuı • ı u ilmesi ı dua edı·lecekUr 1 • " ve radyo ile il"n olunacaktır. sahRsı ha ine ge r ne ça ışıyo- • 

illan talebe arkadaşı ile kan kardeşi ----------u-~-=~::..:~:.,:.::::: ___ .=:.==-==~=-=----_:-~-~--------------~---------=========~::---~:-:--:--:----
Hitlerin Nutku ı:tftjl:t):IJ;l!Jil Bu9ünkü 

Aıl sine taziyetler ederız. Mevli r• 
leye. 

BUGL'N KAPA'J'ILDI 
Adanada çıknn Bugun gazetesi, 

Vekiller Heyeti k"lrariyle muddetsiz 
olaı ak kı:patılmıştır. 

Yuncmistanda Harp 01.ıurchill'ln Nutku Hava Askeri Vaziyet Harbi 
<Bnşı 1 incide) 

Kalaınas'ın ötesinde köprii bac:. 
lanıu. takviye etmekted:rler. O;
ta Akdenizde yapılan bir havr"' 
ıs~~ı esnasında tayyarelerım-4% 
b~ duşman tay) aresini alev !er 
içinde düşunnuş, diğer iki ta fYa
reyi de hasara uğratmışlarcJir. 

Girltte bir yer, 9 (A.A.) - lieuter 
AJansuıın Glriltekl seferi kuvvetleri 

ezdinde bulunan muhabiri, lru kuv
etlerin ihracını ~öyle anhıtmakta_ 

dır: 

" (Başı 1 incide) 
1Jrıl~rinde İngiliz mukavemetinin mu

'ayyen olmayan bir müddet için ve da. 
ima daha büyiık mikyasta mevcut ol
duğunu anlıyorlar. Fakat bugünkü ya
eamz ile devamlı zafer arasında kat 
edilecek uzun bir yol vardır. 

Bu yolu katederken lngiliz ırkınm 
azim ve metanetini ve eski müessese
lerimizin şerefli intibak kabiliyetini 
dünyaya göstereceğiz.,. 

NIÇJN TAARRUZ 
ETMiYORUZ? 

"Bazen niçin düşmana karljı bir ta
arruz hareketine mukted r olamadıfı. 
mız ve niçin duşmanın bize indirebi-
leceği yeni bir darbeye intizar etmek
te olduiumuz suale llyik ıörtilm"lkte
dir. Bunun sebebi ıudur ki, mühimmat 
imalitmıız ancak ikinci ydının başlan 

Yunaniatanın talebi ilzemne gönde
ilen fnglllz seferi kuv~•lerinin ilk 
ilzütamlan Gırit adasının bir tabii 
manına çıkarılmıştır. İhraç ameli
esl, İngiliz harp gemilerinin §lddetli 
ıaraj ate&1lerlne ralmen, avcılRr re
akaUnde bulunan İtalyan bombardı
ıan tayyarelerinin liman üzerine pL 
• ;yaparak atmakta olduklan bom
alann ve bunlara karşı atılan obüs- ııcındadır ve harbin bidayetinde ve 
erfn infillkları arasında Y'.apılmıştır yahut harpten biraz evvel inşasma baş 
İngiliz kıtalnrının ihraÇ amelıye;i l&dıinnız muazzam fabrika ve tesisat
aılar baf}amaz, duşman hava teşek- l larun.ız ancak timdi vermeye başla. 
illlerl liman etratındalı. • küçük dal- mııtır. Almanlar iıe mıihimmat imali
ınn tlzerlerlnde görünmlye başladı_ tında normal olarak dordüncü aene
- ve aakerlerın yuklil bulundukları ye doiru erişilen en yüksek noktayı 
ruva&Orlere hücum ettiler. Harp ge- toktan ceçmiı bulunuyorlar. Buna bi-
ilerinin topları sayeslnde bu hücum naen, önumüzde ••ılıcak uzun ve çe

kim kaldı. Bombalar rıhtım yakını- tin bir yol mevcuttur. 
a dUıerek, hasar yapmadı. Yalnız i- Öyle bir devre ki bu müddet zar 
• neler hafifçe yaralandı. D,üşman fında harp aanaylimizia en yüksek nok 
yyareleri gittikten sonra halk, ev- taya yükselinceye kadar raJı•mal 
d " ki d k • • . . " • an ve r en ve ııı.ına aı an çı mıı \ e bahnyemııın harbin bidayetinde :np-

kerlerln .Uerlni sıkarak çiçekler ıına batlınarak ıimdi mütemadi 
ğ1tın11tır 1'CO 

• . .. hizmete dahil olmakta bulunan yijzler-D!1şman tarafından ertesı gun ya_ ce cemi ile takviye edil l li 
lan ve yine akim kalan bir taarru- dır mea znn-
ralmen, iyi te kllAt sayesinde lh- .,, 

ç amelıyesl nisbetcn kısa b·r mild- ==================1:11:===== 
t et zarfında biürlimlıtır. 

İtalyan tayyareleri bu münasebeUe 
Kandlye ıehrini bombardıman etmiş

r, aokaklan mitralyöz a~.ne tuL 
ullardır. İn nc:a hiçbir zayiat ol
amııtır. İngiliz kıtaatı geçtikle~i 

. erde büyük teuıhuraUa karşılan
ı !ardır, 

l\IETAKSAS'IN SÖZLERi 

bildiriyor: Alman radyosu Yunan 
m.ııet.ne, cesaret ve hissiyatına ka
pılmıyarak mıuıtııın sesini dinleme.. 
ıılnl tavsiye etmektedir. Alman mil
leti a;lbi muharip b.r mılletin, tere! 
ve vakarı için kahramanca çarpışan 
bir millett' bu sözlerden baıka söyli. 
yecf"k söz kalmamış olmasına teessüf 
ederiz. Alman radyosu, Yunanistan
dan büyük olduklan halde, lcabata 
uymuş olnn diğer devleUeri misal o
l11rnk ıöstermektedir, Şurasını teba_ 
rüz ettirmek IAzımdır ki, Yunaniıtan 
misallerini başka mllleUerden deli~ 

beynelnıllel şeref, kahramanlık ve fedakArlıklar
e ve Yun nıs- la riolu kt'ndl tarihinden almak ister. 

ele iı in nı. j Atına .Ajansı, muhasamat başlama
l enin bulun-

1 

dan önce Gırltte İngiliz kıtaatı bu
lunınakt." olduğu hakkındaki İtalyan 

ATİNA 'iN CEVABI iddiasını kaUyeUe red ve tekzip et-
\.A.J _ Atı oı Aj;:ınsı mcktedir. 

(Başı 1 incide) 

iki taraf birbirine karşı büyük ka
visli bir çevirme hareketiı. • giriş
miılerdir. Fakat, bu pllnda hic; 
bir taraf mühim bir muvaffakıyet 
elde edememiştir. Yanya cephesin
de İtalyanlar Kalama nehrinin ö
telerine doğru tazyiklerini idame 
ettiriyorlar; buna mukabil, Yunan. 
lılar dofu cephesinde Qörice ci
varında elde ettikleri ileri mevzi
lerini, müteaddit mukabil taarruz
lara rağmen, sağlam olarak muha
faza etmişlerdir. Burada her iki 
tarafm istihdaf ettifi esaslı gaye_ 
lerde"l h!ç birisi henüz tahakkuk 
etmemiştir: Yanyanm siıkutu, Qö
ricenln ıükutu kadar ıliç olacak
tır. 

İtalyanlar vaziyet• lehlerine c;e
virme'k için, cephenin orta bölıe
sinde, yani Perati köprti başının ö. 
telerinde, bir yarma hareketine te-
şebbüs etmişlerdir. Fakat bu ha
reket Yunan müdafaasının şid
deti ve bilhassa ıiirıti karşısında 
akamete utramııtır. Buradaki dat 
geçitlerinden her nasılsa sarkmaya 
muvaffak olan İtalyan dağcı kıta
ları, Sarantapor irmağının sarp 
kayalıkları arasında sıkıştırılmış 
ve çember içine alınmıştır. Bü_ 
tün bütiın dağlık ve yolsuz bir a
razi üzerinde çevrilen bu kıtalar, 
hareket 'kabiliyetlerini kayb~tmlş
lerdir. Buna mukabil bu i$İ.: bura
da alıkonulan Yunan krtaları da 
Leskovik'e dofru her hangi bir 
harekete geçmek ve bu suretle Gö 
rice üzerine •arktan garbc doğru i
lerlemeye çalışan Yunan fırkaları. 
na arkadan yardım etmek imki
nından mahrum kalmışlardır. 

Bu vaziyete göre, cephenin orta 
bölgesinde mühim neticelerin alın
ması beklenilemez. Bilakis hanı.
katın timdikl gidııslne gbre, asıl e
herımiyetli hadiseleri cephe uçla.. 
rmda beklemek lizımdır. İtalyan
lar, Yanyayı zapta muvaffak olsa
lar bile, Görice şehri ve civarı Yu
nanlıların eline düşmek şartile, bu 
nun bir ehemmiyeti olmayacaktır. 
ÇünkU, Gönceye lrar,ı muvaffakı
yetli bir ilerleme hareketi Yunan 
cephesine deniz ıahillerifıe doğru 
bir istikamet verecek ve bu suret
le hem cephlerini birle.,tlrmck, 
hem İtalyan ordusunun • ı üsle
rini tehdit altma almı. • .mkSnını 
yaratacaktır. Vaziyetin •u eekilde 
inkişaf edip etmıyecefinl anlamak 
için bir kaı; gun daha beklemek 
lizmıdır. 

(Bap 1 incide) 

renberg ve Amsterdam'da fab
rika ve diğer tesisatları, Hamın, 
Söst, Osnabruck, DuisberK'de 
marşandiz garlannı ve diğer he
defleri bombardıman etmiştir. 

Bundan başka Mayence ve Le 
Havre'e de taarruz edilmiı ve 18 
düşman hava meydanı bombalanmış. 
tır. 

Diğer taraftan Almanlann Cons
tance gölü üzerinde kAln mühim tay
yare ve balon üssü olan Friedrlchs
haf en üzerine çok ıiddetll bir baskın 
yapılmıştır Bütlln tayyarelerimiz ü.s
lf'riııf' dönmüşlerdir. 

HİTLER NUTUK S Ö YL E RKE N 
Londra, 9 (A.A.) - Reuter Ajan

sının diplomntlk muharl'.lri yazıyor: 

1ng!liz tayyarelerinin MUnlhe yaptık-. 
lnrı baskın Hitlerln nutkunun baı
lıyacağı dakika· olarak ilAn edilen za. 
mıında•ı takriben bir saat kadar son
ra başlamıştır Nutuk Londra saatiyle 
18.20 de başlıyacııktı. İlk İngiliz bom 
bardımaıı tayyareleri de şehrin üze
Mne saat 19 30 da varmıştır. Bu su
retlto tayyar~er bombardımana ba$
ladıkları zaman Hitler nutkuna epey_ 
ee girişmiş bulunuyordu. H!Uer!n 
nu~ku iki saat kadar sürecekti. Bom
bardıman nutuk nihayet bulduktan 
sonra da epey sürmüştür. Son tayya
re Münihten saat 21.15 e doğru ay
rılmıştır. İngiliz bombardıman tayya
releri Münihte demlryolu milnakale 
he•::lC'Oer:ı,e de taarruz etmişlerdir. 
Ou demiryollarından birkaçı Hltlerln 
nutuk söylediği meşhur birahanenin 
yakınından geçmektedir. İngiliz tay_ 
yareleri en az nutkun radyo ile verll
me-:lnl zorlaştırmışlardır. 

İNGİLTERE ÜZERİNOE 

Londra, 9 (A.A.) - "Tebliğ,. Bu
giln öğleye kadar dilsmanın İngiltere 
üıcrindeki hava faallyeti mahdut oL 
mu~. münferit tayyareler tarafından 
az miktarda uçuş yapılmıştır. Bu tay 
yarelerden biri Londra bölgesine bom 
ba atarak, bir miktar hnsar ve zayia
ta sebep olmuştur. Bu tayyare, avcı
larımız tarafından Susset açıklarında 
denize dilşilrülmüştür, 

Son malılmata gö•, bugün dört 
düşman bombardıman tayyaresi tah
rip edlldilf resmen bildirilmektedir. 

ALMANLARA GORE 
Derlin, 9 (A.A.) - "Tebliğ,. Tay

vıırelerimiz gündüz ve gece Londra 
lizerine uçuşlarına muvaffakıyeUe de_ 
vam ederek, bombalarını müteaddit 
defalar l31e tesisatlarına ve doklara 
isaoet ettirmişlerdir. Sark limanları-

(Başı 1 incide) 
tayı iyice baılarma yerleştirebilirler 
İnııiltere bütiin Avrupayı karmakarışılc 
etmek iatedi. Şimdi orayı Almanya ve 
İtalya yeniden tanzim edeceklerdir.,, 

Şimdi İngilterede "mücadele de
nm ediyor,, demeleri beni o.likadar 
etmez. Bu mücadele, bizim bunu ni
hayetlendireceğimize kadar devam e. 
dccektir ve biz, bunu nihayetlendire
ceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Bu 
mücadele, bizim zaferimizle nihıye~
lenecektir. Bana, bunda da inanabı
lirsiniz ... 

CÇ ESASLI NOKTA 

Hitler, Almanyanm nihai zafere ka
dar harbe devam edecefini söyledik
te11 ıonda ıimdiye kadar yapılan mü
cadelelerde tarihte misli olmayan neti
celer alınmıı olduğunu anlatmış ve şu 
üç noktayı tebarüz ettirmi,tir: 

1 - Harp, Alman milletinden in
Hnca pek ehemmiyetsiz fedakarlıklar 
iı.temlıtir. Harp kurbanları, 1870 har
bindekiler kadardır. Muhtemel kayıp. 
!ar için hesap edilmiş bulunan bütün 
muazzam ihtiyat teşekklilleri, sağlan 
kalmıttır. 

2 - Maddi bakımdan da bu harbin 
feôiklırlıklarr pek ehemmiyetsiz ol
muıtur. Mühimmat sahasında şimdiye 
kadar harcananlar, nihayet bir aylık 
istihsalin bir kısmma tekabtil etmek
tedir. İhtiyatlar o derece büyuktür 
ki bazı sahalarda halen istihsali dur
durmaya mecbur bulunuyorum. Çünkü 
bu büyük miktarları harcamak imk~nı 
artık mevcut değildir. 

3 - Evvelce hiç bir zaman olmadıtı 
kaı:lar istikbal için hazırlanmış bulunu
yoruz. Maddi bakımdan hazırız. İn. 
san bakunından da hazırız.,, 

H:tıer bundan sonra demiştir ki: 
"Garpte harp bittiği zaman lngil

tereye bir kere daha elimi uzattım, 
fakat bir netice alamadım. Uç aydan 
fazla bekledim ve nihayet bir gün em
ri verdim. 

Simdi çarpış:naya başlıyorum ve bü 
tün mücadelelerime baıladıtım ayni 
kat'f kararla, yani sonuna kadar mü
cadele karariyle baılıyorum. Onlar, 
bunu istediler. Şimdi size kimin tahrip 
edileceiinl cösterecefim. Acıdığım İn
c iliz milleti, bundan dolayı katili 
Churchill'e teıekkür edebilir. 

na da taarruz edilmlı, ezel.imle Great
Yarmouth'a, Yorkshlre ve Norfolk 
Kontluklannda hava m•,·danlanna 
büyük çapta bombalar atılmıştır. Ge
ce Binninglaam ve Cobentry'de bazı 
fabrikalar ve Llverpool'da liman te
aisatı bombardıman edilmilUr. 

Al\IERİKADA: ihtifal 
Vaılngton, 9 (A. A.) - Harp •lpa- p 

rı,ıerını tanzim komitesi, inglllzlerln' rogramı 
Amerikan tayyare endUıtrlslne 12 bin • 
taY)arellk munzam bir ılpaılı verme· (Başı l 
sin~ müsaade edecektir, 

Vııılngtcn, 9 (A. A.) - 1 ngllterenln 
Amerlkadan kredi ile ıDtlU gıda mad· 
deleri alabllmeslnl temin makaadlle 
Jotınıon ve bitaraflık kanunlarının 

tlıJlll hakkında kongreye bir llyitıa 
verllmlıtir. 

İTALYADA: 

Roma, 9 (A. A.) - HUkOmet bu ay 
lç'nde harp lıtlkraz tahvilleri ı;ıkara
caktır, 

ÇİNDE: 

Şanıhay, 9. (A. A.) - Franıız im· 
tlyazlı blilgeslnde bulunan Çin mıh· 
kernelerl, Japonyanın himayesi altın· 
da olmak Uzere Nankln hükOmetlne 
C:evredllmlıtır. 

Balkan Haberleri 
<Başı 1 incide ı 

ni cclbetmiş ve bu devletlerin bu te
kerrure mani olacak tedbirler alacak
ları um" dıni izhar eylemiştir. 

Yugoslavya htikumeti, yapılmakta 
olan tahkikatın neticeleri malUm ol_ 
c'uktan sonra, bombardıman neticesi 
husule gelen zarar ve ziyanlar için 
tazm;nat talep etmek hakkımı da mu
hafaza etmektedir. 

Afrika Harbi 
(Ba~ı 1 incide) 

tar-ia sil~h ve milhimmat alınmış ve
ya imha edilmiştir. 

İTALYANLARA GÖRE 

Roma, 9 (A.A,) - ''Tebliğ., Şimal 
Afrikasında düşmanın malı.!.nell vası
taları ileri unsurlarımız tarafından 
knc,;zrılmıştır. Dil~man tayynrelerl 
Tobruk'u bombardıman ederek bir 
kişinin yaralanmasına ve meskenler
de has:ırata sebebiyet vermişlerdir. 
Keza dUşman Uıyyarelerl Demeyi de 
bo nbardıman etmişlerdir. Dokuz ölU, 
26 yaralı ve az maddi hasar vardır. 
Doğu Afrikasında, düşman avcı tay

yarelerinin bir akını dafi bataryalan
m ız tarafından tarded!imiş ve bir İn
giliz tayyaresi dU$ilrulmilştür. 

çe, merasimde ba~r.b"1 
lar beş dakika suk';1tıl et• 
edileceklerdir. Hatip~ e 
tatürk'ün Türk milleti.tı~ 

tığı hizmetleri, kahr~ıılı 
0 diınya tarihindeki mUhım r ~ 

mevkiini tebarüz cttirecetclel 
nutuklardan sonra Milli Sef · 
ni:>nü'nün Atatürk hakkında~ ;J.. 
namesi ~kunaı:a~ ".~ toplan~d• 
rilecektır. Emınonu HalkeVitl 
nanlarla Üniversite gen~liği 

1
-, 

nundaki Atatürk l:ıeykelıne çe 
yacak~ırdu-. rı1fl 

Bütün Halkevleri salonla 
den itibaren Parti ve Türk u,c" 
rile slislemişler, Atatlirk'ün b .,, 
toğraflarnu yeşil yapra'kla' 
çiçeklerle çevrelemişlerdir. dl I 

Üniversite merkez binasıtı 
tün yüksek tahsil gençlifi toP 
ur. Mektepler açık bulu 
bütlin talebeler konferans ~lfı,,. 
veyahut en bıiyük smrfta ıı;t 
ceklerdir. ~ 

Atatıirk'ün vecizeleri ve t 
toğrafları mekteplerin içtim& jJd 
rine asılacak ve talebeler de .f 61 
gularını ıiir ve hitabelerle 1 

'....-J-·
ceklerdir. Yaban. ı ve azlık ı:ııd 
ri de bugün Ebedi Şefin ölüfl1t~ 
numıi munasebetile ihtifaller 
deceklerdir. ,., 

Radyo, matemimiz müna•r~ 
zik neşriyat. yapmıyacaktır •. • 
herler verilecek ve 1nönü'nll11 

hitaben neşrettifi beyanname 
caktır. 

Bugün ve bu gece bütütl 
yerleri kapalı bulunacı:ktır. 

Hür 
(Başı 1 

makla beraber, Gabona ka~ 
bu harekat muharebesi kes~ 
bu Cenubi UstUvada kain Fr 
rafını müşkül vaziyete ko ,t 

LAV AL'İN TEMAS[µ4 
/ 

Clermont Ferrand, 9 (A. AJ, 
rls • Soir gazetesi, Lavalin 
ile birlikte Pariste Alman 11111" 

tarihi görüşmelerle baıtayan Jeti 
reJere devam ettiiini yaz:nıa . j.11 
görüşmelere teknik hususlar ıÇ 
thilier iıtirak etmektedir. 
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ü Manzarası 

. 
~eltin cümhar riyasetine 

Dıuteakip Amerika lncilte
arttırmak için faali7e-

Cesaret 
ve Makine 

Harbi 
Artık herkesin blldlll n1zam tek
rar yerini almııtır: Silah, ıözünil 
budaktan aakmmayan, •ı.•an tein 
fedakArh!ı •e ölümü eaaı nzife 
sayan adamın elinde tesirlidir ve 
kahraman bir muharibi yenmek için 
ilk şart olarak kahramanlıkta on
dan tiatiln olmak lbandır, 

Ş. Bazım Er(JIJlunen 

H arpte zaferin her ,eyden 

-- T A 1' -· -
-1 ___ Yı_a_b_a_n_c_ı_G_ö_zı_·ı_e__.I 

ıAtatürk lçin,kimseye 
Nasip O mıyacak 

Derecede Ağlandı 
AtatUrk'Un &ltlmllnll mllteaklp ıeh- ...... 
rimlze ıelmiı olan tanmmq Pran_ 1111 

IU maharrirlerinden Emil Bovery
dea o süU ait ibtil&llanm aordukı 
Muharrir, ıazctemiz için sureti 
1tl&haa1&d& yudıit a,.tıdakl maka
le ile bize Atatürk Türkiycıi ilr 
Eltedl &er haklandald dayp ve iıı· 
tibalarmı töyle '>nlatıyor: • 
l~bula, Atatürk'ün ölümü. 

1 

.. ORVlmden 
~blr~aprah 

Eski Günlerden 

Bir Hcmra 
IE; ugün &ibi hatırlamn: 
D Od11ya ıfrdlm. Pencere. 

nin yanındaki genişçe yuı ma. 
sasınm başından, ayaia bDda. 
Bana doiru ıeldi, ellıni sıktı: 

- Sala ıeldinis. 
- Doktor Bastm Ferit Beyle 

emrinlai aWma. 
- Te'8kkfir ederim, b111Y1n1IL~ 
Eliyle yazıhanesinin kaqma

da bir koltuiu gösterdi. Ken61 
de masasının başına geçtL 

evvel muhariplik kudreti 
yiiksek insanlara ait olduiunu 
dünya epey zamandır unutmuş 
b_unun yerine makine ve çok si~ 
lahın her şey. oldu~ iddiası, yıl. 

rda siyasi tazyik devam dıran ve panık saçan bir kanun 
hatınde etrafı sarmıştı. Son har. 
bin öteki ma~luplan bir yana, 
vatanperverliği söz götürmez sa. 
nılan Fransanın ezilişi makinece 
_geri oluşuna hamlediliyor ve bu 
yayılmuı istenen yeni kanunun 

nun ferdasında geldim. th. 
tiyar Türkiyenin sabık payitahtı. 
tanınmayacak bir haldeydi: Her 
tarafta, ıstırapla ezilmi' yekpare 
bir millet, her tarafta bedbin si
malar, yaşlarla dolmuş gözler. 
susiz sokaklar, ve Dolmabahçe 
sahUlerinde, başlan önlerinde. 
büyük ölünün istirahatini halel. 
dar etmekten korkuyormut a;ribi 
yavaş yavaş yürüyen yolculıır ... 

San saçlan yatık bir ıueltl 
arkaya doiru taranmış; ça~ 
zannolunan ka!lllannm al 
nazarları birer firuze gibi 

ela •e ıimalt Afri'kada dlk 
bir siyasi faal17ct müıilhc. 
edir. 

Yardımı: 'fanklarla yapılıan hir taar mzu pöterir temsili resim 
tekrar riyaseti. doğruluğuna kuvvetli bir misal 

olarak Heri sürülüyordu. F •\kat Alman propegandası- mış bulunuyor. Ve böylece bir 
panik havasının yaratılmıe bu
lunmuına dayanan makinenin 
her şeyden üstün olduku yolun. 
daki Alman kanunu da lfllı çu
kuruna yuvarlanmış oluyor. 

yol'du. Sakin, fakat sağlam Wı 
eda ile konuşuyordu. Cuibesiae 
" kadar kapılmıştım ki, aöyledl. 
ği Hösleri takip edemiyor ve 11-
zün cereyanını şqınyordam. 

O zaman onu, Biiyilk llupta. 
ki muvaffakıyeti ile tanı>•..._ 
Sözlerini dinledlltm zaman, bU. 
settili mevzu, mubakemesiılla 
kuvvetile bir hullsa l(ibl ıdbtil&
yor, parlak, musaffa bir Tecime 
teklini alıyordu. 

Hiç kimse düşünmüyor ki 
Fransa. ba.-ız kalarak kötü bir 
iç politika ile esasen manevl bir 
yıkım fçfnde kendini yıpratmış 
!e .. mağlubiyeti mukadder sayan 
olu ruhlu Fransız asker ve siviL 
leri başlarından ıeçen düşmana 
saldırmak, ona rahaıtsızlık ver
mek mecburiyetini duymamıt

,1ın cephede ateş başlama. 
dan öncı", "her türlü mukavemP-. 
tin faydasızlığı ve fedaklrlıA'tn 
boş olduğunu,, yayarak, yarattı
ğı manevi bozgunlar, devası ba
lunmuş bir ilet ıibi artık tam 
mfınasile tanınmıe bulunutor. 

...... 

Fakat, ondan sonraki j(iinler. 
de, .yani Büyük Ölünün KaUı
falkta kaldıiı üç aün içinde. ~ör 
düklerim, daha gayri kabili tas. Bütlln bir millet "0" nan arclmdan 
virdi: böyle ıözyaıı döktü 
"- Ata ... Ata ... Diye haykıran 

on yaşlannda bir llae kızı ıör
düm.-.. 

E nternasyonal bakımdan da, 
Atatürk'ün başardtA'ı 1,, 

daha az ehemmiyetli delildir: 

aı iki misline çıka'facak.. lardı. Milyonluk yığınlar arasın. 
t.llıltere elmdlye kadar dan üç, beş bin Almanın baba-
1a U bin tayyare ısmar. , lannın topraklan imiş gibi geçip 

İnRiltereye yapılacak! llln e
dilen ve öteki harplerde oldu~u 
ılbi propadanda ile muvaffakı
yete ulattınlacaltı sanılaıı büyük 
taarruz "başladı, başlı:vor,, yay. 
garalan arasında. ölümü ~öze "1-
dıran İngiliz vatandası ınünde 
boşa çıkarken dünya, uykudan 
uyanır gibi birdenbire dü,tüjtü 
.rafletten silkinip, ayağa kalkmı~ 
ve böyle<.'e insan cesareti, kahra. 
manlık ilk galebesini temin e
derken, Avrupayı saran panik 
ruhu da rüzgara tutulmuş sis gi. 
bi, dağılmıya başlamıştır. 

A rtık herkesin bildiği ezeli 
nizam tekrar yerini aL 

mıstır: SilAh, gözünü budaktan 
sakınmıyan, vatan için fedakar. 
lıkı ve ölümü esas vazife sayan 
adamın ellnde tesirlidir ve kah
raman bir muharibi yenmek için 
ondan ilk şart olarak kahraman.. 
lıkta üstün olmak lazımdır. 

Belki bütün harplerde, onunla 
beraber bulunmue olan bir mira. 
lay ıördüm ki, bqını elleri a. 
ruına almıf, bir çocuk gibi hıç

Balkan antantı, Saadabat pak
tı, biltün komŞ\Jlarla ve hassaten 
Yunanistanla sulh siyaseti ... 

Büyük Harpten 1tahsetti. Y-. 
hanesinin arkasmda btltiln hYL 
n kaplıyan dosya dolabDWl ... 
pısmı silrdtl. Alfabe harfterlJJe 
sn·alanan dosya Rtimlelderba ... 
birini aldı. Terecldüb.illl bir ..,.. 
fa çevirdi. Bahıettlji mevma aM 
bütün yevmi emirler, saman~ 
iJtlanna çlsll~ vulyetia ... 
r!talariyle mevcut bulua1170 
Be~az elleriyle tepeleri, tlerelM 
ri, işaret ederek, anlattı. Dlllda.t: 
ettim: Beyanmda, aıkerllll Wlı. 
miyen bir sivile anlatacak Mit 
kolaylık vaNı. 

• Dün yeniden 12 bin tay- gidebilmiş olmasiyle Fransa, 
layarak bu siparişi 26 maneviyat ve vatan için fedakar. 

,,,._, ___ e ~ıkarmıştır. Ame-' 1ık bakunlanndan tam bir inhi-

kırıyordu. 
Büyük talebeler, küçük mek

tepliler, askerler, i~ adamlan, za
bitler «ördüm ki. a~lıyorlar, ve 
yıkılmamak için fevkalbeşer bir 

Asnn en büyük adamı artık a
raınizda delildir. O, arkasında 
kuvvetli bir Türkiye, ,sağlam bir 
ordu, ihtiram gören bir devlet, 
ve bilhassa, tesellüm etti~i işi, 
Büyük Şefin çizdilti yolda yürüt. 
meye müstait azimkir bir millet 
ve bir şef bıraktı. Bu şef, o mil. 
letin olanca itimadını haizdir. Ve 
Lozan kahramanı, ve Gazinin en 
yakın arkadaşı, Atatürk'e hay
rülhalef olmaya, ve asil milleti.. 
ni, yeni zaferlere doğru götürma. 
ye en müstait ve en liyakatli in • 
sandı. 

harp sanayii imalatı- tatın klasik bir nümunesini ver. 
e 45 şlni lngiltereye ver. mekteydi. Topyekun harbe gir .. 
• Binaenaleyh Amerika- mis memleketlerde kadın ve ço

imalitı arttıkça bun. cuğun bile uker sayılması IA. 
ll111de istifade edecek o- zım J{elir ve ricat yoluna döküL 

Bunun içindir ki, R\inün bi. 
rinde Yunan Efzonlannın İtal
yan çizmesinde gezintiye çıktık
tan haberi alınırsa, hiç te eaeıL 
mamalıdır: Cünkü cesur adam 
makineyi yenmiş, cesaret son sö
zü söyliyen ana kuvvet oldu~ 
nu tekrar isbat ederek, tekrar 
muvaffakıyet şartı olmuştur. 

.ıayret harcıyorlardı. 

teredir. müşlerin fırsat düşer ve icap e-
• Amerika bitaraflık derse, düşmanı çifte ve yaba ile 

u tngtltere lehine tadil durdurmıya ~ışması bir vazife 
bir teklif yapılmıştır. iken, hic kimse eerefle ölmeyi 
mucibince şimdiye ka- 'öze aldırmamı9 ve Fransaya 

,_,Para ile satılan harp le- kadar her y~rde yıldınm harbi 
~n İngiltereye kredi aç. yokyere hakikat olmuştur. Sö. 

1launda hükUnıete ıali- zün kısası odur ki, Avrupa ham. 

Perişan olmuş kadınlar, nıh. 
lan temellerinden sarsılmış er
kekler, saçlannı yolan, gö~sle.. 
rini döven insanlar. gördüm ki ... 

K8"ım4a herkese hitap etme. 
sini bilen bu hoca, bu "camıa.., 
ba "kül,, onunla mtll&katı 
destanı gibi oğullara, t:onmlln, 
mlru bırakılacak olan Atattiik 
idL 

Şimdi bütün d~nya, Arnavut
luk hududunda başlıyan yeni 
har-be. insanın makineyi 19nisi
ni gördüğü için sevinçle, takdir 
ve hayranlıkla bakmaktadır. 

Fakat Wi ... 
Kalem, bu derece yürek para.. 

layıcı, bu derece dehhaş, sahne. 
lerin tasvirinden Acizdir: 

ilecektir. !erinin hiç birinde vatandaş, fa. 
maada Roosevelt ''U. panyol iç harbinde fspanyalızv.n 

Beşinci Kolun işlemedi~ YU
nanistan, dişine kadar siıahlı ve 
teçhizatlı İtalyayı, insanlannın 
üstün muhariplik kudreti sava.. 
sinde inim inim inletmiye batla-

Bütün bunların hiçbir zaman 
tedbirsiz ve makinesiz kalınabi. 
leceiti manasına alımnuı i9ten
mez. Unutmamalı ki, ılllhlı kor
kak, her vakit silahsız I,cahrama. 
nı yenebilir. Ve durmadan s:lah
lanmak, tayyareyi çoğaltmak, 
tedbirleri arttırmak vazifedir. 

.. A.~tü~k'~ a;kasmdan, yeryil
zunun hıç bır ınsanma nasip ol
mayacak derecede ıöz Y8'1 dö. 

Emile Bouerg 

• ismi verilen yeni zırh· yaptığı fedaklrhğı yapamam:.1-
lerin derhal tDciltereye tır. 

küldü ... 

iki tarihi sene: 1919 - 1923. 
.. . 1919 da, ihtiyar ve mağll1p 

Turkıye, yaralı, perişan Türkiye, 
taliplerin oyuncalı halindeydi. 
\füttefikler, İstanbulu, ve Ana-

AT ATURKE EGiLEN 
BİR SURGUN başlanmasını emretmiş-

eyh, Boosevelt'in tek
'bı. ilk semeresini der. 

ye başlamıt de=ıekth. ... ... 
Tazyik: 

ltalyanlar, ileri ha. 
mevcut kuvvetlerinin 

· iine • kani olmuşlar· 

11ıukabR mlhverell• 
al n ve Yugoslavya iize-

1asi tazylJdertne devam 
L"a__ ~ulgaristanın Yahudi. 
~e ne,rettiği son ka. 
anın günden göne na

oldutunun sarih bir 
diir. 
'-\'ya Uzerine de tasyi. 

lüuedilmektelir. Fa
bah ettiğimiz veçhile 

' halkın temayüllerine 
~'Ye cesaret edememek. 

ver kıtalannın Yugos
larnHlan geçmelerine 

•tınemektedir. 

l 
dolunun bü ilk bir kumın · al Esmer GB•lerlne altmdaW~~.ı~ (Bap ı iDddeJ ,~o sayede be~ ~;ınu._ı,; . 
mıntakesına uker çıkaran Yu- Zaten gurbet yolunu tuttu- dınç ve şevkli dondum. 

.,. nanhlar da müstevlilere katıl- gum gün ilk uğradığım l * * 
Saglık mıelardı. yabancı şehirde, baktım, onun 

1 
• 
/ktısadi He/ta 1 

SAGLIK ÖGÜTLl!'Ri 

Aylarcla..,.rl Beklenen lthakit Eıyalan 

Hafta Neler Sa
.U..k7. 1923 tc ise, Sakarya Ü7.erinde nüfuzu çoktan yerleşm.i~ .. İstila- Evet, ben bu feyiz ırma1mJa 
TTI iki defa muzaffer olan düşmanı ya, haksızlığa, hayal sukutuna, pmannda detildbn; 

'1kin. tu•alet 7aparken: Sabun par· bezime~ utratan, Türk toprak. belki de lilyık olduğu cezaya uğ. ~e .~allaya yuvarlandılı ve • 

B
u hafta ltballt hareketleri! maddeleri gelmektedir. Tütün ~n :!!::.ı!r~!~r;:1::~!r;eı!:~:r:~~: lannı hurrlyete kavuşturan mu. ramıt müslüman halk kendisine bul~ me:!~abr•yı~ bakmındeıı, senenin en Almanya ve İsveçe R(Snderilmis- d , llaerindeki mnamatı açar ... Sıcak z'!1fer as~er, Ankaraya döndü, ve §(>hretini mihrap, Jsmini imam 

18 
esız ya ~ ~. ...,,~ 

zengin bir haftuımr. Bunun iL tir. Türkiye _ Almanya ticaret ıu içerisin• biraz karbonat koynİa'k da. nıh~l rej~ '"li olarak cümhuri- yampış, arkumda saf sar el ka- barice taıtığı yol~n uıerlnde ba. 
bebi, aylardanberi muhtelif mem anlqması tatbik edilmediği haL ha 171- kanın dönmesini kolaylaıtıra, yetı ~· ve kendisi de, Millet vuşturup rüküa durmuş, secdeye lunuyordum. Yenı .. d~~~ bu Dm 
leketlerden beklenen mallann, de, Almanyaya bir buçuk milyon adaleleri ıdnıtırır, cilde ıersinlik •e· Mcclisı.~m t~ e~se~iyetile, kur- varacaktı. Hatta farkdtim ki kAynajuıın ıpjı g~z~un 61\Qa. 
toplj olarak bir arada ıelmeaL liralık tütün ihracına müsaade rir ... Alkol de tabanla ucak auJQD d~~u cümhurıyetin rıyasetine se. düşman ve ecnebi unsurlar bile de salma salına yuruyor, ~ 
dir. Gelen mallann içinde en ıL edilmiştir. Bu hafta içinde yaL ıördlikleri iti tamamlar... Onan l;in çildi. . &özlerinde evvela pşkuılık, daha 

1.~a halkalana uzaklara gidiyc;r, 

lirden Gel•· Bu 

yade ihtiyacını hiaettP~lmiı te- nız 200 bin liralık tütün no"nde. eımerlerin tavaletiııde tabun, ucak ıu Bu, hır ba$langıçtan baska bir sonraları yılınnlık, manev·.yatlan °!'um.deki boflukları. kavrayor, 
"' • ve alkol i)'l ıellr.. d -.ildi O •· şimd da b ~ nek•, otomobil lbtilid.ir. Mm., rilmiştlr. U:ıerine de biraz pudra, falrat pek 9ey e,.. : andan itibaren, sarsılmış bir haldedirler. ~ereye 1 ıu. a ya, ıru aonra O~ 

taka Ticaret Müdilrlüiü bu mal; İsveç tütün inhisan Türkiye hafif, ancak rütabeti •e )'allan çeke- Mustafa Kenal, muayyen bir uğrasam ıedef itlemell koltuk deki sahile, daha gerideki Wuı.
lann piyasada bir ıpeküllıyon mümessili de, memleketimizden cek kadar. Fazla olanca yat ve ter plan takip ederek, herkesin bil. lara kur~uf ze(lgin şehirliler: re, sırtlara, şahikalara güne§ glh\. 
hareketi içinde kaybolmuma aldığı tütünleri Varna yolile ta.. suddılıriain deliklerini tıkar, amer- dijti bu mutantan neticeye vardı. den ürra dağbaşı kayalıklanna vuruyor uçurumlara kadar inle 
meydan vermemle, mallann tev- veçe sevkedecektir. lerin en büyiık derdi olan erıenlik çı. Verdilt kararlar kat'I idi. Ne çömehniş köylülere kadar onun yor, her yere sokuluyur, ainiyor.. 
ziini idare etmiştir. Her şeyden Romanyaya, zeytin ve zeytin. bu1annm cıklauma sebep olar.. dinin, ne siyasetin, ne ananelerin adı geçince yerlerinden fırlıyor- ~u .. Bu ~illl şöhretin beş kıta 
evvel, teneke, petrol kumpan- yat ihracına da tekrar müsaade - 1"•kiyaJ 7apacaksanız, ona hekim ve Adetlerin mukavemeti ~nu yo- lar, takdirlerini bildirmeden ra- ust~ekı flşalı seynnı, ~ yalarına llzımdı. Memleketimi.. edilmiştir. Akdeniz yolu kapalı karlfl'D&k iıtemes. Onu da helrlmdea lundan alıkoyamadı. Mazıyi yık. hat edemiyorlar ve büyük adama yuregim çarpa çarpa, la~ 
zin muhtelif merkezlerinde pet.. olduğu için, Romanya, Yunan •orananu: cuıımn ıdıacak cevap ve- mak, sulta.nlar Tü.ritiyetini an. muhalif kalmıı birine rasgelmelt- varmq, ne keyifle, tıe ha,.ret:ll 
rol stoJdan mevcut oldu~ haL zeytinlerini satın alamamakta. rir... dıran her sakameti ortadan te. teki hayreti gizllyemiyorlar temap ediyordum! Bu yalnD 
de •. lhtlya-:_hisse<!l!en y .. lere pet- dır. Bu yüzden, Rumen ithalit.. llonn hna: Ac>k bava bütün ca•· mlzlemok, dov admılula yürü· · phaın filhretl değildi; bir mlllol 
rolu nakletmek ıçın teneke bulu.. çılan Türkiye zeytinlerine kar'1 delerin işini arttırdığı için cildin ya- ~ek llzım geliyordu. Yapılacak Onun ve inkıllbmın muhalifi bu tabılta tecessum etmi;tt veba 
namıyordu. taleplerini arttırmışlardır. Ro. fı:n!8 ::::~=ı~e:;r::ı:.ikB~:; ~' çok çetin, fakat 1' baftnda bu. olmak ıittikçe zorlaşıyordu ve milletin mazisi de böyle bir tec-..; 

Bu hafta içinde Relen teneke- manyada. Tük ze~tnlnin bir iri.. dola)'! sporlar esmer ve 
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tr 7Uzlll un~ adam, bütün müekülltı a- çehrede bu zorluiun rengi bile ıilme hak kazandıracak f8D]ı "'-
lerle bu anzi buhranın önüne losu bizim para ile 130 kurllflur. olanlara iJi seımes. Zat• dikkat e- şabılecek kadar heybetli idi. pembe olamıyordu. alar, pşırtıcı silkinmeler, 14i1 ki. 
geçllmiftif. Romanyada zeytin ıatı,ları karlı denenia, ıpor ,.penan meraklı 'im· Bilmem, bu kavrayıcı dehanın Her yeni sene o şöhreti mu maftıncı yayılmalarla dolu 1di. 

Hattanın ithalat hareketlerin.. oldu~ için, müten;adiyen bizden lar daha ziyade aanım olanlardır. tahakkuk ~WrdtAi büyük ıslahatı vaffaldyetl, heyecanı büYruttü. Bu parlak manzaranın nnn. 
den b hsed k J ponya ı'le .-t ... ı·st ktedi l P k t _ ... ka 1 k 1 savmava lüıum var mı' ... 1.1 t' ··ks ı ö ' M gurur

1

-~·- ki bir ·· ..n-_ 
3 er: en, a -:1 "'"• eme r er. a a nue pa ı a ıp otarmak ta 1924 ıe salta t da· hl ge..._.et ı, yu etti. ncv miısH.ı- e• .&tNU"" ' gun, J--a!~~ki ticari münasebeti!- İlvi~reden de yumurta talep. cildin yatını arttırır. hele baıuıı eilP J ' na a yanan - man ümmetinin bağrından tahas- llmdeki zehirlerin enyıp ~ 

rın inkışafına temas etmek la- l•!i gittik~ artmaktadır. Bu it iılemek ... Onan icln lklıl ortası: N• lfet ilıca olundu. Fes ka1dırıldı . sur ahları koptu· inlediler· 'Ah dijinı ve taze sağlam sebatlı zımdır. Son zamanlarda Japonı 1 yüzden iç piyasada zeytin ve çok gezmek, ne de evde çok kalmak ... 1928 da, Türk ka~ınlan, peçenin keıke bizim de bir Mustafa Ke~ hiıviyet aldı~ görddm. ~ 
firmalan Türkiyeye mal satmak zeytinyağ da oldu~ ~bi yu. Örsü örerken dik o'8nnan dikkat. ve ~ar.-fın eaaretınden modern malımız olsa! o tahas · yayı kaplayan milll 1'aUnnma 
için teklifierde bulunmaktadır-1 murta fiyatlan da artmakiadir. 1nC::e ı:~~~kt;;:d:;,.:t~:8! ~= ~~fu~d~;ar mtf:F h~u::a· yavaş mağlüp

1 

frenk mi~e~1!:::. run~~ seyrederken, fartaDda cııl. 
lar. 1~u .~k.rm arumda otom0.;. Ekse

1
ri memleketlerde yiyecek türlü cildin saibfına dokunur, 7iia• başa yeniden ·Ol'Jl-=~Udl v" hatta, nihayet Umumi Harpte mıy.arak, benim 1önlüm de ama 

bil astıgı, ımyevi maddeler, i- madde eri vesikaya tabi olduıu ;irkinUk verir. muhtelit tedrisata acılclı. T~d~ galip geldlkler~ni ıanan yorgun n~ dolmuftu. Gözlerimi, bir 
!iç, manifati'b," eşyası vardır. halde, bizde, zeytin, zeytlnya~. Yum""',.,..;..., yü,. bfr ..- dlldü -t kalclmldı ••harem ve baş.bozult büyük devle: va. ar 1 • şaşıWı 18hneden "'7lnfi 

Japon ma n, Basra yolu va- yumurta ve kuru meyValar yaA- alet, stineıin caddeleri fazla iıletme. ler kapatıldı. 1931 de meccani ve tandaşlarına da sirayet etti. Söz. k_encume çevırin~ beıılliimlıı bll-~ lıtı -len dikkate şayt111 sıtasll• memleketimize ııelecek.. 1ı tohmnlar her tanla .. tıimaı... ,; .... , - .ı. ..,.,.,,., IUdde dolikl., mecburi toJıal1 bbu1 olundu. Al. lerlndo olmasa da gözlerinde bize lbur gibı parladıg~ sırra ~ ı.::~lerclen 'biri de, Ka. tir. Fakat aon zamanlarda Suri- tadır. rlni tıkamaundan korur... fabe ıslahatı yapıldı. Pazar tatı'- gıptalar seziyordum. Aırtımkutaaavvıf sev~e ıöMilJlt; .~lla Harbiye Naaırııuu ye ibnendi:er idaresi, beynclmi.. ·.:-.-------- r yurduma d n -'-
11

.ıı.itıoııi ••tı l 1 . hukukun . M·ıı • 1 Daha ıonra •eme'- meıeıes·ı ·. B•- li c:n-• ·-til'-'- _ _.__ ·-ırtı. o mem.a&&.-~- nda yapılacain bildi- e transıt a nayet et.. Türk eti ki i ,, .. ' ....... - &IUI& .7""

4

UMI "'-" Gün geldi kı· b nı' d ilk yıll haddinden şın lü LAı. .... •. 1 ne ............... ..,,. ...... ~ ..... ..... di Kapltiilis o la k ld ldı • m o ar • • .......... -
ot ltdır. Bu toplıuıtıyo miyerek, yük vaaoıılanm !üzüm.. 

010
,,.., _ .... 11 ....... koli•· ııias de, sınai ~.n~r ı.a'ü.ı~ dak! b_ezgin_v~ çökkün hüviyatım """şeklini alacak'1. AtatOılrf 

-.;nıek üsere, Emir Ab. ıuz yere iataayoftlarda beklet.. l'ır imtihana da rau eıva~ ta -7Pi dekolte kollarile- ma tamamlandı. h .. ,_ delıştı, mıllı .fahırle toplanı- b~.~erce teferruatı ve tncelild~ diğer Arap memleket- mektedirler. Esasen Basra yolu, - an... yor kud1 tl şıyor kab gozünden k ırm d ır.. • • ··-"" · iıtahla yemek yediii vakit onu ıörera. iz • ·e e ' arıyor- aç a ı6• ıçm ~ 
essilleri de Kahlrey• uzun bir ticaret yoludur. Bir mal larin de ııtaıu açılır. Bu, batkalan 1• B Varm Sen Rahat dum. Hatta _ samimi itiraflardan taki bu naçiz nqrlaşmayı da ille. 
b. Mister Eden'ln Ce. Hav. darpa'8dan Basray• kadar Hazırdır k di· af l"tufk" · · çin, ha71rh bir iştir, fakat yediii 7.- açınmak vicdan ezası olur • ıi.. • o u ar sezışm ııe 
Arap birllli kunnak l- on iki günde &itmektedir. Bu melılere dikkat etmeyen esmerin ken• Yaf .& T .& M yaseten her haktan mahrum edil- ve - benim için ne acı ki ~ 

anfaşılmaktadtr. Böv mallar aynca, lltuyonlarda fU- (Bap 1 iaeldeJ 4lal l;ia sa....rb: Cildinin ntlanm ar- A A mit oldajum halde siyasi bir zor- son aylarının - iltikbalimi ~ 
, nühvereilerin ŞimaJI zuJl bir surette arQtırmalara tL kı1'bmı:ız, Cümhuriyetimlll teh. tlrır, <Bali 1 iDcideJ lukla kaqılqınca "Atatiırk var, Y~ paha biçilmez bir ~ 
btltibı faaliyetlerini bi tutuluna. Bura yolundu ti. ilkeye dütürecelc her hücum kar· o.. itin etımlea NI• taraflarmı Hey Atam hey! 0 yavuz boru öt- diye teMlli buluyordum, pek dir. 
eye W1 ıelehllir. caret yapmck lmklnlan da aza.. "'1Dda.. bu varlığı müdafaa için, seçmek, ..ıcah ve baharlı 791Düler. meyeg6niln. haldı olarak kendisine delilse de Var ol Atatürk! Sal ol A• 

~-- tere ile beraber ~a- lır, Suriyw etmendlfer idaresinin manen her milletten fazla kuv. den hele kata urdabUı -'bi .... tan. Bu r ... ~ .. -'h ••-""met'uı" ı.:bu··r vazılanna_ kavttaız lıa'-adı.ı... b; .. türk! llLııen bil' Arap blrllx.., mih trllllit '8rtlanna ve tcaplanna -liyiz :~ ........ to _,_ da - ~- ~~,,- ,...wu "' "' ,,. ~ 
86 

.. ~ •• v., • c-u pr- 9amJI, - lıehlılanlu .....,. ... tıeldnm•k. adı INONtl·, görünek 0 ·· Türk muharririni leabıııda ko. Zira emin •ublm. -
lt Afrikada en 'btlyUk .ıöre, hareket etm•i beklenmek. ~illetleri istismar davamız yok- ıebı:elere ,ok;a raibet aöatermek, ek· nü İnönü kalbimizde tn~ re: rur!,, Kaç defa, içim yana yana tunda giden ve gidecek olanlarlW: 

~~~lnbillAr.rapBum_::lbeek'elt~ tecil. + * ~ , meli u yemek erıenllk cıbanlan cı• ~ $alana Nlac~lhıl Bati dizlerine kapanmak hulyası beni gene yerinde, sağlı~ ise sa~ 
.... aler tarih ve realite blsl ye. 1rarl& elanekten biiıbütün vu sec• r bir baç gibi tt aallam bır ktı._ mWetimln 

l!lda bir birlik vtleude Neler Satbk? ıılden bir imtihana davet ede- mek), pitlvı da kapkta delil c&talla ~. dalacağız! Canını alaca ızl avu u. lad bün .İd.irr'n P1'ıı tııhususundokl foall,..tl, ctılroe, 1snıet fnaııtı'nlln kuman- ., 1...ı.. bamor tatlm l'OriM ... ,. '!:: _,,. IOıııtı flftlrilp, M (ÇAK. Yabancı Werde baııe dei!ll en 
1 

klbe .. yıuıdır. Bu ara. H afta içinde muht.llf mem duında bu imtihanı bir daha ve- ftlara ve hnpflara nibot etmok bl ~ı çolacağızl inatçı ve geri kafalı bir ~ıfe ,--~..;;,;..;;;;;;::;;====.-
1 Weygand'ın da beş. leketlere bir buçuk mit. receğiz. Emperyalizmi toprakla.. otar. RÖahl at, r~at yat ~tamı bile Atatürk, Türk olmanın gu- Askerli~ f5ferİ 

'-b~rı Simali Afıoikadakl yon liradan fazla ihracat olm~ rmuzda bir daha karşılıyacak o- ümünün gününü bak nasıl rurunu zorla tapttı ve onu, gön. 
iiatemleke14'rinde me•· tur. Bu mikıtar, yalnız İstanbul lan . vata~aşlan~ h~r .. birln~n em~net .. ettili!'1 Cümhurlyeti, in. bir gururla, l&dakatla, inançla, derdiği gurbette, gurbetten Ç\>k 
lliunu hatırlamak fay. limanından yapılan ihracatı ifa.. kalbmde bır Ataturk, onunde hır kılabı. oz evlatlarına teslim ettl- erkekçe anıyoruz. fena olan milll meskenetten kur. deiilür. de eder. thr8ç edilen .maddelerin Atatürk yürüyecektir. .ıı.ini blle-1. m-·-.. d _,__. ~---'· Be ·m ·- la Fatih A•kerllk ıubcıioden: ..... 1 ....... 

b.--.ı. tl .. ..__ .... ,_ -.a. l'i .. _, ..__.. .... a reu&9• ~ n O nn go.uur yaşa- -una Melııııat Kimli ollu A.ı..t T + att,....... t tun, ......,_ ve yl~ Atatürk! Millete ve 18D9Uie uyu!.. dun ve belini dojrult:nuf vatanı- <HM> ia ace1e 1ıabc7c celmaiıı 

Şubeye Davet 
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~-.camMWamıw•BİR HAKiKAT!----., 

Pırlantalı ve elmaslı ısaat aeme.k, bır kelime ile SlNGER SAATİ 
deaıektir. ÇünkU: 

Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakı1d evsafı m~hunı llem 
olan SİNGER saatlerinde toplannmıtır. Bunun için: 

Saat alacağınız zaman, tereddütsüz SİNGER saati almalısmız ve 
saatin üzerindeki SlNGER markasına, müessesemizin adresine dikkat et
meniz lazımdır. 

Modayı takip eden her asri kadın için kıymetli taşlarile ve nefis 
iılcmesile hakikaten nazarı dikkati celbeden böyle bir harikulide 
"SİNGER., saatine sahip olmak ideta bir saadettir 
SİNGER SAATİ: Hoşa gidecek en makbul ve en güzel hediyeliktir. 

SINGER No. 27-A 108 elmaslı ve 8 pırlanta 230 Lira 
No. 27-B 126 elmaslı ve 8 pırlantalı 265 Lira. 

-Emsalleri gibi 15 sene garantilidir. -
DİKKAT: Singcr saatleri İstanbulda yalnız Eminönü merkezindeki 

ınaiazamızda satılır - İstanbulda şubemiz yoktur. 

'-stNGER SAATLERİ MAOAZASI - İstanbul Eminönü No. 8 J 
------------------------1 
• m o rı. ı;,., ••u .ı ı ı,, ı: ttt ı tıt;ı ı 11 ffffl m 

Miktarı Muham· 
men B, % 7,5 teminatı 

Lira Kuruı Lira Kuruı 

Ekılltmenln 
Şekil Saati 

Kayak 20 A. 449 00 
l:ldiven, Çanta 20 şer 729 00 
Caket, pantalon adet 
Ayakkabı. Keür 20 şer 437 

adet 
20 şer 35 

.,. adet 

00 

00 

33 
54 

32 

2 

67 
67 

77 

82 

Pazarlık 11 

" 
11 

.. " 

" .. 
1 - Müfredatı yukarda yazılı "4,, cnıp kayak levazımı ayrı ayrı pazar

hkla satın almııcalctır. 
il - Pazarlık ll/Xl/940 Pazartesi günü saat 11 de Kabataota leva.um 

ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
m - Nümune sözü geçen §Ubcde görülebilir. 
IV - İsteklilerin tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile 

birlikte mczkQr komisyona müracaatları. "10633,, 

DİŞ MACUNU 
- ' 
A~ızdaki mikropları temizler. dişlerin sıh· 

hatını muhafaza eder." 

Her yerde O E N T O L dl' macununu arayınır, 

Bursa Belediye Riyasetinden : 
Beledıycmiz elektrik iıletmesi için lüzumu olan Transformatöre talip 

~dığından 7000 lira muhammen bedelle ve 14/10/940 tarihinden 
14/11/940 tarihine kadar bir ay müddetle pazarlıb bırakıldıiı ilin olu-
aıır. "10611., 

iLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 
A~ .,,.."'",.lftı-n •nnrA '"-'",:t,. ;;r fl•fft mnnt:.""'""H'" f'1:c1,."':";.,.; ı,r,.•1•vml"7 

1 

Adet Liralık Lira 

1 2000 = 2000.-

3 1000 = 3000.-

2 750 - 1500.-

4 500 = 2000.-
8 250 - 2000.-

35 100 = 3500.-

80 50 = 4000.-
300 20 = GOOO.-

fürkiye İş Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni za
manda taliinizi de denemiş olursunuz. 

Keıtdeler : 4 Şubat, 2 Ma· ıı Kumbaralı ve kumbıvaıı, 
3 I ki it hesaplarında •n az: elil il· 

yıs, 1 Ai)uıtoı, ne eş.. rııaı bulunanlar kuraya 

rln ~ lerlnde yapılır dahil edilirler. 

• ••• . ... •#,.. ,.. ~· ••• -

EBEDİ 
ŞEFİMİZ ATAT R K'ü n 

l\JEVCUT BÜTÜN NUTUKLARI ve VEFATLARINDAN SON'RA İSTANBUL ve ANKARA
DA YAPILAN .MERASİ l\IİN SESLİ FİLİMLERİ 

BÜTÜN HASILATI 

TÜRK HAVA KURUMUNA 
BUGÜN SAAT 

1 den başlıyarak 

12 İkinclteşrln Salı Akşamı 

Münir Nureddin'in 

iLK KIŞ KONSERi I' 
MARMARA 

SİNEMASINDA 
KAmtlen numaralı biletler glşc-

'•d•<.•s11atı•l•ıy•omr•. •T•cl•c•ro•n•: •23:., 
,SRCl 

rayyare 
Otomobil 
Kamyon 
Motör 

ve 
ollümWL 
f~brikc; 

makin ada 
isvtçrı: 

mamulAtı 

S R O Rul 
manlnnnı 

'kullanınız 
Deposu: Galata Kııraköy Palas 
hanı karşısında 84 No. İBRAHIM 
TAŞÇIOGLU ve ORTAKl.ARI 
P . K 1039. Telgraf : TAŞKOL 

İzmir Nafıa :Müdürlüğün· 
den: 

Cümhurlyet Kız Enstitüsünün bir 
kısım ikmali inşaatı 6/11 / 940 Uı.ri
hinden itibaren yirmi gün müddetle 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye kon
muştur. Keşif bedeli 31499 lira 60 
kuruştur. 

Eksiltmeye glreceklcr kapalı eksilt
me şartnamesini, mukavele projesi
ni, keşif hulasasını, fennt ve hususi 
şartname. silsilei fiyat cetvelini izrnır 
Nafia müdürlüğünde mevcut dosya
sında tetkik edebilirler. 

Eksiltme 26 İkincltcşrln 940 salı 
günü saat 11 de İzmir Nafiıı mUdUr
lliğünde müteşckkll komisyonda ka
palı zarf usulü ile yapılacaktır. 

t.teklilerin ehliyet \'e 940 yılına a it 
Tic:ıret Odası vesikalarını ve 2363 
liralık muvakkat teminatı muhte\ i o
larak hazırlıyacakları teklif mektup
Iıınnı kapalı zarf içinde yukarıda ya
zılı günde muayyen s:ıatten bir saat 
evvel komisyon reisliğine mnlt buz 
mu!tabllındc teslim elrııclcrl llizım
dır. Bu muayyen gün ve saatten son
ra vukubulncak mürncaaUar ve pos
tnd'l vaki gecikmeler kabul edllmlyc-
cektir. (4737) (10559) 

• 

1 
Ait olmak üzere 

p E K SİNEMASINDA 
Gösterilecektir. 

Gibbs, sabunlannın saf olduğunu 
temin eder 

PÜRGOLiN 
GAZOZLU MÜSHİL 

LİMONATASI 
Kat'iyen ilAç hissini vermez. Bir 

gazoz veya şampanya kadar leziz ve 
hoş kokuludur. Müshil lldçlarının 
şahı olan PÜ RGOL; N'I haftada bir 
dl'fa içmekle hem barsakları temiz
lemiş ve hem de vücutta birikmiş 
mikropları defetmiş olursunuz. 

PÜRGOLIN 15 senelik bir tecrü-

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatiı 
Nevralji, Kmkhk ve bütün ağrılarınızı derhal keSt1 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. TAI<LİTLERİNDEN SAKJ~I~ 
HER YERDE PULLU KUTULARI ISRARLA İST~ 

. ' - . .... . .... ~ . .. , -1 FOSFARSOl 
EN BİRİNCİ 

Kan, Kuvvet ve iştaha Şurubud11r· 

' Her Eczanede bulunur. -
,_ALMANCA GRAMER 

1 
Almanca öğrenmek isteyenlerle Üniversite lisan me~ 

Lise ve Orta okulları programlarına göre hazırlanmış ~of 
(Almanca Gramer) kitabı intişar etmiştir. Fiatı 60 Jruru~~ı 

Tevzi yeri: ÇH~iIR KİTABEVİ, istatıbıv 

'------------------------~ ........................................... ~ 
Devlet Denizyolları işletme 

İdaresi ilanları 
İzmir 

12 İkinciteşrin 940 Salı gününden itibaren 
postası yapılmıyacakur. 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZİRAAT BANKASI 

Kurulu~ Tarihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

ı,• Dr. İhsan Sami ., 
1 BAKTERİYOLOJJ 

LABORATUARI 

benin mahsulOdür. 

1 Emin olmak için eczanelerden 
pi)~GOLIN markasını ısrarla iste
yıoız. 

UmumJ itan tahlllAtı. Fren21 
nukUı.ı nazarından (Wassermar 
ve Kahn teamUllerı) kan ktl· 
reyvab sayılması. tifo ve sıtma 
hnstalıklan teshisl. idrar bal· 
ı?am, cerahat. kazurat ve su tah· 
ıılAtı thtra mtkroskout. hususi 
aıılar istlhzarı. kanda O.re. se· 
lcer. klorür. kollesterin miktar 

larının tayinL 
Olv•"voıu No 11 A Tel: 20981 ,., 

Bahçe Meraklıları 
Modern salon ve ycşlllikler, ma
vi çamlar, 100 çeşit güller, Ka
melyalar, Manol.falar. Açaly:t· 
lar, Kr.ktuslar ve saire ... Orta· 
köyde Ankara Bahçealnde bula· 

blllralnlz, - VASIL .._ ,, . 
Otomatik makinelerde çalışmıs 

tecrübeli bir 

1 

iŞÇi Aranıyor 

--· SiRKECi 
SaJkımsöğüt Oenurkapı 

"talil Sezer 
Karyola fabriknsında!d 
Sergiyi ziyaret ediniz ' _, 

, ---DOKTOR•---. 

Nurettin K. İrdelp 
Yeniden hastalarını kabule 

--••llllİbıiE:$iiliiiamlıiilışıiİtır ---.-

( 

ÇOK KIYMETLİ ~ 
ırlanta tek taş küpe, yüzük. 
llez.ik 14/11/940 d11 Sandal bc
este."linda satılacaktır. ______ , 

Sahip ve Ncırl,,.t MDdDrQ: Emin UZMAN 1 
r4utcdlil; ve Nuriyat T .L .S •• TAN M•tltell•• 

______ , 
BANKASI 

TURK ANONiM ŞmKETJ 

TESİS TARİHİ 1863 
Statüleri ve Türkiye Cünıhuriyeti ile münalrit mukavetenamcsl 2292 

Numaralı 10/6/1933 tarihli kanıınla tasdik edilmiıstir. 
(24/6/1933 tarihli 2435 Numarah Resmi Gazete) 

Sermayesi:. 

İhityat akçeui : 

10.000.000 İngiliz Lirası 

1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin başlıca şehirlerinde .. 
PARIS, MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISffi, KIBRIS. YUNANISTAN IRAN, IRAK, FILISTl.1' 
•ıe MAVERAYI ERDUN'de 

Merkez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANiSTAN, SURiYE. LUBNAI\ 

Filyallen vo biltlln Dilnyada Accnta ve Mubabırlcn vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cari ve mevduat hesaplan küşadı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide ıenedat is 

kon tosu. 
Borsa emirleri. 
Esha~ ve tahvilat. attın ve emtaa ilzerine avans. 

Scncdat tahsilata ve saire 

En yüksek emnıyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servısi vardır. 

"iyasanın en müsait şartlarile (kumbaralı veya 
kumbarasız) tasarruf hesaplan açılır. 

, ... 
Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
• 

flraaı bulunanlara senede 

ikramiye daljıtılıcıktır. 

4 Adet 1.000 Llralık 4.000 

4 .. 1500 " 2.000 

4 " 250 • 1.000 

40 • 100 • 4.000 

100 • 60 • 15.00{\ 

120 • 40 • 4.800 

160 • 20 8.200 

.>IKKAT: Resaplanndakl paralar blı sene içinde 150 liradan asa'1 

-ıenede 4 defa, 1 Eyl(ll. 1 Birinci kAnun. 1 Mart vo 

tarlhlerlnde çekllecektir 


