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Telg. Tasvirieflir İstanbtll 

O.n yedıod 
y,!dönümü 

C Ümhuriyetin yıldönümü me· 

d taıirnini yaptığımız bugün 
' fikir) • · • b d • d "°•' 1.:rınıızı, erıey en zıya e 
~1:'l01n maddi ve manevi temel
lo 

1

1 o!an kuvvetlerimiz üzerinde 
I> llll\n... 1 z. 

11~ ~•~ev i kuvvetlerimizin esası· 
~1r•zılet, feragat ve kanaat pi 
~det~er teşkil eder. 1çiode bu· 
~ uıurnuı 1nüthiı harp ateıi, 
~ •raJı" maddi kuvvetin ve ma· 
ıitıi tnirı hcrıeye galip ııeldiği bis-
1-t ".~rrn~ti. Fakat büyük hadi
tt ~ ~rinden bir müddet geçip 
~lJcık ve muhakeme imkiınlan 
'-~ ~l~ca, galibiyette makine 
~I ~ti?ın tesirinden ziyade, 
~ı.ıbıyette ahlak bozukluğunun 

t.f olduğu meydana çıktı. 
Olcı ~reı-ı Petain' in Devlet Reİiİ 
t~:gk ıünlerdeki ilk nutkunda 
~/'. '\'e aafaya dalmıtaz, gayre
ııı-:• ~İrgemİfiz.» sözleri, inanıl
ttıt,· bır hezimetin hakiki ille tini 
~I eden bir teıhiı idi. 

KUTLU OLSUN 
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~fit . Jetler fedakarlık ve ferqat 
lıif llrelerinden uzaklaıhkları va 
~il' •• ~e ,kadar z.eng'İn, ne kadar 
ı-r eUı \'e ne kadar nüfualu olsa
~ milli rnüdafaalannm e.nbüyiik 
~llerini lı:aybetmi§ olurlar. 
~ ~ertfer için de ayni kanun 
~ enin hükmü caridir. Ha- ı 
~ "e bulunduğu içtimai mu· 
'- en çolı: yükselen insanlar 
lı ı...._ ~etine, vatandaılanna kar
(~t ve f edak&rlık gösterme
~ e rn~nfaatini ıahsi menfa. 
'· fevkinde tutmayı bilenler· 

Başvekilin nutku 
.._lit~ h "I 1 .b ... ~ IU'cı a em o muş gı ı go-
~ bu kaidelere istihfafla bak
~ dır. Kaide ve düstur ne 
~ ~asit olursa olsun, eğer asla 
~'Yen hakikatleri ifade edi
~~ onlar üzerinde ne kadar 
~ tesirleri o kadar fazla 

aşkı, en bügük emniyet 
~-e tekrarlana tekrarlana, s; , (Misakı milli ) miz.de ol
~tibi, memleket mefkU1'csine 
~ tlır lll•il bi riman ve akide ha- silahımızdır • 
' ~lti'katen bizi iatilıtlil H arbin
~ ~~den zafere koıturmuı o 
~ •~ır avuç ailibaız kuvvetten 
~ıtır olrnıya layık bir ordu çı
~" bulunan» amil, topu iki 
~'citlilc (Misakı milli ) tabirinin 
'-itt ~\'İ \'e t eshirkar kuvvetiydi. 
'-iiı~ İki kelimenin mefhumuna 
~dak bir imanla sarılmamı' ol
~ k_ elimizd eki ıilahlar ~iç b~r 
~ ltif :&andığımız uferlen temı· 

llt;,"'Yct etmezdi. 
~ , tabii manevi kuvvetlerin 
~rıı )ı telafi eyliyeceği ve imanı 
~ ha.şka silah_a ihtiyaCJ olmı· 
~., dernek değildir. Bilikiı İ· 
LL~lltae lllefkiıre ne kadar kuvvet
~ t • ona ayni derecede maddi 
~~ Y~rdurnnı temin etmek bir 
'-~ ~_arnağlüp haline getirecek 
• ~ arnillerdendir. 
~.~leketimiı:, istiklal Harbini 
' t1~zdenl;eri temiz, samimi 
~~d bir sulh içinde yqa
~ ır. Bu sulbü bu suretle 
s~ basretmiyerek elinden 
"ta.:"'" ~ .d~ her tarafa ve bil hu-
~ &Çin bütün kuvvetile, bü· 

Ankara, 28 (A.A.) - Cünıhuriyet 
bayramının satılış t<ircnl münasebeti 
le Başvekil Doktor Refik S!l~·ılam -~~ 
bugün rııdyoda nşağıdaki nutı..-u söy. 
lenıiştir: 

Aziz yurd,laşlat'lm, 

On yedinci Cümhurlyet bayrnmı· 
mızı kutlama törenini acıyorum. 

Dünyanın luırnnlık, knnşık hali 
kıırf!'ısında, milli birliğin güvenli ve ·-~ 
hür lınvası içinde ya~ıyan Türk mil
letine bilyük bayram kutlu olsun. 

Bu mesut anda, Cnnıhuriyctimizin 
banisi, mllletlınizin kurtarıcısı Ata -
türkün rnnneri huzurunda, Türk mil· 
lcti adma, minnet ve tazimle cğ111. 
yorun1. 

Ve yine, Türk mllletl adına, eın • 
rinde olmanın ve toplanmanın ver. 
dii;i gurur ve zevk içinde, Milli $r 
f lmiz Cümhurreiı.ıimiz İsmet fnon!!nt.'ı 
snrsılnıaır. bağhlığıınızı ~yit oyllyo. 

rum. nın, milletçe yerıt bil' hamle ve ba-
Milli miic~d~l~i kadar, milli ~lr- ıarının ka~-nll~ı olduğu hepinizce nıa ı 

llği de yer yuwnde örnek olan mılle. lümdur. Cümhuriyet ve iııkılfıp re· ı 
timizin, böyle binlerce b~yramı şevk· 1 jimimizin g('~en rıllar icind•, dahill 
le kutlaması mukadderdır. ve harici hayatımızrlıı, lçlimai ve 

(1' l'ASVtRt EFKAR 
-......:;~&Mfı '!, ~İtt~_:!'J_ 

Yurddaşlarmı, medent ilemlmizde temin cttJki fe>iz [ 
Türkiye CDmhuriyctlniıı her yılı- ~erleri, ~~~:ı:rıma sadece 

t; .. 
~1tı '••f Y•nanlı m•ml•ltetlerını lt.altramonca müdafaa •im•lılc kalmamıpıar, awı 

.. ~_ele ltalya11 rrtüdafaa laafhnı da yarm ya muualfolt olmuıl01Jır •• ltiiıtc:ıoia c~za ıtıı 
'"•caAr. H.rita y...,. . Alna11•l•lr bJuouna .,. hOl'p aohaını •a.tamektnlu. 

hatırlatmakla ikUfa edecegını. O e
serler, her sene bü)~ayor ve lıüyilye-

iii· ~Ç 
r 

·-y 1 L .. .. 

Türk milleti, ortalığı kavuran hadisatın karşısında vak11r bekliyor ve 
ruz. liyor ki kahrama11 Türk ordusunun süngüsü mazide olduğu .f!ibi, bugii:ı 

bi
de 

Yurddaşlarım,,. k J 
Bn)rnmıımzı, hü~'fik Lir huzur ve dünga tarihinin seyrini değiştirebilecek keski11li te ir. 

emniyet içinde idrak ediyoruz. Her - - - - ---------
'fürk vatıında~ının da her zaınıın vo 1 
her \'nziyctte fikren huzuruna VQ knl A r n a v u t 1 a r ' J tl 1 

(Devamı @ahift'I '!, sütun 8 dt'I) şare er 

dağa çıktılar . Balkanlarda . 
Vaziyet 

• 
----. .,__._, 

İtalyan kıtaatı ile 
çarpışıyorlar ltalyan 

Yunan iki tarafta da ölü 
ha r b i Lon:'!, 28y~~~~1-~~~1•n \ 

gelen haberlere göre, Arnavut vatnn-

b·a ş 1 ad 1 pervel'lerl Arnavutluk dailarına cık· 
mışlardır. Bunlar İtalyaya karşı has 

- • _ __ m:uıc tezahüratta bulunmaktadırlar. 

k h ltıılynn kıtaatı bunlarla musado -
Yunan ordusu a ra- me ~tıni., iı.i taraf ta aıu ve yıırnıı 
manca dööU,erek 1 vcrmi~tir. 

ltalyan müdafaa hat- ====== === 
bnı bir noktadan 1 iktısadt 

yardı ve 13 kllomet- ,r Yürüyüş 
re ilerledi 1 - '\ 

Cümhurlyet bayramı 
fevkalide aa11aı 

Atina, 28 (A.A.) -
Elen orduları başkuman· 
Janlığı bugün aşağıdaki 
tebliği neşretmişti,.: 

1

. 
ltalgan kuvvetleri bu 

sabah saat 5,30 da Yıı
nanfotan - Arnavutluk l 1 
hııdudunu ıeçerek siper 

1
1 I 

lntaiarınııza hücum et~ . ,. 
: . .: ~ ,.ralr• 

H)ı;vamı ıayfa ı, ıüt11n ı dt) 

bugün çıkb 
Bu sayıya yazı yazanlar: Abl· 
din Davcr~ Hüseyin Cahit, Yu
nus Nndl, Ahmet E min, Hakkı 
Tnrık, :\luhit.tin Birgen, Şilkrü. 
Baban, Nizamettin Nazif, E
tem İzzet, Sadri Ertem, Supbl 
Nuri, Samet Ağaoğla, Aslan 

Tufan, Selim Cavid YeSalre ..• 
36 ıahife, renkli kapak, nef"ıa 

bir kağtt • 

Kuruluş ve yükseliş davamız 

P eyami S A F A 

Biz, yarım asrı doldurmıyan Lir ömrü? o? !!~nesi içı ıd. t.ıtn 
dört harp görmü~ bir neslin oğluyuz. ~u, )ıtınıncı asrın tarılı.n,ı r-

h. b" 'il t• ba!lında e~iyen bir bela ka!:Jr !üSJ, vatanın h•çuır 
ıç ır nıı e ın ~ - k · ·· ··ı d .k b . 

ı _ •• • d '- u bir top rak parçası bırn ·mıynn eşı goru me ı · ır 
&.o~esın e &.Ur .. d d.. h T bl B 1 
•- ·· tufanıdır. On sene ıçın c ort nrp: Hl us. a -.&.nn ve gozya ı l S b · d .. d il 
le B .. ··k H arp Milli M ücade e. ırll sırn , u on senenın or 

an, uyu ' d 1 d · k 1 •· ·· d k f 
B .. ··k 11 te u-·,.ü Milli M üca c e e, gen ·n an uçu e -ısa ~••-uyu a rp , ,. . d . 
lalarla Balkan ve T rablus harplerın c geçtı . 

Altı yüz k üsur senelik büyük Türk imparatorluğunu tuzla ~huz 
den o m~§·um on seneden evvel göğsümüzü işi:en duygu, rati

~in. Y avuzun, Kan'!ninin to.runlaıı olmaktan ~~len. ha~I~ gu.'.lru: 
Selanik, Manashr, Kosova, lokodra, Yanya bız~~dı;. Gırıt ."e A~
deniz adaları bizimdi; Muıul, Ba~dnt, Basra bızımd ı ; Surıye, Hı
caz, Yemen, Kudüa bizimd i; T rablus "e Bingazi 'bizimdi. 40 nil
yon kilometre murabbaı sabh sahası içinde dünyanın üç kıt'a .. ını 
kucaklıyan hudutlarımız fimalde Avusturyalara, ıarkta Ba:ı~:ı kor
fezlerine., cenupta Adenlere, Mısır ·Sudanlarınll, garpte Adn_.-aı i :
lere, Sahrayi Kebirlere kadar uzanıyordu. Biz çocukluğun.uzu li ft 

ilk gençliğim~i İ§te böyle biı- imparat?r.luğun i\-inde ve ~o::lc bır 
imparatorluğa sahip olmanın gu ruru ıçınde yaıındık. Bızden on 
ya§ genç olanlar da beşiklerinde bu devri id_ı:ak ettilC"r. 

Türk inkılabı, imparatorluiun enkazı altın"an fışkıran mılii 
~uurdur. Koskocaman arsamızın rsimdilik b ize ~etecek ~ir parç~ ile 
temellerini k urtarmak ve yıkılan harap ~o?agırı yerıne .mo~.tcın 
bir binanın çatısını hemen kurmak 2arurelının şuuru, Yenı T~__ı.kı
yenin ~kelelerini çatarken, elb.et~e Avr:ı~a rnctoclu?n ve teknıgıne 
ısarılınak için hamlemize gnrp tstıkametını ve.·ecckt.ık. Her mu:ı.sır 
memleket gibi temelleri milli, tekn :ği \'e metodu ınedcni bir yap~
nı~ kurulu~ ve yükseliş davası içi ndeyiz. Siı;ortnsı olmayan hır 
d ünyada,. on~ yeni ateşlerden korumak j,,i .ı dört yanın_a sulhün 
yaııgın duvar l:!ll çektik. Dizi iliklcrıınize ka<İar kı:r.dıran ve co~!u• 
Tan bir müdafaa ve inı;a humma!>ı içinde, yeni ynpımızın on yedın .. 
ci tcmelatma yılını, Atatürktcn 1nönünc geçen tarihi nöbetin ver• 
$Iiği aarınlmaz emniyet içinde kut lu!uyoruz. Kııtlu olsun. 
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Arkadaşımız Erzincanda; 2 . 
················································ ................. . 

Er zincanda yeni 
hayat başladı 
Kimi bajında bahçesinde, kimi dükklinında, ki
mi her çeşit alış verişinde, kimi de ger ger 
yükselen yeni insaatta çalışıyor. 

• 

Bayram için 
il/ive vapur 
kaldırılıyor 

Gece aaat 2,30 da 
Kadıköy ve Boğaza 

vapur var 
Cümhuriyet bayramı müna!le -

betile Şirketi Hayıiye ve Deniz • ı 
yollan idareleri limon içindeki 
hatlara vapur seferleri ilave et -
mişlcrdir. 

Bu gece Köprüden sant 2,30 
1 da Haydarpaşa ve Kadıköyüne 
ve yine ayni saatte Üsküdar, Kuz
guncuk, Beylerbeyi, Çengelköy 
iskelelerine birer vapur kaldırıla-
caktır. Bundan başka yine bu ak
ş.un, gece yansından sonra saat 
1,30 da Köprüden tekmil Adala
ra, saat 2 de Kadıköyünden Köp
rüye birer ilave postası yapıla -
caktır. Ayrıca saat 2 de Üsküdar- , 
dan Sirkeciye ve 2,30 da Sirke -
ciden Osküdara biıc.r araba vapur 
seferi yapılacakıtr. 

H kevinin ye ı ınası 
dün merasimle açıldı 

Bayram 
S ıh .. k. t . • de çok ,eıı 

u _ ve au ·une ıçın k Z,· 
bir bayrama daha kavuştuk· bal~ 
manımızd:ı sulh bir c>yurıc:ı. 1ıı 

11. B" .. .. dııyaıı ne 6;'<: c ı. ıra~ gucune bı:? 
bir memleket, J<9mşusunun e g;. 
runu ihltı.I edecek hareketler ddiil 
ri~me!den zerre kadar •. tere bel' 
etmiyor. Ilcynelmilel rnu~f bi· 
lerde göze ~:ırpan bu tcr1.: . \er· 
z!m ••ibi sulh:.ever milletlerı:ı ıtJe' 

d .. k t. gu""\•etl • ,ey en once uvve ınc .. tert' 
si lizımgeldiğini apaçık &0

5 çek 
yor. Çok şükür biz de bu~el e
İyİ anlıyan ve ona göre bar 1fe 
den milletlerin başınd~yııB ~fe' 
böyle olduğumuz için dun d9;...'J1 
l•Himiz Doktor Refik Sı:ıY bıııııl'• 
dediği gibi bayramı~ı~ı geçi· 
sükünet, hatta ne~'e ıçınde 
rebifiriz. billı•s· 

insanlar bayramlarındn . çle· 
sa kendilerini ve kendi , e

0
"!r. dt• 

1 
. . d"' .• k "st ı ıı rım usunme ı er er. ,J· • 

bucün, b\Hün diinyamn It~r~uırıo 
llarn boğulmu~ olımmnıı, ı:1;ıı.~r 
dünya mukadderatının teh İ,iit:;.1 
içi:ıde yfö:mc:;ine rağmeu, d'ıfoi:~ 

--, dünyanın müsandc::ilc, t.cnd! ~ti' 

S•kA ı ı kendi milletimizi ve ken 
1 biİ' .. :::::::: 1 ayet er ::::::::.. luı.dderatımm dü~ünmek .,et. tıt' ........ ........ . . . llün bunların en iyi İ6tik'1ı11e 1 

5
c-

L , __ .J Dünkü açılıf meraıitr inci• Parti Reisi ."<eşat Mimı:.roılu ve lutabesını bek ıyerı davet l ı:ı kip etmekte olması yüzündcıı 
Ş.hfr Tl'yatroıunun .. 15 30 d - \ k' h e ikA d s· . \ ~::::ıııııııı::ıı:ıııııııı::ııı::::ınııııı:ı:ıı vinmek isteriz. • tedr Dun saat , a merasımle da ı eyecanımız aş ar ır. ızım B" . b" ,_. d bir ıs 

Em• - ·· H lk · · b" b "d l l d ı_ d h z1 l •ı • l l ızım ır tuınse en ~ havaaı ınonu a cvı ycnı ınasının u ı en yo un a o ııı;a ar ı a ngı lZ er e -· · k s· k" ·ıe da\"tı ·· · ı ki b" "d" · · ._. gımız yo • ır ımse ı . açılma torenı yapı mıştır. ve şev. e ır gı ışım~~ var ı.:.~·· · yok. 
Bır okııyu~umıız yazıyor: Bu törende Vali ve Belediye Bu fazılet ocaklarını gunden gune • A Toprak -·inde koşrn~yor? 

. cFrnnsız tıyatrosunda ~chlr tiyat- Reisi Lutf~ Kırdar ve birçok güzi- arttırıyoruz. f l C a T l Kendi toprağımız bize ka~~· .. iiJ 
Hak ile yeluan olan •Utİ &slncanaan bır man~ara rostınun komedi kısmının oyunları de davetlıler, matbuat mümessil- Türk milletini daima yüceltmek Kimsenin malında y.oziiJ\lbiJİ 

--------------, talar, manifntu- esnasında ı;eyirci ııaJon~u.n h:ı.vası leri hazır bulunmu~lardır. Evvela emelini takip buyuran Ulu Milli •• k [ yok. Çünkü kendi malırrıı~. &e 
- Erzincan!... ı· racılar ... Bütün pek sıcak olmakta ve hiçbır ııuretle caddedeki kapı önünde Şch~ Şefimize, hayırkar Partiye ve o- mUZQ ere er ıenginle~tinni:re ve refah 1(111 

Lükı lamba- Yazan: ,bir çarşı pazar, havıılandınlmamakt.ndır. Pazar ~fi • Landosu tarafından İstıklal mar§ı nun feyizkar hükumetine minnet· -··· - yaı;atmıya kafi. aırıı· 
larile aydınlatıl· // - .. _/_ - -- -•~ harıl hani .işliyor nil mntine esnasında b~tiln seyırci· çalındıktan sonra Cürnhuriyet lerimizi bir dahn tekrarlanz.> lnniliz mümessili ko- Kimsenin toprağında ve ın )O' 
mış istasyon pe- /'t.,~ Yine bunlar ler ellerlnde]ci gu%etelerı ve mecmu- Halk Partisi Başkanı Reşat Mi- Bundan sonra içeri geçilmiş ve • da gözü olmıyan bir millet to'-d,.ıı 
ronunda, karşıla- "b" f k k alnn yelpaze yaparıık sıcak bava. marogvlu •,,u h.ı!abed.e bulunarak bina, davetliler tarafından gµil • nuımalara devam et- -·ı ı·-·ı b""t"" düni'8 

ld.kl · gı ı, a at ışı sız 1 h . . gı e ve er ıgı e, u un ~· 
mağa ce ı en nın verdiği ar.aptan kurtu nııya ça- kordelayı kesmiştir: dikten sonra çok muntazam ve m(: k üzere şe rımız- ·· d • f bayra!111 

yolcuları arıyanların mütecessis,! ~ir b1~rakanın kapısında duran lış1yorlardı. Hiçbir vantilit
1
ör yok; cSayın yurttaşlar, sayın arka- rahat bir şekilde yapılan müsa- den Ankara.ya gitti :~~:~~a~ jjf;~':.:z~ J11jıı 

tela;ılı bakışları... ama ' tavandaki fınldaklar da ça ışmıror- daşlar; mcre salonuna geçilerek oturul - M"" d t • ars:ı c • 
k k - Aha otel ••• diyor. la• Belcdlyen"ııı ve Sıhbnt Müdürlü- E H 1 Birkaç gündenberi şehrimizde us~a .c e mı~~n vd . ı.efl~~ 

Benim imsem yo · k 1 •· . . . Davetimize lütfen icabet eden- mu .. tur. Burada da minönü a - k 1 olsun kı bt• bu mu""a evı "' ... 
d h Kar.,una dikilen Ü ot panta- k lb d " bulunan İngiliz orporasyon ar .. ,,... J ~·· Çentalanmı pencere en a- " ğünün dik ntını ce c erıı.> lere teşekkürler anederim. Hal- kevi Başkanı Yavuz Abadan kür- m"ız ı··tcr k•ndı" kendimize ~ 

· · lonlu biri; mümes!'ili Lord Glinkoner dün " ... WaJa uzatıyor ve ınıyorum. kevleri ibdakirı için. yapıcıla• 1•• süye gelerek sık sık alkışlanan a- · 1 • ı 
h -Yer yok... diye yüzüme • Ankaraya gitmiştir. Türk - lngi iz rız. rıı.· 

istasyon denen yapı, er yer- ycnı" bir hayat ba.,Jamıc:tır. rı"n, birkaç tebcil, birkaç takdı·s "aöıdaki nutku irad etti: On · · b"'t•• d"" yaya 
d · · ı· ··b- bakıyor. " " " " .. ticari mÜLakerelerine devam edi- un ıçın u un un b ,.r'' 

de bir kapısın an gırı ıp, 0 
ur _Başka oten Dizi dizi çadırların arasında n- sözü sövlemek isterim. ' Yavuz Abadan'ın nutku lecektir. men ~evinç ve ne~'e içinde ::-c~İ· 

kapısından - adını taşıdığ: ~öye, _O da yok ı çalmış olan sokaklarda seyyar sa- Bu ;vl~r. yalnız herhangi mi- Muhterem büyüklerimiz, de- Piyasa vaziyeti _ Dün piya!'a- munız1 tes'it ediyoruz ve Ş~~' 0jİİ 
kasabaya - şehre çıkılaD geçıt de- _Ne .. Ne yapacağız timdi... tıcılar dola~ıyor. mari birer kıvmet ifade eden e- ğerli misafirlerimiz, da bilhassa i'2facat mal hm üze _ limizin bu yolda söy!edıgt 5 

ğilHm~;!:~i arkamdan sesleniyor: Sokakta mı kalacağız yani} Ve çadırların önünde tarhana, serler değildirler. Onlar mazruf- ı Yapıcılık, inkılapçı rejimimi- rindcki muameleler durgun geç. her söze üstün tutuyoruz.b rııbl• 
On ay evvel, üç gÜn üç gece sucuk yapan, dut ve ceviz kuru· lan itibarile de çok daha mühim, zin faruk vasfı, Cümhuriyet ida - miştir. Buna mukabil gıda mad. Bütün Türle milletine U 0~ 

- Ba yandan bay ... Bu yan· karlat üstünde çırılçıplak titremiş tan, yufka açan, çorap yamayan, çok feyizli içtimai mÜe!!esclerdir. resinin 1 7 yıldır hassas bir dik • deleri i.izerinde hararetli alışve _ bayramı kutlamakta ve ~~ tt' 
dnn buyur! olan bu insanlara, böyle ılık ve dikiı diken, yorgan kaplıyan. ye· Bu kültür ocaklarının ateııini ya - kat ve itina ile güttüğü, benimse· rişler olmuş ve fiyatlarda yüksek- bayramın emsali kesiresını 

Hayır, doğru yoldan gidiyo- sakin bir gecede, serzeniş ve is- mek pişiren tertemiz ~adınlar... kan, Ebedi Şef in elidir. Vatanı diği bir an'anedir. Bu an'aneye lik kaydedilmiştir. menni ediyoruz. iP 
rum. İstasyonun bir kapısından yan dolu bir sesle: cEh ... Sokak- öbek öbek toplanmış kızlar, kurtaran, onda binbir güzellik, i- dayamın yaratıcı faaliyetin feyizli Demire azami fiyat - Ticaret SCHA SAV 
giriyor, öbür kapısından çıkıyo- ta mı kalacağız} .• > demek 1... önlerindeki yığın yığın kayısı çe- yilik ve doğruluk yolu açarak, verimleri, adetleri gittikçe artan Vekaleti, lama ve potrel halinde-
rum: Bir zindan lcaranlığt içinde- Adamcağız gitti geldi, scalen- lt.irdeklerini kırmakla meşguller .• dehisile onu ideale doğru sevke- güzel eserler halinde, yurdun her ki demirlere azami satış fiyatı tes- Fak·ır ve hasta ço· 
yim. Ne bir ışık, ne bir ses, ne bir di, konu~ıu, ensesini kaşıdı, dü- - Tüccar verir, biz de kıra- den Ulu Ata'nın kudre!i ve elidir. , köşesinden yük~eliyor:, bit etmiş ve dün alakadarlara bil- '/. 
nefes... ı b d d nz. Kodı"nı· _ yani on be .. kilosu- Onun mübarek hatırasıle bu an - 10evamı sahıfe 7 sutüa 6 da) d' · · CUklar paraS! Beni bir çılgın sanmış olmalı, şündü . ve ga i a en sonun a a -. ırnııştır. 
Ocmityolları memurlnrından bi- acıdı; nu - on beş kuruş:ı kırıyoruz... 1o x 100 kalınlığında lamala- muayene 

B · 1 d d" Ne dersin, bo!I durmaktansa... Tu••rk t } • • • d rın tonu 177 lira 68 kuru•, 20 san' . b d durdu· - uyur .. gır e ı. • e e erı ıçın e " d·ı k rı. ~Bur:J~m ~mi arı;·or unuz Tümseklerine ayağım takıla Aksakallı bir ihti)·ar çadırının gaz timlik potrellerin tonu 169 lira e 1 ece f3e' 
beyim? •. Ve ellerini uğuşturarak, takıla ilerlediğim daracık toprak kapmnda, geniş bir mindere baw - • h t• 99 kuruştur. Çocuk Esirgeme Kuruınu ço' 
ilave etti: koridor on adımda bitti, bir ka- da§ kurmu~. kendi aleminde, en zengın yazı eye 1 yoğlu kaza kolu fakir ve hcıstııoslı' 

E • k d pı arıldı, duvarları nüfus aayımı- kı"mbı"lir hangi kaybolmuş ıevdi- ki · · · Be>' 69 - rzıncan ar a a... .,, K•• .. k H b 1 cu ·arın munyenesı ıçın 
- Ne biçim istasyon bu? na ait afiılerle kaplı, basık tavan- ğinin ruhuna, Kur'an okuyor. T • • Efk A d uçu a er er Parmakkapı caddesind~ N°~,ıı~ 
_Günah bizde değil •.. Tabi- lı küçücük bir odaya girdik. Yan- Çocuklar avaz avaz 'bağrı14- r asvırı ar a kaza binası dahilinde hır ,ç ctJ' 

at böyle yaptı. Şu kapkaranlık yana denecek kadar birbirine ya- rak o yandan bu yana koıuıup ~ Denizde : polikliniği:. açacaktır. Salı ~; 5 • 
boşluk, geçen sene bugünlerde ı- kın iki iğri büğrü karyola. Bun- duruyorlar. * VAPURLARA llA I' A VAZI· ma gÜnleri ııaat 10,5 dan .,.. '

11
ef1 

şık içinde pırıl pırıl, mes'ut ve lardan birini göstererek: - Ya köyler ne alemde? 1 Siyasi makaleler 1 1 Dil Tetklklerl YETiNJ BiLDlRMEK Jçt.v - Mü· kadar çocuk doktoru Fuat '(.~it 
bahtiyar bir ehir, Erzincnndı. Fa- - Size yatağımı veriyorurn. - Onlar da canlandı artık... Ebüz:ziya Zade Velid Besim Atalay nakıılat Vekaleti, se!crıle olan va - tarafından müracaat eclert sut· 
knt ~imdi: bir gecede, bir lahza- dedi, ben öbüründe oğlumla be- diyorlar. Ehram eğiren culfalar M h F i T H k k S 1 ·ı puılara daimi surette hııva vaziye- ve hasta çocukla~a bakılıı~tiııeİ 
da üç bin cana kucak açmı~ bir raber yatarım... da ite başlamışlar diyolar ha... u arrem eyz ogay U U osyo OJ tini bildirmek üzeı·e salıillerlnıiıe i - Cümhuriyet bayramının . ı~pf 
koca kabristandır. * Bir posta müvezzii döne dola- Galip kemali Söylenıcsotlu Pr. H. Ziya Pr. C. Croıat, ~aı-etler koymıya karar vernıi~tir. ~ünü saat 5 de küıat resın~.> 11d• 

Sabahleyin erkenden ıokağa d Asker·ı tetkikler l k ı l'kl" ·k .. '\) .. • e Döndüm. ıa, bir türlü bulamadığı bir ça ı- Tarihi Tetkikler Bu ipreUeı- ilk olarak Kar.1deııiz aca o nn po ı ını , " b Jiil' 
. fırladım. d G 1 Al hı s·b· ı;ahı"llerı"ne konırıaktadır. Sahillerin yazılı günlerde hasta ka il Tekrar perona çıktım. Trabzon caddesi dedikleri ee- rı arayıp uruyor: enera i ıan a 15 Mükrimin Halil • Süheyl b ı k / 

Karşıda, üşüşen ateşböcekleri- ni" ROSenin iki yanında, karı.tılık- - Canım, 85 3 numaralı c;a- Edebiyat ve KUltUr o yüksek mevkilerine büyük bir dirt>k aş ıyaca tır. ~~ 1 

1 d l·L d ..:ı. 1 b" · " " d d .. O ·· eJ bur nver • S. Nafiz Tanıu dikilmektedir. Bu direklerin üz<orine E 
ı:şlu~~:. e;ıuı. o muş tr engın ta~~k~:~e:~~:~erg~~~oı;:in~u':İ:! d~yd;,':n;k;~P ~e~r':n~;m .• Şi;: Peyami Safa Şiir ve Hayat çekllecek muhtelif renk ve ~ekildekl BÜYÜK TÜRK MILL 

d . · d 11 · r va a Mllll roman c·ısımıerıe hava vazi"eti vaııı:ırtarıı. _j!~ Yaklaştıkça, muşamba fener- Kızılay tarafından kurulmu~ hii- 1 yerın e ye er esıyo ' ne " n Ahmet Hamdi Tanpınar " ttıır· 
ler gibi, içlerinde ölgün alevler kumet daireleridir. Kapılarında- gitti acaba) Server Bedi bildirilecektir. En haklı bir inançla ynr:ı •"" 

ı 1 l Ti t kld Anket Röportaj Bu tesisat bütün eahillerimize ko· att·:r. ve n•atacıığın ba'Y'r titreyen mahruti çadırlar beliri- iti levhalan okuyorum: Vilayet, Kadın ar gü fişüyor ar: ya ro, ten ' y:ış ,..ın - ~ 
1 k A w c R" b d" b Kandemı·r nulııcaktır. kutlu olsun. 

yor. Müddeiumumi i . gır eza ı- - Havasını eğenme _ ı ura- Celaleddin Ezine * RAUF} RAHATSIZ - İsken- ~ 
Sefere hazırlanmış bir kalaba- yaseti, Maarif Müdürlüğü, Emni- nın.. Aldı ba~ını taaa ötelerde derun limanının ıshıhı lçln tetkikler M. Nuri Ç~ 

lığın mı bu ordugah} yet Müdürlüğü, Ziraat Müdürlü- gitti işte... Peyami Safa ve Muharrem Feyzi Togay yapmak üzere Hataya gitmiş olan 
Hayır. bu~ar bir ölüm sefe- ğü, Belediye Riyaseti .•..• Ve ilih. - Taaai öteleri neresi}. Na- Devlet Llmnnl:trı İşletmesi Uınum 11ıııı11"'"""""'""'""'""''"'"'"'1""1" 

rindcn arta kalabilmiş olanlardır. Sağa sapınca, halk tarafından 111 bulacağım şimdi onu) miinlıasıran oe daimi olarak gazetemizde Müclürü Raufi Manyııs dönil~te An· i Vecizelerin Şerhİ111J Çadırların bittiği yerde, solda, di- yapılmı ııra •ıra dükkanları ge- Çocuklar yol gösteriyorlar: yazacaklardır. karada hn:>t.'llanmış ve şehrimize sı:c· " ._.... ,. 
ı_ 1 d } · • 'tt"1ru1nıu11111111uıuuunutttH1ttttt'l""""·-

ri dizi baraıı;a ar var. çiyor ve ça ır ar arasına gırıyo- - Sagw dan .,.it amca.•• F ela- lenıemi~tir. Umum Müdür Anknr:ıda rıf' • y • t f •k Türlı milletinin cö• r işte görüyorum: Korkunç bir rum. ket ca.Qdesini geç, Sarsıntı ıoka- eni e rJ amız hastanede bulunmaktndır. lı 
kııı gecesi.. Munztır eteklerinden Sekiz on aydır - yine Kızılay Kına sap ... Sola kıvnl. Hasret çık- * KIŞ VAPUR TARlFESl - dili birlilı, ıuluin, oo ";: 
kopup gelen yaman bir fırtınanın tarafından verilmiş - çadırlarına mazınn gir, orad;- sor... [- """\ İstanbul ile Mudanya ve diğer Mar- ı•rttf tıfkı en 6ü) ülr •"'" 
heybetli dalgaları o şirin Erzin- yerleşmiş olan aileler, ıeçmi, ka- Müvezzi alabildi"'in_e yayılıp A T E ş ' 1 mara limanlnrı arasnıdalti kış vn - )'et ıilahımı:ulır. 

' · 1 l " " ka ra gü_nleri unutmuı, ıendiTler. - ı ta "f • - n n d kl uma --ı d .., canı aış eye ya aya onune tmış, giden çadırlnrJ süze aUze. lahavle pur rı esı onumuz e c " .. - Dr. Refik Say av-
yakn yıka, eze çiğneye sürükle- Erkekler çoktan i:lerine cit- çeke çeke, ağır aiır ilerliyor. e J nün<len itibaren tatbika başlanacak - . ~ti' 
miş t1e almış istasyonun bu yanı- mişler • · · _ tır. Bir millet, yekpare bır tt~' 
na fırlatıp atmış... işleri? • • • * KÖMÜR NAKLlYAT TAR}- halinde birliğini muhaf~ .~ # 

Dcmiryolunu geçiyor, iki yanı Kimi bağında bahçesinde, ki- Ben de, Valinin rofakatime B .. .. k h k e FESi - Zonguldaktıın bütiin liman· çe en çetin imtihanlnrdıın bl eı: 
ağaçlı, geniş bir yola giriyoruz. mi dükkanında tezgahında, kimi verdiii E:r~incanlı bir memurla, UYU arp, Sf V macera romaDI hınmıım ynpılııcak kömür nakliyatı nının akile çıkar. Cihan uı.rı '°" 

Lüksler ve gaz lambıılarile ay- her çeşit alış verişinde, kimi de artık bir harabe halinde tarihe YAZAN : Server BED/ için Koordlmıııyon Heyeti tarafın - bir göz atmak bu hakikati tli 
dınlotılmış tek katlı barakalarda yer yer yükselip duran yeni in- karıamıı olan, eaki Erzincanı zi- ........................................................ dan tesblt edilen yeni ücret tarifo- mek için kiifidir. En kuv"6 J; r 
kahveler, bakkallar, kasaplar, at- şaatta çalışıyor. Bir kelime lle ynretc ıidiyfilUm. n k k .:J T . . Ef " ]eri önilmüzdeki cuma günilndcn iU- iht\işamlı devletler, tehlike. f!1 
tarlar, berberler. terziler, lokan- hak ile yeksan olan Erzincanda Kandemir re ya ınua as vırı karda barcn tatbika başlanacnktır. oısında sükQnctlc blrllkleritJI ~· 

Tefrika : 41 1 Hayır, Seniye de uyuyamamış. yetsiz uzanan denize böyle bir hisle Zaten vapurda yazı yazmak çok - Hayır, dedi. 
.,. Ömründe ilk defa olarak bir vapur baknnya çalışıyorum. Ne vehim, ya- zor. Bıı masaları uzun znman işgal Denizden kalkan ılık ve nemli bir 

R GI
• bı• 1 yolculuğuna çıktı!ı için yerini ya- rabbil Çocuk uyanıyor, kendime se- etmek do~ detU. .Belki başkalan hava, iklmizl de ayni derecede seven 

• • ı.hrpmış. Ben de onun yataiınm ke- liyorum. Seniye bana yalnız edim· da burada mektup 7nımak isterler. görünmez bir haminin ell gibi yüzle-uya narına oturdum, konuştuk. Artık be- tile yoldaşlık eden yabancı bir kadın. Vapur intıbahırımı kısa ktsmiye rimizi okşayıp geçti. 
Dl ltlrafa ~vik etmekten vazgeç- Bu ay, benlm için, bııl defll, zehir mecburum. Yalnız b&.dlseleri kaydet- - Blliyorsun k1, dedim, nramızda 

________ _. _____ . .., ... .,.. _____ ... ------ ını,u. Ona ötekinden bahsettirmek ayı. Yalnız,, ü.Ulme sfden ba yeşil yol mclir;im. Dün gece, kamarad:ı. Scui- seni bcndcıı w:aklaştıran b1r dlge 
Yasan: M. B. S. 1 18tedim. Kaşlarım blclırnrak bu hah· harlku!A® güzel, Flkretln mısramı ye ile benim aramdn, uyumada.n ev- var. Bir at6lge kJ senin için beııden 

ai açmaktan kaotı. Memnmı oldum. lıabrlıyorull'IJ velki merasim, nezaket çerçevesini daha canlı. 
Eğildi ve yüzumc baktı: lerhnl açınca Seıüyenin ıefkatU el Dün ılnirlerim golı ıarıııldıtı için Fakat niP(u lfl,:ıl rol sonurıdtı biraz aşacak kad r uzadı. Elimin altınd kalbinin birdenbire 
- Çok mu yorgunsun? diye aordu. rln ıözlerile karşılaıtım. midir, nedir, fkımWn arasında ilçün- ~ir uçurumr Bu gece, demin, cüvcrtede oturu· çarpmıya baelndığıuı duydum. Bu 
- Çok. - Ne k dar uyudumT dlye ıor • en birinin hatırası blle, canlı ve ka· Dünyanın en mesut eartlan fçfnae yorduk. Mehtap çıkıyordu. Elimi e- hareketi veren onun hayaliydi. 
Ancak böyle kıaa cevaplar vermiye dum. b bir nrlık gibi, tahammülü aşacak en bedbaht adamı benim. Bunlan linin içine aldı ve gti''"Siinnn nltında - Nusret! dedi, ondan bahsetme. 

mecnllm vardı. - Yarım !aat. derecede beni rahatsız ediyordu. Seniyc)cı nasıl anlabrıın? Anlatma- tutarak ııktı. O bu dQn7nda yok artık. 
- Haydi kamarada uzan! dodi. - Bana daha flzla cibi ~iyor. Seniyeyi içinde eefknt eksik olmı· malı mıyıın? Hayır ... Bugün de ona Birdenbire ona dedim ki: - Senin lçlnde var, fakat ... 
- Sen de bıı.şımdn bulunur mu - Burada keseyim. Salonda benden 

1 
ynn bir hisle öptüm, kendi yatağıma hiçbir ~ey açmadım. Yalnız, ablama, - Dünyanın en mesut ve en liea- - On3 unutmıya çalışıyorum, 

ıun? baoka kimse kalmadı. Belki de ışık· girdim ve zahmetsiz uyudum. Bugün zavallı nblaCJğıma söylediğim yala.nı baht adnmı benim. Niçin mesut ol· bana yardıQl et. 
- İstenen, elbette. lan wndilrecckler. Bu kederli gü • ikimiz de geç uynndık. ona da tekrnr edip etmemeyi düııü· duğumu görüyorsun, fakat nic1n - O! .•• Bıına bir sünı:er rolll tek· 
Beraber kamaraya indik. Seniye nün sonundn b:ına rnhat bir uyku Vapurda herkes bizi karı koc:ı. nüyoruın. bedbaht olduğumu bilmiyorsun. Bn - lif ediyorsun. 

arkı& ını döndü ve ben soyunup ya- mukadderse ne mutlu. Senhe ile bir zannedi~·or ve itıraf edeyim, bu da Eyvah! Seniye geliyor1 Hemen na iki defa lıunu sordun ve artık Teşbihlmin knbahğını hissetti Ye 

tılğa girdim. Baoımt. kolonya ile uvıı- kaıruıradayız. O çoktan uyumu tur, benim hoşuma glt}lllyor değil. Keıı· ı deftcı·i kapatayım. sormuyorsun. Tahmin de atmlyor ürperdi. Banu bunu. ~öyleten klı-
hyordu. Uyuyuveı·mıclın. 'l.D Tcmmıız 1937 l dimi bnlayın:ı çıkını bir genç evlll #O Xınım.uı ~ muıun? Yok.aa anladıQ ınıt ;- kandıktı.ı llemen faıkına vardım. 

Ne kadar sonra, bilmiyorum. göz- Vapıır yerine koyuyoı um '\"C önümde niha- Vapuz: a'itrek Wr ıeilu " • r (Dıvııını w.r) 

1 Edebf Roman 

1 

halaza edcmcmi~lerse ilk dıır ,o 
yere sen1ml~lcrdir. Bunun efl (et' 

Ye muazzam misalini FrıırısD 
mietir. j ~·· 

Tilrk milleti 18 yıl e\"Vcl v"' 
lal savaşında biltQn dünrı'~" 1 .,. ıı tek lcfitle halinde dikil~ığ rd": 
man yalnız blr ee:v• güvanıYo ı.-ıı<" 
fstiklfl.linln eerefi aokı ... v:cıed 11 

Tet, onu, en çeiln ınilell ilc!\,.ıı 
bütan dünyayı hayrete d ·1'~P 
parlak bir zaferle çıkard1 • ısıı:ı~! 
mllletf, Avrupa harbi ktı~111c\"~ 
bir senedir ayni vakı:.rla S Jf. 1· 
almıe bulunuyor. Bugtln 1 c1o1~· 
ycın Türk'tın damnrlarındll sl'ır' 
p.n kan, 18 yıl evvel Türk ;113ıt· 
aıtrını zafere ulaştıran bil~ 
Coşmak umanı gelirse, s!i!C 
birliğinin verdiği kuV'lctle18 ıııO: 
ve vakar içinde yaşırnn dtı:ıcıı 

el '°:ır.. " youun ne ~ehnam er · _,,rcct 
tını büttın dünyn tckı·ar:v ,,/ 
tir. ~ 



ı• 

- - -- ----- - - --- - -., - -

-:-;~~-~:-::--4·' Floransa 
mülakatı 

Musolini 
acele 

Hitlerle 
buluştu 

Müllikat 2 saat 20 
dakika sürdü 

Mevcut meseleler 
1 hakkında noktai 

1 

nazar itilafı oldu 
Floransa, 28 (AA.) - Bu sa

l bah saat 1 O. 15 te Kont Ciano ''e 

c:o .... :ı~ . Q 
~•u...ur. 

'cıııQn hiihrimcti bir ~ün ftal)'ontn tarihçe malum tor:ı :veçlıile htrrc11tet edecetini bilditi için /ıudutlarını tahkim •tmiı 
V• o•lıvlaini vo:ıif•.~e ..,,,;,•trniıti 

ı 
10.30 da da Von Ribbentrop bu. 
rayn gelmişlerdir. 

Mwı olini -;,aat 10.45 tc gdmi~ ı Floran•ada auu:ya;rı .-ccfC ve~mCR iç.11 yeni lıararlı.r '1 •• ~• 
..,.o buraya anat 11 .de muvasalatj . . • • Hı' l •• 
d l-f. ı · · d k 1 ı rkr bedbaht dıktator: ıt •r ve Mu••o.ıni e en ıt erı ıstasyon a arşı a- ı 

ltalyan - Yunan 
lı ha bi 
Q ~bin bütün sıklet merkezi 
~lir lıde.niz havzasına intikal 
~Mihver dcvh!tleri her ne 
~:_ ...... olursa olsun harbin kat'i 
.. ~nı· b 
~ 1• urada almayı tasmim 

1 lngiltere 
Yunanistana 
gardım 

edeceğini 
bildirdi 

lngiltere 
Kralı 

Yunanlılara 
hıtabede 
bulundu 

mı tır. iki devlet adamı derhal r "\ Al 
P:ılnzzo Vechio"ya giderek saat man pro agan• 
, ı. ıs te bir sal~ııdn görüşmıye Ye si vyada 
ba lamışlardır. Kont Ci.ıı.no ile 
Von Rıgbentrop bu görüşmede h U ca 
hazır bulunmuşlardır. ,J 

Hitler, Mus!Xllininin sağına o-
turmustu. Mussolininin karşısında 
Von Ribbentrop bulunmaktaydı. 
Kont Ciano_. Hitlerin karşısına o-
turmuştur. ı 

Başvek·ı arici-
ye ve ar ye 

Nazmrlaıri e 

a 

Almanya 
harp 

e 

~t tdtr. ingilterenin Sark iıle
~ ek t~crübeli devlet adamı 
Lı~ A abınesincf$ Hint Umuru 
llltı"er lllcry daha iki gün evvel 
'lillıt; devletlerinin bu kararını 

C1 inci ıahlfedcn devam) 

Kıtalarımız anava
tan topraklarını müdafaa 

ediyorlar. 

Cörü~me, 2 saat 20 dakika de
vam. e~miş ve saat l 3.40 ta sona I 
ermıştır. 

•' T~··--· I;-ondra •• 28 (A.A.) - _Bu~ün 1 Mussolini ile Hit.lcr otomobi!-
lngıltcre Kralı , Yunan mılletıne lcrfoe binmişler ve başbaşa bır 
6§ağıdaki hitabede bulunmu~tur: öğle yemeği yemek !zere hül.:lı-

görü tü 
Bdgrnd, 28 (A.A.) - Vazi)c· 

tin kesbi salah cdrccğinl iimit 
eden Yugoslav c!kılrıuınu."tliye -
sınde, 1t:ılyan - Yunan harbı 
buyuk bir heyecan uynndınnı~-

istemiyormuş 

~~~ti. 
~it~ .bu $(izlerinde, Milaver 
~ :rı bir defa Akdenizde h· 
-~~ ~/e.vk!llcen noktalannı 
~ikim olduktan sonra ln
~ Jc dÜ!nıanlanna karıı her 
~\lflandığı müessir abluka 

"e .. da. lcurtulmuı olacakla
~ ~~ü 1taln ile Almanya· 
~ ~en~ ötesindeki tüken-
~' t~~ad_dc menabüni elle
~,.~ ık.ten bqka bunlann 
~ ~ de.nızden naklini de te
. ~eklerini aöylemiftir. Ar
~~ lı da ingiliz fmparatorfu. 
lıl'Ni ~~emiği Hindis~la Af
~t '1 tılün müstem1Ckelerinia 

1~..,t t.~ .> ~lmıı olacaklarmı ~..,~ ~ııtir. 
~ ~~zı'"!, Akdenizdeki İn· 
~ ~İlı ıyefuı darbe vurmak 
~ İıt·~ devletlerinin Ruman· 
~ fi terı~ etmek, Bulgariltana 
ki'' () 10at almak, c~neral 
~U... ~ Mareşal Pctain ile mü· 
~ıı hpı:rıak gibi tedbirler al
~ ~1:19'°"ra, baıka ne teıebbüı
~ ~lİ\ı:~~larını &Of111Uftu, Ye
~~ltl 111un ne ola.cağı belli ol· 
h:_ b11ı-:!etaber, İngiltereyi ha
-~~ı._ı._ ları muhakkak oldu· 

'"et •e . t' Ilı:.~ i~ . nnış ı. 
~~ttj ttuı yapılacağını tahmin Nt l~cbbüc;, İtalyanların, 
~ lıla ani taarruzlan ,A. 
s\':ık kçabuk me7dana geldi. 
\!ı ~~~ududuna bazı Yu
\'-lilt ~·arın taarruz ettikleri 
'~1~i.1ette bulunarak ze
t.. ·\ 1- .._ gibj ya,ptldıktan 

~ ---~?• HükUıneti, evvelki 
~bir .. 

1 
. te Atina Sefiri ..asıla· 

.... ~~ ._: la•ı.tom vermi,tir. 
~~---t.da Y...., sularının ve 
~<b.iı lngilizler tarJmdan 
\ ~I\ ~".c Yunaniatanın bita
lıİ~~. '\' il;Iü edildiği ilen sürü
~~ llflanistaıun Mihver dev
~ ~ıı bir üs olarak 1'ul
~ :- "_1İinaanaal ettiği sev
~~~ınden mühim olan 
~ ·~l\fyanJar tarafında 
~ ~t ~ İcap ~ylediğini "Te 
'-...~~ llalyan kuvvetleri
~ harekete ~ekleri 
~ ~~ ttaJyanlarm İ§gal 
~~ ildcri ıevkulcen ııok. 
~~deri olduğunu aoran 

~ .Batvdôli General 
~~ İtalyan Elçisi, bunu 
~ de b!I- d"w• • .. 1-
~ ı.y.u tgml SO)'ırc• 

~· ~0ınun tebliğinden iki 
~\>~ t •onra ltalyan hava 
S \>t .-\ ~algalar halinde Pat
~ ~la. t.İıJa civarındaki hava 
~ ~tı h~a hücum etmiılcrdir. 
'~~ ccnuleri de Adriya. 
~ h~rıa hakim Korfu a
\, t~ilc. ettiğinden, Yunan 
~ tile muharebe olmuı-
~ 

, ~~· Arnavutlukta top-
1 lstit.._- - bin k' ilik ordunun 

~~t -~~tlcrde harekele gc
~t. ·, ik ına1Uın değildir. 
~'~ Yürüyüşün defi 
~ ~ tlıcrinden Sclılnik ola-
\~~ .. 11 .. edilmektedir. Tali 
~: )•ı:ı~ de (Y anya) ya 
~~ltt~eai!J bekleniyor. 

fıf;e Muuolininin teftiı 
\ t: uharrem Fe}Jzi 

ı._, TıOGA I' 
8-hifa 5 sütun 4 de ) j 

Italyan müdafaa hat
bııı yaran Yunan 

kıtaları ArnavuUuja 
girdiler 

Atina, 28 ( A.A.) 
Yanan kıta/arının bir 
noktada ltalgan miida
/aasını yararak Arna• 
vutluğa 13 kilometre de .. 
,.inliğe lirmiş oldukla-

rı resmen hildirilmekledir. 
Nevyorlt, 28 (A.A.) - Belgrad ve 

Sofyadan gel~ haberlere göre Yu
nanistan - Arnavutluk hududundn 
muharebe başlamıııtır. 

Seferberlik ve ilk tehlike 
İfareti 

Atina, 28 (A.1\,) - Reuter ajan
sından: 

Yunan .kabinesi, umumi seferber
lll: ilaıt etmi§ilr. Sabahleyin erken -
den her tarafu ışıklann t&ınamile 
sündürülmesi emrcdilml~tir. 

Ayni ajansın verdiği diğer bir ha
bere ı:öre, ilk tehlike i~al'ctl bu ı;a. 

bah sut ~~tf' verilml~tir. 

Yunan Baft'ekili GeıecrtJl 
Metaluı: • 

Ynoanistaı 

Başvekilinin -
hıtabesi 

Yunanistan lngilteredeD "Kanımızın son 
vadettiği yardımı istedi damlasına kadar 

I.ondra, 28 (A.A.) - llariclyc Ne-
zareti tarafından bu ııı;ıbah ncşredi- çarpışacağız " 
len bir habere göre, Yunani tan, vaa Elerıler, lazım gelir~ 
dcdilen yardımda bulunulması için 
fngnwreye mün:ıeant etmiştir. ölmiye, /ak.al insanca 

Atlnada Türk ölmige karar 11ermi#erdir 
bayrakları Metaksas; Türk, 

Atina, 28 (A.A.) - Atina bu la· lngiliz ve Yu-
b.,h harlıin ilk tadını :tatmıştır. goslav elçı·ıerı·ıe 

Saat 9 da hava dafi bnlaryalan 
harekete ge('lftiş \""e tayyare meyda. görüştü 
nına dofru Şehir ür:c.rlne ı;irnıiye te-
ııebbüs eden dü§man tayynrclerine Atina, 28 (A.A.) - Reuter 
·~ açmışlardır. Ajansınd~n: 

Halk ve üniformalarlle ccnçlik teş b Bıı:rhkıl b General lMetaksaı, 
kiliitı ~pları hiç heyecana ka. u ~ ~anatta ulunarak 

I __ .. -•· kt rd ~--hh 1 in Yunanıstanın, kanının son damla-pı IHBU&B ...,..a a n .o.c;AA uı· er: e '- d 
de ...__ ... , rd. sına -.a ar ça{pışacnğını söyle-vnm ll>Wllav<e ır. . t• 

mış ır. 

(Devamı Sayfa S ıüt:ın 4 de) Kral, bir beyanname ne~rede-

«Yunnnistanın bu müşkül an- met sarayına gitmişlerdir. 
larında kahrnman Yunan milleti- GörÜfme hakkında 
ne ve Yunan Kralı yıgenim ne~edilcn tebliğ 
G eorge'a şunlan söylemek iste- Floransa. 28 (A.A.) - Ste-
rim: fani Ajansından: 

tır. 

1 Bu mücadelede bizler, sizinle Gürü~cnin sonunda a ağadaki 
oeraberiz. Sizin davanız, bizim tebliğ neşredilmiştir: ' 
davamızdır. Müsterek düşmanıw Duçe ile Führer, bugün birkaç 
mıza karşı birlikt; harp edeceğiz. saat devam eden bir görü me 
Şüphe yok ki, müşkül ve ağır va- yapmışlar<'lır. iki memleket ara
zifelerle karşılaşacağız. Fakat sındaki ittifak zihniyetinden mül
bunlara karsı her jkimzi nihai za- hem olan bu görü~me, her zaman 
ferin, kudre .. tleri ı;ünde~ gu'ne ar- oJdugıı gibi çok .samlm~ .bir şekıl
tan serbest milletlere teveccüh e- de cereyan ctmış ve ıkı tarafın 

Ba~vckil harbiye ve hariciye ' 
nazırlarile görüştü 

Belgrııd, 28 (A.A.) - Kam· 
daı;da bulunan Il::ışvclil bu sa
bah tay)-areylc Ilelgra.da g le -

rek Prens Pnul t:ır:ıfından ka
bul edilmiştir. Bnşv!>.ldl, müte:ı
L:ıbcn llarieh·e ve Jiarbi\"e Nn
ııdnnnı kabul etmiştir. • 

Fakat lngiliz plütok .. 
r sisi yere s rilinci.te 
kadar m-cadeley 
devam ed cekmiş 

Yi~nnn, 28 (A.A.) - D.N.B. ajan
sı blldir')or: 
Alnınn Propagnnda • •azırı Doktor 

G<ıbbclc:, dün bir nutuk cöy\j;.erek 
Alm:ınynnın h:\rbi 1 tonedıf:.,ııl, fa
kat hıırbin Alınan) arn tahmil "tiil 
digini be) an ctmi~ ve rızl rlnc ŞÖ) le 
devam etnıl~tir: 

·~· b' · l · l halihazırda mevcut bütün mese· decıgıne tam ır ıman a kanı o a- 1 1 h ' -k d k. kt · b" e er aK: ın a ·ı no aı nnznr ır-

rak mukabele edeceği:t:. liklerini göstermi~ir. 
Hakikat halde biz bu nıeddü

cezrin lehimize tebcddiil anından 
uzak olmadığımızı, mütearrizla -

rın kuvvetleri ebilmiyc ve bizim 
gittik~ .artan kudretlerimizin va-

ziyete hakim olmıya başladığına 

hükmedebiliriz. Yaşasın Yunanis-

M .. sBbakamızı kaza
n uyaculan

mızın listesi 
Erkek ~orabı kazananlar 

rek Yunanistanın harbetmek 1} İsmail Özen: Fatih İsken
mecburiyctinde bırakılını~ oldu- dı•rpaşa maha11esi Muhtar sokağı 
ğunu ve İtalyanın, Yunnnistanın 11, 2) ReınLi: Maden Tetkik ~e 
İstiklalini imha etmiye uğıa§tığı- 1 Arama Enstitüsü Muha~ebe me-
nı bildirmiştir. - ınuru, 3) Süleyman Er~an; Edir-

tan ve onun devlet adamları; ya
şasın Yunan Kralı ... > 

Meçbul bir tayyare Arna- neknpı, F evzipaşa caddesi 2 41, 
vutluğa beyanname almıı 4) Ahmet Tan; Di~çi, Bartın, 5) 

Roma, "'l (AA) - Rcuter: Orhan Do.yran: Selimiye mahal
Tirnndan telgrafla alman bir leı;i Halil Rifatpa-.a caddesi, 42, 

habere gÖre lıijviyeti tcsbit edile- 6) Tal at Doğan; Ho~kadem ma-

Yugoslavya bitaraf kalıyor 
llclgrnd, 28 (A.A.) - Salııhl

ycttar mahfillere güre, Yunan -
1tnlyaıı hnrbl knr~ısıııda Yugo..,.. 
lavya komşularilc i~birliği yıı -
p:ırak Balk:ınlarda sulhün mu
lıafı.ta ına dcı,·anı cdt.'Cektlr. 

il üku met lstikb:ıldc clc bi ta -
rnflı~"lnn ri:ı}ct tdl'cci'ini ve e
<llllX"c •iııi ünıit dmektC'lir. 

Rıır:un Alnınn~ . ltahn ılc birlik
te A.;rup:ının b6yuk b"r kı mım Ma
rc etmektedir. İn <'mız tnn.:ımitc te
min edilmfırtir. Rundnn b11~ka ihti
~ıcı <Olan iptidai ınnddelerin hep5i 
Almnn~ auın crrırlndt-dir. Bol si1ih 
ve e<0pbmemiz vardır 

Doktor Cöbbcls. nutt.nnu bitırlr -
ken cİngifü plOtokrn i!tl >eıe s ri -
linee~ c kndnr Almnn1 anın müc.ade

j le) e d~am roccC'ğini> td>:rar etmif
tir. 

Uçan gençlik 
-----·--

miyen bir tayyare, Arnavutluğun hailesi Salih sokak 2 Bursa, 7) 
cenup kısmına risaleler atını tır. Hasan Ayyaz; Jktı:>at Yckiilcti 
Bu risalelerde Arnavutlar, i!ly.ıına Sanayi Umum Müdiriyeti daktilo, 1 
teıvik edilmektedir. ı Ankara, 8) Abdülkad~yn; 

Yunanistarun kararı !Börekçi, Aydın, 9) Muammer 

Ankarada bugün büyük hava 
tezahürab yapllacak 
Yazan: llyas Tunçarslan 

Bii tlin Elen milleti, Ali ahına J Seçkin; Bakkal, Saray, 1 O) M. 
11ğınaral: ve kral ile hükumet reisi 1 Güçlü: Bakırköy ikinci ortaolrn1 
Metaksasın etrafında aıkı bir küt- A. 3 ten, 11 ) Hakkı; Eski Adliye 
le halinde toplanarak ~erefini, is- ııwyJan~ ödemi', 12) Şuuri; Bn
tild&lini ve memleketinin tama- l lık<"..!iİr Sıhhat MüClürlüğü katibi; 
miyetini müı,illfaa elmiye azrcey- 13) Kodaman ilhan; Orta okul 
lemi tir. Elenler, lazınıgelirsc ö)- 13. C. 964, Malaty.a, 14) Ertuğ
miye, fakat insan gibi ölmiye ka- rul Perl im: Ali Adnan elile, An-
rar vermişlerdir. takya Emniyet Müdürlüğü, Ha-

Metaksasıo faaliyeti tay, 15) Sait Emin Özbek; Baş-
Atina, 28 (A.A.) - BafVckil , ·eknlet Koordinasyon Bürosu, 

Metakııll3 bu_gün Tür.lciye Büyük Ankara. 16, Mehmet; T1p Fakül
Elçisile İngiliz ve Yugoalav dci- tf"!tİ Z99S, '7) Hasan K.11ral; Ed
lerini kabul etm~tir. <'lddesi Kuyumcu Mehmet

' tıfl1ıff~ '7, ,a;___ • ::: ) 
.;r. • . . "' 

~,. ......... :-

Bugün 
'\, 

5 facl aalılfecle .................... 
Balkanlarda kazan 

patı adı 
General Ali ihsan Sabis 

* S inci aa'hlfede ..................... 
Japon ve Amerikan 

don<.nfı1G.Sı 
Muharrem Feyzi Togag 

tı * 
2 inci nhifede ···················· 

An~aradak~ ı ~•migeçide binaen la:la talebe iıt.irok etme,,-

/ 
te1clır. Re.,7 ımız: ~ençlerin abideye çelenk koydukları .ı:amı n 
a rnmrştrr. 
Cümhuriyet l'ğ1 i ~nç ı n n uı;mıya 1 r:ımının en baııında ~1mektedı'r Ha ko 1 h terd[W• ' • 0~ ' -
.rş .g?1". gı scvcı ve nliı.ka Türk vn Kunımu mcUep '\""e knmpla .. 'lda-

m211 tl ıçın 1Jü~1ik bir iftihnrdır. Bu ki tnlışmnları gorcnlcrdo uynn .. n n
gun Hava Kurumu; Cümburlyctin tıbn takdir ve h:ı~ranlık ·r 
17 ncl yıldönünıü mcraslınine 1000 ' ~ • 
den faz1n talebe le 1stirak etın ktc- . At.:ıtürk; Hn"ra !Kurumunun ltuı 

. ~ • ,: . kıtlıhına 3 sene evvel, not ctt:IJcrt 
Aynca yırmı bc-ş t.ayyore.ı hır - 1 1 lI K H ı k • . • _ fU wz er c ava urumu c\·. cı ı 
ıle lar o kadar planor uçacak D 1 1 in • • · t.ııkd · b 

ve yirnuden .fuz1n pnrn. ütçü CTUP ::ı rlerdn mc:::rusının . ır U.YUr -
muşa ı: 

t.layıııJnn }·apacaktır. 

Erzincan 1 aikmıyor 
Kandemir 

• 7 ncl aahlhdc 

Ordu ha\•acılıt'lnıu ihtiyatını tcs- - c~u ~nkü geçit .resmi; Türk 
kil eden havacı gençliğin bu vezfio H:nın lı..~ruınu için vcnınli çnl~ıua
Uc belirdiğini göı'Cll Tuık milleti biı· l~nnı gostcrn:ck hu u unda ı,:W:el 
''lik bir gurur duymaktadır. bır vesile oldu. Türklruşunun, pliinör 

İ Uçmanın bugün hnyatın ihmal c- \'C nkrob~silcri, pnr:ıtıüUerin lmre-
1 tl lnıez ihtiyaçlaı-ı nrnsu:n girdiğini ketleri parlak n ~ok ümit \"uicly

t~kdir ctıniycn klm0 e kalmamıştır. dl •• > 
•••• 1 ••• •••••••••• •• Cilınhuriyetin Ui\nından evvel Havacı gcn~crinıizi yetiştirmek 

Ycır. an!ılc11 ltol)'anlorı bu •arp Arncuıafl11i .,. •• ı.c,;,,. · 11ü'1ılırtttf~ 
Müsabakamızi 
kazananlar 

tnyynrenın ııdını duy n \'atnndaşln- humt;nnı.lıı, asheri makamların eöa.
rırnız., §imdi Türk llava .Knrumunuu tcrdiklcri m~hcret, Han Kıınm• 

liflolnrını nlkışlıyorlar. clemanlannıa faall,..ti taranı ta1alir 
ıı-------------.a: Milli hnvacılı· •mız., hükumet Jll'l'"'t- •o tqdkiirdür. 



17 YILIN TARİHİ 
---------============--------
Türkiye Cümhuriyeti 

Eh.Ji Şelimı z Atat{n/t ile Ci!ımhurreiaimiz lnönünün bir 
t.tlUlı ••Y•laati eana•ınJa fılrmıı ruim/eri. R.anun 6c ıındo 

Mareıal Feuzi Çalırmalır aörünınelttedir 

( Garip şeyler 
Bir dünya 

rekoru 

)1 lzmirde 
bir cinayet 
davası 

SiNEMA r= -



Siyasi vaziyet 
ettiği italyanın ( Po) havzasında-
ki ihtiyat ordusunun Balkanlara 

1 
.......... .. .................... ............ 

-
Siyasi Meseleler ............ .................... . .......... . 

G O•• z u·· 1 e (tJa1tarafı 3 ncü .ahifec/e) 

......._ ·---::::::::::::::::::= 1 nakledileceği §İmdi anlaşılıyor. 
~================-------· - ı Yunan Baıvekili, İtalyan Sefi-

Aske r Japonya 
Amerika 
rekabeti 

d 2 7 birincitt.şrin tarihli yazımız
da Balkanlarda kaynı.> an kazan
h:"t bahsctl:T'=- ve ltalyanların mü 
~tın kuvvetlerle Arnavutlukta ha-
ırlık!ar yapJıklarını, Yunanistana 
t11tnııya ve bahanaıler icadına 
aşladıklarını, son günlerde bu 

rtr.ıaların ~ıddet peyda ettiğini, 
h~IYanın Yunanisthnl tazyik ve 

1~ harple tehdit eylediğini izah ;y Ctrıiş ve nihayet u cümleyi 
~ '-zrnıştı: cötedenberi Balkanlar
k 11 kavga sebebi olmuş olan Ma
a:donya, bu defa da yeni bir 
b· ikan harbine sebep olacak gi-

1 görünüyor.> 

~ işte nihayet knzan patladı. ltal-
d 11• Mısıra karşı yapacağı taarruz-

Balkanlarda 
kaynı yan 
kazan 
nihayet 

kenarından 
patladı 

. rinin notasını ilinıharp mahiye-
<>osla vy aya İtalyanların bır harp it" d dd tt"•· • •· 1 d'"" d " .. .. ın e a e ıgmı soy e ıgın en, 
tecavuzu yapmıy":cakları z,ıınn~- Yunanistan, harbi kabul etmi, o
lunuyor. Bulgarıstanın alacagı luyor Fakat İtalya bu istiliyı 
kat'i vaziyet henüz belli değildir. dost bir ordunun Y~anistanı ko
Türkiy~ ve ln~ilt~r~ karşısın~.8 rumak ~İn bir hareketi sayarak 
Bulgarıstanın ıımdılık tereddut resmen ilanıh~rp etmemit ve ihti-.•. ·· ··ı·· F k t akında o ettıgı goru uyor. a a 'Y mal hiçbir zaman kendisini Yu-
da işe burnunu "?.kac~ktır. nanistanla hali harpte saymamayı 

~talyanl!1r~n C:or:ıce de~ şarka tasmim etmiştir. 
dogru Sel anık ıstıknmetınde. ~a- Yunan l lükumeti harbi kabul 
pacakl:ırı taarruz hareketlerının, etmekle beraber kendisine bir ta
şimalcle bulunan Yunan kuvvetle- arruz vaki olup ta bütün kuvveti
rinin cenupta irtib~tını ke~ece~ le mukavemet etmek ,artile ga
surette: cenuptan şıtr..ale d<:>gr~ ı- ranti vermit olan İngilterenin ya
hata tarzı .. ...ı.. cereyan ve ınkışaf pacağı müessir yardımı ümit et-
d • · t hm"ın edil:- ilk hare- d' · 1 c ecegı a ... . mekte ır. Yugoslavyanın ita yan-

ukl Ordu K .. manc:ııuarından ketler Florine ve Kcsrıye veya . • 

Emeklı. General K · · t"k tl · d yapılır Yunan harbme kar§ı da bıtaraflı-
astorıa ıs ı ·aıne .erın e · • h f •· L d 

Knstoriadan sonra, Yunan kuv- ııını mu a aza edecegıne on ra-

Donanmalar 
arasında 

bir mukayese 

29 bin tonda, yultarı 15 
ealfıharp :rrla/m. 464 hin T. 

8 ila 10 bin tonluk 16 lcr111Ja.
zör. 152 bir: T. 

650 ilci 2300 tonluk 251 
muh. ip muavin. 260 bin T. 

------------

10 ilci 36 bin tonlulc 4 tayyaN 
6Ur•iai. 920 6in T. 

7 ile 9 bin tonlulr 10 laalıl 

2 

lrru1Jazör. 70,500 T. 

'tıt. 

430 ilci 5 bin ton 'ıılt 82 
taht•lfıahir. 85 hin T. 

--------------~ 
a lnkiliz kuvvetlerini l:ısmen ol

•uıı ba~ka bir taraf t& meşgul eı-
llıek · · 'ı' . k 

ALl tHSAN SABiS da bir kanaat vardır. 
-----~--- - j vdierinin vaziyetine v~ mukave. -

eS Mihver devletleri, Akdenizin 
d h 1. d d" 1\1 ) d d metine eöre, Kayalar v orovıç y 

Dünya politikası üzerinde te
sir yapan amillerin başlıcaları or
du ve don~ma idi. Bunlara za
manımızda hava kuvvetleri de 
inzimam etmiştir. Memleketleri 
karaların içinde bulunan devlet
ler için ordu, gerek taarruz, ge
rek müdafaa vasıtası olmak iti
barile en mühim siyasi vasıta ol
duğu gibi adalı devletlerle sahil
leri ço' olan devletler için de do
nanma o kadar mühimdir. 

M. TOGAY 
r •cın, unanıstnnf. ·arşı taar-
tı.a germiye karar vermiş ve b.t 

u a ın e ır. a .e onya or u- - . I . d ·ı · Şark havzasında ve bahusus u-
·ı k l' . c·· ista'iyonu istıkamet erın e 1 erı d • d . 1 su ıınmı ven en en uvvet ısı o- · C nan, A rıyatik ve Ege enız e-

."rıırını tatbik için 26 biıinciteş- . · d Ol · p b ··ı harekete devam olunur. cnup- • d rıce cı\'nrın n uı ve res a go - . . .1 ı· rinde sevkulcey' cihetın en e-
l 1 G d • • d tan So:oviç istıkametındc ı er ıye-

~~.d~ hudut hS.discleri c.ıkıırmıştır. 
d orıcc civarındaki Arnavut hu-
1 ~t ınuhafızlanna guya müsellüh 

erı e .r.ınmos agıarı arasın a ı k I b lk" e·ı . · hemmiveti olan Yunanistanın en 
k d B k ce kuvvı•t er e ·ı rı orına cı- · 

bulunma tay ı. u ordunun a- • ' d mühim noktalarını ve bahusus Se-
.h c·· . d "d. rvı d varlarında mukavemete evam e- • k raru-a ı orıce e ı ı evcu u 1 Jinigy i ve Korfuyu ele ge,..rere 

400
., b. k d h ' dT dçrek Yunan kuvvetlerinin so ..,. Japonya gibi donanması, 

ordusu ve hava kuvveti birinci 
derecede bulunan büyük bir dev
let hem kendisini müdafaa, hem 
de hariçteki menfaat ve emelleri
ni tahakkuk ettirmek için üç tür
lü vasıtaya malik demektir. 

011 Yu · · 26 b" · "t ti nan çetesının ırıncı eş-

i n.sab~ı erkenden tecavüz ettik
;1~ Ve Yunan çetesinin tardolun
A.llv,u, bul'llardan altı esir alındığı, 

ın a ar ta mın e ı.ıyor. I - . . .1 • in$rİlizlere karfı, nazır Amery'nin 
8 . k ·· 1 ·· hl f k yanını ve arkasını, yanı gerı ı e ır-ır aç motor u ve zır ı ır ası, • k · haber verdiği müessir darbeyi ha-

"k" ·· · f k b. k tibat ve ric at hatlarını ·csmıye 
ayrıca ı ı suvarı ır ası ve ın a- B k b'I L · zırlamak istiyorlar. 
d 

. D" - b. ça)ı .. ırlar. una ıııu a 1 ansa 
ar tav:ımresı varmıs. ıger ır ' I k •ı h 'C' • 

rııavut zayiatının iki ölü ''e üç d d. d h ·
1 

G ve Atina taraflarından ge ece ınu arrem reyzı 
or u a a a cenup a ramıno~ . S f' · J 
d -ı ·1 h"l d k' t Yunan kuvvetlen er lCt' cıvar a- ro~ y 

j"1alı askerden ibaret olduğu a
arıslar tarafından bildirildi. Ro-

ag ao e sa ı arasın a · ı mm a- ·ı ·ı U7'I 

l h f Y fi rında tutacakları van mevzı erı e 

~dan gelen bu habere mukabil 

1/1ııa telgrafları, bu müsndeme
I 111 

Yunan hududundan dört ki-
orııet . "d A -d re ıçerı e rnavut topragın-

:ayı mu a aza ve anya tara a- . · ~ .. 
_ı k" )' k 1 · · ıtalyan ord'-!larının karaf·crye u-

rınc:a · ı unan uvvet erını taras- . d S ı~ ·~ d • ·ı ı t d. zcrın en e anıge og u ı er eme-
su Ee ıyloı m~ş. d v h. lerine mani olabiliı !er. Eğer Yu-

1 D
vvlekct:I e yaz kıgkımız veçAlı- n~n kuvvetleri cenurı tar.ıflaı<lan 

e, a an arın şar ııımını - .. ·ı · 
manya, gup kıamıııı ltalya ken- llah•anların s.ag yan ve_ gerı erıne 

• Şimdi"'! kadar İngiltere ile A-y tınan 1 ta lya n 1 n:ıe_rika .?~.riçteki _sirasi ~ay~le-
rını yurutmek ıçın munhası-

h b• b 1 d ıan orduya ve ikinci derecede haar } aş.a 1 va kuvvetine dayanmışlardır. Fa-

l a olduaunu silah seslerinden an
~~ıklan-ı ve hiçbir Yunan çete
~ltı~n hiçbir zaman Arnavutluk hu 
lek ~ııu geçmediklerini bildirerek 

d·ı · üf k • 1 k tAnrruz edebılecek vazıvctc gelc-
ı erme n uz mınta ası o ara ,.. 1 ----
k . t . 1 d" s· k .. bilirlerse o zaman ltnh ım i\rl 

kat bugünkü büyük harp her iki
si için de ayni zamanda gayet 
kuvvetli ordular yetiştirmek za
ruretini doğurmuştur. Fakat iyi 
ve mükemmel ordu yetiştirmek 
uzun zamanlara muhtaç bulundu
ğundan şimdilik yalnız donanma
larına ve hava kuvvetlerine siya
setlerini iııtinat ettirmektedirltr 

ta lsBım el' mdış er ırb .• ır atbç gutn e~- rnii .. kül , aziyetc sokabilirler. 1 lngrizler Yuııanistana 
ve er ın e ecne ı ma ua mu- •· '' 
messillerine verilen resmi malu- ı Verdikleri garanti icabı 'ı:~- yardım edeceklerini 

21P ettiler. matta de bu cihet gizlenmiyerek nanlılaı a muavenet edecek lngı~z bildirdi!er 
Yunanistanın Almanların sjyasi kuvvetlerinin sü1'atle SelanıKe 

1 ~adisenin ne şekilde olduğunu 
~~k ıke hiı; lüzum yoktur. Kavga 
h •rınak istiyen taraf, her zaman 
~~dutta bahane icat edebi!ir. Dün 
d~ ajans tebliğlerine göre bu ha
/"~cn 45 sat sonra yani 28 bi-

nıifıız mıntaka'!ı ha.ricinde olduğu 1 gelmeleri Yunanlılara hayli fay- ( Bnf tarafı 3 üncü •ahifede) 
söylenmitti. Diğer taraftan ha da verir, ltalyan donanmar.ının 'fe7.ahfırculer ellerinde Türk - l:ı
hukunıetı Yuıı;oslavyaya karşı Korfo adasına yapacağı taarruzu giliz - Yunan ve Yugoıol:ıv b:ıyr:ıkları 
yaptığı tazyik ve tehditlerle onu 1 Jngilız donanmasır.ın menetmesi taşııııaktuydılıır. Şurasını da kaydedelim ki ln

gilizce konuşan milletler devamlı 
Metiaksasın hitabesi mecburi askerlikten miiteneffir 

lt'ıtıtc.~tin sabahı saat üçte ltalya-
111rı Ar S · · y B k"l' ili ına efırı, unan ıı:;ve ·ı ı-
~fltlc vakitsiz ziyaret ederek 3 
b tık bir ultimatom vermis ve 
ı:• taleplerde bulunmuştur. Fin
tı dıya ve Şssarabya meselele
ta~~ .. de tecavüze karar veren ta-

1 
0 Yle hareket etmişti. 

"' ~u usul, yeni sistem, yıldırım
ı. tı har pilanıdır. Hasmına hiç
l)ır 
tıı suretle hazırlanmak davran-

o.imdilik ses çıkarmıya~ak hale ı ve meşhur Mundros limanını havi 
koymuştur. Duçe'nin Fiumeyi zi- Limni adasını in~ilizlerin iş~~l e: 
yareti ve Po ordusu hakkında derek orada denı.r. ve hava uıılerı 
söylenen sözl~r bu tehditler me- teşkil etmeleri muhtemeldir. Yu
yanındadır. Bunun için şimdilik nan ordusunun kuvvetleri hak
harp haerketJerinin İtalya ile Yu- kında diğer bir yazımızda tafsilıit 
-.anistan arasında kala<""ıığı ve Yu- v~receğiz. 

,,, ••••• :ııııı .. • ... - ----._.. - il -···---.._.,._._- -...--.--- --

tı ak imkanı vermiyen sille, tokat
~· Harbi muhtemel gören her 
to~lctin başına, ergeç, böyle gece 
~l h'ıa~ı ansızın vuracaktır. Kor
du il ruya görmektense uyanık 
y 1tııak daha hayırlıdır. ı• 
·~~narı hükumeti bu ültimaıomu 
"•trniş ve İtalyan Sefirine, pek 
bi llrane olarak, bu ültimatomu 
/ harp ilanı telakki ettiğini bil
\ltrrrı· . 
tıı ıştır. Yunanistan derhal u-
111 ll~j seferberlik ilan etmiş ve ö
bı~~Ye. kadar dövüşmiye azmini 
t ırrnıştir. Dün sabahtan itiba-v: halyanların hududu geçerek 
dık~anlılarla müsademeye başla
~bthı anlaşılıyor. Yunanlılar dün 
~td~ Jngiltereye müracaatla va
y 11 ıle:t Yardımı talep etmişlerdir. 
~an donanması Selaniktedir. 

~ily ofyada bu haberler, guya 
k ret Uyandırmış, Bulgaristanda 

~:;tlrnan hareketine delalet eder 
it ala t k 

2 me yo mu!J··· 
d,. I biıinciteşrin tarihli yazımız
durı~Atnavı.tlukta, Yunan hudu
~d a C""rice civarında 400 bin 
tı v ''"s halyan askerinin toplandı
~. c elaniğe doğru yürüme~ İçin 
llıi:~~~~ndıkları söyleniyor.> de-

1-ıı°i'"ııavutlukta tahşit edilmiş o-
,ı, talyan askerleri, fimdiye ka- -~ • · 

Atiıın, 28 (A.A.) - Başvekil )le- olduklarından donanmalarının 
tak,,as, bugıin Elen mllletine aşni:ı- mürettebatını halktan değil, çe-
daki hıt.nocde bulunınuqtur: kirdekten vetiştirdikleri aylıklı 

· b. • ı • ·· b" efrattan teşkil ,:tmişlerdi. 
dtalya, iZ ) uııan ılnrı hur ır - n· 1 h A 1 s k 
· k k' ınaena ev ng o - a son 
·ıllet taııınıı)•ara vatan topra .. a - d I l .. · · 1 ·11· . ev el erının donanma arı mı ı 

1 ıııdan ba;ı:ı kısımlarmı kcnclısincl d - ·ı 1 k'd' o·· b .. ""k 
k · ı · ı · egı . mes e ı ır. ıger uyu 

ter ·ctmrmız ıstem ştır. b h • d 1 1 • b 1 a rı ev et erın ve un arın a-
Bu talebi ve bu talebin yapıiış d Japonyanın ordusu gibi . . raınn a 

tarzını bir harp • bcbi nddcttığım donanması da millidir. 
cevabını verdim. Amerika ile lngiltere orduları-

Şlmdi ecdndımmı ve onların bize nı millileştirmiye baş!adıkları gi- 1 
temin ettikleri hürri~·ete liiy•k olıh:· bi donanmalarını da millileştirip 4grr kruıu %Örlerden biri Açık cletıız.ltra 
i?uınuzu i:sbat edeceğiz. Şimdi silôh mesleki olmaktan çıkarmıya ka- O zamandan beri Japonya yap-1 topuna kareı Japonların 
b'lt;;ına.~ \ rar verip vermiy~c,ekleri şimdiki tırmakta olduğu harp gemilerinin vardır. 
ltalyanların Yunan-

1
harpten alacakları derııe b~ğlıdır. hacim ve adetlerini ve toplarının Japon donanmasının sür'at te-

lllara verdikleri nota B.ütü~ ?ünya, Ja~~n bahrı~e ~a- çapını son derecede gizlemiştir. fevvuku ve Amerikan donanma
bıtlcrının uzun muddct staı gor- Bunun için Japon ve Amerika do- sının top tefevvuku iki donan

Roma, 2~ ( A.A.) - ltnlynnın A- dükleri ecnebi donanmaları za- nanınaları arasında kat'i bir mu- manın kuvveti arasında bir mu• 
tiııa l'eflri Grazzi, 28 teşrinievvel ı:a- bitlerinden çok aşağı maa~ al- kayese yapmıva imkan yoktur. vazene teşkil etmektedir. 
at 3 de Yunnn hükumetine nşnğıdn- dıkları halde sı;>n derecede vazi- Amerikanın deniz erkanıharbiyei Amerika umumi tefevvuku bir 
ki notayı tevdi etmiştir: feşinas olmalarına hayret etmek- umumivesi birinci ve ikinci reis- 8n evvel kendi tarafına meylet

İtnh•n hüküıncli, şimdiki ihtilaf tedirler. Bunun sebebi şudur: Ja- !erinin ·kanaatine göre beş seııc· ıtirmek için iki scnedenberi tez• 
eıma'!t~da mütend<lit defolnr Yunan ponlnr bütiin mahrumiyetlere, denberi Japonya kırk beş bin, ya- gahta bulunan 35,000 tonluk aJ. 
hüklımetinin yalnız nornınl sulh ve sırf Japonyayı yiikseltmek mef- hut daha büyük hacimde .sekiz tı zırlılıyı bir an evvel ikmal et• 
iki millet ara~ınrl:ıkl iyi komşuluk kuresiııe hizmet etmek hissile kat- süper <lritııot yaptırmıştır. ihtimal tirmeğe çalışıyor. Fakat Japonya
münaselıl'll,.rinc derli, ayni ;ı:ıımarıd:ı lanm'.lkta<lırlar. bu iddm Amerikan efkarı umu- ııın ikmal etmek üzere bulunan 

ı Yunnn hükumclinin bltnraf devll't 1 Geçen Umumi 1 larpte ingilte- miyesı üzerinde donanmayı fev- zırhlıları adetçe dun olsa da ha• 
sıfntile uhcleo;fne terettiıp edrn k:ıti re. Almanyaya galip gelmiştir. kalade kuvvetlendirmek iizere cim itıbarile 45,000 ton bulundu
... czaifc mugayir bulunan hattı hıı- Fakat bu galibiyet kendisinin A- milyarlarca tahsiSl\t itasına ikna i- i::undan hem hacim, hem de 
ıckctini teb~iıı etmek nıceburi~ı,tin- merikaya karşı mağlup olması çin ileri siirülmüştür. nisbctte top çapı cihetinden 
de kalmı"'tır. mlitcaddit defalnr hnl- pahasına elde edilmişti. Çünkü Bugün ıcsbit edılen Japon do- merika gemilerine faik olacaktır. 
va hiikunıcti, Yunan hükumf'tini bn in .. iltere o zamana kadar diinya- nanmasının parçnları t:unlardır: Yani yine yeni gemiler itibarile 
vıı7.ifdc-ri ifnyn davet ve lıunlıırın nı~ bahren en kuvvetli devleti o- Ton de iki tarafın kuvveti arasında 
q\ tematik ımrettc ihlal edllmeıııele ·i- lup bütün dünya denizlerine ha- Cinsi Adet yekunu müsavat bulunacaktır. 
nl protesto etmek me<:buriyetincle kal kimdi. Don:ınması Amerika dahil Saffıharp zırhlısı 9 2 7 3000 Amerikanın tayyare gemileri 
mı,,.tır. Ru ihlal keyfiyeti, Yunan olduğıı halde dünyanın en kuv- f ayyare gemisi 6 884 70 altıdır. Cümlesi yenidir. 
hükumetinin kendi karasul111111ınıvetli iki bahri devletinin donan- "Tayyare ana gemisi 7 50050 dan 33,000 tonluk ikisi 
fngillz filosu taratından harp hare- malan nıecınuuna miisavi olma- Ağır kruvazör l 2 108000 zörden bozmadır. Oçü tayyare 
katı l'!lnn!!ınıla kullınılmnsına, lngi- sını kl'ndisinin deniz siyaııetine e- 2 nci sınıf kruvazör 5 43000 gemisi olarak yapılmııtır. 14,700 
ıız n ·.a kuwetleıinin mülı!mnıat le- sas tutmuştu. l lalbuki harbin so- Hafif kruvazör 25 141255 tonluk bir yeni.si denize indiril· 
claı·ik etıııcleriııi te«hil eylt•mlş ve t. ' nunda Amerikan donanması ile Muhrip 112 141628 miştir. 20,000 tonluk bir eıi be-
tah·anın zararına olnrok Yunnn t:ı- müsavatı kabul etmiştir. Torpidobot 12 6868 nüz tezgahtadır. 
kı~ :ırlalnrında ask,.ı; hir iQtihbarot lngiltere on sekiz senedenberi Tnhtelbahir 60 77759 Japonyanın 12 ağır kruvazö-
scrvi,;i ihd:ıı-ınn muvafakat l'ylcıııe- kendisinin müttefiki olan Japo.n- Umumi yekun 248 930030 rüne kartı Amerikanın 18 
sine bln:ıen çok vahimdi. yadan yine Amerikanın zoı:u ıle Yapılmakta olduğu bir dere- kruvazörü vardır. 

Yunan hükümetl, İtalrn ııırafın • ayrılmıştır. Bu ayrılık ln.gıl~~~~- ce tesbit edilen yeni gemiler her Amerikan donanmau Hacim 
<lan vapılıın müteaddıt rliplom:ıtik te nin Uzak Şarktaki ve hatta butuk~ biri 45,000 tonluk iki aaffıharp Cinsi Adet 7ekiau 

~n haberlere göre, iki or- ""' 

• f. t \11; il~ • & (011 :ı !I • j :J il. n• 2! • : lngiliz kral ve kraliçesi bom-
- - -·-• • • • • - ·- .. - - - ·- - - - - - -·~, bardıman edilf'n yerleri · ı ·t sık 

· d k" s·· ··k Okyanusta ı hl ·•-· · S ff h hl 15 46 .. 30() ~t-bbiislere me~"7.\1 teşkil etmiş olan Asya a ı ve . u_yu d . zır ısı, tayyare taşı>'.a." .• ... • gem~. a ı arp zır ısı '9, 

bu hadiselere vııkıftır. Yunan hü . müstemlekelerının Avru?~ a hır 1 tayyare ana gemısı, ıkı hafıf Tayyare gemisi 4 92,00(p. 
kumeti, • ki h:ıttı harrketlnin vahim harp vukuunda himaye~_ın_ı. hıra~- kruvazör, on muhriptir. Bunla- Ağır kruvazör 18 171,80 
uctRvicini idrak etmesi irnp ederedl· mak gibi İn\?iltereye buyuk bır rın hacimleri belli değildir. Hafif kruvazör 19 l 35,30CJI. 

YU NANiSTAN 
'> "uııa ı ~lllaııı 11 stan 1830 a _kadar s:o sene 1 yardımı dokunmuştu. Harpten son· 
~i l)) ı inıparatorlugunun bır cya- ra Alcksaııdrın ölümü, \'enlzelosun 

ziyaret etmektedirler. Resmi-

miz, lnriliz kraliçesini hav~ 

aabayları ara•ında göıter

m~ktedir :"\ılıı:~ak ~aşanııŞtır. Bu tarihte fs- dcvrilme~ini intaç etti. Kral Kostaıı-
aIJı. Uan etUkten sonra 191~ tin tekrar tahta çıktı. ~~~~~~~~~~~~~~~ 

ıı._~e rı lfarbinc kadar kendisini hi- : 
' eden Avrupa düveli muana. Anadolu rnağ!Ubiyetinclen sonra 
~ ~111 rnenfaat çarpışmalarına sah- Yunanistan Cüınhuriyet Hiın etti. Tarihle 
~Qtlilcllıaktan kurtulamadı. Başından Bu arada Tilrkiyenin uzattığı sa-

yaşıtız 

genç ). 1
912 

harp felaketleri gcçtl. mimi dostluk elini ayni hislerle sıkan 
411llrca dil Sırbistan, Karndnğ , .e Elen miJJeti Balkanlarda Türkiye-
1ııııı11./18tan ile birleşerek Osmanlı nin yanında sulhiin nazımı oldu. Tür 

en 

milletiz },f 11~to\"}uğuna karşı harbe girdi. kiyenin ileri sürdüğü Balkan ittiha· 
~lıdııtı asarnatın neticesi Yunımistan dınn Yugoslavya ve Rumanya ile 
it, tak arını genişletmiş oldu. }'akat birlikte dahil oldu. )lcnıleket dahi - ............................................... . 
~rı 

0 
811ll sırasına gelince, Bulgaris- Jindcki parti kavgalım tehlikeli lıir nayil iııklş:ıf etmiştir. 

~illa ~n bozanlık ederek Yunanis· hal aldığından teki-ar kıııllık iliın Sahllleıini kolaylıkla mud::.fa-ı l't· 
111.0ıa31 ~tbistana saldırdı. MnğlOp etti. Şimdi Yunan milleti kıııllnrıııın miye kafi biı· ılonaııması, modern sı
~fl<?ttt. Unan hudutlarını daha ge- etrafında \'C Raşvckilleri letaksnıoın l;ihlıırla mücehhez kUV\'C>tli biı· or. 
c~I! idııresindc müttehit bir kütlc•!i r. 1 dusu vardır. 

l-o~· n B!lyük Harpte Yunan kralı Yunanistanın nıcsııhası 49.!JJ:! ki-
~ :ırıtin b"ta t Ve:nj 1 raf kalmak istedi. Fa· lomctıc muralıbaı, nilfusu 7 milyon 
~tile . Zelos kl'ala karı;ı itilaf kuv- dur 

Yunıınistandan gc-çcn Ilnlk:rn sil
sileleri Al pin cenubu na inen ( Dlnn· 
rik) kollaı-lle Arnnvutlul> "hududun-

ıı rınc d • 
'b . ·~·anarak bir hükllrııet Yunan ülk . b" i t 1 k dıı düğümlendiğinden buıalm ı aşıl -

'· ı y ·esı ır z ı:ıa mcnı c e- • .. 
't 

1 
k aptı ve Ko tnntin hal'edildl. . . .. .. . . ması fevkalade tabıı arızıılarl:ı kop· 

~ l'al Aleksaııdr harbe ghdi. Ma· tıdır. Uzum, hububat, ~·cmıı;, zcytın, lıdır. ::ı.rn,,tevli blı- ordunun h.i\le bir 

h zaferıl)Jn k z nı 1 :,nda Bilhassa arazide muvaffak olabılm~ iµıkln-
nııı iti 

kcnı.İı bitaraflığını nıuhafauıy:ı ıııa· darbe ika etmiştir. Torpil koyan, torpil temizli- Muhrip ve ). 
tur herhan~i bir tedbir almak ııu - lngiltere müsavatı. ve Japonya yen 2 ganbot gibi küçük harp ge- torpito (yeni) 97) 
retile mukabelede bulunmamı~, bila- ile ittifakı feshet!'°eyı ka.bul et- mileri ile }apon. do_nanmasının Muharip ve ) 260,00 
ki~ İngiliz müsellah kuvvetlerine tP.c;- meseydi Umumı Harpte dünya- hacim yek~nu bır mılyon tonu torpido (eski) 156) 
hiliıt göstererek ve İtalyanın düş • nın büt~n ~hın ve seryet~erini e- geçmekt~dır. . Tahtelbahir 82 8S,00Cf 

ııl:ı ile mesai birliği rnparıık fıı- !ine geçırmış olan Aemrıka in- Amerıkan donanmasına gelın- Umumi yekiın 391 1,208,400 
111 ~ .r. t k ır t . ti · İt 

1 
h" giliz donanmasının birkaç misli ce, bunların saffıharp zırhlı sayı- Donanmanın yeni yapılmakta-

nlıvetını e s e nıış ı·. a ,.a u- B b · y 1 k ı. d ı. dil • · . b . bl 
1
... • "y kuvvette donanma yapacaktı. u sı on eıztır. apı ma ta olan saf- olan parçaları yuıı.an a zi .. re ·-... 

kl·~ıkıı;tı, 
1 

ut mefsıııd r ıgıknın. bunhıı: tehdit karşısında Londra ehveni fıharp zırhlıları herbiri 35,000 miştir. 
ıu ·umet nr:ı ın an as ·en, a rı l k .. k b 1 t · 1 k 1 k ·· ·k"d" A · k J d 

h 
. hl tt 

1 1 1 
t şer o ara musavatı a u e mıı ton u o ma uzere ı ı ır. men- Ameri an ve apon onanma• 

ve avnı ma ye e an aşma aı a es . . f d k k . d k • 
b
.t 

1
.
1 

. ld ğ . b t d d ve Japonyanın ıttıfakını e a ey-

1 
an ·ongresı geçen sene martın- lan arasın a uvvet muvazenea 

ı et ı ıNŞ o u unu ıs a e en !'- • . • • 1. · d ..ı ·k· ff h d d ·1 b'l" J d 1 
1 
•• 

1 
ilk h 1 kt d lemıştır. lngilterenın ma ı vazı- a ..,5,000 tonluk ı ı sa ı arp var ır enı e ı ır. apon a a an 

aı e m:ı u unma · n ır. . . . . 1 1 · k. b" 
t 

t h" yetı o tarıhtc çok yıpranmıştı. zııhlısının ınşasına tahsısat ver- ve üıı eri topu ve mutemer ız ır 
_ talya. hükı'.imekti.. tal

1
ya .

1
aley ~~c Yalnız kalan Japonyayı da Ame- miştir. Fakat bu iki gemi ancak haldedir. Karanın hututu dahili· 

mute,·eccıh hare ·etın ngı tere .,... ·k h b A "k hl 1943 · d d ·ı b · b" k"d d' rafından Yunanistana \·erilmiş ve o- rı a er eş.. mehrlı a zır ısına . senesıkn. e Aona~kmaya hıl - yeııine enzıyen ır mev ı e ır. 
k b 1 ılı ı 1 

karşı ancak uç zır ı yapmayı ta- tıhak edece tır. men an zır ı- Japon donanması buradan iıte-
nun t:ıınfıııdan a u e< m ş o nn • • b 1 . . A . .. ' 1 . 20 ·1 • 21 f d'" h h • . 

1 1 
ld - t h ahhüde ıc ar _ey emıştır. merı- ı larının sur at erı saatte ı a diği tara a ve uşmanın er ansı 

garantııı " cezasını nn ° ugunu n • ka Japonyayı da donanmasının mildir. Halbuki Japon zırhlıları- taarruzunu önlemek İçin yayıla• 
min ile ·:..,ifa etııılycı ek Yunnn bli. birkaç nıisli kuvvette donanma nın sür' atleri saatte 22.5 ila 26 bilir. 
kıinıetlnin tUıl~·a Uc harp h:ılincle ,·apmak ile tehdit etmişti. mildir. Amerikan üsleri Alaıka ile Si-
bulunıın devletlere kendi nrnzisin·le • Japonya 19 30 senesinde kü- Japon donanması sür' at cihe- berya arasındaki Aleut adalann• 
muhim sevkulceyşi noktalar ı.ı.•rmek çük hnrp gemilerini 3ayri mahdut tinden Amerikan donanmasına dan Yeni Zelandın ıarkına kadar, 
t::.nhhiidündc bulunmuş olduğunu bu miktarda yapmak serbestiııini faiktir. Eslihanın atış cihetin- muhtelif küçük adalarda yayıl• 
meyanda Tesnlynnın ve l.\Inkecloııy:ı- bulmuı;tur. 19 36 senesinde dahi den kuvvetleri müsavidir. Çünkü mıştır. Bu ileri üsler Amerikanuı 
nın havn iiqlcı inin bulunduğu ve Amerikanın bahri inşaatta kendi- iki tarafın da zırhlıları 356 ila karasındaki üslerden de binlerce 
lıuıılarııı Aınnvutluk nı·azisl ü;ı:erine sile başa çıkamıyacağına kani ol- 406 milimetre çapındaki toplarla kilometre uzaktadır. 
yapılacak lıi.r taarruzda kullıınılıv·a· duğundan, "üyük harp gemileri mücehhezdir. Fakat top sayısı i- Japonya kendi d~nanmalan-
ğını bildiğini beyan eder. hususunda Amerikan donanma- tibarile Amerikan donanma• fa- nın, Amerika donanman karp-

İtalya hükumeti, Yunan hOktlme- dQnunda bulunması kaydı- d .... --~-~"·~·· 
ttne hudutları lıa•idllcltkl tol?fltldİr :v.,. 
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yapıldı D~VRINDE CANLANDI 

Yazan: Dr. Rasim Adasal 
· · · · · · ·· · ··· ··· · ·· · ········· · · · ··~····· · ·· · ········· · · ····· ·· ····· ···· ·· 

Bundım önceki mu ah:ıb<.>ındC' Franı dız çuktürmiye kiıfldic. 
anın feci çokilııt(i Üd Parı. hakkın- En ben m dun)a serıri)atçılann-

du bu ~ok ::nün vn.rlcrin cluyciut,'U dan o p dmlcmc borı.. unun ve usu
ıı ıyı ve sanut, cd L ~at ve hatta lüı.Lın mu ı ı buıunan I.aennee ile 
guı del k cglcnceler hu usund:ı alem hasta ba~mdn prutık müşnhedenın 1 

n şohrctı yanında dunya tababe- VC' teşbt~i'1 n mahir bir rcs~nmı ol
·nde o~ r udıgı eilıırnşümul rolü ince- duğundu şuph olmıynıı buyük tnbib 
hoıtlum. Bugünk1 mu~ab:ıbcmde 'l'ro~scau'~u da frun ada görüyoıuz. 

.ı., t b:ıbt·tirı ayrı ayn ımhalnnmfa Asri a abiye , ıbesinin ve bir ~ok 
bırer büyük hekim ve kaşif olan sinir lınstahgıııın mucidi Chnrcot ol

c,hur Frnnsız tıb alimlerini ve e- ına"a~dı diırıyn tababeti bu vadide 
rl rint incclt·miye gnyrd edceeğ;m. hali:: ~erinde s hllŞ olacaktı. rueş-ı 

:\ cak hekimle den b şkıı. diğer ılim hur psikann'I t I'reud da bu büyOk 
rnklı ı okuyu u: lnmn da :faydalı üstadd f ylz almıştır. Charcot 

ol bilmek kal b'll l bu ulimlerd n bugün c n4·ada esi 
d h:ı ziyade iıı ani Jı r- nis mik4n -

be, ri 1 izmetleri do unmuş ve 
r U: c"ta. i imi ı zlkr ılı i olan

a r a t mn cdl~or \: F-an ız tab:ı-

17 sene evvel hiç bir teşkilata bağlanmaınış husu•f 
teşekküllerin elinde olan spor, bugün devlet 

mekanizması için de yerini bulmuştur. 
Yazarı : Süleyman TEKiL 
••• • • • • •• • ••••• • ••• • •• •••• •••• • ••• • • • • •••••••• ••• • ••• 1 • • •• • ••••••• • 

Bugün Cümhuriyetimizin on ye- Güreı : H alter: 

dinci &enesini idrak ederke:ı, bu 1924 d': ilk defa Pau·l· ~eter 1924 ve 1928 olimpiyatla~: 
müddet zarfında memleket genç- namında bır Macar aııtrenoru ge- !ştİrdk ettik. ikinci olimpiyatta 
liğinin, t1por sahalarındaki çalış - tirilmıştir. Yine ayni sene Paris Cemal sekizinci olmuştur. 
malarına ve elde ettikleri muvaf- olimpiyatlarına iştirak edilmiştir. ı A ti ti . 
fakıyetlere bir göz atmayı fay- Dört sene sonra Anupa birinci· M e lzk .t" · "Ik ti •tİZJll an• 
dalı buldu k. Memleketimizin t1µor liğine ve olimpiyatlara i tirak c - t .~1•1•1 el9~ 4ımıze 

1
• da egehniştİf' 

h h ı d k" · d · . . . renoru _ senesııı e d tari i er ne ,;:a ar es ı ıse e. gc- dılmış ve Tayyar vasıtasılc ılk de- B d b ! ht rf seneler 1 

rek sporumuzun tcşkilıitlandırıl - rece elde edilmiştir. 1936 da Ber- •. un kan nşb.:1 m~ e .. 1
1 

r atletlt' 
d 1 1 k ). ı· · 1 ·v .. uırço ecne ı an.renor e ması o ayısi e ve gere spor sa- ın o ımpıyat armda ı a ar, dun- . . . l t 1 d 

1 h 1 b. b l · l\ • 1. rıınızı ça ı~ ırmuı ar ır. a anınızı titün şu e ere nçmı.., ya şampıyonu, lersın ı Ahmet, . . . • atl:ırın• 
olmamız bakımından, meml~ket- dunya uçuncusu olmu!llard•r. ilk defo Parıs olımpı:ı- I fi 

· t' k lt'l 19 J 7 d B !gar ar le hakiki spor, Cümhuriyet dev- Bunlardan baska muhtelıf tarih- ış ıra e 1 • • - c u 928 
- ' "Jk ·11· J t k 1 rinden sonra başlamıştır. 17 sene !erde harici ve dahili temaslar 1 m! 1 tf' n~ıınızı ~ ap 1 • ~-.· 

t wrıhinl aluk d r cd n 1lk he -
· lik ça •larını bir tar:ıfo b rakı-

evveline kadar yapılan spor ha- yapılmış ve iyi clereceler alınmış- senesındenberı muntazamanalftla 
/:mirde Kızılay hafta•ı n ü nasebeti!e yaprlan reketleri, ancak birkaç hususi te- tır Bunların en ntühimmi Balkan pılmakta olan Balkan oyun! d• 

· ' · · k "k B lk 1 rın rih m ı mı 1 kın.dır. IH- mt=ı aıimc!en bir intıba şekkülümüzün. aralarında yaptık- güre!llcrinde /..ıimn birinci orma- 1 tır~ 
1
_ ctktıd. a ·~nb oyun aatdık 

Ji20 de ma • te' 11 ı ı kelam mcr- . ları maclardan ibaretti Bu maç- mızdır. en )UAse • e~e.ceyı u sen~ . rıı· 
kezllc ş bre a u U.!:t. idr r son- Izmir (Tnctvlrf Efkiır) ~ Kızılay\ lenmiştir. Bundan sonra, kız liscsln- 1 f tb ı l ·1 b: d .. s· . T'- l\fomleket 1çınde muhtclıf 191 1 

daların m ı • •oıı, kan k - hafta ı münııscbetile Cumhuriyc• den Muznffer Pnkhan bir nutuk sü~·-ı aT, u .0 oyuhn ~rı c .~~z ah~u- ll~nı1c~~:~ ler altında şampiyomıkır Y.apP' 
mc P n nı h 1 aka rah dı: cezri meyd:ınıı d ki Atatürk hcyk Ji onun lcmiş, Kızılııyın, her hazar ve ııcfer- reş, tenıs ve ~ ·:Y. gı 1 rna ut 1932 sene~ınde .. B~l- mı tır. 
1!1kılap } P. n Pt n ' ı ... olı>eıle, b ·v- de bus iık bır tören ynpılnııştır. rlc, her fclfıket fünndn gördtiğii bti- spor hareketlen _ıdı. B~nlardn!' garlıuln ynpı!m!i,ilır. Ln buyuk ş .. . 
lı ccrıııh n ın ınf u ~nd'. ıın- Toıende, butün ınc-ktl'plcr, Kızılny yük ynrdınıları tebaruz cttirnıiş ve b~şka Loks eskrım v~ yu7.me.Jı- mıı.v~ffakı:•etınıız 1938 de Mııs-ı Kurck. . . ·tel 
d?n Du "(' v ~ t ll zlıgln n .ve İzmir nıcıkcz h yetı eıkuııı, nıürlı.ir herkesin bu ~cfkat yumma uza ol- bı sporlar du yapılmış ıse de dıger solıııı bıpasını kazanınnmızdır. Bu ırnbede hıçbır beynelrn;O-
tıılhıı a ki rofoı ı 1 rlc Us ıp- 1 il 1 k 1 b 1 k L." te · ctınl t' A' ı- kil sporlara nazaran ekalliyette kal - Bisiklet · karşıla,malhız yoktur. Da hı 'f/I 

\/azı p ı rn ız Çl ve .ı~ nıuıı ını r ve ı:ı n :ı ı •ıır mııo;ını nıf'nnı ıt·. ,a ur n · I . k . I I ~· 
,.. S ı 

1 

İ k: mı.lk kütlc. ... i bulunmu•tur. S at ku- heykeline ~e,!cnklcr koı'nıuş ,e bır ınışlardır. 192 7 de Bulgarlarla karşılaş -ı >ırço şnmpıyona ar yapı r 
inl ııah d ı·ının 

r n z tnb:ıb tı dun
çık mıyu ha 1 m1şt1 r. 

.. r. 1 • ta (;21 ç eı 1 v - 92 3 . d k 1 r ·· k 19 36 d ,. . 1 . . \ a ılmaktadır 1 • cı' ıı La\lt.'- le"i önundcn h.ırck t cd<·n hl'\'l't, rc ıııl geçit ~:ıpı ı ,t r 1 scnesın e uru an c ur- , ıı ·; n o ırnpıyat nra ıştı - " P • • 

lr ~~ mu. ?le c- lııı~tn müzika oldum halde Atrıt'irk Göııdcrdlğım. re. m, torendc bulu- k~~~. idman Cemiy~tl~r~ ittifakı> ı ı.ık ~ttik. Ru
1
slarla yarı tıkıan son 1 Matbuat tatnmı başkanlığındı~ 

dıli<ı h ırle ı ı C'\ keline J:!n,mlş ve lıuraclıı buhlıı +.ı- nan Ticaret 1 ,e ı ll-besıı den bir but un spor şubelerımızı canlan - ı a son olanı~ Rumam nda ) apı - 30 llkt 
1 
in 9

4
0 ça~tımb:: ~ 

y du l) nnır. h r tnrar.r.
ta b • nrn da c rrah 
; ton pıı rl:ık bir yı ld z

rlnln vaLıı old u g"bi 
u edeki ilk t rı'ı :1 fit ?" ın 

ki ıl Pı:ıel ve Jcb nin i til'nkile t tiklal rupu gö«te n ekted.r dırmış ve bu şubeler federasyon- lan Balk11n ampiyona.sıııa İşti-, !l!lat 1 30 da F<'ncrbnhç~ ı::t.ıd ııd• 
t:ıb'b'cri F ı- lara bağlandırılarak Türk sporu rnk ettik. Memleket dahilinde Galata~nrny _ Fencr~:ıhçe m:ıı:ınd,ıı 

Brrnh l'11 1 d h d d h · ı· b' 1 · k" b. · ·ı·kı · T·· k" te ,,. • • k h l a R mo ern ve a a 'erım ı ır ur ·ıye ırıncı ı · erı 'c ur ıye \"\l:I tak ınımızln Fenerbahçe • 

Z m 1 r 1 n a r a m a n şckild.~ ç.alış~ıya ba lamış~ır. . turu ismi l\ltında mü-..,baka!ar üt takımı uı sıııda bir maç ;-nJl":ıl 
ıdir. Mılli k tupha deki t -- «Turkıye Jdman Cemıyclterı yapı!~nıştır. ai..br. Arkadaşluı·m çnı.,.ıurlı1' f 

ı h dtr!!ı tablo u nı huıdur. Duma 
babd ilminin chı .. n n.ıı hıç olmaz-

a bır r taş k tan )Grie.ce meçhul ı:urr.ıetlc )ôd 
k hraman :Fnuı.s z ı;cı1riyatç1sıru edcceı1ı ır a r b '• k J'ı ıansız he-
r. kretıncdcn gcçİ'\ıorum. 1 kımJcrı bJ daI Ü unlıtrır. "ığdlrtıllll• 

ittifokıt 13 sene bütün bu spor Y uzme: sant birde futbol le\•azımlıırik ııeı1'tl 

a S k er 1 er il m ,. z e he d ,. ye s ,. şubelerinin ~ağ!ı oldukları fede- 19 38 de l\lacarlann kuvvetli bcı }'cııerlıahçc stadında bu1unııııı1 
raı;yonları "ınesınde barındırııınk takımile yaptığımız \ arı!'llarda i- rica olunur. 
suretile çalışnflş ve memleket yi <lereceler ı:ı.ldık. Dalıilde bir-
srıoruna çok büyük hizmetleri do- çok miıaabakalar \ "C birincilikler Boks maç'arı 
kuııduğu ı;ibi bu sayede lıirkaç } npılmaktadır. Bu nkşam h'.nllıköy Si!re~rıı ~ıı' 

On altıncı e.s~n en Lüyük tıb si- yacnğı kad r çoktur. Bulun dün}a- İzmir, (Ta. vlri Efkar) Kahıa-ı da~lıır bu işe pek fi<zla ehemmiyet 
n nsı, modern ccrrnhinin vazıı Am-ı nın tansi)on iik~,ııı l,ullnı ~lı{p \"a- maıı urdumuzn Jıedl~elcı· ,·ermek hu- vermektedirler. 

sahada büyük ınuvaffnkıyetler Yelken: rıı:ısı salonun<lıı Kadıköy H11!kC "° 
elde edilmiştir. 19 36 olimp~·ntlarına İ.ztİrıık tertip rttiğl boks müsnbnkntarı k 

broi Parc'dır; dam::ır b~ğlamala!"I- quez, böbrtkçl "Jd:ıl, a~aLı.\ccı Pi- susunda vııtnndn~ların göııterdiklerl Jzmirde fakı"r 
n n, kol ve bacıı.k doğr:ınmnlannın 1 crre l\ln le, frengı ,,.-cnıliklerindc ye-
blr çok ale!lcrın mucid" Ur ve cpan-, ditfilü ııhıbl Foum·cr &! ni zamıın- b?yük arzu ' 'e alaka ?ze~ine bu he- çocuklara yardım 
ınıanını ben yaptım; Allah iyi etti> da inkıliı>rı bir psikolog lıilineıı dıyel?~l toplamak vazı~e .. ıııl C. H. İzmir (Tas' iri Efkiır) - ('oeuk 
zü bir d:ırbım el lıül..mündedir. Dlcu, tesbit clh.ızl rlle mıınıf Dcl- l'nı lısı deruhdc etmlştır. , • • 

1936 senesinde Tiirkiye idman ettik ve iki sene evvel Modada pılncaktır. Bıı milsabakalar J{ııdıol"' 
Cemiyetleri ittifakı n izamnameei Rumenlerle yarı~~ık. ile İstanbul boksörleri aınc:ındoı ,.-

J~sırgemo Kurumunun KarşıyakııtlaBm.ussn on doı·dunc:, Luinin a rı bet, flziyolojı"t Ri,·l.et, a"abiycde 
yılan on yedinci am-da meşhur doktrin :ıhibi füıb:nski ve Sicard I'arti teşekküllerine m<'nsup kim- ki Anakucnğı okulunun ücretl i ~o -

dcğiştirilmi, ve yeni bazı hüküm- Boks : caktır. Kadıköl ün bu ak§llm çı1'll 
ler ilave ed ilerek Türk Spor Ku Birçok e-cnebi b oksôrler muh- cııg1 tnkım şu Ş('kllde olacaktır~ 

l\Iolierc'ın hekimlcrl karikatürize c~_I birC'r dün} ulinıidirlcı·. Aslen Lehli sekr, evlC'ri doln::ınrak, kuhramnr. mı- cuklaı a tahsisinin, Kurumun gaye -
mesıne rat'1llen dikkate eavan tıb ke· olmakla beraber P rl te tıb tahsilini kerlel'lnıize hazırlnnan ) On. ~rnµ, ıı!ni lı:ıkkilc temine ki.fi g ım .. diği 
ıiflcri olmu~tur. nug{m bütün kan gören 'IC E rnn ı. koca ile beraber )Ün cldlvcn, i(lık, kın.ak ve aırc ~ibı •iıı ülmüş, nıOe•'-e ı ın yine ayni 
:d) alarıııdn ve bilhns"a harpte bir ıedyumu k -feden l\fodanıe Curic de Ci'Ynları nınkbuz mukabilinde toplı - nam altında \'C kreş hnllndc fııkir iş-
halas vnsıtn ı oln • a { l:ullandığmıız ruhıın bir Frnn •iZ 11ayılır yacuklardır. çi çocuklarına tnh~is cdilmeoine İz-

runıu ismi altında yeni bir te,ek dif tarihl.~rde şehrimizde bok- 5.'l kiloda Hayati, 57 de J{ıı '(j 

ki.ı l ,; Ücude getirilmiştir. Bundan sörlerımizle miisabakalar yap- Gl klloda Semih, 66 kilodıı ~ 
sonra 19 38 senesinin sonlannda mışlardır. Bu karşıhı-.malnrda kılocln Mu tafa, 79 kiloda Nurı· 
B d T b. • G 1 o· kt•• I' i neticeler alınmıştır. B -ık&.•• e en er ıyesı ene ıre or- ., Beyoğ·uapor- e,. ~ 
lüğü kurulmuştur ki, İşte bu teş - Memleket dahilinde de husuııi 
kilat. h enüz iki sene gibi çok az veyn ~aıhpiyona maçlan da ya- karşılatması dl"' (kan nakli) ni daha o z:ımnnlar Dünya tab .. bet fıleminlrı yakından Burada hudut b<nundı:ı nöbet bel: mir merkezi Çocuk E irgenıe Kuru-

Jean Dcııla, be~az kıın deveranını tıını~ığı, i·· ıılerini sev""İ ve hürmetle n ·en kah;-aman l\lehınetçi~•I soğu"un mu heyeti idare .. int"e lrntıır YC'rilm!ş-
da t11Hb Jenn Pccquct bulmu~tu. nndıgı ve P.-klnde olduğ-u kııdar Iler- ~ . . k k . . ta ti 

On ~ekiz1nci asır scrlrivntr bakı- lindc de buhıntul. 1 ını.1 muztarip in- tesırındcn oruma · ıstıyen vıı 11 - r. 
bir zamnnd a büyük ve mu,·affa - pılınıştır. l3Jguıı Şeref stadında Be' t ıı-
kıyetli işler başarmış ve b il hasım Basketbol: ı;porln llcşiktn§ tD'omları, arıı111r41r• 

mından zengin, ilcmşümui mahiyc;t- sanlığn hlznıetler gordü-·ıl bu Fraıı- =>-~·c;;:.::Qaca::.------ senelerce bakımsız ve a d eta öl - 19 36 olimpiyatlarına i.-tirak et- cin hususi lıir maç yapacaltlll "' 
te keşifler l>ıı.kımından kısırca ol - sız tıb iıııtad!ımm hpJk ve hatta li- 1 • ti • t"k il [ d 
malda beraber, on dokuzuncu asır, s:ın bilen münewerlerin çoğu tanı- zmıria t na 1 yo arı 1 zmir e tütün 
bılh:ı sa Fransız. tnbabctinin bütün mnz. Belki Pasteur, CJ. Hl't ıııırd. ve 

i .. 1 bl d k 1zmir (Tusvhi Efkii.r) - }.lınlukn mahsulü• 
gün b ir vaziyette b ulunan n tletiz- tik. Bu ndan baqka hariçle teması- İki km·vctli takımın yapncıı!'1ed1 • 
m i süra tle d irilte rek , daha üç mu; yoktur. Dah ilde ııampiyona maçın zevkli olacağım tnhmirı 
haha evvel Balkan oyunlarında, \'eya hususi maçlar yapılmı tı r. )·oı·uz. ____...,. dünya tababetlne bü) ilk dehaların Cur e gibı a iıııler r ereccyc n-
l ayık olduğu mertebeye çıkarrnış-
tır. 

ke~inerilc hizmet ctMi' dduğu ve- dar dııha geniş bir müııevvC'r tab:ı- Turistik Yollar Baş !'ılüheııdi liğin
lud ve r•arlak bir ilinı nsndır. E<ın- ka .. ınca. nınlumd\•rlar; dib-erl<'ri İ~" cc hazırlanan pı-ojeye gÖl'C, l\Icrsinll-

Şimdi, on yedi sene zarfında 
yapılan işleri ve hatırımı7.da ka -

Bu YI'· lan en mühim spor hareketlerirıı Izmir (Ta~virl Efkar) -

ren bu ası~a ~babctle )anyana yü- tab~bctın. meçhul k:ıhranıanlnr ~bl- Ilurnova yolu )'eni plUndn dC'ği~tiril- çok ı·.rıı• 
ruycn ve bıribırine yardımlarda bu- desındc ı ınlcri mevcut olan bır.?r . . ~ 
lunan iki fıkir cereyanı görüyoruz: bü}uk in an . Büyül. Leklm ş;ı'şa- mı~tlr. Mcrsınli - Burno\•a arnsında 
1 - lfa}atiyat ilminin tenıkkilcrı. alı dculndc ne kadar maruf olursa demiryolunu kateden şose, büyültçc 

T r ak yada tarihi eserıer 
2 Mesleki ve tcknık ter:ı.kkiler. ol un dilenciler k:ıdar kr:ıllıırı, ve- b"ır kn\·l~ ç"z k t ·l . b 1 l" 

. l . bh k libl 1 b l . " ı ere aı n 'ic a 1çe er Muhtelif vücut ı:eııiçl rinin t::ırif zır crı ve> uyu· C< er~ nnger e'"ı • 
eden Blchat, n abi cüınknln fiziyo- tcda\i cttıgi mildd~tçe bir şöhrettir. :ırasınd:ın dolnfm:ıkta ıdl. Uu defa 
Joj i inde bir çok yenilikler veren Fakültedeki nıüşııhı..'<lc!el'i ve mctod- denıiryolunu kaleden yolun, bu nvk
llagendic ve tecrübi tababetin v:ı:.m Iarlle, şahane deı lcril'.ı ctrnfın fa tad:ııı itibarC'll demiryolunu takibe"l 
olan Claude Bern:ırdt bu hızmetlı?r dünyanın her t:ırnfındnn tnkdirka:-
devrırıin baeı:ıdı.ıJır. Eılbassa Cı. lıır toplıırken blı- fı taddır; fakat mü_takiııı bir hat halinde ziraat mek 
Be.rnardt baştıın bn~n bir ilim iıl - ölünıünden r.onrn ~abuk unutulur; tehi ve istaııyon önilıı<' kaunr uzı:.ıı
ml, buyiık bir tabip, cıusalı;lz blr fi- orta deı ececl<" bir muhm rlr, bir ı·e3-

I 1 J 1 k d nıası lemin edilmiştir. Bunun lçiıı, lozoftur; karaciğl·riıı ;ıekCi' yapına sam Vl•):ı c C\ et ıı< ıımı a ar gnz'!-
•z:zifcsini bulan, ba alnyı kamçılıyıııı tclerln şührct sa~falarında yer alıı- güze.rgfilın tL"SDdüf eden yerdeki tar
bü) ük bir mficerrcptir ve (Tecrübi 

1 
maz. Bıı, tub.ıbctin cr.cli mukatlılerı:.- ıa vo bahçeler, Z<'ytincilik Jstnsyo _ 

tababete methal) kitalıı - Dr. Galib tıdır; banuııla bernbcr alim hekimin . • . ~ 
Ata tercüme etmiştir. - lıugün dahil ,·azifecl fcrdı olnıaktıın ziy:ıdc beşe- nuııdan bır miktar nrnzı 1stımlak e-
lalr metod şahe eri, tababet ilmı ve ı1 ve içtimaidir; eıı f<'rcili bir va- dilmi~tir. Burnova turistik ~·olu, bir 
f elsefe iııln bir anahtarıdır. tan hizmcUd r. bakışta diğer ucu r:örül<'c&k tnrzıla 

Elcktrıkin tıbbi tııtbıbtını muvaf- Kan durdunıcu Lir Jl('llı<İ keşfet - inş:ı olunacaktır. 
fakiyeUe ortaya atan D11chc:ıne, ilk mcklc diln;ı a ccn"'nhl in ... '\'C muzlnr!p 
defa dahılt ifr:ız cuJd.Jerini müb- bc~erİ!'ete Y<'PlCnİ bir hnmlc v1.:ren ~~~-~~-=~-----
lea eden vo hatta mucidi sayılan mutc·Hız.i bir Fııınsız alimi, bir edib 
Bronn Rcquart birer I'ransız ilim Anatole Prance vcyııhu~ bir tarih u-
1ıldızıdır. limi Rrn:ın kadar dün!o•a medeıılye-

Pasteur gerçi doğrudan doğruya tine hizmetlerde hulunn1an•ış mıdır? 
Tıb Pakultc::.l m<'.:unu bir tabib de- Bugün f'rıınsız llnıi ve tııbabetl, 
tikllr; fak t bekım!erle ynnynna, on- siya i ve askeri bozgu'llU~'tln darbc
larla blrlıkte sari h;ı talıkları mü- sile muvakkat bir küsuf luılindedir; 
tal a ederek b~eriyeti şarbon, ko- fakat dünya iist\ind:ı I'ran ız zck"ı ı 
lera, kuduz g;bi belalardan kurtıırnn ve nıhu baki knldıkça J nrisln yine 
h r Frııns:z alimi o!m:ı'fı itibarile bir bir ilim Til lrfnn kabC3İ <·•mııl.t:ı d('
heklm gibi tetkik cdılmckte ve bilin- vam edeceğine ~üphc ~oktur. Hatta 
mektedir. Yalnız Pastcı.ır. bizi Fl'an- Parls, bir z:ıınnnlar nkropolü, paıı

tababc-t ilrninin mabedi önünde teonları ..,e b tün san:ıt ~erleri ca-

hll muhaıipler tnrafınclnn yıkılan 
eski Atina beldesi 1•ılıi l ıh-r1yet ve 
istiklalini knybcd bilir; dünya içın 
bfr feluket ve telafi e< ilnu:z bir nıu
tc:m demek olan böyle Lir ihtimal kar 
şı-;ında duhi Paris Gst.1d cdiblcri, u
Jiınleı i ve tabibleı ile d.lhııa kalble
rlmizde bir meş'ale gibi yanacak, 
dünyanın kalbinde .\llŞlyacnktır. Çün 
kü be cı·iyetin bekn ı kadar ilim ve 
s:ınat tc ebedidir ve onlaı ı ~ ürfiten
l<'r b:ıştan haşa bir inc:ıınlığ-m knh
ram:ın bayrakd:ırl rıdn . 

gözd en geçi relim: tütün mnhsulil, ha\•alarm milsııit 
gitme inden Ye diger sebeplerden do- FUTBOL : 
layı çok nefistir. Rekoltenin 32 bin l 923 senesinde teşekkül e d en 
dan fazla olacağı tahmin ediliyor. Türkiye id man Cemiyetleri ltti -
Ilu tahmin tütün bölgelcı ıde )'apı- fakı, beynelmilel federasyona da
lan e aslı tetkikata ınüt1tcııittlr. hil oldu. ilk milli maçımız. lstan-

Piyn"uııııı ikiııcite dnılc açılacağı bulda Rumen mill i takımına kın
zunnolunınakt.adır. Fakat ilkkiiııunun şı yapıldı ve 2 - 2 b eraberlikle 
ilk haftasının sonu, piynsamn nçıl- neticelendi. Bir sene sonra Billi 
ması için en nıüsait znııuın olarak H antcr namında b ir futbol antr c
ile!'l sürülmektedir. 1 nörü getir ildi, Paris olimpiyat ları-

Tütünlerimize alıl'I ııck fazlaılıı·. ı na İş.tirak e d ileli, m illi maçta F in
İngilizler liu yıl yüksek knlltcli tü - land ıyaya kar~ı ilk galibi}·eti elde 
tünlerdcn lıüyük bir kısmına talip- ettik. Nihayet on yed i sene zar -
tirler. Alınanlar da ortn kaliteli til- fında m emleketimiz hariç .., t! d;ı
tünlerimizden satın ıılroak ıınusuu - hilind e muhtelif milletlerle 24 
dadırlar. Amerikalılar J~e şimdilik milli maç yap ılmış ve bunlann ü
mubaynn cdccckleı·i tütün mikt:lrı çü beraberlikle, on dördü mağlu
hakkında ademi malumat beyan cdi- biyctimizle, yedi tanesi de gali -
yorlur. Bu kumpanyaltırın umum? biyetimizle neticelenmiştir. 
merkezleri her :pi olduğu gibl en ron Milli maçlann dışında klüpleri
dakikada mübayna mikt.aıını lıilcli - miz. birçok ecnebi takımları ge
receklerdir. tirmişler ve hariçte de hir hayli 

Ödemi;ıtc ıııahsulun çok ııı!lsait ol- maç yapmışlardır. Memleketimiz 
duğu ve Akhfaardn ıfa iyi cins tülün- içinde Türkiye birincilikleri, lig 
!erin bu sene pek fazın olılu"n :ınln- maçları ve milli küme ınaçlarııı
şılmıştır. dan ba~ka yerli k!üplerirniz ar.ı -

Pi!-·asnda şayanı dikkat bir ıukınh lnrında hususi maçlar oynaınışlıır

mahvolmaktan kurtuldu 
Edirne (Hususi) - Hükümetirni-ı camilerin mir.ure kubbı>! .. J ~'lıcılr 

'lln faal çalı~ııııısı ııa) eı;inde her gıııı mışıı. O sırn,ı:ı EJırneyi z:111~ 
şehıfoıizdc sayıııı:ı t.ırlhi e. erler yı· den Ebedi Şef Atnttirk bu '• ,_, 
kılııı mahvolmaktan kurtulmaktadır. görünr.e derhal camilcıiıı y:ıcıılıC ~ 

Osmanlı iınp:ıratorlui;;"llnun yü?fcr· ııı lskıııl: Vt> birknç :ı.:Oıı s!lnr:ı d.ıı 
("e yıl ldaH· merkezi olan E:.lin1e bln ııılmıı :ı m~:iycslııe ilı.şlıınmıt~; 
!erce eser kazanmışsa da d:ıh:ı so ıı Diğvr tar:ıftıııı Eılirnc y31'1""" 
ralorı iclnıenin bozukluğu; bıkımııız- e crfori ı;c\cn1t-r kunımu da 
:ık yüzfindcu buralan yıkılmıra w dnn çnlı~nrak c!'!kl e•e:-lcl'İ 
hııı ap olmıya başlanııştır. için tcdhirlcr almış, bu areb 

Bllhn'5S:ı bu yıkılan (; erler lçcı·i· ınüzc mcy<lıına gelim•i~lel'dir· 
-.imle :ı büyük sıımy. 30 lııımam, 2 da: Etn~afya, Selimlyc • 
kale, ~yısız cami \C çeşme Uc Fati- taşlar ınii.:c~idir. -(Tı;ribt 
hin k:ısl'ı dn bulunmaktadır. Hükı.i- müze lııJc şair Kırali zacle 
ınr.tinılzin knlkınına da\ oı.ı nl'llımı rlc tnı;ı bulnnmnktadır)- Bu 
ıfa bu iş de umıtulmanıı. ve harap ka harap olan Selbniye 
olınnkta olan bu oııc1·lerdcn b;r ÇO· ,.e dı~ kakınıı kapılnr: 

u tarihe mal olmaktan kurlnlmu~· yuphrılc rnk, bu yıl lçindr 
lu r. krinc t3kılnuş ve EkınckçiolbJ 

f ınar ccliff'n c.erler aracıında ı;ö • v.:ııı ıırnyı, RiistPnıpaşn hanı, 
ı:.ümiıziı dııimn knl.ınrtacak olan ol · t.1 , Alipaşa kapalı çarşı:n, 

nez ılfilıl Sinnnın e5erlcl'inJen Seli- •ni, Üç ~crcfeli camii, Talı 
1ıılyc Ye Bıılıne~kl camii de bulun - mnnıı, -(Sar1' a pnşa cıur.li 
ınnkt:ıdır. Rillıııssa 1932 scncsind<' "tındıı bulunan r.Ierziionlu J( 

mcYcut olmıyacağı ümit edilnıcktcdir. dır. olnn lıi,. fntın:ıdıı şehirdeki bütün t:ıfıtpnş:ı ik Melek İbrahi<11 

ı •zannı, f.ıbrikatör Nuıl 
!\er.dl pnrnsilc yaptırmıştır.) 

GC(cn1 rilo Bdırnl')'i dt 
Pa'ıiliye Ve!. 1i Fn'k Ö:tr~ 
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S U SUN 
YERiN KULAGI VAR 

Generalin rütbe l büyük, tümen komutanı :fililn 
değil, bir korgeneral olduğu işaretlerinden bclll. 
Demek Mnginot mtistahkem me\kil, bir kaç kolor· 
dudan mCrekkcp. Evvclil Franv:ının burndakl kuv. 
vetı hakkında şöyle iptida! bir malumat sııhibi 
oluyorum. 

O sırada unuttuğum korku yine içimde beliri
yor. Ya Alman ajanı olduğum meydana çıkarsa .• 
insan, hOyle mflhim anlarda hep ~in kötü tarafını 
laatmna getiriyor. 

Gemral, baftffe IDJam etti: 

Tefrika No. 66 

Kurmay subay, isimlol'İnıizle bizi tnkdlm etti. 
Genl.'rnl çok nazik lıir adamdı. FevknHido tatlı biı' 
Ec i vıırdı ve fevkalade güze.! konuşu~ oı du. 

- Snfa geldiniz, matnıaz.eller, diye devam et
ti ... Biliyorsunuz ki, bu cok kanşık vaziyette ln
saıılnnn ze\kleri de dcl,"İşü. Yuvnsındnn, ocnğından 
alıp, vatan müdafaası için hudutlara gctirdiglmu 
kahraman a.skeı-lcrimiz1 eğlendirmek, burada btı
ıztırap ocaiının içinde olmadıklannı hatırlatmak 
içbı lklerden, ala i"ramız kadııılamıtD tefkat ve 
trDfltnden ,.l'Clla ~AL 

rnuı,sunuzdur. Şimdi sizlere odalarınız nöstc 11 eck
tir. Oraya çekilebilir ve i Litahnt cd r.,fnlz. Eml'İ
nlzcle iki nefer \'ardır. Arzulıırınızı orla ·n söylr!"-i
ı ız. ilk temsilde ben de bulunıı.crgım ve Len de ~iz
leri ulkı lam•ık !!<'refile mü ~hı ol nen -;ım. 

Kuıg ncral, bu rıutukt n soma, biraz şurndıın, 
buıad~ıı bııh etti .•• Paristen habcı1cr sordu. Ben 
de Almanlaıdan IUfı açtım. 

Genorallın, dedim. Dü mnnlnrırrıız da Sig
fıicd lınttındn uğı aıııyorlnr de" il mi? 

,--
- Uğraşıyorlar tabii, fakat boşuna rmek snı·

fediyorlnr... l\lı.lttefikiıniz İnailtrrc ile beraber bu 
sefer Ziegfried !illin tanıımyucMgız. Iluradaki kah
raman nskcrlcrlnıle Jlcrlin sokaklarıncln doluşıııak 
ecrl'fir.i şimdiden tadıyorum. Allah bizimle beraber
diı·. B:Z hnk için dövO§Oyorw:. 

Ociadan çıktık. Bir usansöre d-.ha biııclik, bir 
kat daha çıktık ... B<'n, iris, bir odaya (ltiştük. Di
ğeı leri de iki ayn odııya taksim edildiler. Dizim 
po tam·z delikanlıydı. 

-- Çok t:ıi i q'., in, <icdi, gnlii:n Alman ca u ile 
a~ ni oıla~ :ı elit ııı. . Onu tepelemek şerefi saııu 
nn ıp ol un. 

l\ııpınmda, hizıı etimize b:ıi<ncuk ol 
ınmşııı, Aln nn tip ndc biı delikanlı) dı .. 

nen J.cııdi kendime duşür.dünı: 

po 

- f ter mi ·n Ltz:ı, y h ıt y ni ismimle Jullctte, 
dedim. Bu kapıdrıki d Jık.-ıı lı dn bizim ajanım•z ol
sun. Irl de ... Bu uı tll' (!il. 2.:!) cümlemizi lıir a
r:ı~ n ectırınio bulun~u11 . .. 

Yıı'n z oıt:ıda ço1c fPnn blı· şey vardı.. Iri 'den 
şQplıe!c•ncnler v:ırct•1 ı:f•<'r lris, hııkikııtrn biı· Al
ır. . n d ııı J C' td.11!,cli~ dl ... 

Odama ~· dlm, d"ınir ııomyalı bir asknı• knı·y.:ı

laııını bnııa t 1lı i etnı• ,!enli, panlcsünıii çıkr.rdım. 
ve uzandım .. Oh .. O kadar yorulmuştum k , ü~a
bım ht'' ,.erli ve kPn<tiındcn geçtim .•. 

Vnktiıı ııe kadaı· ileı·lediğini bilmiyorum... Fa
kat lapınııı vurulmasUe uyandım. Sarışın p<>!ta 
neferi... 

ı 'cıi t<'lklk ctıııiş ve Ş hıiJI 
v k lıanınmı olan Mehmet 
amının y pılm:ısı için 

• ulunulmnsını SÖ\ lcml tir. 
"Pllm:ı ma dn yakındı\ b 
ır. 

lfrr > rıi bir lnrllıi eser 
ıı,n lnırtuhınC"n halkınııs 
•n kle lwrnbcr lnrihintiz d• 
ıır eser k:ız'lnnıııktaclır. :B~ 
r.clirnc yöre.si e!lkl eserler.ı__ 
' • kııo-
•nırumuna ne kaı!.ır teŞ<' • 

• ı:-ridir. 

Yurtta 
cilwnda 



Müsabakamızı kazanan 
.._ ........................................................... _ iç~:~~::! l IDAgöli ·TELGRAFLA.fil 

yıldönümil y b d•t • .h I Bir ylllık kitap neşriyatımız 
(BClf'Mk«ltdm devam) a ancı ) ımtı an arının - -

tün feclakirhiile çalqmqtar. Tür- Ceçen Cümhuriyet bayramı ile ımetli eserlerle hakikaten çok zen-okuyuculanmızm listesi 
.lteaiyelerinizi 10 lkinciteşrinden 
itibaren idarehanemizden aldırınız 

kiyenin tuttuju.ba dürüst yol iae, gu••nıerı• tesbı•t edı•ldı• bu Cümhuriyet bayramı arasında ırin ve çok ciddi bir mahiyet ar-
bilhassa kendi hakkından emin geçen bir yılın irfanımıza hediye zetmektedir. Bu bahislere dai:-
olduğu kad~r bafkalarının da Ankara, 28 (A.A.) - Ma.ırif VckilliğlııdPn: ettiji eserler, kitap ve risaleler, lyazılan kıymetli eserler, irfan kii-
haklana riayet arzusundan ileri Devlet ve devlet nıüesseseleriln Rnnknlar mı•nrnrları aylıklarının te- 2000 den fazladır. .. .. • 1 tüphanemiz hesabına büyük bir 
gelmekteydi. Buna rağmen Avru- aılülü hakkııırlaki 3G5G ve 3659 m:marnlı kanunlar dairesiı.de :ıçılan yr.- _Bu ~uauam rakam, buyük bil' kazançtır. Her biri ayn bir kıy. 

---- l panın bir kö!esinden baslıyarak, baııcı dil irııtlhanlal'lnırı tcşrirıisnni llHO dcV!"esine iştirak etmek üzere man~ ıfade eder. 1 met olan bu eserlerin birine İşa-
lfed" k f k b k d ... h [ öteki kÖ$t:Stne nakledilm~ olan bu hu u taki Vekl11er Heyf!ti k::ıı:ınııa görı•, teşrinievvel ayı için<le nıtı- Dunya buhranı yüzünden ki· 1 ret edip diğerini ihmal etmek bü-

ıge azanamıgan, a at müsa 3 ayı ogra a harp afeti, şimdi de münhasıran 1·acaııtta hulunanlnrrrı yazılı inıtilıarı güıılc.ri aşagıda gösrerilnıiştir. A- tap bas.~anın gÜçleşmesine, bil- jyük bir haksızlık teşkil edeceği 
eden okuyucularımıza birer kitap verilecektir doymak bilmiyen hırsları tatmin 15.kad:ı ı lımn muayyen gürı ve sıı·ıtlcrde inıt.ilıan yc>rlerinde bulunmalar• h-:ssa kagıt buhr~nımn baıgöster- 1 için, okuyucularımıza bibliyograf-

- garazile Balkanlara sirayet etti- ilin olunur. mi§ olmasına ragmen, neşriyat yayı okumayı tavsiye etmek daha 
(8,, • - . . . • . rilmiş veya ettirilmek üzere bulu- Atıkcıra Dil, Tarih • Cofjrrıiya. Fakiiltesiııdc: hayatımızın hızını kaybetmemit doğru olur. 

'ilı.ı f tarofr 3 uncu •ahıfede) ! hasebat ilam .kaleı:nın.?e ~:ıtıp, nuyor. 18 teşrinisani 1940 paznrtesi, saat 9 dn İngılızcP, olması, şüphe yok ki, sevinç ile Tatbiki ilimlere ait neşriyah -
Aı._' Ayvalık 18) Selim Aydın; !Ankara. 28) Sıyamı Bukc; Irak- B · .. k l karşılanmıya değer mı-.ıa t p h fz hh d. ·ı·k 
"·10 A ~ ' U M ·· f r~ · t u yem yangın m:ıvzu a ma· 19 t<>.şıini<>:ıni 1940 salı, sant 9 da Fransızca, • ı,u ı , ı ıssı a, ı~çı 1 , 
A.hd n gırceza aza!ı oğlu, 19) ya . mum. u ettış ıgı n~e.ınur a- yıp ta herhangi bir imtihanı ge- 20 tPşrini~anl 1940 çarşamba, saat 9 da Almancıı. Bu rakamm nasıl dolduğunu b11ytarlık mühendislik askeri 
8cı durrahrnan; Asçı, Yağpnzarı, lrı~_da.~, Edırne. ~9) Fethı lşlcrcl; çirmek mecburiyeti tahm·l ederse İstaı bul ı"Jııiı·cr•ı·t~·ı·ııdc: anlamak için cTürkiye bibliyog- mühendi;lik yol su kiprü nb-
Lı r ur 20) O ç ·ı 1 Gunluk ın.1halle ı C:akarya cadde 1 

0 ~.. fy b. ·· tmak k"f'd" ( ' ' ' ' 
·~cıba.yı h ı"ım~nl. kkag ı>'.ank; si Eski,;ehir 30) F Dumlupınar~ İşte o zaman manevi ve maddi 18 teşrinisani 1940 ııazarte•I, saat 14 de bütün diller. Tr~. ka.sınab».blı~ goz fya b~ ı ır. ı h!", demiyorlu, tayyare, elektrik, 
16 1 . r m<:. a esı e . e so.a ' • . . . . ' lmvvetlerin luymet ve ehemmiye- ur ıye ı ıyo{?ra ası ıze 'u zıraat, ev idaresi ticaret müna -
İc 1:rnıt. Malul gazı, Bostancı. ri kendini göstermiş o1acakt;r. . ........................ ~ ..... ........................................ : ......................... rakamları veriyor: 1 kale, muhabere', ticari hesap, 

ıfdın Çorab~ lmzananlrıı· Tra~ tabmı -~azan~nlar Müteyakkızane ve basiı-ctkara- Yur. an ltalyan ! v~lt, ~mcrıka bıtnra~ık k~~ununun 1939 teş~in}sani 140 kitap, risale ki?1ya sanayii, makine sanayii ve 
~o \, edıa B .. ılı; Malatya f ra- 1) Ahmet Aku.z; Dogramacı- ne bir siyasetle sulhe sadık kal- ı r ~ınnnıstnn:ı tat 1 k. mJ~lınesını emret- 1940 1 cıkanun 182 » saıre hakkında birçok kıymetli e· 
~ek ~lastahancsi •tabıbi Dol.tor }~r sokağ~ 4, 13ursn.. 2) Sadık mış olan milletimizin, hu yıldö- harbı· b J d ı nıış,. ve lıunuıı netıcesınde Amerika- 1940 2 cikanun 186 » j serler g?ze çarpıyor. 
Ye'. kıl:ı, 2) Ncnnın öz; Ankara 1 nrhan; Kuzguncuk Bıcnıı Sol>ak. niimü mi;nasebetile selamet ve aş a l da ):unan nlncaklan bloke olurımıış- 1.940 şubat 182 » Edebı faaliyetimize gelince 
•ok:ı~ehır Tuna cadde i Elmad.uğ (J: 3 ~- ~l lüse) İn; Kilis Gümrük Mii- saadetini temennid: bütün v-;•an- _ .. . tur. 1940 n:ıart 236 » ~u~.un ~a muhtelif cephelerind~ 
Li&arla 4, 3) Muzuffer;. in· ı durluguıı~c . mcıııu:.· .. 4 !.w ~. lakkı daşlarfa müşterekiz. (Baş tarafı 3 uncu sahıfede) İngiliz Başvekilinin Yunan I 940 nısan 225 » ozlu. vcrıın!~r!e karşılaşıyoruz. E-
B, d r satış memuru rcfık.1sı, Erdt•nı; bnnıyet Mu<lurlugu. Şu-ı TASViRt EFKAR tC'ı;cbLu·l~ı-ini lıntıı·hıtır. Bu scl>cp- Başvekilin mesajı 1940 mayıs 222 » dcbıyilt tarıhsne, çocuk edebiya-
b, rı ırrna, 4) Sabıl:ıa Avcı; Aşçı- be 2 Adli Biiro Ankaıa. 5) Halil lcıdcrı ılol:ıyı İtalya lıükfimetı '>u e 1940 ha:::iran 200 » tma, halk edebiyatına dair müte-
t8t1 .. rnahallesi Mektep sokıığı 14, l Yurdaer; Babaeski topcu üstteğ- B k • ı• iyn d;n İhılyayn ka~ı tevlit' ~de· LonıJrn, 28 ( A.A.) - Churclıill, 1940 temmuz addit eserlerden başka Alman e-
~~ıır, 5) Müjcan: F ııbrı~atör men. aşv e } )0 ccgi. ~etnyiç hakkında Yunan hül:iı- Ele~. lla.~\·c~:li ~I~tnk:.asa nşai:ıll:ıki 1940 ağu.stos 440 » debiyahn~, . Fransız edebi?'atnıa. 
\,1ar· kızı, Aydın, 6) Ncrıman ı Kolonya kazananlar metırıın nazarı dikkatini cclbctnıisı;e m~s:ıJı gonclı rmışuı: 1940 cylul ita!yan, Latın, Yunan edebıyahna 
tıı N ' ~opçu alayı hesap mem~- 1) Mehmet Sayın; Firuza w a 0 Utku de bir fay<lası görfümemlııtir. Yu · ı.taıra tchdltlı•rinin sakin c~:ırr- Bu senenin son üç ayına ait daır ba~ e:;e~e.re de rastlıyoruz. 
~il y~: ~121• Scı.r~~;amış; 7) Na- Türkgücü r;acJdcsi 56. 2) Melt ı n~nlsta~ın bital"aflığı, gitgide z:a.,n. tl~ız _karşısında tcslr,,iz kaldığır.ı f~hri.st h:nüz !ap!lmadığı için, bi- 1 Her ıhne aıt .ese~Jer)e ayn ayrı 
~k 50 1, Bakırkoy Hamam so- hat· Cağalo~lu Kız orta ok 1 3 <1 . 1 h"f d hmlcn ıbaret kalmıştır. Bu vazıyet· gonnuş ve bunun üzerine asılsız lt- rıncıteşrıne aıt kitap sayısını da ı meşgul olmıya unkan bulunmadı-

6) l\" b d O 1 N" ' 
0 

u ınc •• 
1 

• en devam) -t ili ' 1 b w •• • t f ı· · · · '-ıı•- ' ıa u e, a gıç; ı- numııra. 31 Cevat Ça~atay· Su!- ben enlnlyetl - , . K d ten mu C\c t mesullyet EOyük J,ı - hnnılarla sebepsiz bir hücum içinı u yekuna ilave etmediğimiz hal- gma aıore neşrıya aa ıyetımızı en t~· .. tı ışı ı· . f l l 9) A t o • ne gu\enıyoruz. u ro- .• . . . . • ··k l h 
1
• 

;:11ti . ~K ısesı sını • · tanahmet Maarif matbaasında tınrlcn enin · ·t"kl T · .. 1 f i tan~·nnın ve onun dıger mıllctlcrı kcndısıni lıak!ı çıkarmak isUvcrek de, geçen senekı kitap ve risale mu emme surette u asa eden )~ rı, Nı.,,. t K d k k ı ' ıs ı u ını ınuı n an a b 1 .. -ıı k • • • ı· • . 2 k ve h . k 1 - •• 
"il, IO ~n.a.ş 0 a~an 80 8 

mürettip. 4) Rezan Barutçu'. Kar- tcıedduılu olmıyan bir milletin ferd- aı· ıc suıu; eme· ~yase~ınınc ır._ • memleketinize karşı sclıepsfz bir t~- neşrıyat!mız ~ i geçm~ .tedir. er m~.'n zev .• acagı, ısh-
~çkııı h) _Mı_r _at Nu.rcl '. Tra~zon ~ıyaka Kurtuluş sokağı 39, tzmir. 1 Jı•riyiz. Sulh ve insanlık aşkımız F~kat bu~dan boyle ) unan hu'rn- cavüze münıcaat l'ylemiştir. Elen B~ kitap ve rı5aleler, ılım ve 

1 
fade edecegı ~serlerı ko_la~Wda 

l~kl•ctkunı ıl~amı eşı. 15) Muammer Kiisehay; Galatasa- kadar, ordularımızın kıymetine ve ınetınln tukıp dmekte olduğu siyasr- rııilletiııiıı bütün itimadını venliğ;, e~e~ı!atın h~r .5ahasına ve her bulmasmı ~.emın ~den bıblıy?I· 
ı) ı./ nıcndıl kazananlar ray lisesi sınıf 1 O. 6) F erici un kalırnmanlrğın:ı, ınilll'tirııizin nıüıla· tin Yunan araı:lsini, italyn alPyhı- siıiıı idarcniz :ıltınıla son ayların vaduıne şamıldır. rafyaya muracaatı tekrar tavsıye 

~dli B·~kınet Y'.ldıı_:ım: Emniyet 

1 

Aydın; Cebeci Atila caddesi 224, 1 fııa kuclıetine ve hudutsuz fedakar- ne müteveccih hir üs haline g<'tirmi- lt>hlıkclerine ve tahriklerine karşı Fakat b~bliyog~afyada yapıla. etmekle. b~raber,. ne~riyat bayatı
~-h uro komıserı, Ankara, 2) Ankara. 7) Günay Ece: P. T. T. 1 lrb-ına day:ınan lraılo azmimizi ılc ye veya bu hale getirilmesine mil a. koyu~. Yımarıi. tann ingillz milleti - cak kısa bı~ t.~tkık,. bu ~ne :ı.ar- ~ızm hıç~ı~. ":akit ~~ derece. fe -
~r l il Abdullah: Göztepe Ihla- makinisti kızı, Kastamonu 6) Sa- dünya bilir arle etmı•yi istihdaf eylemekte e>lılıı- . 

1 1 
• k d t J' fında en buyuk h11senın sosyal yızlenmedıgmı de soylemek ıste-

l'ohı.ı '°kağı, 3) Mustafa Tetik: bahattin Yalınyay;; Anta
0

kyn Er-: Aziz vatı:ndıı.şlarıııı· ğu iişikirdır. Bövle bir halin nctıce- ~ııı 1~r1~~nı'~ııı\ ;az~ntlırnı~ ıı-. ~·- iJimlerlc edebiyata düıtüğünü 
1
nz. 

~ rn temizleme makinisti, Ço- kek liseııi orta 2C. 429 9) Bur-1 . ·~ .•. . si, İtalya ile Y
0

unanistan arasınr!ıı en ~.nı c 111 .ayn ıase er, uguıı 11 gösteriyor. Bir senede iki bin kitap veri-
L .. • 4) Şe k. . ih S k h Akd . . F . · Ge~cn sene de sıze soykdıı;ım gıbt, . . . . • tcerube snatınde koruyacaktır. 1940 senesinin ilk alb d sale neşri daha evvel bu I • 
~r l.ıtarı cl~e'.YTire, s) s::1e:~: is':ailag· n c:~~k ~atıh I OÇ)arşRa~ba dünyunı~ en buhranlı lıfı-. devrinde sılalah~ı. bl!rtalıyhatilha~tka~ bu~şk'~" bllr !il~~ Size iktıılnnmı:r.da bulunan bütün sosyal ilimkre dair neır:i~~.: ketin hiçbir devrede gör;::ı~ 

il; s . w • ezan her vakıtten dnhn kuvvetlı hııkkına o m- u unıe • vvY e '11 ~ •• - l • 2 . b. d. B d c·· . 
6) ı. •vas istasyon şefı yanında, C etin· Karaagaç · p A emir su _ h . • . • ilıtiliı.fın önüne geç ek ta V\•u ·un yardımı yupaca6'1Z.. l\Iuşterck duşnm- f".Ser erın sayısı 59 u ve edebıya- ır ıey ır. u a, umhurıyet dev 
~ ":-İitfika ülken: Bağdat cad- bayı Sadi kızı. 1°1). Bedri· Hali; gtuvcbnerıl, ne arbı<"bı, .ne dab~ılı blirl ı~- dadır m sa 

1 
• nn k~rşı muharebe ~deceğiz ve zaf('ri la dair neşrolunanlan 184 Ü bul- rinin parlak ve yüksek feyizleri 

~'-il • k k 9 E k". 7) ' y ıra ı o mıyan a tıyar ır m 1 etin . - kt d T tb·k· ·ı· 1 b 1 arasındad r B . .fti . mı so a ren oy, n• ·ı·kI t K· f 1 • ld • .. _ _ n· t" l•-ı v paylaı;ncnğız. ına a ır. a ı ı ı ım er un arı ı . unu sevınç ve ı . 
~ıı nn Sucuoğlu: Milli Aydın ' .u~s ~ e az~man e~·u ,crı .. o .. u~~-nuzu <~uşunerck _ı ~ ınne ıccı .... yn hükumeti, "uıınn takip ediyor ve bunların sayısı harla kaydederken, gelecek yılm 
c-.;:~sı. Aydın 6) Mehmet Ali Nurettin !Saygı, Mehmet Çelik- n~ı -~ılJonu~ıunu neşe ılc gctır~enızı hükumetin<!rn Yunnnistanın bltarni- lngilter e yardım ( 139) a varıyor. Sayı itibarile lgeçen yıllardan daha feyizJi ve 
~llr· T I . ' ] ]iscs s f 3 96 .z butun kalbınıle temenni ve Cumhu. lığ-ının ve İtalyanın emin gaı·antlsi b I k. . • d h ·· 1.. 1 d • ~! 9) • K~ g~lar ymcdmukruS, KbırklaOr- :uldak ı mı numara . on- riyctin 17 nci yıl<lörıümü bayı nmımn olmnk üzere İııgilterc ile harbin dl'- edecek bun ~trt! ta ıp e~en .. dnedşntyat,fmtadn- eda eraiz oz u o masanı a temennı 
"Qfıı ı:ı. anıı ; c e u ay - " · ~ . - e aı ır ve aynı mu e zar a . 
~-ol. 1 363 Harbiye, 1 O) Hik- Fotoğraf Makinesi Kazanan lınşlndıı,,rını ılan ederim. vaını nı~ddctince ~unnıı :ırn~isin~lc J.orıdra, 28 (A.A.) - Burada, İt.al- tarihe dair ne~rolunan eserlerin SOHA SA.KIP 
~·Emel Matbaası Müdürü So- Akif Mavaralı. Astteğnıen B. T h lb v k k 18 1 7) H .. lıazı JH•ktnlnrı ~endı kuvvcllerıle •!i· yan. Yunan harhi müııa!"cbetile ni - sayısı 108 dir. Daha sonra, sıra fktısadi yürüyüş ' 
~· l>!ııar kızı, Amasya. 11) Emi- T. E. ' 15 1 Çorlu. a ~ agı so a S : I" 1 b _n~o- b:ıl etınck taJebınde bulunur. ııan n::o da cerf'yan eden şu harfiı1e- nazari ilimlere geliyor ve bunlara Şahsi ~cbbüslle kurduğu mecmu-
~ı: "'llkara caddesi kitabevinde Elb" . l"k k d k ~e~ a:ımpaşa ~yıtn ı_çc .e ı . ~t ftalya hükümeli, Yunan hüküıne· !er hntı~latılnıakt.ııılır: dair yazılan eserler 39 u buluyor. ayı g .. ııdcn güne tekimıOle doğru gö-
la.. 12) ıı ı·d C .. ı ·k v_ ıse 1 a ın umaşı dıbı sokak. 16) Ibrahım, Çelık- tinden bu isgale mani olıımnıasını v" 1 - ll·ıl,nıı lıiiklımet1nin o znnınn A · ""dd t f d f L-f ı;ll\l ıa 1 e; evı7.ıl r..ara- k 1 t . f" wı 19) D"d ' . •' • . ynı mu e zarın a Caae eye türen aıkada,..nnız Aslan Tufan, J.ı.'":4 tokao.1 55 l 3) N ı- Ak 1 azanan ar epe ıstıısyon şe 1 og u, 1 ar lşguli :rnpacak kıtantın nıiirunınn Yunan ve Karaıleniz hudutlnrınılll d · 7 f.I 1 •· d · 17 ·· ( c 

1 : ........ ı. .. • ec a ça ; D . . · • aır , ı o 01ıye aır • guze üm ıuriyct Ilııyranıı n\ishnsını mü-
A.,~ Hakimi km, Afyon. 14) f) Mediha Olkiilü; Kadıköy . ulunay,_ Edremıt Halkevı sekrete muhalefet etmemesini ister. mülki tıımaıniyctc lıiirnıet edeceği sanatlere dair ı 7 eser İntİ§ar et_ kcmnıcl bir taı·zda intişar sahasına 
~ 1' Manisa Çaprazsağır mahal- Kadcıstro Müdiriyctindc katip, 2) rı, 20) Ekrem Önsoy; fotoğraf Du kıtaat, Yununistana, Yıınnn hakkında kııt'i teminat vermiş ol - mittir. çıkarmıştır. 
~~Boyacı sokak 1 1. 15) M. Leylii Tümdoğan; 3 üncii Umum malzemesi, izmit. 2 1) Atila Akya nıllleunin d[jşırıaııı !"ıfutile girnıiye - ması. · Sosyal ilimler serlevhası aitın- fktısadi Yuı·li) ÜIJ mecmuasının bu 
1\) 1 n: .Robcrt Kollej, Bebek. r~üfettişlik n~_eı:nurlarından Sab· ,zan; Hukuk hakimi Akyazan oğ- <'<'k.lcrdir ve ~tnl~a hükılmctı, mu - 2 - O z.'lma_n İngiliz Başvekili o- ~~ toı::lanan e~erler istatistik, uo- nüshasında bütün gazet<'lcrm h:ı,mu
~'lllaıl Hakkı; Hükumet cad- rı kızı, 3) Cuzın Akalan, Bakır- lu, Gaziayıntap. 22) M. Canberg; '~kknt. olan ve bır takım zarureti"- lan Ch:ımb~rl:ıın, Avnnı knm:ırasın- lıtıka, ekonomı, banka, koopera- harrirleri bireı· makale ile ml'f!muayı 
11) ~~. fotofrafçı, Çanakkale. höy Cev:zlik Niyazi Bey sokağı Pnngaltı Hamam Bilezikçi sokak rın 1ıeücesi ve tamnmile tedafüi mn- da ~u beyanatta bul~nmuştu: c:ıı: tif, finans, gümrülc ve inhisatlar, süsl~mlşlcrdir. 
\ ~ ~:YYet Tümer: lnegöl da- Numara 4. 83/5. 23) Hüseyin; Konya tel- hiyette bulunan bu işgalin Yunanfs. nnnı tan uınr~uzn ~~rayıp. ta cıddı hukuk ve hukuk felsefesi, devlet- Ağır ilmi ;,:ızılara s.illunlannı a-
"I. ~lı Hakkı Tümer eşi, ine- Kol saati kazananlar graf muhab~ memuru. 24) Ne- tanın hükümranlık lıaklarını ve is- mulan·emet go.stcrdıgı takdırde, İn - )er hukuku, usul hukuku, idMe bu çuıı ve memlekette mühim bir boşlu-
~ it) Nuriyc: Cağaloğlu Kız j J) Naci Büyükalın; Bakırköy dim Taran; Kandilli Kurt bayırı tlklfılini ihlnl et ,esini istemez ve gilt'.:re Yumınıstana nıünıkün ol:rn kuku, idare, askeri tctkilit ve as- ğu dolduran İktıııadi Yürüyüş ınec-
~; ;, ul 6291. 19) Nüzhet Kı- Yeni mahalle ikinci sokak 22, 2) sokak No. 9. 25) Vecdi Erman; asla bu niyette değlldir. İtalya hü- b.ntun yardımlarda bul~nmt~'a kcndı- ~eri b~hisler, sosyal yar.dım vesa- ı:ıu:ısını tcbdk eder ve alakadarlaıa 
'~ Zar mahallesi Ta~akhane Yen~r: Çemberlitaş Uğur aparl- ıTire kazası ortaokul sınıf 2. 26) kfiı~eti, Yunan hiikumetindcıı Lu iş- sın! mecbur adrledeccktır.> ıre hakkında yazılan bırçok kıy- bılhassa tavsiye ederiz. 
~tıltı. Isparta 20) Tahsın Tek-jl 2 3) M f U T Aysel A k t· M k T "k" galın muslihane bir surette yapıl - Reıımi mahfillerde öğrenildiğine ••••••••••""'"•••••• .. ••••• .. •••••••••••••••••••····· .. ···• .. •• .............................. . L .. , ı; p · mana , usla a ytum uz- Y u , aç a eşvı ıye 

~,. osta kü§at memuru, An- pazarında Bıçak ıl ç ' k _ caddesi 26. 2 7) Melahat Tokat. ııııısı lçin askeri makaınata icnp eden göre Atlııadaki fngillz elçisi İngiliz ııanmaları arasında blr muhnrt!bel HaJkevı•n yenı• , ç ar arşısı un • 1 1 . . . 1 h""k. · 
1 

y · t 
duracı ustası 4) Al" R t y 1 Nuriye Oikişyurdu talebesinden enı r crı vernıesını ta t>p eder. u ·uınctııı n unanıstana, talyan olrnuutur. ll- • ı e§a a ım, , _ _ • .. v 

1) ~I( a_vat kazananlar Mersin Bc.lediye ikinci katibi, 5) Malatya. 28) Kemal; Adapa:,ı;arı İtalyan kuvvetleri, mukavPmete t_ecavıızune karşı yaptıg __ ı __ nıudafaada 
h ktl 1 1 b 1 b d Atlnadıın alıııaıı bir lıubere görcl b• lıtL•1.b ubılity Demir·, A._saray Si- M. Hilmi Eğe; hmit demiryo)u, sı hat memuru. 29) Sabiha Ata; ınıırıız kaldıkları takdirde bu mukn- 1 · 1 ıınnı :ı u ıınan ulun ya~ ıını JDaSI 

ı 'lJ k il - U ğ d ı M tak ı- de düşman tayynrcleıinin ~cMr üze-

~<) -,.~kal M!iezzin sok.ak. 64, nalbur, zun sokak 35, Trabron. 30) Ni- vemct sllfıhla kırılacaktır ve Yunan yaııacn 1~~ a ı: e sasa ma umat 
'"ıt - K 1 d••W • k 1 met Tunçel· Büyükdere ea t 1 hükumeti bundan milte"clllt netayi- vermesi ıçın talımat almıştır. nnd<" göıüldüklerı, fnkut bomba at-ı.._ les; Agır ceza reısı kızı, o ugmesı azanan ar ' n ra ' · madıklaı·ı blldırllnıcktedir. (2inei Nhifeden devam) 

'r!l'ıtt ~ohınnu. 3) Ayten; Sultanah· l) Ş""k .. E w Ç I memuru. cin mcsuliyetini yüklenmiş olacaktır. Di~er taraftan, Yunanistana taar-
1 <Yle u ru rdogan; akan na- p a a t kaza 1 1 • A • • ruz vukubulduğu takdirde yapıla~ak Hava hardl oldu Dedikten sonra, Hıılkevlerinin, Lılh~. etpaşa yokuıu 29. 4) h .. · ··d· ·Ad 2) M aı· ç nası n an ar talyanın h edefi Selanıklımanı • 

S~ıı~~ Sanaç: Memleket hasta- k~}eç81• r:ıu. ırSı hh ıyaM~"ad~'ı·-· k- ~- 1) Necati Yıldız; Nuruoama- . (A ) yardım planı esasen hazırlanmıştı. Kemalist ideolojisinin ı~ığı altın-
)...,, ın .ıvıtçı: ı at u ır ıgı atı- . ~- . 56 2 ) A y Atına, 28 .A. - Reuter: K I I Atiııa, 28 (A.A.) - Korcnt ka- da kalpleri miniyet aşkile tutuı-~11 sertabibi oğlu, Malatya. bi Kemal Çivitçiog-lu, Balıkesir, nıye cKac.d ek~~ s' J gfol~ .eae- y · k b 1 d ı:.. h onvans yone kalk- nalı üzerindeki meşhur köprüye vıır- b 

~~ {Q.e-z. Kumova; Turan nu- 3) Eyüp Altıparmak Bursa paza- >1-abn;. a3)ıı·ıohy Te~. koze. t ıhs~aı tla- te, ~na~sy;~alta~yr:n :ı:f;s~an~lrpdı: madı eks pres mıya teşebbüs eden tı.alyan tayyare- muş ir bilgi ve sanat neslini ha-.ı ' (zınir 6) N t Sa d 1 e esı an ur er n ısar ar zırlıyaeak, yeti,tirecek birer kül-
1\ '~ılt S · eca Y a ı: rı. Eskişehir, 1) lbrahim Ceviker; -,- :.d .. 1..... - M h• b . d l;rına göre, Yunanistan • Arnavutluk geri döndU lcri şiddetli bir hava muharebesine Lt,,. S •ydalı oğlu, Mersin. 7) }-I l wl T t - 5) M · -ışmu ur ugu u ase esın e tür ocakları olduğunu anlattıktan ~ ır 1 1 a ıcıog u op egmen, u- r· k -1 Esk. h. 4) o hududunılan 160 kilometre kaıle.r icbar edilmişlerdir. 
'rı1.ı !ipil ~se vi er Çelikzade Ali- ammer Akyüz; Iğdır Kars cadde- ur eEr ~-g u, Ed~§e ırk. 

5
s)- mesnfcde bulunan Selanik llmanıdır. Yunan demiryolları idaresi, Yu · saat 9 da Almanca. sonra, aözlerine ~u suretle nihayet 

ıı~~ l r rnanı. 8) Faik Atila: si 22 ma11 rguven; ırne asap. . u. 1 et ti 
1 

t verdi: 

~n.) oN.ziltantası müsteciri, Mar- . .. Thais; İstanbul Posta kutusu 144. Çarpışmalar hakkında haberl<•r az- nanıs n ıu u arını an ren g~me· ltalyanlar Kor enll B d 
" ·f Gomlek k a zan a nlar 6) B d K K dır. Fakat, üg~renildiifüıe gö~ ı"t,·ı l _ sini ıncnetmlştiı·. Bunun üzerine tJün u değerli armağan an dolayı 

1 •rb Yerer·, Kızıltoprak e ia ut; ar .. ıyaka Fethiye ·-- bomba d n · etme H'"k" t p ru· · b""t·· O) '" 1) K" ·1 K h U k - 6 J "' van hücumlarının başlıca ıııkletl Ar- akşam Avrupa eksı>resi şehrtmiz-lcn r ıma - u ·ume ve a mıze ve u un 
!\ O ey yokuşu Bostan sokak amı ara an; nkapam so agı · zmir. 7) Gürkan · ~ han•ket cttirllıncmiş, konvansiyonel le ka lkttlar büyüklerimize karıı duyduğumuz 
~-..ıl. •tnan Üstün; Orta.okul 3, Hacı kadın caddesi 7 3, biletçi, 2) İsparta İplik fabrikası m uhasebe ıı.avııtluk daglarından dışarı gid,,n 1 U k" O k l .d k k d 1 f d 

._.. "d" -tc - d Fi . . ya nız zıın opr ye aı ar gı ecu • A ) y aonsuz şü ·ran uygu arının i a e-
l ~ll).w Salahattin inal; Çankırı orta okul memuru. 8) Pakize Baykal; Yu- esas ~heçıb mi o s~ıt ed ~~lın~ya nıil- yolcıılnrı götürmüş, oradan geri dı>n- Atına, 28 ( .A. - unan gllze- aini Evimizde vazife ve mes'uli -
} ~"' sabunu kazananlar sınıf 3, b., 3) Ahmet Beyt; Genel karıpazar 37. tevcccı u unma a ır. x qrına, Se- - t- telerine göre çok yüksekten uçan 16 1 k d 1 L 

\_ nıuş ur yet a mı• ar a as arın mü .. tere& "~ t ö D 1 D Kurmay Matbaası, Ankara, 4) lanikten H.5 kilonıetre meıı:ıfede<lir. · ftnlyan tn,·ynresi Kor""'t ve kralın "' • v 
2) lltırıd zcan; ev et emir- Ahmet Akay, Kastamonu Gllvret Kemer kazananlar Elen kıtalnrı bütün hat Ozerlnrlc Yolun açılması için Yunanistan J "' ahdinde toplamak istiyorum. 

~~et· il tornacı, Haydarpaşa. K 1) Su h. Ö ··ı Ed· K •"ıdıletle muka··eıııet etmekte-'ir. Tiat- Dcnıiryolları iıJaı·esile muhabere c- yazlık ikametgahını bombardıman Bı"ı, bu bı·na ı·çerı·s·ınde en temiz 1tı Sır 1 D ·· f k ı· İtabevi müve.,, .. iı·, 5) Nazif Ye- P 1 zangu ; ı rne a- ., • u t ı ı f k El 
~9 .. ma ı; aruşşe a ·a ı- &,6. dastro M .. d .. ı··W·· d 2) Ak t:ı te .. it olunıııı."an bı·r habe- "O-t'"' dilmcktcdir. Gece Edimeden. kalkn __ ıı cm~ er, a at en avcı tayyarelC'- emellerle, maddi, endi•e ve ihti-l "rıcu f 262 3) iff şilova; Karagöz caddesi tamircisi . u ur ugun e, sa- " ~ , ... ., .. . ., 
1) t U\ll 8 

81

k~ J A. d et; Mehmet el ile Gaziantep ray lnebey mahallesi Tiryaki Ha- Yunanlılar bir noktada 13 kflometı·<' tren Yunan hududunu geçnıış ve dun rı ve hava dafl bataryaları tarafın- raslardan tamamen azade bir gö-
~ ~I A~·ve a et rşiv airesi - Kadın raı~tası kaza~anlar sanpaşa sokak 4~. _3) Abdurrah- kadar Arnavutluk arazisine girerek gece 8irkeciyc gelmiştir. dnn geri pilskOrtOlmüşlerdir. Kore~t nülle Türklüğün müşterek ideali-
,,._. 39~ ış; Kasımpaşa orta o· ' ~. man Yaltırık: İstıldal caddesi 180 h b. d w k 1 it 1 de hasar yoktu . ki . . h" ~dta· 9. 5) Tahsin: üniversite 1 >. Nec~a Tunçay; Bakırköy 4) Alaaddin Kıral Ankara B - .ar ı üşman topragına n~ .~etm ş- Yunanistan ve a ya r. 1 nı ger~~ cıtır~~ ~:ı~e.sı~e ızm.~t 
):'it•, ..!, , Beyazıt. 6) Sülevman C k - 37 2 ) T k Ö a tır. İtalyanlar her halde Epır ın dağ- il I" I I 1. i ftalyan tayyareleri bir Yunan edccc~ız. Her turlu alayışten, gos 
') "'" I "' amı so ·agı • ür ii.n ztö- sımevi. 5) Ali ogvlu Mustaf ç w ık tak · t"k t" d iki t e ıcare vaz ye ım Z 1 

S ,. ... t u kıraathant.ıi, •izmit. T.. h"k· · M h a ng- 1 mm ·nsı 15 1 ame ın e · r.c şehrine hücum ettiler teriften, ya ancı muvaffakıyet 

' 

~.•Ye; lı Bankası caddesı· 45, re; umen a ımı e met Öz- lıyan, Gebze jandarma bölük ka- bir tazyik yapmaktadırlar. ltnlyad:ın olan 3 milyon lira alaca- Atina, 28 (A.A.) - Dahiliye Ne- kaygularındnn uzak, vazife ve 
J nur kızı, Saııkamış. leminde yazıcı. t 

t. iiııu tıtap. 8) Nazım Oner; E- talynnın Arnavutlukta l80 lıln ğımız son günlerde tamamen tahsl\ zarelinln tebliği: Du sabah snnt 10 mes"uli}etimizin icap cttird;ği bir 
b~ltıı.ırı Belediye Tahsil Şubesi Kadın şapkası kazananlar Dolma kalem kazananlar kadar nskerl olduğu tahmin edil - edilmiş ve şimdi İtııl~·aıılar bizden da herblı-i beşer ta)yareden mürek- ciddiyetle, mümkünü muhakkak. 
~~ltı·rıa·rırıd.an. 9) Osman oğlu 1) Nimet Ay~z: Osküdnr tütün I 1) Nuri: Kebapçı, Çemberli- mektedlr. Fakat bunun asgari fiO alacaklı vaziyete girml:lerdir. 11)0 kep 3 İtalyan tayyare grupu tarafın- muhal" ·· k.. k l ) 
~ı T Jnhısarları .Şemsıpasa deposunda V · h b. 1 d h·ı· t k · · ı·· 1 h 1 1 kl - . b. h- ı mum un ı mıya ça ııaca-ı.., ı O)' ırebolu Yağlıkçı avu- . :.. ~ taş ezır an caddesi 26. 2) Ol- ın a ı ı tu nıa ıçın uzunı u u - bin Jiı·a kadar b r a aca · an vardır. dan l'atras şehri u~erınc ır ucum w 

8 
.... k .. ••·· • 

t~!'r ı Kemal: Hendek lnhi-E 2 ) "!-ckrrınkY~lçNıner; Tunl aAcadkdesı ker Barlas; Belediye baŞkatibi Re lunnınktnclır. Son günlerde İtalyanlar bize başta yapılmıştır. Duman tesisatı, ndliye gıı;. ffuyu Ataturk un <
1 
me~ ut. 

f2'} q11°~§ istimcisi. 11) Şey ket rtur so agı um.ara ' n ·ara, fik Barlas kızı, Gaziayıntap. 3) Amerika Yunan alacaklarını kağıt olmak üzere elektrik levazımı, sarnyı, Aya Yergi un fabrikm:ı, tel- mu va ıık ve muzaffer 0 acagız> 
~· E:rrır 'ı YAn~ara Polis Koleji. Erkek şapkası kazananlnr Sabahat; Cağaloğlu kız orta okul bloke etti çivi gibi maddeler göndermekteydi. graflınne ve birkaç ev bombardıman tebşir ettiği Türk Cümhuriyetine, 
r""IQ ... c enilmez: Göztepe Çi- 1) Raif Önger, Bakırköy, 2) 1. 636. 4) Ken<w inan; Kabataş N . k 28 (AA) N k ler. Hesaplarda bizden alacaklı va_ edilmiştir. Mııdıli ha"ar ehemmiyet.. azimli Şef'imi"Z.in nurlu ve basiret-
~t ..,. '<>le w (J'k Ö 1 K K Öv E k k ı· · 430 evler ' · · - cYyor • · · ld ğ · · ı· 
li llkilyil. a~ı 18/ 14. l 3) Şakir ·u met zgen er, onya ız g- r e _ıseıı . 5) Sadettin; Mi tan gelmiş olan Roosevelt, derhal <'V· z~yete gırmış o a u ıç~~ hüküme - sızı .'ı'. ' • li rehberliğile gerçekleşmesi l:at'i 
F) N ••• • Pıyadc Atı" okulu, J 2. retmen cadöesi, 80. las Cümhuriyet caddesi ı / ı 9. 1 1 ld ğ b"tü d tımlzce bazı maddeler uzerlnde t. Şımdlle kadar alınan malumata olan büvük Türk yarınına biıtün ~ '"•ırn "' E vece a nıış o u u u n ran evu - . . b. 1 11 1 

, .. . " ı; ~h ltA •n Sindiren; Bakırköy rkek iskarnini kazananlar Sinema bı.letı" kazananlar 1 1 •-ı t . H . . ,. tıılyaya ıhrncata müsaade edllmis - göre, ır po s o maı;: uzere dört kışi ~it "I> B .ı- arı pı.a e ınış ve arıcıyc .. , nzırı . )' . . öl -
17 

k. . 
1 h:~t~Ct Ne' ahar sokağı, 6. 15) 1) Ahmet Çimen, Ulubeyde 1) H Erenses· Tep b G""] Hull Hazine Nazın Moı· .. enthau V(l tır. umurta ıçın de müsaade be.~- muş, ışı ynrn annıı§lır. Halk, 

~· u A r k h • · 2) F ö · · ' e aşı u b ' .. dd . "' • J k 0 
•
1 

,. lcnmektedir. sokaklarda sükuneti muhafaza et • lıllcb -~ret; ntakya ~rkek a \ecı, uat gen; Demır- apartmanı 183/ 25 2) N ö aıı mu eıumumı ac son ı e .ıuna- , . 
.. · ·• f) caınden, Hatay. 16) Memleket eczahanes·ı ez. . ş· 1 H 1 · usret z- •-t 1 . h kk d t 1 f '\' ıınanıstan ise son t:amanlarda mişUr. ,.,. . . e acı~ı, demır; ış i a askar caddesi 2 ı 4 nuı an ıııese csı a · ·ın a e e on mu- . w I 
L"'.to1t.,;,ölVUS tpaşa ortaokul Çe ... Ordu, 3) Nıyazı Y_anar·, Pendık 3) ı"hsan Karaalı'• su-ı . h 1 . d b l t R memleketımlzden ~D fazlR bıgd"ly, ngiliz donanması yardıma ~; F' .. ,., 4 " T"•t•• 1. h" ] ld . , eynıanıye avcrc erın e u unmuş ur. oose- k- _ k b 1 k 

1 ~ Qlltaa B . 1 7) irfan Tarakçı- Ku udn n. ısak r ar. • akresı postacısı,' Deveoğlu yokuşu. 4) Faik Sezer; velt, Amerikan bitaraflık kanununu omur, .eten tohumu ve a ı • n ~w - koşuyor 
' ~ 18) el:diyc Hukuk İşleri a ın ıs arpını azananlar Feneryolu Gazi Muhtar pa~a çık- . ..... ......... ......... ..................... ... yordu. Bıze de yakında pamuk ıplıgl Londrn, 28 (A.A.) - İngiliz de-
~ ~ Solt ı_ E.rımbcn; Kozlu Gü- 1 ) Fatma N_ annöver; Lastik 1 mazı 3. 5 )_Sabiha; Aksa __ ray ye- k göınd_crccckU. niz cQziltnmlarının Yunanistanın 
r. • 1111..ı ~" numara 25. 19) U!- k k S 1 h T .. k 1 8 Tunçdai: Sultanahmet Küçü a- kı. meml.e~et araııı.nd.a .zuhur eden '·ardımına gitmek Qzere ' ·olda bulun-"'tı > · ~og ayna çısı a ı • anrıover ızı, nikapı Orta sokak 3 . 6) Kadri: yasofya Muatafapıtsa 84. 15) f.t- h b - ı " " 
'- ~t 1 ı•rı; Münakalat Veka- Antalya .. 2) Sevgı Onsal; Çubuk Ortako""v Dereboy 15 4. 7) Cemı"l ·, 143 ar ın hancı t caretımızı fazla mü- dukları öğrenilmiştir. 
21· ıo) 1 erj Müdürlüğü, Anka- k . ref Eroğuz; Samatya caddesi tcessir etmlycceği ümit edilmekte • 
._,} l• ~eliha· E ..... 1. , a)zası ıcra m

1 
emuru kızı, Çubuk, Davutp~a mahallesi Kocamusta- 16) Gönül Çintan; Fındıklı Me- dir ~~~~~~~~~~~~~ 

~· 'Yl. I( ' mınonu ısesı. 3. Nadide nanç; Kumkapı De- fapaşa 142. 8) Meliha; Ercnköy busan yoku.1y Nahit bey apartma- · -23) ~•kiid•rakoç, Afyon. 22) Me rmku~u yokuşu, . Hatboyu. 9) Necla ve Selma: Şu- nı 5. 17) Neıet Ertüz: tktısat Ve- ltalyan ve Yunan On binlerce uçucu gtı· 4Sı '-"im ~r Amerikan Kız lisesi. Fen.erı 6. 12) Behıre fnsel, Fatih be 2 de polis Ahme tkızları. 10) kaleti İstanbul Mıntaka müdürlü- tiştirmek ilıtigacı Önün-~ 24) '\. Erenköy lisesi sınıf 5 !tfaıye karşısı No: 32 .• 13) lsma- •Ş. Olker: Binbirdirek Piyerloti ğünde. 18) Ahmet Ayaspaıa donanması Korfuda 
~ der u~g~t Saydam; Ha- ıl Çanakçı; Yenıcamı karşısında 'caddesi, 37. 11) Cemil Olker· Cennetev, 4. 19) Adalet Fikret degiz. Haua Kurumuna 
~~.\ıtarıeıe'y • Be~iktaı. 25) tu~afiyeci, Eskişehir. 14) Şükran Beyoğlu Ağahamam Maç sokak: Kumkapı Kumluk sokak 49. 20) çarpı,lı ne kadar çok gardım 

33 ; enikapı Deiirmen Erım.; Avukat Necati Erim kızı, 9. 12) Rahmi·, Yüksek Mu'·hendı's edersek bu i h t ig acı o 
· 26) B d" Alk G Sabri Bilse; Pertevniyal lisesi 6. Nevyork, 28 (A.A.) - Belgrad-

Önl Ae •a. _L •11Y•: az!ayıntap. 15) Jale: Beşiktaş Mektebj Muamelat memuru .. 13) Fen 306. dan verilen bir habere göre Korfu kadar erken ka!'"şılamış 
et AJepr..: ... · ~nDiı .mvananıaMeus-i Yenımaballe Jandarma Mektebi Recep Ormanogwlu·, Devlet Ba- l ... ••u.: (lılüsabakamızda hediye kazanan- civarında, ftalyanlann ihraç te,.b- o acagız. 

aokak 19. 16) Avniye Topkapı sıın .. vinde mürettip. 14) Jamet ( .ııpnp:nuıal/B'IJU J'JUl.l»~ ııuoo11p uı.ıvı büsü esnasında Yunan • İtalyan do- İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ 

emellerimizi, enerjimizi ve varlı
ğımızı nezrettik. Bütün gayretleri-
mizin tek hedefi, bugünkü milJi, 
siyasi hayatımızın nazımı olan 

Milli Şef'imi"Z.le birlikte, Türk mil
letinin müşkülleri yenerek ltat"i 
ve tam bu iman ve emniyetle yü
rüdüğu hedeftir. Bu hedefin en 

veciz ifadesi c Türk milletini me
denf cihanda layık olduğu mevkie 
yükseltmek ve Türk Cümhuriye
tini sarsılm.lZ temelleri üzerinde 
hergiın daha ziyade kuvvetlendir
mektir.> 

Bundan sonra Halkevi koroau 
tarafından davetlilere. eüzel par
çalar çalınmlf ve hazırlanan Lü -
fede de izaz ve ikram edildikten 
90nra meruime nihayet verilmit-
tir. 



Salih Necati Eczaha1esi Battceka,nla Yakır.aa tarıısııda sekerci Hacı Beki sokaiı ~asııdadır. Başka yerde su~esi yo'1tl' 
ı • • • • o• ı • • • • • ı o • t • • • • • • • • • • • • • • • c • • • • o • c "• c • ı ı • • e • • • • M • • • • • t ı e ••o ı • ı • ı • • • ı • • e • ı ı ı • ıt o~ ~ · ! ; : ; <1 ı e ı ı • • • ı , ı , • 1 • 1 1 11 • 1 1 • 1 • 1 • ~1 1 1 1 1 1 , • , 1 1 111 1 1 1 1111 1 1 1 1 , 1 ,.. 1 1 1 101 ..-•.-o•~•• 111 , 1 ,.. ı ...... 

~~k~~!~;i::( 8 İ R G E Ç İ Ş l [ Sağlık Bahisleri ] 1 ıMW»lll 
:J Selıameddin K•mali _,.J Nasd 'j l 

Onu, hayatının hiç normal bir yeknnsak ahenk bilmem knc gün • 1 
tanıtı olmadığından, malıalleli ve hafta devam etti. Yı:ılnız bir ŞIŞman amah? 
and" Eyılp Sabri bey di,>e çağı- gün, y<•ni bir havadis kulaklcırı- In , n rn<'ucıu, bn· tl orctlı ııt kil· 
nrl .. rdı. Evimiz sokağın köşesin- ma çarptı: Çoklanl.ıeıi, sessizlık- sa~una L ıızer: Şlşmnr:l ımak ı~ın, 
d e o duğund.ın, onun her sabah, !eri ile tırnınmts bu aile. sakin ge- viıcul l,utı:C'sin•ıı \'ad lııtı Jnzla ül· 
b enimkinden bir evve!ki vapura çcn scnelerin biriktirdiği bLtüıı malıdır. 
yetişmek icin, kendine has Lir yü- lım..,larill!, Lir akşam evde müt- Na ıl in an 7.uıglrı olımık Jçiıı çCJk 

k~ zaı nı ılı, aı •,\rfctm lı ııe, şişıvıın· 
rüyiıslc. ı,encerernin önünden his biı ng~ ız knvgosı etmi ... ler. Se-.. lık ıdn dt \'ı•k ~en li, \'Ucud(ı ıız 
geçişini seyrederdim. Kulaklarım 1 bebiniıı. tabii çıkmn:ı:n giıeıı biit· ,.0 r. alıdır 
onun ay ak t"es1erinc o kadar ül-, ce olduğu n iknr... 1 Baıı \'Unıtler lnin lcıl: ·n icıılr., 
fet peyda etmişti ki, bazı ~ünler, Alt kuttn oturan ev sahipleri yı:ıl'ı.dnı çok H ç; fıl\l' vıık:ır, yahut 
aabah ın:ıhmurluğu içinde yatuk- Numan be,> ın hanımı Şazinwnt, 1 'er e>klı r. h:ıznı lvıhıp 1 rı.nu knrış mı-
tan doğrulurken i .ittiğim bu ses, korka korka araya (Sİrmi~ v~ 11 {'tkaı· Baz lnrının d ı ıı; bı ı: • ı ı 

k 1. b' ·· bb'h 'b' ·· l" l l l 1.ııı•ı. az ımlyn d•k<'ı . ~.g •• ııı vnkıı-en uvvct ı ır nıune ı g:ı ı. munı .un merte >.! ~ .. ,·gacı aıı ,ı;a- b ~ı ,,.
1 

• l d · , 
b 1 k ld ~ k ıııaz ve u } ng .n o~ı " •< rı c top ı

ana geç ka ına ta o ugumu ha- tı tırmıs nmnn, Leman: 11:Arh mı Hu iSC' e ki kıılı ri n ılurn rk _ 
tırl atırdı. tas r.atlMa, bt·ni tahkir eden a- lcı. iirıhe iz ki Lı~ı tip l.ı'in~ cleı, üze. 

Bizimki gibi kuytu mahall,,.Jcr- damla ) aı;ıycımnnı.P diyormuı:. riıı<le dımıcaı!ın ıı, unıuı.ıı knıd .. ııin 
de add olduğundan, sormadan Nitekim d,,.di~ıııi de .ı7 bir 1.a- i lisnnlamlır . 
öğrendiğime göre, henü.r. otuL, o- m.ın sonra yaptı. O esnada, he- Şişmrıılamak iı;iıı ~ç·k Fııu:k !:.
tuz iki \"aşlarında gözüken bu E- nüz gü1.el ve olguıı Jencbilccdc: un•dır. Llirdı nhire fnzl!ı miktar ve:-

d
yüp Sahbri bbc:>:• •

1 
•••• k .... l§irketkin- b

1
.ir çağ~nl .oll~n .L~ıfna1nrh.n, kirnlbi- :~~~~i!.:n7~·~:\·:~:~ ~~~:;: ~.ı~ıı:~e;11~~ ~ 

• e. mu a~7 ecı o ara. ça ı~m-~ ·ta ır ne gı •ı lır ıstı·~< e uman, t·· ıııt'tmiyt•,•nil'lıt tC' fıtzlo 1111 birıkııı 
ımış. ve bırkaç senedır dt•, g u •. el- m.ı:ıca dulııı t·•veı 1..ı•ıırıruıv,ı ıı, ııır•yc alıfınıılıdır. Etin · nııı ıııın, p, 
liii epeyce d edikoduya sebebiyet t akrıt birdcnLiıt· lıer tiirlü .Yütdı- tııtes <!Ztı•ı•si, ş• kf'ı·li lil~lı • ., ~·nl!: r; 
•eren Leman adında bir hanımla mına ko ıın, ı·li nçık, tatlı dılli, la\ \'f·~ :ı nıııkııııııı l.:<'ııurım o ?.a .1.1n 
evli imiş, çok mes'ut imişler ..... çok uzak bir akraba p".:ydd ol- ya~lıınıl, ı.ııı lıa•ı111sı nı'tlıl'. Yugd:ı 
Ve ilah... mu~. gccmiş yıllaıın hasretıni, i~ !:01.;ıı·tılm•~ .. "ın~l.Jn. t:ıhii :udn h'I -

A d 1 t . · ' t' d L' , .. I" d ld ~ laıııl!l:ırn 011' ı anı çok 1;ışm:ınlı.ıı-
ra an sene er grç ı, aynı ına- ı ıp. e ır·~~r u nere e o Ui:u: 1'r ır. l~knıeg-iıı knbugu da içine rnı-

hallede ve yakın evlerde otur- ııu bılcmedıgı Lc~nanırıa,. ~cndını 1.arıııı daha nıur:rulJidlr. AHupa mut 
rnamıza rağmen, Eyiip Sabrı bey- vakfetmchlc tc,.l:ııı edebılıyordu. r .. ı.hırınrlıı oldu •u gibi ıı:ıcle h:ışlarıı:
le bir türlü şahsan tanışmam kııı- Bu .}eni akraba Saadet hanım, ..cbzcl..rrl ıı ş"•mnnl•k. temin ıdi]c 

. 
POKER - PLAY 
bıçaklar ı geldi, Her yerde 
bulunur, ITlarkaya dikkat 

ediniz PO~ER- PLAV 

Deposu: 

DUNYANIN 
EN İYİ 
rRAŞ 

BlÇAKLARIDIR 

met olmadı; veyahut ikimiz rle tam :lamn11ında mc) dnrıa çıkmış, mC'z Lakın 1 izde olduvu gibi ool ~--------------------------===:.J 
bu arıu) u her n,.dense izhar et- ve çok acıdığı Lcmanırı. bir sa- rnglıı pi en "cbcl in, zcvtinrnı!h 1 
medik. YalnıZ; ha) atının değiş- hah eşyalarını ttldırınad<tn, meç- ıın:ımbnyıldıl_n.rın, dolrnıılurın ynf: 

JAK OEKALQ ve ŞÜR. 
iSTANBUL T11htakale No. 51 

m ez bir dönemeci olan. biLİm kö- 1 1 1 • ı "f' ·· ·· \apınnk k bılıp'tl pcı'< ııynd<"dır 
ıu >ır S<'nı c co urmııştu. ŞI r.ı'lnlııtm:ık ıçırı yemek l)Nlıi-

şeden geçmesi, ıı:nyri ihtiyari o- Hadisenin ertesi giinü, yine wıd!' iır dC'rı>rP kahul olunnıu~tuı · 
nu hf'nim gündelik h } atımın bir ayni 5nntte, Eviip Sahriııin adım- P.lrlııd ılu e " iı dr iLdl \ İ\ cer ~ıı Oç· 
unsuru haline Gt!lirıııişti. Bir sa- larını ~İlıııck. beni büyük hir te b ri, lkıııd derecede ),':ı rı,.ı, fıçuıı
'bah onun yeknı•snk ayak sesleri- havrete clii ürclii. Pt:ııc-cremden <'tide lıçtl' ıki miktıır fnr.111 olımılulrı. 
ni işitnıt•st•ın, vapurda sabah ga- on~ın gel isini tetkik ettim. İnce Şi<-rıu nlnmıık i,..iıı vüNııli!ıı. V<' lİlı-

t · k k b'I "h · ~ . .. ~ rıııı rahat olnı:ı ı şıırttır. ilaç olnr I< 
~e emı o ur en ı aı tıyar, onun, zayıf omuzları hıuız one clogru ın 

111 
c-nikll mu tahuııhır tnv ı~ 1 .,.c-I 

muhakkak surette hasta olduğuna yaslaıımıs, kırlaşmış şakaklarına deı?c·r. 
hüküm Vt'rmektc bir an teredciiit kıı<lar geçmiş siyah şapka~ınııı tıl-ı 1A. virl/,\' nr)f, l'OfU 
etmezdıın. tında, kuytuluk içinde kalan göz-

Yine bir abam bize misafir leriııde, 0 güne kadar hiç görme- Murııtfı havaiisinde 
gelen Adnan beylerin hanımı, laf diğim bir nıan vardı. ı yeni yEpı~en göçmen 
arasında: cYazık oldu tazeye, Pt·ncert.mirı altından geçerken, evleri 
artık saçlannın permenantını yap-

yüzünii, sanki benim bnktı~ımı l\·luratlı (l lusıı i) - Muratlı 
tıramı)'ncak ve belki de, hepimi- biliyormuş gibi, yukarıya kaldır- ! havalisindeki köyl rdrn Kırkke
zin gözüne sokarcasına giydiği dı; bir an birleşen naz.ırlanmız, pcm·k lidc ( 11 1). B.1l<tbanlıda 
yeni elbiseleri oiyeıniyccek> de- k d h ı 1 ~ o güne a cır İ ma ettiğimiz m (S6), aşa~ı Sırtla (32), vııkarı 
dı! Ben kimden bahsedildiğini b B 1 hareketi ize yaptırttı. aş nrı- Sevıııdiklidc ( 30) göçnıen <'vı 
anlamamış, birnz bönce karımla, 

mu.la birbirimiz,. selam verdik... hükumet tarafından .Yaptırılmnk
ona bakarken, karım: cYa!.. 
H Ve o yoluna devnll1' etti. tadır. Bu ııurrtlf" ev iz <>iiçnJt•n 
nkkın var NaLıme, ~u kadını ... 

Matbuat Umum Müdüriüğüoden: 
Tür.ki~c Rnd}odıfüzyon Postnlarııı ırı 1 ıirk l\fusikı Jle)ı:lırıın knd· 

ı o:ou ycnidcıı tunzitn l'dıleleğııaleıı bu h<. ı•te gıı ıııtk iı;th l'll aı Hı ı;~ 
~:uıatkarlannııı lcşrinisanlnlrı 8 inci cunıa güıııi Ank:ıraılıı na~vekiılct 
l\Jııtbunt tJmı:ııı 1\fııdül'lüı.ıii nuıf~ <><lıfuzyoıı ·'lfüliirlüğürııll• lı·şckkııl ede
cek mütclııı. <ı.•ıı komisyon lıuuzrundıı <>ııal ı O da ynpılucok olan imtihana 
gırcbilnırk iız rl nşıığıda y:ızılı ve :ılkle tc ıinh•nrıi11in 6 ll<'I gunüne kıı
dcır l\lııtbu:ıt l'nııını Mııtlııı·lüğüne ıııuıac~uıt ctıııelı'Iİ ilıiıı oluııul' 

1 - İstıd.ı - Turk mıızık hcyettnclf.' ulm:ık i. tcdlği vuı fenm vazı han 
b ynn cdılın"si lazımılıı. 

2 :.\'üfus tez hı'(• ı \'el ıı tıı dikli bit ı;urc-tl 
S - Jliı<ınulı.ıl vıırnkası. 

4 Sari lı:ı tıılıklaı a müptc-liı olımıdıgınn ve \'nzif<'~ıh't nıuntııza 
ıııan if:ıyıl mani olnbflucek bcdt•ni n• nk!J !ıın.a '-C lıno;tıılıklnılıı ımıliıl bu
lunm. ılığına ılıtiı heyeti sıhhiye rapom. 

5 -- Tı ı cunıuh:ıl \arıılrnsı - Tıılı .. ıl rlcı l'l'l:ısilt e,.,.,.ıcc lıulwı , fuğu lıı7.· 
metler kıo;sca \C hıll'rı ne gıLi lıll' \lt7.İfı>~·lc iştiı!nl ettiği yaıı!.ıcııktıı. 

6 ti,X~ elı'aclıııılıı, aı:ık bnşlıı çık ıı ılrııış ve ,.ıyah paı lıık ka!:'ıdu 
lm•ılrııış C. ndd f<ıtuğr:ıf. (l02~7) 

ra.ı~.d'ıı!~·~~~~~~~ 

i.LE SABAH, ÖGLE v e AaŞAM 

Okuyun Bayn:ılar: 

BAYAN MAII.\IUi1f'; ll.\:-\lı.\X 
) 

> 

IlİIDtET 
ŞÜKRA;\' 
REl.KİS 

S ı:.-. Iİc~ <.lİ: 
)';~ ırni.,ı: FEYZf 
1\lc rr.ı·t: S.\UH 
Utlı: ,\!'lıİ 
J{{'ın ırıi: J;SHEI' 

H:ıııcndc: BÜLBÜi, ALİ :~ 

İstanbul Mıntaka Liman Rrislfğindeı: 
ff 

Mendi rcklcı· lc;iıı lüz.uıııu ulıın ( 9. 000) ıııd ı t :ıılkup t ııı nıüb:ı.ı:ıııt 
mnhallcı inde te:.limi k:ıprJı zarfle eksiltnıc~·e konmul1tı r. dı' 

Tahnıin lıcdcli (8000) lir:ı, « 7,F> teminatı mıw ık hat" HiOOJ. ıı~ il 
l:stcklill•ıirı bu gibi işlcrltı iştıgnl etUklcriııe dnlr oı uz c ı ı.tıı lı~ olı&• 
nwkti.lplnrı ve tcıuin:ıl ınııklıuz ve lıııııkıı mcktupln! iJ, Uıak günü V' 
11/ 11/910 pcr~enıbc giinlı ımııt on bc-,şte (,pJntaılıı httınbul Mınt:ı~ at 
ıııaıı rci~lı(dne ve ş:u lruı.mcyl nlınnk is.t.ı~cnlcriıı ı ıy.ısct ıdııu• ,eflı~ 
murncaııtlıırı iliııı olunur. 

Kirahk Köşk ., 
Knrtaltepcde, ha· 

vnı!'Bzı, elcklı ık, telefoıı \C a
kar su tusıımtını hnvl muşuın
La doş(')İ, ıçam ıığaçlı, nıııtnrıah 

l.nııçcli bir kl~k kıralıktır 8 
oılası, 2 ınutbğı bulunduğun· 

dttıı, ııııyfiyr- ve ~ltaiyc olnuık 

iki ull!'niıı lkametgtthıııa da c). 

verl!i:lidiı. 1\lfi raca at: Knrtultc
pedt• bnkk:ıl Bay İzzete veya 
231167 ~c telefon. 

lstrınbııl Asliıır. 7 net Hı•liuk Mııh-bir ıarafo bırnk nınına, ben E- Akıının postası ile ııvdct eder- kaflnııyacaktır. 
yiip Sabri beye acıdım do~nısıı!~ krıı, vapur iskeleye yaklaşınca zmirde göçmenlere 
d iye cevap verdi. elinı<lcki ga1.eteyi katlamak Ü:le- yarc!ı "ll 

Biıaz sonra rnc elenin aslına reyk<"n. gi)1.iimr. hir ki;şcy<" sı-' İzmir {T nsviri Efk;,r) - 9 38 
~k f J E .. "' b · b kuııırılııııs. ~abıta lıavadisleriııde va ı o muştum. :.) up .::ıa rı e- de gelnn göçmenlere dnğıtılacnk 

l;un< 1 ıırfrıı: 

5'1~.i:m Dünyanın meşhur şekel"CİiJİ -., İ.L.ınlıul \'akıflur na~ıııtıdurlüğii-
11'" ıı(m c·~rrnlıpnşad,ı H obyıır mıılır.lle -

I
• u • • 1 <ıiııdt• lpı;ller Çıkmazında 19 Nn lu 

· ı, 1 J ~ · k L 1 L ıııı hirkar snlır ilic:ti: f k yın u un ugu şır elt" ıım dil İr " " çit Ö · ıizl .!rinin satın rılınırıası için 
miıcldet evvel yt•ııi tayin olunan ~ü:ıkiitlıırdıı • · ....... mııhalle- Sıhhiye Ve!.:aletindı•:ı 1 7.000 lı-

A L M H J D D 1 N 1 evde mııkını llnkkı oleyhiııe Diiıdün· 

H A C 1 B E K l
e R 1c:ııı~·;,ılc~~ı1 ~l~ 2!fı~o~~ı :ı:~::~~nbc-~~il! mi.ıdür, memurl.ır orasında yap- sinde oturan "alnk · ... · ·· · · şir- ra gelmiştir. Muht~lif ynlerrJ,.,1 

tığı bir tasfiye <'!!nasında, hizım keti muh.. ht'cİsi f.yiip Sabri her ınüb ıynnta ba<ıl:ınıırn,,tır. Al"k" - \ ı ı. . ı ıf• nı ıh ıkem<' Y<' nvukııtlık 

eıctılt l.ııı likt< talı ıh hakkında iE.> Üp b ye de il:i uylık tazminat bu sabah, ilk po,.tayı bekli verele da. heyet. atın alınac.ık h;ı "an
vercrek kapıyı göstt"rmiş .... Ma- ahılde dola ırken, bır kaza ne- l •r• • erit> inde görmek i.izcrc ka
h:ıllede çalkalanan bir havadise ticı-si deııİ;,rc dü ·erek boğulmuş- zalara gitmiştir. 937 dt• \•il:ıveti - ı 
göre de, galiba, hrsapl.ırındn bir tur.> nı. ı· gelen göçmenlere 1200 ç ft 
miktar arık dn bulmusl<ır. Ertesi ~ün pa1.ardı. Sabahleyin havvanı, 938 göı;n•enlerine dl' 

B ıı hu lı~ıdi e iiznine artık. bir al' lık kahvt'yt• uğmmbtım. "eçen ·I 250 l·aclar ha)van dıığı- • 

Mcı kczı • Euh k.ıııı. ~tılıc <' ı: Ut• vı;;lıı, l 0

tt1 nkô:.·, Kndıkô}. 

Bauram g ii11 'eri açıktır 

l k· n l <"\ 1 dlğl d1rnda:ı dnlnyı mud -

l
· ı dcl:ıl<>)hin adı(·•H ınc-çlıu\ oldııfun -

1 n '••ı· ııy nıudd,ll iliiııen t< blı"nt 

1 
ınılıı ı \'C> nı ıktı ,. mııdd ·t znl'fır.

J:. nı•ıılclrhlı•\ h tıırafııııluıı hiı.;lıir 

< '' qı ".ıkı nlnı:ıclıır nrlan davıı<'ı ınıi· 1 b hk' · · · l • k 'lcrkl'sİn hu ı>lim «"eçısten:t balı- ı 1 ) ' · h ı ·ı 1 k -oır:.ın ner •a a ·ı geçı,.ıının nr ar ~ ı mışlı. e:ıı :ı li ı c ı r a ııı1ı ca 

2amnn için sekteye uğrayacağı:ı el ' ' ~ini umuyo.<luın. Fakat bu h ıı.~ vanlar d ı hl'niiz r·ifı lıavvanı 
t i\hmin etmiştim. fnkat aldan \•ak'rı çoktaıı unutulmuş; herkes .ılanıı) anbrn verilerrktir. 
mı5ım \' nl:ıı7, bu efor ayak se<ı- ~-/uman he\ in evine yeni taşına
leri daha sert ve nz.imkar görün- cak kircıcı hukkındn İ ittiklerini 
dii. 1 ~ı:rhald iş ll"a•nıya gidiyor- anlatmakla mc ~uldıi. 
du. Sihameddin Kemali 

Her gün kuv' etten dl.isen bu Söylemezoğlu 
* Mf.:Ml R AT.l.Y.trAK Toıı· 

ı .:ı! .l\Inlı ıı11c-rl Ofısi llnıum l\hirlcıl' 

lıı ı ndc- münhal muhıı iplikler ıçın 

16 k.urus"uk nıal1:ara·,, J r ~ Yuk ık lktıAAt YC T cıııct Li!ll i ... c-ı 
~ EMLAKIŞ )tı di,:-er Tı"ıırC"t J,ı <'lrri mezunları 100 ku. uşa 11:ata:ı alın.l<' ktır. 

t c ir mahkemede S 

1 

* \ff:Hl n Tuı'kiyc- ç ·!ık ,c 
fzmıt ( Huııu i) - Şehrimil:de ayın VR tanda,ların Pcmir fobı iknlnı ııuı. 1ar;o No 

•,u"'•u""k M• .. mani~a.turn \ ~ ıphk ticareti ile iş- L! .J ve J {. 1 Bay- kanuna gb <'. 1 1 l nl"ZllllU, u k "lık 
tıgal t'den Osman Bayraktar ismin ranunı kut,u(ar. lııtlrmi-:. ~il" ::;; ~l'I\ nz. lııı.:ıJıncp UI· 

d ek .ıhı", terzi Keınnl" c 16 l.uruş Ad G l ·n'cı nıürccc.ıh. Ürı'\t: 85 - HO llrn. 
malı,>etı olup pİ,:>..ıı;adn 25 kurna L" re~ k a atasaray ı ı lmtıhaıı 14 'J}l!J40, Ank 1'11 i ... tnn. 
• tılıııı bir makarayı l 00 kursa ıaeru arşı•ı N o. 1841 ı.uı. J "'ıniı· Sünwrbnııklıı ·ıııd:ı, 1\ııı ıı 
satmıık suçilc ynkalnnnrak tevkif Tel: 49010 j hııkt,• fııhrihHln. 1" ll/~>.HJ a kıııl.ır 
edılmiş ve dırmiirııeşhut mahke- ırıfırııc:ıat. 

anesine tevdi olunmuştur. 1 1 .. • ı * J/ BMT'll ~ liru yevmi~ c ıı. 
M aznun ifadesinde hiç kim!<e- l Sınema-Tıyatro 1 1 1nhıliyc \'ılcah•tl Il ı• u i İdal'c'c-ı 

ye 100 kuruştan makara satma- Tekııüt S 111 lığı tOd lılil~ü11c G ll/ 10 
dığını ve ileri siirült"n sö.ı:lerin sırf Ti YA TP.Ol.AH: :. k:ıd:ır ıııın·.ıcnt. Şaı t: He np 1..:1<'-ı 
kasdi olduğunu söyliyerck curmü Şehir Tıyntro u dı aın kısmında ı iıw \'akıf. memur' ı knnıınu 1\1. 6. 
reddetmiştir. Dinlenı-n birçok ı;a- nu nk um s:ıat 20.30 d:ı * KAI'AK oc.;ı:r:TMf..' r l\'.H/-'ı 
hitlcr de iplikçi Osınana müraca- BIJt ANNA Zf.Jf)j • Eı-.ı:uı ı ııı K .. ~ak lmı unda 
at ederek makara almak istedik- Şı·lıiı 1 ı) atro u koıııcrli kı ııııııdn del'ı:; mırccck, Uöl~c!crdo Hagcılık 
lerini ve her defasında (yok) ı:e- tlstad Muhlis Sul ;ılı:ıttinlıı e eri Pcdcl'tııo:) oncvlndc çulışacnk. Üı·ı • l 1 

-.ab1 ile knrşılaıtıklarını ve niha- Buı;un ıu:ıtinc snnt 15.30 d:ı 75 hı ıı. Şart: YR~ 20- 30, vllcut nııi
y..ı muhitte laııınmnmı birı ini f,FENİN AŞKr - Milli operet 4 perde s:ıit, sporcu, ortanıektep mc-zuııu 
aoıı crere.. u.ıı!;!a ır ma- Hu ~rcc uare saııt fi dn 

M'kt& ,..., ~- *ri:I» 

lktısat Vekaletinden : 
H<I iV ÜHENDIS ALINACA!i' 

İklı"lul \'c1<iıkli ~ ıın~i l<'lktk lııyctlnJc ıııv1if <'dılııwk ı•ztıe hır 
ıııoı uc tt mulıPıd i \:c hır makine nıü'ıoıd si lıııncnl.;tır. 

i'cret m'kla.ılaıı hıı C'me L'\•rt' t c:bit crlılıcck olııı• k dıo ııııl.üııları 
300 lirııya kııd:ııdn·. T.ıliııhıın do•ııulan duıı ·~.ı Vt'\'n ~azı ile 10111/!llO 
taıılıiııe kııdar ballll) 1 tdkik lı \ <'I i ı cısl •ine> müı-aeııntıa lıulunmıılıırı 
\:c mürncaallarıı n kı ·ı teı tıımei fı l ı ini dt· iliqtiı n1t•lcri hız.ırııdn. 

ı7t~rnı ı ıoı!<ı!l) 

~ ;:;u;w:ucs;mw.m Zil& ... 

Her nev'i matien kö .11ürü , 
.Ekonomik 

O ·ö k m e S o b a 1 a r 
Y'ALNIZ 9 LiRA 

Saht yerleri: 
B \'il ıt, Çı ılırcılar No. t;r, A ,,f ~ ı!'lır 
De lklnş, Jh1anıu ı· cıırl. N'o. 15, Fcrlı:ıcl X.ı u 

Üskiı!l:.ı ı, Bat l'nz:ı ı ı Koltuliçu ~ülc~·ııwu 

Kaılıkoy, O~ııııınngı& Üzcrit sokuk. No. J ~ 
Mol.ıllyucı l\lustafn 

tılKnAT: 'fopLnıı ııııırış Bcsikta,.taı ~·ıtıılıı. .. d '- 100 k b' 15/11/940 :ı kndnı· Ucrkn 'feıbiyc"'ıl 

it.ara Mtın aldıklarını t.'Ü:Y lcıni,.ler- Genci I>ıı <'kWl'lüğune ıniiıncaat, Aıı-
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ınan B.ıyraktarın ihtikar yaptığı- RAŞiD RIZA TIY A TR OSU 1 _ \\. Sh"k<'.sJıt!aı"in lıu şalıeı-;c·ı i ı 
:un sabit olduğunu ve Milli Ko - ı Halide Pişkin bf'raber 26-10-940 da muamele gör~n Avrupa l\lcmlcketlcri Cogıafynsı Yiırcl foyın<'\'i tarııfınduıı ııeş-
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cc·zalandırılmasını istemiştir. Mu- ı vfl 4 perde. ' vo • Nevyol'lıı 100 IDolar 132,20 M. Niyazi Eı cnbilgf! 
Jıakeme, karar vermek üzere ı ••• iW::;· ~~ tı~/;r. 2~ .. ~~~~ Balkıın mcmlekctlerjnin tnbıi rf. 
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