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' Türk milletinin "milli müca< .e· 
lesi kadar, milli birliği de yeryü

zünde örnek,, tir. 

Dr. Refik Sayd~m 
Türk soyunun yucalıtıadan bahae-

den bu eser, her Türk ninde balun

l'Qalıdır. Fiyatı 135 kurut. 
l llOSTAKIL YEVMi GAZETE 215%9 

Tele. 'l'aniriefkir istanbal 
(Şerhi 'J. nci sa'ıifeml:ıdc. ı 
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iürklıı 

1'arıhrn her det1rınde 

/ıazır 
atalarının g:ırdllığı şehnamt!leri lıer 

kalırcnıan süvarilerimizden bir kıta 
an tekrara 

Bayram bütün yurtta 
~ -- -~-- 1 • 

coşkun 
kutlandı .. ,~:~::~!~~ , tezahüratla 

Yunan 1 

' harbi • A k d (t..ıYanın, Yunanistana er ıeç n ara Q 
~ t~Q .. 
ta l Vuz etmesini hemen her-

>tt 'ba, rnin etme'.lc beraber niha· 

':ı ~~~vüzün ba,lamış bulun- muazzam 
ttlJ~ ..ıtun dünyada büyük nef -
~>"~rı~Yandı:.-acak facial:'rdandır. ,-------------
d14lt ar, aylardanberı durup • 
~~ı~ \ uııanlılaı-la ~i~ takım me: mera s l m 
"it :ı. çıkarrnakta ıdıler, meaela • ,~ t 
•-ıı•11' ay evvel bir Hacı Davut 
~ ~h&ırıı i~eri ı>Ürdıiler ve bu vak- ld 
'"'tp •tıesale hatt~ bir de Yunan g apı l 
t.ttııia~·ıni,i batırdılar. Bu harp 
ti la • 'n, biı· ıtalyan tahtelbabi
tii lltınd ıı~ an batırıldığına kat'a 
~iıt 011l_l~rnakla beraber, Yu
tt <t 'h' l§ı büyühuedi, bir müd-
~.: 8 &abrı tercih eyledi. 

t'ıııtr._~•fih, Yunanistan için ne 
~t lı)-3 1 

Yapsm, ne kadar ihtiyatlı 
~l.lnda hareket ederse etsin, ba
~ıİJ(e: ınütemadiyen dolqan 
~ı ol en k:ndiııi kurtarmak İm-

' ltıihrnadıgı anlqılıyordu. Çün
~l\l~d~er devletleri~in son za ~ 
~ lllJc~ . Balkanlarda da bir 
~I\ h ıbıne karar verdikleri he
\' }'le b~en muhakkak ıibi idi. 
, lıtıal'l ;r Planın tatbikatında ise 
t~ılta'4 °Praklarına da bir hisae 
11•teılh:.0!duiunu hidiat buaün . >.t.;·..,,t.,. 

ti), 'ti:~r Devlet Reisleri, ·Hari. 
~~~~arı haftalardanberi dur
l..' _•t .._ •nlenrneden, Avrupa te· 
~llltı ernleketlerinde mekik do
~~ ı:•n.. ve buJupnalar llili 
~~ ~~ıu da devam ettijine 
~. ı._~ lau faaliyetlerden bir 
la~ a

1 
b~kaç netice çakmak 

0 duıunu kabul etmek . 
r111tt T ASVUtt EFK.lR 

lltıt. • .,.,,. '· ıiitıı• " 4•) 

Aııkaıa, 29 (Hususi) - Cünılıu

I'İyc•tin en yedinci yıl<löııilmünü kut
lamak üzere Büyük :milel Meclisin
de bu&'fiıı (dün) saat 12.30 da lıir 

kabul resmi yapılmıştJr. 
Sııııt 11 den it.ibaren Büyük Millet 

l\fecliıı1nin alt \'e üst salonları me
buslar, muhtelif hükumet el'L:anı ''e 
sefir1cıle taın:ıınen dolmuştu. 

~aat 12.30 da Milli Şef İnönü, Bü
yük Millet Medisiııe alkışlar arasm· 
da te.~n·ir ctmlşlcı·dh'. 

l\leclis salonunda 1ı11zır bııluıııııı 
füya.:etleüınhur b:ındo. unun çaldığı 
İstlkliil nııır~ile ıncraııiıne başla ıınıı><
tır. ı-;\'velii Meclis Rl'l<1l, Ra~vckll 

\'C Mat't'~al, Rciııic.-iimhuruıı bulundu
ğu ııalona gfrert'k, Milli Şefe tebrik 
lcılnl sunmu.,ıaı-dır. Bilahare, Vekil- Alay ıancaıı: •• 
ter, l\lcbu lar, Erkanıharbfye k•'ınu lll" t kküll k dil • ayrılu 
laııları, Deniz knnıutanları, llavı& tn 

1
1 

• e~l · 
1 

erd en erme 
• yer en a mıı aı· ıı·. 

\'e ~ıtra ~uvvetlt'!'l komut.anları ve Saat 1".3i de Milli Şef İsın4:t tn~-
sırasıle -direr hfıkunıet erkam ve se- . 
f . ı ~-'b 'kl • • t . 1 d' nü, yanlarında :Meclis Reısi ve B:ı:J· 
11· er .~ rı erını al'Ze mış er ıı·. k'l R f'k .,. d ld w ı ld 

• Ye ı e ı ;:,ay am n ugu ıa e ge-
Geçit reamı çit alanına şel't'l veı·mi~leı·rlir. Milli 

G!lniln henilz pek erken aaatinden Şef otomobillerlndel'I. inerlerken coı
itibarea ltipodroan meydı&nı binlcı·ce kun bir alkıo tufanne cYap, uroll> 
halkla dolmut " merası ... lftlrak ıeslerile ·kal'fılanrınıslndır. 
f'decek elaa kıtalar, okullar, l«iler, (Derıonı , ılı ·ı •. ılıifwı .ı tle) 

···-
lstanbul 
bayramı 

sevinçle 
kutladı 

Ci,imhihiyetin 1 7 nci yıldönü
mü evvelki gündf'nberi yurdun 
her tarafında CO§kUI} bir sevinçlf' 
kutlanmaktadır. Şehrimiz baştan 
başa donanmış. reşmi ve husuai 
binalar, meydanlar, deniz vasıta
Jarı elektrikle•nvir edilmiştir. 

Geçitresmi dün Takıcim meyda
nında on binlerce halkın önünde 
çok parlak bir şekilde yapılmıştır. 
Büyük, küçük bütün İstanbullu -
lar, geçitresmini görmek, gençliği 
ve kahraman Mehmetçikleri al -
kışlamak için sabahın çok erken .. 
saatlerinden itibaren muhtelif 
aemtlerden Taksime doğru akın 
etmiye başlamışlardır. 

Taksimde yeni açılan meydan 
saat dokuzdan sonra tamamen ' 
dolmuş ve meydana civar sokak
lar da kapanmııtır. Tramvay ve 
diğer n·akliye vasıtaları, caddeler 
kapandığından, bu saatte a.efcrle
rini durdurmu11lardır. 

Merasime İ§tirak edecek aske
ri ve sivil mekteplerle askeri kı
talar saat 1O,30 d~ meydanın et· ı 
rafında ve civar caddelerde yer-

rn,. ı'flını 1trli/• ı. ~ihot 6 ,,, ' 

Yunan - ltalgan 

harbi 
• lngiliz 
yardımı 
başladı 

Yunanlılar mevzileri 
muhafaza ediyorlar 

---~-

Yanan Krah l.gdlz 
Kralının mesajına 

cevap vererek nihai 
zaferi müıtereken 
elde edeceklerini 

bildirdi 

.....,...,.__ _______________ ~ _____ _) 

Yunan - /ta/yan har6initt c .. 
reyan ettifi Yuttanietan •Ar· 
navut"ult huJuaana 11e Yuna• 

siırisu 
o 

"" 
" 10 20 +er 

Londra, 29 (A.A.) - Bahriye Nn
zıı·ı AJe.xıınder, bugün Loııdı-nda 
söylediği biı· nutukta şöyle demiştir: 

cKrnliyet donanınusının Yuııuııls. nilfanın lcomıularını ~öatmr 
tana yapabileceği her türlii yaıilımın mufa,.al harita 
nıemııuniyeUe yapılacağını Yunnıııs- -
tamlakl ve Amerikadaki dostlannıa B J ı 
temin edebilirim. Bu yardım btışlmnış U garistan 
bulunnı:ıktadır.> 

Akdenizde lngiliz kuvveti j h t j ya t 1 l!l!!JS~~!~~'. 
arta yor / 

Chuı·chill'in bir kaç zaman evvel db• ı • ld 
Akdcnlzdeki İngiliz kuvvetlerinin he te )f erı a } -- -
men hemen iki misllne çıkarıldığını y J d 
bildinnlş bulunduğu hat.ırlnrdndır. --··--- ugos a vya a 
1t:ılynuhınn 36 bin tonluk iki mh- Cenup hududundaki • b J d 
lılan hrızır olduktan sonra btr deniz endışe ac: a 1 

" ·<m'!hMITT? "tt! :btfın. ctm t ri nıu Bulgar kıtaatı . ~ 
(Devamı saldffl s. siitun 5 de) takviye ediliyor 

!=================== Yilk•ek memurların 
mihvere karşı olaa 

hi•siyabnı ordu 
tasvip etmiyor r~arp vaziyeti l 

İki taraf yeni ortaklar 
tedarikine çahııyor -
İngiliz •iyaaet ad~m
larınnı takdire layık 

harek•tleri 
( Yazan: l 

Eski Ordu Kumandanlarından 
Emekli General 

Ali Ihsan Sabis 
H11rp vaziyt•f.inde değİ<•iklik 

yoktur. Faknt ban• siyn3cti çok 
canlıdır. İngiltere, Almnnyayı ve
ya Almaııya İngiltereyi kcnJ; 
cnn damaı·larıııdan, kalbinden, 
veya beyııinden vunııayırıca bu 
harbin silah kuvvetile bltnıe.si im· 
kan haricindedir. Atıl'ak bunu ne 
İngiltere ve ne Almanya şimdilik 
~·ııpnmıyorlnr. 120 sene c~vd 
\\"ıılt•rlno'ıln Ccııt>rnl Welliııgton 

kuııı:ıııdasınılııki hıgiliz ordusllr. 
ln~ilizlerin müttefikleri oları Al· 
mnn, Avusturya ve Rus urılulaıı, 
u zımıııııın Avrup:ısın:ı karad:ı 
bitkim olan Nnrolcon'a kar~ı na
sıl g;ılcbc çalııl'l\k hitdiseyl :ıncnk, 
CV\'Cktı yaı.lıgınıız gilıi, 22 !WIW· 

utı kııt'i olurıık hallcdcbildllcrsı>, 
~imdi dahi İngiltere, böyle müt
tcfiklcı· YI! orchılar tedarik et • 
nıeklc meşguldür. Denizil•rin te
nıln cttlf:i masuniyet, ona bu ro
lü ifıı itin z:ımaıı ve imkan \er· 

(Devamı 1ayfa 3, elltun 2 del 

· Ateş! 
Milli roman 

Yazan : 

Server Bedi 
Pek yakında 
Tasviri Efkar 
•ütunlarında 

Bulgarlatanla Yuaanis
tan araaında telefon 
muhaberesi ke•ildi 

Sofya, 29 (A.A.) - Ifoutcr: Prens Raul Belgrad 
Elçimizle görüştü. İhtiyat tedbiri olmak üzere, cenup 

hududundaki Bulgar kıtaatı tnkviyc 
edilmektedir. ' Bclgrad, 2!'1 (A.A.) - Itl-uter: 

Rull{ar llaş\ckili, müteaddit defa· Yun.ııılıstmıla ltul~a nraıııııda • u. 
!ar kl\~detm1ştlr ki Rulg:ıristnn komi hasnmutın buşlnnıış olduğu halx-l"ı, 

(Davamı sayfa 3, sütun 4 d 4 ) 1 (Drl'tıııtı sopfa S, ıtu11 '1 d11) 

j / şaretler / 
Birlik, istiklll ve şeref ••k• 

Peyami SAF~ 

S on nutkunda, cevherli Başvekilimiz Doktor Refik Sa) daıu1 
Tiirküıı büyük nasibini üç .zaman içinde belirten bir cüıale 

söyledi: «Üünya ahvalinin gittikçe arlan vahameti karşısında, 
Türk milletinin göı;terdiği olgun ve asil birlik. sükun ve vakar • 
istiklal ve şeref aşkı, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da 
eıı büyük emniyet silahımızdır. Bu güvenle istikbale bakıyoruz.> 
dedi. 

Dünü, bugünü ve yarını içine alan bu cümle, maziyi istikbale 
bağlıyan kader çizgisi ü11tünde, en büyük Türk hakikatini çerçe• 
veliyor. Türk milleti, bütiin tarihinde, milli biıliğini, milli vaka
rını ve temkinini, milli istiklalini bir an terketmemistir. Bütün mtt

zisinde nüfusunun, toprağının, rejiminin, medeniyet Ye cihan teldk• 
kisinin geçirdiği normal veya zaruri değisiklikler arasında hiç de· 
ğişmiyen bir tek ·realite, ezeli ve ebedi realite budur; bizi dilny11• 
nın zıpçıktı milletlerinden, istiklallerini yabanıc himayesine borçlu 
milletlerinden, bir muahede ile doğup o muahede ile beraber ölen 
milletlerinden ayıran budur; bizi dünyanın gedikli ·ve ölme•o~lu 
milletleri arasındaki ebedi yerine perçinliyen budur: Bu istiklal, 
bu şeref ve bu birlik aşkı. 

Bu aşk bizim damarlarımızda kaynıyan tarihi kl\nın terkibine 
dahildir. Düne ve bugüne ait tek hadise göııterilcmez ki bizi "ere

fimizden ba§ka bir hedefin yoluna saptıran zelil ihtirnsların dnve
tine koşturmuş olııun. Başvekilimi7.in de söylediği gibi: Bunu dıın• 
ya bilir. 

Ve bunu dünya da bildiği içjn, İıtildal harbinden "Onra, Tin·k 
toprakları üstünde için için kabaran iştahlar, yava$ yav .. ş istika-' 
metlerini daha kolay ve lezzetli lokmalara çevirdiler. Otuz iki 

dişile beraber çenesinin de par~alanacaiını bilen hir a~ı7, T urlc 
lokmasına doğru uzanarna?dı. Bundan sonra uzanmıya kalkarea. 
at~i gagalamıya kalkan beyinsiz ku~un acı tecrübesine girişmit 

olur. Y<tbancı iştahları sevk ve idıue eden kafalarla milli kudret 
ye mukavı-metimi:r: araııında ıimdiye J.:adtır bonılmıı•an 1'\UVHe<o 

nf'nin "ını hıırluT. 
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Ne fena yıkılış 
yarabbi! .. 

Halk çatı altına girmek istemiyor, ecel beşiği 
gibi Erzincamn sallanması lıatırlardan çıkmı
yor. Kim, e11lerinize pin dese pmeyiz 
tligorlar. , 

Y•ni Er~incc n:la bir temel atına nıera•l'l ı 

Milli Piyangonun 29 İJkteşrln 
Cümlıuriyet bayrnmında tertip etti
ği fevkalade piyango dün Anknrada 
19 Mnyıs stadmda saat 18 de çekil
mıştir. Cümhuriyet bayramı vesile
sile memleketin her tarafından An
karnya gelen izciler ve kalabalık bir 
halk küUesl 11tadyomda hazır bulu. 
nu~ordu. 

60.000 liralık bö~ Ok 
124287 numnralı bilet kazanmıştı • 
Bu bilet nkşchirde satılmıştır. 

20.000 lira 3D5839 numaralı bilet.e
1 

çıkmıştır. Bu bilet Bolvndinde 5atıJ- ı 
~ı~tır. 10.000 liralık ikramiyelerden .. 
hırı 237229 numaralı bilete çıkını~-

Dönkiı. geçit re•minde topçu/, rırr.11ı tır. Bu bilctfn bir pnrçnsı İstanbul 
ve diğer parı;a!l Mudnnyndn satıl -
mı.ştır. Diğer 10.000 liralık ikramiye 
:l76GG8 numaralı bilete çıkmrstır. llu 
bilet Tarsusta satılmıştır. 

124~18, 248030, 284926 ve 328340 
num::ırulı b:letler beşer b:n Ura ik· 
ramiye kazanmışlardır. 

Ankarada muazzam lstanbul bayramı 
mer~simyapıldı sevinçle kutladı 

(1 inci 1ahifeden devamt (1 inci ahlfeden devam) 1 
Saıı.t tıım 14.45 de de bandonun çal- lerini ıılmışlardır. Geçit resmin -

dığı İstiklal rnarşilc geçit resmine den evyel Beyoğlu Halkcvi koro· 
~ilır.lştir. h t" h lk Jol ·ıı· -Son dürt rakamı 4!l37 Ile nihayü • ·zcİı k eye ı a pr an ve mı ı tur·· 

bulan 40 numara 1000 er fü:ı, Evvela 1 er, . ız ve erkek tııle- küler söylemiştir. ı 
beler, taburlar halınde Milli Şefi Fe- Vili lt t brik · • 

Son dort rakamı 7202 ne nihayet ıamlıyarak geçmiyc başlamışlar, bu- vaii [~tf K. d me~s:;n~ 
bulıın 40 numara 1000 er llr:ı, no müteakıp Hava Kurumunun tay- da Vilay U ı ıhr ~r •. sadak' o_ ubz: ı• 

Son dört rnknmı 27!18 ile nihny"t - 1 rl b • e c, §C rımız e ı ecne ı 
yare paraşutçü c • ugün için ha • Konsoloslann ve diğer erkanın 

bulan 40 numarıı. 600 er lirn, zırladı~an paraşüt lecriibclerlnı bil- tebrilderini kabul elmi~ ve 1 1 de 
Son dürt rakamı 5831 ile nilrnyct yük bır muvaffakıyetle icra etrn!o - d j t b 1 K G 

.----------.....;-__, • • 1 yanın a s an u omutam e -
Eak• Er · """- y; 1 r-_ d bulan 40 numara 500 er Ura, lerdlr. Bılilıare Hava Gedikli okulu l j h k A . P . M'"f 

• I·-· 7.lDC& • • a"',.n .• yarŞI a sıvası rb" ,. nera S a vnı ve artı u et-
nın .... •ğıncle Şe- ı ~ bile dökülme. Son iir; rakamı 1174 ile nihııyet bu- talebeleri, Ha ıyeıı talebeler a'lkeri ti · ld v h ld T k . I . 

-r- . _J _ .. •. lan 400 numara 100 er Jira kıtalar, motöıiü kıtalar ~n:iş •-el t"ll 
0
V u,.gu a j e ha slımKe ge mış-

refiye caddesi- ~~ miş. kepengi ' . İ tı'ldil .
1 

ar. a ı ve stan u omutanı, 
nm başında, sağ- 1 bile kaymamış Son iki rakamı OG ile nihnyet bu-~ mer~me s marşı e son vcıfl- gcçitreamine iııtirak edecek askeri 
1ı sollu ağaçlık_ !:ıW dimdik duran lnn 4000 numnra 10 ar lirn, i mlştır. Ed.i kıtalan ve mekteplileri teftiş et. 
lar a.raaındaki çökmüş çatılara, ' bir dükkanın üzerınde şu levha Sonu 7 Ilc nihayet bulan 40 000 . rnede işler ve hepsinin bayramlarını 
yıkdmış duvarlara bakarak, beni var: Güven pazarı! numara 2 şer lira, Edirne, 

29 
.<Huaust Muhabirimlz tebrik etmişlerdir. Askerler ve 

b F k 1 b
. d l telefonla bfldlrıyor) - Cümhurlyelin ek 1. . 

u ankaz arasında dolas•ıracak a at ası gari ıme gi en şu o· Sonu 8 ile nihayet bulan 40.000 17 nci yıldönümü şehrimizde arlnk m tep ıler de bu tebrıklerc mu· 
otan - sütbesüt Erzincan!ı:. Vila- du: Çadırcı hamamının iki üç se- nlimnrn 2 şer lira ikramiye kazan- U d . p kabelede bulunmu·1ardır. 

J 1 b k merasimle ku an ı. Merasımde do t .,,. f · b" ·ı. ~ b 
yet Mektupçuluk Başkatibine ö- ne evve - ayağı crpiçten • ya- mı,.lardır. Yunan hudut kumandanı nanıına ı e ti! ıttıde? sonra ayrak 
nüyorum· pılmış olan soyunma yerinin bır B k bü -k ik · _. kn cekmc ıle me,...,. 0 •mc ba•lanmıştır · . .. ı eı;ı :ra ·amı :ı: u ı nmıyc)·ı - Yunan Konsolosu ve dost B ~ h • • •...,. '" · 

- O gcc.c Lurada idiniz değil tarafını,\ . lmy musı f.ılun '?yle dur-ıı zanan 124287 numaralı biletin ayni dut lr."umandanı ailclerile bu~u~:uıa~. Şa,?lı bay.r~ğımız. rneyd~ndaki di-
mi~ sun, )e_gı penccresındekı camlar- olu herhang' b' han d b 1 M" r· , "~eden b 1 ta rege çekılırken, asken bando. 

d b .. b'I I 1\1 P ı ır e c u unursa ısa ırıer .,... aonra şe r n • .11• - Evet. 1 an ırı . ı e ~ı nmamış... . u. bulunsun yalnız bir lanc<d değişik rihi yerlerini gezdiler. mı ı lmaqımızı çalmış ve mey~'-
- Bir küyıbınız yoktur İnşa)- hakkak k~ Erzıncanda o ba?ıre- bulunan aııai:-ıd:ı ynzılı 48 bilet de nı do duran on binletce halk, hep 

lah... den sapsaglam çıkan tek yenı ya- 250 ŞCl' lirn tcsellf mQkiifntı alacak- Japo_nya ve bir ağızdan bandoya i~tirak et -

B . ] "b' _ .. b k k pı ı~te budur. 1 1 mişlerdir. 
ır suçu gı ı onune a ara , E k. h arı ır. F• J d• •ı .. _ı • • - vet amma, es ı amamın ın an ıya 1 e Bunu müteakıp İstanbul Komu-

Ko;uerını yumuyor: b"t· k 1 1. . . k d 124280 124281 124262 124283 J • .. . ı ışı eme ı uzerıne çı mıştır a 
124284 

• t• • tan ığı. lstanbul Vilayeti, Halk 

1
• d On trt ya!1ndakı canım ond .. ndar .. dıoyrlar. 

124289 
124285 124266 124208 tıcare ımız Partisi, lstanbul Bclediyesi, Hal-

ev 8 un .. • C. dıger evlerde ak- Dana mahallesmde nasılsa a- · 024287 224287 • 32428.7 Ankaradan gelen habe.rlcre gö- kevleri ve bütün resmi daireler 
~:~~ •. ve tRallükattan altmış yedi yakta kalmış bır bah~e kapısı ö- :;:;~~ ;;::!; :;:::~ ;::~~~ re. Japon ve Finlerle yapılan ti - namına Cümhuriyet abid~sine çe-

llerliyoru1.. nünde durduk. 124297 124087 124187 124387 cari rnüzakerder, müsbet bir şe- lenkler konmuştur. 
- Bu mahallede zenginlerimiz 124487 124587 124687 124787 kilde devam etmektedir. Japon- Ceçitreami baflıyor 

Sağda, nasıha dimdik kalmı§ otururdu. Şu kapının arkasında. 124887 124987 120287 )arla yapJacak anlatma, ihracat-
b b d 1 'k" k 1 b" j E L h 121287 Sıra hüyük geçitreamine geldi-eyaz a ana ı, ı ı ·atı ır ev.. rzıncanın nemen emen )arısınıı 1222 7 1...,287 125287 126287 tan ziyade ithalabmaz nolttaaın - w d 

h 1 
L<> gin en, ·Vali, latanbul Komutam 

- Bir ınucrzc değil mn diyor, "a ip o an Haıc Ali Beyzade Sa- 12-ı:ı;87 128287 129287 104287 dan faydalı olacaktır. Çünkü Ja· p M 
L B k ... ve arti üfettişi, merasim tribü-
oir mucize ve bir ibret dersi. Çün- mi eyin öşkü vardı. Karşıda da 11 •267 134287 14•287 1r:42 ,..

1 
ponya, rnem1dcetinıizden tuz ve d ki r 

k . b ı k d · M h Al B •- • u nün e · yer erini almışlardır. Şeh 
tl u evı, 2elze eden biraz evvel ar esı c met i eyinki... rn4287 174287 184287 194287 biraz da tütünden başka bir §ey 

atın alı..n zengin hemşcri. geliri- Erzincanın .) arısına sahip ol • almamaktadır. rimizdeki konsoloslar ve sefaret 
ite larna ederek bir türlü içine gi- mak 1.. p• Fakat bize gönderecek birçok ataşemiliterleri daha evvelden 
'tip oturmak istememiş, on liraya Bir zamanlar. hem de daha dün ıyaaa : mıddeleri vardır. Bu malların dö tribündeki yerlerine gelmiş bulu-
kiraya vererek, kendisi arkadaki !denecek kadar yakın bir mazide. *ÇUVAL VE TENEKE FIYA1' vizle alınması muhtemcldir. nuyorlardı. 
kiiçücük bir eve yerleşmişti. İşte on ay evvel, bu bir servetti. Şim- LARI l'ÜKSELİYOR - Çuval ve Diğer taraftan Finlandiya he_ Geçitresmi aaat 11,30 da baş-
bu ev böyle sapsıığlam kaldı. Ve di bir İç acısından ba·~:a ne ifade teneke fiyaUarı gitlikçe yüksclıııı~k- yetile yapılan müzakereler bugün lamıştır. En önde iki yüksek rüt
o, ötede ankaz altında can verdi. edebilir} tedir. Peynir tenekeleri eskiden 20 - !erde neticelenecektir. Finlandi - beli sıibayla merasim komutanı 

Eal:i çeşmdere giden künkler Erzincan Halkevi, bir hayli yı· 25 kuruşa iken şimdi 70 kur~ııa ~ık- yadan alacağımız kiğıda muka - geçmiş ve komutanı müteakıp 
~er yeı patlarnıı olduğundan, hP.r kılm~. dökülmüş olan yeni yapı· mıştır. Şeker çu.,.nllannın fiyatı da bil bu memlekete tütün göndere- Yedek Sübay okulu, iftihar ve iti-
taraf su içinde. sını. orta mektep ittihaz edilmek 140 - 145 kuruşa kadnr yükselmiştir. ceğimiz sanılmaktadır. n:ıat :e~ici bir yürüyüşle resmige-

latasyon caddcsınde körpe a· üıerc tamir ettiriyor. çıde ıştarak etmiştir. Çelik adım· 
kaayalar yemyeşil. Ötede bir küçük mucize daha sağlam kalmlfllll evinde barkındajre, dört yol. Fakat kar bastı mı, larla Ş?eçen Deniz Harp okulu ve 

- Bu bulvar - bir hayli istim- var: Trabzon şoııesi üzerindeki otursun> diye izin verse bile, kim bu yolların hepsi kapanır ve Er- lisesi talebelerile Kuleli ve Mal· 
Jikle - tren ErzinC'anıı varınca a- askeri ortamclctep binası yüzden gider kt. kim gidebilir efendi.. zincan ortada, yapyalniz kalır. tepe askeri liseleri talebeleri çok 
çılımttı. Şurada bir ev vardı. Sa- fazla bahtsız genci çiğneyip eze· dedi, o gecenin korkusu hala rü- Bundan dolayıdır ki. Erzincanlı, alkışlanmışlardır. 
hibi dostumdu. cOooh... Evim rek bir anda yıkılmış da .. önün- yalanınıza giriyor. Eski Erzincan.. ezeldenberi kı§lak herşcyini yaz- Bundan sonra alay bayraldarile 
bulvara çıktı, şereflendi> diye se- deki, bayağı zamanda bile bir Uuuu .. geçti artık... O bir ecel dan hazırlıyan karıncaya benzer. a.~slan Mehmetçikler gözükmüş -
vinmış, ziyafetler vermişti. Şimdi kuvvetlice saresan paramparça heşiği idi. Bir gece akıllarımızı Amma; i!te 0 gece, bir başka tur. On binlerce halk, kahraman 
İfte, çoluk çocuğile IJU tümseği~ oluverecekmit veh.mini .. ~?ğu~a~ başlarımızdan alarak hepimizi sal- türlü çöken kış, bir başka türlli askerlerimize büyük tezahürat 
altında yatJyor. oyuncaklı, havalelı, suslu, sıvrı ladı, salladı ..• Uuuu .. yeter gay- inen beli, hepimizi çrnlçıplak yapmıı. onları doya doya alkıı-

~er tatJ, çamur, toprak yığını kuJ:Si ha~i. b~t~n ?l~u~ bitmişe ril.. karların üstüne, sokaklara ahve- la~lfhr. Ordumuz_!ln piyade, SÜ· 
halme gelmiş evin önünde birkaç magrur bır eda ılc seyırcı... Gözlerini dört açarak kulak rince ... Ah, evet bu tren olma- van, topçu, motörlü kıtalan, ha. 
mezar... Tekrar tren yoluna çıkarken bir kesilmiş olan genç kız, birdenbi- saydı, ölümlerin en beter ile lah- va dafi bataryaları ve ~otosiklet

- Burası Hiikümet meydanı kenarda çadırın önünde dalgın re ba~ını aivrilivcren omu:dan a- zada bin kere can vererek hep sö- li polis mülru,:eleri, itfaiye teşki-
idi. Biz sarayın avlusu derdik. dalgın düşünen kızcağaza yanaş- rasına alarak, minimini yumruk- nüp gidecektik. litı, sıraaile geçerek alkış topla _ 

Ve yıkık, dökük yerleri göste- hm: ları?ı sıka~ak, dişlerini .biribiri~e Döndüm, bir daha arkaya bak- mıılardır. 
rerdc sayıyor: - Bak, dedim. iki üç yapı bi- geçırerek, ıçten gelen bır raşe ıle tım: Künkleri patlamış, çeşmeleri Son olarak genç mektepliler 

- ... Askeri mahfildi, Müfet _ rac: daha sağlamca kalmış, bu ça- sarsıldı: yıkılmlf, yalaklan parçalanır>;' geçmiştir. Genç kızlanmızın mun-
ti,lik, HükUınet Konağı. Zıraat dırda barınacıığınıza onlardan bi- - Vıyyy anam .. • ':'~yyyl.:. sular, kih birleşerek, kih ayrı lazam ve canlı yürüyüşleri büyük 
Bankası... nne cirsenize... . Rayları a~arken, del ılım şoyle ayrı İstikametlerde şnrıl şarıl akıp takdir kazanmıı, izcilerimiz ve 1 

M d b
• ) B" L k I •• d dıyor: duruyor, erkek taJebelerJ

0

m1•z de çok mun- ı ey anımsı ır yere ge iyoruz. ır 11;or u u ruya an uyanır gi-
- Burad~ oteller vardı. Şu _ bi silkinerek başını beriye çevir- - Ah IJU tren... Eğer bu ol- Bu viran sokakların harabeler tazam geçerek alkışlanml§lardır. 

rada kahveler ... Ve "''racıktakı' di: masaydı, emin olunuz l:i hepimiz arasından süzüı·· 'd b b Geçitrcsmi saat 11,30 da ba•la -1 
...- w kt 1 k ··ı·· d"k B k up gı en aşı oı,ı ,. 

kahvede - ertesi gün pazar oldu- Vıy}•yl.. dedi, vıyyyl .. Al- sogu. nE a.ç ı tan o ur .u . a: k~lmış sularında bile, bir çeşme- mıı ve 14 de bitmi~tir. Merasim 1 
iu için • koyun koyuna yatan yir- lah etı;ııesin, bundan sonra orada sanlıdza T rz.bıncan ovasına. işte şı· I nı]l, bir destinin, bir ılık avucun, sırasında ıehir üzerinden hava fi. 1 
mi dokuz köylü, bir arada, bir naSJI oturabiliriz kiL mab e~ ra zon yolu, şarkta San· bir sıcak dudağın hasretilc yanış lolarımız uçarak bayrama iştirak 
lahzada o'"I .. t•· Öt k" k h d sa ogazı, yam Erzurum yolu, ııczenler ben· "b" b 1 . etmişlerdir. 

mu ur. e ı a ve e Ve. ellerine bulaşmış hamuru Ç d ki • . • ım gı ı, aş arını ıı-
de lcırka yakın köylü <>İtti. Bakı- garpta ar a 1 dere, yanı ~ivns male çevirmelidirler. Karcıwa, o- C:.-b:.ı:~ ..Waret 

., oğuşlura oğuı;turıı. karşımıza gelen 1 t K h b - d Y" "fC ....ua• -J 
nız, kar,ıki ta§ yığını Camii Ke _ • yo u ve cenup a ema ogazı. ra a temeli çoktan atılmış, ilk ya- Saat 12 de Selimiyeden 2 ı pa-
b· d' A J 4000 anaın: Kemah yolu ... Fırat da Sansadan 1 k J~r ı. v usu cemaat alrr- . - Hani hükumet .-diliyen git- gelir, Kemah bogw~·zında11 gı'der. cpı arıbço tan belirmiş yeni Erzin- re top atılarak bayram kutlan-
aı. 5 00 ııenelik bir yapı idi. öteki d nna akmalıdırla S 
Hac . P sın arsaaan a. bahçesinde, .)'.lıhut Hulasası "U: Dört bogw az, dört de· 1'(11 j ~ıtır: aat 15 de muhtelif tcıek-

ıızzet aşa camiinin de mina- " KANDEMtR ku•I ·· ·ıı · d 
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d
• I - · erın mume;ısı erın en mürck-

ıe ıp eri görünüyor işte.,. 
Sulara bata çıka, ta• yı;;ınları- 1 Edebi Roman ,.,.e,~rı"ka .· 42 f te daha ak d - ~~~~~------~~~~~-~---1_ .. ., .ı ~ J, Y ·ın ır. Oh... Bugün de bana hem çok uzun h d k . 

nı, &alaslan, tahta parçalarını çig~. harikulade g""U Yolun bitrucm•~,·1nı g- - ·· ' em e ço kı"• j ııa'lm:ı gözleriıniz dalarak konÜ<>tuk · R G 1 -.. · ~ orunuJor. Olüınü düşü ü - n· .. · nıye çiğniye ilerlerken, birdenbi- ı·bı• isti~orum. Vapur sanki beni ölum Seniye onun v kil" 'b' bnü":/orum. _ır aralık bıına Seniye en mühmı 
re _bir donanma yerine çıkıverdik·. •• iskelesine k k '-. ,,-1 • ' e 

1 gı 1 o.un •UU· ~c.> ı sordu· ı 
A

- uya ç. araca .... ann vg eyın rumu dolduru ... or Belki b d"l - • 
gı:ıçtan aöaca g ·ı · · l d encdikte ·iz ş· dl beni J • unu 1 şu- ,.. • en MI§ ıp er e J : ım Seniye kıı- nerck, hayır, düşünerek dJ.il, belki - ••C dQşüııüyorum, bilir misin? 

allı mavili, eflatunlu, sanlı, pem- marada beki ,. ı.: bi "
6 

/ ' dl b 1 ), r nıh h-' .. ı_yoı. ~azı Jaı.aca . r hiç dıiııünl'}Jedcn bunu .;czcrclc ben ( c • u yolculuk, bu dcğişikıik, bu 
e 1 pe~temaUar, renk renk bay- . weti ıçınde Jcğilim. Şu son ö- Seniyeyi kendime vapııtırdım 0 . her :ın b:ı:,kalaşan renk, şekil, m:ın· 

raklar gibi UÇUfUp duruyor. Yazan: M. B. S. 1 lum nyınııı he ·· .. - ka d t · J • n · bit • 
H

'k - . r gununu Y e ınıt ırnz yaşamak ve olmek ne ~or olncak- zar:ı mesın. Ko:rkuyoı·um bitecek 
-. 1 mcti huda, hamama bı'r Rı'ca ede l d dl b b .,__, k olmak '-in b k t k 1 d di B - r m, e , u &lllil a- ınemfzi istiyordum. 'li ır aç sa ır ara n ı.n tı. Y"· o rüyanın sonu gelm~in, is-

ff!Ycıkler olmadı. Erzincanda L-- pa Ne ..r.uı "--'· d · · I" T 193 t' F k 
h d O 

~ . "" .,..,., enız. ay, ruz- Orada, yııtammın kenarına otu•. ,. em11nc.ı 7 Şimdi Seniye derin bir nefes :ılı.lı. ıyorum. 'a at sonunu dilşünmck-
a~a nıvar '· rü iıte bo-yle "~p- gir "nnımd .,. . ,, dik u t d k d' -ı d 7 - ... ı. a sen- ..-arsın, mesu- du ve saçlarımı okşndı. Yanında, • . . . • eııe • yanıyor gııllba. Defteri k&pntnyım. en. e . en. ımi alamıyorum. Sen ki 

aag am uruyor ve iıliyor. Diğer dum. O gll.lgcyi İstanbulda buldum sessiz, ağladım. Lı&giiıı!er. üstünde bıı· otcl odusııı- 13 Temm~ JDJl benım haınımsin, tthberimsin, dt'k-
lkisinin 1ade soyunma yerleri yı- fstanbulda kaybettim. Ontı çağınnı~ dayız. Scnıye, kaı·ııımdakl yatakta, İavi,...e torunısun, aşıkımsın, hf'.r se"imsin. 
lılmı•tır y ı b Sonıa ... İrademi kavlıctlim. uvo ır fif " • " " • a mı uraya. Yoksa gelir. Dünyayı " " yor. a nefesini duyuyorum. Lenııın üzerinde bir otel odasında- llun1m istikbalimi de sen biliyorsun, 

Tabiatin bir cilvesi, sanki <e· kuıatan bir ruh aibl her ye- rrellı·. Böyle olması mukaddcrnıi,. Bu tatlı fısıltıya pencc • ı ı ,.. çünk"" .. .., ., _ ,,. , . remız n n tın- yını. .::-cniye s:ıçlıırını yaptırmıya u onu sen yaratıyorsun. Söyle 
vinizi, barkınızı yine çabucak ya- Onu Yaı&tan hatuadır. Hatttlsıtmıı. Tekrar guvcrteye çıktık. Ay dnha dnki suların dcrın karaıılık sesi kıı- gitti. \'akit iiğle üstü. Yıılnızhktırn banıı, Nu ret: Yolumuz nerııyc çı-
pabilirsiniz amma, hamam kur - - Peki. yuvarlaktı ve herkes yatmıştı. Ben 1:şıyor. Ah, bu kndın bana her şeyi- istifade ederek acele bu satırları ya· kıyor? Hep böyle güzel mi? Hep 
mak güçtür, haydi onlara iliımi- - Bak, ufukta bir yelkenli Yar. o?n aşktan ve ölümden bahsettim. nı y~crketti, fakat ... Kalbinde lnlnızl Zl.}oı um. böyle kOçük sıkıntılar ve büyük 
yeyim, size bağışlıyayım .. > demiş Sedef bir <lOğme gibi parlıyor. Ne Ne g.ıce, :rarabbı, ne ilahi gece!.. de !:11lm, b~Ik_I d': k~llıindo hiç yok ıru, S niye ı üya içinde, baygın bir hnl- zevklerle mi dolu? Ne yapacnğız, ne 
Ye öylece bırakmı§. kadar i terdim onun içinde olmak. ıı T~m o: 191'1 yalnız ;en.nın u tundc gt>zlnrn fani d ... Sa dctten, seyahatten, hayıct-. ol rağız, söyle bana ... Daha nerelere 

an - bazı ol Uz l 11 bir ı 1 ım. Kı k nıyorıım. Demin t n b. . .. Ah, bu ı a;panlık vr ~; 1 c 'zT N'e kadu sOrecek bu? En 
d karar k l a ? Sö le: 

Türle milletinin 
11 

mücadelui lıadar, 
b:rlili Jc ~er J'İl 
örnek" tir • 

Dr. 

Ilıışvek:Iln cvYc•lki g!iıı 
r.çan nutkunda söylcdii'i b• 
!er, nıllletlmiz.ln en giizidO 
!arını lıuliisa ediyor. Türk 
tinin milli mneııdelesl ~ 
eş izdir. ÇOnkü Türk J1l 

mücadele ilt' yalnıı ku 
istihdaf etmiş ve k.iınsenbl 
kınn tecavnz ctmemlf, 

yurduna güz dikınemiıı. o1~"1m•;~~ 
hOı rlyet ve lııUklAline d 
mıştır. BfttQn bir basunıe* 
le karıılaıan Tilrk ıııillA 
mucize baoararak ha]asıD1,. 
et tikten sonra sai-a. sola 
dırır ve yeniden impara 
kurabllirdl. Fakat TOrk 
hiçblı- kimseyi fzraı· P.trnek 
bınn bil' istifaclc peşinde 
mıı ve b<Syleec bntiln dOn 
nek tP. kil eden bir harekt&tlt 



Sahife: 3 
Darp vaziyeti j 9.!!.~'! .. flH!!M 

talkan harbi ......... - ..... _ .... ___ fbdpn 

{~~=:.~. iki taraf yeni ortaklar Yu'":.rw Dost Yunan ordusu 
~ ~ cilMtiaılen .,.;tMm tedariki ne çalışıyorlar (Bo,.uıkoı.dnc ıleHfl&) ~ 
~ '::::: ~~ • Şimdi vunam.tana karıl ıathi- ..,ef eri kadrosu 590,000 olan Elen ordusu 
~sebep olma,tur. A'f'l'U- in •ı• • t d J kine ~ilmit olan plinın ise, ilk 
~dört tarah barp a1eP1e ... gı ız sıyase a am arının aafbuınm Rumanp •ilin oldu- ica hında 1,200,000 kişiyi hu/ur . 
~ Oltada ada gıÖİ münferit ğu daha ziyade v1DUlda anlaı1la-

ı;..., .111e1n1e1ıet kahmtlD". t:-· takdire layık harelretlerı· yor. Ramaay. ~·•una b.tltea ------• -.We '-:Y-- -..&-.ıa ~.,,,___ .:ıı.. sebep, petrollerin muhafazası ol- y . A d 
1 1 b~ - u -'" ~ ı --r-....,. • unamstan, Yrupa ev et eri ne müracaat ederek mütduuıaıs 'Hizmetini bitiren lıer asker birinci --.._ ta.... __ • ---daadır. - --- _ daja iddaa edilmifti Ramanya d d 

l-.~ ı~-::;:: . _ _ı .u. . . petrollerini tahrip tebLlseainden arasın a en geç muntazam or u aakeri heyetler getirtmit, aynca devre ihtiyatta 20 8ene, sonra da 
~an, uw ~--e ,... (1 ın.ı sahifeden devam) meni insanların kıyamu Dığt>r ts - edinmi, olanlardan biridir. da kendi zabitlerini AVTUpa harp ikinci devre ihtiyatta sekiz 9CJle 
L- n-1-__ ı.ir memleket o- mektedlr. ra:füın General n_ Gaııllc 'ıle on:ı JJ. k~ Almanlann ........ _ en a'- d -" · d b ~ L __ - • "'~ 1 d ue L---:..et ~ be 182 1 de istiklallerini temin i- ır.a cmuerıne gön ermiye Af - kalır • .Lı.:--Siaine, lnsi!tere dahi bu- Diğer taraftan Alman :ır a, Na- t.lhak etm; .. ol:ın Fransı:z Amirali de e._.._.7 ~ lamıctır H f .. n b L.:~ı b 
-~ ı· d --- b t - d" .. -Ltur Fakat "-'----•-- bir•-- çin Osmanlı kun·etJen1e çarpı- ... · er suıı ~ in ~;.Üt ir kuv-.ı:.._. 't'aai1eti itiharile •ardmı po eon'u_ n ÜJtugµ ~ m:ıgn uşmc- ayni· maksatla radvocl.a bı'rnp nutuk ~.,.. • ~..., ....,..- 1912 d Y · L __ • 
:.... 

1 
i - b " ~ la ı.:.L-- ..__ --L L_L:w:_.ı ...,.nlar, Avrupadan gelen Y11nan e unanıatan. ıuazcrı Yettir. ~bat..L:•-~~.ıen, B..lkan - mele için, ngııterenın a \•azfyetine siMkerek FrallS12lnı·ı kendılerine il- -~ _.., ,,...._ --en ...- k d 23 b 

~~ ka 1 - •..r-t.• tcd iki " " R ! .... !il" ile L-- n_ıL-- dostu a-1-·rl·rı·n 'ıdare ettı'klcrı" az a rosunu inden 60 bine çı· Hazerde Yunan ordusu. her '--1!--A: bir ı...::..::L rşı yen mul~uuer arı ·ne ve tihalı::ıı '-"cniden dav~t ettll UIDallJaJ'I DUlll ~ -- :uı;._ .. t. O L_ 
~ ..... .7--, -~ f " " er. •-...ll- bem d Kar d • · ~armıştı. zamana JU1dar ordu- biri 3 piyade, bu topçu alayı ol-L.::...::L L!- d Jet hep birden nglltcrenin en mfihim Go"rüJu-.,.or L! lngı"ltc- Frn~e~n'n -u., e a ena iizenn- çok muntazam çetelerden ibaret- kiJ llıii..ı.__,.. uv7- ,_. e:y e ,, Aı ... , • ,....,,., ele ~ • kö sunun esasını tq . eden efzun a- malt üzere J 1 fırkadan mürek -..-~ bhıu,.calı: hasilt _ müstemlekelerine taarruz etmiyc ça- Afnkadaki m6stemlckclerinde ken - ve müeair bir ""prii ti. Yunanistan, istiklalini tamamen f&ylanna yeni birlikler ilave edil- keptir. 
~ 1'1iidahaJesile iki~ de:. lışıyorlar. Mihver devleUerl. bu mak- dls.ine yardım edici bir cephe' yarat-~ kwmak pyaini takip ettik- elde ettikten sonra, Avrupa dev- mişti. Balkan harbi.;ıde orduaunun Yunan ordusunun 9 hrkam e~ 
ı....: ~. Mmrda olduğq gı"bi, sa~~ kısmen olsun naıl olar.ık mıya büyük bir ehC'mınil·ct veriyor. J~ ~dan4acLr. Mihv!" devlet- Jetleri, yeni kurulan tahta Bavye- ~deri kadrosu 21 O bin kişiyi bul- ki Yunan_ Makedonya- ve Trak 
~~aza ıelec:eldenlir. Akdenu:ın kapılannı ~:mıya ve kli- Diğer taraftan Fransız B:ış..,ekfl mu·ıl~::.~YYur .:Ye~ ettilı .. - ra Prcnsleriden Othon'u geçirdi- muştu. yada olmak üzere 2 kolorduya av 

--acti L~. d- Y sla pamıya muvn!fak olabılırle~. o '!&· avini Laval'in Parisc gclruiş olan len p ....... ., 'VaZlyetin icabma 10- 1 B H b 220 b ,_ j] " 
h..:.. - u. -un unya, ugo V· Af-"· il . 1 d-..ı.a) tatL~- .___._ icl-•:..d er. üyük ar e İn ~i!i ı e nlmJŞlardır. Bunların kadrolann-·~ urıaraf),._, -=-...ı:..ıen !L--- m.a n .-..-:ı e emın muvasn a te- Hitlerle görüşmel!i l>aı.ı aa;p. ~ ırn re, enıı ~ euues ..uu e 1833 d h . k 
et...:_ -.-~ ı-. d k b 1 d " ldukl J.::__.ı n~ 1 L_ e enüz reşid bulunmı- J§tira eden Yunanbtan, Anado- da muntazam olarak birer bindi-
~olına - B Ik ının c ere oranın mC'm n nrın :m sebC'p oldu. Hitlcr nvni ımmaııda Gc- ! o an ma UHJUur • .IMnlan a uc- 1 f . 2 70 b' k" il'k b' k sına ragmen, a an k l i "f 1 _,, b • b d .. t yan genç Kral, tahta çıkmak i - u se erıne ın ~ı ı ır uv- rilmis birfı·L (moto-rı'ze kuvvet) ile e kar 1 - k t•· l o ayca tı Dl c t:ue ilirlcr. neral Fı"•nko ile de rriirür.tii İngill" ra er, gece yarısın an uç saa 1 • ,. 
~. L şı a acagı a ı avır B . . ~ı dl'"· k r k • ., . - b. l k . B _ı.:I' • çı·n Yunnnı"ştana geldı·g-ı· zaman, vet c çıkmı11.tır. ı.ı·rcr sahra topçu alayı \•ardır. ~-~.,.eker t .. leme • • unun ıçın, .,...ın w;: i i tanı ·en- Başvekilinin hiçbir şey gizlemiyerc' sonra, ır meme etın aşvauıım u 
~ar. ın aayyun ey smı dilerine iltihak edecek yeni kuvvetl<'r hlıdıselcri olanca çıp!nklığile iznh rt- yataktan kaldırıp ona bir kağıt beraberinde 3500 de Bavyeralı Anadolu harbinden sonra Yu- Süvari kuvvetleri her biri iki-
~o.'- y . t •cminile rnesgul gön1nüyorlnr. Mo~- mesi hususile kendi mılleti kıı"""t. mtank, adeta ( öli:imlerden ö - asker getirmişti. işte bu 3500 ki•i nan ordusu yeniden tqltüitını ı..- şer alaydan mürekltep iki iıika 

... vya, unanıs anın 8 
- k da h <>.: r h" ' ·..- ı·· b - ) h' L._ .ı b l k Y " 1 h · "· b 1 d t k'I t kt d" 

' 

~ M _. d x.,,-., ova , er 1&1 tara a mens11p U· s:ında vuxuhtan kaçmama ı ve vakı _ um egen ıtaUUJUa u unma unan ordusunun nüvesini teşkil a ve geruş tensU.atn aş a L es ı e me e ır. 
" ora yanma"'ası eGu-e ··k d ı u · ı· ı · I' h · J k d ~ · b" h 1 Bu t • • F d et" ·-· - h ~O d h,.~- • k t' 6 L•_ · .,.\'lııpa ka d k" k yu ev c C'rın ~e ır en, •U!'I urıı: • lan gizlememesi her ::aman g-öl'iil • a ar recı ır sa ne o amaz. e mıştır. ransa an g ırttıgı mutc assıs r unun ....... rı uvve 1 01J1 

'lhf -.ı· nm rasm a 
1 ısmı yesı1c •kı tem lar '\"tlpar:ık i b'r an için na l d t essüm y · 1880 askeri heyetler. 90n zamana ita- ubit. 67 bin neferdir. Sdeıi kad-.. "'lilceelr olarsa, Bulgaristan ,, __ ... s. l 1 ~ J · ycı lnıüş, tnkdin- şayan bir hnı"C?kcttir. 1 • ")...1:::.: ,_~rdarh a ec .. l unanıstan. de mecburi 

~ be ta alt 'b m ......... erc.cr yap yor :ır. apon ve Bundnrı bir hafta evvel 18 biıinci- dtm "'"5" va:ı;ıt e Jetten tl.iy er askerliği ihdas etmis, fakat bir dar Yunnn orduşıınun b~da rosu 590.000 dir. Bu, nüfusunun 
ı_ ._ r r an mı vt:r R - k 1 ·· d· l• ı ' ·· ._. d' ı • b 1 d 1 ·· d 9 48 · ' t ı.·ı ed ııet-eriJ 1 k • . u' muza l"l"<' cı ı :ı .a <"anı gorul- t-rın tarihinde Avam Kamara<r.n- urperme•ıe ır. tür.Ü tatbik edememi•ti. • u un u ar. yuz e • mı C!'IJO er . 

._.. e aan m~. as erı ve aı- _,_ d' ._ • y· · · l d "' B ·· h y - .ı U • f b Iik b ı· .:ı - y dl.ett tecrit d"lm" 1 mo:Ate ır. da l\li!ltcr Cbnrchill'ln §11 si.izlen ırmmcı asrın orta ann a me· Yunan ordusu. tam bir t kil•t _ıagun er unan -vatarKJaş't mumı sc er er a ınoe ıa-
'· Ya..e:' talumdi..~ " 0;.~ İ.n~iliı dip1orı;a~isi J.~ih\ ~ d vlct- söylı'diğlni aj:ınshır tebliğ etmişleı·- d~ni>:et b:'1 kadar sukut ~.ecek eş a 21 ıle 50 yaş arasında askerliğini mınistan, bir milyon 200 bin ki-

s~llıd;-;: • b vyaf•-! •erınln Eg<' d<'nızlı c dogru bır t:ızyilc ıli. c-r.IC'bus Robert Boothly'nin kendi mıydı 7 Nıhayet M. Muasolmı, bu ~urm~k .yoluna 19 1 l de girmiş- yapmnkln mükelleftir. Askeri hiz- fiyi ııililh altına alabilir. 
a:\ eç, er tara .... sa- · 1 f l J •• k .. it ı.. L_ • • R tır. \ cnızelos, Fran51z hükumeti- met, bütün sınıflarda f 8 aydır. 7ı·ya Tevfı•k L __ · le 1 l )npma al"lnı men ç n Vl' U7.nınnııclıl t.alcbi üzerine muvakkaten trşni m:ı· ıun a a.,.an -vmınaı, oma .., 

uarıç muvaaa asa nası ~ " ti ·d·- d 1 ti i ) ~ • . . ld -
L. ~ Y 1 dab' Bal nr .. n vcı ıgı ev c ere mıı:ıvcnnt ı;urılyrti knldırılmı§tıı·. nu mclıusuıı mpara~or ugunun varııı o ugu· • 

~~ 1•rın;ad ugods avya. 
1

• t • tanını tesbit etmek ü7.rre fıınliv t harc·kPti h:ıkkında ııı'ıldkat yapıl • nu iddia etmektec:IİI'. M. Hitler de Yunan • lfalyan 
.. asın a ayru v~ye e rrö t ektedir ll- r l 1 c r-· b..... k) f '1f ola kt • s crm · tır 'rı11 ı ı:ı: :ırın mak iizcrc bir parlunıcnto komitovo- ermen ıgın. u~u11 ır arın ev· h z.. • 

.. •k.t lavca 'I ı\, 1 reisi GC'ncral 11c C:ııuJlc M<'rke?i Af- no lcşkil edilecektir> Hadi c o ka· kiocfe olduğu nazariyesini çıkar· a!'ı.; 1 
"-el. bir f ekç e dug~sf avya tara- 'ı ikada dol:ışmakttwclı. nu t-ırafta dar beliğ '\'e ~· ka.,:.rtıcıdır ki mlfbr. Herhalde Roma medeni - (1 inci sahtr .. -ıerı devam) 
.,.._._ ar var ır • sveç, op- d' · <' llt'h k t · 1 F • • d C d • • d t 1 ı· ki f .... --..rı Üz • en ısın ı .l! e nıış o an ' l'allsı:ı tngili:ı demokrnsisl bununla ne ka., yetı e, ermen me enıyeh e 

1 
eme tc ak c·hmın..ıl,tad.:r. ı ,.il ·z. 

-~ .. erınb. de başkalar!nın KO· rr.üstcmlC'kcl rınin hnrp foallyetl.ri ... d·• ıftıh:ır etse haklıdır. llakkınıl:ı bugünkü garp medeniyetinin e - donanma~ınn, kuçük fakat foı.·d ... lı 
..... -; .,an ır ınemlekethr Halkı n1 tanzime ralıı:ıt • J k ..:•---- '--'-- imi)' 1 ___ _ıı_ El d ~ •:vni k'' •. • . . ~ ıgı zaııno uıııııa ·ta- fenıı zanlar veya rlvayf'tlcr dt.'vcr:ın 11\..-nu& aunuı er arANIKUl· ı <'n onanması ~ aı dıııı edecektir. 
~Lir .. 1 ultur, ~rk • ve dıJden dır .. Aynı . zuınanda, Dakaı· ı e· etti •ıni duynn lılr mebus tesrii ma- dır. Ba iki medeniyet acaba elele Yunan bahriyelilerinin hiyük Iı:ıs • 
'y!'i •&ek m!llettır. • • selesıle akım kıılmış ol. rı ikııa suniyctinin ref'ini ve h:ıkkında tah· vererek bugünkü IJarp medeniye- !etleri Londr:ıda pek zıyarl tnkdlı 

tldllftın; ve ham maddeıı gelllf vr:,:a ay~kl:ı ıdırma lıar<'k<'t.nc ~ırı- kJkat yapılmasını bizzat kendisi j ., tini ve onun mahsulü olan bütün olunmaktadır. 
' .\ an, ordu ve donan - kczı Afrıkad:ın garbc ve şimale doi•· tcnıiştir. mevzuatı, bütün esasah kökünden Atin:ı, 29 (A.A ) - Yunıın ı:c mi 
~ h!"'1panın ikinci derecede nı ycnidr:n tcşf>bhiis Ptmc i ihtim·ılf lıııriltt>ı-enln mc>-hur ihtili\ld Gc. kazımaya mı karar vermitlerdir? tP.hJif-i: Hucl'tıtta mu!>art:bdt-r Ji'vmıı 
~d ırer ku,,,,et imili bulan- v-.ırdır. Buna knr'}ı Gcıı ·rnl Wcy(":ıııd nC'rnli Cromwcll Landrndaki keyfi Evet, sİyasiyatta, ha.-pte insani ı~mcktcdlr. Yıınnn :-c:kcrfcri ıne\Zİ 

" Milli Müdaf ci:a 
Yugoslavya da 
endife baş.lada 

Vekilinin beyan.ah 

Türk ardası 
tetömöle doğru 

Uerliyer 

(Birinci aa1ıtfed'-11 deıxım) 
diin Slll.ıah Bclgradda yıldırım süra
tile yayılıııı tır. İtalyanlar tr.rafın -
dan Yunanlılara ~ apılnn taleple• in 

1 inki af iıııkinları ve bilhııs.<ıa Amıı-
1 vuUuktııki kıtaatın Yunanistan:ı gcc

mesi ve bu suretle Selaniği ve dola
yısilc Yugo ln\'yanın hayati yolları
nı tchd"t clnı l hnlk toplııntılarında 
ht>yC'canla münakaşa edilmektedir. '-İi an, taarnaa ağramıısı ilıı- da Şl':ıali A.frik:ıda. "lol.:ı;:ınaktn Vl' idareyi yıkark şe~re ınm:affeıcıı ~r-lve medeni mülahaza olmaz, yal- lcıini mohafozn e>diyorlar. 

~btd!r· mukabıl tcdbırler ittıl111~ etmı•\'C'd.r. dir•i ve mebusan mediııinln kapı,.ına nız 1ıayc ve hedef düşünülür, bu- Atına, 2.4} (A.A.) -Pntrn ~ kar-'t 1ıln Yu~odavya, Make- Fransız milstemkkele~Jni awıl.'. TJdı- ckiralık bina> levhasını nstııdıfö nu pclcala biliyoruz. Fakat bu şı İtalyanlnnn :rnrıtıFı Jı:wn hüm ı.u Milli f'!Te/ ile haklan 
Yunr.nistr.nııı milcadelc etmek ka-

rnıwı C'fkiinumumiye müttefikan 
tas\'ip etmektedir. ~-.:.~ Bulgari_stanm. _ve ~ rarnk. ~fr~kada Y<'ni bir <"e~l:o~ kur- :ı.'lmnıı hıılk kC'ndisini çok alkı~la1t1ış 

1 

ho~kimca usul bile, az çok t~hfi~ ıı~t-ieesincle erıı ltisfn!n ö1düğı.i ve ynz 'd ~ 
~ 'navutlugun •oz diktigı nıak ıçın aki olan bu tc c) )il IC' ·c niimayişlcr. zafrr lıtklurı, gece ŞC'n- . edilerek tatbik olunarcla. Şımdı kı~mJn de l nnılıınJrğı tc b't edilmiş- mü a, aa mecburiye· 
~ lekettir •. l:lunun İçin Yu - ilave ol.arak fn,,.ill.z B~~vc~i11 l'ıllswr lıklrri ~·apılm·~ ... Bu!'lar:ı aldanmı- 1 

bütün bu usuller ayak altına alın· 
1 
tir. tinde ka/,,sa.

1 
/Ju vazi- Bu aracfa unıunıi karargahı Üs-

ltaa [• .Ba~vekilı ahiren Osküp- Churchıll de 21 lıırlnelleşrın ıık,amı yan tecrübell General etrnfındakile-ımlf, gece yanlan ilinı harp edili- Se1aniğe ihraç yapı1madı Jegi geçmişteki misal- küpte bulurıan f:çiincil Yugoa}a\ OT· 

~ ~:.~ği bi: nutu~~~. bu roJ~a Fransız~arn .. hıtnbC'~J rndyoda. !,n .. ı!iz. re. gule~, ~u~ları ııöylemittir: cE- yor Ve henüz uykuda olan birçok • 1-:<mdrn, f)v ( A .. A.) - Retıtl'rln W•.. dusu ayl:ınl.ıııbcri hazırlanmış b11 -

Yugoslav ordusu haur 

~ u:ı hahnde bütun mılletm «!. ve F r!lruı:zca hır nutuk ı ,ıd et - nıin olabılırsınız ki idam sebpaıuna --umhr, yok yere parça)aıuyor. lahıyt>ttnr nıahfıl:erdt>n cwr&.dı~ııe /ert/en JaJıa. parlak 6ir luım1.ıktadır. En· çok alaka ile takip 
~il k~dar müdafaa edeceğini mışti. Mezkur nutukta A~_nu'"l'tının gi>türülSl:'ycllm, bu kalabalık <inha General Metabaa. kalyaa ül- göre Korfuya kar ı h!r dfı~ımrn hfi- sıırelle başanna/c kad- edil<'n nuntnka Ohri gö!ii sahiliı:de 
~tır. gerek Fransa ve gerek ınu<;lf'tnll'k<'- ~ok olurdu.> Cromwell, bu aözle.ri iiç timatomanun valübisliğ-. ve ıe- cumu yııpdtlıP;ı hnkkmrlıı hiçbir mıı· • __, I bulunnıı Ohri ve Struga şehirleıiııo 
~keti t~il eden ~ilca leri hnkkında neleı· yapın!, btcdl- asır evvel söylediği zaman belki h::ık· kileizf:ğine raiJ-n, bu münase - lümııt yoktur. İııcilfz kıtnlnrm•n Ke relınuedir, civar olan yerlcıdir. Bu şehirler 
' ~llrları arasında din, mez- f!lni izah c>ttikten sonrn d••mi tir ki: lıydı; fakat mczanndan başını k:ı!- betaiz" talepleri derhal rcddetmiı- faJonyoyıı, Seliinlğt, :rnhııt dii'.,"t'r Jl''l"· kil' Ankara - :Mılli Iüdafaa Vcı- f Drılçtan Sclaniğe giden tarihi fnyııı 
~· dil • .lriiltiir ve difiince ha - cSlzinll' ~u k:ı~ar açık ~o~~ıı~n~ - ~ırsın da rahatça bn~!tın: Bugünkfi tir. General Metaksas, Almanya- lcre. i~rnç edllmiş oldnklan doi;"?'U 1 ı Snf!et J\nkan Cumhuriyetin yolu üzerindedir. Bu dağlık mıntaka-
~•rı farklar vard Bö l d'ln dola~ 1 bt:nı mazur guı unuz. he- lngıllere o zamanki lngiltere değil - d!l tabail gönniq, çok kuvvetli değildn·. 17 ncf yıldönünıii miına elx.tile da kar ve yağmur ynğnıaktııdır. Ha-
f.;.:"' l>ir zamanda Y ırd d y ~ liıneleri ağızda çiğniyecek dcğfliz ... dir. - :ye tec:riibeli bir erkiın·L--tir. f- F1orina ve Kastorya ordumuz ve milli mudafaa hazır- vanm düzelmek ihtimali azdır. ~ t...ı .. · ugo av ev B ·· k"l - d '-' d b' .....-., b L d _...ı td" l 1d ""l.i :"9'0l eden amım-fann tam u muş u gu~ c P..u.1n e ı.zc ~~ı·- Bununla bernber Cromwcll'in !!iizü talyanlara muka'ftlllete brar • ~mv-a· ıman oeui ı 1 arımız hakkında şu beyanatta Endife hiMedili or 
t....:""ıii.ik_ h:ılinde bulanmal••mı dın:ı et~ntz _ııızım. d. ır. G<'ll'ıle.r.nızl dC' hoş değildir. vem. i--,.,. çetin •.. ba----Ltan ) mıanıııtandP.ld ~keıi Vllri~et buluııınu,,tur: y 
... ~ .. ü 1 1

• ._,___._. k ı ·ı- ııı-a- nn Yüksek nıcmurlar vaziyetin nem-~ ......._ t.ın-.::.--.. bt-,.f ı~r nı .. tem c"e.::---;-..,.ı znpt<>tm(' S· E misali Ge • 1 G cl" _ -ın L-1--- de~ Her. hnkl,nda Reuterin dinfomııtik ımı- - ı JndiC.f üzere o~d 
.,,... -~ ve ma cıı n son ncra am ın ...... --,,- -· ,. .... . • ., • umuz ce- ,k~ı ve mun, ı.-..ı<'l<'r 1· .... bı Yu ..... ~.la--"-.~' lllol.~ • • tetl~figı-·mizi sövlu-yorlar.· hona ı'n,nıı· . ' . 1 harrl · · l"hl t Lond h rek 1 h = """" ~ ,.v., • 

1.,. ~~ı ıle Devlet Sefı Prens 1. d.;_. . u· 1 i H"ı dıı·. Ilır muharebe kıız.ansaydı, ba-t ha de, Yunanlı komıularunızın rmın "a a ye tar ra m11 • sı a ,.c tcthizat baloınından, 
J.;,. ... hulllenıadi temas ve iaticıaı·e 1 m a_Yın~z. .~i]te 1"id~~ız ~t1çebrl 11 ven .t- tncı yapılması muhtemel olan bu a· uğrach!<lan bu feci tecavüzden fillerinden öğrt>ndiğine göre Fl&rhta! gerekse tnlim, terbiye yönünden :ı;:ının nzlyetl dolayıaile fimdiye ka-

"'e 1 -r- erızmın o mes ır n r nı ı .. tın .,._•to b .__ d edil • tck.ıı:mu·ıe d..r.nı hızla ı'Jeı·lem-'·- dar büyük bir ihtiyat gôf!terırıclı:tt-7-unınaktadırlar. b' k to _. 'i . ~ danı, bugün, muharebfonin lıaybeılil· dolaya en ziyade miiteeuir olan ve ''""' ryıt omı:mr ıman ını~ • :" ..,.. .,.. sckr de vahim endişeler hiı!Mdildıö Afi ır arış pragını stcnııy.ıı m:. .. biz Türkleri tir. Fakat dün alrşaına kadar, hudut tedıı·. Son aylar zarfında yedek 
alı.arrem F eqzi Milletlerin muhabbet ve hürmetini mt>~l rüzunden Chazeron şatosonıla z. boY11nca "alnız htı·kaç tonıou dÜl>Jlosu ~ subaylarııı ve •ı·lenn· •-ı•- "e nıııhııkkaktlr. Bilhassa bu eaclitele~ 

.... · ' ~ . . mevkuf olarak muhakemesini ve a· MilııTer de.letlerinin plinlan ~ '"' " ....... • Huıidye Nezaretinlıı Mibver devkt-._ ........... TOGA Y kaza] ndmak yev,ü,atne lenkıelıimlzdır.toFrıun- kıbı•tiııi bekliyor. Hareketlere drğfl,' şimclilik. Balkanların ıarkanda ve olmQftur. Rlrkll( ileri Yunan kara· terbiye için silih altına çağml-
p; ................................. sız ar ;ın n1 s cm c c mpnrıı r u - . • • ..ı._..J _ I . 1 __ k k?lu ~ri eetilnılş, (akat bu Jr:ırakol-1 mış olmaları lıa tekamülde wu-_ erine karşı Uı~ıdıi:'l hisleri tamaıuila 
'-9ı....,:- _ la b 1 1 F d ·1,: netıcl!lcrn bakarak biiküm verıldigi pı._ esas ı Rrette yenqane , .,1ylaşmıyan askeri mahfillerde du _ 
~a le.arşı Ş•rllarını gunı ed ul un:ıhi~ nr - vhe .~ansa ıı ı ·:ı· de az değildir. bir taraftan Karadenize hakim ol- 1ar ileri müdafaa hatlanna dünmfiş. lıim bir imfi olmu;ıtur. Tarihi Te ulmaktadır. 

1. _ met en er ç şup esü uımnn zn • -L ...ı~ taraftan AkdenDd lerdlr. Bu hatlardan ba~ka Yunan- ırlü kahramanlığı miısellem olan 
~letnı.si için man fayd:ılı. ~ir 1ıurettl! harek~ fır- Eakl Onla ~-a--larıacl- f i:":;e;r.bi., üs daha tutmak oldu~ lılar sahilden itibaren iki mficlafaa ordumuz \•atan budutlnnnı, milli 

satını bulabılırler.. . Y~asın Frnn- Emeklı General ia ~ ........ hu ha mıntaltası hazırlamJ.,lardır. Bo mı~ şeref ve hakl:ırı müdaüıa medıD- f r u ..... ,,.,,.y,· sa, ya~sın ~:ıha mira:ıannı anyan. .... lh s A b. ı-ekete ~inin d"~ bir ıe: takalardan bir tanesi Targadan Ya:ı- rtyetlnde kalırs:ı bugünkü yiik -
1111...ı ve eu ıyl guııleı·e dogı·u yfirüyen R 1 98ft 8 19 bebi de, M....cla arbk ~ngilizlere yaya gitme.kte ve or:ıdan da Kastor- sek kunıaoaa beyetiJe, fedakar 1 

h.,. .... I .. ,,,.., karp muYaffak olaauyac:aklanna ya ve Florina)·a mamnktadır. Daha suba)·larilc ve dilaver erlerile but 
tQ..: ..... ,.. •w. Mu··sabakamızı kaz~nan ltanaat getirerek, lngililzeri Yunan gt"rİde olan ikind müdafaa mıntata- vazifeyi gcçmiştekf misallerden ı 

.,ı. ---1---d t -ı.ı ___ _. sı Konndan Edesay:ı gitmektedir. daha parlıık bir surette b••--ı· tı..~·ıı, 29 (A.A.) - Reuter: ııuwnn a v~. Opl'-.-n.oaa oya- -...- • ı 
,-~r hlidiseslnt müte"kıp vapı _ k 

1 
ı• • lama.k olabılir. Fakat bu oyala. Romadaki Yunan elçisi ak k\Jdret!ndf' o1dağuna vatan- f 

'

'11bf .. " t --L•-- Maaırdaki •--=•!- dö ü o nşlanm emin olabilirler. 

Sltı f .. rı.e lçtfmaında LavaJ, Fı·an- o uyucu arımızın ıs esı ~., • &USUi& kuv°!'et- D y r R~ ~----------
••&1lt ·ı" lerine ep uhk bar halel ıelmiye Atina, 29 (A.A.) - D.X.B. : .,.. 

iL.: ttın· ~reye ı .nı harbetmcsiııi ~· . ekili . - madakl Yunan elçisinin hareket em- luııı lıitnıerlndcn sonra büyüyecek 

'

:"1111 l lftı. Lava! HiUerle l\fusso- - -- cegını herku P takdır eder. .: 12 _ ... .a..~ı· ttaı Jru 
.-._"•rıd ' -----L:L 'ta.!• ..... '---•• t.-1--•·ta rl almış oldnğu öğrennmiştir. ...r. -•uaa yan vvetJeTj, Ilı a yapıt.n Brenncr ıııüli'ı- 'LJ d• l • • • "10 •1. • •t • J • •ba ,_._..., ıı ua....- _,~·uua& b"lba&aa de hall) '-"-) t 

' ... llıtlteakıp de bu tckllfı'nı t.ek- rıe ıye erınızı ıı l"lRCl eşrınuen ıtı ren olan bu itlerin sona ne 0 t--L-·1 Yunan Kralının lngiliz ' n 1 nr, Dil en ngiliz 
""1'1'4 ---s.. bahriyesi F..ı,~i Yunan adalarım. ı.._•1'8, tir. idarehanemizden alınız herkes merakla soruyor. Bunu Kra' na ee.-abı girQikten sonra daha &iyade tecrlt 

~ ~ııın şinıallnde bir lim:ındll ke.tirmek ,ÜÇ olmakla beraber, At~na, 29 ('\.A.). -~Elen Kralı etlilmiş vaziyete düşmektedir~ 
~ inekte olan Jean Duk zııh- · - 2 - h~r nereye varırsa varsm, her va· lır!ncı Gcorges, Tngı1ız Kı·ah Altıncı Kral J . ba 
~ I>akar<la bulunıın Riclıclieu llit IÖylediğimiz üzere, harbi bu Georgcs'n, göndermiş olduğu m~aja OrJ fku•a11danlıf1 
~ .._"e 80 denizaltı da dahil ol- Bnrto Eskivi, Pangaltı ll~ıııutı uıplnr Hamnmı arkıısı l>. Rdk ŞJşU ~dar dafıtınak. arada birçolc bi- cevobm,. gönderdiği telgrafta Krala ele aldı 
~ __,... daha bazı harp cemileri Bardiz ap.ıırtuwuı 97, Gülşah, U:ckil· Palas 10, Mehmet Paker Munlliın canah canlann daha yanmasma ve fngı1ız yardım teminatmdan do- Atina, 29 (A.A.) - Kral Jorj, oı· 

Yüksek memurlar, Yugoslavyanın 

>ıUha!!:ııuatı pyıını teessüf g~rclüid· 
ıoi ve harbin Balkanlara sirayet et
ıK>Sinfn ön.Une geçmek fizere. muta
Yassıt vazifesi gönniye Amade oldır

•unu beyan ediyorlar. YaııroslllYya 
v:uiyeti diliatle takip etmekte 'it 

'ıitarafhiına riayet edileceğini imit 
tmektedir. 

Belrnttald Eiıh11b Pre .. 
Pa•l"Je rörilttl 

Bclgrad, 29 (A.A.) - Renter: 
1)i kaynaklarda• öireniWliine p 

n-, Türkiyeıbt Delgrad Biiyük Elçl
ın. y:muıda Yugoelavya Baıveklli ~ 
Harbiye Nazın olduiu halde Belevıul 
v:ıkınında Dedinje &&rayına giderek 
Prens Paul - tarafından kabul edil· 
nıiştir. 

Din sabah YU80l!lav Hal'iclye Na
Y.:111 Yuıuın Elçisini kabul etıni;ı .q ~tı.r':e .kareı kullanümalc üzere dar, Toptaşı Gülbakkal sokıık 10, Naci cad. 83, Ortaköy, Sü~.~yya Öz_I~ :yermekle, ber~ber-, yine ~ layı tcşddcür etmi! ve de.m~şt~r ki: dunun, donanmanın ve hava kuv-.:et 

~'tı enızc açılabilecek bir hale 'Myazi Atacan, ı,.ıkl~r rnah:ıllesl, candan Yenikapı Ortaokul 713, Mu· ~cıalann ~ ulleri ve ~illeri . cSonumı ıa:dar )-anyana. yuru~·«.-e- lerfnfn başkumandaıılı!;"lnı ele alrııı,. 
-~ltı · Suriycdeki müstemleke Ki~er sok.alı: 23, Eskişehır, Etcnı amıner Banş, Ağırceza ı·eisi kııı.ı Af- ıcın husranla bıtmemek kabıl de- ğız. Allahın ınayetlle mUJı kuvvetle- tır. ---~"'!""!"---.-. .... -~"'!!!!!!~ 
~ :PilisUne taaı·ruı edecekler, Ake!, İstanbul BclC'diy •. i, Plycı: Lo- yem, Aliettin Akarı;ay, Snnyer A -ığildir. rimiz rnülct'aviıln hareketini yok e-- Mussolini i'e Hitler aruanda Yanaııiıtanın cesareti 

gorilşmüştilr. 

~ !frUcada batonan 60.000 ti cad. İbrahim Zati _apartım~?ı. Ş:ı- kurçeşnıe cad. 1-06, Salih Tatlulil, TASVfRt EFKAR dccektlr. Gütl.ü1tle1: rağm~ hak ve ihtilaf mı? Lolldı·a, 29 (A.A.) _ KuvveUi .,. 
~~ 1ı skerı de İtalyan kıtalıuile duman Batu. Kııdıkoy R:ııııın}lıışa Esklşchirda Tabaklar cııd. 15 numa- • adalet devrim yeniden tesis e>yllye- Hillcrle l\fussoliDi uaaıada dün, iyice siliiblannuş de\'letler tek bir 
~~~tbı lı~ırz. veyn Afrikada mfit- mahallesi Halit atta sokak, Mıırn:bey ralı dükkan, Necibe İııanoş, Sultan- Bulgarıstanda c~iz. Yaşasın fng?tere, yaşasın Flornnsada yapılan •Alikattan ö~le kurşun atmadan tc.lim oldukları bal-
~~ "recdıf:r fislcri~c karş~ hn:e- apartıman 38/2. E.tem Er~oy, Zor.· tepe .susuz bağ 14, Üskü.!m·. Rönend • Kral Altıncı. Gcorges.> • • nnlıışılır gıbi olayor ki, Y1111anilltana de l\Iihverin tahakkümilno mukave-
~~ :!'tı. .Lavalın tcklıfienne guldalc Snhil .. Sıhhıye mcrkd m~- ~lskı~ıııbeı· sokak « Kadıköy Yo- ledbırler ltalya bır çıkmua gırıyor kuşı MusaoUnl kendi teıebbüsDe ha- met ccle>n Yunaıılstanın cesıııett 
~ iltt le Amll'ı:I Darlıın tarafın- hafızı, Lütfi Ozsaygılı, Edirne lnhı-1 guı-tçu, Mığırdi(., bakkal I.ülelıurgAr, (Biriıtet -.Jti/.UX d ) J,oııdra, 29 (A.A.) - Reuter: ı·etct etmiştir. Bunun cfa sebebi belki c.Mih\erin son lıal'ckcti> hakkında 
~:1-tn•iıı er~ nıuıaheret edilıni1->e de snrlar b:ı:, müdüriyel: muhafaza m~-1 N«>etti Kansu, Türkiye Bilyük Millet şusunun müşkül vnziyetinden 

6=
8

• ftalyan • Yunnn mulıasnmatilc a· Abrıunynıım Vichy hükumetı1e yap- miitall'alar scrdedC!TI İngı1iz matbG-
~t \r~ta rıyneett altıııdakl kabine murlu~u, Aziz İltlin, l\Iaçka ş:ılr Na· Mccllsl muhasebe menıuı: nıuavıııi c- da etmek fikrinde dcğild' J..' k· t. Hikndnr olarnk, şarki Akdcnlzd•ki tıft nriialı:~le f talyanın bir ta- atmın ~e aldığı bir meTZU olmn,
tııa'. ~llu 

1
•d. tnı:afınclan ı·cddcdilmiş- zım 5o;ı.:ak 34, Abdulln.ı Şekerci, <_;a- lile, İbrahim Özkirıız, İktıs!lt Fnkül_I Bulgıırlar Egede bir m:ıh:r. elci~ :t. vaziyet hakkınıfa T.<ındrada tebarflr rafıı brralrllmış olmasıdır. Bu sefer tur. 

~l'1"rel~r~nnc Fr&Dsm - Alnıan lata Malım udiye enci. 103, Hnsan t<'sl son sını~. talebesi, Kays<'ri, Alı- mck hususundaki istekler( üzc~ııde cttirilqlğolnc göre İ ngi}iz donannııuıı· ele yine toplantıya iştirak itin en Gazetelu müttchidelt Yunanistan 
~-- ~1 ' Fı·nmanın h:ırbc ıı!- Uyan, Fatih Çırçır cııd. !J, Mustafa met Gör,en, Odcmiş Top. Tb. 9. ba-f son hadiselerin nasıl bi tcsl nın vaı.lfelerlnden biı· tanesi İtalya muu yolu )apnmk llitlcrc düşmüş- dava..<;1nın İngiltcr<'nin davasile bir 
ıı:e ~lc;:;ı ınesclcsi haı;ç olrr:ıık Dunı:ın, Bölge s.:ınal okulu 3G7, İzmir taryada ~üseyin oğlu, Nuray Şnhin, cağını merak cdlyorla/ Had~~ı:~~~ ilo harp şahned araı<ındaki dC'niz tür. Ancak, mihverin iki ortak dt!V· olduğunu beyan etmekte ve ln1:1m 
•~....__llı.. haşlamıstır. :Fakat do- Rü~nü Fırnt, Üsküdar Hakimiy·eti Ayvalık ıııblsnrlar eksperi kızı Ali ııldıır- ce S f • h münakalitmı hırpalamak olacuktıı. Jeti :ırasında çatlak balunduğaann Akdc>niz filo~unun bo ihtıUlfta bir \ti ·• ~·h ·'-l . . • ııo• reyan o yanın resnıı ma • . t 1 ı . -'· tııi 1 

Yer ..., .. etleı ı c.nr1ne Milliye caddesi 94 kasap, 7.eki Yıl - Rıza J\ı np Ferdı cad. 436 sokıık :?!I, filleri nele hayret u •a d tı Ç" Bu vulfenin elaenuni)etı, tu ynııın göziiknıcslnc meydan nrllnıiyec:cği 
1 

rol oymJ11nğını t~ilz eltir&o:d• 
llıeseJ · bu - k 1 • j !b h' 1 i l n ırmı§ r. un ~d..x. b- "k "ht" beldeni bil 1 ... , de bır esı muza ere.erın mnzcan, Sa•Antya tramvny cad. 352 znılr, . ra ıın ~ tıntaş, şlctnıc ıııu kü Yunanist:ının İtalyan mutaleba- ArnaYOthıia yı,. •&• uyu ı ıyat le · ir. clir er. 

~.~ 
0

~m~qtı~ be~er E~ ~~ P~~ ~-h~~~~Tu~~~W~l~~am~~~~~h~te~~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ ~l"eııı ın Fransa ya teklifhri meni, Tuba Barbaros, Sultıınalınıet rahin.1 K':.11~~ ~ e<rtt. beı·bcrl l<'nmJyorilu. Hıidıseleri11 Türkiyedc ŞEKER BA YRAl\llNDA NEFiS BfR T0RK FİLMİ GÖRECEKSİNİZ. 
b' cı_lıa >.ı:ııan tekli1'1erinin Frnır"a A~ırlca11 Şadırvan soknk 1, Fazlı l\lersın, Guz.ıdc Pnyaslı, Beşiktaş Se-ıyapac'ağı akisler alika ile beklenınck- , 
~1- i' lclth olduğu ltikinhr. Bu Goren, Samat:,·ıı, Sancaktar T»beıd~ı· ;encebey yo~uşu, .. l\lazhnrpaşa Pıolcnlc tedlr. Dulgaristanlu Yunanistan nra- A K A s y A p A L A s 
~e tarıııanıo muvafakatini is sokak 13, f ı;mıı ıl Köks,•lan Açıkı,oz 14, Fııhrünnısa Kıray, Taş TckııeJ.., sındu telefon muhabereleri bu sabah 
lı.. ... 'l'U:~1~an Almanyanın, İtalya- matbaası karşısı .. yazı_cı J~fz.m clile so~ıık 2/25 ev Ver~, G~lscr:ıı, nııı~t ııant ycdiılenberi kesilmiştir. Bunun 
~kı t. • J<:orııika ve Snvoie hak- Kastamonu, Rcbıı Hııtcnıı, B~yler • ı l\f ürsclpaşa cad. Hl<>, Suheyla ŞenguJ içln Yunan • Arn:ıvut hududundaki 
~.ttııı ~leıini bir ke~ daha tet- \leyi Yağcı apartımıın 3, S11vil Ak- Futlh Hüsambcy nıahnllc!i, Sırımcı- muharebelere dair pek az hııbcr ah· 
\'· ;;nı İltenıiş olmnsı muhte- güleş, Akaretler Spor l'ad. !l5 Beşi},.! lnr sokn,k 13, Nurullah YnYcr, Rıza- mıbilmcktedir. 

Dayanılmaz clcrcccdı:ı komik sahnelerle dolu HARİKULADE Komedi. Baıı rollerde : 

~ tlit.ıOri 0 ransa mVliikutı emasın· taş, NC'caU Alp, Çocuk Saıayı cad. paşa nrsnsı doktor Sııni Yaver oğlu ~~~--~""!.~-..... ~--.... -
~ ~ ltaI:rayı ;yeni bir Avru- Temuçin sokak 6. Aııka1·n, Ali oğlu Kadıköy, Cııvit Arık:ın, ~mn Ayd•n Emen sokak 12, Hikmet Dinçe}, Fc~-

,,Ulhllr-uldllğu ve İn("llLere ıe- Kamran, Kur muhasebe nıeımıru, E- bnnkası, Aydın, Yııvuz Kcy, Muhtar z\paşa cad. 88, Fatih, Sedat Gürel, SAİT _ PERİHAN ·- NECDET _ KARAKAŞ _ ELEF':'ERİYA _REFİK_ KADRİ 
'-kJi iilt.inuıtomu> ka ... ısındn dime. Turan Oyman, Ccrrahp:ışa l\folla sokak 9, Şerif Tnıgay, Talim- Ecşı1ctaş Ortabahçe Gitrel apartı - y k iP. E SA AY s· 1 d 

Hazım - Vasfı - Cahide 
ıla rde Fran nya karşı mü- Kıısapbaşı sokak 23, Reyhıın Okuran hane Abdülhak Jlaınlt cad. Gürsoy mnn 11, Nt>Sip Tanış, Şirketihnyrlye arıı a ~anr. K ve R ınema ann a 

~l'&llıaak llsımcoldJthıc Beşiktaş Ayasağa ead. Akınaz ÇCŞ· apt. 2, Hayriye, Devlet Dcmil")'olla ı evrak mcmorn, Mevce Demirbaf, A- ., 

·,,,.._-·-. Glma11 lbtimnldeD \l· nıe sokak 48, Nazml.)"e Aydınoflu, 9 unca İşletme mildürti elile Anka- tikaJipap Zlnelrlilta;yu Lodos aolrak 7 BU r1LM BAY.U-ı•D'• ,_-;•IRDE EL 
Uııkllll'UJ DıM •• mahalleai A ·re, Münir Uslan, N' bltı Raeı ~JiL •• :~~--~;~=.:~~~ ..... =-~--=·=-=-~~~."911~~=~~;.~~=~=~~ı=====ı~-~ı._j 



DiinkU geçit resminden intıbalar • 

~ 

Yarının deniz subagları dünkü ıeçil resmiflde Ağır toplarınıızdan biri Dünkü geçit resminde yedelc subay okulu 

t • • • • • • o • • • • • t • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • ıı • • ı • • ı • • • • ı o ı ı ı e ı • • ı ı • ı 1 • , 1 1 0 , 0 0 0 • ı ı ı ı ı r ' = • • ı # :~ t: t ı ı ı • ı ı ı ı • ı o ı • ı ı ı ı ı • e • e ı • • • • n ı ı e ı ı n ı ı 1 ~ 
·s ··~ -··. " . ; -.. R . . . :: . :-:._ p ·. '. ·o - ·.~ .. 

... .. " . . . 

Bugün G.Saray F.Bahçe 
ile karşılaşıyor 

l~MO ,-- Dilayanıa meıhur :ekerclal -.,ır. 

30·8Mncit.,dn Co•ı•mbo A L i M U ff J D D • İ N 1 v A K 1 T J N A K 1 T T 1 R ! 1 
1 

ı a~!~~ :.;;s~~~:.k;c ~:~e~~~g~:~ı H A C 1 B E K 1 R ~.~~;:!~o~~.b:.~~:~~:· ;::.~~~ ~::~~~,:!:r:ı 
1 (Pi.), 8.15 Ajnns haberleri, 8.30 l\lü· 15 kuruş mukabilinde 15 dakika gihi kısa bir .ı~· 

7.lk ı>ıogı.ımının devıımı (f'l.l, s.5oj manda zengin ve iştihah hiı- sofra lıaznlıyahilirstnfıts 
Bt v.L:ıı f eı erl ..ıhc;e stadında j bu maç 2 - 1 Bevoğlusporun ga- E,• kadını Yemek listesi, 9.00 l\fu - .Meı kezi: llahçekııpı, Şulıelcrı: Beyoğlu, Kaı akoy, l\adıkö>·· Maruf ve meşhur lokantalarımızda dahi bu det ece ne ı 

Ga'., .sar y ıl h n<"ı b.ı.lıç<" Lrrııı- lıbiyclıle ııcıicclendi. ilk devre zık; Hulk hnvııları, O mını Pehlıvun. ' b h b 
cı h.:tbol mkıınl.ırı arasınd. Va - Beşıktcışın. R .. yoğluspor k.Je!'<İll~ ln·bc>hılu Rurı Recep ve ıırka<la.şlıırı. Bayram günleri açık.fır ir çorbayı er zaman ulamazsınız. 
tan rftfikinıızrıı ko)duğu biı kupa ,;aplığı ı.kınlaı tehlikeli oımıı,lcla 9

.:W hoııu;nıu: l\lnliJ•(l \'cktilcli udı- İİll••••i-liııl•••lıİıaiiİlıı•••••••lliİİill•t1-••••ııl 
u:ıerıne hususi bıı maç yapılacak- b.ıabeı, Sdnlı for Galibin bozuk nal Ncşrrlptı 'Mu<Cliirtih liamctdi Ö;.ıhı· ı 
tır 1 ovunıı, takımının netice almasına n• taı 11 ınt :ın: unı ııt t)' m:'.. l)'e- -

Lf k 1 • r b ' d f 1 a . 1 1 ~ın1n uınunıı k.ırnkterl, 9.50 l\Iuzık: 
hı snııt kullanmak lstıycnlerlu 

r- 1 u:ıı e ıınt·sıııın nra\ü gır- ırçoK e a nr rnunı o muştur. 1• k (Pi) lO 
20 

I' 
n r il hn ik t .mı da 0~

0

ur es- 1 Be} o "lu porlular bütün akınl11rı-' ' 11
" ' ı>ıo~ı'llm · ' .' 'onuş-

d 1 d 1 m:ı: llluımf Vekillctl adıııa l\lli te-na ınd.ı O) u,ıçu dt·gi,tirebilece - nı orta an yapıyor ar ve a ıcı f 

nnzıırı dikkııtlne 

ARLONı ğindcn hu iki kıymetli tnkınıımız bir oyuncu olan Hakkı ııiyah be- şar h~an Sungu tnıarınılıın, Cüm
bize her dem taze ve canlı bir yaz klübii, yaptığı ' ataklarla huriyct d<'v~indc nıaaı lf, 10.40 Mü-
maç çıkaracaklar ve casap ger - mü'\kiıl VDZİ\ ete okuyordu. Ni - zık: Rumclı ve peh!İ\•an huvnları, o 
ı(nliğinin~ bliyiık rol oynadığı di- lıa)et dcvrenırı 42 inci dakikasın- 7,urıı.l('I ibrnhıın \'{' nrkndaşlnrı. 194 senesinin 

1 d 1 b h J r· k b" f d 1 ı 0-0 Konuşma: Nafıa V<'kıill'tl u<lı-.!_ı r O)unar d d "u gi i, ırçın .ı "'aı,.a.>, \a·ın ır mesa e en K d cıkek kol ve cep santlcrlnln 
m d..ırından hırını dcgwıl, hakiki pla'!e b;r \uruşln Beyoğlusporun nıı Su İşleıi Reis muavini Yuksck 

8 
m, 

k 1 ık 1 b. · h f Miıhrndh Nfımık Kıpcr tarafından: son modelleri gelmiştir. Saat ıılmn· de· ul rıni ~ı.istercce oyun ar mı ı · go unü nıtı ve ırincı a taym 
0 n) caklardıı. Bu bakımdan, bu netice lie bitti. C!lmhuriyet nafin'!tnlll on yedi yıllık dan evvel çok zengin olan 

1k d b • başarıları, 11.20 Müzik: Saz cscılc· 'ti mlzi .. o-rünil b • ,•ın .ü maçın r,iizel ve o nisbı-ı- inci evrt>, oyun ırnz sert çeşı eıı · "' z. 
le f> • canlı olacağını tahmin et- Lt>reyan etli. Bu şekil, her iki ta· ri, şaıkı \'C türküler, 12.00 Konu~-

._ l ma: Tıiı'k Hava J{uı umu adına Ku-ı ıel.te,.iz. ı;.ınıı da şuursuz ,ir oyuna ııevket-
f ı-ıı •rbzıhçe bu :ün, Cihat ve ti Bilhas:ı.ı Be<şikıaş müdafaası rum flaşkunı Eı·zunııu Mebusu Şuk-

:\1elıhı •ıı, Calatrısafny ise O.:mrnn ert •Jyn.ırnııkln .kendi oyununu ıG J\oçnk tnrnfındnu: Cüıııhuıırct 
'c \d nand.:ın mahrum bir sd.ıı- bozuyor, buna mukabil Beyoğlu· de vı inıfo Kurumun yaptı~ı işler ve 
d s hd) n çıkacnklardır. Buguı kü sporlular, ş<1rjlara maru·~ kalma- halkımızın Kuruma kaı-şı goı1ll'ı·clıği 

k ki . \ uks<'k alakn, 12.20 l\IOzik: Hadyo ) ınm •dn bu sumimi maçın t.1h- ma · için aya · nrında top tutma-
~swing> kuarteti (1. ÖzgOr ve Atl'ş mıı ııc. en bah'letmck ıstemi}' o ruz dıl l.ırından, d ha güzel oynuvor-

' 1 ı 12 ı k k d h B eklcıi), 12.tıO Mcmll'kl't saat n. (. u .u yukarıda da söylediğımız aTC ı. İncı c a ·i ·a u o.kem, . h L-
1 

• 
1
., 

06 
•tü I 

1 ,_ . . . . . d B 1 y ı VP llJnns nu.:ı rı, '" > '' • bı hnchıki takım arın esas ~a- on se,,.ı.r. pas çızgııoı 1Ç,erısın e r- ı k 
1
• k 1 il k"l-" 

·ı 1 ııı : \.D1ısı n~ ı Vl' t r .ı .,,. ve •\o 
.';.1t>ıı her ne pahusına olurs.ı ol· ) og uııpor u ~lak kıya yapılan fa-, h I 

1
., 

20 
y• İkt 

1 f 1 1 d- H · k yun ava nrı, .1. \Onu ma: · ı· 
un maçı kazanmak değı , tara - \ u e pena tı ver ı. rı tonun çe ·- \' 

1 
.. 
1 

tl d S • T ti 'k 
1 d k b • d w • L ) • k "k • r l\St C (H e 8 Jnll anayı e ,ı ı u arını tatmin e ece ır tarz a tıgı ..:uvv<•t ı sul, ıa ımına ı ·ıncı JI . Rcl . Sü A 

1 1 
ta 

1.. k d ] V 2 O eyctı sı ıe~yn y< t'm r ra-
oy un oynamaktır. 8u vesile ile go u dP azaıı ır< ı azıyel • f d c- ·h . l d · d fkt t • 1 . . . m nn: um m ıyc en ın c ı a 
hN ıkı takımdan d.ı güzel oyunlar o unca. Bt"şıktnş kendını toparla- \' kal ti 1., 40 l\I" ·k· R .. . 1 d • J ı 1 B vl r. ıı e , ,,, uzı • aıı} o sa on Lt:"kler ve sansın değil, oyunun ı ve ı:;uze pas ar a eyog uspor , 

1 
. "" . A k 

1 k 1 · · hd'd b 1 d B k oı·kı>stl'Bsı (\ ıyo onıst .~ccıp ş ın ııcticc u.ı:crinde müessir o masını a e!!!ını ıe ı e aş a ı. u a ·ın- . . • . 
1 L. · d LJ kk k' .. ıdnı'€'slıııle), ]4.40 Konuşma: Tıcnıet 

menni ederiz. arın ırın e n.n ·ı, on se ·12 u· , kal . 1 1 
1
,. 11 · d k •w· k b' .. 1 \l' aetı ncına ~ ıcnret rnıım 

Adnan F enerbahçeye girdi zerın en çc tıgı 81 ·ı ır şut e ta- l\iuclüıii Cnhlt Znmangil tnmfındnn: 
kımınrrı yıog5ne golünü nttı. Oyu-

Caltltnqara))n b}metli oyuncu- Avrupa hnıbl şnı·tları l~iııılc Ticaret 
nun hundan soıırald kısmında hü-

n don ,J h k .\dntın, klübün- Vekületinin meı;eleleri, 15.00 Müzik: 
dt 1 ' rıl ırak r ( nerbnhçeye inti- cumlar bir netice vermeden maç. Meşhur film V(' operet şnrkıları (Pi.) 
Slp etı.11 lır. Ad ıan11 Fenerbah- 2 • 1 Beyoğlwıporun galibiyeti ile 1630 Konuşmn: Zirnnt Vckületi a-
ç b.!k h,\I .ndu Vl!f olmasile sarı nihayetlendi. dınn Vekillet mütehassıs mli ııvirle-
l • 1 k '- 1· b' Takımlar: . 1 R h l o··k t f 1 Cfim a 'eri tn :ım, ço • t:.uvvet ı ır B 'kt H'k t y E rını en ıı m e nr11 ını un: ı · 
h le el c l,.t1 • Cfl •f: 1 ·me ; avuz, n- huriyet devrinde ı:iraat hnrcketıeri, 

1 ver; Osman, Halil, Rıfat; Şakir, 15.50 "Milzik: Çigan Romansları 
B:>duri tnlnmdan ayrılıyor H kk C ı· Ş f ş··1: .. 

a · ·ı, a IJ>• ere • UKru. (Pl.), 16.00 Konuşma: ımınnknliıt 
\ k ılık 'a7:f ını ifa etmek Bcyoğluspor: K idias; Hristo, Vckiileti ndınu Taılfe "'°° Ticaret 

iı7er Boduri Erzuruma gidece- Civelek, Ciçoviç, Mnruli, Can baz·, k 
Daiı-csi Reisi Dr. Riiçhım A ıncı ta-

~ın ~en t kınıınd.ıkı > <"I inı boşka lstavı o, Culafi, Hakkı, Çaços, uıfındnıı: Cümhuriycttc milnnknliıt 
bır rkad.ı ına terkedeı.;ektir. Bu Tabn. ııiPtemimlz, lG.20 l\l!lzik: Hııvniyen 
>'u <f, '1 Cnl.ıt.ı arn}' takımı zayıf Hakem: Şazi Tezcan. dnn,.lnr (Pi.),· JG.30 Smıt 18.00 <le 
hir h;ılt- ı·t lelf·ktir. DUnkü boka maçla.rı tekuır nefri~atn bnelııın:ık rızeıc ı.a
Kayseride Eskişehir Demiupor 1 

' . • Kndıkoy Hnlkr>vl tarafından tertıp pıınış. 
takımı galıp KCldı 1 

. • ~ • . rdllcn boks nıüsnlıakaları don nkı,am lS.OO Pro~ı nm H: 111emlekrt. 11nnt 
K.ıp;crı ( Hususı) - :Schrırnı- Kııdıki.ıJ, Su rey~ a 11inC'll1ası ııalomın· 18.03 J\tuzık: Dan müziği 

Bas, Diş, Nezle, Grip, Romatiıma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı 

derhal keser. 
İcabında günde üç kaşe alına bihr. Taklitlcrin<len sakınınız. 

Her yerde pullu kutu l:ın ısrurla isteyrn12 .. 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüş yüz kuruşlukların tedavül

den kaldırllması hakkında ilin 
Gümıiş yüz kuruşlukların yel'iııe gümüş bir liralıklar darp ve plya

ııaya kafi miktarda ~ıknrılmış olduğ\lndaıı gümüş yüz kuıuşluklnrın 31 
iklncikiinun 1941 tarihinden sonrn tedavülden kaldırılmıısı lçararlııştırıl. 
ınıştır. 

Gümüş yüz kuruşluklar l Şubat 1941 tarihiııdeıı itibaren artık teda. 
vnl etmiyecck ,.e ancak yalnız Mnl sııııılıklnı ile Cümhuı iyet ":\lerkcz 
Bankaııı ~ube]eı ince kır hul cdılt•bileccktir.. Elinde gümüş yüz kuruşluk 
bulunanla1 ın bun lan Mol s:ındıklarıle unıhııı İ\ C't llleı kez Rank:ıo:;ı şu. 
bclcıine tebdil l'ttirıııelerl ilan olunul'. {7025 - 10216) 

Gümrük Muhafaza Genel K. lstanbul Lv. 
ze iki m lÇ yapmak ü:.ı:ere •·elen da ~npılını~ıır. aynu, Gilnlr•lk ve 
r _, h [) b (Pi.), 18.20 Konııı::ma: .. 
ı::.ııı..i· .. ır cmirspor, irinci 'fUI - Çok lı<'~ e('nnlı geçen bu nuıçlnı dıı t h 1 • \' k ·ı t' ı Ekonomik (\ · .. .. s·· d n ı~al nı E.' 1\ e 1 ne lllR C ikincıteşı in !) IO çaı Şll!llb.ı gun ı;nnt 11 de knpalı z:ıı1'Ja 5000 lira çını <unı;:ırtesı gunu umer sta ın- n<>nğıd.ıki neticeler alınmıştır· t 1 .. 1 ~d'l-" C l"d t I' b 0 og·ıu 

Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

d h w I l • şer :• u t hı e a " ııır aı ~ muh11mnıen bedelle (i00 battnnİ\'c alınnrnktıl'. İlk teıninnt 375 llrndıı·. 
a a\nnın yagmur u o nıasına Hu)nti Neııiıni sayı hesnblle Uıılıt f d G ı · · d ıtiik 

lliıyük yardım ve faydıı ı lişlk.ıı· olıııı ı;orlıa.ık ı·b l' 
komprlmcleılrn'ı:r.ln senl'lcrec ııtfn C'l ve l.f!zeliğ.ııi mll· 

haf aza etti~lnc şn hlt ol:ıcak~ın•z. 

ÇAPA MARKA 
l\1ERCİ1\1EK, BEıELYA, NOHUT \esair 1ıu1,ubaıt 
sebze ve ~rbahk komı>rimclcrini kil~rinizrlc bult.Jtl" 

durmayı ihmal l'trne' iniz. • 
Yedek er:ı:ak: Tasarruf edilmiş servet gi~; 
dir. Bilhassa dar ve aıkışık zaınao ı 

kıymeti daha çok tak dir edilir. 
. de 

Aileler icin olduğu kadar yok:ulnr ve sporculaı ıc1 ı:t1dıt· her zaman ve her yerde sıcak biı vcınck tcminı kabı fl1" 
Bakkall:mnızdan 50 gramlık bir komprime 9. 100 ~rıı 
lık bir komprimeyi 15 kuruşli.ln alal ılirsinız. ., 

Be iktas: CAPAMARKA Tarihi fesbi: J9IJ 

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI EKREM~ 
-BOR s A -=:;: · Kiralık Kösk 
'26-10-940 da muamele gören 

Londra 
Nevyorll 
Cenen. 
Mllano 
Atlaa 
Sofya 
Madrlt 
Buaapef. 
Bükre:, 
Bclgrad 
Yokoh11. 
Stokhot. 

parala!' 
l Sterlin 

100 Dolar 
100 in. Fr. 
100 Liret 
10ı1 Drahmi 
100 Leva 
100 Peçeta 
100 Penır~ 
lllfl Ley 
100 Dinat 
100 v •• 
100 lneçlu 

S,14 
112,20 
'.i9,772ı; 

6.493S 
0,9975 
1,6ı2S 

13,90 
26,S325 
0,6'.!S 
J ,17, 

31,137) 
S1,097S 

d hJ 
Bakıık .. )<lc, Karta.tere c. . • 
vng-ıııı, clcı.tıik, tdcfı ı 'e 

1 
• 

kar su tasisolını had ı~ı;t• ı 
bn do C'li, ç ım ııgaçlı nıut» 1 ~ 
bıılıı;clı Liı köşk l.iı ıılıktı~ 11 

1 lıT!i 1 

odnsı, 2 ııı utfngı hıı uıı• )ı&I' 1 

dan, say!i~ c v" şl•:ıiyl' 0 ı 
Iki n1lcnin iknnıc·tı;iıh·ıı~ d~ 
\'Crl lidiı fıliırarııat J{:ı .,e~ 
pcıle bakkal Bu) lız"!e 
2~9Gi yı Ldc·foıı. 

1 

w K . D . k ' tnra ın nn: eçeıı yı ıçın c gun Evsafile numune VC' şartıınıııesi heı ı.."lın komi •'-'onda gol'iilebilir. İstekll-
ragınen nysr·ı emır por tn ı- Stmıhi 8 üncu t•nuntda mııçı teıket- · hl 1 r ı t• 18 •o Çocnk " 

·ı · d .. ı b. ve ın nr nr aa ıve ı, ·• lcıin belli tınntınden brı· sıınt evveline kndıır teklif'mektuplnı ıııı Galata =============:::; nu c \ apmı . netıcc e, guze ır tiı ınek suıetile, l'\u ı et Kaplanı sn~·ı t" t" 00 0 · (Kü ··k A" Efk .. " 
1 ~ O k . sanı, "· ıta oyunu çu u Mumhane c:ıclde ı fbııılılm Rıfnt hanındaki konıhiyona ,cımeleıl. ESlıAM VE 'fAHViLA~ T TıtsYirİ ~· O}Un a I - dZ.ınmıstır. hC' ııbılC', Hıda~et Scnıhi lıilkmen ve tn r d ) z fb 1 h . •• .. ti ı lk" . .. . rn ın an urnncı ın ı nın " - 00092 ) 
ıncı ıııar.ını pa2nr gunu a\nı 

1 
Samıh de l\folımet All)i sayı lıe-:ılıilc k'I 1930 •ı 1 k t • ,811 \'e ~:::-::--~~~---~~~=-::===========w=== lkraD\lyeli yU:r.de s 1938 19,JI) .-de' k 1 h 1 k b" . . k"' . ra ı e, . •• em r. e snn~ n~ - N·· h (S) K u1t"•' İtıı ... ı .. ~ •• ~ 1 dır. ıoıt•yırcı ut· > t-nrnı !erdir. njnns habcrh ri. 19.45 MOzlk: füıdyo Vekili İzmir ?ılebusıı Hnhnıi Köken !rganl 19,45 us 391 ur t4t1!' 

esı ,?nu:ı ,. ara enız şampu~o: inceımz hl'~ eti, 20.16 Rndyo gn .. <'tc- tnrnfından: Haı P t"konoıııid içinde ifÇİ Prıyanlar Sın• . &umun 2 10,- 1 .. 1 Türklf9 YJI'. 
hııfSıır.-r~ ta~ıınılıi/~enb~k her tfı j OTHELLO si. 20.46 Temsil: Pıı:ırıklaı· (Adııııtel"ntıındu~. 21.tiO Muzik: JHyasctıeun'- • • ı 20.6' Abone Şeraıtı~ .ııP 
ba tab\m 

1 
I a le nı ır oyuna eden: İbınlıim Delideniz), 21.15 '.'.fü-,lıur baııılosıı (Şef: fh!'lnn Küııç I'}, * MEtlfl'll - 2 lil'a ~·evıniye fle. " • 4 20.- ı•r 

!"Tel f>TC k.ı mıslır. \\. Shekespcar'iıı bu şnh eri . f fH) "O l\ • natıili~·e \'ekiıleti Husust İılııı·eler ' 20 03 Senelik ........... 1<100 J{r. .ı.A , 
• , Yücel Yayınovi taı afındıın neş- zık: Memleket havrı.l:ırı, Zıımncı lı· 2_,., • lcnıleket saııt uyııı·ı ve nJnl's ., 1 " • • 'i.•O , ltv" ., 

B eyogluspor 2, Betıkta·' 1 reılllo.l~tfr. Her tarııftıı satıl- ı rnlıım 'e arkadn§lnrı, 21.30 Koııuş-ı h~bcrlcrf, 22.50 :ıırızlk: Jı;ııı~ müzi- 1'eknüt Sandığı l.\Iüılüdiiğiiııe 5/11 /40 "t Bankaaı mil~••t. 49.- ı Altı ııylık ,,,, 
Oun Sere! stadında, nısl.ıeten ına: Ulusnl Ekonomi ve Arttırnııı ğı (Pl.1, 23.25-2:':.30 Yorınkı pror:- a kadar nıüracat. Şart: Hesaıı iıle- AnadoluDemlryolulveU JMtln3S.- :, Üç ııylı'k ........ .•• !Ulu > ,,-" 

maktadır. Markaı Bankaaa peıla ıoa,- #11" 

a;r. bir knlubalık önünde oynanan Kurumu adına Kuıunı Gcnd ~.c~·a~~-k-n"""n"""r~a!":m~v""c-k~n~pa•n•ı""ş ..... ---~----ı·fo-e_v_a_k_ır_, _ı_n'!"eı•11-u-ri~11~k-nn_u~ı~ıu_l\_ı_. _5_. ---------------.. f' niı· aylık .......... .. 

- 8üyük Casua Romaaı roda cnsıı .. ıuk edivorsunuz, iiylc mi? tinde nıoMn üstadı iııılı,ı... Acaip acaip fikirleri 1 
- Evet.. Si~ de Lizn Uolmeycı· degi) misiniz? vqr ... Diğl'r tnrııftnn de beşel'lyete hizmet makııa-
- Dcğllım... dile, Alımın Ge .. tupo te•kilitına girmiş... M6kem· 

SUSUN 
YERIN . KULA~İ~VA.R 

la !aın dedi·... A.rkac.iaı;larınıs 
kuman lanı sizi )Cmefc davet ediyorla.:. 
bı1IOk kunınndıınının mi11afh lııinlz. 

Şimdi ı:allyoruın. Iı i.; ıılttl ırılt 

.BLitürı arkadllflannıı orıtda ... 

l9 1>a1aı. 
Bu akfaın 

- Keı;ke biraz evv.l beni uyanduaydınız! ... 

- Zarar yok ... Henüz ~ikm~ detileinia. 

- Tetek\.ilr Merlm. 
Gtrnc Mfer bina 41uraladı .•• 
- 28 rat.Mw ~ıuıua Mtll -.il .._ 
-K t. 

Te/riltt1' No. 61 

Daha açık konuoayıın... (i\I. la) 

lier. d1. bu ı ada hı:nnetlnizde bulunacıı k ıır· 

.. ır.an ( l\.1. 24 ). 
ı;ı ı ınalık durdum... Şilphelt!ndım. Olabılıı tfı 

kı heni teerUbe ediyorlardı. 
- Ne damek latlyorsunuı? 
- Gayet acık llonuıuyorum. B.n (.M. 24). Hii 

ltlr teredüt eecirmnlze .W.al ıok... AINan Gn. 
tapo ajaJı)arıDdaD ••• 
• ... ,.. .... ....,. clltl drilulla. ...... 

Bıı nz. durakladı... Cebinden Lir defter çıkurclı. mel para alıyor. Ylinl demek istiyoı·um kl !dealiııt· 
Dcftet lıı al'n ından uf .. k hil' kügıt çıktı \'c bana !iği yoktur ..• Zunuederiııı llıh yahudi imir... Ben 
uzutlı. ~ {~l. 24) Liza Holmey..;ı • ;ıo teınnsn gele hem onun uıniyeUııdc \alışı) oı um, hem de onu 
cek.,lnıı ()\[, 2~) onun numam~ıclır. Onun emrinde kontı·ol C>di ·oıum. 
1 tılıb:ırnt ~ npacnksınız. Kfığıclın alt tarafını ı,,la· - Siz Fransız mısmtı? 
tırsanız (1\1. 23) O.n re 111i meydana çıka~nktır.> - Hayır, Alınıınım. 

Filh:ıkik:ı kağıdın alt tnl'ııf•nda benim rr nııın - Nı:ı,,ıl girdiniz lnıralara'? 
gôıukilyordu, - Tıpkı elziA ~bı... Geıtapo bu kadar iciı 

- Kı1ni o!dıınuı ma? ıııidir! 

- Oldum ... 
- Şimdi utık beraber çnlışalıııı. Bumda tcı-

tıbııtııııızın miikenımel oldıığuıııı ı<öyll,r<'biliriııı. Be
nı boraya, hızmetinlze tayın eıll'n yuzbnşı Gillwı t 
Gad~l eski bir ihtiyat zabitidir ve bit· ilkmeoktep ho
caısıdır. Dehşetli bh- harp nleyhturıdıı·. Be~eı lyet in 
kartı kuşıya geçerek dövüınıcslnl Tıoş görmiycn bir 
ıattır. Onun için sabotaj yapılmasıııı muvafık ıcii

ı iiyor. Dıkkat ediııiz. Komtınbt dejil, ideaJist be
teriJet dostu ... D imy11da ı:aı'llet ııcdlr cl17or? lnaau. 
tar ile, kanl~mr. Za . ı•ıtcı ·m NeYetTe Ylll~•· 

- ........... . 
- N erelieinlıı? 
- Nünihten 
- Yıı· ...... 
- Hemee.d Qldufumu?.a wıı hayret ettiniz? - ........ . 
- Hem de aiabeyinimı mektep ukaiaııyun. 
Biıdenbire beynim attı. Ajabeyimilea ......._ 

uıelerlne hiç tahammül e(lemiyonluna. 
.. ,leaJm apHyi• yok, chdlm. .......... )' 

Birineiteşrln 

Gll••• lYara•ldl 
Öile 
lkbtdl 

... r~ lfldtfl: c . 
-...ı .... ftl'~ ..... 


