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Celaleddin Ezine 

Çıkmıftır. lnkllap Kltapevl 
tarafınden sallhr. 

asvırı fkcir 
Naçiz vücudum elbet bir ıün 

toprak olacaktır. Fakat Türle 
milleti il•lebet payidar kala· 
caletır. Ata terk 

110ST AKIL YEVMi GAZETE Telefon : 2 O 5 2 O 
Tefı. Tasviriefkir Istanbul 

( ş.rı.ı 2 ad aulfemlıd•) 
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~tatürkü iki yıl evvel bugün kaybetti 
•. ~illin J.•zısı ... ······ ........ . 
~lemli günün 

ylldönümü 
Q uıün Cümhuriyet tarihinin 

11•• •• en elemli bir ırününün yıl· 
0 nUJnüne müsadiftir. iki sen• 
~~el buıün Atatürk, uzun, eli~ 
~ l&tırapla bir baatalıktan sonra 

Y•ta 1rözlerini yummu,tur. 
FeJeiin ferman dinlemez, fer-

~~·· fiaana kulak vermez bük
~ "• takdiri kaJ'fuında n• de-

? Mev'ut ve merhun olan 
~ ıelince o hükme büyük, kü-
~ zencin, fakir herkes boyun 1 
le k mecburiyetindedir. Za· 
'4.n Yer yüzünde insanlar arasın
~ Jetine ve hakilı:i müsavat 
~naz ölümdedir. Hayatta iken ı 
ıaı.::._ '--.ııi buıust. yekdijerine 
.;::.~i ilıi in .. n bulmak ve gös- ı 
"il .. kirnkan haricindedir. Yal
~ 0 liim ıeldiii vakit inıanlar 
oı "ında tam bir müsavat haııl 
~ llt lci o da zencinin de, fakirin 
.:iı~tı ~~rlf toprak allına tevdi 
... ~ir. Fakat insanlar buu
ı...... d, ıahiren olsun müaavab S::k isterler. Zenaıinler ölii
~ üzerine bir takım tatlar 
'-k~ Jer, abideler yaphnrlar, 
s.::zıl:an saraylara benzer 
~ binalar kurarlar. Fakat 
ı.; ! Oıtteki baa mii&avataızlak-
' llttaki ebedi müsavatın 

iİaii İzale edeme:a. 

~ İnaanlu için en ibret 1 
' bir ikıbettir. Fakat insan· 
~ fıtreti, takdirin eaeli ahki-
~ .. derı almıya müsait ol
~ lçia biç kimse ne kendi
~ •vvel ıidenlerin uiradık
.\ ::ltete ibretle bakabiJir, n•ı 
~ diainin de erıeç batma 
' • le ikıbeti bir an bile ıözü
~ CS.&ae ıetirir. Halbuki in· 
~ bun. 1apabilıelerdi, Ja., 
~ büyük 1tir huzur içinde 
S"; • öliime Clah• uhmetam, 
~.,._ d•idaiaıaz eritirler ve ar
~da, namlannı bayırla yad 
dı.""'~ İyi batıralaa· bırakırlar-

~iı'~'-tlirlcün ölümü yalnız Tür
"td, • .teiilt ecnebi memleket
"ıt, de pek büyük akisler hu
t~ .. !~tirmiıti. Bizim baıhca 
~, 0 '*iiirnüz franıızca ıazeteler 
ı.-., '-leyanda mqhur (Ulus· 
~~) ıazetesi, yirminci esnn 
~~~ olduiu en ıayanı 
... ~·*1Y&set adamının uful ey
"ııt, .\ 1 büyük teesıürlerle yaz· 
~ taUirke birkaç nüshasında 
~. llzun makaleler tahsis eyle-

>('-tiitlcün yaptıiı iıler bü
~~ ~le büyük, asırlara sıimı· l:.' •dar büyüktür. Mütare
~ l.~~rinde memleketi haki· 
~"'lllt t Uyük bir yeis kaplamııta. 
\i .ı~l.111 İfıalinin ezici te
~ ~~a memleketin kurtul-

~~-aJlllldH ideta timidi 'Ebed"'ı Şefı•n • 
"' c1u.' Halkın ltöyle timitaiz- azız hatırası 
~ '-'•ainde latanbul bük6- ------·--1------------;.; s~l.~i.r'::::.!~:t~ti:-;:~· yurdun her tarafında 
~ ~aaında maddi ve ma-

~ ~itil- kunaldamıya kudret •
1
••---------~ ~t adeta elleri, ayakla- hu·· rmetle 

liı:.~ ııvak kendilerini ıalip 
' kucaklarına atmıt- anılıyor 
l. .... L.:,,_ 
~ 1~Je imftaia ıünlerde Ebedi Şef Atatürkün öliimümin bir suloııuııda toplanacak ve heş ıla-

-. L-- A d 1 ikinci :vıJdönümü münıuıebetilc hu- klka ıw kt -ko .. L-. ....,.ına na o uya . •.a· a su· t (•dildikterı soııra 
_·ı, ~eti mili' ti d gün ihtifal toplantıllll'ı yapılacaktır. bır muallinı ıarıcfıncluıı Atatfil'kün 

ıye uyan sr. Bü'-·ük mateını'n1ı'z nılin".01•1,elı·ıc hu- h t J 'tı.~ ta. Ü •t ld" A J .. ~ aya ı, nwııı ekct ve mıllı•t l"iıı 
~ııtlı , -.talı •11 mıÜf I• a, .~: gii_n_ bütün ejtlencc y<!rleri kapalıdır .• lığı btiyük hizıııl'tlc•r \ı• kahıRn~~: S ~ m A?nettıl'l Butun toplantı yorleriııe };bedi S<' - lıklan hakkıııila hıtabe iraıJ edil, • 
~ ...,_~ayaklandı, yıne Ga- t fln büııtü veya resmi koıımu~tııı·. llu cek Vl' Milli ŞeI İ.-met fntirıiınun ~
~' ~ harltinde aöylediji köfeler Parti bayrakları ve {'İçekler- yaıınanıesi okuııac·aktu-. 
ı...'""ti -. nıucibince «Türk le ııüslf'nmiştir. 
t.' ik rirült" ·· ii d 1 Radyoda ,._ ı. ~ıun. an ar!' htifal meraıimi 

• ~!ı. aalııneı tanhe yenı- Toplantı yerlerinde bugiln saat do-ı Ankuı-a r~ılyosu lıııgün snbah ııeş-
~"f't kuzu beş ~e, Atatürkun bugün ve nyatındn ajans haberlerinden unı 
~' • ~"tanm Kütahyada bn saatte öldüiU kısa ve vcclz lfnılel l\filli Şefi;ı Atatüı k hakkı~dııki be. 
~ '"!clititi~ı hir akınla diifmana ile anlatılacak ve hazır bulunanlar yannamcsınf okuyacnktır. Oğle ne.,. 
~ ~.b1r darbe münaıebeti- beş dakl~a ayakta sbkCıta davet edi- ririyatıııda da ajans hııberlC!ı·inden 
k_C., la "! &Öylemit olduiu bu lecek!erdır. sonra nc~.riynt tatil ı.'<lil~ektiı. Ak. 
~-~~il) ffarb' d •• t d' Muteakılffın bir hatip Atatiirkun iam ncşrıyatında yine nJans lınbcr-
., m e ıos er ı- h 1 k . ı . ıı k l:\J' il" ş f' b '._,tt lbanın, ,.ıalanmanın t22'atbı.'. "!!kcmh~ ct

1
v
1
e .mılletkiçhin ~ap- erını m t"a ıp ı ı. e ın cyanıı:ı-

"ıııı..: • erif • hakik 11;1 uyu ızme en ve a raman- nıe ini ve dnhn soıır11 Ebedi Şefin 
~9cia l.ir .... ~~~ın. •!en lıkları hakkında ~ir. hıtab.ede bulu - Cümlıuriyctin oııuncu yılındıı söyle-

'
~""""' L.• ·--:":' ciciden tarihe nacak ve sonra Mı Ilı Şef lsmet lnö- ıli"'i tö ··h· h t b · ı ıı ·ı k 

.ıı ..... t--"" d' 't k" .. .. A Ü k h ki d 1. "' all l l 8 OYI um< scsı e na • "• 1 -ı;•n. ar Ye nı e ım nunun tal r a mı acı be~·aıına- ledec·ektir. · 
~ ~ t!çrnııtar, Ne yazık, ki meal okunarak toplantıya niha~·et . 
t.: ~İtel' ~*Özleri, aanatkirlan- verileı•ektir. Toplantı~·ı ıniiteakııl Yabancı memlekt'Ucl'd<'kı vuıdılnş-
~1 ect •bide, birer bblo ile ~~di. Şefin. ~üstüıu~ ve C!ııııhuriyet larımız da buı;-üıı ayni saatte cl~fük 
,~~ İft:L el'eJr ıençliw .. bet abıdcsıne gldılerek çelcııkllll· kona • veya konsolosluk binalal'ında topla. 

· ....... se mus caktır . 
eseri bırakamıyor- · nacak, aynı meı·asimi yapa.;-aklardır. 

,~ l' A Mekteplerae Ankara Halkevinde yapılacak mc-
"•1TJı &ııhŞVIRf EFKAR Bugliıı bütün ınektaplenlP talebe 1'8elmi müteakıp Atatüı·kün muvak-

•fe 4 aütu 7 d ) öw tm 1 ek b ' 1 • n e ve gre en er m te ın nıüııas p kat kabirlerinin bulunduğu bina u • 

Molotov 
Beri ine 
gidiyor 

Alman - Sovyet 
dostluğunun 

derinleıtirileceti 
bildiriliyor 

Berlin, 9 (A.A.) - D.N.B. ajan
sı bildiriyor: 

Clıurchill 
ita/gaga 
şiddetle 

hücum etti 
A 1 ç a k mütecavize 
cinayet ve hıyanetle
rlnln hesabını sora
cağız. Aleme ibret 
olacak fekllde U.iyık 

olduij u cezaya 
çarptıracaijız 

Londra, 9 (A.A.) - B. Chur
chilJ bugiin Londrada bir nutuk 
ıftiylemittir: 

Baıvekil bu nutkunda ezcüm
le demi~tir ki: 

Marul: kaldığımız bütün darbe
lere rağmen, sırtımızdaki bütün 
yüklNin altında ve birçok kanlı 
tehditler ortasında ne Avruyanın 
zapt veya esir edilmiş, ne de da
ima bizimle birlikte hareket eden 

1 
memleketlere karsı vecibe ve ta
ahhütlerimizden en küçük bir kıs

( Devamı Rıhifc 4, gühın 1 de) 

Elen - ltalyan harbi 
devam ederken ... 

- ~·----

Yunanistanda 
İta yanlar 

milliyetlerini 
inkar ediyorlar 

Atina, 9 (A.A.) - Atinu A· 
jansı bildiriyor: 

Atinadn ikamet eden ıtalyan 
katoliklerinden Joseph Kavriadi 
Emniyet Nezaretine bir beynnna
me vererı-k Yunanistanc:ı karşı ya
pılan barbarca tecnvuzden do
layı nıilli) etini reddettiğini bildir
miştir. 

(flevcı ııı salıife 4. sı 'ııı 4 ele) 

l 

Hitler meıhur natu,,lor11ul•11 •irini oerirlt•n 

Yunan cephesi ve 
Bulgaristan ordusu 

Yazan: =-ı 
( F.ald Ordu Kumandanlarında11 

1 Emekli General 

Ali Ihsan Sabis 

Hitler 
mühim 

bir nutuk 
söyledi 

Bu miicaclelenin Alman mi 
/etinin tarihinde şimdi 

kadar gaptıiı mücadelel 
rin en şiddetlisi olacalı 
biliyordum, bu mücadel 
nin ben h ay a t t a i le e 
yapılmasını is t ig o rd ıı 

ltıılyuıılıırla Yunanlılar araı;ın
ılu lıarlıiıı lıeııüt ilk bıı~laııgıç 
ı;ıcklıtııl<' ve lıudııt k vı::nlnrı tııı· 
zındıı ılı•\ıım l~ınel.ıı•diı. Girit 
adııı>ınılıı llnn)B\U lııı,.rfliz bahri
·"' ıııüfıc1.elrri çıK111aıak oradn 
dcıııı: "' hnvrı u~ll•ri le isınc ça
lı 1\oılııı . lugl!lteıenııı Yunanlı. 
lıırn ılk yardımı tan arelerlc ol· 
mustuı; lııgiliz ve Yunan tny~;n. 
rcleıııııkı• muıC'kkC'p bir Jı:ı\'a fi. 
1o u Aınuvuthı .. u ı 11.eıkczl Tııtt
ııı H dige A ıuı ut şchırleı ini 
bonılııı ılımııı. ltmı~ll'rdıı. Buna Münih, 9, (A.A.) - O. N. B. 
muk ı l ıJ.ı;anl ı J hiıkaç Yu- bıldirhor: 
nıın dıı n. "'' ı.ususilc Scliınif,-i Dün akşam, Nas)onal sosyali 
bom halamı l ıı dır. Bazı Yunanı Partisi uğrunda canlarını feda e 
dcstı o.Vl'rleı ı Pı .vezc. kôı fc:r.lndcn j denlerin hatırasını anma yıldönü 
''c~n (cırlnthl' korfc~ındcn nradıı münde, Partinin eski azası muta 
sırııdn ızccclc~ in gızh çıkışlar yn- . .. b • 
p:ıı uk Rbnhlc ~n crkenrlcıı Korfu veçh:le, Lowen .. r~~keller de top· 
11da"ı arkıııdakı knnııln gelmd:- lanmış ve bu buyuk toplantıda, 
te ve oı ııdıın ahll bul unca ileı·lc- Fiihrer bir mıtuk söyJemiııtir: 
mıs olnıı Ünlyan kollarına vo Eski Almanya ile mukayese 
(/)cı•a1ı ı tıalı ıc t, sullm 4 dl') Führel, evvela, A1manyada ik-

Fransız - Alman 
müzakereleri - T ebligler -, 

YUNAN 
TEBLIÖI 

1 
Clcnnont Fcırand, 9 (A.A.) -

Havns ajıınsı bilclırı~·or; 
Pııı is Soir gntc1<'-Si, La valin Dcb. 

rinon ile birhkte PBl'ı tc Alman ma

tidar için mücadelenin en yüksek 
devresini teşkil eden 1923 yıla 
nı hatırlatmış ve müteakıbe 
1914 ten evvelki devredeki Al
manyadan da bahsetmiştir. 

O Almanya. demiştir, artık bi
zim Almanyamız değildir. Fakat 
huna rağmen, o Almanya ile ken 
dimizi bağla hissediyoruz. O Al
manya, biı çalışma ve bir refah Mevzii harekat 

esnasında 150 
esir ile harp 
ganaimi aldık 
Atimı. fı (A.A.) - l!l ııuınnra

lı tcblig: 
<'cphccl(· u?. şidılt'ltc torıçu ıııu

hnrcbc"'ı cılmu~tuı. 
I>ün '• buguııkil gün cephe

nin ımıhtelıf noktalarında ccrc
yıın eıierı mevzii haı·ekiit c"na· 
sıncla kıtalnı ıınız dörclu subay 
olmak lızcH• 150 kadar esir al· 
ınış, beş havuıı lopu ile ycdt.. 
ınıtrnlyöz ve diı{eı bazı malzeme 
igtıııanı ctınişlcı·dir. 

Düsınnııın ha va faaliyetı lii.
ıoy ~lınuştıır. İtalyan tayyare
Ieı i bir köyü lıoınbardınıan et • 
mişl .. rıliı. Tııyy:u-c dafi lıataı· • 
yııluı·ımız lıir dıışnıan tayyaı'e!i 
rlOeiiı ıntişlel'dil'. 

kamlarilc tarlhı ı:onışmclcrle b:ışJı. 
yan mü:mkındeı e devnm Pttiğıni 
\ azııınktaılır. 

I Bu ~orLşıııelcrC' tcknık hususlar 
içiı Boııthillrı ıııtııak ctmcktcdır. 

1 Bakışlar j 

(Nutkun tam 1t1etni 5inclde 

Ölümünden iki sene sonra 
Pe7aml SAFA 

M illi şuurumuzun 11 milyon mumluk en büyük lflmbası, iki ae
ne evvel bugün ıöndü. 

Neden ona Cümhurreiai unvanını az buluyorduk ta «Halaskar>, 
«Münci•. «Başbuğ> ve cönder» ıibi, idare mertebelerinin feY• 
kinde bir sıfat arıyorduk;> Çünkü o, cümhurreiıi unvanını alela 
hukuki manasını, galeyanh dinamik şahsiyetinin fersah fersah g 
tisinde bırakan, 11çrayı.ı:ı, bulucu ve yapıcı bir büyük ıef rubun 
sahipti. Ona Lebrun ·ı~rin. Azana' !arın, Bene .. lerin, icrai ve teıriı 
kuV\·etler arasında bır muvazene unsuru olmaktan ibaret mekanik 
rolleri elbette az gelecekti,.. Onun yaptıiı itler, ana yasanın kendi
sinden istediii muayyen vazifeleri ıeçen ve ıahıiyetinin dinamosu 
içinde biriktirdiği milli cereyanı aydınlığa, irıtdeye, harekete 
kalbeden bir başbıığtm, bir önderin tarih hamleleriydi. 

Alman hukümetinin da\·cti üzcriııc 
ve \'oıı Ribbı;:ntropun geçen sene 
Moskovaya yaptığı ziyaretlere mu • ı 
kabclc olmak üzere, Sovyctlcr Birli-

ITALYAN 
TEBL/Öl 

Kalamas nehri 
karşısındaki 

köprü başları 
tai'kim edildi 

Bugün ıAvrupada, hatta Amerikada birçok milletlerin haeretini 
çektikleri, halkın içinden ycti;me, herhangi bir sınıfın hakimiyeti 
?e ve dik~atörlüğüne dayanmıyan, fakat otoriteli şef tipini ilk önce 
o yarattı . Evet, hatta demokrat Rooscvelt. New Deal kahramanı, 
idaresinin devletçi tema:)'üllerile, artık cümhurreiıindcn fıızla bir
şey, an'aneyi kırıp üçüncü defa seçilmesine göre de artık bir şeftir, 
Avrupadn bazı çıraklarının ıitiraf ından da anladık ki, Atatürk, bi 
şefin iradesinde bir milletin iştiyaklarını zirveleştiren ,idare tarzını 

ği Hıılk Komiscrleı· l\lecllsi Hci i ve 
Hariciye Komiseri lltolotof, iki mem
leket anısında mevcut dostluk nıilna
sebctlı•ri çcı·çc\·esi dnircsindc şah • 
san, yenidcıı temas suı·etilc deva mi ı 
görüş teatisine dcv:ım etmek ve bu 
tcatiyi dı•ı·inleştirnwk ıçin pek ya • 
kında Heılinc hareket edcrektir. 

ııııııııuıı ziyaret.ine açık lıuluııduı 111n
rrıktır. 

Sinemalarda 
Hava Kurumu Beyoğlu eubc.sinin 

tavas utile bugün İpek \'c J\lelck sı
ncnınlaı ıııda Ebedi Şef Ata türkün 
tarihi nutku film halinde hnlka gös
tcrllccektlr. Hasılat Havn Kurumu
na ait olacaktır. 

Romu, 9 (A.A . ı - 155 mı • 
ınaıalı tcLliıt": 

gpil'cl<· kıtnlarııııız Kulamasııı 
ötesi ııdo 'köprii hnşl11ı·ını takvi
~·e ctnıcktcıliılcr. 

Orta Akılı ııızdc- ynpılaıı bir 
lıavo istikeafı esna ında tayyn
rclcıinıiz bir dü~man tayyal'csi-
ni ıılcvlcr içiııdl' dü~Drmüş, dı
ğcı iki tayyareyi de hasarn uğ
ratını laıdır. 

Üstadı sayılıyor. . 
Böyle bir edamın, k•ndi ölümünden sonrası ıçin de rnilletine iı 

ıikamet çizme~ istemiı olmas1 lazım geldiğine hükmedenler, ik' 
senedenberi, 101uyorlın: · 

- Atatürkün siyasi vasiyeti var mıyda~ 
Atatürkün siyasi vasiyeti olmasına lüzum yoktu. Çünkü onun 

istikbale ait arzuları, J 6 ııenedir tnlı:ip ettiii politikanın hiçbi 
gün değiımiyen çizgilerinden kolaylıkla istidlal edilebilirdi: Doi 
rudan doğruya tecavüze uğramamanın mutlak tartı içinde, bütü 
milletlerle normal doıtluk münasebetine ıadılt kalmak. 

Türk ıuuruııun 1 7 milyon mumluk en büyük lambaııı, iki sene 
evvel söndü; fakat o fUW'UD ebedi aydınlıia, Milli Şefin dehalı ''e 
kahraman batının fanuau içinde olanca panlbeile devam ediyor. 
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He~~naıtaı 10 - ikinci teşrin 

s·r hayat ve 
a bir tarih 

Yazan: Samih Nafiz TANSU 
Devletimi:ıin banisi ve milletimWn vefakar, sadık ha

dimi, inaanlık idealinin i4ık ve mümtaz siması, eşsiz 
kahraman Atatürk, vatan aana minnettardır. 

Bütün ömrünü hizmetine verdiğin Türk milletile bera
ber senin huzurunda tizim ile eğiliyoruz. Bütün haya
tında bize ruhundılki ateşten canlılık verdin. Emin ol, 
aziz hatıran, sönmez meş'ale olarak ruhlarımızı daima 
ateşli ve uyanık tutacaktır. 

ismet lnönü 

L ayülı iurtorıcınuı ölümün• bütün dünya allaa. 

lngil.zler mübayaatı 
tekrar artt rıyorlar 

Yunanistana yardım için şimdiden 
milyon lira avans veriliyor 

beş 

Tenkit 

Cemal Nadir'in 
karikatürleri 

Celaleddin E~ 
eallot 0'~ 

ı la l Uzun zamandır Cemal Nadir wlandson; Fransnda d' ehe, ıv ngiliz!eıin memleketimizden ve Yunanistann da ya ndn 1hrncatn Otomobil lastiği ge iyor C a "'tl 
~· - ı k ve karikatürlerine dair yazmak mier, Forain ve ara.n 1 bugıl Yunanistand:ın mal almak için kur- b:ışlanabilecegı soy enmc tcdlr. Ticaret Vekiiletl memleketimize S rne n 

d··1• 1--1 •~ı,:ı~ •• crcnicıletccekleri b:ı- 1 İstiyordum. Bu fırsat, bugün eli- manyada Zille ve ırn il i dik • 
ıa.uu· -- ~ .. Pirinç piyasnsındn değişiklik yok- yakın bir transit merkezinde bu u- l k l d h ke er 

ber alınmıştır. Bilhassa Yunanista- l ih bil l" t" me geçmi• bulunuvor. San'atkar, meme et erin e ey _ tur. talyaya ı racnta müsnnde edil- nan mühim bir parti otoma llll •· ... "" . 
na yardım için şimdiden beş milyon diğinden nohut fiynUannın yüksele- L,rinin memleketimize gelmesini temin yevmi gazeteler ve mizah mec- miş adamlardır. bu ıııil_: 
linı ııvans tn verecclılerdir. ccği tahmin edilmektedir. etmiştir. :Mallar pek yakında gele - mua.larında çıkmıt olan knrika- j Sadetten harice çıkan? Çuıt~ 

İzmirden bir müddet evvel aldık- cek, dahilde otomobil lasti!i buhranı türlerinin bir kısmını «Ak ile Ka- liihazalan niçin y~zdııntdug•uf\ll 1•• 
ları beı;er bin ton üzüm ve incirin Hafta içinde 120 balya tiftik satıl- k ı b" h o teı 
bcdellcı1nin yClzde vetmlcı lıeşi yn . ' mışt:r. i\Iııcaristan ve. Çckyaya ih. kalmıynca tır. nı> isnıile neı,ıretmiştir. o gun ır mu arrır 1 c:çeO 

" .. 1 1 krt d . .., k i T~ k 0 t" t" ı·ngı"lız" lerdekı" John Bul!, Al- nandıgv,ım bir dostum nb"hgııl edef' kmda tüccnrlnnmıza verilecektir. rncat yapı ma a ır. ı apa P ynsası ur - &l-umen ıcare ı d k "k .. d ·r has ı sıı· 
Bunun için nliıkndarlnrn eıniı· gel -

1 
çok canlıdır Yerli fabrikalar dn mü Türkiye • Rum:ınya ticaret nnlnş- manlardn&i Michel Amerikalı- e nrı nture 81 d" 0 dıı 

miştir. Bu mallar İn1,-ilizlere taınn- j bayaatta _ bülunmaktndırlar. Fiyat - mnsının tefer.runtlnrı te.sbit edilen lnrdaki Uncle Sam ~ibi, bizde de ken: «Geç can~m, de 
1
' bir Jllllb 

men tc'llim edilmiştir. lnr da yukscJnıcktcdir. Son hafta kısımları peyderpey tatbik edilmek· hoşst>hpet İstanbul burjuvası ti- nat mıdır?» Eger olgu~ntiir bıı.. 
Diğer lnrnftaıı İnglliz1crin yeni • 1·180 bnlya yapak ve yun satılmış- tedir. Bu y!>ldan olarak Rumanyaya pini c:Amca Bey> lakabile ibd5. harrir olan doatuın, ki\~~ eğilrtı11 

den üzüm, inciı·, küqpe ve lmru kaysı tır. zeytinyağı, tütün ve :fındık siindcril· ede~ Cemal Nadir· bu kere de ıiinin üzerine biraz dııd 11 ı.:ari\:11' 
al:ıcakları öl:-rcnilmiştir. Bunların İhracat yapılıyor mcl:te ve ornclan da kuğıl, selluloz, İnsanda karakter t~zadının aem- ve onu incclemış olsa)' ı. nn oıı~· 
fiyatını ı üzcl'lnde görüşnı<!leı· yapıl- petı·ol gclmektcdiı. . t"" ·· h k. ·· k hatası 
maktadır. Ticaret Vekaleti İtalvaya yumur- .. d .

1 
k ki bolünü vnrattı. cAk ile Knrn• ıki uru a ır gomıe :..ı• 

h t. b 1 k d i ·.h .. nunınnvaya gon crı ece ıınmu ·ar d :1d. . k d "b" 'k" j ınczdi el isı>-H ft l k . ta, no u . a.ı ve er ı racınn mu- z . ..,t B. k 1 tarafından ihr:ıç e- n am cı ının ren teza ı gı ı: ı ı · . . karı il ııP 
a 8 1 ,pıyasa sandc etnuştir. Bu husustaki kamı· .ıı:ı~ an ns ruhun iki psikolocianın biribirini Cemal Nndırın, yu. Jlleııs 

Bu hnfta evvelki haftalara nis • d?n ~h~iınizpcki alitkadarlcırn bil - dılec:kti~. • • • • çeke~c •• 1ezliği, b~ka!!çlığı ve id- leıi gec.:n devler nesi~n:u idd~ 
betle ~ehrimize muhtdif mıntaka - dırılmıştlr. lhmcat tüccarları bu lsvıçre ıle tıcarctımız d" l .. . .. .. "fud ··d· sanatkfırlnrdnn olduğıl dı1 jtırll 
!ardan fazla mal gelmiştir. Du J cız. malları ibra~ edebilmek için lisnnsı 1 Son zamanlarda İsv1çreyc mühim ıa ı go~uşunun ı - e_ı ır. . , . etmiyorum. Fakat ~unu ıı-'' 
den :fiyatlarda hufif bir duşükluk ol- ı ılo6'l·udan dogruya Vekaletten ıılıı • miktarda yaptığımız ihracat yüzün- . cA~ . ılt: Kar.u _nırı ıın.lııfeıc~~- etmeliyiz ki, devler neslı e11ode-
muı,tur. caklardır. Aynı -z:am:ında bu madde- den bu memleket bize borçlu vaziye· nı çevırırken, kendı kcndıme du- .... ~ I _ • t" her şuh ııııf' 

1 • İtn!yaya gönderil . . 1 b .. d"" Z k. !iUr ar snn a ın ~ı.eıı Buğday fivatları c.ı:ki seviyeyi mu erın ~esı ıç ıı nn , tc düşmüştür. Ticaret Vekiılctınirı şun um: amnnumzm snnat arı· b •· A d bile tu t ~· 
h:ıfaz.a e.tme"ktedir. Yumuşak buğ - kalard:-ıaçılanö ~kr~~ltıfc . aıt evrak ı>mrile bır Çl)k madlı.1-;!r üzerınde Is- na hnlis hikayeci Unvanını vermek t"ugıi7 lb v~~Pb aünün !fc;bre ffl' 
dnylar 8.15 - 8.35 ve sertler de 8.20 • Tta Ve ııle:til e g 11

1 er ktccektir. İhracat "·içreve ihracat lisansı :verilmemek· lazımgelirsc, onu edipleriıni1e de-
1

1:b·. R u 1 
• ulgk. rlnrınırı 11~0~ d rl una vo e yapı aca ır · k ı . d ı li . ıı ı garp san n a eı- J 

8.30 pnnı aı·asın a ır. . . . • . . · tedır. Anca svıçt-e en ana ge P 1 ğil, fakat karikatüristlcrinııze l N d" . d · hal etrrı io' 
Arpa piynsaııı çok hanırctlıclır. Bırı~cıleşrın ayı içınde İzmırden hesabı tasfi~.e edlldlkt~~ soın-n tek· 1 bahşetıneliyiz. Zira onlar, muhar- Ceına a ırı e ıt ektir· 611 ~ 

'.M-te hh"ıtlerden uar.k:ı ycmllkı;ller muhtehf memleketlere 3.48tl.G78 lıra- rar normal ı •racata musnııde oluna· . . 1 f d l b"I v. hakkını vermek dem A.,ruPll ..t 
u a " ı k "h ı rırın n tı say a a an ata ı cc.;egı . 0 1 d v 1 r- t•' de müuayantta bulwunaktaclırlar. ı ı rııcat yapı mıştır. <:aktır. 

1 
d . h . l • . dıanı ayanı ma ıgıın hede d 

yaratı ışm ış ve ıç ususıyet ennı A "k d b" t rnüşa ti il , ••••• , ••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,, • , , ,,,,,,, ,, , ,, •• , , •• ,, •• , ••• , •• , •••• , •••• ,, •• , ••••••••• •• • •• • meTı o a. ız.za dıct 

........ S .. ··-U····Ç.... BI. R ~-~~ ~ ~~;~i:e:ı;;;~o~ıi=;.iı~~;aJ.i~;,,;e;ı~~ htiınh Tü~k~e h~;u~:;;:Cı.~~~ 
~ .. K E ft ......, rat devrinin en sahih objektifleri, er ımı;;ı ır 0".

1

5
:mleri fl'lal~,.. ~·· 

fi ft k" k "k .. . I d ' E k" ressamımızın ı ı N dirıtı '::il 
v • • ~ -==- _ Ö I .. snnınnı ı arı aturıst er ır. s ı d ~ h ld Cemel :ı ~· 

DEGIL Ki G Z LE~ devirle.r!n a~n~aıı ve bugünün o- ~~at~f:ıer~ ~vrupa ve .Adııtl ~~ 
tomo~ılı ~l~I: S~~a~ctı~ea~e ve mizah mecmuaları ta.rııf I~ .ştfirl~ 

13/14 mnrt 1881 gecesi - 'Kar fır- ıınn kır düıımü§ cefnkiır ana'Jına Bi f" ••t dclit un an cep esı ve üııtatlarıdır diyorduk. Halbuki '. aı b:n· 1ı~anlıırın Sıfl'IP e b~· 

1 
Y h • Dostoıevskı ıçın bu}·uk ılmı ruh t b dT •or Onun kıır•'"1~j551' 

tınası sabahtanberi bütün şlddetile kavuştu. Binız sonra dağlarda tü . r fO or mu ea yirminci ıısır adamının iç dramını rıne F 1 Le Rire v_.ofldl" 
gecenin karanl i~ııde ac.vam "Cdi- fek rıatladı. Rumeli nyağa kalktı ve ) d t k•f dild• B 1 • ta d d k . k "k • mus, nnsız arın CI re..,. · 
yor. Smııları Adriyatik kıyılanndan tst.anbul üzerine yürüdü. Uurriret suç ar an . ev 1 e 1 U garJS D Or USU 1 v.~. ış ı;ıas. es~n.i gösteren arı ·a· hassa Nevyorkta Mc'.. uddit oıı· 
Hind sulan na, Kafkns eteklerinden, ılan edilmiş, Abdülhamit devrilmişti. Sultanahmet Üçüncü Sulh CC2a turıstlerın çızgısı oldu. f kasının ne§rettiği mutea ,tladı~ 
Fizan çullerlnc kadar uzıyan bir im- Bu sevinç çok sürmedi. Batı mahkemesi, dün, Niyazi adında bır (1 lnol aahif•d•n dev•mJ nı, iki scnedcnberi, Bulgar ordusu Buna rağmen, zamanımızın ak· zah mecmualarında ~ rla 1;11 
paratorluğun mavi bir deniz kıyı· Trablusu İtalyanların Cuıi tecavüzü- ~oförü cb~r ş:ıhıdi yalan ifade ver- . . . . . yeniden tesis halinde olduğundan he si aadası olmakla beraber, kari- ı Raııtladım ve göğsüm jfu:~iıfl ~ 
sındnki şirin knımbası • Aelinik • bu ne uğradı. Oraya koştu. Tobrukta nuye teşvık, olünıle tehdıt ve adam mc-.zılerıne bır ıkı saat kadar ateş -"n deg"•nen bu ordu hakkında do'•· katür, yağlı boya ve heykeltraşlık b d A "kaya ıe.r•h. · Jııı.k 

kd k bol · ıd·· . •n "k t ek la ından b" ~ ı; ar ı. mert •tı bd yağan kar altmda ııan ay muş emsalsiz biı· kahramanlık ve muvaf- 0 urmıye ..,.şvı e m > ııuç r ettikten sonrıı yine üslerine avdet ru malümat verebilmek mümktın de- gibi eski bir aan' ilt şubesidir Or- d b T .. rk sall Je]d 
Liı- noktadır. fnklyet gösterdi. tevkif etmiştir. etmektedirler. Corinthe knnalı, Yu. g"ı"ldiı·. 1 -d k .k .. d 'l . . nasın a, a na u eliıno ~ 

f E .. K l .1 h tt ·'a oto tn çag a arı atur cnı en san Rt kında eual soranlara, ,ı..ıe ~ Tepeye çık,,n yolların iki tara m- Hu sm:ııJa R umcli kanlara bovan- yup - cres ecı er a mu • lestroverlerinin aüratle Ege de- ı ,, C k 1 · k · '~··r,. 
da sıralanan jsJiim mahalleletinde ııııştı. Güzel yutda dört UU:J~ıan, hüs ~ofılrlüğii yapan Niyazi iddia- ~~:ın:len Yunan denizine ve Yunan Barış zamanı tekmil piyade mev· m~vcuttu. ı..Ötince aricnre e ı- kat'i delilleri gösterer~ · b"r • ıı ı$ 
kırmızı boyalı üç katlı bir evin orta dört. taraftan saldırmıştı. Hem~ı sına ı:töre bır müddet evvel Hacer a- denizinden Ege denizlne geçmeleri- cuclü: 108 piyade taburunclıın nıü - • bınc1·~i~den mkülhem, izam v

1
e mbi~- zin de iktıbae ettlidğ~nız "': )'IJ!~ill 

kntmdn, o gect>, Türk analannın en Gellboluya geldi ve Edirne üzerıne clıncla bir kadınla müştereken bir o- ne müsnade etmektedir. Gerek knna- rekkcp 3Ci piyade alayı halinde tak ıı agcı etme manasına ge en ır sanatkim f> diyebi ırı~ d~iıt' ı • 
büyügü, 1'ilrk tıırilılnln eşsiz kahm- yürilyen kuvvetlerle beraber lıulun- tobüs .ıılmı., !nkat Hacer bilahare lın vaziyeti, gerek körfctln ve Yu • sim edilınlştir. Süvnrl 42 süvari uo. takım resimlerle insan ve eşyanın Cemal Nadiri göııtcrebıl .. jeti otl 
nuınını dünyaya getirmiş bulunuyor- du. bunu satmıştı~. . • nan adalarının coğrafya du.-uınları, lüğündcn ve topçu, l3 ISJ!hra toııı;u başlıca göze çarpan hususiyetleri- ne kadar mütc~ilirn· Ç~~ıt#t ~ 
du. Falrnt bu !cliıkcti bilyuk harp ta- Bunun .rızerın.e şofor ;-.;tyazi, .Ha- bu hareketlerin düşman doıumması • alayından mClrekkeptir. Her snhm ni tnııvir edenler bugünkü karikn- dan baı1ka kat'i delillete 1 },e)oe · 

Bir gümrük memurunun bu müte- kip etmişti. Çanakkalcd ıtı unc,u cer aleyhıne Tıcnret nıahkcıncsınde nın nazarından ve ateşınden mahfuz topçu alayı iki tabur, 5 veya ti bn t'" . ti . . t l d K "k f" b"l • ·ııı ~efl 
vazi evinde Abdülhamit devrinin fıı ka kumandanlığını Soiyadaki sa bir dava açmış ve fnhlt olarak dın· olarak yapılmalnnruı imkan vermek- tnryaya tnksim ulunmuştur. Sü\'111· u;ıs erın pı~ ar arı ır. 1 İrı 1 n ~r, t dcrek göstere J ecegıı.% ef ~od 
müstebit ıa:ıresi altında kıYnlnan kin ııta:cmilitcrliğe tcıclh etti. • lçnilecek Ahınet adıncJa birisine, tedir. Yunan umumi karargahında fırkalarınad bağlı dört 

1
tnnkk ~ohif•ıı re 00 mat)):~nd .. an .. Lev'!e ta yada milel bir re:ı_saınıİu~uP t• r-1~ 

lılr aile barınıyordu. Küçük Mustafa Anaföı tıılarda bütün bir lngilizl kendisi lehinde ~ahad~t ederse ken. irtibat znbitllği vazifcslııı yapmak ~ardır. Or u topçusu onu dort a ve n or uncu uı z~m n.ın ~ frenkçeye tercum; o nııt1'5fl 
lıinbır mihnet ve meşnkknt içinde bu- lmpnratorJuğunu kendlıılne ebediyen disine para verece~ını söylemıştır. - bi 1 T Generıılile bir kaç gır topçu alayı mevcut olup ·tl:ıylı~ 1 Fransada revaç bulan bw san attı. olunmuş tek bır sa .• 
ıada çocukluğunu geçireli. meftun etti ve istlliıcl kuvveti asil Fakat Ahmet kabul etmemiş, N'ıyn. re~~ r bir:f' ~~r deniz tnyyaresllc l ikişer taburdan ve taburlar uçeı· bô Carç.acci VC' Brueghel gibi sanat- 1 mevcut dei';ildi. n şıııt 

Orada mektcb<- gitti. O da arka~ ve kahraman bir ınılletirı b:ışıııdaı d b~nun ~zerine kendisini ölüml_e AntT~~~a z;elmişlerdlr. tnryndnn mürekkeptirle:-. Jl'ıı l:u l a:·ıı ~ karlar !akdırlere mazhar olmuş- 1 Pohpohla göi',.\i5 kııb11rt~i)'•ıı~ 
füışlaıı gibi fıminlcrle baı}ladı. Ma- denize doktii. tehdıt ctmış, bunun <la kar ctmedı- . . . ayrıca fen kıtaları vardır. lardı. Fakat bilhassa Rönc:mnsın l • - (H u· Türk ede ot-lerr 

ı f · F k t bi " - · · · hl'· :\f h et alın Bulgnrıstanın vazıyetindc şıındlllk erımız • 8 a d ettı.ı- ]e ial'ahlaı a sım ~~ı. a a r guıı Şarkta Çarlık Rusyayı geriletti.,. gını ~~r~nec, .Pe Han · e m l - • _k_ d , ed" F kat Piyade alayları hazar zam:ını fl~e en büyük üç ressa.mında.n biri 0 • da neoklas.isizma vı ib ıı ı.ıı 1 

koearnk, ctılerck, döndüğü evi bil. Cenupta lUlnf kuvvrtlerini durdur- da bırısıne giderek: t:ıhın su uııet C\am ıyor .. a tnburd:m mürekke~c cic "\t'.~Cl"UC'rl k lun Lconardo D v· . . . . . . d 1 .b"lc). ca Jıtfı9 
yuk bir mateme göğüs vermi~ti. ılu. Her uu·afo koştu. Her yere ye- <- Şu Ahm~dl tiltlurürs~n sıına llulga~ların hıırbe girnıclcri ıhiının- t.c bire~ diirılilnc.o\; tabur teşkil olıııın- . ~ . . a ınc~ çızgıye i n~.vı~~·~ e en er 1 re55ıı,tıı )~ 

Dürüst ve namuslu babası, haya- tlııti Bir şimşek gibi bulutlu <>öklcr- 200 lirn var. Ustcllk hııpıshanedc lı bakı olduğundan Bulgar ordu"u ktır Pi~·aıle (ıı.vcı bölfıklrl'İ) dör- )~ldı boya ı .. adar chemmıyct ver- gogsunu kabartan uıtı1 4ii, 
l -'- - · • ., b k ~ ı d 1 .... , h kk d b malumat vernıcyil cıı · • dı Onun Mıla o d ""k L d · H • · · .. ·arll · ,.ııı . tın mıhnet ve meşakkati ıı bn= goz· de çaktı. Bir ruzgiıı- gibi arzı <lcv- sana n :ıcagım .> cm .,ur. . a ın a ır~ der takımdıı:ı mürekkep oluıı her hı· . · , n ~ ası. u ovıco c atta aan at e:erı ~ öhre~~ 

)erini ansızın kapamıştı. Anasının retti. Ifrı- yerde onun ismi, onun Pehlivan Mehmut bu teklıfe kar- foydalı nılclettık. kınıda ikişer hafif makineli tiifck ve 1 ıl Moro ya ynzdıgı bır mektu- 1 öğünenler b de f d• ~ 
va::uı- ~ehresl ve kızaran gözleri ev- kahram:ııılığı <lillımlc dolaştı. ,ı gülmüş. ve: . .. _ .. .. Bulgarıstan, Krallık şeklinde lda- üç a\"cı mangası vardır. Bir nveı bundnn şu parçayı alıyorum: cA- j Türkiye hudutlarının dışı~ Jıı~\ 
!erinin artık b!iy{ik bır hamiden '.Nihayet lmpnratorluk büyük bir ~- Ilenıın. knç adımı old~r<luğumu re olunur bir devlettir; 938 s~nesi mangası 7: 11 avcıdan mlirekkcptır. jsaletpenah, size cönderdiğim son ' sadaaız Lir sestir! falcdediğil11, 
muhrum kaldığını ona anlatmıştı. amcliya~a. ko}larınd~n, ~yakların - hilryorsun. 1 oksa seni •ıld_urfip ara: iptidasında nüfusu G.319.000 kışly- Hafif .makineli tüfekler sı>kiz mili . reı;imlcrin g!lrabct ve tuhaflığı büküp: «Karikatür b. ·r .. ·rlı: P'0• 
Kız ka1·deşinln elinden tutarak ana- dan kesıldı. 'Yalnız bıı· govdc ve bir ıaı:ına. k:ıtay~n_ı m!b demıı. ve iıı <liy 938 senesi temmuzunun 31 inde metrclık l\ladsen sistemindedir. Ağı 1 ısnnatı tahrif ettiğim Z"habını ver- C 1 Nadi irı çi.ıgilerı J ıJ ~!! 
ile bcr.ııber bir müddet akraWı., ak- yorı,-un baılle kaldı. müddeıumumılıge 1 hbar et.mıştlr. aktedflen Scliinlk muahedesi muci • ınalöneU tüfek bölükleri ııekız mili • · 1 h k"k• -d.. ema r • "kan hll l f" 

ı·abıı dolaştılar. Mütareke senel~rinin acılannı o Böyh:.-cc4)akalaıınn Niynzi, mııh • bince umumi askeri hizmet tekrar metrelik Sehwarzlose sistemindedir: ~~~~-n:. o~. ıır • a ı ı unyarnız.ın pnga?dasının Amc.rı eıııbe' e 
Fakat o'kunıak ihtir:ısı onda sar- da vatandaşlıırile bcnıbcr yaşadı. keme La~afındnn sorgusunu mütea • kabul edilmiştir. Dalmt ordunun baş Sahra bataryaları 7•6 ·antimetre' bu~ u.tulmuş bır adeşeden taııvır· da bıle hclczonlıar Ç Ct' 

sı1maz bil' iradeydi. llk mektepten F.akat önmüş görülH!n bu volkan iç- kıp tı:vkıf oluıımueı,ur.. kumandanı kraldır. 27 seneden iba- Sehnaider ve 7.7 santimctrclik 1:11 .I:.rıdır.> .. Bu s~tırları rnan -~dam, aadasıdır.. . rıı1\• ~-· 
sonra girdli:-i eiv~l rüıdiye onun hü- ten içe kaynıyoı·, patlamıya her an Bır lurs~z mahkum oldu . ret askeri mükellefiyet 20 yaşından modeli Alman toplarile, cebel batar 1 şoyle boyle bır r~uam degıl, fa- ı Onun ıçm okuyue~la ,41' ae ·fe' 
viyetlne hakim, askerlik ı"llhunu ok- hnzu- bulunuyordu. :\fustafa oglu lhıse~ln .adında _hır 47 yaşına kadardır. Bunun bir bu- yaları 7.5 santimetrelik Krupp " kat mullarrir. şair. h~ykdtraş, mai N11dirin eon eserı ' ~.~ j• 

şaınııdı. Hayatının yolunu daha 0 :u,. Guıcl fır.mire, h:ıksız bir tecavüz sabıkalı, gcçen~ffdeı. '\e~ışte •G_uzcl cuk senesi muvazzaf (nizamiye) hiz- Schnaider toplaıile teçhiz edilmiçtcr mımar. :euıam; \ "e elhasıl l!l:tn'ııtin ra~ yı alınız! Kitabın h~;ir tıı" e' 
mao kendi adımlarile çizdi. Askeri vaki oldu. Sev~-ilislne el atılmış, gÖ?. Bandı";1at na y:ı ti am ;rı~ı~I onu- metinde, 21.5 senesi ihtiyatta, 4 se ·, dir. Ağır topçu kıtalıırı 12 santimet- her !iubeııinde büyük İ•tidllt ve eh ai ıir. altı cizgisindc hiç . çtf( e 
ruadiycsine girdi. Orada onun l'aı~- luıydırılmışt•. 16 mnyıs 1919 da yağ- :~. ~ır:ı cı mış, ze; ny~ııcusı~n~r~:~ nesi memleket muhafızlığında (müs-, relik Sehneider hafif sa~ra olıüsle ı liyt-tini ispat etmiş dünyanın en y~ci:nizin ;azamadığı ııeŞ c,~?; • 
ki debalilnı keşfeden hocası bu - • murlu bfr snbııh Siı·keciden yaşlı a- ıı eı ıer nşırmı,. son tuhfa-z sınıfta) geçer. Ordunun ba - rlle, 15 santimenrelik Krnpp ağı .. . 1 d h d K 'kn - . . . 1 d k" . afl :ııtı ııı"ı 
çıık ~ocuL"\ln tek kalmış ismine da- nasının göz YR lnrlle ısl:ırımı~ yüzü. kerliyerek götürüı-ken yakalanmış. 'ış zamanı mevcudu, hudut ınulıaf;):. sahra obüslerile ve 15 santimetrclık unıverse e ası ır. arı turıst vesının a tın a : ıns .,J.;ıoı. lele 
ha büyüğünü llive ıtti. Mustafa Ke-ı nü srterek kfiçük bir genıiye atladı. br. .. . • . Sulh ları ve jandarma ile lıcrnlıer, 70 bin Ansaldo, İtalyan ağır snlıra ob!is! on yedinci ve on sekizinci asırlar- safosının acısını ve zeo re:ıt:ı':J}~· 
mal dof;du. ~ Üç gün sonm Sn mauna çıktı. lluseyııı, ven!dığl Üç!incli aılamdır. Bazı menıbalar haı-p or - ıile teçhiz ı•dilınişlerdir. Ağır topçu da art•k yalnız b ir san' at tuhaflığı nız. F :ıkat bu, yalnız 

1 
o~ 

Manl\!ltırın dnglnra ooka~ taştn.n .Bir müddet o taraflarda gezdi. Ceza nıahkeınesı.n<le, değeı-i SO lira- dusunun mevcuılünü takriben 150 kamilen motörlüdür. değil. fakat hakiki aan'at telakki bakmakla olmaz. onl<lf 
üç kııth ldaıH~~nc!c okud~. rarlh ~ e Bır kaç aı kaıla~ilıı bu ilkbahar ha- yı geçen :fıçılar ıçln : bin adanı gösteriyorlarsa dıı ınemle.I . . f ın 1. • o lundu . İngiltcredt- Hogarth, Ro- bilmek te lazımdır. • i~ 
c~ebiyat onun ıki kıyıııctlı hnzıııcsıt- ,·nıdle uy:ınan Anndolıı bozku·lnrının c-. ~unları çıuııaşır suyu. taşı • kel memb:ıları scfel' ordusunu .ıooı Hav~ mu~l<~kaa s. a ~Iaı ı _ 2 ı;~rıt ı • • 1 A 1r.ııı' 
clı o ~alnız tııı ın:ı bu ikı CC\"hı:rı • •. • ~ cı- 1 . kt" mak ıçın çaldım·> de.mlş, !akat SU· bin kişiye "k u··aaittlrle mctrclık Ocı 1 Oll \C "ııılı;cn tiıfPk. IHT K RA KARŞI Berlin bilwük e.,. • h 1 el scrın ruzgann. ger erme çe ı. 1 . ~· arntıvıı nı ı·. 1 . 1 • ibarettir Son sene f rl ., ~ • 
seyretmekten bel' zaman oş nmr ı. Yaylalarının üstuııden ııfuklnra bak- çu sabit gorulcıck 3.5 ay ınpı~ ce- Barış zamanı o;ılıı ccnıan on pi- ennı en B ı· zar ın a --·-- geliyor ıııı ~ 

Bir gün oradan ıla ayrıldı. Teı·fı r.asına mahk(ım ve hemı•n tevkıf o. eade fırk d kk d""rt Almanynnın u garıstana nP. gıbl Tı'caret vek~'-ti kat''"'ı ı;er '"'/t1~ 
i t b l 'di tı. " asın an mure cp 0 il hl di"i m""'h ld.. cu... A k (T J-"o ıla) -- ııı ' eden urkadn.,lıır le stan u a ge• tunnıuştur. koloı·du, tak . ed 1 ıl U n 1 •• 

1 

s a ar ver ., .... u ur. n ara, l' ..:.ı ı reden tı 
ve bir a&ırdaıı fazla Tür.ke kahrn • Butün hnut.ında meftun olduğu, ~a sım . 1 n ~ r . . un aı • tedbir alıyor yük elç'lmiz Hüsrev Ge eeefı 
manlar, cm olsıı vatanperverler ye- aşık olıtuf.u. 'Pürk milleti bu büyük M h l ~aanı·dıbı·a.şka, ayrıcu ıkl suvarı fııkası Eski Ordu Kum.ar.danlanndan Ticnıc•t \'ekiileti nıeınle:Jı:etin her da mczuııcn i hrim1%e gel 
tişt1rmlş tcrcfli bir o:a!,-n knyde - ız ıra mı ıçıne 8 • 1 ıyor, sap_anınııı Emeklı Genera1 tnnı(ıııda ihtikal'ı kat'i surette önle- ıı ınınıştır. ~ •·· t b k t ües11if i.rti a · 1 l 
dildi. başındu çoktcn ?1r "nıucıze?e ıntızar Şehrimizin maruf un tüccarların- Umumi askeri mükcllclıyet ve • · • ~ · mck uzere mühim tetkikler yapmak- E J ooıe 

1 Harbiyede üç .. encı ge~irdi. N'"'rı-. ediyordu. A~,. hır ond~r lazımdı, d:ın merhum Sekbanzadc Alinin oğlu , hiznwt kanununun kabulünden son. - Ah Ihsan SABIS tndır. Dahilde çıkan gıda ve havn- . V e kııdıışlıır rı" 4' 
Jckctln ıztıraplannı ark:ıdaşlarile O zaman ıçınde cnc-ın bir ce"..nrct ve Tan sineması sahibi İsmail Sek-

1 
yıcl uıruıiye mndde1erinin yerlerin- Eıık~ ~azetec~ ar ıı tıiil(ll ,fi ti 

beraber mektep içinde kı:ılcme al du~du \"e bu işi ~aı!mıya karıır ver- banın kard~ ve profesor doktor Tevkifliane müdürü Müddeiumumi evir de 1 de mnliyet fiyatları tcsbit edilecek Rahmı 1. araca ıle ;a: ordıı ı 
dıkları hır n1ecmun la ifadeye ,çalı- dl. Daha ~arka gıtti. Eı~urumda bir Ali Es.ı.d Birolun kaymbırnderi Ah· \ie buna normal kar ve nakliye mas- &ı Ha)Tıye, evvelkı gun~, ııll~ A 

şıyordu. Fnkıı.t hcrşe;,ı duyuldu. Bu nvuç \'atanpernr, Sıvasta bir kala- n1et Necdet Sekban irtihal eylemiş- Artvine tayin edildi bir kaza geçirdi rafları konduktan oıırn muhtelif evlenmişlerdir. Gençler~ııcl'.°J-AV 
nu Erkanıharbiycden ı;onrn Suriye- balık oldu. tir. Cenazesi bugün Futıhtc İtfni~e m:ııtakalaı için de ratış fly:ıtlnn ko-~.~ ;c sürdlirdü. j Anknr~yf gel~ii:-1. zaıııar ~~kusı~- kal"Şısındn Hnydarbey caddesinde 20 istıınbul Tevkif ve ~nevi MudCI- İstanbul ınüdılciumumlsi Hikmet ııacnlrnr. Bu suretle bir maddenin '""""""'""'""".,"'"'"'""'"1',....~j 

Cehennemi sıcak ~e umitsi-z çöller, da mücnc e eye ~emın ~tm ş r rn 1- numaralı evinden ımııt 9.80 da kal- rii Heşid Baykal, terfian Artvin Ce- Onat, evvelki ~ece evınde nrağı 110• hc.r tnrnfta ı;atış fiyatı halkça bl· i V . I • şer 
•. k b"l 1 onun yurda olan ev- Jet vıu·dı. 23 nısan ıo .. o sabalıı, bu dırılarnk Slrkccıde araba vapUl'U is- z:ıevi müdilrlüğüne tayin edılmış, baya tnkılarnk diışmüş ve sıığ ıı.vnfrı lineccl: V(• kontrol i~leri de kolay O· E ecıze erm 
n. '. 

11 1 
cer, o cı t k · gün asfalt yollıırilc, guzcl nnıtlarlle, kelcsindcn hustı ... •urette temin edl- 1 kt il • t 1 il 1 • ;; 111111'" l'.A gısıni yıkamndı. ra n, va anı m- ·ı.. ğ 1 il .. r· A k da ,. .,, ., lstnnbul Tevkifevi mildürlüğlıne de ıle bclıni incitnıiştir .. Kuzııdıııı ı;onru ııcn ır. arıç en ge en ınıı ar çın "'"""""""""'"""ıı"'"" t 11"" 

tarncak bir cemiyetini esıısltı.rını 'ycşı a ·ıı~ ar e sus u_ n nra - o len Şirketi llııynycyc aıt bir vapur- Üsküılaı· Cezaevi ınüılürü Hüsnü Ko B 1 M . de ithaliıt yerinde maliyet tesbit C· M . ., H cuJizrfl ""1' 
attı. 7stma(!lnkl ır nrı,, ~Prpıç evlc.ıin ku • la Beykoz.-ı giJtiirillerek ane kabris- a nt usen hastane:ılnı:ı kaldırıl • ılilcı-ck ayni §~kilde hareket oluna- b" cr~u: u L ofaC~I bP 
• Sonra doğ:.duğu yere V,ctdl. Saçh· cı•amı ~a ıifc 7, sutıın 6 de) tanına defnedilecektir. nukçu tayin edilmiı:tir. nııştır. caktır. rr ~un topra" • ;re e 

Fakat Turlr mill•tı 
payidar kıılacaktt.f oıı1' 

ı=::::== 

- fyi emma ••• Görüyorsun ••• Ben çok zayıfım ... Şimdi çalışa
mam ••• Bana uzun müddet bakılmak is~er. Burada olmuyor. l'1e de 
ols seyyar bir hastahane burası ••• Çok ııeviyorlnr beni burada, 
hi-:sediyorum. acıyorlar bana .•• Fakat bu böyle devam edemez. 

- Peknlu .•. Seni imdilik istanbuldıı. iyi bir sivil hastahaneye 
ldırırız, ora<la kendini toplarsın, oradan çıkınca det çalışmıyn baş-

larsın . • 
- Fakat ••• Çalışsam bile kim bakacak bana?.. Yalnızım bu 

dünyada, çok yalnızım .. • 

-Bir kızkard~in filan yok mu? 
- Bilmiyor gibi söylüyorsun, Turgut ••• Bir halam varJı, o da 

öldü. Şimdi kimsem yok ••• U:zak akrabalarım var, fakat sayma 
onları ••• Yük olamam onlnra .•• Kabil değili 

O böyle söyleyince ben dün gece rnsthıdığım kızın hüviyctiı.i 
büsbütün merak ederek somııya mecbur oldum: 

- Kuzum Seyfi ... Habrıma gclmi~kcn aora)'lm .. Ak:-aban yok, 
ımalunt .•• Fakat sen Şefkat isminde bir kız tanıyor muıun? 

Ben bunu sorunca, hasta, iki elini de ıilteye basarak doğruldu 
ve hayrottcn Dİ§miş gözlerle: 

- Sen onu nereden tnnıyonrun? dedi. 
Heyce nını teskin etmek için lak yt bir 

roman: 7 

Yazan : Serfler 

aliikasını öğrenmek İstiyorum. Biraz: anlat bana. Sonra :ben de söy
lerim. 

Hasta, boynu gerilmi~, başı dimdik, gözleri hiç kırpılma.dan, 
heyecanın son haddinde birdenbire donmuş gibi yüziime bakıyor, 
cevap vermiyordu. 

- Beni mazur gör, dedim, ihtimal ki mahıem bir noktaya l it
meden temas ettim, fakat hep senin saadetini diişünüyorum. 

Yutkunuyor ve sık sık nefes alıyordu. Doktorun biraz evvelki 
ihtarını düşündüm. Acaba bu bahsi nçbğıma hata mı etmiştim? 
Fakat mecbur değil miydim? Mecburdum. 

Seyfi daha boğuk bir sesle tekrarladı : 
- Nereden tanıyorsun onu? Rica ederim, söyle! 
i i de bazı Ü ht-lf'r uvandı~ını hissedivordum. 

- Adını ne biliyorsun~ 
dedi~odu mu duydun? Ne 
Bak, kalbim çarpıyor. 

Benim tanıdığımı ne biliyorsun~ Dir 
var? Gizleme, gizleme rica ederim ..• 

Korku ile etrafıma baktım. 
Bu çarpıntı ona zarar verı:bilirmiydi? 
Bütün kuvvetimle temine çalı§tım: 
- Vallahi bir dedikodu yok, hiç birşey yok ... Sakin ol . •• Hatta 

s&ına güzel bir haber vereceğim .•. Sen yalnız bana anla ti 
Bu sözüm onu biraz teskin etmiş olacaktı. 
Arkasına yaıılanmak istedi. Yardım ettim. Ense.sile karyola ara

ııına bir yastık sıkı tmyordum, bird~nbirc sıçradı: 
- - 1 layır f dedi. ben onu artık hiç dii;ıünmemeliyim. 
Kendi kendine konuşuyor gibiydi. Üslüne varmadım. Arkaııına 

yaslandı ve gözlerini yarı kapadı. 
Mırıltı halinde söylüyordu: 
- Eğer iki ay C\'\'el bana 1Borsaydın, anladın mı, iki ay evvel, 

daha doğrusu ben bu hale gelmeden evvel sorsaydın bana, Şefkat 
benim her ~eyimdi: Sevgilim, nrkRdaşım, herşe)' .•• Fakat §İmdi . •• 
Hiçi.. hiç!.. Bir daha onu göremiyecl"ğim. 

Korku içinde sordum: 
-Niçın? 
Ceva vermedi ve ba--ını 

ATA ,4 t' 
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İnııanlar fanidir, f güll , 1'(ô 
en :wr şey iiklbct biı" ektir· pı 
lacağımızn inannb~ıu ·q ııiC~ı;ııı>" 
hin seyrini değiştırıll1• ııııl> ..ııt 

ıd bil ,ıcJ' 
insanlar vardır • ·c ~c ·.ıııt 
önünde titrcmlşl~r ~lf\lcılij 
değil, kendil~ı·inın ° ııli!~ 
nanmışlardır. . dli!'i ı;1'_,ı 1 fr, 

ABJrların ye~:!~ in t:~ı;IOi' 
~daııı, '!'ürk ınıue~ıı:.rı btı>' ~· ~ 
A Uıtark cserlerıııı }1İı' ıl' 
ile YUIJl;'Ol', yı>rlltt:~~ ,.ıt'.~ ,.,~ 
var kendi rehbcr1 i ııcııl"' Of ' ,.., h:ır rııı t 
millete yarııttı6' rrı ese !il\ 
ve b!itnn bu rouaz.ı::ı .ıJ şe 

. .. k Jl:!;ıCtt ,ş 
rinde de büyu ıııı' 1 
vazuu mev('ut. iilc bir rf ı; 

İki cümle ile bllr bir &e ,, 
felsefesi dersi, cY1!.uıı ş1':,_~ 
bugün tat.bikntı b~dıı ~e ~' 
yurdun her t:ırııfı ruıııııı 
daşların cunıle iııln 



-- ıo ildnciteşria 
..._ • A e 

~SiYASi VAZIYET 

t Sağlık Bahisleri : J 
Fıtık 

_.,•te,,. delaguil• 

~·· 



z 

n 

b 

t. 

- Sahile:~ TAsvhıi EFKAR 10 İkinciteşrin 

SİY ASİ MESELELER zın=aı=mf MemlekeUen 
gelen şikayet Izmitte feci 1 Elemli günün 

alyan yar1madıısı Roma impanı- ı•talyanJD mi_zliyeceğini \lmBu. Uzun uzun h:ı- mektupları 
ı~unun ) ıkıhşından 10 uncu ns - zırlan.dı. O da ilk tecrübesini Afrl- r 
rtnsına kadar ~yast blr1ikten tada, Babcşhıtanda yaptı. 

um olarak muhtelif krnlliklnr t •h• k Ha~liler müste,·linln karfısına Y O) derdi 
uka1ıklıırın idaresi altında yaşa- arı Jne ısa yine mızraklar ve ok)arla çıktılar. · Erdek _ Bandırmıı şosesi 19 ki-
n. 13 asır, Avrupadıt tesadüf tı• Jo'akat 1ıu sefer İtıılyanların sillhça lometre kadar bir yoldur. Bu yol 
ı büliin ırk ve milletler, zaman b• ·b k müthiş · faikıyetleri kendilerini ikinci üç aydanberi az biı• amele ile ya-
aıı bu yarımadayı ıstila etmi' • Jr a JŞ bir Adu~ felaketinden kurtardı. Va. pılmaktadır. Yolun her bir taı·a-
buralara hakim olmuşlardır. tan~ız Habeşlilerin ihııneti Afrika· fı oyulmuş, bu yüzden otomobil 
asn doldura

1
n bu mütı?madi a - nın bu ~on müstııkil devletini İta! - ve arabalar bin türlü müşkülat 

V(; istilalar talyan yanntl'ldası- Tek başı71_a 11iri~tfği l.i,bir tc- • yan rengine bovadı . 
1 

k B d 
h l~ bü Ü A ' il tl •6bbı·steıı •ı~tı'c1ı alamamış olaıı " ve tehlikeleri at ııtara an ır -8 nı t n vrupa mı c c • ,,~ • ',, '.Iussolı'nı· , lspanv~nın dnhitı· hor· · · 1 kt il le Y 
ı ha ıtıısından 1?1firekkep muaı - ltalya oiri~iği son ifte de ergcç "' "" maya gıdıp geme eı r r. arın 
hir melez küUL-si hallne getir_ yardımcı muhtaç . olacağını anla- bıne l~tlrakle, se!lelerlc üzerinde ~a· havaların yağmasile Erdek ve 

b. "lışbğı ordusunun hakiki kıymetini Bandırmaya hiçbir vasıtıı gide -
mıştu-. Kolay yııtcıcağını um- · l F. 

~bir milliyete mensup bulunmı - duğu halde boya:ıncı takılıp ka- . anlamak istedi. miyeeeğinden Bandırma • .rdek 

bir cinayet 
-----·---~-

Bir kadın sevdiği adamla 
evlenebilmek için 4 yaşın

daki çocuğunu öldürdü 

. . 
ytldönümü 

( Baımcıkaledrn d.twırn) 

Evet. Türk milleti mar~:ı kal-. 
dığı ölüm tehlikesi kartısında 
hakikaten tarihin ufuklerında, 
vaktile ecdadının birçok defalar 
yaplıRı ve cihanı titrettiği gibi, 
yine yıldırımlar saçarak, kendini 
gösterdi ve bir avuç anadohı 
Türkünden ortaya kuvvetler, 
şanlı ve canlı bir Türk vatıtnı çı
kardı. 

b k "tl · bi k nih t lan loknıa'llııı ltaluHnın ba•ma İspanyada komünisUer eilnhı bı • yolunun süratle yapılması iciıı 1 ·----
u ·u cnın ı· ısmı :ı.ye "' • l "•''af'ııı Veka·1eu·nı·n c:ı'dd"tli emir- Atatürkün, büyük i•ler yap· d A """'· a - - · r · b. oös ı·aktıkları zam&.ı henüz talyan kı- ·' .. ' ş I • d d d k. · - b · y c vusturyn •1Vil1n uı·uguııa açacaoı tf en zaman ı.zc • l ) izmit, (Hususi) ~ .e ırimız e ı tin a ın a ı çocuııu un. a manı o- mıya mu''ekkel bı·ı·yu'·k bı'r asker 

"~klanmı•.~1sy~~~~. ·----~r:u:e:k!t~:·~·-·~--~~~ta~ı:a:n~hl~~:i~r~m:u~~=r:fu:k~-cy~e:t~k=a~y:d:~;c;-~~e~r~l~n~l~b~e~k;li~o~ru~z~.-~-~~-~ H H 1
• .. ,,_ v I Paç mahallesinde emsalıne az ras- luyormuş. asan ayrıyeye: ld - · 'klAI H b' den 
r:ıl:ırda Avrupadıı ...,k reva .. ta • . d 1 o ugu, zaten lalı a ar ın ,.. ~ • · d T Eh•• • " • t )anır feci ve hunharca bir cinayet - Bu piç varken ben seni ala- ' -'- I Ç kk l d t .;r. ınan milliyet nazariyecilerl tnra- Yazan· •• Zıya 1 • uzzıya .• unanıs an a ÇUK evve ana ,. e e yap la· 
an bir milli haı eket haline so - ; 

1 
• işlenmiş, bir kadın sevdiği adn- mam. fevkalade hizmetlerle sabit ol-

nUŞtur. ta}yan)ar · mılli- ma kavuşabilmesi için kendi ev- Demiş. muştu. Filhakika Çanakkalede 
ınme krallığıııın elebaşılığı ile kindl~i icin 0 tnmfa dn iltifata b ıış· l memişlcrdi. • • • k.... laclını zehirliyerek öldürmüştür. Her ikisi yegane çare olarak Araburnu zaferi lıtanbulu kurt•· 
$iıf eden hareket, Avusturvaya ladı. Almanyaaan tmınhhuş edeni Arnavutluğu işgal ~erken fspan- yetlerını ID ar Paç'ta Ferhat isminde bir ada- çocu~u ortadan kaldırmak iste- ran ilk büyük ve pyanı hayret 
ıı muvaffak olabilml'k için Ital - Frant>a, on\ln Akdenlze uzıınan aya- ya dersini gözöııilnde bulunduran İ- d• 1 mın metresi Hayriye adında genç mişler Zavallı çocuğu fare zehi- bir zaferdir. Bu zaferin fevkala· 
ı teşkil eden muhtelif kral ve ğını ke;ı;ebilınck CinıidUe İtalya~·a 1 talyan hükumeti, bu memleketin, e ıyor ar bı'r kadın vardır. Bu kadın ayni rile zehirliyerek öldürmiiQlerdir. k 

b. ıt 'h d ,. dellbini takdir için. onu vu uu alıklar arnsında ır tı a a yüz verdi. İngiltercnln ynrdınıile bi.lfill • elinde bulunmasına ralcırı. e.n. '' ı--ı --hifetl•n d•v•m> evde kı'ra ı'le oturmakta olan Ha- F acıa derhal duyulmuş, mezara • 
•- F k t k d'I · 1 _,,_. t b f l k d k .... - tarihinde bD:zat oraya 0 idip ~ör• ı ... çıı. a a en ı erıne g Ynuı- Franaa _ taJva yakınlıg-ı kurı•ldu. ıı· e a ete nıey an vermeme t\'ın, D'"" ft Andro• ad _ d k' h A ,_ 1 ·· ··ı k k 1 t • • 

i ~ ~ r tara an asın san ismin e ı şa sa aşıx. o muş. gomu en çocu çı arı mış. o opsı .. l k ı· d O ·n milliyetçi kisv,sindcn başka nı 1- Bu müstemkkesiz devletin ~;inlünfi muazzam bir seferi kuvveti hareke- . ıge 'ı l b I muı o ma azım ı. nu yerı • 
t(ilikle hiçbir al ikası bulunn.ıyan hoş etnıek için F!'aıı~a ile . İnglltern, te geçirdi. Ani bir hücumda bulun-1 da ıkamet eden tal y~ndte yaasın- her ikisi sevişmeğe başlamışlar- yapılm•ş. kadınla aşıkı yaka ana- de görmüt ve zaferin safahatın& 
kutleyl biı·le~ti1"!"t>k, ancak, ı~ra~ çok yanlış bir kBl'al'la, Trablusgarp du. l\Iu~~vemet&iz memleketi l'.akıp dan .Antonis Ba~a an .:1 un~v~ iki sevdalı evlenmek istemişler. rak adaletin pençesine teslim e- Gazinin ağzından bizzat iıitmit 
kralı üçüncu 'NaJ>?leomın asken ve Bingazl eyaletlerimizde İtalyaya yıka!ak Balkanlara adım atabıl.dl. Emnıyet Nezaretıne g.o~derdıgı fakat kadının 4 yaşında Sabahat- dilmişlerdir. olan tek gazetecinin anlatbğtna 
iımı sayainde kabıl olmuştt?.r. hareket serbestlsi verdiln. lçınde bulunduğumuz itıarbc gır - bir mektupta ıöyle demıştır: söre. Anbumu zaferi ıünü ha· 
~70 de tamıımlanab!len hu hare - 1911 de bir bayram sabahı iıni lı1r mek için Fran!anın yere !!erilmesini 30 senedir mi~afirpe,tyerliiini 1 z m ,. r s e h ,. r M e c ı ı· ·s ,. n . kikaten Türk tarihinin' dönüm yarımadada İtalya krallığı un - bombardımanla Trablusa yüklenen 1 bekledi. Herkes Fransanın can çekiş- .. d ••V.. Yunanistana karıı va- 1 n 
Ue btr devleti ortaya çıkartmış-ı İtalyaııları ellerinde sopa ile karşı- rnesinden bilistifade İtalyanın Alpler gk~r 

1
uguml ,_ t u''zden d l noktalarından birisini teıkil e-

' ,.. 1 -· . F . uı· 1 0 an a çax. ecav o ayı d r • • lıyan bir avuç kahramnn, aylnrla den aşa5ı necegını, ransayı ıs • _ •. . d it e • 
sırlarlıı ihcr. cins ~yağ_ın gınp yerlerinden kıpırdanmadı. Harbi u-ıooeceğini bekledi. ~n buyuk .~efı:et~ uyma. tayım. D 
ığı bu çizmenın sakınlen, ruhla- mumi Türklyooen her türlü yardım Fakat İtalya harp ilin eder etmez ıtalyan tabııyetımı redde<lıyorum. ., k ., ne., teş r ·ı n top 1ant1s1 Ünyanın. ıeçen Harbi umu-
' lşliyen ürkeklikle, daha tefek- imkiı~ını l<aldırınca italycnlar Tnb- işe Fransız. - İtalyan hududunda Londra Belediyesinin Yu • mi ıibi, yine büyük bir hayat 
C!der etmez, mücadelelerinde k<?n- ıus sahlllerinılc dar bir saba edine - köprüleri yıkmak, şoseler!, demiryol-t nanistana yardımı ve memat imtihanı geçirdiii bu· 
rme en büyük yardımı Y•pmış bildiler. Tl'ablusun tamanıne İtalyan !arını tahrip etmekle başladı! Çök· L d 

9 
(A A ) _ H b' günlerde. o tarihi vak•alan •ö:ı-

'l üçüncü Napoleona karoı ~is- n1ih!tenılekesi llalinl alması J927 )·e nlÜI olan Fransız ordusunun enkazı 00. ra. : " a~ tn ---~---- önünde tutm•k, yeni ve ~etin bir 
k Alrnanyasile birle:şnılşler<Jır. kadar sürmüştür. bile korkunç görünüyordu. Alman Yunanııtana da s~rayet etmesı do B l d • R • • b • ı •k İmtihana daha maruz bırakılır· 

.hnnn)·a kendisini ,ıya&eten olsun Bu arada zuhur eden Balkan har- kuvvetleri Liyona indikleri zaman, layıııile, lngiltere ıle bu memleket e e ıye eısı f7 sene l sak, Milli ~efin etrafında ve 0 • 
icnizden çıkaran ~u kanı~u!lunu bi İtalyayı snhillel'İmize soknıu,tur. müteaddit hücumlara kalkan 1.talyaıı arasındaki münasebetler takviye nun emri altında yeniden ne bü· 
ı turya ile ku~dugu an~aşma~a Donanmamızın bulunm•nınsı yüzün - ordusu, Fransız to~rağında bır ka - edilmiştir. Bu münasebetle, bu ./ ı • t • l tt 1 b 
J edere~ cı:tı!akı müsellcsl> den istilaya uğrıoııak tehlikesine m:ı- rış bile ilerlly.em~mıştl. . hafta içinde bir icat daha takviye J aa ıye ı an a ı yük itler göreceğimize baı 1 afi• 
dana gctırnılştir. ~ ruz adalanmız italyıınlara rmane - Nihayet anı bır şekilde Yunnnıs- ~dilmiş bulunacaktır. Bunun da na bir delildir. Bu el~mli günün 
ıu sıralnrdn Avrupada nı.ustem • ten bırakılmış, uınumt harpteki nıağ tana saldırdı. Hudut karakollarında- b b. b .. M . H , d yıldönümünü teessürlerle anar· 
~ilik hıl'Sl bütün devletlerı kavu- Jübiyetlmiz b'J topraklanmızda ltal- ki bir avuç Yunanlı, İtalyaıılnrı yal-

1 
se ~ 1• ugun a~sıon • ~u~e. a İzmir, (Tasviri Efkar) - Be- ri mühim vazifelet gördüğünü, ken ve biribirimizi taziye eder· 

ordu. Fransa Osmanlı imparator- yanların yerleşmc&hıc sebep olmu, - nız durdurmakla kalmadı, onlar~. Ar- yenı Londra b~le?ıye Reısının ışe lediye Şehir meclisi, ikinciteşrin şimdi de yeni teşkilat vücude ge · ken Atatürkün en ümitsiz gün· 
undtın ~unu:u. kopannışb. İtr.l~a tur. navutluk toprakl~r~~a kadar s~ı·dn, baş~ama ~e~a.sımı esnası~da, Be: devresi toplantılarına başlamıştır. tirildiğini söylemiş, ve Belediye- lerde göstermiı olduğu nümune· 
kuvveth .bamıleyine . dayanarak Geçen bilyük harpte halya, Ahnan attı . Bu becerlksız~ıgi~ sebcplerı fe- ledıye reıaının Yu.n~nıst~dakı Se'nelik faaliyet raporunda, nin timdiki vazifelerinin eskisine yi hatırlıyarak her ihtimale kar• 
yerler cdınmek ıstedı. ve Avusturyalıların Y.anında olduğu na havada, ~rıızlnın nrızasınd~, Ar- muhtaçlara yardı mıçın tesıs et- ht l'f . tt n bahsedilmekte nazaran çok f.ızlalaştığını anlat- h d ·ıı- b. uile 

,frfkn kıtnsında Hahcşlst'.lrıd:ın halde J!ll5 de miltte!ıklerinln aley- navut ihanetmde arandı. Nıhayet mi olduvu muavenet sandığı açı- mu ~ ı ıcra~ .a B l . . ·• _ . .. . . tı. azı~. unnay& mı ı ır Y 
ka İtalyanın dişine uygun lokma . h' ·ı·h .. lmı•tır ba•kumandan değiştirildi. ı ş g L d B l . son bır sene ıçınde e edıyenın mış ve 200 hın nufuslu hır şehrın bılmelıyız • 

• 1 ıne sıa a arı ., • ., lacaktır Bu sene on ra eedı- v d' 1 h .. d . fk ... kl d h"I" . l 
tu. Humileri~in müs~adı:sinı a - Büyük ümitlerle hal'bc giren İtal- Tarihinde yabancı yardımı olma - . . . 1 'ra ardım mak-1 yaptıgı te ıye. er arıcı.? e ıs ı : sıvrısıne er en a a mu.~tar~p o_ - TASVIRl EFKAR 
tan sonra Erıtre snhıllel'ınde ha- ı - haı·p tııı·ı' hı'ııde cı'ha dan tek başına h'ırblı· teşebbü su"n · l yesının muhtaç a y bl 1 raz borc.u dahıl olmak uzere yenı masının çok şayanı teessur bır ha- .... ,.. . 1 1 yan ar, umun11 ı • , ~ d ·ı J o]du ... u me i..., . • ... • . • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
e:e geçtı. Fııkat bu teşebbfis. ta - nın <'n büyük hezimetini kııydetmek- den netice atamamı' olan İtalya, ci- sa 1 e .ton am!ş .. g g seneye l, 117,531 lır~ ~~. J;~r~ş dıse ~~dugunu, İzmır şe~~rnın ııt-ı • ., 
a pek pahal~ya mnl old~. Kolaı- ten başka bir rol oynamamışlardır. r1ştiği bu işte de, ergeç yardıma beş mılyon ıste~~ını oulmu.~t~.r. borç bakayası devredıldıgı bıldı- ma mucadele mıntakası ıçıne alın- 1 Parti Beyoglu kaza 
a yutnbil~eglnl znn~ettıği .Ja 1 - fzon.zotla harbetrııenıiş ta:ı:e İtalyan muhtaç olacağını anlamış, bunun ıe-: Kahramanca mudafaaıı buY?k rilmekteydi. Raporun bundan ması lazımgeldiğini kayıtla on se- kongreal 
lıler e~len:dc 0ınızr~ h 'vtı b? ~r 8 kııvvetlerlne yüklenen (üç) Alman minini hazırlamak için de Yugos - hayranlıklar uyandıran Yunanıs- sonraki kısmında da havagazı, o- nedenberi kendi,,ine gösterilen 
stev!lyı_ A ovn a m \ 1 ış : . e • fırkası İtalyan cephesini dnrıııada - lavyada ::\Ianastır bombardımanı, tana yapılacak yardımlar ıçın tobüs . f yapı işleri yol teveccüh samimi teşviklere te- Halk Partisi Beyoğlu kaza kon ' 
ete ugrattılar 0

89 )h t~?~ "ın ederek Kapuretto faciasını do • Harbiye Nazırının değiştirilmesi gi-ltoplanabilecek miktarların her- k ' gtraı, en, . I · par.klar şekkür eder k d · t' k'. gresi Fat 16 de Beyoğlunda1d kaza 
!etlerinin • Avı rupaı~ad h alpl Y~ ıtııı ~urnıuştur. hi faaliyetlere girişmiştir. Jh ld b dan a,.;agwı olmıyacağı ve . ana,ızasyonll su ı~ erkı! • B .~ 1 emhış ır _ı. d·v · merkezinde toplanmıştır. 
·uırmak !çın şe mü a a e erı - . . • , . • a e un ~ yenı açı an yo ar, ma ın~ ve e· ı - u guze şe re. ıste ıgım 
;aya Habeşistan sahillerinde da -ı Harpten soma iaşıs~ ıdar~y~ ılan !_{clay yutacagını umduğu halde kanaati mevcuttur. lektrik işleri Kültüroark Fuar ve şekılrle hizmet edemedim. Ak- KongrC>dc Vali doktor Liitfi K~t:" 
ık bir mu11temleke bahşetti. eden Mussolini, bu yenı usul? ıd:ıre- blogazına takılıp kalan bu. lokmanın yeni Belediye reisi Ceorge T . t k"l. t .f d~ları b,. ş<ımları bunu düşünerek üzül''yo- dar, Vilayet Parti idare heyeti reısıt 

l Al anın kucağında ol - sile, asll'ların ltalyıın lıiltlesınln J'U• talyanın başıııa açacağı ışleri za - w·ık. . . T ·ıı t' h ._ urız.m . eş 1 a ının ay • . ~. B h . . . u Reşad )limaroğlu, Vilayet UmUDl 
~ Y~ ı:a"ınınsadan daima tc- 1 huna işlediği her türlü kötiilüğü te - man bize gösterecektir. 1 ınson un Ingı 1~ mı edıne 1 senelık ımar programının tat~ıkı 1 r•ım. u ~e rın ıhtıyaçlan çoktur. :\lecl!si azaları ,.e Parti erkanı ha· 

a erıı r taben Yunanlılar içın yar ım ~a- hakkındaki mesai vesaire hakkın- lzmir :ehri, meml~kete milyonlar ~ır bulunmu.,l:ırdır 

eh h·ıı ı· } ek icap eder. lstihsalimizi tacil lep. ~tmesi üzeri.ne ~t.ina Beledıy~ da mufassal malumat veriliyordu. kazandırabiliı. Bu kadar sıb şe- 1 'f ki ~ b 1 • l "d . he· 
<1 ınoi nhlfod•n dov•ml UrC l ta - ?°'. .. .. . . 1 I Reısı Yunan mılletının bu ulvı kilde merbut olJug~um bu •ehirde .uı a 11 a u 0 un~n 1 aıe 

nı dahi terketmedik. Bu dün- ıçın butun kuvvetımız e ça ışıyo- 1 • 1 · · Azalardan bazıları i!faiye, ı.~. . . . ~ . yet. ı·arorunun kıraatınden sonrn 
mu .. cadele•ı'nde yalnız bırakıl- b'l . ·ı t k'l" t .• d harekete karşı o an mınnet erını ·ı l . d layık olmadıgım hır mevkıe getı- . . ' h il "- 1 v Vilu"yet ., ruz ve ı gı ı e ve eş -ı a ıçın e . . • . vagazı ve asker aı e erme yaı ım . . yenı ı<ıaı·e eye ıua arı e 

•,muz dakikadanberi, kendileri· •dd t)e l an İngiliz amelesinin faal ve bıldırmıştır. mevzuları üzerinde İ:>azı temenni- rııt-rek Partı, matbuat ve halktan kongı-esine iştirak edecek olan delc-

birlilrte veya kmdileıi için ı- m ,, I er e u unmuş ar ır. l kk" d v• · b'I · k yaya ŞJ e açaz1•
1

şJ 1• , .. ardımı sayesı'nde muvaf- 1 Yunanhlann Alman tavsi- I d b l J d gördüğüm teveccüh ve alakaya l gcler intihap edilmişlerdir. 
:ı. sarıldığımız bütün memleket- fak olacağımızdan şüphe etmivo- yesine cevaplan h U naaı leşe ur e ecegımı 1 emı- Türk Hava lı:uramun• 
İn bütün davalarını teyit Vt-ya hu·· cum ettı• rom. lııte Okyanusların ötesinde, ı Atina, 9 (A.A.) - Atina A· Bundan sonra Be _çet ~ ge?l:n yorum. . . . . l d mi 

b. 1 1 • d b.lh b h d . b'ld. . sene itfaiyeye 2 yenı makıne ı a- Meclıs, ı' raporunu ıttıfakJa ka- yapı an yar ı ar 
ha sarih b;r sııret.e tes ıt eye- kge en Yl.adr' ı Z~ ı assak Au sa 'ak a l ıanAsıl ı ırRıyodr: Y 'il f ve edildiğini, asker ailelerine yar- bul ettikten sonra tekrar toplan- Anknrıı 9 (AA) - Tilrk H:ı.\"S. 
c: Avusturya, Çekoslovakya, Churchill şöyle devom etmiş- ıymet ı ır. ıra gere merı a- man a yosu unan mı e ı- el b k .. d v l · · · · d ~ 
loııya. N1arveç. Holanda. Belçi- d k dominyonlarımızda ceıaret ve hissiyatına kapılmı- dım işinde Belediyenin öte en e- ma uzere agı mıştır. Kuı umuna yapılmakta olan yar ın • 

tir: a ~ere. se . ne, w . . . . l,u etrııfındıı bur-üu (ı!Un) aldığınııı 
' bunların hepsin•!ct> büyük o- Amerikanın bize vadettiği yar- ve Hındıs_ta~da • her nev~ harp yara.k mantıgın s~sını dınlem~sını bir :zayiat olmamı§tır. İngiliz kı- A_~i~~ya gitm~k istiyeıı Yunan gö - 1eigrnflar, Trat.zondn Kurum weıı -
ı Fıansa ve hepsind~n yeni o- d halen Amerikanın her tara- malzemesı ımalatı ve pılotların tavsıye etmektedır. Alman mılle- t t'kleri yerde büyük te- nJIJulcrini kayde ba~lamıştır. Sev_ faatine teı-tıµ edilen bir gecelik t•· 
1 Yunanlistan. l k 

1 
. . fı~da eşııiz fabrikalarda, yüksek I bt~1l~m 8ve terbb~yesi eAngelsi~kyapıla- ti gibikmu~a.ripkbhir milletin, şeref ~:~~r:t~~ 1karşılanmı~lardır. ~iy11~tn1 ~?ld~aman başlaııacn~ı henüzl ~!1ı:. h~ı<ı~a1 tı ola~fakd7!l ı6i3ra, HCay~~~ Bütün ıL! mem e et er ıçın ça- f I d • 1 !erinde ha"· ı ır. una ınaen merı a tara- ve ve arı ıçın a ramanca çarpı- S 1• 'k .. niversitelilerinin e ı c egı ır. Uçuııeuog u tara ın an ve ~ . 

d v• b' ırın ar n ve ıza >e ev " b' "d d'I d 1 b ' 'il b .. ) d b e anı u • . v S h' t f d d 57 li ~ erıldı· acağız ve harp ,. eccgız ve ı- I 1 ua mühimmat fından ıze va e ı en yar ım ar şan ır mı ete u soz er en a_§- mesajı Konsolosluk askerlık çagında bu • ~ ır ~ra ın an a ı .. ~ 
n zaferimiz hepsinin kurtuluşu- .a1?1hış ~an b~~ 1 m k bzul şimdiye kadar yapılan mühim I ka söyliyebilecek söz bulamanuş S IA .k 9 (AA ) _ S 1• 'k luııan Yunıın tebaasının isim ve ad- ğınl, :;ınc Tra~on~a manı!.:ıt~r~ 

. ' k . ıstı sa atını ızım e pe me d 1 . . b. t l "f d . Al e anı ' . . e anı rcslerini bildirerek davet etmiştir tüccarlanııılan Alı Knranls1n aza ı 
temın ecece tır. • . bir surette paylaşmaktan ibaret- yar ım arı en samımı ır suret e 

1

° masına teessu .e erız. .~~~ Oniversiteoıi, bütün üniversitelere Soıı iki gün içinde 237 kişinin vlz~ tııahhüdatından başka 60 lira, İz'!ıir• 
Yunanidana sempatımız tir. Bu müthiş maddi yardımdan kar~~,rorum. (Alkış!~;) Radylsu, h yl~na~ıs~andan huyu hitaben aşağıdaki mesajı gönder- muamelesi ikmal edilm:ştir. de tüccardan Şamh Şükrü ve b~rtı· 

derindir 1 bal}ka davamız için hararetli bir 1 uımkan •.aıe sevi ıyatkımızı olduk.~rı a le ılca. ata. uyl mul ş ok- miştir: Şehrimizdeki bazı Arnavutlar da dcrlerinin 600, S~phi Erkin ve şurc· 
· • • · h' • ı esmıY.e ça lŞDca lan el.ger dev et en mısa o ara .. .. . . . . . • i . . _ k" nr.o ü tu acı Rızn Tıı,_ Şimdi topraklarını son ltaly;.n takdır ve sempatı ıssı mevcut 0 - B I b - b .. el k .. k d. Ş b .. Butun bılgılerın banısı . ı\rısto- talyanlara kaı·şı hnı·µ ıçın !una _ usının ~o • man ak r M . bıı • 

:avüzüne karııı müdafaa etmek- duğunda lngilterede hiç bir kim- unun a w era. er goz en uza go~terme ~e ır. ~.r.uını te. aruz tun italyanlar dahi müstcoına ol- nistana ı:itmlye hazırlanmaktndır - tabanın 25• J\arş.ıyıı a. usevı l~ıni~ 
1 k .. .. k k h y • · .. h • b rakılmamı .. tır Bu tutamıyacagım hır mesele vardır. ettırmek lazımdır oı Yunnnıstan, k .. .1. u cihana lar Bunlıır arasında Jı.ral zo,.onun dethanesinln 4G Jırn teocrru ey 

0 an ·uçu a raman unaıııs senın şup esı ı • • b. . ..h. . . il .. b k .11 l d d mama· uzere ı ım nurun · ., I' 1 du- unu bildirmektedir 
. . t' . e hayranlı- h's kalplerimizi ısıtmakta ve az- Düşman ızım mu ım ıaşe sev- mısa erını aş a mı et er en e- t v k d adan bilcümle maiyetinde gelen bir takıın zabitler "u un g • 

1 ıçı~ 8~1:ta ![1\~ Londranın ! 1
• • • ku vetlendirmektcdir (Al kıyatımızı kesmek için hiç şüphe- ğil, şeref, kahramanlık ve feda- ~~~ ıgı ~~ e c:>;f ine hitap et de vardır. 1 Ankarada Cümhuriyet baynmı gl 

Tilbı~ derın b~~~ .. af~.~l · · ve ı ~ılız)ı v siz elinden geleni yapmaktadır. karlıklarla dolu kendi tarihlerin- unkyla kunıbv.ersı f eder l\lakedo~ :\lerkezi fstanbulda b,1Junan Türk-ı nil resmigeçit sahasında bulun.an 
ın en, u un yu erı~ıLd l ış ar ' Buna binaen Okyanus yolları Ü- den almak ister me · e es 1 ş:re e l. · d k Elen Dostluk Birliği Yunan ordu - l'"Snıi ve husu~i otomobil şoförlerır.· 

d • l · · ıı "-ında ınuca e e- T • • '1 • ı • ·· · 't sı Anane erıne sa ı . k fi -1 · tla -ışe erımız r.... aarruza nıçın geçı mıyor · d el · k d t' · · 'd ya unıversı e • sıındu çarpışan askerlere yardın ol - den bır ısmı, p:ırnş tçu erın a 
ıe yardım için elimizden geleni . . d'" k b' zerı~ e f :nı~ .'~ rke ı~ızın 1 a- tneiliz kıt•alarımn Ciride ihraçları kalarak müsLevlilt-rin cvamirine ınnk üzere ~ehrlmlzden yiyecek veı yışlarından dııydulclnrı heyecan fiz.ı-
ptıgımız unan mı el ıne şu sa- • ~ . I 1 • • • • I ın a a il a boyun egmcyı ve ınne ıce cesa- giyecek mübaynasına başlamıştır. ::-ıne, 0 an 11 top amış o u ar w y 'il • Bazan nıçın uRmana arşı ır mesı za erımız ıçın at ı surette hakk d t f •tAt v · b' t' 1 d 1 ld ki 1 30 

imi vaadi ıönderiyoruz: taarr~z hareketı.n~ m~ktedır 0 ~-,lazımdır ve. b~ zaferı ıstıye~ ~r ı Ciritte bir yer: 9 (A.A.) - reti kabul etmiyen küçük, fakat Bunlar Elen Kızılh:.ç.1.a gönderil - llrnyı küçük bir yardım olarak ııa· 
Alçak mütecavizi. bugünden ma~ıg~mı~ ve ~.ıçın ~u~manın hı- v~y~ bu~a ıhtıyacı. o_lanlar. ıç.ın Reuret Ajansının giritteki sefe-1 _anlı f.len milletinin ltalyanların mlştir. 1 va Kurumuna tevdi eylemiş bulun • 
baren, cinayet ve ihanetleri, a- ~e _ındırebılecegı yenıv hır darbe~e 1 buyuk h1ır .e?.,eı:ı:ı~ıydetı haızdır: ri kuvvetleri nezdinde bulunan 1 kocaman imparatorluğu tarafın- Bir Arnavutun müracaatı maktadırlar. 
1 t • es'nde aleme ibret o· ınhzar etmekte oldugumuz sua e Bu mese eyı onunuz e uzun uza· muhabiri bu kuvvetlerin ihracını d maruz kaldığı çok haksız ve 1---------------

1 e ın penç ı IA k .. "l k d. B b d . h . ld ~ . . • an D- tb l A t -o cak fekilde ve layık oldukları 8:j'l goru.me .. t~ ır. ~nunAse e- ıyaıza ı.zaıto ugun~emınım. şöyle anlatmaktadır: hiç ,ebepsiz tecavüzünden müte- un ına :ıamıza. geen ;na~. I~~ 
h·ı ) v .. l_ d hı Qudur kı muhımmat ımalatımız Ghurchıll bu yıllık zıyafetlerde y . l b. ine 11. f t b'ld' . tebaasından Sııncaktar zade Debıelı 

ıç ı e ceza anacagı gune x.a ar, " . • •. ' . . I unanıstanın ta e ı yzer ve ıt ne re ve gayzını ı ırır ve Seyfullah $'ınşek bize !JUnları söyle-
ım. a artan b'ır '-uvvetle vurmak- nncak ıkıncı yılının ba§langıcında- mutat olan dıı tıcaret hakkında- go"nderilen lngiliz seferi kuvvet- aynı zamanda Makedonya ve bü- 1 t' • 1 x. d h b' b"d t' d k" • · h b f ı·· nı ş ır. p a.Ja hali kalmıyacağız -,id- ır ve ar ın. ı aye ın ~ veya- ~- umu~..1. ı~a ata u se. er uz~m !erinin ilk cüzütamtarı Cirit ada- tün Yunanistanda sivil halkın ve 1 

ıtli alkıolar· bu cinayetler ve i- hut haryten bıraz evv~I bn.kaına gorme~ıg.ını kaydcylemış ve §OY- sının bir tabii limanına çıkarılmış j ezcümle eli silah tutmıyan ihtiyar- da;m~e~u:::! ~~:{~::nA::.,n:ı~~:1.: 
..netler daima Muuolininin boy- • başladıgımız muazzkan_ı da. rı a v.e le demıştır: 1 tır. ihraç ameliyesi, İngiliz harp !arla çocuk ve kadınların alçakça Biz do"vü•mesini iyi biliriz. Hep be-

t . ti mız anca şım 1 vermı- B'•t•• k 1 • • 1 ·ıı 1 . ı . - - ., ında aaılı durmakta ve halyen esısa arı • .. u un ·uvvet erımız e mı et e- gemilerinin şiddetli bara) ateş en- bombalanmasını protesto eder ve rı:ber gidip İtalyanlarla ' harbetme. 
ba•lamıctır Almanlar ıse mu- · 1 k h ·· · ti · ·ı f k · d nini lekelemektedir. Y~ Y • ., A • rın z~ ~e. a_rııı .. urrıye erı, .mı.- ne rağmen, avcılar re a atın e Yunanistanın işbu varlık mücade- liylz. Bunu ~azınız da haberleri ol-

Ar. zaman önce taliimizi müte- himmat ımalatında normal .o~a.rak letlerın ı~tıklal ıçınde terakkılerı, bulunan İtalyan bombardıman lerinde bütün dünya ünivenitesi- surı. İtalyanlar bize kahpelik ettiler. 
zı bir ı,elcilde takdir ve tahmin dörd~ncü seneye doğru gırışıle_n İn~anlar. arasında y_:ı_lnı~. r~fah ve tayyarelerinin liman üzerine pike 1 nin manevi yardımlarını saygılar- bil tün ku ıvetlerifo hücum edip vatt.· 
len dünya bugün lnııilterenin en yuksek noktayı çok.tan ge~~~ş barışın uıde edecegı buyuk kar- yaparak atmakta oldukları b9m-'1a diler. nımı:ıı elim:zden aldılaı'. 
şıyacağına inanmaktadır. Dost- b~~unuycrlar. Buna bınaen. on~- de.,liğin tesisi için mücadele etti- baların ve bunlara karşı atılan o- Selanik üniveısitesi pro- Sırası gelmişken şunu da söyleme-
rımız bize güvenebilecekl!!rıni muzde a~ılcıcak t•zun v_e çetın bı~ ğimiz Bşikardır. (Alkışlar) büslerin infilakları arasında ya- fesörleri nar •• ına Rektör me mı:saade etmenizi ve yazmanızı 
liyorlar. Dü•mr.nlarımız önle- yol m .. evcut.tur. Öyle bır devre k.ı pılmı•tır. . Anastas ikunomopoloı rica rd"<'eğim. İtalyanlar ilk Yunan 

-r L dd f d h Satılık dükkan Y ileri hareketi ve bir İtalyan Genern-
1de lnııiliz mukavemetinin mu- u mu el zarın a arp eanayı- 1ngiliz kıt'alarının ihraç amelı- C " " Atili h h" linin esir r· l:nması fü:erine oradııkt 

1 b• "d .J t · · i;nizin en yüksek naktaya yükse- . . . b 1 b l d .. man ha- uma ıunu aya ava . u- . . 
'Yen o mıyan ır mu oe ıçın ve ~ • k d 1 ) b h Samsunda, Saıtbcy mahalle&ınde yesı aş ar aş amaz, us • . cumu yapılmadı Arnavutl:ırı kahpelıkle itham ettıler 
aim<ı daha büyük ınikyasta mev lı_nc.y~ . ahar ~.a 1t?: arı .ved ~ - tütün merkezinde bir bap mnğaza va teşekkülleri liman etrnfındakı A . 

9 
(A A ) E . t ve kendilerini arkudırn vurduklar nı 

t olduğunu anlıyoılar. Fakllt rıyeınızın ar ın 1 ayetın e ın- 29/11/940 tarihinde açık arttırma1 küçük dağların Üzerlerinde gö- tın~, · · -.. -.. ~nıy.~ , söylediler. Bu da lif mı? Koskoca 
ıgünkü yaşama ile devamlı za- tasına ha,lanarak ~imdi mütema- ile satılacaktır. Talip olanlann Sam- rünmiye maşladılar ve askerlerin Neıaretı, cu~a2 gu~u ~~nr~~L 1 donanmasını sal.aleriw!r-? geilr.1!. 
r arasında katedilecek uzun bir diyen hizmete dahıl olmakta bu- sun Hukuk llahkemesi izalei şüyu .. kl" b lundukları kruvazörlere memleket dahılınde hıç hır duş- Bütün toplarmı bir avuç meırJ!ketı-
1 d B l 1. t d k lunan yfü.lerce eemi ile takviye e- satış memuru baş katibine milraca- Yh~ u utt'l Harp gemı'ler'ın'ın man akını kaydedilmediğini bil-, mize çevirdi. Bi::: C'f;mizden k•vup 
ı var ır. u yo u r:a e er en ucum e ı er. d' k d' k dl 1 t· ~ı 1- , ı ı 

·ı· k • • • dilmesi lazımdır atı. . d b h" k' ırme te ır en yer eş ı. - az ar.ca· aıı ~JtU -
gı ız ır ının azım ve mctanetını • r ' topları ııayesın e u ucum a ım ' nıasınıı şaşıvor. Daha or.ı:n b:ışına 
~ ~ki müesseselerimizin şerefli Hava hücumlan s •• kaldı. Bombalar rıhtım yakinine Metaksas. tngiliz • Yunan 

1 

neler getirc;eğ~z! 
tıba~.kabiliyetini dünyaya gös- Bu devre zarfında ordumuz Foto ureyya has~r yapmadı. Yalnız iki neger birliğinin fahri reisi oldu . -------------
recegız. • • • malzeme ile teçhiz ve talim edi- hafıf~e yaralandı. . . . Atina, 9 (~:A.) - Baş~e~: 1 Gl A t R 

Rooseveltın ıntıkabı lerelc kudretli bir taarruz silahı TUrkiyenln birinci- Düşman tayyarelerı gıttılcten Metaksas, tngılız - Yur:ım bır!ıgı ı • D une .. CU 
Bundan sonra Amerikan Reisi- haline gelmek için tekemmül etti- ilkle tanınmıs ye- sonra halk, evlerden ve . sığına~- ' fah~i reisliğ~ne seçil~esi mün:ıse- Roaada 
mhur intihabatından bahseden rilecektir. Yine bu devre zarfın- • • !ardan çıkmı' ve askerlerın ellen- betıle yazdıgı tetekkur nıektubur. 
hurchill cfngiltereye yardımda da bilhassa hava kuvvetlerimiz gine afÖlyesldlr ini sıkarak çiçekler dağıtmıştır. jda ezc:ümle demiştir ki: . Roma, 9 (A.A.) - D.N.B. bildi-
la kusur etmemiş ve şimdi de İngiliz tayyarelerinin pıarlak ve Boşta sayın ::'1-Iareşallnıizin ve Düşman tarafından ertesi gün Hürriyet, adalet ve beynt-lmi- rıyoı·: . ~·- . . •. 
ı fevkalade buhran içinde kud- aşikar bir tarzda isbat etmiı bu- komutanlarımızın ve Jleyeti Ve- yapılan ve yine akim kalan bir' le! ahlak namına İngiltere ve Yu- ~Em!ıı hır kaynaktan ~~;en•~Jıgır.e 
1 il • · 1 d ki k f' ·· .. ı .. -·· k'I • on pozlarını her boy v · · t k'IA t 1 • .. k .. d I l 1 ~oı e Rur.ı.aııva B:lşvekı!I lieı.eral t i mi etini idare içın üçüncü un u arı ey ıyet ustun ugune 1 enın en s - taarruza ragmen ıyı eş ı a saye- , nanıstanın mu§tere muca e e e- • ' k H - . i N ll b' 

1
.,. 

l ] d ·· ·· }"- ·· ·· d ·ı· d da Foto Süreyyada bulursunuz . • 'h ı· · · b le • • . A _ ; .~nıoııı?s o, arıc ye a:ır e :r ıa.· :fa seçi miı o an müpıtaz Ame- a et ustun ugunu e ı ave c e- · ıınae ı raç ame ıyesı nıs eten ı- rının nıhaı zafere kavuşacagına e. , t R '"a ,,elnıi~tir 
d ı d h t1 ki d . Mektepliler için fi~·atlarda ten- b' -dd f d b' · ·ı · 1 e oma, • 7 • <a ev et a amını> a.rare e ce er ır. ~ sa ır mu et zar ın a ıtırı mış- min bulunmaktayım. 1 Rumaııva Bat<vcl•ili, 11.fuııso!ini ve 

b ,_ h zilut yapılır. Düğün resimleri ., . 
ri-. eylemiıtir. Halen, düı.manın ava hücu- için fotoğrafçı gönderilir. Fo- tir._ . .. Şchrimiadeki Yunanlılar ve i <..:lano ile görü~e..:cktir. 

hurchill ayni zamanda cümhuri- munun ~idôetli prtları ve bazen tol'•rafhane her gün snat 9 ılıın Italyan tayyaıelerı bu munase- M A ti y . t 1 Rumaııyn siyaııi ınalı.fiJleriııln flk-ı 
ı 1 ti b 1 K d. h •• b b d uaıı rnavu ar unan11 nna . .. • 1 :t Partisinin namzedi Willkie"ye tehJike iıarct erinin ça ıımıya ver- 19 a kadar açıktır. et e nn ıye şe rını om nr ı- • • 

1 
rıne ıcouı General Ant-0n91ıı;onun -

..:IAI man etmişler, sokakları mitralyöz gıtmıy~ hazırlanıyorlar t~lyayı rJyarPti milnasebetlle lktıEa-: 

Pazar 10 /lrirtcitefrin 1940 
Ebedi Şef Atatlı kiin ölü· 
mümin ilıir. ci yıldö116mii 

provamı 

b 45 Pl'ogr:ım ve memleket il':" 
ıtt ayarı, 8.48 Ajans haberlerı, 
11.00 Ebedi Şef ATATÜRK'ün 
ölümünün ikinci yıldönümil mil
nat1ebetile, ı;im Şef İSMET 
İNÖNÜ'nün o gün bu büyük acı 
delayıııile büyük Türk milletine 
yaptıfı beyanatın okunma!lı, 
9.05 Tazim sükutu, 9.lv-9.15 İs· 
tiK!al marıı ve aaat 12.30 a ka.· 
dar kapanış. 

12.30 Prc-ı;rarn ve memleket !l~
at ayıtrı, 12.33 Ajans habc:le!'ı, 
1~.4ı;-ı:! 60 İatik!tıl maroı ve sa· 
at 19.30 a kadar kap:ıı11ş. 

lt.30 Program ve menJ.eket 
saat ayarı, 19.33 Ajaı:s haberle· 
ri, 19.45 Eb~i Şef ATATÜR"<· 
ün ölümünfın ikinci yıldönünıil 
münasebetile, Milti Şe! tSM.E'l' 
fNÖNÜ'nün o gün bu bUyük acı 
dolayısUe büyük Tilrk milletine 
yaptıiı beyanatın okunmaıa, 
19.60 Aziz ATArnı:z.ın CUmhuriYe 
tin onuncu yıldönümüııde neclP 
milletlmize yaptıiı tarihi hıt;= 
bl'nin kendi seslerile neşri, 20.1 ~ 
20.20 lstiklll marfı ve sa:ı· 
22.30 a kadar kapamı. 

22.80 Memleket saat aya"ı, 
22.83 Ajane haberleri, t ~lij 
22.til§ Yımnkl prognım, a " 
mn ı ·n luı anı • 



TASVİRİ EFKAR 

Mitler 
m.Uhim 

bir nutuk 
söyledi 

(Birinci ıa'lıifeden dcıxuı.,) 

ml'!mlekctiydi. Sosyal kanunlara, 
o Almanya ba,ladı. O Almanya, 
demokrasilerin bugün, 30 sene 
sonra, önünden sağır ve kör bir 
halde geçtiği meseleler karşısında 
vaziyet a1mıştır. Diğer taraftan o 
zamanki Almanya, bir demokrat
lar memleketi idi. Fakat o za
manki Almanya, her ıeyden ev
vt-1 bir sulh memleketi idi. Sulhun 
muhafazası o derece ümit olunu
yordu ki, bütün dünyanın muhak
kak surette, Almanyayil karşı si
lahlandığı bir devirde, önüne ge-

$§ .. 
• 

0 ' çilmcz çarpışma için lehimize bu- Hi ı Aı il h lunan bütün fırsatlar kaçırıldı. ıt ~rrrt Raf• ir•t •ttifi Mü1tilt 1•1arini11 •111a111i mon•ar•n 

k 
Q Senelerce izmet etmek şere ~ini Ben, o eski devrin tenkitçisi deği- olsaydık, o zaman bize şöyle di- Mademki lngiltere bize harp ila-,dele, misli olmıyan nctic.:cler ver-

J 1 
lim. Halbuki olabilirim, çünkü ycccklerdi: Nihayet Almanyada nına karar vermiştir, bunu ben mittir: 

fi Qzanan Cemal hatıra 'arını a~ '~tıgor bdealrk.itapreı'hkteanzvkeişmm· ianzı'dyeannt~~r;.:; makul bir rejim kuruldu: hayatta iken yapsın. Çünkü bil: ı - Harp, Alman milletinden 
-ı ı~ ı~ Ben, o zaman tamamile başka yordum ki bu mücadele, Alman in.anca pek ehemmiyetsiz fcda-

"ıııı aldım ve bunları tatbik ettim. bir fikirdeydim. iktidar mevkii- milletinin tarihte ıimciıye kadar k.irlıklar istemittir. Harp kurban-
:.ı.... rıeaı lıW alakadar ~tmez K d • tısını yapıyor, öile yemeğini s1.londa t ..:ı _ı_• d'' d ne geldiöim zaman sulh yapmag~ a v .. d 1 1 . 'dd 1· . l 18 70 h b' d k'I k d ,-.ıqı lltlc a D em ı r yalnızca ve iotahla yiyor, akşamları nsutere e-ı uımanımız ır • yaph11 muca e e er_ın en fi et ası arı, ar ın e ' er a ar-
... 'tun •&ından ağluken, batı- • da saat sekiz buçuk, dokuzda sofra: İngiltere, daha 0 zaman da. bi- hazırdım. Silahları terke hazır bu- olacRktır ve ben, Alman milleti- dır. Muhtemel kl!Yıplar için hc-
~ti ...,,, !hak isteınlyor muyuz? d n k lk d v rt le f d d • d · ·ı d' lunuyordum. Eier tnrilizler kabul nin yalnız onlarca hAtti yüzlerce eap edil mit bulunan bütün muaz· u..· )'o• u rk evtnde O'na a'ıt bı'r . a . a ıyor u. e a ı . so ~asın ': zim ütm~nımız ı. lngı tere ıyo• . 1 J d h l" L - Hayır, öyle tavla filan ovna _ ı~kı bulundurulmasını ıstemıyordu f k k · · b·ı· kı' etmış o aa ar ı, er ~ey mükem- senedcnbcri malik olruad.ö. en zam ihtİ.••I ccıe' ·1·ülleri, aaölam .: ,h,,..-.tur? Ve tıan.n Türk O'na ı • rum a at ço ıyı ı ıyorum ,... -..& .. 

1~• ... ıy, •· maroı. Baıan geceleri poker ~par- Gece yarısı gelm:den, on _bir, on bir orada da millet ve hükumet, bir- mel surette olup bitecekti. lngiliz- çetin adam değil, falı.at ayni za- kalmıştır. 
"illi ~ bir vakayı, bir hidl- lardı. Ankarada avlanırdı. · Fakılt huculr."la da yatagına glrıyordu. b' . . . .k. · d v·ıd· E ler kabul etmediler. Bu da iyi ol- manda en büyük otoriteye sahip 2 - Maddi bak\mdan da bu 
O•ıı,, bır tek sözfi öğrenebil • hepsinden fazla okuı·du, "Ok okur. Londradan döndüvümüz zaman ilk mnın aynı 1 1 şey eıı ır. n- du. Fakat o zaman, sonuna kadar b 1 d E 1 ,\ " dah k d .ı h • · " "' l d k ı d u unan a amıyım. vve i, kayıt- harbin fcdakirlıldarı pek ehem-

~~Uın~1c: a Y
1
8 ın an, ua a ıyı du, hatta sarayda, hizmetinde bulu· Snvaronaya geldiği gün onu hayli ternasyona emo rat ar an, dya- <>İtmek ve yarım tedbirlerle iktifa sız ve a •· ff k t" • · t · ) M "h' 

) fan· •nu aı-ile y:mını~or! nanların bile boş vakitlerinde oku. zayıflamış buldum. Fakat gemide llk hudilcrden ve plutokratl~r an " ş r"'ız, muva 8 ıye ıme ı- mıye sız 0 muştur. u ımmat ea-
ltııı ka tünün j'h-ınl .IGrt ı:aati. ınala11nı isterdi. Ben bir gece, geç iki hafta içinde ııhhatinin düzeldi- mürekkep kü~k bir hizip, lnııil-: etmemek icap ediyordu. nanıyorum . Katiyetle eminim ki hasında §İmdiye kadar harcanan-

i'a.ıa lkarak, yiyip içerek, 0 • vakit çalıştığı odanın kapısuıda o. ğine hükmedilecek kadar canlanmış, tereye hük~tmektcdir ve bu hi- Kararımı verdim ' mukadderat, yolumdan bütün en- lar, nihayet bir aylık istihsRlin bir 
' n~ l'a rak, çah,arak ıceçhir.. tuı·muQ, nöbet bekliyordum. neşelenmişti . d h d h b" h K d' ı· k· d 1 gellcri bertaraf ederek beni bu- kısmına tekabül etmektedir. lhti-
doldııPatdı, yirmi dol't saatini ., · - · zıp, a a o zaman a ar ı ta - ararımı ver ım. ı şey en Al .11 . . b •. 

rur ıı .. Bir aralık -~i~de~_bhe kapı açıldı ~~bah kahvaltıc;~~dan ve ogle ye- rik etmi•tir. O adamlar, bugün- b ' . • y b" k d v ·r raya, man mı ctm:ıı u muca- yatlar o derec;e büyüktür ki bazı 
'•eaba? ' g nüniı ~nsıl geçi • ve eşi kte o gorundu. Derhal ayağa me~ınden sonra ıı:uvertı>ye çıkar, u- k'' d yl 'd' O hırıııdı=.. a ız as be.r . e_gı ızk V~Y_a- dclesini idare için getirdi. Bun- sahal•rda half'n istihsali durdur-

tıq ;;ı... • k lk Di . - d 1 t k. u a am arın aynı ır. zaman ut unyanın en ırıncı a~ crıyız. d b , b . h b. _ ~ -~ •gtenın k 1 . dd a .tım. k dık yuzume bakarak: zun san :ı yeye uzanır, gaze e ve ı· t T h b I b - .. d" V 1.. l h I ki an aş t:il, en umumı ar ı sı- mal(a mecbur bulunuyorum. Cün-
~ tııttı. e çın .uzun mli et - Niçin, dedi, burada höyJe bom! tap okur, -arada gramofon ve radyo ngı ız ar cu ":rı, utun u~yayı e o zaman uzum u azır ı arı 1 d l l d .. L·· b b'" .. k · ı_ 1 h k 'd " IJerefienm Q ,.,,,.,.ddnRln Al 1 h k ldı - d Al .11 . b d b" pcr er e yapmı~ o an ar an 'ıe u- xu u uyu mı'<;tar arı arcama 

ıııı. Niha . ı,. " - . .. • boş oturuyorsun. Bir kıtap alıp ta çaldınr, ~aza? dalar, uzun uzun dü- manya a ey ıne a rmaga a yaptım. man mı etı un an ır · 1 • d ld I h 1 1 · k - . . 
~ l«nı 

011 
)k';t 026 da~bC'rı, ~a- okumak aklına gelmiyor nıu? Bir şfintlr, kah bır şeyler yazardı. muvaffak olmuşlardır. Almanya- şey kaybetmedi. Bilakis, } cdi ~llt erın Be a batı mış dl un~n a~: ım aııı artık :nevcuı dcgıldır . 

..:. butu 1 1 sene, daıma hız· daha ellerini kltapsı~ gurmıyeyım Onu böyle zindeleşmiş görmekle, nın ietemediği harp, işte böyle milvon fazlalaştık. Sonra altına banı~: du ise . eptPn ° af' kı~ . 1 Alman istibsalatı 
j , '"llldıı... nmuş olanl:ırı!ıın Ce- in biz etrafındakiler bil!leniz ne kadnr gclmı'•t'ır • : . u muca e enın geçen ~eıer ının ş· d ' b ' lh k 1· l ..,_ti•Jı: .... sen ... y • sahıp olan dcvlctlerın parcalarının . . . . h ım ı ı assa uvvet ı o marn 

• 1 ta • O ıı:ündenbcri onun bu emrile oku· ıı<:vınirdik. Hatta izinli ol~uğumuz Umumi Harbin eııki muharibi k ld _ .. d"k H lb k" b ' aynı netıyece varmaması ıçın er • • V • fk · d b 1 d v 
t1aın İd nbula ili< geldiği gun, ma hevesim arttı , cebimden kitap el.- zamanları bile unutur, or:u böyle sıh· b •. k .. Al d 1 yı 1 ıgını ~ot u · a u 1 ız. şeyi yapmağa azmetmiş bulunu- ıc~ 1 etdtıgı . 1.hrınr ef lu )un udgum 
-.:e ıa ar~i tnrnfındaıı Dol- sik olmamıya başladı ve dediğım gıbi hatte, neşeli ve keyifli olarak doya ve ugun u man or u a~!nı~ altınsız devlet paramızı muhafa- ~a a ar a ıstı sa ı az a aştır ım. 
~ıırı bayına gönderilen bu .Ço- o, yaln ız bana değil, biıtün etrafın- doya görebilmek için gemiden ayrıl· baş~~"!'and~nı sıfatıle şunu so:lı- za ettik. O 'za~andanberi, bir kaç 1 yorum. Birçok şeyler istihsal etmek iati-
llırıı rı Uzuruna çıktığı andaki dakilere okuma ıştlha>ıı vermiştir. mya ay:ığımız varmazdı. ycbılırım kı, bu adamlar, eger başka memleket, altını ellerinde f Bugün vaziyet tamamile y en diğerlerinin tehditlerini pek 

asıl aıılatac:ıvını bilenıi- 1 k · · d h·1· d b · d · · • 
4 

• .Muhatabımın bu :sözü uzerine, ben Bir ay böyle ı,teçti. mem e etımız a ı ın e izı ayı- topladı. Sonra, birdenbire dün- eğı,mıfhr iyi işitiyorsunuz : Aşustralyanır. 6 
'~naıl>e senin! ıle kendi kenrlime: c~e olurdu, de - Çok 11ıcak bi:. ~ece, . saal on bir ran müttefikleri ~l~asaydı, l 914 yada altının artık chcmmiyctı ol- Führer. müteakıben, bundan ila 7 milyon nüfusu vardır, fakat 

O ı._ ••• dim, büyük Atanın bu emrıni de be- raddelerinde kı ı >~k Ü~kü salonda Almanyasını mag)up edemezler- madığı tehdidi işitilmeğe başladı. , bir 1enc evvelki vaziyeti anlatmış buna rağmen, Alınanyadan sekiz 
!'. "'ldar ., nim~csek, onu hepimize v<•rilmi, bir dondurma yıvordu. Ataturk pek sev· d' B u 'çı'n ev claA b' A ı F ··h ·· k' b k d k ' · · b k. k d h f 1 t · 1 "'"'· mı. d· ~. u·· ık ·· - · k k lib d ı. un n ı v , ır me- u rer, mutea ı en, gere a- ve geçen sene ı vazıyetı u sene ı ere a a a:ı- a ayyare ıma et-
~ ~ .... ıett· nimet saysak ta, bol bol okusak! .. > ıgı uyu o şar en, ga a on - 'k 1 'h ' b k · b · . . . k K d ~.: ~ d ııı.. Ç 

1 
b .ı • i t' y · · · d" t rı a ı sı ır az yaratma ıca ettı· hilde gerek har'ıçte yeni Al- vazıyetle mukaye,.e etmı•tır • me istiyor. ana anın 9 milyon 

q' eııı k e e iye ı;oruyorum: uurmaya ımrenm ş ı. ırmı or sa- . . • .. • . 'a . • / . : , " • • 
'l'~l'\ıııı e tir hu!. _ Sevdiği yemekler? at sonra ıztırap çckmiye başladt. El"- ve ~u sıhırbazın buldu~~ ~ormul- 1 manyaya karşı, ımkan dahılınde I ~. azı.yet, demıştır, !!1?."a~ıle nüfusu vaıdır, fakat Almanyadan 
~ ~ktl' aına, bir tilrlü ı;öyllye- _ Yemeğe düşkilnlügü yoktu. Fa_ tesl gün gece yarısınd~n sonra üçte le bır yabancı devlet reısının şeref bulunan bütün vasıtalarla derhal degışmış ve hasımların duşunduk- on iki defa daha fazla tayyare 
~ ~~tıııı1

1Yorum. O acıyor halime kat kuru fasulye ile pilAvı eskiden- • esasen gemi~.e bulunmakta olan sözüne itimat eden Alman mille- başlıyan enternasyonal mücadele lerinden tam amile başka olmuş· yapmak istiyor. Amerikan istih-
ft-.ıı~ ktrek: beri bfıtün •·enıeklen• teı·cih eder n-ö. dılktor Neşet Onıer • uyandırıldı ve1ti feci surette aldatıldı. Bu itimat üzerine nazarı dikkatı celbetmış tur. Bir sene evvel, Polonya, orta- saline gelince, bu, Astronomilc 

( oın~ ısaca, mesela Çelebi de- -' " A•- - k ·ık d f ı ı b h k ' 

~ , 
1 

rilnüyordu. Biı· de akşam scmc(:ln· ... tur 1 e a 0 ara c 0 sa a 11• iızerinedir ki hesap P'.Jslasını al- ve sözlerine şöyle devam etmış- dan kaldır ılmıştı , Bugün, bir sene rakamlarla dahi kıyas olunamaz 
~-\.~... k 1 1 1 marasından <jışarı çıkmadı. d k O ı· ı · . 'ti · 1 • • ff k b r tı.a:••veri adım Çelebi kaldı. den sonra, geç va it misafir er ı a- . _ . i ı . 7amanın ga ıp en, vaı e- tır: sonra, ııze ycnı muva a ıyctler ve en bu ~ahadıı. b ir rakip olmak 

• d b ğılıp ta odasına çeklldii=i zaman, he- Artık kahvevı gunde 5•6 ya ınd r- . d h ' b ' . . t t d 1 D h'Jd 'h rı bb" 1 · ı b 'Jd ' k . d d VT F k b ı~ıı a ülii öyle çağırırl ar.. . . miş, s igaı ayı da hayli kısmıştı . rı~ .. en ıç. ırını u. m_a ~- a.~ ve a ı e ı tı a leşe us erı . ı ırece vazıyctteyim : arzusun a egı ım. a at una 
.\ıııat18oruyorum: m~ ~!ı~ia :;r~~11:1~1rmurta isterdi. Fokat doktorlar dışarı, hele gi1 _ b~tu~. dc~·ırlcrd~ mıslı gorulme- vaktile dahilde yapılmış bulunan Yavaş yavaş kendisine gelen m ukabil, size şunu temin edebili-
~ 'tıer tnısın bana, sabahleyin _Hayır, omleti kuru diye beğen- \'erteye çıkmasını mentltikleri hal- mış soze ıhanet ışte o zaman baş-ıcsk.i teşebbüslerin ayni neticeyi !Avrupa kıt' ası. kıı'anın düşmanı· rim ki Alman i,.tih,.al kabil iyeti, 

t 4bahı Yapardı! mczdi. Çalkanmış yumurta ile beyaz de, o, isyaıı eder, clnsaf edin, daya- !adı . vermiştir. Anlaşmalarla ve an- na karşı seferber olmaktadır. in- dünynda en büyük istihsal kabili-
\~ >'ııt?ln kalkmazdı. GP.Celeri pe:r·nir karıştırılıp az, suluca pişirı- nılır mı bu azaba?.> diye kalkar, yı- Führer, hundan sonra, Alman tantlarla bize kar~ı devletleri !!C- gilıcrenın Avrupayı Balkanlaştır- yctıdir ve biz, bu istihsal faaliye-
ft doğ1g1 için giindüz on lıir, Jlrdi. ne gilverteye r,ıkal', sırti.ısta uzanır milleti için başlamış olan sefalet, I ferber etmek için yapılan her te- mak teşebbüsü . muvaffak olma- tini ve hu mevkii muhafaza ede-

ı .• ~it flru kalkar, ı.ile basardı. ç k . y·ltardı • l' k d v• ç k b -.:ı• ne k h 
1 

Ci k ~ - o sıgara içer miydi? • · . . bo • ıstırap ve ümıtsiz ı evresinin "ebbüı Almanyanın silahlanma- mıa ve ortadan kalkmı"tır. Bunu cegız. ün Ü, ugün bütün Av-
ı 'li ıın a vey c o g n u Hayatında hıçbır şeye yun eg - · bl · · b ' " . '. . ", . " ' h b • ~tı~·Odt asına ,.,.ötür!lııl ük. Kah- Günde otuz tnne knılaı·.. 1 b b' .·· k . ,, kt . genış ta osunu çızmış ve ızzat !lını gıttıkçe daha zıyade fazlalaş- ı lngılız devlet adamları kafalarına rupanın emen ütün kuvvetleri-

• •11 ~ .. - Hayatı hep bu eekildc mi geç- memış o an u ıı~ u ırısan, uo oı- k d ' .. d 1 . . d b 1 . . f b d k t• ııza sonra, rob dii şambr1le ntiştiı-? ların tavsiyelerine de harfı haJ"finc en ı muca e esının e aş angı- tıımı,tır. Ben, neticeleri nazarı ıyıce yerleştirsinler. lngilterc, Av- nı se er ere ece vaziyetteyiz ve 
;r~u. ,~ıt, uzun uzun glız<!lele- rlavct etmeyi bir tlirlü kabul <>demi· cını anlatmıştır. dikkate almadan, her §eyi riske rupa n izamını bozmak istemiştir. bunu endüstriyel mikyaslarda 
•t .ı;an "d k ;ı --- Evet .. Aşnğı ~'Ukarı böyle. Y(IJ. J k ld ra,.ı Yu aıı çı ınra ca so• yordu. Naeyonal Sosyalizmin etmiye kat'i surette azmetmı!I bu- Sımdi Almanya ve hal"a, Avru- -vapma ta o uğum müşahede e-

- a Lir dT f 1 nız büyük nutkunu yazı11 ken üç ny · J 1 ı ım raneu a yer- kadar bil' uunan a~rzına hiç içki koy- .na.ta ~eşhu~ Fransız doktoru mücadelesi lunuyordum. payı yeniden tanzim edecekler- di miştir. Binaenaleyh, maddi es-
'dt ~ı~S"riy ma<lı ve hayret edilecek bir gayretle Fuıcnc.cn ıl~ krız<len sonrn İstanbu- B .. d 1 d • t" b·ı dir. liho muazzamdır. 

~il~&· a hem k11hvaltı, herı:ı de A • la ılav«ıt edılip te Snvnronayn geldi- u muca e e, emış ır, 1 - Mücadele durmadan devam ş· . t · ı .. s· . h ı· 1 k J b 

l,~h .. ~ı Yerine " <'"erdi. Dazaıı sabahlara kaclaı \'alıştı . Hatla bır r.· . .. k A hassa memleketimizde tamamile · ımdı ngı terede mucadcle ınnctıce u asa o ara İye i-
( . .. il ., ' c k d beki d z·ı b .;ı zaman, muayenen nıutca ·ıp ta- . ettı d d ' d 1 . b . ,. Jirinı ki ı h' b" 1 ~t di k e çay lstecl iil;I de <llur- gc e ·apı ·ııı a _ıyo~ l~ll~. 1 c a- t\iı kün vattığ'ı kam;raılaki hava ter- hükümran gibi gözüken millete, ~vaın e ıyor eme erı enı a a- evve cc ıç ır zaman ° -
'I • bı:ı ahvaltısını ynpmcız, bır . arak ça~ır<lı. fçcrı gırdığım ?am~n tibatını kafi l?Örnı emiıı duvar diple- yahudiligv e karsı müc3dele rok Vcrsay muahede<1ini nihai su- kadar etmez. Bu mücadele, biz.im madığı kadar İstikbal için hazır-

~ d~fa f 1 ., onu, a'ı·kasında :rob do coamhrıle ·• . . . , .. .. ' "'. rette ortadan kaldırmak hedefile b "h 1 d ' v· · k lanmıs bulunuyo u J\1 dd. b ·~. ı ı:ıcn asız - n,, ran .b ld Eli d k' 1 1 
" h lerıne buz kutulaı-1 ko~durmuştu. ı;etın olmuştur. Buounku nesıl unu nı aycı en ırecegımıze a- • r z. a ı a-

.. ~ u um. n e ı up a bir a · . 'd " ~ • mücadele, durmadan devam et- d d d k · b' b kımdan hazır j b k J ı.... tl\J1,.1 k r itadakl küçücük ı·s . Fransız miltehassıs ı gem ı en ayrı - bunun ne demek oldug-unu anlı- ar evam c ece tır ve ız, u- 17.. nsan a ımın an 
~t ..._.:- r en hemen 'hemen mı seçenıemış, k d b ı d r. d miştir. Ayni 'Zamanda sulhu ida- 'h 1 d ' v• B d da hazırız. 
4ı. ö• .~~ınd bi k r k h bana cşunu okuyabilecek nıi sın ba • lınra, amara a u un uı;unı sıra a, yabilir. Uzak istikbalde bu artık · ) nu nı ayet en ıreceı;ız. un an 
~ ... tle '-'ak~ " dr gşrae merofıonnrah~ kayım?• diyordu. Günlerle fnsılasız Atatürk bu buz kutularını işaretle kolay anlaşılamıyacaktır. Yahudı- me hedefim de vardı. lngiltere i e ,.min olabi:irsi ıiz. Bu mücadele, Alman ordusunun "uvvetı' 

~ -Ja ı n ' c:ormuştu · sıkı dostluk münasebetleTi tesis b ' · f • 1 h ) k ~ tadyoyu 8,.tırırdı Ondan çalıştıl:rı için gözleri bır:ız yorulmuş. · f d d lik blitün kudretile 0 zaman bize ızım za e:imıı e ni ayet enece - Al .ı. çalı ~ · t F k t be ft bl . - Bunların ay n~ı vnr mı er- • etr· ek i~tiyordum. İtalya ile aynı . B b d d · bT • man ordusunda askerlik ct-
.... h.r Şır, ziynret kabul ede,r, u. 'n a ~· 0 y •• şta r ınsanın ., jharp ilan etti. Biliyorsunuz ki ben b 1 d d tır. ana, un a a ınıına 1 ınıı- mi" herke .. " çok 1·y·1 bı'lı'r kı· ordu tt, ı çıkardı hu tn~da bır çalışmıya haftalar !lın · . . . . k nıünaııe et erı arzu e İyor um. · ~ 

' llıofoncı t . 1 . hatta aylarla nasıl dnvanabildiğın • Elımi uzattım, kutuları yoklad ım, daıma, yahudı mı_lletı adar ap- Ayni zamanda, menfaatleri bizim nız. kuvvetleri her geçen günden isti-
t~~Ydi: erı: h ettığl havıı- hiıla hayret ederim. . e bir ı;erinlik filan hissetmedim ve: tal, fakat ayni zamanda yahudi menfaatlerimiıle birleşebilecek Şimdiye kadar yapılan mü- fadc eder. Dünyanın en birinci 

'lt. lltnfl'e•ı 
1 

k k 1 - Bır şey duymuyorum e!end imh milleti kadar riyakar ve vicdansız cadeJenin neticesi d d d . ) h 'lıi 
1 

• '1 a atur a .. ve sı Bir de Savaronac a ıken hayatı de· l ır v bir devlet sıfatile Japonyayı da " 1 usu urma an ıtmam ve İsa 
... , 

1 
() llfor halimi takrire hi· !rişmlşti . Uiz Lonclrodan S::ıvınona 'e ım. _ 

1 
b 

1 
d bir millet mevcut olmadıgı fikrin- düşünüyordum. $imdiye kadar yapılan mücah (Devamı sahife 7, sü tun ı de) 

'ta.o a tı•ub k d 938 1 j - Atıver oy eyse un an ışarı ... d . 
\ ~d --.ııı, b· ,, c havalarını ın - ile 1 haziran . < e stanhula gel- IQd cyım. Bu teşebbüs, ital;-a ile, faşizmi 

~il ıt de dudaklarının o na mistik. · Snbahl1>yin snııt .ı;cdid" Floı·· < ı . F"h r b'Ja• hare iktidarı ld (. llağ ... ü .Y • · ., A tntıırk böylece yır mi altı giin u r~: 1 
_ '. ~- •• e teııis eden adarr.•r dahiyane faali-

...... ye uyduğunu hı sse ra de.ıiz kiişkü önii nılc demir atarnk t k t Ik t bb lı '-· - 1 k yattı ve bu esnada kendisine Rıdvan e me ıçın yap ıgı 1 eşe usu- yeti ııayesinde muvaffak oldu. Bu 
TAS_VİRİN · " ANSİKLOPEDİSİ 

Yakınşark ittihadı tahakkuk ederse 
~ıı:ı gemiye lazım o an erzn ı aldıktan ... b h ' 1 · ·· 

.\lı.ı~ ıtecelerl? sonra üçte Dolmabahçe önüne ~el. ile Dlnbir hizmet ediyorlardı. nu a ıs mevzuu ey emış ve soz- teşebbüs ve gayretler, Japonya 
ı.1 Ilı listJer· · . . . 1 - Bini ir lfi.m? !erine şöyle devam etmiştir: b h d d ff k J )t~~tdo ı altı tle ledı ara- dik. Bir müddet gl'Ç nre de Atatürk _ Asıl isını Bınnazdı .. Ona bir 1923 t k t'• b vl•b· a sin e e muva a ıyet e te-

lı:""t <ıYnamasını şevcrdi. maiyetile berabPr motiirle yatı teşrif . . · . e a 1 ır mag u ıyet tcvvüç elli. Fakat lngilt~re bah-
\~h rle O)'lıard ., etti. Akşam üzeri de gardrob.unu ı:e; gün Bınbır ısmını takmıştı... gibi gözüken bu hareketten son- sinde maalesef muvaffak olmadı. 
;ııııt:~~ lınrıet 

1

ı'nönü ı;e nıı - tirmişlerdi. Atatürk gcmıyı f:l1'7.dı, - Ns ihayet?.. li . . 5G ra bunu takibeden senelerde Naı- Bunda ftabahat bizim değildir. 
ne kuvvet arzedebilir 

"'\, . <ntcJis· •k· 1 1 . H ... • d" d k ld Sabahlftr - avaronays ge şının ncı ge- l 5 ı· f 1 d Avt'unn harbinin gitgide genl•le 1 kuvv<?tlerl de hcnilz Su · • .,· t k .. 

~le. .. 1 • ıne re sı a - uegen ı ve ora a 8 ı. " ı. cesl, 11abaha karşı saat ikide, arka, yon. a . osya 12• m. za er yo un a Son dakikaya. muhasamatın baş- '' " • rı)e,,ı er ·e .... 
ki · ı t dokuzda kalkıvor teo d 1 ) mek istidadı göstermesi, Avrupa ci- memi<ılrrdlr. • 

ouu c · z, nı ıaye " ' smda pijama n rop dö şambr, a • aıma 1 er emıştır. lamasından bir kaç gün evveline " ı n ııevel' miydi? reyaır:., reçel, peynir ,.e elitle kahval- ki d v:ır_ında. ki_ hükümetlerl de harekete J R .A K 
• ya arında terlikleri, başı açık ol - Ben kavca arama ım kadar harici siyasette eski hedefi- getırrnıştır. 

duğu halde bmaraeınılan çıktı ve Ben ne kavga aradım ne d me her ne pahasına oluna olsun Buıası da lısır gibi 'Son zaman -
merdiven batındaki koltuğa oturdu. B ' e Bu arada Mıaır hükumetinin müs· Jarda istiklaline l:avuşmu .. lıi:r koın-.., fll~I :h·~ ~·ff•ı_., iJ Seryaver Celil, Muhafı:t Alayı pazarlık yaptbım. en anckak, da- varmbağa çkalışltıml . O zaman, lngil- tnkbcl tehlikeleri karşılamak üzere, ııumuzdur. 371 bin km. m ... urabbaı a-

Jııı,, ~ kumandanı İsmail Hakkı, Kılıç AH h_a ~~?ayette ana ~w:nru .. ıöete- ter~ üyü e çi iiine, mümkün o- Fılistin - Suriye • Irak - SuudJye rn:r.ive sahipti r. Nilfusu 8 milyondur • 
....... __ .... _-._ 

1

__ ve polııı memuru Fa ikin kaldırdık • rıldıgı zaman kendımı mudafaa lan en büyük teklifleri yaptım . krallıklarını muhtevi bir. birlik kul'·,"Mer
0

kezl Baidaddır. Küçüklüiü .. 
!arı bu koltukla Mun (İstanbul) mo- ettim. H t Jır'ld • 1 mayı tasadndığını, hatta kabil o- rağmen aı-azl~indeki petroller {Mu-

• .. H h ki b 1 t - ... lısır l su . . •a.:resın c bü;iin dünyanın ıöz-AK •ı KARA törüne bin. dirilişini "'Örü•ümüz, mu - 1933 te ı'ktı'darı, tamamile ayn'ı arp. a . • • era lursa bu kütley. e 1ran ~e Afganın 1) . d 
1 e hakk~k kı, hayatımızın en eıtm, en fikirlerle aldım. Filhakika. dün- arp ta rı crının azısı, sene- iltihılkını tcmınc ça 10 ıcını ,, lerını üıerinc ~kmlttiı·. 

acı bır hatırası olarak iliınlhaye ha- d lh .. d 1 b ·ı kt lcrdenbcri devam ediyordu. Bu ı;nzt!telerl bildirmektedir. 
fızamızda kalacaktır ya a, su ıçın e ça ışa 1 me en tahriklerin bir gün İngiliz milleti· Bu tasıı\·vurun .. hak.ikat .. ola.cajını SU U D 1 YE ,.!,_ Cemal Nadir GOLER 

ı:~tn ttırııııcı . 
~dı/l:(j etıphe Utlşen en velud ı Üstelik bütün bu mevzuların yazıla· 

· Akta eıtı kl Cemal Nadir rını da kendisi yaıar. 
S4 ~~Ute.,1~ ~efi~imiı\n ~iı· kö- Ak lle kara, Cemal Nadirin (Ak
~ ~l'dhıt ı. arıkatürlerile ka- şam) da yaptığı biri beyaz, diğeri 
~-~tilrctit~ıya ibaşhyan ~ıy- siyahi iki arkadaşın, zahiri dostlıık 
~lııİtu """1 tfpj 11 n yarattığı fıl~ perdesi arkasında biribirlerine kartı 

~~· Ct n lcaıbı •ı %amanda kendı- besledikleri haset ve rekabet hlslcri
~ı~ı ~I 1'i:~n .anahtarını ver- nl 52 resimle muhtelif zaviyelcrdl?n 

>'ttr detıı ır ıçln yalnız mt!l'll tebarüz ettiren çok giizel bir karı -

S:~~ ·d~.tlrebu~vrupanın da na- katüı- albümüdür. Bu 52 seri reaiın· 
\.,,. 1?ıt L_ ti blr karikatür- de canlandırılan mevzular hergün 

v ()) -..tıyen - ı liğ ' ' l.(irCii tır. Ga mu >a ~ e· etrafımızda cert>yan eden hadl.,elcrin, 
" te ltr, ille rp devletlerınde bütün çıplaklığlle, nükte perdesi i1:i

l1rı ... ft.d rıaup bulundukları ne sarılarak t~barüz ettirilen örnek
ltrı l!t, ı:; bir, nihayet iki re !eridir. 

A. le • serıyelle bunların 
" 11 1-t ııahları (L~gende) da Edebiyat, kübik e~yalar, ı·evaç bu-
lt~lt 8f 1ndan yapılır Arala- lan kitaplar, eğlencenin ciddi şeylure 
ııt lıltı ~ •nlar ise eksİk değil- tercihi, Kuruçeşmc kömür depoları, 
~ h'1- 11ınaı Nadir, yalnız ga- takdir gören resim~er,_ pahalı tarife. 

~~it \'fy tiln bir karikatiir Lir ter, harpten evveikı dıplomatlar, ya-
1 ~in o nyarda bir' seri budi neden ilrkcı· ve yüksek ökçeleri 
~.~az. Ayrıca •. blCe temsil eden resim serileri en muvaf

n e\·ve.ı. haftada '>ıı· flk olanlandır. 
nlllhte.Jif nıecmuaJara Kitap Yilcel müesHHf!i 

---------·------daha iyi ne vardır) Almanya, re- t1 ... b tt h t k ti · ni Almanyaya karşı kinle meşbu farze en.,. u mu e 1 u enın ar- Suudiye Arap yarımadaı;ının en. 

.u··nakalit vekllet•-1 faha kavuşmağa ~aşla~ı. Fakat, b' h I t ' - · ·· he yok zcdeceğı kuvveti gözön\ine getirelim kuvvetli Arop kütlesini ihtiva eden 
• 

UI D Almanya kalkındıg-ı nısbette, e- ır a e ge ırecegıne şup - . 
Dl 

Lir k tu. Alman milleti :Se, ingiltereye 111 S 1 R krRllıktır. Halkının büyük bir ebe-we D aran velce bir kere daha harple Al- ri" ti L ......... olmakla b"-'-~r hepsi 
" il karıı hiç bir kin beslemiyordu. ,,e ~• ~owt: 

Ankara (Hususi) - Münakalat manyanın üzerine çu anmış olan Daha 
1938 

ve 1939 da Sarre- istiklaline henilz kavuşmuş bulu - muharip kabilelerdl'n m!iteş~kkildir. 
Vekaleti Devlet Demir, Hava ve De. ayni adamların kıskançlığı da art- bruck•n' de söyledigvim nutukta nan Mısı r, 094 bin km. nıurabbalık Nüfusu 7 milyondur. 
nizyollanna alınacak müteharrik ve mıştır. "' bir arnzitlc. 15 milyon nüfusu barın- AFGAN J S TAN 
yedek malzeme için Rçılan İngiliz B. ChurchiU ve hempaları, Al- bu vaziyete karşı ihtarlarda bu- dırnn blr devl ettir. Kendi askeri kuv 
kredisinin geri kalan kısmının sarf_ı. manya aleyhine derhal herkesi lundum ve bunun böyle devam e- vetı henüz teşekkül halinde olmakla 
na karar ".er~ıiştlr. Bu maksatla bır kışkırtmağa baoladılar. Bu sırtlan- demiyeceğini tebarüz ettirdim. beraber, lıhııır hudutlar:nı bekliyen 
kanun proJesı hazırlanmıştır. Bu a • I • . d k . . h Bundan sonra öyle bir zaman gel· İngiliz ordusunun cı;a:ılı bir desteii· 
rada da İstanbul tramvaylarının lh- ar. ıc;ın em~ _rasının veya ut O· di ki bahis mevzuu edilebilecek ni teşkil etmektedir. 
tiyacı da temin edilecektiı-. torıter dcvletın ne manası vardır) h b F 1 L j S T 1 N 
Y 

• b Bu, onları alakadar etmez. On- şey. ar in tamamilc Jıertaraf e-
enı ça ıma programı lan bir şey alakadar eder: Tama- dilip cdilemiyeccği değil, fakat 1ngiliz mandası altında bulunan 
An~ara, (Telefonla) - Dev)f't Zı- mile her şeyi almalarına müsaa- Almanya için ağır 7illetler muka· bıı küçük ı\lkc, 26 bin kilometre mu

raat lşletmesl Kurumu elinde bulu· deye hazır bir adam var mı yok bilinde harbin belki bir sene, iki rabbalık hir ar:ı.z ide 1,5 milyon nü
nan devlet çiftliklerinden azami ran- ) E~ b' d k . b 'b' sene veyahut üç sene bertaraf c- fusıı barıııılı rmaktadır. Merkezi Ku
dımım almak için bir çalışına prog. mu . kger ırd emo r~sı, h u gı ı dilip edilemiyeceği meselesi oldu. ıl iistür. 
raını hazıdamaktadır. Program ~lft- şeraıt arşısın a susmaKa azır o- S U R 1 Y E 
tiklerin tevsiini, satış işlerinin tan. lacak kadar ahmaksa, o zaman «Alman tarihinin en büyük 
zimini ihtiva etmektedir. bu demokrasi çok iyidir. Eğer biz otoriteye malik adamıyınu 
Emniyet umum miidür- demokrasilerden farkı halk küt- o zaman anladım ki ingiltcrc 
UiiGnde dejlpklikler lclc~inin arkaı:nız?a bu!unması zaman kazanmaktan batka bir 

teşkil eden ve ısmıne otorıter de- fey istemiyor ve İngilterede her 
Ankara, (~le!onla) - Emniyet nen devlet aıfatile, enternasyonal ne paha11na olursa ol8Un harbet

Umum Küd6rluifl memurları a a -

Aııyanın Hindistan yola fizerlnde 
731 bin kilomet~Uk bi- araziye ku
rulmuş bulunan Afganistanın nüfu
su 10 milyon kadardır. Askeri kuv
veti bilhassa son zamanlaı-da inkiıaf 
etmi~tir. 

IRAN 
Yalonşarkın en kuvvetli devletle· 

rindcn birini tcokil eden han, 20 
milyonluk bir nüfus arzetmektedir. 
Şehinşah Rıın Şah Pehlevinin yetiş
tirdiği İran ordusu, bug(in çok kuv
vetli askeri bir varlık olmuştur. .... 



------. 

istanbulu dolaş1rken ! ı ~~DENiZCiliK 
!·============----~--=========== Boks eski hızını te~ 

elde edebilecek nıİ 1 Beyazıttaki YUNAN DONANMASI 
Yeni kapalı salonl~ Y~ 
memlekEtimizde boksun finiversite binası ve Kahraman Yunan denizcilerine yüklenen lfllazife 

ağırdır. Çekirdekten yetişme deniz çocalclarından 
mürekkep bu kuvvetin, -vazifesini ~refle 
başar.acağı muhakkaktır. 

me~iai temin edecektİf • 
YAZAN ı Süleyman TE~ binanın tarihçesi 

Şehrimizin her bucafında çok kimselere, bilhassa bugünkü 

genç nesle yabaucı Hmtler ço'ktur. Her gün l'ÖZ ö:ıünde 
adım batında, kaldırımlarından ıeçllen ba binaları, so
kakları, raeydanları dile ıretirip söyletmek, onların unu

tulan geçmiş günlere karıtnaıs menkıbelerini kınca 
anlatmayı çok faydalı ıbuluyoruz.. 

Giri,eceğimiz hu yazılar çok kimselerce alika uyandıra
cak ve merakla takip edilecektir. 

Yazan: Sermet Muhtar ALUS 

Ziya .. fevFık 

,-- !~.~-~~ ... !!~~.~. 
Gemi adedi: 36 
Toııaj 
Top ,, 
Torpil kovanı: 

34,111 
128 
IS3 

... 
fi 

6 talıteJb•'ltiı· : 4130 ton. 
.I 2 top, 44 T. Jropanr 

10 hani ır,.aua:ı:6r 
12,196 ton, 60 Jo~, 64 

T. •ooaın 

Boks mütareke senelerinde t kalite meselesi de t~~ 
gördüğü rağbeti te~rar bulacak tir Bugün orad8:~11iiıt" 
mı? Yoksa 'bugünlcii faaliyet ya- leıinde. Tink ~~ 
lem .zamanlarda şahidi olduğumuz bir hıl'llla sarıldf do~ 
cAkla estikçe y.apılan bir iki or- .da mu" affakıyct 1 1'&ı iP"'- 1 

: gnnizasyondan~ daha ileriye gi- pan Buyük ~-eııı~ 

ldemiyecek midir? liyetini ta~~.. ..,-. 
G~c,..nler.de Halk sinemasında aun tahassunıo~ ~ 

1 yapılan ilk organizasyon hayli bo- çekmiş olan d~ M 

j
zuktu. Fakat onu takip eden An- bizim görmed I P"'~IL ~ 
kara ve lstanbul karstlnşmusı ve t çahşmıya ge en se.'~~r" 
temsili maçlardal:i miikemmeliyet biiyük biı i~tiyak "~~:. 
olmusay;dı .belki bö,,.le bir şüphe- mhyacak :ve ?1ışt~·rdeJ1b1~, 

1 
v~ düşebilırdik. Boksun bızde . Bii>.{ık 

l Zı i Uk org ıniza«) onu ~k az fası- mesi muhakkak kı ~ 
Yunanistanın deniz kuV'\ etleri rrh1ı "ruva:zör 13 torpido-: 2945 ton ı l 1 · d b ·ı · - dil" d • d • ğl~ ib1 

ancak 1885 d1= kurulmtya b'aşları-, 945 ton. 26 top, 3 T. ko·••r 
1 

ın ar il ta np c en u 1 a guz a- 0 ır qgu c Jduı'lU G Jeti 
" 21 top, 26 T. kovanı dise bizi k5fi derecede ümitlen- dır. Her vcrde 0 ~~ 

mıştır. Adalardenizine "\"e Akde- ı· . l . d. d. . • • f ı· a b L - t jftalll . il . . T f ki d 1 1 sım erı · \ . 1 4 ' ır ı ve ı::ıın resrnı tara ınm uzıın- ~ u nusus a dıın< nıze .oııerpı mış ırı ı u a · ı n a ara ~ / a.n~n tezga~. arda 131 er ~!>n- geldiğı gibi işlediğine kanaat gc• arka nrk ıya ac;•la~ 
1 

Avrupamn e11 girintili çıkınlılı bir Ktdonia, Klotı, 'Kizıko•, Per~- 1uk ıkı L~u\•azor, 41.30 .tonluk 6 tirmiı; balunuyoruz. rının cazibeleri reJ 1',1.1..ti.ı 
yarımadasına sahip bulunması, nios, Prou sa, Aıgli, Alkioni A- tahtellıalırr bulunmnk:ailı~.. Yır- O hcılde boks nptığı ileri ham- çok sporum öldürırı: - ... ~e iti 
Yunanistanı, A'Vl'upnnı.rı en faz.la. rethusa, Doris. !J'\ellıı. Sfend,on· nan adabtının ve ahıllernıın va- :.J d afi l. :>) d" , b"t• • b'if ~~ 

h 1 1 k d 1 1 . d b ı. . , . . b b 'b _1 d h f'f ıc c muv aı;: o rnufituı ı) e ı ı- 1 Bok 011 alakasıı bı o _... sa i e mai" ev et erın en ırı 1ıki, Aspis'dir. zı~etı ıca l u gı 1 yener c a ı · e;· k .. • · • f · · · b" seb" tF 
h 1 •. . . . • 'f k . .. k rı..r.. ..un ·u IŞlll resmı -tara 1 l)'l it'° , masının m'"ğt-r tT bb' 

a ine cetirmıştır. 6 Tahlelba'._ • 4130 t l k \ e serı gemı ere anca ış gonnc · l r. L • • . l:'-""ll L_.1._ 1 d·-· tı: . h"ll ı·k nır: on u . 1_. ,ı_ h k d. v erı..en c•tuıusı te:;e ,;:u er ve llil .- ihtı'vacının ver ıgı Bu kadar gen•" sa. ı ere ma ı ım1>anıııı oa """tme t ı an ,, t 
" . . . .,- . c ''!"· un evleri de l}O~ durmuyorlar. "ıttr ,.· _l'w,'d ~rı 

bir dev1etin muhtaç bulunduğu Glnouko . Nereus, Pr~teus Tn ~ Rymılerınde bıı rnzıfeyı dol<!ur- hıtl 1 h t l - 1 1 k ı. , rcl,ı,ı 7.ugı ır. ı;ıı iti 
b d k k 1928 d • k . . 1• ">O n a ıgınn c a ara ancaro L ı!!İn ı 

kuvvetli ir onanmayı urma ·, t?n . c ~apı1mıslardır. Ha~ ı.a • ıçm .~zırng:len siirat ~·ardı~. bilmem kaçmcı ~ırnf fu~bol oynn-
1 

Bu~in. ~r.Uı<. :_ 0i!ıı !oP 
milyarlarla paraya ve senelerle lmnlerı sahbta ı7 30. dalnwı 960 Aynca, boyle arızalı deni:derde malttn b k b. . •. . ı halledılınıstır. 'B~f bil '' 

1
r. 

de'l.aınlı bir c;alışmıya bağlıdn. dır. Sürntleri satıhta 14 d~lmt torpil hiicumlıırına biiyük vazHe- Lıı knu·· .. ka~kla .. 
1

1r ıştagor1e:nı~·~~ ve Cnlatasara) f(kub·ıı ~ııı,, 
· "kl" I" · k 9 5 'ld' ' u zı · c:u · · up ere rn Jll nu- . .. '"'. ı.Jı r Yuııaııistanııı ıstı a ını nnca . mı ır. Jer düşmektedir. 

1 
u \l d S Kl'"b.. nın yanında bu) u pY- J; 

18 3 1 de elde et mis bulunduğunu Kntso · p · · 11 ııe ••.J em aı pot u u~ 0 - • ı] dıı ) • jiııı"" 
• nıs - apanıco.lıs, .1926 . Yunan donanmasının 153 tor- ouıı )anında hiç te _ııöhreti ohnn- Hal·k· evı S< on~ 1•0ı.·1 de b 

düşü,ımek. bugün birinci derece da ;apılmıslnrd ıu 1 d 1 1 k .ık I l Ilı: rın .-~ ~ ır. ınacım etı a • pı ·ovam ifade eden bir ku\·vete 1 dığı-halde bu ıbüyük reform hadi- ouı 0 Y. • a e~ ı.l 
ı•tartbul .nnioer.Cf•n bir donanmaya malik olamama- mış 7.ı8. satıhta '605 tondur. Sü- malik olması. bii~ük zırhlılarla ıı;csinde mühim Tolü ;olabilecek ,zeredir. ç~l~ 
'' vı sının sebebini anlamak için kafi- r~tlerı satıhta 14, dalmış 9.5 mil- yapılacak hücum teşebh~i ~eıini!Galata Gençler Birliği Klübii ki Kapalı salonlar ol~ 

Burası Şark imparatorluğu d!!V•f cihete ~erilin~ meydanına yille dir~laamafih. Yunanistan. müs- ~ı:i Ahi • çok pahalıya mal eaehilir. teski) ettikleri boks takımlarile soııradn kj bok~uıı ~ '( 
rinde de me)·danmııı. O vakitki a- ahşap bır k::ule çıkılmış. tak il de:\·Jet olank kurulmuş bu - l Q arı. Sahilleıin girintili çıkıntılı ol - men~!e~et .sporuna hirnıet borçla- 1ı. hiç bir. m~~ıa ~ çe~ 
d (T lf ) b . . Gecenin birinde onun da cayır lundug"u ,~,u·z senede elı'nden gelen 8 er tane torpil 'kovanı (son j. ınası. yabancı bir donanmanın, rını oduyorlar. hıcranla b'ır koşe:> ~ 

ı ori oromu • veya ınncı "' k d 6 ) b. buralarda kolay kolay taarruz te- . Be.} oğlu Halkc~ inde işin prcn- bobıörii ttsil sportınll 
'reodozun heykeli bulunduğu için cayır ateşe kurban gitmesine ne• bütün gayretini earfcderck hatırı ·i e şar ~anc • ırer tane 1 O •ehbü~lerı·nde bulunabı'lıııes·ıne sq> tarafmdan daha fazlası :bal ,.e Tılacnktır. 
(T f ) Y sayılır bir donanma 'tesisine mu_ luk, birer 4 1ük tayyare defi topu ,. 

eodoz oromo • buyurulur) erine mermerden o- l du büyük birer ma_niachr'~ •··-------
,,·affa!t o muştur. r. • ~ 

iıtanbulu aldığımızın ertcııi .ae- lnrak şimdikini dikiyorlar. Met· Yunan hiikumeti ilk tersanesini ..Bu gemilerden ba ka 5290 ton Yunanlıların gir:i§tiği bu :ha.ırat G ı t 3 ı t b ı 
ne ikinci Sultan l\lehmet buraya halindeki: ancak 1885 de Salamin'de .kuı _ luk bir yekun teşkil eden 12 mnyn raücadeleeinde donanmasına dü- a a asa ray S an Ü 
b k h b. il K ld 1\1 h h dt· k il · B ı_ ·· • 'h b dökücü, mll~·n tara.vıcı, snvma ' f b"' ''k •· D üyü , a ı}a.P ır tarayın teme e· ı ı a mut am a ı u e; mustur. u mevıuı "Jntı a ının se- ,, ~n vazı e uyu tur. o~t de,·le- !)ün :eı ef ~tıulındıı Oalntıı nr:ıv r 

b b• b b ı· 1 ve hücum botu vardır. - k' d k · · rini attıtmıs. Dört senede tamam~ va la bina e i, 1..uasının ·emin ir ıman o - tın çe · ır e frn yetişme .deniz ~o- vt• lstunl.ıuJc:por bir inci futlJ(l! t:ı- k 
k h d Filo, tonajı 34. 1 11 i bulan kl d kk k ı d h h ft 1 a t 11" f lanmış. ~trafında bahçe, ağaçlar, Mısnnndan da anlaşılacağı Ü- ması adar cihan tari inin na ir cu arın an müre · ·ep bahriyesi, ·ırıı ıırı ıırn;:rn ıı unısi iı· nıaç ya- ,1.1 --

I . t "h' 1244 ( 
1828

) a· 1 ka)'dettiği zaferlerden birini, ':mi- 36 parçadan mürekkeptir. omuzlarına yiiklenen bu §erefli ı>!lrııış n: Galntns~r~~ııı ~-O gnli ~ i ,.. 
yüksek duvarlar ... içine yer eş- zel'e ınş~ atr ı . ı~. : Iaddan 480 eene evvel Yunanlıla- Yunan donanmasının m~mu yüL:ün altuıdan alınlarının akı ile~ bıyctilc rıua<;elcmm lır. -· . 1 1 

• 'Kııle:ıın repCC' •vre penceıelı bı 1' • silah kuvveti: 1 k Oyunı.ı Galııtasm:n•· Minı:' dcwHnlı: sme 
'lllllŞ. ' -;ı C • ı rın eski Irana kartı bu mevkide ya 128 top ve 153 torpil kovant- tıyn aca hl. biı KıltJro jll! ç;k..,;.Ş ~(l BO}~lkta 'a 

Bir müddet 1Q11ra simdiki Top- rinci katına 1 79 ayak merdivenle ratmış olmalarındaııdır. Zi T lJünkü gordüğiiınü-.: ~ unne isflkbııl-
1 
s 1 

lı:ap1 saraymın olduğu yere bir sa- varılır. Oldum ola-sıya, ıgece gün- Deniz kuvvetlerinin kurulması dır. ya evlik de d:ıhi hıcbir ~ va~ilctmi~·erı felı- y 
ray daha yaptırıyor; fethin onun- duz etrafta alev ve duman kollı- ~i. kara orduınnuıla olduğu gibi, HAFTJ4N1N F~ALI YETJ lrıct ..A1i ismindr bir oymıcuya pc.r ~ 

F.raınadan getirtilen mütchassa. 'Verilmiş. Tabi:ı~e. sol taı:.afUın ~~, •. " 11~· ~ 
cu seneai <>raya taşınıyor ve eski yan nöbetçilerin me'kanı. heyetlere verildi. Doğmakta olan pılan ııkırılnr 'hiçbır nette. :V<>rmemııı Atutüı·k'.uıı t'l\ ~t~ ~~ 
sarayı ölen padişahların karılan-' Ate i sezer ae~mez İstanbul içi bu donanmanın ilk 1'emilcritti 01- ve SaUihattinin de lidet! v hile "8lığ ve alıika gösterd~11ııı ~ 
n.a. caT. iyelerine, tavvaıilerinc <.ah-

1
1 ise dört, d~ı .ise iki olmak üzere na lre Kral y orgi zırhhlan te•kil R.osevelt Willcie maçı Wilkie milauercilerin ~ğı il~m:ıl etme inden oyun ı;ıkıçık bil'isi flPonlu. Dkft;;ınıırı~ ~ 

"' " k __ L ı· .ar_.ı.! • • ·.~ A ' bır \'fı'Zl~·et tılnıış- -ve üç ortumn .lira- şesinclc ş'ôlıret P''l. 911 edıyor. ~·gündüz ~etler, gece fenerlcr a- etti. Bunlar miadlarını doldurun- ~ .'d~G!I" ı_- n~çın Htı,tıw. • nt•nnlconnn Ber- 1 luı ıııılıı ~·u:.ıtıkları ııkınlıır lstunbul· rlmizirı yanuuıl~ın~:.ıııı r 
. F~tihin oğlu lk~n~i Say~zıda. a• aarlar, hemen icadiye tepesin- ca ~tı!dılar. Ayni_ iai.m~er bugün lını zıyardı - Tımoçtne1ku 11e Sovgel ordusa _ sııuı· müdaf'ansı önünde ko1nylıkla zın aldıkları nışıı ı.ııır1111'ıı 
ıt, mımar Hayrettınm etcrı malum d [U•] d' t 1 a d yenı zırhlılara veulmıttır. Hitlerin 'Rllik.u 1 kıı.ilmlŞtır. İştanbulspoı·lulal'rn bU- ııtııfJnı vuı·ur Tol!ı~ı.-uıı ".!~ 
cami dolayuilc havaliye Beyazıt en ye 

1
• to~ a 

1 1~·. ar ın an 1912 de Yunanistan, büyük . . , 1 ba,sn Kafür vı: Cihat vaınmsilc ~ nır livanlnrınıır.ın. u ']<esı ··~ 
'elenilmiş. Karşısındaki (Eski ea- 1 kırmızı ceketlı, elı habılı (saldıra- hir donanma ianeai tertip etti. lhı seıwdır ha-f 'Hırvntlnr ise Alnııın dc-:ıtu, Jt.ılyan ı tıklaı-ı hikuınl:ır Galatusnı·ııy kale- re gl:tnwr. ı!fye ~~:t et~( " 
ray) Kanuni Süleyman zamanın• ı ı;aL: sokak köpeklerini def için) Halkın donanmaya olan İftİyaltı z!rla_nan 'Roo~evelt-ı if~mımıdırl~r. He~ iki ı ?e ıtltı~ar ı<tni <'idıll bi" ı,ckiltle tehdit etıııiyc ılıklarını biUfil ıs ,.~ıcl ftıı 

\~lkıc 'lnaçıııa. 4.J nıılyoııluk lıır~r l~ütlı• te~kıl t!lfeı•lı ı-. bnswrnı~ lak.irı Sııllnı ve Rnnıkuıı c... Spot'culıırı çok . ~fclı•11 "-
da, ~ 540 yalmda yanmıfmış. P.a· kö tüler ,ilyı.wnmı gibi dört bu- ile derhal iki milyon altın drah- ~nilyon Aı.ııcrıkııb S~kovlç kııbmesrııılc ııtırlımn bu· nf.!rjik: o;.ıunlaı:: kalelerine ut atıl _ lıkesir Kuı-c!Jcrel• Jld.tıı~ 

11
;/ 

~i~ah Mimar Sinana tekrar yap- cağa dağılır, mahalle tulumbala- minin toplanmasını temin eyledi. ıııtlruk cttı; . .Rııo· zılıtn A1mıırı ~ıl yhtnıııfır. Rurıl:ırın m.ııımwı nıfmi 'Cl!nnıstur. ilk ck•vre ba livanıı yuzı.lıklarl ı ş/Jft'ı:ııl 
.tmp bahçeanin şimal tarafını Sü- rı ayaklanırdı. Averof, milletine bir zırhlı hedi- scvelt rakıbuıdeıı başı da HnrbTy1ı Nnzırı Nmlic<1iı; wıstle golsüz b"tmi Ur. Ji gCir~ tukıınıın~ ıff: ~ 
Jeymaniye c.amü arasına katını~. & 3 d b·e etti. İngiltcredt'ıı yeni bahriye 4 milyon fıız~ MJhvercı1er çevirdikleri po11tikıı ile İkinci dc\l'CY'' Gıdat:ı rn~ dalın ıJavct ıtltıuesi en .... ,o ~ 

Oçl.incü Ahmet talitta iken bu b' ~ 3 ~-J 8 d9 {..ılkla.rı ~;asın .a•ı'miiteha9sıslan getirtildi. Ayr•ca reyle Amerika biı G:nt>ral. ı'ediçi istifaya meL'btır -et- sıkı bir E!lJ'QlO ilt bnşla:mr. ve i:lerlnu İl!m!lt toonün~. ''(!-~ 
Arayın da önce bir kısmı, ardın- m ap ıgın 8 ur ıye ııızmetın- da, fngiltere, f'Tansa ve Alman - le~ hu ~~;~ mı,lerdır. 1ıir .ara pa ındaıı i.t>tifnde eden Snlıi- ehemmiyet ~·erdit1 ~· .I 
dan diğer bir dairesi yanmaz mı? de bulunmus olnıı AI.m_an~alı meş , ya va üç büyük zıi'hlı ım:ıarlımclı. m r · · 1 e Nedi.ç Yugoslav oı·dusuııun e.n kuv hattın takunmın ı1lk golünü ı:U.m~ • ~ı. ~-i:ıı:' spord.ur. , ~ 
Lale devrinin meşhur tadnazamı hur. Mareşal Mol~k.e nın lstar:b~I Halkın bu fedakarlığı ilk semere- tek~~m=1• har· vctli. kummldunlaruıdı.ın hiridiı-. U- tı~. :c: go1tn k scrnı:abi 1\t~ın\~ Ali is- 'Devlet bütc.esı~ ifı 7 
Nevıehirli İbrahim Pasa yeni ba. - harıt~smı alma~ ıçın. hu kulenın Jrsini Balkan uferinae vermiştir. be sokmııdıın İngilizlere icznmi ynr- muııu harpte Sırp ordu urıda büyiik ~ 11 0 ı so ~\. ~u:· ' ~ ~nyac:ı- mühim biı· .;psı ıırla 1 ';,11 .ıi' 
tan luırdurnıuş. tcp~csınde.n haylı t~tkıkatta hulun-l Bugün 'Yunan donanma~ı şu dunı tcmiııe çulışıın noo eveltin 0• ~·?rıırlıklnn göıiilnıüş ve kendisi ~·t'- g~ :n 1~tc d' _ııı~ _ :~m len 'J'erbf:>'e!i.. r _ 

dugunu rıvayet edıyorlar. 1•elcildedir: nflnde bir an evı-el bıışnrılınosı ıa - .ru \',ugoc;lav ordusunun temeHııi ku- sd~.nrıı;~ ~ ~ ı 'oc ~agaçbllb"I\ .. dd.,.. lfitlnndınhnıştır. . 1r~~ 
ikinci Mahmut 1825 te yeniçe- .. 1 "h" . 1 -" "'il rıııılardıııı bin olnıuştul' Yeı·ine ge- ıı ıgc.~ırm15t.ır. run ı· mu et .,,.._d""ı ......... bt:s"CSl(ICfı~· , ' "I' 

A ~ d k S k 7 ., -L/ k - zrm gc en mu nn 1ş er vnrnn. oı • · d k iz • 11 ou "'' 14.,.. ,. n1iii kaldırıp (Asakir-i Mansurei ~agı a i iç meydan eraıı er 1...ırn r ravazor : h •·-d f n· 1 lir.ilen Pı.ısiç. Hhn~r ttıroftarJdır. uwı.n \'<.' zev gQ('nuş, ıı ıa:ıet clürlü1'ti, bütliıı "
1 k b ld ası:n bugUne '"" ur ngı ız f!?'t! pe.. Giin ü:.ırlen B<>diden nlılığı pıısl:ı i - " ,cıı " ... 

muhammediye) yi ihdas cttiii sr- npı:sına mer ut o uğu zaman- A /. ('945 ) r·n pa ı adan mal ~mtmna--1. ~ • ıınhlye ıvc ınüfıll! • ...-rr'.:..J • -ro to" v• ro 0 m ,.......,. "?' kinci "olü ııtnııı>tır. Bu :aoldcn aonra ı·• ,,... ,,.. 
ralar o vakte kadar yeniçeri ağa- farında bugünkü gibi ağaçlı de- 1 

.,,., • _ mccbnrbetini kalıhrma'k . 01esele!fı Alman ınuvaf • daha ';.;,-hııt biı' o\·uıı 0;ıyoıı Galıı- l.ö)lcrimizde da .. el!' ~'i 
sının makamı olan Süleyme.niye• iil, bomboıtu. Yazını güne~en 22 - 24 mil siiratinde, 19 1 O da huıılnrın başımlıı gclmektcdrr. fııkıl•ctiııc Runıau tu.uoıy bilhassa ~1usnnııı w.uıı 'u- mıısını t •n)ln ctuı ıo"" l'._'ı 
deki (Ağa kapıs~) nı {•] (Şehis- inşa edilmi tir. Hrıoseveltiıı Aııuırikayı bllfiil hnr- yada pek ıııü~ııit ıuşlnrllc n~tk bil- o,:.uıı tuttmıırn~ ııı 'rlml t't'Ylıni ıııııı; rdıı: ~4' 
lam kapısı) na, Eaki .sarayı (Sel'- ve to7. topraktan, klJını anafor- Top lcuvvetleri: be sokmasını bckll•nıek ııbcsttr. Bliy ... Lir U?ıııin lıuzırlı· Boduriniıı n:nliği .W,· aııa pasilc 't'nJıılncnk stıı ıı kiJ1 'f' 
•.kor kapısı) na tahvil ediyor. dan v~ çamurdan aşabi1ene ne 4 tane 23,.f lük, 8 tane 19 luk. le bir h11l frıgTitfu~Y~ Y~IHlan ynrdı· l"&Jı AnLoneQko Güıııltiz iiçüıır.ü golü de çılmı·nıı~tır. iı;iıı ııoligön. gfir::'ttfll ~:tı~'..J! 

Bundan 32 sene evveline kil- mutlu. I ( d f ) mı -awltacağı g ı emiı ordusunu Dı>nıirnıuhafıı.lıı - P,u ,golden sonra İstaıılıul pvrlulıır, llııı Vf'S'nit, ftıt~· ruıııcl\~1' 
6 tane v,6 ık ikisi tayyare e i tt!şlcil <:dememiş bulınıaıı l!\mer'lkıı~·ı rm ikinci derece.· a:t blı· mü<ldet Gıı.latasıu·ııy kı:.lcsini rı:ılzeıııe lıuluıı o nrf 

dar bu isimle anılır, arka kıılalar- Müıait 'havalarda, ikindi üstleri 4 tane 4, 7 Jik, 5 tane -4 lük, 3 ta- ua rnüşkQI vaziyete soknbilir. de simulanndan • hız~ ik etmelerine ı:apun ı&"l ntmı _ !:11ııırcularımf7.ln rtl'lı ~ 
da'ki itfaiye, nişancı taburu Meh- Bakırcılar caddesi tarafındaki du- ne torpil l:ovanı. .. • dı. Fukııt bu teş. ya ofl\U\'affak olvıuaınışlur \'e maç ta dfr.\ünerek tıııı~m rıı'~ r 
metçikleri yine (Eıiki saray) der- var parmaklıkları Ö•Üne küme 10 ll..Iafıı'/ •--... 0••••• kililtın bütün ileri 3- O Galat.asarayıı. gıılibiyct.ile nl - ıniz, gcnç!erimiz'."ın t?.~ 

ı_, 1 nı ""'"' • •- Cünıhuri)·etçile • ;..'. rr k lmtılıırı " ~ lerdi. Meşrutiyetin ilanı akibinde ,ı.;:ume top anan acemi borazanla- (T
21 

, 
1 
-- -rin lideri oln'D ~elen erkanı sok hııyetlc.nmiştir. va 1\ o yııP1" 

adı Haıt,iye Nezareti olau. 1920 nn kulak 2ularına İ§liyen boru 96 ton, VIJkie'ye bnnas~ edllincc ıueycltın rakPm (;;ll:li \l'czcan oy.ı.ınuu uhre- 'her fcdnk3rhğt . !'.:.ıl ~ 
de sabık Darülfününun Hukul.: ve talimleri, yatsı valc:itlcr1 <.le mey- Mlber. Gevletlori kelld~ ine kalıtı. sindt• ıınıvıı!f:ık <>im~ur. Bunhı ı· knı:şısı~:iı'ı4 

Kral Yorgi, Kralice Olga: TA""l"IT 'R G l 'il ü- -"'e cı-· Edebiyat şubeleri :Veznecilerdeki danın ortasında nöbet ralan ban- ümit t.-&bnıuş bu· Ahnaıı"a ile il,. t~a'"'n..ı-n •nl'ıı n •• "-'' : cı atcıBara11: ız.ır • ze u,.o;cn ,;ah" " 35 nail .tiratinde '"4l i4 ton. ...... .T • LUO .,. .... u ı-· 1 s r l\J B H rı 1 t ~ Zeynep Hanım k01aağuıdan C .. 1 donun firaklı firaklı havaları. foııu"·orlardı. \'il- Alman kıtaları Raman. ıYI işgal et- nru '· a 1111 - usn. .ııv<>r, n ı - mn' ır. de i' ~ 
_ı,.;,., v•r G 1938 de yapı1m1fhT. :ıcre•nİrı ınuvattakı. tilez. ;Antonesko, eı-velld ... On, yabm- Rurbaro!' (Bedii), Sulihnttln, Gün- Çnlışıııak: vucu:.ı-"~ 
ıa-.- ., .... · ece sessizliğinde ti nereler- Silahlan: •mtl 1,,.n "m-öka ., " ılüı, Bodur!., :Mt'ltimet Alf ('IJU _.ntl. -l:;l ol k •"• 
b ~d d O d d ul d 1 •. k ~ ~ .,.. " .... ' da .Ha.r:iCiye Naz.ın olduğu halı le, 1 .;ı. .s_.am a.. iflr. 

uraya ~etti. ~;.., i e niver- en uy ur, avu uç ere vurup Silihları: topraklarmda'ki Roma yolunu tuttu. Bu aefer )ltıD>- •tal!'bulsp'lı,r: ~vzat - .na~·ı·l, Fa- kabildir. 'Ba eur ·llil 
1

, cf 
witeye merkez ve mezkur fakülte- paydos ederdi. - ı bfitün nazi teşkt. liıti ile de gö~ sôvleniyor. ıAt-. ı"Uk - Ahmet, Enver. !'.'tnleıd - Rır.a, Ce"ın" jyi hU)'llld ~1 etti ,'i' 
•er yine oradadır. 4 .tane 12 lik, 8 tane 53,3 lük JW\ !atlım har~eti 'tak harici ıiiya&etinıle ~·~~bil" iş i smaTI , Mükerrem, mhat. Kndh. bu~kularmn ynr .1 ı;~tfrı 

Bina, taldı taht .kap1e1 ile A• Ramnanlarda iftar dalcikalan, torpıl kovanı. ı '• · gcÇti!er. iVfHcıe df kaJıuMlığına giit·c bu .sevahaUnaen Galatasar-_y B 1, <Uslne ~üvennıerı ,ı 
iında ve solundaki iki köık. ıet- bayramlarda beş vakit atıJan top- Paara - Spetsai - Hidra - Kum- ı Hooscvclt .kadar koyu lıiı· ~azi düş- faz.la bir şey beffleraetrıek li.Zimdır. Be~iktaf 8 S tlfnıiş olıırlıtr· pol'll :ı~i,ı 
ıaftaki demir pannaklılak 18 70 lar da oradan gürlemede. turiotis. ~nıı~ı oldugu halde oııuıı Cuuıhune- Bunun bir teşekkür aiyarcti olmak Şeref studııııla ilk nıa~ Beşiklaşl:ı Gcnçlerlnıiz, /rdc ııl't1 ff 
Yapı•ı, yangın kulesi ikinci Mah- D d ,_ 40 - 42 mil l'!Üratinde 1 329 ıı11igfnc· seçihııcs:lııden MiJıvcrln unı" ihtimali de Yarid sayılabilir. Galuwna:s R taktmlan arııiıııuıı sar ılılık!nrı tıık 1 ııçıır ,ı~; 

" lf mey an fetler ve Kurban • dui;,'tl ısfü'nde barnbaşkn bir şm.•dlr,. mizi, atıcılıır1nır~1

1:,ııı, ~ 11 
mudundur. bayramlarında hıncaJn ..... tı. Fati- tonl~~· 1932 de yapılmı..ırtır. 1lmeriKn Birleşik Devletlerinde Cüm- • • cılmu~ vı· ReşıJ.."'taş 'l·ııkibiııi :'1-1 mai: mızı, güıeşçlle.ıpekı. ~,,. 

. ..,.. S 1 hl h ı il s IUr etmiştir. Vaktile Süleymaniyed-L! Aaa- h ç· .. ı • 1 a arı: urrcl inin vazifcs . l'cı· devlet re- ovyt!t Ru y. tntboldiluinıizı .., 
CJU • c, ıncı ye rnete İge ara'ba ile, S · 1 E•fak evlendi ıete ~ kapısında da tahtadan bir yangın kuru1a beygirle çocuk tasıyan a- ilahları: n; eriııinldndon çok daha geniş sahi- orduları ba§ku • "t' mııuda vnz &in 

b 1 lıiyctlidir. 1ııtiha_ptan eonra,yeni mnndıını Mnreşu1 Gıılal8$4l"ny futbol takınııııın kıy- rıı:t. • f 
ra acı arın ve sürücülerin mola .f tane 12 lik, 3 tane 4 lük (tay Cümhurreisi vazifesine baŞlayıncıy.n Tiıııuçenlw. üç metli unsurlarından Eşfnk AykaçJa bya~ ... ~ f 

C-l Son zamanlarında Kız lisesi yeri idi. yare dafi), 6 tane 53.3 lük tor - kadıır lıinkal altı uy bir c!asıluı gün evvel, Sosyıı Bayan Aysel e\'lenmişlerdir. Genç ev ~fi'". 
iken 1926 da o da kül oldu. Serınet Muhtar ALUS pil kovanı. snltunat> geçer. Bu zamanda yeni l!st iht.Iliiliııiıı 23 lilc.rl tebrik eder, saadetler dileri:ı. iBu husus1 konuŞ";e~ 

1 .. l Bugünkü Fen Fakült~i. Aetos, Lcon, Jcraks, P-.antera. hiçbir knnun, h!~bl_r karnnı?me tıka- üncü yıldöııilmil Maeadstanııı profesyonel takımln· ı Bıilge merlccziııdC 111°"".' 
kulesi varmış. Eski saray askeri cu•1 Şimdikı· R~s~th 32 ·ı .. t" d 1O1 S t 1 k f nhunaz. hte V ılkıc seçılmış ol aydı ıııünnscbeUle- ııöy mıdaıı Uypeşt sene sonunda ıehri - bahçe ve iGalauas•~ı-~ 

" .. mı s~ra ın e, on u · Milivl'.rcller kendileri i~in fevJ..-nliı<lo lcdiği ııııtıı~'uı lnizc gelmek için müracaııt ctınil!tir. r.ıbhaı.ılan toplan~:: .d 
19 1 1 senesrnde yapllmı Ur. kıynıct11 olan bu nltı rı.yı kaza:nnıış düşnınn gözlcrinir ın h ft d h - - .r9"V _.ti 

.. Bütun Maarif Erkanının 
Oğretnıenlerin şiddetle muhtaç 
oldukları blr eser: 

KÜLTÜR 
DÜSTURU 
1670 sayfa .• Fiyntı 3 lira 

Satıı y~rlari ! 

f stanbulda: R~rmlıay .nıatLaası 
!tafrua: M Bedri 

\ B U L M A C A Silahları: {\lat:aklnrdı. Rus ülkclcrim t 11:1 
1

• 
3 ;r m~1· j~ 5fRI'>' _...a~P"' 

it Jt. ÇCVt;İlnıfş bulun • e 1 fljllllS ar . n•ijt. l)~ 
-4 tane 10,2 lik, 2 tane 4 1ük ital~a kol:ry _ duğunu tebarüz ettirmiştir. cStı u _ nıanyanın bir t~ • Salkım;ıg l!.O.. 

- (tayyare dafi). 6 tane 53,3 Jük c.n yutuvercccğ1'ıi Y\lı·, dilşnıaıı uyumaz> knvllni dnimn kıın sulh ~.nı'tlı.ıı:- ı H ı ) ;;r'_ ,er~ 
A B c D ~ F' G H = z torpil kovanı. ZlltlllCLtiğl Yuna . gôzöııüncle tutnıı Sovyet dostlarımız n,ı l yay-dılnı' tluı. a 1 il~ il" ... 

A bir çiçek ismi. B deva. C bir b~t" ti ·ı b" 1 { 1 ı u :ıı·. ... ·ktlsıtl 1 13 ,.,.o~nı' .Jo (2945 t n' l nistımdıı tnıırnk u. un gayre en c ır )'llnt nn l ızı • n 1 d" 1 . 'Kn.-..·ola faurl '""ti" nehrimiz, D olmu•, F, terbiy" F' ılell· ı ' ,.,._u· _ o '/ ..,. d , •··~~·k d k d'n f u ınvn ıs eni' ·~ -·.ıst!"y .. ..., 1 knzanmnk şiiyl<> oı u~ u ~...,ı c cı· en ıgcı· tara - d ğ loğ ·- 'l'ği Bnyrıun nıu•-
de olmıyan, _? snç ızlara lilıım olan,, Bunhır 1906 - 1914 senelerin- dursun A ...... nvut • tan da sllulılnl'ıııı bilhassa hava 0 rıı tı, 1':.1 1 ı edinlZ· 
il beyaz dcgıl, . • ... k u 1 · ' etrafmdn muttıle-

qu '·elı'nıAlr.ı·in boı: h ·fi .· _ . de yapılmışlardır. Hepsı yenıden lul' .nrnziırlnc1cn uvvc er ııı :ııt.tnnınktaclırlıır. G'ıl ~ 1 .. "t-r· k 
.. , ... ~ " nı cıını )lanı . d"I . • H . 1 . 145 yc:r bile kaybetnı!. ııü gününe uynııyaıı Avrupa slyıısct.i, ~,ar yurul uur,·~n 

yana top1ııdığınız :zamnn, Z y2 ifade ~<ınııı c ı mıııtıı. ecını erı 1 ye batlamı tır. Tlmuçenkonun nutkundan da anin - n:ı,syonkn slosyıı '"-
edecek bir i im bulunuz. Bu z isQI ılc 305 nrasındadır. 24 - 29 mil 1 "ldı 1 .o-ıb" S • t 1r 1 m n uru uşunun 
B lcdl 1 şlcr s:ırpa :ı. ı g "" ı, o~ ·10ntOll urınnzı ld.. .. .. fi b-·ı uıu ... Ü e ye kontıol edcı·se 5 kuruıa, yapar ar. yı onumu m nasc u•t e <Al er, ...... -
kontrol ct.nı~ıı" 160 lcuru~s satılan Sillilal~ı: raı :ı l"ııgoslıwyn gnf.İI avlıyarııı\a..'llı.:tlr. nihtc geçen sene bir suilcaitd tcşeb-
bl hararet ltaat.ırıcıd 1 iizrl'inden Alınan- • • büııüııü at.latmış buhınduıfu guino-

i8fen1ek )llecburi:, eti ela tu. 1"l tam · 

ıJ 
lı 



Hitler 
mDhim 

bir nutuk 
söyledi 

Üç aydan fazla bekledim ve ı 
nihayet bir gün emri verdim. 

Şimdi çarpışmıya başlıyorum 
ve bütün miicadclelerime başla
dığım ayni kat•i kararla, yani eo- Devlet Anketleri I Bir hayat ve 

nuna kadar mücadele karariyl~ (B11.1tara.fı 2 ~ı ..:zh.ifemizıU) 
başlıyorum. Onlar, bunu iatediler. IR A b • l mclediği sokaklan dolduran poturlu, 

1 koca bir tarih 

Şimdi alsınlar: Hava har~i ile .Al- esmı ına arımız kalpaklı kalabalığa hı_ta~ ~tti. _Seai-
man:rn:rı tahrıp etmek ıstedıler, ne cevap veren, gök gıırultusünu an. 
şimdi size kimin tahrip cdileceiini dmın bir uğultu, tız:ak dağlarda a-
göstereceğim. Acıdığım İngiliz • • d kisler bırakan bir fırtına yaratmlftı. 

milleti, bundan dolayı katili ıçın sene e 011 Oradan alınan hızla, Şarkta Kars 
Churchill'e teşekkür edebilir. TC Ardahan, cenupta Antep, Maraş, 

fBa~ tarafı beşi11t'i sayfada) batıda İnönüler, Sakaryalar, Dumlu-
~dilrnelı:tedir ve büyük çarpııma «Church ill'in hataıı» •ı • pınarlar başarıldı. 
~ati çaldığı zaman, ümit ederim Churchill, bu mücadeleye ha!- m l yon verıyo_~uz Tun~ yü~ü. altın ba,1, mavi gük-
~ı !imdiye kadar al~ıklan.mıı.ın ı larken., bir devlet a_da~ının, hır I 1 ler kadar hudut&uz nazaı-lan Egı•ye 
•Ynı neticelere varacag-ız. Bız her ııskerı kumandanın ıımdiye kadar dikilmişti. Sevgilisine kavuşmnk i • 

çin büyük bir sabır.ıulık gösteriyor fcyi, bilahare süratle ve kat'i bir hiç yapmamış olduğu en büyiik 

·~~a hareket için, sonuna kadar a~keri budalalığı yapmıştır. Chur- Devlet yapılan 782 tip wzerinden duizmtre, askerin kısmı kfillislnden 

Sahife: 7 

1:::::::::::: Muhtasar Tetkikler . ......... .. 

istimlak meselesi 
ve kanunları 

-2 -
Memleketimizde istinilak işleri ve kanunları hak
kında bir okugucumuzıın gaptığı derin bir tetk ik in 
birinci kısmını neıretmi.ştik. Bugünde ikinci 
ve son kısmını dercedigoruz. ha~Jadık. Halen bütiin dünyayı 1 chill, elinde bulunan silahlardan l•Df& edı•tı•yor evvel girdi. Henii% her teY tamam -

llutuklarile methetmekte olan bu en zayıfJe ve Almnn kıtalarmın !anmamıştı.. , . 

tf~dilerin ellerine silah a,lmağa Trondheim'den Brest'e kadar o- İnandığı bfiyfik ku\-vet, •Mehmet- ~~~.: ... ~: .. ~~~ .. ,Ç.~~!~r.. 
~bur kalaczıklan zaman gele- lan mıntakayı işgallerindenberi iki • safi r--• 
"· '- c . :nn sarsıı.m. az arı Boı,;'"'nra İsti"mla"k '--rarnamesi Kanonu E-""'.ıttir. O ·zaman, bu a'- !ardan biz ayni zamanda en aleyhte cog~ rafı yü d D ,...,. h ml ...,. 

• ~ ruyor u. unıLu ası anna pes "d hh d çu-n'-" taı·lhl· ltıı J k d h · · • ·r d 1 · · d B ded' . ıımn en ınua ar ır. Au • • on ar mı im a a ıyı ıstı a e şart ar ıçın e çarpışmıştır. u çar- :~tti. . (
21 

Cumadelüla 
1296 

_ 2
4 

Teş'inisa-
etrniş, göreceğiz. Her halde, Al- pışmaya sonuna kadar devam e- Nıhayrt sulh oldu. Onu lstanbul, ni 

1295
• lSi9) dur. 

~Ya ve ıtalya bugiın dünyada ı deceğiz. h.nsrcti duyulan bir scvg~U gibi. bek- Bu kararnameyi takip eden mü • 
t_>'hangi. ~ir ~ombınez.ona lcarvıı Bu harbin Almanyadan da ~ıyordu. x.~r~ıl~mak içın denı:r.lerc ılevvenat Laşlıca ı;uıılardır: 
,, ?1~k açın !uzumu kadar. ku -j kurbanlar istemekte olmasından ınsanlnr dokuldil, meydanlar, soknk- 3 _ [l] Kararnameye müzeyyel 
•ctlıd l B' L k b 1 k lar, damlar doldu. (22 T•..,rinievvel J29ı:l-1Sıll! tarıhli ..ı .. l ır er. ıze "'arşı oya ~ _ec~ müter.ssirim. Fakat, so:ııyalist Al- "" 
ı.ı .. v ıl 'h 1 d 1 1 Arkadaşlarile, güzel bir sabah sis fıkrai niı.amıyyc, tk c er ıttı EH ı JOl!vcut egı cır. manya> ı valnıl'. ben bilirim ve leı·inden sıyrı1an İstanbul üzerinde 4 ....,. o kaı·ainaıneye n•üzeyycl 
:( onvmik bakımdan, daha sulh l bilmiyen bir kişi varsa Churchill- 'bir yaz güneşi gibi doğdu. ı (14 Şubat 1~28. 1{)12) t.arlbll mu • 
~~~anı.nda Y_apm~ş olduğu~nu.z ~- dir. Büyiik fark işte buradadır. Çocuklar otomobilinin arkasından vakkat kanun, · 
· hazırlıklar, cıdden degmıştır, ChUTchill Almanyayı ram ede- saatlerce koştu. lhtiyarlar ya:ı:ılı göz 5 - O karnmamenin (1) ve (2.) 

flll'}d" d" . ld v • . • 1 • ı dört~ tf'm. ıt ~tmış. 0 
.. u~.u.m_u~ hıleceğini sandı, f?kat karşısında! lcrini sildi. ncl maddeleıini tadil eden (17 Nı-

r endık plun, bız:e buyuk ıh tnmamilc başka bır Almanya ol- Vatan kurtulmuş, İstanbul sevgi- san 1330 • 1914) tarihli mtıvnkkat 
•:tatlar vermiştir ve lngilizler, bu- du;unu unuttu. Bu Almanya, her lislne kaTUşmuşro. Fakat o anasını kanun, .. . " 

hu Pe~ İyi bilmektedir. Bu planın bo~ba düştükçe daha müteassıp daha evvel sevgili İznıirin koynuna G - Ccvamıı. şerıfe vesaır m~-
Cdefı b" · h t"" ı·· bl k d· n en büyük bir emanet olarak tevdi scsntı hayriycmn tahtında veya feı;. v • ızı, er ur u a 0 41 a. olmakta ve azimkarlığı gittikçe h · - temn~t d 

1 ~ her türlü çembı·rdcn mi.ısta kıl d~ha kuvv•tlenmekt··dır. ·:\iman- etınitti kındc \'Pya arım ve muş a ın a 
llır · k k )yv t u ' ' ' İ · . bulunan mahallerin fstimlfıld hnk • 
taft Vazıy~te 80 

·ma tı. ~.er ~- ya biliyor ki bu m Rosızlığa artılt Rumi Jairel~limizJcn biri ıniyz;ırbi;n:ı~İc W:%tt yolunda dcğı1-1 kında (25 Hnriran 1328 -1912) ta· 
0 I an, bırkaç ay sonra, ız mı, bir nihayet v TP"e'· lazımdır ve, . 1 nhU kanun, 11 

ar m k" bl k olacak pt"k ı El ~ A S Sulh scnelennde her yeri dolaştı, t 
1 

d 
i:,-· .. 

1
• ım a 

0 
a • bir nihayet v i'.:c nzmetmişl y eni Ankararı gczenleıin sizel c, 'azıg, ntep, Erzurum, ıvas, k"" r· 11 •1 b" .-ki k- "k 7 - ııtanbulda ve vı ilyatta e-

1 (!:oreceğiz. bulunuyoruz 1 ki "lk 1 'd Kütnhyu, Kayseri ve Diyarbakırdn oy u le, mi emuı a, u~du e,k uçu • vairi bclPdlyı! namına istimlak o\u-
. . soraca · an 1 sua ıu ur: olmak ÜZ<!re 12 Meteorolojıi ist.asyoıı le yoru mac ?n·. u~a.nma an onuştu. nacak ınahallenn ı:mreti iıit.imlfıl{i 

Alman denizaltıları ve .. 1~38 dt', ~l.lamberlaın. bur~ya, c- Bu şehir, kaç ınılyona binası yapılmıştır. Hunlara sarfedi H~r yerde bır ınkıla~ .armağanı, her hakkında (21 Kinumaani n2~ı . 
Churchill Munıhe geldıgı ve bana nyakarca çıktı'!> len para, herbirine 7 - )l bin lira bcl~lcdc unutulmaz bn yenılık haıı.ı- 1!113} tarihli lııuvakkat kanun. [2]. 

F' sulh tekliflt·ri yaptıKı zaman. bul \'c•, bu suali sorarlcPn kasdettikleri, nrasındadır. l lesınin ~atlnuıını bıraktı. Şımdi hır s - Bu kanuna müzeneI (413) 
e iihrer, sözlerine şöyle devem adamın içindr., iogiltt·reye döner muhakkı~k ki rlaha çok resmi y~pı- S?nı·a büku~et ko~aklan geliyor:!"'~\ şch~rler oııu~ tunç heykellerıle ı;ayılı ve ( 14 Şubat 1340 -1925) ta-
lnıi~tir: dönmez şunu söylemek karanılaıdır. Gcrçrkten Ankarda, en guzel, Eskıdrn en guzel bınal~r ~ük<ım~tısus eıımış bulun~~or. . :rihll kanun, 

d Bu efendilerin bir çok sahalar- d . B" ühlet elde ettim ve <.'lı muhteşem, en modern yapılar, konaklarıydı. Bugün dahı, bırçok vı- Mesuttu, bfthtıyardı. Em yedı ya-
9 

_ ( 
18 

.Mart rn24 ) tarihli ve 

~il Y. alan söylemek zevkini kay- v.ar 
1
.' b~rı· ım '1-"I , . h··. DevlPLın, halk hu:metlerinl ifa eden !ayetlerimizde, resmi daireler, hilil f}na rağmen a la iht1y'.lrlamam11, (

4421 
numal11lı (Köy kanunu) nun 

._ . şımdı ı a \are ., man;ı. aya u . 1 . . . . dlğ' bin b ·1 1 .. d k 1 b k t I . 1 ı..r. 
1 h~le.rini sanıyorum. Bundan .'. "l"hl b'l . mıwssese erı ıçın ınşa ettır ı a- u sag am yapı ann ıtın e otunna • yoru ınaınış, ı rnamış ı. çını e 11u • ( 441 uncü maddesinin (2) nci fıkra-

' tı cum ıçın sı a ana ı ırız. !ardır. tadır. Fakat, mnJki teşkrtat değişip tün bir clünya~"l mihYerinden değiş-. • Yahut sekiz. ay evvel Alman· rd aı, 
~ • ....._ H--Lanoi bı"r m-utare' ·e Yalnız Ankarcla.cleğil; memleketin eskiden kaı:a v.eya ~aııcak o.lan bir.- tirecck heyecanı taşıyo 1L 10 _ Ankarada in•" edilecek ye-7111 denizalblannın yüzde ellisi- ıcnt-··· il h r d b ' ok a-ı.ı 1 - 1 ........ 
~ h-. ay tahrip ettik, diyen B. .cı tara ın a vazıyet U< ur: Mese- ç . 9"" r~er!mı7. vflay-:.t ~ ~e getı- Bütün bir milletin ona duyduğu ni mahalle için muktezi yerlerle ba-
'-h olmıyacaktır. la. lıeton yapı asla bu~unmıya~ lılr r~lınce hu_kumct kr•n?&'J ıhtıyacımız minnettarlığı, sarsılmaz sevgiyi, de- taklık ve pıezru arazinin Şehre-
. \lrchill, bir ay sonra artık ve- , ~chırde, tren yolunda bır Kar bınası, ş11ldetle htKııedlldı. Bır program ha- ıin bağlılığı görüyor ve tamamen an- anet.Jnce l&timliki hakkında (16 
~cıı yüzde ellisini tahrip ettik Bunun için sarih bir ndıt•ye ıwhrin ortasında bır mdcım. lıir dev- zırlaııarak bu binaların inşuına baş-ılıyordu. Zalim bir hastalık onu tam :art l341·1925) tarihli ye (i83) 
A.fcrnezdi. Çünkü bu takdirde k~dar harbe deva'"?a sarsı maz ll't daıreııi,. bir köşede h~ğday sılosu !anıldı. . - on bir ay hırpaladı. Ona raf,'lllen yi·ı sayılı konun, 
l rtıanyanın hiç bir denizaltısı bır surette a~metmış hulunuyo- •:p dı~ha bı~blr halk hızmctlnı gör- O kııılar ki, ~9 ııenesındc hukO- ne her zamanki gıbi çabııyor, gezi. 

11 
_ Bu kanunun (2) ncl mad-

:aırnaması lwmgdiyordu. Bu- rum. Nasıl, Nas~ ~nal ~osyalıst o- ~nck ıçin mıll_et parnı::ından ~npılımş met k~nak}urı. ıçın ayrı~n par~,1 yor, konUfUJOrdu. desinın (20 Şubat 1930) tarihli ve 
ioun İçin, ertesi ay, yalnız yüzde Jarak Almanya ıçın mucadelernde '}hıalar 1:.ür71>:cdc k;ıı~ı:rn ) upıcılı - ~ RO~~·ıO ·ıi~rni ı bul;uş~r. ~~ık!ıaını Y.'akat nihayet son kuvvetini de (l 56) sayılı tefsiri, 

\1 d d O h • B her türlü kompromiyi r~t ettıy· gın en gıııe om<· <'1 ır. . ı r, • v vı ye ve ·n7.a a u umet sarfc•ttiğı halde yatağından kalka • 12 - Dcvlet('e inşa edilecek li ~ 

(16 Haziran 19!?7) tarihli ve (1080) 
sayılı knnun, 

16 - Ml!na!ii umumiyeye müu. 
nllik arazi ve cmlfıkil! terazıi t.ara
f<'yn ile ve muzaycJelere iştirak su.. 
retilc de cevazı mübn:ıraasına dair 
(6 Kanunuevvel Hl2GJ tarihlı ve 
l287) sayılı knnm1, 

17 - ( ı O lI az.i rnıı l 933) tarihli 
ve (2290) sayılı Belediye Yapı -n 
Yollaı· kanununun bazı maddeleri 
ıs - ( 4 Haziran 1934) tarihli 

\"e (24!l7) sayılı Bc>ll'di}c İstimlik 
kanunu, [3] 

19 -· (717, 1930) tarihli ve 3710 
s.-ı.} ılı Belediye isttnı1iik kanunu, [ 4] 

Görülüyor ki memlekette, istimlAk 
i~lerindc böyle muhtelif kanunlar 
tatbik edilmektedir. Bu knnunlıırııı 
n ı11an şöyle dursun, fer'lert ve şe
killeri bile yekdiğcrinden ayrıdır. 
Slr memlekette menfaati umumiye 
mfilahazasından d<>;'ll11 ve ayni _.. 
hiyeti asliye ve hukukiyeyi haia 
olmak !azımgelen iı.tjmlii.kte hüküm
lrri mütehalif ve girift bir çok Jta. 
nunlarııı hain tatbik sahasında kal
ma ı elbette dofru değildir. Bu yüz. 
<lt>n istlınlilk eden dairelerle istim. 
lik görenlerin ve hatta belediyele
rin \'C mahkemelenn maruz kaldık· 
lan mfi~külit pek toktur. İstimlak 
iılerinln istenilen sür'ııtte yapılama
ma~ında asıl m6hlm amil de kanaa· 
timce budur. :Rinaemüeyh • istimlik
te mOstemlfk daire fle istlmlik g6.. 
renlcr arasında gijzctılmesi icap e -
den iLbenk ve muvazenenin Jiibek 
bir adalet ve hakkaniyetle temini 
şaıtilc- istimlak li.nntınlarının bir aa 
evvel teTbidi ~phesiz ki çok faydalı 
olur ve bu teşebbüsün &YJJİ menu
Jara aft muhtelif kanunlar hakkın
da da tatbikı cidden şayanı temen. 
nidir. <::h hen i. a a ertesı ay, . sem bunu şimdi daha katıvetle On beş E<'nelik IJır $Chlr olan yenı kon~gı i~psına başlanmış veya rla- ıııadı. Hu ııtıraJ>lı gilnleı·inde Cum-lnuınlar icln istimal olunacak gayrl-\lrc il, yüzde 2 O dahi diyemi- • · · h· kı 1 d ı b h k 

)'ttek . . . ·· ca w ım R~n o kadar zaman ,\ nkaranın kaç milyona dcgıl, kaç ·' oııcl' sr.nl' cr il yaı:ıı mııırnın aş- hurivı-L bayramı on be~ıncı yılılöıııi· ınenkuliit. ve mcva<ldı inşa iye a • i 
ı,. vı-zıyette ıdı ve yuzde 1 O Y~P~ . g · R f d · · yli:t. mılyona nıul olduğu hıtl<kındıı lırn:ınlar tamanılaıımı~tır. Bunların ü • b ' gelınlıti Kalkı. _ kıada (lO Nisan 11!26) tarihli ve (1) lk ikin: 1) 7ıizamname, !!) 
~ ılttifa etti ve şimdi bu yalancı el_ımızı uzattım. 11

• • ay ~ verm~- hkbır rakam yoktur: Fakat, ert~·r, kırıdc iki yüz bın liralık olan yıır.ı-, :~ad~.ııun pıınna • 1 ( 
1004

) ıınyılı kanun, istimlıik kararnamcııi . 
., "lı •. denizaltı gemilerimizin ev- dı. Bu çarpışmayı ıskrfıler. işte yalnız htı!ftısi inııa:üın vergiye esu.~ hır vıırilır. O ('(!C yalnız l•lektrik ıtıklarilc 13 - ( 10 Hazirnn 1926) tarihli (I!] Bu krmu'll (t/,97) sav ılı Bele· 
.;lkınden daJ,a fazla gibi gözük- alsınlar. olan kıymetlı•ı, CAa& tutulacak olur· l?•·vlet. yapıları ıırımnıla o kadar • g f t b 1 ın rniıel Botazına ive (!)29) ıoıayılı Deviet Demiryollnrı diye iJJtimldk karıunı1e, o da (8710) 
'il~: .. 1 ·ıı · b h b · b lkta Y h rd ı <:"tıtlllerı vardır ki bunlann !ilk 1111- )anan 8 nn u l ,,,_ • ' llC:Jılı k<ttıll11la mfıluadır. 
h ,..,nu dünyaya itirnfa başlıyor. A man mı etı u ar e sonuna ı;ıı, u m r, enıte ı e uçyu rl· h tı 1 ,_ ·. ü ,_, rl - 1 l>olmabahçe sarayının iPCnccrclcrın· istımlnk kanunu, ı· .• ~1 Bıı 1ca-uM (., .. 

710
) "aJlllı ka· 

llJ, "h . . . . d d k · ık mil\"Ondan fa:ı.ladır, " a ra g., rn""'" m mınm c.:ı • .. .. ,, " ,. 
0 

h" " urchill cının olabılır kı de- kadar evam e 'c:e tır. ı veya .; b d . aatın sonu nlınmı~ ılir· l'ıfoıırla Gilmrük vP inhı~arlar den net at.-ı haktı, golrte paUıyaıı 14 - Bu kanuna muzeyycl ( 15 ımnla mulgadır. 
"!:( .. , l d h .. . b' harb tah vız unı n, ınş ' . . • 1 t r· ki • k --· n hat ihl ( 1607) 1 ~ .. lı arımız, haltikaten a a u_ç sene sonra y;.:nı . ır ı - olan 9:.;3. 939 sene inıle Devlet y:ıpı· \',.kiill'tinin şaraıı fabrikası, benzin may ap _ışe ~en, ona a s .. ~e 1• lıtnyıs 1930) tar ı ve ~a)· ı 1 [4) lııtfmliik ile aliikadar olan Ue· 
,_. kt.~r ve kendisi bir ker~ doğru- rık cd_ecek tehlıkeyı bertara.f c~- ~arı için ne kudar para saıfcdıl<lığı- depos~ .. Jan~la~n. Uınum ~u~an.: rnla.r gıbı ugultula~'.a geldı. . ı kanun ' . • . deni Kanıımm, Tet!rlld Sanayi, Ma-
lı\i] lô!lemiştir. Fakat denızaltı ge- mek lazımdır. Alınan mılletı. n'.-ını ,.e neler yapıldığını araştıralım. dnnlıJ.,'1nın bırlık bınaları: 'Mı11ı. tu. Hır ara yanındakılere sordu. ı 15 _ Mcnnfıi umumlyeye hadım dcnler -cc Askeri lntihl:amat km ın-
)6 Ctırnizin baliğ olacağı dahn ı hayet sulha kav~şmayı ve sulh.~- 938 _ tı39 mnli . e•ıcsincle AnkHmda ıl:ıfa~nın kışlulıırı. P.!naı;f Ve~uJc.-tJ. _ Nl' oluyor, Mehmet? mücsseımttun hu ust blnnRı olmıynn· lar•ın mnıaddı mall8uası lnmlar-
I k~k miktar hakkında hiç bir çinde çalışmayı ıstıyor ve scrgu- ııışa halınde olan 2.ı p.).ıça bına var- nııı San:ıt Jılektc_!llrrı a~olvel"rı •• Na- _ Gok gürlüyor Atam!- lıırıı birer bina satrtması hakkırda dlln lıariçtir. 
t krı Yoktur. Bu yalancı1an ve en-J zeştçilerin ba ka milletleri bize dı ve bunların :nıecnıu mon k1y11U!ti fia Vek:ıle~nln lımnn t~ınal~n, Zıra- G .. 1d... - ;;::;::;:;;;:---:;;;::;::;::;::;;::;:;;;;;;;;;;:;;;:;:;;:;;:;;:;;=:;;:;;:;;; 
~~::SYonal kapitalistleri muh~r.e- 1 k°:rşı kış~ırtması~a mü~a~~e et-

4•9~r~.0;c~;ai~~tle lılitün' T(lı·kiyede- ~~ ii~· ... ~:~~~:1"V('R=~~;1:~~1~!~AA~~~- ....: B~~l kandırmak mı istiyorsun'? r Tasvirin""' .l" H A s T A L 1 K ) 
Ve .h~r halde mecbur edecegız. J mıy~~ektı:.. _l:Iar~ın ~u gıbı ~nsan- ki inraat, Ankarayıı ııit rakamın lkı Fakat. vapılaıılar bu kadaıin da - l\lillet rğlcniyor, doğru hakkı 1 ffiki eai l.J 
thil bır gün gelecek ki artık Chu:-ı l~r ~çın Lu?' 11 ~ ~ır kar 

0
}dugu sa· ml.linl aşmaktadır . .N'afıu Vekülctı ~:ılm.a!11ak~ılır: Bu o~ .mllvon lira- vaı, on_ beş sene az değil! ... Hakları \...: Y J "-'1111-------• Terıfilt ORAY J 

I; j. lrıevcut olmıyacak. faltat ha- rıhtır. Bcnıın ıçın ınadd ı menfaat n1rı lıütçE'sine mevzu tahsısalla veya •ını ıçın<' hır de huKu!lı ıılarelPTln ve vur, Cumhuriyet bayramı... ı 
tı~ ~Yiilt miktarlarda Alman de-, kaygusile harp yapmak i~in sc- t.:ıhsisulı diKcr Vc•kiılt!l ve mlıt'ııııeı·f'- 't<'lc·rliyl'lrrin insa11hnı koymıık li-ı Hayır sevgili Ata mltlet cğlı•nmi- Ylııe ı<c•n evet, ı;enden bahsetmek Ölümün yaklaştığı '" anlar bana 1

~ilhıları mevcut bulunacak. bep yoktur. l larp, bizim için an· lcr tarafından trınin rılillp Nııfıtt .. mı ... Tlw:.ıı~t .iılarcl~r, 93!l r-Pn,,~inde yrıl', sevinmiyor, ~~ni sevinclırınc•k, ı~tiyol'unı Necla! işt<> ıoenelcrdcnbe- h:ıyat.rn nsıl varılanuyacak en büyüle 
l" .

1 

cak ha"indir. Harp, Alman mille- Veka!elinin mü rakabcsi altında ye- 'nşaat vr t.<ımırnt i~ın :?.881.315 lira bıı az foralılatnıak için göz yaşlarını ri, unuttuğumu sandığım esid, taUı zevkini öğretti Nçcli.! 
)'yare bombardımanları tinden ve Alman cemaatinden nfden yapılmakta ol:ın • taırıırat vr ı...,,·rnmısl11rılır. sılı•rek seviniyor gözüküyordu. ı hatıralann tekrar hayalimi canlan- Bir müddet evvel beni küçüklük 

d Bu ııuretle. bu misli gelmemiş kıymetli zamanlar ve kıymetli birkaç bin_ li~alık küçiik bınıılar ha- Devlet yapılarının Her zamanki gibi Ankarada, tri - dırdı. Öyle ki kendimi ~i~a zavallı yazıhaneme götürmelerini rica et· 
l!t~d d h' . h k"k t " k ti l B . d .. t . riç - rl'~mı bınalann t.ayısı 516 ve f bününde sevdiği arkada~lannın or- bııklr mektep yazıhanesının başına mi .. tim. f ~teğimi uantılar,· Koluma lıL e a 1 9 trateJ, a ı a ı ar- uvve er a ıyor. enım en us rı b 1 1 ıkta . d ö rnek tara 1 : • . v ki d - -

1 
.. .. 0 .1 •· 

l' İn)(• d . k d" . . 1 • d h' 1 . k un ara ayrı an para nı ıı a tasındn, sarsılmaz bır aşkla baghın- oturmuş, yana arım an !'UZU en goz girenlere mahçup olmamak, daha ~~ ar . e emeyın~e, . en ısını sosyete erın e 
1~ erım yo tur. 9.6(;4.524 lirayı bulmu,tur. • _ dığı ordusurıu, büyük bir oefkat "Yt! yıı~larımın uılattığı kağıtlara hazin, d b' i 

~- harbıne attı. ~~l~akıka,dtam Ben, buBhar.plen\lbır§ey ~tıza.n.~ı- Devlet, senede vasati on milyon o evlet yapı~rınm bır ornCk sevgiyle merbut bulunduğu gençliıtl- hazin bakarak lkalbimin ~ırlarını ibe- lt~:::ıcı~~~vretıt:~~!~~~ord~:~~~~ 
~ llazaran ltendtStnın bu ere- yorum. cnım ı man mı eh ıçın llm gibi büyük lıir miktar harcatan tarafı va ır: Devlet yapı· rıi vclhnsıl milletini ı>eyrecfoım.'Clen yın:lıkların üstüne dOkmiye uğraııtı· file ... Hayır onlaraız biç bir it J•· 
~ \:iı bulunduğı.ı bir silahla bi- ç.alıştıiım gibi, yc~iden çalışabi- resmi bınnlar için bupus.i bır t.eşkı- sı, mimann eliııden çıkmıo- ~en 0 bayram çok üzüldü. ğımı görüyorum. pamıyaeağım ve )"ardımlarına muh· 
tt.ial·· şı ~a~be baıJ.•m.ası.' ~· Chur lırsek mesut 4laca~ız. Faka~ bu lit ta yapmıştır. 934 senl'siııc kadar tır, sıkı hir kontro!den ~miş~ir. Yalnız bu üzüntii, onu bu bayram- o ınalüm mektep yolunda siyah taam. Bana, hiç kimseye tenezzül 

.~ dahıyane hır fikrıd ır. enternasyon~~ .. can.ıl_er, aynı za- Devlet binaları işlı•rJ, her Vekii.letin Esf:Ctlk bakımından_ ~~m. bı~ tetkıke dnn on iki gün 80nra bol pnqll bir aatlannın gölgeledigl beyaz, beınbc- etmiyen, htirriyet ,.e hakJ..,m iein tü-
l ail'Yoruz ki, bilhassa sivil bal- manda, en buyuk ~ılahlanma kir- kendi kadrosunda mütcşclddl Fen tabı t.utulnıuştur, bu~un. ımkanlardan ınnhnhar sabahı, kuşların öttüğü, yaz yüzünü, iri siyah gözlerinin ına- çük yaşta arkadallanınla çarp1;tan 
~ .ltar .. ı bomba h•rbine nihayet cılarıdır. Fabrikalar onlanndır. Heyctlr:ri tarnfınclıııı yapılmaktaydı. faydalanılarak. her turlil. mo<lern \'a• J'apraklnnn a~r ağır döküldüğü ve ırnmane bakışlarını !arlrndlnt'e utan· bana yardım ... Hııyır l!evgilim! Ole-
"~I v 

0 

nunun mel'kez.i mıfrakabe ve kontro- otaı v tesı~ler-e 11ah ptf · d h · · ·•ı rnesi i in senelerce dünya Bunlar, valctile A lmanyada bizim , ara .. ~ ~ •. 1
• r. . staııbulun koll~nnı aean güzel ~lr gnç bir tavırla bu siyııh dalgıınm, yım a n ıyı. t-. tcldiO ç t F k t h r de bildiğimiz ayni tahıslardır ve lü bakımından zarnılı olcluğu görül. \ e bı:tuıı bu v_:ıınClaıı dolayısıle, kndın gibi ona aşık, başucunda egıJ. beyaz yakalıklı mcktrp kız.lannın i- Geceleri Jıastahakıcım uyudnktnn 

~.ı h er yap ım. ıı. a • e b 1 1 h' k k ki" dü "Ve 2799 Myılı knııunla, Nafia bulunıfuı.,ru yerde orııek yapı olmak- dfl"·ı· bı"ı· zamanda aldı çindn ka.,.boldu'""'ımu ve kendimi bu sonnı ,rürüne ııu··nı'"ne '-""tüphane~·e 1 ~ •• k"" · · d"" .. un ara ır te onu .. ma ııe ı v k.l t' b -ı " ı· ı · u ·· 1 b · · ı; • · " " ıoı;• c "u 'ltif ugun u şeraıtı uşunen ,. r ·a t> ıne aıc ı • apı fen nııım ln; dıger ıışaat. u hıııa esas tutnla- Dol bahç • b- -k t' 
9 5 

ırıauzaranın sarhoıluğundan kurtara-
h.: ~ere, teklifimi reddetti. Pek vardır. Miidürlüğii kuruldn. Nafia Vckfılc- nık yapılmaktadır. u-~~ - ~ıdnlğiuyub' a!nadaaı IP~'le ınıvııculrımı zaııııederdiın ve istikha· ~eçiyor ve kalın camın üstünde o ne-
.... ""'k b w b h Uııiıı "e"rn seni' "ıkan 2fi11 ım.vılı "'afı' \'"ka"Jotı' J) .... Jnt ı geç gını gosu:r ır • ,.,=. • • .. fis nıektuıı kiij:;'ltlarınıı yazmış oldu-lt L! .. at una ragmen, u arp· «Y e re serilen Almanya "~ ' "' a . ~ . ': ' - '.:'" yapı arının rini ııablt bir noktaya dikti. Müste- linıin parlak düşfinceleıinin kahna- ğum mükemmel Vl' muhteşem satır-
b. 'llÇ bir zaman sivil halka karşı U!şlülat kanunile bu tc~kflilt. clnhn b~ .hu .. usıyetıııı _ go~ıınündc tntarak, rih bir oykuya dalmı~t1. Bu uyku manı ııeni yaparak düşünür, düştiniir !arın b1rakt1klaıı i:ı.lf'rt bulmak içın .L1Ja Yapm d P lon a seferin- olmıyacaktar.» fazln ~c·ııişletil\}i w 4. Ynpı, imar iş- 'ıutün inşaat lçın tıpler hllZlrlamı~. bed. "d' 

1 
ve vürürdüm. 

~ F>aı a ım.. o . Y leri Reislli:ri> kuruldu. tıı·. !1:18 ve !139 "t•ııelc•ı·inde, inıa H· e ı ı ı. • ız:tırap çekiyorum; mazimin binbir 
~ ~ onya şchırlerıne karşı ge- ikimizden bidmiz yere serile- D I l ? ıl!lmiş olan binden fnzlu bina 7S:?. A rknsındnn kahramanların saf Arkadaşlnnma yalnız send~ b:ıh- hwynlarının oynııştı,i;-ı o muazzam 
~ cumları yaptırmadım. Çün- cektir ve bu, Alınnnya olmıya· ev et ne e r yaotırıy~ tip !iıerine yapılmıştır. ' bıığlad1kı bir ordu, . ölümü hnberlni ı::ettn<'k, hoşuma giden yegane tip dl- uçuruma, o yutan denıze dalıyorum ... 
'~celeyin, muhtelif lıedeflere ca~tır. raka.t eğer. ~ugün ~iman- • H er o.:en~ va ati on milyon lira Bir çok şehirleı lmizde huııusi in- dusdu°'.:"'ll zaman knlhı d?ı·mu.ş ve ne- ye tasvir etmekten zevk alırdım. Sabaha ikadar uykusuzum... Her 
~d· kaydolunamaz. Bunun i- ya baş;m bır "azıy ette ıse, bu, ile devlet ııe gıbi binRlnr in- şaattn bu Devlet ~ap•lan oı nek tu-ı fes almaktan ('('~1~.en bır mıllct, da- Ah! Scvı:ill •gençliğimin nrlz ha-, kotcde senin lıiı- hayalin, her Cf)'ada 
"lı 1~ ki yalnız gündüz ve ynlnız Naııyonal Sosyaliz__mi~ ~ln.ıan mil- şn edi~·or? 113b. !JJg smcı>in- tulınakt.ııdır. Hu itibarin da ınod<'rn ha _sonrn onun onun.den s~ ~ü~et tırnlannı saklıynn kimi zaman ika. sana nit bir korku ... İlk ışıklarla be· 
tir ~tı hedcOeri bombardıman et· letini kalkındırdıgı ıçındır. Nas- ~ . r<'~mi dair<'ler, şehirlcrıınızin g(izd- '?zıf~lni yapmak içın birıbmnl çığ- rnnlık, ıssız, ve tatsız; kimi zaman rabcr lıeni odnd11 baygın btıldnlclnn 
~ dılll, N •t H il d d I S l'zm genç ra h deki vaziyete gore bunu tctkık etmek, lliri b:ıkımından da rol oynu)·or. Bll- nıyccuk derecede bağlılık gö teren güneşli eğlcııcelı ve blnbalık olım zamnn )'nvaş )nvaş kendimi öldür· 
~t t:'rlnsa arveç e, • 

0
• an a a, yona osyn 

1 
' Y ı~~z~n enteresan neticeler vermektedir: hasu, koyl<'rdC ·yapılan güzel ve bır gençlık, ve yur:<fun _he_: yerinde )"olum. "üzerinde mektl'bin binbir (e- düı,,rumü SÖ)IÜ)'orlar. Hakları var, 

~t. d~ ~a aym ~eyı yaptım: ordusunun muazz~m zaferlerı ıçın nu sene içinde. Dcvkt Mcteorolojı munltıuım mckll'p yapıları. kerpiç onun tun~ .heyk_:llenn~n onundc ~a- it korku ve titremelcrtle, seyrC'ttlk· çünkü ben de onu, hali~rımı, deh. 
~·· lngılız hava kuvvetlen manevi ,·e maddı şartlar vermiş- Umum :Müdurlüğü içııı Aııkar:ı, İs. vt• knrn dıl\"arclıın kurtulmıtk ıçııı bir m•t ettıgı Cumhtırıyete, lstlklale 1 . i tıe ·ocanını du:ı·:ı duya evden Ş<'t \eren bir sükut içinde beklemek· 
\"1:. Alman arazisi üzerinde tir. Nasyonal-Sosyalizm. yalnız tnnbul, Kırşehır, Revhnn, <;ıınııkkn- v ı;ıta v:ızifesını t:nrml·ktcdır bağlı knl:ıenğınn bir defa daha nnt :C~~~. ~ekt.cptcn eve sonu ıı;elmi- tcyım. Beni seviyorsan ölümüme dua 
~~ ırnkansızlığı içi~de ~ulun- evvelce olduğu gibi Lir Almanya ıccn bir varlık bıraktı. yccck s~ndığın:ı o gidi ve geliş}~ - et Necla! Binbıı·_ nuıbın, vehmi~ esiri 
~1te tıdan, B. Churchııl, bırden- için değil, fakat istikbal için ken- YOC EL YAY 1 N EVi Bu )·emin hata bütün kU\'Vct ve rlm ... Üzerinde arkadaşlarımla bın- olnıok benim lçın çok acı. Kazara 
,. ~eceleri Alman halkına hü- disini gösteren Almanya için iman r azınile ayakta duıuyor, ve bugün on lıir maccı·n g<.-çirdlğime, :ıçt~ğım lıer hll hastalıktan kurtulursam intihar 

il filtrinde bulunmu•tur /\1 " 6ı•kiz mıl)'On insanın namusu sözü d<'rdinıc şahit, düşüncelerimi isteai- edec<'ğiınden şüphe ttıne. Fakat bu 
.. · vermiştir. Rugiin bu manyayı, h d "' 11 ked J h .r } k ""' l i ki b 

b:. Ctıirn . . . . . bulunuyor ve u ant _oııun e.n <'~cı· ği taraf11 sev t'n yo um! Aı·ıyo • da a ~cna o nen . .r.m n m u ne-~·Seki sa~rımı • ~ok ?Y
1 bılırsı- 1923 le görmüş olanlara ve bu \'ı' ııcvgılı arkadaşı Isnıet Jnöııünüıı rum, arıyorum seni şimdi... 

1 
zih \'e insani lıi:ssimi muhakkak alay 

"~ı... b
2 

i;un lngılizlerın yaptık- hare.ket için ilk olarak canlarını 
0 
.. Z.OKUR nıhbcrliğı altındaki genı;- Türk mil· Oh N l"' ,. led"'·l •. h .1ınev:ı.uu yapaı-ak bil" nevmidinln kar· I._ a'-tı R y I d Yücel Yıı"ıııevi kitap neşriyatınıla . "" HEROKUR ib' ec ". svv ı" enmın epııı ı ed kl 

)il . ~ m. enanya ve cat- vermiş bulunan ara mc yunuz. , !etinin kalbınde hır iman gt ı ynşı-
1 

f k t h k.k. b . banı olduğumu z:uın ece er, 
~t~tı aıvil halkı üzerine bombalar Bu onaltı kişiyi, burada ve Alman diye iki sııııf tesıs rdılmıştir. X<'şredılen kitaplar ayni tiptedir. yoı. > ıışa-n,b a ."n - a ı ı mem aım senen. B hayaUa alakası olan &ıhbatll 
~ r, 15 .. d h b '-1 d' h d 1 d 1 • Yalnız mevzuları bakımından renklere vı• bu ıki rnııftaıı bırıne ay- SAMİH NAI"iZ TANSU up csız olcceğim yavrum. Dok. en, _ ı 
d.lldi ite ~un a n. e11: .e ım ve u ut arının dışın a yüz ercesı ta- nlır. torlar benden ümidi kestiler. Buuu her klm~c>:e du!ınaııım! çten ya~ 
~~ .ı 1. ndıme dedım kı: Bu a- kip etmiştir. Bilhassa mücadele-

1 
.. .. .............................................. bann sövlemek i~tenı"ı'L·~rlar amma aman ız bır dusman •. İstiyorum kı 

\i Qe ıd· • • d 1 'I 07.0KUR serisi kitanları 88, JIF.ROKUR kitapları serısi SS kuıu~.tur. b• k •b• "' " ,~ i d ıı ıt.- ır, nehceaın e ngı tere· nin ümitsiz gözüktüğü şark eya- •. FraıSHll ır le ZI 1 eskiden en ufak bir sog·mk alrrınl.r... onlar dn ayn der.dfe 1zt.ırap ~)'llun-~. -..ıcak h dl b'I v b" ÖZOKUR serisinden .. ıt:an ilk kitap Orhan Burıan'ın Shnk<!Speare· .. uıı;• 
1 

t ti k aav • """ı>ıa.... la rip e i e ı ecegi ıı !etlerinde ve Südetlerde en 7.İya- • ınn kızan söylenen annemin boia • ar. s yorum ·ı aramıza mu a .. 
~ b 1 <ft!n ~evirdıi:'l OTHELLO'dur. ' trirsin b zavallı acmacalı: hale Ya aş ıyor. de güç olarak tecelli etmiş bu fe· . zındnn geçen bir bıçkınk verine ha- ... • en • • • 

ı,.IİI . dakirlıklar yolu, on sene sürmüş· HEROKUR scrisindı:!n ı;-ıkan flk kitap Cemal Xadlr Güler'in AK'la Vichy, 9 (A.A.) - Havas aJansı rice fırl:ıttıf,'1 bir kahkaha ~e gfilerek dfi,mf~eyim. Ve nıhay~ herkeaı ze-
lereye hır defa daha tür. Bu adamlar, kalplerinde i· KARA adlı karlkatur albiimüdiir. lııtg;ny1r: 'k dvo ta f d zorla gfildOrmf'lc istemesi bftrm hn • hir1

1
emekk, ihet.riceııe ~~:.ı ıı;lkrobun~a 

" •liıni uzat-·_.un Bu albüm her kitapçıda bulundui;"\l ı.l'ibl Galatasarnyda Sabah Fo- .
1
r ıneLrı 11 

1
. raf • ksu

1
• ra ın .nn kikati bütün çıplaklığile anlatı.ror. aşı ıımtt b"~ 1.Y01mdru~ akatıU~Ja Y~ 

""r .. ..,.. man olarak mücadele etmişlerdir vert en ve a\•a ın ev a adc bir dıp- N e.ı· 
1 

c- ..._..
1
, __ _. tutaaın uc ıç .,.. • ... •e -

11!11.-.. Pt h 8 9 9?3 d toı:.rafhanesindr açılan karikqtür sc,..,.isinde de satılmaktadır. e ım ve acı un l!o"\"~ı~-.. ...,..,m ~re e arp bittiii zaman, ln· ~e bu, , teşrinisani. 1 _ e 
6 

·" lomatlk vazife ile Romaya hareketi- d h h fif çıkı·:· r kuvveti . kaybe- ğerlerine duyduğum intikam hissi 
.~, ... >'e bir kerre daha elimi u- başlamıştır. Bunun içindir ki bu Hergün saat 17 • 18 ara!'lında hıı serglcll'n bir nlbfim alamı sıınatkli- nı bileli ı·en hnberln a"lı Ye esıısı yok- d? a a ) 0 ' mı beni öldürecek. Ah Necla! Sana btın· 
ti.~ ·•ı ıı. k rın imzalı bir fotoğrafı hcdi~·e eı!ilnıektedir. Sergi 16/11/940 dıı t ıyoı·um. y ü ı 1 "nl ı ı t.abil ~t(j·· 0ır erre daha, bana ifi· insanlann hatırasını buıün her za- ur. _ . . . an g .n ere ve gu ere ana • • 
=~if .. ılt tarzda küfür ettiler. B. mandan daha hususi merallimle kapanacaktır. YÜCEL YA YTXE\'İ • ne~·cığlu posta kutusu 2053 Maı asbr tekrar . Gl~lçcn gıuın bırt 1 ny~~ ~t~~ml. ~:i· sem, brzzat iken din eline ver~ce~~ 
~.- '"Jt ta. b. · · · tm ı tH'. ayre · •uzum oy e - • bir iletle canıma kıyabileceksın. ~ !at' &o ır delı gıbı hareket taziz ediyoruz. Bu adamlar, kalp- muş. l:lyJc renksiileşmişü ki .. Zavallı :nin her batının kalbimin bir Jcöte-
ll~t a:bardımanlan fazlalaı· !erinde, 19 18 yıkılışının hicabını bi duracaktır. Almanya. her ne karşısındayız '\"C onların uğrunda bombalanmadı kndın y:ın korku ile karışık, yanıma sinde örilmcckleımiı. Eıki .. ut . 
~~~.daima ~~kliyordum. da duymll§lardır. pahasına ol ursa olsun, yeniden hay!'tlarını verdikleri ıeyi vücude Hl • sok~ldu ve. tefkntU bir hareketle be- lam ... 
~ tıltii 1 . ıçın çok iUÇ oluyordu. • . . doğmalıdır. getireceiiz. nl öpmek 1ııted1. Aramızda ne 'fark.. . 

1 
ibir 

tı f:'·· llır çok k .. b J" Kaç defa, beraber aynı fıkırlc-ı V b" b ld .. d I Relgrad !) (AA) - Manastırını limondan daha ııım olen yüzümü kı- Hayat belkı arammı qı mu 

~~:,"'-ter daha n~'~-adaa~ahgeekl~)y'oer ri tekrarladık: Bu tarihimi7de ta- t•k e bız, ud yol a mhucaf'k~ e.e_t· Onlar, Almanyayı tahrip ede- ikinci def~ olarak .bombardıman 4!· zarttığını zannettiğim bir hiddetle uçurum koyacak, fakat senin de hd~r 
~' i . . & .. ı. -: . ) l B .! .'!e u a . a~ .a~, u •. ı ır ıçın ceklerini sanıyorlar. Fakat al danı· dilmiş olduğu hakkında bazı yaban- btı, hayata benden daha çok bağlı halde. günün .birinde bu uı;uruma u• 

L. · h nıılızler kendilıklerın· mır o unma ıdır. u, devam ede- olduler Bu fikır ıçın mucadeleye yorlar. Bu mücadeleden, mı.ızaf· tb t nla ta f d k 
1 

ğı hakk k 
1 

..u..a-•• .~..::.:nı ~klıyerck ibaht.Jnr ve me • 
"'Otn d B · b h' A l · • eı ma ua orga n ra ın an '\'~ a aca mu n o an ona ~~e ır--q• 

ar ımanlan keımezler, mez. u vazıyet, u ıcap, mani devam ettik. bu fikirden dolayı· fer ve tanlı bir Almanya çıkacak- rilea haberler kat'i surette " re.. vabfi bir ba7Yan ıribi ibaiudun: ç.. aachua. 
millet i üzerinde daima h ir yük gi- dır ki. buıün baıka bir dünya tır. men tekzip edilmekledlr. kll me. 
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[ill ı 1,- ISLAM - TÜRK 
NE Ş R 1 YAT] ' _ ANSiKLOPEDiSi 

Öğretmeyi 
Frua•ızcayı 

bilenlerin eserleri: ır- Çok kıynıetli ..... 
Almaa~a71 lngilizceyi 

M. T. A. mecmuası 
Asaıı İlmiye kütüphanesi tara
fından nc:,redilıniv ve memle
ketimizin her tnrııfıııdııkl mü-

Çabuk ve Kolay Oğretirim Çabuk ve Kolay Oğretirim Çabuk ve Kolay Oğretirim 

Pıdantn tek ta~ kupc, yuzıı:ı I 
bilezik 14/11/940 do SanC• .. 

bedesteninde scıtılnc;ıktı·rc-' 

.l\taılen ' l et kik ve Arama Enstitüsfı 
taı afındnn uç aydn biı çıkarılmakta 
oları i\t. T. A mecmuasının 29 birin
cllccı iıı l 940 ııyısı intişar etmiştir. 
Muhtoviyat ve t" lnı cihetinden zen
gin olım bu mecmuanın başmakalesi 
17 yıllık nmdeıı bilançomuzu gözden 
gcçıı iı 1,<!ıı, Enstitünün de 5 yıllık 
tc mık bilunçosurıdıı yeraltı servctle
ı iıni,,.n uı ııştınlıııa!lında ciılc cıillmiş 
olaı neticeleri okuvuculnrn aı-ı;et-

nevverler, ilmi mahfcller, bil
hnssn Ünıversitcliler tıu·afın • 
dan çok buyük rağbetle lcn ı ~ı
lanan bu muıızzaın cseriu ikin
ci fornııı ı çıkmıştır. Bu nüs· 
hıııla büyük üstad pı cıfcsör İs· 
mail Hııkkı İzmirli'ııiıı İslam 
iliınlcrinc ve İ11Junı nnsiklopt>
dilcrine daiı· yüksek tı•tklkleıi, 

Elı ve Ahad ımıddı•lı·ri, Hnzı·eti 
Pcygııınbeı'C knı şı gelen mu
hııliClcı in baba ve ntalara bağ
lılık ııia11 hnkkmdu büyfık mu
haı-rir üstad Ömer füznnın 
Kur'ana müs:tenit ınOWm ıı·azı-

Yazan: Muallim MÜNİR 
368 sayfa, bez clltll: 160 Kr. net 

Yazan: l\lualliın ENVEU 
20 ~ayfa, bez ciltli: 100 Kr. ne:t 

Yazan: fuallım VAHDET 

386 eayıa, bez cillli: 155 Kr. UPt 

8 . T OV EN }. 

N O K T A L A )in t i( 

YAZIDA KULLANILAN IŞARE ı;;uıı 
::VInurif Veklilcti tarafından. ~r 

nıektcplenı tavsiye edil ınış 

Oyalanmak dc;.il dt', bu ü~· ~abauc• dilden birini öğrcıııııek kıırnrınıla iscııh, onun kitabını, kolay ve tahuk öY,ıerıe~eiriııize dcı inanarak, alabi
lirsiniz. Bu üç kitap Iuııllim l~u:ıt Giicüyener'in (Anadolu Türk .Kitnp D~ı>osn) ntla bulunur. Yerı: Ycıı i Po~tıınl' kaı·şı•ınıla !ıleydam·ık hırnı. 

' Bı·deli peşin ~undct ilen ta3ra ııipllrişleı·i, taahhütlii olarak ~ııdl'riliı. 

Dl• KKAT Bu üç yabucı dil kitabının münevver naşirler imizden MuaJlim Fuat 

: Gücüyener tarafından neşredilmiş olmaları, üstünlüklerini ifade edu. 

ÜÇÜNCÜ TARI kuru' 
Heı kese lizıın ıo E•'I 

IST ANBUL-lKBAL K~ 
mcktcıhr • 1 

Etudleı kı ınında Çcımdağm şima
lindekı kurşun ve çinko zuhuratı, 
Bıtlis dağlarının cenubi silsilr.sin1n 
jeolojik nıilşııhcdcsi, Namı u:ı rnınttı
kası bok itleri ve Konya mıntakası 
karst te,ekkülkri ve bunhırın zıra
nt.tekı ehemmiyeti serlevhalı jeolojik 
mcvn•daki yıız hırdan maada pctıo
liin nrama v bulma imkimlan ıle 
pl'trolun nna 1ıubstansımı mütcdııır 
makalcll•r dıkkate şnynndıı·. Ayni za
manda Balya kurşun madenleri; An
knıımın dort knplıcıısı ve clvaı·ının 
jeolojik miışahcdesile Eı·eğli Zon
guldak havzasının tnyynreden hari-

lalıındınlmıısı da ıılukayı muciptir. 

Dukümantıısyı,n kııunı, wş kömür 
yıkanınasındo, linyit. yataklnıının is
letilme inde ve kıymeUi çelik imnlin
dcki t.erııkklleı i tenvir ctmektedır. 
Sovyet Hu yanın ye.rnltı servetleri 
mufns nl biı şekilde gozdl•n gcçiril
miotir. 

Müteaddit memleketlere ait maden 
haberleri ve istatistikli cetvellerle 
1'0n bir s<'nc zarfındaki bazı maden 
fiyatlarındaki tenıcvvüeat uzcrindc 
de duı ulınaktrıdır. 

1\1. T. A. mecmua ını okuyuculnn

mıza tavsi~·e edc.riz. 

Toprak mah•uHlail 
artt rmak için 

Ankaı·a, 9 (Hususi) - 7.irıınt Ve
kılleti, al:.vali hnzıı·a dolnyı"ile, Top
rak l\lah'\ullcı inin gitgide kıymetle. 
m1:cğinl gözönüııe nlnak yeni bir 
kanun proiesı hazırlamıştıı. :MezkOr 
p roje, ı!!tihsallıı artmasını temin 
mnksadıle, koyluye her türlü ~·nrdı
mı ıstıhdaf ctmektcdıı. 

Diğer taraftan Yekalct, vılavetlc

re bırer tıımını ~olhraı·ak, fazla iıı • 
tı hsnl için hızumlıı tcdbırlcrın alın· 

ma ını hıldırını~tıı. 

Posta müdürleri 
ara•ında 

.Ankaıa. fJ (Husu 1) - Gümü ha
ne P. T. T. liitlüru B..ıl:i Tungur 
Bolu. Gıreııun Mudüı Cl Temel \.rı" 
Gunıllşhanc:, lzıııh· posta mnavını 
Mahmut Postacıoglu Giresun, İ tan
bul po<;la muavini :'.ülfu R. kııcı Er
zaı 11111 rııu<lı ı luguııe Uıyin cdılnı ~ . 
lerd•ı 

lıın vardır. 

Zulırevi ı·e cilt lıastafıkları 

Dr. Hayri Ömer 
Ögleden sonı·a Beyoğlu Ağocaıııli 

karşısında Ha anbey Apt. No. 33 

Tele.fon: 4358G 

l__!MNİYET SANDIGI ILANLARI _I 
Emlak satan ve alanlar için 

Hakiki bir kazanç 
Enılıik alım .ve 11ııtınıında her ikı tarafın bedel üzerinden l'.(,2 şeı 

tellallye lidemclorı tcıınıüldüı·. Büyük bir hizmetle çok kere hlzmetP te
kabül etmıyen bu fcdakiırlıl[,' yalnız alıcı ve satıcıların tanışması mak
ııadlle yapılır. Hallmkl f .. t.,ntıulclu bu i,e tava"sut cdenlerın ad~i bin
lerce olduğundan bu ıııtık ·ııt ~·ın" ha<>ıl olmaz. 

llluc:ssescmiz. İstanbuldn sııtılık gnyriınenkulleıiıı adres ve ıc. lmle -
Tını satış salonunda tcşhıre kabul karar vermekle bu maksat herkes Jçlıı 
kendiliğinden tahakkuk etmiştir Tcı arruflarını gayı iıncnkull' ~·atırmak 
lstiycıı yüzlerce vatandaş her giın satış salonumuzu ziyaretle kolc•ksiyon
larımızı tctkık etmektcdiı. l\liıl!~ satnnlıır, tapu senedi ve binanın iki 
kıt'a fotoğrnfıle biı ilkte mfirrıcn'lt cdeı·ek derhal bunlarla tcmnsıı gcle
bıllı lcr ve en az iki tarafın verecl'ği CC 4 tellaliycyi knznnmış olurlar. 

Ücret, bil' lır:ıdan ekslk olmamak ıizere ilç ny için bın lıracln on ıkl 
btı~\lk kuruştuı. 

Satış dolayısile ayrıca bir ücret 
ahnmaz. · 10501 

k•·nununa ta· hı ınilesscselerin tutncaklnı ı l\hı:ımde Veı gisi " 

YEN 1 
~ ~ 

İMALAT - MUAMELAT 
l. 4. 5. nuıııaı alı . ~ . 

iTHALAT ve iHRACAT 
ve Satış DEFTERLERİLE 

iit-rct Uzerlndcn muamr.le vcı·gisine tabi sınai 
n'ıiıcıısescl~re ııit (Boyacı v.s. gibi) 

İMALAT-MUAMELEdefteri 
ÇIKMIŞTIR 

Satış Yeri: İnkilab kitabevi 
tıınbul, Ankara cadde ı No. 165 .. --- -

Mühim Tele/onNo. lart il f Beykoz Tümen Satı~alma 
Size an1 IUzum:u olabilecek tel~ Komısyonundan : 
ron uuınaralarmı venyonn::. Bu 

ırıı u·H•nıı <te!terlnızln bir ko;ıe

slne kaydcdıniz. 

l'AN<lJN 

ı~tunbul ttfoly~ l : 
Rc~oğlu Ufıdy~I : 
t klldar ttf!llycıd : 

2t~..!I 
«&Hı 
60625, 

Otomııtık olnııyan yerlerde fi<ln· 

trala •Yuı gın. kelımeslnl soyle
ı k kA!ldır. 

ı•ous 

Polho ııijbet(}i müdürü : !'> l 18 

111111 il\10AT : - ~ 
ıstanb ıl ve Beyoğlu : .f<l9~ 

An ıdolıı yakası : • • • • 605ii6 
HAı-iTJ\H 1\ •• ELEK 

Ccrı alıp~ : 216:>31! 
Hasekı Nısa : • • • • • 24553

1 Beyoğlu : ••••• , •• 49H e . 
MUHTt:ı.tr 1 

Kadıköy l.skell .. I : •• , • • 3731 
Sırkctı Hayılye : , • , • 200451 

Su keel gan ; • . , • • • 2Jv70: 
~ydarpll§ e-a.n ; • • • SOT~ 

Yurdclaş ı 

iıin f1:rı t ı ;ı.·oktur. Feıııı ya-

pan vardıı. Vatıınpeı-vnliğin 

bir şart dıı itini sevmektir. 

1 lı s11l "fJ/.:oı oıııi 

t•I! 

J1 ı tlt/"1/IU l\.1111t ııu 

ı - 1\lulıtclıf Y<'ıl< ıdek• bıılıl\lcıe guııdc :'.:O· 40 ton iıışc mrıddcleıi 

\l' e!I\ ııyı nskPı ı ııukli ıçm 15/ 11/940 cuma g{inü saat H ıle Beykoz Halk 
Pıırtı ı hııı.ı.ııııda Tun t•n Saıın.ıln'a komiı;yonıındn ıuızııı·lıgı yapılucıık -
tıı .' ( HIG77) 

Beykoz Tümen Satınalma 
Komisyonundan : 

1 10000 ndı t cıı~ toıbn,.ı ili lll!l40 cun a gunü ıınt 10 dıı Hey-
kouhı Hulk Parti ı bııın ınıla Tümen Sntınalmn Komi vonunda pazarlık

la satın ıılınucnktır. 
2 _ P.ıuıılık n tıce i lakanür ed~ık fı~nt u1.crlndl'ıı ' lo teminat 

alıııacaktıı-. 
3 _ Nunıuııt> ı her gı n me7.kıır Komisvondn goriılebılır. (10G78) 

1 lstaııbı1l A sliyi' Biri11rl J/ı.ıl:ul: hıi

lşci ıt r yanlar ' '•mıliütııdtııı : 
, '" 1 Gümı ukleı Umum l\Iudııı lujhirıc f. 

, , .. . , zafctle İstanbul Muhııkemııt Mudlıı·-* ılfEMllı( - Tuı kıyı• Çehk veı luğu tarnfıııılıııı <;atutarln Şarap is
Demiı· fabriknlurına. 8669 No. lıı 1 kelcsindı• tiiccıır komi \"Onctı Lazu
knnunıı goı c. Llııe ml"7.tınu, aı<kı·ı·lik 1 raki Ynrls ııleyhlne · nıahkemeııiıı 
bltirmiı;ı, yaş 35 den a:ı:. irııdlızce bi-

1 
93iill ı:l>ı No. •U ile açılmış olan alıı

lcııler ınüı t..-ccah. Ücret: 85. ı ıo Ilra., cak dııvmııııııı gı~·ahcıı ıem .. kılııı~n 
İmtihan 14/11/040 /,ııknrn, ı stnn - !11uhakenw~ı netlccslnd~ nııırltl?~bıh 

• ' 8000 kuı·uşun dava tarıhınden ıtıba-
bul, fı.mır Stlmrrbanklnı ıııdıı, Kura- ren hini tahsiline deviıı faizi nizn-
bükte fnbrtkııd:ı. 12'11/940 11 kadar misi ile birlikte maa~uıo:;:ırıfl muhn
ınürncaat. keme ınüddealeyhten ınhsiline 19/4/ 

* KA l'.41\ Ô(~RETAIEN l\AM
ZE/Jİ ErLıırum Kayuk kuı ııunda 
dcı gorucck, H<ilgelerde Dağcılık 

Fedcı·asyonevlndo çnlışarıık. Ücret 
76 lirn. Şart: Yaş 20 - 80, vücut mü
aıt, spoıru, ortamcktl'p ıııezunu. 

16/Uİ!l40 a kadnr Jletleıı Tcıbiyesi 
Gcbel Diı·ektörliıgilnc mii ı acııu t, An-

940 tarihinde karnı· vet ilmiş ve ka
rarın da müddealerhe H. U. l\r. K. 
mınun 407 ne! maıldf'.sine tevfiknıı 
ılanen tebllgi ten ip kılınmıfi oldu -
ğundnn müdılenleyh Lnuırakl Ynl'i
sirı ilanın ertesi giıntinılen itibn ı en 
kcıııuııi müddeti içiııde kanuni yolla
nmı müracaa t etıııı•diğl takdirde 
hükmüıı katiyen kesheıkrrği tebliğ 
makanıııııı kaim olınak ii)(ere ilan o · 
lunıır. (0:!5- 1J38) 

- 8U.7lk Caaua Romanı 

SUSUN 
YERiN KULA~I VAR 

Nalcletlen : Clll Mlll 

- Bılmiyoı un1. Biz yedı kiıııhı.. ı.. ı ede yalnız 
doı t tane istihbarat m ıııuı uyuz. Olı;erlı•rıni pek 
bilmiyoruz. Esasen .Mery de bu kı.dındıııı ısüı,he ct
.mleU... Bu menirns casus karıyı Uldlil'ınekle vata· 
nıma hizmet ettiğime kaniim. Yaka lansaydı mevcut 
(lelill ne benim kondieine reva ı:ördü,ğiiıu cezayı, 
J>ivanıhaıp g•recekti, 

koloııluya anlatmak liizını. Mahkum olur anıı vazi
fenizi yapaınıyacak,oııııı. 

- Niçin, beraat ettii\'iı ı ıi llıinn ne luzum veı? 
Cinayetten herkes haberdal' mı'? 

- Kimsenin haberdal' olmaması için icap eden 
cıniı-leri vcı·dim. Fakat böyle bir hllıliscniıı gizli k11-
lnbileccğine ihtimal vermlfoı·unı. 

- Beni Divanıharbe sc\•kcdiıı ..• 

1 öantd 
--------·~-~-=-=--=-:~--------Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 

kolay müessir bir müstahzardır, 

Barsak Solucanlanna 
ıt1rşı gayet les.irlidır. Barsak solu canl.arının bü~üklcrdc ve Küçüklerde 
sebe b olacajı tehlikeler gor önul\C alınarak soluca n hut•lıklarında bunu 

kullanmala rı raydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

K"tusu 25 kuruştur. 
h • v.... ... . · · ~· . . ,..,.· 

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

PIRLANTALI ve ELMASLI çeşitleri gelmiştir 
SON Yı-:xı l\IOO ELI ~;n ÇOK Z.\. RİFTİR. 

Firatlnı·ı fevkııliıde uygunılur. IU · ıfofıı giirnıcıılz ıııeııfııalın11. iı:rıbıdır 

Z. SAAT M AN 
l stanbul, Sultanhaınnııı, Camcılı:ı~ı hun, ARLON ıfopoı:u. 

SA. TIŞ YERLEHİ: İstanbul, Bahçekrıpı, Üç Kımleşlı:ı Sıınt Tica
ı'(?thanesi, Ankııruılıı: Anafartalar eo<ldcsi No. ı:> A. (;un genel. İz
nıırıle: Balcılar caı). 225. U. Feırzı KAŞLI . _ .... _____ .. 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Mütehqssısı 
Div,.nvolu 104 

.lltuı&yene saatleri: Fazaı· horlç 
her gün 2,5 • Tel : 22898 

Hitler ile 
iki sene 

---------------1 İngilterenin Berfin Sefiri ( StR 
Çocıı.I: H,.kııııi 

• Dr. Ahmet Akkoyunlu 
, Taksim, Talinıhnne Palas N'o. 4 

Hastaları her gün saıı t Jll ten 
sonra kabul eder. Tel: 40127 

J NEViLE HENOERSON) un 

J yazdığı bu mühim kitap REFi 1 
CEVAT ULUNAY tarafından 
türkçeye tercüme edilmittir. 
Fiatı 75 kuruf. SEMJH LOTFI 
KfT ABEViNOE satılır. :------

me 

e elverişli 

omik safi dök
sohalar yalnız 

9 liraya 
SATIŞ YERLERi : 

Heşlktıış Ihlamur c-adde,.f 'o. 15 
l\fobilyııcı Ferhad :\asır. 

Beyazıt Ç:ıdırcılıır cad. No. G6 
S17haeı Aıif Nfısıı. 

lleyoglu Kalyoncu K ull ugu caıldt•si 
No.88 .Mol>ilyacı Yakup. 

Üskiidnr llnt Pnzıın l\oltukçu Sııll·~· 
man 

Kııdıkciy O~nıannğn Üzelik sokııgı 
!\fobilyacı Muı1tafn. 

I• 

Beykoz Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

"1 iktrırı ilk temtnat Pa:arlık giln vı 
____ c_ı_·ns_ı __________ t_o_n _________ L_i_ra ____ ~~ 

75l>O 18/11/940 pazıırtc'1 
Ekmeklik un 500 

Ekmeklik un ~62 

Ekmeklik un 755 

5470 

13000 

ı;aat 14 . 
18/11/940 pazarıesı 

saat 16 

19/1 J /940 snh 
15 s'lat t;I 

1 - • luhtelif mahallere tcsllm eılilnıek üzere yukarıdıı nıiktıırk0,. ser tcnılııatları ya7.ılı unlıır hizalarıııda gösterilen gün ve saatlerde 1111 

d:ı park kur~ı~ında Askcı·i Satınalma Kon isyoııunda pa1ariıJdıı sıı 
alınaı.'aktır. 

2 -l!:v~af ve ~!!mit lıer gün Komisyonda görülebilir. ( 10509) 

Beykoz Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

210 
65 

37 
37 
16 

Cinsi 

Arını 

Bulgur 

Fa11ulye 

Nohut 

1'Icrcimc•k 

1 ti Gaz 90 ıı t tCO 
- Yuknuda ciıııı ve 111ik!.11rları yazılı ıılt.ı kalem erzal: ~ d• ıı' 

çaı·şıııııbn günfı saı&t 14 tle Oı·ykoz Aııkeri Satıııalına Komisrontın 
zııdıklu ayn uyı ı ı;atııı alınııc·akt.ır. ttıııı-

~ - Pıızaı lık ııctic:l'..si t.akıı rriit· eıJPcek fiyat üzerinden Sc 16 

nal nlınııcnktır. (10518\ 

Beykoz Askeri Satınalma 
KomisyonundaJJ : ,, 

(l eııııt 
1 - 2v3 ton samnn, 245 ton ot 14/ 11 /940 pcrşembo glin 

511
• tl 

de Beykozıla Askeri Sııtınahlın Komisyonunda p:ı1.arlıkla ayrı ıırr• 
alınacaktır. ti' ,ı • 

2 - I'azntlık ııctit'cs.i takııııur edecek fı~ııt uzerindcrı d 
15 

nat alıııııc:aktır. {10519) 

Beykoz Aske ri Satınalma . 
KomisyonnndaJI ;gı 

ytiıı) o 
l - Tekhf olunun fiynt pahalı goıüldüğiiııdc•n '/OOCı kilo ze 111191 

ı ll· ıwnrcrr ve kapı i~·ın ıııl'ıılcşc, ıılirgil, ı:crıgel vı•sair malzcıne 14 11urı~" 
f)N'!i<'lllbe g'Lİllİİ '<Ullt 16 de• Bcykozdıı A kcri Sutınıı l nın KonıisY0 

ııazurlıklıı ımtııı ulına.!aktıı·. eııı•rı& 
~ - Pazaılık ııct "re"ı taknıruı• td!'rck ftrRt uz<>ılndcıı c:, 1Ci

0
; 

rtl ınaı:aklrr. ( ıoôfı 

Beykoz Askeri Satınalma • 
Komisyonunda!k. 

ı - 2ıi ton beın"ı ıı 21/l l/H40 perşembe gunü snat 14 de 
da Aıo;kcri Sntınalmu Koıımyoııuııd:ı ııuzarlıkla sııtııı alınncııklır. 

2 İlk teınıııal 7ri0 liradır. 

Şer:ıit her gtiıı Kc.mlsyonılıın ogı~~ _ -~~~ 3 

l lst. Lv. Amidiği Satın 
Alma komisvllnu ilanları 
liO nılcl soba horusu ve 10 rıdl't 

soba dirseği alınacaktıı. Pazurlıklıı 
cksiltm i 13/ll/H40 çııışamba gi1ıııi 
ant 14.30 dn Tophanede Lv. Aınir

liğı Sıılııınlma Komisyonuncln y111 ıln
caktır. (,.tl'klileı in tcmlnntlaı ıle bel 
il saatte kvnıisyona gdml'il•ı i. 

(5fl1) (IO:; 4) 

• 
*** 

,-BORSA 
·· ,eıt 

9- lt- 940 da muarııele go 
paralar 

5. 2'l 
tondu. 1 Sterlin 132. 'f! 
Nevyork 10(1 Dolar 29, ~~ 
Cen eYr. IOO lsv. Fr. o 7 '" 

A Una ton Drahmi 1 • 615 
Sof ya 100 Leva 13'. 8'5 
Madrlt 1CO Peçeta 26. 4ı2 Bucınpef. 100 Penıı!J o. (ı•'l 
BUkreı llı!) Ley ! ı6 
Bcl ~ra:f 100 Dinar 31: ot1 

Adet Yokoha. 101} Yem SO. 9' 
· Slokhol. 100 lnec; kr ./ 

~Bu~ ük bakır kı~zaıı maaka;ı.ık '------------~ ./ 
25 Kiıçuk 1 akır kıızıın nıarılrnrıık ~ ~ 

fJ ,,.Ra flırirı("j Sııllı llı•l.:ııl. llii.l·iı.ı- ı 25 Büviık kapı;ıklı hel~ahnııc. ------------~-.,. 
O t •• 25 Küçiik kııµaklı hph•ahnııı. - fı,Aı 

lıuıı·den: pera Or Yuknrıcıı. ynz.lı d1ırt k.ılc·ııı lı :ı'm ESHAM VE TAHV_::.....:-; 
Do.ya No. U40 !l-IS kn~.nıı \"{' hC'lvalıaııc paznl'l:kln sutın 

11 
19,IS 

1 

Doktor nlınucaklıı. İhalesi 1:3/11/9.ıo ı;nr - 193!1 yüı:de S ikra miye 19.JI 
Çnycı Veysel iflas lılcıl'l•. i vekili ıamba gıinü saııt l!'ı dı' 'l'oılhnııC'd~ Erıanl ti•' 

avukat Esad tıırafından l:hıı sarıın Sadreuı·n Onaran Lv. Amhligi S:ılımı 1 ıııa Komisyonun- Sıvu - Erı:urııro 'l 'IO·°' 
Üftade tiirhl'si yııııındıı Tz\•nt kiıylu d:ı yapılacııktır. !lep!<inln tahmin ı c- ,. • 3 ,o ' 

eldi 11100 lira, ılk tcnıinntı 46i lıra " ,. 4 21,10 
Kııdrı 'I.'(! Mıııuıcll Çavuş ko»(iudc Beyoğlu Mi. sokak 50 kuıı•~tuı. Nfııntınl'ıt!ri J'cımiı;~cııı- • • ~ '9· ' 
Halit kaı ısı Huriye aleyhine açılıın Gökçek apartmanı ılıı gorülür. [ o.:•eklilı•rin belli ııaat•c ı, Oaııl< AI! mtiu al• ,~ ..... , 
ılurnda: Çaycı nıüfliıı Veyselin nıüJ- Numara l I l<<'nıiı;voııa Jı;l'lr.wlcri. AnatJoluD•miryoh.ılvell p•t ıOI.:/ 
deaall'yhleı zimmetinde ıılncağı olun (594 10G89) lılerke:ı Bankuı pefl• ~ 
(:lG' lira (94 > k t ı ·u h k ı .................. ,uuUHllH"HtıM .. ttllıttMM •UIW11M'*Hflltt' -• · u rnı::uıı a ısı n • • _ _ -= 1 

Taa.-iri Efkar kıııclnkı ılııvamn yapılası muhnkcme- kılma ıııa mahkemece knrar \'Crilınlş 
sinde· Müddeaalc3·hlı•rdeıı Kadl'i'ycı olduğundan knrıır mucıbınce mııddıı-

1 Nüıi•ası (5) K•ıru,tur. giinderi en ılaveti.\cnin milınnıleyhin naleyh 'Kndı·i tavin olunıııı ""ÜnJe , 
J ., • • 1 Tii:rkl,,. H ... 

adresim terke:derek semtı meçhule mahkerııeyı• hi?.znt Jl:'.Clıneılıgi vcy.ı Abone Şeraıtı lçlı; ! :ie 
-------------~' ---~ ~ glitii;i beynnile bila tebliğ inde kılııı- tarafından nrnsndrlak biı· vekil giııı· 

ld y d ki" · t ı ı·Y• ~eııl'lik • • 1400Kr.2700 K r . ıııış o ugun an davııcı ve ı mın a· < crnıeı ıgı takdirde mıılırıkeıııe"inin ···• ·· ·•·· 
ielıilc iliineıı tebligııL k•ınRınn ve gı:.·ııbııııln bakı lııcuğı dııwtire 11111 ·İ Alt 1 ıtylık 760 > 14[)0 > 
ınuhııkemeııin 26/11/!t40 taıihiııe kaıııııı::ı kaim olnıak üze>ıc ılll'ı olu 1 Üı; aylık •.•••...••. . 400 > 800 > 
rastlıyan ı;alı ~tiııiı ıınnt ııı ıı ima. nııı. Rir aylık .•••....... 150 > yok tur. 

sürdii: 

Haclııı!' nskcdcr auı ında şiıyu bulnınmıştıı , 
l\Tatmazcl Jullctto biı cns\lc;ll olcliiııuıyc mccbuı· ol
ıııuştur. Ktwvetlc tnlımiıı ediyoı·uın ki, nivanıharp 
de kendisini bcınet cttirecektiı-. Çnlışnıaktn de,·am 
cclebilnıesi ıçin işin örtbas edilmesi lüzumuna ka
niim •• 

Ül'genernl bir şeylcı· söyledi. Riziııı General te
fofonu kapattı, Zile bastı, iccı i gelen po taya: 

- Adli subayı çağırın, dl'di. ~mir suhayı dıı 
gel~in. 

İkisi de içerf girdiler. 

Korgeneral, adli subaya: 

- 'l'ahkikntı gizli ola ı uk yapıııız! Ve bugiiıı 

Divanıharbi toplıyarak kaııuı vcl'iniz, derli . 
Emir subayına tla: 

- Hii<lisey[ öğren, ııefcılcri bir araya geti\'İ
niz, işin şüyuuna miini olunuz, bu cl'leı i de başka 
taraflardaki birliklerden gctlrtccı>.ğimiz erlerle teb
dil ccliniz. ve bu işi yapmcı~a kadar da kimse ile 
t emas etmelerine m l&ni olunuz. Tl'mns ctmlııleı sc lczi 
ö enenler lı.aklcında da a ı aıt mele · 

Kcmd i kPntllınc · 
- T.i/.a, dcdım 11Unttın tl'hlıkcyi ! .. 
Filhakikıı tehlike atlnmıştı. Hir saat içinde du

ı uşmum \"npıldı ve bcrııct kurarım aldım. Akşamki 
temsilde de k1llobnlık biı· aQker kütle."i önlinde tek 
başı nın plfistık bıı· dans numarası yaparak dakika· 
!arca alkışlnndıııı. I<'nknt kapıdaki cmiıbet• 11ar.Üe· 
sinden ayrıldı Vl' hiı duhn kendlsiııl göıemedim ..• 

Artık kurtulmuştum. Ş.imıfi asıl bundan sonra 
yapılncak işler vnrdı.. Yavaş ynva!;' askerlerin a
raımın karışmak. oındaki ajnnlnrııııızln temasa gel
ıııek ve eld{' ettiğim haheı·leri göndermek... Diğeı· 
trnftan ıla Fransız n~kı>deı·inin l.ıozguııculııı·ını 
merkeze bildiı mek Vl' isyaıı şebekı•Qıııi ml'ydaııa çı. 
kıırıııak. 

Heı· iki işi hil'dcn ynıunnnııı mani yoktu. 

İki gun oturdum. .Jaııııette, .:Vleı:y ~e Suzanne 
ile her gün temas ediyordum. Onlaı da fazla bir 
şey ynpum ıyorlarılı. Rr.ninı l ı l!l'i öldürmem hepimi· 
ziıı asabımızı boznrnştu. 

R attu Mery: 

Borsa harici attm fiya~ 

Glnat {Y arınld) 

Öi•• 
lkladl 
Alıtıam 

Yattı 

lmuk (Yarınki> 

J 

Sahibi: • • 


