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$unarılı mütearrızları, hir ıiin 
ı•lir, lıt!disat mutlak tokatlar. 

"Slzme Söz,, lerclen 

Aıke~lerlmlze kıf hediyesi 
~ '.Kayseri, 10 (A.A.) - Askerlerimize ktslık 
;eeek göndermek için Kızılay OemiYetiıula 
la Pılan bir toplantıdn Cemiyete mensup olaJı. 
~~la. Partili arknda§lnr arasından te~kil edllen 
.. , !ar ilk hnmledo 1.220 pamuklu temin eyle
""flercıır. YEVMi GAZET& Telefon : 2 O 5 2 1 

Tele. Tasviriefkir latanbal 
~ . - . -

( Şerlal 2 a.ı lalıılfemlsde) 

Öün Atatürkün aziz hatırası~n,~a~n~d~ık 

O,.i.oerait•tl• yapıları ihtifal meroıımuıd•n CiiMhur ıycc 

1'ürk Milleti Ebedi 
~dd~s 

·· .. ~, uazuı • 

Şefin 
huzurunda iğildi ı 

-------

Chamberlain 
dün gece 

öldü 
b ···"'········ 
Unkü 
ihtifalin 

~ manası 
\.. ~İin en büyük meziyetle
~den biri, büyüklerine 
~~ •e minnettarlık hislerini 
\ 'Yİ bilmesidir. Bu fazilet 
\..~ e, her ferde nasip olan 
~' en değildir. Ancak ci
t\~~tt, ilicenap milletler, iyilik 
~ erine, kendilerine hizmet 
'~ 01•nlara kartı kalplerinde 
~~ek bilmiyen minnet hisle
'\ ,. , ler ve bilhassa bu hisleri 
\ıı~tıile ile doya doya göster
"~bi.ıb ~ecibane iftihar duyarlar. 
·-q,ki sene evvel idrak etmit 
~ ) l ~~ sönmez ve derin acı· 
"İiıı 1 donümünü yad ederken 
~,_11,ıneınleketin arzettiği man· 
~~ kadar ulvi idi. Resmi mal' ~~· resmi teıekküllerden 
~'4, "hin millet, büyük küçük, 
._, ~rkek her fert derin leessÜ· 
~ 'eıı davi kabul etmez yaruı-
~ıtıı ne kadar samimi ıuret
~İi etınekteydi. 
~ ~hn acısına unutmamak, ya
\' 0.ta.~ olduiumuz fiki!'. ve 
"'-. .. ~il ırlıği için en ümit verici 
~"llt ~ettir. Büyük acılar da, 
~ ~let~Y~lr; meserret günleri ai· 
~ d trın kuvvei maneviyele
~~İY~dıldarı en salabetli 
\: d~'tdır. Atatürk iki sene ev
~ ._; .• l'Ürk milletini ıözyaı-
1.:)e.t '-lairak ederek fani ile
~ .,• ederken, bütün millete, 
~ ~n evladına, memleke
~ ~ inesi ve milletin yücel
~ lale.ip edilecek esaslan 
~ :ı.rak bırakmııtı. Tiirk 
~6._ l'ürlı; ıensliii bu mirası, 
~ en büyük mesai arka
~ fe!liii altında, kendine 
~. _.;tıkbali için bir rehber O• 

'"l\l'it 1
• O gündenberi bütün "d'-"t, Milli Şefinin etrafında 1 

~ d, a. ~.nun irıat ve ikazlann· S ~ılh~uıtefit olarak, Atatür- I S: .,e -"" olduğu yolda hiç •at· 
!\ )İitii durınak bilmiyen adım· 
~ ı.~'ı l'llekte, Cümhuriyeti her 
1.1.~ et daha kemal mertebeai
~ e l'llektedir. Atatürkün en 
~ "~esi, milli hakimiyete 
ltı""'~e hı~. Cüınhuriyetin, diier 
~~ta.numune olacak ıurette 
~ ~ 1

• onun feyz ve nimeti. 
~ -~~ tıya11 gibi Türk vatanı· 
'\!\ ~- ' r•yılması idi. o, bu 
~'ttib, '•Ya, her türlü askeri za. 
~f,~ er türlü ıahsi ikballerin 
~ ~~e .tutnıaktaydı. Zaten 

~
~ · ~ .. eiiJ ınidir, ki gençliğe 
\.~et '*te.ddit hitaplarında 
\.~ ;d ~retiınizi takviye ve 
S,.~..;n ıi:uiniz. Siz almakta 
~~ _\> terbiye ve irfan mezi
,~,t~~ muhabbetinin, fi. 

etiııın en kıymetli tim-
't.... » ve cEy yiikaelen 
ı..,..._ l'ASvuu EFKAR 

.... ,. 1, ritua .6 de) 

lnönO AtatOrkOn 
kabrini ziyaret etti 
Ebedi Şet Atatüı kün olümünün {Melek ve Saray sinemalarile fs

ikinci yıldönümü münasebetile tanbulda Çemberlitaş sineması 
dün her tarafta ihtifnl merasimleri hasılatı Kızılaya ait olmak frıcre, 
yapılmıştır. Atatürkün onuncu yıl nutkunu 

Ebedi Şefin ebediyete intıkali söylerken alınmış filmlerile, ha
saati olan dokuz.u btş geçe bütün yatına \•e cenaze u.a.imin~ ait 
memleket beş dakika sükut eımif- filmleri göstermişlerdir. 
tir. Eminönü Halkevinde 

Bütün r.ğlence yerleri ve sine- Her tarafta olduğu gibi dün sa· 
malar kapanmı,, berkes Tiirklü- bah Eminönü Halkevinde de bü
ğün bu büyük k13..Vtbıııın ya51nı I yük bir ihtifal yapılmış, Vali ve 
tutmuştur. Yalnız Beyoğlunda (/Jr.vmm ııcılıifr ıt. ııııtun 3 dfl) 

Tas ajansına göre 

Molotovtun 
Berlin 

seyahati 

Fikir teatisini de
rinleştirmek içindir 

Sabık /ngiliz Baş
vekili 71 yaşında idi 

Londra, 10 (A.A.) - Eııki Ba~ve. 
kil Neville Cbamberlain dün gece 
ölmüştür. Ölümü sakin olmu11tur. 
Charnbeı·lnin '11 yaşındaydı. 

Chamberlain'in bal tercümesi 
Chamberlain, İngiliz • Bocr har. 

binden sonra, Britanyıı imp:ıratorlu
ğumın zııptcttiği ülkelerde mağlUp. 
1 ı:IJ:ı ıı, ı1 :ı t:Jl\t, oraya ycıicşmcsin1 
temin .,ıneıı müstei~ İngiliz l!l)•aset
çisi Jozc! Chumberlnin'in oğlu olup 
1869 dn Rirmingham (İngiltere) da 
doi:ımuştur. 
-1890-97 ye kadar ŞarkT Hind ada· 
farında \'azlfe almış. 1911 de Bir-

(Devamı ıayfa 8, ıDtun 4 de) 

71 yaıır da 6le11 l11gilis 
Bafvıkili N. Chamb.rlairt. 

Yunan - ltalyan çarpıımolarınır1, •trolıı da ffr•y•n cttili Göriçe f•lu i Arnavutlafa11 ye
•ôıta yol ,.b•lıHinin ınarlresiJir. 8uraa11t1n .altutu Yar10" huduJu,.Jahi ftalyan kauoet
lnini iaı•si:. 6ıralıacalıtır. Uarita, Göri~• yol t•b•lıHi"i ıııe ci11arını ~Ö•t•rmelrt•tlir. 

Sovy•tl•r Bir/iti KoıniHrl•ı 
Mccli•İ Reiei V• Hariciye 

Komi .. ri Molotov 

Muharebe -YUNAN 
TAARRUZU 
Arnavutluktaki ltalgan 
kuflaetlerine geni baı 

kumandan getirildi 
Atina, 10 (A.A.) - Saluhtycttar 

Moskova, JO (A.A.) - Taes ajan- mahfiller askeri vaziyetten memnu-
sı bildiriyor: niyet beyan etmektedirler. 

Alman bükQmeti tarafındnn vnki Pindos bölge.sinde İtıılyanlar dün 
olan davete icabet ve geçen sene Al- Yunanlılar tarafıııdan muhasara c. 
man Harieıye Nazırı Ribbımtrop ta· dilen kuvvetleri kurtarmak mnksa -
rafından Moskovayn yapılmı~ olan dile harekete geçmişlerdir. Yunanlı· 
ziyareti iade etınek maksııdlle Sov- lar, ııahra toplannı faaliyete geçir. 
yet Birliji Komiserler l\lcclisl reisi meden evvel 1taly:ıııların yanaşık 
ve Hariciye Komiseri .Molotof, •nhsi nizamda ilerlemeledne müsaade et• İt 1 ·d 

1 
G 

1 temas teslsilc iki memleket arasınıJa mielcr ve düşmanı ağır zayinta uğ- a yan oı 11 arı ene kurnıay bah 
dostane müna ebetler çerçevesi içe - , rntmışlardır. Birçok esir alınmıştır. kan,' Ge~~rall Uboldo Soddu, Arııcı· 
risinde yapılmakta olan fikir teati. İtalyanlar, 15 Yunan tayyaresine vut ukta~ talyan ordula~ .Baıku
slni idame ettirmek ve derinle§tir- mukabil 8 İtalyan tayyaresi zayi et. mandanlıgın.a. ta)lin edil~ııştır. lf«. 
mek üzere yakında Berline hareket tiklerini bildirmiılerdlr ııat, Afussolınmfn bizzat ışgııl ettıi1ı 
edecektir. Atinada beyan ediİdlğine göro Ha.rbi11• /l:a.zrrlıjında Mı"late§ar 11ıfa-

(DeVCMı ••11/tı ı, ritı.ıx f d.) (D•vamı ıohif• 8 ıiitun 6 d•) ' tiu hndilinm ha711 ifl•rl mucn .. oini 
• hluxu11ordu. 

Tebligler 

YUNAN 
TEBLIGI 
Bazı mevzii 

musademelerde 
80 esir aldık 

Alinn, 10 (A.A.) - Yunan or
duları bıışkuınandanlığının dün 
akşnm neşrettiği 14 numaralı 
r "•mi tebl1ğ : 

Düşnıanııı cephemiz sağ cena -
hına topçu yardımile yaptı~ı 
mevzii lıiı· taarruz püskürtfılmüş· 
tür. Diğer mevzii bazı ınusade -
ıncleı dı:ı lehimize neticelenmiş 
ve düşman cllmizc 80 esir bırak
nu ~' 

!,alyan tebliği 
Homn, 10 (A.A.) - 156 nUDlA· 

ralı tebliğ: 

Eplrde süvarimizin parlak bir 
(D""'" ı acltf/• ı, rihnı S IU) 

........ ., ,ı pa s J 

!Edirne ovasını 
su bastı 

Zelzele şiddetle hissedildi 
Edirne, 10 (Hususi) - Bir hafta. 

danberl fasıla ile yağan yağmur ev- r ' 
vclkl gOn çok şiddetlenmiş, durma - R d 

"dan 36 s~nt yağmıştır. Yağış hali. urnanya a 
devam edıyor. 

Edime ovasını su basmıştır. 1\1.ı
riç, Tuncn ve Arda nehirleri bu müd 
det içinde 4.6 metre yilkeelmi$tir. 
Sular etrafa yayılmaktadır. Rasat
hnncdcn nldığım malumata göre, e -
fer yn6'1nur bu hızla devam ederse 
48 saat zarfında nehirlerin tnşmnsı 
6 metreyJ bulacnktır. 

Şiddeti\ zelzele oldu 

zelzele faciası 
Bütün binalar hasara 
uğradı; 500 ölü, bir 

çok yaralı flar 
Bükrc., 10 (A.A .) - Stcfıınl 

ajansının huııusi muhabiri bildi. 
Edirne, 10 (Hususi) - Bu eabab riyor: 

şehrimizde şiddetli bir zelzele olmuş, Bu gece şiddetli bir zelzele ol-
60 saniye devam etmiştir. Halk sar- muş ve mil~im hasara sebebiyet 
sıntının şiddetinden evlerinden dıı,a- vermi~tir. Ölü ve yaralı vardır. 
rıyn fırlnmıştır. Aldığım rnalümnta Carlton sarayı yıkılmıştır. 600 
göre -ıelzelenin merkezi Rumanyamn (Devamı sahife 3, sütun 7 d~) hükumet merkczl Bükreştir. ._ ___________ ..., ... 

l Bakışlar 1 

Atatürk'ün sofrası 

Atatürke dair, • onun ya• 
nıııda bulunanların ağzından 
dinlediğim hikayelerden pek 
çoğunun sahnesi, bir sofradır. 
Ben de Atatürkü bu sofranın 
başında tanıdım. Etrafına yazı, 
fikir, Parti ve devlet adamları· 
nı toplıyan bu sofra bir akade
mi, bu sofra vatana dağılan 
milli heyecan ve inkılap enerji
lerinin bir santralı, bu sofra bir 
müşavere meclisi, bu aoha A· 
tatürkü çeviren insanların vic
dnn ve kafa seviyelerini ölçmİ· 
ye yarıyan bir imtihan masası 
telakki ediliyordu. 

Atatürk. bu sofranın başın
da sporcuya cSpor nedir}>, 
tnrihı;iye cTarih nedir}>, :Ru· 
hiyatçıya cRuh nedirh, ede· 
biyatçıya •:Edebiyat nedirh 
diye sorardı. Bundan maksadı, 
besbelli ki, hem bir fikir soh
betinin kapısını nçm:ık, hem de 
karşısındakinin ilimden ve ah· 
laktan nasibini tayin etmiye 
müsait kıymet uçları yakala
maktı. Fakat aldığı cevaplar, 
hazan, Atatürk niBbetrnde bir 
adama değil, herhangi bir fa. 
niye bile, riyakar muhatabını 
hemen tahkir etmek ihtiyacını 
verecek kadar adi bir meddah 
karakterini ifşa eder mahiyet
te, tiksindirici bir haysiyetsizli
ğin ifadesinden başka bir~ey 
değildi. 

Mesela bir gece, bu sofrada, 
karşımızda oturan bir ilim ada· 
mına Atatürk sordu: 

- Fert nedir, cemiyet ne· 
dir} Lfıtfen söyler misiniz) 

Bu ilim adamı, vatandaş aı· 
fatile D.nim bile üzümü Juzu-

Peyami SAPA 

tan bir fikir hayaııı~lığı içinde 
ıu cevabı verdi: 

- Sizin gibi bir dehanın hu· 
zurunda fikrimi ıöylemiye te· 
eddüp ederim 1 

Bu cevabı alan Atatürkün 
yüzünde. mürailiğin bu çırıl· 
çıplak ve iğrenç tecellisine kar
ıı, keskin bir nefret buruıuğu
nun toplanıp dağıldığını gör· 
düm. O aırada kendimi kay
betmek bahtiyarlığına nail ol· 
saydım avazım çıktığı kadar 
bağıracaktım: «Behey düzen• 
baz ilim adamı, behey ıakla
ba,!11 Se11İn filcrini söylemen A· 
tatürkün dehasından ne eksil· 
tir) Bir memleketin bütün fikir 
adamları, mütaleaları istendiği 
z.aman da senin gibi susar, hat
ta kendi ihtisas §ubclerine ait 
meselelerin hallini bile, yaran
mak hevesile Atatürkün deha· 
sına havale edip çıkarsa, o 
memlekette üniversiteye, mat· 
buata, sana • bana ne lüzum 
var)> 

Atatürk, bilakis, bir fikir 
haysiyetinin ve ilmi konuşma 
iffetinin ne olması lizımgeldi
iini bu şaklabana göstermelC 
istiyormuş gibi münakaşayı de· 
vam ettirdi, kendisine yaptığı· 
mız en şiddetli itirn7.ları süku· 
netle dinledi ve ayrılırken de 
bize liyakntimizin çok fevkınde 
iltifatlarda bulundu. 

O gece anladım ki, Atatürk
le muhiti arasındaki münaee
betlerin, yarının tarihcisini çok 
yoracak bir tahlili, inkılabın 
samimi tarihine ait birçok saf
haları ayd~latmıya yarayan ça
l 

• 
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~ Sahife: 2 

Arkadaşımız Erzurumda: 11 .................................................................... 

Şu Tortum Şelalesi 
boşa akmasa ... 

Dün Atatürkün Aziz 
Andık Hatırasını 

(1 inci sahifeden devam) beş geçe ihtiram sükutu yapılmış Beyoğlunda 
Belediye Reisi Liitfi Kırdarla, İs- ve bunu müteakıp Edebiyat Fa- Beyoğlu Halkevinin büyük 

Hukuki MESELELER~ 
Bu sene yapılan 

Avukatlık imtihanı 
Yazan: Süleyman Ali Snbaşıoğl!! 

tanbul Parti Rem Rept Mimar- kültesi Dekanı, Ata türkün büyük- salonu PÜzide bir kaf abalıkla dol
o~lu, Tuğgeneral Ya!!ar Yenic~-ı lüğünü, memlekete olan eşsiz hiz- muştu. Tam saat 9 :05 te Halkevi 
oglu, mebuslar ve kalabalık hır metlerini anlatmış, ıcnç bir tale- Başkam Ekrem Tör kürsüye gel
hal kütlesi merasimde hazır bu- be de Ebedi Şefin gençliğe hita- di ve on sekiz milyon kalbin müş
lunmuştur. besini okumuştur. Bunu mütcakıp terek bir istırapla andığı Büyük 

ihtifalin yapıldığı salonun bir Tıp Fakültesi talehde.rinden Ha- Atanın hatırasını tamen dinleyi- İstanbul Barosunda Avukat 
köşesine Atatürkün bir bü!'rtÜ ko- luk Ur heyecanlı bir hitabede bu- cileri be" dakika ayakta durma- def 

1 ._ ·d · · ki "S c A ,_ __ ela Adli · ·r · eı -1-esin rı nu muş. ıı;aı esme mor çıçe er- lunmU§tur. ğa davet elti. eçen ay n1'Ala ye gırı l nazany er gcuu • bll" 
den yapdmış bir çelenk ycrlqti- Hazır bulunnalann gÖZ)Tq}an Ondan sonra Beyog-lu Parti Vekilctinde yapılan aV\lkatlık a~katın bilinesi zaruri 01-JI 

Biü.iin Şarlc'a mır wrecek ıliingtuıın en bagiilc rilmifti. Ye hıçkırıklan aııuuıda c:liı:ıiedik.- Başbııı Mekki Hikmet Gelenbcğ ~tihanmm neticesi belli oldu. ~ kümler._.. fef' 
ener fi lcagna'/clarından 6iri iop/loşıuuı mcnlciip Saat tam dokuzu bq ~e ha- leri Lu nutukta. hatip bilhassa birsüye gderdt bir natuk söyledi tırak e_den on dokuz namuttcn "'!' atbika~ sualleri bilbas99 Jllİl!uı 
ve darım aJagor / zır bulunanların ya;lı gözleri Ye ~yle demiştir: Ye Atatürkiiza hayabndan hah.- on he~ muvaffak oldu. Bu suret- kali.de guzel tcrtıp ecl~ htf 

, kesik hıçkınkları ar nda Parti t- <- Altın saçlı bir günqüı ma- etti. Je meınlcke~ adliyesi, ehliyeti im- Mevzuları mes~dt haya~ ~" -; t? Tor-~ Yazan . 1 r ~ dare heyeti azasından Abf ödül vi ışıklan söndü. l&i yıl doldu~ gc- ihtip. k.onknnsının 800 kı- tihanla sabıt on beş avukat ka- vukatın tesadüf edccegı ~!f' 
uma ır gem vu-ı • mm ırhayalinde. ~ söz alım ve an söylemiştir: cesiyle gündüzüyle iki yıl oldu ... sunLumcb dedi iti: zaı:mı§ oluyor. Muhtelif barolara lerden ibaret olan ~·~-t~ r~;· mi ~ // - - - -~'- - - •_ Z2fd beri titreyip c-Bu anda Büyük Atatfuk:ün cl(asngalarla ccnldqcn mille- cO ufuJün döktürdüğü gözyq- dqılac;ık bu on bq meslektaşa sında namzetler belki d fı' 
rm?.. 1 ~~ . dUran bir hasret öliimüniin ikinci yıldönü.mü:nü id- tinin asil ve blıraman nlidı Bü- lan ile sulanan birliğimiz Ye 0_ muvaffalnyetlcr temenni ederiz. occburiyetinde kalmışlardır· ,...r 

- Hem de na- n.ı:tb: Trene ~ rak etm~ bulUlW.)'onız. Su anda. :r:lk Kurtarıcı: · nunla ülkümüz çelikleşti. Bugün Mal\mı qlduğu üzere hakimler kat tertipteki itina, isabet ;;_.ııf' 
lıl hi1seni%;... O yola gelöıği STI?tL. bütiiıı .)'Ul't. onun mubcldcs hatı.- cRahat ve müsterih uyu... Bak dünden kuvvetli ve yann daha ~a.n.unu.1da ~~im oam~etl.~ için zuh onlann vazifesini kol• 
yaln1% Enım:mı değil. Kars w-e: Art- Enmum artık ulaştbnaz sam- rası ö~ünck ağlıyor. Sizleri. aziz ymdunun sınrrlannda yine Mdı.- kuvvetli olmak ve daima önde, mıtihan usulu ihdas edılmıştL B~ mıştır._ • • • • 111~,~· vin vı1i~t!eri de ih;ra edilmit< cıla lan ete ... transit yoti.c Atatiirkün mukaddes hatırası ö- metc;ik nöbet bekliyor. Mine ren- en önde olmak şaanmızdır ve Jıa- uŞU} a'\nıkatlık. kanununun hır Fakültelcrunızın tedns ~~ 
caktır. birlikte. J"iııi ı:.1f ~ralı:- ~ nünde bq dakika ihtiram eülrutu- gi göklerinde Türkün bayağı dal- nmız blacaktu. maddesile avukatlara da tqmiJ meliyetini. staj daird ,~· 

Neden • arlardı.?.. Herlr.alı.Ie aıış =Y'!!"· Şi tlbi; ek P 
1~ na davet ediyorum.> [ galanıyor yine.> Kuvvetli ve clah.a kuvvetli ol- f olunmuştu. Muahhar bir kanun namzetleri yetiştirmek. ~ ill''-el 

~ birde ~dfie. k:a= ~işi ~u;.. rgtne sm Diğer~ J Bundan sonra yine Tıp Fakül- mak önde ve en.önde buhınmaklbalcimlc~. ]tanunu~un im~iha~ daki a!il~ ve ga~tleri~; _,r 
1'Ull atı ge- - Bütün btd:ler... Hepsi im ta. Sa.mm üzerine be:rkes a~ ~ tesiııclcn Hi.mit Yılmaz da he- ve bu suretle on.a. minnctimizj ö- ıruıdd~ Jta1dırdıgı halde ~tı- namzetlenn kab~ıy~len;a t!I t" 

. . ~ . _ hllan salmm derin bir ihtiram yecanlı 'bir n~tult aöylem~ Ye. demek= işte or:.a karşı vaziferrüL> han u:ıuJ~ avukatlar hakkında ıp- dana koyan bu ımtiha~ ~ 
r beyefr d:ef_ilili- ~~ - Y ilk ~ ~- F~; siikiituqka la • Bundan son- Fen Fakült~den Ü)mer Ol- Melli Hikmetten sonra mu- ka e?ıl~. . . • • y~de. muvaffak_ ola_n hiç 

ra.ı"la Sigdlrı.IciıiJ bt afil:m tıil isteği tükenir mı. Em. - ~ = . R •• y a.y da inönü nün millete beyan- ~rfr İhsan Arif ldinriiye gelerek Hikimler ımtihana tabı olma- cuntihan heyetı> dır. ~ 
In br,ygjx' ~ Şehn yahr. Apıa(ık Te ~'1'11n!12 Ara...__~_":_0,~ - ~-~ ah~ namesini okumuştur. ... Milli Şd'm Cümlıune.isi olduktan dığı halde avukatlar neden im- Hakikaten yük.sek ve ~ır 

tteJı:: Olm ~ d:aJrHınde Bal.. .D&mHa ... ursuye 5..:::.u:ı:cı; JU ıta- ihan dil" ' Su 1· d - h lı: L --• d n ,..- "1 
f_..:_ H tal ka- bede balım • Cii8ıı Padrmcla sonra DCFCttiği beyannameyi o- t e ıyorr a ı ognı. ye- u UKÇU ve cezarnar a ~ 1 ~-~-~ H ~ 1?'!.. .. 2oıtu c::... ~tu~~u bü --- ne ltudn. rinde irat edilmiş bir wal değil- şeldciJ olan bu güzide heı:-:.,. ,. 

ha ~ •• En:u.ıı: :no. ~,....... ......,.. en. ..-~ <-~ anoa. ._,..,.,.er J'lCU ihtifali müt~ıp profesörler. d' Bu --- ' Lo~ aı~'- d tm •- d d · t u··imiz , ... ~e 
kil cdriı ~ kDpS w-e Tortum. ka%ııbrı daln"Iirıde sf:rah Atatillkün ma.D.CTi bı.mınında takhder ye l>inlerce halk Gülha- Mütealuben hep birden Taksi- ır. .u&l ~ • oı.&.a ~ - e . c- atan a a. ~e c ıg ah~ı 
1 le -"T-?-- al>-- _..~..,,.,.?: Bu n r madeni vudır. İki gene e"'- '--d'~ __ :r • • ,_ - • DM! gicladi ve ibid.ve relenk ko- melde beraber istitradcn aoylıyc- vukatlı1c ımtihamna. ın _., hlf' op~ ~ ~ ... ~ • ~ i - muJUı ~es V-d.DJ:etnıZl yapm.aa; IÇln kına oidenk Ebedi C-Jin - -.1 , ı- H"'-· l · - d" · - • b' -'- · t ,,_ Tbrtum şelfilesi ]iU ;,.mrndelri e,l veI Balbyııda ktısat Vd:ileti ta - bul y rclun DC par ... ~ nwdu. ım: cu;ım en mu tema ıyen ım- mutena.sıp ır enemmıye 
rl.. a~nda bile bir harf.bdır Ye~ rafındaıı yaptırılan tetkfklerden bu T~... ";~:S~ la utark. büsriinc büyük bir çdenk koy- j _ _ At t- k- f tihan eden. muvaffak olup olma- 6Usİyet ver~lir. ~ıJıf 
d~mh gibi bir barajla. v-e tc:tp e- m:ufenin pek zengin oldufa al!bqıl- . r~ 0~ as~ 0_ ~ • muşlardır. Bir talebe burada fiir- DODU a UY UJI ıaane.-. dıklarını şaşmaz bir isabetle ölçen Yurt adliyesine ehil a'll' ~·f" 
den s:ıir tesmtlıı: teçhiz edildiği gün llllŞttl". Bütün. bunlann lıol' bol _ış~e- m_ill~etçilil ~~ bü~ .tTi ler okumuştur. huzurunda • Temyiz Mahkemesi vudır. Avu- kazandıran muhterem hCY'~;ır 
üc 'riliiyeti içine alan ~ bir sab. tilmesiııi b klıyoruı. n buna büYük kült~r. ~fcrmı. ~ dakikada, Harp Akaıilnrieiade Ankara., lO_ <~·~·> - Ebcw _ Şeftkatlann mesaileıini takip eden şı minnet bislerile mütehall• 
nm m en aıı:a~ mii:a bfr e&emnıiyet veı:ryen:. ÇUııkU lin-~aynı ıl:ıadetm Y~dı sarmıştır. Atatüd:ün ölumumın ikinci yıldunü-1 . • . • . k .. k- d v·ıd· ·ııt 
kiln olacaktır. ~ ylt bır yandan bizi te:ıe.kten lrnrtarn- Türk milleti, Büyük Kurtarıcısının Harp Akademisinde de hazin ~ü dolayı~ile bugün: bü~ün yurdcfı!ı mercilebnn :!ıem1yız L~adhKem1~~~n ma~um l uı:ı bgı ·1\~ P~~ İ' 

- cak bir taraftan da to'Pl'aiı gübre~ ı. hatu..un taziz için. bu bir ihtifal yapılDllllJr. ihtilale 9.5 illtifaller Japılınış. "e Türle mllW.i kadar u .,...ere yaıun an a -...a- ı~et erın epm e A<> 
- llıl ~ :neler dfitunüyor.miıu:! b~caktır. Bız en ç:ok muhtaç oldu- ru ~~ alan ayine bütün de ba§lanmış, bC§ dakika sükut- büyük kayıplarının sönmez acısını dar olmasına imkan mutasavver ııer türlü kolaylığı gö&te~e;...i'rıı 
- Blli.)>orRWluz ki bu haval~ ğvmm w n ya malik oba7wk _..ı,o 1 ~ b ~~~ k lb"I . ti k: tan sonra mektep komutanı Kor- bir defa dalla yaşam?ştır. değildir. ye Vekaleti Hukuk lşlerı ~,rt! 

kış sert ve uıo:un sürdüğü içi? top!·~k deni bır şekilde ısınnbileccğiz. top- va~ ıgı, en ı~ı ve a ı e ış ra ae.neıal Ali Fuat Erdem bir nutuk Saat. tam doktııu dört geçe ıum ilk nazuda imtihan garip gö- ile Cc.za İşleri Müdürüne -il~ 
üstünde fazla çalışmak kabı! degıl - rak ta ne zamandanberi aahrum ~ ediyor. <> Şef' is-t İnönü. hadisine intizarda .. b'P' H--L k F ._,!it r n' den a'iknıın borçlaruu edayı bir ~ 
d1 SWn ııhah - ı .. lııda ak A atiirkiin ha tı r niJ . t& söyliyerek. Ataıtürkün L.a,..tmdan b l • 71 il . R • • nme 1 ır. U&.U u:u e e n r" 

]:; •7fh~ıı ır:::ı:: b:Cda gun: t:::.ı~ımfi:9::~i h~ .:. aifuı: sığmaz. O::n ~:ı:e ~ ve büyük askerliğinden bahset- A~;~~ı:u~ıd~~lll~~;~~~I s~ok~~~ıbb~rini bitiren, sdtajın.ı it~hmal et~eb~ ad=:.;:;!rlge:İince. pe~.t 
tır ft mia ilkbahar diye iıleıtiğhıiz caktır. ıuılan uymakla tükenmrz. O- miştir. illi Şdin beyannamesi Refik Say-dam ,.e CeıelkurmaJ Baş. ır namzet ne en. ım ı ana a ı _ . . : _.,.,J, 
nisıuı, mayıs burada karlıdır. fil. ne _ Başka? § d ,ı. E r tin. okunarak ihtifale nihayet veril- kaı:ıı llırarl.>şaf FeT&i ÇaionUb bir • tutuluyor~ Mesele ile. yakından a- kında agabeylerile bulikte ,pt '/ 
kalıyor geriye? .. Topu topu dört at _ ... Evet, evet, daha var, bitn1e- mm. 8CD ere-: 4 _ ~ ~ 1 

• • lilrt.e mlhep. girerek Ebedt Şe.füı likadu olanlar bu sualin ne ka- nin binbir hidise:Ale a1i1o eıte' 
cık değil mi? Halbuki Tortum şcla- di: Plllandöken mıntaknsının bilhas- ve laa!abnı ıng. ran o çusuz ma- mıştır. manevi huzurlarında beş dakika sü- dAr yersiz olduğunu kolaylıkla id- mıya başlıyacak olan na4 ctfl 
lesinden istifade edil:e bunılarcb Hınısn miiteTeccı. losımlarile İs· m~ uğu!lu ıc:raatın!l hesap ve Yedek Subak Okulunda ren bir tazim vakfesinde bulunm~ nık ederler. Hukuk Fakültelerin- imtihana hazırlanma ve ço~ 
neler yapılmar1 Mesela. pn: ba,.q- ·r bımsında -raf a.1.imctleri ve· mııhascbenm muayyen çuçe:vde- Yedek Su'--y Okulundaki ih- )ardır. d l\·1 1 '-- t h ·ı· ya l az. Nı"- noktasından tebrike li~ ı.f d ki I wd rda - -~- _.. . . b' boll-L ::.J Dtl B _._ fllen1n - - ~- L...1 e c es eıut a Si ı pı m dır ~ız a . g 

1
• -~en ucı:"' pe .~- ren yerler vardrr. lTnsan~nlede nıa· rını aşan. .rr u.. ~e _ gen.,-. ti fal de her tarafta oTduğu gibi sa- u .em:ıwı m Glltm..., ~u - tekim her hukuk mezwıu bebeme Ekserisi tanıdık olan arko··~ 

gu iplık ~alıne getırecck bır muaz- zot mevcuttur. Bunlar da Iktısat ve. ba~m tır. Çok müşkul p.ıtlar b b ) b nan bir. a~~ ~ ~ polis m~fı:e- • . 
1 

B- h _ 1 ki · · ·ı ·ı d' en ııar;,ı 
zam fabrıka kurulamaz mı~ Sonra kaTetince tetkik cttıl'ilmektcdır. . c.risü:ıde Türk milletini yeni bir at dokuzu eş geçe aş amış, e~ zesi rasımeı ıhtıramı ıfa eylenııştır.I hal hakım, avu.~~t ~ ':1~.z.. ır . u mes ~ e~ını ı gı en ır tebbıl 
üç dört senedir yapılan tecrübeler Yme H s:ıııkııl~de,; Ilıcada ve b:Q· ~ T·· k d fi' b ·r dakika ihtiram sükutundan sonra Rei:tlcflıı:thurun ayrılmasını millen·_ 1 kukçunun dedıgı gıbı unıversıte- lar uzerınde faydah te "fc# 
neti 'nde pek ~&li pancar J'C-- noktabrd:a şifai hasM!arı yüksek • ·~·~ ur yur unÖ·r'e Mill" mektep komutanı Kurmay Albay kip başta P~ır>J Geııcl Sebet d dok·tde. fakültelerde hakikati aramak yapmışlardır. Bilhassa. ılı ( 
ti~ilrebP.rceği nnl tan bu topratfa-y kükürtlü sularla muhtenr yerlerde ıstiklalc ka.vu~hı~n • ur. ~ Sırn Şener bir nutuk söy)iycrek tir Fikr~ Tih:er oldnio h3 e Pnrtı öğrenilir. mukarreratına verdiklerı ~~ le 
ı·ın bu ballı mahsulünden şeker elde~ ___ ....__ suları Bu-.unkü b:ılleriruh!n hayatımızı ebcdrlcştıren, §ahsı Atatürkün hayatından, memleke- Umumi ldare heyeti iizaları topluca! 1 B . "b l f k"'lt I hemmiyet ve b.nuni hükurı' .... ' 
ed • • k · · · o..: ~ ••• - .._ t renk ve.ren k b . b 1 d ~ 1 ıı ıtı ar a a u e mezun arı- re•r eo. ıne ıçm yme mua:ı::mm u:r şe- kıırtanl b, d.e.Ylet ellle daha mü - naya ınu2a mzıruı ve • te yaptığı hizmetlerden hahllf!t- nıuvn kolt ka rııı u nn ugu sa on.ıı. l '- k 1 ~ tatbik suretlerini bu mukar •. ~ ( 
ker fabrikası yilksel~ilcmcz ~i? _Da keınıncl. daha ~ bir ckilclc · tc- Tiirlı:lüğe terakki ve re.fuhm ~e- mişti.r. Bunu mütealop Milli Scfin girmişicr ~ Eh~ Şeı:in mnnevi hu· rı:n mut _ar. "°~ette avu at ı_r:a e- nramalan istikbalde muıraf';1tr ha sonra. Araa nehrile usulu daire - til ·ıdlr \ut yollanru oöste:cn O dur T uılı: . 1_ b ~rlarmda cfilmrşferdır. Bunu Ve- hıl otdugunu onccden kestırmek I ki ,_ ı· b' deii' 
· • edil H • 0 

• • beyannamesi okunmuş. meAte İn 1 aca anna ıı;uvvet ı ır sınde Glanmal!l temm ll!'lan - Tamam mı? m.kı!iibmın aziz ve Ebedi Şdı. r ki ;ezin ve lllclıus?ann ve b:ışlannım mana.sız o ur. 1c-·1 d 
iale ovası gibi zahire ambarların - - Ne gezer?. Mesela size, İstan- Türk rönes mının büyük yaratıcı- kapısındaki Atatürk heyke inin profesörleri olduğu ha!de Türk Di}, Nıımzetlerin staj devresindeki ı e ~r. l•";, 
dan alın~ bağd:ıy yığ~rmı ö bula -gondcrd ğinm koyunların rl:ı 91 o· dur > öıilinde de merasim yapılarak bir Tan1ı V<:_ ~yn. }o'~l.ultes.U. ~u- müktesebatının mesleki hnyntlnrı lm~ıh~~da n:u~-affak o ·f"'.°...t' 
vutmek ıçm kon kıxa cfC?gtrmen~r kt'silmlş et ofarak g0nderirebllmCSJ- . Ah d A - k- çde.nk konulmuştur. kuk Fakultesmın ve Siyasnl Bilgı.er . • k·r r ı . V• • zctlerın ısımlennı kaydecl!_. ~ 
yapılamaz mı? n! b!ti~r=. JUaffrm ya canh hayvım Y:ıvu~. ~ an.. tatur ı:n Yüksek fktısat Okulunda Okulu talebelerinin tazim vnkfelerij ıçrn 8 1 g~ ıp ~ ~ıyec.egını mey- Mehmet Macit Birsel, rı•e~ 

- Elbette ona da sıra gelttek.. natlı hem güç, hem t"Ok masraflıdır. şahsıyetı:ıı _tahlıJ etmtŞ -::e onun uç ta'kip eylemiştir. • . dn~a çıkaran olç_ıı de ımtiha~dı~. Ali Cimcoz. Hazım Dağlı. !.f. 
_ ş ıpho! yok... Hükü~etimiz Hayvanlar yolda bir hayh zayıflı- karaktenstık ~fım şoyle anlat- Yüluıek iklısal Olculundaki ih- Saat_ ?·30 d~ Kordlpl~mntlgın ~ıı j işte bu senek.ı a~u_katlık u~tı- Lutfi Arikoğlu. Selime Di~d~'.Jil 

bu i~ lii~,k olduğu ehemmryetl ve- yorlnr tla... Artık tren El"Ztırumıı mıştır: . tifale müdür Nihadın bir nutkilc kıd:mlrst s?fatı.e Amenlrn Buyu_k 1 )ıanı. yapılış seklıle ıstıhdaf cdılcn Vasfi, Fani Kohen, Mehmet~,. 
reccğındcn üph etmiyonu.. Ancal•, gelmiş olduğundan bn fşın de btr c,;a- c- Atatürk. tarihe dahi hır baş.lanmı§. müdür herkesi beş E~ısi Mae .l!.hırry Ifüıo~rofyn mu- gayeyi mükemmelen temin et- S - O AlisflllıD"~ 
ah, bir an evvel şu işin de bir ın l'CSİ bulunacaktır herhalde. Böylece kumandan olarak doğdu. milli bir dakika sükuta davet etmiştir. t.esıııe gelı:nış ve kcnd~ni k rşı~ı - ~ miştir. ~~un~ K sn;aT ı,~I f' 
ra!t gelse ... diye üziilmekten de ken- hem siz daha uc~ dnha ne:rı.s et yi.' i h I k dı bü -k B d f .. H R yan Hariciye Prntokol ~!lle. biri ık-, . . . .. . m~ ema.. •:-man •. ttl'' 
dimltl alameyoruz. DiişGnünfiz kı si vebilcceksiniz .. hem biz.. ~ ~aman ° ara yn~. ' . ~ un .. an sonra pr~ ~~0~.. aşım e le salona gir~rek u:r.un lıiı tazım vııkf Nam~et.ler. b~~ıncı gun ~azarı- hıh Enşer. Huseyın Al! ,,..,, 
zin kocıı Jstıınbulunuımn bütün elek- · _ •.. cDaha cok kauınnbileceğiz!> bır. ansan olarak ebedı} ete ıntıkal l fet ~z ala~a~, Ata~urkun hay~tı~ı fesinde bııhınn:ı;ş.tur. Ma~ Murry, yattan. ı1'ıncı gun de tatbıkattıı.n Mehmet Şevlo.et Karadc~ıt• -"""~ 
trlğini temin eden tesisat nihayl't cttğiJ mi? etb.> . .. t~~lıl etrı:ı§_tır. Mut~n~ıbcn mu- f lıu tazim vakfosi w csııasm.~ln hşııh3ıml imtihan olmuşlarclır. Nazariyat met Hazım Bozca, s.;lcY'.-
75 bin beygir ktı'Yvetindcdir. Ha1bn- Ne hoş ne arcak, ne revrek gev- Hatıp, nutkunu ~u cumlelt!rle dur muavm• Togo Mı Ilı Şef lsm~t t du dostu bulunclugu Atalurkun ha. denilince akla içinden çıkılmaz. Vehbi Ak-gören. ~ 
ki biz Tortum şeliilesindcn, hem d .. rck giilü;orlarch... ve istiyorlardı ... bitiımistir: inönünün beyannamesini oku- t brasını ta:ı:ıı: ecl<'rlteıı duyduğu ie • ~~ -
bir dirhem komür sarfetmedm bu- tmyorlanh. c- Büyük Atatürk t Türk yur- muştur. Bundan ~nra Taksim A- nn tcessur. '"0 lıeyecıını ~ptedeme- Hendek içinde yaralı bir Ziya Gökalp iJltis'' 
nun bir mislinden !nzfa91m elde ede- Her istediklerine knvuşaealdannı du üzerinde mubddes bir sıyanet bidesine gidilerek bir çelenk ko- ~cli;tc oldaı;.u sımasmdakı haU:u"ln adam bulundu R • • • ... ıl 1>6 i' 
bflecegiz. bilerek her knvuşuşla dalıa ~k sc- • . • • • • I l ı.ııdcsinden anlaşılmaktaydı. Irlncikflnunun 8 ıncı gu~1~..ı!' - O zaman? vlnecekierinl bilerek gülüyorlardı. ~a.Jcsı gıb1 bcklıyen mancvı_ var 1= nu mu!ltur. ·- Dün l\foci~;ı.uö:ı~. G:ıret tepede Türlr mü!~ek~~ Ziya G~IP;~..; 

l\I h kk k ki E 1 Ş k O dünkü emelden arzu - cınm ruhlarımıza doldurdugu hu Dıaer yerlerde Adliyede: bir hcııılelc içımlc aı:ır yaralı olnrnk lüm yıldonumudür. Bu rnuıı ırr ,J - •.. u a ıı rzurum ası ar ... • • • • - d 1• ık 1 k . h "m.izde d bir "b•"'al 'ffl'r"' 
hansını bulacaktır. Şiddetli kış ııe· dan, ümitten, neşeden mahrum, ka- fU ~mn e sana . •;: 0 ma Bunlaıdan başka bütün Halk· biri bulunmuştu_r. Yapılım lnhkıkııt· şe n e ı u... 

bebile tarl:ıya, hatta sokağa çıkamı- ranlığa, itimntaızb~.. J'eise •• gama lal ı kararını _ver~ıı ~nsanların evlerinde., mekteplerde ihtifalleı Bir hınuz mahkum oldu ta bunun_ i!eyoglund:ı oturan f.Iı'h - yapıl:ıcaktır.. f El-~ 
yan insan fabrikada, inıalilthancde, bürünmüş Şark, hanı ncredcsın? huzur ve c-mnıyetı, ~I~ haklan- yapılmış, söz alan hatipler Ata- 15 gün evvel hapishaneden ~ıkmış met olıl~gu anlaşılmıştır. ifadesi, d: Yem ran .,--

na bağlananl8l'm azmı ılc tekrar türkün ha atlnı ve memlekete 0 _ nfan Afınıet isminde sabıknlı bir btr- lın~:ık ıstenen yarnlı. yalnız, cl,enı Ankarada f.1 
V311.lll·n ,-LI- m---'e· 1 Bir Lar aabı0bı· d' Eb d" . f h t ah d .... y ... k ı· ı sn dün Kuml:apıdan l,"'CÇCrken bir gnzınocu vurdu.> dcmış ve bayılmış- ._,j .., CD.iT caca D « ıyoruz: e ı ıs ıra a g ın a lan buyuk hizmetlcrını. ın ·ı ap a- Ankara, 10 (A.A.) - )ıı:,. ~ 

feri hakkında beyanah cezalandırıbyor rahat ve ":üsterih uyu: B~şında rını anlatmışlardır. ihtifallerden :~~ı;:~\ıı~~~~n~:~r8%b~~~: tırAğır yaralı olan i\lehmet, Beyoğ- Büyük Elçisi Anuşirivan ser- 'f' 
. . nöbet beklıyen on sekız mılyonu sonra Atatürk. biistlerine çelenk- icalanmı~r. İkırıei Asll1e Cezada lu hastanesine k.aldınlmış ve polisçe dl \"C zevcesi bugün Anbt'Y' lıtanbul Vali ve Belediye Rei~i r· Tieyoğkluhnda _bar115a0rdakn blrınde lbdır bidc•tiren tek duygu sana ve ese- ler konulmu•tur ul k tahk"ıkat~ başlanmıştır. mişlerdir. ~ .J 

· ıncan a venın uru .... ~fttı 1• • " • • d k .11• k d ~ · m ıa eme !?dilen hırsız verdiği ıfa· .. Y . F r LuU'i Kırdar, muhtelif tehir lşlerı .... """ d t rete d~-' l k em ra SIZ 
r~nı ...-azm•ı. ve bunun nçık bir ihti - ııne aı_mı sa a a , mı ı u Radyoda '"'e şun ıın SÖj•lenıi;tir: a-ıa n di hnkkında beyanatta bulunarak de· 6 ' .. • • ..., d B A k 1 

mlştiı: ki: kiir oldu~n~, aliikn~a:Jarı_n hareke- sonsuz ıman ır.> .. Ankara Radyosu dün Mtbah - eıı hll"SIZ clegı11m, bir vasıta. Bak1rköy Bez fabrikıı .. ınd:ı falışan D araya g• . t:'~ 
El: 1 .. in" • t db" l . te goeçmcsı lazmıgcldiğınf ışnret et- Yavuz Abadandan sonra kur- ,\'ım. Manava tanıdığım kadınlard:ın Veli, dün makinelerin y:ığ kutulan- Ankara 10 (A..A.) - ycııı .ı.-ıı 1 

c- me' ışı ... ın yenı e ır eı 1 miııUk Mernnuni;ı.--ctle öğrendiğimize .. el M l"h A • J\t t'" neşriyatında Ajans haberlerinden birlsini getirecektim. Kansı l~tti. nı temizlerken sağ clinin orta par- • i b 
aldık. Evvelce fırınlı:.rda vapılan un .. ' • . . . . suye g en e ! a ~': a. u~- sonra Milli Şef inöniinün beyan- O da bt?ni bir hırsızmışım gibi kov. sız Büyük Elçisi Jules Jienr, 
halıtası şimdi değirmenlerde yapıl . gore, Belcdıyc r~ muavı~ı 1:fıt1ı kün ufulü kabmde Mıllı Şe.fımız namesini okumuş ve başka neşri- du ve "Onra dn kovalamı1·ıı ba~adı. majhnı mnttlneye kaptırnrnk kopnr+_, .. b.-ıh Ankaray:ı gelmiştir. 
makU. ve hnrman yerter.nde unlar, ;1k-;~· y.ııp~ğ~ :nkik!~ ~eticcsinde, tarafından millete hitaben neşre- Yapılan tahkikattan bunun bir nııştır. Veli derhal Cerrahp:ışa hn""' fJd 
otomatik eleklerden geçirilmektedir. t lr ıııcnnlhtl'~r. v W v ~~,!:1t sa-t- dilen beyannameyi okumuştur. yat yapmamıştır. hıraız oldub"tl anlaşılmış ve 3 ay 15 tıınesine kaldırılınırur. fneboluda da zelzele o·" 
H Mrlü "h•._-lc k 1' ı rd ı ışının .ıı.ar o ugunu ...::wı e 1_ b A .. k"" öğlede de yalnız Ajans haber- T ... 

er tu ı ..,, .... _ a~ı ı~ a a mis ve mesullerlnin tecziye edilme- Mütea•ı en. tatur un cenaze . rrün hnpsine karar verilerek tevkif V E F A 1nebolu, 10 (A.A.) _ BU 
6, lmttii 10 günluk ihtiyaca kari un s'ın~e karar vermı".,t'ır. mera.;mı'ne ait bir film gösteril- leri bildirilmiştir. Akşam neşrıya- cdilıniştir. d d i'Ç • 
tok bulundnrulaQktır '" "' E tında, Ajans haberlerini mütea- erhum şeyh Talat Efendi oğlu s:ı:ıt orde on knla iıı:rn :ı ı 

' u · f"" Sürpagop itilafı miftir. Bunu müteakıben _ minö- kıp Milli Şefin beyannamesi ve E.- Azıh sarhoş \'e es k Şurayı D .,et izıısı mcr sGren olduk~a şlddc'"-Ji b:r ıe 
Et fiyııUarında görülen teref u Sil 1 nü Halkevini dolduran yuzlerce I pün Aksarııy Şchremininden ge<"en hum Mehmet Eomt Gokçcn damadı. muştur. Hasar yoktur. ~zerine. İktısat Müdurlu!Hi tetkikler rpagop mezar ı'h h:ıkkındn Be-! irişi Sarayburnuna gide.rek. göz- bedi Şefin onuncu yılda söy ediği ve mutlıiş sarhoş olan Mustafa is - ASAF TALA. Ti. ERTAN Adapazarında ~ 1 

yapmakt:ıdır. Bunun halk lehine lcdiyc ile Ermeni mütevelli heyeti a. • .. .. .. tarihi hitabe plaktan neşredilmiş- minde biri cebinde taşıdığı tabanca- G~ ..1 
mü bet bir .,ekılde hnilcdileceg~inden rasındıı tam bir anl""ma olmu .. tur. ya. şlan arasında At<ıturk bustune • h ti h- .Adapıızan, 10 (A.A.) - u~ 

"" _,, y b l k k 1 d tir. yı çıkan:ırak at~ etmiştir. Pollsler 9/10 teşrinis:ıni geccsı ra ~ ra ut üç kırktn halkı uykudıın ,j,-
em'n bufunuyonım. Bu anlıışmaya göre Bcle<liye, mezar- ır çe en. oymu§ ar ır. Yabana memleketlerdeki yurt- kendisini l·akalamak istemişlerse de m.mn kıt\'llşmuştur. _ec;ıazcsı 11 t~- ran orta şiddette bir zcl%r'ıı 

Salı günü, Şehir Meclisi azası, lıktakl Ermeni hisselerini 100 bin Oniversitede taşlarımız da sefarethane veya sarhoş knçmış, polisler kl'ndisini Fa. riııısani pazartesi gmıu (bu~n) A· tur. Hasar yoktnr. ~ 
Cerr:ıhpa•:ı hastıınrsfne lliive edilen liraya satın olacaktır. O • . d k h f l Ed b" h d l tihe knd:ıı· kovnlamı!'llardır. nndoluhisnnnda merhum E-:ıt Gök- ~~ "' nıversıte e i i ti a e ıyat konsolos nnelerimiz e top ana- u --. 

1 
,.. ,.,ıı"'rı 

yeni ve mühim b'r kliniğin nçılın:ı F k I h l d ıI '-"h 'fail I d Nihayet t:ıbane:ısmın kurşunu bi· çen yalısından kaldırı .ıp namnzı o,.. rııınııııı11ıııı11nııııııııın11rı1111nın• • 

umran hareketlerine gelince, Be.vn· n"Je Koska caddelerinin inşasına ilk· Saat 8,30 da butun profesor ve dan ~ıllı ~fın be~ann_nmesını ve yen polise bıçak çekmişse de vazi .. kılındıktan sonra KandUlıdekı nıle i: • / 
ıneraslmini yapacaklardır. tm:ır 'Je timlakler bitmiş ve Beyazıt meydrı- a Ü tesinin o ~r~. e ynp ~ıştır. ra Ki t~ • er ~apmış ar ve r~ _Yo- ten sarhoş, kendfsınl yakalamak isli- le vaktinde Anadoluhısarı. ca~Un~!e r~ Vec·ızeler"ıı1 Şerhi . 
s:ıt meydanının bir gençlik atı.haııı bııhardn başlanması kararlaşbnl - talebelerle binlerce halk burasını Ebedı Sefın kendı agızlanndan 1 yete aldırış etnıiyen polis kendisini knbristanına defnolnnacaktır. Allah ~mmmım11111mnımınmıınnuın1 Jilf'' 
haline gctin1mc::ıinc çalışıyoruz. is - mıştır.> doldurmu:ıtur. Saat tam dokuzu tarihi hitabesini dinlemişlerdir. yııkalıınııştır. •rahmet eyleye. Şımarık mütearrtS ıt 

Yüzüme içi fÜphe dolu gözlerle baktı: 
- Acaba} dedi. 
Zehirli bir gülüşü vardı. Mücadeleyi bırakmamak için ıiddetle 

ilave ettim: 
- Çok 1 Ama pek çok 1 
Daha büyük bir cesaretle devam ettim: 

- Sen Şefkatin 11eni ne kadar sevdiğini bilmiyorsan ben bili-
yorum. 

Yüzüme tekrar büyük bir hayretle baktı: 
- Neler söylüyorsun> dedi. 
- Hakikati ıöylüyoıum, dedim. 

- Onu nereden tanıyorsun sen/ Nerede gördün/ Yahut adıni 
kimden öğrendin} Merakta bırakma beni ••• Kalbim çarpıyor. 

- O kadar heyecana lüzum yok, basit birşey ••• Anlataca.iZım, te-
la~ etme. Sen bana .söyle: Kim bu Şefkat> 

- Tanıdığım bir kız I 
-O kadar mı/ 
- Hayır. Bu, sana söyliyebileceğim §eylerin en azı. 
- öyle ise devam et. kuzum. 

- Söyledim aana: B~ni bir kıza bağlıyabilecek rabıtalann aza-
misini farz.et. 

H,.tıqıınd.tıp 

Büyük milli roman : 8 

Yazan : Seroer BEDi 
- Pek güzel... Nerede bu kız şimdi/ 
- İstanbulda... Postahanec!e çalışıyordu. Çıkmış oradan ga-

liba ••• Bilmiyorum •.• Yirmi günden beri mektup almndım. 
- Sen ona yazıyor musun> 
- Hayır... Ameliyat olduktan sonra hiç yazmadım. 
-Niçin/ 

Seyfi önüne hr.ktı 
dı: 
-Yazmadım. 

ve kabahat yapmı§ bir çocuk gibi tekrarla-

Ben de tekrarladım: 
- Niçin, iki gözüm~ 
Boiuk bir aale: 

ra, her zamankinden fazla ynşıyorsun ve yaşıyacaksın, buna fÜp
hen olmasın. 

Seyfinin yüzünde aşk, fedakarlık, tahammül... gibi en büyük 
ve en asil duyguların ifadelerini birleştiren güzel bir mana vnrdı. 
Ona karşı, birdenbire, sevgim nisbetinde bir hürmet duydum. 
Adeta ellerini öpmek istiyordum. Dalgın gözlerinin üstünde, hul
yayı azim ve irade ile kayna~tıran uzun kaşlarını çatarak dedi ki: 

- Eğer hayatımda Şefkati hiç tanımamış olsaydım, bacakla
rımla beraber kollarımın do kesilmesine tahammül ederdim. Fakat 
hem cephedeki vazifeye devam edememek, hem de cephe gerisin
deki en biiyük cm'!lımi fedaya mecbur olmnk beni bitiriyor. Hiç 
itiraz etme Turgut. Ben Şefkatin krş1sına böy•e çıkamam. Ben 
Şefkatin mes'ut olmasını İstiyorum. 

- Anladım, Seyfi ... Faknt hu kızı:ı seni ne kadar sevdiğini dü
tün ! 

- Zayıf tarafımın iistündc bu kadar oynama. İnsafsızlık olur. 
Sen de düşün ki Şefkat benim bütünümü seviyordu; _şimdi ben o
nun sevdiğinin yarısıyım. 

- Canım, ııevgiyi böyle basma endaze3ile ölçme. Seni hnkkile 
11~ven bir kız. ba~ından ve kalbinden b •.ka sende hiçbirşey ara-

bir ,ün gelir, 1tatli' 
matlak tokatlar. de' 

"SÜZME söz,. ıer ; 

Mütearrızlar ister şı!lY~ffl'; 
sun, ister olmasın, Y3~~· et .. 1 t' 
k:ırşılığmı mutlaka göruıl tel'aı 
nı% şımankların bu1!1utü~ur· ~ 
den daha çok fazla sur~ :ı.tl"ı 1 
rih bu çeşit ıımank ınut~r. JJ 
rın screnCAmlnrıyle do_ı~~rirıi >;:: 
lıır bir znmanı.r istedı oilt" eJ' 
par, dilediklerini yapar,"

0 
cııl ,. 

lel'inl yaptırır, istekler yi çiııııı' 
leri uğurunda her şe bil~._; 
mcktcn çekinmez ... c ala 0e~ f'1' 
taarruz ve tccavüzlCJ'iııde uı'r a· 
ederler. Fakat bütün bu 6.ıbi tt 
ve teeavü.ılerln bir kaya 111dı~ 
nüne ılikllen bir kuvve~:.r ııı_;, 
bu kuvvet hii.diSAttır. ~· ~;ııı 
arrız bu kayayı söküp ·~~ 
sanır. Bir kere de ~~~1119 
çarptı mı öyle bir :r--,ıor· 
ki, bir daha Juılkamas 



J 

. .... . 
SIVASI VAZIYET . . Tarihi bir hatıra l~;~·:~~~ 
!spanya- Portekiz ihtilalin Y il at 1Hrrul0 1 f lfilİZler llm88J8J8 
ı :::~:·::Ü:=.. ı::.ı~ Medeni Avrupa ve biz manas• ~···' ..:!":::..:~~·:::.=:: .. ~. muvattakıyetli 
lal! tiddct bulmasına ve bu ada a· (BGfmakalednı uııam) Italyan tayyaresi düıürülmüş, buna 
'- oiden deniz yollarında Alman ik b'I Y lıl b. k h" 1 1 1 
deniz kuvvetlerinin birdenbire f no"nu .. nu .. n hakimane ve vakurane nutkunu yeni nesil! Cümhuriyeti biz tesis :~m~~e.rdi~~an ar ır tayyare ııy- ucum ar yap 1 ar 
faaliyetlerini arttırmış olmalarına ettik onu idame edecek sizsiniz.» 1 
taimen harbin sıklet merkezi Ak- okuyup da gÖg ... SÜ kabarmıyan, göz/eri cibi 'kat'i ve metin sözleri birer talyan başkumandanı değişti 
d 

. • b d • . t • düstur olarak bırakmıw.lır. Roma, 10 (A.A.) - İtalyan ordu- At/aniı'ki•kı' Alman kor-enızın avzasın a ıyıce emer- b • Tı k d '1' ... l '- k " 
lciiz elmi•tir. Son gu .. nlerin gerek {ltiharfa gaşarmıyan ır Ür var mı zr r cEy yükselen yeni nesil! Cüm- nrt~· -

1 
ş umadnd1 anlığının1 tebliği: k 

:r J ı huriyetİ biz tesis ettik, onu idame ..:ı ynn Ol'\ u arı Gene kurmay Baş San gemisi mera •skeri, gerek siya5İ faaliyet ve zi- kik kam General Soddu, 9 tcşrtnlsnni 
Yaretleri bunu ispat ediyor. •• ,J4 edecek &izsiniu hitabı, ha aten cumartesi günü Yunan cephesinde ugandlTdl 

Bu faaliyetlere karada baılıca Galip Kemali SOYLEMEZOuLU Türk gençliği için iftihar edilecek, harekat yn~an i~lyan kıtaatı baş- Londra, ı o (A.A.) _ İngiliz 
h kendine meı'ale ittihaz olunacak k-umandanlıgını elıne almıştır. I . . · la ayı iberya ve Balkan yanma- tayyare erının, cumayı cumartesı· d 1 k d • B 1 . ~ b. •1 h · d • fevkalade bir hitaptır. y k akl B ı ı b 

1 1 
· 

1 •arı te§kil etme te ır. un ar- Aman yarabbı 1 Z:ıman ne ı-ı namına, a cm muvace esın e ~- T" k r-· b 'fesini yi· onan ayn arının u gar ara ye ağ ıyan gece, şima i ita yaya 
dan en mühimmi ispanyanm mu- amandır! Bundan tam yirmi sene lan edilen Türkün, mübeccel Şefı, A~r genç ıcı u~-~a~ biy' ve yerinde bir cevabı yaptıkları akın hakkında, Hava 
icadderatmı elinde bulunduran evvel ( 16.7.920) Spa'da Türk itimadına, muhabbetine ve kah- ?ef ası~ et~re tıgı « erhabbeet'ı At' 

10 
(A.A.) _ İtal~·an njnn- Nezareti ııu tafsilatı vermektedir: 

General Franko ile Porteki:ıin bü- murahhaslarına muzaffer devlet- ramanlığına dayandığı milleti na- 'f~'-~n mh~zı~e t1! va ~b11• mu I r a' sınınınriulgnr Zora gazetesine atfen, lngiliz tayyareleri gidip gelir-ı_. l d .. .. • . d • ~ı h't "'ır urrıye I» gı ı esasa ın • • k 2500 k'I l"k b. f "llrnet ıefi Dr. Sa aur arasın a ler namına Mosyo Clcmenceau mına aynı me enı a eme ı ap e· nd I k fi if d Yunanistandaki ekalUyetlerı ve -en ı ometre ı ır mesa e kararlqtırdan mülakattır. iberya tarafından verilmiş olan cevabi derek, müttefikimiz İngiliz devle- ~~· an .~r '1a Jure ~t~ a e c· Trnkyadaki Bulgarların güya zulüm katetmişlerdir. Saat 22 yi 1 O da
Ytrırnııdası bet kilometre murab- notada. Türk idaresinin hiç bir tinin uğradığı hücumların çetin ~;~.~r.~ 1 a ett ~ce ır. yeryü gördükleri hakkınılald iddialarına, kika geçe. Torino ü;cerine gönde
h.ında küçük bir burun teıkil e- memlekette refah ve uınran vÜ· bir mukavemete çarpmış bulun· .. .. a ur I?~ y;: ~r yer, . tt'. yarı resmi Yunan k_:ı.ynakl~_nnın Yer rilmiş olan filonun kumandanı ay
den İngilizlerin müstahkem mev· cude getirmediğini yani temdin duğunu söylediği sırada: cCörü- ~~nkun ate a eki nıder-\~~ıpıı: ı· dikleri cevapta ezcumle şoyle den- dınlatıcı fişeklerle hedefini keşf-
kii Cebelüttarık müstesna olarak ve tcmeddu"'n kab'ılı:yet'ı olmadıgw ı- nü'-te lu safha uzun sürecek ve gı ara tot ~ra ar M~lgl~ Sır,f i yırt, mektedir: etmio: ve attığı bombalar Fiat mo-

.. " onun ya ıgı yer ı ı e sme Yunanistan Avrupada en az ekal· Y • l .. "k b · .. lbunhasıran ispanya ile Portekizin nı söyli"·erek. insaniyetin sefal,.t ve ıstırabı tc- t .. .. .. d d'w.' .b. T::_ı_ •
1 1 

k . y tör f:ıbrıkasınırı 'UYU ·· şu csı U· ~l' "' · . . . . . "d k . B h · nonunun e ıgı gı ı « w-K mı • liyetleri olan men1 e ettır ve unu· . :. . b I F b ırıdedir. c ••. nereye girdiyse, rıeresını ı- madı edıp gı ece lır. u azın 11 t' . . • k 'ftih l nlstanda Bulgar yoktur. zenne duşmıye a!Ş amıştır. a • sah . . .. .. d b.. ..k l 1 e ının onun ıçın a, ve ı ar a b b' . . k"b 1 t Cog~rafi noktadan tek bir a daresi altına aldıysa harpte ka- ıhtımaller onun e uyu e em er d I 1 k h efalı Bulgal'ist.an, ekalliyeUcı·dcn bıth~C'· rika, iri ırını ta ı en ge en a' 
t · • . . dd' o u o an a raman ve v d t e\llt'I eden bir ülkede ya~amakta zandığım sulhte inkişaf ettirmek duymamak, medl'!nıyetın tere ı· .•• "d" , - dcbilecek en soıı meml<'ket olmak lil· jyareler tarafın an yarım saa 
oldukları ve dil ve kültürleri, örf hususunda hiçbir vakit kabiliyet sini teessüf ve teessürle kaydet- go~~ d~:•f b t .b bö l kah- zıındır. Çünkü Bulgnrlstnnda. her· müddetle bombalanmıştır. 
"~ idetleri biribirine yakın bu- gösterememiş ve onun kabiliyet memek mümkün değildir ... > di- e 1 ıs ~a il ~r. ı,b' y ':llef kc>:.sln blldiği veçhile, bir milyon Tayyarelerimiz Torino·nun bat· 1 Utı. duiu halde ispanya ile Porte- ve marifetleri ancak ba~ka saha· yor! '~.~~~ I veb.a~ e 1 

• ?:
1 
~~ dem Turk ynşanuıktadır. lıca istasyonlarından birini. civar· 

le L • • • ' gogsu o an ır ınsan ase o mUJ • "Y h t T- k 12 
niçbir zaman siyasi sahada be- !arda t_eccllı etmı~tır~:·> .. . Bu sözü, o yüksek kürsüden ğil, ebedi bayata kavUJmUf de· unan ru u, mer ur daki marşandiz istasyonunu ve 

~: yürümemi§lerdir. Hatti i- Gibı oek acı hır soz soylcnmıt· Türkiye Reisicümhurunun earfe· mektir. Türk milleti nasıl ebedi milletini asla unutmıyacaktır .. tren yolla;, iltisak noktasını bom-
yanm.sdasında aekiz yÜz ti. debilmek mevkiinde bulunması İse, onun Atasının namı da, ma· Atina JO (A.A.) - Atına njanı-ı balamışlardır. · ~ Ömür aürüp Avrupaya par· Halbuki nic:e kanlar döküp, ne iste koca bir fesat ve kötüleme nevi hayatı da öyle ebedidir. bildiriy~r: 

1 

Milano da, tayyarclerimizin, e-
1-k bir medeniyeti miras bırakan büyük fedakarlıklara. mahrumi- dünya&ının ebediyen yıkıldığını Türk ya,adıkça Atası da beraber cEleft..ı·on Vimn gazetesi. ba~ma- lektrik malzemesi ve kablo imal 
Araplara kArlı mücadelede dahi yellere katlanarak Türk milleti iki ve Türk milletinin ezelden liıyık yafıyacak ve ona daima Cümhu- knlcsinde diyor ki: eden büyük Pirelli fabrikaları Ü· 
lbiittefilı:an hareket etmemişlerdi. yüz sencdenberi belli helirsız iz oldug-u yüksek mevkii bulduğunu l b _hndl~nya ~ar;iı ~tücndelesınd':; dbfi·! zerine attıkları bombalarla, fabri-

L h k'k riyetin iti w yolunda reb er O· tun unya ı unanıs amn yanın .. 11 ır.

1 
k d .. . dd't I ,..ıkmıı-ÇUnkü bunlann ikbsadi ve si- bırakmış bir halde bulunan islİ1'- ispat eden pek şerefli ve a ı ·a- lacaktır. t Hılhııssa Türkiye bütün mevcudiyP- a n mutea ı yangın ar ... 

t-.i bayatları ve inkitaflarının lalini tam manasile kazanıp ta, ten iftihara değer bir hadisedir. T ASViRi EFKAR tile, bütün ruhıle Yunanistanın ya. tır. 
"flıalan arasında derin fark vai-- maniasız ve pervasızca işe koyu- Dünyada, Türk milleti kadar ................................................ nındadır. Ankara, Yunnn ordusu

1 
Jngiliz tayyarelerinin baslanlan ~ır. Portekiz küçük bir devlet o- lala beri ancak 1 7 sene geçtiği bütün hakları çiğnenmiş, bütün H Cb b 1 .

0
,
1
•
1 

harekatının yalnız Yunan istiklfılını italyada infial uyandırdı 
Qp hariçte ve bahusus Afrikadaki halde, dünyayı cidden ve bi!-ıak- fazı'l~tleri kasten inkar edil mi", a- • . am er aı değil, Türkiyenın. <le istiklii.linı. muda Roma 1 O (AA) - O. N. B. 
--· • 1 k ı • · k h ti - t b. t k'- · ~ .. fan ettib'l lcHikkısındedır. Asıl, sa· . • • h b' . d •"'lif "e zcngın müatem e e enm ın ayrc ere ugra an ır cra a;ı deta Avrupa kıt' asında mevcudi- h 1 • . • ıerd Turk milletinin buUi.ıı AJ11.nsının hususı mu a ırın en: ltı~\lh· afaza ı·çı'n u"ç yu··z senedenberi ve inkhıafa ma7:har olmuş ve söy- · d a tere o" mesı Jınmı ve 'fi G 1 ı· ·ı· t el eri 

yeti bir clahmı zait> dcrecesın e ta.rihinin bariz vasfı olan arinıl.-ıir· azet.c er. ng~ ız ayyar . . • 
... •lterenin müttefiki bulwıduğu liyenlerin de inanmadığına şüphe sayılmış bir millet yoktur. Hadi- lı'klrı Yunan davasını benimsemiş r,/- nin Pouılle ve Pıemont ahalısıne 
, ide lap~nya çok defa lnıiltere- etmek istemediğimiz 0 

cKebiliye· sata bakınız ki: Yirmi sene evvel 1 {1 inci aalıifede" devam) duğıınaı Yıınan nılıu a3la uııutmıya- karşı yaptıkları gece baskınlarına ~ .-.kibi ve dÜfmanı bulunmuı· ti medeniye ve temdiniyesi olma- Avru adan büsbütün çıkarılması, min'?ham Reledi~e Mccli~ine au ae· caktır. karşı infial göstermekte ve misil-
1\lt. lialbuki dahili rejim itibarile dığı> iftirasını ayak.ta duramaz P. . . . b çılmış. 1915 de ıse Bırmıngham lor- cAkropolis> gazetesi de, ltalynn leme istemektedirJcr. 
L~>'•dan sonra fqistliii ilk defa bir hale ~etirmiştir. medenıyct ve ınaanıyct ıca ı te· du paye~ini ihraz etmiştir. plBnlarından bahsedc.rck bütün i~_ı. Giornale d'italia diyor ki: 
qL l T 'h" b .. ··k b. d · lakki edilen ayni millet, bugün 1916-16 da Loyd Corcun emri al· '-"ada ilk mekteplerde çocuklara ug- f'.

1 
.. 

11 
k d ·u·th'ı· uu Ye tatbik eden Portekiz ol· arı ın ne uyu ır ersı ve A ·ı A d " s m• y,a ın a ve m ~ 

lh.... ayni vrupa ı e sya arasın a, tında Milli İş Bürosu Müdürlüğünü retilen şu şarkıyı yazıyor: cTürJd- 1 ı e ' · . . b l k ~ C'"' Y• ispanyada son dabil·ı bar- hakkın ne hayretler verecek bir • ff h b. b' · b t d hılınde a,. ıyaca hr 
ue "' en mes ut ve müre e ır mem· ıfa etmiş, 1918 de de Blrmingluıın Yt'Yl z:tptcdeceğiz ve işler yolunda ır nıs c a .. · 

Sahife: 3--

Rumanyada zelzele 
(1 inci ıahifedın d~v:ım) 

kişi ölmüştür. Yeni in,:ı edilmiş 
olan Harkiye Nezareti bınaaı 
bn1tnn aşağı yanlmıştu. Şehrin 
hemen bütün binaları hasara uğ. 
ramıştır. Yüzlerce kubbe, ocak ve 
kule yıkılmıştır. Paniğe u.;rıyan 
halk sokaklura fırl:ıınıştır. 14 
kntlı telefon müdüriyeti binıısı 
çok hasnr görmUştfir. Taşrada 
da çok hasar ve za~iat old&f>"l 
zanrıedılmektcdir. Buzen ve .Foc
snui ~ aı ı yarıya harap olmuştur. 

7.ayiat ve hasar hakkında fu7.la 
malümat alınnnıamıştır. Bükıe,.
te bllyuk bir heyecan o;ardır. 

Bulgari,tandaki zelzele 
Sofyn, 10 (A.A.) - Bu gece 

bütün Bulgaristnnda hissedilen 
bir zelzele olmu:;ı ı.·c zebele üç 
dakika devam etmiştir. 

Bir çok yerlcrdeıı telefat ve 
hasarnt vukuunn daiı· haberler 
gelmiştir. Zelzele, bilhassa Tuna 
ınıntııkasında his.;,edflıııiştir. 

Riikreşle telefon muhaberatı 
lnkıtaa uğramıştır. 

Molotov'un 
Berlin seyahati 

(1 inci uhif.:-len devant) 

So•yet ordusunda yeni 
tayinler 

Moskova, 10 (A.A.) - D.N.B. a
jansının hususi ın.uhablri bildiriyor: 

Sovyctler ihtilülinin yıldönüm!l 
bayramı münasebctile gnzetclerde 
intişar eden raporlara göre, ~imali 
Sovyetleı- Birliğinde Arkanjcl mer 
kez olmak üzere yeni bir askeri mın
tnkıı tı•sis edllmiştir. 

Şinıdıye kadar şimali Kafkasya 
askeri mıntakası kumandanı olan 
General Knçalof yeni bölge kuman
danlıtına tayin edilmiştir . 

Odesa askeri mıntaknsı kumnnda.
nı General Boldin'in yerine de Gen• 
ral Çercviçenko tayin edilmiştir. 

Sovyet • Rumen müzakereleri 
Bülcrev, ıo (A.A.) - D.N.B. nin 

hususi muhabiri blldlri)·or: 
tİirbkad •. ar ~o"" •• ' sol cereyanlar hü- tecellisidir ki: Yirmi sene sonra 1 k • d ki B - zJ h !ar k A Kam nas n~ i d 1 ;;.. "t t R d b b d 1 ra 111 

_, _ e et içın e, aya arını oga a· me usu. o a vam . a ı •• ı;iderse At n:ıyı a a aca.,,z. ur.su oma a om ar ımaı:,ı a lurmuıtur. ayni Türkiye bugün Avrupanın rın iki tarafına sımsıkı basarak, girmiştır. . • günler geçirmek için Pireyi de, bil- kar11 tedbirler aJmdı 
ı Şİındi ise her iki komıu mem- hak, adalet, insaniyet, şefkat ve hazırol vaziyetinde yangının ol- Chamberlaın, 1922 de evvela pos- tün Ege denizini de alacağız.> Z"rih 1 O (AA ) - Basler lı mı olduğu hakkında tahminler ııt~ ketin reJ'ı'mlerı" arasuıda bir ya· mertlik itibarile en mümtu bir d . ta, sonra dn Sıhhat VI! Mnliye l\'e • Bu gazete makalesini şu sözlerle N hu . h• _' · ın Berlin 

l k ıd • I duğu yer e sönmesıne nezaret e- •aretlerinde bulıınmuştur. b •. i. . ac rıc ten ga:.:etesın yürütmektedir. ltdılc peyda olmuıtur. Ayni za. mcm e eti o uğunu a eme gös- d ' 1 A . d d .... . ıtır }or. h b' . .. R ada muh 1 

Sovyetler Birliğilc Rumanya ara
sında iktisadi mfizakcrcler 20 ikind
teşrinde Moskovada başlayacaktır. 

ııı..~- • ıyor ynı zaman a a en mc- 1031 de clttihnta Unionist :fırka· Ku'",.ücuk ltal'-·nnlnr, eğer dinlPYİ· mu a ırıne gore. om - Aman tayyarelerinin ~.oq. da •ı.mdı'kı' harpte Portek:• u"ç termiştır: d ·11 1 1 "k kt b l ' " 1 h 1 kar•ı 
* Y ... • eni n.ı et er e ço ·me c u u- ııının şiddetli taraftarı bulunun cifrri utıınmazlanm bu şarkıyı 11öy - teme ava taarruz arı~• v bombardımanı ~
112

• aenedenberi ilk defa İngilte- Milli Şefimiz Reisicümhur Js. nan binl~rce. yıllık_ bir meden .. iy·e·· Chaı~ıberlnin, o s_ırnıla. ilk de!~ te.-, lcmiyc devam cdcclıırsunlar. mühim ihtiyat tedbırlerı alınmıtı· Berlin, J O (A.A.) _ Muharcw ·oı:ııırı arkasından gitmeyip mutlak met lnönünün, hakimane olduğu 1- k b d b kk-1 d tıı hük tte- 'N 
• k d k .. d tin bu e ım a ı etın en, en uyu- ŞE'. u e en. m ı ~mr. n-ııı: ı·ta! an El İ!İ Metaksaaa nasıl tır. be tayyarclcrinden müteşekkil fiw lllt. ebtt .. b•ıtaraflıO.nı ı·ıa·n etmi• ve a ar va urane ve usta ane nut- 1 h - 'I 1 l· lı nıhavct aynı sene umumı y ç ~ 

"' •• "T k b ğünün sa il iyettar agzı e en sa· 
1

' a nış, , . . l - 1 d'? Almanların hücumuna ugnyan lolarımız dün <>ündüz ve gece tı onun aeçen Umumi Harpte kunu okuyup ta, yiireği a armı- . • t ··r t .• 1 .. b'I ıntıhalıattan sonra Başvekıllıgl işgal ya an soy e ı t .
1
. .

1 
. ., 6 

f "h I mımı ees!llu ve ecssur erını ı • . • i k ngı 12 gem· erı Londraya t • 'h d·ı k 1 k 'tedaha evvelki harplerde oldu- yan ve gözleri i lı ara yaşarmı- d" . ! ederek cmıllı hükOmct> ·urmuş • Atina ıo (A.A.) _ Başvekil Gc- • e.·cı e ı en arşı 
1 t yan bir Türk var mıdır} O medc· ırıyor ı tur. ncral l\fctaksas dün Katim<'rini en- Londra, 1 O (A.A.) - Ami· hücumln:nna devam etmişler ve 11 

ıribi ingiliz donanmasının e- niyete müstait olmadığı, kılıç oy- İşte bu tablo Lizim için kafidir. Bu ~ndnn itibaren. Clıamhcrlln'ın zctcsi dircktorüne. İtalyan ültlm:ı to- rnllık Dairesinin dün ak~am neş· askeri bakımdan ehemmiyeti o-
iin Ye j(eniş bir üssülhareke natıp gelişigfö:el ülkeler fethet- Frenklerin justice immaneute de- siyas~ti bilhassa mlllı .cm.niyet te~I- munun nasıl kendisıne \"erilmiş ol· redilen tebliği: lan müteaddit fabrikalara yeni-
o ~rak kullanmasına müsaade mekten baııka bir meziyeti bulun- dikleri «adaleti mutlaka> da işte ı b! rlerı almak yolunda ııık ışaf ctmış- dui{unu bir mülaka t esnasında an· Geçen salı günü bildirildiği den isabetler kaydetmişlerdir. 
" d 1 k 1 b d tır. latnııştır ·1 l r·ı 1 . . . b. . b' s· k ·1· h f b 'k t ~lll:ıerni•tir. madığı, en me eni meme et er u ur... Chamberıaın en bü~·ük fnnli)ethıi · . ki veçhı e. ;a 

1 
c erımızın ırı ır ırço sı a a rı ·ası ve ayya-

'I' j · ~ Genernl Metak!las dıyor : .• k · · · d 1 d 'dd ti' · f' t .. Cenerat Franko ile Salazar'ın 938 senesinde yckoslovnkya ıncseJ':. 28 ilktc~rin ge~csi sabahın üç(ındc duşmn~ orsE.n ce.~ısının taarru· re mey an arın a şı c L' ı m ı-
Ori;. lk" 'lk d f Berlı·n Elçı·mı·z ı Laval Mareşal l "ınde göstermıştlr. Avrupnda bır t 1 f n aldı ~ıuhı:tabıın dedi ki. zuna ugramı~ıır. Ouşmanın bu ka- laklar olmuştur. n.ı_"'trn"'lcri tarihte be ı ı e a t . . k . . 

70 1 e e o ç. · n • • h · ld B' Al h · · h 49 
-..ra1c p ki harbe manı olma ıçın yaşını a B n Fransız Elçisi sizi hemen gor- fileyi tamamen ım a etmış o u- ır man arp gemısı c • > 'ltıd İspanya ile orte z araİ Yon Papen Gör İngle görüştü ol~asına rağmen iki defa tn~'}·are)·le nı:k· istiyorum. Fra.~sa Elçisinin çok ğu hakkındaki iddiası hilafına o· İugiliz denizaltısını batırmış. rnü-
'Çrn a samimi bir anlaımaya ~~ • Munıhe dderck_. HH!erle sorfişmüş mühim bir şey söyliycccğlni duşüne- !arak kafileye mensup vapurlar· te:ıddıt harp gemileri hasara uğ-
.. lf olacaktır. İspanya Harıcı· ,erefı·ne bı·r Cenevre, ıo (A.A.) - D.N.B. a • vP. bu gayrctlerı sayesinde harbin ·-•· bu •urunuz dnd 'ım d b" k t zdan kurtul- ratılmıatır. ,, ~ 5 ,. B 1· Ro . h . 1 bl · . b"l ı· i . -·1 b. . il 1 b'I . lt;ı ) • ~ • an ır ısmı aarru ... 
t •zırı uner ın er m ve • Jaıısının ususı mu ıa rı ı ı ır yor: h.ıç degı se ır sene onun a a ı mış· Hizmetçiler yatmış olduklarında~, mı)·a muvaffak olmuştur. Radyo· Düşman tayyareleri Alman ~el- )'ap•·.;.. •Örü .. melerden ve zı·yafet verdı· bl tır bi t k dl • 
r~ -· • :r Vichy'de aşağıdaki te iğ ncşrcdıl· ·3 d h tl k Ch b kapı çalııııııctı zzn ~n ın ınıp k il nmamak lüzumuna bina- tc.praklnrı üzerine akın yapma-~ tne hududunda Fübrer ile miştır· 9 tı a arp pa ar en am er- kapıyı açtım. Karşıındıı Fransa El· yu u 8 ı· 1 d 
!'ilk d uk b 1 .. Bertin, 10 (A.A.) - Turkiye Bü- . lııın, yine işi önlemek iı;ln uğı·rışnıış, l . . . , İtalya F.lçısini ""örünce en, henüz başkaca ma umat mev- mış Hr ır. ı~,--

0 
arasın a v u 

11 
an mu- yük Elrisi ve llnyan Gerede bugfln I3 '<ek"l vi · v Hariclye Na f k ı 1!f fC k I "sı \Crını • • w ld' İngiliz tayyarelerinin Münihe ~tlardı:.n anlaııldıiı veçhile, ~ al. '1 m~a n~ : Vl h , .ı. 1-

8 at ıu 6 er Fmuva a ıı ~b~um_ış· tınyr~tinıin rlcreccsini anlarsınız. cut degi ır. d"' T . 
otlekiz Mih d 1 ti ·1 • Büyük Elçi Voıı Papen oerefinc Bi.ı- zır\ .a~~ •. l ~· s~k a t" c y Y\' ı;~. tır. Norveç ve r:.~,~~ mııö u /ıeuıı- JKatlmerininln direktörü, kat'i ka- Diğer taraftan, un almısc yapuiLları hücum çok ıiddetli lıitı:,,,. ver e.v e uı. e. lf· yük Elçilikte bir öğle yemeği ver· nLıı~ ı1r. l\Iarıs t!

1 
ı Gı:ıı.me1 ı ~n.:ısın_ a den sonra B~1ş1;c bı ı kteıı be~ ı e~cdıcl rarıııı böyle süratle nasıl vermiş ol- nehri ağzına yapılmış olan A man oldu 

:;,"' Yapmayı taımım etmııtır. mişlerdir. _ava -'ı ··ı_akreşa Blior0uıkg :;,1 
gi oDru~m8uş- yerıni Churchı e .

1 
ıra mı~. i ır fm~ 1 - dufuııu General Metnksa~dan so"- hava akını esnasıncia, bir harp Londra, 1 O (A.A.) _ lngiliz 

"""d•llnca mıntakasının lspanyol Davette Hariciye Neznretı Katibi tur. "u a ·atta Y ... ç e rı- det daha Başveki muavin sı atı ı.'. nıu tur. General ,u cevabı vcrmı,. · · h f'f h arlar husule Ht.va kuvvetlerinin cumartesi e· 
,... lıaQ al b Umumisi Welzsaeckeı•, Siyaı;i l\lus- non da hazır bulunmuştur. kııbinetle bulunduktan sonra, sılıhı t" .ş gemısınde a_ı das w d . M" 'h k v h" g 
dtk.i tarafından İfr ve ura- teşar Woermann, eski Ankara Bü · · sebeplerle istifa etmiştir. ır.ital ta d"kkatle okudum gelmiştir. Doguya oı;:ru seyrr. en l ccsı unı e arşı yaptıgı ucum 
t beYnelmile! idareye nihayet yük Elçisı Nadolnl, Elçı Jonke ve 1 Hu!u"i hava tında en büyiik ze,·ki :.ı yan no rksını \.. 

1 1 
. 1900 ıon hacminde bir ticaıet 90 dakika sürmüı ve lrıgiliz hava trild::ı:.: lnı:riliz mümeaaı1ine res· G bb B d 0 apanyol Hariciye · Lo d • d \'e bunu yapa en de ı unan ı ar ıı:ın 

12 
OOO 

1 
k d' ku ti . . • d' k d b' ~ ""' •. ro a, ariciye nıil ünıııın an hafta tatıllerındek bn ı ": cı.7arınt n- ya hür. yahut ta esir ynşnmamn vapuru batmış, . tonw u ı- vkvc crının.hşım .'kyle • h~. ar 

1 
ır ~ bildirilmesi ve İspanya Har- Schwocrbel, İktısat Neuırt!tınc.Jcn Nazırı fngiliz Elçislle kı golleri! gıre.re a ı ao,; a~a tı: ıbahsolduf,runu etrnfile düşür.· ğer bir gemi de hasara ugramış- no taya tcvcı ettı crı ucuma-

' 1'b:n.-uun nqibani Kanarya Schulze ile Elçillk erkilnı ve refika- Jlıçbiı' zaman yanından şe~sı>·esını :~f,::u~nkit buldum. Hiçbir tereddü- tır. Bir gü:-ı evvel İngilterenin Eg- rın en ~iddetlı~ olmuştur. Baviye-Ld~•rındaki müstahkem mevki- !arı hazır bulunmuşlardır. tekrar görüştü ayırmaması, bunu, kcndlsinın tıın. d • ahal oktu. h emisi bir Alman tayya· ranın geniş demiryollannın birleş-~, •- f . 1 1 salı halıne sokmuştur. e m y ret arp g .. d·- b' ·w· k b' 1 h 1· • 1 t)} --:'fYare ile ziyaret ve te taş ngi terenin Ankara Elçiliği lllndrıd, ıo (A.A.) _ İngiltere . ,. _ • resini düşürn.uş ıger ır tayyar~- tıgı mer ·ez ır a ev a ını a mıı· 
h ~İkten sonra Cebelütt.nk Bo- Müsteşarı Büyük Elcısi Sir Snmuel IIoaı-ı• bu· Chamberlaın ın son gunlerı T tblig" Jer ye de is:ıbet vaki olmuştur. E.gret tır. Dcmiryolları tahrip edilmiş, ~ ıa.ın AfrikA aevahilini ve bu Ankara, 10 (A.A.) _ Haber aldı· gün Hariciye ~ıızırı Sonerı bir ke· Lonrlrn, 10 (A .A.) - Cunın ııkşıı- mürettebatından birkaç kişi taar- lokomotif hangarlarına isabetler lb~~.a !ancayı ziyareti ve bcynel- ğımıza göre fııgillerenin Ankara re daha ziyaret etmiştır. ını Buyan Chamberlain zevcıııin çok . (1 •:ci .'•hlifed•n dev~;l . ruz esnasında ölmü~tür. o:muş, ıevı:i garları yakılmıştır. t•1--eı ıdarenin ref'inden sonra t- 1 ·~ı •. t 1 hasta olduğunu bılı!ırmıştır. Cumnr- keşıf haıe ·ctı o nıuştur. vnrı- 'k k' Al k i~ 

1 
I G IJ b t" • • 

.. 1 Büyük Elç lıg nlüs eşarı J. Morgan, Suner, Alman ve talyun Buyuk lesi gunü hastanın sıhhi vn:ı:ıyctinde !erimiz Vuvos nehrine knılar ; _ Atlantı te ı man O'"san .a. ıan ar a a a ı gerı mı ~•n tahtelbahirlerinin Tanca li- El<;iliğe terfi etmiştir. Elçilcrıııi de kabul eLnılştir. biı dti•ışıklık olmaılıftı haber verıl · fcrliyerc·k bir topu susturınuş•nr- ıemısı aldılar? 
<::~"._da serbestçe bannmalan '!.e Morgan, yine Tiirkiycıle miistcş:tr- Bu gorüşmelerin mahiyeti maliım mış•ir Chanıbeı lam. Hnınp hırn ve bnzı sıliıh ı!:,rtınam ctıııişlerdir. Lomlra, 1 O ( A.A.) _ Lon- Roma, lll (A.A.) - f talynn tcbli-
"e hıttarık müstahkem mevku- Jık vazifesine devam edeeckth·. 1 değıldir. kont uğunda Odiknm dvnnnda HC('k Merkezi Akd

1
e

11
niz

1
de bom1_bard1 ızı· draya gelen matbuat telgraflarına ğlnie btldl:-ildiğinc göre, bir kaç ~U) ~e liınnnına ka111 harekette f'ıeld Ilouse'daki evınde dun akşam man tayyare ı o arımız ngı .. 'k . • g(ın evvel lngllizler t:ırafındnn zap-

w Utırnak Üzere burasını Üssülha- sükunetle ölmüştür. dcnız kuv\•etlerlne hücum etmiş- gore Amcrı an gazetelerı, tıcaret tedilmiş olan Gallıtbat, takviye edilen ~~-e Ya_upmalan İ§birliğini tabak- TASVl.RI. EFKA.,. R su··tunlorında Son haftalar ıçınde bu evin cıvnrı· !er ve büyük çapta bombalar a· gemi, khnfilele,rine karşı muvakffa. it.ılyan kuvvetlerinin bir muknbil 
• ·u"• e.llutnek idn birer adım teş· _,. na muteaddıt Alman bombnlan diiş· tarak blr hnrp gemlsıne ve bir kıyet i ücum ar yapıldığı hak ·ın· lıficumu netlce lndt tekrar geri alın-
" tdıyor. 

7 

•• mü~tür. tayyare ~emısine i abct kaydet- da Alman membalarından veri· ;;.;m;...ı_,_şt_ır_. ___________ _ ı . bir kaç gune kadar • • • Husu,. taharri memurları ve Teli· mişlerdlr. len haberleri tcbaüz ettiriyorlar. ~lfıanya bu hazırlıklar tamam· b mi polisler aılc efradı mustesna -Ol· lngiliz gazeteleri de yeni bir ~la İngiltereye ka11ı açık o- Fıransa u ..,_arbı· mak üzere hıçbir ziyaıetçiyi e\•e yak- Emir AbduUah Mısır- Alman korsan gemisinin Atlan-
~d· tnubaııamada bulunduğu Tl l:ıştırmıyorlardı. Son günlerde kral daki müdafaa ter- tikte müteaddit tecavüzlerde bu- Dünkü bulmacanın bal "•-· 'rdc Balkanlarda .,imdiki Yu- ve kraliçe B. ve Ilnyan Chaınber- l 

1 ~•at :r laın'ı ı.ıyaret ederek bir saat kadıır tibabnı teftiş etti unduğunu yaz.ıyor ar. L file 
el, d h~ ııibi ibr.rya yarımadasın- b yanlarında kalmışlardı . Eııdışc. in. Daily T elcgraph gazetesinin 1 lüç 

BUL ACA 
şekllı 

~tuh ı Portekizin İngilizlere bir neden kay ettı• .~ rızar ,.e iimıt gunlerınde Bayan }{ahire, 10 (A.A.) -: Erdiin Emi- denizcilik muhabiri diyor ki: Meriç 
ettd· •reke lCJkil edecezindcn r Chanıberlaın zevcinın cloşeğındcn ri Abdullnh l\Iı"ırdnkı ikametinin Bahsi geçen gemiyi aramak i- O lan ~ lfe ey]cdiğinde.11 daha evvel hıç ayrılmamıştır. btı)~k bir kısmını İngiliz ?"üdnfıın in imkan dahilinde olan tedbir- N nzik :ıtiy~\lıile her sureli• anlatmayı tertıbatını ziyarete hasretmışUr. E- iç • h . I d Ati 'k A kıl 
o.q ., •• - ta d ~ 1 k' 1- .

1 

erın cpsı a ınmışsa a anlı •ta ] .. ·· 1 ... 1 d mir cuma gunu or oguc a ı ngı- · . . . • I k .. .. T nrnk 
)Ot ı:-· nıuvafık bu muı göı·unu- Yazan : General Ali hsan SAB s Rumen kabinesin e !iz hnva kuvvetleri lıaşkumandnııı ~.e..n_ızı~!n .. ş~~n ısınının buyuk. A rn blrı~ ilvaki daha yakınlarda İs- değişiklik Mareşal Arthur Longmore ile bir· lugu gozonunde tutuluısa hemen ı .. -------------. 
daau\ile Portekiz arasında bir Askeri hatalar - Siyasi hatalar - Tarihçe. likte İngiliz kıtnliırını teftiş etmiş muvaffı.k olunamaması da varit· Sinema-Tiyatro '1ct'"d~ııı;I '!e ademi tecavüz misakı Ilükrcş, ıo (A.A.) - Stefnni n • \'C bugün de orta doğudaki karıı tir. 
b.~ 1 ıtıııti Li.kin t b En kıwvetli kalemden en ilmi bir görüşle gazı/an jnnsıııdan: kuvvetleri başlı.-umandanı General s . 1 • ~ı. ta · spanya U· Milli tktı;:nt Nazın Georgcs Lcon Slı- Archıbald Wnwellin rcfnkatinde .. an gazete er bu korsan .g~mı-)oı-. ı • tın.in edilmİ§ bulunmu- bu tefrikayı zevkle, alaka ile, merakla okuyacaksınız. istifa ctmistir. Muınailcyhin l·erlne 

1 
· · d · u 5ının acaba Graf von Spcc upınde ~,.; •• '-12bond-'·ı· fepanvoJ Bu"'y"'- . \'eni Zcland ku,•vet erının e ış • 

~ ~ .. 1 
aa ı ua evvelce bir çok defalar laliye Na • rnk ctt.Jroi manevralarda hazır bu - bir cep kruvazörü mü, yoksa a11e.k~~ nutkunda İspanya ile zırlığında bulunmuş olan Conoicov lunmuştur. Scharnhors tipindeki ağır bir zırh· 

~~ ~~~:d:z: ba\:~~ yeni a n k e ı imiz :~ ;;.;..:};.;.'İ;;.;.n_ed;.._il_m_l..:.:ti-~-r.________ .................... ~~~:~::·i: .. :~~:~··~:~~~i·~~·;:··~i·;··;;;:··;~~i,~i ... 1 ........... ·:.. ...... , .... . 
ı...,.:ıı. ... devletin dilelden... ............................................ RDM O /" 

.. ~:-:=;,em Feyzi Bu harp ne kadar .:~,~.?.N~.~.;,~~~~~~T" KllOIN pnffMAGVI ~<!~~!__ d d b•ı• 'tıı 8.16 Haberler 19.30 Haberler R H H 
l••Yiri Efka .. r evam e e 1 ır. t' s.ao :Müzik (F.) 19.46 Müzik (T.) 

8.60 Ev kadını 20.15 Gazete 
NG.Jı 12.33 Müzik (T.)• 20.46 .Müzik (P.) ~~"•1ı {S) Kuruıtur. B•1 saale memleketin maruf siyasi şahsineileri, tecrü- 12.lio Haberler 2ı.oo Müzik <T.) l~~ŞI r < ~ 13.05 l\Iüzik (T.) 21.30 Konuşma '~ ~;!J'• =" heli askerleri, kıgm~tN muharrirleri cevap verigorlar rn.20 l\Iilzik (F.) 21.46 Müzik (F.) 

'-İ~ • 

1 1 
18.03 Müzik (caz) 22.30 Haberler u tı l)'lıJr ............ 1400 Kr. 2700 Kr. p k k d ANKETiM l merakla 18.40 Müzik (caz.) 122.45 Müzik (caz) 

~ 'l'lıtr ""•v•.. 750 > 1'50 > e Ya ID 8 19.00 Konuşma 23.80 Kapanış. 
'>bit '''"""'"• 400 > 800 > ki ' d ek • (*) (T) Alaturka, (F) Alafranga ............ ı~o • 7ottur. ta · p e ec: aıniz ••• 

Fransızca 

MEL VIN DOUGLAS • JEAN BLONDEL 
Çıldırtıcı bir komedi ... 

Görülmemiş bir kahkaha tufanı 

TİY A TROLAR:Şehir Tiyatrosu 
dram kısmı : (TA TIL) 
Komedi kısmı: (DADI) 

SiNEMALAR: 1.tarıbal 
A:::ak: Dil)·ilk dllns • Komedi. 
Alemdcır: Arizona kahramanları. 
Çcmberlitaş: Şimal k:ınnnu • Ka-

dın ihmal edilince . 
Marmara: Gen~ler seı..lşiyor. 

Kara güneş. 
1\filli: I,ekell kndın - Arlzona 

kahramnnları. 

HfMl: Ali baba-İstanbul sok:ıklari 
Beyofltt cilteti: 
Asri: Samimt ıınlaşma • Melek. 
/pek: Leyla ile Mecnun. 
Melek: Balalayka. 
Sümer: Köylerin şarkısı. 
f'cıkrim: Saadet yuvası • Monm:ır .. 

ter kızlan. 
UZ.: GönWUi kahraman. 
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Sahife: 4 TASVİRİ EFKAR 

Fosfarsol 
FOS FARS OL, kanın en ba1ati lnımı olan kırmızı yuvarlacıklan tueliyerek çoiaJtır. Tatlı ittah temin eder. Vücude devanıh 

ıençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak uabt bularanlan, uykusuzhıiu ciderir. Muannid inlabazla.rda, bar.ak tembelliiinde, Ti

fo, Grip, Zatiirrie, Sıtma ~ekahatlerinde,Bel ı•vtekliii.,.. ademi iktidarda ve kilo almakta pyanı hayret faydalar temin eder. 

F O S F A R S Ö L'üa diier bütün kuvvet ıuruplanndan iiatünlüjü DEVAMLI BtR SURETI'E KAN, KUVVET, . S$TIHA TEMiN 
ETMF.St ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal ıöıterm .. idir. 

KAN, K U V VE T, 1 Ş T 1 HA Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

Hatıra deherimdeo : ................................ 
Hatırıı defterimin sahifelerini çe- marifet yapmaktan çekinmlyeceğıni 

virlyorum. İçinde. bakalım, sizi oya- bildiğim halde, nezaket olsun diye 
hyabriecek meraklı bir macera bula- Neriman haıııma de .. im ki: 

>: ,' !, • • ', ·~ ~ .~ • . • ·" • • - ,.., a'. ....... ,., t'~"i::. (\ r. : _j ... , ,_ ···l s ,· --····,e ·· · '·,ı>':a .. ~· ·.t1 ····~R· -..~:.· •• ~J-~ ::~··'fı.'11 '1 ',;·ı,.,.,::- ~ ,.~ .... ,1,,. '•' ;, . 
·,·~. ~ .. ~_: ~·' :ıı;· -· .. • -- ';.. • ' \, 

-.... ·;·~~. - ~.-. :'~"'~ -~·~orc ·ı~1 . ·' . , 

GÜR Ş S ORUMUZDA 
GÖRÜLEN İNKİŞAFLAR 

bilecek miyim? Şimdilik sekiz sahife - Teyzeciğim, siz hiç merak et -
ı çevırdım. Fakat henüz, hoşunuza gi- meyiniz. Gece yatarken, benim kapı iki hafta evvel Beyoğlu Halk- ve Corum bölgelerinin de iııtiraki 
dcceğini sandığım bir hikayem gôzu- kilitlemek adetim değildir. Dcll degil evi salonunda Türkiye güreş bi- memnuniyet verici bir hadisedir. 
me ilışmcdi .. . On sahife kadar daha ya Nazmi, böyle blr hareket yııps•:ı. rincilikleri yapıldı ve nihayetlen- Bu suretle Federasyon reisi Tay
çevh1yorum .•. Hep, beş, altı satırın Fakat, nihayet, nihayet!. Bu gc- di. Müsabakalar bittikten sonra yarın da izah ettiği gibi güreşin 
içme sığdırdığım küçük vakalar ... ce, kapımı kllitlememcmin eczasını 1 k b d t t · 1 merkezden muhitlere doğru ya-
Muhlın bir şey yok daha... çekmiş oldum. Saat on ikide, yatı:.- e rar u mevzun a~ e. e. mış 0 

- k I 
Şimdi, yırmi, ylrnd beş sahife ka- ğıma gırmiş, uyumuştum. Fakat uy- mamız, sadece ka~ılerımıze bu yıld ığını görere sene erdenberi 

dar tahmin ettiğim bir tutam kağı- kum ~ok hafiftir benim. Kapının ıı- sporda olan terakk ı ve muvaffa- a rzu edilen en büyük gayeye u
dı, bu sefer, aralarındııki bütiin sa - fak bir tıkırtısı ile derhal uyandım. kıyetlerimizi tebarüz ettirmek i- !aşmaktayız. 
hifelcri atlıyarak birden çevirdim... Rnşımı iyice yorgandan çıkarmış, çindir. Bu mfüıabakalara 16 bölge Güreş sporund a islah edilecek 
K~çük vııkalu silsilesi hifüı. de,~m kapının oldui1'u tıırafa doğru dikk~~- den 78 güreşçi iştirak etmiştir. B u bazı ufak tefek işlerden başka 
edıyor... Yalnız, en son çevırdlgım le bakıyordum. Tokmak mı çevrılı- güreşçi adedinin üzerinde bir lah- bir şeyimiz kalmamıştır. Diğer 
aabifetedeki

1 
. bir v1da~~nın kınihayeti~e y~rdu? 1d'o,!'5Na kfapıyı1 gıcırdatanb~fız. 1 

za düşünecek olursak bizde sade- spor şubelerimizde de elde ede
paran z çıne a ı6ım, rmızı mu- gar mı)· ı. e es n madım ve ıraz . . l b l • · · ff k k 
rckkcple bir kııç satır yazmışım. daha dikkatle baktım. Hayır rüzgfır c~ m~mleket d~h~lınde yapı an i ecegımız muva a ıyd anca 

220-226X87-90 eb'adında 5QOO 
adet keçe alınacaktır. Pazarlıkla ek
siltmesi 12/11/!!40 snlı giinü san t Hi 
de Tophanede ist. Lv. Amirliği Sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 21.250 llrn, ilk temi
natı 1693 lira 75 kuruştur. Şartna
me ve nümunesi komisyonda g6rülür. 
İsteklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. (579) (10477) 

5000 metre haki ve liiciverd kur
dele alınacaktır. Müteahhit nam 
ve hesabına pazarlıkla eksiltmesi 
12/11/040 sah günü saat 14 de Top
hnncıle Lv. Amirliği Satıııalma ko -
misyonunıla yapılacaktır. Tahmin be
deli 1000 lira, ilk teminatı 75 lim -
dır. Nüınunesi komisyonda görülür. 
1sicklllerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. (581) (10479) '-- b b k şt rak edt<n bu güre• şubemizdeki çalıııma tarzını Baıwyım ne yazmışım: filan değll, dı,andan biri i tokmağı ır musa a aya 1 1 ., " 

(Öğleden evvelki bu vakayı, ayni çeviriylrdu. içimden: cEyvah, Ali kadar güreşçiye b ir Avrupa şam- taklit etmemizle kabil olacaktır. ~•• 
günün akşamı, Sundiyede, Süheylu- Nazmi, dedim, mutlaka o olacak. piyonasında ve hatta olimpiyat- Yunan atle tlerinin mesajı 3600 adet tevhit semeri iskeleti a-
larm evındc vukubulan, hayatınım Neriman hanımın ne kadar hakla larda ender tesadüf edildiğini gö- lınacaktır. Pazarlıkla eksı'ltnıesl 
~iki k k h"d ' · tak' tti 1 Atına, 10 (A.A.) - Atina ajansı • en or unç a ısesı ıp e · \•armış>. rürüz. Bu hudisc ile güreş sporu- bildiriyor: 12/11/940 salı gün~ saat 14.80 da 
Sahıt'c: 10 ). . Bir vehim buhranı geçirmiyor- nun ne kadar ileri gittiğini ve "unan atletleri birliği bütün dfin- Tophanede 1st. Lv. AmirU~ri Satınal-

Aradan uzun seneler gcçmcsıne dum. Tokmak bir daha yavaş yavaş 1 .•. b 1 ba·Jıl ı g·ı- ' k i rağmen, bu hiidiseyi hatırladım. Dıı- çevrıldi. Korkudan bitkin bir hıılc gen?. ıgı~ u spora o an g ya ntletlerlnc aşıığıdaki milracaatta ma om syonunda yapılacnkt1r. Tah-
runuz, herhalde slzln de heyecan his- gelnılştim. Kalkıp, elektriği yakmnyı nı gormuş olmaktayız. .. .. • bulunmuştur: m13i7n8 bleı· ~aeli1218k.u375 tlira, , .!Ik tenı!nkatı 

d • 1 b' k b · G kad ar b utun hı- "ı · · b ·-· Ol ı ruş ur .• ~umune"ı o-so ccegın z ır va a u... 108 ınci düşündüğtim halde, bu cesareti del eçen s~neye cO empızmın eşıgı, emp ışığı - misyonda g .. ·ütü. ı t klll .1 b 11. 
sahı!cyi buldum, tamam. kendimde bulamıyordum. r incil ikler lstanb ul ile A nkara a- nın kuynagı ve atletizmin anası olan sftntte k -?1 

t. 1s el _eı n c 
1 

Ok bl . . . . . 1 1 k b d f l 1 • 1 h k. b b' " omı~yona ge nıe crı. uy!1 lırız: Nıharet, tokmak lyıce çe,·rfülı ve rasında pay aşı ı r e n u e .. a z: 1.unan _stan a sız_ ve sc e ıyet ve- (582 ) (l0-!80) 
Suudıye - 27 ağu tos 1925. kapı açıldı. Yarabbi t Bir gölge, hiç mir b ö lgesi iki ve Çorum bolgesı r rılmemış hlr tecavuze maruz knlmı'J-
cBu geceyi hiç unutanuyacağ11n. şiıphcsiz Ali Nazını içeri giriyordu. d e bir bırincil ik almıştır. fzm ir a l- tıı· ve bu da tam OlelllJliyad senı>sfn- "'"'"' 

Vaka : Bugün, Suadlyeye, Siiheylila- Dayanamadım ve "esimin olanca dığ b irinc il ikle r i eski m ill i takım de vukubulmuştur. Altı parçadan ibaı·et başlık, pal-
nn evine, gece yatısına gittim. SU- kuvvetile bağırdım: k \ bugün kü m onitörleri İtalyanlar, Yunanlıların hUrriyete dum, kolan, göğü lük, ip yular sapı 
beylilyı -Çapa Kız Muallim mekte - - Yetişin! .. Yetişin! •• Beni kur- Np.anı vcd d Ç b .. I ı adalete ve ideallerine sadakatini u- lle beraber 2000 adet maınul tevhid 
binde arkadaşım - ovde bulabildim. tarın... u~ıye .. m~ yu~ ,ur ... . or~m 0 

- nutarak, hakkı çiğnlyerek, hakikati semeri alınacaktır. Pazarlıkla ek-
1 Sübeylanın yirmi. beş yaşlarında bir Bu çığlığımla beraber, elektrik de gesı -: urk~!e ~ırı~cılıklerı.ne. yal- tahrif ederek insanlık hürriyetınln siltmesi 14/11/940 perşemb_e günG 
ağabeysi var: Alı Nazmi. Bu çocuk- birden odayı aydınlatmıştı. Allahınıl nız hır gureşçı gondermıştı r. O ebedi ve ezeli kanunlarını ihlal ede- saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği 
tan pek ürkerim. J.'azla deli,men va Karşımdaki kimdi biliyor musunuz? d a 67 kilo birincisi M eh met A li- rek üç .;aat içinde 30 asırlık biı tn- Satınalma. Komisyonunda yapılacak-

• fazJa çapkın jesUidir. Suadiyc mu- Neriman Hanım!. d ir. Muhitinde sessiz sadasız, h o - rihi ortadan kaldırmak istediler. Fa- tır. Tahmın bedeli 102,000 lira, ilk 
hitind<: de çok. fena bir şohreti var- Ne kadaı- sevindim, nı kadar fe- casız ve rak ipsiz b ir h ald e çalı- kat Yunanistan boyun e~mcmiştlr. te~lnatı G3~0 .. li.~adır. N~mu!'csl Ko-
dır. Bır çok aıle kızlarını, anlattık- hl d 1 Ohh 1 ki t' d b "t" k ' I . · ı Olemp'ın .-ocukları nasıl vaktile ma- mısyond:. gorulur. İ stcklılerın kanu-
1 Ö ba k b. ra a ım .• şıp sı e ın e u un ra ıp erını ~ ' i k l ·ı beli' arına fr ro ştan çı armış ve ır • . .. .. I d • • raton termopil ve Salaminde yaptı- n vesı a an e ı saatte Komlsyo-
takım evli kadınlarla da münasebet- - Ne oldun kızım, dıyordu bana. guze l gureş er e n son ra maglup • . _ 1 h t 0 d 1 · na gelmeleıi. (586-10537) 

Ahı So t ·x.· d d k · I - I M h !arsa yme oy e aya m cıı e esme 
ler tesis etmişmiş. Maceralarla dolu . - : .rmayın. eyzecı~~m, e - e ere şal!lpıyon ugu a an e - ' t ld l B çocuklar 2.000 sene ~~• 
ve ayni zamanda serserlyanc bir dım. Sizı Alı Nazmı zannettını de ... met A lin in bu b üyük muvaffakı- a 

1 1 a~:1 L u ·d ·1~ 300 Sparta- ~· 
ha atı var bu ocuğun Korkudan ödüm patlıynzıh. . d .. I "k k sonra 1 e e~nı as 1 

• • 6000 adet mahruti çadıı· diregı a-
y h ç ... y 1 K d d. b k yetı sa ece gureşe o an yu se !ısının ya"adıgını ve medenıyet tçın lınacakt ı r Pazarlıkla eksiltmesi 
Neriman anım kızını pek çok se- - a · ızım, e ı, sana en a- k b T · · 'd ' •, .•. 1 i b t h b ı · · 

ver, fakat oğlu Ali Nazmiden nefret pını kilitle der durmaz mıydım? Ya a Bı. ı_ret~ nl' kınl e~erı ıkr.. . l . ölmesllni bıldıgın s a a azır u u- 12/~li940 salı g_ün~ ~.a.nt 15,:ıo dil 
eder. zavııllı kadıııcağızl Oğlunun 0 gelseydi? ırıncı ı erın ta aımıne zmır nuyor ar.• Top~ancde Lv. Amırhgı Satı~alınıl 
dordindon evlcrinı.le misaffr kaldı • Haa! Kızım, snna bir dııha lenıbilı Komısyonunda yapılacaktıı·. Nuıııu -
iım geceler, bana her de.fasında şu edeyim. derlim. Yatakta bir türlü ı- Maıı·ye VekaA letı•nden·. n~si Komisyon.da ~ör_ülür. lste~lile -
mealdeki tembihini tekrar eder, du- çim ralıat etmedi. Kalktım geldıııı. rın temlnatlar!le bellı saatte Konıis-
rur: N'uzmlnin odasında hali ı~ık yanı - yona gelınelerı. (588-10539) 

- Kızım, yattıktan sonra, sakın yor. HaUnden, tavnndan ondan bu- Gümüc y üz kuruclukların tedavül- 40 
adil kapısını kilitlemcmczllk etme. gün pek şüphelendim. Kapını bu gc- T T :1000 adet kömür el utüsü alına -
Bu oğlana itimadım yoktur. Olur a, ce mıJtlaka kiUUe...... den kaldırllm&SI hakkında ilin ı·ııktır. Pazaılıkla eksllbnesi 15/11/ 

ı aklına esiverir, r.eee odana girer .. • .. Korktum, tok korktum.. Fakat 940 cuma günü saat 14.30 da Top· 
Allah muhafaza etsin.. zararı yok ... Sonunda Neıiman ha - GümQş yüz kuruşlukların yerine gümüş bir liralıklar darp ve plyıı- hanede Lv. Amirliği Satımı.ima Ko-

Ben ise, Ali Nazmlnin, böyle bir nım cıktı! Ya Ali Nazmi r;ıksnydı?.> saya kafi miktarda çıkanlmış olduğundan gümüş yüz kuru~luklarm 81 misyonunda yapılacaktır. istcktile -
ikincıkiınun 1041 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması hrarlaştırıl- rin gctfrcccklerl nümunelerden bcğe

GÜÇLÜKLERLE NASIL 
MÜCADELE EDİLİR ? 

Yazan: Her bert N. CASSON 
-------------------------------------1 ç inde k. ile r .!.. 

Ro~tına korkmayınız, korkan ilerli1 cmcz. 
Zorluklar niçin kıymetlidir? 
Zorluğa karşı silah: Öğrenmek. 
Kararını vaktinde ver, gecikirsen kaybederı;in. 

Her şere rağmen sebat et. 
Zorluğu nasıl y<'nmcliyiz? 
Bankadan ne zaman borç almalıyız? 
İşini yeniliğe uydur. 

124 Sahife. Fiyab SO Kuruştur. 

Neşreden: İstanbul, lnkıl.a:o k itabevi 

Tepha e Sahpazarı Deniz Yol
lama ina ındaki Satına ma 
m isyonu dan : 

'Aliktan 
Tan 

16 
6 

'15G 
386 

Cinsi 

Kuru fasulye 
Sade yaf; 
Arpa ve~ a yulaf 
Saman 

604 Kuru ot 
4 H ııyvan tuzu 

Ko-

Kıtaatın ihtiyac} için Poyralıya teslim eartlle yukarıda miktarlan 
fagılı erzak ve yem pnzarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin 13/11/940 
g6nü saat 10 da teminatı katiyelerile birlikte Salıpazarında Deniz Yol
lama binasındaki Satınalma Komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

(10500) 

mışbr. niler<'k alınacağından taliplerin nü -
Giımüş yüz kuruşluklar 1 Şuhat 1!141 tarihinden itibaren artık teda- mu1te ve teminatlarilc belli saatte 

v61 etmiyecek ve ancak yalnız Mal sandıklarilc Cümhuıiyet Merkez Komisyona gelmeleri. (690-10580) 
Bankası şubelerince knbul edileblh:cektiı·. Elinde gümüş yüz kuruşluk ıı:ıı:ıı: 

bulunanlarm bunları l.\lal sandıklarile Cümburiyet Merkez Bankası eu- 6000 kilo talk alınacaktır. Pazar-
belerıne tebılll ettırmeleı; iliın olunur. (7025 - 10216) !ıkla eksiltmesi 15/11/ll lO cunıa gü

nü saııt 15 de Tophanede J.v. Amir
liği Satııııılma Komisyonunda yapı -
lıı.enktır. Türk Kodeksinde yıı.zılı ev
sııt't.a alınacağından isteklilerin te -

stanbul Belediyesi ilanları 
mlnatlaı;lc belli saatte Komisyona 

Şebzadebaeında Kırkçeşme mahallesinin Eslilt' aokıığında 2 nci ada- gelmeleri. (591) (10581) 
da 26,79 metre murabbaı sahalı arsa satılmak üzere temdlden açık aı·~ 

tırnıaya konulmuştur. Tahmin bedeli 214 lira 32 kuruş ve ılk teminatı 

16 fıra 7 kuı uştur. Şartname Zabıt ve Muamelat l\lüdürlüğü kaleınlnde 
görülecektir İhale 21/11/940 perşembe günü !'aat 14 de Daimi Encü
mende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarilc 
ıhale günü muayren saatte Daimi Encnmende bulunmaları. (10G92) 

Tekirdağ Vakıflar idaresinden: 
BehCl' 
kcııtcıl 

_!_(t<YUŞ 

.ltııwkl~at 
teıııuıat 

I,i. Kr. 

.lf ıılıc11nm c:n 
bedeli 
IA. Kr. K ı•,ıtrrl ı\'11. Sr.ri 

20 408 22 6443 20 27216 B. 

St!nl!si 

940 
940 20 419 00 6583 GO 27!H8 2 B. 

ı - Sarayda mülhak Ayııspnşa oı manlarıııda yukanda evsafı ·:ia· 

zılı şekilde kapalı zarf usulile al'ttıı maya konulmuştur. 
2 - Arttll'nıa 28/11/~40 perşembe günü saat 18 de 'J'r.klrdağ Vıı

kıflar İdaresinde yapılacaktır. 
3 - Aıttırmaya girecek mfişteriler · 2490 sa)'llı kammda yazılı ve

sikaları ibraza mecburdur. 
4 - Daha fazla maliıınııt almak istlyenler İdarcımize müracaat ede· 

bilir. (10702) 

Başvekalet Devlet Meteoroloji 
işleri Um um Müdürlüğünden : 

Başvekiilet Devlet Meteoroloji İşleri Umum MüdOl'lüğti teşkilatı için 
yapılacağı önce ilan edilmiş olan memur miıs11baka ınıtihanına nıiiracaat 

kaydının kapanmııı olduğu ilan olunur. (7509--10G24) 

••• 
160 ton s:ıınan alınacaktır. Pazar

lıkla e\{siltmesl 12/ 11/940 sııl! günü 
saat 15.45 de Tophanede Lv. Amirli
ği Satınalma Komisyonunda yapıla. 
cııktıı·. Ş:ırtnameı<i Komisyonda gö
rülür. İsteklilerin belli snntte Komis-
yona gdmeleı·i. (fü'2) (10582) 

"' '"'~ 
9500 adet kıl yem torbası alına • 

caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 15/11/ 
!l4.0 cunıı~ güııii sant 14 ıle 'roplıane
<le Lv. Amirliği Salın:ılınıı Konıis -
yonıınılu )•apılııcaktır. Nümuncsi Ko
misyonda görülür. İsteklilerin belli 
saatte Komisyona gelmeleri. 

(5~3) (10583) 
lf.411-

175 adet altlı ve iistlü rlcınir kaT
yolıı alınacaktır. Pazarlıklıı eksilt -
mr.si 13/11/940 çarşamba günü saat 
14 de Tophanede Lv. Amirliği Sa -
tınalma Komisyonunda yııpılacnktır. 
Taliplerin ~tireceklcri nümunclerdcn 
beğenilmek !>Uretilc alıııacağındıın 
isteklilcl'İn nümune ve teıninatıarlle 
belli saatte Komisyona gelmeleri. 

(595-10034) ,,.,,.. 
46 ton pililvlık pirinç ?'ıııacaktır. 

Pazarlıl<Ia eksiltmesi 1fi/11/!l40 cu -
ma günii saat 15.30 da Tophanede 
Lv. Aınirlıği Satınalına Komisyo -

Devlet De nizyolla11"1 işletme 
umum müdüı-lüğü ilanları •• 

11 l~inci teşrinden 18 fkinciteşrine kadar muh· 
........ ~.' ... rıt"" ,- • .. • • • -- •• 

- .... o# 

telıf hatlara ·kalkacak vapurlarm isimleri, kal
kış gün ve saatleri ve ka!kacak~arı rıhtımlar 
Karadeniz hattına - Salı 12 de (Aksu), perşembe 12 de ( An· 

kaı·ıı) vo pazar 16 da (Erzurum). GıılııUl 
rıhtımından. 

Bartın hnttınn - Salı 18 de (Katleş), cumartesi 18 de ( }.O· 

tal~·a). Sirkeci rıhtımından. 
İzmit hattına - Sulı, perşembe ve pazar 9.30 dn (Uğur)· 

Tophane rıhtıırtmdıııı. 
Mudanya hattına - Pa7.artesi, salı 0.60 de, çarşamba, perŞ<'nı· 

be, cuma 16 da ()larııkaz). Cumartesi 14 

de (Trak) ve pazar 9.50 de (Marakaz). 
Galata nhtımından. 

Bandırma hattına - Pazartesi, tarfamba ve cuma S.15 de 
(Trak). Galata ı ıhtınundan. Ayrıca çar· 
şamba ve cumartesi 20 de (Saadet). 'fol"' 
hane rıhtımından. 

Karabiga hattına - Salı ve cuma 19 da (Seyyar) . Tophane rıb· 
tımından. 

- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımınd1111 

- Çıırşambn 15 de (Bursıı.), cumartesi 16 dr 
lmroz hattına 
Ayvalık hattıııa 

(.Mersin). Sirkeci rıhtımından. 
fzıııir eüıat hattıııa - Pıızar 11 de dznıir), Galata rıhtunındııll· 
ı btt· 
znıir ilave postası -- Per~eınbc 13 (Tırhtm). Galata rı 

nıından. 

Mer sin - lskenderun y olu 'ilep postası 
(VATAN') vaı,uru 11 ikiııciteşrin ~O pazartesi günü sııııt 18 

de Sirkeciden şilep postası olarak Metsin - İskenderun yoluna ]cııl· 
kacoktır. Gidiş ve dönüşte yükü olnn iskelelere uğrıyncnktır. 

NOT : Vapur st1fcrlerl hııkkında her tilrlü malOnıat aşağıdll 
telefon numaralan yazılı Acentelerimizden öğrenilebilir. 
Galnla baş arenteliği - Gıılnta ı·ıhtımı, Limanlar Umum 

?ı!üdiirlüğü binası altın<la. 42362 

Galata şube acenteliği - G:•lata rıhtııuı, Mıntaka Liman 
Reisliği bhıı ı altındıı. 4013S 

Sirkeci ~ube acenteliği - Sirkeci, Yolau salonu. 2214o • 
(10G94) 

fzmir hattı salı aralık postası 
12 lkinc·itcşrin !IJO salı güııüııılen ltıbarcn İzmir hattı salı ıırıı· 

lık po~tn'ı ynpılnııyacaktır. 

nunda ya1>1lacaktır. Tahmin bedeli 
16.300 llı-a , ilk teıninııtı 1147 lira 50 
kuruştur. Nümunesi Komisyonda go
rfilür. İstcldilcrin kıınun~ veslkala -
rflc Koınısyona gelmeleri. 

(596-10635) 

· ~· 
Yerilen fıyntı pahalı goı men 

20.000 kilo kadal' çckircleksız üzüın 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
12/11 /940 salı günü saat 13.30 da 
Toııhnncde Lv. Anılt'liğ'i Satınıılııın 
Komisyonunda ~·npılacaktır. istekli -
!erin getin•cekleri 11 ila 15 No. lu 
çekirdeksiz üzüm niimunelerilc ve 
temlnatlarile belli saatte Komisyona 
gelmeleri. (597-10687) 

• •• 
4X20Xl8 Çam tahtası 
4X22X18 Ç11.m tahtası 
4X25Xl8 Çam tahtası 
4X8,6X25 Uta. 

Yukarıda yıızılı kerestelerin pa
zıırlıkla eksiltmesi 18/ 11/940 pazar
tesi güııii saat 14 de Tophııııede İst. 
I.v. Amirlif,ri ~atmalma Komlcıyonun
da yııpılncaktu. Tahıııin bed('li 
21,0:!6 lirn, ilk teminatı lfi76 lira 
87 kuı u~tur. İsteklilerin belli saatle 
J(oıııisyona gelmeleri. 

(698-10688) . ... 
Atlet 

25 Riıyuk bakır kazan maaknpak 
25 Kücük bakır kazan rnaaknpok 
2fi Rüyfık kapaklı helvahane. 
25 Kfiçflk kapaklı helvahane. 

Yukanılu yazılı dört kalem bakır! 
kazan ve helvahane pa:ı:arlıkla satın 
alınacaktır. İhalesi 13/11 /940 çar -
şaıııha gfınü saat 15 de Tophıınerle 
Lv. Amirliği Satmalnıa Komisyonun
da yapılacnktır. Hepsinin tahmin be
deli li 100 lira, ilk teminatı 457 lira 
50 kuruştur. Nümunelel'i Komisycın
da görillür. t~teklilerin belli saatte 
Komlsyunn gelmelorl. 

(!i94-10689) 

(1069(1) 

Hitler ile 
iki sene 

. 'l • B ı · S f • . (SIR Ingı terenın e r ın e ırı 

NEVILE HENDERSON) !~ 
rafından yazılan bu rrıü~ 1{ 
kitap REFi CEVAT ULU~·rııe 
tarafından türk çeye tercu E· 
edilmiştir. Fiyatı 75 kuruş~SpE 
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Ö eıı 9- 11- 940 da muamele g r 
paralar 

1 Sterlin 5. 'l? 
JOO Dolıır 132• '!ı 
ıoo ltv. Fr. ~9. ~5 
JO'l Drahmi O. ı 5 
100 Leva 1. • 
100 Peçeta J3. 8~§ 
100 Peng3 26 • .f~2 
lcı:J Ley ~· f, 7 
100 Dlnu ,.-1•• 011 
100 Yen ., 
100 lne9 kr. SO. 98 
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sua Romam 

su su 
ğırdım. Onunla knfndardık. 

- Seninle, dedim, bir Duette hazırlıyalım, pek 
komünist kokmasın. Yani milliyetperver olan bur
juva a~kerlerinl tahrik etn1c.ctln. Fakat diğerleri de 
bu temsilden bizim propaganda ynptığımızı anla
sınlar. Ertesi gün, derhal iıir iki tanesi elbet bi
z.imle nlilkadar olurlar, belki de bu yoldan işin 
içine sokulabiliriz. 

Fakat hadise hiç tc tahmin ettiğim gibi olma· 
dı, hizim sol kanaatlere ınfitevcccih ııarkılarımıı, 

hiçbir aksOlfımcl uyandırmadı. Üstelik te toplantı 
yeri alkışlardan inledi. 

Retadly• 24 o0 
Kalın B•tlblrllk ıo~ ~ 
Külç• albn wraaıı ~__...., 

YERiN KULA~I VAR 
el 

- Kepaze olacağız Juliette, diyordu. 

Ben ise: 

- Biraz kendime geleyim, işleri yoluna koya
ı·ız, diye onları tes<>lli ediyordum. 

Böylece Gç gün geçti .. 

Dördüncü gün ll&hahlcyin 
kendimi çok zinde buld,.um. 

uyandığım zaman 

Nahak yere bir insan öldürmüş olmanın azabı 
artık unutıtlnıuştu. Üç gecedir, akpmlan tem_il
ler veriyorduk. Askerler ve uıbıtler beni fevkalade 

Tefrika No. 75 

U)·andım ve karar verdim. Artık fee başlamak 
lıızımdı .•. Fakat nereden? ... 

Ordunun içinde tahrikat yapan aııkerleri isya
na sevkedcn, onları vazifelerinden U7.aklaştıran 

zihniyet maliımdu : Komünistlik... Onun için, ak
şam varyetede biraz komünist propagandası yap· 
marn ve hayranlarımla temas ederek işi takip et -
mem liizımgeliyordu. Ba yolda bir karar \•eı·dim. 

Komünist olmıyan askerlerin hattı hareketim
den memnun olmamalan ve oracıkta blr hlldlsc çı
karmalan lhbmali de vardı ... Fakat artık ne olur-

Mery fikrimi kabul etti ve dcı·lınl kendısile bir 
Ductte hazırlnmıya başladık. Bunda ben bir askeı· 
oluyordum, l\tery de sevgilim. Ben de, Mery de bu 
hıırbi manasız bulan şarkılar tel'ennüm ediyorduk. 
İnsanlar mesutturlar, fakat hal'plcr .. Reşcri ihti
rasları mütemadiyen köriikluyor... Ferd lılçbir za· 
man harp istemez, hep lıilkfınıcti ellerinde tutanlar 
insanları koyun sürüsü gibi ııteşe ı;ürüklüyorlar. 

Sonunda biraz Hitlere sövüyor ve Dııette'i bil iıi
yorduk. 

Akşam sahneye çıkarken, ben hayli mütered
dittim. Kumandanlara ve allikadarlam bu işi niçin 
yaptığımızı anlatmak kolay olabilirdi. F akat eğer 

bir hAdisc doğacak olursa bizim bir daha sahneye 
ıkmanuz mümldin ohmız ve )ine Mıı inot'da barın-

O dakikada Fransanın mağlup olacağı hııkkın

daki kanaat içimde kuvvet buldu. Fransız askeri 
cephede bile, haı·bin aleyhindeydi ve böyle btr yerde 
hıırıı aleyhtarı, komünist temayüllü şarkıları avuç
ları patlayıncıya kadar alkışlıyordu. 

Mery sahneye çıkarken benden ce5urdu. Bes
belli Fransız olduğu için kendi askerlerinin ahvali 
ruhlyelerini biliyordu. 

Sahnede tereddütten gırtlağım kurumuştu. Bu
na rağmen şarkının sonlal'llın doğru nakarata ftS

k<>rler de iştlı ak ediyorlardı. 
Gece saat on bire doğru sahneden salona gir

dik. Diğeı· arkııdaşlar nuınaral11.rını yapıyoıfordı. 

Biitein başlar bize döndü. Mery ile beraber ıırka t:ı
rafta bir ken:ırl\ sıkıştık. Takdir gördüğümüzü, on
ların temnyüllcrln i okşadığımızı, biıe laf atmala
rından anlıyorduk. 

- Bunların kışla fil lln dinledikleri yok !.. . 
- Bravo .•• Bunlar dıı bizden. 
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