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CUMARTEŞI - a lklnclteşrin 1940 Fiyatı s Kuru' 

Bu bayram için Kızılay 

yazı lıeycti torahı dan lıazırlanmıı rı• Taıoiri 
Efkar mücıacıeıinclc tertip ve ta~orunmuıtar. 

\. Telefon: 20520 Telgraf: is. TASViRi EFKAR J 

'' Milletlerin Yaşama Hakları Fedakiirlık, Milli Birlik 
Kahramanlık Temelleri Uzerine Dayanır/,, 

ve 

-------------············,-------------

Milli Şef in Tarihi Sözlerinden .. 
' 1 

1-1'ÜRK - SOVYET MÜNASEBETLERİ DÜNYA 1 
SiYASETİNİN İVİCA(İ.,ARI İÇİNDE BAŞLI ı 
BAŞINA BİR l\IEVCUDİYETTİR. 

2 - İNGİLTERENİN ZOR ŞARTLAR İÇİNDE KAH
RAMANCA BİR MEVCUDiYET HARBi iÇiN
DE BULUNDUGU BİR ZAMANDA ONUNLA 
OLAN İTTİFAK BAGLARIMIZIN SAGLAM
VE SARSILMAZ OLDUGUNU SÖYLEMEK 
BI~NİM İÇİN BİR BORÇTUR. 

3- YUNANİSTANDAKi VAZİYETİ l\fÜTTEFİKİ-
1\JİZ İNGİLTERt HÜKÜMETİLE MÜŞTERE 

"tı l\:EN 1'ETKİK VE MÜTALEA EIJİJORUZ. 

lierkes 
lle olacağını 

anlıyor! 

t 
F'alih Rıfkı ATAY 

~•n lktııat Nazırının kade
~ ti' plirunda her millete 
~ lllcrtebe verileceğini henüz 

Ortıa, 

~ifıa etmek, ıimdiden hür 
~ korkutmak ve kartı 
'-~ • toplamak gibi bir mah-
~ edebilir. 

"'ktt Yeni milletler hiyerarıi
h. t il ... 
"ti~ lllgı, orta ve yüksek kade-

~~~ 011lcaktır. Yüksek kademe, 
"il ~ taneyi imtiyaz ve inbisan

b~~:ndi "!inde bulunduracaktır. 
t"~ ~trnleketler kabiliyetlerine 

'd~ rn tnadtle, pazar, ııda 
ı,. tlcri İstihsali ve iskan vazi-
""- 11\j Üs • . ~l tlerine alacaklardır. Bu 
~lekctıer ne altlıkları, ne tle 

\ij.,,:l"ı malın fiyatlanna hakim 
"ll'ler 

l· ~~ • ., • 
~-~ e, askerlikte olduğu cibi 
~t l'•t standardı imkimnı da 

:"ttıllklder-. Memleketler milli 
~ d ~~tının müıait olduğu ka
~ıı tfil, kendilerine bırakılan 
~kJ! l>llyı kadar gelir s.,thibi o- 1 
\.ı11 .tdır • Bu memleketlerin İk· 
~ İat~ ~~tiklalterinden lia~ka siya
~ it illeri de olmaması lizun
~~"· ltalyan iktısat Nazınnın 
,ı,~1crt, kolaylıkla, kapitillas· • 
~~ 'efünini hatıra getirebilir. 

~ t:ı\k 

'
~'tı 0 n dokuzuncu asır r ı 1a-

f)c"""l• • b .. • • 'ıı · .. ızmı u reJımı gen 
~di llıcrnleketlerde tatbilı e
'1ı~ "<eni nizamda ~eri, ileri 
~ }'o'·tu B' 'k' k ı· b'· L' d r. ır ı ı uvvet ı u-
'lt' C\'J~t d ' ~ ' on an gonra kıt'a 
~~ ll dc"letlerin kat'i hakimi-
ıt.. . .' •hınd • .. 

4 - CÜMHURİYET ORDUSUNUN VAZİFESİNİ 
HAKKİLE BAŞARACAK EHLİYETTE BULUN
DUGUNA EMiN OLBİLİRİZ. 

5 - MiLLETLER iÇiN iSTiKBALİN HER VASI
TADAN SONRA, NİHAYET KAHRAMAN VE 
FEDAKAR OLANLARA l\IÜYESSER OLDU-
GU BİR DEVİRDE TÜRK MİLLETİ EMİN 
BİR İSTİKBALE GURURLA BAKMAKTADIR 

6 - TÜRKİYE SERBESTİ İLE ~iZAl\'11 TELİF 
EDEN MUSTESNA MEMLEKETLERDEN Bİ
RiDiR. 

·--~ ...... ..-..... um_, 

l~ttj a ınsan :lUmre veya 
.~111\ ."ardır. Bunlar tarihin 
~t111E:ı bir anında kt'nd'lerini • 

~dık~ ~lrneğc ki.fi kuvvPt bu-
f ~.. lltı için, ilelebet istiklal

~l'ıtı~ \'c istiklalin bütün müka

\ı ,~ "~ rnehrum kalmayı ka • 
\ d:ıı, ek lllevkiindedirlcr. • ls
l d~." tncdeniyetinin İtalyan 
."'ti "'"" d 

Bütün memlelretin •trı rııtda tellı orr 11ücat il''" baflandrlı a~u: milıt 
ıelımi~ nutalıla. ını irad cderlerlt.en 

~ e>l n en çok daha 
~ ·lıt, ~sının hiç ltir kıymeti 
\!~il 1 adernki tarihin f talvan 

~"li Fıt2t"cç nüfusunun bör kaç 

ıı.:>'t~h:dll': ~u memleket ki:nin 
~ hı.., sı ıçınde ise onun h~sa
. ~ ~ııl ç P.Ütarlık etmeiie mnh

~ 'li ~~~aktır. Bu suretle büyük 
~l 'd~.,,. :anı Yekunu hli'cömJeri-
''lıl ·11111 rn • ·ıı . ~, 'l"ı tsı erce aşan msan 
~ 'lh··.,~1" fedaklır!ıeı onhıısma, 
\1,. 'i~tt d:•ran mahdut iki üç ve
. ~~t'l' "lct l&lıbe bnllf'dil.oı~ 

fô • 'Bu hıt'mleketlerin or
Qıııı 

• Ufa. 8, ıütu'lt 'l de) 

Ankara, 1 (A.A.) - B. M. Meclisi içtima senesini acıyoı·um. Muhterem 
bugün snat 15 tc yaptığı toplantı ile iızayı se\•gı ve sııygı ile ııeliimlamn. 
altıncı intihap devresinin ikinci icti-1 Kurulduğu gündenberi tek 
m:ı yılına girnıiş bulunmaktadır. .. • 

Relsicünıhur ismet İnönü Meclisin kaygusu vat~n selamctı olan 
bu içtima devresini nş:ığıdaki ııutku Büyük l\lechsiınizdcn örnek 
ile açnııilardır: alarak geçirdiğimi<G miihhn 

Eilyilk Millet Meclisinin muhterem ' f d '-· d l 
izası, 1 sene zar ın a, va ı.an aş ar 

Altıncı intıhnp devresinin ikinci (Devamı 5 iııci aa1ı.i/cdo) 

Dün n eclis mÜ§tesna 

Abdülhalik 
Ren da meclis 

reisi oldu . 
Ankara, 1 (A.A. - Millet 'Mecllsl 

yine bugünkü toplantısında Reisi -
cfinıhurun nutl:unu mütc:ıkıp Refet 
Cnıutcz riyaset mcvkline gelerek 
!il ıllct Meclisi riynsct seçimi ynpıla
cağıııı l.lldlrmlştir. çok 

-- Yapılan seçim sonunda Çankırı 

gün! birini ya ..... d l\Iebusu Abdülhalik RcnJanın 304 
J reyle ve mevcııilün ittlfnkile in,tihnp 

.,. olunduğu blldlrilmcsi üzcı ine Abdul
h::ılık Rcndn, riyaset mevkiini işgal 

Anknrıı, 1 (A.A.} - Büyuk Mil- . Bu milnasebet~e lluyük Millet. l\Icc ederek demiştir k1: 
let l\Ier.lı ,,l bugün Reisıcuınhur İs- lısl müstesna gunlerl~~cn blrlnı da- Çok aziz al'kadaşlarım, llcni rci"
mct İnönünün ööyl('dii•i rçılııı nut~ ha yaşamıştır. Samıın localnrmdn liğe seçmek suretlle t'ÖStcrmck Jıit
kıle altıncı intıha , d~vrc ın n ikıod ve içtinıa ı;aloııuııcln. ayrılınış ohııı funda bulundu"unuz çok yuksck tc
ıç•i,na yılı ç:ılı.ııı·ıl ımın başlamıo ·ı yel'lerdc kalabalık bır dınleylci kut- ,eccuh: ve itimattan dulayı her bıri
tır. (Dıı.oıımı aahfje ı. ınıtım ı de) (Dhann aald/ı ı. llo(tun ı d•} ı 

ıoo :roo 

ita/ya Yunoni•tan hudadunu ~Ö•tcrır lıarita 

INGILIZ ., 

YARDIMI 
BAŞLADI 

Elen ve lngiliz 
tayyareleri 

Tiranı şiddetle 
bombaladılar 

( Elenler bütün taarruz·\ 
Zarı durdurarak nıuka· 
bil hücumlarda hulu
rıvyorlar. Elen gemileri 
düşman cenahlarını ge-

Amerikaya j 
73,000 tayyare 

ISMARLANDI 
Vıışington, l (A.A.) - İngıltere 

tarafından istenen 12000 tayyareyle 
Amerıkn Harbiye Nezareti lçin 
prognıma fliivetcn derpiş edllcn 12 
bin tanaı o dahil olduğu baldo İn -
giltcrc ve Amcl'ıka ordulan için A
merıknrn ı;lparış edilmiş olan tay
yarelerin mc:~muu 73000 e baliğ olıı
caktır. 

lngiliz , 
tayyareleri 

NAl>OLIDE 
Petrol depolarına 

hücum ettiler 
Londra, ı (A.A.) - Hava Neu

ı't*inin teHlği: 
Perşeınlfüyl cumııya bağlıyan dua 

gece, ktıcük bir İngiliz bomlınrdım:ın 
tayyaresi grupu, Napollde petrol de
polnrına \"O diğer hedeflere muvaf

Anıeriknrıın programına göre, or- fnkıyetli bir hücum yapmıştır. Tay
du \'e donanma i~·in 35000 tayyare yıırclcriınlzin hepsi lislcrinı dönmflı 
sipariş edilecektir. İııgUiz esas prog- tur. 
raını mucfüıncc ise 14000 taryarc Fenıı hnva dola)'ısile, earbt ve 
sipariş edilmiştir. merkezi Alnıanyıı üzerinde hiç bir 

Burada tnhm.in edildiğine göre, ,\- hareket yapılnıamıvtır. 

L niden topa tuttular 

merika halen Ingiltcrcye ayda 250, Dün, perşembe günü, gündüz hare-
300 tnyynrc gondcrınektcdir ve istih- katı canıuıında, sahil müdafaa scrvi
sa11n nrttınlmnsı için büyuk gayret- sine mensup tayyareler, Norveç SA-

) lcr ı;nı'fcdlldiği cihetle bu rnkam ted hili açıklarında bir ticaret gcmlsine 
- rlcen aı·tncaktır. (Dııııamı aa11fo 3, sütu11 7 de) 

Nevyork, l (A.A.) - Reuter 

Nevyork Times gazetesine Se
lanikten gelen haberlere göre Yu
nan üslerinden hareket eden lngi

liz bombardıman tayyareleri Ar· 
navutluğun merkezi olan Tiran 

(Devamı aayfa 3, ıiltun 2 de) 

TEBLIGLER-

[ 
Yunan tebliği 

Atinıı, 1 (A.A.) - 31 ilkteş
a~anıı neşredilmiş olan 6 

nuınnrnlı tebliğ: 
Eplr mıntnknsında düşmanın 

pl:rmlc \'c tankla yaptığı h:ıre
kat h(•r verdc tardedilmlştir. 
Düşmana ~nyi:ıt verdirUmlş ve 
esir alınmıştır. Dü~man kuvvct
le:ı-ilcı birlikte 1:cteciler do har
betm<'ktcydi. 

Dün gündüz ha,·a kuvveUerl
miz nlçnktan uçarak düşman cü
züt.nnılıırını bomba ve mitralyöz: 
atc:;ılne tutmuştur. Hava muha
rebeleri esnasında bir dlişman 
tayyaresi düşilrülmiiş, bir diğe
rine de isııbet vaki olmuştur. 
Bu tayyarenin gayri muntazam 
bir surette yere indiği görül -
miletür. 

Bugün gündtb muhallt bava~ 
nın devamına rağmen, tayyare
lerimiz faaliyetlerine tekrar bnı
lnmışlardır. Bir düşman keşif 
tayyııresi bir avcımız tarafın • 
dan püskürtülmü~ ve düşman 
tayyaresinin bu takip esnnsındıı. 
yıırnlandı~rı müşnhede edilmie • 
tir. 

Deniz kuvvetlerimiz: düşmıınıu 
ıııığ cenahını bir saatten fazla 
muvaffakıyetll surette bombar
dıınnn etn:ıı~tlr . 

ltalyan tebliği 
Roma, 1 ( A.A.) - 147 m& • 

mn rah 1 tıılyıın tebliği: 
Epirdc hıırekilt. muntnum su

rette inkişaf etıncktedlr. Kuv -
vctJcrimiz, K:ı.libaki yollar ilti
sak noktasına vn.rmışlnrdır. Rf
cnt h:ılindekı duşmanın bozmuş 
olduğu yollann diızt•ltılmı: i a
ı lh '\I devam etmektedir. 

l Bakışlar! 
Nutuktan ilhamlar 

Peyami SAFA 

8 u_günkü A~rup.~ harbinin aske~i. ce~hesin~e birkaç. millet \'ar. 
fakat bugunku Avrupa harbmın ıktısadı ve malı ~ephcsino 

bakarsanız, orada hemen bütün kıtaları ve bütün milletleri muha
rip \'aziyctine sokan bir · mah~er kalabalığı görürsünüz. Aıskeri 
harbin bütün dünyaya taşırdığı zaruretlerle, para ve istihsal harbi 

de lıer memlekette en gergin safhasına girdi. Bu se siz ve kanSJZ 
boğuşmanın zaferi, toprak fethi ve istila halinde görünmez; bura
da muvaffakıyetin tam ölçüsü, başka memleketlerde yapılan ,as
keri harplerin iktısadi ve mali sarsıntılarına mukavemet nisbelinde 
aranır. Eğer memleket parası itibarından çok bir şey kaybetme
mişse, eğer memleket istihsnli azalmamışsa, eğer tediye muvaze
nesi bozulmamışsa. iktısadi ve mali harbini yapan millet, kendini 
lutl;ğın ve yoksulluğun taarruzlarına karşı mükemmel korumak• 
tadır. Hele bu harbin başladığı geçen seney,e göre istihsal fazlalıii 
varsa, memleketin her parçası üstünde nisbi bir inki~af görülüyor
aa, bu, büyük zaferler serisine layık bir muvaffakıyet olur. Avru

pa harbinin dışında kalan Türkiye, dün. istıhsnl ve imar harbinin 

bilô.nçosunu Büyük Şef inin nazından dinlediği zaman, böyle bir. 
zafer gururu duymakta haksız değildi. 

Türkiyedeki sükun, emniyet ve inkişaf manzarasına bakanlar, 
ya gördüklerine, yahut Avrup:ıda bir harp olduğuna inanainnzlar. 

Muharebe ateşinin gayrimuharip milletlere vuran kavurucu 8Jcak
lığı bizim mermer irademizin sathını yalayıp geçiyor: Ne kıtlık. 
ne kendine güvensizlik, ne telaş, ne bozgun istidadı, ne de kara
kolla mahkeme arasında halledilecek tek tük ve normal iisayİf 
vak"alarından başka memlekette huzursuzluk şüphesi veren kıpır· 
damnlar var. 

Dün Milli Şefin harikul.iide nutkunda, en doğru nisbetleri ve 
en sıcak renklerile çizilen ,memleket levhası. milli ruhumuzda par• 
]ıynn cevheri bütün vuzuhile aksettiriyordu. Türkiye, harbin ba

şındanheri sahip olduğu inkişaf, emniyet ve sükun halini bundan 
sonm da devam ettirmek kararındadır; fakat bu harbin başındaki 
ilk düsturumuz, ııon düsturumuzdur: istiklalimize, menfaatlerimi

ze ve emniyet sistemimize dokunmıya kalkanlar, önlerinde bomboı 

ve dümdüz bir memleket a:ıthı değıl, mad~e ve muna halinde, 
uılmnz bir müdafaa sisteminin yekpare ve dimdık sıra dai(larını 
bulacaklardır. 



'[ 

k 
b 

t . 
r 

( 

il 

' 
( 

( 

KIZILAY 2 İkinci teşrin 

- '' 
Sarılan yaralar Kızılay 

Göaüilü haatabakıcı 
karalan 

Beyoğlu Halkevinin tertip 
ettiği konf e anslar 

f Dün Masiakta 
bir otobüs 

devrildi -
Erz • n.ncan 

Memlekette zuhur edebile

cek herhangi bir ıemavi af et, 
müstevli hastalıklar ve Mfer
berlikler ıibi ahvalde basta ve 
mecnıhların tedavisinde Kml· 
ay Cemiyetinin eıu ha.stabakı-

Beyoğlu Halkevl tarnfından bu se· Barla, 23.2.!l41 • at 14.30 :Muk!i.fatlı fkı" •tr 
ne verihıcek konferansların programı müsabaka, Gençler arasında, 27.2.041 kişi ağlr sure 
lıazırlannııştır. Konferanslar pcrşcın ı;ımt 18.30 Türk mimarisinin İstnn - yaralandı, haataba· 
he ve pazar günleri olmak üzere hnt'- bıılda mnzhariyeti, yüksek nıimnr 
tuda iki dufa verilecektir. Pcrocınbo S~Jat. <.;c~in~aş,_ 2.3.041 ~t 1J.au1 Deye kalktılar _ 

ya atıyor 
günkü konferanslar Tepebaşındaki Turk drnıu:ılcrı, lllUharrır Yek.a D '" ..• 1 d Maslak yo 
H:ılkevi lıimısrnıla, paznr günkiiler Ragıp Ör.en, 6.3.941 saat 18.30 Mitnt un °K c en sonra .. ··ode 
İstiklul caddesinde Nnr Ziya sokn - l'aşn, Prof. A. Hamdi Tanpınar, !unda Alman gazinosu onu • 
ğındaki Pnrti binasının temsil snlo· !l 3.941 snnt 14.30 Ill\ikiifatlı müsn - bir otobüs devıilerek iki kişi pgır 
rıunda verilecektir. Hazırlanan prog- baka, Gençler arnsırıda, 13.8.041 sn· 
ram şudur: at 18.30 ?ıluhnrrir Rcfık Ah _ surette yaralanmışlıırdır. . 

7.11.940 saat 18.30 İlim, harp, pro met Sevengil, 16~'Ul41 saat 14.30 3135 numaralı otobüs Taksırıı· 

Kızılay Erzincanı geni başlan yaratıyor, kuruyor ve 
dertli bülün vatandaşların yaralarını sarıyor. Her ağız
dan ayni ses yükseliyor.: "Allah Kızı/aydan razı olsun/ ,, 

cı hemtirelerine çok kıymetli 
ve şefik yardımlarını bahşet
meleri gayesile istnnbulda Kı
zılay Hastabalucı Hemşireler 

mektebi dahilde ve Ankarada 
Nümune hashıbanesinde Kızıl

ay Cemiyetince ihdas ~dilen 
gönüllü hastabakıcı kurııların- ı 
da ders tı.lmak için müracaat e
den Türk kadın vatandaşlarile 
memlekette muta"attın ecnebi 
ailelerden tahsillerinde mııvd
fak olarak djploma n1anlnrın 

miktan bir st-nedı>n <lalıa az bir 

zaman urfı dl\ 047) ndedi
ne bal1ğ olm·ı1tur. K"miyyct 
itibarile belki pek büyük bir 
yekun terıkil etmiyen bu adet 
keyfiyet it"barile ~ok şayanı 
memnuniyettir. Tecl"libeli mü
tehııssıs doktorlarımızdan na
zari dersler ve hastahanelerde 
omeli tatbil·at &Ö•cn memleket 
tin muhtelif içtimıti sınıflan.,a 

mensup bu muhterem bayan
lann hastabakıcılık sahaııındn 

elde ettikleri malümnlla lüzu

munda memlekete çok ha~,rlı 
yardımlar bc!denmeldedir. 
Ayni zamıındıı bu bayı:ml. r ik. 1 
lİsap ettikleri çok faydalı b 1-

oileri sayesin'1e mensup o'duk· i 
lnn aileleri efradına mücavir 
komşularına, tanıdıldnrınn da 

nni bir hastalık zuhurunda mÜ· 

pngnndıı, Ptof. Salih Murnt Uzdilek, Diş tubibı l~uhi Ynmık Glrgiıı, d y . .. l gıdcr• 
10.11.940 saat 14.30 Milli iman "e 20.3 941 t:ant 18.30 Sümer Türk dil- en enımahalleye suret e d bit"' 
birlik, Ev reisi Ekrem Tur. 14.U.ll40 teri araınnda mukayese, Muharrir ken Alman gazinosu yarıın 11 

. rnıı· 
sn::ıt 18.30 Mntb:ın, Derleme ınüclUrü lsnıaU Hakkı Danişmend, 23.3.941 denbire önüne çıkan J 030 ııu . 
Sclım Nüzhet G<'rçek, 17.1 UHO, naat saat 14.30 Mükafatlı mfisnbnka, I . rııak içıll 
l4.30 l\Hıkfıfatlı miisabnkn, Gençtc-r Gcr.çlcr nr:ısında, 27.3.941 saat 18.:lO rn 1 otomobıle çarpma Jıık 
ernsında, 21.11.94.0 saat 18.30 Türk· Aile ferdlcrinde ruhiyatın rolil, Dr. direksiyon kırmış. fakat yol ıs 
terin yaratıeı ılehrısı, :\tuh:ırrlr İ. Jlüst>yin Kenan ~unakan, 30.3.\)41 olduğu için lastikler kıırrnış "~ 
Hakkı U:ıltacıoğ'u, 2-1.11.!140 saat snnt 14.30 SpQr, Istanbul lıölgesiıı - .. . . Winde1'

1 

14.30 Kalıramnnlık, Mulınrrır İhsan den Eıııln Fuat Aylii, 3.4.941 aııat otobus ,bır mc-tre dcrın g crııı· 
Yazan: KANDEMiR 
--·················--······································· 

A riI GökJ).nar, 2i).l 1.910 ı;ant 18 "il 18.30 Asyndaki Türk mimnri-i, :Or. lıf'ndc~e vuvarlnnmıstır. O e 
T~nzimnt devrinde maarif• htnnbul Hclıii Hikmet B,ı km, t1.4.!l41 "ıınt •I ot b': · · l b lunan yolc

11
• 

mckl.upçu:;u Os•nnn .Er;., in, 1.12.!!4() 14.llO .Milk. rntıı nıü~a' nka, C~C!ııçler a 
0 u~ ıçınr ~ . u v surette 

ıuıat 14.!\0 Mukafulh nıi.ısnLakn,' nr:ı'f1ııJ11, !0.4.041 saat !8.3l) 'l'iirk lurdnn :"lı ve Iluhırı.~ agır 11 • 

Gençler nrac;ındn 5.12.:J40 ıınat 18.'.0 l "llki ı iı-crinclc tetkil.lcr, Kon:;cr- vnralnnmıc-lnrdır. Otobüs tartl • 
Jlnyat ve oHim, Pmf. Dr. Kiizını ls- v:ıtLnr müdurü Yuruf Ziya I> n.'•·ci, h I nlılııt fııı

5 

m:ıil Gürkan, 8.12.940 sıı.at 14.30 Ter 18.4.941 saat l 4.30 Tiyatxc:onun ı·olı.i, men arııp 0 muş. yar• 

ğınJnrı altında can vermiş olan
lara adeta gıpta ederek: c y nrab

bi.. böyle dona dona can çeki~· 
medense, keşke bizim de canımızı 
alsaydın . .. > diyordum. Ve bir an 

oldu ki, artık birşey söylemek de
fli, düşünmek bile imkiinsızdı ..• 
3anki taş kesilmiştik. l~te bosmor 1 
kesilerek, şuursuz ~ir halde ölü-ı 
mün eşiğinde bulunduğumuz o 
anda, omuzumun dürtüldüğünü 

duydum. Sonra sıcak bir avucun 
yüzümü okşadığını hissettim 
hafifçe gözlerimi açabildim. 
nümde dumanı buram buram 

ve 
ö
t Ü-

ten bir koca çorba kasesi vardı. 
Cansız dudnklanm kıpırdadı: 

-Yarabbi .•• Rüyamı görüyo

rum? •. 

Sıcal:lığını hiç unutamıyacağım 

nüşfik bir ses: 

biye, Mulınrrir Semih Mümtaz, muhurrlr Sadık Ş ndil, 17.4.!lıll ıc - lahnn!'ye knldırılmışlar~ 
12.12.940 ıı~nt JS!."0 Bizim dC'vlct te· ııt J~.30 P·ırtimiz ıı sl}•n 1 µr~"lsiplcı-i ------------
1.ıkk mizdc .. atnııılaı;;ııı mevkii, Uo- D ç nL Dr. Y uı. Ala<l • ı, .!O.t · lll T L "da 
nizli mebusu NE'r•p All Kuç• kn, !',nat 14 ~O iük-.fntlı ıııüsab:ıka, Gt:rıç oz~opara 
ıs.12. 40 ıml 1 i ,Q !\'i kfıfatlı m..ı· ı. !er nıa ııı:.la 24.4.~ıı sant 18.30 Ui- tr> ;: i k,.,zası 
b:ıka, Gnı;lcr arasında, 1'1.12 9 rn vaıı ede ıyııt ı '' i!lı tııbul, ınuhnr - .• • fıaflt' 
~-tt t8~~0 c:nsi hayatın rolu, Prof. tir tsınull Hnmı D:ı:ıişmcnt, 27.ı: !l4l Dun, Tozkoparan<Jan Şış mit 
Ur. Fa'trrettın Ke m Gokny, 221:. I' !lat 14 O Ailt> blr:tği, A'ukat Hay- ye citmekte olan 2268 rıurtl8 •• 

:ı.-ıt 14.30 A ke~·ırin knd-lycti. uğ rcttın A)l'ınr. it 1 . f" .. ~·· diJcJ:al~ıt 
•etmen Sr.m t.. iz Tan u, 2G.1 J40 ! - ~v~sı !0 

•• oru ~urcy~a.. . ettel1 

1;~a~ 1~.30 -~·~r'k relışlcri, Bn. Meh•k Av uı>a poata1arı ı· lıgı yu u~den, ~k~ı ~stıka~rıd ki 
Cdfil Sofu, 2~.12..:[!4,) sant 14.30 .l\lü- ~clrn şofor Seyfının ıdaresı 
kfıfotlı nıüsahakı-. C:cnçlcr uı ac: tı• 1 n, iı:ılntaı Ol k aybetti , arP111

11
' 

2.1.1:141 .;ant 18.~0 l!!tnnbuıd:ı Turk • . otoylı:ı 24-1 sayılı otoya~ rııı1· 
hı 5tan..,1~rl, Koı. ·a mebusu Dr. ll. ~ unnn • İtnlynıı lınrbınln z.uhnru her ijç taksi de haonra ugra 
Şevki Uluuağ, 5.1.94 l ıınat 18.30 Su ı.ıc dm" Yunaıııstan 1 udutlnrını ltn- I d B .. d de ııi•fıısç& 

· 1 p r !'lf H ık p 't ,· a 1ı•"nda" ,\vr;ınadıııı gelen cks· nr ır. u musa eme ... Eınc . ı ro . • . n < ı aı .ıı..;ı, .. • · · " f' r >"· 
9.1.941 sa:.ıt 18.:>0 Atnturk ihliHılinin re. ve po.' br, Edirrcye kadar zayiat olmamış, suçlu şo 

0 

nnlnmı, tz. .ıır ml'.usu Prof. M. E 11 • t dtj'.;i halde • radnn bulunan Yunun knlnnmıştır 
Bozl,urt. 12 l ~ ıı :ınt 14 .. '30 !\lüki'ı - ar"ı! ındc ı ,cm d Ji için İstanbııla • · 
fatlı ııııi«nbnk:ı.. Gençler nrasıı'rl,ı, clır •"'. c rler. Yun.-ın devlet ele- --
19.1.941 saat l~.ZO Çocuk, Dr. Su - miryo ları İdr.rcsin~ yapılan ınuıa- D t ntzc\ e?'İn terfi 
rev)n KRtlrl Gür 26,1.941 snrıt 14.30 c:-atl! h ıııiz cevap gelmemiştir. Bek· jmtihan?arı 

Harab. hatme .. l•n Ersincan - Hayır ... dedi, Kmlay gel-
· dit tehaS$1$ doktorun yetişeceği 

zamana kadar ilk ıııhhi mu~
vcnet işlerini yaparak b·rçok 
bayatın kurtulmasına sebep ol
malan mümkündür. 

1ııkuf:ıt musa' lrn, <;cnçlcr nm'lm- cnllt-n ccrnp b:ıyrııın crtcsınc kadar de' 
(1n 2 2 Wl snat ı.t 30 İçtimni yaniıın gc rr.cısc po:ıt.ımırı Edlrncdcn aktnı·· K t r- h diğet • . . . U .,_ l l 1 ta b 1 ap an, ....,...r çı ve r• 
ıu'·ıırir :Murat Sertoğlu, 6.2.Unlmn urrt e ..... m~onnra s n u:ı • . . . . • 1 pat~ 

Bu defa E.rzincana giderken, ba-ı midi büsbütün sönüyordu. Yavru-ı 
sılan dudak bük.müıler~ laumız birer buz parçası halinde Kurtulmuştuk! 

- Tuhafsın, demişlerdi, baş - kucaklarımıza sığınmı~lar; cüıü- Bize kulak misafiri olan alt-

ı.aat l8.30 Türk mus1ki tarihi, Avu- ı; tırme işir.: tc, tos cd:lccckth·: nl':cılerın terfı ımtıhan ~rt 'ficııret 
kat Hı.. ı;yın ~ tt"n Arel, 7 2.C).H Bulgu - Turk hududunda. Cc r, tesi günü Ortaköy Deııız ı Jell 
saat 14 30 M •kafatlı musab:ıl 1ust.Rfııpaşnya kadar gc\crı trcıı•n M k h" d b 1 ktır 50 • • • ' k .. ı u k- _,., . kt . e te ın c aş ıyaca · 1, i• 
Gençler arasında, 13.2.941 •.nnt 18~!0 m.,on aı a •• zu~ op<u}C a nrması . . . . 'rrne" 
Devletin mesut )eti, Doçent Hüs<'yin 

1 
ko . .ıy )np.hoıleceKtlr. 1 faz.in denızcı ııntıhana gı 01111• tanbaşa yıkılmış, yanmııt bir Er

nncandn ne gôreceiini, ne bula
cağını umuyormJn ki sanki) •. Ha

rabeler arasında barınan birkaç 

yüz kişi ve ••• 
- Ve) .. diye sözün arkasını 

istemiştim. 

- ... ve hastalık, bilha~sa tifo 
ve dizanteri ... Zaten ba~a tür
lü olnbilmesine de imkan ırar mı) 
ltalyada. Japonynda ve zelzele a
feti görmüş başka yerlerde de bu, 
ilk aylar, hatta yıllnr hep böyle 
olmuştur. Teşkilat kurulup plan
lar, projeler yapılıp, işler düzeni

ni buluncıy kadar bu hal mukad

derdir. 
Zelzele görmüş bir mıntakayı 

ilk defa ziyaret ettiğim için bu hu
suııta sarih bir fikrim yoktu. Bu 
sebeple bu laflnra inanır gibi ol

muştum. 

Trende de. Erzincana ineceii
mi öğrenen bazı yol dostları .or

mu~lardı: 
- Aşı yaptırdınız mı} .. 
Sonra tavsiyelerde bulunmuş

lardı: 

- Oradn ıakın su İçmeyiniz. 
yemiş yemeyiniz, kimseye sokul
mayınız, ekmeii kızartmadan ağ

~ınıza koymayınız t 

Ben de kararı veTmiştim: Er
zincana vanr varmaz. herşeyden 
evvel. hemen bir "doktor bulup 
lazım olan aşılan yaptıracaktım. 

Nitekim ilk sabah, ilk İş ola

rak bir doktor aradım. 
- Kızılay hastahanesine git •.• 

dediler. 

Gittim, deıdimi açtım, derman 

diledim. 

Fnke.t onlar 

ler: 

vchmime ~üldü
lfl 

- Hayır, dediler, Erzincanda 
hiçbir salgın yoktur. Ne tifo, ne 

de başka bir§ey ••. Rahatınıza ve 
~eyfinize bakınız. istediğiniz gibi 
yeyiniz, içiniz., geziniz. dolaşınız 

ve urada toplanmış olan on iki 
bin in~n arasındn bir tek dertli 
bulursanız lutfen bize haber ve-
riniz. ••• 

Uğradığım ilk barakada üç ço

cuklu bir rıile babası, bana ıöyle 
anlattı: 

- felaketin olanca ağırlığı ve 
korkunçluğile üstümüze çöktüğü 
gece ankaz arasmdan ıaıynlıp ta 

blriblrimizi bulduktan sonra, kar
lar üzerinde titreşe titreşe sabahı 
ettik. Ert ıı ih karları eşerek 

meydana .. ""11Z çamurlu 

toprağa serilrlı ~uk, açlık ve 
ümitsizlik ... Eve.ot ümit.sizlik, çün
kü kar durmadan yaföyor, 
le n 

' 

Nezih Türk kadın vf\tandaş
. Jı:nmızın bu f'aydaJı kurslara 

rağbet ederek ruhlnrındalf i 
şefkat ve insaniyet hislerinin 
maddi asarını bu sahada da 

östermderi me.rnl ket ıçın 

ıükranla korşılnnaeak bir hare
lret olacaktır. Bu tem,.nniyi 
tekrar etmeyi biz büyük bir va-
2ife a dediyonız. 

• •nn, 16.2.941 saat 14.30 Cemi yel ln Bu rolda nakliyata tevessül edac-ı çin mürncaat etmiştir. f(aııı klef' 
mnr.cvi kuv'ıieti, eski o~ret,pıeo>rdcn cc\,, olursa, a~·ni şekilde Avr~p:ı pos- lar birer derece terfi edece 
:-;elim .Arık, 20.2.U41 snat 18.30 1: - t:ıs:oın da gondcrilmcsi kabı! olabı- . 
, rıbuld:ı tiyatro, Prof. Kemal Emin cccktir. dır. l ---_.;.~------- ... - d te • imtihan ,.vrakhırı burs ıı kilel 
bize bakım taze kadına 

tım: 

yaklaş- ı •m~a sordum: 
- Buralı mısın~ 

kik edilecek ve neticeler \fe otl" 

tarafından tasdik edildiktef1 
5 

- Adı ne bebeğin) - E.vct ... dedi. 
- Zdzelcdc de burada mıy- ra ilfın olunacaktır. 

--- si -Kızılay ... 

- Kızılay olma:ıaydı, ne o, ne -"Buradaydım ve ninemi, ıı-

ben sağ olurduk da ondan... (lamı. oabamı, kardeşlerimi kay-

Ve içten gelen yumuşak bir bedcrck koca evimiı.den bir ben 

Oniv rsit~ paze.rte 
açı'ıyor .. , 

~ UJ1luı 
lstanbul Oniversite$1 °11

• le ,. 

d k
. . .. .. ıasıttl 

e ı pazartest gunu ıne . ıı• bıf J\ 

- Neden bu ismi koydun) dın> 

den ne dilersin, dedi; çadır mı, sesle anlattı: kaldım. 
\ battaniye mi, §ilte mi, elbise mi, - Dört ay evvel ağrılar, san- - E. şimdi ne yapıyorsun, kim 

ilaç mı, çay mı, her öğün sıcak cılnr içinde kıv•ıına kıvrana ölü- bakıyor sana? 

çılacakbr. Rektör talebeye ı!lı~· 
tuk söyliyecektir. Bütün ha:ı: ()ı:ıİ"' 
lar tamamlımmıştır. Bu sene ,e-

yemek mi? •• verdi, verdi, verdi .. , yordum. Komşular haber vermiş- 1 Birdenbire titriyen sesi, ~anki 
ler, 15hzada kapımızın onunc günlünü kaptırdığı sevgilinin a

l her 
versiteye ya21Ian talebe er 

V e, hala vc!'riyor... işte, bak, ne bı.-mbeyaz, içi yataklı bir Kızılay dını veriyordu: 
görüyorsan onundur. Bütün vu otomobili gddi. Aldılar beni Kı- - Kızılay! ------ l 
barakalar, çadırlar, bütün şu üs- F" • h yet :r.ılay hastahanesinr- götürdüler. Ve her adımda Kızılayla kar•ı· l!l ticaret e 
tümüzdeki başımızdakiler ve bü- ,.. eli ot ~ . I Bilmem kaç saat sonra derin bir la.,. knr<>ıla"'-a neçen bir günün so- Ankaraya gi j . . 
tun şu ansan arın kurıınklarındnki r- y ,.. • jeli 
son zene. hcp5i onundur. 1-fani uykudan uyanır gibi gö7lerimi nç- nunda otelime döndüğüm vakit, Anlcarada Hülciımt:tinıizle t Jİ" 

,_ tım ki; tertcmı"z bı"r yntaktnyım, yorg· un ba!lırru a uçlanm • '- · k l f'ı·ııl 1111 --ıi can ~aybı olmasaydı, köhne Erzin • v ın ıç.,c ret müza ere eri yapan ı•tİ>' 
canın yıkılışını bir bakımdan ni- Yd'vrucuğum da yanımda. Baş u- aldım da, bir zaman, öylece dal~ yn tıcaret heveti bayrarıı ~· 

b 
cıımu7daki hastabakıcı hem•ı're dım Sonra kendı' ke d"m • h · geltıl met saya ilirdik. Neden bilir mi- " · n 1 e: münnsebetile şe rimızc c;e~· 

· 1 güler yüzle sormuştu: •Nasılsı- E t b ld l k H b dölle sın? nsanın bu derece sevildiğini, ... - y, stan u an ayn ır ·en eyet ugün Anknraya "ı11J;e' 
b k d 

nız)> Hiç unutmam, gayri ihtiya- b C E · d ·· k r ıııu u n ar şefkatle iizerine titrendi- ana c anım rzmcan a ne go- tir. Pa7art('si günü te ra .a~tJ' 
v• • ri agv zımdan "U "<>"' z çıktı.· cKızılay k • b I k k'l d 1 --1·t·r ıv• 

nekinden fazladır. 

gını görmekten duyduğu sevinç aı rece ·sın, ne u aca sın san ı . > Telere devam e i ece" ı • #' 
1 f 

sağ olsun, iyiyim.> Sonra behegvi- d" } d d" O b' l ! k l b' kilde • 

b
. k k b k 1 a tari edilt'miyecek kadar bii- ıyun er... e ım. n ın et e ere er miisbet ır şe _,.,.-;, 

yoruz .. açız, ır a~ı çor a yo mıJlık bir nine kendini tutamadı: · b v b 1 ı;ll...,. ..,;;ktür. Ve bu, bı"r '"'u··n, bt'ş giin, mı agrıma asa ba1.1a, gözlerim yurttaııımın canını kurtara!" ve on- mektcdi Ya~nda bir an ıı.; 
mu anacığım?> diye ağlaşıyorla- E d k l k ' - .. d t 

d N d 1 
- vet o an a urtu muştu üç ay, be,. ay de:;·ıı, rlı"le kolay, yaşara Yil!ll\ra; c Bu da Kızılfty ol- lam hala sıcak bağrını armakta vıuılacagvı ümit olunmakU

1 1 

• 

Yeni lraralan Er%incanın planı 

ı . e en sonra, ö üme giden bir • " .. " 
yol üstünde kendimizden geçmi- amma, iş o kadarla kalmadı ki... on buçuk aydır böyle sürüp gidi- sun,, demiştim . olnn cKızılay> adındaki bu şefknt ..ı..-. - ,~t 

O k b ı·le kendı'mı'ze yor. Oradan ayrıldım . Aibr aP,ır hü- kayna;;ını tuaa yanına varıp go"'r- :r.•uratbda Cu·•oıbOt' 
şiz. Arada bir gözlerimi açıyor, sıcacı çor a ., '& 

ld
'k • 'kümet konağına doğru giderken menin verdiği scvinr gurur ve bayramı 

çocuklarının biraz daha sarılıyor, ıe ı ten sonra, hey mübarek Kı- Biti~ik barakanın kapısında, k ""' tr arşıma çıkan on iki. on Üç yaşla- huzurun cıini başka nerede bula- ~«ıır'1 

ve ötede tahta, toprak ve tnş yı- zıl~y hey açtı bagvr d 'I b k d kt k" k k d k .. . , 1 (H ·) ı"
1 

:.,e ... • ını ve ı e en- un a a ı yavrusunu o şıyarıı rın n i masum bakışlı bir genç bilirdim ki... KANDEMtR ıvıurnt ı, ususı - .,jl11dv 

E==================~=::~::~~~~~~~§§~~~~~!!~~~~~~~~~!;!;!![!~~:!~~!2~~~~~~:!~~!!.~~~~~~~!!I da Cümhıırivet bayrarrıı • ~· • -- kadar görül~emiş derı.-cede ı-4'' 
'(=============-==:=:==:::=:~=~=:;:~;;========~=~=====:;:===============~====-111111ıı. snlsiz teznhüratln kutland

1

•• 1''' 
: 1 M U N p A s A p o T u ' 1

1 
tipler Cümhuriyet idarcsi~ı:)i~' 

1 
d w b"" .. k l den 1111 :ı. şar ıgı uyu eser er ,,çı-

Kızılayın uzun hlk6yesl _ 2 - Celaleddin Ezine ===== . b ahsettiler. Dikiş yurctuııun 
Dünkü kısmın hülasası 1 ses çıkmadı. Pasaport çıkartmak ·L b h · d • mn töreni yapıld~. . /, merııı;anın herhangi ir §e rın e- Y• görebildin mi) Pasap~rtu ve- Zekeriya •ordu: ~ V 
A"ıırlka.da., Şika.gonun bir 1~- l ~~in·d· Şika.go kons

1
oloshnnesinden ki Türkler için de Türk J<onsolo- riyorlar mı) _Kim dedi? Azı•z Tur" k _.jJ)e-" 

tiıulı her milltıtin kendi ruhmıu umı ı kesınce, Nevyorka kadar au o demekti. Memo ihtiyar başını iki tarafa ~ (J' 

tc111.&il «le-ıı bfr ka.hveııl "a.rdır. &İtmiş diyorlar. l-1 I ııaliadı: Mahmut ağa: gi1t1
1 

'M. urlu flruo, Tıirk _ka.lıvcsı. ·n. i işl•-1 Vatnn hasretini çeken bu a _ epsi sustu ar. Ululuklar itcrudnde Ulo -- B v ··k· b ' d b' - Memleketi terkedelı" yı"rmı" - Bırak yahu, anlatsın, diye 
tır. B. ııranın en gu:de tıpı bonıcı damlar için yalnız zengin olmak u agır su utu ır en ıre nçı- . 1 d E c;ok olSll:ı· l' .t 
OJIUnila ungfo olan Bayburdlu k. r· d V•ld" p k b·ı lan kapının gıcırtısı ihlal etti. beş sene olduğu için pasaport al- soy en i. yyy .. sonra Memo).. r 
Mahmuttur. Konser-va. fabrikasm- n ,ı, degb' ı. asla~od~t ç~. ~~ta 1 - Yaşlı bir adam içeri girdi. Hepsi mak güçmÜ§ ... Oraya yazacaklar, - Ona başvurduk .•. Herif an- M. Nuri Çfl. 
da. &dt işlerde ÇQ.llfa.n Zckcri11a. meK e ırdmkelse ekı dı. Buyuk ser- bir ağızdan hnyl·ırdılar: çiz.eceklermiş ... Sözde Türklüğü- lnnıanıazlıktan geldi. Konsolos- IWM:Eii~=~E=rz~r!'ll~ 
11

ariJ1stfndsn fikıiı1ttgidir, veti düşün Ü· eri ·a ar. pasaport mü kaybctmi~im. haneden çıkaıken, kapıda zayJf, 1' 
alabilmeyi de dü .. ünürler.:ıi. Uzun - Jiayrola, Memo!.. K h • sar b . r b" d d V f t .~ v ~ · a veci Haso, fin~nları tez - 1~ enız 1 • ır a am uruyordu. e ..ı-ıO"" 

Bütün bu uzak §ehirler, zamandanberi memleketi terket- Memo, oğır oğır yürüdü. Yor- gfıhın üzerine bırakb: lsmı Ozcf mı., Jozef mi} öyle bir lI r . V_...,,, ti zat İ~~~~ 
hasretin sukutu hayali olmuşlar - j tikleri için, Türk konsoloshanesi gun dizleri, bu eskimiş -vücudü ar- y· · ~b·· · • d k · · t B ki n ı~e =lUe ,_,,ı..tı "'eıfY 

k k b d
. I 

1
. k - anı ta uyetını, eme ıs- oey ile.·· ana ya nştı: cSenin mütekait ve Maliye veıW-~il P .., 

dı. Bir gün memlekete zengin o - pasaport vermekte mü .. külat çı • tı çe emiyor gi iy ı. n ıyere t" ' 'b" h ı ~dur ıı~ ,. b I ıyorsun r gı ı uraya ge ip ııiden çok hem- znın Borçlar Umum :Mu cilı11 f 

larak dönebilmek ••• •Artık hu Ü - karıyordu. peykeye oturdu. Kim i ir. Amc- 1htiyar Mem6, p~sümüı vücu- .şeri, dedi, fakat iyi bir adama GlnkOk'ün birnderl Tftrı.1tıı j~, 
mide hiçbiri kapılmıyordu. Simdi Zekeriya: rika gi,bi bir yerde bile nereden ~ü~~en hiç beklenilmiyen bir ça- henziyonsun scıı; b~a gittia: ~yet?_ ~~ctkez: Bımt..~n1~sııt r:1'' 
i~l.~rindke,l alğlıynmıynl n ins~nlarınk - Geçen gün duydum, diye bulup satın aldığı yazma mendi - lakı ıle, yerinden fırladı: ben sana bu işi beceririm Elli do- Undcgt'l' m hyınpedcrıl ritıdf!l ff'O' 
~ .ı ın a ara tztırap arını ortme söylendi, bir rıfıta pasaport ver- lile alnını sildi. Sulu gözlerilc el- Ya · T"' k d vT · t k )ar h ft k ) · L:.illcti Snnnyi :Müfct~ c blıh'c.~ ht d ~ f b k d K h d k 1 1 - nı ur.,. Hc~ıbı.~ n~ ıT~nk- b'."cdr:d.a aya a maz, pasaport rettin Bnik ve 1stanbtıl Sı ~'ti' 
ı ıyacı ~ar ı. • _ mişler .•. Sonra biz, memleketin ra ınn .a ın ı. a ve e i er me- ıunıyor musun ,r ıç mmız • ur ce ın e ır.> c!ilrl ·et· · larındat1 iJıSl'":t 

ZekerıyQ, Mahmut agaya do -
0
··z çocukları... rak içindeydiler: dı.-vTz t k 1.1 

) ~ memur -"ul .,~ k gı 1 ar 1 • • • -.ıaııonun bezirgan daman ka- Ginkök'iln .dııyılnn 1stıu..., ı- 'C'' 
nere :Ai d d. b Mahmut ağanın yüzü sertleşti: - Anlat bakalım Mcmo, Nev- Zekeriyanın gözleri falta~ı gibi barmıştı: sıt.csi Kimva ı·nkültesiıı~c~Ol' <' 
b' b -~~İ e. ı •. çıd.nı ~n~o _ Ko:tsolos 84;yin i~ine karış- yorka kadar gitmişsin... nçıldı: -Verdin mi paraları) Glnkbk'ün babası Şevki Gıll ~ı 
ır ı ,..__ ~trnışsm ıyor arl ma çoc~. dedi, devletin büyüğü- Memo mınldandı: - Türk değiliz h .. ~.. V etmiştir. ...4 f'( 

Mahmut aun o b .ı.ı k c:l lb Memonun hu'"kmu·· Lı'r yıldınm - erdik... Adresimi ~ldı; "·naz-' bu-r.-ı.a eW'1
8 r;-\ .. , .. ,l ..ı-

., P 8 ıy144annı o ür o; e ette i~ini senden iyi bi- - Gittik ... Memleketten ge. n h f d ~ ,_ ,. .... uo... P " V.. pdı: lir. 1 1 gibi inmişti. Hepıi susuyorlardı. n tnya gön erecek... snnt 11.30 da ÇcmbcrUta:I - 1111cıı J!! 
e iberi oraya uğramamııttım... Mcmo, soluyarıı\.. peykeye otur Hepsi tehalükle ayağa kalktı - knğındakl_9 No. lu banCS!.~ ~,r~ 

- Hangi sarışın kı~~ evlat. <Jo- Vatandan uzun zaman uz•k Dile kolay b_u, tnm yirmi be" ıe- l ~"-h d it •- J:.

1 

""'" ~~. "" '- d b ki OA " du· ar. ana mut ağa sordu· ın nr11 ... oı,;ıP. nam..... .....~ I" 

... uz ııy ır pasaport e İyoruz.. kalını§ bu adamlar için. Türk Kon ne 1.. ' K • • • • inde 1.'\lındıl.."tıuı t9 ,. ı,.-tSf' Köşeden biri atıldı: a~losu bir_imnn sembolü idi. Tür- Mahmut ağa dayanamadı: -::- onsolt>s Beyın Yahudı bır -VeT şu çıfıtın adresini yahu, aile Jmbristanına G"fııcdnsct 
mrnırr"'"' terc~manı var; o bu iılcri becerir\ Memol l;Jli dolnr nedir ki... lnh rahmet eyle~n. 

Devamı tınr 



"~~İlol-~- ------- - ---- --------- - - -
' ~ -------. ' .... , 2 İkinciteşrin KIZILAY Sahife: 

\'eni harp sahnesi 
Şinıdiki harple bütün dünya -

fHerkes ---- ne olacağını 
Günün Mevzuu 

~Ueri uzaktan, ynkından ali.- İngiliz yardımı JAbdu··ıhalı·k Renda yenı·den yıldırım çekcmezlikleri, ittihat, disiplin, 
lcadar bulunuyorlar. Fakat en zi- vntnnperverlik mefhumlarını yık-
1a.de alakadar olan memleketler, başladı M ı• • • Jd mır bulunuyordu. Bu hasletlNini (Bqmakafrdıın deııa"') 

anlıyor! 

lılllkJarı arapça konuşan §İmali <1 tııci aahır, ... n dev.:1"'' ec IS reISI O U h b • • kaybeden her devlete mukadder dutan olmadığı için, Larp, istik-
.4.frika ve Yalunprktsr. Çünkü ıehri ile bazı Arnavut limanlarını ar J 0) D iikıbet, bir ay zarfında Fransanın filleri oJmadıC'J için ittifaklan ot. 
hu 1 h • • şiddetle bombardıman etmicler - '\"C bunun üzerine reye mOracnnt o- k ld h d L: d.. İ 1 "k N 

Yer er, arbın merker sıkleti "" Jnnmuttur. - apısını ça ı. Dünya tari in elmıyaca , unya ta ya I tı~t •-
Akdeniz havzasına intikal eyle - dir. Bir müddet sonra Yunan Reylerin tasnifi sonundB 335 er d• v • 1•Jk İ§İtilmemiş bir şeyle karJ1lnştı: zın vatandaılan için cennete dö-
ı-..~- bombardıman tayyareleri de Ti - reyle Doktor l\faz:har (Aydın), Refet ye JgJ ekti y . . ---"ıdenberi denizde, karada -.e Cıınıtez (Bursa) ve Şemsettin Gil- Harp etmemi, iki milyon askere- nec r. cnı nız:ımı anlamadt-
"-•ada bqlıca harp sahnesini rana. yüksek infilaklı bombalar at naltay (Sıvas) reis \'Ckilliklerine, sir düşüyordu! ğından şikayet olanan milletlerin 

~kil etmektedir. tıklan bu haberlerde ilave edil - 832 ı:cr reyle Hnlit Bayrak (Ağrı), d b Yıldrnm harbi, yıldırım gı·bi toprak vermek nedir, hürriyctin-
ıu mektedir. Doktor Sdm Uzel (Manisa), \'e İr- '* a r e d I k • 
n:ıwt&kil olsun, yan müstaln1 fan Perlt Alpaya (Mnrdln) in idare A\'Tupanın en kuvvetlilerinden en oma nedır, nltın p~h:ısına 

~yabana idare. altında ba- Elen kıtalarmm mukabııl umiı-liklerine, 333 er reyle de Nec- sayılan bir orduyu ortadan kaldı- çelik mamulü alıp saman pahası· 
'hücumlan mettin Sahir (Bingöl), Ziya Gevher uk tm k d" k • -

; Basra körfeziRden Cebe- :mfü {Çıınakkalc), Bekir Kaleli (Ga- Vunan rıverrni:ti. Bu :ıefer, bu muv:ıffıı- na pam sa a ne ır, apitii-
littaıık boiamıa ve Atlas Okya. Atiruı, 1 

(A.A.) - Son ha - uantep), Hamdi Selçuk (Hatay), 1 ~ kıyeı mıl-verc.leri bile aldattı. lasyonlar rejimi nedir, bütün h. 
.._una ve cenuben (Nijer) vadi- berlere göre, Yunanistan - A .. na- Vedid Uıı.gôren (Kütı:ı.hra) ve Cav.lt Ayni lıız.la lngilıerenin de elinden r.uallere cevap verem:Yecek mek-
.;.._ vutluk hududunda per embe gü- Oral .(Niğde>) nin de divan kütiphk· k f • t ki 1 d w •• h 
--=ve Nilin membalanna ve A- lcrine ~ildikleri aDlat'llm.ştır. ı mu QVeme f siliıhı alınabilirdi. Ufnk bir soluk cp çocıı arı oma tf:Uta fup e e-
ıien körfezine kadar-yııyıla:ı g~ nü vukun gelen nskeri harekat, İntihap neticelerinin anlaşılma&ını almadan sonra lngilter~ye taarru- dilcm,. Cihan haksızlık ve mii-

'-hadaki arapça konUJan nlfmıf Elen kuvvetleri için tarnamile ~a- ~c~~t~~P k~cfet Canıtcz söz nln rnkl • . " • za geçildi. Bir daha, bi.r d.aha, t.ekl savr • ~J.arı a~ alttan. b. ir ~asfi-
L_ ·ı h lk k · • yanı IT!cmnuniyet bir tarzda cere- " z d T E b d ld N d d T fi ili t """"l 1111 yon a •gere sıyası, ge- Reis vekilliklerine tekrar intihap 1 ya uz z 1 ya rnr tekror, tnanuz e ı ı. 'etıcc VE. -c:vrı ıçın e ır. as }em e • 
rt)( askeri, gerek ikt~di nokta- yan etmiştir. lt .. -ılyanlar her yerde ct.rnek surctıle muhterem :ırkndll'ıslu -, • f "'lınamadı. Herşeyi pertavsız.la lcr içinde> sınıf hiyerarşilerini ve 
d rı, ""'lnız L-rbı" du":;.un·· m-' ... e· geri püskürtiilmü~ ve bir kilomet- rın ı::rrek şahsım, ı;-erck dil-er iki ar-

1
--= ™ .. 1 b · t ·ıd .k d" ımületler o.rasındn gei ileri küçük 

,,... mı • eAn k d h kk d dikler" k E<>ren er unu evı e gecı ·mc ı- • 
d:..ı B k ı..._ 1 • re arazi ko.zanmam141tır. ıt :ışım n ın ::ı gwteT 1 y·u • Son beş senedir her lisanda çı- · b::y-1 h"I • · l • hl • · et 

.. ft•. unun birço seax:p en " sek tc,·eccüh 'l:e illm.a~ bWm için çok ' ler: ~Manş denizi olmnsaydı, yt}- .. u < cı nmıyc ve m:ı rnınıy • 
~dır. Bu yerlerm' çom• harp sah- Elenler, mukabil hücumlar yap kıy"JT .... tlıd ır Buna mustnhak olduğu- kan biıtün gazete ve mecmualar, d h L. t .1t • d t . lerini yıkarak ilerlemekteydi j• 1-.,- . · . _ • _ .. . . ınm aryı, n-..,ı ereyı e emız- · 
~i olduğundan, en :ziyade talı _ ttklnn her bölgede, çok faz.la güç- muzu ısbnta çalışmak ısc bfzım lt'ln harp soz.u geçtıkçe, bunun hır ) ıl- I d. I T I M • d • yan fktısnt Nazı"'lnın meTntin si). 
:-ı ıu-'-le '-arsıJ,. .. madnn ileri emele im- bir ..-aı.ifedir. Teşekkürlcrlmi suna - d h b . l - h . . er ı; ng1 P er anş a ua etsın- ·ı • . . . .. .. . L.! 

"
0 •ta bu yerlerin balkı manıx ıı;: x. • ..,. rım. ırım ar ı o acasını. er ~erın ler •• » dediler. sı e:;r, yırmıneı asrın bütun tEmluo 
~aktadır. Hnriçle muvasala kanını bulmuşlardır. Rfyıısct divnnrnın ooylece tC3ek - bir yıldırım sürati ve bir yıldırım . . !erini mahved\"rek, 
tollan kesildiğinden, bu halklar halyanlar, Üç nevi esaslı l:uv - külündc:ı _son:rn Meclis önü~ü2:ieki ' dehşetıle yakılıp yıkılaca~ını, ni- lnoıhere ~urşısınd~ yıldırım te' rar ":'ll! ~ f'm;>M"ya!inninia 
" ı.~. ''et kı.Uanmı .. lardır. Bu kuvvetler <'WXl:t. ~unu tcıplanmak uzere ıçtnnaa h t ld "b b l 1 taarruzunun sokmemesınin sebebi h • h k' - •. d e uiuıusus Mım ve Sudan sakin- " nihn)l't vcr!l"lştir. aye yı ırım gı ı a~ ıyan ıar- . . W• • • ce ennemt t~ a t um ve muca e-
le..: ~ • l lan §unlardır: Mu~st"k.ıl bin, yine yıldırım gibi biteceg· ıni Man~ denızı degıl, fngıltercdekr le dev"ırlcrine doaru .. • rükrye~ . ., Yegane mııı;et vasıta an o .. grup t.cplanhsı b N ı ı 
p :nuk ve diğer bı:ım maddelerin - - Bilhas"a garp veyahut sa- 'tcnider M c is riya.s tine yazdılar, dJrdular. ırlıktı. ikkim ngi iz adalarının bir ııcydir. 1nsanhrda ve m: 
~L hil bölgesinde kullanılan h:ıfıf l bd h Ankun, 1 (A.A.) - 1.ll.!l4l cıı- 939 b h d . Avrupalılar tarafından islil5o an- I d h'" d v •• • "'lCltı bulunmadı~dan, iktısadi uçi en A ü. liit Rcnda ma gür :i snnt 14 de reis vekill ı~ -ı son n arın a mıhver dev- • •. .• er e ur ogup rnusavı y"şam 
...... ta ki B 1 1

- •• • I •- b-' ...... Al" R T ha 1 1 · h il · d b c~k. o :z.amankı hukumdann dn- d" • 'd 1. • ··ıd·· '- ·· 1. ... 'U.ayalca içindedirlu. n ar. un ar, ço~ mucssır o - .... n ~- mcuusu ı ana ar nm et crı, ava erın e yaşatıp ,.8 • • . v • w 1 mı ve 1 ea ını o u·meıı; munı 

8 ma .... •..tır. çu-nku .. tankların tııkı"p (Birinci ıahU!d'n devam) rcıslı~ı altmd:ı topl:uııın C. H. P. I d·kJ . il . . t 1 kk k hılı ısy.-nlun bastırmıya ugrilştıgı k"" •. d .. ? 
U em1 "- •' • b-n·lan - •. ....,. .. k.. · e ı · erı eme e:ını nııa ·u el - un mu ur. , rn eueuerm lllli uze- nizç nyrı ayrı ıeükrnn \'O mimıntlr- rr.usta ıı gnıpu umumı hryt''tı, grupl . . . . sırad vu1'ul:ıulabilmişti. • • 

t'irıde tesir yapmak için de büyük etmek mecburiyetinde kaldıkları rim1 arzPderlm. ıdıııc hcycti üzslrkbrına Konya mc- tırebılmek ıçın dolud.ızgın harbe Fertlere ve m•llellerc hır hnk-
LQ. f 1. d lng"l H yol dardı ve atazinin vnz.iycti bun Alıdfilhalık Renda, reis vckillıklc- busu Ali Rıuı. Türe\, J.1 •la. melıusu1 dogvrn urı:ırlarkr·n zihinler sene- Bu yerinde saymayı örtmek i- ı~r inhisnrı teve-'<kiifünü kabul et-aa ıyet var ır. ı tere ar- il "d • · 1 · · k" 1 · n- ti K··· Rl b J' d • " " biy l~nn geni• harck~ta neçme.·ı·ne ı· c ı !lre amır erımn ~c ı.t nlcrtn•n u n ı ı .... ~, ve ~ zo m( nsu un .• . . b k h 1 d f 1. - • • _'l! 

.., "Y - ., ~ " ı 1 1 b t t çın, aş ·a cep e er c aa ıyet gos t;nn .. '-. vnfnız lruvvetm zephye ... -e Nazın Eden; Mmr, Filistin '- f • • l intihıtbı )ap,Jucağını t.cbllğ eylemiş Sirmcııi seçmiştir. ere suren u nesrı)'a ın esırıne ... ts 

~Maverayı &dün memleketleri- pe.r; az ırsat vr.rmıştır. I kapılmış bulunuyordu. Oançİg termek limmgddi. Şarka yürün- fri kafi m;di"? ikh~at Nazın!:'lın bw 
"' r~yor. Maverai Erdün Emiri 2 - Süvari. Bu kıtalar, daima Dun·· mecıı·s çok mus·· tesna bohıınt-~ile harp ~:ıtlatıl~'.ğı :ıa - du Rumanyu içinde:ı fethedildi. sun.Here Cfl'Vap bile vemıeğe te-
A.hd il sahil mıntakasında başka bir höl- man. hır nnda butun dun•enın Mih-verin dığer uzvu olan itnlya nez-üI etmiyecek ~dar r·cndi 
il 

u ah ve diğer Arap rüesası 1 J 

I!' •• •• B •· 'L- 1 d gede bir nehri geçmek tcşebbü - •• 1 • d b• • • d veıinden o;arsılaca<:ı sanıldı Va - da bu arada hır şe}lcr yapmak kuvvf't dinine ve İm,..anıtorlulr KoruiÜyor.· u mu:ıase.ıH:t e e _ ırını aşa ' " .-
!::mir Abdullaha, merkezi Şam sunde kullanılmışt~~· Bu mınta - gun erin eJl y 1 j kıa yerinden sarı;ılnr oldu. fakat mecburiyetinde idi. Fransa ile icf .. aH.,e meftun olduğunu bilmes 
ol~ • •. y kın k A 1 kada esaslı Elen mudafoa hatları, --- • - -- hu, dünya değil, yalnız Polonra mutareke akdeclıldıği için orada •lt-~lliz. "'l14llı uz.ere a far rap ) 
tt\a-ı k l • • "h d L--·-- . 1 bu nehrin öbür tarafında bulunu- (f inci uhıfeden d•v•m) ı lama sonunda ekseri""'tln mevcut idi. > apılacak bir İş kalmamıştı. Bi - H,.rhım i bir sörn~e veye. tiı-, :--ue et erı itti a • ~- ıe- . -

1
_; ~-

li:;ıın • teklif ediJ..:I:::.· d • yordu. ftafyanların bu gayreti, bu ~ gö::e prpıyorc!u. Ordu ve do - bulundu~unu h"ldireıı P.efrl. Camt~ Oç sen.- süren bir t>ferbe lik nacmaleyh. harekat için başka bir bi mernl .. ket h tlkının, birkaç lf!Z• 
l\L esı ~· e fayı -k · d. iJ k · ·· n:ınma eıkilnlh: \'cl<.iiletler erlrnm fşimdi 1'eLi::ürn!ıur küMÜ~e ~eı·cf h J ·v · ··t· · 1 b' • d wil d b. k 
-nı.ı l yu zayıat ver ırı ere gerı pus- riyaset mevk•ınin iki )lnlllnda yer nl- vererek açılış mrtukformı irnd bııyu- ve hazırlıktan sonra Polonyilya ı.a a ara ı. ı unanıstanı mu nyım ,.ah sahi ının c-~ e, rr oor• 
\'~::ark, yalnız coirafi .,.. kürtülmu1·ştür. ,_ mış bulunuyorlardı. ra~klar> d"screk ri}ns.ct mevkim- yiirüyen Alman orduları, son ci.i- buldu. Yıldırım harbi İçin laz:ım norasyonlar dt-vletinin emir ve 

•·•- • 3 - tnlyan subayları .-uman- Yine içtima salonunda ~e matbu- den ayrılmış ve bir dakika soı;rn da le d Jh·· l k · • gelen Lütün tedbirleri aldı ve bir l:i7.mf'lirin ırirmcsi oL"'llnsı, hakim 
._erı rnevkü itibarile harbi üze- • ntıı t:\hsis cdilmi butunıın yerile R r · fi bu J f ı · ı ııe a ar. su u •o7 mama ıçın. 
' dasında Arnavut çete kıtaları, bu yerli V'C ecnt-bl matbuat mfime~sille- ti;.s~ü~b iıJı:1~zal~~:r~az~r~u: sef.-rberliklerini bile tehir etmış. g~ce }tırısmdan sonra sabahın sa- millet için L=r y~n;lik, bir inkılap. ~ değildir. Gerek ~ 1 d · ·· k.. ··ı ·· ·· 1 l 1 S f. · .. · ' ·ı d d b"l' f ~ çete er e gen pm urtıı muştur. ıinin teşkll cttii!l krnıafct giiıe çar- lunıınlar turafıııdıın ayakta ve sil • yarım} am '\lak hazırlanmış bir nı iiçiirıc ,., l..ı.\ an e ıı ı, uç gün- bir ileri nızam ı.a e e e ı ır; a-
l barp zamanında modern Elen n.oktai na:rnnna göre, dün par bir clcreı:edcvdl. , rckli alkışlnrlıı karşılnıııın l\U!Ii Şer I I de hrıkkından geleceğini umduğu kat mabkUnı icin hiç bir şey ifade 
.._htın ruh olan petrolün meL Siiferıı locıılaı."ırıda dil bütün bii. ı:iv. a;;ct mevkiirıi 1-1 ettikten sonrn kuv,·etJ,.. kcm;ı aştı nr. ı....,L . u · ,.,- , kü harekatın belki de en ziynde 96

., O d 1 devlctın reııııni vatag·ından kaldı-,etm~7. Onlar ic.i., veni nizam, ye-.... ~ h memleketi d bul yük ve orta elçilerle clçni'lı:lrr el'kİi· nut.uklannı irad b lamışl:ırdır. ı usu bu vaziyette. hazır ıksız " 
_.......,_ u er e UDUfU cesaret verici hadi~sini, iki Efen nı yer nlmışlordı t Milli şer, lw.-r z:ımonki nfbi göğ'ils- w· iki nt,..1: urao;ındn kolan Polon- Tarak elıne bir iiltimatom daya- n: efendi demn~t:r. 
··oea nıüstevli devletlerin biicum torpı·clo muhrı'bı·nı"n, K(\rfu itana· Riyük l.\lillet Meclisi önilndc bl- !erinde iı;tfl.:lnl madalynlarmı tıışı-' .. d ·v · 1 d h l lk 1 ,..... lhl h L 
~ •·-- nltnıiş olan halk )'lğınlan dn MP.Cli- maktA~ıJar. Riyaset kiin<u,.linlln iki ynda, muhasan).atın uç haftada ı. ı unnnL'i nnın .. r a ye en e-, ,,,evam etmey ... n su ur, a&• 
• -nam• celbediyor. Bir teYhin lını ~çıı"'-ten •onra. sahil civarın- "" rı· suya ı·ndı r;cccö-ı'nden o '·ad~r ... ~· .. 'ı'Klllr ve mı;-~"v .. tsızlı1Klar sc'.b-....,. .,- .r; .. sin içindeki bu ınnnu..rnnın bem.l'rl yrınında '\."e arta &.Ara!La er alıu:ş nihayete ennesi, yıldırım harbi - <> " •ı-. .. ' - - ....... 
lL.:.. e:inddö Babreyn adalarm. da ki İtalyan mevzilerin°e bir saat bir dclöor vücucle ı:ctirmekt.eydi. Bil- bulanan ril'aset divanı kütiplerılc nin korl·unc propaaandasilc bes- mindi ki, M. Metaksa'I, sefire i~ •

1
1 1m..:ıır. t 918 haksızlı••lerm.ın ve 

ı~ ltalyanlar tarafından yapı- kule b- dakika obü salvolan at- tün caddeler ~!illi Şefin M"llct Mec- Meclis Idittbi umumilik büro U'la . '. •. . ' •. .. .. .. ten ilen ( ı-:<'vkul,.evci) noktnlann diktf'l .. rinin t-b'admı büviitten .,._ 
..,il h. h •• ad la ...,,. !isine geltşlerinl g._1rnıe-k kin toplan- mm.<ıup kiıılplerin l· • d. istiklal ler.mış -zıhın len bu but un altu t ,, < 
.a • va .ucumu, 

8 
nn Sf!ne- t k"l etmi•tir ı •- ·'ol ı, ı . J ne ...... Jrrı· o1.du;-1 unu sordug·u "'a - ar· h;r •.o" r-1·:-i, o zaferin 5fJ...~ ~ b ması eş ı ....... • mış bulunan ba kut u uydu. 1 madıılyıılarını hiınıil bulunuyorlııırlı . .-tıi w· mi. ver Kuvvetini göz. erin- ' ,.. .. 1 • " ·~· ·-. 

' ır milyon ton petrol yetqti •. Yunan gazetelerinin vatanper- Saat 15 e doğru Cilmlnırrci.:fnıiıı Cümhun-eisimizin bu güzel 'C muh rt h"" .. tf" mon .. dir: cOnJa ... ı ben de bilmi- tc..M~i ve devam••.,.lık ,artla."lnt 
kuyularını istihdaf clmİftİr. verane nqt"İyatı nutukl:ı.nnı irnd etmek üzere Bü - tc~t-m dekor içind.: .:ôylcdıkl ri uut- e uyu u. , onıın 1,. df'me'kten ba lc.a vere_ da hüvfrtmü, ol ::"', Derin ve ,,..). 

in ·ı 1 d ._. rük :r.ıillct :Meclıttine teşrif ('ltilderı kuıı hc.r kısmı sik ınk aHuşlar,m~L-ta Mihverin ikinci hedefi F rı:ınsa • 
t:. RI tere j e Mısır arasın aH.ı it- Atina, 1 (AA.) - Atina • - l lk ~1111 ı;,hf k l _ ... _ ·-·- ·--hu eek l"('Vap bulamadı. Çünkü Yu- J!m Ljr rukiıtu. rohun ve mmh1-.... 1c: ıanııın ııı :n L> ı ~ ~ lll"IJI o ır:ı ve e&Seı"Jya coş ... .,. "'MI rnltl ve- .d. F h . -ki . k ıo 
-.,. • ~uahedesi mucibince Mısır janSJ bildiri.yor: sevgi ve l~ağlılıklıırının ~hürO ô ı!llle obwıkt:aydı. Bu tc~hürut, nut. ı ı. rnn<ıız cep esme )'U • enme . nan BaŞ'\i rkilin ·n, böyle bir su Ii nin öniine rrecilme-z isvar.lan ta-

'"~tauıd kul 11 kacrar "~ecaıılı olmu...,tur ı.t !.\.illi lun hı bassa Tuık milletinin an.et - için Maginot' yu göze almak lii -
e sev ceyt yo arı ya- G1:azetdcr, Yunan imtihanının '"'"' "' - · <ıormıya dahi lüzum göst,..rece~i 1<;jn ed"T'. Eski Rome.ım yeln• ~.~ktı, Bu yol1ardan memleke- Şef otomobilleıinıkn inerek Lu iı;dcn tiği milli bhfl.: ile yndım ı;ükuıı ve 7.ımdı. Mari;ıot ise, cepheden hü. 

"fi ._ ağır olacağını ve falı:at. hak ken- duynıyn arni sıınıfnıiyı~le mıılrnhe- enıni$et. r.ı:muras1n;ı, dış polit.ika -
1 1 

\.: . . . . vınneclilm,.mİ'lti. Juwııl•nı drvil. ölümünü de hahr-
hllısadiyah da istifade ede· dı"eı"le bcr~ber olduc;.u ı"çin Yuna- 11..>de bulunmuşlardır. • mızın unıumi h.atlan '\"C utusnmm:un, c:um a 8 ınma ıçın, muazzam ın- ı1 '- .ı ~ l '°"- "' " .. { 1 1 Oltimulomdan üç saat sonra. Amatt nl'l"l,.., C"l u'°. ~-""ti. la" kı"n harp dolayı-il- su- • lıanct İnönü mütc:ılnb.!11 bu c* ısulhe <udu~ kn.d:ıır ytr-d r.ıfüL.ıfa•ı - san edakfn ığını zaruri kı ıyor· 

'" ~ nı· ... ~nın niha ... •et galip 0 eleceöini 300 1_ 1 ) • d k" A F f 'h P .f'Jc AT' AY ~ lr .,,,.. " " "' kun tezahilrler içınıic kıtaatı ttıfli4 sır.da da ..,rduc:ı;rna karşı olan ınanı- du. ..i ometrc uzun ugun a ı r- o l l l .r-
:' analmrn ,ark tarafmdaki yazmaktadırlar. etmiş ,.e l\fedls rnethalindc kcmrfile- nı, d~tlııkianı ~ııı! knt.i teb.-ırüz ettl- . y h bı.l! • .. ~ L h d k l 1 ki na,,·ut - u:ıan ududu boyunca, -"'tl11.faayı da takviye etmek icap d fk rini ae.liimhy:ın Millet Meclisi Reisi ren ım.ımlannda t rifi imkiinS1% t>ir e ıstan a 0 ay 1 a elde f'dı- lngı·ı·ız tayyarele•I 

tM Eatia gazetesi. iinya c İm u- Ad-lh · ·1 R d n l iunan 1.:uvvetlt"rine kat kat faik ı ~"~diğindcn, timdi b=itün askeri u nıı ~ en a. •·D~vekıl D.ıktor dereceye, :mnbuslarımn!ı: t.c_ldl etti- len nıfer, mihver propagandası-
J~ll mumiycsinin kendi davasına ilti- Refik Saydamla Vekiller ve riyaset fi s:ıfiar•·nn ta..<ıarn dinleyiciler!? ka !\.. • • k d. ltalyan a:ıkerleri, taanuza kalktı-
b...~•r münhasıran Sins yarnnada. hak. etmesile, Yunanistanın ilk divanı crkiinı ile Meclisc girmişler dar sirayet eden ve bütün mu:llııi na, ıagmot nun at asımı u~c - fR.rioırl .,,,,,.;r,.rt""' ~e am) 

t11m blr isnhet kav letmMcrdir Rw 
ta:n·:ırelowlm!zdl'n bir Uınec:i dlnn,. 
mi'lt!r 

-.."'J• b 
1 B ·· b tle ve füyll!leticümhura mah u .. d ,,..,X'e1 :ııaı--~ dakiblarca ...r.-n '"""''· ·•n'cck ,_·olu temin etti. Bec.inci ltol - lar. Aradaki bu üç saat. hazır ol. 

"'~ , u ... za ermı ny e mı= 0 
UKU- ~ıkmışlnrdır. Bu csnnrlıı M!'Clis ri- r:östr.n1erc "wfo ohn~~ur. lar altıncı kollar derhal Holanda emri dahi verilemiyect"k ka ar 

"L-• Japuıyor. ll muna!<e e biı~ ··ı. f • • k d l · ld w ·--.: 1 °·-"' ~ .... ~ _,...... " d 

tL - .köı:'ezinin ve mevkiinin • nu yazmal:ta ve sözlerine töyle yııset mnkıınıın:ı gele:n re.is vcknlc- l\lllli Şef nut.cklanr.ı bith'\!rek ~ı-' ' . . . n7.dı. Yıldınm taarruzuna kalkan 
~~ıyeti tekrar arlmt~U'. Fi- devam e•mektcdı'r.· rinden R .. fet Ca111tcz, yokl•ma ytı. lonu tc.Tked~rlcrken )'İne ayakta sa-''lif! Belçıl:ada faalıyetc p.eçtıler. d b A'mzn t::ıyyarele,.·n~ 

fı.n~iyeti 
'11,l(ld ' k İtalyan 'kuvvetlerini, hu ul oyun ~.... e_ki esl:i nziyet on dört ay· En noır z"ıll·tı· kahul ctmi• olan pılr.cağım bildirmiştir. Yopltı n yo - rekli aıı..,p•arta $rlanmırtır. Memleketin her tarafına yayılan 
'Q~'1L u~ " "Y daki zayıf karakol efradı evv,..)a 
~l ... ~~ı harbin d~wım f'fmekf.- dııha büyük ve daha zengin mil- mış olacaklardır. ı A!maııln~. bir yandan sureti hak- durdurdu. nihn-

--s ..%-. d w• • •• Bu. garistarun tan <>ÖrÜrerek Alman kuvvetini, kar<oıladı, ~onra Jlcrlin, l (A.A .) - Alm:ın 
lıırı bn!:kunı:ındnıılığııım tc.bli~b: h Uta ragıu~n egıımı,.ml~•ll'. !etler ara~nnda, kiiı.:;ük Yunanis- Bir gün ölece~imizi bildiiimiz ' '-'et püskürttü. 

ır .-rp - d..... '-d" .J teb"ı•gv 1· halkın gö7ündr. büyütüp onları ~ t_ ·, uzun aur ugu taK arue, tan, kabul edilemiyecek talepler halde, yük!!elmck için nasıl gay - 1 
Bilhıı 'i:t ımyri nıiisnit havn şcra-

"1ın t 'k" · A -'-ket , ,.,ldmrkr.n, diKr.r taraftan da ıes· lı. "ZYT ını rap me~ - kar~ısında kuvvetli red cevabını retler sarfediJ·orsok, ayni gayret-
'"'~ 1· L! ___ ..ı __ _ ._ • mi ni!•,Jıır, hıı iki hükiunct~. hu -

' •t ı surette n~--vermi~tir. Elen milleti, bu harbin ler, bizi mukavemet hislerinde F dirnedeki merasim ~o-
,1~., u, 1 dntll'l"'""a ı-n ufak hir t~C1'\·üzde 

kolay olnuyacal;ını ve hatta güç kuvvetl<'ndirmelidir. Galip re • lagısı·l· ua."bı~ue a1
0

..,
1 

.. 
1 

M·rlıarrtfm Feyzi 
TOGAY 

~~~~~~~ 
ICızılaya üye 

"' Tlı 3 ırıı • • hulıınıılm-.•arn~ına dair teminat ve çetin olacağını bilm..\icür. Yu- lip ge?emİy('ccğimizi, ilr.ri gidip rr k d 
nanlıları bu imtihana ve icap et~ gitmiyeceğimizi, Atinımın bom - ~ Ür ostluğund.ın ii~ı•int' ı ....... :.,at veriyorlardı. 

le 1 ki L-L--ı .. ı"yft• Bu arad", ancak büyu··ı_ bir-h-tireceği yo suz u ara sabır ve barclıman edilip edifmiyeceğini 1111~""' '"' " " r 

hatta memnuniyetle katianmalı - ııoru~turmıya lüzum yoktur. Zillet Sofya, l (A.A..) r - Rcutcr: riıı h1tlkını meydnnn getirecek l.:l\-
z dar nüfusu bulunan,. fakat kağıt dır. ira vatana ve o-ıu müdafa- içinde y~amalc:tansa, ölmenin da- Bulpr Hariciye Naıı.ın General 

ayı deruhte etmiş olanlara karıı 
....... olunuz vazifelerini ancak bu euretle yap-.... 

.:i;;";~·h~d~··:y~;·d;;;;·· ............................... . 
Dasbloff, dün a,.~z.ı.dald r=mi •h•. üzerinde hatırı sayılır dnecede ha hayırlı olacağını düşünmek ka ...... ~.. ....-u 
liği Deftttmişrlr: büriik ver kaplıyan Norveç ve fidir. Biz Yunanlıyız. Binlerce se

nelik §anlı bir maziye malik bu -
lunmalttay12. Namusumuzla }·a,a

yıp, icabında namusumuzla ö?mi

Türkiye Can}buriydinin 17 nci yıl Danimarkaya yüründü. Bu asker-

ye alışık bir milletiz. 
Metni putelerd• aynen nefre-

dilmiş olan İtalyan ültimatomun

dan bahsedf'n Proia gazetesi, §tJ 

ıu&Ji ~ormaktııdır: 

dônümü.ne tesaditf cd~ ;ıaznrtesi gü -ı · 
nü, Wr Eulxar subay heyeti Eilir- .iz devl<'tlrr birer te.nezzu ı netı-
n<'de yapılan mcra"ime 1'tlrak et - ce!'linde mihv.-c ıencıne boyandı. 
mlştJr. Bulgar heyeti Tü .... ı. onfu•u I J • • - d ki 

h .. -ıca•-nı _ _..1 · t" u 1 Sıma! dr\' r.t ermın u~ra ı an 
nıınıına usnu u o:uı mış ır. 011 • • 

gnr ınıbaylaı'.mın ~r<linc verilen 2i- bu akıbr!t, J {olanda Vt' Belçikanın 
yııfctte Türkiye Cünıhurreis1 llc kral biiııbütün ('?Özlerini korkuttu. 
Borisin terefine iadei r.kdab f!\111-
m iş, tıöylrnilcıı nut.uklarda iki mcm- Koca bır Polonyayt, Nor -
lcb:et arasında mev~t olan dostluk veçlt' Danimarkayı yıkan bir 
teb:ıriiz ettirilmiştir. ı· k d _.ı se ın arşısın a ourulama7dı. Ay-

Geı:craJ Daskaloff, gazelecılcrc lardır Alnıan ro a andası bir fi-
yapt.ıgı tıeı;ıın:ıtta, Bulgar - Yunan .• .. .. . P ~ ~ •. 
hududunda her lll"Yİ!l ~Okuııct lçlııde kır usturıde ışlemı,ı;tı. J lucumun 

b 1 d 
• ilt nt-tiet>slnde, 1c~Wcr, dün haft 

Bugün taarıuz~n aş a ıgının f:ınlh'C•tlcrini tnmnrnile rlurdur111u~ -
birinci haftasıdır. Yedıyc karşı bırjlıırdır. · 
ile dövüşen Yuııanı<ıtan, mihverin . Bunn mukııbil Al'llnn ta;n-~'"" 

_ . . rı. Londra)"& ve ceııııbt. merkrzı \"it 

lıcsahına ...:or~. şımdı"e kadar or- l!nı·hi ln.ııiltcrede kiiıı di~r mühba 
ından kalkmalıydı. Bugüne kadar aı<kcri h.xlefierc nıüt<'vnccih hü·u ıı-

1 • ld h 1 • · lı-rına dcvnm etnıi~lerdir. ) apı an :> ı ıtım arp erı bu netı-
1 

d b b. · d 1 .on ınnm c<'nu ı:ı gar ıun c, ı:;• 

<'.t"yl İcap ettiriyordu. Yunan - Ar- nıiıyollnrına \'c bir bilyilk fahrlk:ıya 
nııvutlulı: hududu arasında bir yapılan hüeum neticesinde y:ıngın-
1 d · · d k F le b lnr tıkmıştır. Blrmingh:ım civaı m. 

nş enızı e Y0 tu. a at u ıl:ı ve flristolün cenubunda, müh!nı 
sefer de yıldırım harbi. mihvcrci- e~Uha fabn1aıla.rı bombardıman f'dl
lerin göıJerde büyütülen akını. mişUr. Londranrn garbinde mühim -

. nı:ıt stoklanna yapılıın hüeumdn, mi 
karşısında kolay kolay yerNtden himmat ılıtiva edt.'ll bir çok blıı.alar 
sökülemiyec~k bir kayaya. Yunan lıerh:ıva edilmiştir. 

birliğinin .arp kayasına çarpmış- A frikada 
tı. B!l1larında gün görmüş. harp f taf yan ke,if müfre
s::eçirmiş kıymetli bir erkinıharbi, zeleri ric'ate devam 
De\·let Reisi olarak ~ulundıırmak ediyorlar 
bahtiyarlığına ,.ren hır millet, mih .,._.. (AA ) İ n· · I ~ııırc.. 1 . . - ne ız umu
verin propagandasına da. herkf'Sl mi brargiihının tebliği: 
twkuda avlı}·acağına emin olarak Mısırda, 30-31 ilkteşrln geced 

vaptıw ııa1dın~a da, en ufak bir 
trr,..ddüt geçirmeden muvaffala-

Bu metni kaleme almış olanlar, 

acaba ltalyan Elçisinin böyle sa
bahın !laat Üçünde müst,.J:iJ bir 
devletin Başvekilini zi •aret et -

• m.-kte, psikolojik bir tesir icr.ı e

dere~ halyan metalibatrna bayun 
eğileceğini mi zannettiler) Fıılcat 

şu!'llsı da bir hnkikattir ki, kimse 

cdi:tamik> diplomasisinin fütürist 

olduğunu ve Bulgıırı tanrla dil tı~ - dö1düncii ~ün Hohmdanın, 17 İn· 
kunL't lıüküm sürdugunu bıldlnmş- . . . .. B 1 .k -ı· 1 yelle rö{:üs vr.rebilir. 
l . 1 cı gunıı .. çı anın mag up o ma· 
ır. 

gnrp çölünde bir dcniyemiz bir dü,. 
nınn grupuna tesadüf ederek za~ n& 
verdirmiş ve kendisi b~ u~-inta ~ 
rıım:ımıştır. 

Sudanda, de\ ı1ye kollan f'aaliy ti 
Yu,nani,tan: yıldırım taarrunı- dc\"am etmt.:ktcdir. r 

Büyük Miri Roman 

esrarına vi'ıkıf 0}11maz. 

Eleftron Vima gazetesi, Yunnn A T E Ş 
millr.tine, aotrukkanla darbeler~ • 

knrn koyan ve hiçbir zaman !U- Aşk · Heyecan -
kutu hayale uğramalı:SlZln snrsıJ- M a c e r a 
maz bir imıınln dayanmakta olan 

Server Bedi 

lngiliz milletini miıal olarak giis- ~ay"am ertesi tefrika 
termektedir. !ngiliz milleti bu ediliyor 
dersi, eslti Yunan m"'deniyetin - t Tasviri Efkarda 
den öğrenmistir. ~-------------.: 

1 mıs oı duv,I,.. bo:-raber teslim olma"ı 
propagaı•daya sarfedilc•n emeğin 

genis miikafatını temin etti. 

I Fmrı a Maginol.suna ı::üvf'nİ -
yordu. Yalnız.. bu ft'vko.lfıde kııv

\ etli haı, c!cnizc kadar varama· 

nu. te" il kabul etmez şekilde ye-, 29 Ukt~riııde Kassala mıntaka -
· d hl b ff k sıııd:ı, bir İııgili• devriyesi kuçiik bir 

rm e m: amış ve u muvn a ı- hecin kolunu imha etmiş TI! bir esir 
velini, sırf tek bir şefin etrafında almıştır. 

tt-k hir kiitl~ halinde toplanmakla Mavi Nn mıntnkasırula, 26 ilktet
~ldr ,.d,.bilmi tir Eğer mihverci- rinde taarruzumuza uğnynn düş -

. man keşif mufrczclcri :ricatc devura 
ler, bu dersten lazımgelf'n hisseyi etmektedirler. 

nim z. "e bizim hudutlnrda oyun- Kcnyn \e Filhıtlnde kaydedilecek 
bir şey yoktur. 

!arını dt>n,.miyc kalkışırlarsa, knr- _ _..;;_;.._;.. __________ _ 

'mışlı. Belçika hududuna kndar 

ı::iden uç oradan B,..Jdka Ma· 
~inot"sile Man 'ı buluyordu. 

Bu devlet İşlen çekilince l\tagi-
şılarında bulacaklan sarp kaya

not'nun aıkasına düşen yol oc;.ıl -
mn, Elen birliğinden çok daha 

KIZILAY 
mış bulundu ,.,.. Fransanın göziınü 

korkuttu. Scnelf'rden beri 

kendisini için için kemiren fırkn 

ae"t, çok dahn mehip olduğ}ınu 

goLoniınde bulundurmalıdırlar. 

karagün 
dostudur 
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KIZILAY 2 İkincitcşrin ~ 

( . i 1 AP ESERİ ~~----~.------------------- 1--~-----------------------~ 
içtimai Te kik · = Is i NE Al= 

İdeal tababe_t _v_e -cı-ark-G-ab-le -ile-k-ar~ısı " hef \... - - ./ 
Türk kadını milli hayat 
içindeki vazifelerini 

NASIL YERİNE GETİRİYOR? 
5 ...... 929 ... Cümhuriyet henÜ2' 

hı yasındadır. Mılli Şef lnönü, 

Baş,·ekıl sıfatile Millet Meclisinde 
4 martta vcrdiğı bir nutuL:ıa şu 

cümleleri kullanıyordu: 

•.• Kadınlarımız içtimai kul · 

luk "nkıştıran. bütün cümhuriyet· 

çılNı ta yürekll'rinden yaralamak 

istıyen bir mijte~aviz gibi kar~ıla

nacaktır. 

Bütün dünyada kadınla, devle

tin \ üce duraklarına kadar yükse

lirkc.".l, en ulu kahramanları yeti,. 

tJrcn Türk kızlarının saygısız gö

'l'tınrnesine asla katlanamıyaca· 

ğız.> 

Ve '\ine ayni yıl içinde, ayn 
yl sesı, milli ekonomi davaları 

nın teşhısini ynparkcn yine kadın 
Ja rımı7.a hitap ecliy ordu: 

«- ... Anadolu dağlarının ~a· 
rı çıçeklerini başına takarak, gür 

biı,, "ıicutle cephane taşıyan ana 

l•m g;bi, kızlarımızın sağlam vÜ· 
cuılü ve Y"rli ipeklilerile dağ çi 

ct"ği kokusunu dalgalandırara~ 

h.-rııe~ den evvel kuvvetleri, kan:ı 

ntkP.rlıkları, tasarruflarile kend. 

} uv<)larını yıkılmaz kaleler gib 
~ağlamla,tırmalnrıni i!tİyeceğizb 

T•irk kadınına, <lünvanın eşine 

8 Z r.:ıstlanan hürriyetlerini verer 

görüş i!lte budur. 

Yirminc: <'ISl10 en güzel adetle-! KnJın mebıularımızdan 6ir pap Meclr. lcııpr•rndo 
" ma a ıı uzerın e e vazife ver-rjndrn biri, rnkaml.ırı konuştur- yüzde otuz be•i kadındır. Kadın•, b b · ·· · d d 

mak tır. TürJ. kadınının milli ha- hayatın içinde o kadar geni§ bir mi~tir. 
)'dl içindt ki yerini ;mintan rakam- yer almı .. tır ki, arzu etti<>ı" zam•n o·· b h k .Y • u unyanın u uzunuz ve a-

l r, bir •urur La~dönmesi \"eri.}or. küçük ıan"atlerin bütün vubelerin- ranlık gününde, T ürk kadını reji-

Kadın ml'b'u • kadın hukim, de de vazife alabiliyor. min kendisine verdiği bu hakları 
} • dın avuk r kadın memur, ka- Milli Müdafaa mükellefiyeti ka- korumak enerjisi içinde, inkılabın 
dm muaJlim. kadın mühendis, ka- n•ıııu, Türk kadınına, yurdu koru- bekçiliğini yapıyor. 
dın h('; keltrn!!. kndın ressam, ka- l --- , 
dın kim) ıır-er, kadın doktor, ka-
d ın bankacı, kadın tayyareci, ka- ~ 
dın çiftçi ... Hulfüıa, t-rkeğİn yanı- ı 
ba~ındn kadın ... 

92 3-924 !ene~inde ilk okullara 

de,·a m ed,.n 62 952 kız talebe ııa

yı ı: bugün 306.061 i bulmuştur. 

A} ni s"'neler içinde oıta okul

lara <levaın r-deıı kııı: talebe sayısı 

1182 den 2 19 14 e, liselerin ikin 

:i clevrcşİne devam edenler 3 31 

drn 4 1 7 2 ye yükselmiştir. Artı~ 

ııisbeti bire on ikidır. 

924-?2S ders :rılında orta mek 

!eple.;J~n yıılnıı: l 3 kız me7un ol 

nuına mukabil son ders senesin . 

de bu mikrnr, 2622 ye çıkmıştır 

ı\rtış nisbrti yüzde 208 dir. 

Y alnı2 okuyan değil, cyni za

nanda ileri kültürlü, ev bilgileri· 

le s.-ıhip kısaca «ev kadını> yetiş 

'İren kız enstitülerine ve meslek 

ıon'at mekteplerine devam eden 

alrbe sayısı on binl~ri geçmiştir 

Bareme tiibi -4 7 bin küsur me

nur içinde ııltı bin kadın vardır. 

lk okuma öğretmen kadro~unun 

,.. 

demokrasi gün horoz dövüştürüYorlar 
Yazan ; Dr. Rasim Adasal 
••••••••••••••••••••••••••• • •••• • ••••• • • • • • ••••••• • il • •••• • • • •• • 

I Birbir istihale, tekamül ve tabii 

seçmelerden sonra yüksek tabia

tin bir şaheseri olarak arz üstün

de yaşamıya ve cemi)•etler kur

mıya başlıyan insanlar vücut me

kanizmaları iti_barile bir fnrK gÖ'l

termezler. Gerçi Gobineau'dan il

hamlarını alan asrımızın miifrit 

ırkçıları kafatası şekilleri veyahııt 
kan gruplarına g()re in~anları en 

aşağı paryalardan, en Üftün me

deni milletlere kadar birtakım 
sınıflara ve kabilelere ayırırlar. 

Fakat insanın kafatası ister biraz 

yassı veya ba'1k olsun, ister kanı 
kimyevi teamiilleri itibarile muh

telif anat göstersin her insan av
ni şekilde Cloğar. yer, neşvüne~e 
bulur ve nihayet ölür. Mide ve 

bağırsak muhati gı~alnrı ve dola

yısile hazım fiilleri, kalp baskı tu

lumbaıunın kan devernnındnki 
mihanikiyeti, böbrek kışrının şu
uri veya his!Iİ mekanizmnları he-

men her insanda ayni şekilde ve 

ayni gri1i ve içtimai gayelerle fa
aliyetetdir. Deri rengi, çr.hre fizi

yonomisi, veya boy nazarı iibara 

alınarak dünya insanlarını beyaz, 

siyah veya !<3rı ırklara ayırabildi-

ğimiz ve zenci Lapon, Avrupalı 
tabirlerini kullandığımız halde 

mide ve bar:ııak, kalp ve böbrek, 

göz veya kulak siniri bakımından 
bir tefrik yapmanın imkanı vok
tur. Hayat ve ölüm vetireleri·, gı-
daların vücutteki ih tirak kanunla

rı nazarında Patagonyalı veya 

Polinezya vahşisi ne ise, Berlin 

bangeri veyahut Monako Prenııi 
d e odur. Hayatın daha ha~in ve 

çapraşık kanunları çerçevesinde 

tezahür eden ha!tal ık ta bütün in-

san ırklarında, bütün beşeri sevi

yelerd e istisna kabul etm ez b ir 
benzerlikle hükmünü gÖ!!termek-

tedir. Verem, frengi veya kanser 

gibi marazlar bazı ufak tefek ini 

mukavemetler veya muafiyetler 

miiste:ma, Afrika yerlisinde oldu

ğu kadar Londranın en maruf 

!ordunda da ayni sirayet ve inki

ııaf kaidelerile habasetlerini gös

termektedir. Tababet ilmi ve ta

bipler bütün bu beşeri hastalıklar 
karşısında ayni müşterek gnye ve 
ayni mesleki endişe ile mücadele 

ederler: Hayatın ve sıhhatin ia

deııi !. 

Mikrobu bulan Pasteur, frengi 

devı:ısı neosalvarsanı keşfeden Er

lich, radyomu meçhulclerden lcur

taran Madam Curie veyahut da 

psikanaliz metodile ruhi tedaviyi 

öne süren Freud gibi dünya alim

leri yalnız bir~ey düşünüyorlardı: 

İmanlıkl.. 

ilim ve bu meyanda insan ma

kinesini mütalea ve tamir etmek

le mükellef olan tababet san'ati, 

mevzuu ve vazifesi itibarile Ha

beş zencisi veya Berlin konl~nun 
haııtalığı muvacehesinde ayni te

davi imkanları ve çarelerile beşe

ri bir iyilik yapmak ııevda!lında

dır. Apandisit ameliyesi, Siamlı 

veya l\loskovalı insanın kör bar

sağında ayni iltihabi vetirenin ne
tice!<İ olduğ ugibi, ayni tarzda bir 

amP.liyenin şartlarına tlibidir. Bir 

Sorbon profe<ıörünün veya maruf 

filozof Nietsche'nin harekl'!tlerini 

ve konuşma merkezlerini hozan 

dimağ felci ayni mekanizma ve 

St"riri te7ahürle bir Hint paryası

nın da kafasını tmüteessi etmek
tedir. 

Büyük tıp buluntuları, hasta 

bir insan için ayni kıymeti ve ma
nayı haizdir. Çünkü nazari gayesi 

bakımından tababet en demokrat 
ve beşeri bir meslek, bütün in;ııan

l arın birden muhtaç oldukları bir 

bakım ve kurtuluş vasıtasıdır. 

Amerikanın en tanınm11 aine-' I hassa inek ve atları· tercih etıne1'• 
mn yıldızlarından Carole Lom- tedir. 
bnrtla Clarke Gable'ın, haklarm-1 Ç_iftlikteki hu zevk ayrılığı 0

:· 

da dolaşan binbir türlü ~ayiadan ı )arın beraberce hot vakit geçır
ve bir ı<ÜrÜ dedikodudan sonra, melerine asla mani değildir. JVle• 
geçen sene evlendikleri malum- selfı genç kadın bir taraftan ço1' 
dur. d·w· . ki . d b" . . g"'arsev ıgı ınc erın en ırını sn 

« Y ıldı7> l~rın balayı seyahatle- ken diğer taraftan kocasının JÖ• 

ri ele, haklarında yapılan dediko- viiştiirdüğü horozları seyretınek· 
dular kadar uzun sürmüş ve bun- ten biiyiik bir zevk duymakta ,•e 

ların nereye gittikleri bir türlü hatta hangi horozun ıı;alip gekc~· 
anlaşılamamıştı. • ği husu$ıında bah!!e girişmektedır: 

Halbuki onlar, Holivuda hiç te i:in garıbi de cıu ki bu bahisler• 

uzak olmıyan çok güzel bir çiftlik ekseriya Clnrk; Gable kaybet · 
alarak oraya yerleşmişlerdir. mekte ve hu yüzden karısına bir 

Dört ay müddetle dışarıya çık- hayli hediye almnk mecburiyetin• 

mıyarak. Holivudun açıkgöz ga- d~ kalmaktadır. 
7etecilerinin tecessüslerinden iki yıldız hu çiftlik bayatındnll 
k d·ı · · k ·· 1 h"" "'k b" k d u-ılat en ı erını oruyabilmişlerdi. oy ,. ııyu ır zev uym . 

Clarke Gablc'in b" .. . l ve her"f"Yİ öyle unutmuşlardı tı. 
Cemiyetin sıhhi mekanizma· ' ır surprız 0

- • l · fılıt'I 
• • • w larak karısına satın ald w b ·r mcv,..ım Hıı;Jangıcında bır 
!arına sathı h ır nazar atıldıgı za- 1.w. k ıgı u çı t- rr.virm k h · t" 1 0 Jrluk· 

l 
ıgın ço güzel b" k"" k "" b ... · ,. mec ıırıvt> ınne 

man her insanın, dilenci ile pren- I .. k"' ır ·oş u ve u ların· ı h" h ı t" rn,.nıi~· Wf ·un 
0 

d ·ı b • ı alır arına ge ır 
ı •in tıbbın bütün nimetlerine karşı 1 n ° ası e. tam on an - lrrd •. 

1 

ayni haklarla mücehhez oldukları yosu var. Bu banyo bollu~ııno Ru ... l tclukl"rı 
P 

neden ı·· ·· ··ıd····· .. b" b" ;ı.u:u ,.n, mrn!llP o 
görülür. r ens belki hususi bı"r uzum goru ugunu ıtıa ı • k t d" k .. 1 . 1· d··~ınii~· 
hastahanede, mükellef bir odad ımse a ı er ırememektedır. 1 . b' f . ' k k k oli!t' 

1 

k" k 1 d" , Şii ,. ırt• ·tor rrı te a!la 11., 

a, Ç' •W• ,..ı, ır aı:ıanan or arn · P 
dilenci de devletin bir kogw U!!Und ıftlıgın muhtelif yerlerinde .. . I b"' .. •lo-~ a .• mıır:H~alit t-lmı!' rr v~ utı•n rı 
mütevazı ve temiz bir yatakta 1 -tabu en iyi cimıten olmak Ü7.ere-ı I 1 ) l • · . l d"r - e- . ı'l.'ııc ıı Vf' \'e t"Ve vermı~ er ı · 
davi edilir: Cerrah ve hekim "k" . bırçok at, in,.k. kümf"<ı hayvanı "'h · · 1 rdııll . ı ısı- • '"' nv,.t 11111n araı1tırr:ın ıı 
nın de karşı!lında birdir T ı.- vesaire vardır. . l'I "f 1··· b" J.o• • · ıp r a- 'onra \"rnı rv ı t'r çı t ı~ın ır 
kültesinin hazık profeso·· ·· .. ·ı Clarke Gable horoz dö,·,·ı·~tı";r. · -' · h ' d ·· "rk

1 
ru og e- • ,.~ınne. vıne oroz övi.i turu 

den sonra husus·ı h t h d mekten büyu··k bı"r k d d • 1. k . hl'." as a ane e, zev uy ugu t:,.n ya nvı elr vt'rnıı:ıılt•r ve 
öğlrden evvel de bir tab·ıb"ı ·· ic:in ek:ııeriya bu ~İş> le me"gul ol- m k 1-1 ı· 1 '"nıflek . mu-, "' "'" o a •am o,ıvıır a o<> 
davı olarak şehir ha!ltahanesinde makta, CaroJ,. Lombı\TÔ i'e bil-, m,.rlıııriv,.ıindC" knlmııılardı~. 

meşguldür. Fakat hakikatte her 

Borsada 
insan muayene ve tedavi san'a- nı kemiren f!rkt!n bunama kaıdi- ı 
tindt> binbir zenginliği muvacehe- ya7ol dedi~imi..ı ılaç serı!< l'e dlı 
ııinde ayni müsavat ve hak İm- liraya mal olmaktadır; bund.ırı 
k~nlarına malik midir~ .. Devle- hekim ücreti hariçtir. Vitamin, 
tin dispanserlerinde ve hastııhane röntken, elektrik. radyum t,.da\;I· - - - --
polikliniklerinde bir çöpçiinün leri fakir bir ailenin birkıtç aylık Paraşütçillere karşı 
çocuğu ve kamn da muayene hak- iaşe ni\fakasını yutacak kadar pa- j a ndarma teşkiiat• 
kını taşır; fakat bir poliklinik ne halıdır. Bunlar haricinde idarf'İ yapıhyor 
kadar işlek, muntazam. dikkatlı" maslahat tednvisi. oyalayıcı ve al- Bursn, (Huıımıi) _ Kö,•Jı>rJrı1i ~t h .. h '1t'"' 

ve İmıanlık yuva!lı ela olsa, elli dntıcı bir çaredir: çünkü bir mide :ı_va mıı luı"'lmıı itin ı>snslı ve C· flıl 
haoıta karşı .. ında ideal tıbbın dı'le- kanseri ameliyatsız veya röntken- n~ıyctll trı tıbat nlınmnktndır. (;O cuml<'ılen olaı-ak vi~:iYl't jnndnrrıı~ t 

eliği bütün incelikleri ve itinala~ı ııiz bir tedaviden başka bir şey mutmılığı bütiin ko;rkriınizdc' bıfd• 
tatbik ed~m,.z; her hastaya ront- tanımaz. ıııaııgıılık, nahiye merkezlerinde. (O k ıkışl•r mıını:-ahlık ıııüs<?llah 1m··n~ıı~11 

en ve elektro kardiyogram yap- Eski devirlere nazaran her tanrı ıız gruplıırı teşkil etmiştir. :ıı 
tıramaz. Kulaksız mahalle,,inin memlekette fakirler için dispaıı- ~rııı.lıır ilk ıiefa olnrnk toplucn cı- , 
dul bir anas

1 
bogv maca 

0 
•. k .. .. • .. hu riy"t. lııı.yraı'.11 nıiiııu. cbetilc y~P;f. 

.. ııurugu- serler, ııeyyar h,.kimler ve haı1ta- l:ın g•·ç-ıt ıesıııın" iştırnk ctmlş]cıdıı" 
nun ıstırapları içinde kıvranan haneler ve hatta bnzı afctlert" kar- Bu ı;nırı!ıu·ııı nuın~ıt oıı bnşılııt• • 
yavrusuna gece yarısında dilcaı~·ı 1 hlrer •l'Hbfın vcı ilm:ş bulurım:ıktıııjl• 

d 
,, ~· meccani i a,. tcvzilcri artmıqtır lı C J ı } ·ı ı ı •·el an aevine b" h k" v " ~ 'r. ıupnrn ııııı onnnrın" ır e ım çagırmak Fakat bu çok noksan insani teri· tına k rmızı birer bıınt takılmıştır· 

imkanından mahrumdur. Belki birler ve yardtmlar tababette he- ı Gruplnrdn b~lunan ldmsclcrin ~~:. 
vicdanlı bir hükumet veya belcdı" _ •. I h" si de n~kcrlik ynpınış kimseler•, , nuz tam mannsı ~ ır demokrasi Vnz"f ı · ht 1 b 1;1ıı' 
ye .tahib_i bazı vak'alarda bu "C- ı c cı·ı mu eme hava ııs 

n 
~ doğuramnmıştır. Sıhhat, hayat ve rındn pnrnşütçulcri imha etmtl:t r. 

re ı ''e ınsani vazifeye zevkle ko- 1 1 .-(j üm v:: ~·n arı önünde tabiat in -::;::::;--
şar: fakat her sokak hn~ında, her müsavi bir unsuru olan her insan, 
mahallede böyle bir hekı"m me,•- muayene ve tedn'l.'i bakımından lkincitcşrin Cumartesi 

cut değildir. Hnlbt:ki bütçesi mü- di\ iden! müs:ıv;ıtına kavuşabildi-
sait olan bir vatandaş telıofon ''e ği gün. tababet ilmi kendini ınes- ı 1359 H. 2 13/i 
otomobil vasıtalarına başvurmnk- ut addı-de<'ektir: hakiki insanlı!: Şevval l.~~:;~ı., 
in derhal çocuk hekimini evine d . d l 2 1 20~ ve mr l'lll"f<"t e lUdur. Birihirle- ı -.;ı1 çnğırnbilir. Her gün rıkan pahalı · · 1 • I lju ı: 307 rıııır:~ .. rını vıı l"I ı"ı~erle öldüreon ve gıda ;.__.-- ' 
ve troir)j il?çlar da her hastanın ·ı· h ı..1 ~ Vl' ı l\Ç a. arını mnrcı.7.İ bomba- ====~ 
kolaylıkla alabileceği tıbbi ni- 1 · l b "•ani .ı 81:ıtl I n ra verc-ıı ıns:ın arın una kavu- Vakitler ... " 
met er drğildir. Halkının ııaadeti sarnklar·nı dfü•inmek belki de bir _______ ,s. D :;, ~ 
ve sıhhati önünde altroist olan ,_ ld" f ı. ! k k - - '' n:wn ır; a11:ut ıa i ati erin çoğu Güneş 'YarınkU 01 29 6 
her hangi hiikumet. hastahane- h ld d Ü<"l· ne u 11 55 ayn en oğmuş ve insanları • ~ "" ;ro 6 
sinde büti.in bunları bHlıındJrur: bircok nlusı"be d ikindi u9 4t 14 

4 
Maden Tetlcik ı:e Aroma 
Enıtitü•üntle kim;ya~ar biı 
Tarı lıaclını oazil• hoıınJ• 

er en kurtarmı'"- A J '# ll 00 17 .,.. 
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KIZILAY 
Snhife: s-

efin Tarihi nu u 
't;ıs d (1 inci sahifeden devam) 1 harp karşısındaki ,·nziyellmizi izahı mill~e de en sevgili bir gaye hnlin- göre, bir çok !fizunılu te<lbırler alın~J tının 1~9 kilometrelik kısmın.m ln -1 zaran "Ok jvj Ve sevindirici dakarJ "t ·· ) 1. h , • • 
da. ın a sükun ve biri birine etm!ştim: cn.mhııriyet hükumetinin d~cllT: Biz de iftiharla s?yltyebiliriz mıştır: Bu hu;;usta . icap eden ycnı şaatı bıtmlş ve 48 lıilometrelık kıs- • ~ "' • • . . . ıgı _ g?_zc a ma ... ~ cpı 
l~arıına, en yiiksek merte - ham:t sıyaset!nde_. ~eçen Fen<'denbe- k~ mılletçe yapılnn fedakarlıklar ye- k:ınunı mevzuatın yıikı;ek huzurnm •• mı işlctnıiye açılmıştır. hır netıce vermıştır. mızın katı kararıımzdır. 
"'Ue ruhi· ı Ak• 1 rl, bır tc~e.dıl~l vakı. olmamıştır. B~- rınd<'dir. Zil takdimi mukarrerdır. Kabul buyurduğunuz biı· knnunln . Du aı:ad~ 1933 Türk borcu hak • Tiirk milletinin bu giinkü 
lııt .ıra ıa ım o muş - nun en bırıncı ı:ebl!bı, o siyasetin, sı- Cümhuriyet ordusunun va İktıı:at Vekaletinıiz gerek tesise 1 Eliızığ-clnn bıışlıyarak Muş, \'an ıs- k~ııda hukunıctçe alınan Mn kararı, evlatları kıh ) kt• 

• yasi istiklal ve mülki tam:ımiyctiıni- gf!rek h;tih:<ale mntuf faaliyetlcrdr: tiknnıetindc İran hududuna uzatıl - y~nl. csk~ düyunu ıınıun~iye me_clisi· . ' • ~ ~aman 1 .ı, 
tlkk~~hurtHt hı.ikunıcti, fasılasız bir zin ınııhfuziyetini esas tutması ve zifesini hakkilc basaracak içinıltı bulunduğumuz şartlaı ı11 ıııü. ması knrarlaştınlnr. demıı:.rolunun nııı. ıl?nsı~t', ~u husu~takı tnnhlıudatı kcndı geçmışlerını her halele 

.!ı;tf e, rlahili ve haı ici emnıyctin h5.diselcrln seyı ıııe goı c tahavvul e- bir ehliyette Lulunduğuna saııde:,i nisbetinde çalışmaktadır. I\'.u 'iO kilometrelik Elazığ • Palu kıo;~ı- dlc~v!ec·~'ınrı udzuer.ın~ ııldıgını kr.ıydetmek· miiftchir cdcccklerrlir. Mif-
~ ~alaza J için bu diirüst hava icin den lınris emellerle al5.kadnr buluıı- • l b" 1· 1 1 . b 1 . . f ı ıh 1 1 ZC'nguldnk hol . ' ç mı ıın 

' •• k mamnsıdır. emın o a 1 ıriz. ru muş o nn ımnnyı şu e cııııın en- ı ın a csı yapı mı~. • 1··· k . . . let] ·r·ı d ı"st'kh""I. h r tıah·(ın~. imkanını bulmuştur.' liyetlcıirıi muntaıı.nmnn ıclnmeye ve gC'siııdckl kömür hntt l'\117..111. l~a\·~nya ur nulleti istikbale er ı., n e ı • u ın, e 
11

11 ıdareınir., geni~ bir hürri • Hükumetiniz muhtelif ve- Münakalôt işlerimiz memleket ıt tiyncıııııı muhım hır Kıs- daha fnzla ııufuzunu ll'ntın ıçın Zon- g l b k k d vasıtnclan sonra nıhayet ICah 
iç n?e. vatandaşın hukukunu ve silelerle size ar1.ettniştir ki, ll!iiıı&knlilt işlerim.ı, mevcut vesa- nıını dnlılli mamullerle knrşılnmıya guldak • J.i:ozlu k•!i•nının inşnntııı:ı urur a a ma ta ır raman ve fedakar olanlara h~ın_ı kmlnc kudretli, hakıki T"" k" . h d ti ) . itin rnütehaınm!l lıuluııılugu ıızami ga)ret e<lilmckt<'dir. Snnl1yıin muh- lınşlnnılmıştır. Bliyı..\ l\lillel l\Ieelislnin nıuhto. •. ~ • • 
1 kı lıir nizam tesis etmiş "ol· ur ·ıycnın, U U arı rnrı- ti ·r dil k h d 1 t"Jif .:ubel<'l'indt'ki istilısallrı hacnıı 115dl"at•n doguıduğ'u zaıuı·i ihti- rem iiuısı, muyesser oldugu hır devır -

t.._·• rıı~t . d D 11 bT k • d . k c:ure e ı a <' nw u•u ... un n çıı ı • • "' • . k I .. . ) . . . 
:"'il bu bcmnyız 1

.r.. en e 
1 ır 1 

cm e hır karaş topra · ta gö- şılıııaktadıı. )1~mleke1 11 miidafaası, ge<;~n seneye nazııran fozla olduğu ~ııçhırılnn nıüte\'C:llıt lıfr k~?ım_ ı -~- ~liJletlcriıı, tarihte misali < e, Turk mıl eh temız, emın 
''h!t V(llr • Senelş.ıcındc -~~~mleke~in zÜ bir hakkı ihlale niyeti l l ı•tıdı tc cl.bÜ!ll}rrimllın kı:,-ıııet)cn• g~bı, marlenkk~ısmındnki İ'tİh!llaJde Oe :~leı ın lnf ljll:\(~ına ldQVam eoıJdıgı gı· gC('IOt'IDİŞ en a o ır nllİCadclc hir istikbale gururla bakmak 

·r 
11

"ay ıne c! '1 ı1ure e ' • • • • rlııılml!:<İ, ııaklh&t ve nıuhalı,ır 1ıı -ı barız tera · ·ıler kaydedılınıştıı. Ko· ıı. lSTI. ı ın~an nnn,11111 ınşasına •. b • · 

1 
L 

~ . ola~k hiçbır hııdise vukun' yoktur. Bıze. emınvetımıze, k 1 •1 • 1 1 1.1• • z· ııııir lınvz.a~mır, nıillilı·~tıı ılııw"i ıçın lınşlı) nbilmck ıcın ı' .. ııı lnnınış olan ha imde bulundukları hır za- tadır. ırtıştır y d 1, t' . • ti .. t ~d'( l j ar ,.e \ll ı a:q,;ıın ıı~ ı ve ın ı-
1 

· · k . . d . -
olab . ur un enın ~.e .ıne ~m~- o cmnı:ve e mu era l o aıı batlı biı· ı~~kil •tıı .ı. Hııını:ık, siıı.ıt kahu ı.uyunılan kanuııtııı tatbıkınıı ·unun ııroJc.ı, 1ıu ıçl ı ıa nresı c. manda. sanlı Ti.irk milletinin 

.,. d ilmekten uzak nadıı· hadı- h t" f I . . ııınıvt>t . e ııt11:1nı• 'ırnr- 'il<' b , aşl:ıııınış -..c hn\'?.aı1ıı tatlıık cdıl nıısıııcla yukı>ek huzul'1.lııuza takdım '• • 
U e! adaJetJn Jıuknıune teslim O• 3)'8 ı mf'Jl aat Crllll l

1
le tcCa• ! j ·,1 • ,,. ,·, l"J t'ılJ I ;aktf! olan İŞ lllUkf'ilclİ\tll ııı(ıolH'tlediJı.CC'ktiı lnllkadderatım SeVkChnek ~l 

A. ~ ard ·· n ·'-·eti d I _ h" 1' ıı·. n ıııı ... .:.at l' m c· ı 11 c. as arııı • . . · . . . . .. h . 
'le ır.. '.'UZ 1•' n C O nll)fln JÇ· tahakkuku !Çili ~·.ılışınaktrıdıl'. J)l'tll'f' Yl!l ııııştır. lluyiık 'lll ışl."ı't f.tıı!ıyet~, progtıı· ht ~ercflt, tnUS(esna (' emmt-

.l>ıleketm her tarafında bir devlet, bizim ..,i:rnsctiıni-r.- Sıhhat ve muavenet Mad~nciliifimiz 1 nıııı:,ı tevfıkan ılerıeTmlktlJır., Bı• :ıır vctli bir vazifeyi bernlJer i-
tıt;,, ·· d d" .. ~ · Md ·ı·~· a yıınrıı.gcçı•nsctıe ar,.11s,.ııannın~ı. . 
tı ~e ılımat mevcuttur en en ı~t· n• hızı. hakkımı- işlerin. iz ı ı a encı ıgı!l memlekette kısııH'ıı tıımenılaıınıış ve ynpılnn tt>r· fa edi~·oruz. Çok açık olarak 
·~:hyı saran biiyilk buhrana! 7.ın mahfuziy(•tini istediğ i son senelerde kavclettiği in - ıt'lıc>leı· çok umıt, vrncı olmuştur b ir daha görüyoru1. ki, mil -

n Tül"klyt'clc ~:ışıyan herkes, mizden d I· . h , Bt•..,.•ınk~ "llıtlar att•ntl11 bir kat k. f .• · ·] .. " .. I, •k ! . ) Oııtimtizdeki srııC' ıC"ınr!P E~c l'avzıı- I, I ,. · ... · ) . ki· . b" 
~hak ve hüniyetlerine ~ııhip ve 1 . O ayı, mu.ı azc C - <inha "h"mniİ~•et knı>.ıııımış olun has· l~a • Se\ Jn<. C goı U CC'f lU sıııdn haşlıy:ın sulan falllhetının ( t e. in ) ,.şanın lcl •111• ıllı 
ıt 111an en geniş bir surette ınüs- aemez. koın•ım:ı ıı;;lc·ı iııdc, hiiklı- dedir. t:ınıııınlnıınıasının ııııııı kun olacu~ ııı türlü isabetli tNlhirin ba•an-
, ~!ınaktadıı. ~lemlekc>tin her ta- Muhtel'eın Hk da 'ıır. nıetın ııınıgı trfllıiıkriı, nıuv:ıffaltı· ı;l'çcn ~·ıl faalh·rtı> g<'çrnlş ~ı:ın uınıt eıl•;ı.·oruz.. • • • da \ ' e hepsinden tesirli ola-
~ r enıni)ct V(' ukiın, hiile ve Bızını hıırp hnrırı \"llZl)f't mıı. bi- Y' lll ııC'tı.dennı ~·t.r ııırk nwmııuni. ErJ!:lllİ. l':itıh~aliıtı. normal tı_ır şekı:- Maar1/ ış 1enmır rak bir temele davanıvor. 

'J'·· tı~t mevcuttur. ze karşı ııvı•i i~ i nı eti ı:ristPrcn 'J"' yetı mucıp olmııktııd, · Hu tedbirler, de i'ııkıı;ıaı ctnıcktedır. l\llllı ıııuda·I Aıiz millet v( kil!('ri, ' . • . . ' ; 
tıı Utkiye, se:besti ile niza- tnthik eılrn hut'rn .ı vktl«ı!c erı no:·· m<'mlcl etımız. ıçındc bulundıığunıuz fıınıTIZ \~ın muhtaç uldu~nrnuz <:"lf l\taarlf ışlerimh ~ .... "ul buyurdu • Bu, mıltı hırlık. [cdakarhk 
,_ı te)if I b. h , . . mal ruuıııı-rlıet' ıe nıa>ıı d"bıldıı·. l( • • rtlaı 111 tlııtuıaLıleccğı bu:;iık :mi· lınkırııı ıımıllne ıııtn•uffakı~et hı ıl' ğı.:nırz kvy .enıo;t.tUled \(' drvlrt '<on- \'C kahnımanhk temelidir. 
~ Vat ec en ır 3

' a ıçın - zallk, 1 arp r. ıeı v .. ı. tımız. bıı n 
1 4ıı .. ıı" ıı hor umuş olduktıııı haşk:ı, olnn!ştur. Kcçihorl.u kııkurt .. ta~ı' ıt ı 'i'•, ııtunı .' knnunlanıı•ıı hıl\'ı ılı tnt· 

~· anda~ların huzurunu toprllktaı ıın 1 rı. dl'rı•z , r tıavalr,, ı ı·ıçt n mcı.ııeknımize gıı nwsi nı.ııu ti'\' .ı ve ıkmaı ~dıln l>1tıı-. nı11ıı~ıı':. t ıkı .. 11 • şım<lıdcn ırııı 1111 murir vıı- • Bii~·lik. i\1ill~t ~ie~li .'inin a 1
11 edebilen müstesna mızın ınuhııı ını r lııı f n lnıı t.ıı ıb" ı Kur il wı k arı.ı ınlıcadelı•yı ıle ko- dı•kı yıl ıçıııdl'. ılıllyacınıızın kamı· ndkrle doludur. ~l•·mlekctııı n uhk ,f sı l mı~alile mı Ilı hırlık her 

ellılek . . . :ıleyhıne kull.ı'lılnııı~ııı:ı ı. ıı ı a ı: ,. a) • •tıımı:ıktııdır. ltıı buıad.111 karşılnnnhiltccg-i, kııv-/ ıııırıt. k:alıııııııln u..- lıııı 14 en·titu!, . . • I . • .. d . ~ 1. I . 
\. etlerden bırıdır 1 1 • 1 1 1 b ~ k k . • 1 1 d'' · <l b' 1 - 1 ı· :1 .. ıın,ın< an zı'-,\ c 'ag anılır. aı1r,.d . . ", ora: manıcır ''" ıız mı ı.11t• c·y• ~ ı lic~uı ·•ş, nırr rzı EızııH'un o -,ıc ınıl)_~ egcr ıı· ıaı ıs<'rıı-. şiıııdnlrn Gcıo. talebPıı1z \ctı,ıwkt I ·" . "' . - .. 

,. • 
:MiLLi ŞEFİMİZİN 
KIZILAY A BÜYÜK 

İL'rİF,\TLARI 
Mcınlck .. tin muhtelif ''erlerinde 

tabintin 'kanattığı ylll'alaı; sarmıya 
koşnn Kızıla~ ııı bu ufak: hizmetini 
keskin naz:ıl'lnrından kaçırmıynn 
:'ol illi Şr finıiz io;ınet İnönü. dünkü 
lıii) ük hitabeleı itıılt', cemiyetimize 
karşı ~ üksPk lltıfrıUarmı esirgeme
n.işlerdir. 

Nııçiz çnl •rıalnrını bu kadar bil . 
yük nıükiıf: ıın taltıf <'dm lllılli Şefe, 
Kızılııy Ctı Y<'lİ, mill<'tten aldığı ile 
, 1ne rnılJc tın hizmetine koşmıy::ı çalı
şan Kızılııy. b.ıııu mıi tnkbcl hizmet
leri için bı r teı arıei tr>qvlk Ye tert.1p 
tp)fılıki cylrr, ltılJ arlann dikkat 'He llılımamı mtrlikçc kat'i ve eıc1ılı olıırnk ııuııı ııı•k u •. tıı>. bu~nk lııı vntı11ı parc;<ı· IJıvıh.:ı ılcnıır. nııırı,('ul lıakır, Bu\-l<IİI'. flütün al:.kadıırlıırının ('il v,rnış h..ıp cilcr~e. mıllct<;e her le-

n rı
1 

l'tıml:r.in v~ onun Buyuk .:ııcc kalarnktn. ııcı, \llktı:ı gı•lrn ~·ı ı· !'.fll'ı'i.ıtısıııın gııı<l:ıJ::'ı n !-:el.an kııı·şıııı 111:11! n!ı-- uır cn•ı ı< ve ç.ıJ. ına o'çıısılP kuıuluıı 
ı.t Prı ~llrıheverlıglııden Vl ba:;ıre - Yunan harbi ve r·· k. '"' ı .td<ıı \, laıııla. l.a~ııtıııu kıyılı- ıirıc nıt IP>oi•nt devanı ı'lııwktcclır.· yuıuıııt'sirıc sav:ışt.k',ı 1 Lu ııııic~SP· s YASI" MAKALE 
~ıı,ltc alma !nyz ve kuvv••t _ulıyor. rır ıge !111, • .·<·flı ı;· .. ııluk. llukuıı1clı,:e ıı'ı • Komm· h:ıvzıımız•la ı•ııı•rji ılıtı~·,.eıııı '-< ı. 1., ırı yıl ıc;;ııılc Türkh·ctlc ilk •·i· l . 

\r(\ n hükumr•tc ltarşı gonlncn Arkada~lar, r ctn aC'ıl t• lll ııleıc ılihl•to, hr•ı· ınıf •tınln rılc <'k ıılan ı;ıı oııo lolovııttı:, ıPlını mr.<'l•~qiııi ·tını olarak hallı t ----·™---------------,·---------------------------

i~ k ~arrıimi itlmnt, milli kuv~ctı· Son zamanlarda harp ha - \ D t;ınclı ı;;ırı ırı. ı .. ı fı•l. kıl ııt 11 cılıı i. il lı~yıik Çatal.ığzı <.anlı 111l;11 lhıı.lı>·İ 1 11 ıvc• inık·ııı Vl 1 erC'ktir. 
l ~ ·tYnağıdır. nu hal m!'sulıy'.!t A • • < ek kı•·ıı nı.ııı k:ıı IP<ı(e ine :•;ııptıkl:ııı \'UP lMtŞ ''< inş.ıatınu h.ı~l:ınııııştıı'.1 ~lıısikı ve ll\'11 ' . 11ııt"rılı• T l 1 A .k d 

"(jıatılarn işleri~ıie cesaret vc, r~k::ıtı bazı Yt'nı \"cı,ilclcrll' flı<ll \;Jı,lııııl;ııı "' buıun ınHleııı ı>t .1ııcll"I .ıl:Jlıll snhıı~ııııl:l uzun 'll'll<'·ıçu.uklnııııın \'lllaıına kalılll}t"lleıııl', merı a a 
ı •ıJa~:~~etl 1 

• Di~~· t~rıı~tan h~:ı dıkka te ı-j3)"an inkisaflar g(is- 5IP>11ıııın uu fd.ıkı t< k.ıı .$• ı;u ·tı.: nii- lı•rılcnb rı n••trol aı-ııoııırmıılıı• ına iyi lıiı ıı k•~ı.f l "luıııfrı c:oı·enk' nıt•ııı 1 =-
' \r eılc Bclı ll\eleıımız, sala t d" s··ı ~ . F . b. gı \'Ukı<ck ııl.ıkn~·ı, L.ııııdıı ~·ıkı:ıııl:l ııı ıedılPlı nıc:<nı. çok ınuo;J et 'ın··· nuıı olınala:ıvı7. Dc'1 •t konseı v:ıtu -ı 

IJı e V ıtallll'I Ôf'l'eı:csıncle • V:IZI• ~r ': : tJ .Un \ (' SC 'l?l(.'{J • I• yııtJedcrını. ıc•l<'l illi H'ln iŞ buJurırııııkln.Jır. (!n· fil 1 knl:.u! loUVlll )u(- 'JUL kanurıl:ı ı(ıı c Ü mhurreisi 
Y~~ııı~n.ktndırlar. l\lcdenı sevi znn ıçın c.;ok ehcmınıycth o- Fdııkele uğııyan vııtıHıtl.uşlaı 

11 
biı lllnn ılıığıı.ıhı. y;qıılıın "oııd ıılo 1 O'iO lı.:ı V<'ıımll hır t kiıııı•ılC' do*' u \'l.İı·u. 

l"ıı~ı !11.'lışıle ııı~tc.r~a ıbe~ artan lan emnİ'-'et ~aha mızın icin- turı bıı mıllf:'tlıı <ııc. k \C ~·>k .. unı>ıııi ııwtıı..d<' pf'!ı·o!ı' tı>saılüf cdılıııı~tir \Pbılecı klir. ' 
ııra, arzu edıldıgl gıbı ee\• •P "' • o.: '--· .. , • loiik h • ·ı h r ııelr,;I · h ı h lk lıı) · · · • 1 • 1. J t . , 1 . ~ ııılıını olıııa~a ılı, bu ~ıııaıı.ıı hu • aı-.ııı ı ' un\"~ ı ' Tekııık l'ı.:ıetını u li" nı .ı a · •· 

tıı erı ıçın snlıılılyr IC"rınır. H f.( r os um uz \ c ı.om~l nntı k k l d • 1 ınıntakm; 11111 mPv urlı~et nı lwvvdlı çlrı m,ıl il kı.ı lnı rl l ) ·•plan ıimlt VI'• 
lltnbal t k i · ııı \' . f J r J •• ııunı ısıı ~il ıant<ıll a Ollll mnı;ırır.. h ı. • • • • 

1'dır , :ırı~ın n V )'l'"ll Rr : :; Un31llS an maa CSe >Ugltn ımkiirı lıu llllUlllıtZdJ. 
1 

un ıl ••ti 1 nıektf• olıJuj{ım.hıı, "'ı<ı 1 ,ci [P<"TUl t lcı iıı unıu•ıııl<' nt<'SI, \'!\· 

nıu' Beledıyclerın \(' bun in •nrhc si•rükfcnmis bulunu - l' ı J k ı r w·ı mı• aıı•.ıı;;ı'ııı:ık ı.zC'ı'<'. nı·:ını:ı f ı,,. t:ıııılıı "' ıı,; tcrlıi\ i hıkınıınıl:ın ıııu 
İntihabı 

' . ~SPselerlıı memuıl 1111111 le- '< ~ ~ " • • •ll ınt'.'1 •1 ~"JN ı t~ 1 ıu~uırıuı;u· lı~c i lıuı.•d:ı l•k .. ıf cclılnıi,tlı'. hlmclıı. Dunun t.ıkvi~" eılılrııı"ııti '"l 
1 h:ıkkmdıı Büvük :\lcdı!l' vor BuılClan dooan •;azıy<"tt fili)'. l\lıllı '\;cıılıııı l\unııtcsıııııı yuk·ı il ı 1 -'a 1 tol :.~,ı lıuhııınnj 1 h l ı· 1 .1} ,. Foyz·ı TQGAY Ilı d' • • • •• · • • • '' . • .. ~' I.; • . k . u a)' " u 1 ı a~u ' c n a P ~ı ı ıır progtaı ı a un ııı \ ııy lı '" • ~ 

t ık(t. 1lnıi., ohıı~ ln:ı,ıh:ıııın kanı>· muttdıkımız IngıHcrc hukn 1 ~f'. hızrl'etını· hıızunınııır!a 1 ··~ı-k LI•· Arı;u~ nı,.\kıırıtl" ı-oııdai :.·apıl111al:t<ı·rı ııı lıır çalışmll nlC'vzu ı ~<ııııl111a11ırıı ------.--------
•sap etmc~ı. bu:-alnrdll çnlı- .. . • • . • .• A leı ı nıı ı fnde ı:-Jt ı ııı. . . 

'latand 1 il 1 • • 1 • muttef ıknnız ln~ıltcre huku- .. .. . . . ılır . . . • . \'ok luzı.ınılıı hııluı uııı. A meı ikan Devleti senelerden-~. li Ve nşar~n v~ 11 cerı.nın ~ . .. . • • . . , Butun hu ya"dım ı!>)lerın1n Sr .. ··ııtı•Zll knıııııılf!ı·ının Jf!nloJık teL ı\nkaıarıııı. yiıkfek irfun ıııııı•s e-
1 h·k gor<lbklerı hizmetın scla- mehle mu~tercken tctkık \C t ltb"k ·· • I k 1- ı ı•rnııııu ch•,·ıını eılılcn·k nrnnıa anıt>· c,,j.,111 1 tnkvil'l">İııi kıiltüı clııv·ılun- b eri bütün donanma~ını Ja-

" lnııtıdan favJolı olacaktır .. k • < J mı U:t.erıne a ara C • ' • - • • · · . · c.. . . . . ·. . mutalea etme je~·ız. • ' • . 1· . . 1 lıv~tı clt•\ IP~lnı> j;:l'\'llnııştıı', ırıızııı oniinıfo tutmukt..ıyız. 'eı!ı, hı ponyaya karşı Büyük Okyanusla 
r ll"1.hurıyet adlıyesı 1 Sızc ııı·ıı.etınış olılu.gııın hu Niyn .. il ragat 'c ın~ızat~l ~ ~ah'iall (,ııııd"ll_ ~llllf! ınkışnf rtrıwt~e olaıı ıı.ıı;ııHııı ~alışııı'.;a lıa~lı~ırn Dil. 1 aı ıh toplu bulundurmaktnc!ır. Avrupa
~tıılı\ıriyet adlıycsi, geçen bir qe. umdt>lC'r, ııwınlrke•lırıııı.ı r.ıu p fuc•n· Kızılay Ceınt)'Ctlnın c;ah~llHl nıııılt• ıı cıl•µ;ınıızııı muhtac. oldug

1
u ı~a- Y<' C'oğ ı n.fya ı._n kulteı<ılc. hu yıl J\IQ· dan kendisine t:elebilecek h e r

~l'fında J.: bul buyurduğunuz ye· !arınılan bugüne kııılnr n:ı~ıı ınıı~l'rı hrını da siikrınh yadctmck elen lrkrııq\'eı.le ı ı ıçın Zorı)?u d:ı in tınf \'ckıllıı.rlııın ıdaıl'~ıne \'cıılıgı . hansıi taarruz ve tehlikeyi Jngiliz 
'nlarlıı.ateı;klllitını kuvvetlen ·ı tıuhıııclıııduysa. y.·aııııııı ımınıyctır~cı. '_ . " • ' • ' lııı nlf'kır p acılmo•ırııı kaı·nr \•erli • 11117. JJı_ıkuk Fokült~ııı ... 1111!'!!'t~kbt•I V<' 

lınıın ) · • •1 ~1 · d h li rle aynı v~hile hıznıel cd•~ı:ektır, tı· ıstcrım. mışlıı· şııhclerı taııı Ankaıa Urıl\~r-ltesıııııı doııanmaliının kaı,ılayıp bertaraf 
•ıııiı bi~ m:~~' c.~nı : ~ ı~:ıea· midin<leyız. Zirai. istihsalcitımız El tezgatı.ı dok.umac!lığı ikr ıuknu olarak ktırul~nuş yuıun • edeceğine arada biı ittifak ve tah. 
lfakı şekı e gorn,te ~o 1 

• •• • dl k m:ıktadır. lstaubul l;nıvc1·sıtesı ,,. ıiri bir anlaşma olmadığı halde lıın <ıııııfmın yenı nna~ır!a:ta Sovget Rusya ı/e muna- Ziraı ı-tıh~ıılimiz memnun edici ıslah e i ece dl~cr yüksek dereceli okı.:llarnı•ız. emin bulunmakta iJi. 
1 1 ır aclette takviye i ımkanı b d h. Jl 1 .. 1 E h ı· 'Atlı' kü .. ük c:nnatleri b . . 1 • . k d k il . 

o lJıuştur. 1rrn i terinin sürntle' se atımız osiane ma l• hır vazıyette~lıı·. .er. şeyı en once ., n c cmm ~" ~ • . • tn " ı;ı>yıı ~ı ını ta ·ıp e eı<' "rı Fakat Fransanın sukut etmesi 

Roo .. velt "tı. ·,.1 k d ş 1 t"d'l t Tııı k koylu~uııun huk11ın<'tın tedbır- mızıh•n bulunan el tczı:ahı dokuma- vıırfımekte<lırler. j 
' n nnun n vııpı 1111 a 

1 :ı r•elı"ııı· tekrar elde etmı"ştr",. ı ı h t 'k · t d • · ve ispanyanın da m ihvr.re dahil ı neti 1 1 • x. - t ;:, ' l~ı ııw u \"a ı ;ık fıı:r.la ısı ihsnl h1Jsus1111 ı·ı ııl"tıı ın ıı;ı a ve t'~~·ı ·ı ve ıp ı nı l' ıııuıııi kultur vereıı okulla rnııız.ın 
cc• er n ınr.cnı;ıııı unıı 1 . . 1 1 · . ı ı t ··ı ·· ·· ·· t · ·· F ki" R • it' " ı.. ~ c 1 · d 1~ l>ıın'L·:ının ••erııdıg~•i vahim bulırorı do gosll'l''lıgı p:avıctı t baruz !'ltı· ıııaıhlr ıle kn'<.lı ıht )'nç :ırının lemı-

1 
nıukeınmclleşme,:1 ıçln kevfıyptı< tı•. o mnı. cmayu unu gos ermesı u- reısı ran ın ooseve ı, men. •ı · <'zac'' crı ııı:umunun " "' " ~ • · · · l r ı· ··ı 1 • . . A ·ı. Ati Ok b l d • d k 1 ~tht.ı k' 1 1 ·ıf! lftm'·'·· lciıHJ .. uzak, ,·akın butiııı ılevletl~rlc ı·t!C~·gıın l!J40 unıuıııi ı~tıhsıılı gcçl'n nı husu unc ıt aa ıycte ı.:-•·\ı nı ş, nıın \'t'!f·cıih edf!n ve sathı olmııktaıı kııı·· ıerıne merıua, as yanu- sup u un ugu emo rat ar par· n -·~e ı ta ışma nr ı r" ..... ~ . 1 . 1 k 1 k ı k .• . . . • •· ı. d" • b .. ··k · • ~I lrçok u· ·etlC' · izd<'kİ ceza- nıııııııscbatımız noı mal • t•vı~·csını lll· vıılardaıı :ışağı dıışıııemıştıı·. takııvı ''anı ı 0 ·umacı aıın oopc· tulup ılcnnlıgıne ıstıknmet alan teJ- sundao bır gun ı>en ısı ne uyu tısı, Amerikan an'anesi hilafına 

,ııııı inşa v a~. zı ı:~~~ı;ı bitmiş • kıp "' ııııııtır. Toprak mahsullcrimizde rutıfle~tırıluıe;ııne çalışıl.nıııkta bu • hıı lr>rı, lıızunılu vı• faydalı bulııııık-1 tehlikeler doğabileceğini düşün • olaı ak üçüncü defa tekrar namzet 
t t 
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r S R ') ' hınımı-:tuF Halen -;ekı;ı. ııokttınııcı 'm· tllyıııı · b 1 H • b .. 1 b" ·· • 1 d" M lA ı;ı~IC't- ası fi-ıcı1nt' kuııılınuş eılan •-0~;\'C~ usya ı (' aramıL.· miktar ''C ke •fiyet baklmın- nı<'ı:ıtlfl kurulmuş ve ~ı dokunı•ıcı· ,, .: • ·~· • , ~ı~e aş nmı~tır. ııttı:ı_ oye. ~r gostermışer ır. aum olduiu 
ıı e ı ıııin knıl olıırı, bu lııL· eııc da vırPJJ seneye va kın hır . . . ~ · A A • A 

1~ ü hl'k ~ t h ı 1 uı k gcnçlıgının hedcncl ı ıhtımalden o kadar telaş ctmıştır üzere Cümhuriyctçiler partisinin 
... ıııra li h • dll t'. • . d·m ınkısaf ve salah ·ısık·:ır. lıgıııın g<'rıış m ste ı ve mu. a ı 1 ·ı . .b t hl " k . . . N . •tak1ıt.1 z 

8 a .'"vsı ~ ııı~ş 11
• mazisi olan itimatlı miinn - ~ " • " ' kütlt>, ıııirı ıııenf:ıntiııt' {•lıııJk, ıııkı. msusı e ınzı a ve a a lci Amerı"11.n Harıc•ye uırı in- namzedi Willlcie'dir. 

~t· adli fo:ılıyctlınızu nız.arıı d·r - . ] · · t' t"rı"l ı· r· · d t ·ıt · · d' '=." d' k- 1 A ·k c·· q 
1 

t • • • k b J 1 ·ı · · 1 tf • · ~nfı yıılıınn .. frilmıqtır. ıncvzuunc a ıyı ye ış ı ınc- gı ız se ırın en ~r:ı erenın şım •· ...-ıın ıye ac ar men an um-
u •cır~cck olun ndlı teş ·ılııt SC et er• ler 1 unuzc < e a ~- Nııfusuıııuzun çoğıılmn5ı ve lınnıt ' Yalnız zl;;ıııt ~'(' hny··ancılılda J . · · j k rJ·kıtJ" V cid kt harpte son derecede srkışlığı bur reisi intihabındnl<İ mücadele-

b kıt·~ Yı 11111 51 ky~kında lıuzurunıı- diJ~mivccck olan buhranlar ,c,·ırcsınln yııks<'lıı.csll!' alakadar o- Kovliilrrınıizın boş z:ııııaıılarda çalış- d~I ıhıç "ı çto d< .1
1
" ' .• 1

1
• c ·ıı: halel .. bile donanmasını kendi eli. ler daha ziyade dahili meseleler 

4111~ l'< <'ce·t11. . : 1 ı ı hl"k h ı ık . I·• ht' ı ı arccc e ırnesın, mı ı • • h Al 
t ~ıa •• } k ;· nccırchktcn Sonra CSaS O 311 1111 o;tı a. 1 tıyncını t:ınll y<'t e H· mnlnrma "r en nıu ll< m 1 ıynç Oı I· • • • • , Je tııhrıp etmem~sı, ya Ut man- ve davalar Üzerinde yapıldığın-~~ k ntutcnazır oma .ı· ~ · . . . p:ıt11ıaktadır. Yurdurnuzun tahıat •e 1111 haıliııı olmok w lıu "lll't'tlc. rc•f ıh (erbıvemızın kuvvetJenmesı lara teslim eylememesi hakkında dan hariçte pek nazarı dikkati 
~ . anuıılarımııda yapıl - dos tane . m.ahıyehnı tekrar zıraal şartını mırı t uılerımııı vr çn- "" içtlırıai ~evlyelednı \Ük!i<·ltıııck hak11~1ından biı· zaruret te - tahriri teminat almıstır. . cclbetrne.zdi. Fakat bu defaki mü-
~ 1 Jktıza etleıı tadiller hak elde etmışhr. Jışmnlanmızı ıleı lettıkcc. clahn ve· lı:ıkımmıl_iııı, ı.'.k mPrhale olarnk. do- ı r r·ıı.~nın kend- isini tehli!,e- d 

1 
f A . tıllda • .• .. Bunu mPmnıınırdle kııvd<'tmek ıs- ıınılı ulara~ınıı ~.ııı ıı.ııımıı. vaıdır kunıat·ılıı.,:ın Koyl<'rı nıızılP ~amımı u;ın lfıkki ederim. A ne K.. . . . • ca e ~ ~tr . merıkanın harici s~-

~ Yakında buyuk Mec - terim. Bu senP ı::etıııll'n yenı zııaııt ıııo'<ı· f.!:•'rPkcıı fııııliyete ırcçllmış lıulıın - Turk kııltuıııniin iki mühim ve e- den korumak ıçın ılu yolu .v=--rdır. !?setı uzerınde cereyan eyledı-
lekJifler arı:olunacuktır. Ti.irkiye _ So • ·et nUna ·c- nelerı, yurdun mulıtelıl holgı"<ınrlc maktndıl'. Gaw. nııntak:avi hususi • :m~lı tPnıclı rılaıı rlıl ve tarih ışkı ı· Biri kendisi harbe cirmeksızın in- gınden bütün dünya nazarlarını 

1 . d .. . ' .~ ~- . 
1

• • ~ ~ ışletllnıışıtı. Turk ko) lu,.iı lıu ıımlu· v~lle!' .g~zoıı.ıinclP • tutıılurnk. Tiırk nı!7..c yakın ııliık:ı. ı~e oııcnı vC'rlyor~ı7.. giltel'eye her ti" :lü y.ardımı yap· Amerikaya tevr~ etmiş butunu-ı\ At1rupa harbi bet erı unya sı~ asetının J~- nelcı ın faydasını tleı lınl lrnnamış. kııvlusünu ·1.ıraat alet V(' v~sıt:ılnrı Tıırk clılı vt• tnrıhı ıçın çıılışan ıkı k. d"• e i kendisı de harbe yor. 
k • 1 · · d b ] b · b' .:ı 1 t • h h • ı · ma ' ıg r '·~ ·I ~lar \ 'lcaç ar ıçın c a~ 1 a!itna ı~ı. fozlo ve• ucuz ıstılıı;al vııp:ıcagı· ~ııııııııia, ır ııP e .. ezın~ ırın .ı;~ ıp kıııııırıu~ lu~nt,ım a, .ırınnıer, _tr•ıınıl trerek Almanya, ttalya ve Ja- : Franklin Roosevelt AmeriL:anm 
1ıtııı fçıiı~a devresinin başııırlo bir mC\'CUdivcttir \'C' memle- ıı:ı knnı olmuştuı. ı:u ırıbı rasvo:ırl .. lkılmuktıı·.: Şıııırlıye k.ıılın ı.7 '1:'.la~ı··ı•e taııhııııızııı lın sailıasına ~ıt tel· g ile bir taraf mahvoluncıya emniyet ve muknddcrau nıı:vLU· 

u • • ·~ • • • . .1 zlı;ıaı u ulleıırl hır an ı•v\'<'I ~·eıleş· tımtzl'. nıınıunr olııınk te-ıgah '"<:ık kıkleıl ıçın •l'T' hızla cnwklerını t<'k· ponya . ile birlikte müca- b l b • . • ~ oldcn s:ıminıi tees~iirlerle kay ltctı.mız. dıger tcsırattan .mus tıımek ,.e vayıı.ıak.tiı1.1 111 olclııgıı kn- ı:ıklar gıındcrılmııs v_e_ııynı z:ııııaıııla 1 c; 11 ldc•eckkıı.nc eıı.ııııydl.ııı .vaıdıı. !kadar ingılt.ere l .n,ıs ul~ndug': ~_u s!rada h.arıcı 
~ d' ut'Um A vrıııın nıuhnrcbl'- 1-· ı / d l t kt r ı;" tt k t b .. ı d t oıt takıl hır s'l.trctte bu nıevcu- ı ur.lind<.'yını. hu)luııuıı mıf!1U1\' 111· tıaıı vcıleıı!c· de J!C'ı.ı "ıı.ı)ttlı "·I ~:alıye ı,~ · rımız e.ee.me ı. . ;·.nsc .. c ı. ecr~ cerı~.en ',aa-dı.~.D nydnnbcri, lıütıırı "iclrlı! • ı t l h r1 d k d"r Roosevelt hırçok • f t tt k ·• .. ın " . • d ttı' I t rh; •u <liğet· kıiçlik -ınıınl -Rletlcı1lc ınlaılıı kursl aı nç ı ıııış ır •U "fi rı :ı \.. h·ıtb'ııılıı ·ilı"'ıı m~ıı hu. Şun ıye a ... r.ını mus.!l ı r. ırmr ıçın anane-~~ f ediyor. Gösterdigi lııki • d ıvetı cvam c rmc < 17. ıra " • 1 . .1 ı \ ı upn , • ' " .. • h k ti ·ı .. ·· b. . b • .b. . 

1 ~ • ııc; · nakıl vııs ıl aları, ıızcrıııclı• clur:ıcugı fıınlıvetı-. bu ~"n'..' ıcııı.c. va~:ıı v .. • · ı.nylltıPolıı ,ııruıh· gc•tiıılı~ı lıuhrıın itınet ve ~re e erı e g~nun .ı- l yı ozmnn gı ı Amerıka ıfnrın na-
C ;it ~1der~~·~1 ;\;1·~~~'.~ ~~~:~~~;h~~~ rmda~ır. .. 

1 
ı · . . mı~. Phrııııııı~ ellı ıııe\'zularclı r Zını~ ıııc"ı \'t• dah:ı tıııyukkd ıı~ıky1ıı!it;ı tn · ., , hııtç•• ırn!frd· i ıııcıı ckctımızl u.! 1 inde Amerıkanın da lngılterenm I zarında hof görülmiyen bir feda-

lı:ıl'\ı: lllaı;ıııı imkan dnhilincfo bu- Bu. sıymwt, bo~· e .t~.akkı erlılrlık- at ~ckııık ve ılım ııcla_ııılar;nııı. koy gfılı. ~ıkrık ve tara ııg·ıtı ,,.nsı ııııı- ıııuu•c.,~ır ltı .1~t . DP:1k ve> ııııııılmi yanıbaşmda mevki alacağını ihsas karlık y::ıpmıya mecbur olmuştur. 
11 .ror. C?· ~kı tarnf ııı enf~a~ı. 'ç 

1 ~ du'11<u ve- tetkıklenne ~in yanan .lııı ıı lıırı da hı · kaı·ıc•rdır _ • • l ııt\"e ıı• eııs p"cı iıw dnıma lı:ıJlı kııl· 1 etmekteydi. Belki de bu esas üze- ! Amerika Müttehit Hü'dimetleı i 
k~ll!I Zariın·ta bir çok hür Vf! nmınl yıırırı ,l :ı \Cilt, kJ nı!fenın za- llııck> \'tftçı ıle ışbırlıgı ,annııısından Gümruklertmız. 1 m kin lıer.•b<'ı, lıJ,lıscll•rc tııkarl l.ırn • tiba mücadelesini a acak- c·· h i • k ndi "ni V"rl · , 

4 ~ılll !keler ecnebi istiliisına mıı- ~f~1/~fn °!~~~~:a~şll;~-'.n~ıı~~1~~11~~~~!ı~~I ~~;atlı ve !eyızlı nctıcell·ı umuvo. nc\'let ıktısadı te~bhu lcrınlıı ""11 c rl<'ı rk' ıs1:ıhcdtlı 1t.ı.ti·ıltııı lrr
1
_ hutıubnm111~.~1~ ;~ rakinp on gün sürece~ i~tibap ta~~inU:/i~~ dc~a b~yük bir·~~;:;~ 

'ltıl'nLl~l .. rdır. . İ dr kcndı mevı.ııtarııın I!' fil ru ı:;Urel e '\ c n nı::ı 1 ı ı ili •• .ı ) • • } .. • k k d .. kt d " z· tıı ~ p · Az1z nrkadaşlnr, Tıc:ırct \'ckiileti hır tıırafhın <hin "ent• 
1
\ n ,. l I 1 I ~ı ııf za -cdılıııiştıl H<'r :;eyikrı cvveı,' nıucaue csının açı rnası u2erıne e arşısın a gorme e ır. ıra 

ler ':ransadan sonra In- Önümüzde im•ıı!ıiyet için uzun ız. va ik~ısaıli vazıvettrıııı lçıncle hulun-• m.ınııılutın r·:ız.nr. 'k: at arınfıfı~'. n ',.~ ~ıır~ vutnn·n·n ~ıutı.afıı~as · na kuv -'söylediği nutuklarda gayet sulh- keı.di sanayi ve ziraatinin en bü .. tı,c' eye t ·· ı d l .. t d vr leri olmıık nıümkün hat . • • tutııııık hususu •n ı rnuvıı ıı ... ı''" .ı . t ı b" 1· k 11 .. ı . .. • • 1 A ~l._ evcccu l e en ıu- ırap e e . d · · rıuı:,'U şartlara uymak, dığeı· ıarllft:ın h ti 1 takdir ctnwk V<'ı ndc ., vctll ve hazıı lıklı bu'unıı .111111 ıs c- perverane ır ısan u anmış ve yuı;: mu~terısı o an vrupanın, 
.:~ tQı cet in hir nıukavc- trı mı~htemeldırİ Bu . ev~r ~ ıı~sııııla ıstıhşal ve mübadele snhaluı ındıı. krc- 11::~c erın · ' . ılıl{l 'külfrtlcrı k:ırş•lamak yoluııdlll:i yeni Jfrnyanın müdafaa ve emni- lcuru!mnktn olan yeni bir nizam 
ttl. Çarp~ 1 a l • hayatı meııf~ll\~~~117:e aışı , rı~;ııs dlyı ı•ııbetlı bır surl'lte tevzı YE' lü- ı:umruKlerimız.. dfınya hııdl c erı ııı11vaff::ıkıycp, bilhass.ı koyJctm<'k yeti için en sıığlam teminatı si- dolayı~le kaybolacağını müşahe-
r"tVi ı 0 lTic Si, ffill l,l• bu}untırken l OS U ( aı 1m1za Vt I I • ZUlnll dereCe•İnde leVSI (')'ICmek llOk• htC'l'llll. l" L} k •• d .. ~ •• •• ÇOk d edi Or 
~I Yeni bir safhaya İııti- faklanmız:ı vefalı kalııenğız. tasındnıı nl~ nınkt:ıdır Başta zirai knışısıılllıı. mılli ıktısııı vı ılıtlvıı\'ıa Cümhuri~ct malivesi, baş aa anma ta got ugunu, e >'. • • 
' ettir • t" . c·· ..... t 1 İnoiltercnin zor sartlar i- k. d' . h ~ iş 1 • • ıı ~nf' le ı ıınızn uytrun nl:ir:ık alınınııl,t;ı ol Hl •• ·, r büyük mikvasta yapılan bu teda· Aynı zamanda, Uzakşarktakı 
b ~fh nHş ır. ~orunuş e b h·. 'ıfct ~ 1 

ll}(IÇ arı r,c l;'YtOhl ı 'ı'ı "t•"ıır l(ıı tı·ıllııl'l<'r>ll VP rle\letkrle ıılr,:\•eut ıı. t memleket nım a aasma füi tedbirl~rin asla harpcuyane jikiııci büyük piyasasını ve Büyülıı 
~· a .. k . İ d 1 ahramanca ır mev - çı çınııı zıraat ve ıs ı ~a ı " . . ı ı a, h. 1 1 ~ A • . ••. lı.. ll'er tızun sur ece. ,.e Jn- ç n. e { b.' .. d bulun- rıııı 'l' mahsul -;atışlal'mı kıynıctlPn·' carı mul rı•l<>ı"ı , re aıt ıın ıı~ııın ıırı.ıı ait (evkataclc ted ır er o. ı tahrikat sar.lamıyacagmı, •.• ?ky:mustakı faık mevkıını de e-
L''lıad· •n sefalet ve ızhrahı cudıyct har 

1 ıçın c dinııiyc ynrıyarıık genış krC'dılC'r )'H• l nthı~mıl:> v,uıfel~ııııl .ıılgıınlu~lıı \f! k .• ere. büfün devlet i~- merikan evladım yab~cı d<_>: lınden kaçırmaktan endiıe edi -
·~>.ih • ediıl gidecektir Bu duğu bir zamanda onunla o · pılııı·ştır. tıC'ıırı ~~'.'~~r:~ırlı· ahen!.lı ı.ıı surette ima .. uz htedi"i masraflara 1 vüşlerine asi• sevk~~'?.ıyece~ını yor. 
)i:ı ., ı·ht• • • "f k b wl n ~a:t· z· · •k ı ı f · ı 1 k. vııpnı:ı aı r '

1 
• crının · "' ' A "ka ı harbe suruklemıve- Bundan ma3da, kendisinı"n en ~"'l ") ınıaller önünde bü- lan ıttı a ag arum1~ ... ~ "' ,ıraı . ·roz nr< n an: <'r ıııı ·uııııı Daha mütekamil bir güm- ınemlckctin kendi vasıta \ 'C ve . ?1~~ıl Y. t·ır tabı'ı· hayat sahası olnn orta ve 

~~." enıı • d k lam Ve sarsılmaz 01ull''U0ll mİIS:lOdesİ nısbetını!C İlldıi'ınek t;lfrP· •• • • b • • • ı • ceğınl SOY emlf • • • 
~ ıy{:f eı uymama me- •. ' · • · • • h b · . tile de istilı~nli teşvık •·ylrmek. hlı· ruk kanunu proJCSı, u ıçtı- meınbaları1e rnr~damıya ım Bu beyanatın, Amerıka efkarı crnubi Amerika ıpeml~ketle-
h.~ t in tereddisini teessi.if s~ylemek benım ıçın 11 ~umctln lıoşlıra •lüşuıı .. t>IPrınılcndiı. ma devresi e~nasında Büyiik l k: bulmaktadır. umumiyesinin son günlerde gös- rinin, mihvere temayül eden is -
'illi .. {!essu·· 1 k d 1 b t lstıhsal kıymetlcnrıı eıı ıyı koruyıı - • • an ' .•• d v• .kl"kl v k' 1 • d 1 -<rıı... re ·ay etmeme c orç ur. . k ·atı;. kooııerııtıflerı teş'·ll"tı 11• )lcclise anedılecektır. İçındc ynşad gırnız _ lıal ve şnrtlar, tcrdıgı bazı egışı ı ere ragmen panya ve Porte ıze kütür ve i • 
~ lliljn d ca s . " il 

1 
Ü "'k • 1 d vn • c·· b • • • t"b b d 1 ·ı k b. l."ld b ·ı ı •• e;;.ildir Cümhuriyet ordu$U kı,.af halıncleılir. Hu tıusmıta kaııuııi G. "k tarifr krınunu cetvrhnııı hılhassn g nıru rcsım en~ e " ycnı uın urreısı ın ı a ın a erı e sı ı ır çeKı e ag ı oma· 

~. ~ı:.,.) t> • ,. 1 uını u h 1 ra bağlı vergilerde rıfıhım boıı· t ı. t " h b ·· "'kl es· 1 "kt d d A "llh. ·•ı eker • ml•v:z.tmtınıızın tekenımülil ıırz.uy:ı şıı de ilmi ve nm<'li rsaslarn ,::-öı e ter· un :ı • · l k i m em eY.e t ar e suru emem ı· arı ve ı ısa en e vrupanın 
lıj1~tılar ımız, geçen zor Muhterem Millet Vekilleri, yandır. İhracatın kontrolu, başlıcn tiı~ ve ıa~nlfi üzerindeki çnlışmn1ıır lıılda~ /nıııııış vr bt1nu :aııa nı:ı 

1 
• ni hala esas bir p rensip tuttui;una karasına muhtaç bulunmalan tfo-

\ ~et d ı, istiklal ve rnasu- Cümhurlyet ordust1ııun kuvvetlen· ihraç maJlarımızın sbwdıır<l:ı bıı~- ılerlenıiştı~. ç~n 1 ( ll!i C'dlll'n muvd~k 11,: \lı'e1:~1 .• ~ .. : ~üphc bırakmamıştır. layısile, bunların şimali Amerika 
~ a\'a f d 1. · I mesl ve ihliy:ıclarının taınonılanmn- . 1 d ki . lı al • t" • - 1 k 1 la dık • l'Jn. \'alnncln<:lı1rın tc IJC ,a 1 • ... • • • w·11k· d b' k •• h . . . ··t d t t'~l sı etra ın a~ı '-"C c- lnnınosı )O un a ç.ı şm ar, 0 1 l\nçakçılıgı on eme Y0 unc' . . •• , h t•: utcdıl had Mubalıf ve rakıbı ı ıe a ı büyü cum urıyetmm nu.uzun an "-· "eh ., sı lçin Büyük Meelisimlı: hiçbir lh· . t verıcl ınahlvetkdir k 1 1 1 kta ve tedbirler ıılın- rını nşmadıgı ~e a "'' m f ld w k b·ı 11 . d d. d. 

\'fltd·~ resile s:asılmadan timamı esirgememektedir. Türk mll- ıçın unu • · ·at c ça ışı ına ' dahılıncl!' knlclı 1, iç:nde bulunduğu· Rooseveltin harp tara tarı o ugu çı a ı ece' erın en en ı§e e ı -
k 

1
• ll · /k t t · t mnk•atlıı · ·· "' 1 ilk talb k 1 · ,. 'l 1 d" · ••t diyen ~il akkından emın, !eti bu hususta kendisinden istenilen tısa ve ıcare frıh nılıır vnrida•ıııın :ırttırılm:ı,;ı nıu;: lfl<O lıutÇl:!\111 n. . .. 1 ~y .a- ıdwaıa e ;en ısın~ ~u e~::ı. A • yor. 

~İid l'a hür kA , vazifeleri iftihnrl!ı yapıyor. islerim iz ve mnrııullerin ev ıfça yt1ı, elı:Iı .e .i ı ındn dcrhnl l:end.nıı. gosternıı~t.ır hücum etmekteydı. Ş~mdı b.ılakıs Franklin Roosevelt Amerikayı 
\~r<lfnas met ar ve \ata.n Silah altına çağırılan vu - • hı•susuncla -('. (ıqld :-~ı gihi, sc. 1 ,_;. Ulr tnıaft:ın rnı lc;,Hnı~zın g~s•uclıgı ikisi de Amerikanm harbe gırme- yabancı bir devlet uerunda har-
~ l~~ti ıtıa karar vermış tandaşlar vazifelerine seve Köylü ve mii .. t::ıhsilln iklı$adi kal- !erin i»tihlf>kiııl ı.ı. 'tnııık için, hafıf nlı:unluk ve f«l!l~urlıgııı, d.ıgC'r tıı: ıncsi kaı-nrında ittifak etmişlerdir. be ııürülde:.ıiyeceğ"ni kat'i olarak 
Q tl'ş'-· ı' hu metanetin sırrı- l . , I· kınıra ihtiyacı, haynt ıı:ıhalıl ğıle Is- içkl<'ri ı t•,·ııçlant!ıı ııı.ık yol•ı>ırl ıkl ft:ın 1~1~ ııl~kctı~ 

1 
~~~ilıyet~c~ını. Mı:ııha~a harbe girmemek şarti.lc \•ıın<l ve temin etmekle rakibinin 

ltı·, "'1 
ednr il . A • seve rn~U) or <lr. Her giin tıkballn buhran endişe i kadıır UZC· mc ah c Ô"• llt>f C'cLlını ktc \'(' ) 1 ~.l rlc v'tt n ac ıl lıtı~ .ıı,: nrı c en ıy te h .k •. d ı "it reye mümkün elindeki kendisine karşı kullandı-1' )j "' . arıcı sıvasc- l b l • • tl. l d" w. • 1. , . l , r u n i abctli tcd~ıiıl<'ı:in esrri olan er ı ısı e ngı e tııı·1 · tavs·ır d l ~ "ll nıcn n e erını ııı c ıgımız rin<lc hnssasivctle durulıı.n ıır ınev· hşmnl:ırd. ıı • rırt 1 'cr nlınıııakta- 1 l' 

1 
• 

1 
t' . 

1 
kl t b yardım yapılmasında dn ğı en müessir siliıhı körletmiştir. 

~ ~İ C er ~en. mı e- • l · H.ııclur. Be~·~clmild miin::ııı l.ıctl.•ı·e d . bu m t ce nwnınun ye ırız · a) • ır. mer e e • 
"(t. il ~ ... y f .1 ti · . lııı asıl hareket erın TUrk 1

• ~ 11 
• r• t•val'rr 1i butçc pırn iııiııı> sn !ık müttefik bulunuyorlar. ittıb&l et- Bundc.n sonra Willkie Roosevel-

ı.: 'ilt\ • ~ ısız azı c erını · ıı t• . 1 d k. . sıkı sıkıya bağlı olnn tlrııret işlC'ıi· Nafia işlerimiz '1 ı . ı b d d . 1 . .. •. •. b. kt daha var• t• b""t • t . l . d 1 
'
11QJ· •Çin . mı e ının ru ıun a ı engın mizin umumi zorhıklnrdıın nıütces. kn mı-~ . nyc~ını c>, u ı an ıüJnıa ·• tık erı uçuncu ır r.o a . ın u çeyı evzm mesc esın e o -
~l'ı! ~kil en emın, en ~:e- fedakarlık hislerine bir yeni sir olması, içtinabı knlıil olmıynn bir Nnfi:ı Vckaktiıııiz, S<'nclcıdenhcri Tuı:k h:ızm<'siııirt itiLı~;ını ve .?utc • Ameriknyı yeni ~~ny~da nakabi~i duğu gibi &Özüne İnanmak caiz o-
\. 'IJl\trı de kullanmak dus- . . ld w •• 1 .. zaruretti. Bir tat'nfuın hükumet, ti- muvaffakıyet!<' tnkin e<liTmektc olıın ıılııı muhafaza cdeccgıne kat 1 iti • cerh bir hale getırınc1ye kad&r sı- lamıyacağını ileri sürerek eski si
l..~t .. .' Yegane rehberimiz ışarket ~ ugunu se\ ın<: e gor carette, nıe:nleketln muhtnç olduğu nafia işl<'riııi, umunıi ahvalin doğ-ur- mııdıınız varddıf. d" k" h • A t" lahlandırmak ve tahkim etmek. lahını kullanmıya beyhude çalı-

04•1 bir k d h t _ me teyız. · iptidai madde ve mamulleri temine duğu lktısadi tcı1irler altında kal • Bu saye e ır ı arıcı !• Gelccrk ayın ilk haftasında A- ,acaktır. Fakat intihap talihinin 
ettirınekc~et r3; a e Bugün Büyü~ ~ecliste ve onun çalışıyor. Diğer taraftan sıkı bir fi. makin hernber takipte dc,·nm ctnwı,. caret muvazenemiz ve dövu merike Cümhuriyetinin reisi inli- timdiden Rooıevelte ıüldüiüne 
kıt ... _ ıs e ım. htıkilmetlnde, butiln lşl~rln. başına yat inzibatı ve murakn1*si kyrmıyıı tedir. ''aziueti geçen senelere na- bap edilecektir. Şimdiki Cümbur- inanabiliriz. ' 

··-. devreıini a~arken. ş olan müdafaa vazıfeııı, bütfin oiraeıyor: Milli Korunma kanununa Geçen sene Diyarbakır • Irak hat- ., ' 
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ıncı eşrın 

~i __ a_y_ra_m_ro_·p_o_r_t_a_jı-:ı_t Gül~~k:'e·~eş,eıenmak sıhhat 
Bu yıl yalnız küçüklerdeği1

1

; ve saadetin temelidi r 
Yazan : Dr. Hafız Ce ma l Lokman hekim 

v unanıııar r.y t C.. h . B m~ 
vatanperver ik 1 ur ta um unyet ayra 

yarışında 
Atina. 1 (A.A.) - Başvekil Ge

neral Iılctakus, Pirede oturan Ba -
lan Siga.hadan bir mektup almıştır. 
Bu mektupla Bnyan Slgaha kcndl-

büyükler de eğleniyor 
-------

Ne mutlu böyle sulh ve refah iç.inde 
iki bayramını idrak e den 

baht i)'ar mi lletlere 

Çocuklar ef lcniyor 

iki bayramımız bir arada sc- 17-18 ıj bulmu~ genç delikanlılar 
vinçle kutluyoruz. H;;ırp ateşinin 

Avrupadan Balkanlara sirayet et
tiği bugünlerde, birçok memle
ketler milli "'C dini bayrıımalrında 
matem tutarken iki bayramını bir
den sevinçle ve korkusuzca kutlı
yan Lizlere ne mutlu .. , G eçen 
akşam V ilayetteki Cümhuriyet 
balosund a bir ecnebinin söylediğı 

sözler h:.la kulaklanmda ... cBöy
le bir toplantıya şahit ve s:.ıhne o
lan hiç bir Avrupa devleti kalma

lh .•• > 
Yalnız toc1antıya mı ya ••• Av-

- B ... hü balo11 olsana 

ve kızlara da t:asllıyoruz. Hntta sa 
lıncaklara. eşeklere ve arabalara 
binmekte küçüklerle }arış edıyor
lar. B.:ıyram yerlerini dolduran 

yeni bir sıru( esnaf türedi: Balon

cular ... Yalnız bunlar gazeteler· 

de, ajanslarda gördüğümüz siya

set balonlarını uçuranlar değıl , 

küçiiJ..: lastik balonları satanlar. 
Fakat bu balonlar da tıpkı siya
sette uçurulan sabun köpiiğii ba
lonlan gibi patlayıveriyor. Dün
yanın en bol balon uçurulan dev
rinde bulunduğumuz için olacak. 

• 
rupanın hangi memleketind e.! c;oculdarımız bile sahici of dulları 
memlelıcctimizdcki &ibi gezip ei- hakle bu balonfara ~aibet ctmi-

lenmek ve hatta soknk ta 9erbal- yor. ••• 

~ dob~~ mümkün. Yalmz. bu Bu eeneki telrr aatıfbn ela her 
kadar da değil.:. Bir ,jki lirayı a~elcı'ndc ı_ L ı b · _ n ço" nr:r aya en21yor-
s ozdcn çılmrdığımız zaman der- du. Evvdki gece ıekcr ıratan dük-
bal ha"'Yarından zeytinine kadar liınlıu L - -hm r_ I b 1-"- B 1) . . ıum;a Ç "a a a '"U. en 
ınbu çqit mczelj, yemekli bir de f(iyle biraz: evdel-ilcrin ağızla-

90fra ~urabilmemi:z k.abil. Geçen nnı tatlda.ndumak: mahadile bir 

ı~e hır yerde misafiılik:te bulu- dükkana girdim. F iat bekle 
nuJ ordum. Ev sahibi fiiyle hrzi bekle smı gdnıez. Ba srnıda iki 
ağn?amllk i•tcmiş, salamtı. çiroz k.i:sinin fÖl le konuştuğu ltulagıma 
salatal ı bir S\ fra kurmu~u. Uf çaıptı: 
nasıl a.çıldı; hazır buhman1ar 
Pariste., Ik.dinde ve diğer Av:rapa - )'abu l>u ne kabbaldc.. Hiç 

h ı bir şeker bııyramr bu lcadar ~eker 
ıe İT ermde böyle bir sofranm alan götmedim. 
kıymetini hetılplamll a başladıhı.r 
da bir türlü bur.u rakamla ifade, - Camm. bunda: ha.yrct dile-
edemediicr. cek ne var> Ba senedi:ıı dünyamn 

.w.11• her tarafırınan ~len acı haberleri 
yut. yutn lıe-rkcsin içi lcörI~r. 

Sitncli fınat '1u fına•tıı: cfjye hepi

miz ağ:runızı hol bol ta.tla.;uaca

fste bayromlaı:ımızı böyle bir 

günde sevinçle k.utluyoruz. Ha
Yarun fenallğına rağmen bayı m 

y erleri llf?il.JI' or. Eskiden yalnız 
k üçük çocuklar 'buralan d~dmrtrF-

.,.. 
A\ rupa m.r.mlekt"rfcrinin. milfi 

ve dini bayramlarında matem tut-

lnaanları hayvanlardan ayırnn, I Yazarken gülmiyen muharrir o- s1·11inreındait küçllvııpuruk ~lletlıı ihtiyaç-. a u anmn uzenı mccc:mcn 
yüksek ve bedii hasletlerden biri kuyucusunu güldüremez. Kalemi· hül>~~r.W.n emrine vermektedir. 
de tebessümdur. Cülümst"mektir nı , lctirken ağlam:yan edip 0 • I Dı!,~r bırn.füm Londrach bulunan · - ı ' F.mbrikoı:ı nilesı de tayynre lıınesi o--
insanın mes ul ruhundan kopup .urla: mı a{; atamaz! !arak 3000 ingillı lirası göndennr,. 

gelerek pembe duda~larında be- Eğlenceli \le (ibreUımız) (hk- tır. 
liren (tebessüm) sağlamlığın ne . lar) ,.·azan, mizahi buluşlnrıle itana v.c Pıre \e dığcr şehlrlerda-.. ··ıd- ( . ki muhtchf teşekküller de ayni mak-
guzel bu nı~nıdıt. '""anı cu urı.-n, neş ebahş) mu· ntla muh1m parateberrularında bu-

Jnsanın kalbi ferahlı. ruhu ne· h::ırnrler, büyü", "amil bırer ma- lunm~tadırlar. 
--~~~~----------------~ 

şcli olunca, ne kadar tatlı tatlı gü- ;,fet şahibidırlt""r. ı 
lcr. Sırası geldiği zaman otılan Bu ,gıbi yazıcıların kıymetli tik- Von Papen 
kahkaha bu ı.nlbi kuvı.:eılendirir. ralnrını. ruhlu sözlerini. şetaretli, Köat nceden 
Ruhu şad edı.-r Afiyetı arttırır. kdamlarını okuyan adam, ~üle, j Bükreşe gitti 

Tatlı sözlü, giıler yüzlü. Ot' eli, ~ule bıwıld kça sağlığını o nisbet- Jklı:rrad, 1 { A.A.) - Bertme mt- Arkada ~anda Kar.rm Di. ih. •o!da EJirn• Valisi f-;:' 
Nomer, toför mahallinde /(orgeneral Mu:stafa Mal t.f 

Cüml<uriyct bayra 7 rnda kıta/arı teftif eder~ 
rrck üzere ~ıı nıambn gl.inü Anknru 

( 
1 ılnn hnrekct eden Almımya.ııın Tu ·-

meddahlar) da kıy" hüyuk rlçı ı Vım Papen rl ıl' 

güldürücü insanların etrafında nf" te ıırttırır 

küskün, ııurat<ıı:ı, neşesiz. hıç [!'iıl- m!lanı ~üldiırrrek ne~· e \'C afiyet vnpurla Ktı~tcnc<'ve gelııılş ve der 
· • d d da<•ıtırlar. hol Ilülrre~" hareket e>tmlştır 

kadar çok nhbap var! Ağır baslı. \1ukallıtler 

kazası ml)'en ınsanın yanın a uzun mü - ., 
det oturmak ne kadat 20rdurl "'

0 İngiliz ElçTği Bük· 

Vücudümüzün maddi ve ma-

nevi f:uvvetini nrthrmak. ıııhhi 

muvazenesini temın etmek içın 

neşelenmek, gülmek gerektir. iş

te taltr tntlı yaşamanın tılsımı bu· 
dur. Bahtiyar olmanın yolu odur. 

Hakiki aşkın ilk kıvılcımı ( gü

zel gözler!) ise de. ikinci (elek
trik çarpması!) ince ve pembe 
dudaklarda bdiren bır (tatlı le-

beQsiım !) diir. (Manalı gülümse

mel) dir. Ne k.ı.dar gençler \'ar
dır kı. (tatlı ve cazibelı bir tebes
sümün l) kurb.ı.nı olmuşl,ırdır Ne 

kadar kızl r vardır ki, ayın on 

dördü gibı ~üz.el (parlak bir gen· 
cin 1) (şehvetli gülüşiıne 1) abayı 

vak mı1la rdır 1 

Binaenaleyh lüzumunda gül
mek ve güldiirmek insan için bir 

manfottir. Ca7ibeli hır san'attir. 

Büyük bir mcziyeltirl 
Öyle değil mi yal Tiyatrolarda, 

sinemalarda, karngö.ıde, ~üle, gü
le seyr..ııiğimiz tatlı gülünçlü o

yunlan (piyes) lt""ri ynpan (ar

tist) ferin neşeli sözlerile gülmek. 
ne kadar zevkli ve ıhhidır. 

~üçuk ,,·astan ıtibaren çocukln- reşten ayn'ıyor 
r•mızı neselı>ndırelım, güldürelim! 

Cüler > üzliilükle. ( ma umane te-
bessiim 1) le büyütülen çocuklar, 

rvt'nçlığin bah:ır hayatına erıştik
lcri z.aman, pembe dudakhırında 
hır {r.ül goncesil) gibi ıebe,.siım- ( 

ler görülür. Her zaman güler yüz-

lü olurlar! 
Hayatın her safhasında 0 deli- 31-l0-940 da m ıamele göreu 

'- 1 • el L ı paralar ~an ının sın1·a"ı.n a ııer zamnn ne-
~e. setarct. ınşırah nişanelNi mii- l.ondr'\ l St,.rlln 

1 
Nevyork 100 Dolar 

s.'24 
'32.'lJ 
~9,6S7'> 

0,9i7S 
1 ,6?2S 

~3.?1 

şahede o unut, Cene•r. 100 Is .... Fr. 
f layat miicadcleııinde, yaıı.'l· J\tina 101 Dr:ılıml 

r h 
Sofy JOil I.cn 

mak ava mc n, er giin karşılaşa· Mn·lrl~ ltO PeçclA 
2tı,S32~ 
o,r.2s 
s 7, 

31,137> 

c.lğı zorluklara, r-ngel\Pre ne e ile Bucıape~. 100 PengJ 

ki k l 
Bükre, lUJ Ley 

gülümcıenıe · e mu a >de ed~r. Helgrad 101> Dinat 
Yapılan {fizyoloji) tetkiklerin- Yokoha. 100 Yr..n 

den anla,.ılı\ or ki. in :rn ~iilerck 
neşelrnrlı mi, kanına ynyılan kııv
\'et şırınga111 gıbid ır. 

T ('essiir. keder, ıstırap, mryıı· 

siyet ~ihi fena tesirlrrin altında 
bulunan insanın kanımı, zehirli 
bir •ırınııa yayrlmrş gibidir. 

~ 
-"4'f 

Son •Ö7. keder, kur§tından hr
ıerdir Neş" e ve ~taret, hazinei 

saad~ttir. Kednle, endise ile yn

pllıı.n her iş eksiktir Ncş' e ile gö

Tiilen hı.-r iş tamamdır. 
Neş' e ile venilen yemekl,.r ko· 

lav hazmolur. Havasız bir yNdr 
kederle y('nilen en mükemmel 7i· 
vafrte ni'lhrlen, neş' e ile trrnİ7 

StokboL 100 fı;v~çkr. hl.O:>' 

1 

ESHAM Vt: TAHVlL .\ T 1 
r~~İiyüzôc 5 1938 "19,ii 

1 Ergani 19,4'i 
~ıvıu - Enuruw 2 20 

,. ,. 3 W.OG 
• • 4 20.-
• " 19.9> 

1f Ra n ka"' müc c•l't.. 49.-
AnodoluOemiryoluh ~I! p~,ınH. -

1 l lMerke& liankaaı pe.şla 10S.-

A a 

c 
------ - --

iseye İzmit hareket 
se~ep olau,: u t a mi 

öldd 
nd• 

ı ı . lııtır: I~ 
zrı-.t. 1 C Hu u->i :\luhubırımlz • \'nkn şoyle cereyan etrn •·1' 

S 
. rŞl'-n" ....ı ' 

r 

de ıı ı - at:ıhlcyın lı:rıııt clvann :la D r.nrrıltı bulunan mn y bıııdlw 
bır tTC'n k:ız;ı ının oldu~"tlrıu \C nu- numnr:ılı katar, arkadan ııı. ıt: 
hı ı:a za ı:ıt. olmcdığmı b ljlrmış • ve 6~ ıırt::ı 'liagonu p:ırÇ~!t fc~-l 
tını t Jlu sc..,rııtrn dolayı, Aııka1 ~ııııt ~-

T hk 
'· . l rul 1 tlknmetir Jnki trenl.r tf'l ~ • 

ı 
a ı&ıl maııle ef s :Lılmfi tc:,:1t t 1 h 1 11 d vafll e .... ' cıı ı ur ıı yo annn e ıı•v 

trı\t"i.11 Bır- gn do Crcrtın lildügu ve dir. Tahkl' at b:ı~l:ımıştır. )\'J 5;ııct"' 
ı,. )okunun da ağır surette yar:ı ·ı rn ttckı hareket memunınuıı 
,~:lıgı nr.la.,ılmıştır. Jet verdli:." 11öylcnmektcd1t· 

l{onyanın iktisadi bÜll" 
• bir bakıŞ 

cJe'°ır!~ 
Memkkeli•niı.dc her ııabadn yrq>1- ııştırdıkçn, tarihin mubt~ll~ıJ J t11, 

lu•ı n~ıyat gfınden brüne huyırlı bir
1 

rinde Konynnın ~eçirdfı;ı ı~eV ıt' 
ı l:ışnf arı:etmektcclır. de üd<'tıı gu:z.Jc Uıkip cdi!clııd ııı ~ 

yesıne 

\ a•nıı bunl:ınn arw;ında \-Urtlu'l Her lıahsi ı:cvklc ıntihnP e 

1 
muh.tt •lf k•ışr 1t•rint tanıtan ~"Ulcl";l ımlcrlc stislüdur. ı.ı <C ' 

Pek iyi bilmeliyiz. ki, halkı, O· 

kuyucuları güldiirmek için. yazı 

yazan edipler, fırçalarım kullanan 
re:mımlnr, en Önce kendileri gÜ- hn ;odn vrnilrn ~r\'nir ve so~ıın 
lerler, ondan sonra dn kariler! rl.:mrk dahn f ydnlıdır. 

t•Prıü.ı liiz mg-eltlığ:I krıdnr tewdOf e-ı Eserin M>nunda bu r.ınh· 1 tsıııl ıl 
deııııyorw: Bununla ber:ı.lıer bnzl vı-~ mck için 'mürncaaL edi eıı ı.ı \ f P c 
liı~ etk r•m.zılc lıizc umıt verecek c- mufn'>.'131 blr h .. tesi vardır· e • 
mnre1r <' ti.'" nrliH NJı~onn. Uunl.ır - 1 u lbkde Tilrkçc yazılın~ tı• •, 
dun birı ,ı,. • Korıv n.rı ıkt ~:ıdı hfın- ycr bulmakt. ıJır . • J\tubarr

1%r.
Y" ine hır bıuı;t J rı•ıle }{Qnya mın· d:ıhıı hımmı.;t ro'p biblJY

0
'. d' ~ 

t.nk ı ı T " •et Mı du ı 1 .ığu tar fm - Konynyu nıt frenkcc c cı-1 1
1

1 
0 ıı \• 

d:ııı tJa•t111lar. güT.cl. kıymctU bır e- rctmi~ ohmydı dalın rıı:,dıı.l ~of· ~ f 
"erdır. Ayrıca esere ilfıvctrn t(o!ltlt • 

11
• 

Manisada 
Cümhuriyet 
bayramı 

Bilyük te:ı:ahiiratla 
kutbndı 

Mani.sa (Husu:ıi) - Cümhuri

yet bayramı zengin bir program 

İçinde coşkun bir şekilde kutlan

~tır. Şehrin h er tarafı yeşillik ve 

taklaıla süslenmşi, muhtelif semt

lere vecizeler asılmıştır. 

28 teşrin akı:amı H a lkevi T"m
sil Kolu tara fından Ceza K anunu 
piyesi tem sil edilmi~ v e gençler 
b u piyeste çok m uva ffak olmuş

tu r. 29 teşrin sabahı bütün ıehir 
halkı stadyumda toplanmıştı . Bu
rada muazzam bir geçit rf'!ıımi ya

pılnıış. Türk aoslrc ri. göğüs bbar
tacak bir şekilde alkr,lar içinde 
geçnı*tir. G eçid e mektepler, 
sporcular ve kl iiplerden ueleıı ka
fileler de iştiralı: etmiştir. Muh telif 
ba t ipler .öylevler 'ermişl ı-rdir. 

öğleden sonra [v çaın! ığıı ,dıı sol
manın Tarhala k(;yündcn gelen 
on nltı ki~il ik lrnfıfe e.rmııbiz milti 
oyunlar oynaını.ştır. Btvzcyht'kl··

rin çok orijinal koro ha lindeki o· 

yunlıuı çok allcışlanmı,t.JT. 
Bundan sonra Ebedi Şf'!f Ata· 

tiirk'ün heykeline çelenkler kon

muş ve Şehitliğe gidilerf"k mern· 
sim ynpılmı tır CeC't" fener nlnyı 
tertip eclilmi~ ve l l lk<"vİ sahne· 

sinde de bir müsamere verilmi~ 

tir. 

2 lki'fcit~ırin Cumıı rle:ıi 

J{1Uıp~~10 bahsC'tntcdcn evvel, Ti· şehir. K:ıramnrı, 1-~rcğli \'C rıııd' ~ 
en et milli lıı~ı ı nıııı hu ılıni yolda 1'ıl'llT<'t ve Zahire Borı;ııla.1' ,_,ıı~ 
!l:ırrı:ttıf."ı n c aıl!i takdır e..:nck li- yıtlı buhm:ın yapak. tl~ll ;drt". 
ı:ımd ı r. tııı-ı rlt·r.nln umumi JLstcS'•c1ır 

Kı ı.bm rnucllit'l ,Zckt Afşııı, Kon- ve tel. ndı·eslerini muhttvl t'rı 1 

8.00 Program, muz.Ik, 8.15 llnbcr- yada ıkı ene r.ı ıntnkn fktısnt l'lffı • AyTlt'B !!serde lsmi gcçtJ'I ıJI' 
lcr, 8.30 ıhızık. s.r.o Ev karlını-Ye- dürlfiM ndı! bulunmuş vc 6 senrlık coğrafya Wmlerinin gıu1'd ıeıı ı 

.....,. ____ _ 
mclı: llstc!Iİ. hır ılııdan ıu.nra tekrar ayni \•n· rırrda bUc nadırcn tcııadilf ~r c 

uf . "' uvdet ctmı~\ir. . kemmc'lvettc mura~!!ııl . • ,ı 

13~13 Şrırk-ıla.r, 1:J.50 Unb<'rlC'r, Bu ıl :ırln, Kcınynnın umumi \'il· vardır. . tt1" 
14.05 Ş..-ırkıl:ır. ı 4.:!0 Rıyn,.ct;crım • zıvctt h .. ~ lnnil:ı luı,> l.i maliımnt trıp· Kiuaptn Konva vniyctinın 1111 

ı ur l :ı.l'clnsu '" 00 'n•,-. ·" 'l'1. yn. l:ımıı;t.ı. yol ve ŞOtıelerilc vapılo1ıısı. ~,. ' rJ 
rışla.n tahrulnleri, 16.10 Jıf(lzik. h. nynnın mı.:h.ı.ellf devir! •rf var-, ver yollıırı gostcren bir pl

11;,.,;>" 
18.00 C:ıo;, 18.40 Ko'<m ıl ''· Hl ııo dır: Hıtı.lıler, f1"1gyalılnr. llell'n: yetın lktısaıli ve ınaadln rc11r· V' 

Konosma (Gunün nıcsclcleriı. lfl.15 ltr, Roııınnlılar, Cıııınslılnr, Sclç!.lkı-l 1•0stcren bir\?r kTo'kl de Vll v''J 
Zeyl>t'k h.ııvafon, 19.:10 Hııb<.-rler, l~r, O m:ınlılaı- 'e nıh.a~et Cüı.nhu-ı Hu eser, memleketin ırıubtJllll~ 
I::U5 Faı;ı1 lıC'l'eti, 20. J5 Rnrfyo (!';'1- rıyı>t dC'vre!L şelet'ini tl\nıtnıak io:tiycıı\creıyell ~ 
ma IBilılI~"'ı;"ra{)'a). !?!~O Orkrı<J _ t'lmiş ''e Cıimhııriye! devri. in füyu- Hııklrmetı n b•J g ibi cs~r~cri,._ 7.ete~i. 20.41i .Şnrkılı• r. 21.1 fi Konuş- Müellif, bütün bu devirleri tetkll<I mel r<:hl.ıc rlik edecek vıı:ıri ttf 

trn 
..,., 30 JI l ı "~rsıı .,., "" zııtını. telı:ıniz ettırm:•tiı. etnıuini carı<lan temcnnı .,0 

· -~·· n JCr er, "" • • .... il./ - • v P 23.:JI) Cazuand. E er. ıs.raılı \e dcrın hıı- t\?tklkin lıtmıbııl, Hü111.ütaoioı 
~=:==:====:::::;-===::~===:========================-======~"~ı~v~~~~u~l~u-d~fi~r~~~~·~·t~a~bı~n~~a~·h~l~fc~~;cr~i~n~i~k~a;·~/~R~4~0'=1:f~·;~U~R~l ı~~OO~~k~ıtnı~J~·.;:;::;:;: 

Türkiye Ciimhuriyet Merkez Banka~n 26 - 10 - 1940 VAZlYE_~··~ ~~ 
AKTİF ~, 

Lira P A S 1 F =--Lit" ,,,....-

ıe1 .oı:..S89.>• 

1.J:n.277 -
2.lS l.~t.~ 

. 21ıl.~JJ.-' 

i ll;,.514\,'ı3~ 

"'41lılUıl 

ı.t.366. 767. 

ı,.:\9~.•sı .-

D " ı; q6!!J 

ıo.r;. h' u! 
~ ..,,,_ ,) 

7.So:ı.72.!.. 

'sı .raa.-
7S.~ı.n6.7S 

Sttmau: • u.-· 
ihtiyat ak~ıi : 

Adi ve fe .. kafade '-l~~''"·tj ~ı• 
ffusuıi , • • • • ~.Ol\l\:\IY\.0-J ıı.ı 

IS.~J 4l 

Sl.740,770. u:ı 

1 

IJ • !>'7 '7' -. 

1 2'o:n ın.06 1 
1 

T,dtn)üfdeJt.i BanltnatlM: 
o~ru!\Je t-dihn l'VralA nakdi7e 
Kan·ınu l\ 6· 8 tncJ ma ddelorlae 
rev flk\ n Hazine taraft:ıdan 
"llkf tedlyat 
f>e r uhde ~dlle'l evrakı uk· 
ciiye bakiyesi • 
Kıu,ı ltj1 tamam~• altın ola rak 
llaveteon tedavi:ilc vaze dilen • 
R~hont mu!cablll ilivc:Ua ta· 
tiavüle va~edilen • 
Hazl.ıcye yap1lıın altın karıılıkh 

nvan' mukabili 3901 No. b luıa11n 

muctı,ınce Havetcn t adaYUle • •· 
ı:edl!en 

MEVDUA T: 
7ürk Hras• 

, A.ltııı Saf~ Kilogram 89.372 

18:\l No.lu kanuna gGre Jıazf aeye 
•çılan av:ı:u mukab:ıt te-,Jl ~u

ı. oı.ın nl•ıı:ln• : 
SS~t'lS.o~• ') <;:.ıfl Kl.ı:- 5l.l41.1'i0.-

!)oylz tıı ııh'tüdah: 

A!iı'la t .~"UI kahil dövb!u 
Dizer d'5vbleı ve alacaklı ldl-
rlng b:ıklyderl • , 
\hıhlclıf 

158.745.SO.-

19.391.4'4.-· 

13~.357.079.-

11.eouoo. -

221.000.000.-

72.l>0. 599. lS 
12S.7>9.1'> 

7d. 124. 167.9:1 

S.3S9.3S 

31.756 S54.7' 

Yeiaa 



Galatasaray - Beyoğluspor 
6 -1 mağlüp etti 

KIZILAY ,Ut • RESiMLi - iKTiSADi 

TÜRKİYE CUMHUa İYEii HARİTASI 
Haydarpaşa Lisesi Coğrafya munllimler1nden: 

Aztz DEVRİMCİ - CEMAL YENER 
Ccğrafya tedrisatını kolayla}tırnn ve memleketimizin mnhsul 

fabrikalarını maliimat ve istntis ıklcrle resimli ve renkli •ıistcrcn 
ilk hııı·ftadır. Fiyatı (50) kuru, ur. 
Satış yeri: Ahmed Ilnlit KitnbıHi, Ankara raddesi - İstnnbul, 

i•m. .. ~:mam~~C!!Eııms~Eiiilllliilıiimiı~1n2mı:~Gi:li .. 11ml!ll1D11r.ııiii" 

VEFAT 
Tefeyyüz: kltaphanesi :müessis ve 

sahibi Bny 

PARSEH .KEŞIŞYAN'ın 

1 

kısa bir hastalıktan sonar ve
int etm.ş olduğunu teessürle 6ğ. 
:rendik. Cenauı meraWmi bugQn 
cumart~i saat 14 de Bcyoğlun
dn, Rnlıkp:ızıırıntln, Ermeni kili-ı 
::c ındc icra edilecekti:. Ayrıca 

da\ ctıınnıe gönderilme<liğiııdeni' 
bunun avııl makama knlml r1ca 
olur.ur: • Oyun Galatasaragın hakimiyeti altında 

geçti fakat iki taraf da iyi 
bir 09 un oynayamadı 

Dun, Şeref stadındn Beyoğlu-{ başladı. Bu haf ta} ımda do n:ırı kır 
~r ile Galatasaray birinci futbol mı;o:ılılar hakimıycti almakla ı,c -

!" ÇANAf<KALE geçilmez 
ürkre sözlü ve sarkıh milli fi2m 'Jrgfi;~~~=Ter:f' 

Y .> ~ cüıne 'Biirosu 
Şinırllyc knclnr 100 binden fazla seyirci Sayın müşterilerinin Şeker bay- ı 

~ tnrafındnn g:rulm!iş, Siz de B lJ GÜN rnmlarını saygı ile kutlular. 

rnlıırı orasında yapılan hususi cikmediler. Yine üç or-ta vnsıta
~Çı Calatasaray 6 - 1 kaıandı. sile }apılan akınlar bir netice ver-

~ T A K 1 M Sinemn'l.ndn bu '!1 Mcy::cık, ~G~zcl han No. G 

$•'.IlESERİ GÖRÜNÜZ. 
"' ~."liltasaray t.Jkımı, galip gel-, mediktcn sonra Bodurinin s-:.ıl a- -:ı:c:sz:1Sn:;il 
.. , ' Dugün ve yarın l\ll~t 1 l de maline vardır ... b ıııe rağm ·n, ciddi ve giizel çığı işletm::ııi!c oyun bi.ı:ız açıldı --- -

ltıı.ı rnııc; çıkarmadı. Yağım yağ. ' '" bundan sonra Galatn"ttrayın 'I .JEA:-.1 AHTHUR - JAMt;S SRE\\"AIW • l.!ONEL DARR~l\lOH 
ııı:,un snhayı çamur haline getir- (~~hrı n~untaza:n akınlarını s~~r .. 1-ı BUGÜN su M ER Sınemasınoa 
'Ilı • 0 Yunun açıklarla O} ııanmn- tıı\: . Da;ma soldan _ n11ılan huc•ım 

1 

ıcap ettirirken sarı kırmızılı- lar ortaya geldi~i vakit Gi.indüz p RA BERJ1 ER GiTMEZ 
..,:~ıl;d~n bütün akıııları~.1 iiç orta/ ve Salabttinin f~~la çalııı~ yap - ~ A . 
l ık llıle yaptılar Ye hu}lc,.e sı- ı malan ve Bodunnın ayagından ·~ 

d• 
0

Yunda r:ol pozisvonlarıT':oı 1 ! ıirtürlii süt cıkmıımnsı gol adedini J l•'RANSIZGA SÖZLÜ lılıninde gidip gorünilz. 
J..ıtı'ıelt. için bir h'lyli çabalndılar. fazlı:ıla'!tırama<lı. Bir ar:'!.lık Cün- ~ lJugun ve yıııın saat ıı (le tcnzilaUı matine 

'çk t>r ıki deYrc müddrtince sağ ~üzdcn bir pas alnn Boduri, dör · _ ..:.uaı: ;s j!'!i:~!?%~2:'!~m::.mmmm:mmmt5~~ 
~· Yanındnki oyuıırııdnn her düncü <>olü de attı. Nih l\'et ovu Baynını SAKARYA Sıncm::sır:ıd:ı 

.ırı oldu~u gibi dün de t t-k bir ııun bitme! iııe az b:r miiddet knl.- l münııscbc;tilc büyıik program 
.;: olsun al,ıınaelı ve bu sure tle Mu~nnlh :""';;; 1rıf., u !ltlını pa<ı· 

rbaros, ancak beklerin fal"lnlu Giirıdiiz. 13 rlrn rostan nlarnl.; he- ardrşl rin Köşkü 
• ~ı.ı hırını ve fon·etlerin isabe t•;z "!nri v e- k"rn<'rclPn ~,.ı,.'l topa "C· 
'<e. ANDRE ımur.E - SYLVİA BATAİLLE - MARGER1TE :t.ıORENO Jııa rıni ~aca YC avuta kac-ırma - rinde hir kafo \'ıı~an B"'lcJuri. n)- ' 

~ı~ İçin ileri geri kostu. Her iki tınrı rolü vaptı. Oyu·rnn bunrla:ı 2 ,.. A Ş k F i R T J N A S 1 
t~'-ttan da İstifade etmemrk l.a- sonraı.i kısmı yine Gal ta~arnvın DOHOTHY I.Al\IOUR - I,E\V AYRES 

~1, 1111 Veren Galat .. amylıhırıfl liç tnzviki olt·nda ,., .... ti v JJ"aç da 3 - RUDOLPH Vt\LANTİNONUN HAYATI, Ölilmil ve ccn:ız~l 
4 a '-'a•ıtauile yaptıkları nkınları bu -;uretle 6 - 1 Galat sarnv ı .. -
~cf ()iHuspor müdafaasından ev- hine bit~i. 
~h 'lı birikintileri ve çamur dur- Takıml,,r: 
"IlJı. 

J Ordu. RnsJnngıçta bu tarz G 1 r F <:: 
l'lıtııı ' ~ ntn -ı.rnv: u.at: anı·, ~n-
'~ı n, sonunda şahsi oyuna in- ı; . u H ı·ı E F k. B b _ 
~"" 1.m . l\'IU""'· 1\ ı . _o; ıı , pr a 

t;ıd t'lti~ini nnlamnk da güç de-' ~ 1~h tt" c·· d"· Bodurı' , "" t 1 rn~. .. a ., :.ı ın, un uz, 

tlir , . 1 Bülend (Ga-aııfcr). 
rQ ~amanlar"'" tchlılcelı oyun- B wl K H · t 

ola eyog "'"or: or.o: n<1 o, 
l-ı il Ve attığı şiitlerin ekserisi c· 1 k St t A )'d• c "Yi -ıve e : r"" os. nge ı ı, an-
~I tutan Bodurinin son za- baz: Mnrvo, Tnlea. Maroli, Ça-

li L arda olduğu gibi dün de <'s- l 
rıı1 ços. stavro. 
~ rın oyununu d('ğil, sadl'ce Hakem: Adnan Akın. 

lcvz· • • '"k 1 'ilt ı etmesını .ve mu emme 
t 1 130~isvonlarınn girdiği halde, 

~tııadığımız srbepten dolayı 

Sülevman Teki1 

Tüdc:ire ~ilreş 
blrint:irk!eri 

66 kilo: 
ı.ilsaa • rkadaşlarına v,ol e.ttır -
~Ve kalenin birkaç metre Ö -

~-e hila pas vermek i,.ln uğ- Nevzat (Is.). fsmnil (Sey.) na, 
dl:lrıı seyretıjk. Tabiatile bu Adil (Bur.), M,.hmet (Koc) na, 

~ tn, sayısı hatırda kalmıyacak Zekeriya {iç.), Siyret (Kony.) a, 

MELEK Sineması Dııyramda en 
ı;ilzcl filmini gösterir. 

Bu b:ıyr::ında 

NELSON EDDY ve İLONA MASSEY 
tarnfından 

BALALAYKA 

Duglin L A L E Sinemasında 
GARY C OPER ao~~~TMJ~~~·?oN 

GÖNÜLLÜ KAHRAM~4N 
TÜRKÇE 

hnvcten: Son Akdeniz harbi, Türkço Pıırnmount Jurnnldc 
·Bugün ve ynrın snt 11 rlc tcnzil"ıUı nıntine 

kat emlaki bu lıııfta ı;alı~:ı ti· 
l::ırmıştır. Ucyoğlu Gnlalnı,ar:ıy 

lise~l karş sınlla !'\o. 184, 

Tel. 4!>010 

9 li~adan 
~c .ı 

e'le fırsatlar kaçmıştır. Ga - Bekir (Is.). Ahmet (Bel.) a, lz-

~%~1ly forvetinin fa7.1a gôl ÇJ • 7et (lst.), Şevki (Sıvns) a tuşla, 
~ i. ılrn~i ve tehlikeli olabilme.. Fethi (Ank.) Salahattin (Esk.) e 

Ecri MisJ m·, Ecri 
. 

:;s mm mı; Taz inat n111 n .. · ~ıe sob Jan~ zı ~ 
~ çıtı s t·h . . dü .. 1 . ·ı ı· 1 . 1 d' •d a • attının şunce erı sayı ı c ga ıp ge mış er ır. 
r ı.ır;>' • ·k ı · ı · d 'ıı: • e ıntı ·a etmesı azım ır. 72 kilo: 

Ecri mislin kaç senelik müruru zamana tabi olduğu hakkmda muh-
telif içtı"had ve kararlar çıkmış, fakat yeni kanunlanmız muvacchesin· 
de Ecri misil mefhumunun mevcut olup olnıadıl;rı 15yıkile incclcnmemlş

tlr. Avukat Hidayet Aydıncr'in bu çetin hukuki mevzuu aydınlatan eseri 
Cihıın Kütüphııııusind'3 satılıııııktadır. 

tedarik ediniz 

Beşiktaş Çndırcılıır, Kadıköy, 

Üeküdnr ve ll!!yoğlunda 

yerleri vardır. 

Türkiye iş 
BANKASI 
il il 

ruf 
Hesap arı 

ikramiye Planı 
KEŞIDELER: 4 Şub t, 2 Mayıs, ı Ağustos, 

s ikincUeşrin tarih1erind yap hr 

r-·--1941 İKRA!ıflYELERI---
l adet 2000 limlık 
3 » 1000 ,, 

- - 2000.- Lira 
3000.-
1500.

-- 2000.-

» 
•) ... 
4 
8 

35 
80 

300 

» 

» 

» 

» 

7!10 
500 
250 
100 

50 
20 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

2000.
- 3500.-
-- 4000.-
- 6000.-

» 

» 

1'cr' iye iş Bankasına para yatarm:ılda yalnız para 

biri:..•irmi~ ve faiz almış olm2.z, ayni zamanda talii-

SA 

A 

i 
BUGÜN 

A Y lpı lC'K Sinem~lannda 
Ve L .. bırden 

y 
İl:ıvctC11 C'ÜMIICRİYET EAYRAMI MERASl!l!İ 

lhır,ıuı Sı raJ d.1, y:ırın İp~kle ıu • 10 da tcn~ili.tlı r.ınt.ino 

~ s 1 .. ö 
K!.~'metli san '=!,.°4:"lr 

• 
1 

Yeni ve zengin programla seanslarına 

devam etmekte.dir. Telefon : 42633 

h '** ... 

~~ ~lahnttiııin arkadaşları iç.in 

>ı ılc Urinin de kendisi ve dola

~rttl lalı:ınu için oynamnsı... Bu 
~~ e ber iki oyuncu da muhıık
~}'~Utette takımları için dahn 

n 1 olacaklardır. 
t}'o"t 

>ıı~ g Usporluler diin fena o -

Aı.iz ( Ank.) Nuri (Trab.) na, 

t\hmct (lst.) Mükremin (Knys.) 
ye, Mehmet (lst.) Ziyn (iz.) e, 

Celal (Ank.) Mustnfa Esk.) e 

tuşla, Rahim (Bur) Ali ( Ed.) ye, 

Şaban (Sams.) Kemal {iç.) e, 
Beslen (Koc.) Ahmet (Konya) 

ya sayı ile galip gelmişlerdir. 

Bu plü.nın iki hususiyeti vardır: 
ı - 6000, 2000 ve 1000 liralık orta 
büvüklüktcki ikramiyeler adet iti
bıı;ile fıızlalaştınlınış, aynen bu 
plana ycnidc:n ve bundan evvelki 
planlarda mevcut olnıı:t"an 600 ve 
50 liralık ikramiyeler konmuştur. 

Milli PIY4HGO DÖRDUNCÜ TERiiP PlARI COK ZENGiNDiR «rm~rıwmrmrrTnrı'tı. 
'landan birini oynadılıır. Bil
~ L 'antrhaf Angelidis. Cündü-

~t'· 79 kilo: it~ 'Yen tnıırke edemedi ve bu 
~ llte B d Bekta~ (Sıv.) lsmail (Koc.) 'tl n eyoğluspor kalesi e 
~ tehlikeye maruz kaldı. na, Vahit (i\nk.) lbrahim (Bur.) 

\t ~ •n haıka, açıkların çamurda ya, Muhlis (iz.) uri (E.sk.) e , S O O Liralık 
l '1llt tuşla galip gelmişlerdir. 
~r ~ aaarayın lki acar bekinin İkramiyelerin adedi birinci te· 
'lıtıl llda daima top sürmeleri 87 kilo: kiUşte !>O, ikincide 150, üçüncüde 
('ltı arın neticesiz kalmasına yar- Celnl (T rab.) Mehmet Ali 180 dir. 
>~1.ı ttti, lnsaydlıır sadece g~riyef (Çor.) a, Enver (Koç.) Şükrü 2-Planın ikinci hususiyeti de 

~'111lı 1 1 J' J 1 47 tane teselli mükiıfatını ihtiva Cltiklerı'nden, "ılerı"yı" lnyı- (Sıv.) a tuş a ga ıp ge ıniş erdir. k"f b etmesidir. Teselli mü u atının e-ı.. t>ııl" 1 1 _!1 •• •• •• d '\c d 1YC.memişler ve böylece 56 JUJO uçuncu evre: sası şudur: Eğer bir bnetin bütün 
d~tıı.. .. e farklı olarak aleyhlerine Recep (iz.) Halit (Ank.) ya, rakamlan büyük ikramiyerl ka • 

••
1u•t" • k l ~ vur. rsııyı ile, Mehmet (Ank.) rakibi . zıın:ın numnranın rn nm :ırın .. 

O · tevafuk eder de, yalnız herhangi ~~tıuYun ~a~ıl oldu: Sezai. gel~~diğinden ~ükmcn, Şe- hanede bulunursa bulunsun bir 
~~ • rı her ıkı devresınde top fili (iz) Suleyman (Kay.) ye, E- tmıcsi değişik olursa o bilet teselli 

Birinci çekiliş 7 lkinciteşrinde 

D~rc;lüncü lerf ip 
~~ft ~ . 

\). ..... ly• 

~ıı~ade Beyoğluspor kalesi- min {lst.) Naci (Kay.) ye tuşla (::::: mükafatı kazanır. Bu suretle bil-
~ l'll l.in~e oynandı. Galatasara- galip ge1mişlerdir. E yük ikrnmiyeyi kazanan numara-___ _.. 
~~ lltıgı bu mütemadi tazyik - Güreş müsabakalarının arasın- ~ ya benzeyip tc yalnız bir hane· 

\ . ,,.,..,, .... 
~,.... . ,. -

\ .. , ... ı.• tA·~··" . _\.\.Q.· -
,..d..ı. \.,_u.Jıı.- 30 000 

----ı 30 .ooo · 
0 tı bir' d ~ sindeki rakıımı ııyrı olan 47 nu-ilt ın e Barbnros, tnkımı- da halter gÖ!'lterilcri yapılmıştır. ~ 

11
. "ks:.~ t k k 

l.c ••ıt 1.. mnra tcse ı mu w.n ı azanaca • 
"tıt~ ~o unü çıkardı. Bundan Güreşlere bugün de devam edile- tır. 
"ı~ıde,l'ukarıda tenkid ettiğimiz ccktir. Biletlerin Değhıttlrll-
~tck açıklarını faı:laca ihmal OçiJxcü GÜN mesl Tarihine ----· 
~~\trrı 0Y~ıyan Calatasaraylılar, 56 kilo: Ahmet (B~Jıkesir). Sami 1 1 
q"llııq" alc ıc;in bir hayli uğraştılar. (Seyhıın) ye tuşla ı;alıp gr.lmıştlr.. DiKKAT ED N Z 
' Iİ.?!in b' k k" • 61 lcUo: Niyazi (Kooocli) Zakır Devamlı biletlerin ertesi aym f· 

~~tıı.d • c;arnur ve ır aç ·ışı (Krıyseriye) c, llaUI (İstanbul). Ka- •••••• 
.. el • h B "1 "I kinci günn akşamına kadar deii'r ı iıı· esı er an eyog uspor dir (Seylınn) c, Ali (Ankıırn), ~· ıı-

'\ ı a 1 t 1 (İ b 1) tirllmcsi lazımdır. tı n ı~ıştırdı ise de, arkadnş- zaffcr ( zınir) e, :'11nno stan u , 
lt~. 14Qıık v • . .. .. - Cemal (Ankara) e tuşla, 'Mustafa 7 ikinci Teşrin 1940 Çeki-'t tayoııı o.zıyette hır turlu şut (Ankara), Kenan (Edirne) a ekse- licinde Büyük lkrnmiye 
~'!~ n arına giremediler. Bir riyctıc gııllp ı:clmişlordiı-. ~ 

lo odun, Saluhattine güzel 66 kilo: Fet1ıi <A.nkara), Aılll 300,000 liradır 
li..' P :tuv _ (Bursa) e, Mehmet (Kocııcll), Zckc-
~ t\it·· arladı, fnknt Salahat - rlyıı (İçel) )'a, Bekir (İzll}ir), Şc\'
l~~ıbıı ll dı arıdaiı gitti. ki (Sıvııs) ye, İzzet (Istanbul), 
."tru l-'tt devrenin ortalarına Nevzat (İzmir) a tuşla galip rel -
lıı~ Ctnd'" b• • . mi~erdir. 
ı~ 1~ •ılt .1.ıı., ırkaç <:lrıblınkten 'l! k-ilo: Azlz (Anka~), Ali (E-
~ 'oıı 1 hır ıiitle ikinciyi ve bi- dirnc) yc,Beslcn (İz.mır), Rahim 
·~ ra da a • kild .. .. •. (Bursa) e tuşla, Celal (Ankara), 

Birinci çekilişin tam bllcti 2, 
yarım bileti l liradır. İkinci çeki· 
!işin tam bileti 3, yarım bileti 1.60 
liradır. Üçüncil çckllişln tnm bi
leti 4, yanın bileti 2 linıdır. 

Planı Tetkik Ediniz > \ttı, B· d Ynı şe e uçuncu Ahmet (İstanbul) o sayı ile galip 
~ ır b · 3 O • Iler çekilişte biletlerin fiyat.ile \ dQ '-'n ıre • vazı - gelmişlerdir. 

"- ıı hu lt>n Beyoj;lusorlular sol- 'l!J kilo: Adnnn (lstnııbul) hmail beraber ikrıımiyclerin hem ınik-
""«rı ~ cuttı, g .1 f (Kocaeli) e sayı ile, Vahit (Ankara) tarı, hem aılcıJi nrltırılmıştır. 
~ij rıalad ğ cçtı er ve stavro- Bektaş (Sıvas) n tuşla gnlip gelml§· Yani şans ihtimali her çekilişte 

~'<lllt 1 ı top, bir iki defa sol lcrdir. çok daha fnzladır. llu plana göre ~;;?;;~~;::~1' 

00 ıo.oo 
ı 10.0000 ı.o.ooo 
ı 5. o 's ı.ooo ıo.oo 

ı.ooo 60.000 
60 45.000 

500 30.000 
ıoO 

50 ıc;.OOo 

10 30.000 

2 ı1:o:OOo 

60~ 
~ 

lı. 'Ctı 10 rforun arnsında gidip gel 87 kilo: İsmail (İstanbul), Celal talihlilerin miktarı artacak ve bu 

\ı \(ill rıra Mnrut· k •· ] (Trabzon) e, l\1chmet Ali (Çorum), talihliler arni zıınıanda miktarca ~~~~~~~~~§:!::?f~;::~~~~~§;:~~!!:~~~!:!!!~~~~=~~2!~~~~~:;:2:!!!!::!~~~~!!! 
\. c ~kırn ı, ıı ı ve gul"z~. Ahmet (Kocneli) c tu~la galip gol- daha fazla ikramiye Juıznnacnk-
t el ının yegane go unu mişlerdlr. 

'it b' evre 3 - 1 Cnlntasarny Ağır: Mehmet Çolınn (İstanbul), m tır. • • • k h d d. 1 
.. 'iti. Mehmet (İzmir) e, Mustafa (İstan- ·ıw;aiıUilı.11ıW.U11.Ji!ı.11ıWJ lkramı .. yelerın hem mı tarı em a e 1 arttırı mıştır. 1 d bul), Samsunlu Ahmet (İstanbul) e .,... -'·----'-·'-----'- ' 

evre e i clml ler ir. • 
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Miknatıslanmadan müteessir olmı-
yan iyi cins saattir. 

U mmıd acC"nta: 
İstanbul, Kutlu han 1 - ' 
Sattı mağrızalan: 

A. BAROCCİ, Sultanhamam. 
PANCİRİS ve SAVAİDİS, Gala· 

ta, Karnköy. 
K. AREVY AN, Sirkeci. 
ALBERTO ASSANTE, İstiklll 

caddesi. 
AZİZY AN Biraderler, İatildi.l cad. 

337. 

!Jeyoğlunda. Büyük 

BAKER 

KIZILAY 

s 

• Mağcualan ı, • ı o ı ı e o• c;:;:: u ı o• ı • • • • • • • • • ı ••••••o••• • • • ı ı • • • • • • • • • • • • • • • • •' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ı · u •o•• e • • c • • • • • • •••••••o rı • • • • • • a • • • • • • • ı 1 1111 ~ 1 1111 0 • • , • 1 e e ı .,...,.,,. • 
~ r 1 - ARLON Saatlerinin -· MeVf!Im mllnascbctile bütün dal

reJerıni zengin çeşitlerle süalcı -
miştir. Sayın mllşterilerfnln zl
yaretlerinl bekler. 

--<>-
Erkek, kadın ve çocuklara Trene- ' 
kot, Koverkot, Loden ve s. den 

PARDESÜLER -
MUŞAMBALAR 

~-

Erkek ve Çocuklar için 
KOSTÜMLER 
--<>-

Kadın ve genç kızlar için 
MUŞAM}JAl..AR, MANTO

LAR ve ROBLARIN 
Eıı son modelleri 

~

lamarlama Kostüm, Pnrdesf1 
ve paltoluk 

EN ALA CİNS KUMAŞLAR 
,-<>--

Rob Tııyör 'e Mnntoluk 
YÜNLÜ Kl'llIAŞLAR, 
İPEKLİLET'- -

l'Al\lUKLULAR 

En son ınoda modellerde 
KADIN ŞAPKAl.-ARI 

-o-
Perdelik ve tefrlşat lçln 

TÜLLER ve KUMAŞLARIN 
En son ve en zengin çeşiUeri 

-<>---
Kadınlar için 

ÇANTALAR ve 
SAHTiYAN MAl\lULATI . 

--o- -

](ad ın, erkek \C S'OCUklıır için 
TRIKOTAJ'ın 

Zerıgiıı ve müntehap çeşiUori 

Satış Deposu : 

1 el 
M 
u 
ıo( 

A ,, 
A 
T 

- M 

G U- V EN 
TÜRK ANONiM SİGORTA SOSYETESi 

MUı.LLIM FUAD , Gayet Zengin ~ 

GÜCÜYENER'in 

Sina Çölünde 

TURK ORDUSU 
·sümer Bank, Emlak ve Eytam Bankasının Kurumu 

Okurnıya başlayıı> tn bitirmeden 
bırakmanın ımkiinı olmayan b11 
nıll!i e~er, ikinci defa olarak 
'IOfJO tıın,.· daha lmsılmıetır f<,I• 

~at1 101), lın. ıll~lisi 125 kuruş 
ncttıı. Sat ış yerı: (Anadolu 
furk Kıtaµ Ocpo"tı), Yeni Pn · 
tane karşısmda Meydancık hn· 

HAYAT-YANGIN-NAKLİYAT 
ve 

HER TÜRLÜ KAZA 
nıncla No. 10 -11 -12 de. 

Bekleyiniz ! 
Avnı nıüelli!ın (Büyük Harpte 
Tanıdığım Kahumanlar) adlı 

Sümer Bank Bil'ası - Galata Tel. 44966 eı<erı ele basılmaktadır. 

15 sene garnntlli 
Kömür ve Odun 

Soba1arı 
3 - 4 ay vade I

Cep, Kol saatleri, Altm M'":iaİI 1 
G ny v:ıdc 

1------------------

1 
A E G Ev !il etleri 

3- G ay vade 
ıAEG Elektrik Süpilrgeleril 

ve fırınları 
G ay vade 

Havngaıı ve Elektrik Oca.kiım 11 Bııyram ve dilğün hef,liyclcı·t= 
4 '!-Y vndc 4 - 6 ay Vllde 

OSMAN ŞAKAR ve Şki. 
Gnlııtn, Banl,nlar cııddeqı 6'1 • 47. 'l't:l: 4276lt. Beya1.ıt, Ünh·ersitc 

çaddesi. No. 2fl, Ktıd.!:ı.ıy, İskele 1;addesi No. 33./~. 

F1f.tl''lrttnııtf1li1Tfl'fffTl'1mf1Tfflfll'lflil'l'IT ı1ırnrtYMTf fl'mm 

s:=:ı:ııı-ıc::a • 
Rlkardo 

1
1 

Levi · 
halefi 

~~~ FILIPPO 
o ~ Levi 
~ aoıon dOnyada Havuzlu 
O şohr~! ::z;nmış han No : l 
s . 
u lstanbul 
~""1\Tm'f ''TfrlT[Tl1m'f 'lll'fTf1T1TI'l'rrl'rm'Tff'rJlrrrTTl'fl'm1!11'll'IT rtt'f m)1~ 

~ AN ·KARA ~ 
Anonin Türk SİGORTA Şirketi 

~n~T~ ~OÇ?A~;,~ ~I- y AN G 1 N 
NGI ı- AKLİYAT YA 
HAYAT -

N A K L 1 Y A T -.:;ı - lstan bul Yeni Postane karştsı 

PJRLANTALI ve ELMASLI ı,:eşıUen gelmiştir. 

SON YENİ MODBLLER ÇOK ZARİFTİR ır 
Fiyııtlnrı fevkalade uygundur. Bir defa ıı;örıncnlz mcnfnıı.ttniz icnb

1
d 

Z.SAATMAN 
İstanbul, Sullaiıhamam, Camcıbaşı hı111 .A.RLON deposu 
SATIŞ YERLERİ: İstanbul, Bahçeknpı Üç Kardeşler Sl\llt 

11.° 
carethıınesi. Ank:ınıdn: Aııafartalnr caddcııl, No. 25 A. Giingencı. 
İznıırdc: Ila lcılıır cnJd. 2~5 U. Fevzi KASLI. ~ 

4 -~ 

Sahunlara11·n ~·af olduğut1l1 

ıenz t ı ı eller 
Rikardo Lt-vl ~alefi 
.FİUPPO I.EVİ 

Havutlu han No. l İstanbul 
KAZA :::::=ıE 

c:- 0 T 0 M 0 8 ı L ~ ~ Erzurum Han 1 
~ ldanbul Yeni Postane karşı!'n '::! ~ Telefon : 23883 ı----~--
~ BUyUk Kınacıyan Han 3 t:: . . p - T -ÜR K 1 y E a. ~ Telefon, Santral • 24294- 3 • 2. o;,.~,fö ' 20531 . ,Jfj bıJ.Jıl.~LılJJJJL.iMlll;IJJJ.ilJJ.ııılLilJJ.Lılı,Wll.ıUJJı1lı,l.illl.ıUı.lı1J.ııl.ıılı.Ul.ılJ.i:i 11' y . 

ı -.ıwUJJ.tJ1ıLıil•ıWdJıt!ııı.ıUl.ılJJJJLıWU.ılıJJıtA.ı11.&.lU~ p Oğretmeyi Bilenlerin Eser~eri: &11 iMAR A 

Aruavutköy, 
Akıntı burnu 
çe m Y• bitişill 

B ECİK 
GAZeN SU 

.sahibi . 

Dİ 
uhtere müçte:.ile

GALATA 
PERŞEMBE PAZAR! 

, YOtURTÇU HAN ~ · · · PRE SİZ YON SAATİ v: BANKALAA CAO 47.59 ISVIÇRE NIN 
- - ---------------------

1 Başlıca Vilayetlerde Acente Aranıyor 
•mau 

A •• a ess :r 
lmlllit dcfterlerinizı :Muallim 1''uat Gücüyencr'ln 

(Anadolu Turk Kitap D ~">su) n1an alınız, her bak mdan s.zln içııı 

faydalıdır. Yeri : \ enı PO'lt:ıne kar-;ı ında Meydancık lınnındıı 

FRANSIZCAYI 1 

Çabuk Te kolay öğretirim 

.Yazan : Muallim MÜNİR 
368 sayfa, bez ciltli: 160 lturuş net 

AL .. ANCA YI 
Çabuk ve kolay öğretirim 

Ye.zen,, : Mu:;ıllim E;ıv~r 
208 sayfa, bez ciltli 100 kuruş net 

NGİLiZC:E Yi 
Çabuk ve kolay öğretirim 

Yaza n mual .. jm Vahdet 
335 Sayfa, bez cıl tli 155 kuruş net 

Oyalanmak dcgil de, bu üç yabancı dilden birini öğrenmek knrnrında 
iseniz, onun kitabını, kolay ve çabuk öğrcncceğınize de inı:mnrnk, 

alabllırslniz. Hu üç kitap 111uolllm Fu:ıd GucGyC'"<'r'in (Anadolu Türk 
Kıtap Dcr.~ul ralı:ı bulunur. Yeri: Yeni Po:;tnne karş. mdn, rı y. 

t lıhOtlu 

TÜRK ANONiM 
Sermayesi tı:m:ııı.e n tediye edilmiş 

1 .000.000, Tür t L~rası 
Yeni Postnhanc arkası, Aşir Efrndi enddrşı 

iMAR HAN 
Telgraf adresi: 1stnnbul - İmar, Telefon: 24527-8 

Yol, mebaııi ve sııh'c B ıi!<ı..k inşaat t.aahhildü 

Müsait Şeraitıe Tevdiat Ka~uıu , 1 rı· 
Emtia, esham ıııukııbillnde lkı nu t ile bile umlc banka ınu.ın~ ~ 

[ ~~u:.l.:~~~::;cr;::::~1.'L7ôj~:D:::z=:OZ:~,__.., 

--~--'--~~~~------~~~--~~----

bayruınlarını 

~~iiiiii 

• 


