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düşünceler Bütün vasıtalarile Ticaret Vekilleri dün 
Falih Rıfkı ATAY Yunanistanın 

}l U bayram kış mevsimi- 1 " " k ;: 1 
~ t ne tesadüf etti. Yayla Şlnl O ay 8Ş· 
hıkt 1ıtınıya başlan'!ıştır. So- tıracaktır 
~ki arı ~atı]aşıp ağaran top
~k~ üstünde sular don -
~ıg·adır. Yüzlerimize şimal 
'.~:1 çarparken Rumeli ve 
~.olu hudutlarında Türk 
~l'c 1Yetini bekliyen on bin
lıtij e "atan delikanlısını ha
~~alı!11: Trakya, engin bir 
~kt gıbı, hava şiddetlerine 
~ta ır. Anadoluda isteb kışı, 
~lan cıvayı barometre 
~ l'lnın dibine kaçırmış-

. ,,.. 

Londra. 2 (AA.) - Time• 

ea:zetcsi makalesinde ıunları yaz

maktadır: i 
ltalyanlann, Yunanistana kartı 

vaki olan tecavüzü hakkında Tür

/talyaru a. ın l'torrna as rir.Jere alafn"" b t•clilcleri, l alcat ton teblif lera •asaraa h 
laa)'alaea 1Joa••Frı.;,. ınecbar olacai/arı S.li niJı talıri 

kiye tarafından henüz reamt bir 

aksülamel ıöıterilmemiıtir. lyi 

malumat alan mahfillerde öir• -
nildiğine göre. Yunaniıtanla yal

nız ltalya harp e ttiii müddetçe 

Türkiye harp harici kalacaktır. 

fakat Bulgarlar da müdahale et

tikleri takdirde Türkiye, Yuna

nistana yardım edecektir. 
~ 

INGILIZ 
YARDIMI 
---~f~~~nlar on binlerce Türk 

~I~ sıni ocak başı safasında Bahriyeli er bir 
~ ~1Yacaktır. Harp facia- k k 
~tı.~n soluğu sınırlarımız- aç no taya 
~ıı UYuJuyor. Yuvamız, ır- çekarıhhlar ter ' hayat ve şerefimiz, ,_ ________ _ 
'11u Şey, orduya emnnettir; l , 
~ana bağrının şefkat sı- ngilizler, halkın 

--

Bon barJıman edi.en Patr •'ın 

meıhar /tineri ' 

tıirıue saralım. Kızılay her coşkun tezahü-
'~.!ctır"atandaş yardımlarına y 
ö . rile karşılaş- r unan ~ 
~ Yle denebilir ki kuruldu- maktadırlar 
~e~ündenberi Kızılayın va- L .J , te b ı ı• gv ı• 
~ «eçen ve bu sene ka- •-- ------- 
~atq ağır olmamıştır. 50 bin Atina, 2 (A.A.) - Reutcr ajan-

lir.... ~daşı öldüren ve binler- lilnlll muhabiri !nı;rı1ız bahriye subay lstı.hka"""mlar 
~lnı ve efradının Atmaya ve Yunan 11da-
~. tı.ih Yuvasız bırakan zelze- !arına muvasalat ettiklerini bildır • 
tiıııı ayet. emniyet bölgele- mektedir. 
bıu11Ze kadar erişen harp, İngilizler rlilşmana kıırşı alınacak 

V b tedbirler hakkında Yunnn makam-
~~ f e. eynelmilel iki bü- larile birlikte tnhşıyorlar. 

süngülerle 
zapiedildi ~d acıa, bizi ayni sene j - İngiliz bahrlyelilerl her tarafta 

~: buldu. Bu imtihanda, halkın coşkun tcuıhüratıle knrvılan· 
'~n beyaz bayrağı, mu maktadırlar. 9 zabit 153 nefer 
~ lt lerden çıkan bir san- Mihverciler Türkiye ·ye fngll-

esir, 100 hayvan 
igtinam edildi 

~ adar büyük ve asll bir tereye tuzak mı kuruyorlarmış? 
~llşı et Ve şeref timsali. Ol• Londrn, 2 (A.A.) _ Jtwtcr ajan
~rı..ı~~· Anasız kalan yavru mnın diploınaUk muharriri yazıyor: 
t 1.1ın1 k ğ d Atina, 2 (A.A.) - Yunan kuv '1a onun uca ın a, ya- . Bazı mah!ıllcrde ileri süı·ülen fi. vetltrl bnşkumnndanlığının 1 tcş-
~~ l'la~ ihtiyar kendini OnUn Jcir)ere na~rnn İtalran taarruzu bır rlnlııani tarihli rf'smi tebliğidir: 
ı!ot.?esınde, üşüyen, titdyen tuzak mahıyetln<l~dır ve bu tuzak· Eplr cephcsinıic ıJiddeUi topçu 
l •ıqrı tan maksat lng~lızlcri askeri hare - düellosu olmuştur. 
11:~... kadınlar ve çocuklar keller yapmıya ıcbnr etmek veytıhllt . . 

•ıdiJ • 'J'i.ırkleri Trakyad:ın çıkararak kuv- ı Florına cephesındekt kuvvetle· ı 
batıı erıni onun yünleri ve vetlerinln blr kıamını Yunan yardı- rimiz. düşmanın IJİdıletli mukave-
-~la~klan içinde buldular; mına göndermlyc teşvik eylemektir. me~n~ kırarak IH•• kilometre de· 
d •. .,,. onun sofrasında doy- E~ İtal nn ııtratejisinln liını rlnlı~ınde Arnavutluk ar~zlslnc 
"11.JQ ,"er Y P ı:frınışler ve düşmanın milstah -
~ l'. bu ıse, Yunanlıların te11llnı olarakla- k k"l . 1 ü il hO ·ı 
~i . . d b"J k h 1 ~ 1 cm uıev ·ı crııı ıı ng cumı e 

>~ ıı~i Kızılay bizim ordu- rına ıstinat e c ı ee<: er P an ~n 'Zaptetmlşlcrdlr. 9 zabit ve 153 
"' ~ ıtibi, bu plilnın da nkamctc. mahkum nefer osiı· alındı. 100 hıı.yvnn ifc-

tftiy • nrnış kolumuzdur. Ce- oıacağı muhakkaktır. ln~ıııııer ':u: tınam ettik. 
h. etın k b nanlılara nasıl yardım edeccklerını 
.... tı asasına ve am arı- biliyorlar. İtalyanlar da bunu aleyh- Düşman, hava taarruzlannı si· 
~i e. kadar verir, ne kadar lerine olarak idrak edeceklerdir. vil ahali üzerine temerküz ctUr-
b.ı Ştırirsek, derin bir l'Uh Türkler Bulgar bududundnki kuv- mekteılir. lS şehir ve bir tok keli'· 
t~atı ler düşman tarafından bomb:ılnn-
11i..1. d, ''a"nı· ısın"n ateşı'mize, vetli mevzılcrinl muhafaza etmekte· ul 

"'(; O J u dlrler ve bu mevzilerılcn, İtalyım ve ınış ve uıitralyl>z ateşine tut -
~ha Yuran ekmeğimize, bi- Almanlann Balkanlar hakkında beı> nıuttur. Siviller arasında 90 blü 

~ l'tnd k · !?09 yaralı vardır. Bir hastarıe .. h ıran yuvamıza o a- Uycbflecekleri scrgüzcştcu arzular 1-• ve bir mektep dahil olmak üzere 
l.• ak kazanmış oluruz. çin hakiki bir yola getırlci tesırı ic- lıazı lıinalar yıkılmıştır. Tııyyurc-
<~:ı ... } m edebllirlcr. 

lıı:th~ı l{ızılayın hiçbir za- lerımiz faydalı keşifler yapmış -
Ol~~ Vazifesi bu kadar atl-ır Bir S ovyet srazeteıinin lar ve alçak bir ,irtifaılan uçar'lk 
-·~ "' Görice tayyare meydanına ve E· 

~latn~ışsa, Türk vatandaşı şayanı dik~at makaleıl plr cephesindeki moUSrlil dil~nııın 
~ıı ... lf~' .bizim de ona karcı d 2 (A A ) D kıtaatınııı tahaşşüt noktalarına 
ı."< em "{' Lon ra, ' . - aıly Tele- taarruzlarda bulunımışlardır. BU 
v~ ız bu kadar büyük graph gazetesinin Moskova muhahi- tün tayyarelerimiz sağlnm olarak 
t.... ~. slı olmamıştır. Milli ri, Sevyet cKızılyıldıu gazetcsınin üslerine avdet etmltılerdir. Dir 
İ~ll d askeri muharriri l'opofun bır yazısı-
qtli U Ün en yüksek misa- nı bildirmektedir. Sovyet askeri mil- düşman avcısı dü~ürülnıüe ve pi-
b1· Verelı'm Kafalarımızın nekkidi ıu mfitalenda bulunuyor: lotu esir alınmııştır: Duman çıkn· 

l' l · ran bir ıiü~man bombardıman tay 
l'ittı~ ,an düşüncesini, kalble- Yunan-1t:ılynn - Arnavutluk harp ya resinin d!işman hallan civarın· 
\ıj,,]Zın bir olan duygusunu, sahasındaki harekat seri lnkia:ıflar dn ~·ere duetuğii JlOrülmü~tür. 

""'<ltı} ~östereccğe benzemiyor. Bunun bae· 
~atı arımızın air olan i- lıca sebebi Selimik yolu üzerindeki ı• 1 
~ tlll.ı Vazife kudreti üstün- Metaksııs mudafna hatlarıdır. Bu ta yan 

Op}ı l yola dar.ıar sed çekmektedir. Diğer 
t:.h .Y. a ım. '" ı "'-•ı b başlıca bir sebep te nglliz donan • bt• v • 

~ltı .. UyÜk bayram, ciha- masının earki Akdenizde kat'i hfıki- f e ıgı 
tİbı· Us~.iine bir ölüm kabusu 'll'llyetidir. lngifü donanması Yu 
11. Çok nanistana Pırde voJosda ve Seli -
~'~tı" en bu imtihandan nlkte yardımda bulunacaktır. Esaıırn H k .... 
~llegıl"tıız gün olacaktır. Ü Arn:ıvuutlukta ancak iki veya üe are af iMi Z 
~\. ancak, fedakarlık ve büyük yol olduğundan bu arazi ge- deva m edı·yor 

' 1l'a.tn nit askeri hareketleri hazırlamıya da 
l'qtı bi anlık derecesine va- mlisa1t değildir. Roma, i (A.A.) - 148 numaralı 
eıtj-. t Vazife aşkını devam Di'"·er taraftan Yunan 'Oslerinden tebliğ: 
.... 

1 e>t"k k b'l' . I> ı "· .... "' avuşa ı ırız. kalkacak İngiliz tnyyarclerı, İtalya - Yunan standa, kıtalarımızın Knla· t ..................................... nın ArnnvuUuea takviye kıtaatı gon mas vadisinde Yanya istikametinde 
.l ~tltıbi Amerikadaki dermek için kullandığı Tarnnte, Ot- Pinde tepelerindeki harekitı devnm af rnnte ve Brendizi limanlarını bom • halindedir. Tayynrelerimiz, dün g!in-

... 
lll n VaP.urları bardıman edebileceklerdir. düz Selamın tcl"iancıılle bu limanda 

demirli gemileri, Korfuda askeri he· 
ittek t mrİ Korfunan bombardımanı defleri bombardımnn ederek oi<ldct i 

infilaklar ve yangınlar çıkarnıışlar -,,, ~ı il A~ina~ 2 (A.A.) - İtalyanlar Kor- dtr. Skiperoda ihrnç cdllmekte olıın 
,, ıu r fu uzenne beş akın yapmıolıır'1ır. kıtaatı bombardıman mahsOs ııeti _ 

tıııı~OrJt, 2 (A.A.) Ne,,-york - ıo ölü, 19 yıırnlı vardır. celer elde edilmi,tir.,, 
~ll:~tıltl ea'tcteslnln cenubi Amerika Giri:tckl Kandiyada 6 kiti ölmUı Korent kanalı ve Korent - Atina 
~~ ıı t~ndn bulunn11 Alman vapur· 26 kişı yııralanmı;ıtır. demiryolu bombardıman edilmil, do-
;kıl\t nrekct etmek err.rini almıo Korent, Teles, lfoçovo ve Retimno miryolu nıuhtellf noktalnrda inlataa 

t iıtıartıltiı bildirmektedir. ıh:ertne de baskınlar yapılmı~sn da uğratılmıştır. Sellnikc iki dalga ha· 
~ <ıııd isadan bildirildiğine göre Hcl zayiat )Oktur. Cuma ı:üııll yapılım linde tailrruz edilmiştir. Dllşman av
~ bly lltlnd ld Alr.:ıan vapurunun bütün akınlar esnasında mühim hic· cılariJe yapılan bir muhıırebedc bir •,t E'arı 8 knra uları haricinde, fa - bir 11111':erl hedefe isabet vaki olınn- düşman tayyaresi muhtemel olarak 
t el BtnenJ.:an bitnrd mıntakası mıştır. İns:ın zayıat.mın büyük b r düelirülmUşWr. Bütün tnyyarcleri -

t~ i e btılıuıduğu Kolombiyn tay- kısmını bomba parçalarından yara· miz tlslerlne d!lnmfişlcrdir. 
~ tolatarafındarı görOlmü,tür. !ananlar te..,kll etmektedir. Ro.,ml Orta Akdcnizde iki deniz keşif tay 

l11 lt d n bir Alınan korııın ıe- mahfillerin kanaatine core halk d'l- yarcsl, ü~ düştlUln avcısılo muhare
t •tlarııu 1.cınlıı ettiği ha çabuk sığınaklara girseydi ôlü beye giri~crek ikisini dOşCrmCiştOr. 
~r adedi daha az olacaktı. Ta areleı lmizden biri dönmemi Ur. 

YUNAN 
KITALAR/ 

Arnavutlukta 
bir kaç köyü 
işgal ettiler 

-- ' ltalyan tayyareleri 
açık şehirleri 

insaf sızca bomba
lıyorlar 

Almanların Yunanlilara karşı 

tanrruzda bulunmaları ihtimaline 

scclincc, Almanların, Rumrı.nyada 

k5.fi miktarda kuvvetleri olmadı
ğı ve Balkanlarda bir askeri ha

rekete geçebilecek kadar vaziye

tini takviye etmiı bulunmadığı 
kanaati mevcuttur. ltalyanlann, 

Yunanistana ka11ı vaki olan te • 

cavüzleri iki hükOmd araııında 

görüımeleri istilzam eden Türk -
lngiliz munhcd~inin dördüncü 

Au 2 (A A ) Ö
x. 'tdııı.· rnftddeeini alakadar eder. Alman-

na, • . - .renı "6ıne 

gore Yunan - Arnavutluk hududuıı- vanın. Rumanyadan yilrüyerck, 
da nlilhım bir dağı iş~al eden Yunan Bulgaristan, Trakya ve Selaniğe 
piyad~ini~ muvaUakıyeti bidayette do v ru ilerle i de kendilerine 
zıınnedı)dlglnden de miihim ohnuı - g ~ p . • 
tuı·. Filhakika. Yunanlılar bir kaç yardım cdcbılecck vazıycte gır • 
köyden müteıJekkil bir bölgeyi işgal mesini beklemeden halyanın ha
etm~şlerdir. Diğer taraftan veri~en rekete geçmeleri. Türkleri hay
malumata nazaran cuma günO ~n· 
d~ Yunan tnyynrelcri Yunan llerl rete düşürmüştür. Mevcut olan 
hurcketinln istikametindeki Görke diğer b ir fikir d e Almanyanın, 
civannda bulunan tayy.al'e meydanı· _ - I"' ,_ 

1 

nı bombardıman ederek muhtelif bi- B alkan ıulhunu ih aı ctmea. arzu-
na)nrı yıkmışJar~ır. İtal~nla~ Lari· sunda bulunmadıiı merkezinde
ıındıı askere ve sınl abahye hıtap e- dir. Bazı kimseler de balyanın. 

ı 
d~r bcynnrınmeler atmııtardır. 
Gayriinsani bombardımanlar Almanyanın malılmab nlmadan 
Atin:ı, '2 (A.A.) - italyal\ tnyya- hareket ettiğini düşünmektedirler. 

1 
releri diln Atina, Selanik, Korfu ve Türk mahfillerinde işaret edildi-
Larl•a havnlisine baskınlar yııpmıı· ... .• T"' kl 1 1 y 
!ardır. Nefsi Atina bombardıman e- gıne gnrc, ur er, ta yan - u-
clilmemiştir. nan mücadelesinin neticeıile çok 

.Onıklarla lstika.metlnd~n gele~ t - alakadar bulunmaktadır ve Türk 
talyıın tayyarelerı Pırenın garbırıılc- • • . • 
ki Io'aler bölgesine ve Aynyorgi ko· scmpatısı, dcrın bar ıurette Yu -
yuna bombalar atmışlardır. nanlılar lehinedir. ' Türk iyenin 

Scl'ınik ve Korfunun bombıırdı - ~ayrimuharipliğini, pratik düşün
manlan daha ehcmmiyetll olmuştur. 
Sclanlkte 40 sivfl ölnıiiş, 20 yangın celcr, ezcümle Türkiycnin Yuna-
çık1.1ıştır. Korfuda beş kişi 61mUş, nishına asker göndcrme11indeki 
26 kişi yaralıınmıştır. Şehrin askeri Ü l"k ve münakale yollannın ta
hedeflerden uzak olan nıerkl"Zınde C ç u 
bir çok lmnseler ölmüı n )'aralan - nrruza müsait hulunma'1 cfbi ııe-
mışlardır. (Devmnı 11alıffe !, 8Ütutı 1 dt) 

Larisada öi'le vakti mühim bir mü 

- --~~--,----- ---._--~~--

nakale merkezi dokuz tayyare tara· 
fından bombardıman edilmiştir. T:ıy r;r s • 
yareler 32 ~o~ba a_:mışlardı_r. Blr r ransa • zam 
asker ve 4 sıvıl ölnıue, 2 ıısker ve 
bir janılarma yaralanmı~tır. Ke:ı:n • ı • "" • 
itnlynnlar Meçovo - K_?lambakn yo. gergın ıgı 
ıu üzerinde bulunan muhlm bir köp-\ 
rüyü de bombardımıı.n etmlye yelten-
rnişlerdir. 

P1ndu hudut bölgesinde blr İtalyan 
tayyart>si dil11ürülmüştür. 

lta lyan tayyar eleri Y uoaa 

işaretleri taşıyor 

Hindiçini hudu
dunda tahşidat 

yapılıyor 
Gcncve, 2 (A.A.) - Vıchy'den bil-

Korfu, 2 (A.A.) - Yunan işaret~ dirildiğine göre, son günlerde Sıya· 
!erini hiımil bazı ftaı):an tayyarelerı mın toprıık mutalebntı Uzerlne Fran 
Korfunun üzerinden uçarnk bır ç< k ız - Sıyam munascbetlerl gergin • 
bombalar atmışlardır. Bır .. çok evler leşmiştir. Fransız ve Sıyamlılar, 
vcsıılr binalar yıkılmııtır. 010 ve yn-ı Hın<liçini huıludunda tahşldat yap· 
rah vardır. Hiçbir askeri hedefe lsn- rrnktadırlıır . 
bet vaki olmamıştır. Henüz tceyyut. ------------
etmemiş olan haberlere gore iki 1 • 
taly:ın bomb:ırdımnn tayyaresi Yu -
nnıı avcıları tarafından duşürülmüş· 
tür. 

ATİNADA 
Ati na 2 ( A. A.) -

Bugün Atincıda saat 1 O 
buçukta aiarm işareti 
t1erilnıiş ve yarım saat 
sürmüştür. He.va da/ i 
bataryaları faaliyete geç
memi.ştfr. 

ispanya 
Bugünk·· siya -
se ini değiştir

miyecek 
Londra, 2 (A.A.) - Times gazete. 

si bugünkü başnıaknlesinde dıyor 1:1 · 
<Jcneıal Franko her şeyden evvel 

geciye sahibi bir adamdır. O Hıtlcrin 
geçenlerde Hendayede General Fran 
ıtorn yapt1ğı zıvaı etin menfi neti • 

ı cc -i şu lnt.b:ıı t y;t ediyor ki, I'ran· 

1 
ko, eimd.kl yoldan ne tendlt, ne dıı 
i~fal ile asla Dl ı .lmıyacak ır. 

DQn ııabahkf trenlerle Mnllye Vekili Fuat Ağralı, İlctısat Ve
kili UfisnQ Çakır, Nafia Vekilı Ali Fuıı.t Cebesoy ve Ticaret Ve
klll Nazmi Topçuoğlu Ankaradan eehrimlze gelml~lerdir. Veldller, 
ıchrimizdc bir müddet kalarek tetkikh~r yapaC1lklardır. İlctıut 
Vekili Hüsnü Çakırın yeni kurulacıık Sümerbank fabrlkalan aatı• 
teekllltı O:ıerlnde meşgul olacağı zannedılmektedir. Ticaret Veklll 

de iç ve dılJ ticaret itlerlmiz uıeıinde temaslar yapacaktır. J 

Berlinde 
\ 

Bütün gece alarm 
işareti verildi 

1 Amerika 
iykaz etti 

Afrikada yapılan bir tag· Fransa mihver l e 
gore ha~bi de /ngiliz!erin an-laştığı takdirde 

lehıne netıcelendı 

Ntvyork, 2 (A.A.) - Reuter a - müstemlekeleri 
jansından: 

Alman hükumet merkezinden ge-
len haberlere göre İngiliz hava ku'V- elinden alınacak 
vt.tlen büyCk bir faallyıt g!ister -
mışler ve Berlln bütün gece alarm Vaeiııgton, 2 (A.A.) - Stefanl a-
halinde kalmı~tır. jansından: 

Bu haberlerde ilave edlldiğine gö-
n Almanlar Jngillz. ta)•yarelerinln Nevyork Tlmes gazetesinin blldlr-
büyilk bir kısmının Berlln civarına di~lne göre, Vichy hükümetl mih -
kadar geldikten scnra geri döndük - verle teşriki mesai etmlye başlar 
lerini ve ancak bazı münferit tayya. başlamaz Amerika, Fransız mtlstem 
relerin Berlinln merkez mıntakalan· lekelerinden Güyane, Gu:ıdt!oupe ve 
na kadar ırirdiklerini beyan etmek- Martlnlkl işgal edecektir. 
tedlrler. 
Alman tayyare]erinin İngil· Knrdc payı 
tere üzerindeki faa1iyetleri Va~iııgton, 2 (A.A.) - Stefıını a· 

Londra, 2 (A.A.) - Han Ne1.a· jansıııdan: 
retlnin tebliği: . Teşrinievvel aVl ıçindr AmPrıkada 

Dün l!ece dilşman ha~a kuvvetlerı- 920 tayyare yapılm:ştır. Bu tt? ya
nin İnr;ıltere üzerine hucumları, on 
bir kaç gecenin faııliyetinden daha reler Amerıka ılc lngıltenı arnr.ında 

(D11vn.mı sahtf11 .f, stitun ' dtı) 1 taksım eclılnııştir. 

Kızılay bir sene 
içinde neler yaptı ? 

-------- -
Yalnız Erzincana bir sene yetişecek miktarda 

il a ç g ö nde r ilmişti r 

Ankara, 2 (Hususi) - Kuruldul:'u ı detle hüküm sürdili.-u bir sırada tet· 
60 küsur yıldanberl harpte ve sullıte kıl t'dilcn ekipler büylık f:cd:ıkiirlık· 
mılletimize rahim ve şefik elini uza- !arla vazıfclerıni yapmışlnldır. 1{ ı. 
tan Kızılay cemiyetinin son bir Jıl rulnn hastııneler arasında Erzlncana 
tık faaliyetini ıu suretle hulasa ede· bir sene yetecek lı!lLi ecza ıle bal.l.r
blllrlz: riyoloji hıboratuaı lar·nı da lhtiwı 9. 

Bu bir eene içinde cemiyet, bil has- den 30~ ya~klı, tnm teşl.,Jfıtlı h~s -
sa yerden ve gökten gelen llfetlerin tane. gond~rılmlştir. Hastane hiüt 
vatandaşlarımıza yaptığı zararları faalıycttcdır. 
tclifı içın memleketin her tarafın - Diğer zelU>le nııııtakalarından Sı
daki teşkilatını seferlıcr ha1e koy·ı va a 100, Sıışelırine 50 K.uyulhl~ara 
mUGtur. 60, Şcrc!ıyc ııahl~ es•ne 25 ~ataklı 

Cemiyet muhtelif yerlerdeki vatan ecza ve edevatı tıbbi) C) i ihtiva ea n 
daşlanmızın yanğın, sel ve diğer tn- 1 hnstaneleı günderllmlştir. 
bii afetlerden uğradıkları zaraılnrı B ti hl l t d 

hf'f - • b" sırada Erz n u sure e n eıre va nıı a ıız 
ta ı c .ugrııştıgı ır 1 

• tcdıwi eıHı'll tir. Bunlardan ba •n 
can fncıasllc karşılaşnıış ve bu 'tel. , 
zelentn rok bOyilk tahribatile ınüca- cemiyet z •,zck !11ıntnk:ılnr.ınd?n Er-

i 
1 
tır İlk 1 1 ııncıııı, Sıvn&, f<>k:ıt. Gumuşhaıı.,, 

deleye 
1 

~aş am ştarih1 
1 

ı~~ ~- Gnesun, Oıdu ve Nil·<l• ye 472~ çadır 
de :ı:c ze cnın ° an n: gondermi!\tir. 
ııunuev,el 939 dan 20 kanunusanı • 
940 tarihine kadar muhtelif :ı:clzclc Ylne bu mıntakalnra miktarı hıı· 
mıntllkalanna sevkedilmek üzere sev yük bir yekün tutan yh-<'cek n• ya· 
yar hastaneler teşkil etmiş, kışın ştJ tacak tcmın oluı•nıuştur. 
_..... .......... , ............... w .... ullUMIHIUIHUltlUlllllfllllll'llllllfttlM"Ml''1"Ullt•nn"1KttlhRHUte 

·---
Şefkatli Türk kızı, Kızılag hemşiresi olarak 

kalıraman ordumuzla beraber 



• Yaralar sarılıyor o 

Erzin.can, artık 
derdini unuttu 

Erzincan Kızılay hastanesi son dokuz ayda 71 bin has
taya bakmıştır. Bugiin muhtaç kimse kalmamıştır. 
Kızılag onlara reçellerle, biskıiviler/11 bakıyor. 

Yazan: KA 'DE 11IR 

Havacılığımız 

için hayırlı 
bir teşebbüs 

Gençlerimiz para•ız 
olarak uçurulacak 

Kansızlık, bata 
bel&dır. Zayıflık, 

her derde yuvadır. 
Yazan: Dr. Hafız Cemal 

LOKMAN HEKiM 

Ttirlü, türlü zayıflık vardır. 
(Sinir zayıflığı), (Akciğer za.

1 

tyıflıaı), ( Kalb zayıflıil), Bün 
ye zayıflığı) gibi. Nuri Demirnğ kenlfl fnbrikneın.ia 

lınnl ettiği t.ayynrclı:rle Türk genç. (Umumi zayıflık) ile (kan-
lerini nıercnnen İstanbul Uz.erinde u-1 aızlık) birlcıirlcrıe felaket art
çurmıya knrnr vcıınlşllr. tıkça arfar. 1JcriJemiş kansızJı. 

18. 2..'l ynş arosındn ortn tnl•silln; ~ 1 b. 
bitirmiş olnn her ı:-cnç Merlici tok- ga eıu 1 ır tedavi yapılmaz. 
dlrde nnr:'l!llZ. olarak bu uçuşıı. işti- ı;:, umumi zafiyet en fena haı-
rak edecektir. ı ta ı!d rı ha::ırlar. 
Yalnız bu ır<'nc1Pr dnkto,. tnr'l'ın· Zayıf inil n, her hastalı~• 

•hn mıınvene cdllf"'e°l<IPr ve biil'lvc'"- / 6 
'linin ucu!la rnil~lt olup olMPı'I•~• tr" yakalanabiJ:r. Mikroplara kar· 

Erz\ncam bir ta~ toprak yıi:'1m ğlldir. O, fl.'likcto uğn;van bir yerde bit olunacaktır. 1 şı koyama:ı:. Mukavemet östc-
haline g,.tıren zefa,.le gt!ÇP.n lcllnunu- felllkettedcnlıı h r bakımdan, h r Genrler'n ıl'!li,.ıırıı:ıti sırn,.'l 'kıı.,,11. remezl Knnşız adam, hastalık· 
evvelin 22 slnde olmu-,tu. Dt!mek ki UirlO ~"tlrd•m•na ko;nn ve bu uj'.;'11ıd:ı lıırıık VE' ım·Rcıı M''""" Oç giin e\'\ "! t b l Jd f 
bu fclakr.tin senesı dolmıya daha ye. hiçbir födnkiirlıktnn kaçınmadan ç:ı. den haber v<ırtlC!'C!ktir. an at n2 ıramaz Bi· cün İyi 
dl hafta vnr. lışıın mu:ızr,am bir kuvvettir. Türk l!<'nçlerini 'h:ıvaeılıh tc> vlk İse, Uç gün lıasta Yatar! Hal. 

Yedi bnfto sonnı ise, değ-il yaln•z Erzi~nnda dilzOnı:lcrlc. evi, dük; erlerek olıırı hn hıvırlı trv,,ı..bu, ' r · ııizlik, kuvvehıizlik, nı.ecafsizlik 
J·'.r".fn" n V* h"vnll11lnde. uına Kern· k6nı yıkılmıı., bağı hııhçcsı harap o. tnr r• 1 t d t 1 1 k. 

.. ., .. 11 .a ml'mnıın Vt' \lvrın •rnı•• l". 2ayıf arın, nnaızlenn fıarıdır. deniz kıvılarına kadar btıtün uılzclc muş uir zenı?iıı bnna 15fıylc deınıc;tı: Bl"lld;clen hl .. cok J?ençJ,.,. rnürnt"ı.. ••• 
mın•aknlnrınclQ evsiz bnr'lanz, yersiz - Evet renlfincllm. IIn~·n•ımdn hl.- ~ te hnşlnm•şl:ırılır. . · 

Güreş Finalleri dün 
neticelendi 

--Söylenemiyen 
b·r söz 

fıeC' 
Bütün Alman radyofarınıtı 

1 
k• 

L-L • • • .. t kıp rout 8 
uauer scn·uıru mu ea yardır 

tekrar ettikleri bir cü~le aldıt· 
cAJmanya bir haksıı.lıgı k .,_Jı• 
mak için, mukabil taraf, bu 
ıclığı idame için harp ediyor.»., 

luıt• 
A.lmanyanın orandan le~ ·ııet 

mak istediği haksızlık, Ver~ıAI· 
muahtıdcai ve bu muabecfenltl J:lıı 

1 manyaya yüklediği şartlard~· de" 
l: w • • elı11 ha •ıızlıc;-1 kaldırmak ıçın hıık· 

rclcni yapmak, Almanya'nı.-ı ldıl"' 
laydı. Fnkat bu haksıı:hğı ks te· 
mak için küçük milletleri teker rrİ 
k • • • h ıc ıl•k de" er ezmek yenı btr a"SJ ·• d• 

·hyer ,. 
açmalch. Almanya ile m• de"· 
riki olan ftalya bu heksızlık b rı· 

· kur • rini açtılar ve bu devrın 
Dün ıo. .ren Tmlf:iy• 6irincilili mibabakalarındon Jarını çoğalttıkça çoğalttılar. ııd'I 

r1ı<l•tı... lı,slz gilçıııGz tek yurddat ciin bl'e bir klmıı<'vf' muhtac ~ln<":ı·ı ı Umumi &ayıflı!da 'kansızl·'-
kıılmıvıu•~kltr. ğım aklıma ~lenıcıdı. Bu itıbnrln B • k "' 

On. biı•'erle kaT<leıılmW can evin· bayrnrn gunlerınde f lfın Ktzılayı 1 r 1 z ileri gidince, en evvel uzun SÜ· 
den vuran bu felaketin bu k:ı.dar kı· yardım mt'vıuubnh ol 'ııfru zan.anlar ren, irı nnı aylarca Yatakta Ya· 
ıı:ı bir uımanda ve bu derece esaslı h<.'nim için lıiçlıir (kıırnj.!\in) ıhtimnl -- tıran hastalıkları dü .. ünmck 1~. 
bir "kilde lelfı.fi edilebilmlf olmasını olmndıj!lndan bu (karıwün doı;tunn) 20 metre yoku<ı:.tıtn .. .. 

bl. aörünüı Çekoslovakya, A1rnıt1'1',,1' 

ı
, Gr8'ıo JıCmcn Türkiye eüreıj 2 - Mehmet Çoban (lst.) hakkını ödemi~ti. Fakat Al.uat ·,. 
birincılıklerinin final müsabaka • 3 - Mehmet Güne~ (İzmir) onu büsbütün yutmadan raJıa 

l 
ları dün Beyoğlu Halkevi salo • Müsabakalardan sonra müka· demedi. öcft"" 

kimt madyunuz! hep ba!:kalnrı 1cın yardım ederdım ., rı:ımdı~. 

Ş!iphe yok ki evvela MkOmet~rıı!: Fnknt bütun varımı ~·o~umu bir ıııı yuvarlanıu·ak ağır (Nefes bonı!•n) ve (Akci. 
zın, yerinde ve süratle aldığı cıdııı da tarumar Pdı>n o aft'. gecesi hır l dı ~ I ') f d 
t4'dblrlerc ... Ve nynl hn~ln yetleip btl· cntnt'l Ue 'okıı ~ fırlııdıtıtnız andttn· yara an ger C"I zayı Üfcn, (verem 
tün bu mıntakava mil~flk knnntları· beri, f~to çohık CO<'uğnmla havntımı- Kuımpnoııdn J\ulaksızda oturnn lıP-staJıfmı1) brk1emelidir! Vü. 
nı gorcrek yerleşen Kızılay tcşkiUi· zı Kııılaya oo~lu hııluııu:voruz. o.. 10 vaşıııda nieUha. dan abah As•k· cudiimü-Hn harhanei BZl\Sı 
tma 1 nıck . kl hıçb • fani 

1 
• Ka, run Kka~;'W 'ıı. ı nıt'ZnThı..ının dn r patika ~ı'ltfan h h • '-• · ' 

Ele!e V<'rerck fevizll ve bereketli en'"'" <!I a hı le· ns n c 'en ız :ı- k " 
1 

k t -..ı k r.r ancı mal!.ınesı znyıf rfü~cr-
. 1 1 dl ınçrr ·en mu' renr 111 nv <"1ıerr. b"· • • blr f~lı!rliğl yarntan bu iki 1 uvw•t, •ın ;rardımına muhtaç o amam > • <l . . 

2 1 
'"· d k. se, unyem•ı:e g ren (h11St .. lık 

b'z. .. e "Şl nôrülrnemiş tlt>rccC>de E i, yeb!lecelc vcızıyettc dc~lldlr. ,_ ıısmu,, O nıctre uıkuıı u~ıın ıı ı ytnt. h 1 1 
• " • '" .. B l E 1 l i.\k 'k üt ... ııştnıı \'tnnrlnnurn n~ır "llrt- el •'l um an) ikin o ciha7.ı ıap

ntcsut bir nctkc dogunn~~t,urkıın b I' e~: y ne ·:; ncıım n ~· r~, r .• )'n'r:ılnnmıştıı·. ~1elıhn Bcyo~lu has- ı~dcrl r. Omda )'crfe .. irla.r V* 
Mmıl•~ti müteokıp k:ı 1 e 1 ~· c 1 ır memu ın euırnl '.n" m~- tanesine kaldırılmı,tır. ' " "" 

!<atar katıı.r dllrt bıı tanfa nkıp ır • - Burnyıı imdada gı• mışt k. ~ • l.ııo•talı!c yeparfıu·. 
derc.>k rlnrmndağın ol n Erdncan hnl hfmde param vardı. Fakat btr dilim B f 
kının tekrar Özyur<luna dönm~l 1~tCI ekmek, bır lokma pe\•nlr bile bu\mı Yeni 2 • CC8CIJ8 U zayı uz.uvda IUth~n u,. 
bu rıatlt"enln ilk emercsidlr. ya lnık5n yoktur Ar; kulınnk tehllke fiyatı ti "'e. ~ünden güne m·kroplar 

Taııavvur ediniz ki zelzcledt'n son- cı knrşısmdn Kızılny baş hekıml Bay ro;; lmcft kan vesrt~!li! .. vliru. 
ra tam lılr ny, yani 24 klinunuııı:ı.niye'ı Falk'a müracaat ettim: cRıen ed"· Zllccnclye ~şynsının toptan ve pi"· d 
kadar trenler. Er.:incnndan ateye )"ıı· rim, llarn ını vereyim do blz.c b\r ra~ndı.> "nlış'n'"ı ıcln te bit rrlılen Ün her tar&ftn,. Yftyılırlarl 
ralı ve ıınğlnm insan tnşıyıp ôurmu,_ pnrça er:mk ı;:ıtınız.~ dcdlnı. l;:ış he~ 'ıyctlıırm lı' I' 1 Vckıilct tı:rafındaıı ~lt'<11 
tur Sun muhacir tl'cninden sonra kim d~rhal bütün ıhuyacırrızı, beın t •tlck edllnıcktedır. Zuccacıvtı ı:ut, n 
ya~ılaıı saYımln, Erz.lnran harabesi de fnzlar;i!ç l<!min etti, .faknt, cııır t 1nt:ıncı ~ y:ıtt toptnnl'.'ı t t'l'.'tırhn n 
etnıfırıdıı • nıcınurlıoır da dahil olmnk )erde ynrdıına koşıın Kızılay, bu da kfir nısbetleri tc bit edilmı~tlr 
üzett. topıı topu üç bin kişi mevcut y~rdımı ıstlsnasız ynp:ır. An'nnP : 
oldu· u acla,ıhnıştl. Bncün J"'e orudo mız. budun dlyerC>k pnra tekl!flını 
12 bin Erzincanlı toplanmış bulunu· rcdncttl ve çarşı pazar açılıp ro tıo:-
yor I mal hnyat avdet cdınccve kadar biıı, 

Yalnız bu m~al bflc E:-ıincnndn bo;rlec bc .. lcdı 
zararların önlenmesi husu tındn sar- Ersincaııda, bundan on beş g{ln ev
fedilcn gcceH gtındCrlO gnyretler\n, velinc .. k~dar .eı-zane yoktu, amn~a. 
na~ıl bir emniyet h:ıvası yıırattııtını her turlu asrı techıııı.tlle nıflk<'mmcl 
~stcnniyo kifayet etmez mi? bir Kızılay hn"tancsi ve bunun :ıen-

l.i~tclcr gelir goln ez fı;vatJnr der
h:'l l ıliııı edUecck ve h"'r taraft~ b\I 
nı 't"tlerdrn fn2l!!~ a m!!I s:ıt•lm.,nııı· 
sı knymekıımlıklnr V(! yeni kurulan 
kont1·ol h ycU tarafından kontrol tı• 
dıleccktlr. 

Fin heyeti An~ı:araya 
Bir ~ccedl' hfık ile yekıı.an olmıış ~ln bir ecv.tıııe I vaı·dı, Bu cc:ıane l:.ır 

blr ~ehrın ) aıııba mda buglln on lld seneye yakın bir zamandanbcı ı oyda 
bin ~tifuıslu yepyeni bir kasaba can- ı 700 • 1800 kifıyc bedava ılaç ver • Finlandıya Ticaret hC>yetf cıchri -
lanmıştır ve daha ötede asıl yantı· mııktcdir. mizdım Ankarnya gilmıştlr. Yarım 

gitti 

ki En.lnenn kurulurkm bu muvak • Zelzclede ecunesi yıkılını1 ve Y n. kal:m nı ıtı\.:l'ı lcre de\•ftnı ohınıı,.nk
kat şehirde oturnnlar, cAd~m .sen de mış olnn cezacı Şefi~ 'ımdı Erzın- tır Bu hafta !cinde yeni hıı· ticııl'et 
madem ki muvakkat ,cblrdır, ışl olu- can Kızılay haatanesınln ~ ccz • 11nlatiması yapılııcafı ümit edilın~k. 
runn bailıyahm> dQşünceslne kar • ı:~ır. Butün malı mCilldl bil' \ki saat ledır. 1 
ban olm:ımışlardır. ' l~ınde ~ok olan bu pyyur gcn;,I -· 
~ kalmış, çıplak knlmış, r.ı; iOyle dıyordu: j 

kalmış in~anlnrm birlktıil yerde sQ- - Kızılny •as inde lıOtün kede·ı Karsta ye:ci inhi nr 
bin:tlan rfip giden bir sahra hııyatındıı her t'İmi unuttum. Ve.kııı nrtık yıllaı l:ı 

derd başgöstcrebllirdi. Fakat Kızılny emek netıeesindc kurulmuş bir ecza- . 
hayrete ve takdire oaynn himmetle - nenln sahibı de~ıllm amma. burıııb 1 İnhısarlar idaresi tnrnfındnn Kanı 
r1le, hfQbir derdin baş kaldırabilmesi- fevkalade geniş Lır yardım tc~klliıtı la yalnız bugünün dc··ıı. ~arınkl ~c- ı 
ne m ydnn ve imldln bırakmamıştır. içinde, yine meslcğım~ bağlı olıırni<.l rıı$ te$k'1ntrn da tlı+i~'llrmı karşılı· 

Meseli t!U mesclC!lini ele alnlım: her ı;in Lir Ç1)k hcmşehrımın ıler - 'yacak mu:ı:ın.m vt? ınodcı n ınhıt.tır 
Bunca lnean ne içecekti? Zelzele bG· dlne deva yetiştinrıcnln verdlgı ına-l lıinaları inşa cdilml,,tır. inıcnııtı t, •

1 tfln su kııynaklarını dağıtmış, boru- nevi haz. beni her turlu tntmln et- nıamen ikmal edilmiş bulurınnl:n 
ları, mecraları hurdahaş etmiş, ~'* miş bulunuyor. DuşUnünfiz, yn Kı - mcrk<-z knr..·ıııınıl ki t;O bin lır lık 
IJl()lerı yıkmıştı. Her tnrnftn sızıp tı· tılay <ılmasnydı T ••• tnudu riyet bına ılô ü~tOst J 2 {'<'r b 

11 
kan çamurlu, kirli ıulardan ba~ka Sözümü lıitırirken eunu do sôylı- lira)n cıkarılmış Iğdır, Arpaçay, Çıl-
lçecek bir vey yoktu. )•eyim: Erzincan Kızılay haatancsl dır. Arıiuhan, Gole, 'fuzluca, Ka~ z. 

Bu vaziyet karşısında Kızılay der- lion 9 ayda 11 bln lınstnya lıakmıv- rnon mf'mlchalnrındnkl depo ·e bekçi 
bal faalb·etc g~mi~. eskl mceralnn tırl kulübcleridır. 
kapamış mahzenleri fenni bir şekil- Fakat son ılizilm euduT': Boı:lln 
d9 temizlemiş, yeni çeşmeler kurmuş Erılm:an .,e lınvntislncle b\r tek 
ve ı;adırların arasınn varıncıya loı.- (muhtaç asker 11\lesı) )'Olctur. 
dıı.r her tarafa tertemiz bir au re. Çun'ldl ••• 
tlrrııl.ştlr. Anladınız, de!ll mi!.. Onlara da 

Çanlnnda bUytlk hlr 
orman fidanhiJ 
vücude getirildi 

B"naenalcyh, birçok fena 

hash:ılıklara tutulmamak için ı 
vücudümmüzü lıer zamnn kuv. ~ 
vcth bulundurmıya, hiç bir 8 • 

taınızı zayıf dü,Urmern "ye ÇD.· 1 

lışm.tık gerektir. Kapalı, ~ı)•a· 1 
aı~, htwD:ıız yerlerrlen uzrıldaş-
mak Mmndır. I 

Zayıflar, kansıılıtr, ne kadar 

mtikemml'!'I surctlf" riyip ie!;e

for "C t'..n KUVVcllİ İ AÇ alOJaJ r, 
t<-~:ı luıvAda yt!ıa·•;-mıu:I raa , 

'm"M"rİ bo,a gider. Hiç unut. 
m .. me1ı)•ız ki, z~ •ıflığın, itan· 
:lımn en birinci itacı < ~ıııf ha

v ) dı ... lktnd d Vl\'11 ( ·ııv cf. 

li gulı-) dır. En gonra da ecza. 

harı terden alın1t!1 i'- ,.l:ırll ır. 

Çoculdukta:•:ençliktc b11ı 1 
aöstcıren umumi uyıflığa ve· ı 
ı,nns1z.lı~a daha çok clıeınıru- 1 
yet vermek laı:nndır. 

Bu Y•Jlarda ( Su:istimal) ler 
çoktur. Vücudü fena yollara 
siirükliyen iıler fa:ıladır. 

Bu dbetle ~ocukla:-da, genç-! 
lerdo zubur eden en .küçük za. 

Gorülüyor Jtl • bir çoklarıınızm • blsküvilcrıne, reccllerlne vennC\yıı. 
zamıetdğl gilıi • Kızılay yalnız yara· k:ıdar her ~ylcrıni vererek. Kt2.llny 
lıya, hastaya bakan bir tc~kill\t de- bakıyor 1 

yıflığı ve kansızlığı dcr!tnl gi. 
dermiye çal~mak lazımdır. 
Çoculfu, genci mezara doğru ~ 
sü~ülcJiyen kansızl.rın, cılızhğm ' 

Ç:ınkın, (llusuıH - Geçen )'11 ~b ferini bulup kaldırmak, 
Zlnıat Vekıtlcti orman umum mOdfir 

nunda yapılml§ ve ıu neticeJer!e foılar dağıtılnııı ve federasyonun Polonyanın Almanyay• lıd 
nih > etlenmi~tir. sportmenlik mükafatını Çorum cek bir borcu vardı. Ahnart1' sO-

SG kilo : bölgc11inden Mehmet Ali knzan· ~~rcu almakla iktifa etmedi. 

1 Şefk (l • ) mıştır Yine federasyonun teknik tun PoJonyaya lnydı. tiıl' 
-

1 
z.mır • ··k· ·f d l b l b··ı · d i Norveç ile Danimarka, ı• r 2 _ Ahmet (Balıkesir) mu a atı a stan u o gesın en .k • .,,('!' 

3 R (ı · ) Mnnol'a verilmiıtir. ve mÜ!ceavİ2 kuvvetin 1 1 9ıol· 
- cccp zmır h A d ı H r ""' iJf' 

61 kil • Bugünkü lig maçları rruı .humu ur Ar. nan hfkl•· 0 
• ı:-~kanın kn'b hati, müc1af1111 • ~ 

1 - Mustafa (lzmir) B .:;._ l F b h ı~rı 
ugün -..""re ve ener a çe nm kullanmıya cür'rt etrn~ •·· 

2 - Halıl (h~nnbul) ı d l ı d ' t ffl .. ~ 
atad arın a İi maç arına cvam hudul'Rnnı llCl!l te:ılim o f!\~ .-

3 - Ali (Anbra) d·ı k · ı .ı ter e 1 ece tır. ndır. Bu yüzden çiğneJ\01 
66 kilo : Şeref stadında fstanbulspor ile (!oV!~iler. _..., 
1 - llı!kir ( lzmir) B wı n .k ·ı B k 1 !L~r ccc-eyog uspor, cşı ·taş ı c ey ozl Macari.,tnn kendini muı .. d• 
2 - izzet ( lstanbul) k l 1 d f rıı!t•' ta ım arının maç an var ır. ·e ·ı hesinin t@h:j nnsurlan • 
3 - Nev7at (lzmir) b h d d F b h .ı•"°r ner a çe sta ın a. ener ıı çe ~RVflrak teslimivet arzeoı • ~ 
72 kilo : - Siileymaniye, T opkapı • Gala· F•ımnnvanın mwc,.ra•ı "'11' ~· 

1 - Celal Atik (Ankara) v f K t __ _.Jule tasaray, c a • ... asımpaşa a • Hıab" iıthm)a Amp.vu• 
2 - Beslen (Kocaeli) kımlan karşılo.şacaklardır. 

11
.,1,.J,.rini te1mmt Jüzum v<'k. pıfl 

3 - Mehmet Ali (lstanbul) ı·k· · k.. 1 A d ... , *">'' 
ıncı ı;me maç arına nıı o· Bütün bunların ,uın-· teljfi 

79 kilo : Juhisar ve Karagümrük sahaların· uit'adıfı haksızlığı tamir ~e _ır 
1 - VMıit (Ankara) da devam c~ileccktir. almalı, onun hiçbir ba~kil~_ı.ıı>Jı 
2 - Adrınn (ls•ıınbul) Anadoluhısar snha!'!mda Ana· kası yok. Almanya kendı ha""'"' 
3 - Bektaş (Srvas) doluhiııar • Beylı-beyi, Rıımclihi· j onu gasp edenlerden ara~al~i· 
87 kilo : sar - Hilal, Anadolu Alemdar 1 almalı. Onun hi;çbir hakkıle ~ 

a m ar• .. sr .. 1.aşaca ar ır. w kası olmıynnlara tasa u • .Jıidir• 1 - M,.hm,.t Ali (Corum) t k 1 k ı ki d 1 il t ehfle 

2 - f.;mail (lııtnnbul) Karar.ıımruk !ahasında Dogu· Jiydi. Bu tasallut bir ernrı .., .. e(IİI'• 
~ - Enver (Kocaeli} 8 por • l tikltıl, Eyüp - Oemirspor, Ve "durmadan devam etrııekl jçiı" 
Ağır : Davutpaşn - Karagümrük takım· Mihverin bir ko!u bir yurdu bİt 
1 -- Mu!!tl\fn Çakmak {Is.) !arının madarı yapılacaktır. den ve dı§ından istila ederkell tı.l 

···cfa ...... ;·:: .. ·.1~ .... i ...... F~~i-·bi';· .. ~t~b·ii~ ~~~;":· :'~!~:-:;,:~; 
mütereddi Ye çirkef bir t~s;:;crİfl 

mallar kazası istemekte birJqiyor, ınıl dd,. 
bu talebi reddederek rııuk•erifl~ 

Çıka .. ı'rnauna bugfln· 
Jerde başlanttcak 

Muntc'lf Be'•erılerll! ııümrüklerd~ 
kııl rak rı cmlckc:tc ithal edilcrnlyen 
i•l.ııf •t. e: V!!!llll n tcsbiti bltml••ir. 
Hu r.ıallar•ıı ıniktar ve chıMeriı alt 
lldelc,. yarın Anka raya gönderile. 
r kUr. Ticaret Ve!,Uletl bu mallu. 
dnn piyaı:nda buhranı nıevcut. olan
lnnııı dcı·hııl ın~mleketc ithnl lçin teıl 
lılrlcr nl:ıc:-ıkt1r. 
Malın sahibine bir hafta roQdd!!t 

\ ı>rl1ecc:k, bu müdd"t içinıle malını 
çektn"'ZSf', mallar 'l'icaıet Vckiiletı 
tnıafuıd rı Zi•·nat Baııkc ınn veya 
ithalat n;ı li.i'el'inc çcktirilccekUr. 
Bu surl'tle pl~ ııındn bazı n.addclc .. iıı 
bollıışacngı sarıılmııktadır. 

--- satlanna bağlılık gösternıel 1,rı· 
3 ölU, 22 ağır yaralı var vatanlannı müdafaaya k0~,,,_rbl 

b .. ··k arak. Ka)·seri, (Hıısust) -· Kay!eridcn 1 nı en uyu suç say yı'fot• 

25 yolcu il hareket eden bir otobüs ynyılmıyacak yerlere ya flk' 
Yala civarında devrilmiştir. tlç ç;ı. Milletlerarası münasebetl:di ,t• 
cuk filmDş, diğer bDtün yoleular dn bir zaman bu derece ter ~ 

nğır surette yaralanarak hastnneye rnemif, mukaddes mefhunıl ... ır 
kald111Jmışlardır. bir saman bu kadar alçahll"" 

Sevindirilen ökafb: 
b. 

diJerİ ~ 
Bunu yapanlam1 ken Ç~ 

çocuklar yaptıklannın farkındadır. ~ 

Çorlu, (Hususi) - Kazamız Cüm· hiçbir Alman radyosu ınıJ>ut._,..-
1 • -•- d • e -./\••··' hur!yet c>kulunun baş muallimi Fcvzil eyı lcıu-ar e emıyor v jçİ"f 

Kaymakamlar arasında 
cleiltilıUk 

Posta TeJgraf Umum 
M&dilrliiillnde terfiler 

lütft hırnfnıdan tesis «lil n nııntaka il esas1J bir aurette tedavi ettir. 
orman fldnnlığı mfikemnu~l bir ha'c mek g~rcktir. Otomobll a~tında 
gctlrılml~. ycUştirilcn b!IUin :fidanlıtrl y f ı d • • J d ( 

YQrel ve nıııallim Ha.,aıı Can ldaro- ya bir haksulığı kaldırınıak idi' 
sinde muntazam. çalı~aıı bir tRlebe mukabi1 taraf bir halcs~ilıft dit" 
kooperatifi Yardır. Her yıl iizası ve me için \.arp etmektecltr·• 
haıulab art•n kooperatif Cümhul'i • m.iyor. • ~· 

Ankara, l (Hususi) - Dahi· 

liye Vekaleti, Kaymakamlar ara· 

aında yeni bn~ı defipkliklcr yap

mıya karar vermiııtir. Vekalet Mc 

nıurin Jntihap Komisyonu tetkik

ler yapmaktadır. 

Ankar-. 2 (Hutusi) - Posta, 
Telgraf Umum Müdürlüğü mu • 

ayyen terfi müddetini dofdunm 
rncrnurlar ıiçin bir terfi h te.i 
hanrlanm1ştır. Puarte!i gü -

nü alakadarlara tebliğ edilecek· 
tir.\ 

•f ı ar a, l!ıtıynr.er a U· ... c;.," yarala-d• iiç mcU'E'Sc ikadar boy atnıışt.ır. ~. ILA " 

13.6 hektarlık bir arazinin G h k·ı mınni •ayıflığa) ve bahusus Şoför Emin idaresindPki 7704 nu-
tan tşlcnerck meyvas ı nfnçlardnn · (Kalb ha!!lalı~) na daha çok ırı:ıınlı kamyon t1ü11 aı. anı tJsklidar 
ç~m köknar, mazı, ud t'· nı e, dıt· önem vermeli! Derhal tedavi Orığ!ıırba§ıNhın geçerken llı.i~cyin 
budak, hra:ıf'nç, aknsyn, glı-di~rn. 1 tt" 1• 

1 
•• • l ııılndc birine çarp~rak muhtclı! 

kavak, akçnnğnç, söğüt, arlanclt>s e ırmc.ı. Çunkü tam zpmanın- ~erit ınderı ağır surette yaralamış· 

yet bayramında kitap, de.fter, kalem Almanyanın irtikap ettiii rıt· 
sill{i gibi mektep vt ders levazımın- r 11 d'ı· • L-~la~ıf'" 

. ıtz ı< ar, onun ı mı -
dan olan bu eşyayı • tevzı etmt'k !U· H kk uluıdd ve rrı 

·ı b' k -ı. - tal b . • d' a ın m er '-""' rctı e ır ÇO. Qoi'.SU:ı e cyı JICVUI ır- _._ __ • L- •--ısJıkır' 

gibi 13 (~it llfnç tolluından ekıl:nl~ da tıbbi ll':umıı göre pek acele 1 tn. Şoför yaka ~ıınmı~. lHıscyin Nü • 
ve bunlar şlmdl büyük bir lhUmnmla o'arak tedbir alınmazsa (ima· ı nıune haı.tane;;ıne kaldırılmııtır. 

1 .: v.aleocııı de onun ,._.. m Şwr. 

Liste yakında yüksek te.sdika 

vuilecektir. 

Çorlu Gç bayramı 
hh 4en k11tladı 

repUthjlnrı yapılarak bilyUtulmekte-
dir. mm kayığın& binmek n h. dt· 

00.000 i bulan bütDn bu fıd:ın!ar- se..'>i %Uh P.~~:r! !Mulıt"lÇ ııi!elu0 yarclım 
Ziraat aletleri mekte- -dnn ll> bin nkacıya şehadetname aıa- LOKMAN HEKiM Çorlu, <Hususil - Kaza m<!rkezin-

cnk kadar bti.yQm{i~tür. de olduğu :lbl köy\~rdQ de tl'şekb.,il 
biatle merasim Çankin mmtftka Of'ınan fld:ınlı,.,, , .. flb,_ __ .,. ____ .-:11 ____ rdt"l yardım koınlt Jcrİ l\Skerc gııJen 

iki yıla kadar bir mUyorın )'llktaşan Adanada me!.ahur bir IC'mı mu)ıtııcinııır. y11nlıına başlnnıış-
Ankara, 2 (Husuıi) - Anka- fidanlarını b1itün Çankırı rn:nfaka. .., t Ş h. d , l' d l 

d h k 1 d l ır. e ır e paı·a şe.;c m e yapı an 
ra ziraat aletleri ve mnl.:ine1eri .sına agıtnıış olacnktır. ırsız ya ~ ıın ~·ımlıııı, kiiylerdc cş~·a ve p.ırn olııruk 

Emniyet Umum Müdür
lüğü terfi iiateal 

Ormnn knnnnunur. ntıl:i\ınınca, l:ıcr Adana, {Husu!lt) - C:ctılll>t Au. •. ' ~ lıJllmnktıulır. Çorlu Btlerllyesi bun 
mektebinde bayram ertesi bir tÖ· Beledi"' 'V k ,.L.__, ... • u j h ı rı ı al 1 l f' ı. 1 · Çorlu, (Husust) - 1 Teşrhıisani ..,e e '"'"'c ye ... şt.ir m clnlııdn bUyUk bit ~"1ıretl olan ırııız ı nn bıı ka iakirlikle , ma ı le mü· o nn arın ter ıine ~arar veri mıı· 
ren "•apılacaktıt. Ziraat Vckı'Jı" bı·r lliz.mgclerı <>rmtınlı'klnr bu fidanlık Yıldırım AIJ, bir hırsızlık vııpm iten mec;:-1 '"rinin ilmlihııberlerlle s:ıbit o- B ~ ı 

Ankara, 2 (Hu!usi) - Emniyet 

işleri Umum Müdürlüğü her aene 
29 Tqrinievvelde umumi terfi 

listesi ne~teder<li. Yeni bir karar

la bu sene yalnız müddeti ielmiş 

"~rJunun kurtulu• "finu-afir Bu sene ; f ı " tir. unun için umumi terıi ıistcsi ~ " • • nutu~ aöyliyecck'tir. wra ınc an ,yeUştlı ılen futnnlıırdan vn1'.1lnnnıış, JO 11 " ),. • mahkum d . lan kıı.ısel<:N' de ynı dımda bulun • 

fi btl,.Uk mel',asimle hal!s ~nlerhıl !~~~~~~~~~~~~;g~~v~üc~ı!ıd~e~gc~t!n!i!lcce~k!·t!ir!.!!!!!!!!!!?!~m~ı~ıı;~tu~r~!!!!~~~2;~~~!!~~fi~~~~~~~~~!1!J!!!!!n!c!ş!r!e!d!il~m!c~m~iş~t!ir!.!:!!!!!!!!!!! kutlıyan Çorlulular ~ııı1ş zamanı '·-=-•,..•- on 

a)'llCn tan~rettllc~ Muhtelli ldnue- 'f:';•:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~====~:::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
;:d~t~r;:d:.~!r~~:n!~~=~: ı:r ~ -. U N -a=ı.p A S A P.. o· .R .T U 1:\1 
!tntr alıyı tertlp ed lmtı - lıtk 

ı•nlikleri raııılmJ.t.br. Kızılayın _ 3 _ Celaleddin Ezine 

r 
Blyllk Milli Roma11 

Server Bedi 

TEŞ 
· H y ca 

cer 
yram erted 

Tasviri Efkarda 
tefr"ka etlWyor 

- Adresini ~öylcmcdi~ o bana f lar; ha bugün, ha yann diye, Mc- j Bır ~ön nefes hohlaması a;:ibi rnı· I mo bahtiyardır artık; Van gölü• 
yazacak... moyu avutarak p:ıraaını çekmek rıldandı: nün kenarındaki köy ~adar, dün• 

Yine hepsi bird~n .. ycrl~rine •• o· içindi. - Konsolos Beyden haber vat ya kadar bahtiyardır. Kflinatla 
turdular. Başları 1l ius\erıne duş- n· •• M b ı. 'iL• , _ . 'k mı~ ruhu bir birlık oldu. Ve bu vah· •• '<::· d. . .1 • • •• ... d w·ı ,.;;ıır :gun cmo aa.;tı :ıı:a. oırı -
tu • ..,ım A coı.ıc;ı~ı~'kofun e 1 

• tirdiği üç bin dolardan, çıkınında Hemşerücri ba~brını eğdiler. dette arzusunun rilyasını görü· 
90

n ve . rmor a rı 0 annın taze dört -Uz dolat kalnwt Konsolos lleyd n h11ber yoktu. yor Memol Birdenbnc- diiduk '8CS-
kan ve çıy et kokan mezb hasının ) ~ ır. y h .ı· J f h h · k A 1 • .. M ·· 1 • • U 

d b . 'b" L"d· Memo eaeflenmedi. ümit tf a uuı oze ten a er yo tu. r- en öttu. emo uoz erını nçh. -ortaınn a ır eeTap gı ı IJ ıren • c 1• k 1 k d h b k 1. b' t b d w·ı V "t" ·· ,_ I " .. Fakat l-afh ağrısı b nliğini kapla tı mcm c etten e il er yo lu. :r. .. *'ta ır saa e .. ı vur u. ı son 
an go unun ı>ıyı an t tuyor ve • • • M d ld V. b .. ük ve Annor fabriknlarının 21.zat za. 

Türk Kouoloahıınesinin &nünde dı. Memleket gittikçe gö2ı.inun cm?. n ı ... <:! .. uyO drzu - nıanıdır. 
nöbet bekliyen sarı benizli bir osıünde tütttı. Ve kalb e.fnst bir su~un rb~ya,sl mı gk~lr u: nı a,ku· 

· k -ı. • .,_ ı··· · k . d. M :r.nKta, m erce ı or.etre uza ta Mcmo gozlcrini kap dı. Yahudinın adresini clü.,ünüyorlar urt sun oen ı;:ını cmır ı. emo b" k F ,_. b' k" d · b - Mcmo 
0
··tdu-. ~· • . ır oy var. ıllKır ır oy ur u; 

dı. }atağa dü Ji. Bu haber. Türk Memonun köyü. Faht ne zararı 
••~ kahvesine kadar yayıldı. Hem,e- varl Memo, dc .. te dc'Jte dolarlar-

l fta ~klcc!i. Memo rileri onu ziyarcta geldiler. Memo la mcmle!:eti.ne dönüyor. Eş dost 
Jozeftcn araaıra meca1sizdi; başını kaldıramıyor - yollarda bekliyor onu. Mcmonun 

.... 
Su bir hikayedit dostlar 1 Yir

mi be§ seneye; ruhunu, benliğini, 
ba:u tini, hl!_tta pasaportunu aa -

Duvdnk, duymadık demeyin 1 
Dir ömiir. çiy et ve taze kan mu· 
l:ibilinde üç bin dol<t.ra satılıyor! 
Halıdan da. mücevherden de kıy. 
metsiz bir ~ıyadır bu: Bir adamın 
hayatı arttırnnın Üstünde kalacakl 
Dünya pazarında müzayede varl 
Duyduk. duymı:dı::. demeyin, yir
mi beş sene üç bin dolnral 

Bir ••• fki, •• Oç.u 
Sat ... tım ••• Satı ••• yo ••• rum. 
Memonuıı h11yatı bir hilekarın 

üstünde kaldı. 
Duyduk duymadık demeyin: 

baylar, bayanlar, aialar, vatan· 
daşlar, hcmşerijer J.. 

h!ltime çekecektir. 

. SGHAS~ 
"""'"' 'Hfll1"111111rtfHlftH1111111Nfllnt1"lf... • 

~ Vecizelerin Şerhı ... 
;. .. m-unıt--•--"'":-:'° il' 
Titrle milletinin birlil'•" 
hüyülc kalıramonl lt/ortfl 

lırıclat•u• kaynof ıdır• 

• • 
de"' 

Tiirk milleti tarihin bet ş tıl1 
rlndc, knhrtımanlık ynrat1111 ~ 
mUlett1r. Onun tnrihi, bU f)ıl 
Jcalıramnnlarının meşbc.ridfr. ber 
rada lnaaıılığa ş<'ref vcrC~etJll 
hareketin, ahlll.ki her ~·ııe tt" 
en gilzcl ve en ulvi arnco1 ,.ar~ 
sndQf cdUlr ve bfit~n bıuıl•f ti t~ 
milletinin mnyıısındak1 a~~ ti• 
bartiz ettirir. Türkün ~fi t ~e ,. 
rihi 'l'firklln' bütün mezıye tıil• ' . ._ 
snlcUerl, biltiin faziletleri ıııtllC' 
Uin kahramnnlıkları, Tür1' fllş:ı· 
tinin bugünkü bMiJindc rtııdcıı 
makta ve bu blrlik, bu b_,ır 
her bntihanı karşı!amı~ır dr 
bulunmnktadır. Tiirk, h ~çııı'' 
virde, Wç'l:ıir lmtihandaJl bıı""''' 
mıı, belki her imtihanın 

1 
ırıll' 

dnn gelmiş ve her imtJhıı.:.,ı,tıı' 
-,:affalayctle bapnn:ıyı r ııır 

n hvmetll flar tanı111tft1 't ııw 
• h lı;ık• • uman bôylv okn bu • ,,ıı 

bir zan-.an d~mlyeeektft· b'J11°" 
t'! emi~e bbil edenler. JO'!-' 
de~m z bir haldbt old • ~ 
~ rmfitlcrdi. Ayni deneın~• 
rar edenler, ayni ba)dU 
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lKJISADI MESELELER : 

Ja on - Rus Şeker bayramı iç·n 
rnünasebatı 1 tatlı bir mevzu: 

.ı. 'tanı on sene dünya politikau 

i>onya ile Sovyet Rusya arum- ş k E d •• t • • 
~devamla gerginliğin te!iri a]. e er n us rımız 
~ knlmıstır. Bu gerginlik, Çar-

• ~usynsı~ın Orta Asyad Efıa- · ---· 

KIZILAY 

J B rfi e ... tün 
1 g ce al~rm 

işareti v rildi 

Times'in 
makalesi 

(,8iri11cf ıaldfec!rn d'1:a ) (1 iııd nJtlfede" dcYHl) 

geniş bir mablyet almış olmakla be- bepler dikte etmektedir. Türki -
raber büyilk bir mikyas dabiUnde • k vvetlerini T rakyada tut-
yapılmam!f ve cecc yıırua hemen be- yenın, u . .. 
men tamamile dum1uştur. 1 mnk suretıle muşterek menfaat -
Ku~uk bir düşman bonıbnrdımnıı lere daha iyi yardım ettiği husu-

grupu snLnhın .ilk ~atlcr.iude Lon- d y h .. '-"'·-eti • de 

Sahife: 3-==-

KS 1 
K metli • nalkar 

SAFİ E 
Yem ve zengin programla ae n ılanna 

deva etmekt dir. Telefon ı 42633 drn mıntnkasına lmm süren yeni bir aun a unıın UKUI11 nın 

fıücuru yapmıştır. mutabık oldu~una ı;österen tyi Ci'll'ilB:Rl:Elt?.':ISEtl!l!ll!Cl!~llZ!ll:illllDalaE~sı:::ı:z::mııC!!mgZ1e!:JEaji Şeker bayramında TOrkiyede şekerı iıir mektep rolOnQ Ua etmeyi ele 1İ· 
"' ~ ve İran hudutlıır:mda Hin- endüstrisinden b:lhsetmek lu-.dnr .ı.ık- zerine almı~r. 
-.; P •- Afn'kadalı::ı' hava muharebesi sebepler mevcuttur. nın selameti için ln[!iitere la· tucl bir mevzu var mıdır! Bugün e- anr.:arlann istih'Ull mmt:ı ... alnrın-
%.ıd I .. · U J;rer ağzımızın tadı gelmişse, lıuau J d;ıı ial;rikaJ..ıra ııcdct, falırikul"lrın Jü ı.!rc, 2 {A.A.) _ İngı'llz hııvn Diğer taraftım, Oaily Telegraph an durduru mım uzenne • k" ı..... h ı 
~~ ~eker enau tı-ısinin memlekette ı .,u. • tiy:ıcı o!an b!lyOk m.ktarda ı ~ t • :.uv\'c Jcriı:n dün ak.,.nmkJ tcbliğı: gazetesi diyor ki: 
b Şarkta genişlemek için ortaL· .}Uk lnkı~fmn borçlu:ı;uı: .. Bu bııyrum ıne malzeıneair.in nakli \'e çekerııı bü- ı :ıı ~mı'e\'\•el günü ~ aveı uw- .. .. . .. 

1 
•w· 

torlnm&«ından çıkan zıddiycl ı;ün erinde 1knım ctlılcn her ekide tun n:erukket d..'\lı.1lindc t1'nli. ı~cn!• :, are.: nın himu·ednde bulunan ku•·- Salı gunu resmen bıldırı dıgıne 
tckabetin bir mirası idi. Ja- şckcrj. l:er lolruıo, b ' bu mllli sn- <lcmiryoll::mmıım -..e gc ek sah 11::ık- ' •tlı bir bo~nrdıman teşekkQ!ii ı;öre, Türk hükumeti, Yunanİ! • 

~ mıyi şuhcsinm muvnffakı)etın! tatlı !iye vasıtalaı,nın (:ıalıyct ve C"clirini Mersa - Matruh mıntııkasında bırj tn da h"çbir vardım talebi al. 
Ya denizden Asyanın karasın- tatl1 luı.tırlııtmn .tndır. Şeke.m ok- nrttuan ehemmiycUi blrer nmil me- hedefe hücum etmek trşehbusündc 1 n n 1 .. : • •• 

" ıl l k R kıı-~ına c300> kuru" ~crıldıgı halde sabesmdedlr:. buhııımııstur. fn<?iJ'- nv"ıları derhal, mı:ımıştır. Muhım bır Turk De:ı.•-L ... n.~· mıyn ça ısır en usya ., . ,,,,. n .. 

"lld bulunmadıLrı IJmumi lhırp :tnmanla- Menılclrettc yepyeni bir meV%U o- duşroıına taarruz etmişlerdir. Ceıe-l Jet adamı, Türk hattı hareketinin 

D 

Onları kendi ndalllrına atrnıya ka,·anor.ıa a sa ar.an ır aç IU1 • • tı51ls me'nun ur. u, • scnc.tr-1 d ı ~voııı 79 Upınde 4 tayyare u- . . ·-· . 
~ 

1

~1 denize kadar yayılarak ı ıııı t.lr, drdu ünüıkı1ıu! Kibl~tk aitır.~~bki lanh . şeker ~ıınaydli, yüBk'!ek 
1
ve
1
k ince 

1
Lir p·an .,~deı:1 bava n;ıtıharebcsi esnnsdı~-ı bitaraflık olmadığını, fakat bu 

• ~l etmiş olduğundım nihayet W! ,ckrrine sa'lki hircr elmas gil.l de mütehassıs oenebi çnlı~tırmak su- ,urülm6ş ve Ca 42 tipinde de " .wr- hattı harekete ışbırlıgının de d.ıı-
f:ı· takıldığı ı.iu!an hatırlnyınız. O . za-J ı'Cli!c tclW.:i cdili\•oı-du. Fnknt kıs:ı :,nrc imha edilmiştir. Diğer dört - hil bulunduğunu !IÖylemi~ir. Tür- Reçete ile satılır 
livük dt'vlct çıırpışmıştı. m:.n bugünkü milli şeker sanıı.};ıml-\ l:ıir 7.:ımanda Türk z kA ve kabiliyeti tnlyan t.:ı.yynresl o kade.r mlihını tın· ~-· 'k 'd d k' h"'t" ta_ •w....,.,as--w~-..--s'll'l--• .. • .,. ..... __ ..,,._...,._._,.,..,_""4 ... '""1!!--t~--_,. .... ., 

Tabletleri her ecıanede bulunur; 
ıPosta kutu~ 12~'' Caı~ta. lıtanbul 

1So4 senesinde yapılan hu çar- zin ne kadar ışcker bir .iş oldu.:1ıtnu lııırnda dn kendisini gösterdi ve fııb· sarn uğı-atılmıştır ki üıılerine C!:.>n - ııuye, 1 lı 0 rın a 1 u un '\'Blll 

d d:ıhn iyi ıınlnrsını?.. Memlekette ,e- rikıüar yalnız Türk teknisyenleri ve müş olnuılarına. imkan görülemenıcl:- larla, Yıınani~tanın ve ln.v.iltere -
a Japonya galebesinin se- kcr saııayiini, muhtelif fnbr.kalt!rt:ı işçileri tarafından işlel.ilml)·e ba1J - tedir. 

~~İni istediği gibi görememİf bir elmas bilezik gıbi 1 t-lumuı.n tak- landı. BugDn bütilıı bbr1kalnrrlrıl:i tuharebe e.'\lU!sındn iki tng!llz av- nin gayretlerini kolaylaştırncaktır. 
•• A.ınerilnıdrıki Portsnıouth'da t.ktan sonra eskiden cln1as ıkğcrin- oeC1c1· Türk, tekniııycnler Türk, kaH- cısı bıriblrile tnrpı~nıı~sa da pilot. 
,..d l de olan şe!-:er artık bizim her günkti !iye ameleler Türktür. Yeni şeker !arı paraşütle kıırtulmıya muvaffak 0 

Unan sulh muahedesinin zo- ihti:ı·nçlarımız arasında yer ıılm_ış, aazıayiimiz tam manaııile Türktür ve olmuşlardır. Bir İngilb: avcı t.ay O· 

~ 1nnçuryanın cimnl kısmında iıdclıı hiç farkına varılmadan isüh- bizlnıdir. resi dü~mü:tür. Avdet yolunda to-
e •• - ı· k' lak edilen bir n·ai olmuştur. lfte ~eker ba)Tamında ağzımıza sadfif eUlği fiç dQcııruın tayyarcsıno •tıogo ıshmde Rusyenın es ı " 

ŞPkcr snnnyiımlzııı onclisü Alpul- aldığımız her ıekerden lıunan için hücum ederken görülen diğer bir ov-
~" iini muhafıtza eylemesine Ju fabrikası, HJ2G da işlcmiye başl:ı- dalın i1l bı.ı alıyor.ız. cı tnyyarcmiz de benilz üESilne dün· 

ı <>lnıuştu. dı. O z~m:111 şcke,r lstıhs~alimlz _ 57~ • • memfştir. Sa . . tondan ıbaı-ettı. fakat butiln Turkı- -- ,....,, .. ____________ .. ,.._,,.,., 
• 'VYet Rusya, bu vazıyetle ık- ~c C3.386 t.on şeker istihliık cdiycır
tıı l!ltnernii ve daha cenuba doğ- du. Aradakı mu!lz?.am farkı, hep dı-

ın "Vkiini Çine 1929 da vermiş 

1 
~mrıdaıı gctir.iyor, buna mukobU 

~ .. . ' • yı,ğınla duvıı. ve mal veriyorduk. Bır 
lliu ultımatom1a levsı etmek t'ne sonra ıstih~al, 5 QOO tonu nştı. 

tınİ§lİ, Asıl Çinde dahi Sovyet- Fakat bununla da, istıhliık mıktarıl 
nu.r~. k ..• sır-· k .ıuas.ıulıı da. J:ır .lı:adar fıırk vnnlı. 1 

tin· ıgı omuru •1.ı:1 yayn~a Uş;:k ı,ıekar IabrlkaSJ da 19213 yılının 
Yansını kendısmc bagla· 8011 avınd:ı faaliyete r,cçmişti. Fakııt 

ıtı. ihtı)aÇ yine kıırşılaıııımıyordu. Son-1 
J .. • nı henüz şeker s:ma)•ilndc ycnı ldik. 

ı._ ~onya iikincı defa Rusya ile Dunu dığer fabr.kaluı· takıp etti. Es-
tbi gözüne aldırarak 1931 de ki,..ehir fabnkasının bnc:ıları 1933 
~ Un "dahal _-ı 5· 1· de Turluıl'ın b:ıcııları da 19:l4 de l. un mu e:ıue ıma ı ' ı 
~il , • _ ~ • wtmiyc başiıı.dL :te o ı.:ıman memle-
~ Çuryayı ve Cenuoı Mogolısta- ı:.ettcki şl'ker lstihlakinl kıı.rşılnmıya 
~di nüfuzuna tabi kılmııtı- ~ hatta aımıya ~k. '!934 de 

(:'._ t b kifi ·· ?:diğin 68.GGS ton şeker istibs:ıl olunuyordu. 
~ na orm • Bunn mukabil 62.566 ton imhlik e-
tı Ru:yn ile h rp ederek Rusla- diliyordu. Fakat şeker öyl.c bir ~d
.A.,Yanın ıarkmdan atmayı tas- dedir ki, ucuzluğu nlsbctındc 1.stıh • 

t · : .__ Ça K Ş k liki artar. Onun Jçin, bu mıktnr ~·a· 
e llll§h. Faıuat n· ay- e vaş ynvnş her ne artarak 1938 tle 

.. 
0rılnrı ynnda.n vurmak teşel>- 9VIG5 tonu buldu ve 1!)39 yılında 

b_ iinde bulununca Japonya 100 bin tonu çok egçti. Bu suretle he-
~ . ' • m~ hemen U senede ~eker lstihtnk' 
~"Y: huakıtrnk Çinle harbe gı- bir misline yalnn artmıştı! Uınuınl 

~tir. nüftı!laınuı: lıu müddet zarf'mda bir 1 
~111..h • rr.isli nl'tmamış olduğunn ı~ilre, sırf 
~ aza Japonya ıle Ruı:ıya ara· bu şeker ~anayiindeki inkişaf yilzün· 
t " gerginlik zail olmanıqtır. c!~ memleket dnbllınrle ytmlda$!:ırı-
~aç defu chir fl l m!ZID ıığzı dalın fazln tc.tlık.şnııştJr. 
~ n 1 0 an ÇUPIJ- Bu tatlı ~nayilmizl onun icin boyle 

lır. Kore ve Mançurya hudul- bir hnyram gfinfıııdc batırlıımak hil-1 
da Japon ve Rus kıt' an a· vilk bir tcdlrşiııaslık olur. 
d büyük bir muharebe şek- Fakat ec'ker s: nayiimlzi )oalnız tc· ı 

a ker istihlaki bııkımındnn tetkik et· 
Çarpı~malar oldu. En gonra nwk niıkıs bir fcydir. Onun şckctle 

4 anın nüfuzu altında bulunan ı <'rnbcr mcmle'kr.tin umumi refahı 
J.. fl.7opolis~anın fnrk hududunda scvlves!nc }'aptığı l~Qyük hlzm~.tıerl 
""lfloıı l de bumda anmak lazımdır. Çunkü 

Ve Rus fırkaları ve hava şeker Mnayii :ralntı. fabriknlıırdn 

Şekerci dükkanında 

• 

la.rı dama killi dövüş.tiilcr. yü7.lerce vatand şa iş tcnıln etmekle f 
~ak l A b b" • h kalmıımıotır. Ayrıea memlekette pıı:ı • Ak 'd . . . . ? 

. a vrupa nr ının zu uru ~r zirn:ıtıııe .de lıüyük m:.k)·nstn hlz- Müşterı - ı enız ıgı mı 
it ~e her iki devlet harpten ı:ıü- nıet ederek hır ço'k köyrnıerımtzın Şekerci _ Bizimki iyidir, fakat dii.nyanrn aki-

Moa:uam ilmi bir 
hareket 

fıslam - Türk Ansiklopcdid 
nomıle ve yüu1en fazla Türk-
1sJAm mt:lı rrırlnin iştirak le 
Aefırı İlmıyc Kfitüphııncsı ta
rafından mnazzam bir c,;cr 
n~rlno b:ı.şlanmı~tır. fklnei 
iormıııH ibu hafta çıkıyor. 

w 
IJ!ltün ffaarif Erkfınının 

Öğretmenlerin ~iddctlc muhtaç 

1 olduklıın \ı1r eser: 

KÜL Ü 
•• 

11i70 sny!a - F1yatı 3 1!ra 
Satq yerleri: 

İstıınbul<la: Resfmlıay mat.bnnsı 
B:ıfrada: Maarif memura Bedri 
Edis. 

111 IG 

l 
KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 yı , t Ağustos, 

a lk(nciteşrin taır·hıerin e yapıhr 

--1941 JKR.AJVfJYE LERl-ı 
1 adet 2000 liral 
.3 » 1000 » 
2 J> 750 )) 
4 » 500 » 

35 
80 

~00 

» 

• 

250 
100 

50 
20 

• 
• 
)) 

J) 

- 2600.- Lira 
- 3()00.- J) 

- 1500.- ID 

- 2000.- » 
:= 2000.- » 

- 3500.- » 
= 4000.- ;p 

- 6000.- p 

Tiiri.iye f, Bankasına para yabrmakııa ynlnıı 
lbirlktlr.mlf re biz alınış obnaı, ayni zamanda 

para 

talil-
~ olac.ak mcnf aatJerini koru- ~ uzünii güldurmüştür: Şeker Mna -
'" • pinde, zıra:ıUc makine kol koln yü. Jesi çok bozuldu / • 
"'L "akıt bu1mıı1> ve 5crbest rümc1ctc ve birlblrinc zülıir olmakta- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~=~~::::~~~~~~~!!!?2~2'!~~~~~~7~~~:!:~2!!!:!~~~~~~!2;:?!:~:!:~ 

rı1rl de den if olursıınuz. 

lh~<rtılk Üzere dı~ Moğolistanın ıiır. RiTinin inkişafı, diı'terinln lnki· ':: 
-...ırı3la it bruı ud ~fma ninnet etmektedir. ŞeJ.cr Ba • ı· R 
dtı ,., ~ O • U• nayl miz.İn kurulduğu mıntakalard.a lfWl'lf J1ff nr'rTftl'J 1~l'firJl1f~ 
, ınde evvel !bir '-"C lıattiı dab:ı uz:lklnrda p:ınear 1!ı· 

F~dı. Ammıı bu rnntile ıuğn-ş:ın kbyHi bug'(in m6ref-
~ hud latôl1MW lln fclı lr vui)·et.uıdir. Şeker !abrlka-

~i. d t ut an · s lan. köylii\crinm.i daha .foı:lıi l'Cfnha 
~.Oatlak •e İt birliği takip et- ve sı:adete ikavuşturnınk l(ln elinden 

"'lllfli. gell' i l:ar.mnktadır. Yntnız 193!> !e-ı 
di nesinde pancnr fiyatlarına ynpılnn 

' Japonya Amerikaya 10 para um dolayısile köylüye 
lb..~1 .~nrekctinde ~ ıbuhm- l.o70.4!i0 llra fada pancar bedeli a
~ ı S ·ı .__ dt-nmiştir. "Bu Sl'lle köylüye ödencm 
~ ~n ovyet Rusya ' e an~i- pancar bede!inın yddinu tahminen 
-.,dh ~ 'm etmiıtir. !,e Mos'ko- 7,5 milyon lıra kadar tutnenktır. 7,5 
th? alQ Büyül: Elcsisi ('"' e>go ~ yu milyon liranın T\lı'k kOyünc getire· 
··ı Çağ ceğl hüyük inkişafı göooııün<le bu· 
'\' . ırnıakla ba,ıamı}tu • ıun<lururııak ~eker saıı. yilmizin na-

ltL ~J pon •cfiri General Ta- sıl yüzde yliz milli bir smıayi oldu-
0\l.\ııa l ] "- u __ ._ el- ğunu daha iyi ıınlnrız. Ru sene tııh· 
~ a e :n: &nu::ıwvaya C minen 600 bin ton p!lncar işlenecek 
ıı.... "c ilimatn :rermesioi nı 90 bın ton kadar .vekcr lstlhsnl <>
'<IUt k 
ı. '- tp müzakereye ba§lınmı- lunaenktm 
'!?, \' • İşin bir baıika zsVlycsi daha var-
~!> Ctıı sc6r methur bir asker O· dır: 
~İıll J-.ıonyanın idari, iktısadi ve Pancar .zlraatlnin toprağımızın ka 
~·_:aıııa.tik b'. ·· • t • • • 1itesiııl ne kndar yfikselttiğinl de he-
-~ uhm ış erının 1enı r;aba ltnbnamıı. lazımdır. Panenr 
) . ısı;.b edilerek büsbütün ~fiksck kfiltür lstiyen bir t.lrnat ou-

tıı b' " ~ \ il' sistem kurması maksadİ· besidir. To~ gübre ile beslemek 
~ l:>pt ve mwWwıı:t bir milwıvcllc~·c tabi 
~biue lnrnlJ o1an ls1abatçı Büyük tutmak lcnp eder. En müterakki 
il: 1' Crupuna menİuptur. Bu memleketlerde tatbik edllınekte olnıı 

~,, l>ll Amiral Suetsugu ve c~ne. t>o münavebeli ziraat uırutn fli!en 
~ Ş aaem!eketıırlzd.e de teessüs tmlt bu. 
~ ~tatoı-i dalıildir. Bu grup Ja- lwm:ıaktadır. Jlu suretl köylülHrin 
l il),_ il R d · · h elindE'ki topı-ağın kıymet ve verim "\o • ya anaın a ıyı ir kabiliyeti de J•üksclmekt.cdir. K~yJO. 
~'-l~aratrnııyı tasmim etmiştir. nün ıııyrıea modem u uUerle zıraat 
~- · "- 19 4 'hı RuSlara 'karp ı·apmasını öğrendi.tini !iiıönUne a • 
~ et lırsanız, §eker fobrıknlarıııda kaynı
~~- tnİJ ve ııonrndon umumi yan kaz.nnlnrın, Türk köyüne nn_s1l · 
' llılıarbiyeye alınmış ve bütün bilgi ve teknik soktuğunu dnha ıyi 

ıı görilrsfinüz. Köylü, toprak kültür~: 
lt ahvı:\lini ,-akın· 111ün kıymet ve ehemmiyetini ~tnıdı 

'- d lldhe hasretmiştir. Maiyeti- daha rok anlamııktB.dır. Bu ilibarl 
\> li.nci Neuıretinin Avru- pancar zira:ı.tinJn ıslalıcı ve terbiye· 

1
• e .\s-. uro-su ş..r-ı orta -"..; vi lıir rolü de varclır. Demek 15 se

,, • cıı c:ı%. nedenberi anear sahalarımllda te-
tr"dc~a i,tir. Moskovad ba essüs c~ olan bu ıirontten köylü· 

ıp iyi karfl}annn§tır. ıniU. hem :manen, hem de mnddeten 
çok bfiyilk istU'ndo]er temin etmiş· 

Muharrem F egzi Ur. Bu fayda1nrın ileride gerek zl. 
?:3nt, 1rerek köylünün maddi geliri 

Tı GA Y b:ıkımından dnha inkişaf e(loceğinc 
~522!!~5~~?;!~ 1 şi?>}ıtı yoktur. ütün 1r~HI en az bir 

pullulı:, biıı amba sahibidir; kendisi
ne, sun't gilbre vcsair :ı:!rai vnsıtular 
temin edilmekte, bunların fit'mol 
ı~li 6ğretı1nektedlr. Pabrlkalannll7; 

Bu planın \ki hususiyeti vardır: 
1 - 6000, 2000 ''e :ıooo liralık orta 
büyüklüktckl ikramiyeler adet iti
barile !az.lala tırıimı~. ayrıca bıı 

pliruı yeniden ve bundnn cvvclld 
planlarda mevcut olmıyan 600 ve 
50 lirahk ikı·nmiyclcr konmuştur. 

S O O Liralık 
İkramiyelerin adC'di birinci çe

killftc 00, :iklnddc ı~. titOnctlde 
180 dir. 

2 - Plô.nıu ıikinei husudyeti de 
.C7 tnnıa teselli mfikUatını ihtiva 
etmesidir. Tescili mftkürntının c
sa!l ıudur: Eğer b1r biletin bütfin 
rakamları lıfty{lk 1kramiyeyi ka -
z:ınan :ııurnannm -rııkamlanna 

tevafuk eıler de, ynlnu: hcrlıangi 
hant.de bwunoran bulunsun bir . 
tanesi değişik oıursa o bilet tcsclll 
mükwtı lkaıanır. Bu mnrctlc bn-
yük lkranıiycyl kazanan numara· ___ _,, 
ya tıenzcylp te yulnn; b,r hane· 
gindcltl nkamı ayrı olan 47 ııu
ınara teselli müküüıtı kaznnaeak-
tır. 

BHetlerln D - ı tiril-
mesl Tar!h~ne ----~ 

DiKKAT EDiNiZ 
Devamlı biletlerin crtw nyıu f. IC!!l~~~d 

kinci giinü akş:ıınına k.adnr dcği,. 
tirflmesi 'lli.zımdJT. 

7 fkincl Tqrin 1940 Çcld
lişinde Bilyiik İkramiye 

30,000 i r 
Birinci çekiliJin tam bllotl 2,Bıi;~~J;,1...i..:,ı;ıi!j~ 

ynnm bileti 1 liradır. İkiru:i ,cki
li~n tam llileU 3, yarım bileti il.60 ...,..,....,..'"""'....,....,...._.'ıS'1 
liradır. iİçüneü çekilişin tam bi
leti 4, yarım bileti 2 liradır. 

;_ Pla 1 Tetkik Edi • z 
Her çekilişte bileı1~ln :fiyııtfle 

beraber lkrnnıiydcrln lıem mik
tarı, hem adedi arttırılmıştır. 

Yani Ş!llll ihtlınnli her eckill_şte 
çok daha fıızlııdır. u :Plana g8re tC';;;_-.:-.::::~:::::::J., 

Birinci çekiliş 7 lkincit 

u 

n 

1),..,.,. 'fu~•!!-• 

-'"j.tt.•- " .•. o ..... 
_.;LJ-~ 

30.00 
~o.oOO 

l 10.000 
5.a o 
1 .ooo 

10.000 

6().000 

45.000 

30.000 

15.ooo 

60 
qo 

1.000 
500 
tOO 

50 
10 

42 
60 

30.000 

120.000 

ı.Efl.O 
-----=: 
362.~0 ::;;.;;..---

t 

'.}.000 

6().000 

rind 

-ı.o.ooo 

q0DQO 

75.000 
30.000 

;o.ooo 
Jt).000 

ıso.ooo 

1-160 
~ 
543:7~ 

s 
15 

ııo 

fSO 
~oo 

600 
6.0($} 

bD.ooo 

ı-ı.o.ooo 

90 :ooo 'tlEZ131a;Jt 

:,ofYJG 
30.00o 

i~ ~ldl1tı vıwtasil , leknisyen
lerlle, panear ~rantl mıntnkalıı.nnı 
mü ·yea tetkik :ve ınowret.1 nl
tında bulandurnıakta, ve bu zıranttn 

tnllkttlerin miktar> rt&cnk ve bu 
;::. tııllh1iler nynl zamanda miktarca. ~~~~f;~~d;~f:~~~~~~~~~;;;:;;:;;:~~:;::!~~;=:::!.~;;:;;:;;;;::~~~~~;;;;!~=~~:!;=;!!;~=:;;,;~~=~~ 

• fennl şeklide yapılmns~nı kl>)if:iyc 
n ... ·-... ır ö~ tedir. 

daha fnzlıı ikramiye kazannen1c-

Gör ıltiyor ki. eeker ıannyll ayrıca 
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Bevollımda Bllullk 

BAKER 
Mağaaalan 

MPalm milnasebctile bütün dal-
relerini zengin çeşitlerle süsle -
miıtir. Sayın muvterileıiniıı ıl-
yareUerin1 bekler. 

Erkek, kadın ve çocuklııra Trene-
kot, Kovcrkot, Loden ve S. den 

PARDESÜLER -
MUŞAMBALAR 

-<>---
Erkek ve Çocuklar 1çlıı 

KOSTÜMLER 
---0-

Kadın ve genç kızlar kin 
MUŞAMDALAR, MANTO-

LAR ve ROBLARIN 
En aon modelleri -lıımarlıı.ma Kostüm, Pıırdestı 

ve pııltoluk 
EN ALA CiNS KUMAŞLAR 

--o-

'ifb Tııyör ve Mantoluk 
Y NLÜ KUMAŞLAR, 
İPEKJ,f LER -

PAMUKLULAR 
-0-

En ııon moda modellerde 
KADIN ŞAPKALARI 

-0---

Perdelik ve tefri~t için 
TULLER ve KUMAŞLARIN 
En aon ve en zengin ç~itleri 

--0-

Kııdınlar iç1n 
ÇANTALAR ve 
SAHTİYAN MAMULATI 

---0-

Kadın, erkek ve çocuklar için 
TRIKOTAJ'ın 

Zengin ve mOntehııp çe~itleri 

Tuvalctinlzı yııpnrkeD 

pudra albrıa daima 

KREM 
PERTEV 

sürünilz. Pud,.ayı sımsıkı tutar 
ve akmasına nıanl olur. Yağlı 
ve yağsız olnn tüp .;c vazoları 

vardıı. 

Gayet hassas ve dakiktirler. 
VMumı Acımtalığı: 
S.tanbul, KuUu Han 1/4. 
.. taı majazaları: 
ANADOLU PAZARI, Sirkeci. 
EAFER Tic:ırethanesl, Eminönü. 
A. Baro«ı, Sultıınhamam. 
Y. Panclris ve Savaidiıı. Karakoy. 
Alberto ASSANTE, lstikliil caddesi. 

Taıra için arenta aranıyor. 

1atıı Deposu: 
R11.:2rdo Levt bAlefi 
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Ha"1lılu han !'io. l lstanbul 

Karaköy Topçular Caddesi 
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A R L O N 

.Gihbs, şabunlarının saf olduğunu 
temin eder 

Anonin Türk SiGORTA Şirketi 

YANGI~ 

NAKLiYAT 

f•taıabul Yeni Poatane karıuu 
Erzul·um Han 

Telefon ı 23883 

G U VEN 
TÜRK ANONiM SİGORTA SOSYETESi 
Sümer Bank, Emlak ve Eytam Bankasının Kurumu 
HAYAT-YANGIN-NAKLİYAT 

ve 

HER TÜRLÜ KAZA 
Sümer Bank Bh>ası - Galata Tel. 44966 

,- ŞİŞMAN YANKO 
EMNiYET MAGAZASI -

lst. Yeni Postahane ca'd. No. 39 
MevıılmlJk son moda mantoluk ve robluk yünlü 'kumaşlar, ipekliler, 

pamuklular ve ketenlerin cnvnı. Her cıns patiska ve çarşaflıklar, 

tuhafıye daJrcslndo <'rı Y.Cngin C~it, hazır ve ölcO üzerine 

Gömlek, Pijama, Ropdöşambr. 

lffavlular, Her cin• sofra ve cihrız takı1t1lar11 

.Nefaset, Meta~~t, Ucuzluk .. 111 

iT.,. KARAMÜRSEL~ 
Mensucat ve Ticaret T. A. Şirketi Fabrikası 

Kumaf ve Battaniyelerini Tercih ediniz. 
Şık, ucuz ve sQğlam olmakla 
beraber renkleri asla solmaz. 

Satıı majazası : Sultanharnam, ikinci Vakıf 
Han altında. Telefon: 20157 

ca 

ŞAMPİYON 
AMPULLARI 

Çok da1•anıkh, çok ucuz ve 
tamam 1000 saat dayanır. 

Satış Deposu : 
Tahtaknle, Uzunca Ova Caddesi 

No. 12- 14 
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A A OLU 
Anonim Tiirk Si GORTA Şirketi 

YANGIN 
HAYAT 

NAKLiYAT 
KAZA 

OTOillOBIL 
iııtanbul Yeni Po ... tant. knr~m 

Büyük Kınacıyan H n 
Telefon: s~'ltral • 24291 - 3- 2. Dire' tör : 20531 

Afi --

POKER. PLAY 
bıçakları geldl. Her yerde 
bulunur, markaya dikkat 

ediniz POKER· PLAY . 
Deposu: 

JAK OEKALO ve Ş0~. 
IST ANOUL Tahtakale No 61 

DÜNYAN iN 
EN İYİ 
TRAŞ 

BIÇAKLARtOI~ 
l _ - ___/ 

TÜRKiYE 

AR A ASI 
. ANON :rvı Ş~RICETİ 

Sermayesi tamnıııcn tediye cdflmlıı 

1,G 9.000 ~üırk Lb·ası 
Yeni Posbhane arkası, Aş!r Efrndi caddosi 

iMAR HAN 
Telgraf adrosl: İstanbul - İnı:ır, Tcl.rfon: 24627 - 8 

Yol, mcbani ve ıoııire BDyOk fnşıuıt tanbhildll 

Mü it Ş raitle Tevdiat Kat:uıueıAtı· 
föntia, eshnm makabillndc lkraut ile bilcfimlc bımka ouan~ 

, , . v)lµr 
Sahıbı: J\li lhydar KER. U:N YAZI i~'cı1 mfıdu il: Sının 

c ... 


