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YARDIM ET. f 

YENf ASIR matbaasında buılnuftır 

Dün Bütün Yurdda Atamız nıldı 

IHlll l l l lllllHllllllllllllllHll lllllllllll il lll il l llllll il 

B. Atıf nanın 
dünkü nutku 

lllllllHNttltllllllllHINIHlllWllltHlllllllffntnl• 

y 

b&gıli.z tawareleri tarafından fiddetle bombaUıno" ıt.lvanlonn Torbw> ,ehm
dew bir o6riltMif 

lomanyada çok ltalyaya yapılanl 
•dd tJi I h•• 1111111111111111111111mııııımııı11111111111111111111111 

ıı e ze - hava ucun .. -
zele oldu lan artb ~~ ~~~~~ · 

--·~-
Atına u IJlzde Bulgaıe 
elıaJDwed yolıturn dlyoP. 
' A~ 10 (A.A) - Bulgaristan.da çı-
1tan Zora guete..l Yunanistanda ynşıyma 
akalliyetleri mevzuu bahsederek Trak.. 
yadaki Bulgarların zulUm gördüğünil 
yazmaktadır. Bulgarlann bu iddiasına 

anmakta tereddüt ederiz. Çilrikü B~ 
- SONU 1 tla~B SAJdFEIJR -. 
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Jkinci Reiaicümhurumuzun yıldönümü .. • • Atıf lna 

Milli Şef lnönü'nün ha D RLER t ··nk·· u 
~~~~~--~~x•s 

- --.·-----
- BA$TA3AFI 1 inci SAHİFEDE -

·yatıoa·kısa bir bakış Cü rüklerden Sınıf geçen tal be ne kadar? :ı~~i.Anafarta)arkahraınanıMustafaKe-
:ır • x. Bu b.ıhramanın ~ ... sıııı ~rı n .uncl:.n 1<;l· 

ıı:4ıı--Y-A-Z AN: iLHAN çıkarılmıyan Lı·se ve orta okullarda tiy~~~~ :.esı~ hakiki lı,ıifü; l'\.ll,>Ln .şen:. · 
::;i:ı. lıa:ı~t.a tahammül ctmiycn Türk ııui-

MilD Şef İnönü. Osmanlı Harbiye ne- pmı İsmet paşanın işgal ettirdiği ruev· eşya Jetinin pnrolasını ilftn ediyor: Ya ist.ikliil. 

::Uvcl:~~o=~~~ ::ıu-m~ü~!t::e~:ı=tl~~ itlaalatçdarın VC mal alınaıı netı•celer ya;·~~:İi.1$1ar. Mu:.taıa Kemali bundan 
Eylül 1884 te İzmlrde cfotdu. Dilşman 28 de sağ cenahımıza taar.nu.a gönderen firntafarJft . • e • sonr.ı, J:iyık ölduğı.J ycnfo, milletin b.'1-

fsınet tn&ıU illı: Ye orta tahsilini İz· J?,eÇti. 29 da ilci cenahtan taarruz etti. ...._.... •• tU Jı smcla g{irüyoruz. Mustafa Kem.alın bas 
mir iptid.at mektebinde. Sivas askert Düşman mevzil mühim muvaffakıyetler hMHNKU goze ece .. X4X ~>ldu~ ~rürk milleti: şerefli, milstabl. 
Rli$tiyesiyle MOlkiye idadisinde yaptı. elde ediyordu. 30 Mart gUnii şiddetli CümriikJerimi.ze gclmif olup da hr.nuz Talebenin çalışma 11aziyetl, bir sene euvellıinden mm haysiyetli bir l!:ıynt.için ölümii_ g~ze 
Lise derslerini İstanbulda Halıcıoğlu muharebelerle geçtı Bu muharebeler yurdumu.1.n ~okulmamış olan ithal mal- datı..a i"i ••erimli ge,.,..••ıı·r al<lıktım sonra cze.!ı ın..'\!iul.msı olan ~~:-
lopçu idadislnde gördU. Yüksek tahsili· de düşman lehine U:cclli ediyordu. Bun- lan hakbnda n illi korunma kanununa n ., .,.. 7•··~ W ondan yüz çcvıreınezdi. Nelekim ~ -
oi Ha.cbiye topçu sımfında yaptıktan dan sonra sıra lıize geliyordu. İsmet pa- göre bir knrarnrune merj>·.ete konmu, Y'e ••ıı: - le oldu. 
sonra Erklinıharbiye sınıfına ayrıldı. sa 31 Mart günü mukabil taarruza g~ lcarnmamcnin tatbik ~kli h~kmdn. da i\lanrif vekaletine verilen malam.ta aelerde SU\lf mevcutlanmn (% 63) Ü ti- MU.<rtaf'a Kemalin yılnrn iradesinde 
12 EylUl 1906 da yüzbefllıklı orduya gir• Ve diişmanı mağlup ederek 1/31 Nısan bir talimatname yapılmı~ oldugu mnlum- göre lise ve orta okullarımızın &OD sınıf· seyi ilrnıal etmif ve bundan ( % 70) i yüce milk:timizin bütün fazilet ve kemal 
di.. g~ ricate mecbur etti. Bu ~tl~ ta- duT. . • • . l?nndn bu ~ene im~'honlardnn alınan ne- o!gunloldımm muvaffakıyetle venniıler- duygulıın şahlandı. Bu şahlanışla Mus-

lkincl orduda bul\mduiU sırada kabl- rihl inkıllbımızın bır sayfası, ıkincı İn- Tıcaret vekaletı bu talımntnam~ tat- tıceler geçen ııenekmdcn farklıdır ve alı- dır. üıfa Kemalin eseri yaratıldı. 
liyet ve \iyasetlnl bllha.ssa meşrutiyetin önil zaferiyle imla edil4!-• bikatmın ilki olarak gümrük ve liman nan tedbirlerin isabetini isbat eder ma- ORTA KISIMDA İnönü, Sakarya. 30 At,'UStos za1erle-
ililmndald hlımetleriyle gösteren~ ge_?Ç SAKARYA VE BÜYÜK antr~po ve dep?)a"'?da. bulunan malJaAn hiyettedir. 1939 _ 1940 den yılında ı:erek litele. riyfo bugünkü varlığımızın temelini 
ytızbaşı. 25 İlkteşrin 908 de Kolaiahğı- TAARRUZ HAZIRLIKLARI tcsbıt etmektedır. Şımdıye kadar veka· LlSELERDE rin ve gerelr. öğretmea okullannm •e kurduk. 
na terfi ederek tlçilncQ süvari fırkasına İkinci İnönUnden sonra Sakarya har- lete gönderilmiş olan bu kabil mnllann Au hususta salahiyetli bir makamdan müstakil orta okullann son muflannda Esir ve harap bir vatan, müstakil \'C 

memur edlldL 13 Şubat 910 da müret- bindeki büyük muvaffakıyeti dolayı.siy- müfredatı bilhassa lstnnbul g\imrükle- ııldıi:ımız malUmab aşağıya yazıyoruz~ 2 ı 502 talebe bulunmakta idi. Bu tale- mamur bir yurt okl1L Osmanlı impera
tep Yemen ısl.Ahat kuvvetleri erk&nıhar- le Büyük Millet Meclisi İsmet paş:;ıya rinde çok mikdarda mal bulundubrunu 1939 - 1940 ders yılında liselerin aon 0 d 9117 . Crc .tı) affak 1m tolllfmnm pnkazma düp•0 olarak sal
biyesine memur edilerek Hudeydeye bir takdi..mam.! verdi. göstermiştir. Vekiıld hu malların kim- smıflannda ( 4i12) tıılebe vardı. Bn ta- e Cd 1 ~ k J d" ~uv } ,d ~ dlnlllar Mustma Kemal Türkiyesindcn 
gitti ve 13 Nisan 912 de binba$1lığa terfi İnönü bundan sonra Atatürkle bera- lere ait olduğunu teabit edecA ve bu ),..heden 3005 j ('% 63) liseyi jkmal ~\ kv et 0 I odu ~oma.af taİb ~ ;e perişan olarak ~r. 
etti. Yemenden döndUkt.en sonra BaJk:uı her büyük taarruzun plinlaruu luwrla- mallardan hangilerinin ithali lfu:ım gel- ed<"Tek (liseyi bitinn,. belgesi) almrya a azanm?
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a: ("'~ 2aıru3) k e c Hwıumctlerine ııadım oldııbr. 
harbmı takip eden sulh mUzakerelenn- dı. Atatürk diyor ki: diğini kararlaştıracaktır. hnk kazanını lardır. Geçen yıl elan ol- me•cudunun "'. 11• .wl!' anaat Atatürk Türkiy~iııiıı öniiııde bürmet-
de askeri mü.ııavir sıfatiyle bulundu. •- 30 Temmuz 338 (922} günü Erk.A- Bu karar üzerine tacize mc\'CUt ve me- gtmlu~a kalnnlnr da dahil olmak üzere notlannın kıfayetınzlıgınden, 6 1 C) ~ le eğilen omı kötü ~ bakmakta teh-

Bulgar harbını müteakip 2 İlkkAnun nıharbiyei umumiye reisi Fevzi pqa ve ri hüküm1ere göre mnlım çekmcai bildi- devlet olguniuk imtihanına giren talebe ( % 3 ) devıı~~ta~ • ..,,_~~~.ıfdu likelerin' en büyüğünü sezen bir 4üııya 
913 te Erklnıharbiyei um~ye üçtincü garp cephesi kumandaniyle tekrar görü- rilecek. tacir çekmedi~ takdirde mallar mil·dıırı 3166 dn. Bu talebeden 2225 fi (% 32) eleme ve sozlu ımnn.ıuuar n ~da dimdik duruyoruz. 
şubesine memur edilerek 16 lkinclkfınun St"'!l'ek tanrruzun tarz ve teferrüatmı tcs- ticaret vekaletince çekilect!ktir. ( '/, 70) muvaffak olmuıt ve (devlet ol- muvaffak olamaı:nışlardn'. Atatürk. TÜRK milletinin engin ru-
!i14 fe kaymtıkamlığa terfi etti. bit ettik. Garp cephesi kumandam 6 H:ıbcr ''crildii:rine göre ticaret vekii- gunluk diploma51 ) almışlardır. Gerek liseyi bitirme .özlü imtihanla- b.ımda ihtisas ettiği bütün yüksek ıema-

UMUMI HARPI'E ·~· . . Afhıstos 338 (922) de ordular~ .µınh- leti itlın1 tacirlerine imkan nishetnde yar- Lise eon ınnıf nıevcudu olan 4772 ta- ~ı~a n gerek orta okul eleme ve sözlü yüliitJ safha, safha tahakkuk
1 
e~ ~i-

21 Temmuz 91.f seferberligmde bınn- rem o~arak ta.arrula hazırlık emnru ver- dınıda bulunıtcak ve rnal gönderen f,r- leöeden 460 1 (% 10) kanaat notlan- mıtihanlannda muvaffak ol•madıldan yas1, iktısadl. i~timai Uıkılip!an}'le mıl· 
ci ordu erkiruharbiyesine, 20 ~~citct- di • .. . maların hukuku da a.zimi surette siyanet nın kifayetaizliginden, 63 ü ( % 1 ) de- kaydedilen talebenin lı:lffesi luuıgi den- tet.imWn büyük varlığına yakışan kemal 
rin 914 te kararglh.ı umumi bırıncl şu- Ve bu hazırlık, bUyük zafcn kaz:ındır- olunacaktır. Ticaret vekaleti, mııJlann vamsı:zlıldarından. t244 de (% 26) 1.._ lerden ilişikleri .ana o dentell 1940 derecesini yarattı. 
be mlldürlüğtlne tayin edildl dı. Düşman vatanın llarimi ismetinde ithaline müteallik tediye şartlan işini ay- aeyi bitinne sözlü imtihanlannda ınuvaf- l9"4 I Haziran. E.,olüJ imtiLan deTietıine Millet ha.yatma musallat olan bütün 

·ll ilkkanuıı 915 te Miralaylığa terfi boğulmuştu;. 31 Ağustos 922 de İnönü rn:a tetkik etmektedir. fak olamamt§Jırrdır. Netice. itıôariyle li- kalmqlardı.r. geri zihniyetleri yıktı. Türk milletiniıı 
ve 19 Eylül 915 ıe ikind ordu erk.anı- Ferikliğe terfi etti. aydinlık ruhunu karanlikta boğı:nağa. ç:ı-
harbtye reis111ine, 30 Birincik.lnun 916- ZAFERDEN SqNRA . 

1 
d 1işan tufeylt anasın, milll şumım ve~ 

da dördüncü kolordu laımand.anlığına, MUDANYA :h'fÜTAREKESI e 1 • lcı iradesinin mukaddes alevi ~de yak-
8 ~ 91T de )irm1nd. okJordu ku- Büyük zaferden ~onra İnönüyü mitli zmır e yapı an merasım · tL Millet idaresinde sergüzeşt anyan 
mandan.lığına, 917 Hazlramnda da üçün· hayatın ~cısı olarak görilyona.. EvveJ saldın temayüllere sed Qe:ldi. 
eü ~lordu kumandınlıöm nakil Ye ta- 11, zaferin beynelmilel vesikalannı al· illin ve fen miıı.....,...,.lerinin üstünde 
vin edildi. · rnı$lı. ağ Jwnna!a çalı.'i3D peıiı;an1ıJclan;. miis-

24 İ1kteşriA 918 de Harbiye ne7.areti f Teşrinievvel 1922 de başlıyarak ye- bet ilim cereyanlarının nurlu kudretiy-
nrüst.cŞarlılma getirildi. Ve sulh hazır- di gün süren Mudany:ı konferaıısmdaki Ata tur A.ü l!utırlo)·ış... Fakat onan unutuldufa, varlıfımızclan le dağıttı. Atatürk: yarattığı eserle bir 
hklan komisyonu ttl"JlWııc tayin olım- müzakereler çok hfd'aretli ve çok Qetln . millet hayatında şerefli varhk şartlarınm 
du. 4 ~.919 da kolordu kuman- idi. İnönü. yüksek 7.ek~yle ve J.;QTsll- ı·e hayaiımızcfon ayrı/dıfı tek an var mıJ istihsali; anoı!c kendi kudretine. güven-
daıllıtı ' sallh.l,retlyle askeri ş4ra mua- maz aaniyle ber mil$kü}U yenerek. par- melde kabil olduğunu ispat eUi. 
melAta. umumiye mildürlpğüne ~yin lak bir mütarekEmame imza etti. Bu. _ fl-\""'T

1
""• AFI 1 m' .. 1 SAJıiv·•-ıJE. _ h k :t.~=':.. d . hey----'- L,. .. ,__. ,._,._..ı_ L--'- Ll!-!--'-~-b· '-- Atatürk; bir milletin varlık davasm-

edildl Ttirkc ölilin vadeden 5evr muahedesinin • "" ut " .._- '°" ra ın;- ~a Aa;µ,rillli<1r erm ~ ~ ~ .LWUO.W.V'e. ı;cu..ı.ı.UK.ae ır na- <fiı. yaliıız millı:t furtlCrinilcn bir kısmı• 
MiLLt MÜ"CADELIIDE Siya.selen paıı;alandı~ mUJdeliyen bil' lar dökülüyordu. rıntl hakım olamıyorlardı. va ıçinde ıera edilmiştir. Halkevt salo- t.eşlcil ttiği bir ordu ile dew,I. blltiln 
İsmet paşa 20 Mart 1920 de Ankara- 7..aferdi. Atatürk•u hatırlayış... Fakat onun Sonra Bn. Ar.se Akıncı Atatilrkiin mı AtatürkUa büstU, Türk bayrakları Utet o!ıu b8linde; tek emelle ~ 

ya f:8Çti ve zı N"ısan 920 de açılan ilk LOZANDA unutulduğjı, varLğımızdan; hayatmtı%ı- ~atımn bir tat:ih~esini an~ t~O-- v;- alb c;*Ja ft bOstQn ~ .~klerle ~c;e kudretini göstetdi. Bu gösteriş-
8-0k Millet !rfecli.sioe F.dime mebusu Avnıpa, Mudao. eı<l.ı.n kalkip Lozana diUl ve benliğimizden ayrıldığı tek an non beyannamesını Bn. Cahi.de Gilrsoy s~~ Ma~ ~e~ re~ B. le gelecek Tılrk nesillerine en icüicl ııa. 
elarak dahil oldu. ·tıtnıisti, sUlh müzakerelerini ~ ya- varım ya?... okudn;, • .. .. ..w HüsnBnil:n hazin b~ hilabe$ıle baş1amL<= reket örneğini verdi. 

1 Mayıs 920 de, .Erkfüulırıib ;. e niliill- ı~cakıı. Gazi Mustafn Kemal. siyası mu· · NU';rUK VE M1LLl ŞEFlN K~ enstitüsü öğretmenlerlndc:a. Bn. _.':tizi.men ~dakik~.~kta ~t edl1- Büyük askel', dahi ve kahraman ku· 
... lleÇildi bnrcbenin bu en ıııü.şi.ül saflıalannı iJa- . B~~ ~t .. .. ,. ~edi~e T'anal <~l.llllJo adlı eüxel mış. bunu miltcakıp Ob~tmen_ Tallt ta- mandan olan Atatlirk. milletin içtimai 

. • tarihton Lo~ kadar ~W'.li Şefı. tı etmek vatlfesinı de İnönüye verdi. Ta:r.ım .. onı~u~ .!!OlU'a kursu}:~ ~ hır şur okudi.ı.. Diler beş ~ d& A~ raEından Ebed! Şefin büyQklüklerl sa- büeyesiııdeki :..-csanet ve iktısacll sahada· 
lllbrl zaferler yaratan büyük a.Jrer hü- Onu hariciye vekilliğine getirdi ve Lo-, fon partı vilayet ıdare heyeti ~si B. tilr.ke- tebassflrlerini ve h.imyatı heJ.i:r... yılniışbr. ki kudretin en Jruvwtli mesnet oJdağıı.-
~-~ 10 İkinciteşrin 920- :r.aııa gönderdi Atıf İnan, ayn bir sütunda n~tti~i- ten söder. söylediler. Bunda. moara Milli Şef lanet tnaıiaü- na işaretle z:amanm ve istf1dMJin en •&cephesi ku.:_r.nn~(.'lm 1.:lc ı.klı. BaıJ nıurahbas İsmet paşa, ~rada çok ~ ~k veci% bir nutuk sö1!1N'erek Ata- KIZ I..JSF.stND& nün m>eCtt Şef ha:k!andakl l:ityam>•.,....i usasıı ~ anasırmı tesis eHL Jıılüte-

~(".J VE İKlNCI çı::tiu bir mikade!eye girişti. Nihayet turk ıın haya.tından bahsetti. Kl% 1isesindc10 ilitifale biDdeJı fazla Sad1 tplikçi tarafından ofcunara.k mera- kiznil, ileri bir millet laayatı için llımn 
ÖNU MU1JAUEB1<:L:'.2:~1 f-iiı:kiin is.tiklfıl in.i l•ii iio dünyaya kabul, Rı:-rkes heyecan içinde bll nutku öı.n- talebe~ eyfem.iştir. ÇocUklar sabaa _sime clhayet ftrilmiştlr. :>lan bütiln şartlan kurdu. 

Sevgili yurdumuzu zaptctmeğe gı:lı;n- ettirdi. . lerken hem Ata.ya ~t duyduğu min- erkenden okulda hazin bir halka teşkil Atatürk; milletine püriizsüz istiklil 
lerin ordusunu püskürterek birinci In- Mudanya ve Lozun da lnönü harpleri n.e-t hi~leri.ni hatırlıyor, hem d~ onnn ul- <?ylcm.islerdl Kız liSesi müdür mua-rini * içinde bir yurt bıraktı. Bu JUrl ~e; 
öoU zn!e.rini kttzanan. ansızın büyük kadar çetin bir miicndclenin eseridir. v'l!ğini t<:-lızı.thır clmclcten kendisini nfa- B. Re.Şit Gürülün Atatürk hakkmdalı:! Dün sabah ihtifal yapıldığı saatte bay- onun bıraktığı müstakil millrt, haysiyet 
Millet M<?Clisine kn~şı isyan eden ve düş- İnönü, Cümlıuriyctin ilk hükümet re- mıvorchı. hitnhesi derln bir heyecan icinde dinle- rak.lar yanya kadnr çe~ Konsolos- ve itibarını arttıracak kud.rctlede mü-
ınanlıırl:ı birleşip milü hUkümeti devir- isi olarak 923 ten iki sene evveline ka- Nutuktan sonra parti b~karumız, Mil- nilmiştir. ~ hanelerde de bayraklar ayni şekilde ya- eebhez bulunuyoruz. 
ınek istiyen Çcrkcs Etem1c avenesini d:::r garplı. milrefü·h, kudretli ve ileri 11 $eE İnfüıüntin Atatilrk hakkındaki he- KARŞIYAKA HALK.EVtNDE nya indirilmiştir. Dün sinemalar calı~- Saym yurt~larım; 
dağıtarak yok eden garp cephesi ~- Türkiycye vikut ':ere? bütün -~l~ri yannamesini ?Yni. heyecan !çinde_ ~ku- K~ıyaka Halkevinde dün Ebedi Şef rnam.ış, eğlence yerleri açılmamış~ Kah- En tema duy~tarmrz.a tcrccınan ol-

ndnm İsmet pnşo hakkında Ataturk yarntnııştır. Kcınalizmın Va7.etbği mılli du. Bu da derın bır huşu ve ınanç ıı;ınde Atatürkün ölümünün 2 .nCi yıl dönUmU vehanelerde her tnrlü oyunlar oynan- duğuına inanarak, l•ütiin varlıU:ınmızın 
diyor ki: davalar, onun mübarek eliyle gerçekleş- dinlendi. . mntem merasimi bUyük bir yurddq marn.ıştır. üstünden bize bakan, ülmiyen Atatiirkc 

•- Gı:ıı·p ~phcsı çok ciddi ve dıkk:ııli ıniştir. . ATATORKüN HEYKELtNDE ·-·- -·- _ -·-·-·- • -·-•-••u ·-·-·-·-·-·-·-·- -·- -·-·-· hitap ediyorunı: Eocdi Şef; büyük Ata: 
ınc....ai t:ılco ettiğinden bu cephe kuman- BUGÜNE KADAR.... Halkevinde hazır bulunanlar, önde as- türk; biitün millct<:e; en büyük kuv\•etı 
danlığını da 7.aten harekatı umumiyei Loz.an kahramanı, saltanatla hilafetin ker.i "bando olduğu halde kafile halinde Doktorlar arasında Ticaret mekteplerinde birlikte buluyorll7~ Milletin vicdanında 
aekcriyc ile işti~al etmekte bulunan er- nynlması, Cümhuriyetin ililnı, halifeli- Atatiirk heykeline gittiler. Bu smıda as- yeni tayinler Slftll adedi deği~yor ihtisas etti(iı1 tekamül i~tidatliirandaıı 
kfinıharblyci umumiye reLc;i İsmet paşa- ı!)n 1fığvı, dirile diiııya işlerinin tefriki, kerl bando $upenin ölUm havasını çalı- mülhem olarak talı.akkuk ettirdiğin bii-
va zamimcte_n tevdı etmek en seri ve kadınlara medeni haklar verilmesi, fe- yor ve ruhlar bir defa daha, biraz daha GireSUD memlelr.et hastahane.i batta- iki n dört te.nelik olmak üzere faa- tün inkılapları yaşııtmakta ve tnınamb-
muvafık bir tedbir olncnktı .. • sin ve peçenin atılması, Arap harDeri- hı7.la kamcılanıyordu. bibi operatör Abdülkadir Ului Çanakka- liyette bulunan ticaret orta olrollan ile makta bnımızdan, ~iımim.iyet.iınizden bir 

23 Mart. 921 de dü.,,<mıan yeniden ileri nin bırakılması gibi muazzam inkılaplar- Heykel önünde göz yaşlarını gizleye- le memleket hutahaneai battabip Te liselerinde tedıW müddetinin üçer sene -zerre kaybetıniyoru:ı. 
harckL.ta başladı. Bunu da gene Atatlli'- da Ebedl Şef Atatürkün en sadık nrka- miycnlcr, bu haz.in ihtifalin kadrosu için- operatörlüğüne. lne&öl hastahanesi ope- olarak teabiti maarif velti.leti tarafından Biz.e bıraktddanoı, yarınki nesillere 
kUn ağzından dinliyelim: d:ışı __ olar.ık~~ ve ~u~ .. ta~~ etti. de pınçkırıyorlardı. ratörü Ali Ergür Gümlifhane b.utahanesi teklif edı1mifti. 811 h.usuataki tetkiklerini daha CÜ(lil olarak teslim edcceiiz.. 
•- İsmet paşa kumandasmda bulunan . Cumhur.reıs~~ı bu~n üç~~~ :vıtm:ı B~ta belediyemizin hazırladığı ren- operatörlüğüne aÇtktan operatör Fikret bitiren tallın. terbiye heyeti, bu tadile uy- Bir olmakla; yurt . dav~da. nıill~ 

garp cephesi harckit.ı. Eski.şehir .şimali ırtttn onun azız. varlı,,. en buyük temı- gin çiçeklerden yapılmış çelengi yüzler- YanmıAA El~ memlelr.et hutahaneli gun olıarak ticaret okuOan için yeni bir varhimı n istikl;ilinı mudalaada hır 
prbisinde tehaş.<.j:it etmişti. na~r:. Sevın~l:c .~·~ .şevkle kut~y~- ce ve yüzlerce çelenk takip etti. O bü- baştabip ve opcratörlüifine. Çanak.kale den te...D cet"YeU hazırlanmıt ve ke,.Eiye- tek bip pbi çarpııı8}da mn7.har oldnğu· 

Karar, muharebeyi İnönü mevzilerin- ca:-:rım':2. Cü~arreıslıgını? her yıldo.nu· yük hı;,ykcl çiçekten bir kale- halini memlelr.et hastahanesi operatörii Sıtlı:ı ti tanip ede* nkllet makamına ar- mm nimet~~ri her an arttırmakta clo-
M bbul etmekti Ona göre tedbir ve mu, hızı milli gayelere bll'az daha :rak· aldı. y c· meml kı h tahım • utm.iftir. vam edecegız. 
..ea.ı almıyordu. Düşman 26 Mart ak- laştıracaldır. MEKTEPLERDE VE enert_ 11!~ Fllzt e etmlclc":t ı.a.: Bu tadilden .iatilıdaf edilen gaye tah- Daima yolunda kalacağız, yolunda ka-

KIZ ENST!TOSONDE hopera. or ugunt:_ H di~Ki~e l -ı ,___ sil müesaeaeleri aruında teıkillt benzer- lanlan; şunrumwla, rUhumuzla, vicda-

Bu ~c;am saat tam dokuzda 
aneaa opera oru a per nego D.119- 1.... . • _L • ku- nımız1 ece!" 

Dün büLiln kız ve erkek okullarımızda tahanellİ tö ı--- çık.tan nİlıaİJ'e ıgnu temın etm~ ve orta ticaret o . a sev .ı.z. 
buna mli§abih ihtifaller yap~r. Ata- .. t ıı.:A.li R.ZSc. zk. Ço d lundaa yeti.fenlerin bir 9Cne daha erlr:en Ydlara asırlar hızı veren iradenin. te-

TAi\ s·nemasın a türk sevcricini Atatürk ... ~-· ..nk icten ~u e ---'- b-'---'-- -~--' d .. nım -.':.:. ticaret bayatma girmelerine inıkln Ter- siri altındayız. Müşkül tau.unıyan. nn-
o- , ~ ~- • gum ç~ ve ~ osum mu.....- . 1c~ ı le b'1-:. · · · ç hisseden genç neslin dün gösterdiği ul- .. .. mektir. _ansız 1 ı .......... J'eU a:mwıın, ınummın a -

Bn. MU.A~LLA 
t h t 1 te-zahürle • billı . hassıshpıa. Çoıum. doguıa çocuk.,,. b. hi"t yolda ~i, imanı sana en çok ben· 

v t af ay~ isteriz. rıne a.ı;.c;a l§A- kuneTi _do~ mütrlııam• Melmı~ Ali can YalOTa haktlmet t:abipl.iiine. Tıp fa- ziycn İsmet İnönünün emrindeyiz. Mil
reKey ~~ı·· .. sal .:ı. bntün tal be Balıb.ir docum.,,.. çocuk bG:ıme-,,ı bat- kültelıi 1940 mezuna lmıaı1 0:;....,.....;;r Jetin makCıs tilliini ycnezı bilyiik arkadıı-

UNANI SADİ VE ARKADAŞLARDllN 

BÜYÜK XONSERı 

lZ eı.,, ... usu onunwı u e b' ~ _,_ ____ ,., v,:ı.. h..-.L• et .-.. -
ve öğretmenler hazırdı. Kız enstitüsil ta ıp. ve _m~ten-ıpıa. -~ ~um Edremit belediye t:abipliiüıe, Zonpldak şmın etrafmda1:~- . . • • 
di ktö .• B Milril t Avni tık" m.; tab~ı-~umr DermaD Boz.ô7Gk hü.kümet beledi;,. tahibi Naci Omır Tokat mem- Başumzda İnonu, ımıde hcpınuı... cscr
t~i ~ b"!- h'tab il: açtıktan :nra tahıpllfıll'ıe. Kaimnu IWHmet tabibi tek.it lau••bacali nüaiyo mütehawlt- terinin süslediği. inkılap ark:adaşl:ırıruıı 
~ dalci~ ~m: stıkQtu çok ulvt Enver U1a lidır bilküm.et tabiplijiu. ima, aQktan beTliye mütehantSI Ali le- mamuriyctini artbmmğa (alıştığı )'\U'da 
geçti. Kı% çıocukların ulvt ve b1kim me-: Cümüth•ne merkez lWkümet tabiDi N-- mail .A..1 Ada.na memleket wtabaneai kötü 1:iizle baJd.mmyacai:ız. 

Konsc1.- biletleri nwna.ralıdır. TELEFON: 4248 tanetlni deiin teesslir saybalarl. atlama- ret Tok s...,. SefdiSar hiikamet ~ be~ müteb--1ıinıa tayin eclilmieler- ATA~K; . . . 
lar, hınçla.rıklar lhlil ediyordu. IIınçb- liiine. Iğdır lıükümet tabibi Şeref ~ dir. .. ~~ete, ı;cTnÜRıu K~,ııs.mUdatı·n~m. ~-=il~; 

- ·········:······································11·························ı:.·········: l.i.rs.in.iz. Şimdi yemeje gitsek nasıl olur? IVaNL Bu .sempatilli u tuhaf ta dell1dL Yarmdmı tezi JUk, m yola çıkmak isti-:· : DUYUK } ı• KA-~ YE : : - Korkarım. ki buna imkb olmıya- ÇUnkil kcndisl biç bir zaman btr gmm.. yar. Tenha bk ~e. ldmseden yardım 
: S J:.J• , ~ S cak. Bir akşam gazinonun gece mU... ye ayak basmamıp. gö~elt bir vuiyet.te başına bir ka-
• • • • meresinde hazır bul1mmaJrh!.::: iham - Dinleyiniz, Cmı.ll be,, dadl GGl• za gelmesi ihtimallle elim. ayağnn titri-
~·••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••: ......... z ...... geliyor. haklmvlıı çok meraldqım. Bu otomobili yor, 

onıegını veren mı c ...,.. '· 
culdarı hiç chilm.ıyeo bir teyakkuzla 
\•azife ba ında. Bu yurdtm üstünde yal
mz; TÜRK milletinin ıseref ve istiklal 
remzi olan Al Bayrak sallanacak. Çiiılkü 
bu yurdun iistünde ebediyetle bernber 
TÜRK milleti ya.,ıyacak: ,.e Sft!İn mübn
rek hatmuı .yaşıyaaık. Umuım. ' ıyan Saadet -Ne talisizlik! kullanınafa blbna, Allah gtSstermeafJa - Bea. bir karl§ bile yanından ayrıl-

Caz.ibe teyze &Ordu; bir kaz.aya uğrıyacak. Bu gibi bilyllk ve mam, me yemin ederim. 
- Alr.pm yemetl yerim supe olm.u sUra.tll otıomoblller ilzerinde hiç bir te. Muvakkaten otom.obllden istifade et- .,.._-----------··'°' 

-------x•x-------- mı? önce, hep blrlikte, bu mOsamere,e rilbesl yoktur. Ona rehber olur mu.sa- melde beraber, Tlliyetten. de istifade Ölümünden SrlnTa 
y AzAu • •ti" ,.il.DiZ niçin gitJnlTelim? Ne derslıılz? nuz? O nı1dt her ff!T yolum. girer. içbı hayaltııl qletip duruyordu. Henilz 

n n • Uy •. Hararetle tasvip ettiler. - :En ~ meamuııb'ede- Hem aD- tatmfnklr bir py bulmamı§tı. Bu vatl-
- 12 - * mobille, hem ahlbOe menul olacatun. yette, mazhar o1dutu şei-efi tabiir ebnl-

Hnyat doğrusu ona fena bir oyun oy- delince bunu kullamnak niyetindeyim. GUlaa aiyiıımek Uz.ere oduma çıktı. Bana itimat eclln!z" tammten ma.t. yen n acm.aeak tekilde ö1csüren çıgırt-
flllmıştı. Öğleden sonra Uc; dört defa ga- Cemil kendi kendine düşünGyordu: Slııirll oJdufımu b1Sledlyorda. Yirmi ri1ı ohmaz. km iıçlDd.e istif olarak, ga%inoya var-
. nnya gitmiş ve yilz bininci biletin çık- cBir çare.si var muhakkak bir çaresi beJ ikunıf yirml bet kunlf tasarrufla - lla\ikata. kudret!l bir otomobil. dılar. 
mak Uzere olup olmadığını dilşilnmü~ olacak. Mesele bunu bul.maldan ibaret- atm alabİıdill beyaz 8DJO mantosunu cleli1 ml! Buna nasıl dershılz? On Dd.. Cemil J'ml &fSı'le bala;ıor ve ı;eaareotin.i 
tü. Halbuki işte makineden bir şey çak- tir ... > giyecektJ. Yine beyaz bir llUnn robu - On iki 8llhıııd1rW otomobil dediniz kum~ tavnna rağmen. her za
mıyan çnpkın bir kı7., buraya ayak ba- Bu dÜ§Unceye zihnen devam etmekle nrdı ŞJmdi aabiyetinden mı. yoba çe- ml. zaten blSyıe.& ohnalıl Gaz açıp b- mandan zipde ~bir hali oldutunu 
sar basmaz hiç bir ~eyden haberi olma- beraber, yilbelt sesle tasvip etti: ~ mi tltredllfnl pek tqin panınca,.. kadar dratt 120 kilometreye mOphede eaı.,.du. Sahte plitin saçlı 
dan yUrümllş ve mükellef hediyeyi ka- - Ne demek lstAıdiii»ixi a.ulıyorum. edemiyordu. Fakat gfybılrken bu oto- ~abllir. Bu b.r.r.la, alaçlara brmamna- ~tan bııbnçlıktan ~I~~.1:!-

Senden yeni biT feyz a!ıyor bahtı 
bu 31t1.Tdun; 

Sn §imdi ne etsm, ne kemiksin, 
ne de kauın .. 

Bin. misli değer buldu tıiicudmıla 
bu toprak; 

Artık bize sen hem Atasın, hem 
de v cıtmuı'ıt- • 

RlFAT MORALI 

...-------·--a- -·-·----· pıvermişti. Sordu: Sizin k11Dandığm1Z otomobil saatte 50 mobili kazandığına Adeta cam sıkılıyor- mak milraceahbr! dar ta'>tl bir .sanşm.dL Fı~nce, opu•-
- mç olmazsa, onu idare- edebilecek kilometreyi geçemezdl Nihayet 60 kilo- da. Zira, bu ntıımyi.pn kahnımam ol- Cazibe teyze deh§etle Grperdi. mek içiıl yaratıJmı.,., nefis bır ağııo: vardı. ·-·--- ··- -

ml.,olz? metre olsun. Böyle bir rekor yapını§ ol- mak fikri onu Adeta Ozm~ başlamıştı. GUleu. hiç ştıphem bu derece hızlı Bu gece .nihayete ennezden evvel onu Amasyada panayır 
- Hayır, ~bıamem var amma, m&.!1 da ştıphelidir ya... ~ğida Cazibe teyze yemek odımım gitmiyecektl. Allah kol'USUD. En mtıhbı:ı öpecekti. Bunu kendi kendine vadP<li- Af!lac;y~ 10 _(~.A) - ~~~.ıa: p..-ına-

babama ait 9i ve kUçilk beş ~girlik Bu itıôarla pek .emin def:'ildi. Devam kapısını lcapn~ ve Cemil Şanlana d8n- nokta biraz sük<\net bulması ve ilk za. yordu. Vakıa, acele hUcu.mlara pek. tar<J~- vırı Ikincıteşnnm on beşı~cı .. gunu a:ıln-
bir otomobilden başka.mut el sllrm{lş de- etti: müştU. Bahrlyeli ilıılformasmı ~ıyan manlar, yanında ana yol göstereeell bl- tar değildi amma, bu defa beklıye-cc r , c::ktır. ~anayınn acıl~~ _ gun pe~ı~ıut 
IWm. Böyle blr seyyare beni korkutu- - Fakat ben size yardım ederim. Bir her şah.cıa, ister harp ister ticaret filosu- risi olmasıdır. ~ l• w·eşlerı ve kapanış gun•ı ele at la ~ 
JOI'. Bwıunla beraber, bUW.ıı tatil mUd- otomobilcinin dersi için bana güvenebl- na memup olsuıı; mutlak bir itimadı - Evet, size itimadım nr, Cemil beyi ' - B 1T1\1 E D t - •lan yap1lacakttr. 
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Dün Aokarada ve diğer yerl~rde yapılan ihtifaller 

Milli Şef Ebedi Şefin· mi
nevi huzurlarında tizim 
vakfesinde bulundular 

DOKTORUN KOŞESt 
•••••••••••••••••• 

Vücud m zun 
maden ihtiyacı -·-

y AZANı Dr. G. A. 

Maarif Vekilinin bir hitabesı 

"Büyük .kahraman Ata-
türk, biz bıraktığından 

... t:'!::ı:t~ı;t.i!ı:-:.= daha kuvvetliyiz,, 
bf".:r birinin terkibinde · bulunaa mı.ı,.,.. ~~------
leri. yiiz gnuna niahetlc hir .milivnuıun n ..... ..._ cL_ •'-'' !L• iki -1 iki 
kesirleri bcul.!-le göetercligunw· vak.it. bel- - oAŞTARAft l iad ~nıul: - • ~ uu:ü ııÜ uu mı. 7111.. m&. _.. .,,.T n.Qre mi geçti? Bunu fatk eaııuk. aıo,ıüç... 

-• ld. ~e.n ~lerek. bu .k~darak ·feJia Bu aaiJ berUf.C- içiade ,.alma eeDin Sen vatan için üniformanı naal çtkararü. 
Parti erJıaıu, 11eııuıeıı, nfefJmfme, pPOfesöf'feJI ve yüJıseJı merıtep talelleal eh~eb mı olur, deruna:. · giizell.iiini CÔreft s6zlerimiz D.iye MCÜ attın VO iatikW davuma naaal atıldınla 
De bütün Anlıara ltallıı büytllı Atanın huzurunda eğildiler • Kol'dlplo- k°:r;~= ~~=~ g~ yae:w;,1::_ ,.üreıt birer Oob.urdan p.. ~1:.fe01::'idiJ~:~~Z''~n: 
neatifı namma Amerifıa sefırı ntüz~e . ~iderelr Ebedi Şefin llatll'Clsını m_ız:. azotlu, ya~tı ve §Ckertı rııadde1ere hi batıraamın etrafında tütüp yanan m- nöbetini hek.tiyorqz. 

tazız etti b~k chcmmıyet. v~er~ rn~~enlt'.r san, sağlığında hayatına. ölümünde m.. Ba,;ık Kahnmaa ~ biıs bnlr-
Ankara 10 ( Hususi ) - Ebedi Şef at dokuı.u beş geçe Müli Şef İnönü Et- bulundugu Atamızın ht.tıruuu t5zjz h~ç lıatna gelmez~•: Vitıımın!e: ogTenil- maUna doymak kahil değil, eende n...l bjmd-.. daha lmn-etli)'İL Bi::a .em lııer 

~tatUrk'Un ebediyete intikal ettikleri nor,rrafya müzesine gelmi~. burada ken- ederken duyduğu derin teessilr çehre- dıktcn ~onrn dıı zıhı~er daha zıyad~ on- bir sır var ki bitmiyo1'9UD). Dlf!a r6:lel Atatiiısk diye İlmini bir..,._ 
gfuıUn ikinci. yıl dönümü münas~etile dilcrine intizar eden büyük millet mec- sinde görünüyordtL lnra baglnnmış ve madenl~r '?.ene bir ta- Anyorum, Öpmek ir.io dia yok. •• aili gibi ifade edea brdePm, Milli Ş.. 
bugUn bütün yurdda Türk milletinin ti.si reisi Abdülhallk Renda, Ba.,.<>Vekil ANKARALILARIN TA.Z.lMl rıı!ta unu~ulmu:ıtu. ~af!.>ukı ~n geçtı.'\.çe Söylemek için dilin yok. .• HaYJ1Ul olap fin etralmdaya. .. Onma .W ...m .a. 
içinden gelen hudutsuz. bitm~ tüken- doktor Refik Saydam, Genel Kurmay Bugün blliiln Ankara ballu bir akın, madcnl~rın ehemmıyeü a!tmakta ve ha- bakmak için gözlerin yok... din, omm enwi tenin _. oWa. btiJ5. 
aııez bir tcC$iirll:n ifadesi halind~ mu- başk<ınl ~l Fevzi Çaktmık tarnfın- bir ,5el hnlinde bilyük Atanm huzurun- ~ahn kimya~ .. yalnız uzvı maddelerden Hafıaalanamda lelİn, nefe.lerimis ele hale, ileri ufuklara Nfe...._ :rlıriroraa. 
ezzam ihtifaller yapıl."llqtır. dan istikbal edilmişlerdir. MiU! ŞcI Eh~ danı gcMnişlcrdir. Her kesin simasında ıhft;t oJmadıgı dm~yd~n~d çık~ak.tadır.lt nefesin Tar. Sen bisim için bir fildnfa... G&iiJ-on&. N..,.. ıittii'imlai Wliyona. 

Ml,llet bUyUk k:ıybınm acısını bir el~ di Şt-fin manevi huzurlarında beş daki- ;ıyni derin teessürün izleri görünmekte ayatımmn_ n a ıph. ~sın a, çocu Bir emel, .. bir eminin... ~ ı.a,.8k Tadı. bizim Mlııİ «hıJdaia-
fa daha yaşamıştır. Her Uırafta bayrak- ka süren blr t!'ızlm vcldcsi.odc hı.dun:. ve :sık sık zaptedilcmiyen hmçkınklar vumurtası henuz ~b~dnm bının~a?"- Fikir.ıin: büyük d&valara kayıuak ol- mm aibi ,_ de IMd dayayona TUrk 
lu milli matem olarak }'ll:nYn kadar mu.şlıırdır. Bir oskcrl nıüfr~ ile bir po- duyulmakta idl • ken!w~murtanm ter . ın e ve annemım duğun eeıünlc düıünüyoruz. Emelein: • MiDetinin sana ve aenln W 11,lt old• 
çekilmiştir. Halkevl~rinde ve mektep- lis milfrezesi nısimei ihUnımı yapmış- * }"ediği gıdalann terkibındc m&dcn~er bu- tikbali bize İp.ret ettin.. Yol alıp ilerbe jgndq ..nin oL 
lerde tam saat dokuzu ~ geçe büyük !ardır. TURGUTLUDA lunmaDft çocuğun uvuzlan t~~ ede- baktıkça 9Ctlİ görüyoruz. Sen bize tarihin. ölim Mndee aDlds- ft ,_ ölimd• 
A.tnnın hayata göz kapadıkları tında DtOER TAZtM VAKFELERt Turgutlu 10 (Yeni Asır) -Atatürkiln mez. Mesel&. yumurtad" ~ukurt Te mukaddcrabn verdiği bir emi~ mak bl'"Cllhn. Çünldl acM ... de 
•1rakta hP.Ş dakika ihtiram vakfesi yapıl- Milli Şefin ziyaretlerini milteakıp ölümü yıl dönUmil ihtifall Halkevinde ~anyezyom bulunmazsa ~~n lı~znn Vatan To iatiklül iÇin ölilm hltw d .. yattJim ba Mübarek ntan ebeclipdere 
tılıştır. Hat.ipler A:tatürkün hayatını, ba· Cümhuriyet hnlk partisi genel sekreteri yanılmı~. bundan sonra Atatilrk anıdına cihftll!l olam~ lnsa!' tcklınm temeli ,~o- din. Damarlanmızda senin lcqfettiiüı bu kadar eenin kartardıtm ntaD olMak b-
~ muazzam "c:leri tebarüz ettiren Fikri Tüzer ba.,.ctta olduğu lıa.lde parti gidilerek çelenkler konulmuŞ ve fhtir11m h~mlarnu:' bu~relerın~c bulukkla .JJ:· kudreti daima artmakta aöriiJ'onız. lac:Mbr. 
bcyecnnlı nutukl<>r söylemişlerdir. idare heyeti ftzalan toph• bir halde Et- sükutu ynpılmt!;1.ır. Genç ihtiynr herkes rda elr •0 bcml e ın mey ban:::.~ dçı masl m -

B •. Türk mlll tin" b t.li - ~t. •• • .d k Eb di Şefi El 1· Ş f" !l.. -~ h d Af en enn u unmasına a~ı tr. ş•ı A k d ugun c ın U aznme nogr~u.>'a muzcsıne gı ere • C ın ~ lCf ı e U1 muuevı UT.Urun a .n. :tmı- f b •• - - f d ld Jttan t a ara a yosu 
tezahüründen çıkarılan biricik mfbn huzurundLı cfilmişlt'rdir. Bu 7.İynrcti de zın SÖIUlll."7. hrıtırıılanru göz ~] rifo ta- Dllldft ~p o gut ':_ib". amd o - u .. 1 m çın r 
~·· b ha • · J f ·· 1 b } . . !Onna &. ~yaca er-.ı m e yu:z. gr.-QWlyanm u yat ve memat gfınlerın- \•c ·tHer, mC''1·ıs ar, pro rsor er a.c;ta o - ze>lf;."rlJJ~t·r. . \_ ·tl · b ti d •deni b -Cı- - e--
d ili . . . Atat•• k". . k 1 ;; h ld .. k: k kt 1 l b. 1 . EDlRNEDF. ına nııoe e fU nııı e er e ma er ~ 

a nı ~~ızm ur ~n mırasmı . o- c ~ıc-u" ? l" yu se . me • ep <'r ta : e erı- . '• lunUT: l ,S kalaiyom, 1 fosfoT, O. 35 po4 Göztepe Ateşi 4•J yendi B U G V N 
~ınha; ıçın ;.~~ ~CJ vb fmdın- run Wzım vrıkfelcrı takip etmI~hr. ··ı·~d~:nc 11~- (~enoi ~tr) b ~.~a~~f:: tasyom. 0, 15 sodyom. 0.25 kükürt, Dün Alsancak madyomund. 1939 - 8 .00 Pro~m TC memleket •at ayan 
iud r an ., .. ...,. .. ege ma e u un u- KOR DJPr O~lATtK N U.IiN \ o ·ıı'i'u r Ü lınum 1 m ınr-; f ~ 0, 1 S llor, 0,004 demir. Ba ni:sbetleri 1940 ~lt fi.nal ma~ Göztepe ve Ateflpor 8.03 müzik (Pl.) 8.1 S Ajans uberleri 

ur. & t 9,20 d · k d" } 
/ ılx · ''1~~1 ;.,~t u yapl 

11~;!· ~~\~ımkmı pelı: kGçülc ve ehemmiyetsiz görmemeli, takıırilan arasuıda yapÜılu$ır. 8.30 müzik (Pl.) 6.50 - 9.00 eY kndın 
Am~ f' ~ .;Jır k 

1~1 ~m:ı ~~m~ mt -ıı:~C'.l\r ~ .. l:.. ' or <>- çünkü bu aayılann her birini. olgun bir Birinci devre 1-3 Gözt.epe lehine ne- konupna 12.30 pro~am TC tTW"mlekcı 
MlLLt ŞEFtN ZtYARErl tok l ~~1;{'1 b. ~~te 0

':.ey. ::ı.ı:r; rutan:l· ~r b~ıl ~~ ~1r?'- mll~ır- udamm aiırltğuu iO kilo fanederek. y&- tioeleıımi$tir. i1dncl devre Ateşliler py- _.tayan 12.~3 raüzik 12.~0. Ajana ba
Atatilrkilrı Et.n.oiratYa mü7.ıısindelt1 pro o • ~ ~ . ır.ı muz~l e gı nr ye. ~ tr "' esı. nıuıı ım- di Y~ def• büyütüT~iz. Lir insamn vü- rete gelmişler. ik1 ao1 ~ cb berleri 13.00 müzik AZ eseılcri 

-.UvHbt lı:abirlerl. Anbrada yapılan ler ve bır ~~.zun n~eslıida. füılunro1:1~ l~ ıh~ ha,.,.ır. bull'!'11°aşw:·· Mual- cudnndA LaYfice maden bulunı,ır dl'ınek- G&tepeliler de bu devrede bir gıOl ata. n.zo. l.f.60 müzik (Pi.) t&.00 pcoc-
~ m•rak•• tlıfkil etmiştir. Sa- lardır. Amerika ırefirı şahsen de dostu hın 13. ·Falın ·bir hitabe :lftlt ~tnıı,,,ırtir. tir. 7.atea vücÜdumu7dald ıınSdenlerin ıak maça 4 - 3 kmnmıılarchr. ram~ memleht saat .,..n llUU IDÜ.· 

Yunaniatandaki Bul .. 
ıarlar zulüm gö

rü 1orlarmıf! 

t--epeJ de bu kadar de(:iJdir. Onlardan zik ndyo caz orlce9tral f8 .40 mürilc 
Yunan - ita[ van harbı Eılıi lngiliz. Sa.vekili c.laha u o~tlcrde ha.~. m&denler de kemikle!' bir ma~fua demebir. ince 9U 19.IS ınüzi~ (Pi.) 19.~ mcm-

... vardrr. Fakat çocuk Tucudmıda, bilhaaa an- tekot saat ayan TO Ajans h&beden f9.45 
-r.AŞTARAFl;::iSAHİFEDE- B. Çember/a)ln öldü . MAdcnleT~ ~udum~• .ıördükleri ne.inin kam!n~a bul~ yu~an ~- mtiiik bcrabe! tarb '°°-~~ı~ 29.15 

:il uzJ da tardcdilm. . ış ~"dece aeaıçlonn tcılihiae gırerek yapı cudunda bu ihtiyat maden hazneea hemız n1dyo gauteıu 20. .. S müzik gıtma aolo-
~vz 1~. an80 . b rnkı 1' ve - BA~'TARAFI l btcl SABll'EDE - taşlan ıtı'hi ""1cudun ~ini ltunnaıJc de-~ etmemit oldufa Kibi, büyüy&- lan 21 .00 müxik dinleyici i.tekleri ı t .30 
\f!i::J... y AN ~ueı:ı~' GÖ~ır. rihln hlikmü hiç ~üphe etmiyo?'UZ ki eok ;;i1dir. Vücudun terlcibindl'!lri um mad- cek ~ madealere ihtiyacı' olgvm kot1utma 21 . .fS müzik rady• ork~trU1 

- BAŞTA&API 1 imi SABİl''WE -
~istan MJlhçu emelleri hak1mıda bir 

Roma 10 (A.A) İtal • tel>,. lellt~ olacaktır. TaHh· ood.a!l Avrupayı d"le!' kalori çıkar11rnk vücudun tnhif ha- adamın ibtiyacmdan dalla ziyadedir. ZZ.30 memleket saat ayan. Aiuıa hn-
ı--· T Ep" 00 Ü~ ~i h=t1 . harbın fecaatinden kurtanruya çal~an raretini muhnfazayn. vücudun ~ll"lllcaİ- Çünkü biiyümek için uZT1 maddelC'l'e. bıederi: boıwalaT: fiyatlan 21.4.S mü7.ik 

sek defalar teminat vermi.1Jr'- Dii,-er t.n
...rtan eğer Bulgltl" ga~ri de heı-kes
te .WiUn olan hakikati tahrif edecek 
~e kendilerini unutuvorlarsa bu
tı:a da teesQf etmek genkİir. 

ılgıd~ e d . .'r ,s ,_~_:' ~- ~- S · d a~ insan oTam bahsedecektir. · ne ltizmet ederlerken roArlenler de baya- Yit.aminlere ihtiyaç olduğu gibi miden- (Pi.) 21.25 - 23.30 yannki SKOIJYam v~ 
o u~-u. un sa &JU.a ~nınct' ar unya- • . h f . . d eod ... 1 d jJı • dar v· ·nı t fı.: 
ya. bugllıı dr.. şafa'ida hcrnhc.r "NapoÜve i'" ::;u a ~j ıçuı M;;. led e • ı~- erddd • ~ç ~-:' 1tami ı~teduzv •p&IUf. 
hava taarruzl3rı vapdrlifü hilcliı-ilmekte-- PlrrMAN DA ÖLD'O . \I'- ı:ı erhgolrur der. .. den,., e~!\_~odn '-~ima -"~'~d;, .... 7-~~l ~-nl ~ ---------------
dir. N e\'}'<>l'k 10 (A.A) - A~ ~r:kan ~ya- '!lltat'. un ar •• vuctı u.n !erıuoın eıırJ er, ~~ e. 'lfU'oG"!°' an .rro ama Talim ve terbiye 

1
. 1 - Yunaistaıt Avnıpada en ez akal
~Yet1eri olan memlekettir. Bunlu da 
1'-\lflan nilfvsunun yibde üçünü teFiJ 
~kt-Odi.e. 

iTALYAN KUMANDAl\1 Df:t.t:ŞTI nı hariciye kdml<ıyon•ı relı:i Pt'.man vt>- ~ulu madd.e~enn -~·c 1~ıçlen~ •. h~ çocugau bü)'Um~. buaelenn çoğal- he•etl reisll6! 
Diicr bir f talym teh1ii!iol' lire İta)." fat etmi~ir · · · ltalm:ıJarı ~çın l~~ tnz~ı • ~emm maauu h~~elc ıetmrlc:r. ti. • • t9A • • 

J'"DID ~eDel kurma~ as1. ~: Yuuu ~ . ---·- . . ederler, YUcudun ıterıwıclı:lu Clcplik '"' Annelinin kanundaki ya..-ra:. bv ma- Maarif Tekil.eti talım Te terbqe beyeti 
~jJht'Sindf"ki ord..Jar ... u~I1ğı.I SOVJEJLER ILUllJA . "lltalenitr. muvazen;s!ni ı:ıuhufoz:a _e~ ~ ~de. d-oKdaban 901ll'a büyüm~ 1mU1111dan 8. Kadri Yörük?ifunua mün-

L,~ - Bu küçük akalliyet te en i'itirermp 
-nıay~ mazhar olmakta •e müta:ırrna 
~ m~rek mtıcadefcde ek: riTetl~ 

na t:\yin cclibn~r 1 • A • 1cr. hazım uaarelerının &ıt "·ey;ı ;alkalen atıyn c;oculttaa dal.a mat111 •,.JalMlir; W bulunan n nk.lletJe idare etmekte 
• - • olmaaım da onlar ~min rcter. Sinirleri çünkü kendine 1üı:uml11 olma mid~ olduiıa, Talim;. Terbiye heyeti reDliiine.. 

YUNAN ATLE"l'LE':'I.t·:'l~ - CAŞTARAF.'11 in~ı SAHt.FEDE- tr.nl>ih eden. Rdoleleri takııiltis dtİn'!n de annesiAia. kanından. tmıYlanndan çeker tayini yijkeek tasdike il:.tiraa etMiftir. 
BEYANNAMESİ ., ' ' ld" 1 5 etl B. li-· JÇ • :ı ":t"l'\'" mSd~nlr:rdir. alır, onun için lobusa bir kadının rica- --•--
Alina 10 (A.A) _ Yun<1n t!dl •. :ri nn- ~y İ· .0~Y •. er h .g! ~114;'° e~ Tl'hint. ba maden ihtr)acı i:ıind~. ok- du madenler bakımuıdan tükenmiı b.- İÇ ticaret len 

rnına dünya atletlerine hitaben ncsı-edi- u eel ıstf eı:_ı .ve MC1.fC • ~~. Jl~k~ ;ij~ i1JI "ndfcd Japt v ınd n daha ziyade lır. ~al)baki doğduktan ıoma bÜ)'Üyeeek mHaoavtrH.i!ııi 
~~~ryüriimektedir. · 

3 - Yunanist.-ında Bulgnr yoktur. 
Dulgnrlı tan aI...-ull.iyetlcrdcn haMedecek 
~ son memleket olmak lhundır. Çün
~ Butgarutanda herkesin bildiği üzere 

len hararetli bir beyannamede it.alvan mo mo şansı temas te$t51 l e ı ı • ~1Y~.t ı o u •unda~: ol~ ~dam ~er ç~ua: üzumfu ml~-:rıleri ·~ annetıi- ....- • ~ . 
taarruzunun mahiyeti tebarüz ettıril- memfe}cr.t al'a.amd dostane müsıa- ~'.ınku cıd~ında •• vucudunnn ıl!l;meın~.e nın, babuınm kendiaine vereeeeı.ycmclı:- .. -r:~!e: v~kaletı ıç tıcarct" u~~.~mU.. 
mi"tir Beynname diyor lci- Size rnecle- h ti . • . · • d 1uı.umlu mndenlcn bulamıvacn'°nı du- lerde bulacaltbr. Onlarm da. bu ı~ akıl- durluğü olçuler ve ayar mudurlugunde 

milyon Türk ynşamaktatlır. Şarkt 
~elidc crlddcn mevcut olan ve fakat 
L~pin sb1ı:ülilp atılan Yunanlılardan 
vttnselmiyoruz. 

--... . . .. ce e ~t" çe'fr.evesı 1cerı11n e ya- •. k . 1 . d <l • • 1 ,_ b 1 f " • ı·-· s 
niyeti ve hlirriyet.i veren hu toprağı ha- l k I f•k· • • . "d wnere . ncsıç enn nrasm a aıma az arı eTerae.. açı.. u unan en mU§avır ıgıne ümer-
t t B ""tü ·ı ..J l ·ı . 1 Cl mn la o an ı .... teatunm l l\me rok mikdarda bu madr.rılerden ihtiyat Çocuklann ycmi§leri sevmeleri yalm:z bank Sivaı .. imento fabrikası müdürü 
ır nymı7- u n cı ıanıı:l ll r msnn.arın • k d • 1 • '- •• -s-·· 
vicd~nlan bu görUlıncdik tecnvüi~ kar- cttırm~ ve erın e'tırmeK uzcre olar11k saklar. Mr.!!eld. en çok lüzumlu keyif için değil, yemişlerde bula.caklan bulunan makine miihendioııi Hilmi Celil 
sı is~,-rm etmelidir. Vttlonılll BeT"Hne f'!':decekth·. olan fosfor ve knlaiyom madenleri için . madenler içindir. G. A. Günalp tayin edilmi~tir. 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
BİOGENİNE; ea birinci kan, konet. i~tiha yaralan \c tesi.rinj derhal ıösteren btılunm~z bir deudl1'-
Grip, Dede. eafioenzn, satma cibi bnstillıklara tutulmamak için sağlJiuım BfOGENİNE kall ve derman haplariyle 

~yuuz.. 
• BlOGENlNE; daima kanı ~le)ip kuvntlcndirir, habi1liği giderir, hariçten gclrcck her tiirlü mikroplan öldii
~r. Tath bir işti.ha temin edet>. Sinir ve adaleleri sağlamlaştım, zekay1 yükseltir •. lM :"C\'Şeklii:i H~ ademi iktida· 
t1D e.o birinci devasula .. 

BfOCENfNE; lruDananfar kat'iyyeo kardan, kıştan, soğuku111 \ 'C lın\•aJann değişmesimleıı nıüttt5sir olmazlar . .• 
tilokü vücadu ber z:u11an genç ve dinç bulundurur ve bu :.a)'cdc ruiithiş akihctlcrle neticelenen GRtr, nezle, eno
en:ıa, sdma ~hi bıistalı! !ardan korur Hu bastahklnrdan korunma!: ic.in bliyüklcr ~:ıbah, iiğle, a~am. hiJ'er. sekiz 
Yaşından listliA coeuk1ar valnız snbah, akşam birer BfOGf!NiNI~ olm:ılıclır. Rasta olunlnrın kurtul.masa i~in de bu bir 
mi.kdnr arthnlmalıd.ır. HER ECZANEDE BUl~UNUR.. . 

1 

..... ·= -- =' -

Doyçe Oryent 
il H E f') N E R il A N K 

1ZM1 R 

bank . 
şu il 11, s 1 

Merkesı : ffMUJN 

Alınanyada 175 şubesi mevcuttur .. 
Sermaye ve ibtipt akçesi 

17 ı,soo,ooo Ra~hsmarıı 
Türkiyede şubeleri: 1~1AN8UL n lZl\llJC 

Ml5ll'da lfUbelcri : K.AHIK~ V~ ISKENU~KI \ t; 
Uu tfirlü baoka murunolfıtnu i!a ve luıbul eder. 

TAYYARE SİNEMASINDA 
TEL : 3!UG 

Bu harta Mr k<:s TAYYARE Sinemasına ıtitti. Her yerde her kes TA YYA
re ıinemasmdald filimden takdirle bahsetti. Neden! ..• Ç 'O N K () : 
faf'fı fada sanatlıtirı FATMA atJşrVNVN 

HAYATI llAKİKİYEDEN AUNMI~ BİR AŞK VE AiJ .. E FA<!iASINl 
GÖSTEREN: TÖRKÇE SÖZLC', ŞRKJU ARAPÇA ŞARKILI 

SAADET YUVASI 

T. İş Bankas~ 
Kli~i.ik tasarur hesapları 

lWJ 

iKTSU.MiYE Pi.ANI 
JtEŞIDELER: 

4 Şuhat. 2 l\luyıs, 1 A'u~tos. 3 İkinci· 
te.c;rin tarihlerinde yn.plill'. 
•••••••• • •••••••• 

1941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 1:1.ralık 2000 Lira 
3 • l 000 • 3000 • 
2 • 7~0 • 1500 • 
' • 500 • zooo • 
8 • %50 u 2000 • 

3S • 100 • :lSOO • 
80 • GO • ((100 • 

:309 • 20 • 6000 • ............ , ......•..........•....•...••• 
1'ürkiyc• Is banknsına para yatırmakla 

yalnız ıı .. ra biriktinni~ ve fail: almı' ol· 
maz, nynı wmnııda lnlilnizi de dcnenıİ:j 
olur wltnllZ. 

Birinci sınıf miitchn. ıs Doktor 

Demir Ali KAMÇIOGL1J 
Cilt ve TcnnsiU hnstıılıkh,rı ve 

EU:KTRIK TtmA vıu.:ıd 
Birinci Hc.vlcr Soknlı No. 55 .. lzmiı 

Elhamra Sincnııw ark:ı!!ında .. abahtor 
rık5:ıma lmdıu ha3lal:ırını k:ıl .ı l eder 

Ol ,.:RATOR l>OK1'0R 
Emsaline ender tesadüf edilen bir şaheserdi. Bu ~zcl filıuc İngilizce H0-

1.tvuT REVO filmi ilave edilerek bir kaç gün daha gösterilm sine rle..-nm Al!MET CEMiL ORAL 
edilecektir -

llATi ELER : SAADET YUVASI : 3 _ G.30 _ 10_ Fl--.ınm llru,ırın<'si OperatörO 
HOı.JvuT REV'O : 5 _ 8.30_ Her l[(ln öileye kttdar Frao.m hastane 

Cumartesi ~ii 1.30 ela tLA VE SEANSL sinde. ölledH sonra Rirind Bevlet so 
~"111111~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··' b~dLN~4LT~FON:UW ... Tl«UON : 3''11 

ASABiYE MOTAHASSISJ 

DF. CARir ru llER 
Her giin saat üçten sonra Ş:>mJı 

« Oçüncll Beyler ıt soknk No. 19 da 
buta kabul eder. 

TELEFON : 3559. 
............................................ . . . . 
: OLIVIER V~ ! 
E $VRE!CASI LTD. : . . 
.. YAPUR ACENTASI • 

A'I ATÜHI< CAI >D!o:Sl Rces hıııası 
TF.L.m· ON: 2H;i 

Londra ve Llverıxtl hotlttrt içil> 
piyas11run ilılivLıcınn öre vıtpıırl• 
n•n11 <tPff"r v11oarakh•rdır . ...•............................ , ......... . 

UUK'IOK Ol'l'.:ttATOK 

SAMI KULA.KÇJ 
Kulak. burun. Uoi!ıız ha!ıta!Jktan 

Mllt<:>hassısı 
Mu:ıvcnr.hnnesi : Birinci ~vlcr 

N,,, 41 Tl·;J.Jt;FON : 2310 
l!;\•i : Giizteµc f!'llJJlvav (• d. No. 884 

l'f·:u:ro~ : 3668 

" llOKTOlt 

CEl,AL YA. KIN 
tÇ HAST AUKLARI 

l:r.rnir memleket hnslnne.tj dahilJ has
la! ıklar scrirlyat şefi. 

P:ıuırdan maada her ~Uıı hastalarını 
kabul ve tedavi eder. 

TELEFON: Evi: 2545 
M unyen<>hane: 3956 
MUAYENEHANE ndrcc:i: ikinci Bey· 

ler oknk numarn 25 
Wz:et#.:O'J!7'..Z.U.ı'7.:.J~-~--~ 

MOJDE~ 

Tayyare 
Sinemasında 

GELECEK PROGRAM 
Ç.•nohkale geçilmezK 
~, .... ~./ ~. # //.,rr.Jl'?L7.7.7r/Z"L7!:Jll"'~ 

Dr. w~yman Çoruh 
(.;ot'uk hn tıılıkları nıülchftSSt ı 

TEl.l<:l'ON: 2310 
Muftvenc hııııc~i 12 Uirind be\ier So. 
E\•İ : Göztcııe K rnkot karsıs• 834/ 1 
Londrruuıı C1'he HospHlll tor Skk 

"bildrl'n • hn ınne ind ikıonU tahsil et· 
mlitir. · 

1 9«:441 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müateciri 45 aeneiik otelcilik mütdtuaw bay Omeı 

Lütfü Beugü'dir. 
Briatot oteli elli odalı her odada soğuk ve ııcak akar auları, banyolan 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduiu ıibi 
ıanıörü ve hususi lol<Mtan vardır~ 

Bütün asri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
e lıtanbul cihetine de nezareti fevkalideye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etmi
ecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türki1e otelcilik mütebuam 

bay Ömer lütfü Bengünün idaretindedir. Bir defa %İyaret hakikati 
meydana koyar. Bunan için bütün Egeliler. kendinin tahtı iıticannc:la 

.. tnnan '>lf'llttde bu1aıurlar. 

Bronsitlere · KATRAN Hllll EKREM 

T. C. Zirat Bankaası 
KuruJaq tClf'ilri : J888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası.. 
Scbe ve ajan adedi ~ 262 

Zil'M ve lit'arl bet nevi Banka muameleJerl 

:'ARA BllllKTIRENLERE 28.800 LiRA 
tKRAMltE VERECEK 

Zirauı banknsmdn kumbaralı ve lhbnrsız tasarruf hesaplann<la eo u (50) 
linm bulunanlara senede & defa çekUecck kur'a Ue qağıdaJd pllııa gön lk
ram11•c dnsıtılacaJttır : 

4 Acfet 1.000 Uralık 4.000 Ura 
• 500 • 2.000 • 

4 • 2~0 • 1.000 • 
o • 100 • "4.000 • 

ıno • 50 • i.080 • 
ızn • J 40 • 48DO • 
lfıO • 20 • S.200 • 
UlKl~AT : H ~nplanndctld para!ar blc sene lÇlnde ~O liradan qağı dflfmJ

venlere ikramiye çıktığı lakdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektlr. 
t<ur'nlar senede 4 defa. 1 f:)'IQI. J Hiriad kinun. l Mart ve 1 Bairaa carlt

ı .. rinde (eld!~ktir. 



YENi ASJR ıı Sontesrin Pazarıesi ... : 

Bir görüş BOMBA YAGMURU Almanya zafer fır

aatlarını kaçırdı 
HAVA HÜCUMLAHI 

lneiltere nasıl ,,Münib'' in bom- -· lngiltereye Al-

bir zafer dü- bardımanı tam Sonşansı~:'kay- man taarruzu l•tanbul ve Edir!.=de ıiddetli zelzele 

şüne~~ıir? 90 dakika sürdü betme~_uzere hafit geçti Sarsıntı 40 saniye sürdü, 
::f!:: .;:::~:.'!'!~ ::: şe11ır adeta teıı bir BERLINDEKI ESKi INGILIZ Yeniden Uf AJman k 
kim.biİ'İngilterekalclık· 't!~!.~~f~~f ~W::!' ...... ti t~f,~~lo8ı~!~ı~~~!il~~.!~~ ... ~~?~~~~~~'.ı.ııı hasar ve zayiat Yo 

ça Almanya daima istihbarat ıervisi: Münihe yapılan hava ~ .. ~e~lın büyük ~.lçısı Hc~d~rson ıöyle- emniyet nezaretlerinin tebliği: Dün gece x•x:------
tehlikededir hücumu hakkında aşağıdaki tafailatı ve- dıgı hır nutukta ·~~.le de~ti!: diiıman tayyareleri Gal eyaletinin muh- Sinopta, ineboluda, Adap· azarında da 
-·- eyor: - 1939 ~ylwunde h~bm ~evamı telif Jwımlan ilzerinde uçmuşlardır. Hiç 

Yazan: M. ŞEVKİ YAZMAN Bombardunan tayyarelerimizin Müni- hakkında fikrim ~nılduıu v~ eler bir hedefe ciddi taarruz olmamıttır. zelzeleler Oldu 
Askeri muhnrrirliğin Ajans hülasacı- he bücmnu 90 dakika ıünnil§tür. Bu bü- Almanya 1940 Haziranmda h'?'bı kazan: Bombaların atıldığı mıntakalarda zayiat Edirne ı O (yeni ~) _ Geceleyin lemlştlr: 

lığına inkılnb etmek üzere bulunduğ\ı fu cımllar bir noktaya tevcih ettiğim.iz ta- DUf olmaua 1940 '°~ Tqrmde h-Tı az ve hasar hafiftir. &aat 24 iİ bir az geçe kırk saniye ıUren Zelzelenin merkeı.l l.!tanbuldan 400 
ı.a.manda h~nden, muhariplerden hangi- nrruzlnnn en şiddetlisi olmuştur.Ba")·ba-~ tuausun~ '°!1 .ıan;ı~ Oc; düşman tayyaresi düşürülmüştür. bir zelzele olmll§tur. Halk sarsıntının §id- kilometre uzaktadır. Bu mesafeye ra~ 
ainin ne wzaman ve nerede ~iğerini ta"!_~- ~nm geniş d~ollannm ~ezı bir a Y :;nıı 0 caimı &oy e1111Jtim. ~N RF.sMI TEBUC1NE GöRE dt:tinden korlonuş, bir çoklan 80kak1ara men zelzelenin şehrlınlzde çok kuvvetli 
men maglOp ederek ıulha ıcbar edecegı- alev parçası halme ifrağ edÜJni§tİI'. yrud • Berlın, 1 O (A.A) - Alman resmi fırlıımııı ve heyecan epeyce sürmüştür. larak hissedilmesi merkez Usslincle bil-
D! bildirmemi beklemezsiniz. A~cak ~ar- Biribir! ardınca gelen tayyare filola?- ~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-··---··· tebliği Alman tayyarelerinin lngiltere Hasar ve zayiat yoktur. ;uıc tahribat yaptığına işaret etmekte.. 
bin cereyan tarzına bakarak hıç degılse mız tevzı garlarını yakmışlardır. T amır- y 

1 
J 1 üzerine vuku bulan taarruzlanndan hah- 1STANBULDA.Kl ZET.ZEI.E dlr B merkezin Romanyada olmnsı 

~ı.ın i~in iki tarafın ne ~üş~neb21dikl~~i- haneler~yle 6 ~ilometreli.~ ~eaafeyi ~a~- 0080 • ta yan 1 tctmekte ve tngiliz tayyarelerinin Al- lstanbul 10 (Hu.sus!) _ Gi?celeyin ku~e~c muhtemeldir. 
aı tcsbıt etmek de gayn mumkun d~ıl- lıyan hır teV%J garına buyuk. çapta mfi- J111nyaya taaıTUZda bulunmadıklar.au ~ vuku bula 1z l 40 anl-
cfü. Ve bundan pekiJa bazı neticeler js- tak ve yangın bombaları atılmı§tır. h b • )ildfmıektedir. d e tınl§tJr ~~ e ~ ~ * 
iihraç olunabilir. Ben de fÖyle bir dene~ -·- mu are esı ~Jlı'WW lyerindev~~ kudan. -~ !L ku' A_L 10 (AA) R d d d" e e .wu.&. uy uyana1.-_ :&Or 1-Uı&ata, . - omanya a 

me~~~=;
1

devl:tı~ı;;~in Avrupa karasın Yunan - ltalgan harbi ve· Tu•erkı·ye Blöf gapa111m derken geçirmiş, hatt! bir çok atiınseleı: sokak- bUyük tahribat yapan zelz.else· mem1eke-
d h''k' · tJ • k d ·· .. f. 1ara çıkmışlardır. Zelzele §ehrllnizde ha- timlzde de duyulmu§tur. ınopta saat 
• a IH ımil ıye ~n ne vl! ards·oı z gd~~~rmkeı sar yapmamıştır. 2.44 geçe 20 aaniye. Edimede 40 sanl• 
ast', n"" terenın mag up e ı mc ıgı, o M h it ) it 1 y • RASATHANE MODURU 1 b l d d'" tt h f'f 
lba"yhkokil?kY e?ilelmgi)iyeceği ckdebo kadar akçık a SUr 8 • Bir Yanan a ya UD8DJS• NON BEYANATI - :İztı:ie: :ı:ıu=:. Ad:p~a~;das:~: 

JJ' 8 altJr, n tere t a§ına Ve a- 11azetesının ne~..;".... Kandilli than • üdUrtl f 3 40 b' L!-- d•J • t' 
d • ib rl ı Al ı 1 ) k :ır .,..,-........ • • d rasa esı m pro c- . ta ır yeı sanııntısı lll3:Se ı mış ır. 

n or usu 1~ a Ye man:>:'.a ve ta ya- yan ar Ur• Atina 10 (A.A) - Elefteron tan IŞID e st> F tın elze1e hakkında -·-1arı aö - M ddt h ar oktur. ıun derece8ıne çıkamıyacagı muhakkak r a z 9u.AU Y a aa Y 
iken dahi harbe devam ediyor. Alman- Vima gazetesi ltalyaya·kar§I mü- ··-·-·-·-·-·- mı ·-·-·-·- -·-·- -·-····-·-·-·-·-····-

0 

· -·-·- · -·· 

l.ann bütün gayretlerine rağmen y t lamadılar cadelesinde bütün dünyanın Yu- aldandı Yenı· Iran ve Fransız 
yamalak bir sulha aslô. ynna§madı _ _ • • nanistanın yanında olduğunu, • • • 

faz~c~~;o:.i D~~:: ~:;~~!:~ ~~'.;}: ::;; ~u 
1 

YUNANLILAR YENiDEN BiR ;~:~: !ı'!:~~y~:a;k~~~!~~:: ıTALYAN SEFiRi OLTIMATC ] ·ı . ''A k d 
.ı de sorulabilir: MademM ıngnıen ÇOK ESiR ALDILAR MU NASIL VERMiŞ? e ÇI eri 0 ara a bra ordusu itibariyle daima Almanyı:ı ferahlık verdiğini, An karanın Yu- • ', 
ve ltalya mecmuunun dununda kalacak- Atina, 10 (A.A) - Atina aalihiyet- nan ordusunun Yunan istiklali ka- Atlna 10 (A.A) - Roma haberlerine 
tır. Ve mademki Avrupa karnınnda mih- tar mahfilleri askeri vaziyetten mem- dar Türk istiklalini de müdafaa göre İtalyada Yunanıstanm harp kararı 
vcrcilerin teeuüs etmiı bulunan hakimi- nundurlar. Pindoa bölgesinde ltalyanlar ettiğine kani bulunduğunu, asil beklenmiyordu. ltalya Yunanfstanın bo
yetini mutlaka kara ordueiyle sona er- dün Yunaftlılar tarafından muhasara Türkiyenin Yunan davasını be- yun eğeceğini zannediyordu. İtalyan ma
dinnelc icap edecektir. O halde bu Av- edilen kuvvetlerini kurtarmak için hare- y h b nevrası bu yanılş hesaba dayanmakta 
rupada İngilizler nuıl bir zafer düıüne- kete reçmiflerdir. Yanan aabra toplan nimsediğini, unan ru unun u- idi. HattA Roma Yunanistana karşı ha-
bilir? diifmanm Y&naf1118 nizamında yürüyii- nu unutmıyacağını yazıyor. rekltının kısa bir zamanda kat't neticeye 

Bu ıuale vecap vermek. bugtlnkü har- ıüne müsaade etmİf, ıonra ıiddetli hir Proia gazetesi diyor ki: Eğer Bis- varacağını ümit ettiğinden ' teşrlnisa-
bin alacağı tek.il ve yannki ıulh hakkın- aletle dütmanı ağır za)'İ(lta duçar et- mark yaşannş olsaydı küçük oğ- nlde zafer §enlik1erf yapmağa hazırlan
da da bir görüş tanını ifa.de edeceğinden mittir. ttalyanlardan bir çok esir alın- luna söylediği gibi İtalyanlara da mıştı. 
kıymetli olur. IDlfbr. Düıürülen 15 İtalyan tayyaresine Yunanlılann birleşince ne yaman Berlinde hazırlanan §enlikler gibi bu 

kartı Yunan zayiatı 8 tayyaredir. Pind08 da gayri muayyen bir tarUıe talik edil-

Ank.an. 10 (A.A) - Yeni İran btiyUk elçisile bayaru ve yeni Fransız büyUk 
elçisi Jül Hanri bu 1abah Ankaraya gelmlşlerolr. 

Ankara 10 (A.A) - lngilterenin Ankara mUsteprı Morgan elçilik Pl\YeBine 
tıerf.l edilmiştir. Morgan mUste~rlık vaı.lfes!ne devam edecektir. 

Yükaelr ziraat enatitii.aü son aınıf talebeai 
tetkik aeyahatlerinden d6ndüler 

Ankara 10 (Hususi) - Ttlrltiye teker fabrikaları mUdilriyetinln dAveti fue
rine Esklfeblr ,eker fabrikasını ziyarete giden yiiksek ziraat enstitlisU 8011 smd 
talebesi Ankaraya d&mıilşlerdir. Talebelerimiz Esk~ehirde tohum islAh istas
yonunda da tctldkler yapmışlardır. * muharebesinde 14 İtalyan tayyaresi dü- ?.~.~~!~!~~!~~!~!1':~~;~er:!~ _"\' ml§tir. 

Kanatimiz.ce lngilizlcr her şeyden ev- şürülmil§tür. Yunanlılar bir tayyare kay- At.ina 10 (A.A) - Başvekil general Ankarada fakı·r ~ ~re 
nl bozulan Avrupa nizamı yüz.ünden betmiflerdir. / el Meta"ksas dUn Katimerini gazetesi direk- .. ~ 
11efil ve bedbaht hale gelen milletlerin -1:ı Yugos av ya a yiye- törüne 1ta1ynn lfüimatomunun nasıl ken. Ankara 10 (Hususi) - Yardım severler 

yardım 
nıycti 300 fakir aileye :bulgur, fa· 

·~ milyonla~n D?-ihver zulmüne ~.aroı Loval Maresal Gô- celı darlığı cllihıe verilmiş olduğunu bir mUlllit ırulye, yağ, ltömUr, aabun tevzi etmiştir. 
goatereceklen paaıf mukavemete gu:ve- • esnasındn anlatmıştır. Metak.<ıas diyor ---------·-----~-----------

~E!~li~~~:~~:~~fö~~ it~<~~1:x;;~~ dön- =~~~~~i~;;;~; ~~;~'.~~~=~E:li1E "'M~kt;~;;-·-.... -·-r-oE-iiiLE~.~f HiiP~ 
de müstevlilerin kesafetini azaltacak, di- mUştür. Lava] Pariste'ki ikameti esnasın- mek için yiyecek stokları bulundurmağa ruın. Verilirken 1 Yenı· bı·r·Aıman 
ier taraf tan istilaya uğramı~ millet1erin da Mareşal Görlngle görilşmüştür. MU- mecburdurlar. Elliden fazla ic:çı· kulla- Fransa el,.isinln "Ok mUhlın bir •ey· 

l .k b k 1 d h b 1 '""' ır 11 s rJ81US1, karıı koyma hissini kamçılıyacaktır. Şu a atta ilyil e Çi e nzır u unmuş- :nan her fabrikn aınclelerinin yiyeceğini söyliyeceğini ~Unerek buyurunuz de-
muhakkaktır ki her memlekette çıkan tur. stok ebneğe mecburdur. elim. Hlz.rnetçile.r yatmış olduklarından OLOTOF 
küçük veya büyük mahdut• hainlere kın- 1:r -.f:r--- kapı çalınınca l>ızzat kendim inip kapıyı 
plık hiç bir memleketin halkı kendisini R d k it l ıJ açtım. Karşımda Fransa elçisi yerine • • • 
aarete. adalete dü~Uren müstevliye kar- omanya a ço a yaya yap an ltalyanelçisini görllncehayretderecesin' Berıı·ne hareket 
fi kinden baıka bir fCY besleyemez. Hiç anlarsınız.> 

korsan· ~emisi 
hücumlara 

başladı bir medcnt millet bu müstevliye gönül ~.· ddetli zel• hava hu••c••n • Katimerinln direktörü kat't kararını ettı• 
rizaaiyle hizmet edemez. Harp genişle- y 9C & böyle sUratle nas1l vermiş olduğunu Me-
)'İp istila sahası arttıkça hem müstevlinin J Jd 1 taksastan sormuştur. · - • • s.. 
maddi ve manevt k~vveti .d~ğılı~ yıp~a- ze e o u arı arttı . Metnksas şu cevabı verm~lir: Moskova 10 (A.A) - Moskova halk Jnglllzlel' AtlantlHte ,,. 
nacak, hem onu bogmalc 11tıyenın mık- . . i . . . c- İtalyan notasm1 dikkatle okudum komiserler heyeti reisi ve hariciye ko- gemiyi Gl'antağa 
darı daima artacaktır. . :- ~AŞT~RAFI 1 .m~ SAH FEDE - - BAŞTARAFI 1 ıncı SA~~E - ve bunu yaparken de Yunanlılar için ya mlseri B. Molotof bugün saat 18,50 de il f dd 

öyle bir an gelebilir ki bir kıvılcım kı bır felak~t halını almı~tır. Avlonya. tayyare meydanına iki taar- hür yahutta esir yaşamanın mevzuu ba- Moskovadan hususi trenle Berline ha- CIJ G ar 
bütün Avrupayı müstevli aleyhinde ha- .. Bir .. çok bınaların çatılan sokaklara ~z !apılmış ve ora~~ d~ı~n tayyarclen; his ~lduğunu etrafı ile dilstinmeğe vakit reket etmiştir. Londra 10 .(A.A) - Amerikan ıue-
rekete geürmeğe kMi gelebilir. Bence du§mU§, camla~ kınlmış, duvarlar ~~la- bby~k zayiat vcrdırılmıştı~. !~andaki buldum. Hiç bir ıtereddUde mahal yok- ınaııı·z ı·a·uuareıerı telerl ticaret gemi kafilelerine Almanla-
!ngilizlı-rin bekledikleri bu andır. o ana mış, sokaklar bır harabeye henzemıştır. gemılcrc do m?vaffn1?yctlı huctDn~ tu.> nn muvaffakıyetli hUcumlar yaptıldan 

lıru b inin per ·anesınc J..... hakkındaki Jddlalannı me"-zuubahs et• 
kadar da !ngiltere kendi kudretini daha Şehrin merkezinde alt kab ti- yapı. ş ve. ır gem . ,; u ORIENT DENIZALTI OSSÜNU. me~edır' Jer. Yeni bir Abnan korsan ge-7.lyade yükseltecektir (Zira tnailiz.lerin • J k ti b' tam ısabetle bomba atılmış, bır çok bom- aL 

ak b. b k · ed b . " b ri yatro ve aınema.. o an on a ı ır ha da diğer gemilerin hemen yakınma E d •• E A • • misinin Atlantikte müteaddit teeavUzler-
anc ır uçu sen en erı mec u b' k l E k l d r UD m IrJDID l d b 1 d b ld ril askerlik hizmeti tatbik ettiklerlnt unut- ına yı ı mıftır. n azı atın a düşmüştür. Limanda yangın çıkmıştır. Ş OOETLE BOMBALAOILAR ~ e~İi1T~~ı Wı.ıi~ -=-ı ua-
mıyalım). tngiltere hava hAkimiyetini bir çok ölü ve yaralı vardır. Kari- İki di~an tayyar~i ~üşiiriilmUş~. M d • 11 _, ._,_ •-y-·· ~,. 
ele g,.,.irirse bUtUn Avrupada müstevli- ton sarayı yıkılmıctır. 500 kiti öl- Bre.odızı ve Taranto. Uzermde yapılan ~ır ısır a zıya• Londra 10 (A.A) - tnıWz hava ne- mak l<in mUeair tedbirler ahndıiuu, la. 

-
11 7 k if d b İtal a ...... a ır ureti tebliil: kat Atıanti:r.:- vilsatl nazan dikkate -. ler al..uhlne bir rökilntU yaratmak gay- ·· t•• y · l b • • eş U(uşun 8 ır yan v ... .,.ı g ı.....a gu.a 

. ..-"k 1:.. muf ur. enı yapı an ancıye ne- hasara u(ratıbnıştır. eti • DUıı gece bombardıman tayyare~ mna bu işin uzaması tabii oldujunu y .. 
Ti mum .ün sayı amaz. zareti binasının duvan yarılmıt- Bütün bu hareketler esnasında yalnız r en mlz ve aahil muhafv.a tepll&tına men- D)'or. Diler puteler 1nı kona .-.. 

* tır. Yüzlerce bina .. Y.~~ılD?t•~r. iki İngiliz tayyaresi üssüne dönınemişür. EM(R ASKERt MOOAfAA TER· 8\JP tayyareler donanmaya mensup tay- lhün Graf Foa Spe tipinde :bir eep U.. 
B 

. . f . k 14 katlı telefon mudunyetı bınaııı çok yarelerln 1§tirakile dUpnan !§gali altın- 'YUÖrtl, mft yoksa Şarnhont ~ 
a.ıh~;n~ın ·~ tara ı. Bır de tatbl i hasar .~ö~m.~iştür .. Taşrada ma~di hasar TORİNO VE MiLANOYA Ti BATINI GEZiP GOROO da bulunan Orient denizaltı Uaailnil bom- alır bir arbh mı oJduinnn aonnakta-

H l i( k tl 
1 

N D . çok buyüktur. Pu1en, F ok,aruı yanyan- YAPILAN HÜCUM bardıroan etmlflerdir. Bomba atılaiı dırlar. 
: en H 1Ta~ u;l eih ':;eç, açnı- ya harab olmuıtur. Zayiat hakkında tam Londra 10 (A.A) - Hava nezaretinin Kahab~~-~O (A.A) - ErdUn Emlri Ab- mıntaltada kuvvetli infUAkler vukua --·---

mar a, o an a, ç • ama, e- malGmat yoktur. Bükrqte büyük heye- istihbarat servisi İngiliz tayyarelerinin dull ~ırdakı lkametbıin büytık laa- aeldlll ıCSrUlmüş«U. Yu~oslavyada 
koslovakya, Polonya ve Romanyaya da- d k t ••fr l -L-L L• -ı-alt İtal . ..:ı-~ • ...:1aL •--'•tı __ ,_ . mını lrfıaırdaki müdafaa tertibatını il- Buloln w Kala doklarına 4la btlcum j lm t y dah l dağ l can var ır aı er mu eze er ,. ıa.u•n ot- .... _... yaua.ıu ıwwı 11D1LU1 m~ezıne • 
ı ~.;r-. arın So a n~ ere hı a: nalann enkazını temizlemeğe çalıpnak- evvelki gece yaptıklan hücumlar hak- yarete buretmJ,t.tr. edllmJftlr, ITALYA ALEYHl•DE •OMA 

fını 1 mıyoruz. vyet. usyayı esa tadırlar. Yabancı memleketlerle telefon kında şu tafsilitı vermektedir: Emir bugün de Yenizeland kuvveti• tnıflterey• yaptığı hUcumlar için det- n n • 
katara\ 0 ~epıı:y: d~ "!:r ~ 1f::1~ münakalatı inkitaa uğramı§tır. Şimall İtalyada Cumayı Cumartesiye rlnln iştirak ettikleri manevralarda ha- manın kullandığı tayyare meydanları da YIŞ YAPILMAMIŞ 
ayırmış Jr. u n ar a15m ısın ç . YUGOSLA VY ADA bağlıyan gecede tayyareler eidip gelir- r.ır bulunm\J§tm'. . b8fka hava kuvveotlerl tarafından bom-
yerde klfi kuvvet temin ederniyeceğı B Un 1 O (A A) D N B AJ k 2ıı:"" kil lik b. saf k t t ---• ~ bardıman edn-ı...ı •• Bunların blrlsinde Belpat, 1 O (A.A) - Bazı ecr.ebi ga• ~- ask ~ b" ··ıcarif-.l· ş· d" b er , . - . . . anıt- en '1VV ometre ır me e a e - uu~ ...... 
...:>C en ?," .~u ~ı:'. ım ı u bildiriyorı Romanyada büytik bir fel&- mi.$lerdir. Ak$&Dl il.stil İngilteredeki tla- s ti d atılan bombalar yerde bulunan tayya- zeteler Belarratda halya aleyhine nüma-
dağınıklık yuzunden 1ngilitler; Fran;sa ket halini alan zelzele Yuıoslavyada da !erinden hareket etmişler ve Fransız 0vye er e relerin orta.mıa düşmUş ve bu tayyare- yifler olduiunu yazmıılardır. Bu haber• 
veya Hollanda sahillerinden nereye ıs- ititilmittir. Zelzelenin merkezi Karp.t- Alplannı mehtaptan istifade ile ~ lerden altw sUratle yanmıştır. Bu ııu. mabatlarla çıkarılml§tır. Ne Belgratc:Ja. "' 
terlerse ordu çıknrab!llrler: Yann bu 1§ !ardadır. Sademenin ıiddetinden BUkret ler ve gece saat 22 den az ewel İtalya yem• bı• • askerAJ Jdta ifth'ak eden tayyareler:lmlzin hepe! menfaatlerle çıkanlmıttır. Ne Belırat~ 
daha kolay olur. Bugiln istilAya uğraml§ raaathaneainin &Jetleri k.mlmı~tlr. topraklarına varmı§lardır. ıa a.lerlne clömntlftUr. ne de Yuaoe)avyanın hiç bir . yerinde 
mernl~.ketl~r, harpten yılmış bulunduk- BULGARIST ANDA 22,lO da Toriao ~ cenup mmta- ak Londra 10 (A.A} _ İngiliz hava ye ltaban aleyhdan nüma)'ifleı olmarnJt-
ları içın bır hareket yapamazlar. Fakat kumdaki Fbıt motör fabrikumm Mlyük mmt 8 dahm emniyet nezaretlerinin teblfli: bt. , 
ynrın canlarındnn ve ya§amaktan bezml~ Sofya, 10 (A.A) - 3.45 de b-. besi IM>mba dUnan edilm14tir Bomba· Bu aabah düşman hava faaliyeti Kent -·--
bulunurlarsa bu ihraç kıta~a~ın yanın- rada tiddetli bir zelzele olmuftur. :.ın patla~ btitün fabrika 

0

18bsmda «ARKANJEL» DE BiR MODA· ve Su.seks eyletlerl sahillerinde bazı G&- Alt F • t• 
da yer nlmnları kadar tabıt bır ~ey ola- Bütün Bulgariıtanda yer ıanıntı· sarih surette ıürühnilş ve lnflH,klan hlrlere yapılan hücumlara inhisar et.- 1 ftŞIS l 
mnz. B~ üıracın Hollanda, Norveç, Fr~- sı dnyulmuttur. Zelzelenin merke- yangm1ar takip etmiştir. Hava taarruza f AA MINJAKASI KURULOU mlştir .. Bu hücumlar münferit veya aza- OIVANIHARP MUHAKElllE 
saya bır anda yapıldığını knbul edelım. • B I . d 300 kil ~ müsait olduiu için fabrika birbirini Berlin 10 (A.A) _ D N B 'Aj mt Uç tayyareden mürekkep gruplar t&- m 
Her taraftan taarruza uğramış Almanya- zı u garııtan an ometre t.Jdben tayyareler tarafmdan yanm saat Moskovadan bildirdi . . : • So ans~ rafından yapılmıştır. Bazı ~lere atı- EDECEK 
nın vaziyeti gliçlt-şir. uzakta Şimali garbi Karpatlarda- bombardıman edilmiştir. Yüksek infi- blrlili Arkan.Jel lk:r_ göi:ıu vyU: er lan münferit bUyUk çapta infilak bom-

Dnhn mühimmi vnr. İhracı yalnız de- dır. Bulgariatanın bazı yerlerinde Wdı IMnnbalar fabrika binalanm dehn1f eni bir müdafaa ı::~ 0 teşkil ız:~ balan evlerin~, ~ının da Budapeıte, 1 O (A.A) - Macuistall' 
ni7.den d<'ğıl, h~vndan da ?üşün:Jim: zelzeleden haıarat vardır. Rua- ve içeride patlamıştır. ~. Kafkas ordusu lrumU:danı g:neral hasara uğramasını mtaç e~. Saat da tlrndiki Tejimi devirmek üzere bir ~ 
Almnn"a hunu Norveçte tatbik ctmış ve kt b' k l d B Hedeflerden az aykın dilşen bir sıra K çarof bu bölgey ta . ed'lmiştir 16 ya kadar ahnan raporlar zayıat ol- kut hazırlamak •uçundan dolayı tevkil 
f'le ~ı>drd:ği hain'"r sayesinde rnuva!fa- co a ır ço yara 1 var ır. u bomba Fint fabrikasının etrafına düş- 0~ askerl mm~ k yın d~ ~ madı~ı göstermekted~. edilen Macar Fa§İ.st partisine mensup 6 
kıye 1 r kazanl'l"ışt1• Şimdi 1ngilterenin kasaba balkı Rumen toprakların- milş ve çok parlak infilaklar husule gc- esaal Çerovlçeıık ı:ı .uman- Öğleden e~el Sorbmge~ adalnrma k.Jfiyi muhakeme etmek üzere divanı ha'P. 
bunu bir L-ıraftan c:ahillere. öte taraf+.an da büyük alevlerin yükseldiğini tirmlştir. Tayyareler Torinonun başlıca gener _NW!lt;._:,~-e karşı kastc1;1 mıtr~Bzlerle bUcum yapıl- yann sabah için içtimaa davet olunmut-
meselu Çckns1ov t:yn ve Polonyaya tat- gö•mü~lerdir. istasyonlanndan birinin civarındaki A y S İ mı~ ~a hUcurn tcsırs17: kalmıştır. Hasar tur; 
hik ctti-"lni dü üneli'll. Or2laro havadan Zelzelenin sademesinden r;ı~thanede- marşandiz istasyonunu ve şehrin şimali K E R D E ve zayıÖt olguğuna da~ir ~ber ~a- Jspan;ya har!ciye 
asker. siJr.h. er hım~ götUrcrek halkı ki sismograf aletleri yerlerinden aıçra- şarkisindeki tren yolları iltisak noktası- Askerlerimize yarclun ru~ıştır. c ğle e~ 80}1'ğua hı?-~an ava nazırının el .. Herele 
hare' tc V('"n ',Alman hava istasyon- mıılnrdır. nı da bomba1amış1ardır. Kayseri, 1 O (A.A) - f<ız.ılay cemi- osu o~t ont u sa mı aŞJm~ • 'J 
larmn hüc•·m r '.erek yaf,'1llaya, benzin * Bu noktalarda yanıpnlar haşlnmış, in· yetinin toplanbsında askerlerimize kışlık da kuvvetlı avcı tayyare filolarımızın h~ §Öl'Üfmesl 
depolarını bf'+ııva etmeğe kıyam etti- YENi ASIR - Romanyadaki zelze- filaklar lG dakika devanı etmiştir. hediye olarak ilk elde 1200 pamuklu te- ~~un: :ağra~ ve da~tı~ır. !aat Madrit 10 (A.A) - Hariciye nazırı 
rirse ver yer vııkun g"len bu hareketle- leler yüz seneden beri bu memlekette MiLANO DA BOl\IBALANDI min edilmi§tir. ha ~~ıı:a r ~nan rapor ara g re m- ~· S~r~o Sı~ııcı;, ~talyan, Alınan, 1:n~ 
rin Almanyayı cok gilç duruma dilşilre- vuku bulan zelzelelerin en ,iddetliai ol- Mitanoda tayyarelerimlzln takip etti- _,__ mış · _ __ liz büyük ~l~iler.ını ve Romanya elçısınl 
cefü m"hakktıktır. duğu anla~lmaktadır. Gelen ilk haber- li hedef şehrin bir kaç kilometre şiına- Antakyada hava tehU· Tasmanya. Viktorya kabul etmiştır. __ _ 

Bir !:F'yi d"l-=' unutrmyalım: Uzun harp ler yaralılann ve ölenlerin mikdannın Jindo bahman elektrik malzemesi ve k slnd k d ki ynl 
bi7Zlt mu1 ffor orduyu yıpratır. Her büyük olduğunu, petrol mıntaka11nda kablo imal eden büyük PJrelli fabrikası e en oranına 81'8Sm 8 ma ar Ratayda nt!llet 
gün h!"!~ım insanların muhat olan asker- da tiddetli .araınblar hissedildiğini ıöe- olan burada ela tayyarelerimiz g0ze1 ha- tecrtlbelel'i toDlanayor mektepleri açılıyor 
lPrin <le m~nevlyntı ssrsılır ve bu hal termektedir. vadan ve buan 80 kı1ometreye kadar Antakya, JO (AA) - Dün burada Mel'hum, fO (A.A) - Teblii: Tas- Antakya 10 (A.A) _ Hatay kasabl 
çökilntüyU ihrn eder. manan ıörtq bblliyetinden istifade et- ilk defa olarak habeniz al&nn nrilmit, manya ile Vik.torya arasmda bir mikdar ve köylerinde vatandaşlara okuma. yaz. 

Binaenaleyh Avrupanın yanı ba§ında ya ne kadar :yayılırsa bu tehlike o kadar mlşlerclir. İlk tayyareler fabrilmda m8· halk bir dakika içinde .ıiınakJara SÜ'- -.yn taranmlf ve imha ectilmiftir. Kuv- um öğretmek için eçı1acak 105 adet mil· 
mağlOp edilmem~, denhlere ve havalara artar. ı..ddit 7anpalar (lkarmqlarmr. Son miftir . .fS dakika denmeden allnn ... vedi t»ir ınap &loeu bolu temisleninu- let mektebine Ait haı.ırbklar bitmiştir. 
hlkim bir İngiltere kaldıkça Almanya fnsJltrler zaferi bu tanda dUflinebl- 7IDek taflJAlrh 1"ıaabalanm attıldu numda bava lacmnna ekipleri -.uileleri- 7e kadar T aımanya haJl:ının ihtiyaçlaruu Mektepler on gUn 90nra faaliyete ,.... 
JGla tehlike daima 'balddlr. Ye Almm- lider- .-.11,U .. ~· •mllf ı 6. Di 7apm.ıar!iar. ıe&iıımitliı. c:ektlr. 


