
e, 

so t-~ A V A D i S L E R 

~-~~~a~~=:=T=e=l.=2=4=37=0~S=e=~~~{ft~'~~TI~:=3=1=~~~~~~~==~~:=·~2=q~·e~l=R=tNmraşruN-W40 SALJ l<"'iyatı 5 KURUŞ 

C1:1-mhuriyetin 17 nci gıl bayramını 
' • 1 

• 1 

arar verenlerin neşesi, 
gurur·ıe ölr11eği bilen ·erin 

kutlu 1 uyoruz! 
~~========================--~-=================:;:::======== • 
~eD~ıra@1da 

Türkive 
e çisi 

't~goslav Ba§vekili ve 
arbiye Nazırı ile 

beraber 

Yugoslav 
kral naibi 

~le görüştü 
l \lnan elçisi Yugos
l\\r hariciye nazırile 

görüştü 

O'azı ı 4 iint'Aide) 

l'unlln miiclafna kuvvetlerinin Baş
kumandanlığını deruhto edc>n 
ı·unan Krah ~lajest.e .lorj 

Askeri Patrnsa tayyare 
vaziyetin 

~ .... tetkiki hücumu 
~ taııa~tan Ue İtalya arasında harp 50 aıı 100 varili 
11 ltet ltu kuk etml§ ve her lkl mem· V ' J 

·--------mnı Bu sabahki : 

Yunan resmir) 

tebliği 

Atina, 29 (A.A.) -
Röyter: Y ıınan Başku
mandanlığı tarafından 

bu sabah neşredilen teb
liğde muharebenin hu
dutta devam ettiği ve 
Yunan kıta/arının mev
zilerini muhafaza eyle
dikleri bildirilmektedir. 

-Majeste 
Yunan Krah 
Başkumandanhğı 

ele aldı ~e ~ctıerı, karada, havada \'e Attna, 29 (A· A·) - Röyter: 
ltatı~ lbtrıcrt ile knI"§Jlaşarak a· Patrasa dün yapılan tayyare bil- At· 29 (A A ) 

-ızı ldil: ına, . . -
e b~1nnu0ıardır. cumu neticesinde 50 kişinin ö - K l · J • y 

(De, nrnı 4 UncUcle) ğü ve 100 kişinin yaralandığı tes- ra M aıeste or J U· 

lS 1 bit edilmiştir· nan kara, deniz v~, haVfl 
Qll gar d kavve~l~Yinin"r b~kb'-

1( ra l ı !! e l gr ad g. .' ~an.d.~~~!,~'n\, ~ ~~~~~!.e n 1 n it ı~·"' ı· · ılı etmıştır.·. "· ' . ... t i ~ ,~~ J ~r .. -.-~r l r ~ ..... ·('~o ... ."r.ı q 
1''t· • ı U k ı ı • · · · ldaresfıiln \t :· 

1 
\. ! .. '>, · 

ı lirlQ . ~ • • 1 ! {, ı 1 ı • '·d·. ı r·lbglllz·l ~onanması· 
b~~tnizyh~ı~~~~:se:!i . Ça'nJlat., . kırıl. ~ ,yartbma koşuy!r 
.~layan m ' 1 h d d' . ~Plgmd; ~9 (A· A) ~ Röyicr:. IA>nılra, 2& , (A· A.'l - lngillz 
l}hatn l ua e e . en , İtalyan turizm idarc'ffinin Bel· deniz cüzüt.n.mlarmm Yunnııfatnnm 

a maktadır,, grad şub~inin cameklnla.rı dün yardımına gitmek Uzerc yolda bu· 
(l.'a.a.ısı 4 unclitle) gece kırı.l.mlştır. lunduklan öğrenilmiştir·. 

29 ilkteşrin 
Bir 

ve 
tarihin ' sonu 
bir tarihin 
başıdır 

. Yazan : ladrı Ertem c UMIIURİYET bir tarihin 
ı;oııu 'e bir t.arlhln ba..'ıdır· 

Batan bir zihniyet, doğan ;ya.,ıyan 
bir zihnJyctc, ölüm ha~·ata yerini 
terkctmi~tir· 

Niçin Oumhuri~·etçi ohlubrumuzo 
hiçbir nazariye~·c dcbril, sadece 
hayata ,.e Türl< rnlllctlnln akl~ 
timine bo~luyu:t.· 

l'lkir ve !lanat an'anenıizdc bi· 
ze Cumhu riycti ilham eden, onun 
için döğüsnıeyl w•·.,rl kılan bir 
L:"örüs ,.c anlayış yoktur· 

Cumhurlvt'I lıiuat hanıtm ken· 
di il•aplnn,· kendi kudretleri ile te
ken·\in cimi~ bir dc,ıettır. Bu o· 
lasta biz Türk ıııllletlnln ya~a 
n.5lnuı, hu a-;k için iihimii nl\..'lıl hl
ı;q <ıaydığftlr ı;ürü)·oruz. 

~lQuriyct tarihin bir zanırctl, 
Türk milletinin lstıkliıl 5uonıntın 
tam ifac~ i.dir· Cumhıirh·ctf Mlk· 
liil mefhumundan •l,rm~ya imki.n 
\'Oktur. lllzc gUre Cumhuriyet ha· 
rlre \'C dahile karşı lstikliildlr· Cu 
istiklfıl miJIPtin hlr lu~t ü:r.erlncfo 
~'<:~<pare bir knlc hlllnl alması ile 
\<'1mln rl\ihli· Onun yolu tnonün· 
tlen, Duıfılupınnrdıın, Afycmdan , .• 
lımirılrn geç11· \'r bıı yoldıın hlı, 
taze insan kam akıtarak, tarla.la-

( De,·amı S üncüde) 

Ba sabah Taksim· 
deparlak bir geçit 

r~sml yapıldı 
Türk dünyası buglin. en şanlı 

dc\Tinin, en büyük bayramını, 

büyük bir heyecan ve tezahürat
la kutlamaktadır. 

Bu ba;Tam, Türkü 17 yıldır, 
her sene saadetten saadete ul~. 
tıran "ileri, daima ileri; prensi

. bini tatbikten bir an geri kal
mayan Cumhuriyet idaresinin 
ilan edilişi bayramıdır. 

Istanbul bir gelin gibi süs. 
lenmiş. al bayraklar bina.tarda., 
tramvaylarda, trenlerde. va.pur
larda velhasıl her yüksek nokta- ı 

da dalgalanıyor, şafakla bera • 
bc.r sokaklara dökülen halk alan 

(Dcnunı 4 üncüde) 

Milli Müdtfaa 
Vekili 

Orduınuz ve 
nazır lıklarımız 

Yanan İtalyan harbi ~ hakkında 
karşısında bevana,ta bulundu 

BelQ rad- 1 ~nl.ur:ı, 29 Mılıi Mıidafaa Ve.o 

d 
• ı kıli Saffet Ankan Cümhuriyetln a Veri en 17 nci yıldönıi~ü ~ünasebetile or

dumuz ve mıllı mudnfaa hazrrlt.k-• ı k k ı~nmız hakkında Ulus gazetesine 1 arar !!U bC\'D~~tt~.?~.lunmuştur: 
"- Bılındıı:;ı uzcrc ordumuz gr 

istikbalde de bitaraflı
ğına riayet olunacağını 

ümit ediyor 

r k ilah,-ve teçhizat bakımından., 
gPrı>kse tallın. terbiye yönündıea 
te>kfımUJe doğru hızla ilerlemeırte-

1 dir· Son aylar za.rfmda yedek _. 
(\'azısı 4 ün<'tide) • (Devamı 4 tindide) 
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72 Yazan = :/(adiccan- :J(afh, 
1 

1 

Yunanis anla 
tıcari 

münasebetlerimiz 
llı!..ademki bir de.fa ~ bulun· terledi· On dört yn.şlarmda, kara f 

du, sonuna kadar muvaffakı_}: etle gözlil, hem delikanlı, hem de ç.o· 1 
yilrümesl lazımdı· cuk görünen bir genç evin kapı - j 
Hacı Mur:ıt atını dağlara çevir- smdan çıktı· İhtiyar ona emretti: I 

eli, insan geçmlyen kayalıklardan, ı _ Git de camiden babam ça · 
daracık vadilerden, sık ormanlar- ğır! .. 
dan gilçlilkle geçiyordu. Arasrra sonra. içeriye seslendi: 

Denizyolu kapandığı 
takdirde karadan 

devam edebilir 
yollara çıkınca mutlaka ilerde ya- - Ay§at, misafirimize şilte ge· Yunan1:3t.aııda cereyan eden hAdiae· 
but geride ııUpbec süvariler göze tir! ler, &ıehrimliz ticaret muhitlerinin na· 

un dlkk:ı.Unl, Türk · Yunan ticarl 
çarpıyordu; o kadar ki Hacı Mu · Hacı Murat sayvanı geçti, kUc;ilk mUnasebatma çevirmiştir. Halen, 
rat İmam Şn!'Ililln kendisini ger- ve köhne kapı gıcırtılarla aı;•ldı; Türkiye ile Yunanistan araamda tıca· 
çekten yakalatmak istemediğine sarı gömlek, kırmızı fistan ve ma- rl münasebetlerin değişmesi Jçin hiı;: 
zorla inanabillyordu· vi don giym!.ş olan bir kadın biti· bir aebeh ı;örülmemekledlr. Son za.· 

Tam Uç gtin da-"larda dolaelı; §ik odadan birkaç minder getirl • manlarda Yunıın.istnna milhlın mlkt.ıır 
Qç gece dağlarda uykuııuz kaldı. - •. a ds torlk ihraç etttğlmb: gibi Yıma.nis 

yordu; onlan oca{,'m ::aııJlSJII tandan m"mleketlmlze de muayyen 
D&dilncU gUn ~a doğru MI\ • koyduktan sonrn ba:l eğdi, ellarlnl ı malların Üı.racı devam etmlştlr, Yu· 
kalç köyü gOründU· Burası Vedene göğsüne kavuı•urdu: na.nistan ıme bilhassa ~çyagı. cam, 
çok UZ3ktı; Şıımll kadar Rusların _ Hoo geldinlz! madeni yag, balık konservesi .at· 
da ııllfuz;u \-ardı· Hacı Murat dos. _ Allah oğlunu ırnnA bağı:la • maktaydı. 
tu Sadu'nun evinde hem stcalı:, hem mı! TUrkl"C de YımanJ.stana bazı gıdll 
-1..-t uyku, hem de emniyet bula· maddeleri vermektedir. Dcıılzyolu ka· nı.uA Ha.cı Murat tUfeğtnı. ramc:ısmı 
-lft-a •Uphe etm!'-"OrdU· YUzUnU d b pandığı takdirde TUrk • Yunan ticari 
""'6... " ~ ve kılıcını ihtiyara verdi: o a e· mUbadelesinln tren yoluyla devma •· 
ltuktıletesinin içine mllmkUn oldu- yaz badanalı duva"'ft, kendi ıdl!b· ckbileceği eöylanmcktecllr • 
iu kadar gizliyerek atınm bqmı larmm yanma aslı; sonra. Hacı 
oraya çevirdi· MuraUa yan ;>'lUla diz ı,:öktUler, a-

EYIQl geldiği için hava soğuktu; vuçlannı göke açtılar; ihtiyar bir 

11tlaştk evlerin ve klUbelerin baca- dua okudu, öteki "ı\min!" dedi· 
Jarından tezeklerin mavi dumanla- Ytulerlni ve sakallarını ırvaclıiar. 
n kivnl.a kıvnla yUksel!yordu· Çeı Hacı Murat Bordu: 
menin b:ı.,mdo.n kadm ve ~ukla· _ Ne haber?-
rm ince l!le.!ierf, camlln C>nUndcn _ Oğlum gelin~e ~yler!-

de çekişlr gibi konuşan erkeklerin 
1 

o sıriıda Hacı Murattan da.ha 
gQrQlttısn duyuluyordu; koyunla • heybeUl olan lldar içeli girdi, 
rm memeler!, •ığrrlann boğuk hay yamçısmı ve sll!hlarmı duva::a as· 
kın§ları, eık mk bUtUn seslerin Us- tJ. İhtiyar sordu: 
tilnde yükseliyordu. Bunların ara • _Bu kimdir? 

smda kavga ve şlk4yet ımlatmryan - MUrldlm ncıar ... 

tek ses ezandJ, thUya.r oJmdl, Ruslarm Çeçf!nle-
Blrknç köylU, bB{rmd& ~rkes re yaptıklan fBkencelerl, Çe~Je

ba§lığı bulunan, yamçısmm altın· rin onlan namı teker teker avla
dan bir tUfenk dipçiği, ense tara- dıklarmı U%UD uzun a.a.lstıyn.;du: 
frndıuı da Ulfenk namlusu görünen l!kln ne Hacı Murat, ne ue mUrl· 
ııdama 'fnzl!l merakla balmındılar; dl bunlan dlıılemiyorlardı; onlar 
rilnkn bu kıyifetler bu yerlere hlç kulaJcJarmı dıaanya vermlş'ercii. 
fe ynbancı değildi. Neteklm bir ayak ...a duyuldu; 

Hacı Murat köylln orta:ıIDa ka· sonra kapı açılarak kırk yaai.arnı· 
.tar gitti, sola saptı, Ddncf evin da kın kara sakallı, wrun curunlu, 
önünde durdu; etrafa be.kmdı: çıkık yanaklı, kara gôzlU bir adam 
sayvanda kimseler görUnmUyor - gôrUndU; kapmm yanmdıı tahtı 
do: fe.kat alı:actk damda, benUz pabuçlannt çıkardıktan Bl'lnra Ua.
c;amurla mvn.nm~ olan bacanm ya. cı Muradm llte yanma dlz çl5ittl· 
nmda koyun postuna btırUnmnu bir lbtlyar yenlden ellerlnl gb1ı.e aQ· 
adam ynbyordu: Hacı Murat Uzen: tı; ôtekOer de öyle yaptılar; dua 
gileri UstUnde biraz )'\lk!eldl; a • bitince gene eller ylWerl ve u,. 
damı kamçısıyla dUrttU. kallnn ınvazladı. 

Postun e.ltmdan ak s:ıkallı lt..r llıUyar adam bu sefer olluıa 
ilıtiyar çıktı, ta.kkeslnl bar.ıma yer. dôndU: 
leştirdl; yağdan parhyan g5mleğf· - imam Şamilden eırJı cet! • 
n1n içinde gerindi; kttank glMeri· ren adnmnı dUn ren gltUAinJ 12· 

nl birkaç defa açıp kapadıktan nutma ! Hacı Muradnı o:u veya dl
aonra dikkatle baktı· Hacı Murat rl herhalde yakalnnmasmı ~yle • 
eelAnı verd!: mi~U· Bu emri yapmıyac:ık adam 

- SclAmUnalcykllm !.. 1 n::Jtr. Pek uyanık bulunnınhdır· 
- AleykUmUsscLlmf.. Her kelimenin llstUnde dunrak 
Onu tanımıştı; güldü; ağznıda konuşuyordu. 

tek diu olmadığı görüldü. Sonra Sfıdu sert bir sesl~ cevap verdi: 
hemen doğruldu; postuna hUrUn • - Benim m!sııflrlme burada fe-
dU; yanıb~ınd:ı.ld tahta pabuçla· nal:1t yapabilmeleri içın evvelA. be-
n ayaldarm!l. geçlrdl; ltennrdnkl a· n1 yok etmeleri lAzımdır. 
fc; merdivenden titriy"ro:ıc indi; Hacı Murat ona lC§tkkfır ve ı-
Hacı Muradın attan inm~i için la ve etti: 
gemden ve llı:engiden tutmak iste. _. Giln doğmadan giderim. 

dl; IAkin hemen yere ntlıynn 11 • - Ben gece uyumam, bir ~ey 
dar ihtiyarı k ennrn itti; onun ye

rine gedf. 
Hacı Murat ~imdi iki tnrafa nl:

eıyarak sayv::.nm altına doğru l · 

29 bfrincitei}rinde 
H o\RP te"ım;csl adım adm1 

~ nı.ı:-"ıyor· rll.nCLl :ır::.ımz· 
ıln.ki m,. ::.fo LMm nll:-ı.rs:ı., onun 
bir nılınl'mhn fıuı-. mı? 

Do•' T•u.,·n to· ·•' '· rmıls d~ cıl· 

lab s c·kri b.'\·Jnuı ~U:ıa. ı!j·ıı-ınm 
'erdiği bi• 1 :\b re güre m: h:ırp 
gC:lı rı 1 ,p t :- ı: ~tır· 

SlliJ•2\ Mrıtmalar, ali. h :\tırtı
bn, silah r"rıltı'•rı. 

Cmnmt lls.mU-n beri bal'Ut ko
lmsund:ı.n unli J.:a.lan dünya, bir 
l~ur ııenf" lir it nıt 1.:olrnrıu icin· 
de ... tııtıı.ıaı lıarbindenberl lsflklfl.I 
a~m ~öl .. f""'!r. la yıır hımın 1mn· 
rivle um-ır.':1, :o.ınlh irin <·-hşno 
Tilrldye Cnm1mrl.,..,.tlrı! ka,.·ln;;u 
günlin l~ndo b:?.rl in Urpertl 1 ~ u· 
rnnu kendin .. nt\S sot'mldrnnh!ı~ "" 
~yrrdtyor ... 

o1ursa haber veririm. 

- Lüzum yok; uykum hafiftir; 
s!nck uçsa uyanırım!-

(Devamı var) 

Cumhor-iy~fi ktımnlar bir kUtlt> 
hnllnde bekliyorlar: •<Jnı ifritin kJ. 
lıç tut:ın kolu bb:c de uz:ınacak 
mı!,. diye•M 

Fa.!m.t bn bckleyioıte Türkün a~a
letJ, 'l'ürldln soP,'ultk nlılıb, Ttlr
kiln lmhramanh~ı \'ar· trrmn kan 
kokan ncfc<ıinl omuz l;.oı,mrla rlor 
cluğu h:ı ıı;Unlin, tek ba•ma. dün. 
yr.:ya b'\ş l•nMınıım'll, lsf litliil \ e 
cumlıuriTete Jrn.vuştnğu ~n olu· 
~n ıı.sıılct To lt&lrra.manlığma ayrı 
bir r"n?t \'Crlvor· 
Tfü~ aıııkcrinln, Türk g~nı:llği

n!n, Til '• blrrı:.-tnln, Crmbnrlyetı· 
nln doğ'lm ~lhılinü lmtlııll\mak için 
1'a.yn:ı,hfı bu gllodıı yürUyüş mu. 
şı çalım bora.zan e terine nyııJt 
uydura.n!ıırm yalnız bugii:ı ılck:lJ, 
ıı:ctmı, bir g-ün dc-i;ll, lst!ldill ,.e 
euml1uri •et vcl('cr k hayr::111l:ı.rmı 
ün aynt $Ckil 1 ' kut!ulıyn· :ıklı.rmn 
~zırıc-tmlş buluııclu':ln.r na in:-nı~ o· 
l'tlZ• 

''Ne mutlu TiirkUm diyene!" 
n. 

llkmekteplerde yardım 
işleri 

llkmekteplerde okuyan taJdr T• 

yoksul çocuklarm gıda. elb1ııe, kitap 
veanl..• Uıtiyaçlarm.ı temin makaadlle 
blrkaı;: yıldanbert partf3"8, batlı olara.· 
n.k tfıtekklll eden "ilkokul çocukl&n· 
m himaye birliği,. bu yılla faaliyetine 
ay bqından itibaren bqlıyac&ktır. 
ıs:uhtaç talebenin miktarı tıısbit edil· 
mektedlr. 15 tet1rlnl8nniden tubarc 
yardımlar .f1ll8D baı1•mıı bulunac&lt· 
tır. 

Altın 24,50 kurut 
Dtın aıtm tıyauan bir ara. Ud Ura· 

dan fazla ytlluelmlf, eonra tedricen 
dQşmll=tUr· Evvelki gün 23,10 Ura o· 
lan bir aıtm dtın 6ğle tızeri 24, daha 
80l1ra da 25 • liraya !i1kDUf, blWa&re 
l&.llO l1rada dur'mUftm. 

Yeni kömür na vlmıu 
Zonguldaktaıı bütün llmanlanmıZ& 

yapılacak kömOr ııak.llyab için koor 
dlnuyoıı beyeU taratmdan hazırlanan 
)'eni ucret tarlfeat &ıUmUzdekl euına 
a11ullnden itibaren merlyet mevkllne 
&1recektll'. 

Eminönü Halkevinin 
yem binası açıldı 

Emtıı!SnU halkevtntn yeni teman n 
1pOr ıubeai bina.ıımm açılq resmi, dlln 
15tledruı eonra ,apılmqbr. Merulm, 
LIUkl&J maşılle bll§lam11o kordellıyı. 

keamedeıı evvel tatanbul partt idare 

beyeU rel.11 Rep.t JıUmaroğlu tarafı:ı 
dan blr nutuk eöyleı:uıı.i§tlr. Bina, J:ıo 
tılD liraya mal oımu,tur. 

__ _,.o ' 

IzmitJ il ere 
Ankarada c;ıkh.n tnua gazetesinin 

btı&ilnkU aayıax CUı:nhuriyet bayramı 

dolayıslle hem 12 aayfadır, hem Milll 
Şe!in parlak kdC'tda basılmış bir rca· 
mini muhtevidir. Okuyucuıarmuzm 

nuarı dlkk!!.tlııi celbedertz. 

Ta vim 
SALI ÇABŞAl\IBA 

VaS.ltlt>r vasatı Ezani Vaaa.t1 Ezanı 

GUneşin & 2T 1 1T 6 29 l 20 
cto~şu 

Öğle 

!kindi 
Akşam 

Yatsı 

tma~k 

11 58 G 48 11 ~S 6 49 
14 ~o 9 •o 14 49 9 40 

17 lO 12 00 17 08 12 00 I' 
ıs '3 ı a2 ıs 42 l s2 
4 48 ll 37 4 49 11 40 

.L~~ı 
14] 

ı 

sabahki 

''Ulus,, 
gazetesinin, 

!~----.... -·-····-··-······ .. ··- Petrol ve lama başmakale s ı 
i 8 A ŞoVu·· EnK l l ldemırlerıne azamı Falih Rıfkı AtaY 

il cumhuriyet fiyat kondu dıyor ki: 
11: Bayram 1 n, Eğer bir tecavüze uğre.r· 

i
l :. Ttcaret vekA.letı, IAma ve potrel sak bu harbin de mana• . I demirlertnın ton fiyatlarını tesbit ede- t 

1 
Veciz bir rek aıOJ.<adıı.rıara bııdınnışur. Buna sı, 20 sene sonra, tekra. 

1 g-Ore lOXlOO ebadındaki lAma demir- iatikfa) mücadelesine 

h b · ı !erinin tonu 177 llra 69 kuruş, 20 san L _ l k 
1 ita e 1 e j Um k:almlığmdakl potre!!erln tonu l..Be oa.ş ama tır. 
r: 

1 160 ıra 99 kuru§tur. Bilhassa ~atta '"' 
Anku.ra, 29 (Hususi) - Faw 

açtı kullanılan potrel tlyatısrmm te3bit1 Rıfkı Atay bugünkil Ulus gazete" 
alAkıı.da.rlar arasmda memnuniyetle sinde "18 ncl Cumhuriyet yılı ~ 

"Türk milletinin ol- 1tar11~tır. ıarkcn,, oaşııg-ı aıtm11a şu makıııe 

gun birliği, vakbarı ve Sahillerimiz ' yi ,;tır~ilnıhuriyetin 17 n~ı 
şeref aşkı en üyük ı· ' yılını tamamlıyoruz. tık vazlf~ 
emniyet silahıntıulır,, i~aretlenecek onun bUyllk bani.sini saygı ve~ 

• Mllnakala.t vektıleU; ııefcr hallnd~ netle anmak ve ebcdI hat.ıra51 ı 
Ankara, 28 ( A.A.) - Cumhu. buluna.o ~-apurlarm bava vaziyetinı nUnde blr daha eğilmektir· 1Jd11: 

riyet bayrammm açılış töreni öğrenebilmeleri lc;ln sahlll~re lşanıUer vazifemiz Ç'.ankayaya döncr~ıı; 
mUnasebetile Başvekil Doktor kovmo.ğa karar vermı: ve Uk olarak devletin ve halkm bilyilk re~~,,. 

" ve oefine milli birlik n.hdimJzl r.t:P Refik Saydam bugün radyoda · K&raden1z aah.Ulerlnde faaliyete ge- rar etmektir· . 
aşağıdaki nutku söylemiştir: çllm.l§Ur. SahHlere U%Ull direkler k<>"" tnönU devrlnln Iklııcl yılma, :ınile 

nulacak ve bunlann Uzcrlerlne muhte· a.ılf 
Aziz yurtt~c::Jarım, 1 1 kil U ve bcynclnillel mUstesna v .-ıc 

. ..,.. ut renk ve teklllerde cıs m er çc a· ve mes'uliyet şartları içinde 1::-; 
On yedinci Cumhuriyet bay- rek hava vıWyeU vapurlara blldlrUe· llı. aıı>" 

taşıyoruz. Yangın kızı gı v <1t 
ra.mımızı kutlama törenini açı. cekttr. ~ ~ aularma vurmaktadır· Ftrtma 
yorum. alev dinmedikçe, aaçağnnızm a~ 

Dünyalllll karanlık, karışrk lngiliz Lordu Anka.raya ten masun kalncağnıı hiç kiJJ,;8 r 
hali kc::rşısında, milli birliğin vatandaşına temin edemez· Eı!~ 
güvenli ve . hUr havası içinde gitti bir tecavüze uğrarsak bu barlı r 

Türk mili tin b'".,.mp de manası, 20 sene l!IOnra, tek111
1 yaşayan . e e uJ\Ullo Birkaç gtlndenberl gelırlm1%de bulu istiklAl rnlicadele.sine başlamakt~~ 

bayram kutlu olsuı+ nan lııgill.& korporuyonla.r mümesstll Öyle bir gUnde İsmet 1nönilne 19 .. t 
Bu mes'ut anda, Cumhuriye. Lord Glee.ıı • Commer dün Ankaraya cephesinin oevklni, lmanmı, 1~ 

timizin banisi, milletimizin ~ ! gttmi§tır. Türk • lngUlz ticaret mUza· ve cesaretini vnadediyoruz. ıtr 
tancısı Atatürk'ün manevt hu. kerelerine devam edilecekti!'. Meclisi, HUkOmeti ve Partisi ' 
zurunda, Türk milleti adına, hürriyet, toprak ve 3eref bUtU11; 

""'innct ve '"::-1-ıe ig·ilı'yorum. k l 'd lUğilnUn tam ve kat'i müdafatı.!!ll. 
•...u ~ tki kömürcü ya a an ı esi s Ve yiu.e, Türk milleti adma, blzl davet ettiği vakit, vazif -O~ 

· d ı t ,____ nr u Abm t ro..- ğır olduğu kadar kuvveti bil) 
11

• 
emrın e 0 manın ve opuuwıa.. Akaarayda kl5m c e ve~ olacaktır: Milli kudret denen t~ 
nın verdiği gurur ve zevk için• flkapıd& kömllrctı Azla haklannda, kenmez kaynağın maddl ve J,llllfl , 

de, Millt Şefimiz Cumhur reiai. tcsblt edilen tlyııttan fazlaya mangal vf her ttirlU Imldi.nları onun e~. 
miz !smet Inönll'ne aarsılınaz 1 kömnrtı aattıklan Jgi.n zabıt taııztm •· fmdaclır. Biz at~e tapan yeni ~ 
bağlrlığmuzı teyit eyliyorum. dllmı,Ur. ' .... t:ıN....._ man mllşevviklerlnden değillı • (it 

Milli mücadelesi kadar, Millf kat hilrriyet, toprak ve şeref ~O 
birliği de yer yüzilnde ön:ııck o. Sakat taklidi "IPaD tilnlilğllne hıyanet eden bir ııu ~· 

J kanmıızda boğmayı ve hnrp ceh an milletimizin, beyle binlerce rf.1' 
bayramı şevkle lmtıamuı mu- zengin dilenci neminde yanmayı tercih ede ınl1',. 
kadderdir. ..- 18 inci yılına eriştiğimiz Cu lılill 

Akrabaamdan birinin r!yct, yalnız btr idare s!ı-teın rl: 
Yurttaşlarım, ....._ _., ihba il k l d bir rejimin adı değildlr. CUliltıu Jıll 
Tilrkiye Cunıliurl .. _.lnin her • r e ya a an ı yet, bil tün inkıU1plan ile vo 

1 
etl 

3vo. millete inanmak, onun hUrr y f)e 
yılmm, milletçe yeni bir hamle Gtruoulu BUlend adında blrtsl, bir lçin yaşamak ve ölmek ahl!l<I ~ 
ve başarmm ka.yn.ağı olduğu :ı.yafuu pantaıonımun içine kıvınp nyrılmaT. bir klll teşkil eder· ~. 
hepimizce malfundtıı:'. Cumlıuri- sakJamıf, pantaıonunun Uzerine de hayatnnızla beynelmilel varlı~. 
yet ve inkılap rejimimizin geçen mqln geçirerek bu ayağmı kesik gibi zı:ı devam ve inkişafı, lnkıl~~yc • 

ci 
'

öatererek ellerine geçirdiği bir çitt r ı ı. l" •A CUmJıurı yıllar içinde, dahili ve hari • takunye ne •ehir .eokaklarmda lltlrtl· m zm. nr.ı a.pwnmz, - "" 
-• ed • ,. Un ve Cilmlıuriyet, kayıtsız , .1 hayatımızda lçtimıu ve m enı ne allrüne )UrUyerek dllenmeğe b~la· şartMz Mklmlyet ve lstiklrlrır. 

9.lemimizde temin ettiği feyiz mıştır. OUn, Giresondan gelen Billeıı· sarsılmaz mUdafaa, irade ve 1', 
ve ~rJerl, vatandaşlarıma &a.. ı din amcasının oğlu, Bülendln hilesini raronıım teminatı altmdndır· .ıı· 
dece hatırlatmakla iktifa edece- 1 öğrenince kızmı~, meseleyi polise ha· temel taşlarından hangisine ~~ııc
ğlm. O c..c;crlcr, her sene büyüyor ber ve:mtştır. nuisa bUtiln bina dUşer; 17 se i' 
ve bUyUyece!rtir. O inkılaplar BWeııt )akalıı.lllllI§, EmlnönU mer- tik inşııat blr enka.z yığınuıdsI1 
hızını alınış, değişmez yolların- kczlne göturUlmüştür. Burada baca· baret kıılır· rU· 
da. emniyetle yUı:Uyor ve yürü. 1 ğmdao iplerle me§ln çıkanlmca ken· Bir rnilcadele nesliyiz· Ö~I' 

ktir diainln ııapas3ğllım ol<luğu g!Srillmtıır mllz boğuşmakla geçiyor· Ge ol' 
yece • . . . 1 tllr Sahte dllenclnln UzcrinJe de 2 a · ı zamanlıırın hUrrlyctinl.? Jfı)'11' ış• 

Dünya. a.hvalınin, gıttıkçe .~r- l det. 50 Uralık bulunmuştur. Glresonlu m1ya çnlışıyoruz. Yalnız kC11~ 
tan vehameti karşısında, Türk I Billend adliyeye verilml~Ur. rlhimizln değil cihan tarı ~ 
mHletinin göstcrdi~ri olgun ve 

1 
buhraııır bir ç~ğında doğdu1' !&' 

asil birlik, sükU.n ve vekar, • • yalnız Tilrk ve dilnya tariJli!l~. 
istiklal ve şeref ~h-ı, bugüne 1 Marmar.a loş tarıfesı clalı bir de,.Tlnde değil, co

3 
.p· 

k d ld • ·ı...ı bun.d vanın dn n:clk bir nokte.sınd _,ıiJ• n ar o ugu gtu • an son· ı tanbul • Mudanya ve diğer Mer· " .. . .. • sU:ıv 
tl bu "k · t ·ı~ ı 8 şıyoruz. Eutiln ru.zgarlnrın .0r· 

ra a, en yıı emnıye sı a 11. mara llmanlarr aramıdaki k11 vapur ğU dalgalar sah fil erimize çarP•~ ei 
mızdır. Bu gllvmıle f'Sttkbale ~- t&rlfelcrl önUmUzdekl cuma günUn· Biltiln kam bulutlardan gcçe~,·ot'· 
kıyonız. elen tUbaren tatbik edilecektir, ğanakla.r etrnfrmrzda dlS.!l ·ıı~· 
Yurttaşlarım, BB} le bir haynt şartı, kafndsı;~d~· 
Ba bil .. l bir hu. Bu··yu··k Tu"rk M-,"llctı• kimlik olgunluğu, gönUiden ıııılJİC yra.mım.ızı, . ~'lt' . , Uk aşkı ve ahlaktan knlırnıtlc ~ıı-

zur, ve emnıyet ıçınde ldrak e. En tı:ıktı bir tnn.ııçla yazattığm, vasfı ister· Ne torırağnnıı. n ·nJf 
diyoruz. Her Türk va.tand8.§mm yaptutm ı-e yaı=:JW-ağm b:ıyrıı.mm ğnnız, ne de vıı.zlfcmlz nslaÜ;eı 
da her zamnn ve her vaziyette kutlu om>n ve kl\raktcr zaaflarını göt gıılllrı 
fikren huzunma ve kalben em· ~ M. Nuri çapa Kalp hastalan ile dertn~1: ııer' 
niyetine gUveniyoruz. Kudretin· tasfiye eden bir bllyUk i:U ~ ,.ıe: 
den emin istiklalini müdafaada kesten temlz blr ruh, 8Sl1 bir te 
tereddüdU olmıyan bir milletin En gUzel içtimai y:ı.rdonlardan dan •. l:llU~e ka·J~ knrde;~:rat ;tı:ı:ı' 

· · biri olan fih('nlzf ver('cek yer o.. sııntit lstıycn b,r muka 
fcrdlerıyiz. Sulh ve ınsanlık aş. rarnayınız. Umumi emniyet ve L-ı- tihanı listUndcyiz· 

11 
~ 

kmuz kadar, ordulanmızm kıy- tlklil için çah!jıı.ıı ka~mızda Türk 1:>19 ihtilfılcileriyiı· Vntıı ıırf11 
metine ve kahramanlığına, mil- llau Kanının ,·ardır· hiirr!yet için bugiln yııhU~ ~ıiJll° 
letimizin mlidafaa kudretine, ve eğer r.ebrolunurs'lk, J{uva)ttlrcccl< 
hudutsuz fedakarlığına dayaı;ıan w ıu as w -- C&J& y~cile~ desta~ma g;r,,ı:ı ;ll ı.:ğtlt'' 
imde azmi"mizi de dllnya bilır. bahtiyar bir milletin ferd1eri ol- bır n.zımle doğüşccegız ddi tııJlr 

Aziz vatandaşlanm. duğumuzu düşünerek 17 nci da hiçbir fedıı.kfırlı~. 1:utun ıınıı: 
G d ' .. Jediğim Cumh4rı'yct yıl do··ntimt .. tnü n"'.:ı'e mıyoruz. Türk tnrihınil1 bUtiln eD eçen sene e SIJ:C soy ~ 1 T"' k kılıcının er 
· · b' k lbiml arına ve ur ınuı gibı, dünyanın en buhrnnlı ır ile geçirmenizi btilün :ı c reflerlne yemin ederek. o J{ofıı)rll 

devrinde ht:r vaMtten d:ı.ha kuv. temenni ve Cumhuriyetin 17 nci muza. gtinül gönUle, kafa f~ıı 
vetli ha~:JrTna güvenen. ne hari- /,1 dönümü bayra.'l'lınızın başla. ve can cana. her znmıı.nd~dc) 
el ne dahilt bir ıztmıbı olmayan dığmı nan ederim. (~m~ 
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S3drf F..RTEM 

~eroviç genç krı ~·nm 
~İl!tı ttlzeı !nrketmlıı ve 
~ Bernişti. 

'dil: 
dostuın d di ı:lze en t , 

~ ' etti 'ilin kontes Valcs· 
~ ederim? .. 

\. ~ 8l5ıuyıc bor ik;mize 
."'i\ b r hamlede sC:Syleınlş 
~~ 
~ııtes ValeEka dC'diği 
~ 1 kadın kısa bir baş 
lıı ~ Selamladıktan son

\.~ Ilı 1 klinden benim ora
\'\! alııur teşkil etmcd!ği· 
~ lııı ~ •tnış albaya dönmUg· 

l'ıtı Soluğa· 
~- 'llıt . 

\. "'~tı Y! dedi, rica ederim· 
lı.~ Yo1 ı ,. 
~ erov:ıç k<'skin ve 

\:~1 linı 
., g D" kadmın ha-

- olan YilzUne dikmlıı-
\' ~ .. 
~ ' Vaıeska? Pek mu -

lll.i'> 

Yananlıtana vernen 

italyan 
notasının 

metni 
ltalya iıgalin muslihane 

yapılmasını istemiş! 

Roma, %8 (A·A·) - İtalyanın 
Atin& sefiri Grazzi, 28 teşrinievvel 
saat 3 de Yunan hUkfımetine aşa
ğıdaki notayı tevdi etmiştir: 

ltalya hUkOmetl, §lmdild fhtil!f 
eenaıımda ml.iteaddit defalar Yu· 
nan hUkümetinin yalmz normal 
sulh ve iki millet arasındaki iyi 
komeuluk mUnascbetlerine değil, 
aynı zamanda Yunan hlikfımetinin 
bitaraf devlet sıfatilc uhdesine te· 
rettUp eden kati vezaüe mugayir 
bulunan hattı hareketini tebyin 
etmek mecburiyetinde kalmı~tır. 

MUteaddit defalar İtalya bt!ku
meti, Yunan hükumetini bu vazi
feleri ifaya davet ve bunlann sis· 
tematlk surette ihlll edilmelerini 
protesto etmek mecburiyetinde 
kalm~lır· Bu ihlal keyfiyeti, Yu· 
nan hükümetinin kendi kara sula· 
rmm lngillz filoeu tarafından harp 
harekfttı esnasmda kullanılması
na, İngiliz hava kuvvetlerinin 
mUhimmat tedarik etmelerini tea· 
bil eylemiı ve ltalyanm zaranna 
olarak Yunan takun adalann('lı ııs· 
ker:I bir istihbarat servisi ih • ~ 
muvafakat eylemesine binaen ç \ 
vahimdi· 

Yunan httkO.meU, İtalya tara
fından mUtcaddit diplomatik te
şebbUslere mevzu te§kil etmi§ o
lan bu hAditlelere vikıftır. Yuııan 
hllkümeti, -ki hattı hareketinin 
vahim netayicini idrik etmesi 
icap ederdi- kendi bitaraflrğmı 
mubıüaz.ay• matuf herhangi bir 
tedbir almak auretue mukab&
lede bulunmam11, billkis İngiliz 
mUaelWı kuvvetlerine teshllat gös 
tererek ve ltalyanm düşmanlariyle 
mesai birliği yaparak fanllyetinl 
teksif etml~tir. İtalya hfikiımeti, 
bu mesai birliğinin Yunan hUku -
meU tarat'ından alkert, bahrt ve 
havar mahiyette anlqmalarlıı. teıı

bit edilmiş olduğunu isbat eden de
laile malik bulunmaktadır· . 

ttalya bUkllınetl, ltalya aleyhine 
miltevecclh harekE-tin İngiltere 
tarafından Yuııan"otana verll~ 
ve onun tarafrndan kabul edllmft 
otan garantinin eczaemdan oldu -
snmu tahmin ile iktifa etmlycrek 
Yunan hüklımetinln İtalya ile harp 
halinde bulunan devletlere kendi 
arazi.sinde Mlihim scvklilccy§I nok· 
tal:ır vermrk ~hhUdUnde 'hulun· 
mu:ı olduğunu btı meya.nda Tesal· 
yanm ve Mal edonyanm hava Usle
rinin bulunduğu ve bunların Ama
\'l•tl· k arnzls! i\zerine ynr•l:ıcak 
bir taarruzda kallanılacağını bildi
ğini beyan eder. 

İtalya hUkümetf, Yunan hfi
kf.lmetine hudutlan haricindeki 
topraklarda kargıu;:ııhklar çıkarma
ğa matuf teşebbUsierlni hatırlatır. 
Bu S"heplerdcn dolavı İtalya hil
kOmeti, bu siyasetin ltalyaya kar· 
şı tevlit edeceği netayiç hakkında 
Yunan bUkfımetintn nnznn dlkkn
tlnf ('e!betm'n lıle de bir f:ıyd:m 
g8rülmemiştir· Yunıı.nistnnın bita
raflığı, gitgide zevahirden lb:ıret 
! lmıetır. Bu vaziyctt"n mUtevcl· 
lit mesuliyet büvUk Britanyanm 
ve onun diğer milletleri harbe eU· 

Kadm tel8.§mdan adet~ yerinde 
duraınTyarak: 

- Ah! Fakat pek mühim·" 
Diye kekeledi· 
- Çabuk söyle. Valcska ı .. Pa

raşUtçUler." 

Genç kadm elini havada sallayıp 
albaym sözü.nü kesti ve helecan
la: 

- Hayır!. Hayır!·· dedi- Öyle 
bfr §eY değ"!!.. Albay! Albay! 
Kiriçkinin hayatmt kurtanmz' 

Albay Samerevig genç kadmm 
yUzUne birdenbire hayretle baka · 
rak: 

- Kirlçk.i'nin mi. 

Dedi· 
- Evet? Evet! 
- Hayatı tehlikede m1? 
- Birkaç dakikaya kad(lr öldU· 

rUlmtl§ olacak!" 
- B!rkaç dakikaya kadar mı? 

Fakat, Valeska, böyle bir haber 
vermek için pek gee Ubmf değil 
misin? 

Kadm kekeledi: 

ff A BE R - Aqam Postaa 

Arnavut 
vatanperverleri 

ayaklandı 
Italyan kıtaatile 

aralarında müsademe 
ol<lu 

Lonclra, ta (A.A.) - Be!graddan 
gelen baberlere göre, Arnavut vataD· 
perverleri Arnavutluk dağlarına çık· 

DUfl&rdir. Bunlar ltalyaya karoı bu· 
mane tezabUratta bulunmaktadırlar. 

İtalyan kıtaatı bunlarla mUsademe 
etmlıı, lkl ta.ret da ö!U ve yaralı ver
ıniştlr. 

• Vqlngton, 28 {A.A.) - Ruzvelt 
dlllı Amerlka.nm Londra bUyUk elçlıl 
KeıuıedJyl kabul ederek uzuıı bfJ' g'G· 
rUımede bulunmu§tur. 

• Kahire, 28 ·(A.A.) - Kahirede 
dUn ilk del& olarak, .gündüz, hava 
tehlikesi ~arett vertlıni§tlr. Fakat 
hJçblr MdJM vukubulmaınıştır. 

• Loııclr.. 28 (A.A.) - Reamen 
blldlrlldlgiııe göre, birkaç milyon ıter· 
lln kıymeUııde mühJm bir Kanada. 
tahvUAt rrupu plyasanm normal ta· 
allyeUııl temin edecek ıekilcle Kana· 
dada atılmak tasavvuru lle lngtllz 
hazlneaiııe devredilmiştir. Bahai geçen 
tahvllAt hamilleri mukabW ıterlin o· 
larak tediye edilmek prtlle bu kry· 
metleri derhal devı.te teııUm edecek· 
lerd1r. 

rllklemet alyuetlnfndir· 
Fakat bundan böyle Yunan htt· 

kCUnetinln taldp etmekte olduğu 
elya.setin Yunan arazisini, İtalya a
leyhine mllteveccih bir Us haline 
getirmefl veya bu hale getirilme
aine mllaaade etmeği istihdaf ey· 
lemekte olduğu aelkirdır. Böyle 
bir halin netlceal, İtalya ile Yuna
nistan arasında sllahlı bir ihtilaf
tan başka bir şey olamaz. ltalya 
hUkümeU, böyle bir ihtilafın önU 
oe geçmek tasa vvurundıutır. 

Blnnetlce• İtalya hllkfunetl, Yu· 
nan bllktımetlnden Yunanlııtanm 
bitaraflığmm ve 1talvanın emin 
garantill olmak llzere İngiltere ile 
harbin devamı mUddet.ince Yunan 
arazisinde bazı noktalan kendl 
kuvvetleri ile ~gıı.l etmek talebin
de bulunur. 

İtalya httkfuneti, Yunan hUkfune-
tfnden bu işgale mani olmamasını 
ve işgali yapacak krtaatm mUnı • 
runa muhalefet etmemesini ister. 

Bu kıtaat, Yunanistaııa Yunan 
mlllet1nln düşmanı sıfatilc girmi • 
yecekh~rdlr. Ve İtalya hlikfımetl, 
muvakkat olıın ve blr takım zanı
reUerin neticesJ ve tamamiyle te
dafüi mahiyette bulunan bu işga
lin Yunanfstanm hUklimranlrk 
baklarmı w fstlkldllni ihlı\1 etme· 
ıılnJ lsteme:r:. Ve as1A. bu nivette 
değildir. ttalva hUkfıl"letl Yu· 
nan hllkfunetinden bu işgalin 
muslihane bir surette yap1lmşsı 
!çin ukerl makama.ta lcnp eden 
emirleri vermesini talep eder. 

İtalyan kuvvetleri, mul:ovemele 
mArw: kaldıkları tnkdirde bu mu
kavemet aı;- la. kınl"<"<ı.ktır. Ve 
Yunan hUkilmcti. bundan mUte
vellft neta~icin mesuliyetini yük
lenm1f olacakt.Jr. 

Rablcone, An1onlo 

Hitler 
Musolini 

ltalyada 
Fıoransada 
görüştüler 

Mülakat iki buçuk saat 
sürdü 

YlortrMtı, ıs (A. A.) - Bu 
sabah saat 10,15 te Kont Ciyano 
ve saat 10,30 da Fon Ribentrop 
buraya gelmişlerdir. 

Musolini saat 10,45 te gelmiş 
ve buraya saat 11 de muvasalat 
eden Bitleri istasyonda karşıla
mıştır. Iki devlet adamı Palazı.o 
Vecchio'ya giderek derhal gö
ril§meğe başlamışlardır. 

MULAKAT 

Floransa, 28 ( A.A.) Stefani tr 
jansından: 

Hitler · Musolini görüşmesinin 
!!Onunda aşağıdaki tebliğ neşredil· 
miştir: 

Duçe ile FOhrer. bu~n birkiÇ 
sa.at (iki sut 20 dakika) 
devam eden bir görüşme yap. 
mışla:dır. lki memleket arasında· 
ki ittifak zihniyetinden mülhem o· 
lan bu görüşme her zaman olduğu 
gibi çok samimi bir §ekilde cereyan 
etmiş ve iki tarafın halihazırda 
mevcut· bütün meseleler hakkında· 
ki noktai nazar birliklerini göster· 
miştir. 

Görn,meye ttruy'3n hariciye na 
ım kont Ciano ile Alman hariciyt 
nazın fon Ribentrop iştirak etmiı· 
lerdir. 

FLORANSADAN HAREKET· 

ll'lortm.'O, !8 ( A.A.) - HltJer 
saat 18 de Floran.sa'da.n aynl
nuştır. Biraz sonra Musolini· 
nin treni de hareket etmiştir. 

Memı.rların 
yabancı dıl 

irn•ıhan:arı 
ADkara, J8 <A,A..) - l\laarlt Ve

killlğluden ı 

Devlet ve devlet mUeneııelerly!e 

bankalar ınemurlan aylıklarmm te
adUlU lıaklwıdaki 36b6 ve 36119 numa · 
ralı kanunlar dalreıılnde açılan yebıuı· 
ca dil lmtihanlarmın tqrlnlsanl 940 
devreaiııe i§t!r&k etmek U.Zere, bu hu· 
auat&k.l \'eklller HeyeU kararma gö 
re tefrlnlevvel ayı lçlnde mUraoaatta 
bulunanlarm Yazılı imtihan gtlnlf'ri 
qalıda göatertlmlttlr. AlAkadarlann 
muayyen gllD ve aaıı.tlerde imtihan 
yerlerinde bulunmaları Dln olunur. 

Ankara dil, tarih • coğrafya fakW· 
Wlııde: 

18 te§rlıılaa.nl 1940 pazartesi saat 
9 da 1Dgll1zce, 

19 te§rlnlaanl 194.0 ııalr sıutt 9 da 

!ranııızca 

20 te§rlniaanl 1940 Çl\rş&mba aaat 
9 da aımanca 

tstanbul Üniversitesinden: 
18 tqrlnlaanl. 19 ıo pazartesi saat 

14. te bUtUn diller. 

Sinci kol 

17 inci Cumhuriyet 
yılı içinde 

Türkiyede 
neler odu? 
Dtlny a hAdlıeıerı karşısında Tiril 
milleti Btlylk ileci J ıia ve lfllll 
lellala etralıada bir kale gllll topbl 
ve dimdik darmaw, Tabii aletler 
lrarşııında dahi milli teianllll•l
zln kadretlal glıtermı,tır. 

BllyUk Millet Meclisinin altıncı 
içtima devrealnin birinci içtima 
yılı Cumhurrelsimlı.in bir nutku 
ile açıldı· Killi Şef bir aenenin ir 
leriııl hulasa eden bu nutuklarında 
'•Bilyilk Türk milleti emin olabi
lir ld Cumhurıl_yet ordulan vazife
lerini hakkiyle Ha edecek kıymet· 
tedlr. Memleketi harp mınta.kaaı 

haridnde bırakmak emniyet ve 
taabhOtlertmJzt ita etmek prtiyle 
en bU)'Uk anu ve vazifemizdir.,. 
dedi. 

• Ticaret Vekili Cemıl Erçin 
Ehhl aebeplerle tıaWa etımş, ye
rine Aydm mebusu Nazmi Topçu
oflu get1rllmittir· 

• Hatayda ilk defa seçim yapıl
JDJI, Pa.rtlnln &österdiği on ikt 
namaetten· mUntehlpler beşini seç· 
mJelerdir-

• Tilrtt • Franm - İngiliz Anka
ra ittifakı Bllyilk Millet Meclliıtn· 
de tasdik edilmi§tlr· 

• ıo Sonte,rln 1939 da, Ata
t11rtll kaybettiğimiz gUnlln birinci 
yıldönUmUnde memleket bir ma -
tem havası yqam13, biltUn Tilrk
lllk onun eserine devam ve sada· 
kat andı lçmf§tfr. Mlllf Şef Atatnr
ktln kabrine bir çelenk koymlJI -
tur. 

• Bartclye umumi kltibl Nu
man Menemencioflunun riyasetin· 
de blr heyet Londraya gitJmotfr. 

• Erzurumda zelzele olmuı, vf
llyetle kaıalarmda U kişi ölmll§, 
8 · kiti yaralanm11tır. 

• Dabl14'• VekW Halaydan Mll-
11 lefe bir telsraf çekerek Batar 
ldann tulmlertnf arzetmiftlr· 

• Milli Şef lranm yeni btlyilk 
el~l Kbunl Hanı kabul etmi§tlr. 

• Satvetli Zonguldakta bey& • 
natta bulunarak kömür havzasının 
devlctıeşUrileceğini haber ver • 
mittir· 

* MilU Şef Erzuruma bir tetkik 
1eyahatl yaptı. Refakatinde gene
ral Kbım Orbay bulundu. 

• Tuamaf hattuı Bqvekllhı 
bir nutkuyla açılmJ1br· 

• Metbut RÇlar kanununun 
bir madde.ı tacli1 edilerek kanu
nun bllkllmleri ağır cezalı ıuçlara 
da tepnD ohınmQ,ftur. 

• Maarlt Veklli Diyarbalnrda t· 
n&nll mekte~n! açmıetır· 

• Kmlırmak filepl Karadenizde 
battı. 24 tayfam boğuldu· 

• ımıt Oef ~ llkklnunda Dl
yarbakıra hareket etmiştir. 

• 31 lltktnunda memlekttti
mla tabiatın acı blr darbesine uğ
radı, tark vlllyeUerim-!zde bilyük 
bir zel&ele oldu. Milli Şet Erzin -
can valialne Elhığdan blr telgraf 
çekerek mllletbı Erzincanlılara a
lüaıımı bUdirdl· 

• Zelsele fellketsedelerine yar. 
dun için faaliyet başladı. Hariç· 
ten de yardımlar yapıldı. 

Albay Samerevfçfn yUzil b!rden· 
bire aapaan Jı:eı.UnıişU. Bıyığına 

yaplflP parmaklan arasında sUrat
le çevirmeye bqladı. Gözleri parlr 
yarak: 

- Unc mn 
1>11• sllrledi· 

• Milli Şef Tokattan bir beyaa• 
nameyle millete hitap ederek y .. 
nl yıl temennilerini blldirm.ilUr-

* Milli Şef 2 Soıık&ııunda AA • 
karaya dönmllş, zelzele felüet • 
zedeleri iç!n on bin lira teberruda 
bulunrn uştur. 

* Pariate Türkiye • Fransa - İn
giltere arasında bize 26 milyon lir 
gillz liralık kredi verilmesine dair 
bf.r anla§ma imzalanmI§tlr· 

* Dahiliye ve Sıhhat Vekilleri 
Mecliste beyanatta bulund\llaı'. 
Zelzalede 23131 .kişi lSldüğihıtl bil-. 
dlrdiler. 

• Zelzele fellketzedelerine JV
dmı kanunu Mecliste .kabul edn· 
di. 

* Milli Korunma Kanunu 28 
Sonkanunda meziyete girdi. 

*Hariciye Vekilimiz Balkan an
tantJ konseyi toplruıtısına gitmek 
üzere Belgrada gitml§, beyanatın
da "bitaraf değilf.z, harp hariciyiz;, 
dem!ştfr. 

* Hariciye vekilimiz Bulgarill • 
tandan geçerken Bulgar ba.,veklH 
ile göıil•mUştnr. 

* Hariciye vekilimiz 6 Şubatta 
Bulgar kralı tarafından kabul r 
dllmiftir. 8 Şubatta Belgrad ve 
Sofya ııeyahatlnden Ankaraya dön 
milfttlr. 

• 19 Şubatta Milll Korunma X. 
nununun tatbik mevkline kollul • 
muma karar verilmiltlr· 

* 21 Şubatta Kayseride seı.ıe 
olın\11. 40 kişi ölm\i§tttr. 

• 28 lubatta Brefli k&Dll' ... 
asında Ocretll Jf mlikelle.11,)'eU 
ihdaa edllmJttlr· 

• 29 Şubatta ı 940 bütçem Meo
ll!e verllml.§tlr. BUtçe 262 milyoa 
kUaur liradır. Milli müdafaaya 
fevkallde tahaiaatla beraber 2IO 
milyon lira ayrılmıştır. 

• İngiltere ve Fransanm yam 
p.rktakt hava kuvvetlerhıln blO • 
kumandanlan Ankaraya geimJt • 
lerdir. 

• Yunan fatikJA!infn 120 UIG9 
yıldönUmll mllnuebeWe MllU 8eıf 
Yunan kralma bir telgraf pdUoo 
mi§tfr. 

* Y edet aubaylarm taUm mtld
detlerlnbı fevka!Ade uahlmee 
husuawıda hllkümete bir kanımla 
sallhiyet verllmi§tlr· 

* General Naci Tmu mhhl ee· 
beplerle l4llll Mlldafaa Veliletm .. 
den latJfa et:m)f. yerine Ermıeaa 
mebuR Saffet Ankaıı ~ • 
tJr. 

• Bllk6met demir stokunun te.
bitine karar vennl§, demir atoku 
bulunduranlar beyanname vermef9 
davet olunmU§]ardrr· 

* Zelzelede fellketzedelerl kur
taran 2H mahkümun cezalarmm 
b&§te d&dilnU affeden kanun mec
Uaten çıkml§tır. 

(Dcva.ııı. 5 incide) 

Dedi· 
Albay Samerevfç, kadmm tatla 

ve yalvarqlı ee.shıdet! altem ft 

ithamı derhal hissederek hemea 
ııoğukkanhhğmı toplaıDJltl· Fakat 
Kontea Valeeka'nm 10n derece•• 
hbn blr iz sözU Ozerlııe kee'tta 

15 yazan : VLADMlB SUAT Sonra tekrar genç kadma dlSn· gözlerini, tekrar, mUtlrlf bll' pro -
dD· Bir &J&imı hiddetle yere vu- jekt&r gibi genç tadının Ozertne 

Saltık Polonya ~tclllcena Scnitı Şeflerlllden --'-: 

- Hayır.. Hayır! Kurtarabilir· 
siniz! .. 

- Fakat ne oldu ki!·· HAıfueyl 
b"lıniyorum!.. Kizi~in hayatı 

kimler tarafmdan tehl.il:edo '! 
- Dlmitroviç k6y1Ulerl tarafın· 

dan! 
- Dimitroviç köylüleri tarafm· 

dan mı? Fak:ıt & ıhramıyorum Va
leska!·· Neden dolayı:! .. 

Genç kadın tdftş i .• :nde hiıdisc· 

yt lirkao kelimeyle anlatmak li· 
zmıgeldiğine ııon derece canı sıkıl

Dlll bir halde adeti :tellellyerek: 

- Oh, dedi. Bu sabah··· Dimit· 
rovlç köylüleri köy papasının bom· 
bayla ö!dilrülınesinden dolayı ple
yan ettller. Etrafı ııanp katill a· 
ramak için yoUan kestiler. Klriç
kiyi gayet prlp, adet! kendinden 
geçnıit, bitap vaziyette buldular, 
hUkfımete toslim ettiler. 

Fakat sonra bütün köy galeyan 
etti· Şimdi Kiriçk-!yi jandarmanm 
elinden almak için bUtiln köy bal
kı jandarma binasına yllrilyecek • 

ler. Kir!çkiyi jandarmanın elinden 

alıp idam ~ecekler!·· 

ı-acaa çevirerek sordu: 

- Neredeyiz? diye bağırdı. Ka· 
til olaun olmasın, bir adamı şimdi 
de k&y halkı mı idam ediyor? 

Bu realet oluyor da hiç kimse· 
Din baberl yok ha! .. 

Kadm albayın bu hiddeti karşı -
amda adet& Jı:a.bahatll gibi kUçüI· 
mlıtl-

Orkek n titrek bir teeJe alba· 
ym yilzilne yalvaran gözlerle ha -

- Anta1!- Rica ederim, acele 
eclellm!- JO.riçkiyi idam edecekler! 
Korkuma ~~emiyeceğiz! Hatbu· 
ld KlrlC)d ton derece mtlhim bir 

- Son derece miihim bir bı mi. 
dedin? 

- Evet!.. Alman Na.zllerbda 

Geatapo oefi Himlere acele g6Dde· 
rilen pek mllhim bir haberi yab
lamıştr? . .' 

Albay Samereviç ınmıer l6st1d 
işitince adetA titredi. lrl paımüJa.ı 
rmda bıyığını koparacak libl .- • 
virdi. 

- Y&? diye bağırdı· N&Jmtt 
bu hnber! 
Albayın yUzilnll yandan ,ardtl • 

ğUm bade gözlerinin lçjne kan ha
cum etmiş olduğunu farkedlycıe • 

<DeuANwl 
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(J\::i taralı 1 nclde) 
DQa ~ğmıı.ı j'ibi. ltalyanla.r 

l"larLD&;ya mUteveccih bir harekete 
P."iıımlllerdlr. Harp hakkmda Yuna 
ıJ.staD n lt.aıyıı.daıı pek az malt1mat 
akı:ıabUd1c,"tnden wrada iki kuvvetin 
teıı:ı:ı&Sr et.rafında v~ıb malftmat me·.·· 
cut olmamakla beraber, Jca.yda değer 
bl.r ilerleme ve gerileme harcı,eu ol· 
JDU& gerektir. Akı:l ılıalde 1lerll~ en 
kuvvet. bunu mutlaka derhal iUın el· 
ım, bu!unacaktı. 

ltnlyanlaruı Florlnııda giri§tlkleri 
tAarru:ı:un başka hır cephede bııolaya· 
c&klAn haıeketi glz.lemek gibi tır 

.uluıada matuf olması da mUmklln· 
dıbı. Dün de dedlğl:n~ gibi bur:ı .. ıı 
kaydedilecek muvntfaklyet Yunanın· 

tan ile YugoslaYytı aralillldaki huuu 
dun hlr lnsmr ıırBl!:ma girmekten "·e 
Sal!.nik Manastır dcmlr·yolu hattı· 

naı. bir noktasnıı ele geçlrmekt 'l i· 
baret kıı.lacaktır. Bu sabah, At1n9.da 

dilen reımıl tebll~dc, çok aade 
ltellnıelcrlc ı unıın orcıusunun blitiln 
ıawıut lıoyuncıı. 01cvzllcrlnl muhafaza 
q ledii't bildirilmekte old~ ;tvre 
ab&h ga.zetelerınu .. , Yunanhla.rnı Ar 

m -vuUuk hududunu ismi veri'mi:;en 
bir ıı.oktadnn r•k d 

.ııac_Jc ır. 

UmumI 
~lill 
m!llı!m hare t, Yunan Mnk donya 
mıı.m me ezı.ıte l ~ cUh cd n ta.ar 
11JJ11 c caktır, ki bunu Kesriye dva: 
a:ı.dak1 hudut hattmdan beklemek JA· 

m:Ddııı. .. 
HAVALAIW~ 

B&nlara gelme.: ttı.ıyanıu, dDa 
~elerlıı.l A tlna, Koren• .,. ~t· 

.,.. ttııP.rlndc uçurmuı!M' w aonımou· 
ewıu botnb&l!yar1.k bir kmm avU 
klkm illUmUne aebeblyet vermijler
dır. 

DekalyAda.ld ya.z.llk ~ u.rt:ı· 
~ 90k ;ytlkaekten ucu tayyaıelerl 

' Tııtoyi meyd&ıu:ıaald YUnaıı avGi taş'
J'&l'e!erl kArpı.amJI old':JIU gibi Ko
ıwııt üzert:ıde gerOnen d~nuuı tayya· 
:reıert dl atddtı tı 'tOp a: Uc azal; 

Ja3tınlmJola.rdJ.I'. 

~d.14m& gar. t~yanl&r m taa 
"1J.r otan kszıab ııeyı11ı!ıetalD9 p1ft· 
D)tl.ııa!t lıtJ' h&ı. 19tırvü ııo;rı.o. ı... 

dalar dentıll ıı. Adrlyatı)t dezı.lsl F 
lunu aıatmalt p.yu!ııl taıdp etmaktı9-
dlrter. I:an&lm kapanmuı lıaddmao 
tlnc1$ ehemmt)'eU baıs o1m•1rl• ber&• 

bel' kanal Uzer:lndeld dlraıU701Q kar 

Belgıratta verilen 
ille karar 

Btilgrat, !8 (A. A.) - &lül 
hJyettar mahfellere gftre, Elm 
• It yan harbi karfıamda Yu
goslavya hllk0.met1 kamşularile 
i8bf,rltği y&parak Balkanlarda 
&Ulhldl muhafa:m&ın& devam oy· 
liyecektlr. Yugoel&vya ~Qmeo
ti stikbalde de bitara.flığmtı rl. 
a yet edeoeğl'li ve edileoeğ1.n1 il
mit etmekteı:llr. 

ı U!llnUn berhava edilmesi de Mora 
yıırımactaaile A.Una ıırasmclaki demir- • 
yolu muvaaalaamm da kc llmeslnl in· ı 

taç edecektir. llalynnlar ilk hava ta· • 
arn.zlaruu bu noktaya tevcih et.aılj 

olmakla beııaber, sahayı u~etUklerl 
gıbl mUdD.!ııa terUbaundıu:ı :mahrum 
bulmamııtardır. Yunanlllnrın kana· 
Jrn sağ' sahili boyunca dt:\am eden 

çok yüksek mevkilere yerle.Urmı, 

oldukları tanının e<lUon bava mlldı:ıfaa 
topları ltaly0n Lnyyarcıc,.ını u.ıaklaı;ı· 

tırınağa k!fi gelml§tir. 
J>J~Nİ:lLl·~ROE 

Harbin deıılr.de de ba,,ladığmı gös· 
teren hııborler alınını tır. Bunlar ara 
smdıı en mUhJr.ımı. !tnlynnlarm Ktır
fu adasını i§gal için bir lhrnç h&re
keU t.eşebbtallnde bulundukları 'e bu 
yUzdcn Yunan 'e ltalya.ıı denıı: kuv· 
vetlerınin ku;a sUreu bir harbe glrl§· 
tlklerldir. 

.\tina, 28 (A· A·) - Yunan 
orduları başktunn:ndanlığınm tcb 
lıgi: 

J.talyan kuvvetleri bu saba.h sa
nt beıı otuzda Yunanistan • Arnı:ı
vutluk hududunda krtnlanmıza hü· 
cum etmışlerdir· Kıtalarmıız anıı
vntan topıaklarını müdafaa edi
yorlar· 

HEDEF SEJ.A~._tfi 
Atbıa, 2~ CA.A.) - IUi,vtn. 
Yunantstann karşı blljllidıb"ı harp 

te, en bil> uk 1taıya.n hede!! saruldığı· 
na göre, Yuruınlııtnn • AnıavuUuk 
hududundan 160 kllomctre kadar me· 

ıı:anu adası Adrlyatlk denl1.ınJn &ğ· sa.ıecı..ı :::;..,lanık hnıan.dır. 

z.mdadır • .Bu adııyıı hflkim olmak ve ç:arpışmal:ır lıa.kkmdıı babel'ler az· 
bu adayı ele geı; rmck litcd.:nberi 1· d"". Ealmt, öğNnılcllğinc gbre İtalyan 
talyanlar larafmd:uı ar.r.u edıln:eı,te: hücumlarının başlıca siki U Arnavut· 
d.ir. :":!tekim umumi harpten sonra ıuk u .. ğıann,i::ı.n dışarı giden esas ge· 
Eplrde ArnavuUuk • Yunıın hudud· ı,;ldln ötesinde FLmnııya ınılteveccllı 
larmı tahdide memur komisyonun re btıiu:ıınakmdır. Florına. Sclft.nlktcn 
isi olan bir İtalyan mlralaymm Yan· 14lS kilometTc ırı"satecledır. 
yad:ı. öldıJrtilnıf'~I veal!eırlle ltalyanlnr Elrn Kıtıı.ları bUtıın hllt Uzerlnc!o 
ıın"!lzm bu adııyı 1°gal etml;ler, fnlmt ~ldueUI muka\•emet etıı1 :tt.cdır. Hat· 

1 
t .. teyıt olun mı) o.n bir ha bere göre 

1 Y r,lıl r bir noktacb 13 ltllom •tre 

hnsma d.llıı. oı.sıı aonanmnsmı bu mil· 
hlm U•tcn Is tıfıl :ı.e ettırememişti. Va· 
ziyet bugün dcğlgml~ old.ıt'l.nıa göre 
lngmz done.nı:ııasmın Kortuda mev
cut, UıısUbahr1yt lruvvetlendlreceği 

gUpheıılzı!lr. 
tadır. 

ar zısıne girerek 
'1 nııltlctınl§· 

il 1 ı pirın dnğllk l 
• • ele ikinci 

KORFUYA 1IIDAÇ 
n:şı~.snnsu -

l\'cvyork, 28 ( A .• l.) - Belg;at. ! 
tan Trans !'adyo ajansına verılen 
bi: habere g0re: 

Korlu cıvarmda Italyar. 

Kortu &dası Adrfyntik denl.zl Ue E · 
ge dmlzl nrawmda bir kiltt hizmeti 
görmektedir. ttalyanlıum bir iı,ıgal ha· 
rekett kıı?)ısında lnglllz donanmıı.aı· 

nm adayı muhntnz:ıya koşması gayet 
tabiidir. lann ihraç t~ebbüc;ü esnasında 

tultugu Yun:m ,.e Italyan donanmaları a. 
ltaıyan rasında bır muharebe olmuştur. 

lngiliı donaı:mas: adayı 

gtlıı. .Adrfyııtik limanlarında 

inmesi ' Atinadan alınan bir habere göre ana fllo..'1Dun r: 
lmklnl&rı az· acaktır. 
Bwıdruı : kA GırlLte Soda J,"ib ta 

bil bir Umandan ela isutado ed~ 
muhakltak olan lngllla ftloSUDun Ak· 
denb:dekt b!tdmtyctt, ve bu hlUdml· 
)Ot )'UZUndcm Yunıııılstan& :yardımı 

çok b~ oı!\ ~ "" ltalyanlann gt· 
ri§tiklart bu yeni harp kendlleıiıı.e, 

taan-ur e t ttklerl gtb1 kolıı.y bir mu· 
'Vaflaltlyet tcnılnlne yetrnmryaca1ttir. 

n. 

Bo/ya, f8 f A. A.) - Harbln 
llıuşladığındanberi ilk def& ola-
rak bütün Bulgarlstruıda ha.va 
tehlikesine ıkar§I kat'l tedbir a,-

lmması emredilmiştir . 
Geceleri ışıkların tamamfü: 

söndürillmüş bulunmasını temin 
etmek için, halk 18zım gelen 
tedbirlerin hepsini alına.k1a. mU. 
kelleftir. Gelecek hafta. Bulga
ristan.da hava tehlikelerine kar
ii korunma kursları açılacaktır. 

dücman tan•arelerinin şehir üze. 
rinde göründükleri, fakat bomba 
atmadıkhn bildirilmektedir. 

liOR&"\T KÖPff0St!N1} 
BOUBALAl\IA YA Tı;şımn'Vs 
Atlnn 28 (A· A·l - Korent. ka.

na.lı \iz;rindeki meşhur köprUye 
varmaya teşebbUs e<1en ltalyan 
tt\,Yyar elerl ı;iddetli bir hava m u· 
b arebe11lnc icbar cd.l\mi§lP.rd\1'-

A!ina, 28 ( A.A.) - Yunan ga. 
zetelen:le göre çok yüksekten uçan 
15 Italyan bombardmıan ta~n-
~i Korenti ve kralın yazlm ika 
metgahı olan Def ellıyi bombardı. 
man etmişlerdir. Fakat E!en avcı 
tayyareleri ve hava da fi .. ~~~.a. 
lan tarafından geri pücokurtu~mu~. 
lerdır. K'>rentde hasar yoktur. 
At1n~ 28 (A.A.) - Dohllyte neza· 

retlnlıı tebliği: 

•"· . .-:::.~.. )) 
~;;;;iii• · ..... - -; iP 

11{/il~~ı~·lll~~fi;i;iıj' ·ij 

Bu sabah saat 10 da hor birl ?ıepı
tayynreden mUrekl{cp 3 lta.lyaıı. tay
yare grupu tarafından Patras oehrl 
Uzerine bir ııucum yapılmıştır. Du· 
man tesisatı, adliye sarayı, Aya Yorgl 
un fabr.iuuıı, telegr:ıfhane ve birkaç 
ev bomL.,r..-.m ... n e<lUm~tlr. M.addl 
hasar ohcmmlyets.zı.l.r. 
ATİNAD.'ı. lLU.!< TÜRK \"E 
ıxr. r.tz B. 'fü\KJ,ARtLE 

DOJ..AŞUOR ~',....,ı;\,'e;: .. = 
~ Atina, 28 ( A.A.) - Atina bt 

sabah harbin ilk tadını tatmıştır. 
Saat 9 da ha\'a dafi bataryaları ha. 
rekete geçmiş ve tayyare meyda. 
nına doğru ~hir üzerine girmeye 
teşebbüs eyleyen dü~man tayy~. 
lerine ateş açmıştır. Halk ve ünı. 
formalar'yle gençlik te~kiJa.tı men.. 
suplan hiç heyecana kapılmadar 
sokaklarda tezahürlerine devam et 
mi~ler ve teıahürcüler ellerinde tn. 
giliz, Türk, Yugoslav ve Yunru 
ba yraklarr ta~ımaktaydılar. 

~~~ ... 
JlaoroDM'de: ~ en mttthlş rollet-] oyıııyrın 

BORIS KARL O F 
Ştmc!lyc Jmdu ~fit :ıterln en mUUıiıt '~en hey(lC'anhsı 

Y A B ı N MaUzıeler en ltlb en 
A A. Sinema ında 

htaııbuhm en bftytlk 2 sbıemaaında aynı 7A'lmandıı bugun nııı,tınQler-

d" n ltl.bBreıı fevkalt\de prognım \ 

. 
- 1 iklal Kahramanı 

Jtuıcı &-kor, lCLOOO lNoe tlgilmn, knbnmınnlık, cengA· 
verllk 99 vat:aMevmiJl!fn a oanh tıımnıı mllyonhılı tııllper mn:ıt 

1 - En l!OD harp bs~ PARAMUN'l' ,fURl'\AL ( ürkre) 

3 -AYRICA 

il 
F E R A H'da 

10 lüm 
C emberlitaş' ta 

"'""Jilllflıımm;"'""lHll'.I~.• 

• ı 
' 

alaa 
bey atı 

<Ba5 tarafı 1 ncldo) 
bayların ve or~f'rln tı:ılim ve t <!r
blye lçln silfıb r-ltma çağırılmm ol· 
mnları bu tekamülde mühim bir A... 
mil olmu,• tur. Tariht ve ırki kahra
manlığı ~1üscllem olan ordumuı: 
vııtan hudutlarını, mllli §eref ve 
haklan müd:ıfan mecburiyetinde 
kalırsa bugilnkü yUltsek kuma.nd:ı. 
hevetilc fedakar !!tıbaylnrile ve 
dıtfn•er ~rlerilfı hu vazifeyi geç· 
mişteki misııllor<len da.ha pariai~ 
b~r surette ba.qarmak kudretinde 
olihığ-Jna vat:ıt' Mlarım emin ola· 
bilirler . ., 
-M:.:...al_u_l_v_e_c_m_e~kl-::-:-i-:--

subayları davet 
Bcı;ilttaş A-.. ubn lmlen: 

.fi gı:vılkfns Ast erlik ubeslnde kn· 
'"ı yıtlı ma1ül \'C gereı.-se 'Jlll(}kll su. 
il! ba~mnıı ı. l\J. \"ekalotl harbiye 
'1 ıtnİresind<'u gelen emirde bir hl • 
~ met i in • orliı;ülmcl• ilz,ero cnıri!l 
-~ clH'I"• ·~ rtinr hiııncıı ubcye pa· jf • 
ı, 7.arJım n•nmla her g\in l~to snlnıh-
"' tan fl~:tm btilln 1indar M'rbest 

ol&ro.k setınelerl ilı\n olnnul'o 

E 
ma,, tarafı ı ndue) J 

a1nn nıera "İm y~rine koşuyordu. 
\"ali ve Belediye reisi Lütfi 

Kırdar bu sabah vilayete gele· 
rek, bükfımet, namına saat 1 
9,1~ ten itibaren komutanların, 
meb'usların, kordiplomatik ve 
resmi, hususi teşekküller mü. 
messillerinın tebl'iklerini kabul 
etmiştir. 

TAKSiMDEKi MERASiM 
\'ilayettc mera.tim bittikten 

sonra vali ve bGlediye reisi, ya· 
nmda merasime iştirak edecek 
zevat olduğu halde, ~at 10,5 tc 
Taksıme gitmiş \'C tribünde yer 
almıştır. 

Tribünde komutanlar. şeh
rimizc!eki bütün meb'uslar. em. 
niyet direktörü, kordiplomatik, 
vılayet ve Parti ~rkanr, resmi ve 
hususi müesseseler erkanı da 
yerlerini almış bulunuyorlardı. 

l{JTAATI TEFTiŞ 
Merasime iştirak edecek ordu 

ciizütamları. polis, itfaiye, mek
tepliler ve eemiyetler birlikleri 
Harbi,fe yoluna doğTıı, merasim 
komutanının tJ)rtibi vcçhile sı· 
ralanmışlardı. 

Saat tam 10,35 te vali Lut.fi 
Kırdar yanında lstanbul komu
tam Ishak Avni ve rliğer gene
rallcıle yüksek rütbeli sı;bayla:r 
olduğu halde, meral"lim mcyda.. 
nıı:.da sıralanan kıt'aları teftiş 

ve muayene etmiş, kendiler~ 
tebrikatta bulunmuştur. 

BAYRAK ÇEK11LME 

nERASiM 
~m çelenkle:r Cumhuriyet !bi
de.sinin önline getirilmiş ve etra. 
lıııa sırayla dizilmiştir. 

-Nihayet geçıtresminin başla.-

ya.cağı dakika gelmiş bulunu
yordu .. Vali ile .lı:omutıınlar tri. 
biincleki yerlerini almı~. Kıt'ala
rın g'?çtiği caddeler etrafında 
on binlerce insan, toplanmıştı. 

Geçitresmine evvel!'ı merasim 
komutam ön<le oldu~ halde 
Tnskrsla bandosunun geçıııile 

lt~ 
Bel~rall, 29 CA· A·) - diP' 

lyı kaynaklardan öğrenllsi ) • 
re Tilrl.ive bUyilk el~ ?ı~ 
Yugoslav~ n başvekili ile d 
nnz.rı olduğu halde Bel~b 
nindehl Sılrayn giderek ~ 
Pol tarn.fmdan kabul ed ııı\' 

' Yunan elçtsi dA Yugoıı ~ (. 
clve nazıı mı ziyaret e~ 
riıc;mUı;;tür. 

ba~lanmı~ ve bando bir kenarda 1' 
b şl ~of.rn, ~9 (.\. A·) - Jı: 

yer alarak terentıiıme a amış- j•msı bildiriyor: BuJetnr, 
tır. Bundaı.'1 ı;onrn geçitresmi 6 nt 16 d'l mnhur;aT\ rı 
yatlılımştır. mi heı;ınci ktima de\•r 

Askcrlenniz \;Ok muntazam tır· Kral suyleclibri nutııı- 11 

Ye güzel bir yürüyü~ yapmışlar, df'miııür ld: n 
ş;.ı letle alkışl"n:nıc:ı1ardır 1 ··- Şimdiye kad~r t 

P.aat tam. 12 de de Selimiye miş ohn harici siva. t 1 
kı~1asından 21 atım lvp atılmış- nrticelcr \'ermiş oldu uı 
tır bir memnuniyetle mh, ır 

• ...ı Ya· El". 
ŞFJ1frT,!T\TEl\1 MERASiM mekte,..m. .~ ! . ;1 

Oğleden sonrıı saat 15 te Fa
tih kaymakamı, he1cdiye şubesi 
mildilrii ve 42 nci topçu alayı 

komutanı ile itfaiye bandosu ve 
Da\-utpaşa alayından miirckkep 
bir bölük. Edimekapı şehitliği. 
ne giderek ziya.rette bulunacak
trr. 

\'e Romen hukum ti riP 
dıkl:ırı bir muıı.11 'ır 
?obruca Bulg~r ~r~ ı• ~. 
ıc;lne tekrar gımıı ır~ 

1 
• 

lnr da gf'"Pn fr\ · 1 

nızda bu mwı'ı 1 ı 
dik etınfı; \il' /. lm.,"1· 
nın bli; ü'c fl 0 : !r.C' 

1 1 

milletinin du\'r,ull'rl "l 

ta"ltğıııa terC'üme o'ı • 
GECEKI MERASiM Yııl! 1, \'1'n ve T" rı: 

Gece Istanbul ışık içinde çal- na.,,,bC"' rl~iz bu r i 0 

kalanacaktır. Bütün r~i bina. baf,hy n .... ,,,.;e>c1r1 ""~ ", 

!ar evler. lim·ında vesait elekt- j mr.ktaıiır. SovvPt1"r. F. 
rikİerle donanmr<>tır i vasi ve lktıcı:ıcii mhr. ııl ,.! f 

"" · · t 1; t rzdıı ırk Saat 22 de vali ve belediye nı~d? 11 ı.r o. 
· · L. f' ı· d f d · tc ır. rcısı ut ı \ır ar tara ın an vı- ---------

_. liiyet binasında bir balo verile. t~ 
Bunu müteakip vah ve komu- ccktir. alil? 0 li J 

MERASI MI 

tanlar Cumhuriyet Abidesi önü. Halke,·l<'ri tarafından ha.zır- &kate:1l 
ne, bayrak çekilecek direğin !anan U'ngin programlar mucl- .... rıJ 
yanına gclmışler ve bu sırada 1 " 

binoo, buralarda ko:ıferans ar, rn:ı-. tnrtıfl :ıc ıı 
tiz bir boru scsile meydandaki 1 ~"' 

temsiller veı ilecek Cumhur yet birlc~elim Hür ya.: .ı,\1 krt'alar ,.e on binlerce ha.Ik ha- ııı " 
bayramı kutlanacaktır. hıç klmsP blzıil'n faz 

zırol \·aziycti almı~lardır. 
1 

nıer. ÇUnku onu11 t .rfl
11

• l 
Mızıka !stiklat marşını çalma- GECE LA VE VAPUR tı h k t f ın bu rr.ı 

. SEl."ERI ... ~I>l C'r es en z ' 
ğıı. ve şanlı bayrağımız yavq • ~ u:; "" _ tir 

1 
ıııV1: 

yavaş d:rcğe çekilmeğe başlan. Cumhuriyet bayramı mllna.se. j Haklı o!anlıım' ltl"'ll'\ tı • .s 
mı~tı. ı betıle bu gece yarısı 1,30 dn rcnlerin neşesi, ölrrı"' t'l'\rr 

ABIDEYI<:: ÇEl ... füNKLER ~ Kôprtid en Kadıköy ve bütün A· j yenilmez gururu 1~~l1!1 J~, 
KONUYOR dalara. 2,30 <la Haydarpaşa v~ kut lulayınız. A t~tUr 

1 
fi> !! -tl 

·ı" t'. ..u j ,.{ft '""ıi · · ı · ta.J tahr'k nUnde ona verdııtlni bil' Bu~ditn s~nra vı u.ye . paı·1.11 1 .. ~ ::~y: 1 "~e ~~ . arı .. ı dıktan' eonra de\'let1n st · 
beledıye blitün resmı ve husu$ erlılece.ctır. Ka<ltkoyünden Ko~ einJ bn,ı:ı:ıız yukarıclll. rt~· 
teşekkiiller tarafnıdan nadide 'ı rüye dön1!ş vapuru bu gece ya. ileri, marşlarla, sıı.r1< 1111 
çiçeklerden hazırlıınnn muh~ rısınoan sonra 2 de kalkacaktır. 1 manlan ııelli.m!a.yını:ı·,, 

·t· ·~fuWJBınilr~trıııımm~ırmm~:Dm~~~~ 
·INDA .SEF:tS ntn TÜRK FtL'n GÖHECF.KSt~·ız 

A A . A A 
ı>ııyıınılnı::ır dcroocdt komik sahnclrrle dolu llAfltl{ULADE komedi. Başrol !erde: 

/l!AZ!M - VASFI - CAHIDE 
~ S.\ l":' !'l·!:iHAI'. ·NECDET· K\t: \ f\AŞ · El.Jo~FTF.RH'A • ::EFU\: • ıt,un:I dS 
~~ PZ<:{A.~~c E (ve RAY s ı ne mala~~~~ 
--:--....................................... ....,__ ................................................. --··-- d3 
~Bu Film Bavram Ja izmirde E HA RA s ne nasıo 
~~ı mi 

Gökler, delen Zafer ab i d~ erııen kaıe 
gibi Semaya yuk58' 

... _ 
G 

'AH 
GARY COOPER 

T llrkçe 

•• 

RAY l\IİLLA1'"D · ROBERT PRESTON 'mı plıeeerl 

., S menin en büyük murJal la 'ıiyeti 

YL! ile MEC 
T JRKÇE SöZLü 

ÜST A!' SADE'M'l N KA1."NAK • .- senıı' ..rt1 / ' . :ıuıızef) .,.. 'il' --a LlYylAnm p.rkıJMPU rıöyli>en gtın '\,l' ~ 

t 
DlXKAT: Bn)'ıtllU ıııDııasebettle ~.r. 
Mat 1% de teıtdllU lı mntınclcr ' ' e !) ıl" 

8eaJ1 lar: ı 2·2·4;1L· .. & __ .s_o,-~: 

Filmin harll<ulllıl l'urk muslk nl yapan: 

·~. A1ecnun'un şarkıların söyliyen· 

UR DİN 



ıe 

8 
Atondros nıUta k · ·· · d beş re csı uzenn l'n 

ııı Yıl geçın~. istiklülinden mıı.h
,.. rn olarak bir dakikn b•le ,·:ua-
'-"ağ • -
ııuu: .tahammuı edemiyen Ti.it :ı:: 
nu , .tinin Yer yer ytlkselen ıı 0si 
la lUk Millet Meclisiyle te~kilô.t-
ndıılın IJt· 11J, ecnebi ordularla işbir-

ıı•ı 1 Yapan saltanatın ordulnn ve-
..ıını • 

ş, Yer yer çı.kanlnn isyanlar 

ı~~nlnııştı, 1nöntinde Milli Şef 
lan era Yalnız dilşmnnı dc>ğil, va· 
ııe ın tnakfls talihini yenmişti. Yi· 
•ıı bu beş yıl içeri inde müstevli 
nua~ıttan tardecillmiş, lsmet lnö
Son laı:ıda çetin bir mlluıkereden 
hliltra öz Yurda gösteren Türkün 
~aulaUııı ve mUlki, adıt, siyasi, 

tııa.ı: lanıanı.ıyetini kıymetli bir ar· 
6an balina tıı. ş· e Ataturke sunmuş· 

L• llndl sıra hnr ve müstakil TUr· «(Yeni 
hara~ lhyasma gelmişti, yurdu 
l'arak ler ve hUrafelerden kurta· 
llliıl Yer Yllztlnün bUtün medeni 

etıern 
\ıııa e yanyana yUrilmek hak· 
tlıı ve kudretine sahip bir mille
llı~tura_bneoeği bir mamure yap· 
>11\.l \>azıfesinl tereddüt etmeden 
z;nnıek bir borç olınuştu-

t><Ucı er, hazan milletlerde .sarhoş 
llJ.ıı b bir neae uynndınr- Bu neee· 
let 1r de sızması vardır. Bu gaf
l'tıt :Ykııau.ndan nnsızm uyananla

~~ çok feci olur. Fakat o 
~eta.t TUrk milletinin mukad
b\ı~:a htı.kim olanlar, yaptıkları 
ıılı'lde. lşt..n, ynpacaklan işlerin ya
l l'\il. Çok ktlçnk kalacağını bilen-

~arııı 
·~ ld acak işlerin başında devle-
,.., lr 

1
are §eklini tesbit ve ilan et

tec~ ilttnı geliyordu. BUyUk Millet 
,..,., 1 ve hUkfunetl şcrefslzliğe ve 
··'Yeh.ı_ ... 

ır tıı.ıı -.z.ııge knl'§l isyan eden 
lıh 1et:in ruhundan doğmuş bir 
e~Sala ldl, mferde.n eonra bu 

lJlı Ule hakiki bir devlet olarak 
ı~u~ernıek kati bir zruıırettı. Bu 
d~:u "Ve ~nıreti his ve ifade e
llıı:t t:;tn ezı. başında Milli Şef ls· 
l:lt°t\> tı6nunu görüyoruz. 29 Teşri
~ el 1923 de saat on Uçde top

llıet % fırka grupu içtimamda İs
in it öntı bu ihtiyacı §U cilmleler-

ade ··a etrnışu: 

Beylett tesadUf ettlm;1 Onları da 

yemeğe alıkoydum· 

"Yemek esnasında; yann cum
huriyet ilan edeceğiz! dedim· Hazır 
bulunan arkadaşlar, derhal fikri
me i t!rak ettiler. Yemeği terket
tik. O dakikadan itibaren sureti 
hareket hakkmdıı kısa bir prog
ram te!ıhit v!! ukr lnslArı ta~\f 

ettim. 

Mj~IJ1"'<1\J 

l"tıııa :.lecriıbeden bahsedeyim. Av· 
ııı ~'Ploınatıan bu hususta, be
l~ d etuıe.r. Devletin reisi yok, ı 

' C!diJ ııı nu er. Şekli hıwrmızdak.i re-
))el'lle~-U: Millet Meclisi Reisidir. 
liy0rg 1 sız, bir ba§ka reis bek-

~d~l'~'1ı· Avrupa düşüncesi işte 
l'ııı. ıı:albukl böyle dUştirunüyo
~ı:l'a et, hWmiyetin'3, mukad
~e h~ bUtüı vazrlllyeddir- O hal· / 
1 llıeıt 'lln if adel hukukiy1;.sini l!löy
ı.,~n neden çckinlyonız? Re
h'bı t ur olmadan, ba~·eltil tntl-
bey~kUfl kanunsuz olur . ., 

~it elin idare 6ekllni takrir \•e 
d l(f !.!tJneJı: Fethi Be)1n riyasetin

~lıy heyeu vekilcnin istifası ile 
~!> it an kabine buhranını mtitea-' 
~dUatt bir Zlll°'ıret halinde gö

hlııde · 27 te§rin1evvel 1923 tari
~ te ""1kubuda-o bu 1st:fa llze:-iıı.e 
la lt~l'lnie~el 1923 gtlnU geç vak 

'•rka har~ halinde bulunan 
lr 11 eyet1 heyeti vekile için katt 

l Ste +., _ _. 
Utlt f ~ cdememi§ti· Ata· 
''ı:ıll'ka heYetlne btr liste hazır
'liııtttnı tnvatye ettikten sonra 
'o4~ nYnldı. Bu ayrılıştan 
1 ~ı~. .A.tatilrkUn lisanından din-

''<:: • 
' b~Yaya gitmek üzere mec
~da b rru terkcderken koridor· 
lt"ı?ıaıet ana intizar etmekte olan, 

"\ te8ad~ Sami ve Halit paşala
~al'ad. etthn. Ali Fuat Pa~a. 
1~tı "-tık an hareket ederken bun· 

l'iıı.ı ~raya muvasalat eyledik· 

dl\'~ h~r fllnkU gazeted~ 'bir teş
~ oıtu SUkbal" serlevhası altın
~~, tnuştuın. Henliz kendilerile 

"ıı C e.ıniştinı. Benimle mülakat 
~t'(!a ~ "akte kadar orada intl-

!tı , Ulunduklarını nnlnyınca ak· 
r ' ıtıe& 

~ı lılııı· . o gelmelerine MUda-
l ' .. 

1
l' Vekili Kaznn Paşa va

' '>n ~ ~l ğ ettim. İl!lmet Pnııa ile 
\a ve F thi Beye de 

' beraber gel-
~ Çankayaya git· 

i.' ' n Orada beni görmek ü-
} Q ?iliş R' M ~atahlsa ıze ebusu Fuat, Af-

r :mebusu Ruoen E§ref 

"Tesbit etliği"· · ,.(\f.ram ve "ttr

diğim talimatın tntb~kntJru göre

ceksiniz·" 

•'O gece birlikte bulunduğumu 

arkadaşlar, erkenden beni terket

tiler- Yalnız lsınct Paşa, Çanka· 
yada miaafir idi- Oııunla yalıu:ı 

kaldıktan sonra. bir kanun 11yi.h&· 
l!II müsvedde.sl hazırlu.dık. Bu mti.1-

veddede 20 klnunusani 1921 ta -
rihli Teşkilatı Esa.siye Kanununun 

ıek.li devleti teıblt eden madd6le
rinl au suretle tadil e~tlm. 

Birinci. maddenin nihayetine 
"Türkiye devletinin gekll hUkimıe

U cumhuriyedir·,, cilmlesinl il.be 
ettlın. üçUncU maddeyi ıu yolda 
tadil ettiın- ·~ürkiye devleti Büyük 

Millet Mecllel tarafmdan id&re o

lunur· Meclls, hükOnıetin inlwıa.m. 
ettiği euabatl idareyi İcra Vekil
leri vasrtaslyle idare eder ... Erte
si gilııU yani 29 blrinciteşrin 1923 

tarihli pazartesi gUnU saat 1 O da 

halk fırkası grupu Fethi Beyin re
isliğinde toplandı ve yeni icra ve· 
kllleri heyetinin intihabına daJr 
bir gün e\-vel yamn kalan mU.za

kerelerine devam etti· Fakat bir 
tilrlU neticeye varamryan bu mU· 
zakerelerln sonunda Kemaleddin 
Sami Pa§rulm bir takriri kabul &

dildi· Paşa bu takrlrlnde buhranın 
fırka reisi umumisi sıfatlle Ata· 
tUrk tarafından hallini istiyordu· 

Bu takrir kabul edilecek Çanka
yada bulunan AtatUrlf ıi'Avet eM\· 
di- İçtima salonuna giren Atatürk 
bir hnl çaresi bulmak Ur.ere bir ea. 
at ıntiaaadc i&t.edi· Bu bir ~t zar-

tında fcap er'I n z yolla mecliste
ki odasında g( • t' en ve onlara bir 
akşam evvel hazırlanan kanun 
mlisveddeslni gösteren AtatUrk 
bir saat sonra tekrar toplanan 
grupta teşkilatı esasiye knnununa 
ait tadil teklifini okuyarak mecli
sin ancak bu suretle halledileblle
ceğUıi bildirdi· Grupta tadil tekli
fini ba§ta ismet lnönli olmak Uze

re, adliye vekili Seyyit Bey mer· 
hum ile müverrih Abdurrahman 
Şeref Bey ve Yusuf Kemal Bey 
müdafaa. ettiler· Grup bu teklifi 
kabul ettikten l!lonra içtimama 

son verdi· 
Derhal meclis içtimaı başladı. 

Saat 18 de teklifi kanuni ve teşki
latı esasiye· kanunu mazbatası o· 
kundu. Mecliste mUstacelen mllza
kere edllen bu kanun bir çok ha
tiplerin "Yaşa.sın Cumhuriyet" 
s6zlerlle hitam bulan nutuklarm
da.n sonra kabul edllill· Saat 20,5 
du· 15 dakika sonra ittifakla Ata· 
tiirk Cumhurrelsl ilan olundu. KUr

si.lye gelen Cumhurrclsi şu beya -

n 1tta bulundu: 
•",fııhterenı. arko.ciaıılar, mllhim 

v~ cihanoUmul hfi.dlsat.ı revltalddc 
k:ıqısında muhterem mlllctlmlzin 
toyo.klma ve intihabı hakikisi.ne 
bir vesikai kryınettnr ol&n Teşld
ldt:I esasiye kanunumuzun bazı 

maddelerini ta.V7.ih için encUmcni 
m&haWI tarafından heyeti celilenl· 
sa teklif olunan kanun layihaımım 
lrG.bulU mlinasebetile Türkiye dev· 
letini, zaten cilıanca malO.m olan, 
malO.m olması !Azını gelen mahl· 
yeti, beynelmilel maruf Unvnnile 
yAdedlldi. Bunun icabı tabiisi ol -
mak Uzcre; bugtine kadar doğru • 
dan doğruya Meclisin riya.setinde 
bulunduğunuz aı1tadaşını1.a ifa et· 
tirdiğiniz vazifeyi reisicumhur Un· 
vanile yine aynı arkadaşınıza, bu 
Aciz arkadaşınıza tevcih ediyoMU· 
nuz· Bu mlinasebetıe. şimdiye ka· 
d&r hakkımda izhar buyurduğunuz 
muhabbet ve samimiyet ve itima
dı bir defa daha göstermekle yUk

ıek kadirşinashğınu:ı isbnt etmiş 
oluyorsunuz. Bundan dolayı heye
heyeti celilenize bliUin ~amimiye· 
ti ruhlyemle arzı teşekkürat ede· 

rim· 
"E!endller. asırlardnnberi §ark

ta mağdur ve mazlum olan mille -
t.in1z; Türk milleti. hakikatte nıef· 
tur olduğu hasaLlden muarra te

llkki ediliyordu· 
"Son eenelerde milletimizin fii

len gösterdiği kabiliyet, istidat, 
idrak, kend! hakkında suizanda 
bulunanların ne kadar gafil ve 
ne kadar tetkikten uzak zevahirpe
rest insanlar olduğunu pek güzel 
isbat ettl. Milletimiz haiz olduğu 
eV'88f ve liyakatini hükümetiniıı 
yen.! ismile, cihnnı med"niyete dn
h& çok stihuletlP. izhara muvaffak 
olacaktır. TUrl.ive Cumhuriyeti, 
cilınnda işgnl ettiği mcvkic ıfıyık 
olduğunu ns:ı.rile isbat edecektir· 

"Arkada.~lar, bu mUnssesei fıli

yeyt vttcude getiren Tılrk m!Jleti· 
nln son dört sene znrfınd:ı ihraz 
ettiği r.afer, bwıdan l!lonra da bir 
ka.ç misli olmak Uzerc tecelliyatı
nı gösterecektir· .Acizleri ma1.har 
olduğum bu emniyet ve itimada 
Tıtcsbi liyakat Etm. 1c;i'ft !)elt m U· 
him gördilğllm bir noktadaki !hti· 
yacı arı.etmek meeburiyctindeyim· 
O ihtiy_!9, . bQl~tl Aliyenlzin ga.h· 

17 inci Cumhuriyet yıh içinde 
•• • 

.nele • 
(n.t tarafı 8 tlncütle) olmu r \'C l~'lcJi Sef AtatUrklln 

* Siird vll!yethıtn Beşiri kasa. aziz htı.tıras; ı ı1 tie nnmışlar-
sında Raman dağında petrol bu • dır-
lunmuştur. Günlük istihsal 300 * at.,.. ko • c.:.!nin 21 nc.i yıl· 
ton olarak tahmin ediliyor. dönUmU Sivn Ln r·f'rasimle kutlan-

! 
* Başvekil yeni petrol saha.sın- mı , Ebedt Şefin hatırası anılmıs-

da tetkikat yapmaktadır- tır. 
* Örft ~dare kanunu BilyUk * Başvekil Dr. Refik Sayd:ım 

Millet Meclisinde kabul edildi· YaloYadan gelmiş, Dolmal:.ahçede 
* 19 Mayısta Ebedi Şefin istik· Reisicumhura mülaki olmuştur. 

, 16.l mücadelesi için Samsuna ayak * lktısnt VPkill Bursada Meri
b:ısışının 21 nci yıldönlimü blitiln nos fabrikasını gezmiştir. 
memlck~tte kutlandı. * Bıışvekillınlzin büyük hcmııı-

* Türk Hava Kurumunun ve- • resi bayan Vasfiye Üskildar Zey. 
dinel kurultavı Ba~velillfn bir ~ut- 1 nepkiimil hastnne~indc 79 yarında 
kuyla açılmıstrr- Kurum ordumu· vefat etmi"itir. 

• za 72 milyon lira ve 343 tayyare * Milli Şef Atina BUyUk Elçi.-
temin etmiştir· miz Enis Akaygeni kabul etmlııtir. 

snn hakkındaki tevecclih ve itima 
dmın ve müzaheretinln devamıdır. 
Ancak bu sayede ve Allahm ina
yetile şahsıma tevcilı buyurduğu • 
nuz ve buyura.cağmız vezalfl hUa
nU ifaya muvaffak olabileceğimi 

limit ederim· 
"Dalma, muhterem arkada§lan

ınm ellerine çok samlnlt ve sıkı bir 
surete· yapı,.ı:::arak onların rsahısla

nndan kendimi bir an bile mllıı· 
tağni görmiyerek çal~cağmı Mil
letin tevecclihUnU daima noktai is
tinat telakk! ederek hep beraber 
ileriye gideceğiz. Türkiye Cumhu

riyeti mesut, mm·affak ve muzaf· 
fer olacaktır.,, 

Ertesi gün İsmet 1nönllnlln reis
liği altmda ilk Cumhurtyet kabine· 
si teşekkUl edlyordu-

29.10.940 Salı 
. 10.10: Konuşma, 10.30: Mt1%1k: 

Davul zurna ve çitte nakkare ile me
sire ve oyun havalnrı, Zurnacı lbra· 
blm ve arkadqlarınm fDtirAktıe. 10.50 
Konuşma, 11.10: :Marıılar <Pi.) 1 1.80: 
MUzlk: Saz eserleri, milli oyun ·re 
zeybek havaları, 12.00: MUz1k: Uver
türler (Pi.) 12.15: BUyUk Mlllet Keo
Uslnden naklen ne~rlyat, lS.30: mem· 
leket saat ayarı. ve ajans haberlerl. 
lS.50: Milzik: Hafi! program (Pl.) 
H.45: Ankara §ehlr hipodromundan 
naklen neşriyat: Geçit töreni, 16.80: 
Snat 18.00 de tekrar ncşrlyata bqla· 
malc Uzere kapanış. 18.00: Program 
ve memleket saat ayan, 18.03: Cum
hurlyet bayramı piyangosunun 19 Ma.. 
yıs Stadında çeklll§lntn neşri, 18.40: 
Konuşma, 19.00: Çocuk M\8.U, Kar&· 
göz (KUçUk Ali tarafmdan), 19.80: 
Memleket sat ayan ve Ajana haber
leri, 19.50: Ml\zik: Radyo kUme heye.. 
tl koro: Yurt panoraması, 20.15: R&d· 
yo gazetesi, !!0.45: Temsil: Sav&§ oo· 
cukları (Yazan: Kemal Tözem), 21.30 
Konuşma, 21.C>O: MUzU<: Radyo aalon 
orkestrası. 22.30: Memleket aat aya· 
n ve Ajans haberleri, 22.50: MUzik: 
Dana Müziği (Pl.) 23.2:5/23.30: Ya. 

nnld pro<;Tam Ye knptuıı§. 

Şehir Tiyatrosu 

·~IUl~11t: i;~ l ŞEHİR TİYATROSU Tepeb.'l!JI Draın kısmı 
BugUn saat 20.80 da 

Btı~ ANA 

• • • 
Şehlr Tiyatrosu Komedi kısmında 

Ustad Muhlis Scbı:üınttlnln eseri bugün 
matine saat (15.30) da (Efenin oıtkı) 
milll operet 4 perde. Yann gece suare 
saat 9 da ı - (Uerem A lı) MUzlkll 
Şark masalı. 2 - (I'tlnbafl('bt.>cl :Mut.e 
dil Efendi) MQzikll komedi 2 perde .• 

a 2 al Fitır 
Bn iyi lyt :son 

K. h'.. K. 
Buğdayd '\il 23 "o 17 
Arpadan 40 !I• :l1 

Ozünıdeo 117 100 114 

* Genel kurmay başkanımız ma * İstanbulda ekmek darltı'hnt 
reşal Fevzi Çakmak Suriyeden önlemek için Başvekil İstanbula 
dönmU!I, orgeneral Asını Gündüz her gün verilmC'kte olan buğdaya 
Suriyeye gitmiştir· yüz ton fazlalaştırtlmasmı emretıiı 

* Millt Şef tstanbulda, Alman mbıtfr. ' 
bUyük elçbJi fon Papenl kabul et- * İktisat Vekili lsparta ve Ke" 
u. çiborluda tetkikler yapml§, 1spar-

* Milli Şef Trakyada bir seya· 1 tada deri ve iplik f&brlkalarile 
hat yaparak halk ,.e orduyla te- halt tezgfüılarmı gezmiş, mmtaka.
mas etti. nm ekonomik lhtiyaçlarntt tetkik 

* Milli Şef Ankarada Fransa ve teshil etmiştir· 
ve 1ngiliz elçilerini kabul etti. * Millt Şef Savarona yatı ile 1r 

* Başvekil bir nutuk eöyliyerek miti şereflendirmiş, §ehir i!!lerl ve 
harp harici ve.ziyetimizde değişik· mahsul vaziyeti etrafında İzmit 
lik olmadığmt ve taa.hhütlerlmhe heyetinden izahat almI§tlr· 
sadık olduğumuzu bildirdi. * Milli Şef Florya deniz Jırl't• 

* ırak adliye nazın Ankara.ya. künde Hariciye Vekilindzi kabul 
geldi. etmiştir-

* Başvekil Mecliste harlct ili - * 9 Eylülde !zmir kurtulUf\Jı-
yasetimi:ri anlattı ve: "Dostlukla· nun 18 incl yıldönümUnU kutla • 
rına sadık olan Türkiye, herhangi mıştır. §enliklerde İT.mire dlğtt 
bir tecayliz karşısında ellA.ha aa - şehl.rlerden gelen altmış bin misa· 
rılmış bulunacakt'ır· Tilrk siyaseti fir de bulunmuştur. 
açıktır. dedi. * Akhi!'larda ttitün ma.hsulilnUn 

* A~erika Birleşik devletleri - çok nefis olduğu anlaşılmıştır· Bu 
nln istiklftl vıldönilmU mUnuebe- neticede müstahsile iki milyon )i

tile Milli Şer° AmMika Cumhurreı· 1 ra kredi açnıı Zira.at Bankasile ko-
slni tebrik etti- operatiflerln de rolli vardll'· 

* 24 Temmuzda Lozan zaferi· • Pamuk mahsulümlizün bu &e· 

nin ytldönUmilnU kutiuladık. ne 300 bin balyayı bulacağı tah • 
* Hatay kurtuluşunun yıld!Snil- mln edilmekted!r. 

mlinü büyük bir sevinç 1Qlııde kut * Başvekil Dr. Refik Saydam 
!uladı. İzmir fuarını gezmiş, Mnra Na· 

* 11-lilli MUda!aa bUtçemize ye _ rJlllden Ankaraya dönmüştUr. 
nfden 64 milyon lira JlAve edildi- * Milll Şef fuarın kapanışı do-

* 26 Temmuzda Almanva ile tt· layısiyle İzmir belediye reisine bir 
CArct an laşmamız imzalandr. telgraf ~ndererek hmlrJ.~l re re-

* Birçok mmtakalarda mahsul fah ve aaadetler temenni elmiş
m!ktan tesbit edllıni§tfr. Ttltttnde lerdir· 
yüzde 10, hububatta. yll.zde 8-20, * 26 Eyto.lde dil bavramı bUtun 
pamukta. yüzde 15 fa.ıla.lık var- memlekette kutlanmış: Ankarada 
. * Yugoslavya. ile yapılan yeni Dil Kurumu, Ebedi Şefin kabrine 
tıcaret &nla§!Dasma göre, YllgO"' bir çelenk konulınu§tur. 
alavya bizden 9 milyon kilo pamuk * Türk - Romen ticaret anlaş.. 
ve 40 milyon kilo nusrr alaca.ktrr- ması lstanbulda imzalanmıştır. 

* Büyük Millet Meclisinde * 27 Eyllılde Türk denizcisi Bar--
Türk .. Alman anla§ması ta!ldik e· bal"03un Preveze zaferini kazand.1-
diJdi. ğmm yıldönilmü dolayıs.!le ihtifal 

* Yeni Erz!ncan şehri ııalıasr - yapılmış, türbesi önünde nutuklar 
nm istimlaki IAyihası kabul edildi. s5ylcnmiştir. 

* Milli Şef bir tetkik 8eyahatine * Müstahsilden pamuk ve fmdılt 
çıkarak Yozgat, Sivaf! ve Sıtmeu· . mtibayaası için Ticaret Veklleti 
nu şereflendirmiııtir. emrine sekiz milyon lira kredi ve

* Milli Şef Anadolu seyahatin - rihniştir. 
den ıtvdet etmiş. bu akşam Anka- * Dahiliye Vekili Tekirdağı ve 
raya dönmüşür. Malkarada tetkiklerde bwunmue • 

* Milli $P.f 16 Ağustoııta Alman tur. tktısat Vekili de Samsunda. 
elçisini kabul etti. ı tetkikler ya.pmaktadxr. 

* Başvekilimiz!n bUyUk birade- ı * İnhisarlar Vekili Balıkesir .e 
ri vefat etti. Manisa havaliainde bilhassa tilttln 

* Hükümet Meclise mlihim bir mahsulU vaziyeti üzerinde tetkf1ı: .. 
llyiha verdi- Beşinci kol hareket· ler ya.pmaktndrr. 
leri ve zararlı propagandaya kal'!!ı * 20 llkteşıiiıde memlekette u-
Giddetli tedbirler alınıyor. mumr nüfus saynnr yapılmş, Tür

* Milli Şef Yerköy ve Kırşe
h~rde tetkikler yaptı. 

* Asker ailelerine yardım ~i 
ıslah ediliyor. Hükümet bit layiha 
hazırladı· 

* Milli Şef 20 Ağustostıı 1stan
bula geldi· 

* Moskova elçimiz ,.e Fransız 
sefiri Milli Şef tarafından kabul I 
edildi. 

* lzm~r fuarı 20 ağustosta Ti
caret vekili tarafından açılmıştır· 

* Milli Şsf 29 Ağustosta Yalo 
vıı. :ı şereflc>ndirdilcr. 

* 30 Ağustos bUyUk zaferimi
zin yıldönümil m~mleketin her ta
rafında k~tlıılandr. 

* Askeri terfi listesi çıktı· Or 
dumuz ilk defa 3 hava generali 
kazandı. 

* 30 Ağustos şafak vakti sema· 
da Türk b::ıyıa~ı belirdi· 

kiye nilfusunun 17.869.901 olduğu 
ve nUfusumuzun binde on l'lekiz 
nispetinde arttığı tesbit edilmiştir· 

Çekos!ova yada 
Sl<oda sılah 
tabrıkalar1 

İngiliz tayyareleri 
tarafından bombalandı 

ı..oııdrn, 23 ( A .• \ .) - Hava ne1.n· 
rcU tebliği• Dün gece bombardıman 

to.yyarelcrlndcn mUrel<kcp ufnk blr 
filo Ç.ekoslo\·akynda bulunan Skoda 
sıl{ı.h fnbrikıılarına karşı çok muvaf· 
takıyetll bir hUcum yapmıııtardrr. 

,. 

Amerikada Yunan 
~Jacakları bloke edildi * z:ra::ıt Vekıli Ort.n Anadolııda 

!"tava ku' vetıettmlzin yUkselınesı ve mahsul ve hı::.sat vrziyetlni lctkik 
artmaııı lc;ın her tUrlll ynrdrmın ya etmektedir. \'<'kil ı rııı hinT n Yo 
pılması yurt lıorç~arımızın en btlyUk g:ı.da gPçmif'tir· 

Nıt>ııoı·Jı, 2ô (A. A.) - Nev. 
.ırktan ~.Plmiş ol uı Ru:ıvclt, 
lt:ıhnl enel~e t lmış olauju bii· 

.. tin rımde,·üleri ib n.l etmiş ve 

.11ric;yc nazırı Hull. hazine 
ııazırı Morgenthau \·e b;:l mild
Jeıumumi Ja.~ on ıi~ Yunanis.. 
tan r..e. te-cıi h02kl,ında telefon 
mulı verderinde bulunmuştur. 
B. HU:ü• elt, Amerikan bitaraf· 
1 k k"'lH!D\l Yur.anirtan& tat1* 
edilmesini emretmiş ve billlu ne
ticesinde Amerika.da. Yunan a. 
laca.klan bloke olunm'IJlt;ur. 

terinden olduğu gıbi bUtUn mllletlcrtn * İlk treıı BıW' ·lc gırml . 1) ı 
de kendi varlıl{lormı korumak tçtn münasebetle bu) ilk merasim '.ıı ıl 
durmaksızm bava kuvevtıerını arttır mıştJr. Ch•ar hnlkı k<'sif biı killi 
malrtn bulunduklıın görUlınekte otdıı halinde m<'raslmde bulunmuı;lat. 
ıj"ııncı~ bu huııuııta lll}anet işleri relıı hntiplı>r nutuklaıınd'l yurdu d mı• 
llğlndcn vcrllm'ş oınn fLlvn muclblncf ağlaı ı:ı örmek !·ol mr!a }.lilli ~ 
sad:ıkal fıtır ve u kAt ile mUkellef o lnöı~u taı:-fındıın takip edil n ııı 

tıuıl ... nn Türk ha\·11 kurumuna ~·ardıııı ,·nsetın talı:ı~kuk ettirilen r 
lan ve bu ımrctlc> annyı-rd ı'lluze bl~ 1 İaıım ve bunlaıın mrml"' t rıiı 
mette butunı .• nıarı ıuıı.mu ehemmi \ lafnası, memleket kalkınması ba • 
yetıe il!P olt llur. • kıınındau değerlerini tcbarilz ~tti-

•,.tanbııl )(OttJı\ rerek \'e Milli Şefe kar§ı milletçe 1 
F, tna.ııuor duvulan ııanııı.u sev.rlı•e tercilm.an 



ocakta pişen 
, ğs z yemekler 

f ra srıda kömür, qağ, şeker ve diier 
mahrumiyetlerin mel} dana 

Harpten mağlC\p cıkan Fran- k l "' ll bUc,oUn için FranRada mebzul de. 
sanın birçok m'llırtımiyetlcre ç J: ar rl ıgı us U er ğildir. Bu sebeple şu tavsiyede 

h t t W.. U bulunulmaktadır. katlanmakta olduğu at ; en a.. 
bii ilıtiyaçla.rdan gıda maddele-
rinin bile büyük z.ıhmet1t.rden 1 hava geçmiyecek bir şekilde sı- 1- Kabakçık otu: Her iklim. 
sonra çok kilç' '< nisbetler d:illi. kıştmJmış olnıalrdrr. Bunun için de yetişir. 
linde temin olunduğu ma.lumc:ur. de tencere genişliğinde font ve- 2 - Kuzukulağı: Her mem-

Böyle mü,,.kül bir vaziyette ya bakırdan bir kutun.un tah~a lekette ve her topr:ı.l:ta yetişir. 
bulunan Frr.nsızlar celimcti a- kutunun ortu;ma yerle§tirilmış 3 - Semizotu: Her memle-
teşsiz pi.şen, yağsız, tereya~sız olması lazımdır. Tahta kutın:tm 

1 
kette çıkar. 

yapılan yemekler, ~ytinyagsız kapak kısınma da aynı şekıl~e 4 - Amerikan fıstığı: Sı-
sallltalar ve şekersiz içkiler, ktı.ğ"ıt do'durulduktan sonra u- cak memleketlerde çıkar. 
tatlılar vapmak suretil~ hallet- zerine bir keçe takılmıştır. Bu 5 - Hindibağ: Mutedil mem-
mekte a~amal:tadırlar. şekilde mükemmel bir Norveç leketlerde çıkar. 

1914 _ 1918 harbinin tecrübe- etnceresi elde olun.ur. Eğer bu 6 - Ebegümeci: 
sini geçirmiş olan bir Fransız iiş hatasız yapmış iseniz tence- memleketlerde çıkar. 

Mutedil 

tabahat müt hassrsı ateşsiz ve renize koyacağınız yemek ateş- İşte bu nebatların yağlı ol. 
yağsız yemek pişirme usullerini siz olarak pişebilir. mak vasıflarından istifade et-
şu şekilde anlatmaktadır: BU TENCERE NASIL mek suretile bir çok yemekler 

I-..'1.JLLANILACAK yağ, tereyağı ve zeytinyağı kul-

f 

. ~ 
' 

Yemek, et, çorba, sebze her lanılnıada.n yapılabilir. Bu arada 
ne olursa. olsun ateş üzerine ayçiçeği ve soya fasulyesini de 
korunak üzere hazırlanır ve unutm:ımak Jazrmgelir. 
kuvvetli ateş üzerine koyulur. Şimdi size yağsız pişecek olan 
Yemek kaynamağa başla~a sebze yemekleri tarü edeceğiz. 
on, on beş de.kika kadar o şe- YACSIZ YE1\1EI~LER 
!·ilde brrakılır ve bilahare ocak- Kuzukulağı üe patatc.<ı. 
tan almarak evvelden güzelce Evvela patatesleri toparlak 
Iı:ı.zırlanmış olan Norveç tence~ kesiniz. Sonra bunları fırına ko. 
esine, yani kutunun ortasına nacak bir kabın içine yerle§tirir 

oturtulur. YC'mek saatinize göre 
1 

üzerlerine bir lrn.ç sıra güzelce 
bu tencere iki, üç hatt!, dört yıkanmış kuzukulağı dizersiniz. 
beş sa.at orada. kalabilir. Bu Bunlarqı. üzerine sarınısak, so
müddet hitamında yemek için ğan, zeytin tanesi ve olgun bir 
:rntu:y'll açtığınız za.man tencere- domates koyduktan sonra. fırına. 
deki yemek hem pişmiş hem de yollarsrn:z. 
o zamana kadar hararetini mu- KABARCIK OTUNUN 
hafaza etmi§tir. lSTf MALl 

NORVEÇ TENCERESi MÜHİM BİR TEDBİR Kabakçık otu ile patates ya
parken bir kat patates bir kat 
kabakçıkotu koymak, ve sonra 

tuzlamak, yeniden bir sıra pa. 

Norvez tencere!eri 1914 sene- Norveç tenceresinin her tara.-
si nihayetinde bütün dünyada 

1
. fı tamamen kapalı olduğundan 

büyük bir gilrültü yapmıı:;tı .. Ta- su buhan çıkmaz. Ma11im oldu
ba:h.at'a ait bir çok müşkiller te. I ğu üzere bu buhar ile yemeğin 
lirmiş olduğu o. ~inlerde bu 1 suyu azalır. H:ı.lbuki Norveç 
Norveç tencereler~. b.~r ço.k zor- , tencerelerin.den buhar çıkama... 
lukl3.!'1 yenerek buyuk bı~. mu- dığına göre yemeklerin fazla su
vaffakıyet k::ızammştı. Bıla.hare ı ıu olmamalarını temin için, da.
imkanlar genişleyip te harp u. ha hazırlarken az su koymuş ol. 
nutulunca bu tencereler de der· 
hal modadan kalkmıştı. Halbu
ki bu tencereler sayesinde ye. 
mekleri ateşsiz pişirmek müm.· 
kündür. 

Bu tecrübeler nasıldır. Ve na
sıl yapılır? 

Bu sualin cevabım hiz verece. 
ğız. Bu çok kolaydır, şimdi aşa
ğıdaki tarüimize göre herkes 
evinde bu pratik ve ekonomik 
tencerelerden yapabilir. 
TENCERE NASIL YAPn.m.? 

Yemek Norveç tenceresi.ne 
konmazdan evvel on beş dakika 
kadar ate~ veyahut havagazı ü
zerinde kaynatılır. Bilahare a. 

ze,rtinya<n: bulunmadığı hal-
• .:> 

de, çok zengin olan tabiatte el-
yafmda zeytinyağı bulunan bir 
ağaç vardır. Ağacın ismi kara.. 

ağaçtır. Hatta karağaç tozu da 
eCllhane!erde bazı ilaçlara illi.ve 
olun.mak için bulunur. işte bu 
tozdan almak ve adamakıllı e
rittikten sonra bir mayi zeyttn
yağı yerine kullanmak JA.zımdır. 

SlRKE YERlNE 

Sirke yapmak için kırk gram 
asitasetiği bir kilo su He kar13-
trrmak kafidir. Bu sirke sert 
olursa karam.el ile sirke rengi 
verilir. 

SEM!ZOTUNUN ROLU 

Semizotu yağ cih~tinden zen
gin olmakla büyük bir ehemmi· 
yeti haizdir. Kır oilarında.n ya. 
pılan bütün salatalara semizotu 
ilave etmek surctile ya_ğsızlık 

giderilmiş olur. \ 

2ı:ı r-• n•'"''"'"'c:Q fN _ 1940 
!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!'!!!~!!'!!!!!'!!!~~~ 

PE~CERENir~ ALTIKD~ 
Bir kız çocuğum bir de karım 

va.r. Kızun güzel ve on dokuz 
yaşındadır. Karım da ~manm
da güzeldi ve bugün otuz iki ya.. 
şındadır. Bu rakamı tabii o 

3öyluyor; hakiki yaşını - me
n.ettiği lçin - söyliyemem. Fa
kat, söz arasıuda, evlendiğimiz 
zaman yirmi beş yaşındaydı. 
yani 0 öyle diyordu. Eh ~tık, 

0 ı.amau ka,c: yaşında ve l}~mdi 
bu anda kaç yaşında oldugunu 
katiyetle bilemem. ~!kin beni 
karım değil kızım Muzeyyen a.. 
lakadar etler. . • 

Söyled.i_;im gibi kızım gUzel' 
faltat güzelliği kulakları.mı sa. 
ğırlaştırrnaktan başka. bır şeye 
yara!l1az. Anladım, hayret edi· 
yorsun uz: 

- Güzellik bir tn.sanm ku-
\akla.rill& tesir eder mi'? d.i~e 
soruyorsunuz. Evet, eder. Sızın 
de başınıza gelebilir. MabaJl~. 

'zi.n hatta di<Ter mahallelerın 
mı o ,. k 1 bir çok gençleri kızıma aşı o -
muşlar. Onun dikkat na~ı~ı 
çekmek için her akşam eV1mın 
önünde toplanır, şarkı söylerler. 
Tenörler bar-itonJar, ba.ssolar, 
lıtita.ra.l~, ve mandoli~le:.ne 
mücehhez olarak kapının önun· 
de orkestra kurarlar, güzel a
teşlerini yükseklere, ben~ otur
makla müşerref oldugum tA 
ikinci kata kadar notalar halin. 
de çıkarırlardı. Bu rezaletin, 
benim gibi sinirli ve en ufak 
bir gürültüden . müteessir olan 
bir adamı ne kadar rahatsız e
deceğini tasavvur edebilirsiniz .. 
En küçük bir patırtıdan ne ka· 
dar sinirleı;ı.diğimi anlamanuı \. 
çin şunu ilave edeyim ki, her 
iki günde bir evimin bUttln kapı
larını kontrol eder, g1Cırdamala.· 
rma mlnl olmak için ya.ğla.r du. 
rurdum. Şimdi Ustelik, şafağa 
ka.dar bu sırnaşıklann orkestra
larını dinle! Derdimi "Marko 
Paşa" ya mı anla.tayım? 
Ka~ defa o terbiyesizlet'le 

kavga ettim. Baza.n penceremi 
a(iar, gUr sesimle onlara haykı-
mdım: 

- Ey, delikanlılar! Bu ne. t~ 
pa.zelik yahu! Biraz aşağı gıdin 
de uyuyalım! 

Onlar, kısa bir sessizlikten 

Nakleden : lLa L. 
· uykU kence, yarabbim! Gecelerı aJl 

uyuyamıyordum. Diğer tc.raft 
ra.· kızrm odasındı:ı uyanmış crga 

. . Jlle" 
smı içerdi. (Cıgara içmesUU 
nettiğim halde ... ) sil· 
Kurbanlarının şarkılarını 

kfuıetle dinlerken göğsü kaba:;· 
yordu. Bir gün hırsımdan ° 
çattım. ba· 

- Bey baba, benım kaba 

t . ? 
ım ne. ba. 

Ve hakikaten kızcağızın ktı. a 
bati yoktu. Maddi. ~rat~. 
rağmen saksı ve testımı ıtırın t 
ta devam fikrindeydim .• ~a.kS.e 
bir gece dramatik bir hadıseY 
sebep oldum: Zikre değer c~sa.· 
mette bir saksı doğnıdan do~ 
ya birinin başına dilşrnesin ~~ 
Adamcağız on gün hasta.han a.· 
yattı. İşin nahoş tarafı dıı ted eC"' 
vi masrafını ben ödemiye ın 
bur olmam. u.ııt· 

Ne yapacağımı bilmiyord . 
. etır· Bir a.lu1:ım onları ıns~ia g !l 

miye karar vererek pencerede 
kısa bir nutuk irad ettim: 

1 c. 
_ Ya.hu, evlatlar, bana. a.da." 

mıyor musunuz? İhtiyar a. bİ· 
mım, beni rahat bırakın da . 
raz uyuya.yun.. Merhamet~~ 
lerinize hitap ederek ~u ~ 
vaz..,.eçmenızı rica ediYO 

o .. uyor-
Bundan ba~ka, siz de gor e 

.,. b" ıı. . 
sunu.z, bu şarkılarınızdan ır 
tice çıkmıyor. . . a.· 

Aralarından bir terbtyesıı 
tılıverdi: .. 

- Kabahat bizde mi, kızJlll 
zm güzelliğinde mi? . • tiill• 

Du no!<tada hitabemı kes 
cevap veremedim. . dil-

Yalnız, bu ro üşahede ~nı ·1t, 
şUndürdll. Güzellikle soyl~5 
Rahatımıza kavuşacak b W 
bir çare bulmalı. Başka r ·~3t 
,şınmak. Bu fena olmazdı;! tıŞ, 
gel gelelim, bu evde do~ş.ıı 
büyümüş olduğum için, bur~S"' 
bir adım bile uzaklaşmak P 
miyordum. Ala, dedim, bu k ıııl 
talar beni kendi evimden de 
koğacaklar? Peki, şu halde~ 
Şu halde bir tek çare kal 

du: ıKızmıı evden koğına.k• 
·m bir 

- Müzeyyen kızını, ded1 'ıcaJ, 
kaç gün Nuriye teyzende 
olmaz mı? 

sonra tekrar havalarına devam - Neden, bey baba.? . a.cıJll 
ederlerdi. Bazıları cevap vermek - Uyku ve rahata ihtiY ço-
kilstahlrğmı da gösterirlerdi: var. Bu terbiyesiz n:ıa~~ııet>ıfll· 

_ Sokağa kanşam.azınnızl cu:klarmda.n kurtulmak ıçlll 
_Rezalet Vallahi: sizi mi din dan başka. çare bulama?rrn i;ıı.di 

ll ..... ....a.ız? Kızım itiraz etıne.dı. ·~re 
So;;"""t:o• k ' . ta.JcSlr 
_ Kulaklarına pamuk tı a.. eşyalarını toplayıp bır ııan· 
Bazan gecelikle sokağa. iner, atladı. Nuri ye teyz"'sine Y~ ~ 

elime bir sopa alarak cin gibi dı. O akşam bir kağıd~ d~ebliS° 
onıan kovalardım. Bazan da. ve büyük yazılarla. bır stıırı: 
pencereden testilerle ti.zerlerine yazarak sokak kapısına a 
su dökmeğe mecbur oluyordum. "Sayın bay çalgıcı~ara: i.J'IIle1' 
Bu usul pek te müessir oluyor- Beni her gece egl~ ıgıcJ· 
du. Şemsiye ve muşambaları tutfunda bulunan sayın çn. ııya.· 
mUdafaa silahı olarak kullan. lara şunu bildirmekle bs.hve u· 
mıya başladrlar. Ben de bu va.- rım ki, rahatu. kavuŞ'Ill~~ koru· 
zlyet karşısmda su ile birlikte mumt intizam ve asayışıpa.Vllt 
testiyi de aşağı abnıya. mecbur mak maksadile :ıozunı, ddesi 

· 'k ca kalıyordum. paşa mahallesi, gelınc.ı 1:> 1unu· 

şağıdaki tarif edeceğimiz Nor-
1 

mak lazımdır. Norveç tenceresi 1 
veq tenceresine konulur. istimal ederken bilhassa bu nok-
Norve~ tenceresini tarife ge- taya dikkat etmelidir. 

çerken evvela şunu söylemeli. Y AGLI MADDELERİ KF..ŞtF 
yim ki böyle ateşsiz yemek pi- !ktısadi abluka ve diğer mUc-
şirmek için en evvela harareti bir sebeplerden dolayı Fransa. 
en çok muhaf~7a edebilecek va- nm en büyük sıkıntısını yağ teş
ziyette olan bir madenden ya. kil etmektedir. Yağ gıda mad
pılmış tencereyi intihap etmek delerinin başında gelir. Fakat 
lazımdır. Bu maden font'tur. buna rağmen Fransanm bugün 
Font harareti mükemmelen mu- yağsızlık zoriuğu ile karşı karşı. 

tates ve bir sıra kabakeıkotu 

koymak ve yeniden tuzlamak 
ve bu şekilde ·sonuna kadar ha· 
reket ederek en üstte kabakçık 
otu bıraktıktan sonra rendelen
miş peynh- serpip fmna vermek 
ıaznndrr. 

Bu son silahtan biraz istifade 389 N o. ya. gönder.IIllŞ ;~pin.İs 
görüyordum. Fakat mali cihet- yorwn. Bundanı sonr~. infZ!'' 

ZAYİ _ tsta.nbul SUmerbank yer- ten işime gelmiyordu. Her giln akşamları· oraya gidebıl.iı'S k çele 
u mallar pazarıan toptan satıı depo- yeni saksılar, testiler almak O akşamdan sonra. artı 

111 
}t,· 

aundan aldığım perakende taahhlltna· icabediyor, halbuki bu bana. pa. §llkilr rahat uyuyabiliY0~a.t u· 
meyi kaybettim. Yenlstnı c;ıkaraca· ı halıya maloluyordu. Sonra, ma- caba Nuriye teyze de ra. be.Şld•· 
ğımdan eskisinin hUkmU yoktur. neviyatnm altüst eden o sinirle- yuyor mu? O gene 

Agopyan hanmda Ahmet E"' nlşimi de hesaba katın; ne iş. mesele. -----

haf aza eder. 'F'ont olmadığı ya olduğunu anlayoruz. 
takdirde bakır tencere de kulla· Yağ olmayınca n.e yapmalı-
nılabilir. dır? .. Yağsı" yemek yapılamaz 

Bu malümata mulil: olduktan mı? .. Yapılır'. Fak:ıt uı:;ulünü 
sonra tencerenizin boyunu Vt: bilmelidir. 
geni liğ'ni öl jntiz. G<>rek boy t'nutn-amalıdır ki tabiatte bir 
ve gerekse ende bu tencereden çok yağlı madcleler vardır ,.e 1 
on altı r:.ntim fa ' lı b;r tahta bunlardan v~ 'cta ··n dcııilen yağ· 
kutu al1ru1~ tahta kutunun her lar çıkarılır. Bunlarıu .bir kısmı 
tar ey hava " "m'yec:"k ~ekille hemen cayırlar· a ayaklarımıZin 
ta a. n k T) lı o'malıdır. Bu aJtırırladırlnr. Bunlardan istifa. 
tahta kutu n altrn:ı ve doıt bir de etmcs'ni biimek lazımdır. Biz 1 
tarafına on l>E'" santim kıı.lm1ı- bun dn yağ. terevağ ve zeytin 
ıhnd<> ~ t rı--ı • •rı·tı z. Bu ka- ''ağı yerini tutace!c ·azıyette o
ğıt tr "]: ı ı l k" nl [{ı her ta- lan bu nebatların isimleri ve 1 

rafta e.n <\.Z on beş santimetre hangi memleketlerde b·ılunduk- 1 
olmalı ve kn.ğrt hıç bir !'<'kilde lannı bildireceğiz. • 

SOCANL JPURE 
Soğana ikinci h:ıttfı UçUncü 11-~·~ 

derecede bir ehemiyet veririz. ~ Bu akpundan ttlbamı her akşam 
halbu ld soğanlarda yağ, kil. §t: ....,.. 

kilrt, şeker ve asit fosfol'!'ik 1 
vardır. Bu itibarla ehemmiyeti 

1 

~ 
çoktur. 1 =z 

Patates miktarırıd& ı:rığ·an [il 
kaynatıp hepsin: synı şekilde [G 
ezdiğiniz takdırdc lıiç yağ ko- ,.,:f:i 

nulması la?Jml'!C:miyen :r.ükem. = 
m~l bir püre elde etmis olursu- <T,,.,, 
nuz. cünkil ı;o~ancl::.ki ya~ ihti. ~ 
yacı mül>emnıe!eıı !r:ırc1!ayacak ı ·= 
\·aziycttçdir. 5 

ZEl"Tİı :-Y AGI YERİNE ! i 
~falilın olduğu üzere zeytin- , ~ 

yağı ze~rtind~m cıl-:arılır. Pamu6, ~ 
susam \'e ce"iz yağ'ı.n d:ı zc• tin ~ 

yağı yerine kullanıl:ıbilir. Fakat I· 
unutmayın ki bıınlarm bi~ biri 
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~ .55 .. 
~ ııero cı 

reıız.di &ara, bir bardak \is-
~ . 

~ ııtıı b 
~ ~ dakika gec;mcmlştl 

la,,. Çe kap 
"<14 delik ısı açıldı. Tunç renkli 

anlı sofanın merdiven· 
Çtltark 

le onıa en gUl\iınsu, or, tatlı 
de ra mukabele ederken 

llzatıJ ordu. 

lt\r.ıs nm 
~ ÇAPI\:IN KIZ.··" 
'ittı 'ıın 

ba\'ad· 'Yung, b<'rmutad, bir 
o da ısler get:.riyordu: 

ltab ~rhoııluk almış· yUrU • 
~ it 1 

1 de lf.'krar tüfenkler 
C.!'1.ak: b:uunış, Malaytn'da ye 
r ııı hj Clnaycıtıcr yapılmış. 
1 taınb nı havadis de şuydu: 

1 
%ı ı~ 0 karıı.yn oturduğu için 

""' t> edJy :lattaıy or; ve bu suretle, 
~l)°l'lılu;a Yapacağı seferi geri 
~ld ıı 
'C Jan'a: 
~ ill'dUntız htt &!dııeı• nın. dedi· Bir ke· 

ta tel'iı e 8t>J ahatinl.z tam beş 
~ edı. 

~ kız 
' ' cevap verdi: 
l. :lal l?Sef' • 14 ZlYnnonız mllşte -
~Ilı: ~e hayu. Öyle değil mi? 

'G karıştı: 
t:ı.~ ayet s· 
~Y' ı~ncye gitmek arzu· 
~ "ar Ö ı.tia Laklnnd - dedi, 
~ ~at'ııı· 6 ~ Polu !!imdi Tolaji'de-
~et t\<l gleden sonra Sidncye 

~' ll11n ecek. 
.~~ tanncd!yordu.m ki öpo· 
~ toııı11~Uadaki Almanlar için 
~ "altıt ~~·_ Cok dolaşacağız, fa

~acağım da muhak-

'1' lio.~ 
~ Yero' :~Ytr! Öpolu bu !Sefer, 
l' Ya $idtı ırantadan doğrudan 

tr .. 11laj ~e c:>ye gidiyor-
..:aııı·a dıır:nl1:lının aebebi var: 
it~ taıı~eJtiıccek. Y arm ı'Sğleden 
~ ~ ita bf!<-tc har~kct ediyor· 
~e ~tan bana böyle söyledi· 

i\.tı lat rıt YE'tlrılrsinlz. 
trı~n v land lereddllt eder gibi 

, ·' ~u k e gUJerck: 
~ l!}'e ~d ıvafetıe lmk!inı "Ok Sid· 
~r~ rn " 
'~ 1\ ~oıu:tn· Dedi. Tolnjiye gi-

1 a~~ Govnoya uğrıyarnk 
r dik an kunıa.ş nlnınlı ve bir 

e aı ... ın.el!yiın, Belki bu suret-
l)ı. .... . 

0 
ne çıkacak hnle gen· 

ide d 
n I' e Crhal hareket ctmell-
~alb ~te kadar buradan a}

! ~a Ada~ıl'Uıın. Lalnpero, ça; 
~ arno • Adnmo'''ll gön-Vi •.ra ,1_ • 

~ Y"<'. k '4<l söyle, yol için bir 
it hazırJasm. 

F! ca lktı: Vl' Şeldona: 
!'f Cdetirn 

" e • • dedi· J-Ilzmet-
cı llılr buyrunuz, kayığı 

t ı U'tnek i"ln Tah'til' . • t; .. 1 1 gemı-

nı E'lsinler. 
'I\ 

t! : tnJliı.lınzadn bulundu: 
,1 1 

" kUrPk !;C'kmck ın
ı.. b hava prk i}; dc-ğil 

't rı 1 ·nlsanız. •• 
n e b h • ıı-a a a kalıp dn nov· 

~ d ~:nı eyle ınl? Çok te-
• o k tuau ! E 0 asen Popolo 

a:ıar 
r nıunta?.:ım hareket 

<: g ç knhn.am yeti~c-

Aj//1 

Ben imazur görUntiz. Mtiıınade· 

nizle eşynmı hazırlamağa gidiyo -
ruID• 

Şeldon §Öyle bir teklifle bulun· 
du: 

- Ben de slz!.nle beraber ge
leceğim. 

Y ung atıldı: 
- Minerva emrinize amade. Nıı· 

sıl arzu buyurursanız." 
Fakat ı;enç kız gUlUmsiyerek ret 

nuıkammda başını salladı· 

- Kendi kayığımı tercih ede -
rlzn. • dedi. Tekllflerinize bakan, 
beni, şimdiye kadar odasından dı
g:ı.n çıkmamış bir hanımcık farze · 
decek. M!ster Şcldon, size 15erikim 
aıfatiyle eöyliycbllirlm: Çiftliği 

yalnız bll'clonanız knt'iyyen mu -
nasip değil. Sözde nezaket göste
receğim diye buradaki vazifeleri
nlz! bırakm:ı.k zannederim doğru 
olmasa gerek ... 

Siz bann kaptanlık yaptmnaroat 
lddiasındasmız, bt'n de sizi bu de 
nlz seyahatinden me.ı.cdiyorum ~
te. Benim ne himayeye ne de Uti· 
fa! dolu sözler cıvıldıyacak bir ar
kadaşa lhtiyacun yok· 

S!.ze gelince, kaplan Yung, si • 
Wı de orada işiniz yok· Daha bir 
az evvel Maruya gidcceğinW !ÖY-

111yordumız. Sl.z:I yolunuzdan alı • 
oymak istemem: Allah gösterme

sin! 
Bu smıda Todor sl5zc karıııtı: 
- Ya ben? • dedi· 13enlm hiç 

d r> acele ve mUhlm b!.r işim yok ... 
s.zln sağ salim Sidneye ulaştığını
zı görmek bence en bUyUk ba.htl· 

yarlık olacak· 
Bu sözler Şeldonun s4ılrlerlne 

dokunmuştu. Jan Lakland cevap 

verdl: 
- Hnytr, he.yrr, bAyrr! YUz ke-

re hayır! Herkes kendi işine bak· 
ım· Benim kimseciklere ihtiyacım 
yoktur· Ben Salomon adalarına 
serbest aerbcst dolaşayım diye 
geldim; yoksa ağzı sUt kokan bir 
çocuk gibi peşimde bir aUrll inıwı 
ben! kollasın diye değil· "Tahltill 

gemiciyi göstererek,. işte ~ 
muhafızım, bunun gibi yedi ulan 
daha var, yetmez mi? 

Adamo - Adam genç kızm Yan?' 
başında bir heykel gibi dimdik du
ruyordu· Bu uzun boylu adamın 
yanında oradakllcrin hep& cUce 

knlmıetı. Pamuk yeleği altında ka· 
lm ve kuvvetll ndnleleri belli olu· 

yordu· 
Todor: 
- Şu yumruğn bakın! • ıfodl· 
Bu yumruğu yemek hoş bir §ey 

olmasa gerek! 
J an Lnkland cevap verdi: 

- Hnkkınız va:! 
Ve gtllümslyerek ilave etti: 
- Vaktiyle, '•Adamo - Adıım,, 

m tsvcçli bir kaptru:.n ntlığı yum 
ruğu görmU'}tUm Friç adalarında 
Levoka'dıı.ydık Kapt&n halcsızd 

Yumruk pek şahane olmuştu doğ 
rusu· Adaıno b:r yumrukta. adam
cağızın kolunu ktnvN·m.işti. Hatır
lıyor musun, Adnmo? 

(Devamı uar) 

'y 
c:le>("jn. ısı<ender F . Serteııı 

~ ~ .. 
Diye söylenirken, Cemal par 

makhğa doğru sokuldu. Diğer rnev 
kuflar birer kô~ye sinip pınekle· 
meğe başlamışlardı. Hiç kimse de 
kaçmak \'e kurtulmak ümidi yek· 
tu. Herkes mukadderatına boyun 
eğerek. neticeye intizar ediyordu. 

Cemal gece yarısına kadar par
maklığın iç tarafında oturdu .. 
bekledi. Cemalin orada niçin bek· 
lediğini Mehmetten başka kimse 
bilmiyordu. 

Nihayet geceyansı olmuŞ.tu. 

Torn çavuş gece nöbetine geliyor 

R A 8 E R - Abam Posta• 

Harp Okulu Komutanlığından: 
1 - Apğıd& yazılı prtıan haJ..ıı okurlar, Harp okuluna almıı.caı·ıardır. 
A) Ankarada bulunanlar dolnJdaıı dofruya Harp okuluna Ankara l:ıa 

rlclnde bulunanlar bulundukları 7eı1.D aakerllk ıubelerlne müracaat 
edeceklerdir. 

8> Kayıt ve kabul muamelesi 20-10·940 tan 1Ubareıı 81· 21 kl.Dun • mu 
tar1hlne kadar devam edecektır. • · 

1 - Girit ıarUa.n 
A) 'I'ürk ırkmdaıı olmak 
BI Llae blUrme ve olgunluk tmtibanmı vermtı bulımmak. 
C> ram teşekkUllU ıuıkeı1 111hh! beyette.ıı (Harp okuluna girer) kMarh 

aıhbat raporu almro olmak. 
O) 18:28 yqmda bulunmak. 
E> Diğer prtıar askerlik ıubelerlnden ve Harp okulundan Otrenlle· 

bfllr. (1880) (10197) 

Bronşitıere KATRAN HA Ki EKREM 

&ımU Mahnllesı Cadde ve sokağı No. 

Bahc;ekapı Yeni Postahane Karştsı VaUde hanı 11 
İç lwı.ımda K11.r1ısı Valide ham l2 
İç kıeımda " DördilncU kat ;u 
İç kısımda ,, DördUncU kat 80 

JııfUddeU icar: Teslimi tar1hinden 942 nnest maya ıonuna kado.r. 
Çelebioğtu .Al!eddln Tomruk 29 
Unkapanı Kıı.eap Demirhuıı KW'1lk çeome 6/8 
Zeyrok HU:ı:unbe.v Ç1nlll odıılar D 
Çarp Perdahçı haıı 26 

,. J.(eleciler 69.81 

" .. 
Daya Hatun 
Daya Hatun 
Ça?'§J 

Çar§I 
Çelebioğlu 

Ayvıuısarny 

Bnlıkpaznrı 

1 

Tığcılar 

Tığcılar 

Kürkçüler 
Kürkçüler 
Ala.eddln 
Karnb:ı§ 

~ .Ahlçclebi 

camiikebtr 

.. 56 

• 6T 
YaldıZlr han alt kat 7 
Yalııız.lı hnn alt kat , 7 
Rub1lye hanında 12 
Rubll.ye hanında G 
Yenlcıı.ml avlwıu 13/i6 
çember 14 
Yağ l.skclcal 

Kalcnderhane 

' 
Dünyanın meş hur şekercisi 

Ali MU i iN 
HACI B KiR 
lıle.rke&tı Baboe&mpı; Şubeleri: Beyoğlu. Karaköy, Kadıköy. 

, Bayram günleri açıktır 
1-- - -----
ı Jlsıanbuı Levazım Amirliğınden verilen ı L harıet askerı kıtaab ılanları 

A.f&ltda yazılı mevaddm açık ekailtmeıert 'rekirdnguıcıa Mkert ııatm&t
ma komtııyonwıda 6·11·9t0 çaroamba gl.inU saat l4 te yap~1•c&kttt, Tallpl .. 
rııı k&Dwı.1 vuik&Jarile be.111 vakltte kom1ayona geımclerl I~) ··~ 
Qııa lıliktan TUtan Tıım. atı 

X... oduııu. 
Jıl&ııp.1 kömtır1J 
Llnytt kömUrU 

Kilo lira Ura 
1150.000 '3715 t28 

17,000 
900.000 

••• 
876 

9000 

6) 

8715 

Apfıd& yuıJı Hbzelerln kapalı zarfla eksiltmelert 6·11·940 gQnft ..a 
11 te lzmitte askert aatmalma kom!ayonunda yap:!a1:aktır. Tallpl.,rtn kan• 
nJ vulkalartle teklif mektuplarmı lhale aaUnden b1r aaat evvel komi.lyoaa 
Yermeler1. (1268) (9880) 

Cln.ıd 

kilo 

L&hana 19.800 
Prua 24.7150 
İ.lp&n&k 29.760 

74.200 
LAh&na 1uoo 
Praa& 18.000 
lçıu:ıü 21.600 

nT.ööö 
. LIJwı& '89' 

Prua e120 
İap&nak 73" -18.860 
Lllwıa .24.980 
Praaa 11.200 
lçan.all 17 ... 0 

93.800 

Tut.an 
Lira 

148:5 
18M 
4415!'1 

~ 
1080 
1360 
3240 -6670 

187 
M9 

1101 
2Qi1 

1872 
13.o 
11819 

9828 

-686 
81 

10I 
2ta 

Tzr 
il 
il 
81 

'ü6 
1'0 
111 
421 

787 

Devfet Demiryoflarr ve Limanrar1 
işletme Umum idaresi ilanlara 

Muhammen bedeli (8740) Ura olan 440 adet yün battaıııye (lG.11.HO) 
cuma gUDU aa.at (11)

0 

on birde Hayd&rpll.flld& gar blnam dab.Uindeki koımll-
7oc taratmd&n açık ekli.itme uaullle atm &lmacaktır, 

Bu l.Q• girmek 1.IUyenlerlD (280) Ura (l501 kuru§luk muvakkat tem.inat 
.,. kanunwı tayin ettiği ve.saikle blrllkte ek.IUtme g1lntl ıstı.atine kadar ko

misyona mUracaatıan IAEımdlr .. 
Bu l§e alt prtnameler komla)oondu p&rutZ olarak dağıtılmaktadır. 

<10380) 

Muhammen 
Cinsi Ll 
Dllkkb 20 
Dtlk.kb 20 
Od& 20 
Oda 20 

Hane 16 
Bıuıe 8 
Hane l) 

lılaklCp dllklı:An 6 .. .. 6 

DUklWı ~ 
l 

DUkkb l 

Oda 5 
112 pay dükk!n 2 

DllkkAD 3 

1/'.l pay rtikkluı :.! 

Damlalık mahalli 10 
camı avlwıwıda oda l 

I~nlı::a pazıır kıı.yığı 8 

iskele yeri 
Dll.kkAD arkasında arsa 1 

aytık 

Kr. 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 

l50 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
15() 

00 

CiO 

ıpBlçlrl ve Dllrlş-

Y URDU· 
MU.dUr 

ANNA PEÇAROPULO 
.elçuk Biçki okulundan diplo· 
nalı ve Lise mezunu. Maarifçe 

ı .nwsaddak diploma verir· lılek.. 
epte pazardan başka her ıtın 
lıayıt muamelem yapılır· 
Adr•: Beyoğlu, Galatuan.) 

Suternzl, No. 16 

r • 
ı SAFA T ANGOR'ün 
İlkokul • 1', OrtaokuJ • 1 inal .

' ıul mllhed:ıt programlarına ~ 
talebe "-e liğrotmen için >'&Zdıll 

MUZIK - 1 Kitabı 
Bir Ilı! güne kn.cbr ı:ıkQ or 

Eytlp 
.Fntih Nişanca • Bakkal zade cami arsası O ~O Beyoğlu Halk Sineması 

Beyoğlu Halk sineması bugtlıı -.at MUdUcU icar: Teslimi tn.rlblnden 941 senesi mayıs sonuna kadar aeneıı,ı 
Yenlbahçe Arpnemlnl Hcuıta.ne önUnde MekAD Ye bostan 160 00 

MU<lt!eti icar: 'fesllml tnrlhtnden 941 aenesı tC§rlntevvel eonuna kadar. 
Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilınek Uzere illi.na konmu9tur. !steklller lhnle gtlnU olan 6 tl'!!rinlııanl 940 

c;arflnmba gUn!l 11aat 15 e kadar Çembcrlitn§ta İstanbul Vnkınar ba§ınüdUrtuğUııü.n Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri 

du. 
Tom iri yarı bir adamdı. Heı 

gece içer ve mütemadiyen sigara 
tüttürürdu. 

lngiliz nöbetçİ$İ bir aralık par 
makhğın yanına sokuldu ve tini· 
deki değnekle Cemale sataştı: 

Hişst .. neden buraya kadar ser 
kuldun? Biraz geride yatsan a. 

Cemal cevap vermedi ve ya,·n~ 
koynundan çıkanp hazırladığı }ir 
mi beş lirayı Torna gpsterdi: 

- Biz burada iki kişiyiz. O da 
yinni beş lira verecek. Ne olur, bi· 
ze bu ge.:e yol ver de evimize gi· 
delim! 

Tom çavuş sigaraı::mı yakı ·or 
du. Gözü papellere iliş!nce daya· 
namadı. H:ıfifçe gülümsedi: 

- Ol Ra;rt ... 
Bu, Cemnle verilen bir kurtuluş 

işaretiydi. Ondan sonra Mehmet 
de paralan gösterdi. Tom çavuşun 
açıktan gelen paraya ~ar~ büyllk 
bir zaafı vardı: 

- Bunları bana 5ayı ile teslim 
etmedi.er ya .. demek ister gibi. 
garip bir tavırla mevkufları süz· 

dükten sonra, tereddütsüz kapının 
kilidini açtı: 

- Buraya geliniz!.. diye bağır 
dı. 

Cemal caaH bir telaşla kendi ken 
dine söylenıyordu: 

- Ey\o.h, yandık. Bizi gece· 
yansı tevkifhane}·e gönderecekler 
galiba! 

Onden Cemal, arkadan Mehmet 
}iirüyerek zindanın drmir parmak' 
hklı kapısından çıktılar. 

Tom çavu~ kapıyı tekrar kilit· 
ledi ve mevkuflara hitaben: 

- Haydi yürüyün! diye bağır 
dı. 

Dar ve loa bir koridordan g~· 
rek arka kapıya geldiler. 

Her ikisi de ellerinde tuttu~ 
paralan Tom çavuşa \'ererek, kol· 
larmı ~llaya sallaya kapıdan çık· 
tılar. 

Tom çavu~ ayaklarım biribirine 
vurarak ter~ yUıune döndü.. Zın· 
dana doğru yürumeğe başladı. 

Cemal ile Mehmet de arka so· 
kakta birihırlerınder, aynlarak ka· 
ranlıkta kayboldukır. 

Mehmet yolda giderken korku· 
lu bir rüyad:ın yeni uyanını~ gibı 
ser~mlemişti . :--:erere gideceğini 
bilmiyordu. 

MEHMET ZlNDANDAN 
KAÇJ~C.-' 

Mehmet ça,· • ıki gün Sırkeci
de bir otelde saklanmıştı 

Zavallı Anadolu çocuğu artık 
lstanbulda bir iş gôrcmiyeceğini 

anlıyordu. 
ltil!f ıabttası ona pençesını tak· 

mıştı. 

Mehmet: 
- Bilhas:.a tercüman Mıgırı da 

atlattıktan 90nra, Istanbulda ka:· 
mak tehlikelidir, diyordu. Bu heri! 
nasıl olsa beni bir yerde göriıp en · 
teletecek. 

13 de: Film sonu: 
1 - Rlll • Japon harbi "Tt\rltçe" 
1 - Tehllkt'll maoora 
8 - Ordu knlıramaıır 

lyi ama, Mehmet ellerini sallır 

}'arak Anadoluya dönemezdi. 
Bir akşam sular kararınca pa1· 

tosunun yakasının kaldırdı. Hava 
rüzgarlıydı. Bonunu bir atkı ile 
sardı. Tekrar Azapkapısına gitti. 

Mehmet, Sai t kaptanı görmek 
istiyordu. 

lstnnbulda ondan daha iyi bir ı· 
damla tanışmamıştı. 

Azapkapıya vardı. Hamamın 6· 
nünden geçti. Köse başındaki kü· 
çiık kah,·enin penceresi önünde o· 
turan Sait kaptanı görünce sevin· 
di. Yavaşça pencereyi ukırdattt. 

Sait kaptan kahvesini yent iç
miş gazetete o!myordlL Mehıntdin 
görünce tamdı. Gazete~; ya~ 
elinden bıraktı: dı~ çıktı: 

- An:1an oğlum, sen buralarda 
ne dola~ryorsun? 

- Seninle biraz görüşmek ilUJıt 
rurn, amca! 
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Düngaf ııfbol 
yıldızla ı ı : 3 

Bund&n on, on iki sene evve. 
istanbula. çok kuvvetli ve meş
hur bir futbol takınır geldi: 
''Avusturya''. 

en teknik santraf oru Dünyarnn 

"l\'iatyas SiNDELAR,, 
İçlerinde ·~ bol Kralt" ll

b.hiyle anılan meşhur &antrafor 
Macar tebaasından "Şaf er" den 
başka eski neslin harika yıldız. 
lanndaıı \'~r. Svatoş, Ayzen
hofer er e bC'r her sıska, cılız, 
tnceclk ~k bacaklı Arı bir 
gen fu cu daha vn:rdı ki bu 
Stndelardı. 

Maziye ııerı.. OJrua tarzı.. llasusli etleri 

O zam.nn spor gazet.elerinde 
ve spor mul.iilerinde şehrimize 
gelen pek meşhur yabancı ta
kım kadrosunmı tafsilat ve 
Biograf ileri töyle dursun isim. 
leri bile etklrrumun:.lyemizin. 
meçhulü bırakılmakla beraber 
bazı na.r.arlardan bu yıldız fut
wlcular kaçmamıştı. 

Rahmetli Taksim tarlasının 
kerpiç toprağında. başta Şafeı

olma.k üzere Sindela.r de öyle a
hmı p.hım bir oyun çıkarama 
~a.r fakat ylıl.e bizi a.çık bir 
farkla ızın&'lftp etmişlerdi. 

Klüp ve nı.illt ta.kını eaflarm· 
da bir kaç oyununu daha Avnı
pada ikon seyrettiğim Sinde. 
l&r'bı km& bir biyograf~ini hlkfl 
yo etr.ıecıen evvel size onun fizik 
portresini çizeyim. 

Platz-Or'll, ~t>!\fıt•h, 7.lşı ~'li, Blkan'lr ~al'h Sfml...111.'li nırslıur t.akmı· Slnclelar nya'ktıt ~dan blrln<'ldlr ... 

"Cin" diye llkapla.ndınlmı, 
ve kıbaca. "Sindi" diye çağırıJ. 

mll bu f utbolcwıwı rengi sap. 
Mnclır. Sivil halinde: "Acaba 
hasta mı!,, diye merak uyandI
ra.ca.k kadar zayıf, mari~ ta\ trlı, 
Çipil gözlü .faknt daima güler 
yfiz ü r. örsıyıe taşçı rnrtan ~ 

ett.e, hürmetlıce bir bı:.rnu. 
(bu uzun burun da. g:ılıba. tut.. 
bolda p rla.m&ya A l oluy • 
Pli tin eac an 'ardır 

Boyu pe · dur. p ,. ıu-

f etinde lan o kadar in~ 

dikleri zaman oynadı. ı 
Sayı adedi Avusturya futbo. 

bolunım aleyhine fakat oyur 
şekli pek çok lehinde geçen b 
tarihi maçın crlesi günü Ingil 
gazeteleri böyle yazıyordu: 

"On ooncdenberi İngiltere ~. 
halarmda gördilğiirnüz en yüh 
sek santraförvet Sindclardır." 

Arsenanm meın>f"Ari ve hcrşe. 
yi Çepms.n Sindela.ra kendi klil
tl. n d~~c bizim paramız
a tamam yi.ız ~ lı n ıı:- teklif 

etti. aayY.e\ bu rayI kabul 
etm1 ti. ~ı:h-1~ t"Cdd u. 

Bu mlithi maçın rcvanfı Vi-

Yazan : Mava kar Ekrem TALU 
in evvela fazla bir zeka, UstUn ' Avu.sturya • İtalya maçı ao
ir tekniğe sonra da sUr'at ka-. nunda ttaıya.h sa.ntrahaf Ber. 
ara !Uzum vardır. lşte Sinde. 'lardini'nln şu sözleri hlla ku-
oı.r da bu kendisine mahsus bı.ı- ~rmdadır: 
uşları o kadar ani tatbik etmek l "Ben hayatımda Sindelar gibi 

.ster ki bir çok defa kendi klilp bela görmedim!,, 
\'e takım arkadaşları bile işin Ve bu maçtan eonra.dn' ki, o 
inceliğine varamazlar. za.manm en lyf Avrupalı santr-

Meçhul bir kaza neticesi vu- hafı a.ddedllen Berna.rdini ta
kua gelen öll"müne kadar 37 kmıdaki yerini kaybetmişti?". 
y~larmdn bile milli takı111da oy. Sindelar böyle bir futbolcu 
nlUlll(j ve 60 aef a enternasyonal 'ı idi. 
olmuııtur. MmJGk1oar Ekrem Tohı 

RASTLADIKCA değflee de aa.ntimleri fazla oldu· 
ğundaı\ 9Uden çöpten gibi görll. 
nUr. &: dizinde mutla.b. diı:1lli 
mevcut fakat bileklik yoktur. 

yana.da. oyna.udığı zsunan Avus
tury& İngilizleri 2 - 1 mağl\ip 
ctt!. • ....... ~ ........................ ...__. ...... 

••• 
Maçtan sonra İngiliz idareci. Kılık yafet 

leri bir itirafta daha bulund~ • 1 1 
lar: 

Manyas Sbıdelu Avusturya "Sindeları tutabilmesi için 
topraJtlanuda.n Favoriten ~-
rinde 1903 senesinde düny!.y!I. memleketimizin en iyi müda.f aa 
seldi. Her futbolcu gibi mabaJJ santrahafı olan oyuncumuza ta
aralannda bir top arkasmda lim:ıt vermiştik. Fakat oyuncu. 
kO§Uş.ma.kla işe başla.clı. nuza karşı koyamadı ... 

1918 de Avu.<Jturyanm m~hur Bu adam nasıl oluyor da bı: 
Herta klilbllno roomen girdi dereci:} fcvl-.aladeıeşıyor:'. Oyu- I 

Herta 0 zamı.n Avustury r.unun tclmiğ:nin, taktiğinin es-

1 
pmp!yonu idi. Sfndelar bu kuv- rarı nelerdir? 

vetli ka.dro içinde on yedi ya. Bir futbolcunun kıymetim mu. 
şmda anc3k bir kaç defa birinci taıea edcbilmPk için elimiroe iki 
ta.kı:nda )'el' alıyordu.. ölçü var: Teknik bilgi, ve tak-

lık gencJi~e her 7.ama.ndm tile yai"atnıa ltoabiliyeti. 
daba zayıf ve ince olduğu için Tekniğe bakalım. Bütün dttlı
tendisnıe kartı adeta bir ıner.ba- ya futbol adamlarının inandık. 
met hitial duyan halk onu fena lan bir ıwkta vardır ki Sindelar 
da oynasa tutmaya başladı. Her !yarında futbol t kniğine bütün 
yıldız futbolcunun kBşifi olan mUkemmeliyetle sahip bir oyun
mUtevetfa Mayul, Sindeları cu dünya~·a gelm misıtir. Fut· 
1922 de Viyruıa muhtelitine al. belde biraz canbazhk derecesine 
dı. Yeni yetişmekte olan bu varan top hakimiyeti. kuru ve 
genç futbolcu, deliee hareketli yaş sa.hada aynr miiessiriyette. 
yenn~ sakin ve görerek oyna- dir. Bilhassa vol~ paslan ve 
ma.kla şöhret buldu. Zamanın şiltleri o kadar ustalıklıdır ki 
eski a.sl:ırı aksine, vals yapıyor eksorıya vücudu hMım kalesine 
gibi cazip ve zarif hareketlerle müteveccih değilken attığı ters 
oynaması Viya.na futbolu.na da goller çok meşhurdur. Her kadı 
tedr etti. Artrk Avusturya fut. kızında mevcut olması tabii o
bolu da Sindelar da gittikçe te- lan kusurlardan bir teki de ~u 
klmül gösterıyordu. meşhur yıldızda bulunabilir: 

Avusturyanm bu yeni yıldızı "Hafif siklet" olması.. Bunun 
Avnıpanm da en yaman bir be içhdir ki hilrumları hiç bir za.
raberliği olan ki adiyle "Ama. man "tank" laı::nınnuştır. Buna 
tör" klilbü.ne girerek harikalar mukabil dünyanın hiç bir fut. 
yara aya daha müsait bir ~ bolcusunda olmayım çalımla 
miıı bulmuş oluyordu. :r,aJim oyuncularım ol<Juklan 

t~ bu sıralarda, ya.n.i 193{] 

1

. yerde mıhlayıp kolaylıkla atla
aenelerinde Viyıuıa.nın en kuv. tır. Ne oldugunun farkın::ı. vara. 
vetlf futbol muhteliti, meşhur mayan miidafaanın aklı b:ışma 
Vundertim (Harikalar takımı) • gelinceye kadar. ı=:indclar çok. 
meydana geldi. Sindelar bu takı- tan karar vermiş olduğu harekc
mm başı, namnı, idarecisi yıldı- ti tamamlamıştır. Bu da - han. 
aı olm\J§tl.L gi ayakla olursa olsun - ya 

Ma.carlan ! . 8, Almanları müthiş bir şı.it ya.but - Mıl 
8 • O, İngiliT.Ieıi 2 - l yeniyorlar. meziyeti sayılan - "hasmıu 
İt&lyanla.rla kendi topraklarında en az ihtimal verdi~ harekete 
berabere kıılıyorlardı. (Bu son geçmek" fılidir. Bıı ilk :n..qzarda 
neticenin ne demek olduğunu er. faraziye olarak gayet basit gö
b&bl bilir.) . 1 zükebilir. Fn.kat ameliyata gr:-
8-y~ • )illı.se!t oywıunu 1 çince hiçte öyle tahm;ı, ~i!di j 

f:.iODdNıda lı.gBtahı; e 4 - 3 ,.enn. ği kadar kolay değildir. Bunun 

' 

8Nlm Terbi:-re~ı mllkeRefleııl lıer famftıı harnr('llr. ç:ılı~m:.ıj:;ıı baş· 
lııdılıır· Muayy<'~ günlı-rdc, mnlıtellt kıual:ırnı ınü-.,dtdleri toııla· 
ıınrak lı, ıleıı lıar, l<.'tleri yapı~ .. ar· 

P:ıznr glinü de, 700 gent "• lıellcf, hiilgt> aslı kanının teftişin· 
den sonra bir geçit re mi yaıı 

ııorun daha nmumileşmc ncla yaıul:ın mükı•llefk•r faallye-. 
tini takdirle l•ar~ılamak vaztrr ir· Çünlıii lJlll:ı onız ki, bugün, 
ll~rl 1 lı;ln ııck <:-0lc \"erlınli netice er doi;"unıcıı.lc güıel bir tc . ebbU!iUn 
ilk b:ıı amaldn.rındnyız. ltlııntazaıu bir çalı5mn, l<ı;oo. bir 7.amnnda genç· 
ilk f<'o;1\llntmı1nn bize bii~ tik varllklar k.ıuıwdrracnlt--· 

Fal,ut (mıınlııznın bir çal15m:ı) d<'nfllnN', nl·Jıı.,11.a ~acl<'c" gttntt 
~linüııc ve sııatl 1o;u-ıthıo muayye:ı yerde, horanın r.tmfım!a toplan
ın I• gelmcnwlidlr· Uıı çalı~ıada.Jı;f intizam, her Jiiıumlu noktaya ntt
fnl rclc-bilmdlı!ir· 

Mesela kıyarct--
Bili~·oruz l;i milk<'llC'flcıfo rnrayy<'n bir kılıhlan 'rırrhr· \'e yine 

hlliyoru:z ki her mrntıı..ı,n mükell Ueri için henüz elbiseler temin edl. 
!f'll~f'lllfŞtfı·. llu \ aziyl'tte ç:ıh~ma it,:iD toplanan miiJwJleflerin ÇOk gti• 
lltnç vazlyctlcrJ~·ıc ı,arı;rlnı.tyoruı· 

ŞıJ ~ ukardn.'kl resme ha!mrsnnr7., Pa1.a.r ~ünli ;oo nıiikellcfln yap
tığı ı:e it rcsmlndt'ki giillin!; mnı ~rn. dt,rhal ı:;özilnii:te çarpar. 

llcı lm.,in üzerinde lteyfe gör r- elbise. Iilml ıı.tlc•t fanilii.c;r, iç pan
falomı ile, kimi a:mn ıuıntalon, a Jet fnntle-sl il~ · Kimi komple elbl~ 
ile- füm! kra' :ıtlı, kimi çoraplı, ttlmi ~rapsrz. 

nı rnn hunlar yenyann gelin. pek ı:arip bir m:ınzua me~·dana 
Mkıyor. JJu rnanznra.nın ne dereeeye kadar garip olıJuğnnu, ttsfm 
117.erlnrle hlr an te\ nklmf edttı•Jc .ıı.zarlarmrı. derhnl ({'~ıım cder

};Jbl~f' l"ıliracı tamumlıınmcrya kadar bu manzaranın önilnc Pf'k 
iilıl ~eı;il<'bllir· 

Ht-rl<P~tn clhetfo bir bc-ya7. f pımt.a!onn '~ ntlcl fnnllt' i nrdrr. 
Ya hepsi bövlP c-l"''"lrlcr, yahut • ne ;yapalım · elbise- 'kullaıurJar ... 

Y "' .... hl! s"'>i'•le: 
,, •• ·' 'ı~af<'f, nnınrlı:u-a ziyafet!'' 
Ola3 or. 
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HA BERin müsa
bakası kazandırır 

ı - ~füı.ener bir ev· Hediyeıerımiı 
2 - Bet ki~iye Ud yüa Ura oa.ldt.. ttP 
S - Bir ld~lye ZO liralık pardösU ıılmak hakkını \·e 

kart- \, 
4 - tkt kJ,ıye l !5 er llraldı pardöstt almak hakkm1 

kart. 
6 - ~ kişiye Raber'tn senelik abonesi· 
6 - Beo kişiye Haber'hı altı aylık abonosı. r-
7 - Kazananlard!Lll gert kalanlara mnhtd.If hı-dl\'tle/ 

Müsabakamız nasıl olacak : uıe' 
HABER hediyelerlriıbi ~c&k okuyuculnrmı scçınelt_, tJil' 

• ... ·eı "' re 10 Birincite3rin 1940 - 10 Bir"nclteorin 1941 arasmda, : . 
sene içinde biribirinden cazip Ug müsabaka tertin C'decektır· 

Birinci müsabakanın bqlaııgıç tarihi: 

1 - Mart 1941 
İkinci milsabakanm baılangıç tarihi: 

1 - Mayıs 1941 
Üçüncü müsabakanın başlangıç tarihi: 

1 - Ağustos 1941 1'&>" 
Bıril> rinden kolav ve biribirinden cazib bu Uç mUsab~ıı ,-e 

. • kapıv 
i, tirak edecek okuyucular hal vaıakalarını zarflarm,.ı n • 
mühürlenmıı;ı z.nrflarla idarehanemize tevdi edecekl"rı:1r· ııedt~'. 

Yukardaki hcdı.}cleriıniz bu üç mlisabakamızı dogrt.~ .~ıı h\l~ 
l<'r arasmda, umumi bir yerde 6 ncı Noter Galip Bingöl un 
runda !;Ckilecrk bir kur'a ilCI tevzi edilecektir· teıııe-

Müsııbakalarımız devam ettiği zaman içinde ve törcll1~a ııı": 
li atılacak binaya bu kur'a ıle eal İp olacnk olmyucumuz b. dC dJ 
liyet fiatını 15-18 lira gıbi aylık takl!itlerlf' 20-22 \ ' f' belkl . 
ha fazla senetle ödiyPcektir· ı:ııil bil 

811 o elem ktiı kı, 20-25 lira kira getirmeye mUt.ehaJ?l z ııoı< 
lunac.ak o:nn böyle bır b!naya sahip oln\·ak okuyucunıu1~11cal'' 
taksitini ödedikten sonra ayda en az 10 lira da knzo.nçlı ~ 
tır. • ıiılto.)1 

H.ABERi:ı bu te~ı>bblisil okuyucuları arasında umdut \ır1'"~ 
uyandırırsa, bu her sene tekrarlar ıcak ve sen<'dc bir de ıı' 0):ctl~o\J 
ev yapmanın yolları aranacak; bu suretle hakiki HABE b ııesit'tı' 
culan kısa bir zamanda, tstanbuldrı, bir de HABER ına ıı 
teşekkül ettiğ!zıP §ahit oJacaklardll"• • 0' 

·aır, HABER - Okuyucularının gazeteıı .
11

,,,i· 
kuyucuları için hiç bir fedakarlıktan çekı 
yen gazete yine HABE" dir. dilttcııtl~ 

Birkaç güM kadar n<'sıine hnşlıyacağı.m•z pl~n~.:!1 ... iti 1ıi1d1 

göz4~n geçiriniz ve neticede bize hangi planı bcğendiıo ... ~ 
r!niz! -~ 

~~~ 
Ortaköy Spor 

Klübünün kongresi 

Ortaköy Spor yurdu katibi 
umumiliğinden : 

Köyümü7..de diğer bir klüple 
birleşmek ve nizamnamede bazı 
değişiklik yapmak üzere kon. 
grenin 3 ikin.citeşrin 1940 pa
zar günii saat 11 de yapılaca.. 
ğından aza arkadaşların o gün 
yurd binasında bulunmaları e
hemmiyetle rica olunur. 

---<o~--

Tebliğ 
!'lntbuat Takmıı Ba~kanhğmdul: 
30 Te3ri.ı.c\'Vel 940 Çarşamba 

~r U saat 1,30 da FAncı bahçe sta.
d•nrla Galatasaıay • Fnııcrbab~a 
maçından evvel takımımızla Fenel"
bahçc tekaüt takrmı ara.sında bir 
maç yapılacaktır. Arkadaol&rm 

Beşiktaş 
twl 1 po' Beyogus 

.. bir ıı'~~ 
Bugün hususı 

yapacaklar ııttf 
vvetU t ~ 

Şehrimizin en k~s. #,e V' 
takımı olan ~şik }<u~!neı{ 
rinci kUmenın .e!! ıan ~-~,, 
kımlarından bırı ? ~ f' 
spor takımı, bu~ u~t>a-]Cf 
dmda hususi bir Dl rY, 
pacaklardır. d ~m!"fl. c:l 

Maç. saat 15 e hııl<crııi ., 
tır. Milsabakanm 
Tezcandır. rııt 

• U nat birde ,.•ı 
Çarerunbn gUn s Jo"~"c 

·1 b"raber •ıı11 levaznnları e - "'c" o 
atadmda bulunmaları ı 


