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Büyük Bayranı Kutlu Olsun 
C .m a y 11 19 aca dinim yılı yardan ber köş sla e 

biy "k lleyecaa ve tez lllratla k tlaaıyor 

1 Mü D D ô Ş~f 
• M. 

rikleri 
eclisinde teb
abul ediyorlar 

Hipodrumda büyük geçit res
'11.zne saat 14,55 le başı anacak 

Ankıua, 29 (Telefonla> - Cüm 
hlUiyet bayramı ~ehrilllizde bUyük 
bir eoşlr.unlukla kutlanmaktadır. 
Şehir b~tanba.~a al b.:ı.yr:ı.kJarJa 
8USlen.'1\iı,, halle sabahın erken sa
atlerinden itibaren caddeleri dol· 
<iurnıağa ba..'Iam.ıştır. Ankara fev. 
kalide gU::ılerin heyecanı içinde 
~11k:aıunıınktadtr 

Bugun ~hı-lınime yapr.ıılcnk 
hüyUk nıel'8.Sim programına göre. 
ReisicUmhurumu:z 1smet lnönU sa. 
8.t tam ıs de Btiyilk Millet Mecli: 
5ıne ~lect>kti.r. Millt Şefimiz bu 
&aatt~ meclis binasını şereflendir. 
tnclt ~ 
t Re.iSiellmb~ Millet Meclisinde 
).cra. Vekillc.ri ~yetinin, B\lyUk 
nı~t Meclisi usla.rile, kar&. de. 

tık ~ hava kuvvetleri erk!mnm 

te-myiz mahkemesi, devlet şftrası, 
ve divanı muhasebat azalarının 

velrlletler müsteşar ve müdilrle'li. 
nin, Ankara vilayet ve belediye 
reisi ile CUmhuriyet Halk Partisi 
erkll.nıntn hükfimetçe tanmmış 

mali, srnaf, içtimai mnesseseler 
deleğelerinln tebrikler.ini kabul 
buyuracak 1 ardtr. 

Mera.simin bu krsmmdan sonra. 
Reisicilmhur kıdem sn-asile yaban 
cı devi.etlerin bUyll.k ve orta elçi
leri'le m..'l.<Jlahatgüzarlarmrn 'll'e 

bunların refnltatindc bulunan ze -
vatm tebriklerlni kabul buyuracak 
a1rdrr. 

Hipodromda yaprlacak 

ge~t me-"!ıimi, Mill! Şerın hum • 
nında saat 14,55 de başlıya.e.9ktır, 

sabahki merası• 
Vali tebrikleri kabul etli. Taksim mey
oanında büyük ve heyecanh tören yapıldı 

· (Yazısı Uçüncli sayfada) 

(Bugün Tak•im meydanında yapılan törene ait reıimLe· 
rintiz 8 inci ıayl~ızdadır.) 

Akdenizde hava 
muharebeleri 

-o-.--,. 

~erikan bombcırJım'an ve 
av tayyareleri 

'4Uıver kılılerıae 
blOfUD ettiler 

Ortatark 4ınerlkan amuml karar. 
rlhr; 29 ( .._) - Resmi tebUt; 

OrtSf&rk .Amerikan ordusuna men 
•tıp bıt.tar;valar dUn Mkizlııct tngilfa 
f rdı.ııunun garpJftığı harp meydanı 
:'1.erlnde, bafk& yerlerde ve A.kdentı 
~ Jr•ntı hareketlerde :bulunmUJl&r 
•r, Akden1z4e ağır bomba tayyare. 

İe.r:tmfz mlhver reınllerine taarnıa et. 
!ni§}erdtr, Pevrlye uçugu yapan bir 
~tv flJoı:nuz Jıf•cchJ 202 tayyarelerlle 
•rpı§arf'k ]>unlardan dlSrdUnü dU,Ur. 
Utttır 

' D~ ka.tıtelertne yapılan taarruz 
~r eanaamda afır bomba tayyarele _ 
ııntz bUyUk blr düşman petrol gemi 

~
ne iltl Jaabet kaydetml.§lerdlr, B~ 
lldallara da isabetler kaydedilmiş _ 
r. l'azla olarak dtışmamıı en qağt 

Dı...!.VCta buara uğratlıml§tır. 

Amerika 
Japonların Rusya 

ve hindistana 
hücumuna mani 

olacak 
Nevyork, 29 (A.A.) - Vaşing .. 

tonda Japon kıtalarmın Siberya. 
ya, Çine ve Hin<iistana taarruz et 
melerinin önüne geçilmesine ka _ 
rar verilmiştir. Bliyük Okyanu
sun cennbundaki den.iz kuvvetleri 
kumandanlığına amiral Hanseyin 
tayini Amerik~arrn bu Okyanus 
ta harekA.n son deTecede genişle
teceklerini g~termektedir. Japon 
lar muvasala hatlarrnın uzunluğu 
<lolayıeile bu deniz.de pek naxJı: 
bir veziyettedirler. Her iki ta.raf 
da SalO!IIl.on civarına bliyUk deniz 
kuvvetleri g~timıişlerdir, Japon 
kayıplan artmakta ve. bu hal ba • 
tan gemilerini yenilemek huauaun 
in rnahdud imkAnlara malik olan 
Japon milletini endişeye dDJDr _ 
mektedir. 

Ankarada izci'lil<. 
gösterileri ga'p"ldı 
izciler, stadyumda Milli Şe
fimizin huzurunda and içtiler 

.(Ya.mı i üııcli sayfada) 

--~~~~~~~----~~-

Cümhuriyet 
çocuklarına 

Cümhuriyeti kuran AtaıiiTlı 
~'müli mücadele,,nin tinu.alt' 
dir. Siz cüm/mriyeti milli mil' 
cadele ruhuna mulıalaza 
ederek y"fCll.aoa}uınu ı 

y~zan: 11a1r1r1 tarık as 
Cümhuriyeün 19 uncu bayramını 

yaptığı.mu.: bıı sevinç saatlerinde 
gö:ı:.lerimizi elan Wc bir hareke( 
noklasıdll': Hep &ize, Cl.Dnhuriye,, 
tin genç nesline bakıyoruz: 

Atatürkün Jrudsl emaneti omu • 
mnnzda, geniş bir yol listünde 
duru:yorsmıu:z, ezelden gelip ebede 
giden bir geniş yol üstiiOOe.. Dunı_ 
yonunuz, diyorum; hayır, yürii • 
;,onsunuz. zaman ve mek~nı doktu. 
ran kafileni-7.. belki :tq>rn.k sathın. 
dan da kurtulmuş, bedefioıe koşan, 
hedetine nçan bir iıalde .. Diz ııa. 
dece sizi, <ıımt.1%lannda Atatüridiıı 

daha sağlığında -,C!'diği emanet, ba 
geni~ J'Okı kaplam1ş görüYWm. 

Aldıitıruz emanete nasıl kıskanç 
bir yürek ÇaJ'1lınhsıyla ~ 
Zl içimn söylüyor, Ba Cümtıtınye. 
tin kadrini devir devir klSll önırft,. 
müzii dolduran acılardan ald$.. 
mız mulmyese dersleriyle tnnıYIJ> 

-~!ııiitil-:1;~;ııM:nıtiJ'O'nla, Bidtn yaşlılığı.mWla 

llııır barbl Sa~omon adaların-
. . da harp şiddetlendi 

Almanların giriştiği mukabil ~~:~ 29G~~?c;:a~~0~ 
t k• k ı d ponlar pazarteSi akşamı Amerika aarruz a 1 m a 1 mevzilerine hücum etmişlerdir. Hü 

Mabarebe gittikçe kızışarak devam 
· edijor. tanklar çarpışıyor. 

Londra, 29 ( A.A) - Mısınn !>.a.. 
tı çölilnde ınuharebe şiddetlemnlı. 
tir. tnırUi:ı: kuvvetleri pazartesi ak. 
şamı yeniden ilerlemişlerdrr. Bu. 
nun flıerine Rommel salı sunu 
tanklarla karşı taarruz yapmıştır. 
Dilşman tankları bü)'ilk kayıplara 
uğramış ve taarruı defediimiştir. 
Müt!efiklerin kayıpları hafiftir. 

haberlere söre sekizinci ordu yeni 
munffakryetler elde etmiştir. 

Londra, 29 ( A.A.) - Sekizinci 
ordıı taarruz hızını attırıyor. Mib_ 
ver kuvvetlerini taarruz mıntaka • 
larma göndermeğe mecbbur kaL 
mnkfadır. Almanların bu mu''d 
rebelerde Stukalarını kullandıkları 

teeyyüd ediyor. Bu uçakların şi1. 
detli hücumları püskürtillınüştür. 

cum tardedilıniş, Japonlar ağır 
kayıpJ.ara uğram1121ardır. Habaul 
limanına bir akın yapılmrş, bir Ja
pon ha.rb gemieinde infiIA.k olmu~ 
tur. Bir Japon harp gemi.si de yan 
nnşur. 

Vaşington, 29 (A.A.) - Salcı. 
mon adalarında muharebe son 
derece şiddetlenmiştir. İki taraf 
da büyUk bir o.zimle çarpışıyor. A. 
merika kıtalarmrn bazı kazançlar 
elde ettikle-ti bildiriliyor 

Londra, 29 (A.A.) -·Yeni Gi
nede Japonlar, K<>kodaya doğnı 
çekilmiye mecbur edilmiştir. Bu • 
rada. anudane çarpışmalar oluyor. Hava kuvvetler! dur.modan çalı. 

şıyorlar. Fuka tayyare meydan • 
lanne akın yapılmış 4 ltalyan tay_ 
yarcsf düşürülmfiştür. Almanlar GO 
pike tayyareı;lnden mürekkep bir 
kuYvet g5nderm1şlerdir. Avcıhr 
bunlan mihver hatları ürerinde da 
ğıtmışlar. 10 tant>.sini düşfirmüşler~ 
dir. Birçokları da hasara nara • 
mıştır. Dün gündüz 18 mihver tay 
yaresi di1şürülmnştnr, Müttefikle • 
ri.n kayıbı 6 tayyaredir. 

Kafkaslarda 

Pazarte-;f günfi Tobnık yakının. 
da bombalanan 3 mihver levazım 
gemisinden biri petrol, biri ticate' 
gemhiydi. Bunlar batmıştır. 3 ün. 
cü ırml yanaı=aı hu

0

rda haJlni al. 
mıştır. 

Almanlar duntra
dan ilerliyorlar 

••• 
Lodra, 29 '( A.A) - l\lısınn garp 

çl)li\nde muharebe gittikce kızışı. 

Bir kısım Bas fflmenelerı çember 
içine alındı. Groznı petrol sahasına 

yeni bir taarruz başladı 
~. Mihver kuvvetleri taarnmı Berlln, Z9 (A..A.) - K&tkasyada 
durdurmak için bir ~arşı taarnnn Terek bölgesinde Alman kuvvetleri 
ıeçmişlerdir. Dunublnat Jlommel Din Uerleyl§i durmadan devam ed1 • 
idare etmiştir, Bu taarruza raıtmen yor, Ruslar tara.tından müdafaa edL 
lngiUzler yer bzanm~ardır. Şim. len mealdllı bir yeri ele geçirmek ıçfn 
dl tenklır da h!l'l'be ~lmti,ı.ir. F~ Romen dağ avcıları tarafmda.u yapı_ 
kat nrhlı tnmenler henftz muhllT«'. lan çeUn muharebe 1Yi neticeler ver • 
beye kanşmamı~tardJT, Müttefik tL mi§tlr, Bir kamı Rut1 ttımenlert çeın 
çakları mihverin bfr petrol gemisi. ber tçine alm~trr. Bunl&rm yakm
nl, bir de ,neıbini ~tŞW. Soe i da lmh& edLlmeleri bekleııjyor. Bunu 

müteakip ııerbest kalacak olan lmv. 
vetıer başka yerlerde kullaııııaoaktJr. 

Hava kuvvetleri .A.atrıı..k.&D • Sara 
tot demiryolunda 8 treni W.brlp et -
mtştlr. Hazer denizinde ISOOO tonluk 
bir petrol gemisinde yangın çıkarıl -
mış. 4 sarnıç gem!ej ,.a.na yatmış 

brrakı!mı§trr. 
Stallngradda voıganm doı'tu sabt 

sayfa S, situn 2 de) 

genç tecı1lbeler "far; sizin gen c1I!l
ni%i yaşıt bir şınmın aydmh~ ~ 
diyor. Ovünüyorsunuz. Cümlımi. 
yeti lmnm, diyorsutn, Ohnburiyıe_ 
ti bize emanet etti 1 

Evet, şüphesi2:.. Cümbartyetl lnl. 
ran, Cümhuriyeti size emanet et. 
miştir; fakat siz ikim!i>inizT Her ge_ 
çen bir gün gençn~nden, genç~. 
nin enerjisinden bir parça dah« 
kaypelmesi mukadder olan fool 
uzvlyeller mi? O halde ~h: COmhu. 
riyetl kime -ve budan daha mü. 
him ı;unl- ne halde emanet ede. 
ceksiniz? 

Cümhuriyet çoculilan, Atatftrkftn 
emanetini muhafaza için and içi.. 
ni:ı:. Siz Türkün vcresmı, sadua. 
tini temsil ediyor:sunn:r~ Cftmhuri.. 
yeti size "muhafaza" için verdiler. 
Mııharnza edeceksini:z, fakat Cüm. 
huriyet min "muhafaza,. nıu wırt 
lirken gençti,' f!(irbftzdü, kettıi hı.la. 
lAp heyecanı He atıyordu. f qe ı:fs 
Cümhuriyeti böyle, bu haliyle ma. 
bafaza eileceksiniz tt onu siz de 
genç ellerinizle Türk 'Uıurunun 
genç omuzlarına ve genç başlanna 
vereceksiniz. 

Ciimhuriyeti Atatür'k kurdu. Cüm 
buriyeti kuran Ataınrtc "Millt Mü~a 
dele" nin timsalidir. Sir Cümhuri. 
vcti mlllt mücndele nıhunu mıılı:t4 
faza ed<ırek yaşataca'ksınn:. Milli 
mücadele ruhu mlTietin istikl!lin\ 
idarede ve kültürde ic;tiklA!ini ya.. 
şatmnk ruhudur. Milıt mücadele 
Tiirk tarihini yn,ahnak ruhudur. 
Millt mücadele milleti he~ tnrlii 
ayrılıklardan mac;un tutmak. millet 
düo;rranlarına yekpare olarak ka • 
nunu temsil eden şef etrafında torı. 
lanarnk m:ıdr'lt ve m:ıneT! IC'tıvvetle. 
rf ·v:ılnız hu mnk~at için c;eforber 
et~ek ve her türlfı şah'>t ve ailev! 
(eraeate katlanmak "\"C mQcad~~e·le 
ıaaf ve te~Jlmiyet ifade eden ıblf. 
yarlıltı inkı'r etmek nıhu.t1ur .. 

Atnilrk'iin Cümhurfvt>tı fhHyar}1. 
van gt>nçlere de)ıil, daima . zinde 
kıılacak gençliğe bıralcması burıdan 
drltil midir 

Cümhuriyet böyle doltdu, Mvle 
yaşıyar.:ık ve siz, ey Türle genci. 
bövle y115atacrıksınız, Vnzife ılm• 
dnhi bir vazife :yapmn<hr. 

60.000 Fransız i§çi..i 
Af manyaya gidiyor 

Paris, 29 (A.A.) - Paris ra4. 
yosunun bildirdiğine g&ıe • • 
60 bin Frnlll9lZ işçisi Aln!anyadR 
çalışnıü taı.e :yola c::ıkmJW!'. 
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• 
1 Milli zafer er 

• • 

ahkemelerde 

rkekaltın saa ine CBmbarlyet nasıl 
HAD edlllil ? 

lnglo _ Sak•on ajansları, r~j.yoları, Fransadaki yahu· SerglSI ı•ye lı edı•ye etm ı•ş ? 
'üere zulüm ve eza edildiğin bildiriyorlar. Bu meselenin du·· n açıidı • ON dokuz BC'De evvel bugün. 

hakiki şekli nedir? Tilrk tarihinin en mUhiın 
Mili.! zaferler Dlyorama sergisi dUn hadisesi oldu ve Türk milleti bir 

!'masada, bil' Ynhudj mesele,,,j "Devlet illnre i tduşn dll~tU \'e öğleden sonra Tokatllyıı.n ka~ısında. " Evvela" utandım da hak"ıkatı sakla- döntim nokt::ı.smı bl.r hamlede aştı . 
.ır. Dedikodusu, bir müddet, An· 1936 tlnnbe.ri memlekete gi~iş o- kl bl.nıı.da İstanbul partı baııkanı Su. y.cni hayata atrldı. 
:o..&dtson gazetelerini, nı.dyo]rm lan \at:m 1Z 10.000 Yahuılıyi tcv at Hayrı ürgUplU t.nrnfmdan açıl • Bu yeni hayat Cilmhuriyet !feli-
1 ~ nJ""Slımru dolduran \'ntilm lrlf :derek, i'şgııl altrnlln tevkif l'. d v ksa saat•ı bana "'"' ..... mı§tır. Sergide lstanbulun fethi, Ana ım Q mesile anlatılıyor. 

ı n alttım llltn t~5'1ki ile 1ı~rnn ız dilmi olnn <lindn lnılle birlikte, fartnlar, milli mUcndele, Lozan zafer • """"" Saltanat devrinde en mUnevver 
ıpsshrınm da merhamet 'e Şef- A\·ruııa caminsınn faydalı hizmet. Jeri .-r1bı tarfhl mefahirimiz canlı ve ve den"n °füilı;IU devlet adamla • 

ı d b l d b 1 1 ·· ınzungelcn 6 • &lüze~·cn adında !!cnı: bir ku, türü bı'r şapka alnııı;;tır, ~ • 
1tlerini ııyn.k an rrnn u mesele er e u unmn' uzcre derlnıemeslne hnzırlanan tnblolarlıı u ~ Bir taraftan bu iJer olup btter• tının bile hemen hepsi padişahlıı-
n esnsı, hakikati nedi'r? Bugün yerl~re gönderdi. ı ıı in M U ö Und ı d ı lıir gün Iıeyazıtta oturan mektep nn ... .,hıslnnnda tabı·attan UstUn 

'B • ·ı kt ı seyre er gvz n e can an ırı • arlmd:ı .. lnnndıın biri inin evine ken, Beyazıt ci\'annda fotoğrnfçı. ...-
1 rbiıiylc tınrbcden iki devlet ve ' u ,·esılc 1 e, çocu nnn ann n· m,.tır. Serg1"yi, dekorntör Vedat Ar " bı"r kuvvet buhınduüıınu sanıyorlar · 1 d Jd ı•lnrı hııkk~n"'- bol .,.. gı"tmi.: ,.e kendi ini bir kenara çe. ilk yapan birisi de polis karakolu- .,-. 
1 ıillet zUmn'Sınln propngnncla arı nn an ayrı 1 

' • " uu hazırlamı§tır. Hruılatı, EmlnönU hnlk ~ nn ko~arak" buna inanryorlardt. Bu iman, eski 
" kndar faaliyette ki, gazeteleri - hol uçurulan b:ılonlarm aslı olmD. · 1 d k 1 t hsl dil kerek: d 1·nsanların putlara bUyU,_•e ve e.ııı· 

1 - - ı· ]'-- n·· 1 bl kı evı sosyıı yıır ım o una a s e • - Zehra, kardeşim, senden ba - Altın saali.m çalın ı, nltm 
ı ı.ize gelen haberleri okurken, mu < ıgını soy ıye ıuı. oy e r 8

' n mlştır. bftatim çalındı! )ere in:ı.nmnsmdan ruıla farksız 
kknk, C\"lela, yiir.de <?oksan sUp lığa nnsıl olo3or da innıııhyor. f Kooperatifler mukavelesi • ricam va.r! Diye bağll1lllştıı değildi. Fakat bu uğursuz kurun • 

1 ?U dn\•rnrunal< ve iki tarafm mu. "Biz, im, SC\1dynttn cle\ant et • Deml~tir. tu TUrk milletı"ne •cı.tk v:e hürriyet 
• • -'!l" F<'ra t k ı·a Ticaret ve lktısat vekllet.leri muo.. - Eata.wiruBa.b. Byle. Eğere.. - Kim çaldı'? .... 

ı nhaŞ3Slllı snhırln dinledilcten son 1 mesını '-ll ıyonız. nsıı, ar ı ~ , , kapılartnı kapatıyordu·, hcttA ba 
b 1. 1 h 1 • ı ı · t m" terekcn bjr kooperatif ana mukavclt'. limden rrelcn bir eyse, hay hay.. - Dır genç kız. 

ı mesele hakkında. bir l•annat e· ur ı ın ıını mneflı o mn c ıs e ı . " Z"n padı· .. ,,:hlar bile o vebmı·n kar-
nü Un Y bıtncı sı hazırlamıılardır, BUtUn koopero. • derhal yapayım. - Nasıl çal~ acııbn ! ... .. .. 

L Inmjye ~lıı?nmk Jfızınıclır. yor. t \"tl.tnn ız '~ 11 • k • .. ısında .. nyıf kalı,,. ........ lar ·, "ıslahat" 
l ' ı ııı ı ı 1 ,.,k tifler heyeti umumlyelerlnl toplaya • _ Ta.bil elinden gelir, biliyor.. - Dükkfuıa fotoğraf ı:e tırme. " ...... .,v• 

Dilı)•oroz: Mih,·er, Yahudilere a ıuc er, ıcr ne 0 ursa. 0 on "' • · d 1·sm·ı altında VApttklan, kökten ol· k ı 1 1d l eınlcket rak nlzamnameıertni bU ana muka • sun, benim ~hndi bir üvey bııbrun gc gelmi!jtl. Beıılm dığer o nya .,-
llşm n.. Anglc-~nksonlnr ise çok mı ı~·acs oö < ~n ··ı"" :'il.~ ede; velcye uyduracaklardır, \"ar. Her gece ıırho gelen j,_ geçmemden lstifııde ederek D ıh mnmakla beraber bllsbütiin fa~·lJıı .. 

t'ost.. Yn iki tarnf de,·let ,.e mil erme g nııcrı mc ıc P • • • t·mı "JZ o'"'uğu 1"ddı·:ı edı·ıA ... iyecek olan 
M l l ti · · t b"' n• t• • kc· tıiz, .. u .. cıUz bir adam. ~vdc ne bu· durnn yeleğimın cebınden na ı "' ıu .,... 1 et zfiml'Clerlnin hnricinde yaşı - eme •e mızın n 11 se e 101 11 lakir ,,.ilt evlenclirilcli 0 x-- hamleler valrit vakit kırılıyordu: • ·ren, M kovn \"C Gol rııd...-oları- ;so lursa &atıp savuruyor. Birkaç gün ı:al~ 

Frnnsn. Yahudi meacleslnı mı 0 
• • " • • Emtntınn halkevl sosya1 yardım §ti. B~an üzerine fotoğracının ta. millet devlet hattrı. padiea.h, ken. 

ı td!ikki e(li'yor. Bunu, u tıı .. nıı. propagmıdıı malzemesı yetiştı· besinin te•ebbUsU ııe 11 fakir tl!Un dür, babamdan yadig6.~ .knl~ şn if. "- . hırs kız clisini~ -..•arattıgr.· vehmin mahk(ı. 
ı"afın, bu tarafın propn_.._..1a dili ren bn Jmzmo. pol1t .un. snrdnn, Ma.. " altın san.ti de satmak ıı:ın uorraşı. r ı ..... rıne ız sene ' nrnn. mu ı"dı"te"'r. 

ı:ı-•"" 1 p te d sakntlnmak dllğllnleri dUn gece evin spor salonun .... or. BugUn tWde voklien nati o.- mtJii, taranmış \"e tutulmu:ltur •• J'n. 
ile dinlcnıekttınse Fnın ızlarm re~ e n ı nreşıru • ıtö k 11 1 " " Bu mahk"mt""ctten w..-u•--"' ' • te b , mUıı"st ku clnk,.ılnr da yapılmq ve ren pe neıe o • lıp kn"tmı. O satacağına, ben a• bil anladınız ki, bu kız Müzeyyen- u ., ...... " lilMW' 
L~hiyetli ıığrzlnrm<lan öğrenmek ıs yen u co 1 n " - muştUT. Bu çlfllerin seıtnllk eıbtııele " için tek ~arc vardı. O da Galtana· 

h~ ıı'--=• en alnTiıca bfr hare - dan lmrtnl<lulttnn onra, g~en rile dQIM1n mas-flannr h-'kevl .._ • tayını, 00.,ım çaresi yok. dir. "-- •-- k ld h l tı k'"..n.-den y·"'- ntmaku·, ardın .. 
• .....,...., b t b • Fr t-L!!yctln '"' •R '" ""' Ha"""i benlnıle beraber gel do Mu..Kyyen tt.nra o a er ~Y n. vAuu ....... !' 

ket olur arp en erı nn'iıt '"'n e ı tmi tlr 3 "' ı· ~ d ğ da ...At. mukaddes bir varlıgm- bu • · · · ı l>Utu (l"ğ y ı ıl'I - m n e §.---· ~unu 1.-uyumculıı.ra atalım. Ben çıkça anlatmJ8, beş ıl'a :sa ı ~, ı~ 
BİR FRANSIZ HÜK°Ü!\1E1.' gırmı 0 ~ • n 1 ~r n ın. 1 e be5 Jira Zebraya verdiğini, diğer lunduğu snnılnn kara perdeyi par 

ADAMI 1\"F. Dt\'Oll!' rin \'azfyrtını de tnnzım ctmclıylz. PQ§abahçe labrihası lipari§ yalnız utnmyonım, d 20 lira ile de kwnaş alıp terı.iye çalamak, orada uğursuz bir kara!. 
' • "Biıo:, Yahudilerin, halk eephe • kabulüne bQ§ladı Zehra ıııbda,ııu pek ost ve tıdan bs."-ka bir sey bulunma..-ı.ı;..nı 

Viru Fransasındn Yahudi, o kn· sı"le ha...,le \'e b,.. .. ,...,nculul(lo. bı"•:, ıııımuslu ttuımıııkla bernber bir de- dikilmek üzere bıraktığını söyle • " - ""'6• 
....; • ,. ...... ... M .... PB§o.bnhçe ıtııe ve cam fe.brjkaat mı, . • göst kti" 
unr bol \e m~hur Illfunun lwmil reını· ... te UrUlf1cdı"1<1erlnı" unutmn · fa da sonnaıı:.. ihmal etmeml&tir: mı~tir. erme · .._ ray bardııklo.rı. sUro.hi, kavanoz v "' , _,__ • ı MU as· l an bir .......... -d ıı Di tlcrle bağdnşmn ındnn doğan "' - Dog"'mı sUyle, d,mi•Ur, bu Zabıt va~~ı tanzıın o unmuş n l.P o mıy ...._.. ..... 

yoruz. ır cam mamuU\tı Giparl§lerlnl kabul • b mak krı.ft t" le do 

~
""phc o kadnr yer etmiş Jci .. lıe]e "llllkGmcte, bu vatan!nılnn saat hakikaten babandan mı kal- ve Müzeyyen ikametg6.ha rapten unu yap ma ~ ne ıcc r 
olıud1°ler1°n, An!?lo Sıık'ion tnrnf. F etmeğe bqlamıgtır, aı•. &as.l:~e olunmuctur. Ancak ertesi ğurabilirdi; tam vaktini bekleme • 

~ Frnn,.adnn !::ovarken \'e 'rnnsayı • 1 d ~ " 
rlığı bunların proııngnndıı.sile, Frnmıızlnrıı i de c<lerlrnn memle • Vekiller Heyetı top an 1 - Aıkolsun kanteı •• beni hrr. sabah karakola ko~Uf ve tnhk.i· liydi ve o günU, o saati asla geÇiT 
rnnsada, Peten iclaresine ka~ı ketin n.rlcasmdıı. bulunau~ann te - An.kam, Z8 (A.A.) - İcra VC· &ı:ı nn sanamf. kat yapa.u polise: . ~c:ınh eldi~ Adit.atUrdrk bkiu noktayı 
<ılıırtm:ıtar o clerecc de,·nmtı kJ, nün cilen"'z.'' - Yok ama. bir defa 501'&ymı, -. Artık, demiştir, her ~yi iti ıza e erAen yo u : 

e:'r.ıns:ı, bu Yıı.hudi mcscleıı:ini bıı.l F a-•·ı .,.,_ ... a· el • killeri heyeti buglln saat 11 de deAı'm, n- lhmı, b ....... , vnk y-- raf etmeg· e karar verdim. Ziro hır ''TekilmUl istidadtnı, bfr milli 
•nın n •rn. .awıa ı m esı, ÇTp BaDvckil ŞUkrll Sn.r~ğlunun ri- u ......... ... ..... ~ .,- ..... "bi • .2- d __ ,_ 

etmc'k fl'is, ")'nhudi' meseleleri lnk bir hakikat olnrak bu şekilrJc· re derde mi sokayımf sız el.iye tanınmak dnlıa fenn. Ben sır gı vıcw.ınmı a ttılilY~....,. sıra. 

iıımumi ı.omiserliği'' namı nltında dir. ı. RAStM ÖZGEıV yasetinde toplnıımIJtrr. - Sen mftsterih ot. ben b6yle bu saati çalmııihm. fotoğraf~ı be- lnrı J?cldikçc bUtUn i!lti!nal heyeti· 
ir de ~t tcş'killh vUcude getir bir ~ yapm11m. ni knndırdı, benimle eğlenai ve mize tatbik ettirmek mecburiye -

nılye mecbur oldu. B d t b• • y b d•t ıı· _ Peki öyleyse hn.ylli gidelim. sonra da bu saati hediye etti. tindevdim.'' 
O halde. Frnnsadaki Yahudiler e en er ıyesı a ancı 1 mua I• tki gen~ Jnz beraberce çıkını lar Yakalanınca bunu otancımdon 1923 senesi !!Onbahanntn bnıJ· 

11 ıl.kınrln, bu teŞl<illltm verdiği• ha ve kaptılı taJ'fldaki btr kuyum~ söyliyemedim, fakat ııimdi her se. langıcında Osmanlı tahtında m.il • 
lıcrl~ri dinlersek, Fr.ın a Ynlıudi· mUkellefler·ı m·ı yetiştir"ılecek yn gitmi lcrdir. Kuyumcu, altm· yi anlatıyorum. Jetine hiyanet etmiş bir padişal• 
lcrin·n u:ı.cnl bir vaziyette bulun • dan emek cep saatini evtrmi,, sıe- Mtıııeyyenln im ifadesi de ıapfo vardı; ona karşı bağlılık göstere· 
(]uklnnnn nkı1 erdimıJye imkAn vinni§ ve: lunm113 ve tahkıbt e\Tnln Sulh cek bir Tilrk tasavvur edilcmcmi. 
lıulmn.s olurnz. P~teai günü kıı Bunlara tahftl unasıncla - 80 liraya alırım, ama, lie· Cez:ı Mahkemesine ,·erilmiştir. Anavntan.m göbeğine kadı:ı.r gel 

İflc-. ı~rnn ız "Ynhucli mesele • talimlerine baılamyor ayda 40 lira oerilecek fil ~temıek §artiyle .. ilemiştir, • .\t * miş otan dUşman denize dökUl • 
fari umumi Jrnmisertrni"nln, Frnn. ~in ~ tamt1ı~ es- Muhakemeye gec)en sabah ha • mUştU: onu TUrlt milletfnln Us • 
fiız aj:ınsmn, c 1 !'Oll lıeyanetı su: lstaııbul yalaumıda ~vcut bulu • ıtaortı V()kM ti, l.i,se.ler ve orta. naf yoktur, Çat'Cmlik Jmremnda lamlı. Lakin, Mttzyyen ortada yolı tUne saldtrtanlar, cinayetlerini cıı 

"'İıı:<;;'l!J cltmdıı bult nrnıyan mm· nan Haliç, T"Opkapı, ve Vefa kulUp • mekteplerin tlddet;lc muhtaç olduğu akla, bir ~y gC]mi', ve ZehrBya: tn. Un.vacı fotoğmfçı davasını an nğrr bir hakarete bulayarak tat!.ıik 
taka Frnnsı1Jnrını nliik!ldnr eden lcrlne ftza olup beden tcrbl)uı mu• yabancı dil muallimlerinin ytıll§UrU. - §oradan nıJ, anık aldıimmr lattı. Sndtk dn km dükkAmndan edenler mı11t hudutlard!ın atilmı~· 
me deyi lınvı·:ynhilm.ek i~in. bir. kelle!lyet çnğmda bulunan gençıerln meaı ıçm UnlvemSte ed bJ.7&t tnktllto. dUJddl.neı Sadıfr g&terirsek olmnz ah' vtti' ederken tannlı~ı, kefil }ardı. İstiklal harbi sırasında ff!V 
ı·at: rnl; m lmyilrtmcl< klifidir. ycti§th11mest lçln merkeZf KaragQm Sinin İDglllz, Alınan " Romen filo • mır olmakta beis görmediğini. ken<h· kal!de zamanlarda muvaffak oları 

"l'oprnğmıız<'la. 1920 sene inde, rtıkte 27 inci llkmoktıep blna.smd& ıoJUerl fllbelerlnln gent§letllmesl.ne TC Demiştir. &İne lııe;, lira verdiğini lükin bnnu l:.ilkfunet şekli normal sulh mma. 
l.500.000 Yalmıli , .. o.nh. Bu hnkild bulunacak bir gençlik kul11btıııe rap, bu mOeuesekırtn tazla mezun vere • Zehra: ileride alacnğı, ruj, alhk, oorap nma girilince istendiği gibi ec · 

• t___.,,..__ler1. •-ka -"r "tmf•ti bilecek bir hale _.1 ... 1 -eıs!De karar · • - başlam o k ol'(luyn., 1940 senesinde, ko\"ol - "-uıulft.: ..... r.-u " "' r. &"V'._. - Olur, hay<Ti gidelim. demi' gıbı ~eyle~ mahsuben aldı~w mere vennemege ıştı. tı• 
<hıMnn mcmlelcetlerden gelen Bu gençler nfhnycı pazar g11nU vermJştlr. ve iki ge~ kız kııyumeuyu da yaa &Öylcd1. dnr ki gllnlerce mtlnR.kqa cdidı 
l,200.000 kişi i'lt;ihak etti. ılSğlayc kadar 27 inci flkmektep baa - ı.ı.e ve ortamektepieı'tn bnyağı Janna alarak Sadığın dükltlnma Zehra dıı şahitti'. O da Müzeyye ği, grup gnıp toplantılar yapitdığı 

"Frnnsnda, bizim tarmnızda }'a 6ğrelmenllgtn mUracaat edonık ycnl dil muantm>tğbıi yapa.calt olnn genç • gitm~lenljr nin bir gün kendisine gelip ba. halde vekiller heyetinin liııtcsi :'r"8· 
ışıyan 2,700.000 Yahudi vardı. Hal kurulan gençtik kulnbUne kııydo!una. ler, bu fUbelere ı,ıae mezunları arasın Sadık, ~kızları, dUkkAnla • ba~mdan yadigur kalım blr nlttn t'tlamıyordu. Millet Meclisind~ "fi
llmki, ıı nllfos tahririnde ~gn.I e. ooklardır. dan mUsab.1.ko. imtihanı ile seçllecck • rma '1k sd~ 11~ığrndıın tanunak saati satmak isetediğinj !Öy]ediği- kir ve kn.n:ınt ka.rga.,tıalığı ve bu-
il n mıntdmdıı, 1,500.000 Yahu. Yem tC§ekkUıtın beden terbiyesi tir. Bu gençlerden t.o.bılil -dcvreslnlıı tadD'. Dtlehlen"ni bhul etmi' ve nf, beraberce gi'dip 80 liraya sat. nun neticesi olnrak hUlrl\met buh 

iJi yoktu. hte bu birbnçnlc milyon mnkonctıertnın tallm Te terblyeetne ikmalln.t mlltA:ıaldp btı tahsll devresi bir ~a inmısmı atmıştır. Bo. tıklnnnı anla.tb ve: rant biltiln zarnrlan ile hW<il;n 
tJ··mıısız l'ahudi'si ile bir milyon aym ikinci gUnUnden itibaren ba§la • kadar llac ve Ol'tamekteplerdo yaban. ınun herine kuyumcu Mftttyytne - Ben MUzeyyenclen bet para eürllp gidiyordu," 
iki yüz bin ecnebi l"u1ıucllsi, i5gal ııncaktır. cı dil ~ yap:ı.cağma dair 80 Iimyı wııymrıf ve Müzeyyen de bile almadım. MU:ıeyyen bir ıap. Frrka idare heyeti de btr neti • 
~clilmi~cn mıntnknyn. "elip yerle~r Gene aynı tk!ncl. gUnUıiden Wba • birer taahhQtnamo elmacaktır. btmtm bel fırM.Im hefil oldu~ i- kn almı;,, ben yokken pencereden ceye vuramryordu; Atatllrk onlnr11 
Ji. Vaziyet ntC'ldıı.ndo.. ren diğer gençlik kutnplcri mıışterck Bu fUbeleze rağbeti te§vik: !çln sıin Sndığn. vermiıJtir'. Diğer~ li. odaya atnır,. Sonra gece gelip aldı tnvsiyolerde bulundu; gece otmu~ 

"Fransa.nın İ1'gn1 nltsndn bulun beden terbiyem mUkelleflerintn kıt müstakbel ııae ve ortamektep yaban.. ra ile •le Zeohrayn. zahmetinılen 3- götürdll. tıı: sofrada her ıo:amanıfon ':'l"'ho 
ııııynn mmtal~da, Yahud.iterin devreai tallmlerlııe tstanbulun hır cı dil mua!llmlcrlne tahsil müddet .. - Şhndi Müzeyyenin neredo ar: konuon:lUYordu: fakat & kor.· •• 
Jııeydruın. getinılldcri z:n.rn.rlan, tnrofı.ndıı. baııiıuuı.caktır. Beden terbi- lertnın deTam:mea ayda 40 l1:ra bur& Kömür oe t:Hlun ~ olduğunu biliyor musunf §Uluyordu. Atııttlrk bir aralık: 
lıcp billyoruz: Jfar:t bor n, ı,Uplır.. yes1 letanbul bmgest ba§kanlığt bu verilerek maazU ftktı.t;tnce himaye. - Hayır. - Ya.rm Cllmhuriyeti ilan t'dc-
li i er, attın ticar~ti. lu,.lurtıcı pro hususta sençllk kulüplerine tn.llmat edUece.klerdlr. llıtahmkat of11:1ne dtln %lı motar MU7:eyyen ~ametglb olarak ı;ös ceğl.z! 

... gn.,(b r,ibi ~ler, bunlnnn en vcnnl§t;lr. Halen edeblyat-faldllteııl talcl>esin. dobım odan gelmlfttr. Bu odunların terdiği e\'ilen çıkmıs ve büUin o.- DedJ, orada hazır bulun"ll]'lr 
1ı lll!ll";!et!erirUr. den c1lup lbu 11ekle nm olanlar da • 7dt0.Du 160 tondur. Kömür getirmek ramalara rağmen bulunamamıştı. bu knrah hemen muvafık gördü • 

"Memlekette tem!ill kabil obna· Bir tayin • g.me m6sabaka-tmtibamnda muvat - tıure ana nıı.mma. ~t!atana g1 - l'ieU«-de mahkeme, kenı1i inm po. ler; IL"'.'!m gelen ha2:trltk1ar hak· 
ruhlnn tein, memciDretin mil tcl'ek Tanmmı,ş deniz ln§alye mUhcnms. tak olmak rtile. kabul e4llecekler. dcoek ımotörl-ere mazot temtn edil • Us mnrifetiyle yeniden arattml • ktnda kısa bir program yapıldı: 
rıiznnı ,.e f, un uymak is • lcr:lnden Osman Sezai Bog~ devlet dit'. dl~ yalanda bol miktarda k~ • mn.sma ve buldnrulnrnlc mnhlceme Ertesi giln ,fn'ka içtimamd!lki 
\cnıiyen bu adamlıır, ciddi bir • lim&nlıı.n umum mlldllrlQğll 'len heye. Bu sene ıngmz. Alm..'Ul ve Romen,. mtlr do getj.rllecektfr. ye gönderilmesine karar verdi. karga,~n.lı:k devam etti; ihtillflnT'ı 
t-ettc dilz,,.inlemiye, c'f'asfplin altma. t1 reisliğine taYiD edUmi§tır. Kcndl tnoıoJllcı;i,§Ulıclerl:ıe ne ka4s.r taııp EUbank MmQr tem mQessesestne muhakemeyi 00.~ka hir sUne hı· A1a.turlrlln halletmesi bunun için 

buyn lüzum ''ru'Clır. sine bu vazifesinde de muvaffıı.ldyet- bulun'Ur-. bmı1ar4an imtlhtmda. mn ~parasını ,.atı:ranl&nn kömU • rakr de Meclise gelmesi istendi: geMl 
"l"nhtıd~ elesi 11mmnt kom!- ~ler dileriz. va.ttak olmılarm bcpıd alnı11Cf1.ktır. rU ~ fll1' veı1Jccekttr. tı..1RA'r ŞAzt Münakaşa di5rt buçuk Mat sUrd'i 

E~~~i~~~~~~~~--~---~--~-~---------~----------~-------------~-----~-~A~dM,~m~~~~19~ yUıiifobihnck ~in, bizim •'Yahu· pazartesi saat 18,4ı> de Bllvllk 
ifcrlc uı:;~k bh- zabrta .. r.t nutuk ~ediğini, 'Ye ba !6zlerle dim· Merdh"enlerde sıcnk kanlı, M·llet Met>lisi ~~esi açıldı. s .. ııt 

jShtiyııcmuz var. BunlAra, lnnonu Anınilmlılann kıtAianna !'eklhne ıntrtıltilcU, yiğit İn"İliz gemicileri, 20.30 da btrçok hatiplerin "Yı>'""• 
biltiln lmVVeb~ tMbik edemedi!> • mJeriru lmvvetlendlrdİgİDİ dli- e&y&lnrımm tttı;ımıık İçin bi'zc ynr mn Cllmhurj;yct!" ses]erJJe nlklF 
'1"n 90!1ra, kanunlar yapmamnın, 5Unmck insana i:ıtırap veriyor.) dun ettiler. Deniz çıır1'af kadar lnnan nutuklarından l!lônra "milli 
ine faydıtS1 olabilir? ~k bedbaht olduı;-mnum da lıis.cıe. düz ve sakin. Vapur a'nğı yuknn iradeye !ıakiki adı verilmiş oldu." 

"Biz, ~ !?nl altında bulunnuyan diyonız. Ellhnssa oför Korandiye fjfmdiden toplanmıs, \'tıpurda zen• KADIRCAN KAFL 
rıun•~k ... da. bu ...nzb~-·-- Yahu _ ; ~ .. J.. uıı. .. -""" ~k sinirli. Alelade bir yemek ciler var; renk renk elbise giymi 
dini~, bizim tedbirlerimizi lcörlet" (~erez, dnnn kJmrtmnsı, me)'ft, bir~k zenci, \-apura girenlere çok 
mel' için, nasıl milcndclc etb"Jde • peynil' ve ;Urahide ekerlenmiş hürmetli da\Tanıyorlnr, fakat bn- Mısır farıısı tamamlanıyor 
ı·i'ni biliyoruz. Fakııt tesbit ettiği Bordo ~ara.hı) cok güzel manzara- kı Jannda beynzlnnn bozguni1c n· 
m· gnycmİ7.e \·nracağmımlnn da sı olan btt lcr~k lokanta eslü mes' Jny eden bir mnna \'ıtr. Rahatını MUteahhlUe belediye arumda çı 
fuuiüımi7..i ltcsmiyonız. ut gtinlenle Bordoluln.nn 9cçilmiş senn beyıız efendilerin, tıpkı zen· kan ihtilat Uzertne Uç aydanberi sn 

'"l~nlın<li me-;clcsi umami komi.. ;:?~inti yerlerinden biriydi bcrhal. yftzde seksenini de ba haber oldü §artlar içerisinde, çok ac:ı bir ıtey. ciler gibi l>ir vapura tıkhm tıklım &ıaat ve tndllt\tı durmu~ olan Mı.sırİ 
serliği', btitiln gn.yretini sarfede - <le. Bu <lükldlnda çok ~zel l'eSİm• recek. Do adamlar nereye var- djr. doldumlmacıı acleta hoşlarına gi\li. çarvısının ln§aatına • eski mOte&h • 
rck ~:ıltŞ"Iyor ve onnn nihnt mu • Ji knrtmr da sntıhyor. Bunlardan mak ~tiyorlRI'. Bi'ra.z ileride pi san renkte kil- yor. Bu gem~ tam mnnasi:vle İn• hlt hesabına • l.kl gündenberl tekrarı 
\'n!fokıyetc emıelt için Si}ttliı;oii öteye beıivc ben de gı.indermek r.n bir vapur var; vapurun bordn. ailiz tmparat.orlovu ~emicıi. Şnrki ba§lanmı§tır. İn§aat yılbaoma kadııı' 

• el h J ~..r. f" A d b Bordo' dan gelen biri ba nbfth t:-- ,.. ttzmı e, !'r rc'I mı ı uertte e i- i;fiYomm. Fnknt neye yanyacak· suna sarı bir n-- çiımişler: Hu Afrikadan, Kenva.. 'dıın geliyor: ty. taı:naır.en ikmal edllmlo olacaktır • 
J" 1 §ehirde isyana benzer bl'ı' hareke. ·~ 
ıyor. posfular Ço'l( bozuk, yo far birçok tin vukubuldUb'tltlU ve MandeJin h:ı~ geminin mıknatıslı torpillere miıt burnunu dolnşnuş, son icıltc. • Mısır çar§umım hnrid kıaımlarrn 

.. 10 milyondan az Fr:ınsız.a mu yerlerde Almanlar tıırnflndnn ke. kn.,.,.,ı hazırlanmıcı. oldugıv 1110 "Öst~ Jesı· obn Sı"yera Leondnnheri n"Ik dan yalnız kapılarla Yenlcamı tam. 
·ı ., "'O" -L tevkif cdildl,1ni sı1yledi. t yana . ., " " ,.. 

· ' u.000 Yrwıoılit Rullt!':l E>itmiş. rlyormos .. Geminin etrafı bir tn· <leni'Z.lcrde "'e7.İV. ormns. Gcmille rmdıın pek az kımnmrn tadW ,,. fn • 
2 """O nnn i A ""--· hem.er bir hnrckctin olncıı.b'lDa nk- ... 

, ,., ">V uc, •' .-nu_c;snın IS <le 2 Öğle 87.erl Petenin rndyoda bjr lnm tellerle cıanh: herhalde mu. mnbncı"rler kn.lnbıılı~ nrnsmaa §&81 kalml§tır. Fakat dahil! kuıımdnn 
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MISIRDA 
Ztrhh birlikler 

ar asında şiddetli 
muharebeler 

llısır cephesjnde ı;arpl§malar de • 
a.ın etJnektedir. Kahlrede neoredilen 
~iz tebliği ııu malQmatı vermekte 
Jr: 

28.27 llktcorln gece.sı kuvvetleri. 
01z tekrar 1!.erlemi§ltrdir, Dlln zırh. 
1 kuvvetıcr araStndaki ka~ıla~ma. 
ar ııtındlye kada.rklnden daha bUyUit 
61S:Ude olmuııtur. Çdio aavaılardan 
•onra dü§man tankları püakürtlll 
tı:ıUıı, d!lfmana çok büyük kayıpla; 
'erdır·1 ı fit ı m ıtlr. Bizim kayıplarıma ha 

olınuıtur. Savaolar devam ediyor. 
Ha\·a hücumları 26 ve 27 tarih!e

ttnde ne gece ne de gUndllz azalma. 
111lftır. Taarnızt devriye uçUJlan ya. 
tıan rece avcılanmız blr yunkera 87 
<IUşUnnu,, t.ııka yunkeraler de baaa 
ra utralıhnıotır. 
t l>iğer taraftan Alma.n reamt tebll. 

1 de §Unları kaydedlyor: 
"lılıaırd& ElAlemeyıı cephesinde 

lllddet.ıı müdafaa muharebeleri mu • 
'affakiyıtıe devam etmektedir. Bl.ı_ 
b~ Dhnaı keal.mJnde her iki tara • 
frn Yaptığı hücumlar ve ka111 htl -
~urn1ar .ıuraııında kanlı piyade ve 
~nk lXIUha~beleri olmu§tur. Bu mu. 

?ebem nettoeatzıde bUyuk aakert 
ehemtntyetı h&IJI bir tepe elimizde kal 
tnıııtrr. Dü§"ID&n yeniden 58 ta:ı.k ka)'. 
bctmj~tlr. • 

ŞjddetH hava muharebeleri eanasm 
da Alman ve 1talyan a'9Cılan 21 ln 
giUz u~ dU§llrmUolerdlr. Diğer bir 
dü1man UQ&ğt uçaksavar bataryalar 
taratnıdan dll§Urillmü,gttır., 

Şmh cephuincle 

' Şark cepbelindekl hareld.t hakkın. 
da Alman reısml tebl.ifl fU malQmatı 
vennektedlr: 

Alman krtalan Novosiskinin do. 
ğ.u cenubunda gUnlerce süren ı:c· 
tın ?ntı:harebclerden sonra bu ool
?e~ c hA.kim olan bir sıra tepeleri 
~§Enll :tmi§lerdir. Tuapsc bfügesin 
e dagla.rda vUcude getirilmiş bjr 

s:ra nı.~ta.hl:cm kUçlik mevzilerle 
tahkim edilmjş bir dU§mall mevzii 
grupu Sovyet lataıannın inatla 
nı!ldaraa.."ltna rağmen hl\cumht. zap. 
tcdilmiştir D\41manın bütün kar
tı hUcı:mlan pllakürtUlmilş ve dUş. 
!ıı:tn ağır ikayrpla:ra uğratılmıttır. 
" A:vnı ~imde Alman hava kuv-

Ctle-ri dil§man mevzilerine ve Tu-
ci~ ~hrine hüeu.m etın~ler<lir. 
b tonluk bir ticaret gemi9l bom 
a ile ha~a uğratrl.nuştır. 

kı 'l'erck'in bat.mındıa ınlı gUnU, 
d' tala.rırnrzın hU.cumlan tatmin e
~Ci neticeler vermi, ve bazı dUş. 
t ~ ~killerınin kuşatıtmaaını 
~ın etmiştir. 

f Staling1'8tta Almanlar ~kmck 
lı~brikasınm dotlwsundaki bölgeye 
\' l'U:ı:n ederek Volga kıyıJanna 
~l'tnışlardır. Bu suretle mühim 
el \>yet kuvvetleri taraf'ıudan ıid
/1 le ınül!afaa edilen bir mahalle-

1 ele geçirmişl~rdir-
h Alınan haVIL kuvvetle.ti bu kara 

1 •~tını muvaffakiyetlc deatck. 
:1'Ierdir. Şehrin cen'.lbunda Al. 
~ piyade luta.ları dlişman kuv

"etkrinin nıUte:ıddit şaşırtma hU
~lttnlarnu kanır muharebelerden 
ı:onra pU::-kürtmlişlerdir. Alman hU 
d Utnıarı dil~an.:ı Hazer denizin. 
l"U Ye demiryotıa.n üzerinde bil • 
t k kayıplar -rerdirmiştir. 11 yUk 
~i tahrı.p edilmiştir. TopyekO n 
b ton tuarmda 3 ticaret gemisi 
bi~tlıılınrş, bir ti~t. ~isi ile 
ltıı ... ~trol gcmisi V'! ıkı avıze ya. 

":"'~ veyn huar:r. uğratılmıştır. 
ı111~1rar kralt Bor!! dUn Bulgar mee 
.. nın lçtima devreı·nı açarken bir 
.. ut • rı Uk 8Öyleml§Ur. Kral Borla Bulga. 
'-a ltt.a.nın iç ve dı§ siyasetini anlattığı 

., ~ta ezcümle demiştir k!: 
'\'e - McmJckctimi".f:ı siyasetı mlb . 

r clev1elleı1 ve mUıtcfik!eri ile 

i • "" .d E R - Akt am PoıtaSJ 

Ekmek fiyatı 
Memurlara 17, halka 28 ku
ruştan satılması kararlaştı 

Vali Aakaradakl temasıanaıa aetlceıe
rlal avıattı. Berku ekmetlal 

kolayca alallllecelıtlr 
A.nk.ara 28 (A.A.l. - Haber aldığı 

mıza göre, ticaret vekilli#ince top • 
rak mabtıulleri on.t umum müdllr • 
lUğUM verilen bir emirde, Ankara., 
!stan'bul ve !zınir f8hlrlerl balkının 
ekmeklik un ihtiyacının ikincite§rin 
15 t.nel günUnden it.ibaren oltaçe te • 
min edilmesi blldlrilmı,ıır. 

Bu tehirlerde ekmek gene kame i. 
le tevzi edilecek ve 600 gramı 28 ku 
nııtan eatııacaktır. Bundan evvel 11&.n 
edilen talimatname §UmulUne giren 
memur, mOetahdem, ~kaUt, dul ve 
yetim maaııı alanlarla bunların beale. 
meğe mecbUr oldukları kfmaelere iae 
ekmek karne pe w eski flyat üzerin. 
den ver11ecektlr, 

DUnkU sa.ymıırda Anlaı.radan 
sc!diğ.lni ya.zd:ğnnız İstanbul vali 
ve ibeled.iye reisi Dr. LCttfi Kırdar 
dlin öğleien sonra gazetecilere 
An.karada.ki temaslan hakkın<l!ı 
§U izah&tl vcnni~tlr: 

''- Ankaraya, 1atanbulun c.;e. 
eitli i~ maddeleri. bilhaasa ek -
meklik unu için temaslar yapmak 
ve direktifi~ almak üzere gitmi€
tıın.En ba,:ta olarak, latanbulun 
ekmeklik ununun bundan ııonra 
da muntazaman verilmesi için htı. 
kumetimizin bize auml imklnlan 
bah~tmlş ibulundufunu ıllkranla 
söyliyeyim. Ekmeıkllk un ihtiyacı. 
mız deyince bunda memur sınıfı, 
memur aileleri ve halle da dahildir. 
Bu BUrCtlc, memur karnesi atmış 
olanlar halk karneei alanların hep 
si bundan eonra gilnlUk ekmek 
istihka.ldarmı eslkisl gibi emin ola· 
rak fırınlardan alabileceklerdir. 
Tela~anmağa hiç mahal yoktur. 
Diğer iaşe maddelerinin fiyattan 
ve piyasada k!fi miktarda bulun 
durabi1inme91 bakrmmdl\n hUkfı· 
metimiz.; ana prensipler Uzerlnde 

ehemmiyetli tedbirler almaktadır, 
Yakında bugfuıkü §~tlar içindeki 
azamt sa.l§hı piya.!!alarda görece • 
ğiz. Ank1L"'3.da bulunduğum gUnler 
de mesai aıka.daşlamnla telefon. 
la sı!k .m göril~rek fınnlann ve 
Pb'aııanm tefti§lerinde daha ce -
rI ve daha. sıla davraomalarmı: tav 
siye etmiğtim, Bu husustaki kont• 
rol ve teftiş işlerinin eon ba!taki 
verimi hakkında teftiş heyetinin 
ve iktı:sat mUdUrlUğilnl\n hasarla • 
dıklan rapodan alaCllğmı. Şunu 
da ilave edeyim ki, illtılltha lcall'l§ı 
biltUn vamtalarmuzt ve !mkAn}nTT. 
mızı lrullanare.k mticade'e edooe
ğiz. 

Ekmek lm:rnoıcrizli beMtlyc mat 
baamnda. Slkı 'bir murakabe '9C ne• 
zaret altında bastırdık, mı:maralat 
tık. Y em.i brnelerimizdc !.stanbu _ 
la maMlıs olduğu ~l" kuponda da. 
~7iiken ~l'CtJer vanlır. Demek 
oluyor ki, letanbulun g1li1Hlk buğ". 
dayı tamamen burada karne alını§ 
olanlara i~ar cclecektir. Evvel
ce oJdllğu gibi h&rjçtcn g&ıd~ 
karnelerle fo.zla ekmek tedarik e
denlerin ve ~lmıden l!ıtfl'nf!e 
et.ma istiyenle'lin teVlid ettfk1eri 
mevzii ekmek sdantmmm da önü _ 
ne geçe<:e~: umuyOIMJS. Dağıt • 
mak.tA olduğı.mım karneltte koy • 
duğımıuz srra nuınaralar;Je ilerde-. 
lci tefti~e 118Ul. nfznm ve fstih. 
kak 8Şll"I hareketlere d:lha kolay. 
tıkla mnf ol acağnı, Belediyenin 
bu eefer luwrladığx karnelerle a· 
lacağınm gllnlUk un anıSTnda. btr 
talk ~n halkmımn, 
memur ol!rtın, tlElrbe!ıt mesiek ee • 
babından olsun glinllik elı:mekleri. 
ni muntazaman ve emin o'tn.nk a. 
lacaklannt lbilh.aı!s:ı tebarDz ettir 
melerini gazetel'eroen b!r daha rl
ca edeceğim." 

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

Japonya harbe girdikten sonra 

Amerikan istilısa
lô.tı güzde 350 arttı 

Tlrll gaıetecllerı mallteıu Umaa " 
tezıüları gezdiler, tetkllller yaptılar 
Btrl~lk A.merlk&Dm ceaubonda bu. 

lunan bfr nmu: ıe (A.A.) 
Türk gazetecllerl, fehrimain bQ • 

yUk bir sUratıe b!lcum boUarını ı.n,a 
eden tezglhıarmı ziyaret etmf~erdlr. 
Bu ~lyaret kendilerinde bilytlk bir 
intlba bırakmıııtrr. Dtıpıan tçbı bir 
ımım tehlikesi te§k& eden Te olduk. 
lan yerde dönebilen bu botlar .A.me • 
rlkan atılganhfmm ve mJhnr dev • 
Jetlerini esmek huauamı.d&Jd uınlntn 
bir ifadeetdlrler. 

lıllaafirler bundan 10nra haft kuv. 
\"etleri için huau.at telmeler infa eden 
bir te:rıgAlu gezmiıılerdir örte yeme • 
ği.ne ticaret odası taratm:!an davet 
editmiılerdl. Yemek ~.nda ticaret 
odası reisi bfrleıik Amerika harp la_ 
tlhsalltmın Perl Harburdanberl ytlz 

de 360 nlıbetlnde arttıtmı .,. bjrle • 
Pk mllleUerln makineli harp 1-tihA. 
l1 vaaıtaıarınm dllJDlanınktıere 0.StUn 
olduğu jçln galebe galacaklarıııı 116,y. 
lemı,tir. 

Yemekten sonra gazeteciler oda 
reiııılnin yatma. davet edllmlııler, :Mil 
mtpide ve bUyUk endllstri bölgeeiDln 
kanallarında blr rezintl yapmijlar -
dır. 

Yeni Orleaoda doet ıazetecner 
meme!ektln maruf yemeklerlnl tat • 
tnJ§lardrr. Kendilerine, h.arbden aonra 
bu ,.ıırin dünyanın en mWUm Uman. 
!arından bl.rl olarak rolllne devam e 
debllmeııi içjn pltnıar h&ZJrlandığt 
eöylenınloUr. Burası Tflrklyeye ve 
TUrklyeden yapılan idhaı&t ve lhra -
cat için bUy1lk bir merkesdlr. 

Balllaslarda 
(B&§ tarafı 1 inci sayf adu > 

tinde ve nehrin ortasında.ki bUyük a. 
dada bulunan bataryalara uçaklar ta. 
rafından 11lddetll hücumlar yapılmııı • 
tır. &talJngradm dofusunda Kuperet 
konun ele geçlrl!mea! için ıtddetll 
muharebeler oluyor. Rustar burada 
ancak §ehrin cenup kwnmda tutuna. 
btllvnrlar, 

SOVYET TltBı.tGI 

Moııkova, 29 (Radyo) - Gece ne~. 
redllen Sovyet tebliği: 

"2S blrlnejteşr!nde aaker1 kuvvette. 

dostluk ve ciddi l§blrl!ği esasma ve 
Uç!U paktla komünistlik aleyhindeki 
pakta dayanmaktadır. 

rlmi.z Stallnçad mmtakuında, Tu 
apsenin ılmal dofUSunda, Kol'OfDlk 
mıntakaamda çarpıımlflardır. D.fler 
cephelerde dortflkllk yoktur .. 

Tebltge yapılan ekte denUJyor k,i: 
27 birlnctteorlnde Almanların 9 

tankı, 20 kamyonu lmha edllmfl, 6 
topçu bataryası auaturulmunur. Sta. 
lingradda fabrikalar mmtakaamda 
Alman piyade ve tankları, havadan 
yardım görerek taarruz etml§tlr. Ta. 
artuz tardedllmi§tir. Yalnız bir ke. 
aimde Almanlar 100 200 metre ııerll. 
yebilmf1Jlerdir. Bir fabrikanın cenup 
batt.sı kenarına kadar varml§.9& da 
burada Lmha edllmfftir. Topçu siper 
havan: atql ve hava he.reketlle 12 
blSlük Alman pfyadesl, 30 tank, 90 

~,UNUT AYINIZ-----...... izmitteki 
mub.akeme Düşündürücü bir kaç 

.. 
soz 

Mablleme evralu 
Memurla mahake~ 
mat EacımealP• 

Mrmlştlr 

~ l~timai hayattaki mevki, insanın clütünüsünde, 
konU§U§unda en bif'İnci amildir.Fakir Nrvete kavupınca 
zengin bet parasız kalınca hüviyetini muhafaza edebi· 
liyor mu 

4 Serseriler ana, baba yerine cemiyete aığın'1'lm. O 
halde mesul de cemiyettir. 

zdaba 
s 1 m ···-

:tz:m!t ~ledi,y.c rei8i Kemal Oznn 
lzmitin eı.tme\dik ununu temin e. 
den Kony:ıda. eivelck fabrikası ih
tıym::ı jçiıı. hmitteıı on teneke gazı 
ıstas~llfl. teslim ettiği hn'oer ve
rilmesi ~tine milli korunma ka 
ııunur.a uygun görülmiyen bu ha. 
reket:in evve!ki gUn lzmit mahke
:ınesinde ınulr3!kemc edildiğini bi' 
dirmiş ve lzmiıtlen Uit verilen ma. 
Ifımats. gBrıe <l'e 'mahkemenin hera. 
et kar.m verdiiini yamııştık. 

DUn gece aldığımız ikinci lbir 
telgrafa..gö:re, ma.lbkeme kararı ibc
raet aeğil, ~ memurin mu. 
}}a1r.em3t encU:m~ tevdii sure_ 
tindedtr. 

Vali tebrikleri kabul etti. Taksim mOJ
damnda büyük ve heyecanh töreR yapıldl 

Geielı~ ...... : 

Qtlmhurlyotı.mtztn 19 uncu yııdönU 
m11 bayramı, Ba,,vckllimlz Şl1kııl.I Sıı. 
ra~lunun <lih nao.t ıs t~ nı.d,yoda 

/ ~ a~ :mıtku ile ba,.lamıı bu • 
lunmaktadır. 

Entelki gıGaı iatatlyon anbamıda 
,•i]jş.ctimiz pa1W tarafi:L.dan yn. 
ka•n.ac ve Kon~ Ci~clek un 
f~ un t-emini maksa • 
dile belediy~ reiııd tarafından gön
derildiği id<ıra edilc:ııek belediye 
rti.slıı:ln teV'.Airile neticelenen ı;a.z 
daw.sma ait mahkeme evvelki 
gün ~ba'tik bir kütle linUncie 
yapr~tır. nıt celsede vaziyetin 
aydmtanması için villyctc bnz: 
sorular 210rUlm.nştur. İkinci celse. 
de gelen ct"V'llp ma.Mremeyi tamıln 
etmemi§ obc:ı.lc ki, ikinci bir aonı· 
nun cevabmn intizarcn Uc,:Uncü. 
biT dunşna)ra ~ görUlmllşttlr. 
Bir g.Unde ynpılan U!:fincU celsede 
\

1fi!yetten beklenen cevap gelmi3, 
m1lddeıum:umt ve if:'ildm bu vesikn
ya tatina.t ~bu su~ milıt 
korunma ktımmu abkıim:ına da.bil 
edllemiyeceği kanaatine vararak 
evre.km menrnrjn muhakemat en 
cil!llt'n:ine ~ine ve belediye rei: 
si Kemalin tevkif kararının kaldı
nlma.sma karar Yerildiği lıaber a~ 
Jrnm1'tn'. 

• Bayram bUtttı:ı yurlda 'btt7Uk '-e co:ı 
kun teza.bUrauıı nt}a.nmtı.lrta, halk 
bllytı.lı: bir n* ile !bayramı teslt ede. 
nık reji~ b:ığl.Ilığm.m yeni btr mjsa 
llnl ver;mckte4i:r. 

Güzel lstanbulumuzda c;llln öğleden 
IUb::ıren al b<ıyraklanmızlıı sOslcnme. 
ğe bafle.m~tı. B!lyük meydanlarla, 
resm1 binalarda ve haJ.kevlcrtndc ct1m 
hurjyctln ntmeUerinl belirten vecize • 
ler asılml§tı. Gece bUtlln hal).{m·lcrio.. 
de cUmhµrlyet ldara&!nln hizmetlerini 
belirten nutuklar söylenmiş, mllU o 
yun1ar oyna.nmış, eğlenceler ~r·~ " 
dil.ml;t:ir. 

VlLAfEb".EKl Tl!mRt.K 
MEBASlltt 

Bu abah saat 9 da. vllAyette tel> • 
rik merasbıU yaptlmıı;t.ır. VU :yet m:ı.. 
ka.mmda, vali Ultfi Kırcio.r r;ehrimiz 
de bulunan sivil ve askcrl erktı.nın 

te§rlfa.ta da.bil uvatın ve yUks k mc. 
murlarm ıtebrlkler;iııi kabul et ır. 

Tebrik mera.siminde ı:ıchriıuud l 
mebullla:r, örfi idare komuttıllı, villl. • 
)"Ot ve bmcodlyc erkA.nı, Barıın't)lrliğl 

1ııtanbul mıntnkıw reisi Hakkı Tarık 
Bu telgrafa balkılırsn Oll tenclt.'e Us, Bankalar \'e diğer resmı mUcsae_ 

ıazm ~ sevkinin 1JSUlsUz seler mtıdOrlerl henr btılunmu,vlar • 
olup olmadığını idari mahkeme dır. 
tahkikatı tayin edecektir. HUkQmct kon~daki merns m ıoa.. 

hmit ihtiyacı için verilnrll gaı, at 8.2S de nthııyetJ.enmı,,tır. 
l<onyadaki un 18:brlkasr ihtiyacına TAKSIMDS 
doğnıdan doğruya belediye reısi • 
nin takdiriyle talı.sis ve a~vkoıu. Vlltyetl*l tebrik merası.mı ıınıs 
na.bilir mi, olunamaz mı? Kon.}a _ yctıcndikta sonra vali ve k n:l sjnc 
daki CivelQ fabrik~mm 1mıitc re.takat eden zevat Taksime sıt.mt:. 
un yetiştirmek için gerçekten bu lerdJ.r. 
gaza .idti.vB<'I var mrydr, yok muy. Taksim bu sıra.de. tgne atılsa yere 
du? AT'll.da. bir mllmcssil telefonu dütmıyecck derecede ke't'.t blr kalu. 
hulU9! bir mak"'ntln mı gaz iste:• balıkla kaynaıı.ın:ı.ktııydt M ydnn 
ı:n.iş oluyor'> Bcledive reisi bu ih. trlblln ~e caddeler lebnleb dolmuştu. 
tiyacı bu gau kendiliğinden yol • Mcrulme !§tırak cd~cck skeri kr. 
1Bmak!am hlkt\met \'nsıta:lnrınn t,ala.r, mektepler ve diğer te,ekk!lllcr 
temin ettiremez miyrli ! Galiba İl- meydanın bir tarafında kendllerlnC" 
mi~ b~an muhn.kC'menin ~im ayrılan mahallerde bcldemekteydl • 
di de mefj'gU] olacnğı tnhkikat aaf. Jer. 
h:ıl'Rrı bmımrd1!'. Vali, yanında İstanbul komutanı ve 

kmit belediye retsfnin bu zan• merasim komutanları olduğu halde 
lardan iberf blmaıunı temenni e.. kıtaıarı tc!ti§ et.ml§ ve kendllertne: 
de.rlken d<ıetlarma da açılt bı"r mah. - Bayramınız lmt)u olsun! demi§ 
keme kftrarınrn gıızetclere beraet ttr. 
~eklindıe nakli auretile, ne kendile- Asker, Valiye: 
rlni, n~ g11.zetelt'li aldatma.malan... - Sağol! djy-0 mukabele etml11 ve 
01 tavsiye ederiz. bunu müteakip !bayrak ~e mera. 
--------------• simı ba§lam~tır. 

Ankarada dun 
yapılan maçlar 
Ankara: 28, (A.A.) - "Climhu· 

riyet kupası,, futbol mnçJarına hu 
gün saat 14 de Anknrn Gücü sta· 
dında haşlandı. Birinci mnç l>e· 
mlrspor ile Maskespor ar::ısında oy 
nandı. 1ık devreyi bir bire bitiren 
takımlar ikinci devrede birer sol 
doha Y11Parak iki ikiye hernbere kal 
dılar. 

Bundan sonra oynanaca'k olan 
Ankara Gücü GençlcrbirllAI maçı 
askeri bir müessese olan Anknro 
Gücünün maı; yapın:ı müsandest 
son dnkiknyn kndnr. alınamndınııı. 
dan bu oyun hnşkn hir güne hırn· 
kılılı. Iluııun yerine Gcnçlcrlıirlij:;" 
futbolcuları kendi arnlarındo bir b· 
yun yaptılar. 

Kupa m:ıçl:ırınn Cumartesi ve 
Pnznr günleri de\"ıım edile('<.''klir. 

Bu anda bando 1stlk1Al marıımı 
çalıyor ve meydanı dolduran binlere.: 
wan haztrol vaziyetinde göğ\ls:crl 
kabarık, alınları yukarda, naziı nazlı 
yelpazelenerek direğine yUkeelen al,. 
bayrağımızı: sela.mlryordu. 

Mlltealdben, hazırlanan yüzlerce 
gelenk cümhurlyet t!..bldeelnin etrafı 

na dizilmiş, böylece ft.bide bir çiçek 
tarla.sı ile çevrlımııtır. 

Nihayet saat 10 a gelmtııı ve bu 
anda Sellmiye kışlagmdan 21 par~ 
top atılmıştır. 

Top atımından sonra birçok hatip • 
ler kürsüye gelerek heyecanlı nutuk. 
lar söylemişlerdir. 

Bundan sonra geçit ttsml bll§la • 
mı§tır. EvvelA malQlgaz.llC'r, llaeler, 
ortamcktepler, emniyet memurları, 

huırusı ve resmt kız ve crkelc mektep 
len iztjlerl, kızılay hemşlrt'lerj geç 

ın1§ mUtıea.kfbcıı asltel:I krtnlar ~ 
yade alayı, tonçu tilbU!'U, m4)t.Ol'lU 1ffı. 
taat. balır{yclller, jandarm&la.r, ~ j 
yeler geçml§lerdlr. ~ 
~t rcsmj çok mantamm et. 

mug, krtnlaı- meydan ve oadde!aıılıa 

coflnmc:a &ılafla~r. 

KMALARDA. 

İ8tanbul ~ ~te 'b&A'lı klWdllfL 
dl\ ct\mhurlyet hallt parliıll. tat-atın • 
dan seçflen halk hat;ipıerl, me,rdan • 
tarda. hazırla.nan kUrsülerde cUmhu 
rlyctın mnnaımu, ehemmiyetini, te : 
bırl1z ~~ren nutUkle.r 86ylemt:Ier~r. 
Bu arıı.da beledt7e .:retw muavllli Utırı 
Aksoy da :thıküdar partı rei.sl sıfa.1Ue 
DoğanCılaTdakl pnrtl binası önUndc 
topla.nan halka heyecanlı bir nutulr 
aöylemiltir •. 

GEOE 'l"APDAClAJ[ Şl!l'lo"Ltln..lm 

Bu gece vaJj ve be!ed!}ıe relslmi& 
Lilf;fi Kırdar Tab1m gazinosunda 
ordu tıerefine btr ba1o •i:Y~tl vere 
ocktir. 

Taksimden hareket edecek bir fe. 
ner a lnyı da Beya:rzda lı::ac!ar gele<:ek. 
tir. 

BUlllD halkev1C!1 bu cece için zen , 
gin programlar ?!azırls:JIU§lardır. Heı 
hall<C'~in:fo musamereler ~rlleoc'k, 

mll.11 oyunlar oyııanacak ve nu~ulttsı 
eOyıeneeckttr. 

Amerika 5 mllyoa 
kadın ı,çl)'I daba 
selerber e41yor 

Nevyork, 29 (A.A.) - Gelecek 
sene 5 milyon Amerikalı kadın 
§imdiye kadar kadmial" tarafın. 
dnn görülmemiş olan 3 bin muhte
lif işlerde kullanılaenklardır, 

lngiltcreye AmerikBn 
sil5.hendnzlan geldi 

l..ondrn, 29 (A.A.) - Ameri· 
knn deni?. siL'\hendnzlarınclan bn· 
zı birWtler tn~iltereye vam11~tır. 
Bunların ba!'ln'h Bat31ln ve Cor. 
ri idord:ı. büyük kahranın.nlık gös 
termicı b;.r nlbay vardır. Bu nlbny 
Avruo ·~ki Amerikan kuvvetleri 
kum:uıdanı a•niral Sta~km kur_ 
may .hey.etine veri!miı:ıtir· 

Basın Birliği azalarına 
Bum Eirli~ınce ucuz gıda mad. 

desi ted:ırıK.i için <;'.llrşııea.k bir 
teşekkül vilcude getlri!.mco)i csa • 
1 annı hazırlıyaoa2t komis.} on vazı. 
fesini bitirmjştir. A~adafilarımıra 
dilşündtlklcrini izah edecek ve nlı. 
nneak mUtalaale.r üzerine kurula· 
c.nk tec::ekkill çal:mnnğa b:ışlıytıcak 
tır. 

Arkadnşlarmırzm 31 birinciteş. 
rin cumartesi gilnU tam saat l3 
bu~ukta EnıinönU Halkevi snlonu 
ı.n gelmelerini r.ic:ı. ede'liz.. 

Yeni Neşriyat 
Kendimi Görünce 

Adı altında Abdullah İlker tara 
fından yazılan ve but palkolojlk hal 
ve zihniyetleri belj~n manzum bir 
hlkA.ye nqredllmlştlr. Okuyanlarımı. 
zıı tll. vsiye cd rlz. 

Bulgarifltan Avrupada devamlı bir 
sulh ve adalet kuracak olan yeni nl 
zam me!kQrestne ba#hdrr. Biz bu Ul. 
ktlnUn gerçeklqmeal için doıtıanmIZ" 
la i§blrllğl yapacatız. 

kamyonu imha edllmlf, 15 Alman u. -------------

Çok eski ananelere aahtp bulunan 
Bulgar ordusu kendl'1ne tevdl edilen 
iŞ baprı ile yapmağa devam ediyor . 
Ordumuz tekemmül etmekte ve ken. 
dlıılne verilecek bir vazifeyJ yarmağa 
hazır bulunmaktadır •• 

çağt d11ollrWmUıtür. 

Stallngradm §imal batısında Al • 
manlar meskQn bir mmtakaya 8 de. 
fa hücum etmişlerdir. Bu bllcumlar 
ta.rdedllml§, 300 Alman yok edjlmlş 
ur. 
GBOZ1'"İl'E l>OÖRU TAARRUZ 

TEKRAR BAŞLADJ 
Loaılr•, %9 (A.A.) - Kafkaıılarda 

Jı4ozdokun cenup batıalD4'- Almanlar 
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Cünıhuriyet nası doğ ? • 
Teşkilatı Esasiye Kanununda "devletin comhuriyat olduğu ·a 

gö e ,, yapı acak tadilatı Atatiirk ve ismet inönU 

Bugün mı dcimzuncu yıldönümö 
nii tamadllıya.rak 2() nci yıhna. 
oyak basan Ciimhuriyet, Atatürk 
ile onun en yakın inkıJiip arkacl&. 
fil İsmet inönlinün zihinlerinde 
doğmustur. 

Cümhuriyet fikrinin tekamülü • 
nü, ~fondoros mütare'kesinden iti
ba~ Ata.türkü hayııtrnı adını 
adım takip e<lerek müşahede ve 
mütalea etmek lfü:mıdır. 

MVTARF.KEDE: 
)lustafa. K~mal harp sonu İs 

tnnbul dhdadır. 
Ne yapacağız r 
Soruyor ve araştırıyor, kendi • 

fıerlnde- vatan duygulal'f umduğu 
la<Imalarla. müşavere ediyor. 

- Elimiz, kolumuz bağh dura
cak mıyız? 

H3kiki vatanperverlerin timitle
ri yalnız ondadır. Ve onun ümi'di 
de yalmz Anadoludadır. Kendi~i 
Anadoluya g~mek istiyor. 1'ertlp
lerini alıyor. BabW.li' de onu İs. 
tanbuldan uzal<laştll'aıak istiyor. 

Büytik vata.npel'Verlerle korkaklar 
bir n<f.ata.da buluşmuşlardır: Ana-

. doluya gitmek, Ana.doluya sür
mek.· 

Mustafa Kemal Pasa, YTJnanJı. 
ların İmdıi ~gal ettikleri 15 ma.. 
ynı 1919 glinü. tstenbuldan Sam· 
suna hareket ediyor. İşte iki ha.-
1'dıet- 'lürki,.vey~ boğma.ğa ı.ava'}all 
larJo. onu Jrurtnrmağ& niyet ed"" 
uin aynT günd~ İ§e baştamahm •. 

19 mayıs 1919 da Samsuna çı
bn Muatafş, Kımınl Pa.şanm mem. 
leketi ne halde gördüğünü büyük 
nutkunun birinci sayfasında dktP 
yunuz.. 

YA .tsTtKLAL, YA ÖL'OM! 

Bu va.ziyette, memleketi kurtar 
mak için tiç yol tasavvur edili • 
yordu: · 

- İ.ngıiiz himayesini i9t:emek. 
- Amerika .ımndımm: ~temek, 
- Halis Çarelerine baş vura -

a.k Osmanlı develtinden ayrılma. 
mak, yahut <k~Iı devletinden 
aynlarak kendilerini kurtarmak.. 

Musta.h. Kemal Pa.5&J1Ill kara
n bUsbütün başkadır: 

''Bu vaziyet brşrsmda. bir tek 
lcarar vardı: O da hlkimiycti 
ıni'Hiyeye müs~nid, bili\kaydü
p.rt müstakil yeni bir Ttir1ı: dev
leti teşis etmek!' 

"Eıuıs, Türk milletinin haysi. 
yetil ve ~erefli bir millet ol arak 
ya15amasıdrr. Bu esas an<'ak is. 
tı1dali teMe mafi~<iyctle temin o. 
lonabilir. Ne lmdar zengin ve mü
reffeh olUJ"Sa olsnn istiklalinden 
mahrum bir millet. be~riyeti mü
t.emeddine müvaceh~inde nşak ol· 
mıık mevkiinden yii':csek bi'r mu. 
aml'leye ke'Jbi Jjyaka.t edemez." 

"Binaeruı.leyh. ya istikli.1, ya 
ötüm!" 

"İşte h:ıJigı hakı1d istiyenlerin 
parolMı bu olacaktı·" 

"'Bir a.n içbı bo ka:ra.nn tatbi • 
Jrtnde ademi mu,rnffa.kryete düçar 
olaca.Wm fan.edelim: Ne olacaktı? 
E9Met?" 

-Pm efendim netice bunun ay. 
111 değil miydi 'f" 

ISTtRLAL M'CCADELEStBAŞ 
J,JYOR: 

Bu esacta dayanarak, o hedefe 
vanna'k İStiyen Mustafa Kenuıl 
Pa,a, mitli teŞ'kilat karmak kıı.m. 
~ 10 temmm:da. Emırmn ve 
Sivas konın:'('lerinin akdi1 için bö 
tiin Ana.doluya bir tamim yaptı: 

1 - Vatanın tamamiyeti, mille 
tin ~tikJBJj tehlikededir. 

2 - M~rkezi hükfunet üstüne 
aldığı Dle'i'ullyıet i'cabmı ifa ede. 
meml'ekettir. Bu haJ miOiyetirnizin 
~ sayYlııınsr neticesine vanyor. 

S - Milletin istiklili'ni gene 
milletin azmi ve karan kurtara • 
eaktrr. 

4 - Vaziyete çare bulmak, 
milletin hak istlyen sesini cihana 
jşi'ttirmek için hl'r törlU te<ıir ve 
mürakabeden azade bir milli Jı.e. 
yetin vücudu elzemdh·. 

lS - Atradolonun her 9tıretle 
Eitllİn yeri oln.n Sivasta, mllli bir 

1 kongrenin toplanrn&<ıt takarrür et 
miştir. 

8 - Bunun foin telmıiJ vi'liiyet 
• Jerin her livastnda milletin itima
dına ma.dıa.r U.ç mqmhhasrn mttm . 
frttn ol:m ~OIJ:p. yetlşnıeC ilze9e 
l>emen yola cı1mıa~ı icalıeder 

'7 - 1Ie1' ihtimale ~ keYrt 
yetjg aıilll 16 111' bal.iade tn:tır1 • 

28 ilk teşrin gecesi tesbit etmişlerdi 
ması ve mura.hhastann lüzum gö
rü.len mahallerden seyahaüerinin 
mütencl;kiren icrmor )nzımdır. 

8 - Şark vilı1yetleri uanuııa 10 
temmuzda Erzn.rıımda bir kon~re 
toplanacaktır. Bu tarihe kadar 
diğer vili\yetler murahhasları d& 
Sivasa vasd olabilirlerse Er.ıurum 
kongresinin aza<ıı da Sivas mrınmi 
irtimams dahiJ olmak üzere hare 
ket eder. 

Mustafa KEroal Pa.5anm bu da. 
vetine bütiin memlelcet icabet e
diyor. bu suretle artık İstanbul A
ııadoJuya. tabi oluyor ve millet l\fus 
tafa Kemalin etrafında toplam • 
yordu. 

Bu tamimi Amasyadan gönde. 
ren l\lustafa KemaJ, Erzurııma ha
reket etti, ve her yerde halkm 
büytik saygı ve bağlıhk eserJerini 1 
görerek S temmuz 1919 dıı. Erzq. 
rtnna geldi. 

Mustafa Kemallıı böylece üzeri 
ııe nlmakta olduğu va.tan \•azife. 
Eini tiçiincü ordu müff'ttişi olarak 
yapma.<ıı imkansızdı. Ese.sen İs
tanbul da telişn. düşmüş "~el" eli· 
yor, Padişah ise, "tehdUi hava ıı.1, . 
Ana.doluda bir yerde otur, hir ise 
ke.nşma,, diye söze başladıktan 
sonra, ha.rbiye nezareti d:? Padi 
şah da. "gelmelisin!'' emrini vn. 
mek istiyorlardı. 

Mustafa Kemal ise "gelemem" 
cevabında ısrar edlyorılu. Nihıı· 
yet 8 • 9 gece9i "arayla açılan hir 
telPTaf mnha.bereıııinden sonra ts 
tıniİ>Ul onun rsmt memuriyetine 
nl'lıayet verdi ve kendisi de aynı 
gece ıııaa.t 22.SO da Harbiye Neza. 
retine ve 23 de de padişrı.hat me
mori.yetinden ve a!!ı~likte.n t"tlfa 
~ttiğini hiMiı'e.rek milletin bqma 
geQti. 

ERZURUM KONGRE.Sİ: 

Erıuram kongresi 23 temımuztıa 
toplandı ve Mustafa Kemali rei.sli#e 
seçtJ. On dört gün de'9'am eden 
kongrenin 'veMifli kararlar, reisi. 
fikirlerini şöyle t.elhis edi;vordu: 

ı - Millt hudut dahilin-de vatan 
bir küldür. Onun muhtelif kısnlı.. 
lan biri>iırinden a:rnlamaz. 
~ - Her tiirlü ecnebt i~ali \'e 

müdahalesine karşı ve O.sınanlı hü_ 
kOmetinin inhilfıli halinde millet 
müttehiden müdafaa ve ımukave... 
~t edece!ktir. 

3 - Vatanın ve istlklfilin muha.. 
faza ve teminine merkezi hük<lmet 
muktedir olamadı~ takdirde mak.. 
sadın temini için muvakkat bir 
bütO.met teşekkül edecektir. Bu hü.. 
ktlroet heyeti miill konrece intihap 
olunacaktır. Kongre münakid de. 
ğilse bu intibahı heyeti temsiliye 
yapacaktır. 

4 - Kuvvayı milliyeyi Aımil ve 
milll iradeyi hrudm kı:Lmak esas • 
hr. 

5 - Hıristiyan unsurlara siyasi 
b8kimiyetim1ıi ve içtima! müvaze. 
n.emizi ihlM edici imtiyazlaır veri. 
leo:ıez. 

6 - Manıda ve hmaye ıkabul olu .. 
namaz. 

1 - Millt meclisin ~erlıal .j.çtima 
lnt ve hükümet icmabnın meclisin 
mürakBbesine lronulmasını temin 
için çalışılacaktır. 

Erzurum lrongresi bir temsil he. 
Yeti seçti. Heyetin lbaşında Mus. 
lafa Kemal Paşa vardı. 14 eyUll 
199Hl9 da ivas lrongrgesi açıldı. 

Sivas ik.~inin açılmasından 
evvel ve toplandığı sırada akame. 
te uğratılması için yapılan mela.. 
netlerin haddi ~ hesabı yoktu. 
Harput valisi, İstanbul hüki'ımetin. 

ce, Sivasta Mustafa Kemal Paşaya 
baskın yapılarak a:rkadaşlariy}e bir 
tikte tutulup lstanbula gönderilme. 
ğe memur edildi. 

Bunu haber alan Anadolu büyük 
bir asabiyet gösterdi ve vali ancak 
kaçara:k canım kurtarabildi. 

İstan tmı bükfuneti, hakiki vazi., 
yelten habersiz, milll iradeye kar. 
şı koymağa çabalıyordu. Anadolu, 
İstanbul ile resmi ve batta hususi 
muh:ıbereyi kesti ve lstan.bnl iki 
boğaz arasında kapanıp kaldt. Bu. 
nun neticesi de o zaman iş başın. 
da bulunan damat Ferid kabioet>i. 
nfn çekilmesi oldn. 

Bunu istiyen, milet namına ha. 
reket etmeıkte olan Mustala Kemal 
P.a!}a l.di. O, intihabatın yapıhp 

llec1fsi Meıbusanın toplaomastnı ts. 
ti:Yor~u.. Seçim yapıldı "" Mııısta.. 
ta Kem.t Paşa Braua:aa .mm,ıu.s.ı 

oldu. Fakat fstanbuJda toplanan 
meclise iştirak etmiyerek demiryol 
ları üzerinde bir tarassut noktası 

gibi seçtiği Ankaraya gidip orada 
lrnldı. 

Meclisi Mebusan, Damad Feridi 
tekrar kabine kurma;:ta memur et. 
mek isliyen sarayla işgal kuvvet. 
leri arasındaki anJıışma üzerine 
basıldı, meb'uslardan birçoğu Mal. 
taya sürülerek dağıtıldıktan sonra, 
İstanbul şehri de yabancılann fiili 
ve resmi surette işgali altına alın. 

dı. (16 m:ırt 1920) 

TÜRKiYE BÜYÜK MİLLJ<".T 

l\IBCL!St 

Anadolunun İstanbuldan bekl'l:ye 
bileceği hiçbir şey kalmamı.şlı. Is_ 
tanbul hükumeti ve padişah yaban. 
cıların esiri ve zaten Anadolunun 
düşmanıydı. Mustafa Kemal artık 

milli hir hükumet kurmanın zama. 
nı gelmiş olduğunu görerek Anka •. 
rada bir Millet Meclisi toplamağa 

karar verdi. İcabeden tebliğleri 

yaptı. Seçim kısa bir müdd~e bi. 
tip "Türkiye Büyük Millet Meclisi" 
23 nisan 1920 tarihinde Ankarada 
açıldı. 

İlk iş olarak meclis, riyasetine 
Mustafa Kemal Paşayı getirdi ve 2 
mayıs kanunu ile de 11 kişilik bir 
''İcra Ve'kiUeri Heyeti" kurdu. 
Türkiye Cümhuriyetinin temelleri 
aWmıştı. 

Düşmanlar yeni hfil!tlmeti muvaf 
fakıyetsizliite uğratmak için elle.. 
rinden her gelenıi yaptılar. Şarık.ta 

Ermeniler, Cenupta . Fransızlar, 
"garpta Yunan ordusu, İstanbul ka. 
pıları önünde hilafet ordusu, Düz. 
ce, Konya, Anzavur isyanları, Çer. 
kez Ethem'in ihaneti, ve daha bin 
bir entrika anısında yeni devlet 
yava5 yavaş teşekkül ediyor, yeni 
Türk orduları kuruluyor, muhtelif 
cephelerde zaferler kazanılıyordu. 

Birinci ve İkinci lnönil muhare.. 
heleri İsmet lnl>nii'nün dahiyane 
idaresiyle zaferle neticelendi. 

Londt'B konferansı akamete ujL 
rarkrn, müstevliler üçiincfi taarru. 
za kelktılar ve Sakarya önlerine 
geldiler. O zaman (5 a(tustos 1921) 
ürk ordulan ba.')kumandanh~ına !>e 
çiJen Büyük Millet Meclisi reisi: 

"ffatlı müdafaa uoktur, .,athı 

müdafaa vardır. O 11alıh bülıi.n va
tandır. Vatanın her karıı toprağı 

vatandaşın kani11le ımlanmadıkca 

lerkolunamoz. Onan için kiiçiik bü 

yük her cüzütam meDıiden atıla. 
bilir. Fakat küçük büyük hıır f'ii 

zütam ilk durabildiği noktada tek
rar düşmana karıı cephe te~kfl e
derek muharebeye de1'arn eder. 

Yanındaki cüzütamzn cekilmtğe 
mecbur olduğunu gören cüzütamlar 
ona tdbi olamaz. Bulunduğu. mev
zide nihayete kadar sebat ve mu. 
kauemete mecburdur ... 

SAKARYA MUHAREBESİ: 

Sakarya· muharebesi ~ san ve 
22 gece fasılasız devam ederek 13 
eyllilde Tfrrk ordusunun galebesiy. 
ıe netwelendi. Büyük Millet Mec.. 

- '"'---------~ 

AnkaradO. 
izcilik gösteri~ 

/eri _ .yapıldı 

lisi, başkumandana GAZİ ünvanın1 
ve Müşir rütbesini tevcih etti. ı 

Gazi başkumandan Ankaraya dön. 1 

dü. Fransa ve Sovyet Rusya ile ı j 
muahedeler akdellikten sonra mi.is.. l 
tevlileri hudutlarrmız dışına ata. 

cak hareketlen arkadaşlariyle bera. 
her hazırlamağa başladı. 

Bu esnada, tabiidir ki, milli dev. 
leeti zaafa düşürmek tedbirlerini 
almaktan geri durmıyan çeşit çe. 
şit düşmanlarla açık ve gizli cep. 
helerde savaş devam ediyor ve Ga. 
zi bütün oyunları boşa çıkarmanın 
care•erini buluyordu. 

1922 senesi temmuzu olmuştu . 
Gazi Mustafa Kemal, mütecaviz or. 
auları denize dökeceği günü teshil 
ediyordu. Konyaya gelmiş olan 
general Tavnshend'i görmek baha. 
nesiyle Ankaradan hareket ederek 
23 temmuz akşamı garp cephe-~i ka. 
r.ırgAhının bulunduğu Akşehire 

gitti. Ve orada kurmay başkııniyle 
görüşerek 15 ağustosa kadar bütüo 
tdat ı uz banrhklannın yapılmasını 
k&rarlaşhrdı. Ankaraya döndü, O 
rada fikirleri taarruza hazırlayıp 

Cankayaya bir çay -ıiyafeti verdid.. 
ğini gıızetelerle ilAn ettirdikten 
sonra yalnız birkaç arkadaşına ha. 
her Tererek Akşehlre gitti. 

24 ağustosta karargtıhı Akşehir. 
den Şuhut kasabasına ve 25 :ığus. 
tos sabahı da Kocatepenin cenubu 

• garbtsindeki çadırlı ordugaha nak.. 
lettirdi. 26 a#ustos sabah1 saat 5,31) 
da büyük bir taarruz başladı. 30 
r~stosa kadar devam eden muhıı. 
rebeler neticesinde Aslıhanlar civa. 
rmda düşman kuvvetleri ihata ed'r 
di ve 30 ağustosta "Başkumandan 
Muharebesi" bu kuvvetleri imha ve 

·esk etti. Düşman başkumandanı 
vazifesini gören general rikopis d.t.. 
bJ esirler araStndaydı. 

Gazi. beş günde katı neticeyi al. 
mış. İzmir yolunu açm:ıştµ': 

1 

u"OJID~ ~E;FlNtzDlRr" 
Va.tan kurtulnıu~hır. 
Mudanya mütarekesini Lozan 

muahedesi takip ediyor. 
LOZAN: 
Mondoros müt~iooen sont"&. 

TU.rJdyeYe dört sulh teklifi yapıl. 
m~h: 

Sevr, 
Mart 1921 teklifi. 
Mart 1922 teklifi, 

r 

izcner, stadyumda Milli Şe
fimizitJ hu_zurunda and içtiler 

Lozan .•• 
Sevr'i ve diğer teklifleri bruyo. 

ru-ı Fakat, Loron'ı tetkik edelim: 
Hudutlarımız: Rumelide, Karaa. 

ğaç ta bizde olmak üzere Meriç hat. 
tı. Suriyede: 20 İlk.teşrin 1921 An. 
kara itilıHnamesi hududu. Irakta: 

Ankara. 28 (A·A.) - Cümhu
riyetin 19 uncu yıldönümünü kut. 
lama törenine iştirak eylemek fi.. 
zere ~hrimizde toplanmış olan ~z
ciler bugün öğleden sonra ı 9 Ma
yıs stadyomunda izcilik gösterile
ri yapmışla.rdn'. Milli Şef Rcisicüm 
hur İsmet İnôıill de ba:aır bulnn
tnuşla.rdtr. MilU Şefin sta.dyoma 
gcli§lıcri stadyomu baştanbaşa dol 
duran on bir.lerec halkın heyecan
h Ve içten ~lerile karşılan
m.ışttr. Şeref trı"'bilnünde Büyük 
Millet meelisi reisi Abdi.ilhalik 
Renda, Başvelkil ŞlikrU Sara.çoğlu, 
vekı11-er, parti milstakil grup reisi 
:ts.tan:ı:xıı mebusu Ali Rana Tar .. 
han, Ankara valisi ve gıa.r:cizon 
komutanı yer almış bulunuyordu. 
Tam saat 15 de izci ala.yr, önünde 
askeri bando, ba.yraılı: ta1amt oldu
ğu halde saha.ya girmiş ve Milli Şe
fin önünde bir saygı geçidi yap 
Uktan BOnt"a meydanda yer aJn:uş
Jar ve ata.dm yeşı1. ıtahası üzerinde 
bir kamp he.ya.tının Wtün hususi
yetlerı'ni en kliçük tefeıTflatına 
kadar ca.nla.nd.trmışlardrr. 

Bu göster!~. portatif kamp di
reği <'likilmesiyle başlamış ve bu
nu takiben .ınw.kanın iştirakiyle 
hep bidikt-e lstilclal Marşı söylen
nı~tir. 

Bir talebenin büyük MilU Şefe, 
§efkatli alakalarından dolayı Tiif"k 
izcile-rinin minne-ı duygularını bil
diren söylevinden sonra Maarif Ve. 
kHı Hasan Ali Yücel, 34 sene be. 
den t~!"biyesi öğretmenliğin; yap 
mış olan İzmir lisesi beden terbi,. 
yesi öğretmeni Nuri Tozkoparana 
ve 26 sene beden terbiyesi ~iğret
mnliği etmiş olan Kastamonu li. 
sesi beden terıbiyesi öğretmem 
Necmi Dine.ere maarifin armağanı 
olarak bir kupa vermiştir. Halkın 
sürekli alk?Şlarla karşrladığı bu 
ka.dlışinaslık hareketine Nuri To.z • l. . -

koparan sonsuz ~ranlarmı ifade 
eylemiş ve 34 senelik meslek ha
yatında ı;o-k iyi tanımak fırsat:Jnı 
bulduğu Türlt çocuğuna gUvenile -
ceğin<: emin olduğunu ve onların 
adına söz vermekte haklı bulundu
ğanu aöy~. 
Sö~n bu. kısmından sonra iz 

ciler ~e:vik barektlcrle ~adırta.r kur 
muşlar, tatbikat oyunları oyna -
mışlv kendi çaldrkla:rı sazları i• 
le. dtwulları ile, zurnıılan ile İz.
milin zeybeğini, Sivasın hatyala -
rmı ve Erzurumun barlannı oy -
naml§ia.rdır. 

Gösteriye satı.anın ortasında 
toplana.n iZc:i1erin başları üzerin
de kaldırd:ı:kları beyaz -vıe kırmızı 
futaria.rla. yaptrkları Ti1rit bayra
ğının altmda BUyük Milıt Şefimi
zin vereceği her vazifeyi başara. • 
calda.mı.a başlan U.Stünde taşıdık
lal'l bu bayrak üzeriu.~ and içmiş
lerdir. Bundan som-a. "Dağ başını 
duman almış., ~ını ıııöyliyerek 
Milli Şefin önUnden gcçmi~ler ve 
eahadan çıkmışlardır. 

Mi.ıtt Şef İnönU büt!ln bazrr bu
lunan halltın takdirini toplayan 
bu gtist.eriden sonra 34 sene beden 
terbiyesi öğretmeni olarak hizmet 
etmiş bulunan km.ir At9.tUrk li • 
sesi öğzıetmeni Nuri TCYtkoparam 
ve gösteriden SC>nra bu gt5stmiYi 
hazırlayan Maarif Vekilliği beden 
terbiyesi ve i:reili'k mildtlrll Vildan 
Aşir'Le C'...azi terbiye enstitQsU be
den terbiyeSi öğretmeni Cavdet A
run'u huzurlarına kabul etmişler, 
ve iltifatta bulunmuşlardır. 

Bu törende vazife almış ole.n di
ğer beden tertbiy~i ~ğretmenleıi -
ni de takdirle kmşı:lad'l!klartnı ifa. 
de buyur.mnuşlardır. 
Gösterl'~n ~ reisrctım • 

bur halkm coşkun t-ezahUrle'ri ara 
.~~~~~ml-a~--

MHll hudut tehir edilmiş, bilahare 
İngilizlerle bugiinkü hudut tesbit 
olunmuştur. Şarkta- Kars ve Arda. 
han ilAve edilmek suTetiyle 1914 
hududu. 

Boğazlar: gayri askerl mıntaka 
(Son Montrö, Boğazların tahkimi 
hakkı istihsal edilmiştir.) Kürdts.. 
tan: Bahse koyduntlmannştır. 

lktısadi nüfuz rnıntakaları: bah. 
.se mevzu olmam~. İstanbul: 
bahis mevzuu ohna.mıştll'. 

Tabiiyet: Bahis yok. KapilülAs • 
Yonlar: KAmilen bldınlmıştır. E. 
kalliyetler: Milll misakunı-ıla ka. 
bul etmiş olduğumuz ve yalnız hı. 
rhıtiyanlara mahsus olmak üzere 
cihan harbinden sonra akdolunan 
bütün beynelmilel muahcdelerdeki 
hükümler.. ' 

Askerlik: Bolfaılann gayri askeri 
mıntakalarında dahi 12 bin asker 
bulundurmak hak:kı ve bu mıntnka. 
tarda dahi yabancı kontrolü yok. 

Ceza: Bahis yok. Malt hilkümlcr: 
Tam istiklAl, iktısadt hiikümleı

Kapltülbyonlann her nevi tama. 
miyJe ve ebedi olarak JAğvolunmu, 
tur. 

lnönü'nün muzaffer kmnandanı, 
aynı Zll.111anda büyük bir diplomr.t 
oiduitunu daha o zamanlar 'Mutlan. 
ya mütarekesi ve Lozan muahede. 
'iyle göstermiştft'. 

TORKlYE CÜMHURfYETİr 

Büyük zaferden sonra Vahdettin 
kaçmış, ertesi günü Büyük Millet 
MecJisinee azledilmiş yerine balife 
olarak Abdülmecid getirilmişti. O 
da gidecekti, fılkat zamanında .• 

Lozanda mü1.akereler cereyan e.. 
derken Büyük Mınet Meclisi kendi 
kendisini feshetmiş, yeni secim , . 
vapılmıştı, Bn peııf meclit 13 ağus. 
lGlı 1-9~. ~ ~ mııah&ıksini tas. 

dik ve 13 iJkteşrin 1923 de "de ~ 
ni Türkiye devletinin merkezi An.. 
kara şehri olduğunu illin etli. 

Fakat yeni Tiirk devletinin adı 
el'an "Türkiye Büyük Millet Mec. 
tisi Hükömeti" idi. Bu isim ise 
yeni devletin hüviyetini ifade ede.. 
miyordu. 

Millt irade nefsinde cemebniş o. 
lan böyle bir hüldtmet milU hAJd. 
miyet esasına müstenit halle hük6. 
meti, yani Cümhuriyetti. Bunu 
açıkça neden ' ifade etmemeliydi? 

Ankara yeni Türkiyenin idare 
merkezi ili'tn edildikten bir müddet 
sonra o zamanki Vekiller Heye!i 
hakkında mecliste bir takım tenkid 
ler baş gösterdi. 

Meclisle bir hizip beJirdi. 
Bıınun üzertne Atatürk, Cankays. 

da nezdinde toplanmakta olan Ve. 
kiler Ifryetine istifa zamanının ge-1 
diitini . söylemiş ve mecliste yeni 
Vekiller Heyeti seçiminde "o zaman 
ki kabineye dahil bulunan vekiller. 
den secilen olursa onların bu se. 
çimden sonra da istifa ederek yeni 
kabineye dahil olmamaları esasın.ı 

kabul ettirmiştir. 

VekiJler HeyeU bu suretle istif• 
ettikten sonra herkes grup grup 
resmt ~ husust surette toplanarak 
yeni Vekiller Heyetine kendince 
aza seçmeğe başıamıştır. 

Bu hAdiseler 27 ve 28 ilkt~rlıı 

günleri cereyan etmektedir. 28·ilk.J 
teşrin günil Parti Umumt reisi ~_. 

fatiyle ParU İdare Heyeti ictirmnnJ 
davet edilerek partice tanzim edil· 
miş olan liste hakkında reyi alın. 
mak istenen Atatürk, listeyi gör. 
dükten sonra bu listeye dahil bulu. 
nanların da ayn ayrı fikirlerinin 
sorulmasını tavsiye etmiştir. 

Hariciye VeıkA.letine namzet SÖ-"
terilen Yusuf Kemalin ve lktısnt 
Vekaletine n11mıet gösterilen Cel!. 
lin bu vatt:feleri kaool edilmedik. 
leri ve Parti idare heyetinin dahi 
kat1 biT liste yapamadııt görül. 
müştür. 

Atatürk o gece ban arkadaşlann1 
yemeğe davet etm~ Tiı yemekte 
"ysnn Cümhuriyeli il.An edeceğtı" 
d~l~~ . 

Yemekte bulunanlann hepsi bel 
fikre i~tirllk etmişlerdir. 

O gece diğer mlsatirler erken. 
den gittikten sonra Atatilrk Tsmel 
Inön,ü ne yalnız kalmıştı. TeşkilAtı 
Esasiye Kanununun bazı maddeleri 
"Devletin Cümhuriyet oldu#IJn• 
((Öre" işte haşbaşa iki inkıJAp ada. 
mı nrasınrla böylece yapılan gö~ 
mede tadil edilmiştir. 

Ertesi günü (29 flkteşrin 1923) 
Halk Fırkası grupu toplanmı$tır. 
Bu toplantıda sin alan hatipler ku" 
velli bir bUkOme! kurmak hmm.st10.. 
da beyanatta bulunmuşlar ~ niha. 
yet Atatürk'ü meselenin halline 
tevkil etmişlerdir. 

Atatürk kürsüye çıkar çıkmaz me 
selenin halli için bir saatlik b{f 

mühlet istemiştir. Bu bir saat zar .. 
fında da Atatürk

0 

icebeden zatları 
odasına davet ederek bir gece e<r• 
veı İsmet İnönü ile birlikte :tıazıırhı .. 
dıklan milsveddelıeri g8sterertil' 
kendileriyle fikir teatisinde buJgn. 
muştur. 

Saat on ü.ç ]jııçukta tekrar tıopJ9-
nan Parti grupunda CümhııriyetiO 
ilanı hususandaki teklif kabul olu.ıı
dııktan sonra saat on sekizde mee. 
Us i'çlima edip Kanunu Esa.s! Eo. 
cümeni de Teşkilltı Esa.siyede le.. 

rası teklif eden tadil!tl ~IilşOP 
mazbatasını yaptıktan sonra yeni 
J<anun birçok hatiplerin "Yaşasın 

Cümhuriyell" sadalarl~e ~ 
nan hitabeleriyle kabul edilmiştir· 

Bunu müteakip Ankara meb'nSll 
Gazi Mustafa Kemal Türkiye Cfiı11ı' 
huriyeti reisli~e ittifakla eeçll -
mişli. 

Aradan on 'dokm sene geomf"1f• 
Tiirk milleti, başına geçirdili At9-
türkü bu on dokuz sene içinde ts1 
betti. Fakat .yerine, onun delertI 
arkadaşı İsmet lnönünft g~illllfllkJe 
onu ya,ahna'.kta devam etti. 

Başvekilimizin, dünkü ftUl![utt 
dan şn v~iz cümleyi teknırlam~ 
la bütün söylemek tstediklerimtıf 
'kolayca anlatabile.ce~ınize k.,ı 
buJunuyıoruz - ... -

I 

AATORK YAŞfrOR.!_,_lNö~:!t~ 
BAGLI~IZ. 



_,• IL«TEŞRIN - 1942 

Sezar Romeronun 
maceralı hayatı 

l.emero, sene:arce, gaagter, llomlll rolleri OJD&mara 
mecbur oldalltaa sonra allıayet soa bir Dl•de, 

san' atlltrbf ıaı ıııtnellildl 
S'7.a.r 'Romel't'.>, !Iİnrmacıhk bnyn 

tında ma.ceıalar içııull' yu\·arl.a.ıı
lblJtır. 

Bakı.ter, mtı,kUlitt" kalan kum 
pany,._y,. Ro:nero'yı: tm·~iye etti. 
Kumpanya.. Bak~ter'i memnun Jçln 
!Sezar lt(\fllero'yu tecrübe etmi'ye 
mo\•afa.kat etti. Bak<tt~r·in rom 
biraz: komık1:eycli. Halbuki Romero 

Epey~ sene enet, lorj Raft, 
ka.roı Lombar v.e .!Uar;;o ile bjr. 
1ıtrte, "Rımıba'' isminde bir film 
~~İreceklerdl. Senaryo ı,inden 
lbı, Yokıia ~ meı.elesindeu mi ne- P:lD~!~r relt~rı ynı•a ~•1'!'·. dan,. 
d__ beli. d h iki" 1 d lanna komiklık ' ·erecek ıuyadını 
-.ı, <ı e er me..e e en . 
dolayı, Bart rolünü reddl'tti. s~- 1 ~~ybetmış~ Kampanya, ~ de 
,,__ > ıb'mat ~tmıyerek Ronıero''V11 anıta-

~..... kompanya."'ı. nıukaw•lename . • · .. 
dekj bo.~u'\İ bir ,art ytizlinılen, Je et~ B6!1e~n, Bomerc:! Sı~ 
l?art•ı ·rolünü y:Lpmnğa icbar ede ko Kıd serılerinde Balnter ı pek 
lbedi, ~l'ride bırakacak sarette mavaıffak 

Manzara.lan abnak İçin hütün oldu, 

~n, fakat aptal w 'imank bir 
genÇ ro!U verdiler. A.Jnısn netice 
mü"..ienımel oldu. Bunun tlzerine 
Barbara Stanvick'ln bir filminde, 
kadın av~ı bir İtalyan konta ro-
111 verildi. o. ban<la da muvaffak 
okhl. Buııdan ~ komik, bba, 
.ptal, m~kara rolleri ''erildi. Bo. 
meııro. hepsini beğendirdi. Sinema 
merakltbn, ondan, epeyce laot
lanımşlardı. 

Romı-ro, tam iki 11en,., komik 
ron-r ovn:ulı. ·~te, bu kadar in
ti;'11rdan !'M>nrn. ~enr Romf'ro, ta. 
liinin gtll~r ytlz g&ııtl"rmiye bı1~Ja. 
dığrm, Holivada «eJ.i'."en ılttnine 
ye~tlrdiği role ka\'aıttağuna gör. 
<lll. 

haurtıklar y:ıpılmıtb. Fazla bekle- s:nema kumpanyalnn, hayretle. 
:YelJlezdi. Raft'ın yerine birini al• rim1en, bu ılf'f&, gözlerini fal taşı 
hU\k r:ırureti ,·arılL Bu alınacak l>adar ~tılar. JWerl altıncln, !llene
ldltörttn. iyi damteden, \"llziyetİY· lerce böyle bir san'atkir bolun • 
~ bir Şimaff Afrikah~·ı andıran duğundan haber~ri olmadılma Roı.nero, nihayet, 
1ı~'r adıtm ohnuı lizımdı bR'.ltı1sr, Hll\'ana'' ismindeki 

wweekenfl'in 
filmcte, Ali• 
oriJ.'9al bir Her tal'l\fa adam!ıu ~o:ıderildi. Romern'ya, i'tk evvel, ~fonja Ha. Fay'la birlikte. pek 

Anıera"ka dnn!li~1eri ba.<1tan aşağı ni'nin bir filminde ıtttzel ve zen- rumba oynıyab!ldi. 
tarandı. Holuvuda, her ı;rün, yi.ız- ----------------------------
&e~ fot.ognıf yağdı. Nihıtyet. A fi k 
l'eJ.t"'.Örlerin dikkatini n;,•o dö -!a. 111 e rı a 
rıeyro'nnn en bUyük

0 

k~hihünde, 
t'l'İ ile birlikte, ~fefl rumba oynı-

Yan Re-zar Romero iaminde bir sı-neıııasının "Küba'• hnm lzerinde toplandı. 
. Ro.n .. ro. karlı wı unınf!a eideli 

hır ll!11ka\•f'le imzaladı ve Hnliw fi k fi '-' fi 
tln ~itmek üzere trene atladı~ fa. venı 0111ıgı 
kat Holİ\'Uda gelıliği zıunan, itle-
rin karnı" karışık nlfluğana, Rafı' 
111

• rıntıılsa rolünu vaprmığa ma' a . R d .5 k lt 
.fakat ~ligini öğrendi. Ne tuhaftır e e on 
~~· ltaft'ın zoruwnına ~ibi f'evirdi-

rS-

ile sabah, 6ğle ve akşam 
rfer yemekten sonra günde 3 defa muntazaman di~lerinizi fır~ahl9'DIL 
.... imi ........................... .. 

13.30 Ajans h aberleri. 13,45 Sen 
fovik eserler (PJ.) 14.45 Hipodrom 
dnkl meraııim. 17.00 Milll Piyan ııo 

fcvkaliitle çekillfjnin nnklen neşri. 
18.00 Pr()ılfram ve memleket saat :ı 

yan, 18.03 Hüseyni makammdan 
şarkı ve tfirkü!er. 18.30 Konu~ıa 
18.45 Saz e~r.lerf ve oyun havala· 
n. 19.00 Kont1flll•· 19.15 marşl:ır. • 
19.30 Memleket saat ayarı ve Ajans 
haberleri, 19.45 Pehlh·on ve karşı
lama havaları. (Pt.) Zurna, davul 
'ff çifte nakkare. 20.15 Rııdyo ca· 
:r.etesl. 20.45 Annonlll Halk IOrkii · 
teri. 21.00 KonUflTla. 21,15 Temsn. 
21.45 Miink. 22.30 Memleket saat 
ayarı Ye AJanıı haberleri . 22.45. 22. 
50 Yannkl proflr'am Te kapanış. 

ŞEHiR TiYATROSU 
• l!IAlll • • dit 

OBAM 818Mı 

KIŞ MASALI 
aoııo:nı &ıSMJ 

YALANCJ 

il Dr. ıbratum Oenker ~ 
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' .at 1000 11r&11aı 

'· llOO • 
1 • 2DO • 

• 

• 
IO 

il 

• 
• 
• 
• 
• 

r: ı bu film, ~ok rağbt gcirdü ve 
ınıı•at.11ana eöhretin~ kilit ta51 
o!tta. Ret, sinemtitla lilm ~eOİrme/ı rıjrrıntlalıi ~ ddntlen, 

ı ........ 'Del:~ ....... 
Sezar Bomero, bo1ea ay'1k ah. 

3:,0r, i,siz gtiçstb bir otelde yu ge. 
lıyorda. Geeeleri de yine kendisi 
Jlİ'bi meılleğt> yeni başlamak lb.ere 
l'Ql bek!iyen bri k121R beraber ku
lüplel'f' devam diyordu ve her !1&· 

hah da gazf'telerde hakkında 
'll"hsetJi methU!M'nalu ~örttvorda 
~ünkll kumpanya, ilericle bir roİ 
\'efet'4'li adamm1 retdlnı etmekte 
ID~fMt buluyordu. 

Romcro, hek1~t-l<tl!n ooıandı ve 
h_ir gün kumpanya direktörllne git
tı. Orada epey~ !IÖylenıtl ve he
~f'n Holivuddan çeki1ip gideceği-
n. il !lövledi. 

Direkt.ör hk istifini bMma<lı; 
hatta. oaon atrp totma.'4ou güler 
lihle kaJ'lıladı. Sonra, reji~r 
IBerkley'in kendi-.i'he çok güzel bir 
"ol llanrlamakta oldapna M\y)e. 
dikten ~kR eline bir de banka 
teki 41t!Uf(mlı, 

Romero. hir ftbude dans etme
"İtıia yahnılftşta~ 11evindyle, !line. 
ına "°ininin eırwYelerini ar"!mllamı. 
i_~ tto~lda; fa11&t kendisi~e veri
K'!Cek rohl anlaymca yelkenleri 
""Yft ndi; ~11kl ~vrilettk film
de, o, tabanea ~ bir f"'lis 
t~peUYCcekti. Bir mtlrebbıyeyi tar. 
takhyacııSlı:, Jnleatmdaki ~ata b.. 
(tip 'kaçaeftldı. 

it · mero, ba role kartı, Jmdor
d., tepiedi; fakat b:r teJ' yapama 
ılıı; ~nktl kumpanyanın 9'.ll't'lffli 

hu roltl ~....-. mukavele IU't· 
lıt'l"!dftn !..11' 

I'~ ••· 

Romero las~hk ~nde, l'Oltlnft 
JllMı. ria' ımprıhk. onan ma. 
'·n.ttakıytotini temin ettiKi İçia inam 
Panya, ona, boyana pn~ter rolle
rj "ermekte devam etti. Romel'O da, 
'- •Jede, ~111erika sinf'ma inam. 
~QJ1llannm en mtlkmmf'I Ganga. 
ter rnttmew.li oldu. 

ffalllt*i. Romcro, hu'-o•i baya
hnf1a. bU!lbUtttn bftşka ahlakttıdır. 
ltadmıı.ra. tamamiyle llkayttrr. 
~. ainra ~er ve ieki hiç kullan. 
ın-.. O e\"inde oturmasını, kitllp
ları ile 

0

vakit KeçrimeAİDİ, her ~Ye 
t.~ eder. Onun ~btliphan~i, 
t~o~ivut aan'!\tkirlanndan hi~ hl• 
rıııf!e Yoktur. 

Sttar Romero 9f'Uelel't'f", cansı:• 
te,. Polleri ovnadıktan SC'nra. "an' 
lltlllı yapacak hir vesile ile ka"'8 
'•ınrıu : Siskokid wri1erinfle pek 
"'•vaffak <-laa varner Bak•trr'ln 
":"'saa&ın avr•1JteıtJ'ım hr.her slan 
: '""""' m•...fthhln tıu hl\di~i P"O· 
~sto t!Wler v"' bövl,. f:merin Çe\·· 
tuıa"İni Drarl~ isttdier. 

senelerce aelald çekmif. bir ~ llolor n..ı..6llintle .. 
tel.lilıeli mariletln tıö•lamİf lalıaı nllttqd .,,..ı;,.. noil 

olaralr günün en metlmr lıc mili ol,,.,,tar. 
HoHvut, ba lftM, "H"J, ~emi ı• ı ••t etmiye yemin etmİltİ· ~hk 

kminde ha? komik filiın ~vlnnit. İl& daJUUhr f"J delildi, ı..- de 
Ba filim, bogtın harp !{aileleri i- İllUlll öllme bdar glttlrebill...ti. 
(inde bulundaia balde, Birletlk KomJk da,tlntlp tatındı, bir eU"e 
Devletler AmeribM halkına, nete ba?da: Sinema lmmpanyalanna 
~inde b~rmlll. Herk89l11 se · mlracaat ederek, •natkirlann 
sinde, Fred Skeltonan, daha dof. deruhte ettikleri rollerdek~ telali
ruııa, tmmm re~ terclb ettiği keU sabneelri, onlana yeriae, tem 
~. yabusca 'Tred" diye töbret •il etmeyi yani bir .. Stunt.maa'' 
bulan komiğin ayandrrdığr kahka.. vazifesi görmeyi teklif etti. Bu İl 
balar emlryonnat. çok tehlikeli idi; çtlnldl «vrilen 

Fredi bizim ıtibi A vrapa da bı1i- filmlerde, öyle eanbuhk roRerl 
yor. ••Hey, ge111i!'' tsviçre gazete• nrdı ki, Jr..eluna. bacağını tnrma~ 
)erinin yazdığına ı;öre. bviçreye bel kemit&"'Di pufalamak itten itile 
ı:ehnlş ve kış dPVr~inde giSateri • dep1di. 
l~kmit. lle1 halde, sinema kmn. Red, tam iki -.ene, biltuM; dolar 
panyalamnndan birinill a.:rkgödtl mukabilinde, bafka saoatklrlarm 
IU iJe, ('ıOk gecmeden, ona, btan • relJerind~ tehlikeli sahnelerde, 
balda da ~yredebı1iriz. Mademki alev ~indeki evlerin damlanndan 
denizden yahut havadan Atlantl • atJach. Gemilerden en tlorbnç dal 
il atmıt, l-niçreye girelKlmit, 6te- J?&lar ioine yavarlandı, atlara ıt • 
si kolay •. Naınl olea. biz de göri layıp incti, merdinnlerden yuvar 
rtis. landı YUrtlyen otomobiller aJtJn -

Reci, Skeltoa, "Bop Hop" nevin. dan g~ 
4en, ya1nrz Anıttt'kalrlann yetit • Red beeen1'Uli~1e stndyolann 
tirebı1di~, "•1aklıiı" eanlancb · en gö~e n8tan1~. nan"ı yuai "ııa. 
ran bi'r tip. Red limdty• bdar, natklr bedel"I oldu· u'tlk çok pıt. 
yalnız iki ~lim ~·irmit. ama pek r• kazanıyordu; fakat ondıın İ8 • 
de bllyUk !"r ~hret kazanm11- Ba ttnmiyen tehlikeli teY de, yok gi · 
yllzden, hır sınftDa kumpnayası, bivdi. Bu wancmdan memnun 
ona, on 1ene 1\-in angaje etmit. ohnası ieap ederdi. Ama .. Mum.-" 

Şubeye davet 

Fatih Aıkel'lilc ŞfJbuinde11: 
1 --339 dofumlularla Askerliği 

ne karar verılmit olan kısa biz· 
meUilerle evvelce askerlıılin• ka 
rar verildiği halde muhtelif sebep 
JerJe ~ı ındiye .kadar sevkleri gecik
llrilmJ~ vl.an ehlıyetnamesizler ser 
ke tabidir. 

2 - Teplanma ırGnll 30. 10. H2 
Cuma giioii saat 9 da şube binasıa • 
dadır. 

3 - Vaktin milsaadesizJiiU hase
blle mükelleflerin şahıslarına ayn· 
ca davetıye gönderilemiyeceılin· 

den işbu illin davetiye maluwıuıa 
kaimdir. 

• • • 
/te/ih. A•. $. 
Bur~a Askerlik ŞQb~lnde i"ayıt · 

la iken Akiheti meçhul kalıp aran· 
m:ıkıa olan ve gazele ilAnına göre 
Fatih Aalterlik Şubesine gelerek ı
Jtaınel tezkere!>! getirmek üzere gl· 
dip Şubeye dönmeyen Piyade O,· 
teihneni Marangoz Mehmet Sevi<et 
Toygıır (1R351) in hemen ŞQbeye 
mllracaat etmesi, etmedıği takdirde 
hakkında 1076 sayılı kanunun hü· 
Wrnle rine ııöre kanuni muamele 
:rapılacağı ilAn olunur. 

HA YATI bir gön ~~rdlli bir kuaian ev • 
Red ,,Sk~lton, 11 yaşmda ibn. hama sapmı,b. Rem filim oevirdi. llORRRHHHRRİN~~~ 

'"Mmıı. Jiye eaimbtı karDmı, li saman karnının telitlan eam 
J.8 ya'1Jl<lsylren aldı Kan koca, nı tdoyo.:.ıa 
ikisi ~e artist evll~ıdır. Banlar, Bed: kans~n llzllntllslhle daf3 
evlerur evlenm-.., bır kampanya nıunadı. Biç lmidi olmadığı Pide 
tetkil ettiler ve Amerı'lt~JI dola,.. komik bir film eevinnek için, Bo. 
l'U nomaralM v.htennıye hafla · lıvut sttldyoTatrna bir defa dan 
dılar Raik ba kan kncanrn oyun. Pliiraeaate kan erer Ondan, 
larma bayılıyordu, onlar da para birı.-- teutibe r v ı. istenince 
kazanıvorlardı. Fakat Reı111' akh ~ yapma8I ' 
fibi ~inemada lı'li Ovle ikf'll dit 8e\>ançteu uçtu. ~aptığr teYler. 
§tln~inden ~ "Mam .. "a tıll' kumpanya direktörlerini çok g~l • 
vennivol"du dlrdö, Ba muhterem efendı'ler, 

Ka.:, kor~ kendilerine bir 11ene kendiılinin bö7le marifetleri oklu. 
yett!fflı: lcad~r para bin"kttrdikleri iu laalde niçin. bono, haber ver 
zaman. Red, kansına. Reltvada medijini de ııel'Zt'ni8 ettiler. cDön 
'itmeyi. orada .. nalamu deneme· Jada, kabili)'etJere bep böyle kly • 
Yi telclif etti. met ' 'erilir). Halbaki, o, kablliye. 

.. Mam_" da, mareraya meftun tini göatermek ~n ne kadar Ji · 
bir kafim olıtnta için, koea"ma iki diDllli&ti. tekliflerinJ kablll ettire • 
drdlnnedi. Pltm prrtıyr tophıdrk • •emitti-
lan «ibi Holivudan yolanu tatta Refi. badn, iki ntm ~virdiği 
lar. halde. Amerikanm en meşhur ,.e 

Hofivut. Reci tipinde koma'kl~tt en ~ takdir edilen bl'J' filim ko
itibar etmt!'di~ if::n. kan koca, ftç mİ~ir. Cttrçi. ••stunt.man''lık za 
ı.ene dıuhk. -~rme sıkmt••ı çe. maıundu fazla para kazanmıyor, 
ke~ "tftdyolar etrafında Mtrtllı . ama .. Mam. •• " utık kocasının bir 
le,.rWer. ll'lin. bir sedyede C!e8edi11i ~6reee 

Red ne olursa olsan, fikrinde iladee korkmu1or, evinde rabat 

OLSEN 
Atıapa· Salona 

KAD;N TERZıHA tES 

nefes alıyor. 
Bed, son rftnlerde. knmpanyala 

nmn en•elce ken<lis~nden .. san•l• 
kir bedeli" olarak ne gibi şeyler 
istediklerini gazetecilere anlatm11 
,.e onlann önünde, bir de merdi • 
,·enden yavarJanmak tecrübesi 
yapmı,tır. Ga1eteler, bu !6ahneyl, 
teşhiT etmi,lerdir· 

Ha•dkatf'll (ok konıill aym za • 
manda tehlikeli bir yuvarlamı. 

... ............................. , .... ... 
ASETILOPİRIN NEŞ'ET 

GB.iP • NEZLE • BAŞ ft DIŞ AGBILAal 
Solak alpılıtma karp tesiri katidir. 

• n zart ft ıo ilk tttplerl ber ecr•nede ..,..,_.. 

Tlrklre Clml11ın,eu 

ZiRAA T BANKASI 
&and .. &an.IU: lMM - lte~J•h .... OOI. ............ 

Şube ft ...... adedlı .... 

__. "' ucarı Der o..ı D&DJU muamelelefl, 

hra tıh1lrtaeoıere ı@.000 UT& lltl"amıye .wtyor. 

~. ~lıuı.n'1a •uwoar~u •• L.'.ır..&rou ,......ıTW ~iAt'WO 
n u CI() 'lra.aı mııuncu:Jara eenede • oera ;ekUeceıı ınır'• tıe &e&llCS&K 

l.D& pe ıJU'&mlJ• QallUUc&ktlr 

• ...Set ı .ooo llraldl t.OOt. ıın •OO a41.,ı M Urtıl&JI ~.ooeı lln 

' 600 1,00(; lZ4I tG • ..-. . 
• • • 

• ı60 LIMK UMI ıo • ua 
• • • • 

'° • 100 • t,l)d() .. 

Simitçi ve Börekçiler Cemiyetinden : 
tJelıu>r, !dl•t •e kartona tbt,iyaoı ol&11 eaııatımwp so.ıo »-" our;ı.

geno -"'t. t:t t~ & e ı<adıu cemiyet eft<tı1ant ft 11nn.n •ez tı>•e.ı ı ı .. t"-' 
cem.ı.Y•te aıüıacae.t edlp _ı:.u.ırl_ana.ıı talepnameyı do!dill'mıuan ua.o oı ıınu~. 



• ... 222 
HA 8 A!. R-Ak,am Yôıtuı 

12W s www 6-

Tarihin -- - 9üyük gav9ıgrJ 
-13-

Onbaşı----
1' ül_jans jomay 

Davası 

Ay tutulmasının 
tefsirleri 

Ay tutulmus, sttneı tutuımaaında atfetmekte devam edlyorlar, bereket 
oldutu ,ıbl, lptjdal lnaanları blr ta • veraln all&h atmadan. dualarla ve te 
lum batıl !lklrlen aUrtlklemlılerdlr. neke çalmalarlle ayı, ıuneıı ejderha.. 
Onlar, bu yUzden korku geçtrmlıler nın pençealnden kurtardıkıaraıa ına • 
ve ay ıtutulmalarına dair blr aUr1l nıyorlar. Hele arnawUu'kta .. muhak., 
masallar uydurmuılardır. kak gene, ejderhayı öldllrmek tein 

İııkandln!Lvyada, gUnq ve ayı, dal. havaya tabanca ınkmak ldetl devam 

Ah,. bu kadınlar I 
1'aldetlea : L. L. 

ma, iki bOyUk ayının takip ettiğine etmektedir. 
inanılırdı. Bunlardan birinin tutul • Avnıpada bUe, avam aruında, eıı. LOiza ile Cino her akşam ilk la. cet• diye cMl~dil. Simdi bir Si

ması, ayı!ar:ın avlarını yakaladığına kf zihniyetten nıQhhll e•rlıer vardır ıııştıliları yerde buluşurlardı. Lüi- attır yaya kaldırımda dolapp du. 
vı parcalamaya bafladıtma delll aa HattA dünya yarım münevverleri bl. za bürosundan çıkarken daima o. ruyordu. Beklemekten bıkmıftı. 
yılırdı. Bunun ıçln h:ılk toplnnır, ba. le, ay ve gUnet tutulmaları glbl ba • radon geçerdi. Bir akşam arka · Cfno gözQkmQyordu. Acaba nered• 

Topia1an: Muzaffer Esen 
Ba ac1aıııı kom" er Prela ıkı b'r 

eorgadan geÇirdl. 13 sonkiınuıı 

peeai !IMt sekia ile on iki ara
smda bulunduğu yerleri oğrrn-

-- iWedi· 
a. adamın ~ suallere ce\ ap 

,_.'ken ) alaa IÖJ)ediği ~abuk an 
llllWı. ili;.& ilk defi\ cinayeti er 
telıi gtba sabMle)'la ga.telerden 
~ iddia etmit, 90nra ~ 
ftııılllıeini '° etinılelerle tMlaİb et.. 
aıılllti: 

- tik mdellllıle dftira)'ll tö7. 
h•ı•ıım. H.._,. metretim G. 
lllniden ~ireJuliiimi ıtöylemeje 
wret e«' ı miltlm. Ben çok _.cap lllr i-=m. Olen kadmrn 
ua aır:ı 1a-.1anna baldllon i 
dn lıend~a lllflle edilebileoeiini 
411fUnmöttlm· Da eıulite -.e karı•. 
~da dayd-ı-n••eyeean beni ya-. 
lan söyı...te MVketti. 

Eter b r .....ılı eseri olarak 
~lllmtan bir JIAlıt pAf'PU 111e7da. 
• e•lrmUUI oluJCh, metlftini 
lbJ rnelr kla ilk iladellinde J'81&n 
MIJ liyen ....,_, Debu'm hap~ha
ne ·n, belki ~·yotinhıı yolanu bof 
ll)a(';llğt muhnldaıılrtl. 

8'dlleJI Jine bir tesadüf • 
ain etti-

Da ha illı araıtumatarda kom·. 
ser Pl'9la c1lll kadnun yulbn ıı c~i 
ilıeriDde iki "°6ik kan Jekeı;j 'c 
~ bi nart parrncıı bul 
matta; bu sarf parp!111ın llzr. 
rinde fa kt-limeler okanayorda: 

SlJo ılomay .•• 
8'7 noide yaum on... 

(Sen • Kettten (JIJ!ID) 

)'in e~nden Sen • Dtni deki ka- gtrmaya ve gUrtıltll etme~ baflar, alt bAdiaeler önUnde az mı heyeoaııla dan bir aes duymuştu: idi' Kimdeydi? Beıld de bir kL 
dmlar hapMıanesine gitti. Kndın aysla.rı korkutmaya çall§trdt. Bu gU. nıyortar! - Matmazel. size refakat edebi. dınla.. ba~ka bir kadmt. bera. 

En<elce Almanların mllııtemlekea! 
tı0rgu hakiminin suallerine samimi rWtU 19tırdı. aym veya güneıın mey. lir miyim? berdl ... 

erd iken, geçen lbllytık harpten aonra ba. 
\e dolra gören ce\aplar v L dana çıkmamı& kadar de.am ederdi. Ltiiza arkasından gelen adam:ı Lüiza fizilfflyor, slnlrlenfyordu. 
Fakat bu ce\aplar ~rga hikimlne yUk devletler araaınc!a takılm edUeıı bakarak: Gttmete karn ver(ll. O esnada kar. 

Uzata ıııtmeye nı hacet. tude ve Atrjkadakl Togo kabileleri, 28 e,tOJ 
maalesef 'eni bl'r _,ey öiretmedl: - Sebep? tısına bir bay çıktı: l Balkan memleketlerinde bug11n bl!e, 1931 de vukua gelen av tut:ılma11 

- Ollum fillga1!s son ılder". o- bir kısım IPlldat dllfUnceli klınaeler, ıııramıda, dtımbelekll alaylar teıkll Şık, sevim11, dolgun, ba~ı acık -M Bonsuar, Liltnt 
h1rak geı:m aoote~rrn t.yın a gor. bir delikanlıydı. arko Tobelllydl. IUSPelfnl de ay ve;>a gUneı tutulmumı, ay yahut etntjşıer ve ayı bırakması ki'\ gilneıe 
mU,töm. ~iml'lj iı.inle Parl te bu - Sebep gayet basit, çUnkQ pe- beraber ahnı,tı. . güneşin bir ejderha ıle bolUJm&am& yalv&rıp durmuııardr. 
lundajumdan haberim yok; zıra şlnlze takılmak gerek benim lcln • - Bonsuer, Marto! NUll tleldln 
Sen • KenUne gi'd liberi bana tel. ve gerekse sizin tein hoş bir şey bu taran:ıra? 

bir md<tııp bilt- yazmadı. fB~Şj-[i] ~~~~~~~[@l olmasa gerek. - Her akşam ba ehuda ıeün. 
Ba sırada geceleyin, yonalma· & 8 4 e . A ~ - Demek ki dedikodulardan kor tiye çıtanm. Sen? 

clun talqmskta sorgu l:&k,minden ~ _l tulmak için bana refakftt etmeRi, - Terziden daaftyorum. BtttJ-or. 
~eri kalnuy:ın emniyet mUdUru )1. • _. teklif ediyonunuı.. sun .• 
Goron da Van taraflarında bldi • B J ad j 1 si li v Qlerek ı A ı BTet nlMf Sahi tekerle. 
seyi bi:.:ız olsun nydın:&tıu?ak bir 8JD a 18 V8 I • z ••• ~ ~aamafi~ ~;ıe~ı; iş için yar. rtrtlzı hı~r:ııiyt;'~e zan:.n ybe-
fleyler k8'fetaı''tf. P.lrdin nıuhte Amcrıkoda, Sovyet Rusyıya mal. kara ordusunda taban lepınekten~ dımımı asla esirgemem. cellz1 • 
lif otellerffide y-apılan arattırma. ıeme ıetıren gemilerin ismi "He- "HeyulA gemi" de, hem de 600 do- _ Size ve Allaha müteşekkirim., - Daha nktlmlı Tar. TS. 
lar aırRllnda \'onv kaaabllsmı!aki yulA (lemi" dir; c'UnkQ, Alman tah- Jnr manşla, hlmıet etmeyi tercih Matmazel. - Neyse .. ana tlmdiden ua • 
bir otelde 8'7 nci alay4an bir on- telbalıirlerl, tan arelerl, coluna edi:ror. _ Fakat bu iyi it pek kısa sO. deller dilerim. 
batının bulandufu haberi geldi. geriye dönmeyi nasip elmi)'Or. Bu Almanlar. esir ettikleri bir Ame- recek, çünkil.. Bunlan aöylerken .... titri:ror-

Verilen b:\ber doinJy4a. F.mni. yür:den, bu ,emllere, 600 dolnr ay. rlka1ıya, nereye gltmeltte oldukl:ı- - Allah yolunuza beni gec mi du. Liliza farkına nrdı. Fakııt 
:ret mUdlirü derhal Vanv'a gitti. hk verlldii!I halde, kolay kolay nnı sormuşlar: gönderdi dersiniz? şess'zce LOlıa'oın yanlllrlanna a. 
Otelin kapcaı önünde uyül17an gemici bulunamıyor. - Mukıvele:nlr:de, bize, gidece- B ı k 'ki d •- •- d u-..ı.. keskin <lltııll L.."'- be"..: •·•peiinı' ..... ,. - eli delil .• bilmiyonım. an ı am .. ı.no yafı a ... -.o. 

uu- _., •u .... Siman Amerika, keslinne bir ll&lz limanın f1111lnl s3ylemlyo~ EA ı ı ı 11 ı bftA 5 n d k •· ıa ._tonluktan !ll011J'A oa~nnı - Jaer ya nız s z n e n ze -- nun l1 z n en a('mamtfl.6 
çareye baş vuruyor: Yakaladığını. lar; fakat, biz .,hlmslı Jiman .. de- 1ı bir ,eyse, sizi ıörür görmez yıl- _Ne var, Lillıa7 

uyaduju odanın kapısına vurdu: "Heyultı gemi" de hizmete, yahut 

1 

dlAimlz Murmanska ıttmekte oldıı- H _ Kanan nAmma ... ınrz. dırım çarpmış ılbl Aıık olan bed. - iç, bir pylm )'Ot,. 
"' kara ordusunda vazife '6rmlye ğıımur:u biliyoruL b ht lddl d llk ı h P ki be be idi titr -= h Ka- ,-ddı ve poli!I .mUdUrtl •· a ve c e an ıya mer o. - e , ra r ı p aa 

,.. ..,, mecbur tutunca, bir çok kimseler, Demiştir. ı ,. t ı ı ı d rl ı ıı 'C'.Li fkl d -• •Lı ı,,.ı_. nn boylu, pefılh·aa \iİMltlu, çıplak me (lus ermen z r en e e m. ve çe m. c.aa o .. •- -
d~k halde bulunan bir adamla wll Bu tekilde bundan tam bir sene konuşurnı. 
ka1'91 karşıya gel<li. Otcldet<i on- llllf8Cll8r 98 Jagl.Uz S8Dlı- enel Lfiiza ile Cino o gece şnY.11 Liliza tereddGt etti. 
ba~ı mUdürlln "uatleriae t.eredclUt- lngllterede, i§gal &ltmda bulUııan yaletinln cenubunda ve Taya nehri ve komplimnnlarla tanışmışlardı. - Clno ~lrenirse... 
siz C.\'ap verdi: memleketlerden, hatta. AJmanyadan aablllerlndekl devlet aanay1l hava • Lüir:a, Cino'nun hatırı için. kencP. - Yarım saat burada otarduıtu. 
·- Ben loh'ıay değilim. Fftkat ge!en mUlteciler, so bin ~çt kulla smdadır. Bunlara verlleıı aermaJeJılb siyle aynı bDroda çalışan ve 1.üi. muzu mu ölrenecelı:1 O, benim ai-

kcncliwlnl çok iyi tanının, hattA nan fabrika kurm111ıardır. Bu fabrl . mecmuu .. 12.~ mjlyon franktır. Ser • za fle evlenmek gibi ciddi fiklrlrr hl eski n candan sevdllf bir ar. 
~eten \"l'k'a gtınli onanta IK?rl'Mr kalan meydana getirenlerin çoğu, mayelerjni kendileri temtn edenler ı. be~Ji)'tn 'larko Tone!lf isminde kadnııına lmıkanmoı.Bununla ber'
Pari9e geldik, fakat ondan sonra memleketlerinden aerma.yeııi.z ceı • ae fabrikal&rmı LoDClr&d& York kont. diğer bir ıencln kalblmdrki aJe. her ben biazat kendisine s6yJerlm 
izini kaybettim. mlşler, fakat zeklları ve icat kabili. luğu arazlalnde, L&Dk&~erde, bkoç vl ,önmeğe mahkQm etmişti. Ve 1stf'r misin? 

Onbftfl bu sözleri .. ;.vledikten 7etleri aayealnde, veya bulundukları ya ile Midlandda kurmuılardır. yakrısını kurtarmnk m:ıks:ıdiyle lllr ımılnoya gelmiflerdl. l.ülr:ıı: 
80Dl'A sözlttinin flo" wuna ve yerlerden ıeUrdlklerl u•uller ve.. • Bu fabrikalar, patlayıcı maddeler Markoyn. başka bir erkekle nlş:ın. - Dı,arıda otnnhm, daha iyi 
hbiyetini isbat etm ı~ln dft:e na.t aırlarile, lncillzlerln li:ne yara. içln gliaerln, ekktrill cllauları, ber lındı!tını •ıdirmlştl. 83)1ece Cino "t-çecet ollJftL. 
Jnrmıu teıttti kapahtnan cebinden yacak mUhlm S§ler gömıete ba§la • nevi kontrpllJrlar, halltal&rı, metin Marko afallamıştı: Bfrn sonra ilhe etti: 
İ%İft flljlı)mı çıkardı. m~. menaucat, dUrbln ve preakop camı - .Kiminle nitanlandın"r - Sen Marko. sulttfslrterden, 

Polis mUderU bil' d~" daha 18D Ba ~ Gote lılrl. 0.1 e • itleri lçln makineler yapmaktadll'lar. - Küçüklftl8mlh:denberl tanı~n- dedikodulardan Jı:oıitmtıyot' mu-
ı., bir iz ta.kip ct:m:ı,tı, takat nk'. rız, fokal... sun' 

1
• Bu nrfl~~~ ~tlmpal- Wl1 Detieesi Ctl• gecllandl. Bir maırai paıaluı •• ,., ..... ' - Fakat ne' .. Beni dinle, o a. - Kimden! Benim yeılnt ar. 
ık 1111' pa ~···--· - ı •• dam 11ana (f6re ddll. ~e ('are iti knda!7ım bu. 

uzeriad4Ea poeta mllhrlnde Ha\T 15 80Dk&nan Klinll, 6ile üzeri, A.vuııtraly,,-da, Kelburn ,ehri civarın 1 catmı temlz!etmek fçln blr ocak te. ılşık olduJun için bana inanııııy:ı. Ve eğilip köpellnl okşadı,. Onle. 
kelimetıftti \e 88 rakwmnı olnuaak ıaat bnt bire on vatlren Sen • dakl Vest. Kaydelberg kuaba.lmda ml.zleylclye, sllt~Un nrdlli puaula. caksın. rlnden ('iftler .ceçlyordu. 
l!'lum .... n olabilml•ti· :Kenten Cttmhuriyet mlddcİt!lnQ. -tm•·u" bir kadmle 1T -.ımA•w nın arkamua e'llDlll ad...uaı' _....,. 

•• " • ,,- ~ ,,_, ---1 ,,_.,, O zaman hu sözler TJillzanın Ci. Orke!ltra "a·ı. 61ftn~e" -' -h-
• :..ı:..1 ...... _ misi Pan ... teld m951----- lılr ım to u •tdOrOl tı zabıta katın vermit. ~ ;,• ,... Ba 7.arfm cınayet ... ,.e ..... - .... ~"'S'....,. run u m §, noya olan ftlmndını sarsmamı~. fa. Yordu. Morko ve TJOl111 sesstı, mn 

1 bn ibtl 1• ._ ti'.._..... telgnf ~kerek, lomay'm Sen • bulamamıı. Yalnız cinayet yerlnde, Zabıta, bu pwıula71, clD&yeti lfllycn 
'ar o ıuı ma ı ••VY• &,fUI, kat ~imdi onun oşkınd:.tn şüphelen. ıllerlne dalmı,ıardı. Bir aralık Ln 
•ı· • t k" 1.a.:....1. Lt la :Keatene <löndUjllnü htaber verdi. bir sUtçtıye ait bir masraf puauıaaı adamın dU,llrdlltQne hllkmedenll 
ı.ıl':\ o ~ ı -•·-r, Dle• ap r, l' . mlye ba~lnmışh, İkinci defa, ran- h:a Tlcdan aıab1 duymala başla. 

fı tnx.. t af d 1 re a bir te\1cif ruUzekkereeinln, 1~ -rtıım"-. Bu puaı'anm arkaımıda da Jorj Green lamlnde bir ocak temf&l•. 
ıınr ıır yıı "''" e r m • yere lnıt .. _ft __ -s-a .. - .. mık ev "' devıı~undn )"alancı çıkıyordu. ''Ya. dı, Markoya döntre'k: •a,. Jmı, bulnnnwordo ....... :1 •n ·-·e .. uu J•r wr adn!ı varmım, ylclyl yakalamıı ve aorıu Te ınıale Ç•. 

~ •J • "l ..... rın gene muhakkak mühim bir tn. - Seni ha•ka bir kadın aevmı. füre sali1ıfy~tli bir heyetin gön. Zabıta; bu adreılc atıtçUyU bul _ klnce, cinayeti, hakikate~ bu ada • 
Bu z:ırf öteki ZJrnarla beraber d-..:ım...,1•111• ı"st-"'ı·. kım ışlerinden dolayı özllr dileyt. yor. deltll mi 1 

t _, 1m l --A z• ..... "" eu mu,. SUtçüden de, adrealn klme alt mın ltledltlııl aıuamıı ve mahkf'meye "t :en t~ı<an ılJ o RmlW.UI· .ıra Marko: 
1 ti·ı b f · • ,..._Lı .... , Ba t.l'Jftf Uzel\lae emniyet mli oldul\lJıu anla.mı§. Adres eahlbl. o • verer6k mahk6m ettJrmtıür • 
• a u zar ı DJÇan u .. , ... •-• ar- D - Kim~ seTml-r.. 

d ~'- llz • dllrtt Mösyö Goron ceblnclc ~evkif •mir--'laruaa mem9r ~-an !lyır:ı .. -...., masnaua erıne, a r-· Dl~. erek f.Dlzanın •llnl tuttu. O 
....,.....,., bi ..._ ı.- mlhkkeresfyle beraber Sen • Keın- P8'- ...... bir 080 t l -L ı:ozc çar,......... r 7el'e --:1•caau, a a ın--11r elektrlklenmlş 11ibl birdenbire .. ek-. 

r~ t f k ilin ba L-- tene gitti. ~ 
' 11>er ara tan &ü masa._ Ml81rda, cellA.dın biri~ aanawı.ı icra dam ma.hkihnunun aJ&lr:tfl.n aıtın4akl ti; çiinkil buf(linlcQ rubl Tlılyetly. 
ı.ına oturd•ia mlllı~b, 7.İ'ra SEFAHET AIJ~ iDE YAŞI• eltifi müddetçe, idama mahkQm o • iskemleyi kenc!l8f çekmeye ~bur Devlet Der.tlryollsn, istasyon le J>e'kl tehlikeli o111bllecek bir 1.

1 
masa üze~ iki kan damla ;y. lanlar aehpaya a.ıııldıktan ııonra, ken_ olmuı. Ce!llt, 1akemle'1 çe!ter çek • r.ınıfında istıhdam edilmelc Uztre lAnınşkın bu noklada kuUmeslni 
le haraya imzamıı ,koymq gibi> ıli. YAN BiR .\DA)I dlal g8::lerinl kapar, mahktımlarm a mez, kendlııl de kaskatı yere )'UT&r eV\oelce alınmış oainlara illveten lstivordu. 

Polfflin bu ihtimaUeri <lil!!Un'11l, yakları altındaki iskemleyi yamak • lanmıı ve ölmll§; çtınkU, aıuıae kartı yenidt-n 'J!\eırtıur alınması tnkarrilr Marlco: 
...nere <le\.. \ermeden evvel Fti)aoncı • Benjamen . Fr"n!IO\a larına gektırirmlo. pek 1-aaaa bir adammıt n ma.bkt\m etmi~tlr. Bıı defa bir mUsabaka 56 1 
- ... ,_;;.. ilk:. onb••ı .. omay'ı a- • Jozef Gono,v 19 ma- JSGIJ de ımti!1.."'nı a Ja k • tih a t - Y ewne nanıı, ",,.,, no•~ 
.... 
.,_......k ohn,,,."'Ş.:. ..,.. " ·- ,,. Bir gtln, yamaklan yokmuı. 'bir ı. takemlcalnl ilk defa çeklJOrmuş. ıa.-. çı rR ım an or a Clno'.rn hnll se•lyor musun? 

'"' .. _ \'a\''d:ı doğmn tur. mektep mezuııhrı da kabul edile· . ..., 
Sorgu ~i 1ııa Ve.İka)'I ıörttr Bu tehirde hurda,·atı;ı olan bil- uk, yalnız bu imtihanda kaıan'ln - Marko! Kıskançlık seni bak-

göımes dert.al poliıl Prens'in Sen· lın11 1880 de ifli.. etml,ti. Hileli Sor adlan 1~ bir müddet için memur nanıze· sız \'I' kötU yapı)'Or. 
Kent.ne ~ine brar verdi, iflb surandAn kamiyle beraber Sı>~yet Rusya dahlll~e komiseri, aksi). \'iktorya Aibl soyadlarından di olac:ıttrr - Biraz enel onun için alla., 
Preas bo teldrde Jomay haklnD- alcyhlerindt> ta',ibat yaınJarak bırk ç sen" ev1el, bir sorndı liste. blrı ta-uiyc edilmişti. İkinci t~rinin on tiirdlindc t~ tHdın mı' Ben kendisini iyi tan1• 

"" Uıl'rcndikleıini telgnfta llOl'IJD Morb."'han ağır C8:a mahkenı~i hu- si nrşrclmişli, Bu Jisll"de, olU:ınlar Bııtün llslcılc, hiç bir Alman 19- tnnbulda Haydarpaşa ve Sirkeci rım. Etek flÖrdQ mD şa,ınr, •khnt 
•altiıni K'ltftriyt'nin ev acl...sine .ımrana tıkan mı,tı. lfahkMıeele için: Harikado, llodlo. n\lor. De~ mı hulunınayı~ı Amerika, İnfliljz I• ile dlğt'r d'>kUZ Ialetmc mUdlir!Uğiı kayheder. 
lh'ldlreeelr, lael'tt-..gi 1lir aaretle 'a)nız kııdm b:ı4} 'i:!flc hl\P!le nınb mulen'i, K,.an, l.ınkoln, B~kun H:• inılcrınin çok fazla oluşu, bıfgiln· mfrkf'dnde yanılacak olan bu im· - Susl Böyle konuşursan side. 
tRbkikatı ~ Ye lltıtlu<ln '.fım olmu,tu. Da' sı ix'rat't etti. s ılrc .. J\ıılar icin de, Barikndo, ku i ı rak önundc, hoş bir teaa- tlhanda muvaffak olanlara 65 Ura rlnı 1 

ıüplrıe .,....c'llnaamak ~in lomay (Devamı ua•J Prolıterya, Purlcn, Ninel (Leninin düf değil midir? nylı:k ücret verilecektir. • • • 
dan Pl;rer dlJ'e lıL"ı•.e-"i!er.ek ~ 1.Qiza o pce uyu)'amadı. '1cl er-telp&fa Oİ)'om imza"• atılfttakh. p_ıım ___ .. ___________ ... ____________ .. _________________________ .. krJI zihninden sllemlyurdu. O!r 

......_ trnıleri ile Sen • J<en. taraftan keındl yt)zDnden lıtırtp ('e 
Hacer o sb baw.,-e ful& 1ılr 1fJY dea fttlrmek lııln elblrlıttle laurrla.. 

ten a....-na. tok h17.b ~i<lerltr. ııö3Jemeıtı. Zaten Betlt llleyhlllde dddarı bu ..ıaa faclaaını!aıl aonr• ken Marlco'ya, diler taraftan Cla 
t~ .. tl eRI .-... treıti~Je hareket e kendisine lztırap "YeND Clno'yu. 

" e_.. J aö7lenm391 preJdl .ederin bep91nl Wkı de mabvolmaftam. Ralbald tim 
den polh aynı gtinde y:ıni 14 sun ııGylem1eıtı • dl lıuanuunıcla .._ bGtnn ftl'lıtlle Birincisi, tldnclıinln ftıttam ft •· 

kananda SAat clnkuza otuz bet g~ lld lb Mllra, Jllot!t, ullleı• cıaı , llathblmı chteren bir kile aadaka. zametne mallk deitllse de ille oL 
t'e Parltıe ~ telrrr:ıfı ('ekti: kanıldak _.rkea tanlan ulatl)'Or. tPe lrODllfll.fOram. BaJdatWara ptın mana &ahit ve sadıkh. Bmnl,.e e. 

"Plyer 9t ltia l'"8le cmaarte!Iİ du: ee: Sis ftllnlmetfm pekU& blllrler ki. dilehilecek bir adamdı. Fmt LO., 
gltntı h1tW' gttmi", sizi yann ~3- - lnllllllar eok rlyaklr olmutlar, ROM AN Bafılat llalkr decllkocluya tok ~P. lıo, Clno'yu seTIYordU, _.,akl 6-. 
rec~. Eıanriyet lıntlrhıe haber Yellnlmettm: Batclatta (19venll~k ler. Btlytllc bir ealrln bile &aidatta bOril için turu bfr me!'hamet be!ı-
nırildi. OIVOH'' 'klm.e kalmamıt. Jlet.ke. lılrf»trlahı YAZANı ISKENDE.R F. SER'1EW .,,dutanan beflnd 11tmcla anlMllll1al liYordu. Cino ertesi trftn kendisi. 

lruyuaunu kuımıkla, lllrblrfaln ~ • 'haJııaıaa gekfltfrdltl metllardar. On. ne hHap Terecelrtf; her ...,t luh 
ıomay"m hlll raricıte bulnnma zllnU oymak ve boyamakla me,cul. dada uzak tkHmlerdea yeni neemer Nerede blı.lıa o eül fed&klr ve ceem- lar ekmeksiz dtırurlar, aueaaıuta ta. edecekti. Ba maksatla ertnl ıttn 

"' iMimali \Ardı. Bu ihtimal ~öz Dedikodular, arkn:bn çekltt.lrm,aer, ~c 3enl mllleotler hlcrf!t eımlıt d~lil • mııbalızlanmnP diyorlar ld, ODiarı llammtll eclrrler, Faaaat. dedikodu erkenden Clno'ya telefon ettt: 
ıMtiindt' tatulnrak Pari.4'te arn,tır· ·eten vurmalar, alenrn ıı3tftp •J'ID•. dlr. ŞrJJlrde yilz yd önce kimler yaoı. darıltan ve muhıtlm!adea birer lüer yapmadan, ko...,alarrnı Mrblrtne oe. - Don ak,am pne 171 J;'ecer-
malara ba,fa<lı. nu araıJtırmıılnr tar aımııJ ytırümll~. i\hlM< dt'nl" mcf ~orıı.:ı, bugilıı de a~o;ıı tnaanlıırın oıtuı. kaçmalarına aebeb olaa aenmltalfl! k!Jtlrmeden, ıunun bunun kayaınınu din. 
amn du"."llndan daluı. ~abuk netice bum 33ınız du\•:ırda a ıh lrvhalarda 

1 
lan ve torunları )&lt)or 7.amıın za • Ba,vezlr bu lijzler b"mada bir kazmadan rahat edemezle'I', nllafme. - Se\"l(lllm. affet heni. ftaade

\l'rdi. Pot;OJ Prens y:.zdığı ii<i·uci 'kalm11o. Kardeş 3cngeıılnln, baba re . man bir mll!etln aldAkı dej'lşeblllr bayi} aarııldı. O, betvnlr oldap ctm tim! Eter ba dedikodulara kalak"'"- vuya ıtellrken Yolda, senelerdir g&r 
bir tt-1--nfln izinli a"Jkerin al'e«Ji. Hnlnln, am<'& yeğf'nlnln namusuna Birbirini c kemlyenler, birbirinin gö. denberl b1lfenln ba defttle ftsciln, mem llzrm~dl. ıtmtlye llac1ar mediiUm e<tl<I bir sınıf ırkadaf11D1a 
n"n Pari ('D Berro ~ağında rt9 göz dlkmlt .. Neler görllp lşlfü1ro - SOnll OTJD8k, ıeref ftl namaııunu 1e • bu kadar ölollftı ko11111t11tuna ,ahit llatdadm yDz kere yertn ıllblne ıee. kttrşıtaşhm. AnhJOl'Sllft tabn, n• 
nunur.l(la oturduğuna bildinli. ruz, nelere ıahlt oluyoruz .• ne gllnle. kelemek, malmı, topratıaı, panuıını oJmamlltf. meelae tablt olurcluk. 'hdıır cok konuşa~k teYJerlmlı 
lln 'I t halde onbaşı Jonı'.4)'m a Jere kaldık, Allahnn! çalmıık latlyonler buJunablllr. B:ınun - Efendlmls M!madan hunlt bir Z1ra, ook iyi utırlannus ili, bf<nl vnrdt. Altşıım ft!ltO de ~raber U. 
ile ferdlerinden yalnız fthneıti - Bn blınlan senin atandan ilk inine ceomek mllırıklbl dfıttJdlr. Fa. ın81b clbl lrOnllfU)'Onuaast lledl. 8h lhtlntlaclerı ılDtllrmelr ı11t1,ren ba •I • 'atrOJ"I gittik. "'Gali" G711oyordu. 
h U:\) clr, bu kadmuı da ikıın1-t• defa duyuyorum, ııe,ıt ı ı.en, usun kat bir uıııeaın sadık tanıdıtı IDfln. lerlnlzde ve ııeetnlsde l1Ald Mr muet. blrlNW&r aman zaman 9e11KfD!ere G1retelf'rde nkıımu,sun •• 
"hı bu !IJralarda Sen La:r.ar Kıı- bir uykudan uyar.mı, clblsln. Bu a • 911PJarı kendisine eeld IMflrhldannı se ~!yorum, Rertaalde efftldlmlzl ilet olarak, balk annacla "'Bafdat - Evet, "Gali,. 7f ıratetede ı8r. 

alınlar hapi haneılndcy<li; hjr ma yanıklrfln ~bebl nedlrT Baalan ıım. cösterm~lenıe, S,te en bGytUt tehlike ve kulunum uyanclıran ba 11t!Mllıe )'alnncla bataeak!,, J1bl hf':Jec!&ll a • dllm amma, hntın !t>ln beni ıotca1' 
n yaptı~ hmnzhk, onbaın. diye kadar nec1en ılııyap a1Jnnlyor • o zaman baıt l'Ö•fertr. Ztra biz, yer • nf' olursa olsun, bizim 1§111 Jtıınla• yanılma ul»erler ya19 her._. lıa. ortnmcfll J,ettJetlJIUnl o sınıf ark .. 

• n o.nnC"\i:ı~ be lıapi~enin b daılf Bence dnyna detf,mlıt ...,...... }'ldKöl Mttthı mtllılftw1ar• ita. .. b• btt;r8ll mani w _.a.111 lılr zor~ rautml bllrmafrt•• l'f'rl d:ı~""' fmıfnl RÖremedim. 
pbıınnr~ıtıtt. m.,..1ft'lade- ~-r, Jmtlllr c1at ft Hfeslylr .. Bl:r. içinden ftlrutrnata ta. Htlfat ve mtbıabf!ret olalDU. 8b ~en dnrmamışfanlr'I' ... aalan lllkAye..t, - A11ah, Allah! Şüphe mi edl• 

M 'ı1Y1 Kuuı~ Sen • Jennen tltlllbler )'91f1M18. DefttMI, ,._,.._ • luımmuı edemeyt•. Nt."rcle bizim• ea. flmt Ta11n koruyor. zıer Wyle ol • onların e1btı111'tle oynadıkları I09 o. \'nr<ınn' Yalan mı söylediitfml un-v 
hı h n ~te candan meJpl ol. dır • ....._..- n ı" mtııır. Bat. ki ııacbk ve ferapıtl adamlarmnz! ma•yılı, ııllıl.._.ruı beni ckbh yanchır. (Dtrnmı '""' ncJh·oMnn1 Fakat bn arbda.sını1 

du. 15 90nkArma sztlnil sabahlıe -----------------11!11!1111-------------------------------• CKArlılıi uJfa7a ıeciniıl 



29 JLKTEŞRIN- I3.J2 

Vatman, Biletçi 
Allnacak 

l•fan1iu1 ~lektrik, tramvay 11e tünel itletmeler1 
llrnum müdürlüğünden: 

1 
letanbul tramvaylan için vatman ve blletçt almacaktır. 8ıhhJ durumu 

\•t 18 7&1mı bitirmlı olmak ve okuma yazma ile blru da bdap bıllmek 
'lrttır. 

tık gt~te Tllt.manlar& 16~. blletçtle?'e 1'~ kuruı (Qndelik ve Ulnten 
'll8de 71tml tıeı ptJıalllut zammı ne her çall§ma gtıntındı aynca yirmi im. 
ııtı l.ııtizam ı>rlmi verilir. Bundan b&§ka bir kap yemek • yarım eanek 
1
' eccan~ tevı.l edıllr. Haftada bir IAtırahat eden ve çallflDly&n lfÇ1 o sl1n 

1'oin ta.m gllndellk alır. lıçllır ekmek tevz1 bakmımdan hOlcQmetlmmce alır 
lt"l telakki e~r. ElblH kaaket ve palto paruuı olarak nrtllr. Hastaların 
~lı!davtıt tle UAçları meccantdtr. Bundan baıka mevzuu bareme Sore mene • 
en aenfye gllnC:ellk1ere zam yapılır. Keeai haricinde çalıp.nlara yQ&de o. 
t~ aaınıa fa.&Ja Uc~t 9erllir. lateklllerln Galata Tramva7 hareket d&lre • 
• .... nı~racaat:an. (719) 

1 
en de tanırsın : Bir zamanlar aynı - Hayır! Hayır!. . 

. ;.üroda çalışırdınız. İsmi... .Marko - Hayır mı' Rica ederim. bı.. 
oııeııı. Kendisine sor inanmazsan, rak şu şakayı. Dün akşam beraber 

•l~n akşam beraber miydik, ı.le~il "Gali" yl dinlemlye gitmedik mi7 
101Ydik ? Ve gece yarısına .kadar orada de-

- Ne dedin? Tonelll ile beraber ğil miydik? 
nıi' Ne tesadüfi Beraber gidip so... - Hat Eveti,. 
racağız.. Lülıa öfke ile yerlniJen kalklı: 
., \'e )•nnş sesle kendi kendine: - Demek ki sen de yalancısın! 

\lı;:ak herifi Ynlnncı I" Yalancı ..• Korkundan ve arkadqı. 
- PckAJA, beraber sorarız. nı sevdiitln iı::ln yalan aöylüyorsun. 

b Ve fı;:inden lllve etti: "Galiba isi Garson 1 'Rica ederim şu beye .Cf.. 
erbad etlik."' rıoyu söslerdl. dtın akpm bu bey. 

• * • le burada olduifumuıu söyle de 
~Bunun üzerine Cin o vakii kay. inansın 1 

lnıeden Marko'ya telefon etli; Garson, şaşkın bir tnırla: 

1 
- Marko, çok milhlm bir mesc- - Evet hatırlıyorum. Beyin k6. 

~ hakkında konuşmak üzere mu. peitf de •ardı. 
• tkkak bu akşam görüşelim. Ga.. - Gördtın nıO beyefendll tıte 
~ noda.. saat tam dokuzda buluşa. hakikat meydana çıktı. Şimdi de 
ırn. kanaat getirmek faterıen bık •• 

Cfno'nun sesi titriyordu. Marko. Diyerek döndü Te herkesin &-
~· dQn nlşanhslyle 8'iltiAI l{azino nilnde Marko'yu tucakhyaraık 6p. 

1 
1 tandevu veriyordu 1 BütQn hun: tn. Cino buna ta~ıdı, kısntadı. 
k~ Mırko'yu endişeye soktu. Dün. Fakat Lülsa da19namıyarat Clno'. 
d" rındevuyu arkadaşı haber aldı ya haykırdı: 
ıye korkmağa başladı. Bozuşacak. - Alçak! Korkald Haini Niçin 

la~ı muhakkak.. ,bana bir tokat 'ftlnDUJ'Ol'l1lD' Nl. 
•ndnu vaktinden varım sa:ıt çin beni &ldftnnlJonun' Demek 

~vv ı · e Razlnodn bulunuyordu Blro7. bent bu kadar az .nl10rsun 
~n • 
n rı l.fHzn fle Cino geJdl: Marko. Ve hıctımlarla llartso'nan oma.-

un nıasas1na oturdular, Cfno dolt- sunda allamıya bqladı. Bu arada, 
ru<Jan tfflltruya mevzuwı trectl: ganon ellerini ha.,..71 kalcbrıırak: 

1 
- '' o, söyle de Lliiza dln~c. - Ah, bu bdınlarl 

s n. Yalan mı, dOn akşam.. Diye söylendi. Sonra Marko',.. 
d MırJco, ılcşamkl randevuyu kas- döndlJ: 
ettıi}ln1 unnederf'!k cesaretle ce. - Beyim, hesabı sb; ödlyeceksl . 

H A B E P - t.~fam Postau 

Haber 'in bulmacası eehlr. 2 - Belli, bit' Alet, bir eeeli 
harf. 3 - Hind beyi, s.ız, ummnk 
tan c-mir. 4 - Valide, ütüleme 
iJetl. ~ - 1slcamıbilde birli, §ah?JI, 
kimee. 6 - Dudak, içilir, idrar. 
da tıuıunur. 7 - Fena değil, Acem 
ce bin, 8 - Yemokl'o.n emir, bir 
meyve, uza:kb!k b'ı.ldirir. Y - Za. 
mtr, tir yıldız, bir harf. 10 - Ni.. 
haye~ 

• t-+-+--+--
2 .,__.,__t-,.._ 

't-t-t-• 
'l 
•.._ ...... t Dllnldl bt'1mecemizin llaDi: "' , 
8 
9 

SoldAn sağa: 

Soldan ..P ve yakandan a,ağl: 
ı - Bir renk, A vntpads bir 

ı - Kütll.phanc, 2 - lzalc, ba. 
kil 3 - Lfüoıumsuz, 4 - Olimpos, 
At; 5 - Mey, ElUstU, 6 - Ena.z, 
Ulucv, 7 - NU, vall. 8 - Ric, E. 
lim, 9 - El, AVU4;, Ye, ıo -
Hazine. 

i ....... ~-=~~-

YAVUZ SEZEN 
lngiliz lıapon kumGflannın geldiğini •ayın mü,terile• ~ 

• bilJ" • .} 
rıne uırır. ,. 
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~·----Türk Bann Birliği 1Je Ortakları ~ 

~·~!!K!w ~}~~ar 1 
btantıaJ 9lellU f;kı&ret ............ l81SI lılalJ ... ...,....._ mu 

11anec1 " 1.a&aabUaa blMa 1"1111 pu&elerlDlD ldwdar oldu19 IJlr 
•tlamtn amlla•ıln'* e - madt•44 prlleUmbla menaa lftlPI• 

Re.mi daire yeva o hlkimdelri dairelerin Ye mü 

eıae,.lerin ticarl mahiY'ette olmayan ilanlanmn pze•,, 

ve mecmualarda YU&1r ilan Y&pılan verlerde ~,;ki· 

kabul ·re netir vuıtalarma ...kedip neerine tavaı 

ıuttuf'. 
aa ltfllerla --' DAIRBL"l!lldN, ._.. pzetelerde ve meemo. a..,.. -~! latıedlldwt UblMuu IMIDdaa .. ,. ... 

l.tanbal Ankara caclclm No: 80 ele balıman 

Tiril Ba11n BlrUll va orta illa rı 

. kesmt illnlar Şirketi 
ae SoDde.rmelertal n llb1a.rm sQal glnbe IMlfrblJ &&:nla et.tttlmtzı 

1 (Gwt•mtstıı .ırtacıt •ytaamdlı 

tıaehk 11'nQM1•ın carlb ~ftlllnS ek 

llyere11 glactereou olnıyuculanınızm 
Uoa.rt maJal7et1 bala olmıyaa ~ L 
IAJılan p&raaız Dflll'OIDnlll'.j 

Evlenme teklifleri: 
* Ya, 26, boy 1.70, kOo 87, kum 

ral, bir mUsse.sede 100 lira ka~ 
aylık kazancı olan ve hayatta kim 
aeaı olmıyan bir genç, J<rSO Y&§lann 
da evine, •§ine aadıJı. namuaıu ctddİ 
dul Teya kız btr bayanla evlenmek 1a.. 
temektedir. Ev eoyaaı veyahut bir • 
vl bulunmak oarttır. (Sevimli) rem : 
zlne müracaat. 

* 3' yafmda, biç klmut olmıya.n, 
kocaaı vetat etmi§, kara k&Jlı, kara 
gö&lU, kumral aaçlı, orta boylu, eT 
l.flerlnden ve diki§ten anlayan, aaker 
kızı btr bayan namuaıu bir bayla evleıı 
mek Uıtemektedir. <.A..Ş. 31) :reı:ıWne 

mllracaat. 
• Sl yqmda, orta boylu mtıtena • 

alp vUcut)u, 80 lira maaolı, bir devlet 
memuru bir bay, eflne Te yuva.euıa 
ballı btr bayanla evlenmek fııtemek 
te<llr. Dul da olablllr. (Çabuk ol.tun) 
remzine müracaat. 

* Boy 1.68, kjlo 65, sal'l§lll. ve dev 
let memuru bir bay, teml.z ahlAklı, ve 
fakir bir aile kızı ile evlenmek iste. 
mekledlr. Aylık maap nt 90 llradır, 
(Ş,3) remzine müracaat , 

I f ve İfp anyanlar: 
• lpeklJ, yüıılU" pamuklu kuma, 

dokuma makinelerinden anlayan, aa 
çok deeen bilen ve askerlikle ~Akuı 
olıniy&ıı bir genç, herhangi bir fabrJ. 
kada maklniltllk 1fi aramaktadır. 

A.B.A. renıalne mektupla mllracaa t. 
• 18 yqmda ortaokul mezunu bir 

genç, mUeııaeae, ticarethane.,. mata· 
zalarda herhangi :ııtr itte çalq.mak 1•. 
temektedjr. >(F.l. 'Yllm.u) rfmzlne 
ml1racaat. 

• OrtatahlllU, 17 yqmda blr •enç, 
yam iflerinde ehven ,eratt.le ça ı u 
!at.emektedir. (.Akıııaray 'hıebey ma• 
h&!leal Namık Kemal ca •::ı .. .,ı No, 83 
85 kat l de Ahmet lCOB oğ1w.. m~ 
racaaL 
* {g ya§tllda, babasmm matt nsl • 

yeti talıalline mUsalt omnyan bir 
genç. hcrgUn saat ıs.so dan n ama 
kadar, yazı ve hesap !flerinde çallf • 
mak ıatcmcktcd.ir. (A..K. 1') remzine 

1 

m11racaat. 
.................................. , .............. Iİİ • :tktımı.tfakültesfntıen. mubftee. 

beden, muhnbereden, kMiPlik f!Jlcrln-

nan eyterh.. 

-7-

del1 aııJar tıU &'UÇ, aa...., Ue1191t 
tı.aae, ......_ v.a.. ,.. o • -
90Ill'&ları plıpı&k ban k&n&atllıllt 

bir Ocretıe .il aramakt&dlr, .{B.D. o. 
valı) remsine mGJacaat. 

• Banka muhuıebeQIHtı 711P&n blR 
bay, her akfa.m Mat 7.JO du, eum.,.. 
ıeal g1lnleri öğleden 80Dra ..,. paaa.r 

günleri blltlln g11ıı. humıl flrket "· 
ya ticarethanelerde, muhaaebe illeriı>
de çaıı,mak Uıtem•kt.edlr. ~mt)'il, 

de!terl kebir ve kua deft;ert tutar. 
(R. Tuzcan) remzine mııı-a.at. 

• Tllrkge, almanca. fraDm 'PC 

romenceden tercilme yapan T.O. te 
baasmdan bir genç evinde ftyalnrt 
herhangi blr yazıh&ıwde gtmde >3 
11&&t il kabul etmekUıdlr. (JılQtercam) 
remzine mtıracaat. 

• Orta y&fb bir b&,m w ifleril 
meıgul olabilecek )'8fbc& 1* bayana 
lhtl7aç Tardır. o. t remlllDe mektup_ 
la mtıracaaı. 

• l.dllllDiD blrSDcl mutma -..m et
mekte olan blr png; m•l,etbıl teman 
edebilmek için çahpı•k s.~. 
Daktilo blltr, •(388 A3'l"l9 resmı!W 
mUraca.a.t, 

• Dolnı&wıcu .mııttaıı flllaılll, tez. 
g&htarlıktan .,. llflflluıw defterle • 
rinchln anlar 'ft tutmaenı b,lir 1940 
dofumlu blr gene if 1U'8me.ktadır. 
(H.Ö.) remzine mG:raceat . 

• .AJemlnlU totcıtr-ı çıkarmıumr 
bilen eU çabuk n p~ efe çevik bir 
ifçlye ihtiyaç "f'Vdır. İattkUlerjn Şu 
adreae mOnııca&Uan: Kaıırınp&f& camf 
Dı:ıeblr pot;IDcf1er -*Ak No ıo cta 
daktilo Vem& o.tmne 

• ı.t&ııbul bmc-e aanat okulu elelr 
trfk ıubelinde okuya.n bir ge.nç, mai
ıetlnl temin edebilmek için .berllan n 
bir mUeaecııede pnzarla.rı hariç, her. 
gUn aaat yediden sonra ça!ııma'k ıste-
mektedlr. (H.A,Ç.) remzine mUra 
caat. 

• 9 uncu amıftan ayrılm~. nyazJ· 
7e&1 kuvvetli, defter tutmaaını bilen, 
daktiloyu kıııa btr zamanda öiftnc 
bilecek, ttıttın maca-ıannda çatı~ 
Dllf bir genQ if ar.maktada. (R.U.l 
l'elJlZlne ımtıraeaat. 

Ald11111U: 
(A.U.) (Acele lıUt.) CB4. ldıı '1111+ 
(Bulunmaz) (Bay l'alk) (Dadı) 

<D.F.> <ıı.ııt. GGn> cıı:vı,n CEbedl 
yun kuratmı) (1",U.S,) (1".D.K) 
(23 it il'ltf.7en) (M.U.A.) (K.B. _, 

CMahzan '"' mtıkedder) (Cı.bab:ı) 
(Pellm) (R.T.) (R.A.) o(P.A.)(8.A.E) 
(Sat) (8.8. Çabuk) (Samlmt) 
(Yağmur) '-'tıp "Ver-'t •. · d "'1 1 ,, nı1, eı;ı m 

----------~---------~~~--!'~~----==---~~--~~~___,==-~~~~~--~~---~~,_.---~---~~~--

-
>1 

-

-E-< 
z -

-E
z -

.. ' . -·~ :Q .... ~ 

;... 

-~ ~ıc 
"'d ı:ı 
~"' as 

i ~ <:= 
:~ 

~· ·c '8 :~ 



• 

~· 
1 

BU sabah taksimde yapılan törenden in ibalar 
n 

+ -- d : ı ıaua 122axt a r tr• f ... • .... ..üOsô ..... 1 t d • a d c 

-
, ~ 
z 

-
-

-................ _ 

<.'· 
.:.c 
c.ı s 

-

:f 
I 


