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Olsun • 

ltalyan u~ 
larr laz m •• un 

kar$l Habe kumandan
edbirleri almi$lardir 

. ~ 
~t~nbul (Özel) - ltalyan-
~ kl" hücumu ile ba§hyaa 
~~\,u ~rb d va cdiyer. 
Li, ~lcn• bu arb_.e teläfi 

di§mda bulunuyordu. 1 vaffakiyetsiz taarruz.undan Istanbul (ÖzeJ) - Habe§ danhgm1 ifa edecektir. Bu 
Paris ( Radyo) - Havas hisse alarak buyuk \ e kuv- subakam Ras Muluget §imale suretle Muluget kumandasma 

aja11suuo verdii'i haberc s:-ö- vetli bir mukabil t arruza dogru gic!iyor. Burada Ha- bir milyon Habe~ askeri gir· 
re Habe§ler italyanlar1 mu- g ~mei'e karar vermi~lcrdir. be~ erdular1 ba~ ba~ kuma - mi~ olacakhr. 

-~ oo•••••.ac ---

istanbul (Özel) - llirle~i.JC 
Ras Seyum ve as Kassa 
ordular1 italyanlar1n ~oie 

•t."'ia:~yct a d1klar1 2'irülü
~ k1 rüadcn beri devam 

ll büyük arbtlc italya11-
~'-i~cak bir kiy i§ial cde
~b1§1erdir ki bu köy zate• 

t§lerin üdafaa laatt1 

~;u;· 

Ne 
hac 

en 
k 

k umu i eti, her yrl da-
uvvet i ile iyor, yü seliyor 

' varmada evvcl bütüa ted
birleri alm1~lardtr. Bunda11 
haber alan italyanJar bu 
~ö!e akmak planim deii tir· 
mege mecbur olmu~larcl1r. 

Londra kaynaklar1nda• 
ahmp \lenüz lccyyüd etmi
yen bir radyo 1'.abcrinc ~Öre 
V ehib pa a kuvvctleri ltal
yanlara yapbi1 §8§IrbCt bjr 
hüeüm neticesinde onlarelaa 
pek büyük miktarda cairler 
ve harb mühim ab almaja 
muvaffak ol u~lardJr. 

~Phesinde 
let·in '"f'aarruza 

' Ge4;;me i 
'~lrra.I ( Özel ) - Atlis -

•tlaa Hdyo: ltalyaalann 
'II ceplaesiadc yap1l•ak 
~ „ir taarruza laaz1rla -
~t •1 ltaber alaa f•para
''41-'Y•u zamanda ayin su-
,. l>ir mukabil taarruz 
~i 'V rm:,tir. 

' l'lraf t a ;· 411ilan .:-ec 
~t~~UI~• actic~i laca•z 
~ 4 z•ldir. Ha~ lcr ta -
"'- ''1A1 ( Dol ) kasabas1 
14 ~a yap•1 vc taarruza 
ti_~ ltiti ile irC~i§lcrdir. 

' ~ leri• pli1nna röre: 
'~\t\ret Delu kasabas1 1 

~ d ederek italyan So
. \ lt lla tintru yeruyec k 
)' •het]erin bu pla•1 ital 
~· ~imal cepaesi•de 
~8llara 1e~tikleri zama a 
~ ft ettirileceiille mebni 
~-1,, bu taarru:zu yap
\._ 'a aöre Hahe§leriadc 

"' ettilderi ~ü:plaesizdir. ......__ ___ „ ___ _ 

~ttlbard1man11 
~~t~ad (Özel)-28-10·953 
~-„ dcada Bosnasaray ~eh

~ol' ~dan bo111bard11aan edi
~~ air taraftan tayyare 
~:· Vc •ukabil taarruz 

11tio:"• ehri müdafaa edi-
t d" ~ehre hücam bugün 

~l, krtte ba~Jad1, dört bu
'1~ltl CSildi. Bombardn•an 

'~ti aidan evvel Kilise 
~ -iil 'fabrilca düdüklcri ~al

\i11 "e du§ma• tayyarele
~ ~tld·~ .. 
~. b, 

1 
1~Uu haber verme-

~'1 f adilar. Buaun üzerine 
!. ' lt tllUfiafaa keJlari top
~t~ l'lld1 ve mukabil u~ak 
''llll tu ba§lad1. Netice e 

-b b~aat zarfmda ~ehir 
~~\t 

1
1r _l!a) alarak dü§man 

'~ c eri ~ckildi. Bu tec
-~, k Ya.p.an Yugoslavya 
~i ~"vetleri 2'C~en hafta 
lt.. "tdt navray1 Zagrep §eh
~ht Yapm1~ orada da 
·..at,) l h.ria llara b si il 

'••i1tir, 

' Kuruldugu gündenbcri her 
y1l, her ay, her gün bir az 
daha kuvvet bulan, kük sa-

lan Cumuriyetimizin onikinci 
yildönümünü bugün tekrar 
kutlulamakla bahtiyar1z. 

Türk Cumuriyeti gün ge~-

tik~e kllvvetleniyor, i;ünkü 
ena Tü k ulusu 5ultanlarm 
§errinden, Padi~ahlarin zu-

Ji'~~~~···················~~~~ 
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~:;;a.jii;::z:;;l..-;::!!:aJl:::!::::i&+•••••• •••• ........ ~ ~ ,=:;:;:J:~JJ 
ve i~tibdad f1rbnalarindan : Hirk Türkl re en ~ok yara-
sonra bir selämet li111am gibi ~an ve o un köleli~ f t-1 • -

ko~•m~lard1. ) en hür ve laürriyete ä~1k 
Türkiye Cumuriyeti baz1 karakt riai aala••~ ve o•a 

yerlerde görülaüiii vc laile 
en ufak bir sarsn•b, en kü-

göre danaam1§b. 

Türk cu•uriy ti dai•a 

ya§iyacak, dai•a Türk ulu-

sunua ba~1a1a üstünae bir 

ta~ fibi kafas1•1• i intl ltir 
ülk.ü ünc~i gilti parhyacak
tlr. 

ayakta durduk~a ya§iyacak
hr, ~ünkü Türk cumuriyeti 
Türkiyeyi kurtaran ve yeni-

den kuran Atatürkün Türk
lere birakbg1 en kutsal bir 
emanettir. 

l 

italya r 
Dü§man1 
Bulam1yormu1 

1 

Belgrad (Özel) - Habe§. 
kumandanlar1ada Ras Ka~„ 
sanm Makale üzerinc t' 1· 

dat yapbim1 öitcnen ltal-
yanlar bu tah§idab bumbai:· 
d1man etmek üzcre bir ~ok 
u~aklar gönderllli~ iselerd.e 
bu ordanun yerini bir türJü 
ke§fedemcmi§tir. (:ünki orda 
gündüzleri otmanhk ve b„ 
yabldard saklaaa.rak cece 
i§ ier•ek üzere haztlaalftak
tadu. _ .... _. ... --
Habe§ 
Tayyares 
Bon1hardnnan di or -

Belgrad, {Ozcl) - As a· 
radan telgrafla bildirilit-r: 

Habe~lerin bir tayyare.si 
Asap kasabas1m bombar 1-

man etmi~tir. Kasabaya .bir 
ka~ bomba atmt§br. batyan
lar top ve mitralyozlar1 buna 
mükabelede buluamu~tur. 

i~tc bunun i~indir ki hi· Tayyare yüksck olduiu i~i• 
zi• cu•uriyetimiz hi~ bir tesir yapa•a•1~lar41r. Ati· 
sars1ah iör111e111i~ ve gör- la• bomltaJardaa bir~ok ev-

lü•lerinden sonra, bir can 
kurtar1c1 simid g1bi sar1l 1§, 

~ünkü Türkler ona, zulüm 

~ük bir tercddüt ve zaiflc• 
devresi ge\:ir edea kuvvet
leBdi, büyüdü, yükscldi, ~üa- · 
kü onu kuranlarmlaria ba
§Illda laer yaptrg1ni i•anla 
•uvaff akiyetle ba~aran bir 
Atatürk vard11 ~ünkü Ata- Türk cunrnriyeti Türkiye ' •iyecektir. ler y1k1l•1§br. 

• • s {•] „ s 

as hak l nan!Bulgargazeteleri 
ne yaz yorlar? g e l 

• 

------------------------------------ioo„oo-----------------------------------1mm!K!m 
Atin~ gazetelerine göre b i§te s i ali-
f e in de parmag1 varm•§· u 'gazeteler er

es Edem hakk1nda n er ·· liyorlar? . 
Nt. o Kozmo diyor ki: 
"Meyda a ~1kar1lan suikad 

te§kiläb Türk efkarr u umi-
yesini ~ok muteessir ehni~
tir. atbua Basm büro unu 
v rdi" i ab rJ ri 11 ~ret ek-

tedir. 
Anla~1lan bugun Nist bu 

lun n Halife Abdülmecidden 
para alan <;erkez Ete B y
rudta :bu e~kiläh vücuda 
tirmi§ ve Frans1z 111 ka tl-

nm nazar1 dikkafo1i celbet
mek i~·n ~am tarikile g„B· 
dermi~br. 

Türlc polisi Suriy d ki 
aj al r1 v int sil u laa 1r-

(S u 4 ftac tl ) 

••OO•• 
Atatü k'e Suikasd Hakk1nda 

Ne Diyor? 
Sofyada pkan ve yarnn 1 yecana gclm si pek tabiidir. 

res•i bir kar ktcri olao La Zira Atatürk y l•1z bir miJ„ 
ulgari gazetcsi bu ba~hk letia §efi deril fakat yeni 

alhada mühim bir makale bir devrin alä•ctidir. 
ne§rediyor, vc bu ünase- Atatürk yalmz Tüklügün 
li> tle Türkiyenin her taraf1a-
da yap1lan mitinkl"r e•, Türk kahrarnani degil, aym zaman 

illetinin önderleri• kar§t da .da insaniyet kalu:aman1-
gisterdikleri sev~iden ve dir. Binaena)eyh bu öyle bir 
Tnrk gazetelerini11 hararetli cillayct te§kil ediyor Lri, bu 
n ~riyahad n b bs ttikte• cinyetlerin cinayeti demek 
sonra iyorki Tfirlderi11 e- - Sonu 4 uncülle -



Sahife 2 

Kara Lindberg Habe1 ihtilalciler 
a ya tayyarecilerini kor

utan zenci tayyareci 
~~--~~-OOOODDlco-~~~-

Ka ra kartal denilen bu ta yyareci kimclir? . 
- 17 -

EveJin, Tel Robensonun yumrugunu bir 
Türlü aff edemiyorda 

Tel Robenson: 1 intikam fikrinden vaz ge~i-
- Evelin, müsaade eder remez, artik! 

misin ki.„ Demek isted1. Fakat, Evelin.. Az evvel 
Fakat, gen~ kadm, ~1lgm bize söyledigin sszleri Habe~ 

gibi hi~bir söz dinlemek is- hükiimeti haber abrsa, en ni-
temiyor ve mütemadiyen: bayet sizi burada 24 saat 

- Elbette göreceksin. EI- tutar ondan sonra hududlari 
bet intikam1mt alacag1m. Ba haricine defeder!„ Bunuda 
na vurdugun bu yuml."ugu unutmamamz1 rica ederim. 
ilelebed unutm1yacagim. Tel Robenson, benim bu 

Diyordu. .sözlerime kar~1: 
Bu münaka~a, etrafmda - Maamafih, ben Evelini 

bulunanlar1D bir ~ogunun na- Habe§ hükümetine haber 
zart dikkatini celbetmi~ idi. vermek fikrinde degilim. 

Bunun i~in etraf1m1zda me- dedi. 
rakhlardan mürekkeb bir in- - Taibi ben de böyle bir 
san halkas1 peyda olmu~tu. fikirde degilim. Fakat etra-

Hädise arbk rezalet ~ek- f1m1zdaki insanlar haber ve-
hki ahyordu. Evelin de mü- recek olursa, ü~ümüzün de 
temadiyen ~agmb bagmyor- akibe~1 24 saata hudud ha-
du. Bunun i~in ben arhk da- rici edimek olur ! 
yanamad1m, ve: Evelin omuz silkti ve: 

- Evelin, dedim. Rica - Ben bi~ bir §eyden, 
ederim arhk bu manas1z hi~bir ... iraden korkmam. 
gürültüleri kesiniz. Ben de dedi. 
seninle beraber Tel Roben- Ben: 
sonun edebsizlik ettigini ka· - Maamafi, ihtiyat hare-
bul ediyorum. keti olmak üzere ü~ümüz de 

Tel:- Ben de bu fikir- ayr1Jmahy1z. Vaziyete göre 
deyim. Bir edebsizlik ettigi- tedbir ittihaz ederiz. Ve 
mi kabul ediyorum. Ve af Evelinin de bu ~irkin hadi-
dilemek„. dedi. seyi unutacagm1 kuvvetle 

Fakat Evelin hälä sükünet ümid ediyorum. Tel müte-
bulmami§b. Bunun i~in: essirdir. Dedim. Tel de: 

Lüzumsuz„ Lüzumsuz„ Di- - Hem kalbinin bütün 
ye bag1rd1. Ne tarziye ver- kuvvetile! dedi. 
mek, nede afdilemek beni ( Arkas1 var) 

~~~E~~EE 

M1s1rl1lar1n 
K1z1lay 
Heyeti 

5000 hasta bak1c1, 
250doktor Ha be~istana 

gidiyor 
Belgrad ( Özel ) - Adis

Ababadan: M1s1r hükümeti 
Habe§ ordusuna gayet kuY
vetli bir K1z1lay heyeti ve 
bir ~ok ilä~ ve sarg1 ve sa
ire gönderiyor. Y olda olan 
bu heyet Habe§in umum 
cephelerine taksim edilecek
tir. Heyetin hasta otomo
billeri ve saire nakliye va
s1talar1 da vard1r. Rivayete 
göre M1s1r Habe§e be~ bin 
hasta bak1c1 ve 250 doktor 
gönclermi~ olaca kbr. 

Bar1§ 
~artlar1 
Degi§mi§tir 

Belgrad (Özel) - italyan-
larm bugün askerlerinin bu
lundugu yerleri muhafaza 

etmeleri ve Habe~in diger 
taraflar1 uluslar sesyesinin 
kontrolu alhnda kalmas1 §ar
tile bar1~ müzakereaine giri

§ilebilecegi ltalya, ingiltere
nin Roma sefirine bildirmi§
tir. 

J)i~ Dok toru 

H. Tahsin Tan 
2 inci Beyler S. Hamarn 

kar§1smda 37 numaraya ge~
mi§tir. Telefon 3774 

------------------------------------Öl~ü üzerine s1hhi 
Karin, ~tide, Hamile, 
F1tik, Barsak, Böbrek 
Dü~künlügüne Fenni 

Korsalar 
BA\'ARiS 

Lastik <:oraplar, Ka

s1k Baglan ... 
S. D. A~er 

Zen2"in olmak isterseniz ni 
yan~o biletlerinizi mutlaka 

oo~~~~~~~~~~-

lsadan iki bin sene evvel ih-
tilal ~1karm1§lard1 

(Pravda) gazetesinde okun- : Orada ~1kard1klar1 ihtilil 
mlqtur: ile örnegi görülmemi~ ltir 

Afrika ad1n1 alan bu kara anar~i yaratmt§lardir. Bunlar 
ülke dünyamn be~ par~esin- Nil nehrini yeni tekneye 
de en biiyük ihtilälleri gören sald1klar1 zaman ortahga bir 
bir yerdir. Onlar isadan bin- korku kaplam1~1 herkes mal 
lerce seile evvel ba§lam1!} ve ve candan ümidini kesmi§, 
bu güne kadan uzatup dur- karda~ karda~1, ogul babay1 
mu§lardir. öldürmü~ ortahga genel bir 

Holanda kütüphanesinele- yaj'makärhk yay1lm1§, bu 
rinne sakh ve Papiros deni- ihtililde dilenciler zengm 
Jen deriler üstünde yaz1b zenginler dilenci olmu§lard1r. 
tarik hikäyelerine inamlacak evvelce yer alt1nda bir ma-
olursa görülürlki Habe§ ihti- gazas1 bile olm1yanlar bu 
lälleri isadan dörs bin sene kerre saraylara konmu§ eski 
evvl ba§lamt§lardir. Bunlar1 prensler ve prensler ve zen-
yezan1 Hattä Munr edebiya- ginler uzaklara ka~ml§ bu 
tmda bile ad1 ge~miyen lpu- yerlerin hükümdarhg1 bu 
ver dedilen biridir. amele sm1f10m eline kal-

ipuverin yazd1gma göre, Dört bin sene evvel yap1-
M1sirda "a§ag1 sakikler„ dir lan bu ihtilälin gürültüleri 
ki ilk defa olarak Afrikada aylarca ve senelerce sürmÜ§, 
ihtiläl koparm1~lard1r. Bunlar ihtilälin eleba§1lar1 hakkmda 
Nil nehrinin sularm1 M1smn takibat ba~lam1~, onlar da 
cenub eteklerine ak1tmak senelerce Habe~istamn or-
i~in gönderilen amele kafi- manlar1 ve kayahklar1 ara-
sidir. larmda saklanm1,Iard1r. 

Halk1n 
Dilekleri 

Atatürk "Kar~1yaka izmi
rin gülüdür„ demi~ti. Fakat 
Belediyemiz bu gülün nefa
setine bakm1yor. 

c;ünkü Kar§1yakada en gö-
za ~arpan yullardan bazdar1 · 
nm imarma ehemmiyet ver
miyor. 

Meselä Mitat Pa§a c idde-
si. Bu cadde Kar§tyaka cad
delerinin en büyügü ve en 
geni§i oldugu gibi birinci 
degilse bile ikinci derece §e
reflisidir . 

Kar§tyakada ba~hca ü~ 
semt vard1r. Birisi Sogukku
yuya giden, ikincisi Osman-

Türkistanda 
Alt1n istihsali 
Ta~kenden alman haber

lere göre Orta Asya cumu
riyelleri arazisinde altm ara
ma i§leri gayet önemli so
nu~lar vermi§tir ve altm is
tihsali ge~en y1la nazaran bu 
sene 5-6 misli artmi§br. K1r
g1zistan alhn istihsali pläm
mn yüzde 23 ünü verecektir. 
Aladagm kuzay mailesinde 
ve <;as10d1 vadisinde deger
li ta~lardan Beril ta~1 damar
lar1 ke§folunmu§tur. Damar
larm geni§ bir sahada bulu
DU§U madcnin zenginligine 
delälet etmektedir. Beril ta-
~1 endüstrisinde en sert ma-

.zadeye ~ikan ve ü~üncüsü de den olarak kuUamlmaktad1r. 
Naldöken tarafm1 takip • 

Ital)'an 
Zecri tedbir kalkma
d1kca han~ konu~n1a-

edendir. Ba~dan ikincisi 3§8-

g1 yukari düzgündür. Fakat 
Naldökenden ~1kan Mitat Pa
§a caddesi bu düzgünlükten 
mahrumdur. Hele Mir'at so-
kagile birle§tigi yerden Ter- sina yana~tTil)'Or 
saneye kadar olan k1sm1 ta- Belgrad (Özel) - Roma-
mamen haraphr. Yag-mu1Iu daki lngiliz sefiri ile d1~ ba-
günlerde bu k1s1m birer göl kam arasmda yap1lan son 
olur, tümsekli ~ukurlu bir müläkatta barl§ konu§ma 
§eydir. Ger~e bu caddeye ~artlarmda bir yakla§ma te-
muvazi bir de Yah caddesi min edilememi§tir. Zira ital-
vardir. Läkin oras1 Mitat pa- yanlar zecri tedbirler zenciri 
§a caddesi kadar kalabahkla boynumuzda iken anla§mak 
meskün degildir. ~ok zor olacakhr, deyorlar. 

Halbuki bu dedigimiz k1- ~ • · uu 

s1m Alaybeyin ~ar~1s1 demek- gazetecisi gibi bu dilegin 
tir. Burada oturan halk Be- is'afi, burada oturan yüzlerce 
lediyenin bu bapta dikkati hane halkmm yalvarmasmm 
nazar1m celp i~in gazetemi- kabuli i~in say1" ~arbay1m1z-
zin deläletine müracaat et- dan ricada bulunmag1 bir 
mektedirler. Biz de bir halk vazife biliriz. 

~ ~ fil1 · ~~1 lii 1rlD!!u1!m111lll~1ii · i!llIDi~ 1~6iatJ1~ 

~ (TAN) SiNEMASI 
Bugün 24 Birincite~rin Per§embeden itibaren 

~öhreti bütün dünyay1 saran iki büyük film birden 

istikläl Uirunda 
Vales Beri - Fay Vray 

VE 

Sari tehlike korkusu büyü~ 
. ~~~~~~~---

Ja p o n y a acuna eko11omik 
Sava§ a~1yor ----'il111---

( Dünkü Say1dan Devan1 ) )atl 

Japonyada komünist, sos- megi de yere l urduk
1 

r· 
yalist ve bu gibi i§~i cemi- bir sofra üstünde yer e 
yetler yoktur. japonya i§~isi Masa kullanmazlar. f ~at 
i§~i s101fma yurda yaranmak Y emekleri sadedir. • !SI' 

i~in yarad1ld1g1 kanaatile gi- Japon bu yemeginden IJJ~e· 
rer ve o kanatle ~ah§tr. Bu nundur. En güzide yellle t.•· 

1 . • b. UJ1JJP 
kanaata dayanan cemiyet te eri msan 8 §1Da yar. . 11 

on sene evvel kurulmu~tur. hk, biraz kaynamt~ pir1°~.~ 
Japon i§~isinin hepsi de bu- ö~ncard~n yap1lm1~ tatl\~11( 

· · t' b1r §eydir. Yemek de P raya g1rm1§ ir. • 
i · b. 1 . . rak1s1 1~erler. oll' 

d
„ §~1 sedrm~ye sa ip crmin Dikkat ediliyormu Jepo .. 
U§mam egal o sermayedar- tl k yefr•tl1 

. yur armm en ~o „ ~· 
lara gü~ ve kuvvetler1yle d' v. l · 1 yeoie 

d k d
. V. 

1 
1gi §ey er1 en sayg11 ;ir· 

yar 1m etme 1leg1y e or- Jer sirasma koymu§Iar , 
taya ahlmak, i§~i ile serma- Meselä : Japonya bir deoi' 

h. 1 · · 1 1 · 1-tur· ye sa 1p erm1 e e e vermt§ memleketidir. Bahgi ~0.11> 1-
yurda ~all~mak düsturiyle japonyada birin~ pek bOe· 
ortaya ahlm1~lardir. dur. Pancarda öyledir. ht ~ 
JAPONYA'DA ME MUR Japonyamn en iyi yeaek1' 

VE i~c;i A YLIGI bunlard1r. r 
Amerikada i§~i ve memur Bununla beraber unutdlJI' 

s101flarmm ayhklarile japen- yahmki Babk, Prin~ ve f'dit· 
yadaki i~~i ve memur ayalk · car en kuvvetli g1dalarda~J\k 
lar1 arasmda daglar kadar Japonyada iki dane bUY-
büyük fark vard1r. salamura bahg1 Türk par• 

Japonyada bir polis me- olarak on iki parad1r. . d' 
J 1 • . fJO 

muru ayda 750 kuru~ ahr- apon ame es101n e er 
ken Amerikanm poli.s me- radyosuda vard1r. Bunu 
muru ald1g1 300 lira ayhgi miyet temin etmi~tir„ b'' 
az görür. Makine degeride ber• r"' 

Bir Japon i§~isi ayda bin f)larak ayda on be~ kt1 ~· 
ikiyüz kurus ahr Fakat bir verir. Elektirik lambalart b ol' 
Amerikan i§~isi aJdigi yüz, dur. fstedigi kadar 1~1k ~"1 
yüz yirmi be§ lira ayhga ka- lamk, saah falanda yo •Ji'' 

Kulland1g1 m1ktar1da . ~1 

1, naat etmez. Amerikada öyle mez, bütün bu bolluk 1~,„ 
usta i11~ilerde vard1rki ayhg1 d k · ay a on uru~ ver1r. ~· 

ü~ yüz lira dört yüz liraya Özge olam §Udurki 1~ 
kadar ~1kar. Bu gibi usta yo ve Ossak kentlerio1et 
ba§lar saatle i§lerler ve on- havagazi kumpanyaler1 e JIP' 
larin bir saati bir dolar yani tirik yerine havaga:11 kul ~t' 
iki lira demekdir. Bu yap1- mak i~i ll halk1 kandir111• ,~· 
ctlar, makinistler, d1var us- ve gaz1 daha uzuz versP 
talar1, marangozlar ve bun- tedirler. ·~ 
lara benziyenler gibi. Büyük kumpanyalar 

1

0~ 
JAPON AMELESi hiyanetile ~ok aläkadar '1' 

NASIL Y A~AR maktadirlar. i~~inin ibth'' d' 
Japonyada 1250 kuru§ ay- 01 yerine kuymak yolull ~· 

hk alan i§~i kans1 ve dört büyük ~ah~malarda b01" 
~ocugu ile beraber sade bir l maktad1rlar. ) 
fakir gibi ya§ay1§ ya§ar. 0- ( Sonu yart

0 

....... -nun evi sade bir tahta evdir. 
Faka t bu evdeki temizlige l Ekmek her 
imrenmemek mümkün degil- 1 

dir. Onun yar1dan kesilmi~ l Tarafta 
bir tahta sand1ktan yap1lm1~ vu·· kse11·yor j• 

bir de hamam1 vard1r. o' 
Jabon i§~isi bu hamamda Belgrad \Ö.zcl) - ßtJ~~~ 

her ak§am yemekten ;evvel ekmek fiyatlan yüksel1%11~ ,~ 
y1kanmagalbor~ludur. italyada ise yalmz e~J-

Japonlann usullerine göre degil bütün yiyecek §eY~ t• 
evlerde hi~ bir lüks mobilya fiyah ü~ misline varnll~~ 
alamaz. Oturduklan yerler 
pirin~ samanmdan örülmü§ 
düz ve temiz has1rlarla dö
§enmi§ yerlerdir. 

Japonlar karyolada yat
mazlar. Ne i~~inin ve ne de 
zenginin evinde karyola ve 
koltuk yoktur. Onlarm ya
taklar1 gündüz dolapta du
rur ve gece yere serilir. Ye-

ALi RIZA , 
Mücellithan1 

Zarif yaldazh ve her ~ el.~ 
kitap ve sair cild i§leri '

11iJ''' 
ALi RIZA mücellitbane.f 
yap1hr. ~o 

Yeni kavaflar ~a~ 
34. ,, 

T .. k so··d)iJ ur ~e ~ ~ 

AKKAR"f~6~ 
Senenin en bll) 

HLALi 

1 
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ALTIN 

DAMLASI 
Kelenya vc Losyonlar1a1 

YALNIZ 

S. Ferit 
yapar 

Si:tc taklitlerini vcrn1ck 
isterlersc kabul e n1eviniz. „ 

Depo:~if a E<:ZANESi .. ------_.. _____________ _ 
~1i!~u8z Ban 1 Kurtulu§ kitesi 
rqltin yeganc Jüks . ~ir ~oklYurd~e~lar11a1~1 fa-
tlJe . ..J. karhkten kurtarap zenganler „ nce yen.1r arasana koymu1tur. 
'f111bat ucuzdur muaz- Bu defa da en büyük rk-

'1'''Yete lterakp• nu- ramiyelerden birini kazan-
111.. · ff>stermektedir. Pek mi,tar · 
t~dt 1 . Zengin olmak istiyenler • ,._i b~tanbuldan kuvvetb Tayyare piyange biletlerini 
\ tt(l Ir •aryete gelecek- bu kiteden alsanlar. 
~ •nsan ve numarala- ADRES: 
S.CrtHmej'e 1ayestedir. Hapisbane kar11s1nda 
~ Turkuua bir defa Tayyare piyango bayii 

Berber Bekir S1tk1 

-~~i~~~~~s 
TAFLAN 1 
. . Gazinosu A~1ld1 1 

~Inn ea aesih raiöaesu elan • T A F L A N „ ~ 
~ Osu a~1Jd1. Muhte1e• ince saz beyeti ile mugan- ~ 
~er TafJancla bu akpmdan itibareo icray1 ahenge IJ 
1L~lb1ttar. Metl'llbat 1on derece 11cuz ve nefistir. fi 
~ka taflaa1 bir defa ziyaret ediniz. ~ 
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Hiikiimet 
Kar~1smda 

oat Jurnalda: 

~1k Gey 
Kad1n terziha nesi 

NE SET 
En son modellerle metot 

üzerine yap1lan elbiselerin 
zerafeti sizi ~ok memnun 
edecektir. Burada, elbiseler 

gelinliklerlc, silfa, fosfor ve 
kadife kabartma karyola 

tak1mlar1 ve r.un 'i ~i~ekler de 
yap1hnaktad1r. 

Adres · Karata~ta Bi~ki 
Yurdu dahilinde. 

1 - 10 

" ( Hallqa Sul ) 

Yorgancdarda 23 No. M kine in1alithanesi 

Mehmed Sabri ve 
Ahmed Hamdi 

Alelumua fabrikalar ve motörler ile döküm i~leri reka'>et 
ka9al et.ler: fiatle s1a\tatta ve saglam,olarak yap1hr 

Furuncular Okusun 
Fmnlar i~in hamur yogurma makineleri gayet saglam 

ve kolayhkh olarak ehven fiatla yap1hr i§ler mutlak günü 
gününe teslim edilir deniz i§leri vapur ve motör tamirab 
ve sefaine makine vaz'1 deruhde edilir. 
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MESERRET tOTELI 
lzmir Kemeralt1 Hühiimet 
Caddasi karakol kar11S1n~• 
30 sene gibi uzun bir zamandanberi te•izlik ve i.tikDRI • 

tile nam kazanan otelimizde bu defa e1aab tuairat yap11111 
ve yeniden otelciliia ait Jevaz1mab tedarik etlerek t .... 
edecek olan say1n mü1terimizin her türUi istiralaatlanaa te
min ve tam manasile bir aile ocaj1 olmu1tor. 

Civar il~e ve ilbaylardan .gelecek konuklan•iza lllidb 
haricinde kc;JayhkJar gösterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her h.akikab ljretacek· 
tir. Ak1amlan temiz bava almak i~in tarap)anm1z •llfh· 
rilerimize a~tkbr. 

A1lama sular1m1z sular1m1z mevccanendir. 
Yatak fiatlaranda esasb tenzilit vardir. 

~..*~~ 

DOKTOR 
A. Kemal Tonay 

Bakteriyolog ve bula~1k, salg1R 
hastahklar mütehass1~1 

Basmahane istasyonu kar1111ndaki Dibek sokak '-•t1•· 
da 30 say1h ev ve muayenehanesinde sabala saat 1 tlea 
alqam saat 6 ya kadar hastalar1n1 kabul eder. 

Müracaat edeo bastalara yap1lmas1 liz1m1eJea aair 
~ tabJilät ve mikroskopik muayeneleri ile veremli lauta
+c lara yapilmasma cevaz görülea Pno•otoraks muay••-
f( sinde muntazaman !yap1hr. Telefoa: 4115 

~:w:-~ 
HUSEYIN KA YIW 

Mobilye Evi 
Her a rad1t1n1z ~1k, te111iz, lül. 

ev c~yas1n1 burada bulal.ilirsiniz. 

Bir- defa zivaret 
.; 

efliniz -~ekeciler 
No. 26 
1 Z M 1 R 

TIYATRO 
ED E Bi 

Bir müddet-ten beri hasta 
olan sanatkär Bay Güldürücü 
Hakk1 tekrar sahnededir. ls
met pa,a bulvarmdaki tiyat-

rosunda her ak,am edebi 
ve komedi temsiller vermek
tedir. Ayr1ca Bayan Sababat 
ve Bayan Zebra taranndan 
akrobatik numaralar ve Bayan 
Bedia taranndan milli oyunlar 
yap1Jmaktadar. Pek yak1nda 

SAHNE 

- Emirler ~ar1111ndaki klfhk 

Yu •• ksel K b d 8 •11 tiyatroda temsillere bql•n•caktar. 
. a a ay1 1 ur ~a~·. „ •• 

::t1te bütün lzmir :ve mülhakatmm seve seve i~ipfdoy;:j 1 ACELE EDINIZ f. 1 
mad1g1 rak1lar bunlardir.f r• \}'':1 • 

lcen bilir, bilen i~er. · • CUMAYA BiR ~E!. ~ALMADI ! ! ~ _ „ 

l~~A ~s ~R „1~~~~~~11.. KAR"YöKA 
~ s1nemas1n1n ~ 
ijj Güzel, temiz ve ferahh salonunu dolduracak halk 1 ~ Yalmz «CUMAn ya kadar gösterilecek 
~ iki filim birden görecektir. ~ film lstanbula iade edilecektir. 
1 1 - Niyagara ~ellalesindeo ufak bir kay1kla ge~en m T s· " 
E akdlar di:rduran, kalpler ~arptiran, binlerce zorluklara m '' ayy~r~ _ID~ma~I 
~ rliüs geren (BIL BOYD) ~ BUTUN IZMIRLll„ERIN 

ll Ölüm canbazlar1 m ''KARYOKA'' v1 
1 2- Insan ruhunu tahlil eden, asalet ile asil olnuyaa § Görehilaeleri i~io bei güo saat 11,30 aa a~1hyor. 

I~ aras1nda fark1 gösteren bütün dünyada romaaa oku•a• 1 Ayr1ca : Foks "Türk~e sözlü dünya h.avadisleri 
Gahy Morley, Hanri Rolandm büyük tcmsili 11 MiKI "KARIKATÖR" KOMIK 

1 
Demirhane müdürü 1 .- DIKKAT:Fiyatlarda defitiklik yoktnr 30- 40 - S6 kurut 

Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15. 
Filimlerini görecek ve alk1,hyacaksm1z Cumartesi 13 - 15 - 17 1eanslar1ncla TAL!l!YE 

Ayr1ca MIKI renkli B tenzilith bilet verilir. 
L-J__-----1Jmn.._.._.l:lah.~Mi1a~uW1lc...faJllinJL-~-1*\ llll~~m~a~· --~~~~~~~~~~~_J 



29 Birincite$rin 
Cumuriy Bayram1 Kabul 

Rsm1 Program1 
l - Bu program1n te~lii L - Umu•i me lis äza-

e ilän1 davet hükaündedir. lar1 
2 - Cumuriyet bayramma M - Belediye reis ve aza-

rasthyan 29-10-935 S~b a-ü- lan, Tiearet ve sanayi odas1 
niJ saat 8,30 dan 9,10 ge~e- reis ve lieyeti Baro, Bersa 
ye kadar a~ag1daki s1ra ile komiseri ve bersa la.eyeti. 
kabul .resmi yapilacakbr. N - Cumuriyet Halk par-

A - Saylavlar fui Viläyet i.lare heyeti vc 
B - Mfüdahkem Mevki halkevi. 

komutam ve kara, deniz, ha- 0 - K121lay ~ecuk esir-
va ve Jandar•a erkän ve gcme kurumu, hava kur mu, 
Witerasi. Verem mücadcle, Malül g<»-

C - Vekälet müfetti§leri ziler, Mütekaidini askeriye, 
iktisad ve tasarruf cemiyeti, 

D - AdJiye ba§kanlar1 
(C. Müddei umumisi ve hä- Muallimler birligi, Matbuat 
k.itnler) mümessilleri, Etibba odas1. 

E - Defterdar, maliye 
dairesi:buyruma111ar1, giimrük 
~a§ mürü, tapu, kadastro ve 

etrük mallar müdürJari vc 
sicil muhafi:dar1. 

F - Dahiliye dairesi buy
rumanlan ( Vali muavini, 
1(1are heyeti üyeleri, Mektup
~u, Emniyet, Hukuk i~leri. 
Nüfus ve iskan müdürJeri, 
Karyaka nahiye aiidürü. ) 

G - Kültür direktorü, 
Mektep müdürJeri ve ba~mu
allimleri. 

H - ay1nd1rbk direkörü, 
Posta ve Telgraf ba~•üdürü, 
Ziraat, Orman, Bavtar, Va
k1flar müdürl ri. 

1 - Türkefis, inhisarlar, 
Uyu~turueu maddeler mütlü
rü ve ba~dürleri, Nafia ko
miseri, Liman reisi, Liman 
reisi müdürü ve Sanayi 111ü
fetti~i. 

J - S1hlaat müdürü, Has
ta e ba~hekialeri. 

K - lzmir müftüsü. 

P - Bankalar ve maliye, 
)faf1a müesseseleri direktör
leri, ve diger cemiyet reis
leri ve Hahamha~1. 

3 - 9,10 - 9,25 de komu
tanhia ziyaret iade edile
cektir. 

4 - 9,40 - 10,15 de kon
soloslar kabul edilecektir. 

5 - Saat tarn enbu~ukta 
Cumuriyet meydamada bulu
nulu(!ak ve ilbay kemutanla 
birlikte •rada tödlanmJ§ as
ker ve halkm bayranum kut
lulayaeakbr. 

6 - Askeri merasim ve 
ge~it resmi preiram1 koau
tanbk taraf1ndan bildirile
cektir. 

7 - Kabul resminde sivil
ler Frak giyeeektir. ( Siyah 
yelek, beyaz boyua bai1 ve 
üstü dögmeJi rugan potin 
veya bagb siyah iskarpia. ) 

8 - Resmiyet d1~1ndaki 
törenler, kutlulanm.a koais
yonunun umumi pregra•m
da •österilmi~tir. 

E C•l •l i•l 
S 1ikasd hakkmda Yunan ga-

zeteleri ne yaz1yorlar? 
Ba~taraf 1 1 inci yüzde -

hklardan haberdar oldugu hn~tan ge~irmi~, mallar1 yai-
i~in derhal tertibat alarak m.a etmi~ vc Rum köylerini 
~eteyi dududda yakalamJ§- yakmi§br. 
br .1 !tem bu vah~etleri yapar-

Urfa saylavmdan maada ken, Millet;Meclisinde saylav 
diger baz1 ricalin de met- olau karde§i Ra~id bu kat-
haldar bulunduklar1 tahmin Jiamlar1 gizle•ege ~ah~1yor-
olunmaktad1r. Paray1 veren du, ~ünki Mustafa Kämal, 
Halife Abdnlmecid oldugu bu namussuzluklara taham-
edecek olursa Türkiye hü- mül edemiyordu_ 
kümeti Fransanm nazar1 dik- Cinayetler Etem i!f.in bir 
katini celbedecek ve bari~- zevk te§kil ediyordu. Bu hal 
teki Anti Kamälist te§kiläta Sakarya maharebesine kadar 
kar§I zecri tedbirler alacak- devam ettikten senra; Tür-
br. „ kiye dahilinde kesilecek h1-

Bu imerisios Kiriks gaze- ristiyan kalmad1gmdan Etem 
tesi de diyor ki: Türklere tecavüze ba~lam1§-

'1 Atatürke kar§t haz1rla- br. Bu vaziyet karde~lerdea 
nan bu suikasd de diger- kurtulmaya karar verdigin-
leri gibi ademi muvaffaki- den iki kartle§, maiyetlerin-
yetle neticelenmi§tir. <;erkes deki 2000 ki~ile beraber Yu-
Etem ve Re~idin gönderdik- nanblara iltica etmi§lerdir. 
leri suikasd ~ete i, Ankara- Etemle maiyeii muktedir cen-
ya bile yakla~amamt§hr. Re- gäverlerden müte§ekkil ol-
§id dört sene evvel Atinayi dugu i~in, bu §akileri kabul 
terkederek Türkiye Cumu- ettigimizden dolay1 Yunan 
r1yeti aleyhinde ~ah~an kar· ba~kumandam tahtiye edi-
de i Etemin yamna gitmi§tir. lcmez. 

Etem, Türk ordu u zabit- Mamafih bu iki karde§ten 
lerinden idi. <;-=rkes as1lza- istifade edilmi~ degildir, ya]-
delerinden Anzavur, Türk- 01z maiyetindekiler Yunan 
lerle mücadele ederken, Etem birlilderiae verihni!jler ve 
ona kar§• laareket ~tmi§ ve burada ~ok yararhk göster-
bu cenklerde bir~ok ukta~- mi~Jerdir. 
larmm da kanhs1 olmu~tur. Anadolu feläketinden son-

Anzavur öldürüldükten .so11- ra Atinada pek az kalarak 
ra, Etem ~etesi Anadulu hi- Mezobota•yaya yerle~en 
r1stiyanlarma sald11arak bir <;erke.z Etem, Mustafa Kä-
ok kadm v ocuklari k1- 111ala kar§I suikasdlar tcrtib 

PrensStarenberg1 

Avustury Ba1banan Muavini 
Kral Naibi mi olmak istiyor? 

Londra 28 (A.A) - Röyter ajansmm Viyana aytarinm 
bildirdijine göre, Ba~bakan muavini Prens Starenberg 
!..mz' degi dostlarma ve yak1n partizanlarma Avusturya naibi 
olmak niyetinde bulundugunu ihsan etmi~tir. 

Prens Starenberg Ba§bakan ela9iliicil. Olmamasmm sebep 
lcri bir taraftan katoliklerin Prensin Fa§ist programma mu
ar1z bu!un111alar1, diger taraftan da devlet ba~kanlg1 i~in 
Prensi kendisini serbest b1rakarak arzusun beslemesidir. 

Habsburklarm dö!mesi isine gelince bunda iki meseleyi 
göz önünde tutmak läz•m gelmektedir. Bir kere kil!rük an
tant buna ~iddetle muhaliftir. Seara Ar§idük Otto Fa~ist 
fikirlere yana~ma111aktad1r. 

Yugoslav Naibi 
------------~---0000~---------------

Prens Pol ingiltere K1ral ve 
K1rali~esile Y emek Y edi 

Londra 28 (A.A)- Yugoslav k1ral naibi prens Pol ve 
kar1s1 dün ögle yemegini iogiliz k1ral ve k11ali\:esi ile bir
likte yemi~lerdir. 

~ölende dük dö Kent ve Yunan prenslerile NikoJanm 
kar1s1 da bulunmu~tur. Yunan k1rah Yorgi ikindi ~ay1m 
karahn saraymda lngiliz karal ve k1ral ve kiraJi~esi ile bir
likte i~mi§lerdir. 

ingilterede Naziler Aleyhinde 
Nümay1§ er Yap1ld1 

Londra 28 (A.A) - Hayt Parkfa Nazi tedhi~leri aieyhmde 
bir nümayi~ yap1Jm~tir. Nümayi~·e binlerce ki§i bulunmu§ 
ve sonunda Alman mallarmnt. böykotaja tabi tutulmas1 hak
kmda bir karar almm1~tir. 

~ ~ ~ ~ 

Bulgar 
Gazeteleri 

- Ba§taraf1 1 incide -

Hix1•d11. Zira bu adam1n 
maksad1 Türkün ea k1ymet
tar bir ibidesini y1kmakieli. 
Fakat onlarm bu te§ebbüsü 
bu kere dahi sür~üp gitti. 

Atafürküa §absmda topla
nan Türkün parlak ydd1z1 
bu kerede bu hainane te§eb
büsü akim b1rakh. 

Bu suikasddan Murad it
tihaz1 isläm siyasasma niha
yet veren Türkiyenin läy1k 
idaresini devirmek idi. Fakat 
istikläti ve yeni hayab ug
runda her za111an fedakarhk 
ve büyük k1skan~hk göste
ren Türk milleti, TU k po
lisi, Türkün duygusu buna 
meydan vermedi. 

Bu2ü•1 
Özel n1üesses~ler v I 
Dükld\nlar da l<apahd1rl 

Cumhuriyet bayram1 mü
nasebetile dün ögleden son
ra resmi daireler tatiJ edil
mi§tir. Bayram Ü\: gi.!n ol
dugu i~in bugün ve ya m da 
kapah bulunacakbr. Hususi 
müesseseler ve diil känlar 
yalmz bugün kapahdrr. 
~ ,...,_ • 
etmekte ve bunlarm hepsi 
ademi muvaffakiyetle. neti
celen111ektedir. Be$eriyetin 
büyük §ahsiyetlerinden biri 
say1lan ve memleketini u~u

rum ve padi§ahlar b()yundu
rugundan kurtaran Atatürke 
suikast yapmak istiyen <;er
kez canavarma kar§ Yunan 
milleti hürmct be ley ez. „ 

Kas1rga 
Gübay1 yeniden harap 
ctti. l"clefat, tahribat 

vard1r 
llelgrad (Özel)- Havana

daa telgraflamyor: Ka raip 
dcnizi tarafmdan geien bir 
kasirga Y amay ve Güba 
adalarm1 harap etmi~tir. 
Bir ka~ ki§inin öliimüne de 
sebeb olmu§tur. Adamn do
gu taraflarmdaki evlerin 
~oä"u y1k1lm1§br. Bu arada 
bir de nastahane ve elektrik 
fabrikas1 vard1r. Sekaklar 
eakazla doludur. Ruta dere-
si büyük yagmurlar ta~m1§
br. Kasabanm bir ~ok yer
lerini su kaplam1~br. ~imdi
ye kadar Ü\: ölü ve dört 
yarah tesbit olm1mu~tur. Ya
k1ndaki ~ehirler halk1 da 
yükseklere ka~m1§lard1r. ~e
hirler aras1adaki haberle§ e 
~areleri kesil i~tir. 

Sava§ 
Ganimetleri 
Hara~d1r 
Belgrad ( Özel ) - Adis

A abadan: 
imparator Habe§lerin sa

va~ta esk i adet yahut bu 
adedin temin etligi haklan 
temin ettigi haklar1 olan 
~aaimet yagmakärlmm ser
best olmad1g1na dair bir ida
re ne§retmi~tir, Bu idareye 
riayet etmeyenlerin elinde 
tutulmaymca istirdat oluna
cakbr. Halbaki sava!la s11f 
yagmakärhk i~in giden baz1 
kabilelere nas1l meram anla
bileccgi de bir meseledir. 

Yagmur~~r· 
Sava~1 gücle~t1r1Y0 , 

• '>( ~ • 10• 
ltal)1anlar ilerilen11~. 

italyanlar1n 
Yeralt1 

Belgrad ( Özcl ) - ~or 
Ababadan telgraf: .Y •I .-1': 
lar devam ediyor. ItalY tletl 
r1n cenuba dogru ha~ek~leti' 
yagmur münasebetile 1 

leyeaiyor. Bu hal hall~ 
lar1m tama111laman11~. k"1 
Habe§lere haz1rhk 1~ bcf 
veriyor. ltalyanlar •t „, 

Mahzenleri 
italyenlarm t~yare merke

zinin italyan Somalisinde el
dugu, burada bugün italyan
Jarm 350 tayyaresi bulundu
gu, bu tayyarelere mahsus 
bombalarm yer altme t kaz1-
h mahzenlerde sakland1g1 
haoer almmaktad1r. 

d
• • fP 

kervanlar1nm ire~i 1011ciiJ' 
did i~in Gorohal mev 
toplanmaga ~ah~1yorla~· l 
nunla da anla§ihyor k;ile · 
yanlar Harara dogru J ~ 
yemiyeceklerine inan ge 
m~§lerdir. 

Cehe nemden Cennete 
Bir vah§etin kuduripta aleY sa~hg1 gündü, 
Millet ülgün Vatan ül~ün Aaadolu ülgündü, 
Sokaklarda uluyordu korlrnn!f. sesli köpekler 
Kanh eller Türk kalbinde yara a~hg1 gündö, 

Köylerm her bucagmda e§kiyalar doluydu, 
~en yurdumuz e r;aglarda bir ~ehennem yoluydth 
0 cehennem alevinde k1vranarak can verew, 
Türk köylüsü, Türk kad1m zavalh Türk ogluytlu, 

Sabahlarda soluyordu gülmüyerdu artik tan, 
Saraymda bin bir tür lü zevkle y~ard1, sulta•, 
Llkemizde ~ogalmi§h Türk kamn1 ke•irea, 
Türk ~ocugu, Türk k1z1yd1 yerde sürünüp yata• 

Cabil sultan kendisini bir Peygamber sayard1, 
Dü§üncesiz buyrugunu laer tarafa yayard1, 
Yalmz kendi sözlerini, buyruj'unu bildire11 
0 sultanlar, o cahiller bir ugruyla ayarth, 

lrgatlarm vücutlara güne§lerde erirei, 
Kan ter ile ~1kan para saraylarda ye•ir.li,„ 
0 yap1lan rezalet hi~ yetmiyermU§ gilti, 
Avrupa,dan saraylara güzel kadm gelirdi, 

Saraylarda Avru ab bir ~·k kadm ya§ard1, 
Sultan enlar kar~1smda ~eavetiyle c•§ardi. 
Hocalara, softalara beylik hükmü siirdürea 
0 y1llarm her bir günü karanhga ko~ard1, 

0 ydlarm her bir günü iece 1ibi solmu~tu 
Yurdumuza d1~ taraftan özre dü§man dolmu1tu, 
Zavalh Türk sefaletin can yakan kubacnyla 
Kamlidana, kam~1lana sesi artik duraa1tu. 

Sandtlarki her buyruga ba§ bükecek ulu Türk 
Sand1larki sefaletle ge~inecek ulu Türk. 
Bunu böyle Türke kar§J l.a§ta sultan düfUndi, 
Bilmediki blr gün olup birle§ecek ulu Türk, 

Türkün ya§h günlerinde parhyordu kanh •e• 
Delik de~ik yüregi e ar1yordu bir mer~em, 
Hep alevler yükselmi§ti kalltindeki ac1yla 
Türk anlad1 \:ah§mazsa sönmiyecek cehenae•, 

Kadm erkek {'.o1utc ~ocuk istiyordu ah~•ak 
Cehennemi söndürerek bir c nnete kari§mak 
Tiirkü ahb ile satan bir mezellet tac1yla 
Mümkün müydü y1kmay1p ta tekrar eaa aht••" 

Türk kalbinde bu ·cür'eti görüyordu bir ki~i 
Türke dogru ad1m ad1m yürüyordu bir ki§i 
Bir gün bütün karanhg1 par~alay1p yararak 
1§idildi ufaktan onun dogub geli§i 

1 

Gür sesile bagirarak toplad1 hep Türkleri . 
Türk ne kadar sevinmi§ti uGörür girmez b.u .eil-" 
Yurdlarmdan dü~manlar1 bpgmak i~in and 1~t1 . 
Türk kadm1 Türk ~ocugu kahraman Türk asketJ 

Gent; ihtiyar bir "Toplanan kafileye katdd1„ 
Hi~ bir yoktan Türk admda bir ordu yarad1Id1 
Kink topa mermi yoktu pash kama belinde 
.Türk yigidi imaniyla istihkäme attld1 

• 

Arkalarmda cepane ta§1d1lar kadmlar, 
Daglar Türke yol vermi§ti, par1ldad1 hep sular, 
Bir az1mla kaza01ld1 tamamile ü~ zafer, 
Bu ü~ zafer inönü, Sakarya ve Tumlupmar 

Hayat hakk1 verilmi§ti i§te bugün millete 
Türk milleti kavu§mu~tu huKÜD Cumhuriyete, 
Bir sevin~ ki titretmi~ti iman dolu kalpleri 
Hi~ irimat kalmami§h sultan adh illete 

Kaldmld1 her taraftan Türke kurulan pusu 
Ülkemizde sona erdi cehennemin kerkusu 
Cehennemden bir Ccnnete a~i1d1 bir nurlu yol 
Binler ya§8SID Atatürk ve kahraman or~usu ve" 

A. F.TuGSE 


