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ŞEFE 
""--oo-

bayramımız dün Kurtuluş 
raretle 

ha· Hariciye Veki
lini kabul etti 

kutlu landı -lataabal 10 ( ff•IDI ) -
IReisicamburamaz llmet lahl 
d&a Harici1• Vekili Şlkrtl 
Saraçoihnaa kat.al ba,.,. 

Milli 

• a yenı-
• 

gemı-

pbrıyor 
(A.A) - 3 

1111,oa dolara 380 
liparif edilmit· 

~..-1. iP.de ı ıs 
•eaaalb, ı 

""ilmi", 41 bnazlr 

e yapı

hücum 
(A.A) - lnıiliz 
Berliae yaptıkları 
tn miihimini dlin 
• B.rlin ve ci
ce bomba atJl

Cok yerlerde yan· 
&ftır. Hasar ol
aadir. 

Parti 
Atıf 

Reisimiz 
inanın 

Mühim Nutku 
Kurtalut Bayramımıı mil· 

nasebetile Parti reisi B. Abf 
inan ıöylediji bir nutukta 
ezciimle demittir ki : 

- Sa)'ln lzmiriler, aziz 
yurttaılar; 

Buıll• oa Hkiziaci defa, 
lzmir kartaluıaaan yıl dö
allmlnl yapyoruz. Blylik 
ıeriaç fl•ll hepimize kutlu 
olsun. 

30 Aiaıtoıta hakıız bir 
istili ordusunu yere serea 
Tirk ordusunun zafer dal· 
galan halinde, lzmire balla, 
hllrriyet ıetiren kahraman 
aıkerlerimızi lzmir barin 
kacatıaa bub. lzmir, iç 
yaldaa fazla a1nhk azabıaı, 
uzak kalmak ısbrabaaı çek
tiği hayrata•• bir daha ay
nlmamak lıere buılin yeni
den yiz ıirdll. 

Biz divauada haklı bir 
milletin iıteyiace nasıl mu· 
zaffer olduiuau, en büyBk 
-t'6rk'te11 ATATÜRK'ten it· 
melik. 

Salla ua l ın..-W ki
mil umimı,ete ratmea, hl· 
kimetimiz birfila laarbi ka
bul mevküade kalına, mil· 
letce ıimdiden ina•m•ı ba
laaayora& ki, milli aamasa· 
muza, tarihi ıereflmizi, lıay· 
siyet ve istiklllimizi, Jart 
blltiinlBtBmlıü korumak için 
baıka çare kalmadığı kana· 
atile, milleti harbe divet 
zorunda kalmııtar. O zama~ 
ıeaç ve ihtiyar, erkek ve 
kadın bütün milletçe b&kümet 
kararının arkaıındayız. 

Ebedi Şefimiz ATA TÜRK' 
ün emrinde birlettik. Ebe
diyen şerefle ve namuıla 
p6rlhıl\ı iıtiklil içinde ya· 

tamak için muzaffer oldak. 
Barin de vahdet irademizi 
en yiksek liyakatle, tarilıia 
harp ve salla adamlarının 
sayrı içinde teslim ettikleri 
klmil dirayetile temsil eden 
bir ŞEF'ia emriadeyiz. Heri 
aahada zafer azmimizi tem· 
sil eden zaferler yarabeııı 
MiLLi ŞEllMIZ iSMET 
INÔNÜn&n emrindeyiz. 

Blylk Ordamazua ylikHk 
zafer kabiliyetinden emiaiz. 

Ea biylğiadea en klçl· 
;&ne kadar, malile, canile, 
yurt midafauıaın emriade 
yqıyan yılmaz bir milletiz. 

' -
Hakkı•dan emin, ıGclae 

penea dipdiri bir millet 
baliadeJiz. Ciierlerimiz mil· 
li mlcadeleai• ta:- baYuile 
dola.. Damarlanmızda akaa 
aıil kuıa kadreti blt&a 
varlaitmıza bikim ıerefle 
yaşadık. Daima ıerefli ka· 
laca;az. 

Y aıaaın Şerefli Tlrk Mil
leti, Y ataıın Şerefli Tiirk 
Milletinin Vatan Aıkiyle 
Yurd Sınırlarında Daima 
Uyanık Blyllk Orduıu ..• ,, 

* • • 
Dila öjleden ıoara tertip 

edilen biiylk zafer alayı, 

(Titrlı Kerlıatulama~) (67) (Tirle Kerlıııta/amaa) 

Hollandayı naıal zaptettiler, 
tip efendi okuyuvermitti ya. 

- Paratiitç61erle değilmi ? 
o Avradada s6ker. Bizim 

klan b6yle ıeylere metelik 

ıörlnmez bi· 
gibi laemen 

takılırlar ve 

... -iyi emme Ali dayı, on· 
.adabyorlarmıı, Gace fenalık 

selmedilderiai binbir çe
... ılyliyorlarmıı. Sonra 

__ .. ._ketin budala iaaanlannı 

'-kı1orlar, ya kanııkhk ç.ı· 
'•Jalaat feaa ye korkmaç 

,,_,....k berkui •kltlyorlar· 

aartiJ .. iniD mupacaau baıı
flrlatta, ibtiyarbflna nimen, 

yine bir ceylan ribi diz tlat8ne ıeldi ve 
ellerini kalçauna koyarak batardı: 

- Olen Bekir çavaı, T&rk klylllsD, 
T Irk milleti anasından dotdutu ı&nden 
beri askerdir. Biz difmanın bia tiri& 
tuzaiını ılrm&ş ve öpamifizdir. Aaa· 
larımaz da, babalarımız da, dedelerimiz 
de b6yledir. Biz de aldaaacak ıöz yok
tur. Hele buıünlerde dtiil iaaan, ya· 
baacı oldujuna anlaaam sineli ve kuı
ları bile aeluk aldırmadan ayaiıa11n al· 
tanda ezer, parçalarım . 

Muhtar kitibi(baiardı)-Y •ta be ef••· 

Ali Pala - Tlrk llkeaiacle ltl7le 
ıeyler ı&kmea kltip efeadi, yeni birteJ 
nr mı? 

Muhtar kltibi - Bu mulıarelteaia 
yeni bir hilesi olan "Beıinci kol., dedik· 
le. i bir usul , ar. Her halde hepimizin 
gözll açık kalmalı, bilmediiimiz ve glr
meditlıi insanlara ylz vermemeli •• he· 

maılarcbr. 
Bumabaaedea hareket ede· ----------
nk Tilkilik, Keçeciler, Ke- Romanyada 
_.r.ıta ve birinci kordo• Almanlar ALMA LAR --------.-
y.ıiyle saat 15,30 da Atatlrk 

=~~:~:e ,:~~~!' ç:~e~~k~!: Y 811 bir· Sldıt ; 1811- Son Hücumda 
•-:::·da muallim Mithat f 181111 ııtırııırlif il kUlr rı 
Okaancak tarafından bir Loadra (A!A) - Romanya •ıı-ttlllf T 
laitabede buluaulmuttur. hikmeti, bundan ıonra mer- 1 R 

Oabinlerce halk tarafın· kezi Avrupanın en mBllim Londra (A.A) - Hawa ve 
elan onuncu yal martı IÖJ· ziraat ve strateji noktası Emniyet aezareti Wldlrf1or: 
lenmiı ve bilalıare zafer olan Banan eyaleti meselesi Blylk ~ikdarcla dltman 
alayı KlltBrparka kadar ıi· ile karplqacaktar. Çiinkü tayyareler• ycaidea Load!•: 

b •-· ya hicam etmiıler, T a1m111a derek oradan datılmııtar. urada.ı balkın kısmı azami • 
1 

.__1_ d L• ·L 

Al d • ııma mınuaa.UID a uar ••~-
Gece ıehir baıtan baıa . man ır . ve mubtarıyet dar basar olmaftar. Loaclra· 

~eavir edilmiı ve askerleri- ıstemekteclır. nıa cenup matakuaaa da 
Almanya, burada Südet bazı bombalar ıu&.t etmiı-

.. • 

miz tarafıadan fener alayla· 
rı tertip edilmiı ve fuarda· 
da aynca ıealikler yapalmıt 

meselui teklinde bir vaziyet tir. Fakat ciddi la9aarat ol-
!ibdaıı suretiyle vermif oldu- madıiı ve iaA• uyiabaıa 
ta eaki ıaraatiyi bozacaklar. çok az olduta talamla edil· 

--o mektedir. 

FRANSADA AnaKraliçeni 
Bıılnkl hlklllar 11-
r11 llZIUI llltllldl 
-•11a11Nır 

-o 

Londra (A.A) - General 
Doıol beyanatında Fransa 
aıkeri feliketi hakiki mea· 
........... plip ••• 
balr-e etlilecejiai " • 
zaman bDtla hakim meYki· 
de balanaalaraa muaaa meY· 
kiiade glrlleceklerini tiyle· 
miftir. 

o 

asiline bir 
hareketi 

B&lıreı (A.A) - Valide 
Kraliçe Mari ve Kral Milaıll, 
eski Krala kartı yapalaa lal· 
camlardan çok mlte•alrdir
ler. Ana Krali,e il•, INlı· 
Tekil Anteaoıkoya telofoa 
ec1e .. 1r • 
1apılaa hleamlan• d•• 
ralm••• rica etmittir. 

Olıa•a (A.A) - •ki&.· 
men Krabnı• clomi•JO•lar· 

ve lıawa fifekleri ablmııtar. R 
D•• k.. H omanyadaki 

da ikametine mlaabaat ıla· 
terilmiyecekH de Kura .. 
hlk6metlaia kral refakati•· 
deki Bn. Llpulr.o ıçia ltl· un u ava b 

Muharebeleril yal anhcı cema- r~zda bal-cakbr. 

--0 lat ar akkında iki ltalyan nak-
21 Atılı tllllrnl Blkreı (A.A) - Roman· 

1 
ya h&kiimeti bazı cemaatları liye gemi İ llltlrlll dajıtmıt bazalanaı ipka et-

i 9 ~ mittir. Kalanlar araıında babrıldı 
Londra (A.A) - RHmi 

tebliğ: diinkl bava muha
rebelerinde 26 Alman tay· 
yaresi dlltilrlilmiıtilr. 

Londra (A.A) - EvvelL i 
rlin tayyarelerimiz Dllnkerk 
• Kaleyi bombalamlflar ve 
Manı denizindeki ıemilere 
taarruz etmıilerdir. Beı tay· 
yaremiz liıleriae d6nmemif· 
lerdir. 

Loadra (A.A) - Din ha· 
vanıa pek fena elmasına 
raimea tay1arelerimiz dit· 
man limanlarına Haaab•r, 
inden bombalanmıı limaada 
bulanan mawaaalar, petrol 
ve cephane depolarında yaa· 
ıınlar çıkartılarak takrip 
edilmiıtir. 1 Tayyaremiz kay· 
bolmaıtar. 

Sabık Kral Ka
rol Lovarnocla 

Berlia ( A.A ) - Stefaal 
ajauı bUdirl1or: 

Sabık Kral Karol aanclık 
ve bavul dolu iç ••ıoıala 
Logarnoya varmıı. 

Ve doituca bir otele in
< mittir. 

Miılllman, Rum, Ermeni ce· 
maatleri de wardar. MuaeYi 
cemaatları meaeleıi, biliba· 
ra çıkarılacak bir nizamna
me ile halledilecek, aeaoıo· 
ıu olmıyaa yerlerde Muae•i 
cemaatleri daj'ahlaeaktar. 

1 ~j 

Loadra (A.A) - Lib1a1a 
ridea iki ltalyan aal&lye 
••parana iki larUiz tabtelai
ri babrmııtır. 

ltal1aalar Libyaya yaptık
ları aakliyatlar çok slçllk 
çekmektfflr. 

- Radyoyu itidiyormuua? .. Bea ıekerimi kmHlere ••· 
remem,, diyor. 
. - aa,ı. bir- zamanda iuaa •• ı•kerlai •• de ca11• 

kı...ı.-e eremez .•• 
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SAHiR 2 (Halkın ... ı) 

f ZABITf HABERLERi i, 
Kilidi kırarak 

• • 
gırmış 

lkiçeımeılik 352 inci sokakta 
Cemal oğlu 16 yaşında Ke
nan Yaşar oğlu lbrabimin 
evde bulunmadığı sıra.la kapı 
kllidiai kırmak suretile içeri 
girerek bir gönileğmi çaldı
iından römlek ile birlikte 
yakalan mı ıtır. 

Kömür Çalmış 

TUAK M TBUATI 
~---~~~··--~~~-

"ULUS,, da Falıb Rıf ı: "2 Harp gayesi., baılıiı altında 
lna-ilizlcrin dünya lnt'aları ın Alman tabakkftmüaden, 
Almanların de düoyanm denizferioi lagiliılerin elinden 
kurtarmak için çalııtıklarını mevzuu baluettikten sonra 
büyük devletlor;n silihlanmay.ı kat'ye razı olmıyacaklarıoı 
Amerikanın lngilt reyi tuttuğunu ve Anglo - Sakıon ale
minin denizleri, hürriyetin so ı kalesi olarak tclikki ettik· 
ferini y zıyor ve bu un için haroin çetin, amansız ve uzun 
olac ğı mütal aeında bulunu}'or. 

"iKDAM" da Abidin Dave : Almanların bsva bombar
dım lar·y e I giliz lim nla ı ı t h ip eder k 1 i'iJteyeyi aç 
h m m e iz bırkma2'ı çalışh hırını, faket logiliz hava 
müd fa s karşısında buna muvaffak olacaKları ıu çok 
üphelı ol uğunu ya ma· tadır. 

"YENI SA A i,. ve uN TAN,, gazeteleri. Ana yurd 
h ricind kı T rkler mes le1i i mevı:uu bahs dereli bunların 
f ziletJi unırnrlar oldu .larını kayd ve binaenal yh iyi ıaua
meleltJ görecek! rını ümid ediyorlar. 

~ ·Belediye Reisimiz·n Tasviri 
Efkar aleyhine açtığı da

vaya bueün başlandı 
~~~~lliJliıııın~~~~ 

Bugün sabahleyin saat 9 ı nin şabıına değil şehre ve 
buçukta sayın Belediye Re- şehirlilere aittir. 
ııimiz Dr. B. Behçet Uz'un Diyere!c: uzun müdafaada! 
Tasviri Efkir aleyhine açtığı buluumuş ve ıuçluların tec
hakaret davasına bakdmıştır. 1 ziyesini ist~miştir. 

Suçlu mevkiinde yaloız Diğer suçlulrsrdan Ebüzr.i-
gazetenin neşriyat müdürü ya, Yusuf Ziyanın lstanbul· 
Cıhad Baban bulunuyordu. da yedinci asliye c.eza vas-

Rds suçlunun sorgusunu yap- 1 tasiyle istinabclerine ve neş
tıktan sonra Tasviri Efkar n riyat müdürünün ibraz ettıği 
i - 9 ve 10 t ribli nüshaları ve Kandemir'den aldıgı ka-
oku muş ve bilahare davacı ğıdı Df'reden tedarik ettiği-

vekillerinden Sabri Savci da· nin sorulma~ına ve mahke-
vayı teşrih ederek bu ha- menin 2cf. Eylule talikine ka-
karet yalnız Belediye Reisi- rar verilmiştir. 

Ç• k 1 
ın u~ 

Hindiçi 
dud 

Şangbay (A. 
telif mahalden 
duduna Çin f 
ket etmiştir. 

Çin kuman 
tayy e ile Hı 
dona gitmiıler 

---o· 

S0

mali 
Afrika 

Karataş Kömür iskele!!İn · 
de Murteı:a oğlu Yusuf, Hfi
seyio oğlu Mehmet, Ali oğlu 
Hikmet, Salih oğlu Tevfik 
ve Ahmet oğlu Hüs yin 
Ahmet oğlu R cainhı 110 
kilo kömürünü çalaıkl rından 
yakalaomıtlardır. 

INGILT 
--o--

······~~-~~ 

• .. hük~- lngı iz Büyük Berline hücum-
ı mume sıl Elçisi Şehri- ların şiddeti 

Kahire (A.A 
umumi kararg 
Mstrub tekrar 
yareleri tarafın 
dıman edilmişti 
müfrezemiz 
Goraya kadar 
yerli bir müfreı 
mııhr. 

"' . Sarhoşluk 
Çorakkapı sinekli cadde

sinde Abdullah oğlu Hüse
yin Hrhoş olduğu halde ba
iınp çağırmak suretile re
zalet çıkardığından yakalen
mıflır. 

T 
s y s tte 

g Bulundurmıuacak mizde arttırılacaktır ! 

ııarlkaa Kız KolleJi 
ıldlrlüğünden : 

1 - Yatıh ve giindüzlü 
talebe kadromuz dolmuştur. 
Kayıt için yeni talebe müra
ca&t etmemesi, 

Hiç bir vakıt dön
miuecektir 
--o---

Londra ( A.A ) - lr.giJiz 
bariciyc~ine mensup yük ek 
bir şahsiyet beyanatında ez 

cilmle şunları söylemıştir: 

"logıltere ve gerekse AJ-

--o,--
Vişi (A.A) - Havas ajansı 

bildiriyor: 

Alınan hü'kumeti Vişi hü· 
kumetine gönderdiği bir teb
liğde jşgal altında bululian 
yerlerde müme•sillerin bulun-

du ulm masım ve vazifeleri
ne nihayet verifmt!sini bil
dirmiştır. 

Fransız hükumeti Alman
yama bu tebliğini kabule 
karar vermiştir. 

---o--

--o---
Dün nluimize tayyare ile 

gelen logilterenin Ankara 
büyük ~elçisi Sir Ku· 
atechviJ Hugıesson ve 
refikaları Lady Hug-
gesson şerefine dün gece 
belediye reisi Dr. 8ah-
çet Ur. tarafıodan Fuar ga
zinosunda hususi bir ziya
fet verilmiıti r. 

Bugün sabahleyin sayın 
misafirimiz Fuarı a-ezmişler 
ve çok beğenmişlerdir. 
Öğleden sonra eski lzmir 

--o--
Londra ( A.A ) - Geçen 

Cumartesi günü Berlin ya
pılan taarruzların en mütbiti 
olmuıtur. Maamafih 6nümüz
deki aylar zarftnda Berlioe 
lngiliz tayyareleri tarafından 
yapılacak olan taarruzların 

şiddeti, ieçen Cumartesi 
günü yapılan bomardıman

dan çok fazla olacaktır. 

---o---

Sudan ve Fili 
kayd bir barek 

---o 
Üzüm 

Pi ya 
Üzüm iocir p 

lülün 12inci ıDt 
borsada açılac•ı 

---o-
2 - Eski öğrencilerin ka· 

yıllarını yenilemeleri içiu en 
ıoo 20 Eylüı'e kadar sabah· 
ları 9-12 .ırası okula gelme
leri ve yanlarında tramvay, 
rapor karnesi için de 24 ku
ruıluk pulla birer vesikalık 
foteiraf getirmeleri, 

manyanın gece hücumlarını 
durdurmak için ~are aran

maktadır. Biz Hitlerdcn da-

ba evvel buı un çaresin bu

lacagız. Biz takip ettiğimiz 
yold n v siyRsetim 'zderı hiç 

bir vakit dönmiyeceğiz. Al

ma lara kftrşı y niden bir 
plan yapmakta}'ız.,, 

Panama kanalı bafdyatını ziyaret edecek
lerdir. Akşam saat 18 de d~ 
Valimiz Fuad Tuksal tara-

Bir Ineiliz 
Denizaltısı 

Yanlı 
Piy 

Dün akıam 
"Yan hı yoJ" pi 
yıyetle temsil e 
al kıtlanmııtır. 

Vaşington (A.A) - Pana· 
ma kanalıDın takviyesi için 

uzun menziUi toplarlar iki 
grup ağır bombardıman tay-

yareleri Portodduada da:mi 
bulu Clikla:-dır. 

fından misafirler ~erefıne 
Kadife kalesi ga:ziuosundı... 
bir çay ziyafeti verilt?cektir. 

Ve; gece de sefir şerefi-

Loodra (A.A) - Kiniı 
denizaltı gemimiz elin üssü· 

ne dönmediği içio kayıp na· 
zariylc bakılmaktadır. 

ne IDiLIİz konsoloıu tarafıu· Büyük içi Perşembe gü· 
dan bir ziyafet keşide edi- nü tayyare ile Ankaraya av-

Su 3 - BDtün öğrencilerin 
kitaplarını almaları için ki
tap paraıiyle birlikte 30 Ey-
101 Pa•uteai 9 da okula gel
meleri ltbumu ilin olunur. 

Jecektir. det edeceklerdir. 

afıa Müd" rlü2ünd _n: ' •• ::.~ ··········' 
Urfo hükumet konağı tamiratı 3381 lira 55 kuruş k~;pif i ELHAMR A SINEMASINOA i 

iz mir 
Günet aaati, 

eskisidir. M111rl 
dı lsadao 120 • 
eaatini icad etd 
saati kum aa 
birbirleri Dzeria• 
iki kaptan ipar 
kaba ıu konul 
la damla alt 
dikçe, alt ka 
suyua yGıllnde 
dar hafif bir ci 
meğe batlardı. J 
merbut sene,. 

3-1 

Dr F h • J k bed Jile ve 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğun- ı BugUn matlnalerrlen itibaren ı 
• . 8 rl fi dan isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine tevfikan ha- ı Fevk1.IAde nefiı iki büyük fılm birden ı 

11mir Memleket Hastanesi zırhyacıkları teminatları ile birlikte 19 EyHil 940 perıembe ı 1 SKALA operasının 120 kitlik mfthur orkeatraaıaın ı 
Reat~~nt~~n :?!~~~i:·::daviıi günü saat 11 de Nafıa müdürlüğünde miiteşekkil komis- ı iıtirakiyle dahı besteklr PUÇÇlNl'nin ölmez eaeri ı 
yapılır. fldoci Beler Sokak yona bat vurmaları. 3S68 ı M d BUTTERF"AY ı 

29 No. TELlFON 2542 ...................... , .... ~ .................... , .. ı 8 ftM L ı 
• f Izmir Enternasyonal Fuarın- i: 2 :: s.ıı:aa ,ıı:uıı.,; coıturac•k ı•h•ser bir komedi ı 

Depo ı d L d • ı f Gorunmıyen adam aramızda ! 
Baamahane GaziJ r c~ddesi ı a o rd Radyosu D ırıyatı ı ı Seanslar: GiSrftnıyeo adam 3·6.30- o da. ı 

1270 NoJu ~Da aokagında ı Londradau Tlirkçe haberler Resmi lnıiliz Pavyonundan ı : Batterflay: 4,45-8,15 de hatlar. i 
~-No.la, d1e1~ır 1k~pdenk ve ı her gün 21.15 de verilecektir. ı ı Cumartesi ve pazar l 1.30 da Ye hafta araıınde her 
u.to• ıem a ı çın e ıuyu ı f T · b'I ı · d ı I' b b 

heykel alt katta 
yllkıeldikçe y 
heykelin eli ka 
tahtadaki ıaat 
glıterirdi. 

mevcut bir de~o ehven fiatla ı b'l ugkı ı~cet'yı ıkeln ~r~odn en nııkızLce d ader 1 H~l' anlarını ı ı fi• • 'lgtlban 31 di UCUZ HALK aeanıları 29-25-30 ıı 
ki il "t

• ı me ıı ıyece erını utuncre on ra an aıı ızce ha- ı ı ımı ı o t ar •• 
ra7a Yer ece ar. ı . 
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111111 ıııu dılqııllı 
ıaızlık 

Birinci kordanda "YILDIZ,, 
( üki S&mer ) gaıinoauada 
bitin rakılar ucu ve meze· 
ıiyledir. Arzu edenler meze· 
ıiz de alabilirler. Poniyon· 
Iarımız temiz ve çok ucuz· 
dar. Ayni umanda yllzde 10 
karaoaiye dahi yoktur. Kor
doaan temiz havaunı ve 
iıeaia lltif ırap ma-.zara• 
lanadaa iıtifade etmek, al· 
ala yorpnlupau ıedirmek 
aa•k burada kabildir. Ga· 
daomaıa kıtındR •tık ba
luadaracajamıza ıayın mit· 
terime mlljdelerim. 

Yaldız ıa11noaa miiıteciri 
Muharrem Oıkardeıler 

Bol çeıit, uygun fiyat, 
temiz, katakıııı '"vo iyi mal. 

AhtYeriıte say,., doğruluk 

ve inan. Telefon :3882 30-1 

• Altın Damlası 

Bütlln Tirlıiyede çok ••
vilerek kullanılmakta olan 
bu enfea kolanyayı yalnız 
S. Ferid Ec:sacıbaıı yapar. 
Taklitlerini almamak için 
etiket ve iıime dikkat. 

Depo: Şifa Ec:sane•İ 

Milli Piyaneo Biletlerinizi (SAADeT) 
lllfeelnden •h•m)Çorakkapa PoU.mulsed •arııııNo.8,4HaHa Tanla ÔadeıTelefoal497 

(68) (Ttri Keriut•l•m•:s) 

men htlkimete teılim etme.liyis. Ayni 

zamanda da evlerimizde çeiuk çocukJa

rımıze, batti niaeleri•İze varıncaya ka
dar bunu yapmalıyız. 

Be ,dr Ç&YUf - Doiru ıiSyluyorsua 

kltip efeudi, ıeceieri bile kaı uykusuna 

yatmalıyız. Ataıarımızıo bir ıözl vardır: 

"Su uyur, d&ıman a7umaz,, 

Ali Pala - Olen Bekir çaY•f, T&rk 

her vakit ılıil aıık yatar. Yatım yet

miti duldurda, abııldıkmı nedir?, hali 

Sillbımı baıımıa albna koymayınca uy
kum ıelmiyor. Şlklrler olsan lrayBm&z 
ve bitin Tllrk memleketleri Cumhuriyet 

sayesinde ıon derece emniyetlıdir, Hiç 

ltir ıeydea korkumuz yok emme, itte ne 
decen a.afalmıı bir yol. 

Kahveci Cafer de ıöze kanıır: 

- Ali efe be .. Hani Bilylk Babamız 

ATA10RK bir ılılbade pek iyi aklımda 
tutamatlam amma .. Tlıkla ud ka•ıada,. 

(65) ( T•ri Koriatala 

- Ne Yar, ae yok kltiı 
Yadiıler aa11l? 

- Römen&er can çekifİ 
olup yumrujıl bir yere Ylll'• 
dilerinden beklemek llıım 

1 

Ye yardımı dilımanlarındaa 
llulyaıına d&ttliler amma ••• 

Mustafa dayl - Hay 
Zehirden ıifa olar mu ? 

Ali Pala - Emmede b 

miıl .. Almanlarla lnıilisler 
yok mu? 

Bekir çavUf atılir: 

- Onlar muharebeyi u 
tiler Ali dayı. 

Ali Pala - Ô11e leldr 
Almaalana kamanclanl 

evvel bir natuk alylemlftl, 

larını bemea zaptecJeceldeıd 

deki pur ""'ya uymada ı• 
Maıtafa dayı-Daha bel 


