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BUTU YURT BAYRAM SEVi Ci iÇiNDE • • • 
19uncu 
Y 1 Ls. 

ikinci dünya harbinin 4 
üncü yılı içinde .eli.met 
ve saadetle 19 uncu Cum· 
huriyet yılını kuUıımaınız 
Türk inkılab rejiminin 
nasıl esaslı bir temele da· 
yandığının en bariz ifa· 
desidir. 

ETEM iZZET BENiCE 

Cmnhuriyet Türkiyesi on dolmı: 
ynşmda. llcin<i dü1'ya harı.inin 
dürdiiacü yılı içinde lti:z ı.ütö.D 
mcmlekciçe saadet vo selametle 
18 inci y.-lı uğurluyor ve on doku
zuncu yılı kutluyoruz. Sadece, bu 
m».nl dahi Ti.trk inkılap rejiminin 
na>ıl esa•lı bir temele dayamh-P. 
n.ı.ıı en bariz i.fa<lesidir. 

lfa;b'.ır edebi görünüşe ve üslftp 
san•atı na, hayal z3fına kaçma.ksı· 
zın gerçeği olduğu gHıi, çrplalı: 1 
ç.:.hrcı.i ile iCadeleud'.r".'ek isl~İıı.' 

'l ürk :~ ede, Cıunhurıyet reıRnı 
k ;taptan kopye cdHmiş, taklit ve 
basma kalıp bir özenek idıore !lir 
teıni değildir. 

Türk CınrJıuriyet rejimi, Türk 
mill; iht;ı;.Hn.in, istiklal savıı~ınm, 
inkılap hamlesinin topyelı:iin var
lığı.n .n bir muhassalasıd•. 

Tiirk Cumhu.r·.yetiniıı W.nisl 
Bü) ük Ata1ürk'ün: 

- Biz, bize tb<!n:ıcriz .• 
Vc.ci~i ile vas>flandırdığı Türk 

Cwmhıniyeti rejimi bi.ttün mana 
ve madde muhteval:ın ile gerçek· 
ten )·epy~ni bir s'.slemin, bir mil
let gidi'jinin diilıya)· a doğuşudur. 

Cumhuriyetimizin 
Her Tarafında 

Bu doğnş hiçbir mazi izini taşı. 
mal.s zın ve yine hiçbir geçmişi 
ruhuna sindirın.ek.s:zin 'Ve fakatt 
örnekliği ile bütii.n mille<tleri ve 
idare sistemlerini kendi yoluna 
çc k i.şi ile insanlık alemine rehl>e~ 
bır ıroğuştu~. 

Son dört yılın cehennemi içinde 
dünyayı idare edenlerin dilinde 
'!'ürk rej iminin ilhaınlarmı ifade
lendiren kııvvelli vesikalar sd< s.Jc 
tckrarland ,ğı .kadar yine biıı:ibirini 
k.ova!ıyan intıbak misaller1 çoktur. 

Cwnhlll'iyetin K~uısu Ebedi Şef ATATÜRK 

Ti>rk Cuoı.lıur>yct rejimi~ ne 
Yunan ve ~raruıız dem<ıkracyala
rırun ölçüsüzlüğii, ne İngiliz ve 
Anıer:kan demok:rasya sisteminin 
nıcıı uk nazariyeleri, ne de birinıcİ! 
bü)· ük harp sonrası tezahürlerinin 
eıı ba~r1 misali yoktur. 

An~arada bugün 
yapılacak tören 

Buna karşıl>k 19 yaşındaki Cum
huriyet rejimimiz.!n prenı.sip esas· 
)arından çoğu ve batta pek çoğu 
biifüıı. bunların her birine karış
mıs ve her adapte edHdiği bayat 
u~uru içinde tam intıbak ve inıt»
b..lı basıl etnıi.ştir. 

Ankara 29 (Telefonla)- Cum
lıuriyeünıitLin on dokırzllltCu yıl
dönüınü bayran:ıını başşehrimiz 
Ankara dü:ndenberi coşkun bir 
Hvi.ııç ve neş'e jçinde •tes'it ~
mcktedi:r. Dün Ulus meydamnda 
yapılan g~lik tezahüründen son
ra i.zdlerimil;ıı 19 l\layıs stadyı>
munda büyük bir gösteri tertip 
etmişlerdir. 

Bu toplantıya Cumhurrei<iimiz 
l'tlilli Şef İsmet İnönü de şeref ver· 
mişlerdir. 

• İzcilerimiz saygı geçidinden son 
•• l\1üstakil, bii-tün, bir, vaianınırz>. ra meydanda yeralmı..~lar ve kanıp 

da kayıbız ve şartsız Jıiıkimiyctle, hayat; nın bütün hususiyetlerini 
refah ve saadetle yapmak, dünya en küçük teferrüatına kadar can· 
ateşinin d:şında kalmak; memle- lao.dırmışlanlır. 
kctim'.zi bütün eksikliklerinden Gece Ankara rengarenk clelı:.. 
kurtarmak, en geuis imar, en yük- trikler ve fenerlerle muhteşem 
sek kültür, en ol~uu medeniyet bir şekilde donanın.,, ve akın akın 
seviyesi verimine ka\'Uşturmak halk aydml.k sokaklarda gezip, 
b. r inci cmelimiıdir. geç vak.itlere kadar eğlenmiştir. 
llari9ten g-elebilecek herhangi bir Bu sabah daha ilk saatlerde şe-

tecavüz ve taarnıızu önlemiye ve bİT sol<aklan fovkaliide giinlere 
tıoğmıya daima muktedir bulundu- mahsus ltit' hal alınryı. Hipodrom
ğumuzdan em.iıı olMnık ve Cwubu.- da merasime saat 14,30 da başla· 
riyet rejimim·:ı:ın on dokırz yıl içi .... , nı!aca~ ?.imasına raamcn erken• 
de memleketimize kazandırdığı I den trıbunler dolm~, yollar fevç 

e.ıı az on d.okuı; asulık varlık ku- 1 
tısıuda Büyük Aıt .. türk'iin ruhunu r 

tıiıi:ı ederek, Yük>ek Milli Şef 
İnönü')., ınillctç~ şükran ve min- j 
neticriınizi tazelı~. ere~t mukaddes 1 

emaneti baş.mız uzerınde tutarak 
bütiin vatan ve inkıiap çocukla· 
rına: 

_ Ba~· ranıın kııtlıı o1'uıı .• 

Diyoruz. 

f e,·ç hlkl k 1 a a ap anmıştır. 
Milli Şefimb: İsıııet lnönü, Cum· 

lıuriyetin banisi At:wtiirk'üıı. mu-
vakkat makberelerini bu sabah' 
ziyaret edereı. Ebedi Şefimizin 
manevi lhuzıırunda ta:ı.imle eğil-

mişler ve ltir çelenk k<>ymuşlar-
dır. l\füteakiben. .cleva'r, toşeklrnl• 
Jer mensupları ve halk da Bü~iik 

!Devamı Sa: 3, Sü. 7 de) 

r 
Bugünkü 

Son 
Telgraf /ar 

ıı::ı 

Ve en son aldığı-

nıız haberler 3 CÜ 

sahifcmizdedir 

19 uncu 
Coşkun 

Yıl Dönümü Memleketimizin 
Bir Neş'e ile Kutlanıyor 

Milli Şefimiz bu sabah 
Ebedi Şefin Manevi 

Huzurunda Eğildiler 

ost e e 
adyolarının u 

Sabahki Neşri.yatı 
Londra v.ı Berlin radyoları bu 

sabahki yayınılarmda Cüıınıhur i • 
yet lbayramJJYu:ıı kutlamış; sa.a
detler \~ muvafiaJ<iydJ"'r dile • 
mişlerdir. 

LondTa rai<t"OSUnda aynca söz 
alan blir !ngilrz de şunıuı söyle-
miştir: •Yfrksek Cumhuriyet.ini • 
Z'in 19 uncu yılOOrıümü olan <bu-
gün Türk mil.lcline tebrikler:mi 
sunmaklıa baMi>yar ı..'11 . İng.iltere 
rady o servisi memurları, Tü<kiye 
radyıoouruia çal ~an meBl<e~la-
rını kutl.a< ve kalbdcn gelen mu-
tıtl:A>etJerin i sunar.• 

S:r Persi Loren 
bugün Türkiyeye 

bir hitabede 
bulunacak 

LJındra , 29 (A.A.) - ~illere-

n in cı.k:i A nkara büy ük elçisi Sir 

PerSi Le.ren bugün Londra ra<i-

yıosunda saat 3 le bü,yü.k Türk 

bay .. •mı münase'beiile bir me;aj 

verecektir. 

Yaz e ti Hare iy 
' ) 

Şiınali Afrikada Demokrasyanın 
• 

cephe taarruzu ve ikinci 
(Yazan: i. s. Eski Bükreş Ate~emiliteri ) 

MISIR CEPH'ESİNDE HARP l) Mthver ordusu, ihaftalarca 

VAZİYETİ: evveL işgal, tahkim ve müdafaa 

iM.ısır çölünde muharelbe şid • etrrGş olduğu kuv:vetli mevıztlel'-

detle devam ediyor. ~n 5 gün de muhare'beyi kaJbul elıınişt;r. 

için.de, filtir ve tahinınl'erimi.zi 1ngili2 taarruzu, bir admı geri & 
dQğru çı:ktumı söyliıYebi.lirim: (De'Vamı Sa: 3, Sil: 6 cı.ı) 

Cımıhuriyetin Konıyuc11S1> Milli Şef İNÖNÜ 

Vilayette ve Tak
simdeki merasim 

Dün &aat 13 t.e Ba.,wekil..imiz 'Uncu yıldönümü şcn1'lclcıi tekmil 
Şükrü Saracoğlunun Ankara radL yurtıda hararetl e devam etmekte-
yoounda ooyledikleri veeiz bic ht- dirler. 
taıbe ile açı lan Cumh uriy<>tin 19 (D""amı s.: 3. Sü : 5 del 

,... ;ERÇEVE l ~a~ 

. --
19uncu Yıl Dönümünde .•. 

NECİP FAZIL KISAJCt:REK 

19 sc.ı>:ı evvel ltugün.~ elinde garba doğru ilk itiJi~ ... 
Cuınhı.rrJ yet.. Tanzimat.. 
Asırlardı. bizi roslama'k yoll>D- · Tanzimat; Nasr attın HO'ClllllD 

da garp em:periyalnması ..• bal ve sarmısak yen1cğ i g 'hi. lıa-

Türk eemiyai (Kanuni) deıı. rışmaz ve kaynaşmaz unsurların, 

hemen sonra ve artık hep, garba mayn1un hünerini aşn1ı~· an bir id-
karşı hazin bir miidafaada ... rak kadrosu içinde (telif-i bcyn) 

Her an didiklenen, kop anlan, cünbüşü ... 

parçalanan; toprak, nizam ve ha· I Fesin altında ceket, çeltik pa-
yatiyet kaybeden şarkın büyük buç üstüooc pantalnn, Toı>kapı Sı:-

mümessili Türk. .• rayının yanında Mecidiye Köşkü, 

Şark ve garp muhasdıe6İode, muhteşem (Sinan) ın kavuğunda 

iki taraim da ruhunu kucakla- mülevves (Roko.Joo) v.e (Bar<>k) 

111aklan icia küçiik politilr.a>Cıla.r (Devamı Su a, ~ -.;: t3 da) 

• 

Her Türk Cumhuriyetin bekıçi:si, 1 
Her Tiirk bu bck~iliği~ elden ele, , 1 

Alatürk't~n en 5'0n Tur-ke kadaz 
emaııetç.sidi>r. Hep birden kaykı- ı 
ralını: 

- Yaşasın Türkiye Cu.ınhuri- • 
yetit muhteşem ,..~-. resmın' den :-•·balar·. (Soldan r .ıaua) kahraman piya delerima, motöı-lü l>uV\·~lerimb Te yiti<t süvarilerian:Z By sabah Taksİınde yapılan .. ,._..., ....... • 
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HALK FlLOZOFU 

CÜMH URİYET 

l,:?3 ~r~ttıtlan buslin~, 19 sme 
gr-~ın.i~ bırlunt1J(}l' .Yeni Tii·rk cc
ıu-·~ «li, 19 yıl evvel /'ı.n.k:v-.ıd:ı di
şini t.rnu~ ıa ta!..arak bi.c ölüm -

djr''-n 1\.avgamır:.r ~tılnı:ının ınü

lai.tmı g-.>dü: Cuınhuxiyetl ilfuı 
elli. Jkgiin 19 yaşuıııla bııluııan 

gençle.-, ~ cw denill ~""'landı.r. 
BU:lı.!ar. a k.erlik ç;ığuıa ~clın~~ de
likaıılıkrdır. 

Cı<m:lnır:yct ı'Cjimiııln Tü.ıik va.
hııı.ııııoia n .. yap(ığıo; ani<ım<ık için, 
O;manlı llDJ"'nrlıı>rluiunun ne hal 
rl-c Glduğunu dii~ünınek li'tzımdir. 
ı:;ğ.r, bu ouu.lo&ye..,yi yapanak, 

göxler' ın 'z se\ iıu;le partldar, göğ
sı'.Lntiz gururla kabarır. 

Bir =niyet yapmak bir Jı.iııa, 

b:r y<>I )apmak değildir. Tam ol

gtm!~~ cemiyetler, asırlal"ca 

devam edm çaıtıımantn ınahsulü
d~r. Bir iru• haydı.nıla uzun bir 

<!ene s&yıl!abilcn 19 yıl, cemiyet 
ha) k!ı i~in bir 5ııı. ka.dar !0'5adı.c, 

l'rlF..KTEP 
Ç STASI 

Bu ~ne mel:tep çantası mesele

si, L-tllibasl..ı menulardaıı biri .1. 

du. Ça-nta yokmuş .. Pcld amma, di
ğer tırr:ıL!ı:ın deftez, kağıt da uJ..ıruı
dr~ını söylüyoruz. 

O halde, çaıııtayı rıe yapacağız, ı 
iç'ıtc koyacü: blr. y olmad1~n 
S1ıo1nra?. 

TE:.EKE 
BUHRANI! .• 

Ten ·e c.vk kıyro....tli lılr ın ta ol

du .Sobalar, borula.r do.lıi teneke

d yapılı)W. Fakat, tenck.c nere

de?. Ri.c boı tendke, bugün bir 

bu ine •. 
Tcnc'-.:ili!k, bangedik g!bi bir 

• 
şey .. 

Tcnc&e bubruwıa btıtlıi de S&

vinınc.k liı-. Faı.la olsa, bi.r çok 
insa.Warm ııı&asma tene~ bağ1a

mıya kalk..~cağııı. 

LAF TOR.DAYA 

SiGAR l\Il!. 

n;r kıısı.m ikbsal~ 1amıy<>

ru •.n. Ş'mdi, çıdakalam. yazıp çizi

~·oı~.a:r, ne Ckinler, ne çareler, ne 
tc:!birlcr, ne ta,.,,iycl"l: o!'laya 
kıu) inu)-rlar'!. 

P · i oaınıa, bu ına.tbn blr ço
ğııuu t~mr.z ki, ma.C:•lc, birer iik-1 
t.ı.sadi milı::ss8"e t..a,ıuda bulunmuş 

lar. ın.a:J!ese.f, e nıü i'e lcri yliı
ı ~. CDJlcrD. ~Jc :d.iır!. 

Galibı., lafla peyni.c ı;crut>.i hl

k5.1 c;,i!. 

iıl.\fü\LELERDE 

SE!lLEVHALAR 

:11c,,.,}a, gazetelı:rde şu k:ıbil ma.
kale scrl~vhalan görüyorswıuz: 

.. rito.•tların iıımeısi. na!M'l temin ed.Iı.. 

lcbiEr?.. J 

Jnsaııın, bunu )·azan adamın gut 1 
lMğrna •artlacağı geliyoc: ·Be bira

de-r. mad.,m ltı1iyorıouıı, no geve
zcJ:k edİJAJ~sıın, lan buak, yap 
bakalım!. 

AHMET RAUF 

REŞAT FEYZi 

Dün~ aıwı hiç bir devrinde, bi
znn 19 yıl içimle yapabild"ğitıniz 
kadar madde ve ruh yeniliğini 
ıı·~ b;r ı...,ı.a .,.m"yel ba'jo1>rmağa 
m~aCCak <ılaınıı.m·~hr. Adı.ada l.ıt

rl!d.tığ•ıı>ıı her geçe n y1lı beğen
nUy.or, dalın iyi~-e, daha giizele. 
nihayet ide:ı.le d. ·ru gidil <>ruz. 

YapW;ıl:ırmuzı anınsa.:ıuyalım. 

O:"tmım·lı Lnpaxat&rluğunu.n ıniraıs 
bırak.lığı ccnıiyel fuı~ü.ııde, bu
giiakü rnh ve uıad.de kudnıfuıi 
nıcy<laııa ı:et>mııenin ne bülilk bir 
mucize t.!duğu.nu hatı.rLyalun . Ka 
fayı len· ıko yapmak, zilıniye1i 
l <ıDiden ~ apmak, <cvJ.;i, ~rbiye)·i 
lıeTlJ.Cyi ynıhlen l a}l'llıak lıhmıdı, 

19 yıl ... Bütün l>unlau 19 yıl ;çi.n 
de yaptık. 

Bugün, bi7.im bü tiin !rnncti.ıni-,, 
yapUıJarolllllZı kiıfi gönney "şimi:ıı

dedir. Daha iy.isiW, daha giizelini, 
ideaolioi ) apmak ~ndcyn. Bu 
ateşi, dünya durdukça gönliimü7'
dc sa.klıyauğız • 

Onioer&itede apor te;kilatı 
kurula yor 

Üniıvcrsitt'de spor 1.cŞkı.in bu 
dt>ns yılı b~ınd;ın .itibaren ku -
ru!acaklır. Maarlf Velc5.lct• "J)Or 
ı.şlerini t.anziım ve tert.i,p için Ce
mal GB'~d:ığ, Vekl.an Aşir ve Bed
rid<?n müıtcşekkil bir heyete şeıh
r;miııdıe tet.ıaikll>r icra, eWmıek -
tedir. 

Üniversite b"1lçesi.nde muhtelif 
spor oyunları için sahalar yapı -
lacaktır. 

Pasta fialları arttı! 
Karne ile şeker Uc\-:ı:İ&tı üzeril'e 

şclıri.mi'ııde ve bJbruo;a B ) ·'.un
d.<:ki ek.zer p;ı,s:ahanelerde urum
lü ,inciri!, bal.lı \°<' hat!'.tı p<';,-ınez.. 
.; pastalar imaline bll§lanrr,ı:şt.ır. 

!Bunlar, pastaları küçülLm €r 
V€ fil.ti.an da yüz para :ıllttırmış
lardır, 

Kış :ıaali tatbik olunmıyacak 

•Maarif Vekaleti Talt111 ve Ter
iıiye dairesi t.elmnil öğretim mü
esısesel.€rinde yaz ı;aatin.in tatbi • 
kine d<E"\·am odUmesıi:ne karar ver
miş ve keyfiyet a.1fı,kııdarlara tel>
liğ edilınişt.i:r. Buna nazaran 'bu 1 

yı< kış saati taibik olunmıyaca&
tır. 

zamanml! tadb"r 
G<:çe-r.lki licıdos'.a, bır arr"oldaş şu 

me:ıkrc ib:r fıkıra y:.ıı::rı:.,ootı; ·Lo
cio~, İ.sla<>bu!l ıç· 11evöcall. bir'j!E'Y 
mi.dir?. O bal'C!c nıoi~n locl lu ha
vırlar çın v .. k!'od~ t.ıedbir al.ma:lı
yız?. H<?r l:ıdostıa, Jimar..m rıormal 

hayatı ıbozuhııyar. Lmı<rib i.Şliym 
y aı>an sahil.kır vııp l!l'l ann ın tdkıne 
ıeriıni ntJciiliı 'lıodosa daıba .mukıJ.w 

met.ı.i şc:c'.lld·e yapm.rmayız? .• 
Lodosa llU- ola.ı:. bu ~cşhis ve 

müta1ea, 1m'€fml.ek"'E!llaııizdıe, daha 
birıçdk işlere Wışmil cd!ilel:Hir. Ve 
bi-.:ı m ~ h~y aıl.wnkııda • z~anın'da 
ted>ir a imSımıak, i!el'. yi düşür.eme 
mek bOıi< rr.ırı.d:ın - ne kxdar ala
tı::rka çallıştıığnuı gö:,t&w. 

Etrııt1Dl12laf babnız; aksayan her 
iş ıınevzuuır.Jda, 1ockıs için 1eri sü
rülıen mfitalcalar y~. 

BURHAN CEVAT 

llli7.ahi .ve milli ronıan No. 1 3 -----------""""" r- .. 
BİR PALYAÇO DORT CAN .. 
BAZ BİR DE HOKKABAZ 
~ ____ ,J l\lullarrıri: NEZhlE MUBİDDiN \..., ____ __ , 

ı 9 boy=nu bükı ıt4< roor - :re- / 
~. lıa:::J r.ı UZJt.acak ki?Oar moda işl~
r noe -"Yt :ıs. o1nı3.!'ğına. y:ın.yQrdu. 
Ah.' ,,,. b.rdt>abire g~len §Ql'o tıen:Mıoe 
P<"' ycnn<le bul.>ı·2'.t de:1ı:ıl u.1·urou.ı1-
liiıal. 

- C:ıh* Hanun?. 
- rı..:v-ıı...n:. 
- • c:ı.n ı" bôy .e h !ti.:! ·ı!ıi d.a v nu:aııa- . 

,-ı.n ız. B 1' ~ (.uıtUŞQ ~unuz?. 
__ Roco cd<!l'lm ar :ı. >1't;.!r! Sil.in 

7aµ:"'l ~ l:ı ç bir işıU4 >dk mu kuzum? 
Ifilgu , biç bır şı>y ya;>!r.o.i<: ....,. 

n1) • ın. 

_ D e · b!h-o:ıun iş!eıri olwı !<ey. 

f ·n ae tfcb- 1 • 

- nııııun d~ b1'ı>)'le ııcç.verUı. Ne 
clka " 

- Ben bu zlMıı ·~e ~lim. .. Hem 
b\:r a yr ıcldlm. BJkıruz saboh
tanbcri bana müd:f°..ı.rü.."" emI."ft'..iğ\ ilez
k..,..,y; bJe yıw:lıl"Tl'1<' ""· S'.ze ce.. 
vap ve.sn :> ct>ğim artık. •• 

_ Rica ("deTİm CKb~ lkrıım :yal· 
n.ız blr sua:I: 

- Si-zi şik;i(yel e<iect't.ın val:a ... 
- Yaıpama.asıruz bunu! ... 
- N tef, en yape.wn.ıy aıcalam l,jml? 

- çooıw np yoJdaşım'Z o'.a!ı bl< 
gencin okm~ına yürejtn:z razı oı... 

Dlıall .•• 

- Öy~eyse 5Ul9U<ltız artık!. 
_ .P<ki... Fa.k:at şu so rguıma olsun 

ceva;ı vf'<lııiz: Morla yeşil blriblrirııe 

uY\lY'Or l'ımenııa! Fakat şapkanızın fu>. 
IÜfldek; bu yarım metre gr; tüy~ 
neye be~:z. b:.bbm? 

C8hide asalı! bir kal*-..ba ztnuılt!R. 

bera.btr kadınlıiın o <bedi ıre ezel1 
zaa!ına kapılttıı&lalan da kıeııdlnl ala
madı: 

- Bu bir -•!. .. Gri y-eş;1e ele, 
mora da çolc U(Y&n bir ga.rnidır ... Hfm 
bakınız ~~ylGaUbJa.cım. ve çantam 
h<'PS gri değil mi?. 

Rat1> biraz e;liimlş ~e Calıide· 

9Jln»h_$.erW.ai.1 
ıon ballar aeıer 
dltladlr 1or?. 

Ü nı v"e'I"9ılııt'm :z.ı.n &CJlÇ hoca.J. arındıall 
Ştıir Ahım.et II.u:ndı 'fanpınaı·, g Ç(;Il

lıc ·de ;yaı.o:ı:ı •SoaUalıa.r Tir~ 
i.-...'11 ı. bı r ya2~. gi.izei ~ mıen
.si.J ·• ,...·r \'t;,,•rdi . E:A:İd~n bu zlbi y;r-z:Jal'Q 
neşır, nıell.fUı e ır:en iH· şııür, tasvir gL 
b. .ınıi\ r 1 ı.ırd. li"l!un, oc ~
ta:, f<.ı.i.J.ı<t:ıd:ı <ieğı n1. 

A'ıaw:-t 11 ıOOı, y ıt ırun eo:n\Eda.. a
,:ı.gı ytHa~ t Ml~ lır}"l•:ciu.: ~lki>ahar
da, biz pır olu.ruz. S·nıbaharıo ken.
aı.;; l sa iı t:i1 r .> 

Kıymc.4.ı proleu>· ... rı, Soııt>ahardan 

n.e m.4-..a.ar ç-.A;:ııdıı:::ıc ı, o yı.z.o,yı ~
duırtan fıl.•cta 30:1 !,in, II.ayıoet Pttim. 
Me,itt, Sucb:ıhar, ı r"11.er ol"""'1Ş?. 
1~;.ıl.ıı!, bun~:>:. gö:-n'· .. ~, Sl'lJIMk iı;,n, 

O•!m gıb: ~a .. rı.ih! ı, dUşü.ı:wn ki.fa.. 
lı olmaLdır. 

Sorıbatı rı:ta biz r:ti.şilnernoz m.iyizT 
Va~lahi docrıt6unu t-;:;..rst'niz, Son!.:Jahar 
girdı CJN'ii, betWn t:ıhni.m de bir ta- ı 

k•m d~ü.Qce:l'l', d•..tygu.lar a.tın..iadır 
~~. b n~t{e;-, taı,,.:.:.ır..an b~-tt~ı ci:ta 
~e trt1t şt"ylerdir. Hc.ıvalar bov..up 
Y .b"'nlUr başlayınca, e\.'Vel<l., odllnu 
.k\Anürü dt1.a~wn. llu :r.ıevzw ha!.l 
Ja da d .u.nmtl<t.e.1-n. ç~u. hc<ıilz 
te~rdt c.., ı 3 değ. ·m Sorıra, k ~i..k 
/iiye :>k ih(iJ-acı... İ~1~' ... ç deyinc'"', 
mun boy~u Şl:yter ar enızyJl'.I~ Eıı ha-. 
S;t., z.a.ruri, < 'ı.('!m b:ı.zı n~ne!'e:r ... 

Suu:a, ıtt ,iHk Y·Ytl.~ içtl~ mad
dle-ler• ... h. ı; ,·.c. n, i~n evinde 
en yirnı' ~.1 kilru :ta.sub-e, hlr bu 
kedar pı ırc;, bir bu ... r ~ı :ı~
tJ.t...cs, b;r tennke ıud:! yağ, bi te
n~...:ı• ~yt n ya~. va. yır"!l"Li kııu !·aıbun 
bulı.."1'1.:uıı:·J:ımlı ~~ldı"7, ır:::J\lat\.l, bun1a... 
rı.n hiç b"ri yalc .•• 

K:şırı '!m't'Cimlt;. c; h36lnı pctc se
vPrim. Fn,.J..~' r.a.-<..ln- aoğ-.Jd.u scğu

y;:ı-4 çdc canım ce..:t ~i ha:!de, yqe
tredn_ Bir t:.~ luio me.rcimı .. ı nf.'!"C

deı:J bu'ayı ,., R:ı kı~. mercım ~:t çor
ba 1 .Yarr.:cd.en d s ı baiıar> ı b·ıla.ca-

z. g:,l~a ... 
'Benim k amda_ b"!ün bu d~l.n.

cel~: zib.n .. mJ her gu • ralıa.tsız eder, 
duru ,;ren, şairane f< v di.";ün~- er

'k hat rr. bilıe r'-::. yo!". 
.,,,,- SonbJ.ILı3rd:in,, şa "e ~. 1.J.r, f.ıo.. 

k -ıe ;nt ala- ç ı::u b•l<'nl.-re, d<ığ- j 
f'\1&ü., '11 a ile bn 1tıyc um. 

Ya, di~.- rum. bu-ı.; .. ·, Qdk ş:ı.ır ıı.eııu 
.i~t:~.. ır, s ut t bunlar ... "'! be
ın":?lki~ "e b nzer C: ünoclı'T'i yt;.kturr. 

Sonb ıarın b'r tül11«J rril. y<ı't".&a, 
;Karal<ışa g!rrn k:ırlli!l lk bir kaı;ıı mı ı 
o1 i"Lng~ ..v.r·· m . tV'l::ır h-epimtıe 

d.:ı.ha iyi ·• r~Ql)k! Galıba, bü1'Jn 
'!na •.ret, '"""~J.arı. g!!ttl b.r ~ıttii 
hclintk- g; !'fbJ!ım..."'k! .Ba.l't!°(ılrrin;e ne 
mutiu!. . . 

R. SABiT 

T ramvaylara asılanlaT 
Tramvayların bı:<Samaklarııı

da durmak ta bekı:Lycre na.kdl 
cezayı muci.p harcket!er meya • 
nına iilh.11 edilmiştir. Bun.un ÜT.e

rine seyrüsefer meımurlan ba~a
nıaklara asılanlardan yüız ikişer 

kuruş para censı alroağa lb:~a
m..şlaTclır. 

Amca bey 
Kar'k, tLi• Cemal Nadir Gü-

l.er tarefı!'..dan h 1 rlan.ri1aı:<ta ol
d unu h· er vc .... Jıgımaz cAm· , 
Cc )f"~. n1 h m cı uası ~rk~da
:şımızın 'b 'd.:rd ğ' e Giire haftada 
bir neşro;.<l.:.Ccek. ve s:yasi ol:'.!Cak
tır 
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Kudretli Cumhuriyetimiz 
19 uncu yıl ın ı bitirirken ... 

19 yıl.. tarihin ölçüsile ço·k kısa olan bu zaman 
mefhumu asırlara sığmayacak kadar verimli, özlü 
güıılerin muhassalasıdır ve bugünü iyi anlamak 

düne bakmak lazımdır • • 
ıçın 

Yazan: D AL 
Turki}e Cumlıuriyetı on do

kıın: ya.~rıda ...• 
Yil'lm ıruuxın dimağ, yiırni 

ınıl~r !cıı:.b bugün ayni hey<?can 
ve t<ı\ı·, ,süs!<> bayraın yap.yor ... 
Edıı d~ıı rfataya, oradan da ta 
Şar~ ~ 1 ına kadar tekmiı bir 
mem ' yek.pa~ bir ruh gibi 
ayıu ,,v .ç içinde bayran-.;da .. 

iBu b yram, bütün diğer bay
raml • ..can f:ırklı&.r. Bugün Cum
ıhurıJ"l oayraımıdır. Hal.kın öz 
şenJi&ıdır. 

On <!vkı.;ız yıl ... Tarfnirı ölçüsi
Le çok kısa olan bu zaman mef
lhu!I!U w:un mazinin tek>-ııiL ::.eyia
tın. si'.Iecek kadar verimL; ~ü 
gün er"' mu'lıassalasıdır. Ve bu.gü
nü iyi anlamak için epeyce geri· 
lere, Cuımlh...ri; etin iiWı.ndan çok 
evvelki <:evirkre clfuınıek la -
zım ... Ortada vatan di)·.,, ·bir şey 
kaillıadJ.!'L milletin düşmanla"" 
teslim edil<iiği zame n:.ara ... 

1913 yılında İstanıbul, İzmir ş
g 1 edihm:ş, yu~t pal'Çl!l-nm..şı:ı. 

Blr gün bu felik<.>t!n m;,hşerinin 
ortas.rnb ışığı yerlere, ıgbklere 
vuran eü::ınevi bir ad:mı i.ıe]i:-di. 
Yar.ılı, yorgun ve üınıtsiz m. Jet 
asırl.r 'llıeri ~klcdiği en bü
yllk · lur.u tan:m;.Jtı: 

Bu M ,t.ıfa K ıı: 11di. 
.o. na ) ~rdun her yruı ndan 

eller uzandı Can ıı-cı:;:.!e sita.ha sa
;rılan millet lb!iıt ün dünt Y< hay-

tte l;-ra1<an zaier ·ııikaları ya
rattı. Ve !ıe:v.lel.e zaferle niha
yete cıdlrilerek har:~; du.man
lzrla b:rl;'kte sultan da vatan hu
<'lmlıttı lıar:cin<? çLkarı!mış olduk
tan sonra millet kend;s;ne bu kur
tuluş vP tSlıklal saadet;ni gotirCfl 
kendi klarcsinin ismin• koydu: 
Cuarhur;yd ... 

İlk ad,m:la hiç yoktan or.dular 
kı.ı.rarak askeı.i sa.hada zafor1er 
ka""1nan ınemlck<?tln kurtulu~unu 
tcrnin eden Ebt>dl ve Milli Şefle
rimiz I.m.an.da bu zaferleri Avru
paya tasdik ettird:kleri gibi Milll 
Şef İsmd İnönü ayni konferans
ta is1»k11iine sa.h'p ve hakim bir 
devletin bütün .lı:ıklarını i.>ciıxk t 

ett •. 
Bt.gun, bi.:.yük harpt'en sonra 

ımıalanaıı muahed !erin hep.;;1 de 
yırtı.ıımi~ıur. Bu enkaız arasında 

yalnız cLozJn, mı.::hteşen1 bir a
.!:ı:de g11ıi yü.lusehr.ektedir. Diğer 
surh mudhedelerinı imzalayanlar 
tar:hin :ı-zerô.erine yuk.ledtği ağır 
lmes'ul>yet afünda e;:ıiür~rken 
Lo.'an sıılliunu Y"'Panlar on do
kuz yı' .Jk bu eserlerine gururla 
haknbiliyorlar. 

Cu'ffi'h.uriyet.in ilanı yeni Türk 
devletinin; Lozan beynelmilel 
va Lığımızın başlangıcıdır 

On dokuz yıl e\•vel ilan edil<?n . 
Cı:nı!ıur~et, Türk milleti için 1 
parlak ümitler vı;:iıdediyor<lu Bu
gün artı.k o vaidler hep biıer ;·.i- j 
kıodı.r. 

ccCuırJhuriyıe'l . te hodefım;z 

-B • yük Önderin işaret ctınış ol
duğu g:ibi· Türk milletincn g•rek 
moddi refah ve gerek her l::ıda 

e- medeni mll!et sevi)~:.İn \'.,_ r
mıısı Kli. ·me on dıokı:~ ;-ıld-nlıe
ri bu yıol üzerinde yıi1iii.'11ekteyi"'~ 

IBı> kısa z.aman içinde muvaffa -
kiyctle başarılan büywc L~ler·n, 

tar:ılıe EiC~~n inkılı;ı ••n pı'an· 
çoounu Ya.2lmt3k. iç!r klt.&p' r, y
!a'.ur yetmez. Bugü.•kü 1'." .. tlu 1 
yı..dı:inı..:r.ıimüıde !;. nl:ra kLk~a 
ve ber ,erce bakalım 

Hı,..ciye: Cuır.'ıu ıy<.>t Türkı -
ves:ne O , ı.ınlı dev!,,tı :a~n harap. j 
~;r mrr.elekc-t ,.e ka. ~ık bir ın· r s 
ın tiı;. al c1ıınışti. Türk C ııınth ur~ ye

tin ın dinç, sağlam, tiızüne sadık 

ve beynelmilel hayatl. ba· sulı 

w sükun unsuru ol:duğu.na dün
yayı inandırmak için QOk çalış -
ımak icap ediyordu: • Yurııda sulılı, 

cihanda suııı.. düsturmıu parohi 
ittıJı..z e<ren Cumhnriyet refmıi 
lbunu muva.rfa.kiy<?tle ~arm~ -
tır. Milli m,..nfaatlerirıin k<>run -
lffi2.sında daima mütcyakıkız ve 
miiteşeblbis Cumhuriyet reıı.ıno 

telkin ettiği hu itimat ve hii"met 
sayeS:nde n;hay~ Mol' trö ve Ha
taya kavuşmuştur. Mo .trö Hatay 
Lozanı tamamlıy;n iki ba;&rttlır. 

Dootluklara karşı taan d<ııstane 

•bir şekilde hareket etmeyi ve a· 
rutleril'e, SÖ7.Ül'C sadık kalmayı 

nzife b;len Tükriyc ocğrafi ve 
tanhi rolünü I:/ .akk•n takdir e~ 
miş ve dünya politikasın.ela. ken
disine en mumtaz bir me,•.ki ka
zanarak cihanı snran ibu harp a
tei:nden masun ka'.mağa ·muvaf 
fak olmuşlür. 

~!iiii Mi.'<lafaa: Bugün yirmi 
yaıına. basan genç Türki:;e Cuın
h~·~,ctinln temeL kahraman 
Türk Ordusunun kazandığı za -
fer:erin üıer:ne at.ldığı gibi bu 
temelin üstünde ..nşa oluı:an 
genç devletin koru) ucusu de yi
ne kahrıunAn Türk Ord::sudur. 
Türk Ordum, Trük ınillıetiıı;n ta 
ken.d.i.5.dir. 

On dok~" yaşır.ı bitiren Türk.')'e 
Cımııhuriye'-nin başardığı 'l:ı1*·ük: 

?şler arasın.da h€"t11'en hanen ~·eni 
1J~tan kurulmuş olan Tü. k Or
.dllli""' da va. .. dır: 

1918 Teşrınısanıs:nde b:ışlt'.)'an 

mütarclocd si!lıhını elinden bıra
karak <.'Vine ciö. en Türk askeri 
1919 May•-mda İ:d:ırrin :kgalile 
'herat.er tekrar sillına sarld:; çolu
ğ .... na, r;oc 3una do}madan, yor
g nlugı,nu -dücnd m><!dcıı, bir 
r· ~t nef ııl.. dan ;~ne n7iıfe 

'baş·na du an karşwna, ölüm 
cc.11csinG u,';'\u. 

Silah ıyok:u. C.?p!ıanesı yoktu. 
Ç1 akka1cde dünyanın en mo • 
dcrn ve mükeımınet silahlarına 
kal.'Şl kcy;d uğu ,Sine ve süngü• 
sür.dm de yı:1.nız sinesi kahn19b. 

Tiil'kün o kırılmaz ve sarsıl • 
maız filıanı i1" dolu çeilk sinesi ... 
sü, çü'ği yendi. Kağnı.s< kamyo-

·lıtiklil harbinde Türkıün göğ

nu d.cvitdi. Bu çetin mücadele 
oonunda kazanılan zafer >""!<sul.
luğun vı<rlı.ğa, mahrumiyetin bol· 
luğa, ruhun ~eye g;ılelbes!dir. 

En zorlu b•.r miicaddeden mu
cıaft~r çıkan Tüzk ordusu .A.ia· 
türk - İnönü - Fevzi Çakmak gi
bi zafer kal'taltarının <?IJnde, 
Cumhuriyetin on dokuz yılında 

(IJ(V>l1'll .sa, 3. sa: 5 de) 

Cümhuriget idaresi Türkün kendisine seçtiği, 
yaşattığı ve ilelebet yaşatacağı lam kendi 
idaresidir. Geçen 19 yıl bu f e,gizli halk idare

canlı bir Örneğidir • • 
sının 

Alrd enlzde ingiliz • 
italyaa donan aıarı 

Yasan: Ali Kemal Sunman 
İl.al~ a üzerine İngifüler tara• 

fınılan bomba yaj;dırılı;or. İtalya 
vakit vak'.1 bombardcmanlara uğ
raıııad.ı degil Lıi.kin bu . e[erki 
lı6'm daha de'\•aınlı olıııu~, he1n 
daha şidetli. Gelen Jıabeırlcrden 
anlaşılan bu olduğn g:bi bir yeri 
bombardınıan elmt ni.1 g~Jişigüzel 
karar verilmi'§ i~lcrden olamıya
cağwa göre şimdi İtalya üzerine 
bomba yağdırılnıas ıı.1la esaslı bir 
mi.na VTarnak 18.zınt gftiyM. Bu .. 
uu az çok anlatacak ınalümat ol
dııığu gibi o malUmat:ı dayanarak: 
bazı hüküınlere " .tt>.ııak da ınüın· 
kündür. Şöyle k ': ,\l;•ienizıle İn· 
giliz donan.mahı.-ıa knı ~l nıih, erin 
asıl deııi-L kuvveti ıı i 1ıaly aıı do· 
nanması t~i etnıcklodiı·. İugil• 
tere ile dosı olao b;r Jfaly anın 
Ak.denizde kuvvetli bir donanma• 
sı oJ.nıası İııgili• aıııirallerill.:c hoş 
görülnıili, geçen harpten evvel ve 
son.ıra bunu anlamak zor olntaıuış .. 
hr. Fakat İtalyanın ACrikada fü. 
tu,ha1 harbine gir":t'ği ve İn gille
rentn aleyhine açıLtun nçığa va
ziyet aldığı görüldükten oonru Akr 
denlzde [tul,Yan don:ımn:ısının var 
ııı;" da İngiliz anıir:ılle'<cni klişku
landırmakta gedkmemi'71ir. 

San ~·cdi senelik deucde görii
lep budur. Fakat llalyıınm den·,,. 
km·vetin: foloe uğratmak öyle bir 
gayedir ki bwıa varmak da kolay 
olnıam~tı.r. Sebep "iil.iır: 

~ı\.kdcni:z.:n coğraii vazi) e·li, en 
mühiau lCrleriıı m'b verisı eı:ıı~e 
olması, İtalyan amiralleri i~in t!o
:nmınıayı barındıracak ~·e:1criu • 
çoklu~u clü~Wıülünce ccğra{yanın 
büsbütün lıalya lehine de;il>~ bi
le lıi!rhalde bü~bütiin de 1r.g"liz 
amirallerinin işini kolayla;i.;.ru 
gibi olnıadığwa varılacak. 

Bunu göreu İngiliz am7rallcri 
ıneı·lıale nıerhal-0 iş görmege ko
yulnıuşlar ve İtalyan donan'11ası

- nıu lıarekat.nı takip ederek her 
fırsatta mühim bir darbe indirme-

' ğe çalışııı.;şlarclır. Lakin d<>jrndaı> 
doğruya takip etmekle haly an do· 
naomas.ını oııtadan kaldkrnıan . n 

im.kansızlığı anl:ıştlın.ışttr. Çünkü 
hem yukarıda işaret ed-ildigi g"bi 
İtalyan donannıasmı kendi elinde
ki üslerine kaçabi'lmekte, hem do 
mib,·erm tayyare ve tab<dlıalıir 
kuvvetleri hava ve denio:altı ~esa
İıti karşısında İngiliz amirnllerinin 
işi :oorlaşmak!a idL Bugünkü har· 
bin gi.tgide öğrenilen incel klerini 
ilk sıralarda kavramak zordu. 0-
uwı )çi·n İ.ngi·ktıercde tlc it.rar.lar, 
şi.k.iiJetler yük.,,eliyordıı: 1'.eden 
donanma kendinden beklenen ~i 
görmüyor?. İtalyan donanmasına 
yeıı.enıiyur?. n sa're gibi. llnlaıık• 
zaman geç:ikçe anlaşılıyor k: n
<O"iliz amiıralleri d.onanmanln gür"°" .. 
ceği işi en son:ra~ a bıTak:nıayı he-
saba daha uygun bulmuşlar, bu 
H'b:ırla İtalya ·bahsinde !lk mcr
balcle:le de görülerek müh'm i't' 
lcri ha\"a kuvvetler ne. vcrc ::cklcr, 
İtalyanın üsleri, İtalyan dona•ıma· 
sının saklı olduğu yerler lıavaüan 
döğüle döğüle ni'hayet bil· giiıı 
kat'i neticeyi nlmak işi de İug fö: 
don.anına.sına kalacaktır. Tekrara 
lüzum yok: İtalyayı yenmek için 
İngiliz anıiıranerin '. n hedefi İtal
yan donanmasını felce uğratmak
tır. Hava bombardınıanl:ın bn ga
yeye varmak >çin yııl açacak. 
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5 ağustcs 1921 de iKmıaıl Ata
ıüdı; B~U!IllQl'.:dan seç IJri ş, l<lıı!na 
evvel 16 mart 1921 de .!ilk lcra Ve
kıneri Heyeti onümesslilerile Sov 
yeller araDW.a Moskovaıda ıt;lr 
mu.abedeaıaane iımzaları.mış-tı. TLir
kiy<? Büyülk Mlil:let Mcdl ı;i nJaır<?sıi 
ve hü.kfı.mat.i, ıl:ıu:ndan sonra:ki l>ü
yüık zafer !er neıtiıcesi v arhğ .rn ya
bancı dtğer d-evlectlere de 1a.r..:tma
ğa başl«mış lbuluınuyoroo. 

nCı ş!k opor pa.puçıarına Dal<ışol'tlu: 

- B'*ınız boıı.:ı <iik:kat et~ 
tim... ACkd•l"9ioiz. .• ~aklarını:. da 
ne kıtdar kı.içük!. .. Kac lll.Jlll.Ua g;yi
,-oraınıız?. 

_ Evvt' i~ ofıuz be-; gi:ferdiın am. 
.Ciı şimd; olın: altı g•)°i7orum... Ben 
bu lı:<ıdar kiiçill< a:yaltlan memnun de
ğıiUm ki!. •. 

- Ay neden?. 
- Sporcu bir kıza çı!lkırıldım ayak-

lar yol<,...,.,m~ ot>d•n. 
- Stz öy'e z.a.ımf)d.iyQrsumız... A

~ınız.ın ı>e kadar gWıel olduğu
nwı f.aricında. dcğilshı:Z galib:ı?. 

- Ha:yır: ..• Fa.küt ayaılokabıl:rrunın 

güzel oldl14'ınu biliyorum. 
- H"r :i<'YUıiz 2le'Vk .ah'1>1 oldı$ızıu

za delaleıt ed~r doğı~u ... 
- Amtna derrıı'n gri tü;rün m3.na

srz}ığından ba.hscd1yoı'Clwıuz ya?. 
- O zaman aırJl.:!k.a.bliannııl :ı can

!a<mın ~e'11:ine d '<hl rtmem~ıım. 
H.em ben ün dilş.ı nınız değ:~;.u ki 
&J'ak.l&rlll:za bakayım. 
~akla birôblrl •r n<! yak!~şhr, 

hararet.:e k.onuşurla.tken arkalıK":n
da ka'.ın biT scıı ışiler<k ikisi birden 
donıe.ka. ! d ı . 

- SJyın tıay ve ·b>ya.nl BUTasırun 
bir maden ı!•k.e4 oldı.ığunu lU.t.teıı u
nutın.a,yın?z:. 

(D~vamı v~.:ır) 

Türk milleıt>nin bugün kut!~ 
en büyü'k baıynm:na sebep ve e
sas .ollöln Cuııdıuriı.Yoet, 19 yııl evvel 
dür. g<ece, yani 29 B .rinciteşriın ge.. 
c~ Ehedi Şef Ataı1liırkün Meclis 
ve hülkiınıetıtt<ki aI'Jmd,ıışlarına ka· 
rarlaı:mı 'beyım ve izalıHe başla
mış, .Esas tqkitat kanunile Qıuıku
ki me.se!.e'leri baıhis mevzuu ya
pan bazı ;ıevat daıhi, Milli Şcıf is
met İnönü'nüııı çok vcolz, marıtrki, 
-ooa.s.Lı, lüızuım ve zırmrotle ifade e

den cevaplarmdan, iza.!ılarmdan 
sonra kaıİıi olmuşlar, 29 Biıir..ci
teşrın giınü TU-rk m1lleti vek;He
rınin >tt.ifaklıa verdıikleri ka:rar ne 
t.reoi, büyük, asil, eon eskı ı"'1<1·ar
dan, er. 1ıü'Yülk rnedeni')"C'tiın sattlİ'
bi ve mirasçısı Türk milletine en 
layu, en uygun Cumılıur<y"t re
jımi '"" •.klaresı kabul edilmiş, iı.?.ıt 
olııaıanuştu. 

TiiTk •. ileti, 29 İlkteşri:n 1923 
te kabul ve lan olur.an Cumhuı:ı
yete kı.."'-'M E'tx>d'i ve Milli Şefleri 
başlann.da bu'lu:ıdukhırı halde 
kaiııamanlı.k, şeref, zafer h""Lıırıa
lanle, mınkıheleril€ dolu t..a.r h w 
miıcackl yılları geçirm· ti. 19 ma-

yıs 1919 <hlı Saımsu'!la çıikan Ata
türk, 23 Teıınmuz 1919 da Erzurum 
koogresini, 14 Ey1itl 1919 da ıd.ahl 
Sivas kongresinin tqplanş, 1914 -
1918 cihan hatbinde 4 yıl kahra
m<ınm saıvaştn.ktan :J:>Ma Tü.rk 
:rnıiJ!etiıne dıaiıın.i eısaret hüoootJ tıa

lir.ıc!-e ta·rihe maJ,ecı;Jımiş Sevr mll'
aıhedesini m-Jeyan sultan-.Jı.:ı.r ve 
halı feler büıkwnctine, milli misaik 

iLe heU: olan Türk t.oprakla.ruıı in
kısa.rna uğraıtan müstevli ;e iSti
J.aıkar düşmanlıara karşı mücade

leye b:ışlaımaış, ku.vayi milliye ve 
mi111 mücadele hiiıküm<?tleri tqek 

kül e1n> Ş, 7 C)"lfıl 1919 da <Ana• 

dolu ve Rumeli mürlaiaa't hukıJk: 
cemiyeti, ku.rul.ınuş, bw:dan son
ra 27 'birinıc ık.fuı.un 1919 da Keın.a} 

Ata~ürk Mloaraya g<?lm"ş, rniis
tev.\i dlişmaırılar Hl mart 1920 de 
İst.ınbulu .a.skeci i!n:allcxiıne geçir
mişlerdi 

Kemal Atatüıııkün Aıı.karayoı gel 
mel<?rmden sonra 23 ns'"' 1920 de 
Türkıi')'e Bü')'ülk: Millet Meclisi An
ka.rada a.çılımş, Türk mliilılet.i ve
ki:ller.i 24 ni.:ıan 1920 de Keımal A-

tatüır.kü Büyük M ilet MiX:lisi Re
i&ıiğine ~. 2 mayıııs 19'20 d e 
işte ill'.k !ara Vdcil'ieri HeyelA ıtcp.. 
la'lllll1'lŞtı. 

üstev.J:i <liişmaı:ilıo, ommla iŞ;ıl rı
liğJ yepa-n jSUlt<lllllıaı- 'Ve 'lıaltifelerle 

ool.arım idarelerüe, hü:kiı.motJeri
:ıe kaıt'i, sarsılıın:.ıı:, sonuna ka.-dıaır 

devam edecelk: mücadeleye geçil
miş, b:lyeneU r;atan.iye Jnıııı.m:.u da 

bıı arı.la 2Q Eimn 1920 <le Türkiye 
Bü!Yüıi< Milleıt Meclıo.ince lkaıbul e
d·;lerek ilil:n olunmuştu. 

Mücs'.cvli düŞın.artlam, or.iarla 
1-elmt ı,ır]ği 'J"lpan su«anlar ve 
halifel!er 1dare9ıne karşı esaslı mü 
ca.deJ.ede esask mwvdffıkiyetıler 

kaı.aımıak dew'esi bıaşlamı;ş, 19 i
kiıncikirnun 1001 de Milli Şetllm z 
1srnet inü: ü, Birinci İnönü .ınu
lıare b<ısinde Tüııık:ün :kahraman ve 
feıdaıkııir ordu.sımun bü'.)'iik lru- I 
mandanJarn a'raSJOOa beyfilc: mu-

'Vafiailmyetlerir.tlen bir büyüğünü 
daha anüste;ı\t düşm.;ınlanla ısul

tanlar iıdarooiıne göııbemıiş, TÜI'
k<in istikihla. ~i.ix:adeleıiındekJ. bü- / 
yük kutlxetim, sonsuz varlıgını, 

9 eyllıl 1922 de ordumuz İzmiTe 
var.ın.ış, 11 birirıcı tef.ın l!r.'.2 de 
Mudan,ya mütarekesi iımzalanmııı, 
ı ikinciteı;rin 1922 de ille sult::ı.'11.ar 
ıdareg · kald!!rTlımı.ış, 23 \cırrunuz 
1923 de Milli Şef ismet İ:r:önü :müs 
tevli ve emperyııli9t deırletlerin 
muTa<ııbaslarma cLozan sulh mu
ahed<.>Bİ> rııi imzalat~. 

9 Agu·stw 1923 de Halk Pf:-lisi 
kurulrnt1'j, 11 Ağw;truta li<inci 
Büyü•:- Mi<let Mech;i açılnıı.. 6 
Birinci teşıı ın 1923 de ise Tüı'k Mil
li Mü.cadde Ordw;u İsl~nıbu1a gir· 
m :ş. 13 Birincitc~rind€ dahi An • 
karanın. hiikfunet meMczi olma
sdına Büyük Millet Mcc:islnce 
karar verilm.iş, nJ12yet 29 B'rin
cit<?sıin.de Cwnıhur•yet ilan .:ılun-

(De\-a.nıı S:ı.: 4, Sli 1 de) 



("Günün siyasi icmali---------

==Son 24 Saat içindee:== 
Hadiselere Bakış 

Bul;ıar Kralı Bari..;, dün Sd.:>
r.a!i~·~nm 22 inci l~tima de\·cesi
nin oordüı,l'Ü toplantısını açar -
kcn, bir nutuk söy:.tm~lir. Kral 
bu nutukta ezcümle dem~;:t.ir ki: 

•- Mooıleketiıı&ın siyaseti 
lbUı\'<'r devletleri ve mütt.ofıJderi 
il., ooslluk ve cıid<ti işbirl.:-ği esa
sına ve üçhi pakıı.Ja lromünistıik 
a!<>ı':1i:-ıdcki pakıta dayaıunakt<ı -
dır. 

Bulgaristan Avrupada devamlı 
ıbir sulh \'e adalet kuracak of.an 
yeni nizam mefk:iıresine bağlidır. 
Biz bu. ülkünün gerçekleşmesi i
rm dost1ırıımızla i4J>irl>ği yapa -
cağız. 

Çok eski an'anelere sa.bip llıu
lunan Bu]Gar orousu kendisine 
te\'<L edi:,en işi başarile yaiXlllağa 

<kvam ediyor. o.dumuz tckem -
arül etmekte ve .kendisine veriJe
<:<k vazifeyi y;ıpmağa hazır lru -
'<ıı,maktadır. 

KAFKASYADA VE 
STA:r.mGRAD'DA 

B 0 r!i n kaynakla.-ı Sıa!in;grad'ı 

alıırak için yapılan mu'harebeleri 
~'Öy!e tasvir cdiy'Ol': 

27 İlkl<'t'rin gününde St.'tlingrad 
için yapı.lan muharebelere işti -
rak eden Al.n1<1n kuvvetlerinin ek>
mek fa:brikasile dökllm:hanenin 
ş:mal botı.sındalti yerleri içine a
lan bı•tün malıalkrde Rus müda
faa&ı..ı kırmağa mu.vaffak olduk
la~nı Anılan başkumı:ncianlığı 

'b: ·l'rmektcdir. • 
D'ğer taraftan başka Alman 

la. vv Jeri b!raz öa1ıa cen-ı..pta bu
l.no., bir beıı.z.i:n anlr<"posunu ele 
ge.,rıNb~ muvaffak o;ımıış1ardır. 
Y ı a kı~. na u1~ak için ya
•" n bu çarpı.,<JmS.lar .esıııı.smda 
Cı r tek lıaıııı filıolillılS> b'ı<b'-ri ar -
ıkıı na CiJ7~İmlş l:lutunruı iki ba
t"ryonın bütün !op1:ı,;ıru iJnl\a et -
m.pr. Kcnd<~ri kayı;p veııme -
"-n, A'man uı;aklan 19 Rus \ıça
ğ. ı c1ii§ürımü~1erdir. 

Ruslaı-a €1ire de vaziyet şöyle
ledir: Düşımaıın St.&lingradda i§Çi 

m.ııhallclerine ve fabrikalara ıka.r· 
şı taarruzu. ~ddı;tlcnmfjli.r. Al-

=·-----

ımanlarm ~ri ardtr..a yaptığı. 
hücuıınlar, ıığlr kaıyıplar verdnile
rck pü<ikiirtü:lmüştiir. 

Sta!ingra<lm şimal 4>atısııida bü 
tün gün çarpıışma.Jar devam et
m~b r. So''Ye't ootaryası, dört Al
man ltankmı ve 23 anü.stah1keım 
m~loii tııhrip eylemiştir. Ahrum
lar, Sovyetlerin elinde l:ıulıınaın 
me.ının ıbir ıın;lhalle 20 deıt:a bü
cıııın etmişler, fakat her dıefa geri 
püskürlühn (iş !erdir. 

BATI QÖL :MuH.AiREBEs1 
Soc gelen halberlere göre, 'baıtı 

çöl muJh.arebesi 'bütün şi.ddeti1c 
devam cdliyor. Tanklar da 'harp 
hattına sokulmllf}tur. Hmva. hü
cuıınla:rı ·geQe gü:r..dülı: devam et
ıneıktech. Lornira kaynaklarına 
göre rnlılwer hava hüıcı.nmırnda da 
müdafaada bulunmakıtooır. Bunun 
la berüiıcr muharebenin yeri h"r 
mldşaıf ı ilıaıklwı<laı haılıcr ,gelme
miştir. 

MUHTEREM 
~kuyucularımıza 

Büyük Cumhuriyet Bayramı

mızda sah•feI.,rilli ç.oğaltmak su
rotile okııyuıculanna daha faydalı 
olmyı itiyat edinmiş olan gazete
miz bu sefer mııalesef mevcut za
rııreilcrin icabı dolayıısfle, bıı ar
zu.sunu yerin<> ııetirememiştir. 
Çünkü harp vaziyeti fula kağ>t 
1cınin etmeyi çok güçle~tirmi§lir. 
nu yw.den elimi:ııd<ıl<i kağıdı an· 
ıni tasarrufla kullanmak m<>cbu
riyctinde bulunuyoruz. Okuyucu
larımızın biıı mazur göreceklerine 
cmİl>.İtı. Bımunla beraber; şahiio 
ıı.ılığıua nğmen münde.recatıı:oaa 

azaıni di.kkat ve itina gö~termi:ş 
bulwıuyoruz. 

Ümit edelim ki, g<ılocek bayr .. 
uııınızda okt>yucularımıxnı. huzu· 
runa istediğiınE şekil ve hacim.de 
ç.ıkma1' iJ»ün• aıasip ohu. 

' ' "\r • ' • A • ., '•--:; 'ı', •' • 

eni Elektrik Tarif esi 
E.lektr;k, Tramvay, Tünel İşlet
meleri Umum Müdürlüğünden 
Nufia. VokôJ(.'(iru:e t.:.ıı=ıı olunup 27/10/942 tarlblrule Baqvrkai~ "'"° 

''P ooyrul= yeru el~""ril< tar.leleri 8(11 ~~ya dcı'C('d•imşlir. Bu brilı'.cn lıi.i>a
ren o:r:w.ı.accJ-t. SOJ)"açlı.ra ıatin:ıden bcirla~aık o!ıa.n !'3tt.ıira.ların me:A.iür tari
te.rcre t::/ırç t~~ ıtLırUC'C~ği sa.yın 3.lıonelıerİJ\ıiı.t ilan olt.rnur. 

mıyM Mi'Dtlıt 

Adi tenvirat ·tarifesi : 
Jfrlnci t.eriop: KiJ.ov~t ı;:ı.at •baoın& H Kll<'~ 
1 >. nci tcı-tp: K.~ov;;.t s:ı-Rt başm.a 9 KUI\I9 
L :ı::!l.i. ~crtt;s>: Kl .. ovat s:ı.:ıt b::ışı.r.a. 5 Kuruş. (Y~ Tiearrltınn,•1 "\J 'e ta.t

bE. ,,} lf' ~.) 

(Ç e b~l!e 1003 va:.tan taz:.ı. ~ tııl<aı!ta. :>!et lrullıuıan mu~beri!<'r:n o,iJ. 
ıı:ın "'- '11 "1-: ne) 

saat 17-21 e:ra-.mla Kw. S. başına 14 Kuru; 
Bu ooaıler ha<;c;,,Qe Kw S. ~· 9 Kuru~ 

P. TAltlFEsİı 

(M•..ıcenl<'<'de Buz dolı:ı.ln ku]l&nan ~r biti.ün 1ıoıi>lhlfıkAt.a~ 
Ç•rte Sayııçlı rntıııtM'ılf>ı'. 

&•ot. 16 - 21 -ında Kw. s. lıl<fıınıı H Kurue 
Du ,,..,ı:,,r lıo.rıcitıdtı Kw. s. ba+ın<' 5 Kıınlil 
Adi so;ı.ı!i a.honı:.!<ır Kw. S. basına (A;za.m1 ta.ri!e U-indeıı 'I'. to 

lııtle). 

N. 'IAl!.İFESİ_. 

(T•e&ıctlıan~ yalnız llu<Z dolabı i9ti!ılt.ıı:I için') 
Sa&t 16 - ~ anıısmda Kw. S. batına H Kuıı.ıa. 
Bu s:ı:ılJrr haricinde Kw. S. b•şın& 5 Kuru;ı. 

ASANSÖR TARİFESİ: ------
a) 5 J{Jovattan :ışo,jı rnileooee tııl<a.t Jçin; 
l -· M(ie$!'5 kıl<>V11t ba.şına ıyd• ,,...rrohınan ilk on kifovııA aat (ktlsu

rat yu\-.t':'!~ tx..oscpl" GOO \·at oiaro;k) 
'l'en\·w:· tun taı1tıi"'..lle gör-e: 
2 - l\!~c..~05 IWo\'at ba;ın.a 10 thn oonral<l 50 kllova.t sa<Ut b.ıışı.n.a 9 

Kuruş. 
3 - SJ.r[ıyıı.tın bundan faı~ası Kw. Saati 5 Kuıruşta.rJ. 
b ) - 5 ~ .. üov.a4.~!I'&. \ ·e dnh3 !i:Zla müeSSEs b:r takat ~ 
s.a~ 17 - ZI: Kw S . bc~ına H Kuruş. 

Sınt 21 - 17. K\\·. S b<llŞ.1la 9 KUrUfi. 
c - Du,~i,h. ;ek ~an.<;.VrlLrinin ı.stıb.l•fdcine !lldt Sınat ta~ taıtife,si b.Ut!k 

nhmııı· 

Re~dôm tarifesi • • 
b nç. tert.p: Kw. S. başına 14 Kuruo. 
İk·ı...<.:1 t.ertıp: K\V. S. lıat-uıa 9 Kurut 
ı=.'" :r.i \'C B~k'dl Dairelıcr ve Hayıır ın~selerl 1ıcnvlrah11._: 

Virııtina: 
Adi Tar.le U.eriu~n ';'. 5-0 Tem.iHltla. Kw. S. b-., 7 KUTUI. 

Sınai tatbikat: 
Aul Tar fe: 
:.ı iru:t tt11.ip ıı:w. s. bt\fiI14 7 KufUI, 
T .cıı tC"rtip I,.v.~ S. b('Şma 5 Kuruş. 
(llu ı,. ı~., % ıo \.2nz!!at bldrtj'Illl.7!ı.r) (OOG) 

Batı Çölde Harp , 
Gittikçe Kızışıyor~·:; 

lngillzler Almazı kar ı taarruzlarını 
gerı attılzr, bawa •uharebest •idd.etıı 
Looclra, 29 (A.A.) - P<t ,ar~i 

günii İngiliz kuYvetleri M•sır cep
hesmde bira<Z d~ ha ilerlemişler -
dir. Salı günü büyük tank çar -
pşnaları olmuştur. Mihver taar
ruzlarının hepsi geri atı!rnı.ştıc. 

Düşman ağır ka)'Pi.a ra uğramış -
tır. 

Hava faaliyeti devam etımekte· 
dir. 60 mi:Jı.ver uçağı taarruza ge\>' 
miş fakat müttdık uı;a rı ken 

<lilerin, karşılıyarak •bunlardan 
wıun u tahnp etımişlerdi.. 
Müttefık1er 6 uçak kayfoeth-ıq. 

ieı<Lr. 

TODP.ıUXTA İKİ GE\<Iİ 
BATIRllJDI 

Londra. 29 (AA.) TJbruğa 
ya.p~.an ;ı,ir b...va a.kınında ikı le
Vaı:>:n gemi9i ba·tırımd -r. Bir 
gemı de yaıı.m.ş bir hal.ie bırakıl
mıı~tır. 

--·- ----
Şehrimizde haik 

ekmeği 28 

~!~afü~~·~:!!k~_ I 
lr Qevat:ın taıtil oima.sına. r •. ~ırıen ba"" 
gün de ~e-hıizni.zde karne ıcv-.ıJntwıG 
dt.vum. olurunuştur. 

Diger toraftaıı T'c•l'&t V<'ik.a!etinin 
'l-et::rrııen bi1dım:J!ğin~ göroe İsl:anb~ll, 

AnCa:ra '" İ1ımi~ T<şrmls<miain oıı 
bt.'Şinci glın.ünd1'n !Lbaren Elkmek Y·
n~ k3J-ne ile ~ o~·unco.k v~ akı yü 
gr<> mı y; rmi &tb kuruşa satı :.acaıkh.r. 

l\I<ıınur]"t·Ja mütı'ka.IUer ve d.ğl;r ı 
ucuz c!oln<k alacaı<la.r be 00 yedi ku- ı 
ı'UŞ(uı e~ t.odariık ecl~c(i);:J<'rdir. 

Bu ~hirf\·rin >lıet<Tnil unları OliB tsı.,._ 
lırı...'ar wriıec<'ık:ti.r. 

* P;.rls, 29 (A.A.) - Pa.rls Ra.d.
,.oeuınun biJdlrdi.Jne göre ('.n az 60 bin 
Frantı12 iı;ç!ai Alma.n.y•d.a ç~ ü
zerıe yola ç:kmştı:-. --o----
Üç hırsız mahkum 

edirdi 
5 ıncı ve 7 inci asliye ecza mab· 

kemeleri dün üç hırsuı nıahluloı 
l'tmişlerdir. 

Bunlarda.o Eyüpte olman eski 
dahiliye mü-steşarı Ellıem;n ovine 
giren!c gümiişler ve ipekli kuma.5 
!ar çalan Ali bir yıl 2 ay hapse, 
Beyautta Simkeşlıane sebilinden 
kıpı kilidinr kırıp boru aşıran Ya
şar 2 yıl 1 ay 10 gün hapse, Ka
sıoııaşada muhtelif ahırlardan ö
teberi çıdao Kadri 13 ay 5 gün 
hapse mabkfun edilmişlerdir. 

Ruzvelt Beyaz 
Sarayda üç 

Kralla görüşG:ü 
Londra, 29 (A.A.) - B. B. C.: 
nirl~k Arecrika Reisi Rır.t\•elt 

Noo-veç Kralı Hakon, Yugoslav
ya Kralı Piyer '~ Yun~ni!.tan 
Krab JQrj ile görü~~tür. 

ır---· 

İngiltereye yeni 
Amerikan 

kuvvetleri geldi 
Londra, 2!l {A.A.) - İııg:;.z a

dasır.a yeni Al~ro.Jrnn kun·c .:erı 
gelımiıştir. Bu ·kuvvdkrin ba;ında 
Bata.ın ve O>rregidor'da keıd.si
ru gi>steıımış olan bi.r Albay bu
lunmakts.dır , 

On çiftin dün 
geceki düğünü 
Enıin.Uoü H.::ı.'k:e\.in.ın t(~~ul n\.-ı.sr:ıt

Jarmı verl'r·tlk: evler. · ı'dJ~ cın çtr..i.n 
<l'ilğür:ü dün geoe z-er;.ı:in b:r p.rog. am
la gü!l'CI bir :ıckiJde mt"llkür H,-ı:re
v'-tı<'oe yapılrn.ıştır. Dü:ğüııe İ · l.'l<: 1 fU 
l\lar~ı ,,e başLnmı.ş ve n-ditei!then 
Ev ReiGı YWU'L Abadan gt'llÇ ç.ıtlere 
Si!ü.Ôll' 1 "r temcnııi ct'.nl>fi!ı'..r. Bı, warz::.W
ra bürı..'~nen. on ceıtn1n }~ bir arada. 
dııos ed!şi ~ a.lk.L~laınım.J:jt r. On çW 
mry.anınC.'8. s.ıt>ah:ıt İı6l'tkndıe bir bayan 
2815 nU'!naralı vatman Nlif:zlt', Ba.
y.ı.0 Jloi«ie oo!ruın> ı,,.çllerin<lf'n B. Br
'ki·le evl~r.ınii]ıerd'r. 

Sinemasında 
BUGÜN..,.......,.-

1\-ıııtineıerdon itibaren Şen, Şı'\lı, Parlak Yıldı:z 

MARiKA ÖKK 
Şarkılı, Danslı, Siirpli Silper 

ŞAHANE DA S 
Filminde gönülleri bi: yülii)·or. Gcc~ s .aııs· 
lan iç'n yerlerinizi • vvelden · ld,rıııız. 

Tel: 49~S9 ,. 
' . 

---------- -~-~--- ·--

lstanbul DGfterdarhsından: 

Do<;ı-a No. 

51191/4? Saıtış G ümrllğüne a:t ı No. !u aııb<.."O<i mev-
cut (0.239) met.re mikôp millOtacırıda 18 ıı... 
det kereste. 2&,:!19 2 

5!192/54 B~ kı>. Dalreısimie mecı.ıt (iç ad& o'.D 
mil !~iği. 150 ıa 

5lllll'J/4B Sılıh:ı.t MUdü.rj(jSü lilWbarında n>O\"C~ b<ı' lr 
det eSQv. 300 23 

Yuk .... rda ,.o.zıh ~T" 4/11/942 Çarşa.nıbo günü ..,.t H de M:~ıı Emlfık 
Mfrdür!uğilrule ~il Kıcım~o Fç~c aırttırma ile .atılacaııtt.ır. i.stvkli
lerin cU::fus hüıvtyrt cüM.anI-arı ve teminat rna~uzlur'yle biı· 1 ı.ıct.e lha~r sa.a
tlnde kortı;eyona v ~ !;ı,.la iza.h:ı.t için M•kll EroJak Müdürlüğü.ne ırıü.racıı.t'an 1 

(703) ' 

İstanbul Yeni El Tezgahları Dokumacılar 
Kooperatif şirketinden: 

İıi.antıul Yeni E! Trııgahbrı Ookunacı!ar Kooper:ı<it S•r.kPtonm ıı:•~ 
RU21nıiınıede Uıcredileo buSUG:ar için l t/ 11/l)..!2 tar!ıhtne badı.ı.t edı n Cwnt:.rtıesi 

günü saat 10 da Eminönü Ha.llk evi S!l.lonu:nda ııey·eti Umunüye toı>la..nt:sı ya
pııo.cağırulan S•yın Ort*lıa.rtnrg,ın yuk:mdıa yaz.ılı gün ve saa'>e ho.:'1' bo.ı!un
maJMı rLca olunur. 

RUZNAA1E 1 - Kı>opera.'kCln eski Ana rr....._1kııval:tn~ı'I'\ f<:shır:e \'f.> ye.

rint Tic-attt ve ~tuaıt VCOci'.Jeıtjeri mi tcrcı4«-r. h.:ızırladıkları K.U-çWt San'aıt Ko~ 
opcratt'f.lerl Ana Istıaıtü-süııe ir~ıtribak ve kabul ccli!-:n~•ı. 

2 - İki sene müdde'lle Yeni İd<l't'C H<')"'etmrn ,-cç;lmesl. 

----- - ---- -------
OLSEN 

Avrupa Salonu 1 
Kadın Terzihanesi 

Jlfnh~ b:ıy:ınla.ın 31-10-12 c ıı.ma.rte.-.i günü 

Takslln Bdediye ı:azm<>•u saloıı!a rı.ndıı canlı 

hususi moo-ciUeri·ni görmeğe da•·et -Od,.,r, 

L büklil caddesi. 117/2 

ALMANLAR 
Grozni istikame 
tiı1i mütemadi
yen zorluyorlar 

Loodra 29 (A.A.) Moskovada 
neşredilen Sovyei gece yarısı telr 
liği: 28 •ilkte rinde kunctlerim!o: 
dii§ınanla Stali"'llrad kesi mindc, 
Tuapseniıı şimal babında \ 'e Nıü
chik bölgesiııde çarpışmı~lnrdır. 

Di.ğcr <:cphelcrde kaJ da değer 
bir ıleği~iklik olmMıL,Ur. 

Londra 29 (A.A.)- Sov~ et ge· 
cc yarısı tebliğinde ismi geçen 
• 'achlik, Mowok şehrinin 90 kilo- il 
metre cenup batts.nda<lır. Bu şe· 
bir dar bir , ad:<lc bııluıımaktaılır. ı 
Alııwıılar; Gr.noy')·~ dogru l•ar· 
r".zları durdurulurca bmRda fa- j 
alıyet ı:östermcğc ba.,ınmışlardır. 

1 
lliicuın 2 ita :: taburla yapılma\,.~ 1 
tadır. Almanlar bir miktar ilerle· · 
nıiye nıııvoffak olmuşlarsa da 90tt· 

re!lan tardeı!Hm:ı;tcrdir. Tııapse 
jst:k:ın1etinrle yeni ta:ırrU7lar a
kanıctc tığı·at:lm:ştrr. ----· 
VUAyetteki ve T{jh
f!lmC.ersı er .!f m 

Cl i.'l.Ci Sah feden Dt:Vdm) 

. G«:c her taraf riv-.-mın~. koca 
lstaı~bul nuııdan bir h.fı'e i;;in.de 
J'Li.an. .... 'j ür. Bütün daireler, husu
cl bir.a'~r diin~~en iıfu.?rcn dona
tı'. 'l!i bulumnakt.dır. Şehrin bir 
9'l:ı: yer<erine tak'8r ve l:ıa'!< kür
~ukri klM'Ulmuştur. 

Bu sabah ŞehiUik 
ziyareı ediıdi 

\' tan içın canlarını ve.ren kah
r· .. ıınc:ınhıt..ıTı.ıılı taJ·.~S için bu Sa .. 
hah Top'.<ap ah ş hitli!: Z:; aret 
edilerek ihtifal yapümı,şnr. Şe -
hrli!ktcki Mıôdeye müteaddit çe -
lenkler konulımuş ve b:r dakika 
sükut edilip hatıraları tebcil oı,un 
ffi'l:<;'!Uf. 

Y;ne bu salbah Vali ve Velediye 
Reisi B. Lutfi Kırdar vil~·ette 
Meb'usların, viliı) et, be)ediy.e \'<? 

müesseseler enk.anilc konoolosların 
tobrikleriıl kabul ~<jtır. 
TAKSi!llDEKİ MUH-TEŞEM 

GEÇİT RESJ\Iİ 
Ta.k.>ını<lc y~fun l:>üyük geçit 

resmine iştirak edt-<:ek askeri lu.t
alarla o.:<ut talebeleri \'C izıciler 
erkcnıden yerlerini a'uru..ş1a1 1 mey
danı ve c:varı b~nicrce ki~l dol -
durmuştu. 

Sa:t on buçukta Vali ve Bele
di;.e Re:.; Lu~fi Kırdar yanında 

Tümgeneral As'°' Tınaztepe, 

Farı.. R<'"'ı Suat IlayTi olduğu 

hJlde kıt'aları ve boru.Jı:l.cri tcftış 
ve t<:'hrik etmijiştir. 
Bur:d~n soı:ı:raı saat o., bire 

.) ~rnı.ı ka~a +c1~kJ5.l '!11arşını triüte
r..kip d:rc ,;e şanlı ~:ıyrağın,ız ce -
k.!mL5 ve ı:,l:ııdeye çelen.1<ler ko -
nul.arak gçıt resn11 oaş!&.:mıştır. 

Aziz harp malüllcri, kız izciler, 
kız liseleri, erkek izc;Jcr ,,. tale
belerle kahraman askerlerimiz ve 
motörize kuvvetlerimiz büyük bir 
intinmla g<'çerck meydanı doldıı 
r&n binlerce kişi tarafından cot
kun alkışlarla knr§:lao0119larılır. 
Bu sırada tan arelcr de rueydanıo. 
iizerin-dc uçarak tezahürata işü. 
rak etmişlerdir. 

Bu sabah Üsküdar, Beşiktaş, E
yiip, Bakırköy "' Sarıyer, Fatilı
de de bü-yük törenler yapılmıştır. 

Gece Vali tarafıodan bir balo 
vernlecek ve llalkevlcriude şenlik 
ler yapılacaktır. 

Kudretli Cumhuriye
timiz 19 uncu yılını 

bitirirken ... 
(2 inci Sa.hife<h.."n Dev.am) 

gittikı;ıe kuwet.lenmış, en modem 
s.iliııh ve \'~fütalarla, ııengin mal
zeme ıie tedtiz edilmilışlr. 

Buıgün, dünyayı kasıp kavu -
ran ve yambaııunızı saran harp 
kasrga:n karşısında sakin, emin, 
miistcr h •·e mes'ut yaşıyabiLiyor
sak bu; Milli Şefimiz İnönü ıba
şmmıda bulunduğu ve kahraman 
Türk Ordusu h u.du tlaııda, süngü 
takım ış ıbeklcdiği, daima va:z.i.fe 
ibaşında olduğu içindir. 

HALUK CEMAL 

NOT: Cuıniıuriy<"tin diğer sa
tıalartl.ı.ki ~arılroıua y;..rın de -
vam edeceğıo:. 

3 -SON TEL C il A ~,_._ 2~ l ei TEŞltrN tH! _.. __ ............... 
ÇERÇEVJC 

19 uncu Yıl Dönümünde .. ~ 

(1 inci Sahı!t·&~n D~\·a.n1) 

püskülleri... Ve ne yapacağım, n<> 
edeceğini şaıştTmış, apı;ı• ı .;• sin
nıiş, büıtün iııceliği arabultıculuk

tan ilıarc1 b:r odam ömeı;..; ... 
Garp hemen bu adanun bmini 

koydu: Hasta Adam!. 
Gözlcr<lc g.arbıo daimi n~çhı> 

lü ... MU.l1el ilimler .. 
Ve k:ılıxhat gıiya idare seklin. 

deymiş gfoi, inkıta., ... !11e.r~!iyet!. 
1914... Çeyrek asır sonraki bü

yük dünya ruh ~dıaom>11 ilk siv* 
cesi ..• 

Çüriik polht'ka. yanlı~ hesap, 
s ğ görüş ... Miistakhel msğliıplarla 
i1liiak .. 

1918 ... Fu.:in .. 
Aı hk garp emperiyal;zııı•'ı bu 

n~·ırlık Jla."ita Aı:'!am ">iitü11remesi
nin lıes3bıını görrne-k ni~·etin-de ..• 

Ana\·afan göbeğ"r.de dü~!'!lan_. 
Birdenbire fL~lran mil11 kuııtu

ltt~ irarlcsi, bu iradenin renızi bit 
kahra1uon, ölmemek a.z1nin'n tam 
~ahlaa.şı, saı·nş, kı\:aınet, zafer ... 

Cumhuriyet .• 

NECiP FAZIL KISAKt'RE..'\ 

Tiir.k Cumhuri~ dinden 16 e."11• 
t.oora gartblft ve dünyanın birdcllr 
b:re patlak yeren büJük ruh çı
banı ..• 

İçtimai, inısani, ruhi diin~·a kı-
yameti ... 

Artık dünya deri dcı:'t, kemik 
değiştirecekfu. 

Milletlerin bir kaç neşter dar
bcsile dcş'ldiği korkun~ ameliyat 
n1aıı;.ası ... 

İLk defa olaralr, sağlam Poli<tika, 
doğru hesap, der'-ı görüş .. Miis
takbel galiplerle ittifak .. 

Ve ateşte y1lnmıyan pcygaınbe
rMı mucizesine eş bir kader teccl
l'si ... Atc-ş denizinde alevden dal
gaJar:n "' kıvılcımdan rfrz.gi.rla
rm, yani dı~ tesiTlerin yakamadı
ğı yeUc .. nli ... Türkiye! .. 

Yirminci yılın eşlğ':nde, iç ve 
dı~ tcsirkr bakını.ndan en hası;n9 
saat ... Da~ anmak, kalmak. olmalı: 
ye bu kıyame«cn istikbale liıyılı; 

çıkmak iradesi ... 
Tii~ - Cıtn\huryei;nin 19 un.cu 

~·ıldönüınü! .. • 

1 r v ti 
( l inci s.Vı.ıtt'd .. n !)~\ J.n~) 

kilmeci<. kıırnak mn~edile mu
ann'.d. re ı:liöğ ll.,<>ily<ır. 

2) lng b. ordusu. en &;>n İta! -
yan \({)!' ginden de ~nh. ılru:ağı. 
ve~+.iic, , .ndik.i halde m·'ıv<er 

rophcsinin pruıl k1<1mın:ı Ye ce
nahına t3i rruz eırnwklrdh. 

· 3) İngiıiz taarruzt1 , nı1i\'er or
dusu ıçin b:r sürpriz o!.rn::ımıştır; 

çünku ı~~llizlerin örce ta•rruza 
geçeceğin, haftalarca en~! bcnm 
glbi b;.zı askeri IPÜllckkiilcr tah
m.ın etmlşlerı::!i. l\L ;er oıdusu -
nun ba'$'n"'<İa !bulunan 11 r~şal 
Ro.ınmel ~;;p.'ıCS:z baskına uğra
t! 1 &ma ııd.ı. 

~~i.hvrr a!'dt!PU, b'JV' ~<. İr ilıl2. taaır
l"\XtorıU Lir aillm ~ri çckilmıed• n kl~ 
r "cı • nı ' Bu ş~ı1 ıı .... goru.anlıCl.;.
tedi:. z- •. iı.ıg~~~z o:-dı. u, d· ~:ı ta.ar
r-.:.zun b ıinci ş:h! :ndıa ve- 5 2\-"'n 
ıÇ'i!'lde cep.henin ş·:na.ı kanı ört{i..'1ıde

ki mayin taı·lalarrnı g-eçıniş v~ M'.h
,.,., r menHerırun i\lt hatlar= gi~ 
tir. Bu sı>Oeple, cephen•n Şbıe>ı lı:.ıs· 
R"r.Lnda iki tar:ıfın zırhlı tr.ef"-ille-rJyle 
p~-.ıde ı..t'a!:ın •rn.ında >"t..n bir 
ıGcıYtış ba.şt&.<r...ıışt..r. Blt S!IV.3.Ş taarl"'UZ ve 

,11ııbla.bil taarruz halındıl> sürUp git... 
ındote ~ g·•t~ de bL1"!1' 'rlir, • 

Yalıı•z, İrıgili< de<bı. lltIJVvrtJarinin 
llleı'93 !>1al'1.hh k.ıyıl~rma k&rşı yaplı..
ğı gösh''riş ~ı.~annası, l\'tihver ordt2ru
l1.ın Şinwı cen:tıhı geri:ıiuıd.e nl'Ürreir 
o!nm.am~:r, !\'lhveor r.a~ ku\."Vt'1lı>rt 
ho.Jo fh:'aç tt5rbtıüsünü sü.r'aıtl.p &n'.edi
lt•l", Bı.mtw.:la beraher inwlliz!<'r;n bu
na b~r..ur )~ llır:ç teşl"'bb~e-me 

bu, ... "Dm&ıSJ muth.t.cırreJdir. 

ir.~~liz ordtaı, MUrvr.r cfptııe6iıtin 
J"1 :ruz ~el k.JSrnını yanm$.-c 6:-c.r1yle 
taarnrı.:.ı c. \"Sin cii r:JC', r.ı~lr• r ordu-
151.dlU 11Jyi. ... 't kısn Py!r r.a.ğ'i'ıp Pt.rn.esi 
rn..n1<iın ce; ııc!'r. &J" mııv:L r.&: ol
ır ... k ıç:n İr.gıilicı t.a::.rı :2.ımun h.ç ol
rn..ı.2.93 cephrnin mr .ez k ' .. da da 

yr. ."nHl~i IAzımdır. F..W1un İçln ~iş"e 
ö:.çtk:Ll, lı" re,,~ı Ro.r.•.r..o-ı'i üıt yailun

rı oyn&k ~r şekilC.e kı.:.lları.:ı:dt.Quı 

ım~n(.tır.ftt' r. Eki da. a..:~k. ceplu::nio 

bir kıs:n.ıru::.a y.am:a tu~u yapa:r
ıkı'lD dltl'r Kısını.la.ruıda g~"':-ış \e tıeı;.... 

ZG.hreı:iy~ ve CCdiye Müteh;s5ısı 

Dr. Bayrı Ömer 
Öğ'.eden sonn Be7oğlu A~a Ca
mii k.ı.,ısı Hasan Apart. No. 133. 

lı•••• Tel: 4sr.~• •nım•al 

btt taaıı "'.:Jarı y.~ "~ ve ll~\~r h
UyclLarmı. .;J.rı,,.-ır. ho! .. va bö..-wardı

.rn~1.ıarı a·tır.da tt ;.rr:.~a e!.Gc Ni i'
bd~r. &'n 1:\lii';.ı t a:. -.;,...o·.ın ben•% 

bu .safil..::Yl &·rm<d ı..n: r.:ıJ.7cron'l. O
nun ;çttı cl• ılnıdde'.> lk f.'I b"r t' y söy
letueyi dojııı bulınıl'YO 1 L 

Oe-ph n n Ş~ kk:lm' da İngı ız or
dusu .. "ltııı ilk lı.!Jrvcr h.at-=nna g.rdiği

ne \~ buı anlili k.az,3...-ıçl::ı:rı r.ld.! etı.U

ll!ne ıüııl>e y<ıı.tu-. lk v:ı.0'<t ~n 
iıt>l.Y"'1 trblijjı'.d<IU ı!k cCmle.lrn an
laşıl.m~ Fa.!D;ıl hı:! z Or<i"""1 

daha ılk gi.Wrnıc ptd ..... tll rnr "l1 a.ve
meı lJ.e ka"Şlı.!~ "tı"P 5 (!U-. !le 

-'li.11\-Crin ren."! 'ğ! ı · tan: 
250 ka.la.r tanlt k ylı•tmlşUr. lı ne 
t...ıc ~<0.tır.a ve ne de ara.z k • 
z:.uç:arı.na :kaı İ~1ız tıc&.M.rrı,au ... 
nun \•eya :\flhve-r n -.= :ta. , Il: tı.. 

cl'SW kr.lnı>O. dc1t u dc..,.d r Ilir 1Jkj 

ıı\ln datıa, Y'!nol iı<-liz ıaarrıızırmın 
t.rkm'1 :ı.tıh'\"f!lr cep:hN>-i ü:zıeırine ycı.yıl.
mABUlı bt«I- 147.ımı!ır. 

Ş•nall A!ıill<ada .-~ ~ ya.
pı.'acal< ~ast taarru:ıı:ar~ ne 
k~d:ı.r bi.'ylik ~ muva:U.a.k~t'!.!i ol~-
6a oı...ın, i<"1ci. 0!1J.'1<n·"1 y!'ruı.i a.sl• 

tu<..""'1oz. Dt!n, l)('mokrasiledn il.:'oci 
c.:ph!'yi Al ı'i!<ad& a<;"!ıklanıur. ve Av

rtıq'a Ba-tı OOpr:.ıklaru~ asıl ikinci 
ce-phey. lk:urnıa:..tan '\'R!Z&'Pçltcl("'·ane 
inanınzyon•m. ~n,ya ölçWllr.d{> kııt'I 
l1P1J.ce yerı Aıvrupa kıl'Bb-nbd.tr 

A11kerada bu gün
kü merasim 

(1 inci s:ıtı ~ t n ~f'\l'a .1) 

kurtarıcının makbcresini ziya. 
ret ederl'k biirmet ve şükran bor
cunu eda etmişlcrJir, 

Rclsicuınhunımıız İsmet İnönü 
hu:;ün tam saat 13 de Büı·iik 

l\Iillet J\ll'clis'nde nveıa hükü· 
mel ve ordu erktnıuıın, mcb'us· 
ların, mlitcakiben de crnebi sera~ 
ret hc~·etlerinin i~briklerini ka
bul edecekler, bilahare de Hipod
romdaki nıcras.!me seref \·erccek-
lerdır. • 

KAYSERİLİ 

APIKOGLU 
Namlı Tü-rık Socııldarı amili 
Sayın müşterıler:run Cum· 

hııriyet Bayramını candan 
kutlular. 

TAKSİM Sinemasında 
Şimdiyıe kadar gördüğünüz Türkçe ve Türlııçe dublaj filmlerini 

gölgede bar•kaca.k bir şaheser 

•• 
KIZI y K 

Titrk dulılajuun, Tiirk musikisin:.O en büyük zaferi 
Türkçe siizlü - Türk rnusikili - Tiirkçe şarkılı .• 

Olnıyanlar: MUALLA l lLAY - SUAD GÜN - LEYLA 
llruRAD - YVSUF VEHBİ - TAHİYE MUllA . .'\11\lED 
ENVER VECDİ'uin yarattıkları aşk ve iıbtiras filmi. 

~----•Sean:,lar: 11,15 - 1,4.5 - 6,15 - 9,15 de aısı:ı::li:li~ll' 

iP K ve 

SİNE vtALARINDA 
( ARŞAKu P LABIVI "Y Ati ) 

3 AHBAP ÇAVUŞLAR 
POLiS HAFİYESi 
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Cumhuriyeti~ 19 uncu J~uLMAcA[ 
yılına kısa hır bakış 

1 
ı 2 3 • s , 1 ~ 9 

(2 ino S.thıfrc!en De\.-am) 

muştur. 

Türk ·milletinin buıgün kutia<lığı 
en büyı>k 'bayram, görülüyor kt 
t.rrni ve askeri emsaJs'•· viJ<ıaJar, 
mücadeleler, ltııA1TamanLk!aor, !e
dJk;iır!ııklar •ooticcsidir. Kcbmerı.:n j 
tam mana.o;ile en bu\ ü.k Tüık b"·Y
ramı denmeğe l:fıyııktor. 

CUMHURiYET REJİMİLE 
iDARESiNİN TÜRK MİLLETİNE, 

TÜRK VATANINA TEJ:.IL"< 
EYLEDİGİ BÜYÜK FAYDALAR 

VE FEYİZLER 
30 Bir;nciteşrin 1923 te icra 

re b>l.diğimiz gibi e.:nebi bütün 
nafia ve belediye. a=c işleri 
gören ş!rketlcr:n tes'.5atkın, iş'ct

m-e!cri satın aJın.mı~tı. 
Sivas - Erzurum demiryolumın 

iqasrna 1933 yılı 23 Haziranında 
baeıl<aırrı~ 15 Birincikanun 1933 
de Sam<iun - S'vas hattının işle -
t'Jmffime başlanmış. 2 Elylt'.ıl. 1933 
de Kayseri • Ulukışla hattı lbiti
ri!m!ş, 10 Eyl(ıl 1935 de dahi Kay· 
.<eri bez fab:-;kasının ı~etild;ği 

görü'müş. N·,zill. Malatya; B•kır
ki:oy; Gemlik Sun'i İpek gföi fab
rikalar da Cumhuriyet Hi.i.kfıme

tinin sanayi s~·aset'nin ;nk'şaflar1 
neticesi açılmış. ıslah ve ihya o
lunmuş, hu5U.~i sanay:deki inkişd 
ile h:rlikt.e harp sanayiim~ı.dc 

da.'ıi bü·yÜk iler1emet.cre şahit o
ulnmuş-tur. 

CUMHURİYET DEVRiNDE 
SANAYİ VE ZiRAATLı\tlz 

Bu bahsi bıraz dı>ha teşriıh hu
susunu fayda·lı bulmaktayıa. 
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Soldan 5ai'a: 

il 11 -· • .. 
~ - -• - - -·- -• - -

&:I . - -• - • • • 
l - Kibar, Kışın yı.,lar, 2 - Rüz

Ciıı·, Te.rnız, 3 - Kırıuu..ı, L~..t. 1.a
dccüp nidası, 4 - L::tıuan antreposu, 
Tt·~i korrışı.ı bir mii;ı·t, 5 - Emiır, Ni
şasta!ı beyaz b'.r maride, 6 - K.aı!ın 

4."uba, Kı·yif gem-1, 7 - F.L"'K-l Bılah, 
Bayagı, Nota, 8 - Köle, Ka hn 90pa, 
9 - Hurne1ç;, İı;yan edrn. 

Yukarıdan ·~ağı: 

ı - A:za.."Tı1zdan, Burnı.mnr.ıııın duy-

1 
dull'u, 2 - Şodlie'<Ji su adun\ıı;ı, Uçan 
mah.llık, 3 - Vil5yct, Allaha yalvar
mak, Nota, 4 - K<içült çuwl, 5 -
Dal. Ehtiı su l'Ver!Ii -.prai<, 6 -
Tt•ı'S) bugün cadıdcleorln'.Iİ7..e 'kuruldu, 

• 

{{_ıt:tıtd 
[. 29 llkteşrin 1'42 
1 17,0 M;ıli Piyang(> FC\ık:.tl.aıdi" Çdci-

1 

J.ıg:n:n Naitlcn Nt ~ri. 
18.00 p.,ogram ve MemlekEI S11at 

Ayarı. 

18,03 Müzik: Hli'3t yol Mai<.amındarı 

Ş:ırk: ve Tur'&i.i.:er. 
18,30 Konu~r.a (K.u.ı!.:a.y Kuruınu a

dına). 

18,45 Mü•'k: ~ E.'l'rlerl ve <).yun 
Havalö-ı·ı. 

19,00 KODU.."<11• (Giimı'li.k ve in1ı;s.r
Lar Vt:klılı•ti Ad:na). 

19,15 Mıüz.."k: ~ren.diglnw.z Ma.t~$". 
19.30 Memleket S'°t Ayarı ve A

jans Haberler,, 
19,45 Mtiızik: N\Lvan ve Ka'!"şI!anm 

H1lvc.l"'-n. (P!.) Zurna, Davul 
ve Çifte N~·"· 

20,15 Rad,yo Gazel<!si. 
20.45 J,,Tüz*-: Armcni~i Ha.ilk T\i!'-

küJeri. RuhL Su ve Miti1at A
kalta.ı. 

21,00 Konu~1a (Evi:.ı Saati.) 
21, 15 Tenı.s!l. 
21,45 Mü.z:;:c: Be1~en - Yedinci 

Senlon< (Pl.) 
22.30 J..lemleket Saat A.r•rı. Aja..ru 

Haberleri ve Bo~a!ar. 
22.45/22.50 Y>J'lnki Proıram \'<! Ka

DIDli. 

Vekil:!er:i Ht'yeti Reisini·n ismi 
.Başvekil. oklu. Harp mey<lanla
rır.da zaferlerden, za!er'.ere ka -
vuşan Türk ordusu ve büyük ku
manduıları, Ti.kk mllleti gibi 
müstl'rihti. İnönü kahramanı İs
m<'t İnönü Lozan sutlıu kahra
manı İsmet İnönü, Türkiye Bü
yı.i.k Mili€! Meclisi Hükı'.ı."ll<!ti 

BaŞVEkili İıımıtc İnönü, şimdlli 
M.i!Li Şef İsmet İnönü, idi. Şef 
A tatiİ;-kk! birlikte Türkiye Cum
huriyetinin büyük inkılaplarmın, 

emsalsiz başarılarının başında bu
lunmuşlardı. 

Fes!ı.ane yünlü He.eke yünlü, 
Beyknz deri ve kundura, Bakır

köy bez, Uşak şeker; Kayser; -
Bünyan yünlü, pamuklu, Bursa 

P<;Narnbcr, 7 - Batı4la.ma, Cül6, İs· 1-------------

1 Moat 1924 de devlet tarafın
dan demir)OIJarım1zın inşa.sına 

lb:ışlandı. 2 ve 3 Mart 1924 de hihl· 

ıfetin ilgası, sultanların ve hane
danının hudut harici edilmesi, 
mc<lreselerin şer'iye m~iıkemele

rm ·n E\f~ar Vekfıletin;n la_.,<Tvı ka
r ar \dşbrılm~tı. 

İnkılaplar ye.kdiğeri.ni ta'.<ip et
ti. Büyük zaferden sonraki bü -
)i'ı'< inkılap far arasında Türk va

t. n.mn imarına, Türk köylüsü -
nün kal.kırmıasının teminme, 
Türk bankacılığınn kW"ukırıasına, 

Türk sanE•yi:nin iıı:kişafı ~l -
krinin at1ımasına başlanmıştı. 24 
A~us'..os 1925 le, 17 Şuıbat 1926 

arasında şapka giyildi, tekkeler, 
tüırJeler kap~tıldı, Türk medeni 
kanunu k"'bul edi'di. 

D2'ha evvel 16 Şubat 1925 de 
'!\irk Hava Kurumu kuruldu. 8 
Mart 1926 ile 15 Birinciteşrin 

1927 arasında bonçlar kanununun 
kı:.!ıulü ceza ka.nununun ka~ıuW. \ 
,g lbi yeni, yeni adli inkılaplara ve 
ısli>hata phit olur.du. Kaıbutaj 

ha.kin Türklere geçti, Emlak ve. 
Eyt;.m bankası kuru1du. 23 Mayıs 
1926 Teşıdki Sanayi kanunu ka
bul edil.erek, ikinci ciılıan harlbin
de büyük istifadeleri görülen sa
nayii.ıni>rle ilerlemenin cemelleri 
o zaman at>Imı9lı. 

Her Şt'Y millteııtJril.iyordu. 1 ı 
tkinciruun 19'28 de Anadıılu de
rnk:yıolla.-ı satm alınmış, bili'ıılıa -

B&W 

Merinos· Nazili basma· İ21!l1Ôt ' ' 
l-.iğıt, Ert'ğlı bez, Karrobük d~'1n;r 

ve çelik; Keçilburlu m:<ürt, İs
parta gülyağı, Sivas çimenbo; 

Turhal şeker, İzrr.,t SeJ.lüluz, İz
ımit K!or ve Su<lko,t:k gJbi Sü
rnerbank'ın fabrikaları İş Banka
sının fabrikrlan Cum.huT·~~t dev
rınde kurulmuştur. 

Milli Şef İsmet İnönüıınü ve 
Cumhuriyet Hükı'.ımet.ıh n büyük 

direktifleri, gayret \'<' faaliyetleri 
neticesi işletilen Türk folbrıkala
nrun kıymet \'e ehemmıyetleri 

.şimrliki ikinci cihan haı'bin.de da 
ha iyi anlaşılıyor. 

Ziraat sahasır.daki ı;ayretJer, 

Tütt<iye Cumhuriyetinôn faaliyeti, 
iaşe huussundaki esasa taallük 
etmiyen baZ1 :zo"luklara rağmen
rulıayet kd<ıyeti temin eyi.emiş

tir. Cu.mlhuriyet hüıküm«inin ;,u 
saıhadaki planlarına ve m<'Sai&ne 
Türk Milletinin ve Türk Köylü
sünün da.l-a büyük gayTci ve fa
aliyetle azimle iştJ:~ı~{i, c irifği 

yapması, kifayeti tam mfınasi'ıe 
tcııııin eyliye.:ekıir 

(Devamı yar.n) 

,-İşçi Aranıyor1 
16 ila 17 yaş ve d;ıha yukarı 

yaşlaroa Demir iı':erindr çaıı:;a

cak İşçi aranıyor, hteklilrrin Si:-
keci, Salkarıtaöığ'ü-:: Dcrr,~k2ıpı cad
desi No. 7 ye mürc.caatları. 

kvnb'lde J>;rll, 8 - füı\yvon gıda&1, 

o - Si.vai'l lkıava oaırcası (ıiki kelime). 

Dilııkil bulmacanın halledllmİf 
pkll.: 

12345,78, 
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KBBITrl 
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sı i S,•]'1,~ 
EŞEIYAD 
N •ıs A R 1 

1 LAN 
lstanbul 5 inci hu

kuk Hakimliğinden 
942/7S7 

:Ma:;ye Muhakemat Müdürlü
ğü tarafından Tatav:a KW"tuluş 

Yeni sokak 2 No. lu hanede Yar
dan karisı Drepina alıeybinc açıl

mış olan davanın yapılan taGık>
katınc1a müddealey'h:ının ikamet
-ı;iıJıının m~hul olduğu anl~ıl -
rnak:a dll'Vctıycnın kendisine i'lı -
nen tebliğine karar verilmiş ,.e 
tahkikat da 26/11/942 Per~mıbe 
saat 10/3() bıra.kıhnış o'ımakla 

yazılı gi.ın ve saatte gelmediği 

takdirde gıyaJ9en tahkikatın ya
pılacağına dair yazıl.an ilan vaTa
kası mahkeme divanhanesine ası 1-
dığı gibi keyfiyet toblifı makamı
na kaim okırıa.k üzere gazete ile 
de ilôn olunur. 

DiZEL 

DENiZ ve SABiT MOTORLARI 
Her TAKAT ve KABiLİYETTE imal ve teslim olunur. 

BURMEISTER & WAIN 
K O P E N B A G E N (Danlınarka) 

Türlöye Vekili: lif E C D E T T i N Ş E R B E T Ç İ 

Kııru Kıı.!ıveci Han, 1 inci kat - Telefon: 20083 - lstaııbırl P. K. 529 ••-••ıll 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

tcruırn DA GÜNl'E 3 KAşg ALrnA BiLİR. 

• 
1 

İstanbul AalQ>e 3 Uııeü Hulr.uk Ha
kirnlit•n<!A!n: 

Tar•Mrn dört bj·ş serı.e !N>-el 1ıe-
gay-yüp ecıeıı kar<fr~l İLy, Hulli o ta
ı-i!ı.tt'tlberl tL=!)'1lt vt• fnerr.aiınde.~'1. ha
ber alı.nmc:.dığından b.~h4h• g-.iplıgıne 
karar Vl'.rilırr;f!'i ~kı~da. Ortalköy A
karca D~bud&~ oo.kak 15 No. ı·v<le 
mllk.iom Yt•şu'\.·a ta.-ral.ndan malMcme
nin 941/SS8 No. ckfzya,'Y"' O~tcıköy 
Bü.y~ Şcke:ci scWcti.k 58 No. da rnu
k:.ın k~'tl haii hav.Jr 1 ·a"rne'g'ahının be
lr ·siz oldt:ğu tc:b~lğ n:ctnurunun Şl't
h'rxlen an:ıaiı 1 an n1uınaJ.l'Y'h İhya 
liu!Ji. aley·h:ne J'k.a.mr olunan dava 
sırasında d'llv::ıcı Yt.~tr\"3 12/12/941 ta;.. I 
rihind~· vef:ı.iıyle bur:un veresesi oo-
cıl'kları Yü.kı.sel Met1', E.I:zJ, Aro:ı ve 
joDc da"l!Yı löklp Olmi~ ve 22/10/942 
PerşEmbe gürJlmi cı J 1eıC!'e muhla'
mcm:ro~ h::zır bu?umnaı;ı haôdkında 

mürideial't'!)1ıe ilant·n davıe~+Ye teh:iğ 
•·d lckgi vr gel.mrnı..ı hasdbylır nı>«
kiJlCa gı.y:p k,a.:arı it!iha.z olunı:ı.rak 

"tıh:ılc«ıne 2ô/ll/912 saat 15 c t.ölik 
t"Cl:!m:ş olduğundan nıllckit•:afc.yh Lya 
Hu!l&ı:n meıLt:Ur gln ve s::ıa.ttı" ınlıhıkr-· 
m('de hG.zır bulu11anası ~f'ya bir vrkıl l 
gönde:m~; a!<.:.i t;.J,:,d 1 ıtle gl')"""aıbır..dıı. 
muhr.:kC'mı~ icra edilCO['·ği \-e bir duha 
CC•J,;.;f'ye kabul edilmt)f'Ct;.ği İ~ln oJu-
nıır. (215) 

1 LAN 
İstanbul Asliye 5 

inci Hu: uk 
Hakimliğinden: 

942/683 
Hırzint'ye izafetle İstanlbul Mu- 1 

ilıakcmat Müdürlüğü tarafından 

evvevlce Bt')'tlğlun·d. Kameı:tıa· 

1un mahallesinde Kıbnç Arslan 
dağında 6 No: Ju hanede mu.kim 
Mehmet al~ine açılan alacak 
davasına ait arzuı!ıal sureti ile 
muilıakemenin muallak o~duğu 

22/10/942 Perşenfue saat 10 da 
mahkemeye gelmesini mutazam• 
ımm davetiye Mclımedin ikamet
gMıının meçhul olınasırııdm do
layı ilanen tebliğ edilmiş ve tayin 
edilen 15 gün müıcldet zarfında 
müddeat.cyh Mehmet mahkeııııe
de i.\fuatı vücüt etıınemiş oludğım
dan hak.kında· sadır ol2ırı gıyap 

karannın da 15 gün müddetle ila
nen tebliğine ve mı.dı.a.:<emenin 
26/11/942 Perşembe günü saar 
10 talıkına karar verilmiş oklu· 
ğundan bugünde de müdıdealey
hin gelmediği ve vekil daıhi gön
derm"<liği takcünde !ah.ki.katın gı· 
yahında yapılacağı tebliğ yerine 
geçmek üzere ga-rele ile ilan olu
nur. 

ASKERLiK İŞLERİ: 

Şubeye davet 
Fat.i.lı askerlik şubesinden: 
1 - 339 cJt;ığı.mılularla askerliği- r 

ne karar verilmiş olan Kısa HiZ'-1 
mctLılerle evvelce askerliğ:ne ka
Tar verilıd.iği halde m~ielif se -
lbeplerle ş!mcliye kadar sevkleri ı 
geciktirilmiş olan t'hliyetname
sizler sevke tabidir. 

2 - Tuplanma günü 36/10/94.2 
Cuma günü saat 9 da Şl!be bina
sındadır. 

3 - Vaktin müsaadesizliği ha
selbile mükellefler.in phıslarına 

ayrıca davetiye gönderilemiyece
ğinden işbu ilan kanuni davetiye 
makamına kaimcür. 

• 
1 N 

• 

ALMAN 
TEKNİGİNİN 

" . YARATTIGI BiR 
••HARİKA9·~ 

.RADYOSU 

o N ŞAKAR ve Şkl. 
EANKAL1B C&D. No. 59 

TÜRKiYE UMUM MÜMESSiLi 

A.V.MENGER 
TAKSİTLE 

SAT 1 Ş 
.J Assicurazzinni Generali Han No. 31-'13 

Öksüzleri Koruma Cemiyeti 
• 18/10/942" tarih.ıl<le mı;karrer umumi toplantı ehıeriyet hasıl ola-,, 

nı.;:dığından 15 giin sonraya taliık €dilımi.ştir. 

l,lbu tqplantı 2 İkınciteışrin 942 Pazartesi gücü saat 18,30 da Bey

oğlunda Yemenici <ı0.1<ak 23 sayılı !binasında tekrar yapıl<calrtı,. 

Sayı·n f:;zal.aron bu t.oplanuya g elme!eıini saygı ile rica olunur. 

Mefsuh Öksüzleri Kor uma Cemiyeti İdare Heyeti 

Gayri Menkul Satış ilanı 
Beyoğlu Sulh Mahkemesi 

Başkatipliğinden: 
'tt!fe>t ile Fatma ı;ab;""'1io ve Elvkafın ve Arusy:ık! Ulvi)"!! ve Fruınıa 

Zehra11ın şaıyian ve m.uşte-re&t.-en mut.arsarntı bulundukları .Be'YOğlu Pan 
c:>Jtı Ereeı><Jk,on Boı><urt caddes'nde kıii'n 25, 27 No. Jarla mw·alckam 

altında. dOOdc.anı müştemil bir oap k:a~i.r han(' şuyı.runun ~lesi Zlm
n;nda :ı.ç:ık aıı<ı!;ıma:va lromılmuştur. Muhammen kıymet; (12000) on 
jk·l. bin liradır. M~h.aıi s:ıth\_ye& 11 () metre murnbbaıdır. Bir mıa<tbah, 
dört helg, 00\cuz oda, üç sofa, bi:r rnedhal ve bit" tarc:ıs;;ı.dan ib&R"et o

lup ve bo<lrum kalın.da kömürlük v~ odun:luiclan ve ~rlıb, e-
1.:>ktrik ve terl.u:>! 9uyu tcıs:satını ve ark'1L tara:tır:da bir bahÇC'i,V'i bjvid.ir. 
SaiT M'Saf ve ta.b~f.atı v.e rUk.sim.atı va.ıt'ı.y-cd ı.abıt val'ôilrnslllda: yarz.ı... 
lıd.ır. 

Birinci açlk arttınıımıı 19/ll/f42 ta.rihine tl(>sadüf eden per,embe 
f\iOO o=t H den 16 ya lcadar Bt-yoğlu sı>lh maiılremeleri i<alem o
oomda ~ katip nexlinde y:ıııı :ıcal<ıtır. Arttırma bC<ie)l ın.ıaıamm('fl 
ı.ı.vmetin yüzde yetım~ beşiıh bul nadığı Uılalirde en son a.rtııran.ın ta

ahhıt.idü balki ku.i::ıncıüc. üzere mü,aycde on gün urıaıttlank .ialdnıci ~ık 
a.rttmnosı 30/11/042 tarilune mü;odif paızarteel günü ı;aat 10 dan 12 
Y" kad•r icro ediier~ en ı;ok .rltırana kat'! olarak !haJ.e_ ec!H&:dc
t+r, lihalc günLı.ne kadar btri..kmiş ve -bi.rik.ecek ~le~ bina veıgi
leriyle .El\ikaf ;caresi his!ıcderlara ihale pwu, d~l1iillye ruswr.u ve 20 

seneli:< tııv;z l>Pdeli tapu ve kodaslı'<l harçları ~!.enye ruttlr. A.rt
h:--m.aıya iıg.-..ı.iı-a~ edec('klerin mu"ıamnJ.en kcyrmct~ yüzde ,.edibuçuğu 

nitbefiııdoe P<'Y akçeei veya mlllll! bOr ıı.ınkanın bu ni<tıettc temlnat 
mffctubu v-errn,\!Erl ş&ırtıtır. A.rt!ırma. bedeJi gayrl nıcrı1tuı kend'6.ine 
llıa!e olunan ıara!ından ;ı.aıe günündt•n ı.tııaren veıilee<k mü!ılet 
.;inde maıhke.me kasasına ödenmesi mecburidir. Öcleıı.mc<i ~ takrlirore 
lhaJe frm ed.:erı k k!Clldisir.den evvel en :vti!mek te:cfül<! buıltınan kim
"" arz<'.1ım.ş olduğu bedri ile alm:ıığa razı oJuıı;a ona illa.le cd~ ve 
o da razı olm:ız veya bulunaıruı.ısaı hrmıen yedi gün müdd.e-tle açıık 
arttırmaya kcn'll!acnı!dtitr. Yap.ıJacak ilan altı.kadarlara tebliğ edilemP
yeco:{tir. Mü.z:ıyedı• oomında en ~ arrttırana kat't ola.rak ihaıle ed.i. 
lt·cf"k ve hor ilı.ı halde bfrhıcl fhale edilen kiın:>e) ici ihale arasm
d.-,t;l ferkıan Vl zarardaaı m.,.;ul tutu,Jacoktır. İh~le bedeli farl<i ve 
g~n güoleı'n yii;ode beş faizi aıynca hill<:me hacet ka!malc.swn tah
.. ı olu"""'o.ıtu:. İpol,,k sahibi alac2!clılar ile sal'r alftlkıaıda3"1'ı.rın caıyri 
mPn.ku! üıJe-:-indrkl h3.k. \'e iddialarını ev-arkı milııbiteler(rJe iJAn ta.
ı'rllindrn KLba:en on beş gün içinde satış merrwru bu1Ullan ~eme 
baş Jro\ibine biı<bnneleri lô:ı.ımdır. A!csl lalttl>rde lı.ı.kla~ı tapu .;cLl
leı'yle "'bit olm:ıd.._a srlıı; ~elin.Ot paoolııtvn116lndan ltarjç bınıkı
!xaklardıoı•. 

Miiızaty'<deye işt.Lradc edenlerin t;(jtijn oat~ ıııı:rtıarı.ıu kabtıl e1miş ve 
...,-velden öğl'('~ ve bijereJt gayri me'*'1le t['lip bdun1001 olduk.
lan ad tıreılerek soıı.:·adan ftirazları ~ olamaya.cağından taliple
rıın .s.ıli~ gününden evvel gayri mcnlru!ü gezip görme1erı ve fazla ~ 
Jurnal almak «tc)"t!n?erin 942/211 1'l'o: ile saı\19 memuruna ml{r;ı,,aat et-
meieı·ı ilt..n o!\Jnur. (216) 

~a .... _._. ... ._ ......... ._._~ 

KRE L 

İst.aıılbul As!iye Birin<:i T'caret 
Mahkemesinden: 42/142 

Refik Sa.bri, Emin Vafı, H~.,an 
ve Vecdi Selen tarafından Ye -
şilkö_ı.ıde Şevktiye maılıallt'si Bul· 

gar caddesi Barutıçu Zede Ohan
nes hanesinde .Pot. Lt'vi, Hans 

W'dman ve Berhaııcl F'}eisıclh ı!e 

Ayastefana.s deniz Banıy-olları 

gaıyrimenkul şirketi aleyh:ne 
42/H2 numaralı dosya ile ~..ıı!an 

153,600 lira :iı~ak davasından c!ıO
layı, rnü.ddcaalf'}'hlcre ··r.deı-i -
len d.ava arzuhalleri ş:'f111djki o:ur

duklar yer belli o'ımadığı için bi
la tebliğ iade edilerek tr<b"'P,at 
ilanen icra edilmiş ve müdd<:>aa.
le,tıler muayyen müddet zarfın
da davaya karşı bir cevap ver -
ımedik!erinden muhakeme günü 
2'7/10/942 Salı günü saat 14 de ta
yin edilmiştir. Mezkur gün ,.e sar 
arte ma'hikemcde hazır bulur.ma
ları i\'in ilanen yapılan t.dıl>ğata 

rağmen gelmem;ş ve kenuni bir 
vekil dahi ~nıdenmemiş o'.duk
larından haklarında g.yap kararı 
ittihaz edilerek celse 3/12/942 ta
rihine mii<ıadif Per~crrllıe günü 
saat 14 e talik edilımiş:,,. Mezkür 
gün ve saaete 'hiwat gelmed:ıklcri 
Vt'ya kanuni bir vek:l gönderme
dikleri takdirde bir daha ınah -
kemeye kabul edilemiyecek!eri 
ve muhakmenin gıyaplarındo in
ta~ edileceği tt'bliğ rna.:rn.mına 

kaim olmak ü.:ııere ilin olunur. 

Şehir tiyat rosu 
DRAM KIS)11 

Bu akşam saat 20,30 da 

KIŞ MASALJ 

Yazan: W. Slıakespare 
Türkçesi: l\lefhoret Ersiu 

KOMEDİ KISnu 
Bu akşam saat 20,30 da 

YALANCI 
Yazan: Carlo Galdoni 

Türkçesi: S. llforay 
Cumartc$i ve P"zar günleri 

15,30 da l\la tine 

SATILIK EV 
Haliç Feneri.ı>de Çorbacı Çe:;

meısimle 7 evlercle 63 numa""1ı 
ev sa;tı.Jıktır. Kfıgir, 3 oda bir 
mutfak, bodrwn, U{.lk bır bah.Ç('
.si vardır. Tal)pl.e!'in C:ılntad3 Os
manlı B:ı.nk~sı k;,:-::-,..:-01::1.d:ı İnhL 
sariaT Baş\-eı.nedatı lfilmjyf' nıü
racaaUarı. 

il 

Vücııt için vitaminin ne kadar lizım olduğunu herl<es bi1ir. Cilt için de vitamin ayni hayattır. Son zmnanlarda Avrupa \'e Amerikanın ıtriyat ve güzellik enstitüleri vitaminli kremi istimal etıneğe başlam ışlar ve güzel neticeler elde 
etmişlerdi.o. Ciltlerini beslemek ve gayritabıiiillderini ve enfoksy-0nlanıu gidermek yolundaki gayelerinin tahakkuku üzerine bilhassa kadınlar arasında nıüthiş bir heyecan tevlit eden hu kremler biitiin mü stahzaratı alemşümul bir mahiyet 
alan cezacı Hasaruıı enerjik mesaisiıle istihzar edilebilmiş ve Hasan vit&min kremleri uamile piyasaya çı.kımlmışhr. Yüzdeki sivilcelerle ergenlik ve bW'uşu.kluklaırı iule e.ckn, ihtiyarı.an gençleştiren, gençleri güzelleştiren bu kremini 
derhal ve bilater.ıddüt i6timal ediniz. Ha&aıı clepoı;u ve ıuJı~lerinde küçük Wp 25, ı.ibiilt 40, küçük ' 'azo 80, büyiik 150 kuruştur. 


