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Milletler i flnde iadlt6alin, iter uo· 
"'""a• ..,.,.. niltayet lıaltramarr va 
ledtılt. ~r oltınlflf'a nuJyHHr o 'duta b fr 
dairde, Tarlı milleti lemi•, emrn • ir 
i.tiltlH.ie ,a. tıTl• 6olt.molıtodır. 

Kaymakamlar arauncla 
Aakara J (Telefonla) - Dahiliye Ve

ltiletf kaymakamlar aruında yealden 
baıa detifildiklu yapmaya karar Hr
•ittJr. Vekilet Memurla intihap Ko
llliayonuncla tetkik edilmekte buluDAa 
liate, yakında yüksek t aadika arzoluna
cakbr. 

ld>STAKİL YEVlll GAZETB Telefon : 2 O 5 2 1 
Tele. Tuviriefkir İstanbul 

lamel lnönil 
( Şullll 2 8Ci .. hifemlzde 1 

~-==:::::=:=::;:::;::::;::::;:;:::.::==~~------~~~-------~~~~~~~~~~--·~~~~~~~~~~~~~~--~--~----------------

Reisicümhurun 
tarihi nutukları 
Cümhuriyet ordusu 
vazifesini hakkile 

yapacak ehliyettedir 
··--

~nün uazısı ......... ~ ....... . 

Yeni büyük, millt romanımız bugün 
3 ncü ve 4 ncü sahifelerimizdedir 

Yazan: Server BEDi 

lngilizler 1 

Girit'e 
asker 
çıkardı 

Arnavutluk hükQ
met merkezi 
bombalandı 

Bqvekil Metakaaa ı 
"Patraa cocuklannın 
lraaıaıa lntikaımm hil· 
tila bir millet alacak· 

tar,, clecli 

Sel4nikta 200 sivil ö'dU 

Yunan 

tebliği 

Mevzileri 
muhafaza 
ediyoruz 

Atinıı, 3 (A.A.) - Yunan U· 

mumi ltıuarg».hmın yedı numa· 
ralı rcsm1 tebliti: 

Eplr ve garbi Makedonya cep• 
helt!rinde 11idd<:tli topçu diıcllosu 
olmuştur. 

Bundııu eYVelkı tebli~Je bilJi· 
rilmiş olen ArMvuUuk arazisi 
dah!lindcki ılerlr.mf' hareketi n~ 1 
Üccsindo işgal cdilıııış olan mev
ziler, düşıııaııın şidı!ctlı topç.ı n· 
teşine ve tayyare hücıunlarına 
rnğınen, el1mizı!edlr. 

Tayyarelcrinıız, Gönce ve Er
gcri t.ışyare ıncydanlarını nıu -
vnffakıyetle boınhnlnmışl11r ve 
yerde bulunan bazı tayyareleri 
imhıı \!tmişlcrdir. Bi,, lıeıızin tlc· 
posu atci almıştır. Tayyar.. 
meyılnnla.-ıııın ıiiğcr binaların· 
da da yııngınlar çıkarılmııştır. 

Tnyyarelerınıi;ı;, düomanın te· 
f l>t.ı•ınnı scılıife 8, sütun S d') 

ltaly an tebliği 

EBEI>l şgp A1'ATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNÜN iKİNCİ Yll,DÖNÜ'· 
tti rıIÜNASEBETJI.E YAPILA CA K illTIFAI,IN l'ROGltA.Ml 

JI A ZIHJ.A NM IŞTJH. 

"EREDi ŞEI~I:\ Ol.UM GÜN VF. SAATiNE UASTI.lYAN 
10 mlNCln:şıdN D40 PAZAR <;UNO SAAT 9.05 DE BÜTÜN 

HALKEVLERt 'DE, HALK ODALARIT'\J>A VE HALK ODASI 
01.MIYA~ YERı .. ;ı.:ım;ı.; I' nTI MEflKl:."l.LEHİNUE 1H'l'İFAI, 
'rorr.A~'l'ILAJU YAPJl .. ACAK1·m. TOPLANTI YEltLERll'\1~ 

\TATÜRKÜN BİR HÜS1'Ü VEYAIIIJT Bllt RES~Iİ KONlll.A· 
l'i'\K VE P.U KÜŞE TÜHK v~: l'AHTI ı:AYRAKLARİLE VE Çİ· 
ÇEKLl·~r.ı,F. SÜS1,1::-:1~Cl~l\'J'll: (Oet"tııı ı tırılı.fc .!. Blıtıın 6 dı J 

1 ~ . . . ... ·"'. : .. . , .:,.~ 

Hitler'in 
sulh 

şartları 
l İngi l tere o\dut u ıibi kala
t'ak . 2 . A vrup a d a siyaıi teeir 
yapamıyacak. 3 - Hitler lnıll
t•re ve Amerika ile 10 eene
lik ademi t ecayüz paktı iın -

1.alayacal&. 

Kolombga radgosu, Hit· 
lerin sulh teklif /erini 
Amerikaga bildirdiiini 

haber 11erigor. 
Ne\·york, 3° (A.A.) - Columbıa 

ı·adyosu bu rıkşamki rıe,rly11tındo de
miştir ki: 

HiUer aşağıdakı aul~ . ~a~llannı 
Aıncl'ikn bükümctinc bıldırnuştir: 

ı _ ?ılağliıp ve !stili edilmemiş O· 

lan İngiltere olduğu gibi kalacaktır. 
2 - HRlihazırda hemen bütün Av 

rupa Alman ııiifuzu .altmda bulun. 
duğundan istikbalde lngiltere bu kı
tada hiçbiı· siyası niifuı. ·lc~il'i yap· 
mıyacaktır. 

B - Bitler, inırilt're ve Amerika 
ile on sene Jçin bir ademi tecıı,·üz 
paktı l'•pmıya hazırdır. 

Bu ıartlar Amerikanın Fraıısada
ki Btt:rtık El~iııi vaaıtaııile Vaılnrto-

r: . -:ı 
r-ı Harp vazıye!J-. 

Niçin Almanya, Ru
maaya ve Balkaalar
claa Fraaaa tarahna 

bapnı çevirdi ? 
Yaz:an : -:'l 

( Eakl O rdu Kumaada11larındaa 
Emekli General 1 

AH Ihsan Sabis 
Son günlerde l<'l'anKııda h;r ta

kım giirüımeleı· oldu. Blrinciteş
rtn ayının haftasında .Kumanya
ya Alınan askerlerinin gırmiye 

0 baolamalarlle bütün dirnyaııın 
flikkntı o tarafa celbedilmio ve 
herkesı yenı bir teliit almışken, 
iki lınftıı sonra Fransada yenı ''c 
mffiııın görüşmeler vukuu Mihver 
dcvktlerlnin yeni şaşırtmaların· 
dan biı ini teşkil cttf. 

nuınanvanın . Almanlar tarafın· 
dan işgaİi ba~layınca bu hareltct
teıı fazla heyecl\ııa ve telaşa dli· 
şcmlrı Balkanların btilasmdan, 
Tüı kiye uzcrindeu geçeı:ck Sü
vcyş kanalına taarruı ihthnalln
dt.ın bahsetmiye başladılar. Pek 
vakındıı biı· Alman taarruzunun 
R11.lkaııları kana ve ateşe sokaca. 
ğı beklendi; bu meyanda Ru
manyanın Almanlar tarafından 
lşgnlini Rusyaııın hoş görıniyec&
ğlnden bir Ru" aksftlllmeline de 

( Devamı u yfa S. ılltun 2 d•) 

na bildlrilmtıtir. '-------------' 

Kahraman milletimizin büylık 
k '" k ' ve atı ararı .... 

"icap ederSIJ milletçe her fedakarlığı göze 
almak, hepimizin k at'i karar1dır ,, 

ism et lnönü 

Kadın, ihtiyar, çocu• , 6i tü 11 Türlt. Mİll•tinin İıtilt.16' 
uıı un c:: lt.atl•namıyacafı fcJaluirlılt y0Jrt11r 

Tuna konferansında 

Güldürmek k ati değil! 

Peya mi SAFA 

B ııyrnrnı c~imde geçirdim. Yalnız bir &ece, 
8cmtımın kuçuk ııneınaaında yerli filmlerimizden birinı, 

cT osun Paşa> yı seyrettim. Kahkaha denilen " ' C dünya hadisele 
ıirıın çoktandır bize haram ettiği keyifli l•pazmoz içinde oldulı.ça 
ncı.ı'elı iki saııt geçirdiğımi ıtiraf ederim. Hazımla Vasfiyi karp 
k:ıı ıy.ı qoriip de kahkaha ?eınbcrcklcrini koyuvermiyecek kadar 
sıniı ınııkaııizmalarırıa hakim bı.ıbayiğit tanımıyorum. Eğer filmia 
maksadı bizı ~iıldürıııekse cTosun Pa~u bir harikadır. funcnnil 
Eğer bu maksadın yanına milli film tekniğini ve sanalını tekilllill 
ettırnıek giLı daha yı.iksek bir iddia yanaı1mışsa, hemen söyliyeyim 
ki lıu •:Tosun Paşın , senaryo, reji, ptiııe de vue, dekor, mU911ııi, 
şaıı ,temsil, her bakımdan yüz kızartıcı bir geriliği kar~ımızda iki 
ııaat zıp zıp sıçratıyor . 

Allıahım 1 Sinema değil, tiyatro için bile fazla o ne uzun du
rn~. bakış, konuıuı sahneleri! O ne bulanık fotoğraflar ve çatlak 
zurniıl sesleri 1 O ne takııtırma, özenti, Mahmutpıışa ldıbiii dekor~ 
O nı: alaturka - alafranaa zinasının mıth•ulü , aüdübozuk musild 
piçi! f eriha Tevfijin güzel ağzında alfaheıin.den grarperine ve te
litHuLundan ıivesine kadar canım türkçeye o ne hakareti Kome-ıı 
diden vodvile, vodvilden farsa, fantan ortaoyununa, ortaoyunun• 
dan karagöze, karagözden cambazhanr. komikliğin'e doir:.a takla 
ata ata gidip gelen \'e şahısların karakterlerini altilst eden o ne 
muvazenesiz. lnübali, cıvık , .e yılıtık panayır temıilil 

Kaç tane ı;erli film gördümse, hepsinde, miJlt ainemamızın ködl 
an'anesini kurmıya namzet ve ümit keıici bir ,tekerrürle hep b.a 
kusurlar önüme çıktı. Halk bunları affediyor. hlllk memnun, ÇÜll• 

lcü halk gülüy<?r: gaye gülmek olunca ben de g{ilüyorum, ben de 
memnunum. be.ı de bu kusurları görmü3 ::ırum. Falcat beyaz perde 
sanatinde, hokkabaz Portakaloğlunun sünnet çocuğunda aradaiı 
alakadan ve akııülamelden fazla bir tev, milli filmin tekamülf.ne 
ait bir hamle görmek istiyenler, kahkaha ticaretinin halka ver
diği neş'e ve sinemacıya. verdiği keyiften memnun olamazlar. 

insanın şöyle düıüncceği tutuyor: Ömründe bir defadan fazla 
ıııincma görmemiş herhangi bir ı.tidat sahibi, eenaryo yazmaya, 
sinema rejisörlüğü veya sanatkarlıiı yapmıya 1'alkııa bu millt film
lerimizin bütün teknısyenlerinden ve ~anatklrlarından daha !!ula 
muvaffak olabilir. H~lbuki bu işin teıehbOı sahiplerinde de, ._. 
atki.rlarında da ek!ik olan şey, hltl iıtidat değil. kahkaha ticare
tinden daha üstün bir hedefe doiru hamle yapmıya ya lüzum V9" 

imkan görmemiı olmalarıdır. Bizce imkan da 1ü:ıum dereceıfnde 
''ardır . çünkü mümkünü ihtiyaç yaratır. 



:z 

Ark.adaşımız Erzincanda : 6 .................................................................... 

Erzincanda Kızılay 
hastahanesi 

Vatandaşlar ne ceşii hastalıkla muztarip 
olursa olsun, her derde kucağını açmıştır 

urun 
tarihi nutukları 

li 
Şehir tiyatrosu " O ka~u\ ,, rn~
lodramasının mabadını oynuyor : 

Bir Ana 
(1 inci ••hifeden cl•Y•m) rekatı baz• yeni vesHeıerıe Yazan. C I"' I dd o E . e btitün hak ve hürriyetlerine ahip ,. • e a e ın zın 

bunlardan en ı;eniş blr suretle tnÜ"· dikkate şayan inkişaflar gös- Ebed .. ı Sel Atatu''rk ı·çı·n --
tefit oımaktacıır. ::'l!cnıleketin her La- terdi. Sükfuı ve selameti bi- s ı k rafında emniyet ve sükun, hale ve . • • k h . . . _öy iye söyli; e dil.imde tüy J riremizin düz11ün ve sı=li• tü_r. ~: 
iıtıye JtımaL ıue .. ·cuttlll'. zım ıçın ço e emınıyetlı o- yapılacak ı·hıı·ıaı· bıth. Yaza yaza J:endım de ya - sini du11duk. Kendisini tebrık k 

Türkiye, serbesti ile niza- lan emniyet sahamızın için-J 10 zımdan bıktım. Fakat elimde de- deriz. Fakat ayni zamanda deme 

mı telif edm bir hava için • ele dostumuz ve kornşumuz la rl d ğil: Davamın doğrulu~una inan - ki. Bayan Mübeccel Yarar ca.ııla 
de vatanda.l\ların huzurunu Yunanistan maalesef bugiin programı 18ZI aa f dıgım: Türk. sahneainin, kltüıümü basla bu işlere .. ıı.nlmııtır ve Jısa~ 

~ h b .. ..ki ı· b l zün en enaJı unsurlarmdar biri nişinadır. piyes adapte etınektc 
temı'n edcbı'len rnu''stesna ar e suru enm ş u unu • cı ine· h'f d d ) old - • ·-· h d • u) 11 

. _ ı •• ı e en evam . ~guna ıman ettıgırn ve sa n~- vazgeçerek, do~rudan ogr 
Enincan Kızı· • Yazan: f - Bu ;yavru. meınleketlerden biridir. y~~· B~da_n doğ~n vaziyc~i, Jht!fal eünu .. eaııt dokuza beo re_çe 1 r.ıızı tdılikede gördüğüm ~in ay- tercüme etmesini ve intihabında 

lay ha tahane· ) tepesi ÜLerine muttefıkımız İngıltere hüku- Atatürkun ° gun ve 0 saatte olılugu r. • me 1 d d' D ı._ • c c· 
s mn polıklınık // - I • düşmüş.. bura- Arkadaşlar, kısn ve veciz.. bir ifadeyle anlatılııcuk ı ' k'! ~:e. av .et e ıyorum: c - isauet göstermesini cic tavsıY 
kısmında dok- rt.-aAf.CL~ ya beyni açıkta Geçen içtima devremnın lıa"ınrlı metile müştereken tetkik ve ve haı.ır buhıoanlar beş dakıka ayak- me., · ı, vchır Tıyatroru adapte pi deriz. ••• 

:rl3m zuhurunu rn samimi teessürleri~ kaJ mütaJea etmekteyiz. tn Ebedi Şefın hatırasını tazfmcn yes oynamakta musırdrr; şu halde cBir arut> nın mi::anscni ver.': 
ı .H emekli Af· geldi. Amelıyat det mi~ olduğum Avı uııa muharebe- Sıı.e an:etmıı olduğum bu atyaı:i sükut edeeekludil'. bizim içtimai hayatımıza. an'ane· jiaj fevkalade idi. Ostacl rejis~r 
bay Abdullah Ahi Tuncer 'in y~-1 yaptık, iyı oldu. ;ıi, on ıtört aydan beri, bütün ticld.:. unıcleler, memle"etimlz.1 harp fac•a- P.undnn soma bir hatip, Atatfı r • lerimİLe, örflerimize, görüşlerimi- Ertuğrul Muhsinin elinden çıktıt:I 
ıııbdşınd yım. 1 Dıpteki karyolada aolgun be - tıle dnam ediyor. Gciıteniiı:;.; inld • !arından bugüne kadar na ıl nıa un k(ın ~ayn~.ı, .. mem.leket v~ millet. i•:in ze uygJn eserleri ıntJlap etmesi belli idi. Hele lokanta sahnesiııd~ 

Çadıra ürkek ııdırnlarla g'ıe - nızli, f;akat go.ı:lr.rınin ıc;t gülen şaflar, farianın Avrupa haricine ele bulundurdnysa, yuının emniyetine ynptıgı buyuk bızmetlcn ve kııhrn· lfızımgelmez mi? Komedya kı'\ - garson? rın b · ·p çıkışlar 
rPk r,P-kıngen c;ekıngcn bi1e yak· bu taze kadın )'atıyor: ııırayet ederek bir dünyn mııharelıc i ılı• nyni vt>Çhıle hizmet edccektıı·, u- manlıklar hakkında bir hitabede bn· rnında oynanan cYalı U!!a-ı> ve b ' I 

11 
• sa nfeye gırı kadar• 

ki 1 
• k luııacıık ve bunu mükakıp ftlılli Şet' . • ' ~ • 1 e, en mc:e te erruatına . :ırıc 

ı •an on ahı, on yf:dı yaşlarında, - Cok muşkul va7.ıyeıre. Ke- r~·n,::: u~.:;~Slnl ım in dahilinde bu· nııdlndeyı• lsnlC't inon!lnOn Atntilrk hııkktnıln'<I •I?a_d.. pıyealerınm lenkidınde kusursuzclu. Yalnız hapıs~ • 
• ~ler içınde yanan bır h~cıığı· mahıırn .:"tırını~lı•rdı. Sabaha le.ar Son ~vıe zarfında bir çok biir ve Sovget Rusga ile miina· bcynıınıımcşi okunarak torlantı\a md ulJ<ıhaz.alarımı yazarken, şunu hücresi bi.rim değil, fakat Parıksıep 
.... ..a doktor soruyor· şı •rncl •)· .... tlu doğurdu. '·'} ı•·-• J son vcrile<'ektir. Toplantıdan ııonrn a i.ı~i.ınmuştüm: Nıhayet komed ki Salf rclie' re da~ r·u·1a·cezesiniıı ·O 

K 
rnuıot.aıu u .:.-.er ecnebi istilasına mıı· ••batımız. uodane mahı'• k 

- ızını. neyın v r •enın> Korka korku, yava~ça soruyo· ıuı kalmıflanhr. '"" Ataturk bu tune vcyn Cumhuııyctl.ı-a ·ısmı, halkı cğlendırmck ve a- . · · ~ ' K' d··1rı.~ ~ııe-
H·ı· 1 1 • d h 1 t• 't k ld d ld'J k 1 k k 1 ı. b . · ı__ •- • • yesı ıw. ıtapçr 11 '"'Ol ~ il a ze :ıc.e anının ,.. şrtı e rum: Ancak Fransadan sonra İtı· ye ım e rar e e etmiştir ıı1C'y anına g ı eıe çe en onu a • çuL utc;esını -pama"' ıçın. orta- • <l • • • .• • olii-ııJ 

tıtr,.r pıbi derin dt:rın ıçını ~eke· - Yavru ncr,.de > caktır. . . . . .. . oyun ve Kel Ha••m tulüatım tı:m- ı;ın e ılıtıy~r bı~ m~terı ' illi'-
rck b.:ı-ını o nüne eğen ıııen~ kıL. K.dın 1ıutum ıyereL: yorganın giltere}'e teveccüh eden hii- Dünyanın geçırdığı. 'Vahim buhro ';. ıo lkıncıtC'şrın ı::ımıı but un ll'H k • 1 sıi etmek mccburıyetinde 1 b ı · O) nıyan ınumessıl bıze. yctnl 1 li 

1 
. . lemde uzıık. $'ıtkın buton devletlcı le tPpleı de Lalebe ve öğı etınenl<'r mck· F k · t • I d ko a 

1 dır. Lir saldic eyi deg';il fakat ada e. 
i11cecilı: esini duyuruyor; ucunu k.11ldırıyoı; <'Um arın <:etın hır muka,.·e· ınün:ı!'clıatımıı normal evıyesıııı t:ı- b 1 b' 1 d 1 a a aynı usu. ram · ısının a b ' · k tir.ti"" 

- Hıç kimsrm yok benim dok - - işte t 1 h k' t ı· le ın munas P ır sa onun a lop ana. d tak· d"l' b k d ır futl>olcür.ün d.lak hare e İSi 
me e çarpmış o mas1, mu a· ıp {' mış ır. cak ve aynı şeklide beş dakıkn h\"llk· a ·ı·~h t:, ı ır~e_: ·- u ~ l~~bZil. ni hı.ttıılaııı. Lokanta ıahttesıO 

tor bey ••• Kom urnu~un yanında Nur topu gıl>ı bir bebek. rebeyi yeni bir safhaya inti· Sol-·yet Rusya ile aramıı. ta ııüküt edilecek ve m!lteakıben bır mao ı tı ar il gog umuzu - art- .. . 1 k e ... ,.,. 
oturuyorum. -- Allah l>agı~laaın k l · · · da · · nıııallını tarafından AtntOrkiln ha - tığını, bunca yıllık c:mclı.lel mey- muşlt·ıı~ı Ja~anlar.' mah ·e~ı j, 

Dalı.tor. l$. ic;tt!n ırn;ılrlıiını Mıonr-ı. ı.cvgı, şukran dolu bir a ethrmıştır. Görünü~te }:ı~mı sen~~·e ~·akın bir ~ntı._ ~emlC!ket ve .n.ıllet !çın yuptı- dana ccldiğini ısandrğımıL Türk !I~. L ... yan. ıol~ aynı ea~~kfırın·ubi 
hissettirmemek ist•·r s.tibı tlof.ru· u,;l ı .ıııil ıw. ı . ilm safha uzun ~Ür<.>cck ve İn· mazısı olan ıtımath miina • gı buyuk hız.metlt>rı ve kahrumnrılık- sahnesi hakikatte mevcut değıl _ tuııd<!ydı. Yınf!, Beledı} e kıı tı· 
larak. kıza birn d h .. yakhııııyor: - • Allah Kınlıt)'I da mıllete sa niyetin sefalet ve ızhrahı scbctler. her ikimize de atfe- ları hakkında k .... ~ ~r hılıtbedl.' tın· miş demektır. Zıra komedyada l.ıayla -:o(ör de ayni şahıs t 

- Yavtum ne hattcılığm vıu> hagıı.la!!ınl i<'madi edip gidecektir. Bu dilemiyecek olan buhranlar hınuı::;ak ve Mı!lı ;cr 1"'';;~t tııônll- gi.ildürucu vodvıl ne ·~. hıcıatla Iluıılar belki ufak seylerdir. fıık~. 
n_ - t bl.dder ko;-• ., ımdı.yıL. ! lasta· 1 d l . . d.k ııun yıınnAMl..'S o unaca ır. d -ı t r d .. • l y ' ı::: h. Tir". nana onu soy t:. .. ı:ızin ihtimaller 4iniin c )U• geçır J ten sonra esas of an Aııkura nıdyOt!U u ~un ımbah n('Ş- ~ ag a ıcı me o ranıa ilynı şey - UOLC ., .. ıyor. o .. ~·""!:. ır ı~· 

O incecik, nı h"uıı, Zl:t'-~llı cı lıırırı ouuıı<lt: ınılıoı \ll!fl}OJlar : . k f 1 d k d tan h' . • ııyatıııda DJans habPrll'n'nd- •nn•ıı dı•. ros•Jrıuıı !,.;a<.Jıo u oıtgıcle a.ıal " yti c cm er uymama me- os e ma ıyetını tekrar '" ""' • ... 
ccvup Yetiyor: -- lkırır.ı 'cl.1r.lt!dt: yü.ru hurda ;\!illi Se!ın Atatürk h:ıkk1!Jdııki 00- Dostum Va - Nü, hkraısında ta 1111? """""' • jlti 

- Hostalığını ~.urdeşcn .• • Kır ha olmuştu l lcm~n ıtrnclıyııt yep dt•niyetin teredcHsini tec süf e-ldt" etmiştir. \':lrmımeslni okuyacal tır. Oğlc n('Ş· cBir ana» nın nıdodrama olma- e r.lir ••lHı» nın sıkı::ı ağır!ıgı ~ 
mızı kırmızı kabcırcıl:l•r. tllerı _ ıık Ağ.11111. bıırııunu . 1,ı:m·ııını, ya- ve teessürle kaydetmeml•k l:luııu men1nu1U)'eLlıı ka~delınek ı . rı\'otır.dn da ajn~" habeılertnc.Jcn dığını yazı)ior. Çok kıvmetlı. çolr. rııurııc~iliıı omuLunc!a idı. ~rıJ 
min içimle. ayakl.ırımın altıııdö naklıorıııı dıkert!k ı ,,. bu hele gc· miimkün degw ildir. tcı im ı<onrn nt'fıı al tı..tıl cdıh.-cektlr.. kultiırh.· v kı b "t L • v. roliinii )'apnn Nc'-·yirc E.rtuC ... Ak m neı;~yatınd:ı y•ne nJans c c:s 1 n.unarru • a. . _ . J gOS 
bile oldu. Yuşa suyu ıç. dec!ılcr. tırdık. MP.mlPketimiz, gecen zor ~ür_ki~~ • S~\·yet ?1~nnc;c- haberlerini mtiteakıp Milli Sefin b::· ni ıanıenda aabn~ teknığmc işına harı~ul.ıdc bır. muv_:ı.ffnkıvet ye• 
içtim geçmedi. ikıkom;sların ba - ı l\Jııını u;;ız g•Jlıı) or: . . 7.<ırnanları.. istiklal \'" masu- heUerı d.u.nva sıvasetının ivi- vıınnnm~lnı "e daha ll<'nro Ebedi ve tty .. tro ile ülfeti olan doııt ım· ı~:rdı. Drnma~ ı~ ~~gıl :, sa~ee, f,t-
c:asına git, <ledıler, gıtımı ı:;eçme- - Bı•ıı <le ,.,,:jtım hu ışe. Yenı- " 1 d b 1 b Şef Alaturkun Cumhtırlyetln onuncu dan •oruyo,.um· cBır ana> melo- rındc ve hakıkı ıdı. ı ey~ır n• 
di ... iki giindur de sıtma tutu - den durıyaya f.;elclını do~rusu. ni •et davası etrafındaki :vek- c~c arı lCIH. e • a 1 a~ına yılında soylediği tarihi hıtrb 1 t-cn- drama değıbl'. mdodramanın tav ıuğrul bana, büyük Fransız~ f, 

Öl ı h ı Y "P ı rı 1 .• t } il 1 .d hır me\•cudıyettır ve memle- d ı rll kled k ı'-· \' S . .. h 1 tı)o yor. c.~ı aıs ı b e yor o1r : \'UC:U çe ırcs• e sarsı ma an . . . .· w, • •• ı st> c e na ece tır. ( d , "1 1 0 k ' y " ..... rı ~ra erg•ne ı :ıtır a 11 
B J f d ı.ctımı d ger tcsıratt Y ba ı k ı d k. rdd 111 1 ne ır r " e 0 ranıa, es 1 u- · 101 

K.tz u:run u 7 un muıı.y~nt: t:dili _ - u. ııpıın<: ıt pf'r orc: en gc<,:irdi. Hakkından t•min. "' . z. • an mus a ncı mem c et er c ı )'il aş- 1 ( k ) Aynı :ok üslüp a"ni iç dralll 

L b J L 1 1 k peri:onıt iencıalııc olmuştu. A - h .. . takıl bır surette bu mev"'U· lnnmıt. o gun a)·ni •notlt' Elçılık v-. ntınca mc o ;ar 1 "e drama I' k • d d. w·ı· f k ikolo· 
yor. a oratuvar il l)nt°I ına ü- aklara hurmetkar ve \'atan d' t• d tt" k ... ,.,, İ~on oloslnk binalanndJ toplana- \ııahnedr. fıil \ eyahut ~·icolocıa- :~_re l'•&Crl c d egı. ~ ·:ır t ps ~ 
zere kanı alınıyor. llidan verili· melıyatla kurtuldu l''e ı evam e ırme ıztıra ı ki d h k ) '- 1 1 • d ·· p-.; ıLtırap ;ır 3 bouu u;;u. r. .. N ı <l I ı. 1 mi'd f llSl karar vermi 5 -' · ıoı, oyn ır.erasimi ynpncıı or il'. nın are etı 111.e ıme ıerın en mu- , ,. • - D , · 1 pcı-
yor .•. ~idiyor. - 1 1ıaı sın "ı:ı. .n ı) r a a. · na · rmdadır. Ankıın> Hıılkevınde yapılacok me· lt"~ekkildır. Hatta on \·edın::i uı:- r.unu oın:yar. genç. c..; 

11kj dıi1 
İçeri aıren bir ananııı kucagın· ·- Harodol ıJn ıırııl.ın ııhı)•İm. vaziyeti, hu metanetin sırrı- ıasıml müteııkıp Atııtürkun muvak- d .. musı"kı parc;al•nnın r•f•ı·at et- genç! I lele annesini l;uca • a __ ı,, ,. K ı d Bu ıılyoset, boylr. teliıkkı edıldık· .. - " .... ,...--: 

daki haata yctvıucuiu ıhtırnamla uı n)"a ııımvım. . . . na te~kil eder. Harici siyase- ('<', iki t.ıraf menfaatı ıçın dünku ve. kat kabır_ıerıni~ bulu ıdu~u bına u - tıği piyeslere ( orıera ve operetle 1 za~a.n, metre_:inderı. vusl~tı~ 1'İ• 
muavcneJen aonra doktor, has- Bır ı,,.~ı:" h,,sıa onundf'vı~: tim izi ta \'Sİf ederken milJc- rımıni yarın d:ı verir. kım~t'niıı zn rııumun uyaretine açık bulundurula· k t 1 ) 1 d d . vctı H Laı:bn oy!e bır halı 'aı k 
tabakıcı hem~İrP-ye dörıüvor: - Buııun telıde<le h.u'.otR1 kı· ı t' · • f ·ı' ti · · rıırına olmıyarıık ynlnı7. memlcki!t!I!- ı-ııktır. darıBş ır~3~! 1 

imde 
0 

rama cn~r jeuııf'. prt:micr rolünü valnı:ı lif 
• 

v ulmı, . ı•·cridc k<·rnık kalmı lı. ım&r.m sayısız azı e crınt ı. ugunau me o rama tarzı. tı- • • 1 bJıl' 
- Boş yat.ıgınıı. var mı bu ço-ı " t . • . rımızın ııef'inc ışlcı. l,ı:ııınntındcyız )"atro telc:lİKıni ve pi~ee a the~e 1 n•lü olduğu zann~ttiği ze ıa bi.ı 

cuk iç' ? --Su. pnomonıdcrı oıırn •m- va an ıçın en cmın, en \'e- Azlı arkadaşlnr. Hıraı. DD harekAh.nı mevzuunu nazarı itibar;a almadan 1vcriyo. r •. ! !erhalde Jahn o!guı> 
- ıYnatıı.Üımı" v 1 mmrna, '"0• pıryen olnıuıştu Am .. lı yııl ~ cıpıl- rimli ~ek ilde k. t•llrınmak •.lüs.·- L d h bi 1 '-! 

., .. Q " d K hb Önumuzllc insaniyet için uz.un iZ. ta.-.ıp e en ev •a l yufka gönüllü bayanların gözle - ı ~.ı~liaı o ac:a&. . ~-
cuk pek küçük. Bılmem nrınesı~ 1 • apanma<lı. tekrar torıak~p · turunun, yegane re erımız tırap de"Tclerı olmak mümkun. h:ıt· Kocomaslafa Pıışoda J\lehmedın ek rini yaşartmak ve bu uretle piye-! 1\1ah_mu.t, ıoük~ımcl bır k~; • .S 
%aptedebilir miyiz> la tı anıelıyatı yapıldı. Nıhaycl olac-.ı"rnı bir kere daha te • tü muhtemelılir. llu devre cı:nntııııd:ı ım kçi rınnrnda hamurklirfıl< eden ııe kolay bır mU\·aflol:ıyet trmin i le:- • tıp iiaIUttkan yar:ıttı. I>"bıt" 

D ı. b' !AL d .. ·· - kurtuldu. ı ... -· r. • ı. • • hnvatf mcnfo tlerimız k h s k k. · ' l 1 · f kal otttor ır aozıı u anuyor ve B T" 
1 

k 
1 

~ruı. cttırme• lSteram. •, nışı ıı "11' ı;:ıbıkalılardan 25 yaşında Ahını•t, «:,ime ıdn yazılan eserlere denir. 11~~ 1~11';-' ı ım:ı- r~~· a . G• 
karilnnı veıiyor: tulm':;ş,Q ~:~1: 1 ~'.'1.:1 mı~=~:;!~; G<.'çen lçtlnıa dcv~ni ~arken, ~~~~:~ı:: ~~~ı~"~::;z.."e ittı • ıluıı ~C<'f' ~:ınt 2 ıle . fırın. ısahlbıııın ~ halde «Bir ıı.na:t mdorlrıımn >:iik Er.ug0ıu1 J..1uhsı!1d.cn ve l. i3U" 

- Annc.i de biılikto vat..ın.. in~ nlarıo baştabıbe ve h m . _ harp ka~ı ınd:ıkt vaııyetlmııı izah . fırının ~·amııd:ı~ı ?''ıne ı:ıı cr('k ya· dcğıldıı Jc, nt-dır} lıp Aram d .. o &onr ... BehzataıaJ--
ba,k• çare yok. Git bir kere ba~- !ere çcv .

1 
b k 1 d k e ır~ etmiştım. Cıımhurıyct hffkumctinln lngılterenin zor şartlar İ· tıık oda"~n:ı l}•rmış ve komodlnın H l Ş . . dak ile beraber bel1' ı en iyi ~ . 

tabibe elanı" v rıcn ~şaı~n al IUClUL-ıhnrıl'İ ısiyaıw.tınrle. ~~rıı "(!llcdcnlıc- c>İnde kahramanca bir mev ~meCCJlnl kırmak &oretıle acarat. e ıha de ehır Tıyatrosu 2l'-. tü K mal r.ı~t 
.,. lıaı hırıl ··tmı•·- m 1·an ı.l "' • • • • • l,.iııllekı 530 lira kı.\·metindc 4 l•P!!l· r,~n sene oynanan cO kadın• •Cr ııa.n. • nnıız , c . v. e .

1
_;.,:.... 

- • .• ~ J" 11 " :roı. ur . rl, hır tP.lx'<idül vüki olmamışur. Bu· d t h b d b 1 ' · d k ) b .,. _ _. Oç dakika sonra dönen hem~i- c l .1 1 1 1 1 c=u ıye ar 1 ıçm. c u un- blrvenfoyi. 240 lira kı ·meıJnd ' .kı r.. elod ·am.aın_m 1't•'•.V ""'!!IVaffc, ' ·ı- a .. mu .. cr.une ; 
1•ıtat .ınnc , _,. 

•0 z erınuco •• a o atn .. , '". 111111 en biı lncı sebebi. u ı!lya etın, Sİ· f .... uK 1 k d ~~ 
re. anayı yavruı1ile y.ııırmıya gö . matızmah\ar, nılıayet. kızıl kıza vaı;1 ıstiklul vı• mülki Laınamiyctinıi- duğu bir zamanda onunla o· bılc:ı:lği .. v~- ~ıir çıft klipcylı.• .tıiı imli" ) eı:nden - hele ınahkeme 5t6lıne• ro unan nr.ıJt:ıc:u ~!Un. ~ . ~ 
tür ürken, hıçkırığa bulanmı;ı bir mık.. yıl.ıncıl&. o.ar.bun uı'>ı lı·· .,.. zin mahfuxlyetmi esas tutması ve la ı· tt•f k b w la · ir· to 1ı \IU:tuı.nı alarak kaçmış .. r . leriniıı St!''ircilerde bıraktı" ı be - 14

"• r etmeme1t, ikınc:aınıfl · • 
y "' r .. _ - n l a ag rımızın sa,,, Çalrna l\lllC'liyesl e•rıaııında karyo- .. J g hlc • ·rc:i11 

inilti iş.itiyorum: lıld .. u:an muzlarıp olanlar... lıaılisclcı in ><cyrıım gıirc hıhııvvııl c:· lam ve sarsılmaz olduğunu hısındu uyumaktı oları fınnrmın kıı·ı ytık te .. iri düşünerek - ikinci bir - .':'a _ eme eahn:sınde - seY
1 
r»e-

- All•h sizden rau olıuınl. Görülüyor ki, Erzincan Kn:ılay dcrı harı ~ emellerle alakıı<l::ır bulun- .. ) ek be . . İn bir rı .. ı, gürültüden uyıııımıeu dn ~ili mı-lodramayı ııahneye vazetmek- g.uHu~m~~ hevcsınder. vazgeç 
Burada herg\in. i lf' böyle kırk. ha!\tahane!\i, ne (9'it hastalıkla llllllıl~~ıd:r· • • • soy em nım iÇ etıııiycıck hfttli~cyl korku İl<· 110\"l'et- ı .. IJCUl alkış toplam.2k istcdİ)'11C, ı ~' şar~ıle. • . . . ... "rıii• 

elli hastaya bakılmakta. kimi i _ muztarıp olurıa olsun. bi.;bir has- Hukumebnız muhtelif ve· borçtur. mi~. lııı~•z kaçtıktan sonııı d;ı rer- bıı emelinde de muvaffak olama- . «Oır ana> pıye11nm re11sorU ~ 
)açları_ hatta icap ederse_ yiye- taya: cBız. bu derıl~ uira~;;ıma - sitelerle siı:e arı:etmiştir ki, Muht~rem Millet Vekillt•ri, yadı ba~arak, konu ko~u,vu bnşınıı dı. Zira h;'\lkıınız alkışlamadı, :Neyyire F.:troğrul'u, diğer miifTl.91l" 
cek, giyecek. do verilerek - evin o yız. dememi ... her dertliye kuca- Türkiyenin, hudutları bari- Cümhurlyet ordusunun kuvvctlı•ıı- toplıımı~ ve hırsmn kcrıdı rınnlııı ın· hnlkımız. ağlamadı. Hatta piye~in ill~i. türkçeye ndııpte eden de-

- <la çıılışoıı Ahmet oldu~uıııı "livle· b. . - . . l I k V>ln Mübe~r J y • tebrik e 
gönderilmekte. kimi de yatrrd • gtnı ıac;mıştır. cinde bir kar~ toprakta gö- ~l •e ihtlya~lnrımn tamaınlıınınn- m ştir. · I ne zaman ıttı;!:'~ an ıyamar ı " - .. ~e arar 1 _ • 
maktadır. Ve başını bu ılık bağra dayıyan .. b' h kk 'hFI . . •t ı..,..;n Bliyük Meelisim!L blçbir lh· Bundun sonra uıbıto •n:Uyı>tten bılel · riz. . .. • g.1 

lLıtabip Faik'la haıtahanenin her vatanda bılmi~ıir ve nihayet ZU, ır a. 1 1 a.e !'1~eh tıınamı e irgcnltmtektcdlr. 'filrk nıit· hnbcuJnı· rdilm~. hır~ız \'nkulnnaıak 11 c Bir ann> nın mukıriTİ Tris- _cBı:- •:'.l:?> n~ muefüfi • te 
her tarafını görmek üzerl' idare görmüştür ki. bura<lıı kendisine, yoktur: Bltt, !'81llY':bmııe, leli hu husu ta kcrıdis.indeıı ı. tenılcıı ııtflıyc.vf' tı>slim l'ılilmi~tır. tan Bern:ud' dı. Bu zat, latifelerile T_nst~n ~·~nard ı ve onun ~el ~ 
__ ..ı._ nd 1. avuç duluıu paı.ılu vcrılerek yer o emnıyetle mute.radıf elan vazifeleri iftiharla yapıyor. Seklzint'ı ,t ııliyl" Cn:ıdn mııhRkl'- F . . • -ı d. b" bıT ptyesmt kabal eden .. k sah_~:..:, 
,..... .. uıın ônü en a~erı.en. c•· g·ı.~h it v J rı \h ranııı7 cemıvetını egen ıren ır d b l c:.... • T' [rV"'-.lmn k da \>er b' icJ }'ÜLÜnÜıı en mükemmel hastaha- ha at• menfaatlerimitııe ttta• ha 3 1Da Ç8glrl an '\'ll • lll~ l'I 1 C'n J lllC't c[İ rmunu ıt ııuf et. • d f k d h- j vaze en }sfan U :.""hır tY_8 fffl'_ 

apısın ll'en tt ar~ nesine vatırıl.m hcttırı !!ayılır bir •• Y •. . d 1 ı.,;,. tandaşla.r vazifelerine seve -~·· ~ııltıı:ın eşyaııın kırıncuııı tayın nevı .no ern. T a at . e lllfl o mı - drama kt9mını tebrik etm~ 
melllUTU. ammnı selimlıyor ve \'UZ nıyetin e o mıyan ~- .. ıçuı muruıkem.: ha,kn l.ıir ırünc• bıra yan Fransız Nasreddın Hoccısıdır. 
bir köy ismi vererek: hutaya bakılır gibi ihtim.lm, dik- bir devlet bizim siyasetimi-ı- se.ve koşuyorlar. Her ıu_n kılmı . suçlu tevkıf ctlilınışur. Pariıte onun fıkrJla:ı a~14dan a- Rus • Alman ihtlljfl 

lı:at ve eevgi ile bakılıyor ve bu ' k bel · · d. l d .. · - d 1 Y d f lı.: hı.~ 
- Simdi telefon ettiler, diyor. hmu!!ta hıçbir maddi fedakarlık· den endi~e ve bizi, hakkımı· mb en ~I ennı ın_ e ıgTı~ıkz Beiecliyedeı gııla . o ab~~r. a.idığı\uka. dı-1· 

bit j,çi. üı:tüne dü,en bir kalas • • • • d'... u ası hareketle-ın ur - ye erı ve ırer per e ı"' ·ome ya-
albnda ıı'"rca yaralanmı•. tan da kaçınılmıyor. zın mahfuzıyetını ıstc ıgı - ·ıı t• • h d ·k. . Kanepeleri kaldınlan tram~ay !arı ile Fran,ızl.arın Hprit boule-

•. ~ B ı d d ı. d ç · d d 1. h mı e ının ru un a ı engın bal T . . . . . _Derhal imdat otomobilini ence ası av<& a uu ur. ün mız en o ayı, mua aze c • f d ki Ik h' I . b' . ara ~rı .- ramvay ;uabahı - vaıdıer d~dıklerı. hafıf. ho~ bır 
114fıderiniz •• yualıyı getinıin... kü Kı.;,lay. iÖrdüm ki: bairına deme-ı. . e D r 1 

w ıs erıne. ır ye~ı rında 11:dıhama m5ni olmak iıu- tarnn mübdiidir. Tabiidir ki, 
Şoför, uten hir itfaiye nöbet- b~stığı her öhüze, her yoksula. .MubterP.nı arkada~lıır. ı~aret o.ldugunu sevınçle gor re tek kişilik kanepeleri kaldırı - böyle bir mür:?Jifin yazdığı dra-

çi.i gibi tetikte imiş .• Kız.ılaylı 1,e- her dertliye • bedava bakılchğını Bizim b&rp kuidci va:ılyctımiz, bi· mekteyız. lan arabaların mıktan iiçten ona ma da bir melodramadan başka 
bir fih~ıı bile. en kü..ttlı: bir hare· k ı · · nf ti x •- ve çıkarılmı .. tır B 1 h · 'k ' L 1 d S T yaz otomobil hemen yola çıkı· ... - ı.e arşı nyn ')"1 ye gu .... ren Bııgiin Büyük Mecll te ve onun .... · un ar ın • epıı ı ·ın- 11ir şey o a maz ı. ehir iyatro -

yor. .ketle bile hissf'tlİrmiyen- derin bir tııthlk eden biltiln dcvlt'Ucr!e en nor· hnkOmctlıııle, biıtün lşlcrın başına ci mevkıdır. muz mutlak T ri!tan Bernard' ı 
alaka, bir ana baba §efk.atile ba- rrıal münasebetlere nınnr değildır. Ke- gc,.miş olan müdafıuı vaııfesı, bütün İ teblig-İ va7'1 sahae etmeı. ı'stedi,,·0e. nı'çı·n 

Erzincan Kızılay hastahanesi; k Jı'k b h · .. · · t. ·' bl m ' talyan - 11. J ~ ıyor. u • arp ıın,ı vazıyr ıııuz ıı mıllet"e de P-n sev""'i bır ,,...,.e halın- b. d ı·ı 1 d 1 
dördü dahili, ikisi harici, biri de topraklarımızın, deniz ve havalan · ' " " ... - onun ırer per e 1 

;: :ome ya arı-dedir. Elz de iftiharla So\•liyebiliriz (1 inci sahifeden denmJ - • • ) ç kadın baatalar için olmak üzere Telefon tebeke•i mızın muharipler ıarafındaa biribiri nın tercurolc&ını oynamıyor. ün-

B d 1 d 
aleybıne kullanılma ma utlsnasız O· k~ millet(e yapıtın Ied irlıldar yc-1 b~s~nıında bır y:ıng n müı,ah<'rlC! kü T ristaıı Bcroard' ın uıl .i\hre-

muazzam uvman ça ır arın an tevai ediliyor ,_ . b" h b • nndedlr. c:dılmış Ye bir fabrika ne bir piyodc ..-
ba,ka bir aürü irili ufaklı çadırlar- ıarak aıiinidır ve ız ınu arc eye gır ı kı 1 tini kuran hu uf.Ak komedyalardır. 

Mu·nakftla"t Veku"letı". h~l'-ın medikçe katı Ye ciddi olııralı: m~ni cı··ımhur'ı~et rd sunıın ,.a ş as ına is:ıbet vaki olmuı;tur. Lari-
dan müt,..,ekkU bir seyyar kasaba .. "' .,. ~· o u ' saya Yanvııya S I" ·r. d ,,..,.~ ...., h kalacaktır. • • • , ki • ~ \•c e •nlıı;C e ayı•· 
halindedir. telefon i tiyactnr gözönundc bu· zı.fesını . hak.kile başar~ca ·, ca hlicumlar _yapılmış ve düşman 11 v. c 8ir ana> yı türkçeye adapte 

150 yataklı olan hu şefkat ve lundurarak. tcbekcnin t~vsiinc Arkada§lar, hır ehlıyette bulu.nduguıı:t 1 eı tayynrclerıle ~r•~an t·den blr h •• eden. yani vak' anın cereyan ett.ii 

ı h k k B 
İıarar vermi, ve 19 .. 0 bütçcsile S la d ha ha . l b'I• . va ıııuharebesınde bır uwynrc d!işll· . . . • ıi D )Uvaııı er ese açı tır. u ka- V on zaman r a rp • emın o a ı ırız. rülclüTrü tahmın eıJ·ıımekt"ıllr. ma .. ha.Ilı ve ııa. h11Iarm ıstmlerını 

d f ı . · · · k 1 ek.ilet emrine veı ilmi .. olan tah- 0 
-

b: • orma ıte gırıntı. çı mtı .ın, .... R · · .. ı. Ll l\ııvaı ındc blt· "angın ,. 1 ı . 1111ştıı·. dılımı ze tahvıl ederek, t•rcüme 
· iJ'L .. - - ı . L eııattan 1.476,000 liravı bu ice d k' ı f 1 , h d ' I v· eıırcumn r, notu"' arına J .. " taıııyec uı; uz'.lntu erı yoıdur., ::J' .. !l'ln a l te e on ar ıaıa e ı ecegı Haııyada lıman Lcsisalına is::ılıetlcr eden Miibeccel Ya.rar'ın liaanı 

M d ı._ L_ ..ı ta!lsis etmi•tir. ·b · b ı · d w ı ı c/evam ed•relı Jahilr İfl"ri· ı · · üracaat e en ıuasta ne JLaı.oar Y gı ı, a one erın e çoga tı ması- ~o'.~ olmuştur lkı i:talyan tayyar~sı kusursuz. hntti İyı idi. Türk ııah-
;ok olursa olsun, gece yarılarına Bu para ile mem!eketlcr ara - na çalışılacaktır. mize tema• •lmiı!erdir. ussune dönmem1şt1r. 1 n~sinde ilk defa bır bayan rr.uhar-

C1 lnc:1 saf>ifedmt tle,•ı,.'1 ~ 
sma göre Alpınnların kLll'd .. kl•rı ,_.. 
jim Bratisl.-ıvayıı kad:lr auııaıı ııt 
Tnııadıı ııehıin kontrolünü tıı~11~ll" 
Alruıııılurıı ı eline rcçirmc~ır. d•J>i 
yet, nı nllc, Kile, Suliılll ar'lcııı rıU 
kısnıııı kontroliinün hıııcuk:ın s!) 6~ 
lle,•lctlerlnc, yani Sovyet Rus18 nett 
Rumonyayn nit bulundaı;-tıntt dıı 
sürnı ktedir. .....,-? 

tuıu1tıı1111uuıum11uu1111ıu . --. "'"'""'
11'1 

r! Vecizelerin ~rili ı • yg J 
:;tUHf ........ ,SU•nntMltUlllllHHUllll,......,.,, 

Milktfer icir.J• i•tilı., 
. " lin, htrr oa• tadan •O~r 

1tiltayct lt.::ılaran •. ın ve f•d"i 
tar o/onlara m.fiy••"r .. " /t 
dulu bir devirde, Trı! 
m illdi temiz •min lir ıs• 
tikbaie gur~rla be kırıalı 
taaır. iSMET İNÖNÜ v 

lıtoıdar, hatta lazımgelirse sabah -
ara kadar c;al~ak vu, fakat 
1.imscye <geç oldu, yarın gel r .. 

1 Edebt RtJman 

1 
Tefrika : . 45 1 

1 

Iler millet istikLclini ıcorunı eıı· 
iç.o nlııı tPri döıı.cı" ilim ,.e f ifı1' 

- Ga.~on, ~edhn, dcr:ı~n şu ma~·j diın. lçımde •. utcn vehimı.l~ -ib!lr~tl na bit· şey söylemek istediği haldel nln gösterdiği heı· yolda ~ı tJ
da lıt~ndı ıne hhmct etllğın lıcya% c:ı· oldu~unu bır anda h!ıısettıglm bır cesaret edemiyormuş zannını verı· menfaatin işan!t cttitri her :Jr11 
vnplı adamı tanıyor mus~n~ . çok umltlerln yıkıldığını anlam:ıktan 1ordu. İ(.ı:ııden on:: bu cesareti ver knmette, gijstel'İlnıC!İ fcnp uIJı :lcmek yoktur. 

Go-':qma ın~za ka1antine kıs -
:nandan baılıyeraz. Hutahaneye 
,-atırılmasına karar verilen hasta 
fte suraJa :toyunuı, üstündekileri 
küvden geçirilmek ü.ı:ere ıu tor
>elardan birine koyar, sonra §U 

>anyv dairesinde yıkanır. verilen 
,.ai çamqırluı giyer ve hastalı
pna asre göster ilca c;adır - koiııt
ardan birindeki tertemiz karyo
aaına uzanır, yatar. 

Kadınlar koiuıuna ıiriyor, altı 
se4'i ya~lanndaki bir kı,!;_cafızm 
•atı ucunda duruyoruz: 

- Bu çocuk, doiuftan nlta· 
rıam oqvünema... Hjç dudaiı 
oktu.. ön çenesi yoktu. PIUtik 
.meliyat yapılarak ağzı, burnu 
erine getirildi. 

Bir ba,l:a .kar o 

' 
Rüya Gibi 

.. 
1 Yaıao: M. B. S. -, 

- O! .. dedi, ol.. Ol" Orada! •• Tl vahşJ hamlesiıw pişman oldum. 
kendi!!!.. - Afiet, dedim, korkma, nerede 

Ritya mı rörüyordu! Söylfdit •n oldt!iuna öfrcni~ 
ha.kik8' olma&J ihtimali beııl ser Deli sib1 ~rd&ı: 
•t.ıııı.ilti. - Ihndtn? 

- Nerede? diye bağırdım. - Ganıcmlardan. l!angi masa, gös 
- Bakma, dedi, çıkıyor, kapıdan ter ıbaıta. 

tıkıyor, lMni C{irm«li. Hemen. sltnıı. Seniye ~a 8"gilisinin biru ev-
liyim. vel oturdap masay1 cöstenll. Ora· 

ıraaayı sararak yerinden kalk- ıım .carscımıııa ellırile ipret ettim Te 
m~ı. Se~ mrdum: 

BUeiinden yakal,.ıt·m: - Elbisesi ne ?enktl? 
- .Beyaz. 

- Olnıaa, Sem e ! • - Tamam. 
Garson gelıııce l' ın • b r l!!v çre 

f~angı tutuıttırdum. Şahane bır bah· 

- Ent ~ösy15 .. m!l~ter1mı~dı:· gelen bır sanı~tı ''anlı. Çorbdtlnn mek rr .usu niç doğ:nu~;ordu. Se .. siz, her ı:ayı·eH gösterir. Faiaıt s .C 
- Her ıun gclır mı bura~a · sonra ısmarladıgmuz yemek öoum·;. Hr kaç d"Kİka dola,.,lık. hayatıııııı vazif.eLırini Y~ ıııe 
- Her gün, i\16syö. ıe kondu u halde ikimiı de ı;abll.ıı Nihayet CE'Saret. dtl. ha nrılıfı halde istlkbıı}ını 1 rıo 
- N! mıllettendir7 elimizi sıfrmedik. Senıye hep knpıyA - Nus:et! ıicdi, ben. biraz yıııııız tehlikede. görOr~e. o zaııuııı ıı.:ıJv 
- Turktür Mosyö. Konsoloı!hane bakıyordu. Bılıyoıdum ki şimdi onun kalmak istivo.rum. tehlihyl bertaraf el!ııek için tcr-

memu~larındnndır. en buyük an.usu hemen yerındcn Bu arms~nn sebehlnl sormııdım. ram::ııılık ve !c<lııltiirlık gös Jıl' 
. S~ıy~ hafif ~lr. ~~Wda öyle bir kalkmak, ne yapıp yapıp onu bul· Bilironlıım ki ilk işi onu aramak ola· mek icap eder. Ru kahrnıı:n~. 
ıı;inı (ekiş . ~ek~ kı bayılmuından lllaktı. B~nde de hem onun bu IU'IU· cnktı. Ya Komıolo,,haneyc blzent gi· 1 ve fedakarlığı göstermekte tc tlf!' 
korktum. Elıne hl: ~u ~anlağı tut.ıı'5· sun u yerıııe getirmesi için ft,.ndisiııe ılecek, yahut tl•lefon edecekti. l\lenet· ıillt etmıyen millctlC!r, istik"a 1ıi4 
turdu~ ve gözlerımın ıhtanna ilave ynrllıın e!me.k, 'hem de, biliilds onun mek elinııfe miydi? İsyana knda:- :,'1l· riııi l:urtarırlar. Türk milletir .,e 
olarak. c.otekb nı görmHine mini olmıık ıh- mn miydi? Hem de, menetmlye mu- bir zaman bu kahı·amnnlıkl•t'l il"' 

- Seniye! dedim. tıyacı . vard~. vaf!ak ola:un bile lıunun ne faydası fedakirlıldarı rii termekte gecdc-
Gar.ıona d~fim~ Senı~e elıni boğımna g~tüıdü: vardı! Ben de yalnız kalmak, lçimrlc mediği ~1ıı ~!jJ!l Şefimiz,. eıı cıniı: 
- Adı nedir? diye ıordum. - Nusret! dedi, bana hır şey olu· baolıyıın büyük mücadeleyi kolaylaş· rin inançla cTürk milletı t b"' 
- Kaldun, dedi, Mösyö Kaldan. yor. tırnıak istiyordum. ve emin lıiı· l&tikbalc gururla 
Garson l'idinc. Seniyeye baktım. Banun bir sinir krhi olduğunu an- - Peki .. _ Seniye! dedim. kıyor> demiştir. ~ .,e 

Blltüıı vüeııdünü Jtarekct haline tı>- laılım. Se~iye fevknlide bir teheyyüç Sesimdeki ıztıtabı hisl!ettf, karşım~ nu söz, tııı·ihi bir lıUkümd~1<· 
yan bir teheyyüç içindeydi. Başı, o- hruindeydı. da durdu •e ikf elimi de tuttu: bütiln Türlr mfiletinin emfnbid; 
nuwan kollan, ~Um, her yeri kı· - Çıkalım, _dedim. - Nusret! d~ !i, beni anlıyorsun, batini rat:ıtan bir iman i tı1' 
mrld:ıyordu. KAJbnnı bldınp indi- Hesabı verdım ve ~ıktık. değil nıi? cfir. Ttirk milletlnfıı kahı·ıırn:;cdi 
rlyor. bir ~ey ~öyliyettk g11ıi apım Leman gfılünün kenarmda, Jean Ce-rt!lp vcrnıl'dır o benim ağzım· ve fe:tUirlı&'ı. iatikbalinilr 1 yı· 
açı~oı, derın bır nefes alıp bırakı • Jaques Rous~enu'nun heykeli yanın· dan degll, kıılbimJeıı izin almak İs· nigehbanıdır ve bıı abiden n 
)ordu. Teskine muhtaç olduğ~ bel. dakı kuçük bnhçr)e girdik. Seniye ti)·ordu. ~l~;ı~lm=a:.z.:i~k~i.:te~m~c~li~d~ir~.----: .................. 
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Reisicümburun 
ve harp N. . Al Yunanlstana tccııviızunden evvel "·a-lı IÇIR manya ki olduğu iç in hii.dl~eler de Bed inin q •rbi:ı Yunanistana ınçrama· R 8 1 bu itırafını teyit etmişUr. (Baımakaltden devam) 

ııı._ .'Jıın başlıca sebebi, ha Um&nya Ve a • Evvelce de bir yazımızda izah ett.i - denİyetin tereddisini teessüf ve 
y~cketin Akdenize, Ege ve kanlardan Fransa kımız v('çhile, Alınanya, Balkan dev- teessürle kaydetmemek mümkün 

nutku 

1at1'n denizlerine ve alelümum ıetıerinın heı· nevi istihsal ve zi.rnat değildir » 
~~-· sularma hakim olan coğt'afi tarafına başını Jı.aynablklkarından ist.ifa~e edı~~fek ıı;gi-lı Bu s~zler bir taraftan samimi 
"<l.Yet:d' t I y h " '-' lız a tı ·ası n ın tcsıı·ını tn ıl ı e \' il ış- .. I t .. l '-la be-

. · • ır. 1 
a ya, unan un;u • tığından bilhassa Balkanların şi mal teessur c~~ ercuman ° ma&_ • 

\d 
1
1rli1 n ıncxk\w denizlere yayılan çevirdi? kı ~ımlarınca, yanı l\I B('arb tan. Hıı - raber, dıger taraftan garp ilemı-ı • arında Ingı'lı'zdona. nmasının • · ı · · d'·t·' - "bt'J · tt'de oatııı [ (1 inci sahifeden dev•m) nın nya. şımali Bulga rıstnn ve ş ıın:ı ı I nın U! ugu a a ı vazıye ı 

lıııa lilasına ve levazımını a ma- Jntiz_ar edllcli. . I Yu o~t.H-l·a taıafla ı ıııda b01rp ~teşi- kısa bir i~i aözle ibret •eırici bir 
1~ 'e bunları üssülhareke ola· Dunya nı:ıtbmıtı bn tcfsı ı·le ı- ve nın tutuşmasını . ı lıhsal t"e zın:ı t suretle taraf etanektedir. Bu kan. 
• kullanmasına ; karada ve ıniitnlenlnrl u uğraşıı·kcn M ihhvercı- ı ~lerının lııı ytlzrlcn ı::cri kalmasın ı ,,k abval içinde memleketimizin 

~. .. T csalyada lngili:z!erin ha 'eı,, buk ~ıada gızlıce Fransada vukuıı ve ~nd hu~u~ taki kn
1 
yna~la rın1 bnrp vaziyetin;;: setince, onu da muhte-

~ U~lerinden istifade etmelerine •c C<'e goruşmclcı ı haııı laınak ve yuı.un en tahrqı •.dl mes ını a a ı - O l • • . • • l 
a nz.im etmekle nı~~ul oldula r. Her- zıı etmez: Alnıam·n bu kı!;ınılnrda r.em. e~ et R~~sı, aıya~ı .fikır e-~t ·de C} lediğini iddia etmiş '<e~In kafıısıııın nga rcvrıl mış oldu. sıynsı ve ık tısarli uı z u l:ırın ı sulhcn rın ıfadesinde numune ıttıhazına 

lıı ~lı)'a buna mani olmak Ü
7
.ere (U bil" zamandıt solda hazırladıkiarı l~tıhsal ve tatb ik U~U!Ull(I takıp Ct· layJc: tU ÇOk selis Ve temiz bir iki dt~ tere ile harbin devamı möd- ahnenın perdcsını bırdeııl>irc a~.ı- nıektcrlir. Bu ıııaksad .. ı..rnn"n Rıı· cümle ile ta•ziD ve teabit eylemİf· 

~ ilce bu gibi sevkukeyf nokta- .:ık başları sol:ı ç·e\'ll"nııye nıcc.lı:ı r nıanyı.ı uzerlnclc ttnı•7kuz f'dcn ıhti- tir : 
d~11!n Italyan kuvvetleri tarafın- ttil••r. lfifln1 "ulhcn ve \'i~ ana lıakemliğ ılc 41Memleketimiı geçen zor za. 
L. ı;ıral _.;ıil•rek mihver devlet- 18 lıiı iıır:tC'şı ın tnrıhli Ta vıri ı:r. halledılmıstı: fnkaı. g uı~nri .. t.anın nla~ı ·ıst'ı'-1"1 ' - l d ~ı ~ ~ - ·· . t 1 ma . • 1UaJ ve masuruye a-ın •. tıııın. tım emniyet altına alın_ nrdn. A lmunlnıııı P- unıarıy yı ı~ı;-.11- EJ{C' ılcıı ızınc ııımck tıııcl,1rı , t'l yn- t f d k _ h .

1 ~ll ~rindeıı "" gıbı lıaı p rnak :ıtlaı'ı ve 1 n ın Yunanistan uzcı·ındc bc~lcdfği vası e ra ın • Y~ ~ucul çe resı e 
llu 

1

• ıstcmişti. luşiincı·lerı olalıılı•eı>i;ını tetkı k l•ıluı . emeller ve hlrsla l' Bııl kıı n yaıınıad :ı- sarsılmadım geçırdı. HakkınJan ~~f •ddi:mın hakikate ne kadar en bunla ı ın lı:ışında l{unıcn ordusu- sın ı n cenup veı snnhı ı ını. Eıı;l' ılC'n ııı emin. hakJara hürmetkir ve vatan 
~ ilk ettiği belli cıeğildir · Ma- nu yetıştıı nıck ı~ıııırı ı~e lccl!gını zı ~>r kıyı luı ıııı ıı t ı·şe ımkıı ı • ı lı11 ntc-ı Al· müdafaasına karar verm~ va:ıi -
~~ olan bir şey varsa, harbin i!'.' şu ın~ıtult·ml ı lnı:ıınmırştuk: c Ye- munlarnı yukaı ı da ııkıı d ılı~ıı lı tı us1 yeti, bu metanetin sırnm teşkil e· 
)~P•nan karuulda ve *'•larmda nıden duşunuleı:P k •ıııke rı nu.k ,ııı lur ı~l·nCaııt. ve duşlırtel'lerınc h1•lk ı ıııı·ı der. Harici siyasetimizi tavsif e • 
dt . en genişlemesine, Yuna.n \'1! ıhdas P.d1l1.:cek haı µ vıızıyHler ı ıııı- dılık halel vermez. derken m !IJetimizin uy ... ız fazi-ı~~~Ve bava üılerinin sebep ıös eıık , Alnıaıı u~uluııcı.. yctışt ı rılnıış ~imd ılı k Bulgario;tan sın.iı lıiı' 111- I ti '. t . • • 
-.;rı "" ı bl - · 0 ,_ 1 1 e erını va an ıçm en emın ve en ı.ı • ş olmasıdır. Yani üsler me- "':'~· e r ıııdu\•u lstıııııt c<lecckt ır. r eddut. ıçıml~dı ı. , <Jvruc.ı. nıc"e es ın- . 

1
. k"ld 

1
_ il k d " _ 

~ta • f.sa<;en Rumıın ı anın mu hını lıl r us- de uldugu gıbı, ı:;ge ıl!:n ızını• l nmck verım ı ,e .' e &U a?~• ust~u Ia
1

~1n ve b unfum bilaratlık e- keı i kuvvetı va ıı l ı ı. Uurıu ıcn~ık c...Jıp mm-elt-ı:. ıııde dP. mel'amına :;ulh,.n nu ıl runun, yegane rehberımız olaCAfl· 
'tile telif kabul etmez bir su- • enı rn:ık<:atla ı u ve ıhtı.vtt ı:l~ ı 4l goı·c ulı.ıı:ııvttcn~ını anlam..,ıır. Bunun ı- nı, bir kere daha tebarüı ettinnek ~ lcutı..nılması veya böyle un- yetişUnuek ı(ın bir kn;; 11y ugıcı,. •;ın ltalvırn kuvvetJerıııııı da~r mum· isterim.• 

l'rıesi veyahut bahane tutul - nıak kafı ~clebı l ı ı . L:uwfan ıwnıa kun olursa Seliinık eh-nrına kııdarl Bu son cümleyi okurken. rö. 
11111\ teni ihtilafın özünü teşkil bu kuvvetlcrı ıcııbınn J{Orı- kull,ırı- Hcr'emelnlnı llcklıyecektır .. o :uımn- •üsleı. ümit Ye iftiharla dolmak. 
~- e"tedir. Bmeeneleyh yeni ııı:ık cıhetlt'rı duşun(illın ılemı ,tık. na ~ıdı.ıı "Ulh~u ve .:akın gonlnu"k· g d M 'll t' f · ı ti · 

•t> .ı\k H u~uııe l:udı ı go;:çı ıı ~nmaıı 'ile ı;r.r. t fr. Eğe ı- dılC'd ığı ulnbılıı-ı;e ı mdrın ta ır. « 1 t m sayısız azı e erı · ~ 
' denizdeki vaziyetle ali- h nı' kendfnı ize rehber ı'ttih2r ede - ı e.,~ard len abcrl••ı A lmıt nlar hakkındakı sonra lıırden l>lı e maske ını atıırak .. ~~ tr v~ d~ğrudan doiruy.a hu goruşu ıınkzr•tmt·mı,.tır E n~<>n Ee-ı> dcnızıııe dcıRru iler lemek uzcıe ceğa» sözü, İstikli.J harbinin bü· 

d 'Ud· vuıyetınden nqet etmış Tiırkıye ili' Yun:ını,.tnn mu tcsrııı .,ı. bırkaı;; keıldan l enuıl tıuılııtlarmı ~:eı;;- yük bir iki cümlesi gibi, , imd iden 
tlu tr, nuık uurc, dlğ r lfalkarı devletleri mt-k ee.aretır:l tıe l kı !l'ö•tcılı. ı bilakaydü şart tarihe geç~cek bir ~tıiıı lldc1n dofilyıdır lı.i, h c:rp sah-1 J\TihH•ı ırı rı nı ıııza ı nıııı kıı !Jul <tıııış 1 Almanyıı . Rumanvadıı. lmşlodığı ış fevkalade sözdür Bu söz. başlı 

ili~ e Yakın Balkan devletleri ye. rı l duklarından şınulılık Almon ı ı ın l erı yoluna koymıy:ı 1:.ılışıı kı·ıı. ılığeı ba,ına bir siyasPt, ba,lıbaıına b ir 
~ tbi:, kendi hudutlannın yanı- Rıılkan!arda hı r kı"I hnrbı ynpııı.ılan· t:ıı artan ~11111 F ı an a lıı ı nfına uzallı program. başlıba~ına bir misak 
lııı lltd• cereya n etmekte olma • na i htıyaçları vokıu r. N l<:ın ? Bunun ıeıkıkını yarıııl\I ve millete başlıbafm• bir yol ıröa. liııı' .tatrııcn, bunu ~cndirerinin Almnrı ıııya.,etl .,on S?Un lımfe. Bcr- nli; hıımı~cı:ı yap:ıcnğıı termedir. 
ı. d'>'~ k· d t k. tt' I • • • llndr. matbunta ~eıctığı mnlumatta Eıkl Ordu "uma nda'l lar ından ~ti d •· ıır a rp e .en ~rya- - Bu s öı, bilhassa « hakkınd•n !:." eğitfu k . . b" L~ t 1 unanısta:ıııı. Alm:ır\lıınn ı<ıva"ı nu· Enıekli General 
~ki e•- ~c JÇ~n tr ~~ e : fırz mınt.ıka ı hıırlcırıd oldL ıı unu ,. emin ve haklara ürmetkarn bİY 
'Qtl:ıi "uemışlcrdır. Mesela yenı 1 tırtıf •tmı~ti; bu ıtıı. I. luııyanın AU IHSAN SABtS 1 miUe:in ı.ulh düsturudur. Fak at 

!' sevkulceyş ıınahtarları ı icap ederse, ayni söz, sıkı bir İm· 
~ 

1 

hududunun yanıbaşında F tihan gününde nıilletin fedakerlıh ~itrı Yugoslavya, bu ha lden 1 • • 1 d üsturu da olacaktır. 
~cf "c tcellüm~~~ gizlem~: a e 1 meç u 1 Muhterem Devle t Reisinin. he· 

.. hc.raber, bütun kuvVPhru l men her cümlesi bir baş kuv -~·· ,.ntufıaf zaSllla, yani harbin vctli hükmü mutazammın olan 
't~un genişlemesi gayesine eke e )nutkunu, bö)·le gazete makaleleri ~ ec;_,~i:ıi ve "imdiye kadar t 1 tehir ve tahlile hiçbir surette ki-

~~~~i e!~g~~~=:~Pt::r:::-'"tıiçcıi~i 1 1 c naye fayet e tmez. Onun bütün ehem -
k~~d m iyet ve şümurünü h:.ıkkile kavra-

td' iln, kendi menafiinin ih • 1 mak için bu tün vatandasların nut-Gı; •ltrıiyeceğini ümit eylediiİnİ --- -- - ku tekra r tekrar ol<uması lazım • 
t~'Hllliştir. Bunun manası. Yu- Sultanahmet~!! boğazı kesilnıiş ihtiyar l dır. TASVrRt EFKAR 
~11:?'"· harp kendismin ecnup bir kadLn; Usküdarda da dükkanında ' <ıl arına mücavir sahnyr sar - j mak üzere yaşı yan bir miller de-
~ ita tlıasına rağme~ harpten u- Öfdürfilmiiş bir hakka/ bulundu l ğildir. Türk milleti lam manasile ~t ~trıak İstemektedir. -·~ _ bir olan birliktİJ'. Ve bütün bu bir-
'1 ) ilk harbin sahnesine b:rclut - • ı· liğin biricik hedefi, Türktür Ye 

~~ın ola n diğer devlet, Bul- KATILL R ARANIYOR Türkiyed ir. Türk millet inin siya-"iı t\ .• ~ahi, şimdiye kadar ta -
1
seti ve mukadderatı, lam mimasi-~ı:ı lig, siyaseti de~· tirmesini r d d " v bu . 

~.;-led.ecek· b·ır vr..z:ı·y.-a •o- - ... - Dun Kil. bah Sullııııııhnıcıtıı \·ıkıl·u·D .} :t <>lmu~. hu bal.kalın bıışı biilt ile le Tür kün e ın e ır. e sıy~· 
~ d "'" "' "'"'" kl h h •- set ile mukadderat hesabına verı-

Nutuk 
Yugoslavlara 
cesaret verdi 

(Bi ri11ci talıifedm devam) 
rntla, Tiirkiyc menfaatlerine ve 
Yakırışarkta nıuVRz,..ncnin muha
f azasma uygun nlan bir siyase
tin if adesi olarak teliı.klli edil -
mel:tcJir. Dalkanlnrm ve Ynkın
~n rkırı vıızi~-ı:tin i hilen h içlıiı· şııiı
slyct. Tfi rki:ı;c -iya•etıniıı hu çcr
ı;cvedeıı ı;1kmıı. ını bcklıycmezdi. 

Bil' çok muşahttleriıı. Yuna -
nistnnn yapılan teca vüz•_ı aşoğı
dn ki tarı.da tefsir eltikleı·lnı 
kaydetmek lazımdır : 

'Hu hare~t. Alman)<n taınfın
dan Roğnzlara kareı ~·apılncnk 
bir tc.şebbü~c muvazi olarak ~·n
pılnn ve Tlirkl)'enfn niyetleri nı 
aı;ığa vu ı mıısı ga;.·e iıır ve ayni 

Sahife: 3 

Güreş birincilikleri 
neticelendi 

Beyoğluspor, lstanbulsporla berabe
re kaldı - Beşiktaş, Beykoza galip 
geldi-Altıntuğ, Vefayı; Fenerbahçe 

Sült:ymaniyeyi, Galatasaray 
Topkapıyı yendi 

um:ında inıkiin oıın~a Tüı lti · 1 Dt-yoğhı Halkevi ~:ıl onunda 16 b•>l-ı po ile Beykoz. ltalcsinl mütemadiyen 
yeyi ha ı ici sergÜzC'ştler" şüriık· gcdm 7R güreşçinin işurakile yııpı· tazyik etmişlerdir. Bt'ykozun ~az!n 
livu ek ıhıha kolaycn vunıla bılır lan Tfırki~•e G ı ekoromen gü reş bı r n çıılıma kaı;;:ın oyun s.ist"mi Be~lktll-
blr hale koynııırt 1-tihdaf eıkn ~ l •· 

cıl iklcri şu şekıldc netice_lcnnıiştir: şın ı:-:cnç ve cneı·jik C'l tsm:ın an .;aT-
bl r !c.Şt!uL .ı~tu ı . 56 Kil.O : 1 . şcfık (lznııı-). 2 - "ısında hi\' mu\·:ıffıık olnnı :ı n11ş, da-

Temp<ı'in makale<ıİ ı A lım (• t < Hn l ı kesil' ) . 3 . Recep (hnıir ) ğ'ınık ve tıımamcn , uursuz oyun, Bey 
L yon, a ( A .A ) - Temp~ ga- 61 K ı LO : 1 . l\lustafa (Aııknra ) , kozu salından m aj'tlüJl çık:ırmıştı r. 

zcte i divor ki: 2 - H nlrl ( f stanbul), 3 - Ali (Anka- Altıntuğ 2 - Vefa 1 
İ smet ·ınonüııun ~on nutkun- ra) :. •· . ,

1 
_ı Bu ene kuv\'ctl i bir ~ekil alan Al· 

<lan :ı ıılaşıl dı~ı tarzda. Sovyet • 6t> 1' 11.0: 1 - Bekir (İzmır). .- 1 untuı:-tulu dün giızel ve cneı 9 ik bir 
Tıı rk ınün:ı~ebetl erın ı n sıklnşma- t z:et ( !stanbul). 3 • !' ev:ı:~t ( İzmırl. oyundan sonra kuvvetli rııkipl~ri 'Ve-
sı .. şa l'k nııntak:ı«ın~ gtinun . 2 •>Jd f..0: 1 - ~elal. Atık (Anka- fnyı 2-1 mağlı!p etmişlerdir.. 
en mulıinı hiıdı~csıni teşkil et • rn ). w • Beslen ( Kocaclı), 3 - . ft'hmet Ovun un ilk de,·rcsl her iki tarıtfın 
nıcktedır.ı Ali el tnnbul) . 1 da ~ıkı ovunile geçmiş ve ilk daki-
Tuıkinnın ancak keneli men- 70 KJLO : 1 - \'nh ıt (Ankara), :· k:ılarda Beyoğluspordan Vefaya ge-

fa:ıtleıı · znnır ~ördüğiJ ıakdıı-dc 1 Adnan cfstanbul) , 3- Bektaş (::iı- çcn Hakkı takımm:ı ilk gölü kazan
lıarbe gırmt·k ba u~unda nltlığı vas). . dırmıştır. Fakat Vdanm ba gnlibi
k:u ar. Ankarıı huküm~tinın tn· 87 KİLO: .ı-Mehmet Ah. (~o- yeti uzun sürmemi ve Jia.}'l'İnin at
ahhutleı in• ' <- dostlukL ın:ı sa· rum ). 2 - İ!maıl ( ı ~tanbul ), 3 • En· tığı iki golle Altıntuğlııiar llJc devre 
dık kııldıJ.!ı bald-;ındıı yaptığı be· ver {!Cocaelıı. snh:ıdan gnllp nyl'ılmışlardtl'. 
;\i&nat.ıı l'~acrn mutabıktıı Ttir- AG I R: 1- l\lıısta fa d stanbuH . 2 - İkınci devre \'c•fanın kaçırdığı pe. 
kı) ennı Yun~m .. ı:u,Ja '' lngılle Çob;ı~ l\l"hnıt"t <İ"-tanbul >. 3- ;\leh- rınltı ile golsüz geçmiş ve oyuu 2- 1 
reylf' \•nptığı ar.lırşmalurcl:ı hiç. ınet Guııeş (lzmlr ). Altıntuğun J!alibiyetfle nilıayetlcn • 
bır otoma tik -.i}abl ı ın..ıclnhal" Bu muı;abakada Çoban güreşe vak . t" 
lıOknıii \•oktm. f'uı i anJ,, '1181a tın de goclm dii;ınden .Mostafa ile gı.ı- ıııış ır. 
11n lıu ııwhıhıl çcrçc'e ~lnd~ rc>$nıek imkiinmı bu'amaınış ve 1kin- Fenerbahçe 5 -Süleymaniye 5 
mer'i oltluü-u lıır to ı aftan Tı.irk ct olmuştu ı. Ur_:üncu oyun Fent•rbahı,;e fle Sülcy 
huk ımetilc. Orta~nık lııgfllz Beyoglu11por 3. İs~ttnbulspor 3 maniye arıt-ında ynptlnrn:m. ' lshc-
kuvvetl111 ı l;_n ·!kurmay Başkn· Hakem Ahmet Ademin id:ıresintlc ten zayıf' bir takım olıın S üleymaniye 
nı '-'e İngılız Buyük Elçı 1 ora- ~ynaıum bu m:ıc 3 • 3 l>eraberltkle Penc.rbnhçcnin karşıamda sadece tem 
ırrla. dij-er tarafun do Tlarıc ı - kir.li bir o.vtın oynamı"-, fakat o'-·u-y nıluıyetl enmışur. .. J 

)'e \·ekilı ~:arn.çtıt'.l u ile unan Oyun her ıkı devrl'dc sıkı ecre) :ın n,.un oı ta~rınıı. doğ.ru. Or~m iki, 
Buyu1' 'Elçi i aras ncl;ı <.'t'r v.ın ctm~ vr. ılk d:ıkıkalarda 1.-tanbul- ~uçuk _Fıkret ..-c Naımın birer .golle
ed ıı m zakerelcrden anla ılmak ısporlular sağ açığın ayağifo birinci nn~ ~nııni ?lama~nn ilk dcvrcyı 4 - O 
tadır gollerını ntmışl:ı.ıdıı. Devrenin ~5 frı- ma~l.up b!tırmf,.tır. \'uı:o~ıa .. ~·anın hatlı hnreket.ı c:! dakıka•ına k.:ıdar oyun karşılıklı .no.rt golden sonra Fcneı·b~h~iLnr 
ııııı sıkı bıı bıtaı aflık oldugunu akını. rl;ı ge~. nılınyet }{oço be-ı •kin ı devrede d:ıha rahat bı.r oy~ 
rnu~ııhcde ecl"n T<'mılı; gnzete-.ı nıbcrlık ı:olunu ntmış ve devre 1 - 1 oyn:ımı ar ve gıtükcc .U:rt bır şekıl 
şu neticeyi cıkarmaktadıı : berabeı likle hıtmısl.ıı. İkinci devreye nlıın oy\.:ndan kcn~!leı·ını kol'u_muş . 

Tı.4rkhıenln bu gayn muharıp · ı d Nilın t N mln ıkardıgı bir 
ve Yu .... ~stav•·anın bu uıtnraf v:ı- her Ski takım da sıkı başlam ış ve ür ır. . ~ nı ç cb 

.,~ " 1ı:uınbtıl~por penaltıdan :Mükerrenım golle vazıyet ? - O olm~. v~ oyun 
zlyetlerind n olaca~ huı hukü- ğ ı ki rn kazanmıştır F a- hu rıct.lceyle nıhay tlcnmıştir. Hak.erı1 
met ı leıkctlerirıdc l tal:;an • Yo· :!: :o~d~n rt*aJ: nnn attığı şftt ıkı Eşref l\Iutlnnun idaresi güzeldi. nan harbinin mevzilleşt irileccgı 
ve kuıııışmn devrcsinın henüz tarafı da berabere vaziyete getirmiş- Galatasaray 3 Topkapı 1 
kapaıııııoılığt fıkri vard ır. ti r. llundrın soıır.ı oyun ıJ:ılın ciddi Son maç Galatas:ıı ayla Topkapı 

Hale'de ("tkım }'l;atkmııle l.el • hir şekli almış ve hel' ikı ta raf ela nrıısını!u yapılmıştır. Sahayıı. Bodu.
tung ~zetı:: .. ine Sertinden gel"n muh:ıkkak çallp V.ehr.ek icitt bütun ı i, Cemil, Eşfak ve Osm.-ıntlan malı-
}ıa'--rl rde - tecek hafta buyuk enerj ilcrılc oynamıya başl:ıınıştu. ıum bir tekild• çıkan Galatasaray, 

"" e.- Nıha.s ct .co ıncJ dakıkad;ı İamail chcn.mireti haız guruşmclcı ya- bozuk bir oyundan sonra ilk devreyi 
• 1 - nfcrdn Beı. takımının gnlıh1 et golünii a tmı~ •• - . . I •-·k d T k l D . ~ılııclogd•ı vcRıu goıuşıdna~ faa~r "-r fnknl. l o gol 1stnnbulsporlulan an - .J.J ıncı l nıı.ı ·a :ı. op npı ı nverın 

tın uı ar omnnm '" . 3 ııttığ'ı golle l - O ınağlôp bitirmiştir. 
surette j,.tfrak encceil'ı ıhtimaliıı- cak ıkı d.ı!< ı ka sevindırmışt~r. 4 un· ikinci d<?l•reye dahn ıkı başlı:;an 
den bahsedilmclttedir. Bınacnn· 1 cu dakıkadn fl ırısto Beyoglusporun ~11 kırnnzılılnr derhal Topkapı ka-
leyh, cenubu ,arki vazlyctıııde ııı berabberhk r~unbu ~ık~rmış ve m lesini sal'dılıır ve snğ bekin kendi 
çok kısa bir zamanda yeni L>ir tn u netıee,,.c ıtmıştır. kalesine attığı golle beraberliği te • 
hadise vukun ~lme!l mtlstebnt Beşiktaş 5 - Beykoz O in «Atiler. ~ t u-. es :ıpıs anp urrıııı;uırrı uıı:ıı ın.la ı.,~rlmıştıı. H adısenın ta fsılatı ·u 

~ \lıllta • l top oynıyan 11 H'tııtin çoı·ukla ı ı, yoıı 
1 

:: • lecek her kararı, Türk milleti ve-
."'ll;:l nya parçalandığ1 bİ1' za. 1 yıkılmış bir d uva ı ıfıl>rııtle uyu ııu1kt.ı 1 ur: rir ve Türk milletinin mümessili y t br., • deg ildir. İkinci mııç hakem Feridun Kılıı,;ın Ted ricen artan Gabtaaarııy taıı:vi-

~Utr~' .cenubi Dobrucaya ait e - olan bir dUenrı kııdın ı,;rıı nıiı • l ı ı dı r.r Iİskürlar Sel iiııım caılde•ı nde dev- ofan Millet Meclisi, Türk milleti· Unan e 191 
·~t 101

n tahakkukuna astem~ti. Bir _müddet HOllllt ııywıılı l t l a ı 1 rıı tb'. I • ı·iye 1teıeıı ma halle bck~·ı .. ı Abdut!Ah nin seve seve İnana İnana ba,ına (1 inci aahifvlen devam) 

ı dıırc•ınde Be,ıktaşla Ile~·koz nnı - ıu Topkapılılan biraz sert oyuna 
sınd::ı oyn:uı rnış ve 5 - O Beşikt:ıı şın ıevkelti. Fnkat 13 üncü dUikııda 
p:alibivetıle nctıceknmıştir. Sıırnflmin attığı gnlibfyct eolü ile 

lİ) ... bunu silaha müracaatta n la nıhayet vc ı eıı o;eıcu kluı, ıl ı l e ı ıc· ı k ı . <1aat 23 :ıo •la l.Mcdek ı lınkka l duk · . d·-· M'll~ ş f b ._ ifa r emmü mukerlerini ve t OJW;U ba-~ "'!' . ' d 1 • • • geçır ıgı ı ı e , u .aran • f f ,_ 
1 

l.. tnıhver devletlerinin ta· ın ın yanırıı ıırı ıtPçı•ı lcrkeıı lı avret. knnı kııp ı:::ı rı ın ııçı k oldugun u ı:ör- ta ı ya ıııevıiledııi mu va a .. ıy el c b..'°"lıt k k ıı ı de ederler. 
"Q il ile lh t • t İye \'e ·nr u ,. Ull I 111 l c ı ını ıı \'ll Z l ('ı t nı• ınli~ rııkııı lÇCl' I ı.:trrn ıye 111 <.'Z Utı ol · lıombıı rdımaıı etınışlerdir. 1~-f(ak tu an enun em bakmı~lard ıı fl aşı d u vu ı 11 •i uyıııınıı ş rn ad;ğ . ı cıı ı nırrkcz,. giderek vaı ıyet ı Türk milletinin bu fekilde ver- IT:ıva ınuhn rebcleıindc dört 
~ .lıılya. 

0 
muştu.. kadının keskin lı !ı lııçakl ıı ı.: ı rtlağı rı · polım• .- nlatnııştıı Oükkli.nn e l ren diii kararlar gayet sarihtir. d flşmıı n bombenfıman tayynresl 

> 
1
htil&f ıle Yu~anıslan a!asınd~- dan kcsilınl~ ol dug-unıı gör- ırı üşlc r ve n~~mu rlaı· 22 nu maralı bakkal dük· Türk milleti istiklalini •e bii • d üşu rduk. Tayyareforimhden ıkt 

d~"' ~~hresı ba§ka bir ma~ı· arkadaşla rı Sıılılı ı merkeze goııdc rc· ka nı fahıh ı ııl nn Kemal in kani ı· ıçin tünJüğnü müdafaaya hazırdır. Bu ııınesi usl c ı ıne uönmemiıtk. 'il' tettıgınden, Btalpristan ••m rek hadı ey i bilılirnıış l crdı r. d l' • ı l dugu halde reıtle kıvnındığı:ıı bahis üzerinde bir kimsenin, bir Düşman tnyya.releri. garri mu-~ij- .. R~rnanya muvacehesinde Yapılan t~hk ikattu reı:C'd in , 1270 goı nıuş l e ı di ı . Derha l ifııde a lm:ı k i~- tek söz söylemesine taham _ tıanp ahali iizerine hOcumlannn :ııı., tu aıyaseti takip etmc~r doğumlu Salılı kı z ı H ııv ,·ava uı t ol· tı yen m~mu r la r buna muvat/ak oıa. ..
1 

d . T . b ' devam l!tnıl~lcr<lh . Bu meyanda 
•ti.Yeten n bu harp Bal: dıağu anlqıl mış. buturı ~rnmalara nıadan Kemal olınulitur. Yapılan tah mu e emeyız: opra.gımızıa ır Patra:; ve civarı, Korfo. 'ianya 

a~~ra rağmen eina vctin fai lı bul ıınıı m ıını ış· kikatta cinayetin faıli buluııanuımıı. tek karıfı dahı, pazarlık mevzuu " !! Gi rıt adasında Hanya ve l.:ü-
ll'lev211 kalacakta. • tır. · ~u phe al tı nda olan baz ı ı::ıı bıkalılu r olamaz. Bize kim .satqırsa sata,. çük uuyuk lı;o~·ler dCış ınan tara-
Muharrem F egzı Tahkık!lt.ıı müdıll>iumunıi nı uııvın · ııolıl4 tarafı ndan ı sticvaba ba,lan- sın, bütün Türk mıJJetinin gücünü fııı tlan tıonıbardınıan edilm iştir. 

rroGAY ferinden Cevdet t•I koymu{\. cesedi t karc.ısınd& bulur. Du~man hıçb iı n!'keri hedefe 7.3· 1.' nıt~ ır. ., , """ 
• muayene eden adliye doktoru Envf? t Türk milletinin büyük karan rar •ermerıu~ n yalını bnı .... tllizler Grit'e Kıı.ı·an coesedin defnine ruhımt ver- Adli~·e doktoru cesedi muayene kat'i kararı budur. Tiiric milleti• nalaı ı t.abrip euniştir. Sivil aha li 

~ it - mi~ tfr. etmi ş ve başının sol tara fı nda derın bu 'd l h ' arasında olü ve yaı alıl a r vardır. 
'(c. k d c b- d 20 ı b. ..... • · yoı a can, ına namına er ne 

q er ııPJ ar 1 e m e pa ra 
1 

c ı r ..e.. pışmı, bıt• ba ltıı .varası bulmu~tu r. Y ııpı l a n fe...1-1.ar' ı~ cla~et ol·-··-·. L-p- L!'.:•ım·· mukadderatı ve iatikbali ~ kestane bulunan d11encı kadınm a.n- ıı;ıwuı; us• -·-- IK ""' 

\ "-d~· .n m.ı •hlhde" devaml ı·asına t nmaan tilılii rUlduğCl l.n ıını ta hldkatt•ı dııkkanın kn ı-ı şık bır Vll· sine seve seve katlanır. Ceçmİf namına vermif olduğu bir karar· ~~~ ~ ıle. n.eşret~iği l>iı· ıucsajda çok kuvvplll bulunmakta, l~ıtıkı kıı ta ziycllc olmay ış ı ve ı;ckıııcccde bulu- nesil, bi~ bu yolda iftihar edilir dır. TY&-k milletinin istiklali na • 

Oyunun ber ık i den esi de Ucşik- Gulatıısa ı·nv dahıı rnhat bir oyun 
t nşın nıuntazam ııaslı vP. giuel oyu- tutturdu. ~ lltemadiyt!Jl yaptığı akın· 
ııtlı· BPyko7. kalesı öniinde g'{·ç:ııılı;tir. lann birind Hakkı 3 üncfi arolli rle 
Açıkları vaııı tasilı• kolayca hücuma çıknrnrnk sarı kırmıulılaı· sahadan 
gtı;en ı.ıiy11h lıeynılılur raha t biı tcnı- 3 - 1 galip ayl'ıldılar. 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Tnkı!lm gazınosuna bitişik salon ctra1ırıın camekanla hpatılm;uı 

'fe t esbini işi knpalı zarf usulile eksiltmeye konulm~. Keşif bedeli 
10713 lira GS k uru3 ve ilk teminatı 03 ti~ 52 kunmur. uka'ft!e. 
eksil~, bn)·ındırhlt işleri genel, • ı Ye fenni prtruımcleri, proje 
hşif buliı!nrlle buna müteferri di~-cr evrak 54 kuruş mukabilinde Fen 
j şJeri Jüdürlu •ünd~n vcrileccı.-tir. ihale 12/ll / U40 ah gftnli aaat 15 de 
Daimi Encümende yıapılacalttır. Tııliplerin llk temlnat. makbu7. vaya 
mektupla rı , ihale taı·ih iııden sekiz gün ~vvel F en İşleri :Müdürlüğüue 

ıııürı:ı caotla ııJM"nkhırı fenni el:ıliyet ve 940 yılına a it Ticaret CHla3ı ve
ı<lkalarnc 2490 numaralı kanunun tarifatı cevre~ baurh1acakları 

tl•klı f ıııe k tııplat'ını ih:ıle günü sıııı t 14 e kadar Daimi Eneü meuc Yer· ~~'tt-rtg ~itk.ılr ki. d k T. ıff'vam olunmaktadır. 11:111 paınya el ~Ü nılmem1ş Olnıası, CI • bir ÖJ'nefl tefkil etnaqtİ. 8n de mına lamdıiı bÜtÜQ mukaddesat. 
t .._ Dl'll&Hl a ÇO tlı:; ll' o k"•d • t . ğ ·n k • ft• .... ı·· · ·· - t • • • L-tlaod..n 1

~·~tdrr. Dllşmaııın dipl<Jmatlk • u ar cınaye ıınyetın ıntıkam kuıfıle ı şlendı ı ku· gelecek nesı ere ar,ı aynı tere ı bütun aıunu emm ıçın - ·~ 
1 ~ill in zJynrctini kabuliimden Evvelki gtııı Üskudn ııln Uİl' cınn- naotıni vcr ıuekted ır. örneği teşkil etmekte tereddüt et- bütün fedakirhldaı bu karar~ ~- Gümru··k Mt.ıhafaza Genel K. lstanbul Lv. \~ ~" k.ç saat gt'Çmi ti ki, ev - •!ı . . . b" "k k ,.. k meyiz. !zerinde yafamaktadır. Onun ıçın 
) i lıi:h~ bulund f:nn İtnlyaıı W.)l'ya- Kahraman mı etımızın uyu ve at 1 ararr fttifaklarımıza sadakat, dostla· ,bu kaıar de ,alilradar .olanlarıkn. Aın·rrı·,;n Satınalma Koınt·syonundan •· 
\ "~ dil ınü .11 33 .vasıtnsı 0

• mı~ rımıza vefakarlık gibi hadiseler, ona layık olduğu değf'rı verece · ::t• 

ttı elerl Jitzıın<lır. (10342) 

~ :!'°'tej:ı:na~ıçln hıc ~ t~hlıkeh bu kararrmrzm tabii icapJarıdır. lerine ve bu kara.dit oyun oyna· 
6 

iklnciteşrin 
040 

cnrşambn g-ünü s:ıat ıı de kap:ıh zarfla 5000 Una 
\ ~. ~thıiıe ~üc~mtc~cr.';~~e~ua: (B irinci Bahifed"ıı deı:am) takım milletler gibi, ıaye •e he- Fakat, asıl m~~le bu pek. bü~k mıya imk n. bulunmadığını . t:.'i:: mnbammen hedelle 

500 
battaniye nhnaoıkbr. İlk temin t. 375 liradır. 

~ ~ ~lıtıan tas~·n releri gayri mu- bütün Türk ammesi larafınd n en d efle ri ayrı, bir kı smı dahilde is- lc~.rarda, ve bütun Türk milletırun yacaklanna ınanıyom:a •. ~kse t E vsaffie nümune ve şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. ts ı.ı.. •dııa 
1

ltı. 20<> ~etrc irtifadan bom cofkun teyid ile kar~ılandı. tismar pesinde ko,an, bir kısmı bu karar etrafuıda perçinlenmit dirde bu harar, kendmı = .;.-lerın belli saatinden bir ı<aat C''VCline kadar teklif mektuplarını. Galata \,,~{ ~ rnitraJyoz ateşine tuttu- Türk milleti, diğer bir takım hiricin ist ismar dalgalarına boyun bir birlik teıkil elmetidir. cak n onu t~alıtan baı .. ır Mumhane caddesi i brablm Rıfat ha nındnki komi yona vermeleri. ı.~ k ~tı, f~kn~ bu k:ın, d:ı- milletler gibi içi çürük bir millet eğen türlü türlü hizipler in hur.usi Bilmiyen var~a bilsin ki, bu çare bolunmadıgmı lıerke50 ~ (10022) 

tııı.ıı1~dıu nınlu~cunc karşı ?· değildir Tôrk milleti, diğer bw bir takın:- menfaatlerine ilet ol· muazzam karar, Törl'< mııiJ:le:t:in:i:r.~t:er:e:c~e=k~tı:'r~!--"'!'--~~~~~~~~~~~~~~"""""'"'I!!'"~~......,..-.~~~"'="~~~~~~~~~~ "\ıı ltı ııı tnkvıye elmcktedır. • _ -----

-t.~ ~~ dunynya. dii~manımı· --------...-.~~---------......,~!""""---~~~ Be, aydır lr.ıtünde cidip geldiğim bu yolları çok İyi bilirim. ~"llıt. it~~. \'e. ahlakı \"c ayni ııa - BiRiNCi KISJM 

~ ~ t"'."'lki zihnlytli hnkkında Büyük milli roman ~ 1 Yazın . burala rda kaç defa tepemden ateş yağdı. ölümle içli dl'§h ~~~ 
1

~" vermektedir. DLT§nlllnı- - 1 - ~ ' dost olduğum yollardır bunlıu. Soğuktan titreye titreye gökyüzüne Sİ lıir
11

• ı,,n olduğu cfnal'Ctlerle. ld ' T ~,.;-~ ~ ~~ d k F k d b · ı ·d ki tehlik · f. l\t il '°«alan ve yüksek lılr nuı- K ış , o sene Çanakkal e~e erken ge ' ·. ~rini.sani~n ~lk ~ünle- bnkıyorum . T ayyare en eser yo • a a t a a ı erı e enm 
1 ~ ııı ~ lllukndderatı iı: in müca- riydi. Bir gece, portatif karyolama gı:-er gırmu, mutbı' bir kar ~~; _ _ ~ _ ~ ne olduğunu bilmiyor değilim. ~ ~ııl rııı bir mmeti korkutııca - ek b. idd . b--' ~~. -.. ~ ,. 

~aııetınektcdtr. Patrns ~cakla- fırtması. çadırımın d.iıoeklerilli sökec ır 1 ette ftlll.lye ~amq- ~~""°ı....~~;:;.;;;;ıiıiiii;/~C:Umu mw - - - - --. Arada brr duruyor, nefes alıyorduk. Tipinin derin ve m~'um 
~ t 11111 trıın ınlikamını biltun bir tı. Yorganımın altına bile dalan rüzgarın dondurmaya b.fladıiı ayak - --- -- Yazan : Server BED/ uğultusu, d aha b ir ay evvel bumlara güUeleT ve §arapneller yağdı-~ · Cllktır. bal d J h• b' 1 d d h '-}a rımı b irib irinc aürtü}·ordum. Bir ıta ır çorap annıı ıç ır gece ran düşman filosunun ve tayyarelerin in gürü tüsiin en a a az ıı:or-tliııı b IXl ajının nurum va . . . 'b d 

' ~~ lıyük bir ımdaknt ..-e feda- çıkarmamıştım. Fakat ayakl arım bazlu suya gırmış gı i ü~üyor u. - Başüstüne kumandanım. kunç değildi. 
l'ıı ~ ~apınış olan Patraa &- Kalkıp çizmele rimi çekmeyi düşünürken, çadırdan içeriye, fırtınanm Çıkıyordum. cDurl> d edi, durdum. Seııi biraz gevremi~ti : ah ik 

1
.,_ l d y - ·· duk 

S as .. crj kamlannı övmüş- Köprüye varmak için d a · i saat llL yo var ı . uruyor • ~ koparıp ıavurduğu bir kütük gibi neferlerden biri girdi : - Kanal ıeferindenberi senin fedakarlıklarını biliyo rum. Mi- Ne ferlerim imdilik ya.ııımdan geliyorlardı. Nefesimizi yormamak °'~.~itte 200 ıivil öldü - Alay kumandanı bey Knİ İ~tiyor! dedi. ralay Nuri beyden de duydum. Harbin ilk g ünündenberi hiç mezu- İç in h iç konuemuyorduk. Onla rdan b irini tabur kwnanclanmın yanı-
\ ' ;n_(A.A.) - Reuter: Bu havada, bu 1aatte~ n "ıyet almamı-•n, gidip ananı kucaklamamışsın. Sana yine ağır bir y wl d w la a c a t° ·~~N~ alınan bir telgrafa gö- .,.- na bırakıp d ö necektim. arın Ög eye ogru a Y 0 ev P ge ıre-1\ih:ı günü oğleden sonra ya- Cephede böyle bir hayret ahesti. Fırladım. Be§ dakika so nra, vazife düştü. Bunu da yap, seni alayın bazı siparişleri için lstanbu- cekti. Yürüdüğümüz istikametle tipiyi hep göğsümüzle yediğimiz 
~~lıııı1t ltetıtndo bir miktan ~ - tipiyi ve karanlığı yutan lnzamıı!f gözlerimle alay kumandanının la yollıyacağım. Aileni de g ö rürsün. Haydi oğlum. için hburga kemiklerimden herbiri birer buz çubuğu haline gel-~~ ~. \" Ozere 

2
00 kadar siYil öl- ka-smdaydrm. Sanki onun havadan ve geceden haberi yoktu. De- Gözlerimle te,.ekkür ederek bir selam daha çaktım ve çıktım. d k 1 'b · k. tıl d Y 1 .~~ite tltınn avcı tayyarl'leıini n · :.- " m~ti . Sanki ciğerlerim e aya parça arı gı ı a af1yor u. o u 

4 ~l'ıl ııtı ltıillft\!nasınn ı-ağmen 20 mir yüzünü bana kaldırdı v e herzamanki erkek sesile: Çadırıma d önerken, buzd an ayağ ı kayarak yere yuvarlanmış görmek iç in çektiğimiz eziyet d e başka. G ö zlerimizin değil, İMİ-
u~~lıın tayyaresi Selfınlğln ıi- _Şimdi fırkadan telefon ettiler, dedi. Yanına iki nefer al. bir mekare hayvanını kaldırmağa uğra:;ıan neferlerden iki taneıini yaklarımızın da imdadımıza yetifmediği anlarda, 90Juk aoluğa du-

l ·ör..: fllahııf lesine hücum et • d k k 1. ,f k ld K k k ld d y ·· -<ı-k 
ltl\ lıııı';" ".c Ynralnnanlann adedi Süley m aniye k öyile Kavaklıköy arasın a i öprüyü geç. n ınta a yanıma a ım. aputumun ya ·asını a ır ım. uru u • raldıyordulc. 
t ~11 ll tı:ııle tc bit ccliltn{'miştir, t ehlikeüdir. Sen önde, arka arkaya, teker teker ve faaılalı yürüyü- Kar boy una yağryordu. Banun o kadar ehemm iyeti yok ; fa- yol d a , pek seyrek , tek tük ağ•çlar vardı. Karanlıkta, siyah 

~. t~fte ~'"'"""' dDoOrlllmOş- nüz. Ondan ötcy• topnk düzdür. Al ıu u.d" O•tüoü oku. Ne<eye kat t;p;, ba,..n kar,ıoma b;r du•a< g;ı,; Ç>lnyor, onu d..ınn.k ;ç;n tahta ü"üne tebqi..Je ya,.Jmq aia< reahnlerine benziyorla.dL Yaz-
"' "" "' ·d w · • l bütün vücudümle üstüne abanmnk: lamngeliyoıdu : rüzgar, hazan _ı k Nef har~ raı Georgcs, lıüyük ya Kı ecegını an arım. dan knlma bir itiya tla , hep onlann. biza.mdan yürüyorau . t:r• 

iL ı..: )'Üz.baaısı Kuzu,-anisi 7 _ rfı _ ıdım, u··aıu··nu·· 0 •-duru ve rı'znıelenmı· ca1· latarak .tm•ek <:akn • 1mın üstünden ustura gibi geçiyor, bazım burnumun Ü.tüne bir , 

1 ., ~ .._"rta, zın;et etmbı "~ kcn L.a ar ~ ... y .. ,... " " ._- (Lut/en sahifeyi çeviriniz,, 
u • gı'bı· bir adim -L.....m: çc.kır wbi iniyordu. 1 riit~fni vermi~ür ?Ao .. 
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'8!'~;:.~r~~~~::~~!:, Milli PIYAHGO DÖRDUHCU TERTiP Pi.ANI ÇOK ZEIGIHDiR 
1 - 6000, 2000 ve 1000 liralık orta 
bılyükluktekl ikra miyeler adet iti
barile :lazlalavtmlmıf, ayrıca bu 
plina yeniden ve bundan enelkJ 
planlarda mevcut olmıyan öOO ve 
60 liralık ikramiyelet· konmuıtur. 

Birinci çekilit 7 lkincitetrinde 

5 O O Liralık 
İkramiyelerin adedi birinci c .. 

kllişto 90, ikincide 150, ü~üncüde 
180 dir. 

2 - Planın ikinci husu~irati de 
47 t11ne teselli mük&:'atım ihtiva 
etmesidir. Te elli mükafatının &

sası ınıdıır: EğP.r bir biletin bütün 
l" kamları büyük ikramiyeyi ka • 
zıınan numaranın rakamlarına 
tevııfuk eder de, yaln11: herhangi 
hanede bulunursa buluns·.m hir 
tanesi değişik olursa o bilet teselli 
mükafatı kazanır. Bu su~Ue bO
yülc lkramiyeyi kazanan ııumara
ya benzeyip te yalnız bir hane. 

Dördüncü tertip 
~~ 

sindeki rııkamı Ayrı olan 47 nu.-----1 
mal"l\ teselli mükafatı uzanacak-

Biletlerin Değiştlrll
mesl Tarihine 

DiKKAT EDiNiZ 
Devamlı biletlerin ertesi ayın i-

kinci günü aktamına kadar deği,. ı•••••ıl 
tirllmo i lazımdır. 

7 ikinci Te~rln 1940 Çeki
lişinde Büyük lkr~miye 

30,000 Liradır 
Birinci çekiliıin tam blle'.i 2, 

yarım bileti 1 liradır. ikinci çeki
lişin tam bileti 3, yarım bıleti 1.60 
liradır. Üçüncü çPklliıtin tam bi
leti 4, yarım bileti 2 liraıtır. 

PIAnı Tetkik Ediniz 
Her çekilişte biletlerin fiyatile 

beraber ikramiyelerin hem mık
tarı, hem adedi arttırılmı~tır. 

Yani tt.ns ihtimali hcı· çekilişte 
çok daha fozlndır. Bu plana göre 
talihlilerin miktarı a&rtP.cak ve bu 
tallhlileı· ayni zamanda mtlttarca 
dnhn fı•z.la ikramiye kazanacak-

~·-''" \A,U>" • 

l a>-
30.000 

\ 10.ooo 

~..-ye 
"foU~· 

\.\. .. ~.. . 
- .,o.OOo 

ıo.ooo 

ıo.OOo 

10.00o 
'2 5.000 
s 1.000 

1.ooo 
500 
tOO 

50 
ıo 

60 

qO 

f:l,).000 

4s.ooo 
30.oOO 
ıs.ooo 

30.000 

1ıo.OO~ 'l 
60 2.sıo ----362.sıo ;;;;..---

NURi DEMİRAÖ _... 
Y eşilköy gök stadyumundan 

t tanbııl 
Aşağıdaki vasıfları haiz Türk delikanlıları tan,'1U"eylo 

5 

ifakında yarımear saat uçgnıJacnl-tır. 

1 - Yaıı 18 - 23 are.ıunda olmak. 
t rııfıll 

2 - Bünyesinin uçuşa miis!\lt olıJıığu stadyum doktoru 
8 

dan tasdik edilmek, 
il ,-e

s - 'fürk mekteplerindl' en nz oı-ta tah'lil gürmüş olduğorı 
saikle isbat etmiş bulunmak. 

·ıe ib· 
l'ılür~cantlar sıra ile kayıt, uçacııklııru üç güıı evvel ynzı ı 

bar edilfr. 

·ı ' 
Tophanede Salı pazarında Deııı 

binasındaki SatınaIJ11• yollama 
Komi•vonundan : 

.. SO· 
J{iloBıı Teslim Jlı.."l'i • Pazarlık ~ 

----------..;.----~~~-----~--~~:.___:.:::-----10 
Sabun 7000 \'İ7.e 11 

Eııuaımı ci111i 

Kınnızı biber 300 > 1! 
Yeşil rııcrcilııek 20000 > 1s 
Sad~yııg 16000 

~k P'' 
Kıtnatın ihtiyacı için yukıırıılı& cinsi ve miktarı ynzth c ti'" 

. . rı ndCll •ol• 
znı-lıkla sntın alın:-ıt·aktıı. lsteklileriıı mulınmmc·n flynt oıe Jtlı 'ı 
mlnatlarilc birlikte 7 /Xl/940 pl'rşembc günü Salıpaznrıtıdıı pc ıunııt· 
Jaına lıinasındaki Satınalnın Komişyonunn nıiinıcıılltlııı ı ilin ° 

( 104071 

111~· 
• 'fPT _.ıı 

Bı"ıbıeklcrin çalışmuk kudretini arttıl'n· . Kadın, erkek idrtıı ını• ,.,. 
Jarını, tıski ve yeni helscı~uklııgunu, m anc ıltUıııbını, bel ıığrl5r ıtııı10 
sık idrar buzmıık \'C lıoz:ırkm ynnnıak hallerini giderir. Bol id; r 
ed~r. İdrarcln k!.lmların, mcsancılc taşların teşekkulOııc mini 

11 

DİKKAT: HEL'.MOBLÖ idrarınızı tcmızliyer"lc ma1:ilrşt.irlt· 
Sıhhat Yeknletınin ruh~atını haizdir. Her.~ 

İkramiyelerin hem miktarı, hem adedi arttırılmıştır. 
T °Ç RK T İ CARET BANK:~::U:,Ş 

ICUPOMLU•VADl!Li•ME 

! I il s tan bu 1 \1 akı fl ar Mü d ü rl ü ğ ü · 1 an 1 ar ıl 
.. aa•• • ** sm::=ı•m•Ej!m••••••••••İİ 

'. • ..... : :. 1 .. _, : •• ' ,il • , .,, • .. 

,. .... ·· ... ıı .. "·i -11 •• ~ ..... .,.,,......... ".!! ... ~~ 

.·e'~,A- ~~ :·a· .. ~'.'ll·a·: · L,· ı· :.·N· · . . - .'• .. ~-;: 1 :::~: 
:.. • • • - " . ' . ·~ - ~ ·:·.·_ - / ~. ~: . -· •• ··~ • : • l • : :-.. • •• 

İLE SABiH öGLE v AKSAM 
Her yem lctcıı sonra günde üq def:\ muntazaman dı leı·iııız.i Cırı;ala}·ıııız 

, ,, ;;, . . .,... 
JI. • • ~. 1. 

lst. Lv. Amirliği Saim 11 

Alma komis onu ilan l arı 

16.000 kilo kadar pcnçclik kösele. 

lfi.000 kifo kodar kunduralık sarı 

vakate. 
15.000 kilo kndnr siynb yadı k»

sclo. 
Paıuırlıkhı ek ı)tmeleri ll/11/940 

pa?.Rrtcsl güııfi nnt 14 den 14.30 

kudnr Tophanede Lv. Amirllgl Sa· 
tınulma Komi•yonunda ) npılııcnktır 

i teklilerln teminatlnrilc belli saatte 

Komisyona gelmeleri. (67:l-l04!?4J 

••• 

Sl'mtı, ııwltulleııt c,ıdcle t'I' sokujjr. 

ı:ı.tıçcknrıı, Yenıpostnhunc knrşı<ıı \'nlırlc lıııııı it kısımda 
l$ah~kapı. Yenipostohaııc kaı\lısı Valııl~ tı11111 iç lusıındıı 

B11h{'ekapı Yenlpo tııhnrw kıırşıs \'nlidr· ıııırı clo•dUnrii kat 
li ılıçd.npı Ycııipostahnnc knrşı~ı Valid hanı !Jrdüucu kat 

1Udd1:tı kıu . Teslıml tnı ihındcn t•J2 ı;cn~"I mfl)•ıs onuna 
Çelebi o!'lo .t.I e<ldin Touıruk 

Uuknp:rnı (\n .. aıı Oe>mıı hun Kunık Çcşıne 

Zeyrek flücnnı Bey Çinli! hdalar 

Çarşı 

> 

f'••ı <!ahçı lııı n 
Kl'"C<'ller 

> 

Uııynhutun Tı{:cıhu Ynldı~tı b!ln alt lcat 
l>ayalıatun Tıl\'cılııı 

Çıır(lı K1iı kçOlcı Hubııyc hıınıııdıı 
• 

Çarşı Kurkçiıl~.- Hulmyc lıunında 

Çelebı nğlu Alnedılln 

Ay~nn~ara)· KRrııbıt!ıi 

Ualıkpaınrı Ahıçelcbı 

J.;yüıı Cıımllkcbtr 

Patib 

\' cmcnmi av 1 usu 
ÇC'nlıcr 

Yoğı~kelcsı 

Kolend!.'ı hııne 

Nişancfl 

11 

79 

!\O 
k.ulnr. 

2H 
nfS 

9 

(j!}.1)7 

65 

67 
7 

7 
12 
5 

'7'J/75 

24 

'M uddeti icıır Tc lııııl torıhmden 04\ ill'ne$i muy)s ııonuuo knclnr. 

Ciıısi 
.l/ıl/ı<ı»ııııım n11lıgı 

J,ı, (\ r. 

Dııkkaıı 

Dlıkkan 

Oıla 

Oıfıı 

flnnC" 
Hnne 
nıınc 

Mnldurı dukkan 

~tekliip ılükkiiıı 

Dükkan 

Diikkıin 

Odıı 
% pııy ıliıkkiiıı 

Dükkitn 
·.~ pay diikkaıı 
Damluhk mahalli 
<1nnıi nvlıısundn oda 
Knnlıcn pıızar kayığı 

ı kclesi ~eıı 

l>iikkiın nrkasınıln arsa 
l1ııkkalznde cami aı ı<ası 

20 00 
20 00 

20 00 
20 ()O 

lG 00 
8 00 
ı; 00 

G GO 
6 00 
1 00 
1 00 
(\ 00 

G '\ıO 

:ı 00 

2 00 
lO 00 

fi O 

8 00 

1 50 
O liO 

Yenıbahçı: i\rpr.cnıınl hıı tahorıe ouuııde Mekan ve bo,-ı11 n 
Scııc/ıyı 

15(1 00 
1\lfüldetı lcnt" Tc llınl lnııbıntlm !l4l een<! ı leşnnıe\·vcl ııonunn kııılnr. 

1400 ton buğday nlınncııktır. Pn
uırlık]a eksiltmesi 7 /11 /940 pcrşem
oo günü saat lli.30 da Tophanede lst. 
Lv. Amirliği Snlınalma Komisyonun

da yapılacnktır. İsteklilerin teıninnt
ını;ıc bcllı Sllnttl' komisyona gelnıc-

Bir SiHGER Saati 1 

Yukonda \nzılı mnhııll"r kırıı~·n \'erilmck ü?.cre llfıııa kc•nnıu tul'. İ"tl'kJole ih:ıle g!in(i olıın 6 'ft>şı i
nlsıınl 940 cnı·"nnılı;ı uni\ nııt !fi c kodnr Çcmbeılitnştn lst.anhul \ ııkınnr l:a .. ıııııcliıı·hilrüııüıı Vakıf Aknı .. 

ln1 lrnlrrrtnc• aclnıdcıı ( ll1248) 
İni isarlar U. ~iüdiirHiğündeO: 

leri. (574-10425} 
Lazımdır. Türk operet heyeti Çoı. ı .. df Hı sı .. fııırı muııtclıf 
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lerden biri arkaya kalmıştı. Birdenbire, chöööyt» der gibi bir hay· 

kırış haykırdı. 

Elimi gayri ihtiyari tabancama ıötürerelt hemen durdum ve 
~eri döndüm. 

Nefer bir kolunu uı:atmıf, önı.inde~i ağacın dibini gösteriyordu. 
Oçümü:ı: birden eğildik. Ne olduiunu anlamak için başımı iyi

ce uzatmak lazımdı. Kaşlarımı çattım ve bütün dikkatimle baktım, 
inanılmıyacnk şeyi Knrşımd:ı, soıiuktan ve korkudan ağacın kütü
ğiine büzülmüş. ellerini koltuk altlarına sokmuı, siyah mantolu, 
ha ını bir şala sarmış, nihayet yirmi yaıında görünen bir kız vardı. 
Aaldanmıyorsaın ••. güzel bir kız! Gözlerini bana dikmiş. korku ve• 
ya Ümit içinde, gözlerimin İçine bakıyordu. Çeneleri birbirine vu
ruvordu, gibi geldi bana. 

- Ne rıyonıun buradıı? Kimsin eıan ~ diye bağırdım. 

Fırtınanın uğu!tı:lıırına -arılan ııe3İm bana bile korkunç gelmiı
ti. Kız hemen ağlamııia başlıufı. Uzun bir cevap verecek halde ol

mııdığmı unladıın. f eker teker ııormllk 18.zn.,dı : 

- Nered,.n 11eliyor~un:ı dedim. 

l.ıceci! 

-ısı. 

Y:ıl~· 

f :te hiçbiri· (" 

l.: ı.t• iirkek bir •eıele : 

, ' dedi. 

!stanLul'dan, cepheye. b il kız, Lu h .. vada ? 

m <lcal: d~rt unıur. 

- Yalan söyleme. Şimdi ıeni gebertirim. Bu havada biı kız 

İıtanbul' d an buraya naıııl gelir ') 
Hıçkıra hıçkıra cevap verdi: 
- Bir çok ... yerlere .•. uğradım. Yirmi giindüı ... yoldayım. 

Uzunköprüde kaldım. Köylerde ... kaldım. 
- YAian eöyHiyorsun. Nasıl oldu da kimse görmedi ııeni~ 
- Gündüzleri... aklanıyorum; geceleri ... yürüyorum. 

- Nereye gitmek için? 
- Karapınar'a, 

- Ne işin var oradaJ 
- Kardeşim vnr orada. Seyyar hastahanede. ölecek. Onu 

görmezııem ben de ölürüm. Hastabnkıcı olacağım orada. Askerlf're 
bakacnğım. istanbuldn ... müracaat ettim ... kabul etmediler ... ben 
de kaçıp geldim. Ağa be) im ihtiyat zabiti. Benim ondan başka hiç 
kimsem yok. İ::ıtnnbul' da bana fenalık etmek istiyorlar. 

- Kaçıncı fırkada senin ağabeyin? .. 
-Onuncu, 

-Adı? 

-Ali St-yfi. 

Bunu duyunca soğuktan değil, hayretten donakaldım. 
Tipi birdenbire dinmİ§lİ. Y ağıf da durdu. Fakat b u kızı ne ya

pacaktık ? Yalan ıöylediğine kani olsaydım onu b urada bırakır, 
iki Üç saat ıonrl\ postayı yollar, ölüsünü vl"ya dirisini buradan al
dırırdım. Fakat doğrn sÖ)"lüyorsa ona etimdf'n geldiği kadftr yar-

-~~-------------- ı Tasviri EfÇ_o/ 
dırn etmem lazımdı. Bizim kumandan merbametsi.ı hir adam de· ı- tıtf·.~ 
i ildi. Be lki kızın kard e,ini aratır, kendisini d e Hililiahıner seni- • N6shillı (5l ,~~~· ~~ 
sine aldırtırd ı. I ' Abone Şeraiti ~·g~~; 

- Adın oe? d iye sordum. Seııclfu .•...••.... }4tl0 f{ r. 14&0 
1 

- Şefkat ! d ed i. Altı aylık ......... 750 > soD r 
Sanki ben ona adını değil, bizden ne beklediğini sormuitum. Üç a~·lık ·· ·••••••·· ~~ : ~·&! 

Neferime d önd üm: Dir ~- 1 

- Ne d ersin Mustafa? Ne yapalım bunu? - tt~i 
-- P osta ediıı götürelim, beyim. fkir.d~esrin Paıaır 
- Nereye götürece,iz MusteıfR? 1i''ı 
- Bizimle beuber aelir. Yarın fırkaya iletiriz. 13::")7.' · ı 4 f{".,ı ,ı~ Şcv4val ı.cıt;~, 
- Bu hav::ıda b izimll' beraber nasıl ıelir? Bakuna, ağacın di- .---::i.!: 

bine çöl:m:iş, titr:y.,r. ---· •i·~ 
~ ~~JI ,., 

- Ben onu ı!lrtıma vururum, b~yim. . ~ 

Bülün cephe kayatımda ne böyl~ b ir vak'aya tesadüf etmih ne ~ ı:.-.--=- ~, ,,,,ıl 
de bövle bir hikaye d inlememt.tim. içimden, neferin teklifini mua- Vakiti •r ır~: ~~ ~ 
yene e d iyordum. -• ~ 

Kız biraz doğru ldu : Günct ~Yarır.kV Oı-" 34l:ı ~l 
ö;;.ıe J6 5r, 

- Ben yürürüm, d edi, rü1ıar dind i. Yürürsem ısınıyorum, Da- lııİndl ~'J ~ı '" J1 
ha iyi. , c,O ıt ~ 

Sesine b iraz canlılık gelmitti. Hili beni donduran hayretin ver- Akşam l ıı' ııJ ~· 
Yat•ı ı>" 

diği tereddüt içinde, yapılacak ba, ka ;, d e olmadığı için : imsak Y;ırını..ıı l S3l>'• . 
- Haydi, kalk bakalım ! dedim. ozz P Sahıbi: z. T. EB ,ıs)~ ' 
Yolda karargahın otomobiUerine, levazım arabalarına rastla- Ne!irlyat Müdürü: c. ~ol'tf 

mak ümidi de vardı. (ne\'anıı var) 1 Bıınldl~· yer: N nt1'11al E 


