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BUGÜN 1 

SAHİFE 
L------------~~--J 

_.. Sis 

MÜSTAKİL YBVMİ GAZETE 

-a 
Telefon : 2 O S 2 O 

Telg. Tasviriefkir, İstanbul 
:u & 

Çarşamba _29 BirincitBfrin 1941 
1 1 
CÜMHURİVET 
F AZİLETT.R! 

• 

Türk gençliği Ebedi 
muvakkat kabrine 

Şef in 1 Cümhurreisimiz dün izcilerin 

' l gösterilerini takip 
çelenk kogdu 

•

1

--== Bugün=--
-3 Üncü sahifede-

7 8 inkılap gılının 
öarettikleri w 

düşündürdükleri : 

Peyami Safa 
Malta adasından 
Afyon cephesine: 

Emekli General 

Ali İhsan Sahis 
-4 üncü sahifede

Tii.rk hiikflmetinin 
harici siyaseti : 

M. Feyzi Togay 
Ciimhurigeti noıl 

ilan ettik: 

-Sinci sahifede
Milli Şefin parlak 
fi• muzaffer hayatı 

Ziya Şakir 

G- ·n azuı ........................ 
Sells, veciz 

va kuvvatll 
bir nutuk 

B atvel.il Doktor Refik Say. 
dam dün, Cümhuriyet bay

ramı müııa&ebetile kendisine hi.s 
olan selis, veciz, aa.de fakat kuv· 
~etli nutuklarır.dan birini daha 
1rad eyleai. 
h Az sözle çok fikir ifade etmek 

d
er hatibe nasip olan meziyetler. 
en değ ldir s~·~ --· h t" l"k "d d. · .:.uıuus a ıp ı 1 • 

ıaunda bu!unanlann başlıca iti• 
)'atları sözü uz •tmak f"k. ak ... ve ı ır ve 
nıl sadlarıuı tantanalı lakırdı ka. 
llh<\lığına bo - kt 

Refik Si:': gma. ır. Doktor 
b ydarmn hıtnbet tarzı istt 

unun tarnam"l k " .. ·l ı. c ma usudur. Az 
IO\ et, kıli~ söyler, fakat ok 
CRniı, sanun1i v l 1 •• ç 
O d c ru ı u ıoyler 

:ı an dol,ııyıdır k" M h • 
Hükumet R . . • • ı u terem 

eıs•nın nutı;(tl rı d . 
~a. büyük a.laka ve merakla b~~: 
en.ır. ve da~ma da mallup J 
tesarı yapar. o an 

Bafvehil, bugiink.. . 

Macar kıt'a/arı da 
diğer mühim sanayi 
sahalarını işgal etti 

.. Zl)' r k U Urnumı 
t e 1 

'" ısa sözle hakikate B1'JRLİ.V, 28 (A.A.) 
~l~d~~bık olarak teıbit eyle- Alınan Ba~kunıandanlığınıll tebli. 

ğı: 
• t.Dünyauı ._ l hal" .• .d n " ran ık ve kar11ık Donetz havzasında çekilmekl<' olan 

1 umı verici olmaktan h~la düşmanın takibi devanı etıııektcdır. 
uzaktar.:ıt Alman kıtaları dun Kramatorskaya-
~mumi va;r.iyeti böyle tasvi a gimıışlcniır. Hu suretle Sovyı•tler 

ettikt~ sor_ıora luhterem Doktor Birliğı tank inıiı.l <."<len eo ıoıHıiın en. 
bu Vl\Z•)'elın dobrudan do" t1u trı mcl'k<>zlerıııdcn rıı~ hı-um kal -
l'ürk i1I • <> gruya 
I :i1' ~hne taalluk eden İCt\p · maktuılır Dığcı mühi ııı bazı endüs-
annı il )'1ne tU açık ve ko..a- (Devrrnn salıı c 7, sıitırn 4 de) .. 1 I .f d l"llUIUZ 

1<17 er e ı a e eylemektedir. 
GıHer Türk vatand&fı~ın d 

tdıılkenin \ •a_r ve geçmemi, oldu. 
lunu bilmesini istiyoruz.» 

Bu söz.ler liir bedbinl'k eseri 
~~ğildir. Vaz.ıfesini bilen bir ta_ 
ıp naııl herhangi bir hastalığı 

ve koydu · h. . l k d"nd gu le~ ı&ı sak amazsa. ,:n 1 hc_n, tatbik ettiği siyaset
e-». ve l 11'T eylediği milletten 
mın o an ·oir de l t d d b .. k.. k ,_ v e a anu a, 
usun u ~rıLunç faril . ind 

ın:·ıet efradını bu ~·- talr .kıç e, 
;.. dd l ... , e e ı az ve 

ta a aı a tereddüt gö t 
M f 'h h . ı ermez. aanıa ı de liken·ın • v11.r ve 

teçnıenııf olduğunuı. a· 1. ff· .. • oy ıyen 

ihtar mı? --
Japonya 

Diyet Meclisi toplallmadan 

Amerikaya bir 
itilafa varmak 
lazım geldiğini 

bildirdi u1euınet Reisi, her derdin d 
vaauıı d b b .. 1· e tah 

1 
a era er soy ıyen hazilc 

nıe: ·İ~ gihi aknbinde «buna he- Nevyork 28 (A.A.) - He_ 
nııın ı ':;e etmeliyim, ki kaiııra. rald Tribuııc gazetesinin Vaşing
vellid~; u:uı. dünden daha kuv. ton muhal:iıi, Jnponyanın Ameri 
Glacakbr. ~Yarın daha kuvvetli ka hükumetine l okyoda diyetin 
Clırı. d·ıy "a giivenimız' va · · · · ı ı 5 · '- · · · er~k r- ıçtımaı tarıhı o en ıa.ıncııe nn. 
muz. t Lı:.- rııuhat b 1 d • d -eq ""CYe lı; u un ugu· en evvel Amerika ile Japonya 

(D 1' ~~fı0k1 müessir arasında bir itil~ıf akdedilmesi lü-
S\lan ı •a.lıife 't R EFKAR zuı.ıunu bı!dirmiş olduğunu istıh

• 
11 ıhut ı dt 1 b~ratına atfen yazmaktadır. 

; buyurdular 

r 
Ankara, 28 (Husu•f) - Cünıhuıi

yettn 18 inci yıldöniimu ııenllklcrın• 
iıtiriik için Ankarada toplımmış olan 
b'.cılcr bugün sRat 16 de Gıı~i Ter. 
bıyç Enstitü ü ııpor salrıı. ındıı iz<-t
lik gosterileri yapnıı{'111 rdır. izcılc • 
rin bu go~terilerinde ,\lilli Şefirııır. 
İsmet İncinü Bn~vekil Doktor R<>fik: 

/ 

Bugünkü kudretimizi Mi it Birliğimize borçluyuz, 
her Türk vatandatının teh i anin var ve geçmemit 

olduğunu bilmesini istiyoruz, Kah r • m an 
Ordumuza güvenimiz tamdır 

·--------------- ----------------·~ AXKARA, 28 (A.A.) ıdiği ıışnğıdai<i hitabe ile Ciımhuı"Iye J Cuınhuriret Bayraııunn:ın kuUa. 
Başvekil Doktor Rcfık Saydam, Bayramı ku hının toıcnını açınıştıı torenını açıyorum. 

bugün ,aat 12.60 de radyoda söyle- Sevgili yurddaşlanm, (Devamı sayfa 3, ılitun 2 de) 

Cümhuriyette 
Nafia işlerimiz 

Nafia Veklll 
Yazan: Gl. ALi FUAT CEBESOY --

Sobranyanın açılışı 

münasebeti le 

Bulgar Kralı 
mühim bir 
ııutuk söyledi 

''Türkiye lehinde dostluk 
ve itimat duygularile 

mutahassis bulur.uyoruz,, 

\ 

Harkof önünde 
kıt'alarımız geri 

çekiliyorlar 

Rosto/un şarkında 
çok şiddetli bir 
muharebe aluyor 

(l'a:::m 1 nci ~nh,"feıııiul.e) 

Sııydıırıı, Halk Partisi r.enel Sckre. 
teri Fikri Tü:ı:er, Muıuıkalat \"ek it 
Ce.-det Kerim incedayı, Mıuuıf \ • 
kHl Hasan Ali Yücel, gazeteciler, 
Maarif crkinı ve dijh·r d,ıvetlıkr 
buhınmoşlardır. 

(Deııa.mı Balıife 7, 8llt.ffn t <ld 

Roosevelt'in 
nutku 

' Hitlerin cenubi AmeMka ve 
Panam&YJ İ~ga) tasavvurund 

olduğuna ve yu yüzünden bü. 
tün dinleri kaldırmak istediği

ne dair e?imde vesikalar var. 

\.. .J 

Deıiz kuvvetlerimiz 
harbe hazırdır 
Hitlerizm 

ortadan 
kaldırılacak 

VAŞINGTOl\·, 2 (A A l 

Bahriye gününü testt içm V<>r.l<>n 
ziyafette, Roosevelt, radyo 1 ı? ıı ~

rcdllcn a~ğıdakl nutku stıylcmişt ı-: 
Bundan uç ay ı>vvel, Anıe lı< t ı 

mıllctinc, ıstıwnı nhvnlııı ve hudut
suz ınıkilnların mevc;ıd!yetını h er 
vermı;-t.inı. O ta1ihlcnbeı1 blı tık 
şeyler oldu Ordumuz ve bahı \ m "· 
garp yarım küre inin mud.ıf ı 
içın nıuvnkkntcıı İzlnndnda bu.unu -
yor Hlllcr, iki An l'lkııyn ynkın h L 
gclerd .. ve Atlnntigin her ta.uf ~ 

gemılcriınizc hurun. tti. Anı .. rik a 
ııit bir çok en i eçık dmizlcrde b t

tı. 4 e~ 1 ı! it bir Amt!rlka muhribi e 
tııarıuz. edildi. Diğer bir muhrip 7 
llktcşrinde hilcunın urradı ve b ı. 

Il'lhriyem 
0

7.C rnen .. up yiğit, tçmlz )"\J

ı d. on bir ıı k, 'nzıler taı ı n. 
dnrı uldüriıldü. Sı iih ntmnyı h\!ı t.ıı. 

r C c rk isterdik. Fııkat ılah prn
lıımıyn bıışlııdı ve tarih ilk sıla! ı 

1 
atıının kinı olduğunu tesbit etti. Bu. 

rru l nı ı;ııhif c 7, s11tıın 3 dt: 
. .......................................... ·········· .............. ························ .... . 

' • 
erasım Harbiyede 

.... 11::9 ........ .,. ...... llml:lllllml! .......... 

Yarın ikjnci sınıf Alay Sancağını birinci 
sınıfa teslim edc ı...e k ve 

Okul yaşküi üğüne bir çivi daha çakılacak 

C emiyet içcrlslrıde insaTJ kutlcıs•

ni yakından ilı..rilt'.'ndıren o. 
nemli hiznıetler anısında rıafıa h erı 

başta gelınckte<lır. l>igı•ı· ıııcırı ek('t
leı de halk işleri ııamil~ anılan bu 
ışlerin gııycsl tabi atin k•ynıetlcı in
den insanları faydalnndınnak ve 
nuızıırratlarından :\ine bu insan küt
lesini koı umaktıı·. Eskidl•ııberi toıı· 
lulukların ml'.'ydanıı getirdiği bı 
fuydulı işlcıe ait çalışmıılın· yaYaıı 

ya~ nş orgıınızc edilmiş \C tekemmül 
<'tmlş bir devlet teşkilub içinde bt 
işlen başaıan ve murakııbe edeı 

mes"ul bir tcşekkiil de vücudu get.1 
rılmiştir. Bu teşt•kkiillcrin iılıır~ el 
tigi nafıa J.ıılerl sayesinde memlc 
ketlerin ba;.-nıdırlıgınıı lıuyi.ık hi21'. 
rueUer yapıldığı ırlbi bu işlru·iıı ya. 
pılması suretne de uınumi iktısadi 

faaliyetlerde el<> ıniiliiııı vı müsbct 
te..,irler elde edllınt,. ve yurda alt 
madd1 k ymetler ıu ttııılmıstıı. 

ordu hazırlığa 
devam ve 

techizat nı
1
-_ 

ikmal ediyor "~~~Piııol·'"'-....... , ... 
sor>:A, 2 <AA.>. \ 

Stcfunı • S >bı 'lrıyııııııı ;ı:ı?ni ıç.

1 tiıııa <lnıc ııirı n~ılıı11 mun cı beille 
Bu' ri ı l .ıl• B ı 1 ı ı ııı b 1 '1-

( Dfl anıı ıta.I if e !, ıtiltıın 4 do) Nafi.. V tJ.:ıli Ali Fl?ad Cebesoy 
l 1 \1 

f Ya:mn S de) 
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c Sahife: 2 

Enve r 
ewvel, 

t03 Ya.ıan: KANDEMiR ........................................ 
Paşa TUrkistana gelmeden 

esasen bir kazan 
duruyordu 

orada 
kaynayıp 

Şirketin kış 

tarifeleri 
Cunuarteel gOnDnden 

Hibaren tatbik 
edilecek 

1 Cümhuriyette 
Nafia işlerimiz 

IFatib c in ay e ti n iı l 
muhakemesi 

. . . ..... . 
SIVA$J '·VA~IYET . .. .. . " .. 

Kafk a sya ve 
Amerikan 

Mahkemeye ibraz edilen yardımı 
resim sahibinin H ... ıgrii..- H a-nlaırm ~da ıen.U..,. 
nisa il:.> alakası ını varmış? fona b•r m evsiaM. balil et· 

Şirketi Bayı1ynln bf tarifeleri, m4 olma11ndae tıoa .ı •ı 'r 
eniimüzdekt cuman.si ıünliadea iti- Nafia VekfH Bır mucMer evvel, Fatihte ni- gavri müsııit bıılunmasına rajmen 
baren tatbık cdtlecektlr. ıı .. :ısı l laytıiıınisa ile kızın arka- Alma. .-ıan fİmalde Mo.ko-

Yenı tarife, m~mur, 1~1 ve ıal~- Yaz.en• Gl. ALi FUAT CEBESOY et. 15 ya nd• Fahriyeyi taban- Tan• kapm.ns ve cenupta "-'· 
frenin gldı~ ft rcliı aaaUtri nazarı • 1 en ıle ö' duten polis memuru Ali kasyaıııın methaliıııııi. p ddetle aor-

Bakfl Şa~k konrr-ı tcıplanırteı:ı, kazdınuak gafietrnc bılr. tli.ışmütt.ur. itibara nlıııarü tertip cılilmiştir. Hız.anın rudıakc.mesine dün de l..ılllld cLrJa c:.:......z 
'C R.ıhnra ~nı ne ı J'1 ı m Botte- Enver Pqa. bu hare Ull', hmı idare, B~bek hatuna ~ ryen trnm • (.Bfri1~ ·~~i/ı:~ d~va~)I ı ıstil.-awt Cıwbıdı h /1 u•f tvplıın.. b rinci ağrr c.e7..ıda devam olun.. lna.ınetiabütii;·~ ı:~it:!.11! 

.._._. _ _,_ B~ha-.ı- nıumkün decll kendisine ısıııanılJl&- vnyların ilcrld kaldın! ı ihtimn- retla na!lıa ~ ttın n Cimaı 1 
l · ili tır. m~ auı;!u vebli vasıtasHe mab- A ~ 

vikler T rk~ ... n.... t .. cıuuo 1 . 1 .,.1 """~ mdan cenıfyetın N fi h'- ti d i'·ı 1 . • menıınıya bağlamıfhr • 
• hnlka tıoıı mek ._ rşlerlnl ,yu eak olan Emin b tiln ltuşlnı an- ını d.ı ur.erek bu hatta daha fazla 1 -., f a 18 u.me en arasın n " ı.c kemeye Ekr~m adında bır gencın 

r 1 h h k •n , apur ı;ef.erlerl koymu~tur faaliyetleri ara ında en mühlm \'e büyük iş 'llarnk ele alınan su · · · t' İngiJtercnin yapabilec~ -·· :rutm k itın. mıllı unsurlı.rla te~r ki dınnış, boy l!Ct' a e) ıııc art: e ... , • • ir k' ha old re:ımını vcrınış ır. -... ı-
ı cvk('tmış, hem de Em.iti &evmıyen ılcn afta b mcv ·u u. ~u tştendtr. Drrft.a r~a •«?ıe&frrdc brı \f k'I • . d k dım gerek Kafkasyada gerek Tir• 

m saT etnıışl<'r, onları her 1ştc ku M"Ji" p• b •• nnla•ılmaktadır 1cmlcketin unıumi / , ı· . 1 ilk L e .ı vu rt•rmın osyaya O· k' d n.~~ı --•-- I 
1ımmışl rd Hu, 9ımdı biz.im ııınıtt.P •ı.lı tcşkılat men upları münevver. J 1 ıyango ~~un ~un)~csın rol~ ~e ehemmlyetı bu ,;~c~ ~~c:,~: ~11~.e~ra:ı saıfe;ı::; ıııılm ınl ıl~:r~e ~cap ~di_nce iza. t~~f:i~eae.k:~rıbi~a=•:: 
yıuıyordu. <"r~:ı:bc~u Lc~~uJ;;·du~bıd kil n Ankarada çel l ıyor ~ . dar mühim Olan u ~er biz ' aoı ucld ıiıııi t~rh- ıa ıU ~·· ha~ ''ereceg[rı soylemıştı~.. ~o- ralarda tutımmaı.,.._ tenma eL 

Baku koııgı • ıllht nıukarrHat.ı b<>r blr çollan ne olur olsun Enver Milli Piyangonun 29 Blrl:ncitcşin devlet hamct ve 1anliyetleri ara.<ıı~a fom: buyuk •tt ınann---ın , t10• lo.ıl;ıb~fınh.ad:ns:nd~a dhyl ıudnnrs.:ıB- mektir. Zaten b-;. d üfünce ile 
ktos.ıı ,; üuu ııçmı tı. {Guh ili 1941 fevkalade "Ckılıui bugün An - aşağı yukan yu~ sene evvel glrl!l1'· bu.,laı. af( surctile Tıırk ce.nly• •ınin yzı ı.r a. ttr~e> ıye yıızı ıy. ı. u ~"'vyet hu~'-u· metı• yenı' as· -: K-. 

b k k 1 P şanın hare·etine müzaheret. ta - ,.. .,, 1 1 " f h -· k d d k d .... x • ._ - 1 -
Tt>şkılat) ynpınaktan aş ·a ·urtu a, . 1 d bütü t1 1ıı karada l!I Jı1ayı stadında yapılacak tır. Yalnız bu te-;<'kkOl 0Rman ı m- bıı topmklardan eırmiyeUıı ıst /ıut• .. rıyenı.> ev ·et a ın a ·ı ı:t- bô·· ' olan (Sun.ara ) va ç-•_!l__!f-
"OIU kalınao·wını 111ılam17an knlmıı.. raftarı ıııe er e n gayre er c - •- 1 r. d b unkü ge l b basına gÖSterilm ~ .1 llSIUlllll ,, .,. h k anln tır pnra.,.ır u,::u zamanın a ug r.tmesfııi 'I'urk halkrnıu şağl a-m vncı o an • tir. Çün&Qi Tiirkis•--- gid- de. 
nı •tı. Du uıpJt Lla her taraftan ıa{!;m~n er e meram \&mı - · 1 il ıı- · da nladığımız ' k t bu · kayın biraderi ...... ._. .. 1 rd Çckilışc aat 17 80 da başlanacak nış e ş mu u mana a k nm Hım duşunrııı1ştur. Yurd n v c rennın môryoOarıııın batlangıcı banıCla-
Buhara ve Remeıilanda gele.la çok. ro~~ve~ Paşa Türkistanı kurtar • ·Ve 18 de nihayet v. rilccektir. Bu ce- nafta. ~lerınden ziyade m~du~ Yk bır k "im bôlgelel'ın ı içine ulııı br~ olloıı .~krem~) ait buldunmhadhığını: dır lü.uımu halinde Sovyet hii
tu Fakat l, in teferruatına temas k b k hl b <Hl .fi dl kllişte 400 000 numaraya " 0 000 nazıu1 bir programa bııt;.ı o ara <' ık biıinf'.ı w ışlcrl programının }- :wrıınnıs<ı ı t' rırsaın • ~r angı kümcti Türl.:idana çekilerek in. 
ro<'n muhtelıt meselelere aıt. fikirler ~~:ı tan b811 a11o çdal.rhşcy t e ı:fmdıcy- Jııa ikraıniy.e tC\'%İ cdılecekilr · kalmış ve bu ç rçeveden de dı~:ı.n a kab:ıl v tatblkt bu du"üı.c rıln tıı. bir. rabıta ohnadığuu ıöyliyerelt: 

. &mı ve u u .. u.. aya ını e a a • " 1 ma Horaun tarmfından İnailizle-
t• bellur etııı mı.e oldu •undan. her kadar her f<' kil ığı göz ııldığını En buyük ikramlyc 50 00 llradır. çtkanuımrştır. . hakkuk eltırcüği ilk !eyizlı e~er ol- - Bu akanın yegan~ şahidi rin yapacdfclan yardımı beldiye-
ş ~drn evvel bu cı~ı tı;mln etmek 1 fdm-e lnkAr edemez. ( temlekettn ~ayn kabilı kıyas ıı tar. Yurt içir.d su davaı:ıına go .1 olan Ekremin :fodesini çürütmek cek d~lir. 
lazımdı. K•mgye akdi için hazırlık ?tloskova ~bi muazzam hll' şehirde Parasız dağılan güzelliği ıle toprağın feyz n bere- terılen yakın alaka il..-iıtcf ~~ ıcnrlik irıo uydurulmuştur. Yazı da Ek-
haşlam11tı. Hnrıt;le, bilhassa (Ccnıı- ıkametlne tahsis edHmış bıı· saray- balıklar ketteki ııenghı)fii sayesinde bu kıt'a ı im programmvt tath . me ·ki-ı rcıı.e ait değildir> demiştir. Cephe ger· inde yem kUVYetler 
>"tı Akvarı1) ile temas ıMtclesi _de da, emrinde 1 tedigl kadar paıa, her dalına m mtaı b r ye. r alacak Ye ıae koıwlllUl ı intaç etmfıtn Nıı- Netic~dc muhakeme müddei- · m tıam ellile• ..W -· 
.,,_ · n ı d f ı Balıkçıl..ır tuuuklan fazla torik- __., '--- '-"l ere fla b! 1--' ~ ı 1 ı kez yan' M 1r h • .__ 
UA ımfdn ıdı. aıunac.ı ar a aa ı · t ırlü i tirııhat ve hıu.ur esbabı ol_ _ ncv ı ""'y-;r z.e,.. ı m usmın sem ı.m ten araRDoa ş er il" l!"'ıuminin rr.ütaleasını söylcme3 i ı os ova cep esa ._. 
ve t.c devaL'I t.-d11orlındı O sıra.da d T.u haldft kc·.r. bakarak ........ leri denıze dökmektense fakir ve mfikifatını burada JÜ% kat fntla vt>rilm b yiik ur.em m takıl hnyat b -'- b. .. b k l t mandana Tiaıoçenllo daW Jellİ 

U6 " .J•• ı-.-- h 'k 1 k d • . . . ı .o a~a ır gune ıra ı mış ır. • k "h S rı:--~.JL. ı uıı;ar uç kı ıındı: Kaçıp giden Bu. k imkanı arken but n bun!a-rl a, a paıasız o ara agıtmrya bul caktır) eelı;hnde. enberi va.. iç de müreffeh bır Tiirlıyenın <'68- umuma ararga ını ta u•nna~ 
rarıı Emirıne taraftar olanlar, on:ı ~~: hamlede çl e 11~ ~ri.k, m* lmrar verm4lerdi. Dün bir çok sıflandırılan memleltet.itrtU lçin bu ını kuran bellibaVı bir imil olarak * AT ÇIFTF.SINDEN Bl_!t kurlllQfiur. Geçen dahili ~ 
lanın yamalak baglı kalanlar ,.c kül"tla maniler! dolu blr ola atılıp k-ınse Balıt.:I•. ""Ye mür ca.at ede şeknde blr nafıa !aalıyeunden h - ele ahnm~ bulonmaltta Gk•ıın ÇOCUK DAHA ÖLDÜ - E- lerde bütün Sovyet k UD11ndan w 
bl'UI Emır-.ı b nı de Bol~lere sıla~a :ıarılm.ası bqlta nasıl izah e- rek parasız balık istem stır. men biç i tlfade edllem ve bu but ıt ~lil.:ldri11e Yag11mı e emıni-1 mir~iinda oturan Zihni oğlu IJ Jiderleriniu toplanarak müdafaa. 
kartı ecphc alanlar... 1 dllebıhr. Bunlara V<'rılccek torikler es&- ıılanda yapılan 'bazı mahdut ~ler ~ yetli nlan bu gayeye erimı ıç n bu va ında ecdet. bayram yuinde yı hazırlamrt oldullan bu te.hrin 

B r ya&d:ın da Cemal Pap Tür. Enver Pu~ bu bakımdan mu • eeıı hazır hu1unduğundan derhiı.1 Turk teknık ve ermayesınden ııya. '' ,.,.ıı ait fıuiliud• en ge~ blr ıu. bir at tarafından çiEtdenmiş, Et- tekr• yeni iitsilbareke ittih• 
lulltan iflfrinJ Kabilden idare e ek hakkalr kı bir' kahramandı. lC''\zia ta b.1ı:laı1mıştır. Dağıtma de ecniı:hi teknik n Bttm&ynıne da. rette .V•ffa l'•kıiletixccı gtrl(Untlı f1l) hMtanes ne kaldırılmıştı. Nec- edilmif olmaamdan m &Jf.....t tBJt
f:o.tıyor, Enveı Paea ise Mo!dıoYada ı Fakat yaıılr kl ıceled, atılgan, qıi b üyük bir intizam İçerııınde yanarak ,.ücada cetirilmışt.ir. hlıomuıktaıfı:r. det dün öl:nti~. cesedi adliye dok_ h'!3İz. Kafl.My a ile prista ,.. H• 
lturduf:u merkeaden Bolşııevılde le- fazlıı ceaur o)u~u; f t.edıii btikbile saatlerce aevlU'tl etmiftir. Bfiyük Türk inkılabının yapıJd1tl D enıieyo).,.. u ~Jer1mlse aıt M- toruna muayene ettir ilerek defni- zer d en izinde irtibatı malama 
hme 1tt.lhadı ıslllm propacandası ya. kavuşamadsn Türldnan toprakla - l stanbul GUmrUlderl tarihe kadar bo şetllde kalan nafta çilde hilen büyu""k bir ~ol faa. ne ruhsat verjlm~tir. etınektir. 
ınyorou. 1

1
nnda can Yerınesiı:ıi intaç dmişUr. Yardım Cemiyetinin i.şlerimne, bu inlnlipla benıbeT mem lr)' ti bulunmamakla beraber hu ıld Bu bayram güıılerinde at çif- Hindiıf.tn v e OrtaprktUi la. 

Gorüttıyn- ld ortaht lam mlnaaile Bu bakımdan da Ennr hşa blı oe- toplantısı Ietetin içtimaı ve lktıudi bünyesin- dua kadu mühim rol danmıu ait teai ile ölen kinci çocuktur. pia ~tlerinin M,ku 1 f m 
karma.karıtıktı. bıttlr. •tanbul de t.abakkuk etunleu canlanma ve n~arın halli ele almm.q bulunmak. (;.,n.et'M WaveU, ll'-"----ıs vümrükleıi Ba.şmü- ,.._~ 

Bil vallyeti clf!zelt:ınek için leüma. Ancak o gilnlud• Ttlrkktanm l1erll!meğe uytvn bir nçhe Yerllmı, Uıdır Memlekette mımtuam lıır yol IL·tlsat L-L--•-.....1, ıelaek r-enko ile ...fts?rr .. 
dürlüi'.,-ündeki memurlann arala- & -.....-~ -·-~ •-•-t-

lıu aktedıldı, nı ukereler 7tllllldı. (şehit) ten fada •ücahide ihtiyacı ve bundan sonra Tiirtiyemızde dı • ebt!kerlnln IaınıJma.ım ururt kılan tür . Anlafıfım bu mülakatta ~ 
ihtilaflar, ıuliflar oldu •• nibavet vardı. :rında ku:rduldarı yardım cem:ycti (cer memlelı:etlttdeld naf'ıa hizmetle. inıf'.Jer araruıda motOrlll nakil -.. Tug"' la harmanla n i ~ ..-.mai bnrPlune 
'1 maddeden ibaret. bir ıttlfak plat.- Vakıi bu (şahadet) in yarattıiı hc~cti un•funıkiyesl di ilkteşrinin 7 rın büylik h.'%mctlerin bqanl - ııtalannın hWa monlekrtımizde ta- ıimaldeki S•ertl!o•İ.akİ (em m 
f,mnası kabul edildi. Bu ıtt.ifaka da türbe ctnfında, TUrklıtanda bam- ıncı günü e' a i e bir içtima ması mumkfin 0Jm~11r. ıunmiim etmuı ... b tün yııl1. k e. rında tetkiklere . • yalJa.cakt ır. Bu toplantıda idare L -•· ı lk ate rinburc) da değil cemıpta 
fl.>rtaa!!]'tl l\!fırJiıman Avamı İhttli.1 baoka bir intikam rubwnun dotdulu h A tat:flrlt"- ""rat•·:.. ...,e.ni Türld. J lenr:ıie tıa,lıyan ımar:' .,an..-..etlerı başlandı ~ adt r-için olu Stalir• .... 

ı _, --"'d. i k --'" d _ ... _ b e eti cemiye.ın mali va,n..·eti lül .. - ...... ı bili 8 l ~.. .... ..,_ 
Cemiyedeı1nbı ttifa.kı) 111KU ~,,, 1. da n ir .,....emeue e o....... ır L d h -,, ede dem.iryolu ya etine ba~- a)-ıla r. ın erce LU<Jm.,,. e cı.- teeiei lrararlaftırılmtıhr. 
Jo'akat bunn herke.o. kı•aca (Cernil•etJ ıdenl uğuruna a3 .. klan~ olanlar, hak.&m a e)'eti umumiyeye he- Y fhniz fb laım fOllanıaw bugünkfi llltıl'll(lara • . 

btrfi.h 5 Enver Pa-nın ui kalıp ta kendile- sap v e molumat veıc::ektir. lanıak ıantile Milll Şe na 9 b1 h 1 m.ak lçm Tuğla harmanlan aahıpL-::-t Bmwnsını lntnrgilıt iHibms edl-
dıyorda. Proıı;nnn are emer. ...- Q U ı~lenntn ilk temel tatını lcoymu~ur cbu ... ! v,erale~ rb al e • k d tuaıa formları hakkındaki nizam- me•i S ovyet hiikümetinin hunclm 
'kandde " Ta;okP.tıdde Örbf!k Ye Kıı. rinı dınlemıe olsaydı daha büyük Sk dar tramvay- G:vua a ırete ae anınoya a ar ~ 
uk korırre:ubıde «H mftukcro edı. iel r gouhlleceğlnı dfi~ıınerek müte. larının devir lfl Memleket mümıkale n müdafaa bo bilytik faahv~ haıırlayıcı ted-ı na.nı-ye uygun olmıyan tuğlaların sonra e~ıfiha ve mühimmat İçİll 
lip lıuı t.adıl14ta utradıktan M>Ura. enmı olmaktan kendllerlui alama • Üaltüdar. K, dıköy ve havalisi i )erinin kalaylaşt.ınlması noktaaın. b r'~n alm:ık v; meTClJt yo!lar üze.. enh~ını meneden muvakkat rnad kendi menebiiae ve p...a \Jnıl. 

... •·IIdo t"sbıt e. ın•..ıardı. dnn mubrem ihtiyaçlar arasında 6ne -': d<! bnffl• kü ••rtlar aıtmda nıüm- denin t<Jtbıkinın bir sene tehrrini dakı sanayi .. ıntakuaaıa delil 
c..;n.o. noktaları •u v"" ... .. ha!k tramva ... laıındnki bütun tus- 1 d -· 1 l ti rı .... - ,,.. l • J il• • _._ ., • -.-..!1..-Bu noktada. <l&O yine Ortad Zeki " a ınan euuı'YO iş ertne ana m na- lı:iin olan gelış ve ı;d~ı amın et • ıstt.m ~nai Bu ta ep üzenne ııgı ,erenın yarıı.nmı ı e ~ 
dildi: ıderin Bcl ... dıye tarafından alın- kale yollanmm tamamlamak bakı. du··~. s"b~~ı a..ı.nta.'-a lktısad Mü- d an ge&ecelc lııarp ....ız-im 

ı _ T"rkinan °' takl dtr. Tür. Velidıyc bıral.,yorum: h-Lı. ela h . l E I m k. yol ~ulı~malannın b ı.ı: nkU du. .. .. .u ıv ıı; 
u ma!ll ıuuı;ın er tur Ü orma ı:e mından ~ztlen programa gore b* rumurıu .... -··-r 8 .....,.._ A'.-d• -~m " 1 , 1.,.H. ta.·afı~-'-n harmanlarda bel bag·ı.tı~ınm fÜphe btnıkrr. kisiaııın mulo;ıu!d rab bizzat Tiit'lls. - T'iirklstan m lesinin ne de- •1t 1 d•J le - d Ü k~d .... v~...... -.,-.. ., •- • "'~ ~ "'' .. CAA ~ 

bi ıd 1 ma e 1 rr.e uzere iT. s l1 ar lunmış ve bu programın hu) 1ı: btr L·'·ı:ı 110/ ·•n no -ı L-'l•t r•· c ,, .. it_ telkı'·l·r ypı•m••Ur. yor. t.anlılar tarı:fındıuı tayın edılır. rece mufaa..o.al r da,.a 0 ugunu " t 1 ı Bel d' t k n ı. D ~· "- - " "'""' • " " r. .. ..., 

Ulü 
onı.da Enver Pa•anın dut ndügu cı. raır.vay arının amamen e 1- kı mı tabak a ettırı moqtır WtJlll nytthı lınf raa ·1 IJ'Jleınlı b r t.· 11 ı d Binaenai .. ~ h Sovyetleria L:.. 

2 - Mu takfl Ttirkistanm '" yerun malı olm§ıı ,·,..;n yalnız Ev· ......_ t ... A -• l Bu tetk.:kata bayram ~rtai e ·~ 
bı (İslamcılık) yahut (Tilrkçulükl ..... ..,. "roZtlft'unnt 11ara • ..,t norm ... 0 mıJf4• ularclı: o 11m1t:C. d.cnnal.:t d:T. 'd Ltı o1maua Kc&kuya ile T~ 

itlareı11 demokratik c&mhutlyettır. kaf hi--•ınm ... tın alınması ka"Eı u · - N'n"• V•k'"lt! -#· e dffi eaı eceır. r. Harmanlar şiarJarUe ıı ıtörmenfn ne kadar ~( ........... - far 1t1'CI 'l"Qgm~.. _,... ~ " ·~w ıf'ı kıtv<'r.ı"f "tmeleri ilttinııali 
8 - !. tıl.lülı ancak milll ordu gelraemektedir E-Las clındekı bu progrıun• tama.mlcı~ıı:t çcılıJıtıa.'4- c«k.i tip tuğlı1! nn antnk bir ~ne 1 ·ı · _ıL......!! 

d '· 1 olduğunu anlatabilmek ıç n Seır: r- '1" b' .. 1 -· •• dd. •-· n,n tererun yap~ a--. ,a.-1..oruyab1lccc •• 1çm, bu or u .;uru a. h .ueler de satın alınacaktır !cı. rcı ht,. cıra "1eriln eden doıtıam edrlmiş r -.Jnra ı'c .. 'r ,.::~ ını ı ıa ewı:ış- . • 1 
kand vard ğtm •man ( ıı:Wı t ld- " . T . l . d L 1 

r • r lr mn \'t'rcccfi aaa • 
caktw. bur.lar 22,000 liralık kadardn • ve u alı olarak .. /tto R1 I> v.Jo eraır. • etbk er net cesın e ou L- '1:.1. L-) B 

" - T'llrkıstanın btikliılı bılhass llit) nanuna Tiki olan lemaslanm iddinmn n~ de-receye kadar do;.-ızemeye ~- uw unuycw, .u .... 

kı •1 d .. _ asında lm1'tlaştıtun vutyet1 an. Ş ld , 1 .ı ı.t ldd·ı~ retle A mc ıknmn yordınıı bır ta .. ikt.ılllldl i at e u...yanır. , i k Q g e t n; O U"'t. a.n aşuaca& ır. ., . 
6 - Maarlt aı;rile Urflmelıd1r. latmaru lhınıdır. Kooperati! ve 1aşe el~· ru ,..,•·ar- keyfiyet iktıııad ' "1 m emat meselesi oı-Uflm'. e . ı~.ıcrınd 1t<al••n DUJ RUA!ar •• on- •••••••••••• •••••••••••••••• "'1 ~,il; "'1G 

Avrupa mf'dl'n!)etılc ternaJ lçın Rus 
1 

Of .. - ..... it d b 
1 

b1 ... . ............... _ .. ..... Vekülctine bildirilecek ve gele_ Anıerik. Cümbarreisi 90ft söy-
arm n U1:U a in a U Unan r z• y A kk • vual.atındarı lra~ mlnıaJıdır. kısım zabitler bızım (Cemiyet,) e, ıraat ekalet;nı"n nazarı dı" atııe 11nr{11ruı ih1r <ılt /1 •.:Ut Cf('n bir />m;µbc cck ('ffiTC gore hareket edilecek- ledİgİ nutukla dahildek i muhafe-

6 Mallı t me ele il• mt'mleke. cephane vcs.ıı.ir nn-.!ek derecede i hal nde Ctw1/ urıyrt J ıküıncn cı t:!trr. tir. fete rafme.o Almany• ile hm'9İ 
tin tabii 11er,.evndcn i.&tliadı Dlt'.se. ıwku!ı:ııut. beğlanm.. ulunuyortanh. .. 1 cdfüıı lnt Vtt--t 'J rd1&ıı b ' göze aldıra ... k deniz. ıe•llİ.r.._. 
le~nde tenuüp v ulu as olmalıdır. Bunların anıında Tfirkhtanda Rol- Faz la mahsul ek m ek »'cıl Vf Ukıtik ieapl nnıı gf),.,, ba. Pityon. Sivilengrad &crbeat obnasnu tem:n •c::ıeiiıli 

'I - D • lı :rmde tam lı rriyet şeYik kuYTe*Juinın arkinıharbly ıhı uıı dırlaştırdı cm ımJ.:,uı daltıl 1l• •o- IÖy mesinin hikmeti budmr. 
-.e d 'l'ld ı lerıle din t~l rtni a,yır • de yu k mnkt ~ı t'den büyült • t • "C' k lm/111:ı1.tıutu1t.,,mkt-0dı.:r. ha tb teslim edildi Ro~Jt, yeni düny_,. .... 
sak IÜlmG\J', riltbelı insanlar blle vardı MaJ'll!ın ıs ıgorum. r a at.... B u işlerlf' bet1lber J"Ul"Üycn ve 1 • . • . d •faa m nksadae tzı.ncı.- Ar 

Bir mudd t goara tqki1ibn ism1 10 ..... d .. L..-Jan •--•ı eden bir ~a- yurdun nıedeni hıılu:ın • • . Devlet .~emıryolları ıd:are3ı m«rilraa kı..vvetleri ta...ı..ı.. :.._ 
..,, " uua ı.cııU1J Sa.nuunda lttılunan bir kari1., var•mızdan ~ın para mukabi p ..,., Svılıngard hattıoı , .. Jet ~ 

(TUrkf ta Mil ı Bid ğı) oldu Ye bitle (Bağlblila) da fl:Örll~ttim. Da- ?Ai:cWıı Gf•iıdaki ıNl-ttık eld.tk. llnde ya ta~fımdu mübayu selmesJ netieei olarak her tPafa ı ,,on - b h v • pi edifdiğinı Vf! buraya 1il •ı 
T. M. B. dbe anılmıya ~ııdı.> ha ilk temasta, arkndaılan nammıı Apn n'fredil/orta: veya t@na1p buyurulacak btr htl. yayılnı1' bulunan dtktrık Lerhe mek üzere iitim ıl1 v e ısta yon· olaa b ir ba,Jli A•er*- c p .. 

GOf\ll yor ki Ifonr p a Türkiıı- (EnTU Paşanın tuı.n\;atmdan ftna Muhterem ı;:u:ı:ctenizın muhtelif kümct daire ı eliyle naınıma nıU. l-ıit faalıyct i ımuyaı çerçeve i lan teseUüın etm ş bulunmnkta· nun Mhnldığım sö,~ .... 
tana selm e-.wl, onda esaam halde firktüklerini) söyledi Bu Qr. nushalarındn eık sık çl!tcıJcrlmlzı bıı>aasını ve bu htısu ta tabak. d şınn çıkarılmıo Ye & Cthyelere ır Bu h. l Ü tünde~i köprül~r Lmda veni düny.... delil ..W 
bir kaz.aıı k&ynayıp duruyordu. Tür. küş, bilhassa Enver Pa~anın Emtr bu Mile daha futa ekme!en ıı. klik edecek bl!c mle masarı!i ver ·~mlş bulanan bu i~tcıhı, hnlkm de ubııt ayına kadar mp ecbbnış dünya~ · Avrupanm. 
lıiırtaıı Te Baft:ırada oJup bıten;eTtn taraftarı görün şundcrı, Emtr namı. dünfl verdlğıntd ,.ormckteytz Bu meyi ve bn tDhumluğ11 başka işe 

1
menfaatlerlne uyg-.:ın bir ,. kilde mfı. ol caktır. •roim b ir parçasıdır. JAlı.wmı•• 

aacak Wr la nıını kaydettltim halde, na hareket eder lbl oluşundan ılcr1 husu ta bağn yanık bir kannııı aarfetmeyıp Ziraat memurları rual1W tenıın edıl.ıil bulunmakta- 1 Aınerikz.bfar tarafından •
11 

& 

hu bile oradaki ltaynaş111anm genıf. geliyordu. Yanımda bulunan arka- ohuk ve benrm gibi ayni dt-rt•rn kontrol \•e mu~accheslncle ekmeyı dır. Okullar tatll iden ı..--hea llNllısad c:~ ...... 
muztnrip bir '"Ok vatnncla•laı ı rıı de taahhüt ett.IT.lmı blldlrdl"'ım 1 y d •• i ı · ı-. t • • ,,..... .,. __ 

lltı, eaalrlıtı hakkında peklli bir dav, bu mtimeasıll teskin ı~in (Enver ' '" t> 15 ur ım Mtertı J trMnm nıın ' ""'·ya·-· ·ııe n_ ___ •'ıL- ,.. 
z1n mevcudıyetinf 'bilmek doh} '· halde maalesef Zırnat \'pkalctıne f li Ciimhuı iv et bayramı dolayısile ""' ..__ nua.,._,,_ -

f1kb wnbillr . Paşanın Türkıstanda muvakkaten sile bu mektubumun umumi dcı. yak .. m"'ııtnk ha'l'adan Ye sudan ıç' tıaşlnnılan :Cı\ıı ~et, U#;Yji k'tll- ., mühimmat srvlödir . 
• ., ·J 'l d ~6 • f l -• l '·• l1u·tu~n okuilnı uu<>Ün \'C yarın ta. 

•ariıf But!araA •• Ferpnaita si. bulundutvndan) trlr haylı bnhsetUy- d mite belki bıı· şifa olur limıd!lc hatta istidama cevap bıle teşkil "'''arımız aıı ""11 ar~ .,,..,,,ır '11
'• e. P 

OJ ......... ~,. ••a-ım~•- · ı ,.l'TI, V" tef ynpac.u:~i:lr. ~ur:ıa <•Ünü tedrı· Şimdi1e Su.dar Rualann Mııll-ılha ııanhp ıııyan etmio olan Bas - se de, hır t.ürHl 1 tenen t lrı yapa. neşriııi lsUrhıı.m edeceğım. etmıyen bir yuı yazmakla ılrtl!a wnm;n .. ,,.. •• ... cı ) 0 _, ... ~ ... ., 

nıllcılar bir tarafta, Tiırklstanın ve madı Traktbr, mıbzerler, biçer bağ. ettiler. lıılhassa sularımızrlun bu 'o'rln fav- ıa~ yeni<lf.r. brışlayacakiardır. numski il f'inliindiyanın timalin. 
Buharanın muhtelif noktalarında larlnr, harm&Jl makineleri r;ıbl Memlüetfn bu buhranla d~ • c! !anmalı hususunda lrnkımlıır luı· .... . ...................... .................. ... de;cı (Balıkçı) yanmachısmcfa 

1 buıün 1ennt ziraat aletlerine sa. ılnde benım gibi ıstıhsnliitı ta- 7.ırlıınmı~tır nu ımkiınlaı <1111ı.1ınd" AÇIK M JHABERE: reri muva~la hatları k..a.it 
l!mıkovayn kartı bll)•llk .~lr ıiy~s işçi yurttq: hıp bır çiftçi)1m. Fakat ıon c. •altnuya gonfilJü tallplerln teşvrk erjı ~terinın tıınzim ıçın pi llh o1acağı haide müdaf;ıııeya deY9111 

cephe t~kllf1e uğra~an munevver er Makineler de yaşar. nelere kadar mahsuliıtın mnsı afı ıcdllcceğinc ııerre kadar şüphem bı,. ktlretttı tıerffyen m""Dı de hıç ıık. •ktu!:ı nuz diın Y" _ •ı t:trneltt0 mfe n mıtkıı:ı d t'9M ... 
dığer tarafta mCitemııdlyen çalışıp Makın~lc-r n de b r ömrü var korumanıaeı yilzQnden çlftlıglmın yok çünkü bu vaadı, bu rııuJd yı 11nmadan ,;ürünı~ktcdır t tlril :ned yarın ...,..taya •eıUe- fie'7İz yoh.""nu m uh afazad•. 
ıiuruyorlardı EnYer Pnı:ıtoın en bu. Onlara hor b. karsan çabuk bo şubesinı kııçulterek dı!'c·r Bn \'lkilimdcn aldım. Şlmdı ben Cuwtk ırtydlt 1Jcış'11"'71 , 11,fıa i lcrı ~ c: ı, ,,...._ M uharrem Feyzi TOGAT 
:ı•lk hatası, bu muneTYerlen dinliye. ihtiynrlorl. ı ve ölurler. On~ara branşlarile uiratmaktayını. Fa. de haıııl olan zehap, ıstidamın /wofl d~ndtl.i ,_ kemı!J d fru tt- eektır. 1 
---ı.. ., .. ,.de. onların rıznaı hili.fma, kat \jUn.diki cıban durumu ve a. Ziraat Vekaletinde bir L ro rnc B d tf)enımt •ol i/t 8, 811twa 1 "4} 
l."T.JI. ,,... iya baka n d tme gen ç ve llnD kil-··-· Z' t tfAL. lt """ ""~~rm~lrttdTr tJ nrum oldu. 
"'alti -nha'~fetlnı raı:ı.....en • ı ... yliı- l'ln ._.,ve ıwuıe ıraa "' ot"l\ 1 • muru tarafından cevaplıındınldı. BUy k TUr k Ulusu ı::ıı---==========--=-
n ... fi'" " d inç kalırln . Onlara çocukla - ... ı 1 ı ı k ~ll yerde knlınıyacak. huııd n evvel 1 
lerım, rnakutlarını, b Jeti Tuhiycle. nı·zın .... vs ye eı ne uygun ° anı ğıdır. Binaenaleyh Sın ııı Ziraat f"" ' '"'""""""""""'"""'""'"'-" 

nn gibi l)ı bak. yine ""&!i aııkyasta hububat zira. V kllımizin nazıırı dikkatlerınJ Cl'dilğu rıbı geni~ h'zlnnacr: Tarihin seyrini bahtma açık V • f • &.: 
rl.ıt, hııllisa hiçbir ,eylerinı bılme. U J&Mal E.kODOllli au yapnnya tarar ....,rdhn ,., l:>u. cclbcderı·m. 

1
.,. fey.ı.lerır.derı bütun >urdu fay. • f= ectze erm Ş8F• 

•1 - ,_ c .. en bu"ük Ba.,ıamıL kutlu ol-ıtii't. Baııınae:...nn araııına ... arış. ve nun içıu Ziraat. Vekalet ne tah. dıılanoırncaktır. '" " ., ____ ,.,,._" 
nıakta ~osterditı ısUcaldir. A K rıren murncnnt ederek muhıtımt. Samsunda: Sebuıcl ı (/1.:.t sadi YuMtı/"'!'lt:n) ı•un. 

İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiiiiQiiiiirtiiiliiıtiiiı;ii~;';;iiiiananiiiiiiiiu; ze uy "'Un tohum 1 u k hu b ubıı tın el. Jlrt d:1JJet B erkt111 Enver Paııa, bu istictıl yüzünden " Gnl. A li Fmıd CEBESOY M. M.JRt ÇAPA 
bizzat kendı vazty('tıni bıl..ı sarahatle 
te bıt. cdemenı4tl. Zıra Turkistanda 
için lçill kaynıyan 1 tıklül hıırekcti, 
)'epyenı ve tam nıinasihı tertemiz 
bır 1 tik.Wl nt.ınında yilrüyordu. 

t tcncn bu (yann) e k!$.l gihı E
mirlerın, derebeylennln, brakuvv~ 
!rrın b kmu Ye tnıri altında bulun. 

O geceki uykusunun dellksh ve 
ruyasız olmasma ımklin y<tktu. Fıı.. 
kat yatağında, 1ht.ılaçlarla, döne 
done uyuı ken, ııordüğü rüyalar, onu 
ttıtnıın edecek nevıdcn dcğlldı. Ki'ıh, 
Handanı, kalabalık bir salonun ti 

Edebi rom•11: 27 otekı ucunda gorllyor; ve Handan, 
mıyacakt.ı. ······-·-··· ... ....... ...... onu, gözlerhıio içi gül rek. el ı,are-

T rlti•tan müaevver!ui J'lllardan. tile yanına ~ınrordu. Ferhad, kol-
lH!rl bu mübarek yudun lbtBne cö- Baloda, mrivllı:i ltaf11ıımda tal-1 ğıtaak f.çın bir kitap okumıya ta. !arını açaralı: ona doğru ko,. rten, 

u kiibu5taıı kurtulu .. lteıı , cesrl dltı lçhı mJ ka:amadı? Belki de, rar verdi. )·olu t.finde, nasılsa, birdenbırc 
bir hareket.le (Mr fena pyden) bir. oyledir. Öyle1 e, ftliket.. Ya btr da- Fakat satırlar, go..Uniiıı önünden. peyda olan bir kımıaş yığınına ayağı 
dtn kurtulmak na~mdeydı1er. Bina- ha beni.na c6aiim• gijdlkmlyecck; ya. mi'ınasız şekiller halınde geçiyor. çe- takılıyor, yere yunrlanyor; sonra 
cı • •vb zaten yıhlaış ~ ola n hwt, gOziibe de, )'fU vcrmıyecck. vırd4:'ı ııahlfelerden, aihninde htçbır çırp.ındıkça, bu kuma' toplan vQcu. 
F.ıııtr ultanaınu da enfur ııa11yor- İp, o umaıı, doktora bakıkaten b kalmıyonlu. D ndflnlüğti her sa- duma, ayakJanna daha sıkı ııarılı
lnr, onu da bteıni7Qrlardı. mnhtaç olmak tehliltesı nr. Hem da, hife ne kendı gozlcıi arasında, şef. yor. kollannı kıll:ıT1'8k b ı;.ııyor, kı-

Enver Pqa be, rf rr.tı'luti tanı. nıanallab deli dl}ktorunal Kmdtml faf bir baynl, blr kadın hayali, Han- mıldamuına inakin bırakmıyordu. 
yamay"ı, ahvale eAıılı bir teldlde tartıyonam: artı.le, Handans1z ,yaşa- <lanın mencvıell g0zlerle gillen yuı.U 
vukuf ı~Jn teennı Ue karekü et.ae. • ama lmltin olmadığını görüyorum. vardı. Saurları, pcnbe bir buğu glbı O, ahtapot gibi vücudıma yapıean bu 
) iıp yuilnden a ıl fsthıat etmesi icap Bu J"8P kadar. hiçbir kadln. be:nim knpb;snn, bu ha alin öte ta.rafı, on k\lma~ardan kurt.ulmak al için 1ca~:r wm Ye muhitin tek, belli baflı 1m ... 6.-rimde bu kadar kuvvet.il tesır plii.ndaki o harıkulidc mnnzanının ken, Handanın, içtnde ç gıcı ar • 11 

vctial ~ki) eden be münener mm. )'apmadı. B..lıçbir b.eını, dcv•mlı o. gerisinde, sıllk, meçhul, mlna ıı. bir 1 blr ııandalla, yanı başından J:t'Çt ' m 
renin arzu unu bes:ıphyam.ıyarak tarak, bw kadar mun dOşünml'.'dım. iilem gibi kalıyordu. 1 ve hallne bakıp, n)h bır kahkaha 

A k 1taL-• et h 1- altığını i,it.iyordu. 
Eıai9 tarnfuı.rı ribl gOriinmtiş, Emir 1 mıa mu """' mcz • ma vo Kitabı kapadı. Odada, bir aşağı 
na.ına hareket cıder blr tavır takın- dum demektir... bir ynkarr dolaşmıyn başladı. Nıha- Kih, kendi ini, birdenbire &}'111 
mıfU. • Ferhad, aonuna kadar yanan sı- ,.<."t, yfikschnfyc başlı~ an ~!llneş, lam. sanda.lm içinde baluyordo. Handıuı, 

JIMil bir aralık (Buhara Emlri- praaını attı, blr sigara d. ha Yftlttt. banın l.'1nı yutunca, bıt.ıp vücudu- yanı başmdaydı. Fakat bırıtt'nb re, İ 

dar çek balık, sandalın 1çıni dt>ldu- mış, hem de kalabalık gel!('ckleı'.llıiş . 

ruyor, fakat doldurdukı:ıı, bır yan- - Ziyafet var deseı~e! 
dan da sandahn dıbınden tekrar de. - Öylcl·mia. Vallııhl. aı·tık bık. 
nin bofalıyordu. Butun bu dı:ll ııaç- tıın, küçük bey. Miıuıfirı bu kndnr 
nıalann.o oı tn ında, maktan ıuaga, çok eY {,"Örm lnı. Yo:ı;ı.ınhıktan ca. 
babasınm ıesinı i ıtlyordu. nıın çıkıyor. 

- 111 - - Sen di yorgunluktan ııklytıt 

fo'erhad, bu kat kar ık, ıPBlz edersen, doğrusu diyecek 'ok. 
ps~ ruyalarla dolu UJkUd&D usan- - Yorulmuyor mu1um ı.:ınnedı-

\llğı zaman at Oll lkıre tim~. yorsunuı>.? KOt'a evin bütün t be. 
Her aaman geç yatıp :c kall•utı nim üzerimde. İ.Jstdik te, ıalı s k gc. 
ıçın, o un saat on ik.i e uyanm:ı. , h:11 bu misaCirlere hi:ı:.m ı el.llıı>k li;.. 
ııında bır fevkalidı-lik yoktu; ynln12, :ı:ım. Allah ıı1zı innndımn, on zan Hı 
bir gtin evvelki ı htn e 'ücut yor-ı licşır olmasıı, be)'~fcn~iye, hnkkımı 
R'Unlutu noımal l •n fıızla elen: n. v rin, ben art.ık g1deyıı11 dıyeccfıo1 

dao, o ı,"Ün uyliud3n birıu: a rscm b r geliyor. Ben gldı:r nı. kiın~ benim 
kafa Ue knlkh. p;ıbl bakama?, hayvancağız ~lıktnn 

Bumet(iye eslen 1. Z•:Ml, iki da. olüı·, ılıye düştmuyorum. İçina gıitfir
kıka !ll)tnıı, elin•ie h r f et-an knb'le mü1·01, yoksa. 
1lc gc!tlı Fi .anı. l!~er J n ~ucun. - NcyKc, bunu bırnk11hıu 4i1ı1di 
<lok! dol L u lune koydu. Çekılıp Zıyafettc neler \'ıtr hakıılım'l 

•id ğ'1 e5mıd:ı, d • xanlı cno ir - Btyrl ndl sabahleyin evdeıı çı-
ışarf!ıl dardurdu karken iki Urn bıraktı. Bu para ile 

- AZJctk dur, d dı, na s ra...-a- ne ya~b!lrrsen yap, dedı. llen de 
ğım )t:lc.r 'l"&r. b·r ~ • •:- h:ı:tırladım •• o!raya otur. 

2.uhnl durdu. Ferbd: c!uğr.,•nt. zaman g{irtirııfinliz. H"hal
de, mk•'trlere lrnrır mahÇtJp o1mı. 

:ain .. il .,~ Balıfel ıtu 'iminin d •• Ynvaş yavaş aiırla:san ıuz kapak- ııu dınlı:ndıı ınek ıhtl~ acı, onu yataga I dt ruzdcn balıklar fıı lıyor, aandala 
... .._. &in• ) $19 _.her !arını ıntrlulrle aça rak, uykuyu da. f'rdı. 'hucum ed~oıdu. Sayılam >•uk ka- 1 (D...,.. ,,.,.) 

Cümhu7ige t 
fazilleti ir I 

Buglin -Türk ulu u, ClbalauL 
yet ıiAnıw.n on aeki4l:n.ci ~öai.
tııunü kutlamaktadır. Tüft ula-
unua Cuınbuclj-eı.e ka~ 

'I'üı k uhı.t:U vlcdı.ı.nmm taa asaa 
ına 11 'l'urk ull.t!&l ,uunıDIUl QI • 
ı;unl ması demekti. Türll. -ı
rudau dof ruya k ndı ınuır.ddera
tına uhip olmak, kendi ip ba. 
di ~orntt!k. kendi yı.ırduDDll ba
dımı ait <ılduğonu g&;tın JMk, ~ 
Uln hAlrlmlyet.iıı yalnız onda ol .. 
dllğunu btıtün dünyaya Mllat..ır 
istedi \•e bu uluııa! irade Clmlıa-
rlyetl dof;urtfu. 

Cumhurl;,-et Tiirk.ün ö.bıa, .... 
d~c~ino, fa1.1lctisıe, gilcine .. • 
\ aııır. 

Cilınhurfyrl, Türk 
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TASVİRiEFKAR------------------------~~------------.. :::~s-ah_u_e_= ~3---:-----. 
... 29 Birincit~rin 

Giinih( 'lf:itlJBIM:JtlUl:JUH. \\\\]11111 M ES' ELELER 1\1\llllll KAH ~~;~:;eni' 
~:~~~;~~ •. Milli Şefin nutku 18 inkılap yılının ;.~EE.;:;~ 
M~i;ı~v~;::. :: Bütü .. n memlekette radyo •• "' f f •kf • ve ;z::..:;:":·.;~r~": 
sekiz 71liık hürriyet ve i.tiklial 1 o g re l . e r l · la ber~ l.jlnrak lteraber 

k";t..;'!'::;:~n • .ı...ı.,ı., ~ .... ~.. vasıtasile dinlenebilecek c:~= .::::.~ .. ı ... ·nmeoin 
bahauna eld e ettiğimiz fer~i in- d. . .. d •• d •• k l • k esk" ~=n J•f&'Ylflnll 

ba 
ı Aııkua, ~8 ( Huııus1 ı - İkincitef-rinin biılnci günü saat 16 de M11U •• 

1
; ona • m • d • "-

:JJ=~~~' :~t~:n:~ ~~:~:~.:.:::;~:·,::,.,~;:;~~~ ... "~" Mocli•md• ~•il~•k ""'"" ...... "' u ş u n u r u e r ı .;.~~::!;.":.~:=: ~~·.::: 
yılda Gazinin } c.i:z bin kisinin üze. ~~ 1 · b h O kald&rtb ve m,.fhumlan1 kakılıp kalan inkılap mıt apru avaya 
ri::dcn uçan ı;e~i hala kulağımız- B k 

1 
B ütün A .. rupa ınkıliıplari tek p • S f kuv,-ctli bi, Türk olmak gururımu 

da .• Gazete koJlekıiyonlım, kol. aşve i in Harbiyede köl..lüdür. Hepsinin gay .. ·ıri Yazan : . eyamı a a ~ı..,ha~nza.ı .. :ırl.uı'tır k\o~~n pre~- ona o vec-di. 
larımızı bC\yadım, parmaklanmn:ı devlele halk ar~sındaki müna - ~ P tnnı bay~zad "eh~ b" ~ za';;1 - Türk nanl sevinmesin ki; ?3\j-

siv~3 bufam2dan Önümüzde açı- n u t k u • bt>t!eri krndİ f..kıdelenne göre itıbur edilır dı• Ötekıler unutulur-ı acrdeJk, ı:n ar kan ıç ın1nın LJı ]I• tÜD 1arİhİ boyunca en KUVV tlİ 
1 b }" ı• L~ <k merasım k • L • f0 ti • k • IU 0 •undurma • lSlCmez er. ~ a • • • • • ın ıyor. 'le, :n.astamonu nu. u.. tnnLım etme tıı; nepsı t'T c ce a fürk iııkı ubı garp dcmo ·rn..ı· ;_ . h k 1• .. "' h yatın TiHi< devletını or..a O tessı ellı "e 
Sa~ fevi ç.-:•nrin ! Sıvasta cümhuri- . H • ) nııyet arasmd,,, !. ··ndme göre bır f • b' L d b k b" c.uı;ı er ın ·ı ::ıp, yuru ... en ? t'h ı"ıtı.kbal ona ço1

• ı.u" vvetliy:m, ii-
:.1 (Birfoci sahi'tıdeıı devam) ANKARA 28 ( ususı - .. ··L~'b ı· hal er.nuı ır ıı;op} asın an aş ·a ır Z<..ruretleune göre birçok ıs ı a• ' " • 

y•.tin yapırıUc vasıflanm demirb . . muvazene arar: ı era ızm - ~ey oimaz. Bunun gibi, altı ok•ın bağırıyor 

'

- .. ill-ndır" - ... <levlet "'esı·. 5ft .. ay. Turkı)e Climhuryeti bugün on ı;e- 30 birinciteşrinde Harp okulu k . d . l . t ··cut v. 1 ltı ve )t:l.1 -nkılaplar geçirir. ye,. .. k h • b"' .. k l"tlar 
rK .. " .. ..... k" 

1 
1 . ·ıu ıra esını e6serıye e \ u • \'alnız c:miı!._,. etçilik• ve c:devlet- • ·r· d !ı ·1 ur t:r zaman uyu ev a 

L.,munda 
0 
•• r!retmen Atatu··rku··n ız ynş ın <oldurmuş bulunuvor. Ar- ikinci sımf mezunları okul b na., f ı • I d b ldug· un~ b d'I' d Ha1.tn bu, hllyatın H\rı ıne •

1
• ı • • ki 'ft:L ed Bu •J... _ k • . . , ..... ren ert ) c11:un nı ın a u A C'itık> un~uı una iti ar e ı ır e l 1_ yetıftırme e ı mar er • 

11
.y·•h taht'" o'"nu"nde tar:he ver·.:rı·- ·uda hırııktığımız yıll:ırııı hudısl.'kıı ımda bir merasım yapacaklardır. S .1 • kıt·ıı}ı I 1. k k ı·b bir knnun ~.iıkmündedir: ·wyat b" '~'- ı:L·d· • .• ... ... • u k .. . ın ınmıştır, ~ ovyeuer ın ' ök~d er un. tuıursa ür · in ·ı .ı ı . . 1• b k b" •onun en UYUK tawıı ır ve en gu· 
. d artı dun~ıı tarlhtnın ıı'alı olmuli - Bu meı~.r."ıı •ıde ı"kı'ncı· sınıf a· , • ··ık k ld k 1 d fusılasız bır ınkı aptan nş ·a ır l k bil" l"d" l t bu kah l"ı-gı ers... .. · • ıeruı mu ·.y~~· ·a ırnıa - yo ur.- Fnş.sL ve 1\a7ı inkıaplnrını an ı- a ı ı)e ı ır f e 

ı ·1 • 1 1 l k ki.. tur. Bu hudlselc•ıı yuıı:ıtuıı VI' yürlİ- l ğ b" . . f t r . d'I. •• . d 'kt ~,C'V deüild.t. Nitekim cümhuriyeuzett" k' okt. vara çı'-"'·r tıle, ı e.ı ıam e eri öste ıye\l ten buyük Tt.ırk milleti, k••ndi ba"a- ay sanca .na ırıncı sını a eı ım da {im ı .... onu tahdıt le en ı ı· rır. Yahut e•tı ,,kun yalnız <halk- . ~ " l d 1 · ye ır 1 onu y an "'"' • 
bütün bağlam koparan İradenin, ' edecek ve okul yafı kütüğüne bir d" b" d ·l Tk · · talyan •e l k · k ı~ ık d 1 t ıı.kııabı, bıııı angıçta, ev etçı f-· k" l göğe erdır ı ılıırı knı ~ı ındn :ınt·rık ı;e\ inç ve ıl cak . sı:ı ı ır c'I. etçı ı tır' . f çı ı >, «ın ı apçı ı > ve < ev e - ol.ııaınıı:;tır. . e esaslı teşkilat lllUf ~e ur wı a r.ını -
havada ~ve nutuk halinde be- kuvvet duyar. Çimk 

1 
Tı ık inkılabı çivı daha çak a hr. Alman inhılaplan ferdın me~. a- çil k>. esaı>lıtnna itibnr edilir&~. k 'd d·- h k k" nııştır. 

liren tims.ıli .•. Ve itle dünün te. harikulade bir hateket \'e 1 yıllık Be 1 e d ı· ye 1 e r etlerini o.illi ınenfatlere . g~r~ Tüık inkıla1lı Marksizme çıkan ıınunun <1. ne ~ger~ u u ·ı mcv- Biz bugün evlere sığamıyor ve 
• 11 • " . d f t l • 1 b" d 1 l t t s,ı ı H k'k :rnlardn, ne de ınkılupçılanınızın k d" . . d--•- t -•- b"r me en uzcr n e, ır ma ara, flm- Türk Cümhurlyct'i İı;c dalma muvııf- ayaı ıyan •r ev e o oı e n yolun basında ~örünür. a ı at. .1 1 b en ımızı me) ;uuara a ar- ' -
,eklere, tayfunlara, harpler rağ- fak. dalmıı galip, buyük o\çüdc bir Bankasının İştirak gerçekl~timıişlerdir. te o ne lıberal, ne fasist, ne de nutuklarınJa ık .. zam~n at u b:rimizi scvınçle tebrik ediyoruz. 
men ordusil.-:, gençliğile, birlik ve mücadeledir. Türk ınkıl~bı yalnız devletle marksisttir. ınethuına hu; tcsaduf edılmez. Cünkü, Türkün en büyiik evlat-
tes.uıücjile dündik ayakta duran Bız, bu arcde C"ki ve ,ercfli Tar- h i s s e s i fert arasındaki münasebetlere ye- Unsur benZl"yişleri ayniyet ifa- Milletlerarası münasebetleıin lan bise. 29 Birincitqrinde bu 
büyük ve kudretli Türkiye. lığımızı kuıtaınııs, içende hürriyeti- nı bir düzen vermekle kalmaz. de etmezle? Unsurlaıı bakımın- aldığı seyi:, 1923 den sonra ser- kuriancı ~ünii temiq ettiler ve 

G 
Ankarıı, 28 (Husu .. tı - Belediye- 1 - d itgide kudsile- ınizı, dışarıda istiklalimizi koı umak 

1 
B k k - . c· ıadd Tüıkiyenııı jeopolitik durumu, 1 dan birbir r.e bcnzemiyen inkılap hı'~t müb.tde!c oizamının &arsı • Türkün t.llihin: iyiye dön iiren 

. . ı:ı· an ·ası anununun o ın ı ıı • . • ih t 1929 d 

k b 
kudıeUni ısbat ctmıı, bu1ur.uyornz. . l A :f k ta ı·ı d k biı· onu As'-'a ile Avrupa arasında. '-'Oktur: uki Fransız ın'ılabı ını)a başlama111 ven aye • bu sihir}; günü, bizi ihya e en 1('-

ıece agram sın n ı rasını <tı e ece • " " b · d ------.-=:.-- .Bu me.ıut a~da, varlıl:'ı ~albl~ı'l - kımuıı Jü~ ihası hımrlnnını~tır. Bu h,rLirinden çok farklı kültür ve c~mhuriyc~ı; ydi, laikti. hal~çıy- 30 iktı.sadı buhranı, izım e ra:ıtile Türki;n büyük tarihine en 
29 tep-uuevvel 1923 bir baıı- 111ml~ dıılına ~'tl~n~·an Ebedı Şcfımlz Jfı~ihaya göre Belediyeler, sencllkımeueniyetle:in tesiri altında hı- dı; Sovycı;•r inkılabı da cümhu- b'rçok ga.p mılletleri gibi, fertle bü-Yiik aiift olarak kaydettirdılet". 

lana1çh vatandaılar, k~Hu olsun A~ııturküıı nuın~vı hnzuıunda .Türk vadıluLlurındnn y\iı:dcı 5 ini Bclcdı- rnkmıştır. Tiirk inkılabı, yıkılmış rivetçidir. luıktir. halkçıdır. Fakat devlet arasındaki mi,ina!lebete ait Seneler Türkiın lehine geçiyor 
o bayramı!1ız ki, o batlanaıçtan 1 :~ılletl adına ıı~ııınet _ve sıı~gı .ılc e- yeler Bankııfiıııa bir işti~ hissesi As) a rQeÔeniyetlerinin harabei-.:- en geniş man:ıf te devletçilik vas· kliu.ik liki:l~ıi.mizi tadil etmemiz ve 29 T~rinicvvelin _her !-'afi 
hız alarak yeni bayranılara tı:ebe ı.;ıliyoru~ı ve yıne Turk m~~let1 adı.1 olaııık yatıracaklardır. Sene sonuna ti iç.inden fırlayarak evvelce fı bu iki ink li.p arasına uçurum laz,m gcldığırıı ortaya koymuştur. Türkiyeyi daha kvvvetlı ya~ı)·or. 
kalın1ftır. 29 lefrİnievvcl 192'1 1111 cmrın~e ohn:ı~ıı~ Vl'l'dı~l ~urur kndar. iştirak hlsse ını vatırmıyan mcnSup olduğu kültür nizamını açmışhr. ltal~an ve Alman inlı- Cüı kil h"çbiı millet milletlerara- SERVER l~IT 
b- ··k b d f k ve haz l~ındc .Mıllı Şefımız lsmet . • . ı_ t L • il t' ı· · d ı· "k · h lk d d ' · ' •••••••••••····-·••••••••••"'"""""""'"'-uyu ayram ır, a at yarın t _ • Bt'ledıyrlcdıı gümrük his. eleı ınılt•n lerıı;.e me.: ıstıyen bır mı e m a;>Jarı a a: tır, a. c;ı ır, ev- !il münnsebetle1ini ayarlıyan 
d L b- .. k ( 1 • ld ııonüne ııarsılnıaz baglarınuaı tcyıt .. . • . 1 l ._ h 1 .. d · · l ·d· f ı . · ~ ·1 ~ Şarkı.la yolu _ a a uylı za er erm analll o u- d' yuzde on nl.,bt-tınoe bır para kesile.

1
ı;:arp ı aşma.,. am esını e ıçınc etçı ır; a.-at en genış manas• e I" üvazenderln dışında kalamaı.. 

ıu zaman büyüyecek, ve daha e ~oı~;· 
1 

· • cektlr. alır. Hem milli özüne, hem de milliyetçil'k vo.sfı, bunlarla Sov- Mılli nizamınıızı bu milletlerarası 
mukaddes olacaktır. D~r aş ankn1, 1 k k k h Bu işte Belediye Rei i ıle muhasl- ga.be doğru ;.önclen inkılabımız ye-ıler araJıı a uçurumu açmıştır. jni7amına iııt.bak etfrmek zorilc-
v -k l' _, . .,. unvanın aran ı ve aı ı~ı ıı- f ı_··kt·· ,.. . h · 1 b h ı · t · ı u şe Qfgımu temel ı· ü ı·t · 1 1 kta L I" k bi mesul lutalacak ve kendilerine çı t KO Ul,ur. cCüm urıyet~ •~ unun ıç n er .cumnunye çı d;r ki taka;ı ::ı:~temini. gümrük 

ı, m verıe o ma n .. a a :uza - •1. · b l h" l'b 1 d - ·ıd· h d } • • t A . d A • 
1 

Af "k 1 veriln,lş olnn bu vazlfeyı yapmadik. ke ımesı, ı.. köklerden ya nız n • era e••• ır; er ev etçı tcıhdidini "e kontenjantınan usu-
Maz· l lale k t ik b ır. vı upa a, S)JU a, rı a< a , . . k 

1 
1c • rl - ·ıd· h ·ıı· · ı 

ogrudvr. f akat !a~mz. tarıhın bı: yorlar. llesapııız kan dôkulilyoı· sa- ce kıınuni muamele yapılllcaktır. ç.u;ını ıfade eder ve 111tı oktan faşıst degı d r. (Bu son hakıkatı bi::i:ıı devletçiliğım:z böyle baş-
'le mcv'ucı lnld un ılcn h amleler• ' • b' · • B' b ·· k"' b ı·ı·- ı. ·ıı· t ·ı · f · d d •• • ~-. •• •• • • yı.-ıı n1cdl.'nircL ubldcleıı yok olu - Devi t re . v yanız .. rıt..~r ız ugun u .a . ..,·: UrK mı ve c;ı erme a,ıst a~- ı .. r. Parti programında bir um e 

d _ 1 1 e a amızt es . ! ~ ı milJ..,tJer bülüıı varlıklar le çarpışı_ 1 larıııdaıı dolayı Dahlliye Vekületln- tanesmı: omm da yalnız te par- mar ııst ~ • ~ · ır; er mı ı~et~ lünü kabu' ettik. Ameli planda 

koıtekh!en mazının , kotu bed a:· yor. Hnı P harici kalan mnletleı de e SllD C ranıta ınkı.ab.mızın altıda bırrnı gası yapıştırmıya kalkanların go- hal;ııc böyl<' gc'ir ve nihayet esa.,. 
leril~ alika!'?ızı kcstık, d aha gen- bu kocn buhrandan muztınip bulu. heykel sergisi eleği~. bütı.inünii kutluyoruz. Onun zi.irıe sok ... ,.oium). Jı ııe~kilat k:>rıununa da böyle ge- =============== 
y~ .oz ~rkun,. -y_ar .. tıcı yapıcı m a- nuyorlar. BugilnUıı taı·tlnnnn ka1ş1 ) asıl adı ınk.ılap bayramıdır. Alh olı.ın .-inkılapçılık> unsu- çer. Her inkıldp, hele bizim gibi SPOR 
rı1.11e ~tmf'k ıçm.... nısbetle çok ıahııt durumda olınakln aç 1 l yor Türk ir.kılabın ı yalnız hukulci lU bazı tenkitlere uğrı:ımaktadır. k·ı 1 d -:·1 h atta doğnn ........... . 

Suıun. l<ahr~n ecdadımızın. I beraber mrıulekl.'tlmiz de bunlar a- Aııkara 28 ( Husu;ııi) - 81 birln- zaviyesinden gö cnl r onu Avr~ Sor.ınlar var: h. a~ aknl. c-gtı 'ha-; te~amül Zol- lsta bııl Futbol A,ı.nılıııı.nda1ı: 
hn'be taklıdc: attırmıt babaları. d d n · ·· k ı ..... ' • r e H · • ı· · k ı· d er ın 1 

ap arı "e UnU • • rasın. 8 ır. ~ıt~ın 81 ı~tı ar~- ı:-oı.."tls citeerin cuma giı'lü s.tat 14 de şeh- pa inkılaplarından birinin te\tran - e. •DKı ap ın ı apçı ır. r·ıdlerine u a?ak ·eni inkılaplur 2 -tt-94t pazar g 
~~~nın..:.a!~;:;?n:e;y~:':, ~!!;: gbeıl·me kudı~.tını nıillıi birl~~lıhn:zı]~e rimizde Devlet. R sim ve Heykel scı- aan~ışlarclır. Cercekten, inkıla- Tüık inl:ı1abın:n esa5lan ar.~sına ge ... rdiği Vt )gc~ire:eği için umdı·- vapdacak lig marları 

u uyoıuz. , arının gN ncc~ı u ı- 1 1: k Se . b it r ) ·k· 1 •r u ilave l'!tnı ye neden luzum · • 1 k ' 
!erimizin ananeler üzerinde yük· seleri bu birlik ve :nırdscYeılikle gıs açı ·ıca ~ır. ı·gıde Mıı.ırir Ve- ımız, a ı eı.ıasından yz nız ı ı. ı >: · .. , ··~· , !er miz ar .. .,ı.,da bu «ınkılapc;ı ı » fo'cııerb<ıh(tı Stm/ı. 
ıeliyoruz' 'ğ' 

1 
. • kill Hnsan Ali Yucel bir nutuk ve. sine. cümh J.riyetç )iğe ve laikli- gor.ı.mu~, .. u .., a:.fına da lü7.um vardır. 

• yenecc ım ze ınanıyoruz ve ona ı.tö- r<'cektir. ğe doğru giden tek köklü bir s.::- lnkılabır. dcı softaları vardır. . • 1 
Mas'uliy•tlı' mazharı" t re hazııfonıyonız. . . • k 1• n . 1 1 fh 1 Cen;t!k ınkı1apç11,11n paro a"• ~ ye yır takıp etseydi, Fransız ın · ı a· ı nu-ııar Ştll') et er e me um ar . 

Diicr Caraftan miras yedi bir . Her Türk vatandaşını~ da tl'hllke- . Bulgar Krah b111dan faılu pek az olacaktı. Al- llr~ındait' münasebeti kavramı- ~d'l.ır: lnk ı:ıbe devam! 
müteveklul '·ılıg~ı'le bu'"yu··kıu··Ltug··-u·· - tur. .v~rlsvUe geçmemiş 0 duğunu ~il- tı okun. )alnız bu ~i unsuruna yan, zihiDtt-r: kazık gihı yalnız 1 PEYAMİ SAFA 

~ IC ınesını yiıuz. Huna hmeıı ıl.ıve mühim bir 
müzle Övtinmiyecek kadar olgu· etmeliyim ki, kahrsmnn oıduınuz,' 
nırz! {Duu~. lahlteffurumuzda dünden dahn kuvvetUdiı ''ıı yarın nutuk SÖyled l 
yafıy1>r, biz Türk sel:nin aktığı is. daha kuır\•etli olncnktıi. Ona ~ü,·c-
lıka tt ı. k" 1 • - tl d (Bitiı ci •ahifcdeıı drvum) me e fUurumuzu aes ın estır- nın z tnm ır. 
rniş (yarına) bakıyoruz, dü~ya- Yurddnvlıırım, sözümü bitlrmcılen Kral, liçlQ t>aktn UUhak ve l\lıh
y~ efendi o~ı .. k gelmİf . olmak sizden bir ricam var: Nerede ve ver devlt!tlerile dost.une ışbhligi ')a-

~ brr maı.lıanyettir, fa.ka t büyük hangi işte olur!ll:ınız olunuz; mektep- pılma~ı u~·cslnde, Rulgıırl~uıııın 
ko t 1 •. ..1 t l d f b ik l bfi ı l milli emdleı:inl uıbakkuk cttlrcbil mu an ann ta,-ıkl•ı m~suli. e, tnr n a, a r :ıc a, roc a 1;11 ı-
yec.ler~ omuzlara yüklenmek ıibi şınız; bıkmadan, usanmadan, yılınll- ıniş olduğunu k.ıyclettıkten sonra, 
hl"'r.ul ti d -d 1 d '- 1 ı Bıı ·alı""' ı va- Bulgar milletinin iki ,.,.fc. \!C Alınan • "' ıye ı, ag ağa 1 bir mazba- :ın ço1. ca ıeın z. ı,; ~ ... ıı ar .--
rıyeti · tauımıza kuvvet verecek, 1yillk ve ve İtal)'an ın!llctlerlnc s:ımimi bir 

İtte b ia,, efendilik idcliuanda fenıhhk gefüecektt.-. minnet duyg.u;ilc bnf;lı olduğunu ifa-

Malta adasından 
Afyon cephesine 

- istiklal harbine dair tarihi bir hatıra -

Ran ı Saat U, Pnkaparı 
Dııhııttin, Sııdık Ha)rı. 

flaat 11 D:\\ utpnşa -
il. ilahı G ılip, f'uretlıı 

H 

Saat UI Takımıı Sil 
H: Sdinıı, He.-d. N ıh 

Saat 15 fenerba~ 
Şazi, :Necdet. BshatUtı. 

\ 'efa Jl. 

.'jeref Stadı. 
Snat O. Anadolu - Hl! ı ti :>e

kip, ,Sabahattin, 11 Üzo.:r • 
~ Saat ıı. i t. Spor - B ·~ogh. ı• ır 
H: E rd, MW1t11Ia, Fnzıl. 

&ut 13 Galatasaı-as - Aıtı Dt! 

H: Adnan, ı.ıuuffer, Nejııt 
Saat 1&. Bctiktaı - Be\•l.i.oı. B. 

I•eı dun, Muzaffer, Mueyyet. 

~ dunurken ttu dağdağa ve Yurddavla:ıın, ele etmiştir. 
lıyelieri miidrik olarak ve ~ Htr vakit söylt..-diğim gibi; meAıt Hükfimdar bundan onrıı, Bulga- ı• ştıınbu1u işgal eden ~dnrc, 1019 1 y G IJ nın eC'pheden taarruz etmedığı; yan- 1. ff. B•ltacıoilunun 
k~~~a.ma)ı kendimize vazife bir mllletln çocukları olmnk gı.ıruı ıı- rislanın Runıanyn, Mn('a:-istan, Slo. ııcnesi m:ırtıncla benı Haydarpa azan ~ enera larımııdan ,.e geı·ilerimizı.ıcn doln~n- 1 blr t yzlhl 
eUUllllıt bulunuy nu duyarak, kutsal bayramı ne~t· ile vakya ve Hırvatistan ıle münasebet şa 1sta!lyonunda trenden ııltİıak Ga Afi fhSBft SibİS rak çevınne ve ıırkadnn taaıruz hn- a 
/sfilcb • onu. geçirmenizi dilerim. !erinin üçlü p:ıkt zihniye•ınden u161. lntada bir hapishaneye. oııd.rn sonr.ı p -z ıekctleıi ,)aptığı H! ordularnnızm Te>ı frf Etl ' Gc~ctc:; 1 

M d 
1 

'· 
•lın bayramı Cümhuriyetin on sekiz.inci yıldö- hem olmak uretlle mükemmel bir da Arabyan hamııa \e nlhs~<>t ini- bu manevıalıır ka ı rnd:ı geri çe- , 'n: 19Jl 194:? )ıluı 1 aıt 01 ı.nk 

Kutla o!a• • nümü bııyrıımınm başladığını ilan '\ölihada dcYnm eltlginı bellrtnıiş ve ta kalelerine kapamıştı. 1921 ene ı nı· baınıaz onlar l"ıptü.n. lUzı kar-, kllml,) e llll'Cbur knlmkl ıı, duşnınnın Ü kudnr Hnlkcvi tarafımlaıı ba" 
1 

• 
kwlret' • - vatancl-.Jar, ederim. Türkiye - Rulgariııtan nıünıı cOOtlt'- ~·azına kaıiıır 2,5 ı;cııe ı ada hıt)lı şılıyanlar \"e mkıfır ed nl.-r ıııa 111

- bu lııııcketleılııc kaı ı ko,)ııbllrr•ek ınış \e ne redlhnıs olan koı f 
n· :.maı. lahetinızin. ~efi 1;nın 17 ı;ıubnt. 1941 tarihinde tmzu ?Ziyetler ç!'l.t K. Btt c nııd l İ tıu bu1• da bu .. Jıı\Li llıır;,cf)ie \'ı·I: !ı Şü! ii ıçın biı.im d~ çok manevracı olqıak- il ti.' inde 2 11 19U tar l n.l, 
m~tlu ~:ı:- ~b bayra: Koıyada bamı·yetıı· edilen dostluk deklaınsyonu tthküını hı dııhıı bir çok Türk hukuınet u Snrııç(lglu ıla \aı<l. İlk j m P.u)ük lıı;"lllllZ icup el l,p ileri. <ıiırülmü~ .. dıır,"Ojı) 'ol\;YZWU kon!eı;.,n h 1' 

. d , ' ayram ki bu d . . d h ••·· 1 ' t ı... k laııılnı·ı ··e kunıanclanları , vkif ,..,ı·ı. MıllH Mcd sı R,' ~ G ,., Mu t fa udımın \C O\, ndımm yazı'h < ı-
gun en zıyade yannın b • aıı·eaın e er ..:ı nıeın e'>C ,...ın (o • ... Ak eh" "ttim" 
k: .. anncl , o ayram müsait şekilde lııkisııf etmekte ot - !erek bizim yanımıza geı.iı ilıni:..:.1. Kemal l'. .:ıya, ,;t J ' ve cm 1e.. \i ıre gı nıı ~or !um 'Borle bir konfer n 1· n 

O 
.. .:_ an.zıyacle 'o'bu"rcn~nu'"nl b. t ~ 1 1 b 1 ı bildl k 1· 1 l lk r ... Qa k .. - 1 r va a n a e duğunu ııöylc'<likten "01l r·ı. n\ıll!ıı - ı<'ı ııum ŞI.'~ bi lam Uayı ı 1-:h-nclı il . ı ı.c m .. ıı u ı.rnı U~Ulll\• mı Vl.'rdığl mn unıatt{ln ( 1) u~ 1 mer. bnna U!!küdaı Hn ('\ ı tara " 

den:::: ta\t~.ıeçen giinler · 9 ristnnın Tilrkly" lehimi~· do ııuı.. H wıabe harp kııbiıl('siuln h •ıne\l tek. uzere uiı· telgı ç km• k ol<Hı. hun l\lu tnfa Şerefe tı.: ckki.ir ctnıck- vnktile ve usuln rııı·.rt'~inrlc mu R<."a-
riuioı, paılak ıyete kadar ile. Konya (Hususi} _ Şehrimiz itimat du.}:gulıırilı: mllteh:ı sis buTıııı 11111 iuısı. meıhunı CeHı.!l, :.\lcı h.li Gazi ra a, tc"ec üb ve lt•' t1• bır' it beı ıl ı. fizerfndc durulacak bir at edılmıs ve bo:vle hlı k ıı' 1 

n 
man, Tiirk istik fa~~··, kahra- tacirlerind .. n Ahmet Haşhaş, bat- dugunu lluve eylemlttlr. c~·ınııl, Yakup Şevki, :.'ıl.ıl•mut Kamu etı'W'!ll) wı~r k d .. rakaıı Anl atn\R 1 ') olmarl ın lan başkı buhislere lçııı bt>nım tarafımdan lı ç ld 

1 

ye 

d 
balın111 bayra- H K I Ç k ı:_· B 1 ı t · "e Alı "'-··ıl .Pıı"-alar, hu~üııku nı•- .. ~ ını"kl ••imi blldiıdl 'foı nz ndc cıık. iki .f.!"fin onra A'k ehiıe ~aı- \ıir "'Un• s z venlrrt!I de~ di · Aıı-

lr, . .... ta ava, 111 ay, ocu ı:..ıırgeme u gaı anın yenı komşusu Al' • V4l .. ...~ ~ ... ı .. 
C

• kt.n;mlaril:: bastaneler olmak ı ııavutJukla_ olen. miı .. na .. se!>t'tleri d ,,._ uu J 11 rımızdan Alı Fethi, S.ıltth C'lın· bu.un n mülki ~ a tr ye t - m znmnn Afyon clhı.:tındcki ): il· cak bundıın ıç gfin n 'E' n 
'ilıad BA BAN t old lb k k k .. -. "''"b"ıt, :-;~mi, na uf, }l tn Ca- hı•ı u l ;, le n ic ~ 1 m n ı n kuvvl!tll.'rlne t ıarru eden kıta- b:ı ılı konf 11.' lı-t .. ı· 

üzeıe birçol: müesseselere daimi une ugu g ı, ·u~u bulu • biı ~~ ~ • ~ S i d l J b l d 'tü ·ıı t1 ı d ı k · hiı., gazeteci Ebuzıl)a ılı:' \'t>lLl. )apı'ı 8 •nı da c el · . l , J .ınmmn nı. ıda bulunan Fahrettin tt ıctıdar Hıftkev tt .J tı11 f dan 
·~ ~'I.· l.:=1 aiıh. ..11 "t ..... , ıyaıB~~:~ c~m~r~::i~~:1~~·.li v.a. fa~tl:;:~i cverr ~aliı::z~~Pml~=~~a~:~~~ Ahmet ı-:ııı~n. ıneıhum ('c al Nuı ı mcnz.tldcn ınc.r.,,.1:.e \"a t.:ı d ı; tire- Pıış nın bir ıııpoı uı u okudum. Bu gonderllen bir mek•uı ta bu emriva-
- .., • • - b - d i · b t1 d .ı t fi vt·" •1· 1• nıkadfl lıır bu ı ıc' nda bulu- 1 , k i ,ıılc A ,.... a"a dog u h,ı cke:t 1 npo da n1Ulı ı-cb..: 1 

1 
• da malü - kıl.n kabul ed lmut l.ı!t<'t nıiştir. U -

tandaıımız, ayranı veıılesıle muımn es nıı; c n e "o" an ' m na. -~ M • , 

k f 
'---1 h ı\u~ orlardı. < ttim. u .. t \ ı lld1ktcn on a rmkl rapo. küdar Halkevinın bu }'Ol uz teklı -a kas yoksullarla B<tker nilelerinc yaptı- sı;ın:t _cı· -m~ afaznsına ı:nyret Mll -

Ya ve v 800 ı · 1 L d 1 d dıgin <·ovlı ~ hl kOn.. 1 k 19::!1 senesı' y"ııııdn 2,5 <;enellk. o·uı- D . 1 eı· ın Af~ r. şebr'ı n yaz<lacıı.;ı tel>- fıni rcddetfğtmden bu tonf~Hlll 1 
gı ııa ıa.: ,>ar ımn r an baş- ı " , y"n ı ıuıır. llıwm c c. - .. er. ZlJliE: g ıyorum d · ık . . ri b 1 i . 

A 
•ı_ OO T tfn sülcıi u b k · i ı nııııu··z l\la .... kulekıindc, tcl (ır .... ü- • . _ . olunu;ı.o. u. l!l.!l ı Wşnn U)"llltn Yertni)~ •imi ılgılılc n ı m ı çıa 

merıaan ka aakeri h:ıstaneye 4 • alebe . n ııu. ozmn. ıç rı yap\ an ... .. )'oldu l uruk Alı V<.' De ret ı ncı :ıft· bitmi., ve yağmurlar ılun etmen zı en}gılaı ıınlol oıl r m. 
Yurduna du 500 liralık teberrüde , ecnebı tnhr•katının, hukCımr-tın c - lui içinde haıap olmuştu. Fnk:ıt A- mN f.fc ve ı 1 

Yardımı bulunmu
atur. nl'rjik hareketi v~ Bulı~ıır ttıJlleUnin nadoludnkl İstiklal lltucııdclc l uz k. l 1 h '-· d b d ..a lamıştı. Geceleyin, BOğtlğun tesiri Yntı Adam uaz tm saht"bf 
.. bi 

1 
"k "da . • ... _ re.< on aı a '"- .un um. ça h1 olunuyordu. Akşehirden l•mayıl Holrh Ba f ~ıoOl ı 

(lkfı ci 11 hif~ Bu hamiyet1i vatandaşımızın r eşı ı rcsı kar~ısın,.,. nkamete ta parlıyaıı ıbiı kuı tul.ı, }ıldızı r: bi kır utı a b. rc:k 1 Sivrihisara geld"m ve oradıı Durdun- -------~------• 
F-'·at b 1 a _._en devam) a··ı h k t' d•W • 1 · · nıahkum kaldığına iı;ı:ıret ctınlşt.ır ınnğmum eınıımıı.dıı paı hvordu. n :r n kılııvuzlu"'u !le G K lordu Kumandanı - u yo me.ıoaUı noktala .. ı are e ı ıger zengın erımıze · lı 1 1 "" 1 rup ve'ıia o vet. alarak oı-ad:ı ~ bır ih3ta taarna. 

rın i"-gali ve Arhanıel=- t- de .örnek olınasını temennı' ede. Kral nutkıuıa nihayet veriıkcn, knç kişi ile bcra er ne o uı a o sun gccC'lc~1n Dl'nizli)e indiı.1. Efe.nın h .. ,· 1 K 1 tti •a ı •. T ... zap 
1 

, ni•tim .er um ..-ura ay ema e n ~ m zu )apmaklıg m z li:ı mgddi •i hall-
ii2'crine kesilebilir. Anı-~=L--.... rız. Bnlknnlnrdn knt'i hadiseler bclirdikl kaçmıya karar vcrı .. • IJm: ntı yorgunluktan h alan ve M ............. B 

1 
· bb"" •• . dl le oıüştum. kındald nıütaleftml ve bu iki ordunıa 

•111 itimad ettiği yol cenubi A t- MudanJ8 balakllk • zaman, ~~~rıstanın iı-dusunu ~ıı • iirar tete . uru . · öldü. Ben D nMıdc~ tı~·ı ... Eg r re o dn Mustafa Şeref merhumun doğrudan doğruya k ~dl emirleri .ı. 
lantik Ye Omidburnu Ye Hint Ok la k I k I ft>rber ett.lgını ve ordunun millt toP- Evveli Rauf tznur vull~ı Rahmi ve oradan Akıo;l.'hir z rınden Aııka- d 1. .MI tt Orad tında bulunmı:. mı aı:Uttiın. . rını uru ma çln ki h h i 1 ' "k d k D '-''d k ld•ğ Yer 1 !i nıa unuı.tı te)'n. e ı. an 
Y•nUIQcl ra arın arp sn ııes ~ npı ınnsınıu Bt'yler \'esaire birlı ·tc ~ J,lşılık hl ı a~ a gı ~~. m. . nıı.ıı e n ım PolaUıya gelerek Garp Cephesi Ku- O akpm Fethi Beyin e\inde bir 
~ b d i Bursa l Hususi) - Mudanya önüne geçtiğini hntırlatm·~ ve ~un- ı:ı up halinde yelk nll bır sandal ile gece Bclcdı:.•ie bır davet ve ziyafet mand:rnı bugünkü Cümhurreiaımiz ziyafete davetli)dlm. Orada l"C9 

lra~ ~ J~ ;;. ranmil v~ nın İncirdibi bataklılclartnın ku: ları söylemi§Uı: kaçmıya teşebbü e.ttlk; muvnff:ık yapılını . Bu eEr. da Burdu; Me- Mılli Şefimiz 1 met fnönline mülild yansı beni arayıp buldular ve elime 
ile R.,.. içi. ınalz e ı .~ed en jrutulabilmesi için, Hatay Valisi cOrdu bugünkü muharebenin mi. olamadık. Sonra lttıh~t .ve Terakki- bu u_ merhum Mustafa .Şeref'. ı l egö: ldum ve A:fyonk.ırahiur taraflann- 1ılr emir •ıkışun lar. Bu emlrcle 
cektir. Fal .. t eme ıun ere:- Şükrü Sökmenıüer tarahndan sallerini gözönüııde tulaıak hazır- nln 'hariçte tertip cttıgı bir kaçma rü tum. Rahmetli bem bir le ~r de ki kolordumuzun yaptJiı "muha- Afyon karwısında cenup cephesi ku
leri tarafa.d!olda A~ ıemı: Hataydaki ağaçlardan 5000 oka lıklarına devam ve teçhizatını ikmal tertibilc 16 arkadaş, kaımplık bay- çekel'(:k Anaaoludaki ah~al ve ordu rebcl re dair dilfllncemi arsettim. mandanhtına tayin .olundutum teb
için ııernileri ..:.. ~eclilmemcsı liptüı gönderilecektir. - etmektedir. Bulgar ordu u nz!!esi- van nakleden bir kaça~cı vapurunun hnkkınds bana bazı mal mut verdi. Pulat! dan sonra train ile Anka- lit olunuyordu. Ertffl gunü akta• 
hem de Amerika.~~ Topraktan faz.la milctarda •U nl ı,evk Te azimle yapmıya uzırdır., pis anbarlarına 'kendımızl atar.ak Minet lılecfüıinde. fnb1ide bir he. ra)a hareket ettim. Ankarada Gazi lkinei bir emir daha tebliğ olundL 
m.;yesi allana ko~ 1ü- alarak havaya veren okaliptüsler Kra!ın nutku Meçlis tarafından e~·lül ayında tıatyaya çıktık ve Ro- t yt'("an ha ıi oldn~nu ve Mebuslndan Mu tafa 1\emal Paşa ile kucakla .. p Bu emirde de (Garp cephesi lcuman-

Buaun için bitanıR.lc ~. umumiyelle bu gibi yerlerde kul- süreklı alkışlarla karşılannıııtır. maya gittik. • ı mlirt>kkep blı: heyetin ce!)beye gld - opü,tuk. Dıter zatlara da bünnetıe.. danının emri altında Birinci Or4• 
• 11n yabuz semileri h.11!• dlU• lanılmakta ve iyi netice vetmek- Ben, deraka• Anaılolu:,a ~melt rek jZ't!ri çekilme gebepleriııl te kik ı 'mi an:ettim. Gazi Pap bent alnde kumandanlığına tayin olundatn• ,,. 
lberiJcan halııriJelilerin ...::.>;; teciir. ve İstlklil Mücadclcsln:ı i Uıak et- etmesi n icnp eden u.bitlerle n er- f((;rdüğünden &olayı pek mf'mnun ol- cenup ~phesl kaıaanclanlıtı un...._ 
d evletlerin limanlanna _ - IL'I d" 11 11 11 mek için hazıtlandım. Aııadolunun !erle göı-üserek istihsal olunacak fi- d ğuuu ve Fevzi Paıayıı misafir o- nın bu suretle Birinci Ordu kuman-
-- ..... ola ka ~eril- Rooee.elt Ruayanın ~iç olmazsa 11 ısa 1 yuruyug mümessili Cami Beyle 'örüşerek o- kirlerin ve mütaleal-ann Büynk Mil- Lacıığımı, beraberce Erltiıııharblyei danhiına tabvll edlJdlii) blldırili -
...... .......... a. t.!.'i.t:.. t a. Kafkaq. • e Türkistanda İngı1iz nun teırıin ettiii yardımlarla Te o let 'Mecfüine bildirilmesı bu.susun• Urnumiyeye gitml'k!iğinıı söyledi. yordu. E.,Uıuharblyel Umuıllİ)'e 
M.Cıw...e lıı. tÜ~cie"""" ordvaaaaa prdmu ile mukave- Nafi• fevkallde zaman topçu y~zbıışı~ı bulunan Er- karar veHlıUt;ni Ye bu heyetin ~ep- 1-:rtl'Si günü Gazi Pa~. Erkinıhar- Reisinden ıı sttne kadar taarrma 
Zak~ ..... -.l~Bu ~ illet eclebiimesi için ber v u d aya S8JISI Çlklı z11runılu Muhlısın d!lıılctlle Anadolu hede uzun boylu tetldlde< yaptı .. ını biyel Umumi)eye gelerek bir odada gcçettfiınbl 6trftıdlm. Bunun uze-
za1ı.ere&.. ..... -;r-us-. • • 1llll- miracaat edecektir. sahlllerine İ§li)•en bır İtal)an :yolcu öyleıı:. Bu tetkikler esna mda bazı toplaııdık, vaziyet hakkında görit· riM +aldt ırectr-lyerek cephe~e ha-
~atln .... !_litl.s.,....._ IÇm aon Şer kadar 'Yar ki Amerika ,imal Batmakale: General Ali \'llpuruna kıyafet ".e sima tebdil P. zab.tkr n ve hatti Donfün Kolor. t k v izahat aldıktan sonra. ~rek rekeı ettim te Gfirp C,phesl karar-
~)'\ ,... ~ ceaalti Ame- JOlancla lli'U etmecliti yahut pek Fuat Cebesoy 100 sahife, 3 !erek. Konyah bır koyun tikcarı du Kul'landan m rhum Kern:ı t'ttiA d k bizim ııoa vui- phıaa St-niWIUJ'da nullikl olduıa 
·~~ l.t~ wT'- ~ ~ lau yol kesild iii takdirde ıenkli lı.apak, mütenevvi ma- bindim. Nihayet Ktıtaduına Samınln dikkate d ğer bıw 111iitale- esaeeır her iki ta- blı aıwla• ıtilıeren Afyonkarahir.ar 
"*'1nüftir. ~- • ~ ~eltin 80D ...,_}eri A - italeler, havad:aler, resimler alar derme~ran etti1dl'r nl bftdll'dı. ı Adakl yeni vazifeme başladım. 
~W e:f.alii luıu ....__~ ~lifi merikayı Almanya ile barbe şimendifer, yol, su, imar, elek_ Mentleket hasreti Bu mut.alealarda, b"lh a aıa i 
~ ~ • •· lllkl. .-Si 'swldir. trik ve iktısadiyat... iki boeuk sene ltasretmt çektitlm vist, kuvvetl r mabdıl~ o\dug adaa , .. 
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• 

birkaç fasıl başı 
················ 

Asker olmakiçin gönlün
de büyük bir ateş du
y an yavru 

Mektep sıralarında kal
binden memlttket duygu· . 
sile büyük kararlar "e-
ren genç 

• irtica hareketlerini bas
tıran genç •rkdnıharp 
zabiti 

• Cihan harbinde cepheden 
ceplaege koıan fedakar 
asker 

• lstik/61 harbinin lnönü 
zaferi~ rini tarih• 1nal 
eden kumandan 

• Lozonın bügük lcahra

• 
marıı ve 
diplomatı 

tarihin eısiz 

Gümhurigetin k6ruculu
ğunda baş dülg~r Ba~
vekil lnönü 

• Türk Deflletinin ikinci 
Cümhurreisi Başbuğ J •• 
1net lnönü 

uran 'l'ııı~ıye Cumhuıh·et nf, tıın on doıt 

"'""" onunla heıaher lıfare etnııştlr . Jıtnll'l 
lrıonıı ıç~ıı. bu da emııal«i2 lıll 1tıurntaı.ı. 
)ett.ır. 

.. 

29 BirincHeşrin --™-

efi • 
1 arı 

ve m uzaffer hay·atı 
AŞAGIDAKİ SA TIRLARDAt YALNIZ MEMLEKETi İÇİN 
)'AŞAYAN VE YALNIZ MEMLEKETİ İÇİN · ÇALIŞAN 
TARİHİN NADİR YETİŞTİRDiGi TÜRK MİLLETİNİN V Al-IDET 
VE BiRLiK TiMSALi INÖNÜNÜN HAYATINDAN 

BiRKAÇ SAHiFE OKUY·ACAKSINIZ 

Suıiyc hurplc>ı·iniıı eıı kıııılilarındaıı cıa. 
yılnLlleıı ( Şeriıı' nıulıa rcL<'sınılc, kıı !ıra. 

manlıkln tcmayıız rilc>n ::\flralny f ıtınct Bey, 
hnı lıln ,on gilıılı•rıııdr. o müthiş Suı iye he.. 

1.inıl'ti e<:ı• ıısındR ( lcıhum Buyuk At:ımı?., 

Mıı-ıafa Kl•mnl Puşııı 11111 kınnııııda ettlğı 

orduya iltihak erll'rck, perlşnn orıl~ınun 
b;lsbüliln ınahvolnıasırıın ôııünc geçm<'kto 
çok lcıyr>ıetlı frdaknrlıl:lar go5terdi. 

t~mct Bl'yin bu bünık yararlıkları, mO. 
kıtfnH:ız knlnınc! ı Sı rn~ile: 

BİRİNCi (İNÖNÜ) 

V aziyet tehlikeli lıfi. 

Hu bUyiik td.likcnln önüne hangi 
kuvveUe gcçilebll •cct:ni derhal kara•·laştl. 
ran (Büyük Hııli'ıskar), Tiırk inilletlntn 
hns nt ve necntmn taalluk ı!den bl.! vazıfeyi, 
(İsmet Bey) c t..Ndl ett/". 

O vnkte J;nd.ır, bı nb r mahr•;miyet için. 
de (ErkanıhRrbiyel Umumiye \'e!-:.ıletı) ni 
{1) j,'\nrc etmiş ~ı;\n İ"mct ,Bey, bu nıuhl•ll 
vnzıföyi bü~ ilk lılr memnuniyetle kabul 
ednck, ı!crbal ( G ırp Cephesı) nın haşır a 
geçti vt>, ı,;el!k git.ı ı hır metanetle, düşm.&'l 

tuf··~lı·ı ıı ı cfııııurn •ı uift•• kı•ıı. A ıık:ı.r1.l a 

ıoıılaı;·ıın 1 Biıvllk P.f ıllet ~h'<'IM) lltraıı ı. 
d:rn lln .ı•u k·alır.ıunı;nı ı \~· <:at'p ordu , ,. 

lll•ll zıkuıl rel ''" "IJ Pflı J<uıııaııdanıııa {f'• 

ııkl llk rutbl'~ı \~ llclı (31 Aı:uc;ıo~ t!l.!2l 

tSMF.T PAŞANIN SİYASI 
ZAFERLERi 

Tıırl; mıllc>tlııe ~reflı ~·unu ı:oı;l• ren 
liııyıik halaskar, sJya~et nıe~ danında da 
Tıirk millet.ınl tf'nı.ıi: etnıt>k ıçın ( Iı un1') 

kıılıranıarıını •ı'çtı . Hiç ~üµbt•Hı kı, rurlc 
kumaııdaıılıırınııı } : . ıııı harp m~yılaııla .rn. 
ıla dPğıl, siya!',ı•t rlt.all<'rınde ılo nıuzıı l ' r 

(D'-""''~' sal ıfr fi aiıı ıın ı de ) 

(1) () ııırı11te ( ~}rkn ıııhn rbıytıı l ı mıılll6ıa 

'il'), lıır ı• r.kti.let ha.liııde idııre f'diliuordu. 

lamet laöl\ii ı.o...-n a.41.ainde a.,wekileti ....... ettiii - ..... 

liliillliiıiİiiiıllİllilılllİ~\ - -~· -
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11 T ARiHTEN 
BiR 

t'"A.PRAK • l lt ıı 

1 r 
ha c s as eti~-

Cümhurigetin kurulduğu tariht/en itibaren Cümhuriget 
Hükümetinin takip ettiği u:ıağı ıören 11e ~er tiirlü vazi· 
getleri Msap •den hakimane siyasetinin ıeçen bir sene 
içinde dahi her sahad« bügük mıı11af /akıgetler t•min 
ettiği gözle görülmektedir. 

---

1 
28 tc~riııicvvı:l 1923 .•• Günleı·den pa

zar .•. Fırkıı Gruııu toµlanmış, bir 
gün e\·vel istifa eden Başvekil Fethi Beyin 
yerine J.:('ÇL'Cek heyeti ~c·kllcnın Mmlenn1 
tesblt eden ihzari bir llı;tc hıızırlamıyn ui';
raşıyordu. Bu liste t•rtesl gün ::\1eclıse ar. 
zolunııcaktı. (Gazi Paş:ı) o gün Ml'clıstcn 

çıkurken krndisini koridorda bekliyeıı Ke. 

maleddın Sami \'C Halit Paşaları Çnnkıı

yaılnki koşke akşam yemeğine davet et
mişti. fcmekte bu iki paşadan gayri ( 111-
m t P:ışn) Fethl Bey, M!lli • liidafna \'c. 
kili Kiizım Paş.n, Hize mebusu Fuat ve Af. 
yon mebusu Ru;rcn E~ref Bey de bulunu
yoriardı. Konuşma sırasında (Gazi Paşa) 
bil"den: 

- Yaıın 

dedi. 
COmhuriycti iliin edec<'ğız, 

• 

• 

I' stikliıl Harbimtı bize, )'nlnız askeri za. 
fer \"C anayurdu kazandıı makin kal

mamış, Cide ctti~lmız parlnk muvnffakı
yetlcı ın scmcrcle:tını emn!yt't içinde Lopla. 
mııyı istihdnf cdc•ı isabctlı bir harici sıyıı
o:et dahi kazandırmıştır. Bunun için Türk!. 
ye Cümhurlyetinm kurulduğu gunden iti. 
hm :ı takip cdlleıı dış politika, memleketi 
ıuınr etmek, milleti terakki ettırmek ve Yemekte bulunanlnrııı hcpqi bu fikd taq_ 
r<>1' harplerle sarsılmış devleti tar~!n .. t- vlp ettiler. Bu meı;ele üzerinde geç vakte . 
mek gıbi büyük «:.mell<:rin tahakkukuna im. knıl:ır .l!'öıfaüldii. ~ihnyct misııfider Kit- Birınci Cümhurreisimiz Ebedi Şef Atatürk refakatinde ismet İnönü v e Marcp.I 
kiln vermiştir. tiler. Y:ılnız isme~ Paı:a knlmıştı. Beı·n-Çakmak olduğu halde Devlet Reiıliğiııe .eçildiktçn sonra bir memle"et gezisinde 

Turkiye Cilınhurlyeti harlct siyıısetinln bercc ot urup hır kıınun .. Jaylhaın müs~·~d. 'uı>ul, hazan birçok teşevvüşlere bndi olu. Efendiler, F1l'ka içtimnına nlhnyet v '· 
muvaffakiyetinde haeında bulunan Şef ve desi. hazıı-ladilnr. Bu musvedde ·Yşkılntl yor. Heyeti cc.Jilı!nlz bu mu~külün halline rfldi ve dernkap Meclis içtimaı küşat edıldı 
Vckıllerin kudret ve basiretler! kadar dip. esasıye ~anunu}ıuıı,. (l ), (S). ve ~.I) uncu h<'ni ml.'mıır kıldınız. Ben de, bu arıl'tılğım Snat öğleden sonra altı idi. T{)k)lf knnunıı, 
loııınsinıiziıı çok sağlam olan esaslan da mnddelıırın.~ deglştlrı~·~~· ve dı~er ıki mad. lmnaatten mulhcm olanık, dü,ilndüğilm Kanunu Eaasi Encumenı tarafından usu1m 
amil olmuştur. Bu prensiplerden biri, eııhsi d t·dc ıle Cu~ıhurr_eıelıgıne taalh·k eden kı- Şlkli te,.lılt ettim; onu teklif cdo!Ceğl')t. tetkik eılilerf'k mazbatası bazırlıtnırk'"'l 
his ve temayüllerin bir tarafa bırakılarnk • ~ımları tavzıh edıyordu. TckUfım mazharı kabul ohırsa ku,·vetli ve Meclis, sair bazı mesall ile işti •al etti. 
lllünbnsırıın de,·let ve milletin ı;elimeti go. "" :/- :t- müte~anit bir hökıimct teşkili kabı! ola- Nihayet, makamı J!yasette bulun:ııı R I"' 

zctılm~idır. 29 te~rinit'vvcl pazarte i günü l\Iec.11s, cnktrr. Devlet1nnLin şekil ve mııhıyeUni Vl'kili İsmet B"Y Meclıse şu malumatı 
Bunun miııa-ı, sbval ve şeraite uyarak }'t'rı i hl'yeti ~klhı listeııiııi ımlııakaşa edi- tcftbl.t eden ve hq>ımlz için gaye olıııı tcş. veıdi: .,JCanunu eıtU:ıi t'ncumen!, ~kllu•ı 

luıkıki ve reel ı,Rşmıız bir yol akip edtl- yordu. l\lJJhtelif nznlnr bu husustaki fıkır. kiliıtı esasiye kanunumuzun bazı noktala. esasiye encfüneni, teşkıliıtı t:"'nı:ıye kaııu-
muıı demektir. • )erini söylediler ve anlaeılclı ki bıı·. iüliıf rını tnvzıh lilZlmdır. Teklif ııJdur: nunun tadilatma c!nir lılyıhanın müsta • 

·ı ırkıyc Cfımhurıycti dlplomnslsinin he. hii ıl etmenin inıkônı yoktur. Bu vazıyet (Gazi l':ışa) sö.ı:ıin burasında, e,·v"Jce len "e derhııl ınuznlercs:lni t<>klif ~diyor.~ 
dt'fı, mmelekelt• u•,·cih ooilnıcs,ı muhtemel kıı ı şısınıla reis müzakereyi kafi görerek hazırlanmış olan milsvcddc~·i, okuması ıı;1n (l\abul) sc•lrrı lızcriııe ıntızbata okuıırl 
hıırpl~ct ve tanrruz.J:ırı vakıt ve zamanile di/;'er takrh-lerin okunmasına g('(lldi. Du bır katibe uuıtarak kendisi kürsüden ıt»1 • Teklif veçhılı• müzakere edıldı. Nıhnyet k -
onl<ıııll"k için biı- tnraftan k<'rıdi mUdafaa nıe~·aııda Kemaleddin Sami Paşanın dn bir Bundan sonrasıııı Ebedi Şefin ıığzmdan nun bh-çok hntlp1Pı1n cYa:;msııı C Umhı.ııı-
kuH ..ıtinı at"ttırnı::ıkla berabı-ı· böyle bir ih- tnkrh; ~ardı. Kabul edilen bu takrirle, dinlıyeltm: yet> sadnlarllc alkışlnn n hıtabdcrile knlıul 
\İınııl knrşısında nıütearnzı mahvl"decelc meselenin halline, umumi reis sıfat ile ( Ga. ~tıldl Tckllfımlll mahlycti anlaı,.lıl.ıktan l!onra ... 
lıu un h•dbirlcri nlmııktır. z1 Pnca) memur ve tevkil ednı.vQrdu. Bu .. , d R •'·ı· •fı1111hur ntlhnbı ır n "' nııııınkn"n 1;.n~lndı. l'ılün:ıka~ıılnrdao .. onra 0 un an ı-of'ı·a .u .. c ' 

R ın luıı b:ışk 1 Turk"~e 0tiruhuıi.~·eli d!o_ takrir iizerine (Gazi Paşa) i~tımaa ılı:ıvet ''oldn b<'•·n. Mrdıstn re\'ine ınu•ııcaat olundu. Toplan1n in lsıııel Pa~:ı söz alarak eu J J 

loı ıu lıo• ~u V<'f.ı t.u bliyiik de' Jetten ziyn- edildi. Solona girer girmez clııı:ru kıhııu. liranın nctıC'csınl ın.,kaını rı) asette buhıwın 
n t•j bulundu: 

ılt' 11 cnf.ıııtlt>ri p1fı;tt>rek olan kuçük kom. ye çıknrıık ~u kklifi dermeyan etti: t met Bey, hc~·Hı uıııumı~ ye t'U sur • " 
c Fı ·ka Re!~ınln tl'ldifınl kabule Pıtı. 

fuhrıle ~ nklnsma. siynsetlnı daha lıakiı.;i - Efrndilcr, lll'ylti Vekile intihabında trlılif; eyledı: 
1 

...... , lk v r • .ıt ılır. Cihım, btzım btr şcklı htihl 
v~ il" vu nıu,tıır Ra ·1111 itilııfı ve 8iıclu- tcşı•ttütfı cfkiiı· hasıl olduğu anlaşılmıqtıı. ' • . bili B k <Tıııki\I' <'umhu•i)•eti Rl\a l't l\ n ., 
ı ı k b bi h ı 1 B b" t k 1 .ı b nı"L ıroı •ı-:tugumuzıl yılf. u ınuzıı erıı. ııu nı •ıı ·ı u ıyac;etın rer m:ı su li o - ann ıı :;an u< :ır nm:ınaue uyuı un 1• pılnn ıl't.ıhnı> :ıra,.ına 1fi8 znt İ';'tırnk <' • 

ı 1 11
, d • 1 il, %1 1 ır nctıCl')e rnntedlp ıfadC' etnıenıtt> 

ıııu~tur. Ilulacııgıın surı..t ıa ı arze ı>rım. 1 
0 

_ id d b k '!> 1 l"I ş \e ruıııhuı I~ et Rı~ a"' ÜI'<' 15 :ıu 
lıa nın ı, •ı..1 chiı"n':ı ıncvrl:ın oku,•n. • f \C tr~ett tu nme en ,ş .ı ır ~ey i -~k Ak l (' 1',lu"l"' 

• ' ,.. (Gıızi Pıışa) bu bır ant zarfında muh- , ı'.I r. Bır t.c.crilb•dcn b:ıh ede! •n. A'-·· m ıtt~ı 1111 r a~a o c ıusu •il ı " 
rnk H·ıhı~ ı;t, rı l'lıı ıırn•orlııı:ıınu zapt ve tcllf ıncbııslnrı mesni oda•ına da\•et ederek , :1 ı. ti h t b 

1 
lk et K{nıal l'aşa Hazretler nı ıı tılı ıp eylc.nu 

.ı ık ql Pi' • H»n.a ı 1111 .ıt .ıtorhı~unun · ı U(>. tıp,oma arı, tıu ll"U~ n l'TI az ı 
1 bir geec evHl ha1.ırladıkları kamın mu.ı. , ,. IJr,·letın r{'·~ı yoktur, ılrdı', r ş"kll lerdıı .. 

..ı ı .ı~a l'lın yı-nl bfr ao m olmuştu:. ı vecide ıni ı;:-.ı«tenıek nutlnvelel rfkard 1 k . '1 1 R 1 •11 lJ ,,. Efcnd !er, bunu ıı ı.tcııkııı .lc>d 
r ı ıın fı ı;•ıı i ı•• ı 1, Jılik hu it 11 Tın kH c ırıııızı a ·ı reı,.,, ., ec ıs ıc ı tın .... 

1 · bulundu. k <iz ba!!ka reJ bcklw~r5unuı. A nupn rıızaLi.• lı\ lunı\um 

şu m • 

•1 rııH1l•ı· ' 1 ).ıl..l:ı,tırnııştır 1 Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu Mılii Ş~f lnönü ile berab e r Ö(:'leden t I" ,0 1 1 
k 

1 
· ~ b c l\!Jblt.rl'm ıırkadıı !ar, nıııhnı '" 

1 ı;ı ıla l\lııtıh• ux mu he.ı iP Ro!!aılnr ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ., • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • .onrr q:ııı •" < a ·ır n o. dJ:uıırcsi işte budur. HalLukı 1 ız o11ıe han, umul lıiııll~atı fc\knıade kar~ "ıı tı 
1 ,, dııdcı..ı 'I " ~. IJ::ıri lı.ıkıınhrtltı1ızlıı Yazan : Muharrem F . T nt.ı umumiyesi tek\'aı· toplandı. (liazı Pa. d ışıinmuyorur.. Millet, hnklnı•\t>tll c. mu. • eyzı ogay nıuhterC'm Jnllll'tlll\lf.ın ll'\akktıL V(' lOtl\ı 1 ı 
lanınrrlnı ııış, n :-ı ı fı •en< ı <k H ,_ şa 1 küı O\e çıkanık ıoiizt> ba~ladı: k. ddcrntHın bılfıil ,azııilyeddlı· O lıulı'k 

• h.ık kıs ne bıı 'r•.:ııkı k yml'lt; r o 11rı 1 
• 

tay n aıı!I t n ı 1 ı'r rıı I, Ttıı kiV< ile f uhh rem. aı·kadn,Iar, hnlllncıc mıış. bunun ı!adei hukuk 'ı ını SM lem kt ,., re> ..ı ki' tı <'"n~h e k ıı num.ı 1111 lı ıv ıa "' "-
Jı ·~lltNl' \l' Fr ıı ı .ırn ınıl:ı ~~ııı lııı ~.ık. İiç tnıa..nı bir tı•·~ k inızıılııınıştır. On iP' "ı!lturekt> akılın. lllt'cbuı· kalması üzerine 1 kOlfıt.ı ıluçıır oldui:"unuz 'ntt'"d<nıı '"'bqı '"l' d n çekltıl\'Orut? Hel•kumhur dııınd:ın, ı·lnı ta~zıh ıdn en<"tıın<>nı m h us t..lrııf ı 
1., ıaıı ıı nnııll olnıı tuı·. ır;t•nc mllddHlc M;Jıluıı:ın bu ahdi \I' ıı:anın uç tnıaflı mı ak 1iiıklye ill• lndltcrı•\•' illt•ti, hütfüı ıiifck•ca tmı~~im etııılş oldııı;ı lla,,·ekil ıntılı:ıbı l~klıfı kıınun<.uz olur. ılnn ht\"etı C'l'lılenızc teklıf ıılun.n kıır ııı 

l!l' 9 ııeı;i 12 r., •) ıı; ıııl:ı A kdı nizııı c ııı. ı: u::ıyıın ııı al ey hır•,. r l"ııd !Ki Lır protokol ile munhıı~ı r kal ınıştır. . knnaııtindey!ııı. ?\ oks:ın, ku~uı, tııkip l'tnwk. Bunda şii:ıh }'e m:ı hal yoktur !~aş~b.<'llk\lı~ lfı~ıha~·nın .kıı bulu n.ünac:eb<'ll • Tıı .• 

ı •ti" ~'.ılilko '' ıçiıı lıı,.:•ılerc Uc kaı·- te hıt e•lılmıHfr. M ı;:ıkııı \'l'\lıe-1 busbı\tuıı ltnlynııın \'uıı:ıııı~tana hucum ctıııe!'I! u. te o'duğumuz !;c•k•id<'ılıı. Fılhn"-<ırn nıe,cut in lıabıııı, kanı..nl ''t nı!lmkun .. ıt'I ın~: d;,letınııı. znt<'n cltumca tıı:ıhnı ol n. m. 
~ılıklı \; ı• !ı il ıııı ı:;kı ııkılol l'llllll'>'tuı Mcz. lın kaclır. (;u•ıkıı •ı.k:ırııln .... ~ ıl'ıliı..'iınız \'t<\. z ·ııııe. 1'11rki~<'. Jl:dkırnlnn!.ııı ı;:'Plebilecf"k te kıllıtı esa~i~·e k:.ıııuııuıııuza te,·fikıın, bir kil, _Gazi Paşa Hazrl'tlE>r ııın ~l'klıfıı•ın 1 hım olması liızır.ı den ınDhı~ru, be\I 

, ı.. ır ı ııln 2:ı lııılıı:ııııı ıhı •la ı~rıın"a l'•' lııle çok hukıkı '" rce olıın Turkı~l' tllpto. l<>hlıke'eıı ıııılrnı •k ıızı•n· hıızırlunınış, fa. lll'\etı \'ekllc lc~l.lllne tl'şrbbilo; ('ltlğ,ın•z kaıı~ını~•·t k<' bctme"i lıizımdır Zııfı ur.ıu. ı mı•eı maruf iııı,anıle yaoedıldı r.unun ' -
ıı \ •t• hır ııı. ık ıııııa1anıııı~ııı· nıasisı yalnız ıııuntenıcl ttluıı tı•hlıkı•I• ı1 yıı. kat ıkı hudı~c. rıı, k ~t·nlıı r.rııJı,ı· .. !ııı brr. ınııınn, hıHiln ı m"d .ıııııı hc>r bırı "ck•ı't r n~inın \dnnıesinde mi na yoktur. l·'ırknmn l bı tabıi 1 olnınk fızcı e, btlb"Uııc kadıır d il.· 

Aktl~ıııı ı·ıııı ~ı•ı ~·ilıı Kıın11feııız ı•nıııı. IC'ıtırk ıçııı hıızır h tlıııınııık ı.:·ıı ııı.ı ı.l:ıyan- tnınf ctııı!ı;tir: Hı..Pl.11·ıl11n b rı, lıal\.ı, Yu .. \"(• Heyeti \'<'kılı· ıııhhabı mrcbuıı)etiıııl•• bııtfın mılletc kar~ı ~eıuhd" l'ttığı meımll. rııdan do!!l"fl\'a l\lcelısin rılnFı tmde buhıı 
)•lı ı..-ııı ıfo ı:u vı ill' hır ıııi~.1k ııkılı l\İll ımıkta o1ılugııııdaıı rn:w scrıı> ı ııi .. aııınıla ıınıııstanı wıHı'lml'k şö~·lı• Jıırı.uıı, hnrı> ta. bulunu)or. lleyctı umunıirt•ııizin hıııkn yc>tın 1cabatına. tc,•fıkl hareket zanırldır.> durdu unuz aıknılaşınıza tevcih e-diyor• u

ım.ı..ık<'rCıl'J bıı.-lanıı 11 t•',,l;aı hıı nıııı:ıı.. •• Aına,utlu~uıı ~ın'lle tı .. ıl~aı.ııı H.dk.rn 

1 

llhı kcııdı,ıııc vıı,·ı·r olnıama~ rıJaıı )'llfl Hl'yetı \ 'elolc lııtihııbına ıııeclıuı olmanız. l\luzakerenın kiiıı~etı kabul ohıııdu. On. rıuz. Bu mtınasebctlc, oımdıy<' k:ıdat 1;,ıı..
ı I• r nıı:ı -oıc•.-ı 1 r,111111 \\rlıııılı "' ,. 1.Jı. rıırırııaılasına ~yak atmış olmaı;ile tııgıltc. _.\ rııa \'Utluğu Yuııı.n l•galııw l~:r.ıknıışlır. da giiı ull'n muşkulatın ballı zamanı gel. dan sonra teklıflmın heyeti umumıycsi ve kınıd:ı izhar buyur dıığuııuz muh.ı.bbet ~ e 
•11 le aı..ı k.ılm:':tır Bunııı 111,, ııc> ı ıır- re•'" Fıan~a ıle l,ıırı,;ılıldı yarılım miı!a.;:ı l lıgeı haılıse dahi ita!~nııın Bıılkaıılanlakı m:~ıir. Gcçrn dl•vrrıfo a)ni euretle nıı.ışkil. ınutcnkıbcn m.ırldel<>ıı birer biter okunarak samim1Vf!t \e itlnıı 11 hır clı·fn t1ııl .. ı •ı 
lıl)e ( lııııhuıı\rli l!ı1!l !l<'llf.'"I "O tc·~"lrııe\'. ı1ktll'ıl•lnılştir . iı:ırek:ilıııın lıı•r lı:ır;;i suretl" T•ırkı\·c lçm latıı tesaılııf edıli)oıdu. Gorulüyor ki b:ı müzakere ve abul ecfıldi. termekİe yu\:seJ. L:noırtıinaı;lıgınızı ı bat Pt. 
vclınJt Atıkaıdıla lııgUteıP , ,. Fı~ll~d ılel 1D40 ~erır~nıle Yrun~aııın nıa~lup <datsK ~r tı>hlıke teşkil ~ıcnıiyl'c~iı•I' rl~ır Al- ~~~~~~--~~~~~~~~~-~~~~~~---~-~~~~~--~ m~ ~uıorsunuL llunrlnn d~uJı h~~etı rr. 

mııııy.111111 YllJlll!!:I hır tııı·aflı n·sıni t:w1tı. 

clhalı kadar ıck:i, ılir:l\'l'I vı· irfııııa mall'c daima halkı rt'f.•lı "e snadl'lırıe .. ~"1.ırdun, lmt olmuştur. İta1van tcblke~i lıilkun·e e. 
ı,JıJııklarırıı cihıı•ın ~ıı"h'ı uwl; ı•t,.•lı . tını nııı "" kı·akkbııı... Tıirk pınıı.•ıııırı, beınıııı~r.tini ı.:a:;bf'yleınesi iııerine hakiki 

Dunku ıiuşrn ı •ı.ır, kııı-~ıi111"ı ıl:ır T ii • k uğlaııı H.aslar iizı·ı·ııırle 111tı:.ı arına .. ıına ''l' rerJ olan Tüı·i:"yl' <'ünıhudyetı lıaıı«i 
ııılllçtı ıııur.ılıha~ınnı ihıaı f'1tıcı tıırn ı ~·ıırdun, ~·l!lil• :ı~lıııl ı "·o·ılnı:ıqın;ı 11.lstı•tti 'ıııılııl\. 1 111 da hııııa r;are iııtıkıımeL almıştır. 
lııı •ı lrıhd.e taKrııı•n, Tuıkiin 7.af('ı ha\.; ıu Hanf"İ sı ·ııs .. ltı rlı.- Uıkı11 lli.ıı::ı ıılhpn Alııııınya ile hi~blr zııınnıı lıal'p ve ılıtıl:Hıı 
lıt •ilk ı•tılıt'kll• ıı:ı?!ıunnıy;ı h:ışlaılılıır. •rrlık !iP ~ akın konışu).ı ıı11111.tl:ııı, <'Ti mak du~ııııı~ dı•ğilız . Sırf ltnl~a111n zıı.lıin vtl 

Mı·•u ık ~ .. fıo.ıl,.tııı lıms.ılı .11'iı11 (İ ı.ı. lıu\.;ıım<'l~ .. re kadı!'", hııtım ('.}hnn dt•\'lı>tleı ı ıııüttt' l lkı olnıa~ı lıibaı·i!,. kt·ııtl1siıı~ \.. r. rşı 
nuı ııı'in. l-i:ıkuıy~ıııı!ı• Bu\ tık Taııı ru~ •ıı ııin ,.jyı.,ı•tleriııı, Turk ıııılletıııırı lı-hır;{'< Turk ı)fl, sıyıı i l·lhı•tten ıhtıyııtkar Öa\l'.ıı rı. 

ı:allp H k;.ıe ıı kunıaııJnnı \ın ınııotık·ı·ııte•lrıll. ıııı~ıı ı . 
ıılHiııılı 'l'ıırk ınilloiııııl, lıı~ l <ıı kıı ~t ,~ C:ıtılı::ı hrr ıl(\lı•tın t .. prı.~ıııta, ıçınl" J<'ıılcııt •ıı.zıyt?tin rieğl~m ı-•i iizPrlrı e .A, I. 
taıtA Y.ll<"nıı~ .. ,·ı:k dt•r<'~"•lı lırı ı~· ı e> .. ııtıiıı k:ııı~ıı.:ı hı>r mılı ... ıtı · arıı,.ıııda, ıı;ll-11 R'.f'lcıı nıııııyıı ili' zaleıı hıı;lılr ~aıııaıı ııornıal vaıl. 
ıılıtıır.• ı ntı. lıuraıla i•b:ıl t-ıtı llııtt a lııı 111 lıır ~rınıı:ııi Jııı:ıtıı. :;$ah~tnın lt•ıııız. ve f;ı . ~<"tını kıtybetıııeınııı ı •lan nııinaııı-batıınız t a . 
fılı ıı ı.:ıı~tı•ı ıtıf'k tı:lıı, tııfrklt·rınııı ucunı'" 1 ııll'lk:ır \a•ıfhırılı. Tuık ııı:ll ı tinin"~ Tur. lıtıııilf' ıııhll;lııf <"tı•ı•~ıır. (l ıi!'f'ı t:anıftıırı hı 
lı .. ııı.lz tlıuııarıl111 :ı.ı .. ıı Tiiık ııı ı lıısıııııı \'.'- kı)e C'ılııı lıuılvHint•ı yu~ıiıııı af;ıtrttı. ı?lltl"re \f' r:uofy:ı. ıle tir pıuııaııı"hııtınııı. <le 
lıi ılrıı (~ılnlı lı.ı~ıuı 1 •• ) <'nırl ~•rlılı. l hı İSMET dNÖNÜ) lğışnıeıııı~u ı . C"tf'lı C\ıııılııırh"t H;ıv ı aıııı 
im trı·t \le şl'fıa ut l;ııı'ı;ı sııula va 7•1, •• rı • .• •. l ıı .. iollltolı Jdrik e;;-ıl',lıı;ınıız lııı\ ıaııı ıırıı·ııı. 

O' IJ lııı rıı lı , l ı ı u:ıt ı ·\ talıırl; 1 Vl'ltll. Rıı ı i• 'I'u--'·ı••n d "ı 1 · 1 ı ıtlı! vı lı 1 ıııılıv rı tllı ın:ııı':ıı, ıırlık ı-,.ıı:ı ı a ıo. J'. I' urıı::ıoı,;ıııııı nıııınl'\"\' r. \il 
• 1,.1111, '1111111. '<l•\'fııl ı ınkılıılıwııı hır 1ca- ıfl:ı 1 Jn.,.·ııt<'r J> 1 ' · · l.ht k .. hu ,. l\ıl'cb ıı· kıılıiılıır; 1'tiı k ınıll •. -1 r , , • ,.c •ll~\'a ı c e~"ı nıunıı~t-

1" ılt>ı.:ıl: t Azız. ::; .. r t 111111 ıııın li. nı.. J!ımfu~ıı J 1 lın ılMvnıııı ,.P •ı · ·ı • ·· h ı tııılrı t.ı'"ıcflı ıııtınıPvsilııw, ıfo•tı;a t•llcr 111 k . ıa ~ • ,, ın11ııyl'I ı ,. ıııııııac:c'fıı ı-
1) nırLlı bıı tııkılıı ımıkıtfııtı ıılı. 1 lııııııııl lı .( ı. · _, b" 

1 
ı. 

1 uıııltılaı, . nıızın nonna ıı l'\"ııııu• ıı· ıJo~l ıı.; ı;ı"ll · 
111111 şı•r .. ıı J,:ıhııımı111111.ı, zıı!t ı lı:ı•ka ıw 1 . · 

(:\hıd<ın\.ı Mulıııck< 1 ) 11111 hu •ııııı•tl ı• 1 1 ' sına gırnıış o nrn ıı ! ı. Bıııııırı haı- ı .. 1nıle mu. 
lı< ın vı•r c•hılı r ı tı ·. 

:ıı.. h. 1ı.; ~ıııılwsıı. ki, lııi\iık hh· zııf,. ı.ı · 1 ıııı .ıı haska lııı· tezııhuı· •lalıı konıcu. 
l~u ıı<tnı hnlh.ı dal ıı tıııınlı<, ılıılııı lıu~. 1 , , .' ' . ' 

I• '- ıl lıu zaft.ı· n J.:ıılıı ıı ıaııı, bu ıı:ıı l ıl< 1 1 ' •ıııı;r. 1°11 ~arı~tan llı kııışılıklı enınıyl't \'e 
1 < H ı:ı c-azlp ı..'1'lı1ı B llı:ı>1~a o hıı i 1111 altlı · 

"'n·ıı 1 on ııııJ.., 1' ·nıılıgı l•Ur şıın vr er 
1 1 

· · ıııınnılııı sıtınış l'lllHı"ıdır. ~fiir)ıİ\"C Cillll· 
f l 1 .n-;oııııı ıı,ııuılıı.rıııı~ıı.ınkı\llıhıki.i. . • 

1 ı•Jıı,.ı ıı·ıı<e lııl" hırm-ı"arr,ı. ,11 ş ~ı k 
1 

lııtıı\t-llıılrı ılk .ıJ..,•ıtlı{~ı ılıc•lı d(lstluk mu. 
· 1 ı• "'' " şnıış '' 111 ( n ıııuı de rıh:ın~ıı ı · 

lr t• 1\1\ t•ıt IHlll 11 1 
. k 

1 
,, •

1
. k ' • ıılıeılt•,1 Bull!ı ı ıstan il~dır. Bunun ıçlıı he!" 

O 
'ı '" ııc·ı ,,. ı lu •• ıp 1 unun hu\uı· ı . • . 

l!)Ml:. T PAŞA. (B YÜK Y APIC I) NlN ,,:ıft•rı !!'hı .. 

1 
lıııı ı ı lı ı· ılıtı!.ıı ~ •ııPhl voktur. 

BAŞ YARDl:\ICISI I \l.ı h:ıu, A'nı ıma, Ro-~yl't nu ... >nn•n ~ı. 
lSMET INÖNO COMt-t UR RElSt \11 l't rıdcn clı·rln , .ıplıdl'le ıJuşnwsı dÖln\'1-

1; \ı.ııdı. 1 ıı ic>tııı '"~ 1 . 1 1 Ik ıh Jtı ı iıı rn~" ı::ıırm. 1'ıırk 1111 hı ılc• llnlk.ınlnıclıı 11 ka .. ınclaıı cm n olnınk 
~·ııı B.ı\ 11(.; l\11 ı~ııt ı 

'
. lı 1 dt•\lrıfı• ), ulgl!I' bir dl'Vfe g""lf. 1('111 f:,ık,ır!c;tan Hl'llZİ~llldC k\l\'\'l't lıu'UO· 

n 
7 '11'1 

it ıl' ''lıl ı•t \J~d 1 ı lll ı.;f ıııl il (11.ı 1 1 • • "" ' • r ı:ıııı ı•v, .. ı, lıu ·ııı. \'ıtı ı: T k 11 1 k ı · 1 ı "tt1~i 1. aıı lıuııun ı ı ı • \' .. ılı tı l 1111' Ki •1 lı ııs ı ',ııı 1 .-ıııc t ~ 1 ' .ır rııı L'- < uırıı:ı ıızuıııun ı ı l'!ll' g .• ıın 
nııı •11 blnı 1rıtıl .. ıl l'dc>ıı IAlfıtuıkı ~·t>rırf.\ Tıırk"' ruııılııırl\ı•t· tnı.ıfıııdıııı \nıılı~ arı. 

I' a (' ilaıın.ıı t ı ll' i ~u· ı t I ı ı · ' 11 •ııır 111 ' ımhıı ı re ı-lı •ııı , çılılı lıı;tılııı.ııııa,.ııı:ı c·.H ı ınıl\ el 'eı ıııiştır. Hııl-
\ 1 :'lll'U uhıh ı k.ıhı .ıl. =\I il t :\1 1 k 1 

I' ' 'l' !\ ~ı·u rl.ırı.:- ı ı::ıııııfonlıorl gıırlstan ıi.ıhl Tıirlcl)c ılo dostluk ve karşı. 
~ harılılı 1111 lc>tlıı r·<1IPr•nc h h.ıkkln trreun an .ı ,.~ lıku ltnı, lııı lıu , 11Ztfrn mtitce"~ır cılma-

1) lın;vlt c bu d l't' cdr :nı~ k hlı- k:ı . 1 • 
• 1 ıı ~crmenıı~tı. 1 rnrı><ınoı hıı>ı k hıı kı)tn<'t 1il'rm·ştr. 

ı. 

il l' 

1 1 k 

c>n lıa.; ııa Hıı 1 be. lı karnııll (1 ın t hıoııJ) y.•l 

1 
Nı•tlıcdl'> 1'ıirk\·ı ıle J:ul nıı,.,ıaıı araqın. 

ııız Cumlıuucı 1 ı..1111. klıı knlmııdı Bızı ıııc. d.1 Lır .ınl, ~na h s,I olmuştur GP('l!n ,u. 
ı 11 l Pa • ı,;ııl ~tı. · f'n•ııı.rn Vf.' ytirkc. dı>rıivtt ıhıııvnsın ı rıı "ıııı mcı-hnl · iııe u . batın ıın yed.,ıinJ, \ı kııra \tı Sı f).(ıda nt>ş. 

ııu Mılıgı, kı lı '111 c.r dcıır lwmuen iıııııı lt;;tııatnk oı:ın Y't çw. h.ç sanılma;: bir rlı> ı redilen be\nıınnnwl<.'rlt' aradaki do tluk ve 
cıt • 1 ( \ıiı Ş 1) lııın yıınılıa.ıı.uu, r n dl ı ı ı Mıır~iıD vıızıCt ırı uzı ı ille atıl. • adeını tccavu:ı. "'\'ıt eclilmi~t;r, 
s ı clnııı adan, dıı ıeıımeden. tıd-: tok ı.:-uı.. 17 ıııılvcın Tııı!< bnırıın lıttun ııııaıı \l' Alnı ınya lıır dı>•thık ızi olarak Meriç J!<> 
1 ı H rr·t lc,,ı:, r.a. •! rCl' bıı d.ıkıka btıra. vkclaıılat 111, lııı )'al ıııı.ız nıuıstdı• brıgl<tıl• . ı lledcaR'. ç :ıı ııınıla lakr,lıen uç bin kilo. 

h ıı Hk .. na ~f'tiı rıcd<'n, beşl ıi kıııiretın C''l Tıık:sıııı ıııQ.ılnrıın l.ı and ıçt:n Tuı k ı?enç •'· , rı l'tre aı-ııııyı l.ş .J rtnH•vıp bıtnrnf hır 
on l•adcllm:• l,;ıtlıı•· \'UI ştı. \"t• 15 enclik 111 dın. \ıın<folur ı'l rn ııcr ko c-ıııcld i nuntnkn olnrnk 1ı ınkımştır. 

inkıliihıımzın ol~ulırıiyı •k kıtııııı ~uJ. c>k Tuık k ,,ıu ıtı kııdııı, ),(' kC' onun ızınıl"' .. Bun<lan scıı ro şıukt:ı lıarb n ıklncl sııC
olan şcrefıııdc-n buyuk bır lıl!!se kıız:mdı. Bıır! 11 lı r 'f ı.k. kııllıınııı lıuıuıı iın.lrı ha~ı b.ı.,lar . A •ııı 1 ya Snvvctlc>ı·ın ırııse-

ldauı hayatınd;ı da, 'urdun hcı ko~('!l 0 
- 'ı ( :\il 1 ı il «unu il \ ıız. e<llyot · tinde il ve b::ılııı s.ı !llnlot.ol un ncrlıııı ı.ı•, .. \_ 

t <' ko~arı ve yc>tşıeı hmct l'nşn, hutiın lııı Başııııtıa gl'çerı ve ıııı•rinılz" l"ınnt r<'llPclı~ Bogıızlar hakl,ıncla ızlı.ıı· dtİ~I dC.. 
bitme tukerınwz ydlnra ııeclp ıılrının ter- J;Nf'n J<1ınrt ı. on'i ı.ı tnııı bir "lhhal vt- .~rr .şıon 'l l'ld"n 
lı>tinı ak ttı .• d:.ınlıı ılanıla, hayatıııııı var-, iştmle ıııııvııff.\.kı"yet.. •mıın ııırıol viı riılC'- K•fı ııfüıı•uu 
h ,l!'Ull Nlçil. j cel, tılan :r~ı rk R•illet:in" d hıı\n ,ıı11ı tı•J:rn 

M Julwır.t 

nınyı tnsminı elnıl~tir. bulunmaktadı r • Dunun yeni bır delilt 9 lılcnıze butun samlnı•yed ruhiycı:ııe an: 
Hu hll • e l.:. ctııı ı.ı tfe«indf' l~ bazlrtır.d.ı. teşı·lnfe\Tc)dc Tiiı·kl:.·c ıı,. A hııanyıı ara ın. şekkürat edeı.m. 

Ttlrkıye Cüınh\ırtyetile Almanva aı:ısmda d:ı nnzalnııan Uea•et ve l:lı,.ıııg nıunhcıle. Efendiler, a ıılaraıınbeıi şarkta rnai!'rlı.ır 
muş\erek hir heyırnııame ile lı: arşılıklı dost. icllr. Jkl taraftan herb;r nin Jiğcrıne bh ve mazliım olan nııJlethnız. Tuı'k mtll •ı, 
hık vr itıinat tl'rit t'ı!ılnııftir. buçuk ııcııe z:ırf:nrld takrıbrıı yu:r m hem nakikatte mefttAr olduğu hauılden nıuur• 

l>iteı· ı a raftan 1 ıı~ilttıl"l' il" Ru~rıı mu~- .ıır11lık nıııl 't'rll'.f''llnı• aıt olan bu anlaşma tclukki edlhyıırdu. 
tc>rrk l11r ııotr\ ıle Tuı·kıv-~ hükumt'llne şimılhı> kaı•ıır 1.'nı«~h r!orülıtıem' dere cd.. Son Pnelcıdc n'illetinuzin filen J';(I ttr~ 
)!111 ıtı·c-u:ı; muıılıl'd••.:ıııı' :<llılık ()ltluklar•nı •·e ~·rıı•~ ıhil.,·aııta lıul,.rııııakla lıHalıer otedı-11. dıgl kabıliyct, ı~ttıiat, ıdnık, 'kendi lmkk•ıı. 
imnu honcak lıerhaugı bır barek<'tlf' lıu hP.ı i ıhı 11,emleket ıtra4ındal:ı lktıq:ıJı mu da tıuizıınd:ı bulunanlaıın ne L:aclar J?llfıl 
hının:ıyı •lıi<11111ıııı>Jıldcrıııı ıe~ ıt 1•tınışl ,·r- lı.;,ılelelerdcn lı:ı.$kıı hır Ş<y drgl .ı t. Tuı·- ve ne kadaı tet.kıklen uuk ?.l'\"t1lı\rpct 'it 

dır A~·ııı zaoınııJ.ı Tfıı kı' c>nın mullıi lanı.\ . kh € dahı:ı Almanya} a gorıdC'rrıu~ olılu*ı:ı ın anbı· olduguııu pt'k g111el '"hııt eU1. 
ıııhı•t.'ıı "" i•tıl.. 1alıııı tr.nııııt ''e herhanııj .. yııJ mıılları \Crc>cc:k ve Ahnan~ıı dahı hal"(ı Mılletımız lıı!z Gkl.ığu n•ııf ''C 1 vııkııı tıı 
te,•ııqız'° kınşı \•,ır,tıın \'e m4dafanrl\ hazır nııılz,.ınesı dahil oldııji;u h:ılde eskıdrıılıl"rı hukün1eunlıı \"l'ni ıf'ınll<', C ıhan rıı<>dt•nhı>

h11lı111ılul,lı:ır1111 tıır t .• nflı olııra!. l~yaıı "t- 'ermekle oı.iuğn nınkınP \"C <"m!'alı nıaıfı-nl tll'ı' dııha çok ıı.ulnılı;tl~ ızlıara lllıJV1ttr ı\.: 
ıııişlt>rıllr • tımdıitı '\"f'fllll\<' devı;m .. drcl'ktır. ıJlacaktıı·. Tiııkl)"ll COmhurıyetı, C'ılıtııı 111 

H11>1yaıl11lu lı a rrl..at, Ç:ırlı~ıo pnltaht.ı Bıı ıııuahedPt,!n 11 ,;ıl chemıniy,.ıı 1'ur'l..1 i~l'al ett.J\;l nıf'vkır lf;)ık oldııi!ııtı•ı llı;aı ıle 

ı. .. nıııgrııdm n111hıı..arı1'<1 'C ,.ıı C!!lkı Rıı~ Ye )f! Aln.a•,ya l'l•a~ıı ılııkı okı nıtiıın,;ı•bn- ı.bııt ('dect'ktir. 
p .. yııahtı •e l'krııyn~mTI mrrkPıı Klyl'flJl !Ti lktı•adi ııal ıııin dalıı dru.nı etmekte Arkada~lıır. bu ınilell!!C>.eı alı,e)! 't'ÔQIH'e 
!!tıkuıu Vt' bu anıd11 l\ızılordu kı~nıı kulll« • lıulunnı:l!!I \e dll!l'T •anıft:ın Tilrkıyr.nın ~etıren Turk nııllı>Uıılıı on ünrt r.enf' zııı 
ııhı muhtelif CE>Pll•nle imi 11•1 Ti' ._lmıııı O'"· İııKlliZ tıııpar:ıtorlu •11 ılt> ıktıc;adi muıın e. fııırla ıhraı C'ttli;1 ıa.fer, bundan •.onrıı lıı 
ılıılanııtn )fosko\•ıı 1':ıpı! .. ıınn l!l'lmr"i .şek. batı muayyen ııııiuı'ar , .. harbin 'biiu ol. l•ır\;aç mısll olmak üzere te.'ellıyııtını ~'>"· 
lıııı alnııştıı Fıtkat ~ıırktııkı harekat Tııı · d ıi;u çeıç<'\l' çıı de dt•vıım t:lmt: iclır. trr~ektır. Acıılert, mnı.har vlduğıım hu 
kile Cüıııhuri~·eıınııı lıııkııııan<' \"il! !IAhlt l Dehiz ,oıJnıı kap:.tı aııluguııl!nıı dı•ha r.ı.1 enıniytt ve itimada k:eıılıi lı}akıtt etnıf!k 
olıı.n h•a"'etinı ~··.~l•t ır<'ı'<"k lııt tt str . \"llP· ~ :td" l.nı ı ~ n:l,11 ıııt?ıııı ı~tıfılde edıhnrl.-te ltln pek ınuhlm gl\rdiıgum hl r noktlıdPkt 
mıınıı .. tır Çıınktı 1 ı.lrkl}l'lıllı rlı;: polıtık.ı,,.ı, Of'\lltn cdıkt."l'kr:r. 1 ıtıtnllcı ar"lı•tm'"k nıecburıyrtııırl~) lrn. O ıh. 
miııılıaqıraıı nı"ın! .. \i:ctın hııkiki nıf'nfaatlı·- • Ru ~uırtlc> "• rilı olarıık v.ö:rnkmektıod ı~ tlrııt. htyPtı 11U~E>nlzın şahı<ım h:ııkkmdııi:l 
tıne _ıınnın şıışmıız. hır ı .. 11kaıııeı lt1kıp PV· 

1 
ki, Tiırkl\'(' cliııı~a :ı,t.7.tıtı (('hır sıılb un uru rle~t'Cl'ıih ~(' ltııııaıJıııın \(' m 12ahı rrtı ı n 

leıliıı:ırıdt•ıı lı1111l11ra tııalhıli.u olmı:ı.an diln) a olmak şc ı..tındek r ltıı•ü mu\lıfbkll f'lle d , ırnııd'lr. An~~k bu ~ııyede "e Allah • 
ahvalıııin dı·~lş{llC' lndf'n ula nııitecı;~lr o. "ynamııkta ve !!' r ıtti butuıı t.ııabh ıtler nıa\rtı1t• şah .. ının tHcılı bu)'Urdugıınu:t ,... 

l:ııııııı. l tı.ı P!'lll"R i-.tlnaı d•nkt lir. I bu;uı nrağınız ve:ı::ıHı lıtı"nü ifıı)'ll mu~ af-
i\laahaza, son zıımaıılarda a~rf ıkj dev. Turl..1yP, n utt fıkimız Ingl ı re ılE' olıın .Lık olabllH cf!ıllll limit C'derım 

lf'tiıı ınuıın,.rb:ıt ııı bozmak vahı lıa~·alıle -;ıkı ın ııı ı~c>bl'll r ntlP d ima ad.:ı t, bıtk \C Da rı n ıııuhterPm arkadaşlar n ın elit' l

ortayıı o })achır },.ııl.ın \'" ası\sıv. ve U)dtır 1 ııı rı)N rır.:ıııııp c•ı •nı:.<'n mı•lhuı ol'lluş •·e 
1 

lif' \Qk ı<anmtıi ve "ıkı hır 11uretl~ .ı.ntı !\. 

nıR hnherlcr ve ı:ıo~ ııdıır il ~rPcli'nıı tır ki butıiı "I) ası t , blıu l<'r nd d:ııma su hti rıık onların şuhı"lnrındıın kend 1 1T11 bir rn 
buııdıın hıırhanı:i ,:;uretlr Turk·~<' le Al kr ı Hıııık ted

0

birlt r nın t r. ı lııl,' m "•ıııcnı !!Ol "lıl\cırk çalı~ıı.C'Rİ!' 'il. l\lll. 
nınnva ııra .ndakı ıunıat ve emlll\<'liıı m•ı. fıı.J." ltı>ıe ıle olan ıttıfııkııı z 1 u urc•lf! lelin tevcc.:ül unü daıına noktAi ı"tın:ıt.t • 
ler·s"lı- olaııııva.<'ııf:ı muşterl'k blr bJ:o~ıııına 1 Pı •un b!rnı clııh.ı kuv~ctlı..ııırkt"n. \'(' kcııdı JııkKI tdenk hep ltorab, r ılerlye ~ldP.c f.! z 
mc ile t:ryıt edılmt-. lıııkkır.cla 'kt taı'lf ı :ılf •n ıakd r ttthiık n. 'J' ırkl~e 1kı mu. Tuı\\l\'f' Cunıhuıı'l:do n e~'ut, mu~!\tfak , •• 
nıutııbık knlnıışl:ııılır Bu hC'~annanıe S te~. hnıııı el \"lc>t; A'ıı•nn ~P. l!u 1ar ıı da do ıu muzaffer cll\C'nkt.Jr.:. 
rııı en"E'ldc .\n)mı ıJa nc>şrcd lnııştır Bu oln .. a.ı. h<td1 atı rrel bir ı•• 'l takip et. J<:fl ndll •r, !\le lt~e. C'<ımhurJ\ t karı\rı 

suretle bııtüıı clh!\16111 nazarında 'I'!irkl)•c ın Yl ıııu\·.ıffak drru~•ur. 2fl >O iP rın t'VVl'l 1cız3 ~e, l' 1 .,.n11t .30 d 

llc Almanya uraı;ıncaki hıçhır <le\ll'tın 11• Yııkaı lakı ıznb,;t, Tnl. ~e Cumhur~ • vcrl'd;. On beş daki\a onr:ı, \İtrıl .4"> fP. 

l('vh•nc matuf olnıa) ıp ı:ırf ı.n mc:rılek,.tiıı tlnln kuruldı •ıı •ı111h n ı ıh ren •.ııkıı1 Reıf'lcllnıhur intihap olundu Ke•fyct ll)"l'I 
h 1. • ' " J 3" 1kı nı~nfııatleıine u~ un it.mat ve do-t- ~ , :- 111..agı ı.;:•"C!l "<' d, ı .a h kıkntlcıı l erce hülfııı meın\d<l"tC tebliğ '\;e hl•r tar ft.ı 
lu~ lfh:ıı uı cttıı ılmı~l r. }ır •• ıp ttlcn lıao;: ll\1111( )a. •ınin g<:-çen hır 1 !?; u.·~ rı ıııdan ori\l rnı par lC'p eııı}alıt 

Turkh c ıle Almanya :ıra ındakı } i rııu 00 n çınd de l·rr .ıh da b lyıık rnuvaffa. ted ler~k ılıt~ oluııdu 
na l'h:ı.t ;yalnız 1kı tar<ıfın hak kt i~a"I khc•I r t<>ıııın cıt ~.ı hıbnt. ctm )e k:ıfi-: tlk kııb mmm l ı::mct Pıı.,ıı aıafıntf n 
tlıı tluk "e nnlft"mıya ıle~ 1 :ı~nı znıı ıınıiıı dlr. J tc tkJl 1' I Jdlı;:l vı l\'ecliR Rh•n!lr ın J',.tlı, 
ıktıı:adi ılıtı~aç ve nırnftıaılerıne d U)guıı 1 M ıl arrl'ın Ft!y::ı TOGA Y Bt>:\'1n ıntihnp oluııdu~\ı mili rndıır -
Bilen Bilmiyeni . Daima 
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Günler, hiçbir nadlse o!mııdnn bi
aibırını UAkırı cdı) ordu. Dow'un id:ı. 

m na on ıki gün kalmıştı. Gliz gore 
gore bir masumu oldDrcceklcr ve biz 
ae buna ııeylrcl kalacaktık. Günler
den cumn ıdı. n ımutad ~apacak hıt 
blr i.lm olmadığı lçın yine l\lulı· ba
b alara gittim. Rııhip, babam ve l\lls. 
wr Lane oturma., konu~uyorlardı. 
Mister Iıane'ın ıunları sôylcdiglnı 
qlttlm: 

\ aziyet ümitsiz görünfiyor. 
Ben Alkary.,.e gidip nfl Brunoyu 
coreceğım. 

Alkary valisi Bnmo, hem baha • 
Dun, hem de Mister Lane'ın çok es

•e samimi dostu ıdı,Babanıa, bJ. 
4e KW.er ı.u. Ue beraber gtt

tıUUflm labul e-
1.eeds'e 

lDd k ve Bruno'ya gckc~hnizi bil. 
dırcn bir telgraf çcktıktcn sonra O· 

tomobıllc l oln ko~ olduk. 
Alknry') c ancak erte 1 gun gidc

bflmi11tlk. Şehre .ı:lrcr ı;ırmez do •ru 
vili) et konagının buluııcluğu y re 
gittik. Vııli b zi bekliyordu. Üç eski 
ahbap birlbirlııl bulunca o kndnr 
neşclcndller ki iidcta hep 1 genç bi. 
rer delikanlı oluverdiler. 

Bir müddet hoşbeşten sonra 
no: 

- Artık • işten konuşnlım, dedl. 
Sizi bura~ a getiren seb p nediı 'l 

- Aaron Dow davası. 

- Ben de öyle tahmin etmiştlm. 
Anlatın bakalım; ne 1 t yorsıınuz? 

)luıter Lane olan bit n heı şeyi 
başından aonuna kadar, teker teker 
aıılattı Ye Dow'ua Fawc tt kardet-

.... :::::::::::: K i t a p Y u r d u :::.::.:::::::~~:: ................ 
neşriyatı•· - • m• 

x>tiSinem a tcx 

Tiırkiyenin f'n 

büyük 'e en gü
zel Sinema ve 
Moda mecmua ı 

Bütün sinema 
meraklılan b u 

mecmuayı 

ediyor. 

takip 

4 üncü sayısi 

lkinciteşrinüı ılk 
haftasında çıkı-

yor. 

Tanesi 15 ku· 
ru~tur. 

Çıkaran Ülkü 
Kitap Yurdu. 

2' Birinciteşrin 

l f Meşhur Hattat Hafız OSMAN'ın Yazdığı. 

't. lçt m ı çalı~n a, 
~la şl r (Pi), 12.00 Konu nn 
'-:fa \rk 1 tı adına Y Muheııl 

Namık Klper: Cu ınhuriycıııı 18 ıncı 

l'ıhııdı n:ıfla lşlcrıınu:, 12.20 l~llH k 
\11llet l\lccıı"ınd k, nıernP- mın rınk. 

len ı.e.şr, 13.30 Men lckct • ut aynı ı 
llC 8)1111 b:ıb< rleı1, 13.45 1 UZ k" 
Senfonik pıo~ram CPI ), 14 41) An
kııra H11>odromuııdakl munslı•ıln 

mıkl<'n ncşıı, 1630 Kııpn'lı, 17 00 
Anııılolu AJa'lııın•ıı 1!117.l'tt'lcr ıçın 

yazdırma ı;cı vı,.f, 17 30 1ılli Plyıın

~oııun Cuınhurl~ et Cavraını ft:\•ka. 
IHdc çt'kılı:inln Ankara 19 Mayıı• 
Stad)omundan naklen neşri, 18.CıO 

Program ve memleket ı<aat &Yarı 

18.03 Fa ıJ sazı, 18.25 Konuşma 
(Dı polltıkıı hüdıııclcri), ı 45 Rad
yo ~ocuk klubü, 19.30 Memleket tınat 
nyaıı \"C ajans haberleri, 10.45 Ser
best 10 dakika, 19 6" ?tlüzık: Eski 
köçekçe lınvnlnn ve oyunları, 20.lli 
Radyo gazetesi, 20.45 1\JOzlk: Bir 
halk türkü ü ôğı·cnıy'oruz - Öğrc. 
nilmiş türkillcrden potpurı, 21 Oll 
Zlraııt takvimi, 21.10 l\Iüzil, · Gt-nç. 
lcr Swing takımı, 21 ·ıo J\onu nı ı 
{Sağlık saati), 21.45 Mudk: Rlva-1 
seUcümbur Bando~u. ( Ş f: t h an 
Künçcr). ?.lilli mnr lar - Tiııcho 
Korosunun iştlrakilc, 2.!.10 Mcml • 
k<'t snnt ayan ve ajan habcı 1 rl, 
22.45 M!izlk: Dano; mi;zı{;i ı Pi 1, 

22.55/23.00 Yarınki prog nn1 \" kr:ı. 

panış. 

KURANI KERİM 
FotOi..Wla al...,ak, ıayet Mfiı IMr .... tte 

lıt.a'lııul MAARİF Kita-phawi tarafllld•• tııaa• uqtw. 

20 aantim boyund•dır. Yaldnılı, bes cikli.i 

100 kur-..tur. Tatra i~U\ hediyeıi 120 lu1111fl ur. 

AYRICA : Yine Hafa.a Oamanm ıecaventlerini havi 

KUR ' ANI KERiM. T ürk harflerile baıılm"tır. 20 $&n tim 

eb' adındadır. Yaldıı.lı bez ciltlisi 6 0, t&Jr&ya 80 kurufl\11". 

o·kk t Bu KUR'ANI KF..RIMLER yeı-ine bazı 
1 a : satıcıların bez ıaklidi ~B.tıtlarla ciltli 
Kur'in1arı sattıklan anlaşılmıştır Aldanmama.k için 

Kur'inlarda MAARiF Kitaphaneı;İ adına dıkkat edilmPlidir . 

HİLMİ Kitabevinin 

Neşriyatı 
R ÜZ GAR GİBİ GEÇTİ .... .................................................................... . 
Dünyanın en çok satılan t:n ıı.cşhur romanıdır. 1 ürk aılc 
lerı <tras·nda en zıyade rv İeıı bir kıtapıır. 

Y zan l\1argaret Mıtchel, çe\ ırenler Avni in el il~ Hilmi 
Zıya Ülkendır. Üç c ittir. Fıatı 450 koru,.tur. 

HA YAJJ ftH SA YFnLnR 
Bu ·uk mılli romancım•z 1 liı eyin Rc1lıını Ciırpımırın en 

kıymı:tlı bır romanıdır. Fı tı .tO kuıu~tur. 

GÖNÜL T İ CARETİ 
................................. ıııiıııı ..................... _,, ........... . 

l tu l-') ın Rahminin en gıu<"I h kı\;derini ihtıvn edt>n bu 
caer et.ııçlerımız ara!'ında çok beğenı1 r-ıiştir. Fiatı 50 kuru~. 

Fahim, Bey ve Biz 
Ai:dulhak Şınasi His:ır"ın milli bır hıklt}es"dır. Edebi

yat ıJkmımizde büyük hır ııöl ret kazanmıştır. Fiatı 75 Kr. 

BİR YAZIN TARİHİ 
.......................................................... ____ _____ 

Bu u~ cdihırniz Hal t Z"v.ı L:şaklı.;il" ın nefis hıkayele- ı 
rinoel') miird:.kep pek gÜlcl busı\mış bır <:"erdir. Fiati 60 K;. 

B U D A L A Dostı} C"\"alcinin en meşhur 
bir e rı ının terc:imesidir. '"'c\ İrenlcr· A, ni insel. 
Akıını lkı bu,ı.uk cildııı !ıcıtı ( 30ÔJ kıııustur. 

ilhan 

DOMINIK 'ı azan Eu~cn 

Çc\ ı•cn Alı Karni Akyüz Fmti ·75 kı..ıu~. 

Froment..n. 

U Y KU S UZ GECE 
Ya;ı:aıı: Amcıikalı Mark E.waın. Çevıru1: Hamdi Varoğlu. 
Muıı'eh7.ıyanc yazılmış çok gu!ı.mç lıii:.ü~ den nıurekkeptir. 

Ffot, 100 kuruştur. 

TILISIMLI. DERE 
--------------------................ __________ __ 

O ılzak'ın en meşhut romcınlarından b.ıınci terciımesidn. 
Ter .. ume eden Hamdı Varoğlu. Re iırlıd r. Fwtı 120 Kr. 

K A T Y A T olsh>) un en nefis hır ail~ 
ron rnıdu Çok rağbet gorrnuştur. Çc:vır"rı: Alı Kami Ak 
yüzdür. hati 40 kuru,tur. 

HiKAYE LERi GEHCLiK ______ ,.;, __________________________ ____ 

Crırrım kardeşlerin meşhuı masalları ve h·kvyeleridir. Re-
9 mlıdır Çeviren: N.;i.zım lç.ııeldır. fıını 100 kUTu' 

GÖNÜL-AŞK - KADIN 
Meşhuı Boknçyonun hikavclerındcıı se md 'e ayni za

mand ııevgı ve n~ka dair çok guzı-1 'e a ık ) azılmış hika· 
:yelcrden muteşekkıl aşka dtıır rcsiınl..:rle s ısludür. Çeviren 

r·s~ı.ii·;~ ve ÖTES İ .............. .-...................................... ,,__,_ ... 
Bu,·ıık edibimız Halıt 7i~n Ut'aklı •il"ın yazdıkl::ın bu 

<'0 cr:n ık, cildi çıkmıştır. S•Jltan Reşat devrine ni: pek mü
h m vak.11 .. rdan ve soray h:ıtıralarınJ n müteşekliıldir. iki 
cıldın finlı 1 50 kuruştur, 

F 1 R A R j Hınt ~airi Tasorenin eseri

dir. Çevirt>n Şahın Ergindir. Fiati 4() kuruş, 

YÜREKTEN ZEHİRLER 
Şair Necmi Nureddınınin pu:lnk ma:ız .. mele~iııi ihtiva eder. 
Fiatı 2.S kuruş. 

istanbul HİLMi KiTABEVi 
icra memurlu· lsokaklannda :yeni (60) (62) 

'numaralı ıki dükkanı havi ba:ıe 
hhc.'Zec!ilmi.ş ve ehlivukuf taratın
dan ( 2914) lira kıymet takdir 
edılmi~ olup aatışı mukancrdir. 

Takdiı.;j kı.rmet zabıt var:ıkuana 

lrnrşı b ir diyeceğiniz vana icra 
hikimliğinın 7/10/9-4f tarihli 

kararına tevfikan bir buçıık ay 

zarfında memuriyetimize bildir_ 

rrıck üzere keyfiyet iliGea tebÜi 

olWlur. ( 369)) 



CZZ!& 

!Dünya harbi 1 

7'0 acı ıhı -
Cümhuriyetimiz 18 yaşında) 

AJ .. MAN TEBLi(;t 
LJERL1N, 28 (A.A..) (J t1Wi ıohi/ıden .._.} Vaü 'Ve Belediye Reisi doktor 

ALMAN 
tebliği 

1 SOVYET 
tebliği 

MOSKOVA, 21 (A.A..) 
Sovyet Haberler Biir.uun dlıa 

receki teWii1: 
2'1 ilktqria günü, ııata:ıam.ıs b • 

ton c~u Myunca d'ı ·w prpıt- Tetrlll• ı 98 

Sahife: 7 

Alaıan teblıği: - Bdtan1a dıenl.s hcilerin büyük bır takdirle kar. Lulfi Kırdar eaat 13 de vilayette 
aakU~atına karşı yapılan mticaftie. şıl&nan çadır ''e kamp kurm~ ocak bayıanu twtlamay• aeJen nvatua 
d Alman savaı tayyareleri P. Yur- yakma, düdük, flama w airc lle :anı- tebrikleri11i kabul edecektir. Va· 
wıoııllı'un do uaunclıa bır vapur ka. habere etme, hastn ve ynı alı tquna Ü, kumandan ve mülki, askeri 
fil 1 ara ında seyretmekte olan rop. talimleriııden başka Ege, Erzurum, ~rican aaat 14 de Cümhuriyet 
)ekun 11 bin toru1atoluk ikl düflllan Sıvu halk oyunlan dı beğenllmlt- meydanandalıti Şeref tribününde 

(J .... ..ı.q..,. dl.._, 
tri yerleri de Macar kıtaları tarafm. 
daıı işgal edllıalftlr. 

mıştır. Jllllulnbcoler lbllhaMe Koja. ____ .. __ _ 

iak, Maloyıı~slavesta, Harbi v~ Enver p ...... eefhl•nd- letifade ede.. rbll 
=;:~~ lstikametlednd• fWdetlı etrahnd• ltlr feb&lke çeviriyorlardı Cephenin difer kesimlt!rinde -.. 

rekit tetakki etmclctedir. 
H.lınef tehlilade 

ımıt v-'pu unu htırnu.,lısrdır. Dl- tir. yerlerini aJDUf buhmaaıJJardır. 
ı r blı ~ pur dıı P. Yurmouth'u11 Bunlardan unra İzciler yarı;ı!ri Şeref djrejio& l>ayraiınıız çeki.. 

Alman hava ku\'Vetlen X.erç H -
manıaı çok :milea.iir ıarette boaba- Lonen.. 28 (A..A.) - M.oslurn l>iJe mwbele ı41yorlardı. Fakat 
lamlflar Te 3 bbı. toallatoluk bir dflt rad~osu, Sovyet Jotalarınm, Bar.kal 8Ös dılıletmıiyorlardı. 

J ··usuııda ugır bneara uğratılm11- geçıt resmhıe iıtlrill edecekleri JClD lirh.n muzıka istiklil .gıarfUU ça- na&ll Tapurwau utırnut'ardır. dnnnda Al'lllan ~ kıtalaıııun i:DYer Pqa, mun!fakıyetw te. 
Leninıradda akim kalan tazyrkı karoısında, bir parça gen1e. min etmek içın yalnıı iaşe işlerini t.ır. istiraha e ~kllnıl,Jerdlr. lauılı: ve müteakiben bu mesut 

Dtln, Holand:ı v hııış ahillen l\lilli Şef, ıerek EnsUtüy gelir. bayramm intibı.lannı canlandıran 
ü::.cr nd 13 Brıt.unyn t:ıyynresi du. 'ken, gf!ttk En•Utüden ayrılırken ta- nutultlar söylenecekti;. 

~ bueUti diki rinı ve şehrin tehlikede oldugu- deiU, dev t!tin bilLün idare 'e in.%l'bat 

!Berlln., 28 (A.A.) - D.N..B. nbı nu Jliın ~ekte.el r. ~lerini kontıol altına alm.ştı ve bu 
1 1 }ebeler, izeıler ve davetlller tarafıll- R • h . b'" .. b'- - • 

el CJıraı .uausı utun aıa.ııır 
askC'ri bir menbadan öğrMıdiğine gö. Moıkovada hazır}ık yuzdcn gerek isı.anbulda 'e gerek 

Ş ali Aftikada bomba tayyar e. cbn ol.ddetle ~lnnmı'JlnnJır. .. .. ' 
rım z Tobruk çe•.-re inde ı 111 tnhkenı .,;unduz bc1yrak ve gece 1~1klarlıı 

re Leıılngradda cenber ı~ nele bulu- Loıı.cha, (A.A.) - Rcutar ajan. vlliyeUerde ask ri idare imirlenle 

Ankuadaki merasim J L 1--·-• K du , n m vzlle ine muvaffakı;yctle < cnanmıya caş~~ır. ara ve 
hucum etmiılerdir. Aman 26 (A.A.) - Cüın- deniz nakıl vaaıtalan da baftan 

nan Sovyetler dun bır kere daha bh· sının KuYb~cfteki hwıusi muhabırı valH r, mutnsarrınar •e ka~makam. 
lh?'llf battlı:etinde buhınmıya te,eb- 1u.ıyor: lar arasında bir (sallhiytt •e mercı) 

D ı1111an. Alman topıakları uze • hıır.iyetİn 18 inci yıldönümü b Y- bqa donanacaktır. 
bü:ıı etmi~lerdir. Bu hanılretler:I yine .Moskova ıstikanı~drıdeld Alman mOcadr!leııt başlamıştı. 

rtı ,. uçnınm•ştıı. nomı bugün hey canlı tezahüratla 
geı ı puskürtülmilşUir. Bolşevlklerl yürtil·uşünün ~fincü safhası inkı f Enver Pıı,ıının, memleketi (tek el) 
,.r. lata ,,r~ lard etmekte n cenup cephesinde Stalı 
- 1r Z&) -·amı: ır. ile idare etmek i"tcme ı, bü bütün fTALYAN TEBLi(;,t Başvdtili.ı radyoda söylediği hır 

ROMA, 2 (A.A.) nutukla aısılroışlır. R it• F ı· d' d nonun sukutu haber vet.ılmekteyıse ooseve ın in an ıya a ebepsiı değildi. Çunkü, bütün hu-
H l_Lı. 26 (AA) f" de, S<JYyet minni ..... b cl.ın çok sat-

İtalyan ordnlaıı umun1i kanrga- Yıldönümünü kutlalamıya ha 
e -ı . · - ın· J- dutlara elimil olan b ytlk bır harpte., n U t k U landiya cepheaindeki harbin, ta_ larodır. (B:ışkumandanlık) uzifesını üzerine 

hın 11 G03 numnı alı tcbligi: 2ırlaıımakt~ı bulunan haf tehir b 
nnn ogleden sonra İngiliz tayya. gün haştaı,ba~a milli Tf'nklerle 

releri. Catanuro'da kiın Ciro - Mıı.- sw:cnmiş ,. c buyük törene ha~· 
nnn ıle Co.mzn'daki Campana mev. lanmadan bıraz önce Ulus mey
kime bombalar atmı~laıdır. Üç ~a- danına gelen izcıler burada Ata
ral ve haur vard r. tti:k anıtının erafında yer almır 

(J inei aahi/edtn clıtlGM) marnen, kıı aa.fhuına girdiği bu- l\Joskovada, otobüsler, trıımvn}la.r Blmakla büyük bir mesuliyet deruhte 
nunla beraber netice itibarile asıl rada bei:rtilmektedir. Şiddetli ve mct.rolar noı mal halde işll)orlar. mlşt!. Bvna binaen, kendi" nin 
mesele &on ailihı atanın kim oldu- soğuğa rağmen, Finlindiya kıta· Sinemalar a<ı.ktır ve erzak tevdini (iınlr:i mııUak) olma mı iııtem i 
gunu bilmektir. Amerika, hücuma lan, bütün cephe boyunca, kar kolayla tırnuık için yi~ecek satan çolı: tabii bir keyfiyeıd. 
uğramıştır. HlUet• torpili, heı· Ame- hr~maluı ortaamda eekisi gıbi ıld yuzd D fazla mai:aı.a açılnııft,Jr. Ayni zamanda, onun (lıü ntinlyet) 
lkalıya karşı tevcih edilmiştir. Hlt. ileri hareketıeıinc devam etmek- Bır çok sokaklarda taııklaı-a kat1l lndcn d zerre kadar etıpbe edlle • 

Şimali Afrikada kara cephelerın- iard~. 

• > n1 hiçblı OCY y~tur. Saat lanı 12, 50 de Ankaı:ı 
rin taarruzunun hedefi Amerika - tedlTler. 'koymak fçln mildafaa wrtıbatı vfi. mft111. Ablik nın metanet ve dilrist-
!urı korkutarak açık denizlerden Düş.marua müteaddit büyük cuda getirDmişUr ve Mnte. efradı, lüğil dolayısıle, şahsan en küçük bir 

ardetmek ve bizi iltriy rek ricatc bir!ıkleriniıı.. her türlü htibattan talebeler ve diğer halk. tebı ın uzak. ullstimale tenezzul edec,ği akıl ve 
cbar eylcmckti Deıı.Werlıı serbc isi, m:ıhrum kaldıkJan haber verili- ça_ n~ta!annda ve di~manın ilerle- hayaldm bile ge(irilemcıdi. Buna 
tcdeı:ıberi olduğu gibi, eıındi de hti- yot. Fin kuvvetleri, a11I mu.vaf- cllii istikametlem tank tuzaklann. blııaen (Mcrkeı.l Umum1l, artık mü-

Duşman tayyarelerı, Bin~l tiıe- d d l 1 •='-la" I mar 
ıa :>osun ol Ç!l ınan Su.K -

rı d uçaıak bır m ktar bomba at· Eb d. ~ l' t ---r le flnl e ı ..,c ın anı ını ç..... c -
ın1.1lardır. Bu boıııbalann blr lmmtı . 1 lik d' ı · Ba .... 
denıze, bir kısmı da Arap çaq19ı ile mlf. o an genç r cmlf ~~ k ~ 
kul ine dü mil~tiir. Bir çok ev lın- ve~ı~:n bn~tk~2u._ t~ ı~eb~ hır.l ,:1_ kümet.1mizin esas siyasetidir. fakiyetlerıni, bilha99a, düfmanın dan, b&rlkaUardaıı ve s:lperlerden cadelede mUTaffakıyet Qml.diui ke • 

Hit1eri11 fütuhat projeı.ri intiz.amsızi~na borçluduTlar ve ınilrekkcp rmıazzam bh- müdafaa ter erek iti oluruna b&ğlaıınıya karar 
ı..ıaı ızcı wc ır e~cA ızcı ırer ı a0< 

hra uğramı~, üç .....,. Olnıfiı ve on il }'L Eb d. ş f A' -ı·· ı_ •• 
ıı.. ki · la t e genç 111> " ı e wı urıı;u 
_, ~ yara nDUf ır. L •• ..k . b - ı ı.- M'll 

1 tJbau hazırlamakla ı:neşçuldürler. dl HUer, fütuhat projelerinin At an- Sovyet kıtalanna daima baskınlar ver . 
l.'Uyu eseımf' ag ı gıru ve ı lk denizinden aşarak otclere geçme. yapmaktadıriar. Kaliniede makabil taama Fakat bu vaziyeti dört g-özle takip 

'lf:;-ini si'iyllyerek müteaddit defalar UIUUlni vasiyet Londra 28 (A.A.) _ Kuybi- eden harlı pbaiyetler, uyumuyorlar-Sef ismet lnönüye karf1 ıonsu:
sevgi ve inancını teyid • ylemiş ıradarda bulunınu~tur. Denlzal~ı Viehy 28 (AA.) _ Ofi: ıeila:n bildinlıyor: dı. Bunlar, Enver Paşanın saflığın. 

rı ve korsanları bunun aksini ıa- R h d k • h k K ı· . . d •imalden dan istifade ederek onun etrafında 
8ella, veciz 

ve kuvvetll 

le1dir. . • 
1 1

. ..._. us cep esin e i vazıyet a _ a ının çevTesm ~ r 
t edıyorlar. Meııela b rı m e ım..., k d l h b l "dd ti' b 'd . ı_ l .. . el bir cebeke çCTlrlyorlardı. Bu sinsi 1 . • ın a a anan a. er e.r f1 e ı mu cenu a gı en seyre.& yo uzenn e " 

zcilerin aıalarında seçtikle ınanyada, HiUerin hükumeti tara- h bel . .:ı •• • • b"ld" R al anki , d'' •1 ve kumaz. eabsbetle.r, l!nTer Pap.. 
b"ır heyet A•~tu"xku"n muva,-'-... ~ --•-- d- -.ı --• b t . ta. are erır. c<:vam eUJgını ı ır- u ar t a:w uşmal\lD gerı e- mı .bu bil~"-'·ri :,.ın 

... 1U1. ,......, un.ı ... a y~ n amı esııı ı. d" R l .. d'kl . . 'dd tf h" la d b I nın m taa u nu w..uı: .... 
kabnni ziyaret ederek Ebedi Ş! vvurunda bulunanlar tarafından nıeıde ır. Js ar goater ı . er~ rıee. şı e & ucumzlar ~im u ır- evvela ona töylett blr telkin verdi -

bir nutuk fin manevi huzurunda tazim pılmış gizli bir harita vardır. Ba, mukave.m.~te rağmen Almaln ıleıı m:ıplur.l taal rru tr . • a~-~- ler· 
(..,.,_lıtıled.,. flnerJU eğilmişler H: bir çelenk ltoymı 1 ııbt Amerikanın t.umanunı ve orta haıeketını duıduTamamış ardır. tT' P an 8'1r1 a tüst e mıştı. ~ı .:_ Pqam!- llal".P ihtiyaçtan do. 

...._,aa k...-.tiae de malik 01. , d ikanın bir lo!!lllını e&teren ve Tebliğler Alman tazyikinin gün Sovyet tanl:ları Kalinine varmıt I .1 Le dairesinde milyon. 

.a.....:.___ d.ı:-....- !I~- l' ıar lT, t'L , - . ve -L-· l aL_n 1 . . ü ayı ı e, vazım 
~usa •nı~· IUUI ey ıyor. e· d ' . . . h . d Eb C'MD buralan ne eekflıte yeniden ııeç ~çe artutını goetenyor. fcıuın .,ma m a.aue.e~ı m - lar donuyor ve ibu paralar da, ser-

F"dhakika orclumaz. milletimi· ır ıgc• IZCJ eyetı e e nzim tasaTTUrunda bulunduğunu r.Joekova cephesinde Alman dafaa eaeı. kuvvetlere ıltihak et- maye Mhipleıi olan, -Tiirldin gayrı. 
• L!!-::L ___ ...ıı: ef' Şef Atatürkün ht'ykcline ve En: ·ı · LolJ h 30 '-'l -et e r-:sıı·r l 

en uu7- • ._.._. ter ı ,,. . Ab" • . b " nlatan bir barttadıı·. Bugün bu 1 eıı .. arı fe re '" 1 o.... r ... · yabancı unsurların eline ıı:eç yor ... 
&L--:...ıı:... O ord.. T"'...a.. --•· nıyet a ıar:ııne ayrıca ırer çe f · _:_ı ~' Sovy t S ı· L b R 1 •· rl 
_..,,._. -. .ua .. _ )}gede ayrı ayrı on dört memleket meta eye acı • .....,.erwr. e ta ınonun 11>ay ı ua ar u:ıe· Hiç ,üphcsiz ld sen, bu harbi zafe e 
eadireti katulda lııurulah. heı !C"nlt ko)'mutlardır. rdır. Hılbuki Derllrıin cof,"l·afya ric-.lı Moskovayı tehdit eden teh· Tınde az 'wok tesir yapmıştır. Bu ikmfıl edecek in. Fakat, canla ba~a 
telaliceye ı<itm ıreren ve milleti S.Ciia ,.brimizde yapılaeak u tehauı ları, mevcut btlt6n hudut l~e.den bahsediyorlar. şeııır çelik stın.ııyi mekezi olup tnlı.,tı~ın bu harbin neticesinde, 
la. tehlikedu lııurtanmt olan hir me..U. zgilerinl eilnıişler n Amen1ta kı- Leningradda yeni bir hareket ,ehrin etTAfrnda kömür madenleri Turk mtlletine lktısadi hiçbir me.n-
,..ı. Te •aa.Mtli lıı-.vettir. O ... h • . 16 . . ld"" .. ı ının yarısını kendi Mklmlyetlerl yoktur. Mos1'ovada vaziyet da- de vardn. Alman ve Rus ordu- faat temin edemiyeeeksin. Bugün 
ku"'et ICeOp ettiti vakit tarilate Cüm urıyetm ·~cı y~ 0~~- luna almak l.cin ecnuhl Amerikayı ha ziyade güçle~ecek olursa Le. ları Rostofuıı 60 kilometre kadu ıe gin olan yabancılar, kıızandık:ları 
yeni deYirler •Çllllf, ...,.. ~ mü Ankal:-d•ul_a ''~b~ur hu~ . ed ~- n be, vasal devlete tak im etmış • ııingrad ku,~,·ctlcrinin büyük mik doğl.i.Sunda hali muharebede· paralarla memleketin iktısadına büs
wılıit dÜll)a lticliaatım öaiine ka. şeı~nde 0 ugu gı 1 ~e t~ıztl e e erdir. İşlerl o ~ide tnru:im etmiş. yasta bir çıkış hareketi yapmala .. ı dırler. Fakat hava muharebeleri bütün hiklm olacaklar.. TilrklCl', 
bp alrenılc Tiirke aeliınet n itili bugünEbüyb~k .. mk ebraıım e u 1-~- !erdir ki, müstakbel vasal d vJetJcı· muhtemelôır Roıılof üzerınde cereyan etmekte- fln' ınruret ve falet içinde kala-
r.h Hhına s~vketmİftir ruz. n uyu ayxamımız un nrnı.ıııı Panama Cümhuı ıyeUni ve Almanlar Rostofun önünde dir. caklar ... Hazır eline fırııat geçmiş. 

O ord11, tarihin .. ~ ilendi Hat 12.SO de Başveltilimiz Dok· ()üyük hayat yolumuz olan Panama şiddetli bn muknvemetle karşıla"° ~·aveD 1i.ffiste t n. hır iyilik et. Türklerden, emni-
İrade ve emrine rameden kudreti tor Refık Saydamın Ankara rad- kanalını da içine almaktadır. Bu ha- ruı !ardır. Fakat bu mukavem~· Lo d 

28 
(AA ) G I f t ettiklerine nz çalc sermayeler 

ise daima Tiiri&.ün milli birliiind• yoeunda sC:.y!ediği nutultla &Çfl- rıta açıkça gosterlyor kı Nuilerın tin Alman ılrri hareketini durdu_ . n .~a . . - lener~ •er. Sana lii.zım olan şeyleri onlar 
L-•-... .._ H-•-:ıı._ m•• ve o ıaat ten itıbaren ha-la· ı \'\ avell m r c-.. cn hafta Tif ısı zı- k 

1 1 0 
.. 

1 4
• baft•--

UQUIJl-T-• ıuu-ten milletimi- ..- " maksadı b lahare blzza~ Blrle~ık ramıJacaiı zannediliyor. • . _ 
1 

ek d Ce- tedarı cts n er . .ouY eee 
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e .....-
r' en büyük kudret ve irade kay- Ill1I bulunu) OT. deYJetler aie7lliM .ıon-kdr. HuU... R ... ord-nun v•ziye- yare; Ktt~ı aoy enm .. ~ f ıı. cınlar. Memleketin ikbsat kaynak· 
naitnı daiıl'la, tehlike anlannd!l.ki Bugün 'bütün vatanda~lann &'"- Hitıer dini kaldınıaık? ti ıyilc,eccl: )"etde gittikçe güçle- nera a !l.~yanın "2u 8 aa1ıııd ~e larını. yabancılann eUer:ııden lnar-
b.rlcfD1e kAbifiyeti tefkil eder. çit ıcsminr- haznlandıklan muhak Hukumetıniz, Nıu:der hQkOmeti şiyor. Lon..ha radyosu Almanla. A

1 
1?"1ankladr ""d'"n-cba ~.01gxu kılcr e ıh&· tan nlar. 

Milli vahdet, ;maddi her kuvve. k<:ılttır. BUyük merasim öğleden tarafuıclıan huırlanan diğer hlr ve- rın fimdiden Vologdaya doğru er~ ta u e ~u~ er~. .. cep e dediler. 
tin fevkindedir ve o valıdet, en soııra Taksim meydanında yapı· sikn)a da sahip bulunuyor. Çok mu. ile.ıiyerek Moskova etrafında ge- t~ı 1 hakkında goruşmuştur. Tclkın, gayet milessir ve teklif son 
vartalı zanlanlannda bir mucize lacaktır. Geçit resmine iştirak fassal olan bu vesikayı Naz ler Aşı. n•~ bir çevirne hareketi yapmak Genera!"n Mareşal Timoçenko dl"recede cnz'pt} Fakat, lt me emniyet 
ıibi imdaduruza yelİfİr. edecek t.ıılPbe bugün saat 13.30 kir ıebeplerden dolayı h n!lz gııU 1.,teciıkleııni bıldirmiı?tir. Gene ıle de görüştüğü, lngili2 kurmay edilir .. binlcrct' ve yüz binlerce lira-

Batvekil bunu da fU veciz söı- da Calat.ı!laray lisesilc 29 uncu tutmak lstlyorlardı. FakaL harbi ka- bu radyoya göre Roatof tehlike· zabıtlerıoır. Rosıof cephesini zı- lık ı,!er, henuz tıcaretin pek acemisi 
ler:le çok güzel ifade ediyor: ılkmektep binalarında toplanacak zanacak olur a onlar bıı projq•ı wr- dedır. lyaret ettiklen söylcnıyor. 
«Bütün &1kıntılua eöiüs ıermeo v~ ordan LOplu bir halde Taksim la tahmU etmiye lmadcdırler. Bu 

kudretini mitli birlijimizde bulu- meydanına gideceklerdir. proje, prote tan, katolik, lslnm, hınd ı dıb ne gitmemesini temın etmek mll- ı mekte ve kudret k betmektedir. Or. 
Jotu:ı., yannıa getireceği hadise. buda, srallt bütGn m~cut cilnferı ıl. lct mizJn vazt.fes dır. An1erıkanın J dumuz mütecavizleri yerinde tutmak 
leri, bu birlik ve yurtseverlmle ga C'tmek planıdır. Ilüti:'lrı kihselerin malzeme vermesı millettmızın rzu. ~ın lüzumlu kndrete sahlptır. Bu. 
Yeneceiünize inanıyoruz ve Oft8 C/ıurchı•/'ı•n emvalı Almanya tarafından mClsa • sundnn doğmuştur. Bu arzu açıkça günkü •"kt!rlerını1z Buıeşik Ameri-
ı<ire hazırlanıyoruz.» dere edllecektlr. ıstınfaf edıımış, gcmtlerırrıı. batırıı- ka ord unun en ere!lı an'anelcrt-

Muhtercm Doktor, c18 yılbll V l l Salip ve diğer bütiln dııı1 timsaller 1 den ıcılcr1m1ı od ırulmuştür ne li\) k r Fakat aıı'anrler, pıke 
Tirlıı eilnhwi)'eti lıııiiyiik ölçiide ı unan ı ara ortadan kaldırılacaktır. Dıl ve \"IC. Bu~lnra ser.re· knlmam"lklı(:ınıız ti. bonılıa11 .ın n tuuıı.re!Pt11U dUiilre. 
b" dan hurriyeti sureti kııtıyede ı fıı z ...., d1ğl fiknndl':;ım. Bu kararı. mheceğı gıbi tanktan da tahrip ede.. ıt alİİcaMledir. 8D, bu a&)'.e• edil~k, abi hareket 1:denler temer. .,-
d __ ._, f1i J k • ın z Amerıka harp do.ııanmnsına e- n l,te bunun ıçindır ki, a erle. e -• Ye tere V8J' ıjmuzı ur· S küz Cnıplanna gönderl.ccektır. 
ta- . .d h" • • • • d m e a1 ı , ....... 8 at"'" ermek emrtnııı Yı'rihne.!lle rtnıızın herbfrbıi 11yrı ayrı yalnız en •&&df, ıçen e urnyehmızı, ı. İncil yerme, Hltl rin Meın ~~ ..... 
tanda ela i»tUlimizi lcorumal& kaddes olarak cebren kabul cttirıle.. 1zbar ed lm~ttr ~ e en1lr nıerlyct yı gilübla d<'til yer yiizu d :lııçbh 
lk .L • ba Londra ?8 (AA) - Chur mevkıındcdır Bundan ba~kıı Aıneıı. oıdudn bulunmı~an en ınukemme: Uurehni is t etmiı bulunuyo· - · · • Kampb'ının yazdıkları kitabı Rıu • 
.... _ - 1e 1 b!1L____ eh ı·ı Yunanıstanın ltalyanlar ta- ka narlamentosu, ıcnp ve ı tlıırın lohlar a tl'çhiz edecetl.z ve teçhiz ._,, aoz •İ e de, a.- bugün. 1 ' ~ .. .. . cektır. Mesihln aalıbi yerme ıkl tım- ... -
lıii b • d t lHının yıldonumu adet ve ırnvvetl kaı şısında bug tmıye mectıuruz. H len bunu ~ ııp. uzur ve sük6n irindeki ve. r~ıın .an 11

, • • sal kaim olacaktır. Biri oaınalı ha", 
le 1 .,. f d '\.. B kıl Çu • ~ artık tatbik kablllyeu knlm) n ve maktayıı. •r ı dururnumuz.n ,erefli mazi- ar csın e, 1 unnn aşve 1 • dığeri de yalın bir kılı,.tır. Bitle. 

• ..L._ ' d • d k' eMJ0ı gönder .. · kını!'" <1lıu~ 1 ~3'7 bitarafl k kanunu. Bu mtldafnanın lllıızaan kö~ v• maya aldaiun lMr t>roıa apt[ı • 1 m - rı:zmln buıilnkO Ye yarınki plan. " 
..ı_, · • nun kmnen uıdıll ıçin de rcyloı ver- durılııı ruaktır llltler ı ~. • daha ilin eytiyerck, taritai- mı~tır: !arına alt olarak ize bildlrdigım bu 

f b . m~ bulunmaktadır. ln.b.e Ye e~daclımıza med""- oL Yunan millf'tinin. men ur ır m<!şum baJdkıltler, hiç şüphe yok kı, 
..ıc- .ı:.....__ ,,_ Amenka dl'nıı Ucaret ~milerını, 
-.--.ua borcu ecli e&mİıt bUlu. bo} un duruk altında gösterdıği ~arın Mıh~er deVleUeri tarafından d ııizlc.rln ç ra 1ı ) 

1 
nlnrı.nn kar 

ilayona.. azım. bu ,an ,.e ,erefin delilidir. idare edılen matbuat ve radyoların keı dilcrl.a müdafaa edebil ek 
il Zahire. hafif bir temas ve ima Fakat, Yunan milletinin çektiği neşrl~atile tekzip olunacak ve bau ılahlandırmnk liızıındır. Deniz 

e ıeçer sibı ıöriilen bu aözler mezalimin intikamı, lı:urtarıcı Ameılkalılar da Hıtlenıı pliinları. gemılcıimiz, d~tlarımızın 
•Ynı zamanda, ,.-:.:1.. -::..:.:ıtiİIÜJIÜ Panhelenik ordu tarafından alına nın bıı.i mqgul etmemesi ve kendı A --'L. 
_.ı__ .,..Vlll ........ lımanlnırına nı""uıoa malume ve 
-rnr larAkalarilu, ,--·lan ti'l· caktır. Yunaııistanın oı· ullan ve sahillcrimııın endaht nv•nzılleı inin k rb - eşyasını taşıma ta s~ e t bulunma. 
~ " İıılıletmİf olan mefalairi- kızlan tarfamdan Kralları ve hü- harlcı•de vukua gelecek herhangi bir lıdtr llenız ticaret rem\l{>rınıiz. A. 
~ hugün tanunalE İltemiyealere kOr.:etleri aılcaaında, vatan kay_ hid den endlşclenmemckllilmız la. meılka barp bahri) ı tarafından 
dseadiae etil» ilttaruu ela taz.am_ gu!u ile vücude getirilen birliğin :ıımgelditinl söylemekte ı rar edecek hımnye ediln,ek meeburiyeundeclır. 
..._ •l'lea.elrtedir. mükafatı, muhııkkalc ıurette ka- lerdir. An'ıınelerınc iman eden bir harp 
--~ siy...ı-.. selince zaııılacaktu. Ne fikirde olursak olalım, bız, bu. babrı~l'sıne sahip olan bu nill tın 
ler ,....iierine zıd menE..t- tlln Amerikalılar, Bitlerin ve yar- malzeme ve eşyasının yerine te lım 
ç.Jp~ı~kaaı ıelmiyen rekabet yardd.,ı.r. nerede ·.-e hangi İft• dımcılarwın blıe cebren kabul ettir. eclileceğlnden katiyen şüphe edılme. 
fi-..:_~ kar,.....cla .ı.vlet ..... olurlarsa olsunl• •daima çahf- mek ıstiyecek.leri hayat tarzile, ıçın. meldir. 
··--uıı, ,..., ··-- _..._ .. .. .. ~- d 1- de yaşamak iatedlfımiz dünya eeklı L..p .. _.,._ ıozuna naayı bılrmaQllln, usanma an.. yı 
aır rnayan b" ı..._ mah ' ve hayat şartlarını kendımlı ıntıhap 
c:e..retile ır ....,tanı •ret ye ımıdan çalıf111811» taniye ediyor. etmeliyiz. Ne biz, ne de fçımizde hıç 
~ .~ e id.-e etmek her Hepimıia • · hayatta muYaffakİ- kimse köstebekler g!bı ye-: altmda ve ~ .. 11'1 z~a ıve -.ı . ~ · · 
,.arı.._ lllelııfaMine en fıtr ye&.m ıırn, bu inin-etli taYa1yeye karanlıklarda gorülmeyi ı temiyo. 

• -L~ lnıd t' . m~ ittiha etmektedir. Fertlerin ha.. ruz. Hıtkrızmin ileri y(iruyuı!l or. 
llUf -... •-- •e •u ıoı er· .-... ...a...L:..etl • · mili t tadan kaldırılabilir ve bu, sadece ve 

istibıalat 

ve tahnuuna ıcbar l 

onnn ınhızamının ba 
tır. Çt nkil Bit~ı ıı ' 
tat ı lilk aıı.cak de'rn 
ııruın zaferlerle ) aş \ H 

Hitlej mağlüp edilebilir 

gun 

191 yılınm ltadı e ct"i. kuv\ ı 

bir Alman ordusunun '" ) ıgı:ı b.r 

Alman nıılletının, muka' eınet g 
dılğil t.akdırd<' yıkılabileceğini ısbııt 

eden m1s:ınerdır Cesaret ve taham
ınul kabili~etini t.akdir eden her tn
sıının, Rus mılletınin eıı,ııalsız mu. 
kavemetı kar§ı ınd:ı he)ecan duyma. 
maeı mümkilu değildır. Ruslar, top. 
rnkları ve yurdlan !çın çarpışıyor. 

lar Hu-~a. ınusıevlıye muka•emet 
1çın, t:l\}arc, tru1k, top, iliç vesaire 
g bi her turlü yardıma muhtaçtır. 

B zı111 •• lnı-a eren n Rmyııya yar 
dımımız devam edecektir. 

Bazılarının teJmıh etmek lstedık

:··································: 
! E.n Uluı Bı1ramımız E 
• Şerefi•• Hariklide • 
: Proiram ~ 
~ .................... -....... ...... 

Bir le knik ve de ha 
abidesi: 

NAMUS 
BORCU 

RALP RICHARDSON • 
JUNE DUPERZ 

Cözlcrir.ize inanamıyacak 
kadar ~udretli 111nema aana. 
lUUD bu göriilmemİf dehl 

1ALEMÖAR 
VE 

M J L L İ'de 
yalnız bu hafta temAfa 

edebıleceksiniz. AYRICA: 

ROBERT IIYLOR 
ın mAhutlaftliı en lü..i ve 
dünyayı heyecana boimut 

dramı 

Beni hatırla dev.:.. Lıı.~......... elcite, bu t.laraıııL 1:1-.- mhauv ... ....,,.,. ten .:=tret e -·- ...... - ..,. açıkça yapılac:akbr. hld çİftd bir cün Pfkıa- -. re ve ae ame e, 
bü~ u.!-~decek .-. tmih, aah.:ete, !kbal .ve itili~ aevk~ Hitleriznıin tahribi 

leri gibi, çok itıl ve çok yumuşak ve ...... , 

u...d ::-:t=~ -. .-..... yega111e amildır. EYlidme ...._ Hltlerlzmia tahribi ışine ifUrik 
• 

lan Tür erden k ınlerin ellerine 
t 1 m edilebilird !... 

EnVl'l' Pqa, bu Wl eri rdup 
uın an da k ndıeine şu cevııp \erııdı: 

Paşam! .. Bız, ne gune durulo • 
ruz! .. Vnılfem z, ııenln mu~:ı fal..ı:ı;e. 

ttm t mfn etmek Te 1ienin pycne b.ıs 
met. etmek d gU mı? .. Bunda, acem -
Jfgunlz ve bl'cerlksızllgnnlı ka :>en 
mevruu bah olamaz ... Tı.:aret demek, 
zeka dem Ur. Çok şüküı, az ç 1l 
bız de zekiyız. İşleıi, çarçabuk kav. 
rayınrırlz. 

Bu da, .fena bu· ttklr dcğıldi. Ve 
bılhnssa, Levn:ı:ım Reıst Hakkı Pa a 
da, bu fikr~ ço'k mütenıa} lldı. 

Art.ık, Levazım dairesınin kasaları 

nçılmıetı. (Emniyet cdil<'n zevat) a, 
Enver Paşanın ve Hakkı Pa anın na 
:ıarlar111da1d kıymet 'a &amtmi) e* 
dereccıııinde serınareler •erilmıye 

başlanuıb. 

Fakat, ltlerm kurdu olan (yabaa
cı) lar, bu vasiyete bayık altında• 
gulürnsenıişler- ve LCTnzım dairesin
de türeyen bu dalaverf!Cİ unsurlarla 
el altından, çartabuk uyuşuvermiı
lerdi,_ Mesele, )"&lms onlarla uyut
maktan ıbaret kalsa, bir ~ ~dt. 
Llkin, bu itle.rdm bearlanl'JU.I olan
lar, göslerlni aervet ve sefahat lnası 
btırUyenlerl tamamne pençelerine ge 
çirmiılerdt. Tıpkı bir bragös per
desinde olduğu gibi, değnekleri keıul1 
ellerine ahrııJlatdt. Yeni tficear v• 
komiı1cıncular.ı, deTe deı lsındmı 1111.. 
rer ka.raatia eibi C1J11&b,c>rlarm. S.. 
sh uda&ıı aslan payını kendDerJ. ab
)'Orlsr- ötekiler1D damaldaruıa da 
birer parmak bal ça~rlardı. 

Vakıa, ortada bir muvaffakıyet 
görül!lyordu. Yni işe baolıyanlar, 
carçabU MDgİn olarak içlerlndea 
fnswya, pirinç, bul&Ur, arpa, sa -
man, ıeker (kral) lan zuhur edbar
du 

(Dnıa"" tıar) 

.,. KadıköylUier ! 1 
Ula Cüahuri,-et Ba)'l'

müna.ebetile 

rH· ,ı 
~A ~ 

Kadtköy~ L =sineması 
: ı 

= E= . . : ı 
: l ........... 

Bu sene Beyoğlunda (LALE) 
ve latnabulda (MARMARA.) 
ainemalıannda on b<nlerce 
halkın hücumu ile Şekc 
bayramının en büyük reko· 

; 'SllüPuı YOLU 

j ı ıO.termiye ba..fladı. 
BUCON Matinelerden 

itibaren . ........... . 
r İPEK~'\ 
Sinemasında 
T~ Sidü ve Türk musikili 

Selahaddin 
Eyubi ve 
Boz Arslan 
Halkım zın cofkuo tezahüra· 

tile alkıtlanma&aad.ır. 

Ma•ikia 
Münir 

Nureddin 
Sadeddin 

Kaynak 
MOzeyyen 

Sen ar 
Seaaelaıı 10.30 - 12,30. 
2,30 • 4.30 - 6,30 ve 9 da 

11• e •J~ lııi. -~ . hlı bei eden çok samimi ,,. ~ mi- etrne)fi taahhut ettık. HiUerizrnın 
ltt'tCll ~~IJ"e '4. j.;_ p' e•1r hitabı kftldimiae relıber et. teametıne nihayet verrneğe yardım 
......... •d..-•~ ~ Piit~ meyi bir memleket borca bilmeU- ettıkleri uman, biz de, afif insan. 

1st.ihsallerU'81Z fazlalaştıı:ılmalıdır, 
lstıh nllerlmtzın fazlalaştınima • bu 
ivl, esk.ıdenberi alış ıklıırı gıb çaht
mnk ,cyııhut !azln kar tııhakkuk et. 
tırmek istıycn bir takını :tanat erbabı 
ve idnrecılerden mıuckkep pek kü • 
çük, faut telılıkell bir ekallıyetin 
hudbln obstruksiyonu ıle lşkill edile. 
mez. İstibsalitımız, lşçller , amele 
b1rllklerin1 ve hatta ınilletimi~ u. 
mumıyetını cldd.i urette tehd t eden 
bnzı işçi birlikieı ınln küçük fakat 
tehlikeli eJtalliyetinin hudbiıt milma
naatı ile ~ Ui'ratnaJ11aL 

servetimiz dolayısıle de çok tenbel l 
n her şeye mahti.m oldufumnza, 
ba le ıı bir şiddetle tatbık edılen a
sul~rle talım edOıniş ve ukerleetı., 
rllm!ş ktıtlelcre karşı koyamıyacatı

mıza ait ıenatlan reddeai~orum. Bu
nu söyllyenler Amerikayı hıç tanı. 

mamıı olanlardır. 

SARAY aınema• 
aklı uer91 eıt u .... • Jaı ın, her yerde daha ıyı 7aea-bil-_c.. L- • ,.. ... 

Doktor Ro• """'!l"'d.__ ~ Huliaa ~ D--·elril bu mek talihi ile emniyet, ına.nç, hürrl-
lik u · • 11,.aeti -. ,.. "· .._.... yet içinde refaha kıwuşnWannı te. 

:..., =~leketi h~·-~: ~~~~tap~~~ cddiiıayaaındbu mm edecek yeni bir slllh yapılD\&Sı. 
' Mi!JlcM 1 .. wa11111K ve --~ ununun •» na yardraı edecetiz. ::.. *• ~in menJ.b;il: aı. Tiirkiyemizio laari.ci ve dalaili va- Hakijci harp cephelerinde IDtlca

cline ile Ml ~~ •tİllİ, HIİI, veciz, ıömiil açıcı dele eden fneanlar için her g(ln git-
:rnal etmekte A-.;:;~--.. "'• inan-et veici ifadelerle aychn. tl'-- a_.-n ndktlll'da m~'----e lmll 

\."'e oaad '*'__. " ..... ~- """"' ..... .._,m 
1.. 111 ~ biiJÜk bir bir -~ blll JOl'lar. &..dan do· ve idhar ediyoruz. Ba btzhn tık ve 
~ da W..n hi kimse ..;:; ~ laendilerİlle rnemleluıt nanu- 8ll e~ 'fa:ıdf•ınhdir. Hayat.1 
tif' bil.-• ç . :. t.r 'kW.~ •ir vaaife addede-~ olu .awaJarın. lllahıe-
ed.mu. . olaaak menbı, iaee maddelerinin limanlarda 
...... ... •• :r~uu ~ 1ı:apah ~-- - de~ııleıtn 

Ordu •e balariye 
Harp bahriyemıı bugün vt yarın 

tçla, tlmdiye kadar hiç torülıncmie 
geniş mikyaslara çıkarılını~r. De. 
nh harp kuvvctleriıniz muharebeye 
hazırdır. Hakikatte, bu donanmanın 
cüzüt.Mlları l*ea Atlas Okyaıı.u • 
sunda karıtkol Tazifeaile harekete 
geomif lluhmmaktadır. 

Yeni Oldum• milteınadı1en bü1'i-

Amerika, ııonu ıclmt> en tehlike. 
lirle karfllaşmıya ahş9k o'datu Jçln 
cbOyüktür>. 

BugOn, 6nlm :ııdeld bu meydan 
olı:uyuşa kal'Ş1 biz de müeadeleye ha. 
ıtr olduğumuzu ilin edlyoruz. l\lıl
letimlzl ve ecdadııru:mı inancını mtl-
dafaaya •e Allalun tanı vazife n 
olarak uhdemise tevdi etü(p ifı 71'11-
mıya basına.. 

MERLE OllE.RON " LAURENCE OUVIER 
tarafıadan han1calide bir tarzda yarablan •• 

Olmeyen ·Aşk 
(WUTHERIN G HDGHT) 

~heM:ıin gördüğü fevkalade r:\ğbet buebilc ve görraiaıcnleı:in 
görmelerini temı.ıı makudile 

Bir halt• uhe göet.,..c•lllll 
Sayın müşterilerine tebtiı eyler. & aon twU.0 ~ ediaiz. 

BUGUNı 1 ı s..aı..- ......... 
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\"agına uğrıynrak, A. Kavaf'ına gidccektı r. 

İstanbul Defterdarlığından: 
İı;tanbul Muftiiluğu hın:uı nııı~lemıl:ıtıııdarı r ~ı Fclvah·uıe binası

nın enkazı 17/11/941 paı.arle-ıı giiııiı ııaat 16 de J\lilli Emlak .:'lludürlü
ğunde toplanacak ol.1n Konıı ·yonda açık arttırma ile atılacaktır. :\tu
h~mml"n lıeıicl 1000 lıra. tl>miııalı 75 liradır. Şal'tnamP~i ,\lllli Emlak 
-4 üncü knll"nıınıie ı:•uülehılir. (94n0) 

1 
Türk Dil Kurumu Neşriy tı 
DİVANÜ LÜGAT- İ T --------.................................................. ___ ., 

T Ü R K tercümesi : ' 
1 

T ürk alımlerinden Kaşgırlı Mahmut tarafından Miladi 1O7 2 ~ l 
senesinde yazılmı!_I, Kütahya lu~busu Besım Atal ı;ıın hım- l ıl 
metı'.e türkçeye çevrilmi!,ltir. Üç cildi ne~rolunı. 41tur. Be-

1
. ~ 

....._ . her cildin fiatı 3 liradıT. ti 

~SKi TÜRK VAZILARI :ı ı 

,, P;"n;ü"'Kaı;~·;a~··"ı~;~ d1tt;;;~·· p~~;~ 
1 

- Kara Hikayesinin Uygurcası 
Hüıcyin Namık Orkun tarafıudan tercüme edilmiştir. fiatı 
60 kuruıtur. 

MEN-MAN --
0 D İSE 

Yazan: Besim Atalay. Fiatı 

30 iı:uru!,I. 

Şair H e meros' un methur 

Odısc. eserının tercümesidir. Resimlidır. Çeviren: Ahmet 
' 1 CeHıl Emredır. Fiati 175 kuruştur. Hilmi Kitabevı. 11 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Satın alma Komisyonundan: 

Merkezimiz nakıl vaaıtalan için (32) kalem itletme, tamir, miiu.1 
ferrika veııair malzeme açık ek.ııiltme ile &atın alınacaktır. 

Tahmın bedelı (4009) llra (26) kuruştur. 

A . - Şartnameler Merkezimiz levazımından parasız alınır. 

B . - Ekaıltme 4/11/941 salı giinü ıaat 14,'.!0 da Galatada Kar a . 
111ustafapafa sokağında mezkur merkez aatı.n alma komisyonunda yapı. 
tacaktır. 

C. - Muvakkat teminat parası aoo lira 69 kuruotur. 
D . - Eksiltmeye &'ireceklerin 1941 ıenea1 Ticaret Oda11 neilı:alan. 

aı eöstemıeleri oarttır. (9210) 

Türkiye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 
Kıırulq tarihi 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası 

Şube n Ajana adedi: 265. 
ztaA! ve TİCARi HER NEVİ BANKA MUAMELELERL 

l'ara biribinnı.re 28.800 Ur• ikrami7e nriyona&. 

' 

Kanaat Kitapevi 

CUMHURiYET BAYRAMI 
miinatebetlle en yeni •etrl:rabaı takdim ader. 

Japonya ve Japonlar 
Ha vshoff't ' de n te rcüme eden Galip Kemali Söylemezoğlu 
28 harita ve 32 resmi ihtiva eden lıu C!er Japonyanın t a
rihi ve coğrafi, siyasi ahval! hc.ldtında en m ufassal maluma· 
tı ve r:r. Eser ik.i cilttir. Beheri 1 S O, her ikisi 300 kuru,tur. 

HEREDOT TARİHİ 
G . Rawlimon'dan tercüme eden Ömeı Rrza DoiruJ 

Tarih bilgisinin temel taııım teAltil eden bu muhalle d. ese· 
rin b.1inci cildi çıkmı~tır. '4 · kitab~ ihtiva e~n bu b irinci 
cildin fiati 300 k.urutıtur. 

Yabancı kelimeler ·ıugati 
Ali H•ydar Taner 
Dilimiu garp dillerinden geçen yabancı kelimeleri izah ve 
bunların alındığı dillerdeki aalllannı gösterir. Fia tı 3 liradır 

Türk Saz Sairleri Aotoiojisi 
Prof. Dr. M. Fuat Köprülü 
3 cilt olan bu eserin 16 • 18 ıııci asn sazşairlerini ih iti eden 

ikinci ve 19 - 20 \,nci asır ıaz:;airlerini ih tiva eden 3 üncü 
ciltleri çıkmıştır. Her iki cildm fiatı 5 75 kuruştur. Tarihi 
ve ed~bi malumatı ihtiva eden birincı cildi basılmaktadır. 

Kitabevimizin diğer yeni neşriyatı : 
FRANSIZ iHTtLALl 3 CIL'f. 
Matb.ier' den tercüme eden Şiikrü Kaya. Her üç cildin fiatı 

3 75 kutu,. 

KÖY PAPAZI ZENGİNLER ARASINDA ( Roman) 
Clem~nt Vantel' den tercüme eden Celal Tevfik Sayman 

(100 kuruş). 
NASIL Y AŞAMAUYIZ? (Sıhhi öğütler) 
Qr. Srunteld' den tercüme ed<.n E. Hamdi Akm•n. Fiati 
2S kmuf . 

İstanbul Sıhhi Miiesseseler Arttırma 

SiZiN DE 
ETTİGINIZ 

TAKDiR 
ÜZERE 

Asrımız nıodasının zarafet ve ırı1:elıgıne lnzımam 
eden üstad terzilerin maharclı, kadına da gençliğe 
matuf şayanı hayret bır beden tt>na,,ubü aı-zeder. 

. Fakat yüz ve onun hulutu gevozedirlc•r. Egeı· bu 
noktaya lazım gelen ihtimam gö>ıteı ı lml'7.SC, seneleı bu 
batlan başkalarına pek çahuk farkettiriı ler. Bu, sızın 
bir sırrınızdır ki, ufak bır dikk11Lııızlik veya ihmal ne
tiec~i ukibelerinızin dikkat naz:ı rınd:ı.n uzak kala. 
nrnz. İşte senelerin lbilha!\!la nazik ve hassa-; {'iltll·re 
musallat olan o tahripkaı seııelerı n) cıldinı;r,c çız.. 
mekte olduğu on biıılctTı' ( bıdaycLte gayri mahsü.;) 

ince ç~gilere ihıııalkaı· kalm11yınıı . 

Zamanla cildinızi solduracak olan ve :-.ııi pek çok defa vakitsiz 

harap eden bu arızaları akşam ve sal,ah KRE.\I PERTEV'le va

pacağınız ufak blı· masajla refodinız. ICRF:M PERTEV'ın bu 
mucizesme j'ÜZ binlerce lwıncınsiniz gıbı siz de hayıet ve nıem. 
nuniyetlc ş.ahit olacaksınız. Gorec-t>kıuniz ki ııım:.ı.ı>ı.ı, ebedi genÇ
liğlııi herkese mağrurane söyliyecektıl'. 

KRF.M PERTEV'in terkibind<.'kı foal aııasır en derin çizgı
leı·ı bıle ızaledı.- geciknıiycccktıı. Bugun<lcn ıtıbareıı siz de bir tüp 

KREM PERTEV'i tuvalet m:ısanızda bulundurunuz. O, ayni ıa

manda ><ert riızgarlnı·ın ve kuvvetlı güneşin eıı 1yı muhafızıdır. , 
Toprak Mahsulleri Ofisi 

lstanbul şubesinden: 
Bezi ofisıın izden verilmek üzeı e 500.000 - 1.000 000 adet un, kepek 

ve mıkHcL çuvallarının ımiı.llö'es1 kapalı zarf usulılc eksiltmeye konula
caktır. 

Te~lıımıt: Haftada en az 20.000 cuval 
Muvnkkat teminat: 5.000 Tür1' lırı.ıaı, 
Kat'i teminat: 25.000 Türk lirası, 
Ek~lltnıe ırünü: 4. İkirıciteşrın 941 pazartesi guııü 

Şartnameleı· Toprak Mahsulleri Ofısi lstanbul şubesi Muhaberat 
Sorvhıinden bilabedel verilmektedir. 'l'alip olanların nıuvakkat teminat
larını en geç eksiltme güniı sant 14,30 a kadar Ofis \'emesine yatırarak 
mnkbuzlarını almaları ve zarflarını munaka~a tninü saat on beşe kadar 
İstanbul şubcsı nıuhııberat !ll"rvı sıne mııkbtı7. mukabill tevdi evlemcleri 
lazımdır. Zarflar ı..aat tam 15,15 de açılacaktır. Postada vaki g~cikmcler 
kabul olunmaz. (9426) 

ve Eksiltme Komisyonundan: ~-------------~•-.. 
Leyli Tıp Talebe Yuı ılu talebe ve hademeleri için 1152 çift kıtlık 1 1 • 

iskarpin kapalı zarflıı eksiltmeye konulmuştur. 
l - J<;ksillıııe 14/11 / !)11 cuma gı.iııı.i saat 16 de İstanbul Sıhhat ve 

İçtimai Munvenet :'.\Tüılüı-Jıiğünde kurulu Konıiııyonda yapılacaktır. 
2 - Muhammen fıyat beher çift ıskarpln için 11 lira 60 kuı·uıtur. 
8 - .Muvakkat teminat 9U3 lira 60 kuı-uştur. 
~ - istekliler eaı tııaıııesını çalışma gunlerinde Komisyonda görebi. 

lirler. 
5 - f steklllerin 1941 ~'ılı Ticaret Odası yesıkııqile 2490 aayıh lca. 

nunda yazılı ve !katar ile bu işe yeter muvakkat ~arıınti t.1.ı.kbuz veya 
banka mekt ubile birlıkte teklifi havi ?.art'lıırı nı ibal~ !!>aatindcn bir saat 
evvel makbuz mukabılıııde Konııeyona vermeleri. \94f>l) 

ismet. lnö_niinün_ I 
VECiZELERi 

Fiyatı Elli Kuruş 

OKUL GRAMERi 
EL RiTABI 

Yazan: Peyami SAFA 
G ramer komisyonunu~ lı:oydu.:>u eaaslura göre hazırlannıi, 

ve Maarif Vekılliği tarafından btitün ok..ıllara tamim ve tavsi
ye edi!mi,tır. Fıati 25, Sat ıf yeri: 

CÜMHURİYET KİTABEVi 
latan bul A nkara caddesi N.:>. 1O1 

ÇOCUK BAKiMi 
Yazan doktor Ali Şükrü Şın·lı bir gi.ııı liıkten on dört ya, ina 

kadar sıhhi çocuk bürütme ve oesleme bilgisi. 

Erzurum Doğu Koopcral ifi 
İdare Heyet inden : 

Doğu İnşa:ıt Kooperatifi taraf ndan F.rzuru ı da yaı,tırılacak 
el Oü:J fi24> lırn fl-10> kuruş k .,ı r lıeılellı ı;;o adet ev ıınşııatı ıhale iııııı 
30 10 '141 tarıhindc pqıılacnğı ev~·ell e ıhın edılını ti. Biliihıı re yeniden 
nıunııkasaya konulmak uzcre ıııczkfı ı · ıhall'nın nıcv hn ımınasebctıle tehıl' 
edıldigı ilan olunur. (9457) 

TÜ R KİYE 
iS BANK ASI 

Ziraat Ba.alraaında kumbaralı ve kwnbarasız ıasarrut besap
lat'lnda "'ltı az lirı liraar buluna lara ıened~ 4 defa celdlacek kut'a 
Ue afStıdaki plana rııre ikramiye .. ğıtılacaktır: 

f f T YAT ROL A R 1 DOKTOR 

Sedad Kumbaracılar 

Küçük tasarruf 
hesapları 19 4 1 

IKRA \'l lYE PLANI 
KEŞİDELER: 4 Şubat, Z Mayıs, 

l Ağustos, 3 İlktt'şl'İn 

tMrihlerindl" yapılır. 

1 

3 
adet 2000 liı atık = 2000.- Lira 

> 1000 > -::: :-1000.- > 
' aüt 1,000 liı'alık 4.,000 lira 1 100 adet 60 lıralık 6,r:oo Ura 
' • 600 • 2,000 • 120 • 40 > 4,SC' > 
' • 260 > 1,000 > 160 • 20 > 3,200 > 

40 > 100 , 4,000 > 

DİK.KAT: Jlunplarınıbıki paraU!r bir sene içinde 50 liradan 
atilkt dilfmrycnlere ikramiye çıkt1ğı takdırde % 20 faı.lasılc verıle· 

cekt.lr. Kur'alar senede : 4 defa, l EyJi:l, l Di ı Mart 
• e l B azlran tarıhlennde ç,.ki!C'c ı 

mm r•- z a • G 

ŞEHiR TiYATROSU 

Tepebaşr Dı·a111 kısmı: 
Bu gete 11aat 20,30 da 

HAM LE T 

••• 
İst.ıklal c!lddes1 Konıedı kısrnı 

Bu g c caat (!,'O' O ı da 

KClR DÖVÜŞÜ 

ÜIWLOG - OPERATÖR 
idrar vnl ı ve kı asul lıastalık-

lul'ı mi•te'ı rıı;s ısı 1 

2 
4 
8 

35 
80 

300 

> 7b0 
> :mu 
> 250 
> lfJO 
> 50 

> = 1500.-. > 
> = !!000 - > 
> = 2000.- • 
> = 3500.- • 
> = 4000.- > 

> 20 • - 6000 > 

• Adl ı ıktıdar ve belgl VŞC'khgl, 
geroe ışcyl'n \tı t: ı.ıklaı ın tcdavlsı. ~ 

Sı rk l.'J, Anım ı-.ı Cad. Sem ıh 1 !!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
Lutf afl.l ııı anı. (Tan Mnt· 

1 

l 1 t 
b ıı ka 

1 
ı} Saı bı : Z. T. l!.BUZZ YA 

L":'.::!3mE~9iııa••m:ıcm~ Neırlyat Müduru: C. BABAN, Basılclıgı yer. Matl.ı;ı.ıu ElllİZZİYA 

29 Birincit~rin 

l r (;* ô ~ ~u ~. 8 ~ i ~ ~· ~ ~ 0S0 
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1 2 3 4 5 6 7 R 9 l . ı 
ı--

'2 

3 

• ı--+-ı--ı. 

Scıldm• ~ada . 

1 - Ka,ıuJcnizle Cenubi Rusya 
arasındaki ufak deniz - B udalıA , 

2 - Seyretme. ·~ - Ayının evi -
Uoğu Bit• hitap n ida~ı. 4 -
İçki - Sıfat edatı Üyr. il -
t\efis bir ıneyva - Boya. 6 - Bl\
şıııa ( C) "elirse sudan başka elie 
lutulaııı ıyan yegane madde - Pi, 
ıııem i~. 7 - Yapma - İlave - Ölıı. 
8 - Nefy ı.-ıialı - Gariı> - Tcı-111 
köprk. 9 - Ya:ıa!·ak. 10 - Kuyu. 
dun su çekill'n 1c~· - Gı•rıeral. 

Yııh·11rırfıq, <tffltj11111: 

1 - Bilgin - Öküzün dişi-;i. 2 -
Bir kadın i11ın1. 3 - Bey.ı:i1 - Ku~

lnrın evi - Biı binu. <t Gözlı- alı
nın birleştiği yeri Örtl"!t kıllar -
N'ihayetinE' (R) koyıı.rsnııız onunla 
uvla oynıınır - Dl"niziıı ortasınrla. 

ki kara p11l'çası. 5 - :'.\lülk - Soı
ııuııa (1,) gelir~~ vakti gelen ı.ıunı 

rlenıektir. 6 - S:ıkııcu hlı havvıın-
Pislik. 7 -- Kad•nl:ı eık<:i{in . kar~ı
lıklı sevırisi Tok ıll.':!i! - Vü ... urlu. 
muzun bir yeri. 8 - Nott - A<l ı
let sahibi - Rabıt edatı. !l - Cefa 
ı O - Çok ~el't tHş - n .... n. 

Dünkü bulmacanın balledUmf.t 
,~,, il 

1 ' :t 4 5 fi 

1 

Fatih Birınci Sulh Hukuk Ha
ki.ınliğinden : 

Hazinenin Fatihte Malta Çar
şambada 7 3 No. da kahvecilik 
yapan Ömer aleyh ine açtığı nl.ı
ca!..: davasının İt:rakılınmakta o an 
munakemesinde müddeialeyhe 
gerek tebiığ varakasile ve gerek· 
se gazete iianile yapılan da,·etı}"t" 
ye rıığmen mahkemeye gelın,.J i. 

ğinden ccl&eye gıyaben de' <1'1\ 

t dil~rr.k davdcı vekili alacağıııı 
n.a!-ıkemeye ibraz ctmi<1 ol<lıı:_n 
Leş kıta senet ve bir kıta ta pu 
kayıt aurf't ı ve dinlettireceği ,....ı
hut ile iııbat cdeceğıni ve duru~· 
ma talep vech' le 26/ 1 1 / 941 s.ı. 
at 1 O a b,rıı kılmıl?tır. Gösterilen 
gün ve saatte mahkemeye .gelm"'
niz veya tanı fınu:dan bir Yckıl 
gölidermcniz için i~hu gıyap kcı · 
rurı 2S gün müı.ıdetle iian oıtJ-
nur. (941 /26) 

r:BORSA' 
28 - 10 - 9 U muaın;sl ni 

Lonclr a 
~evyork 
.:enewe 
illa ·rlt 
Ynk in 
sı..kho. 

1 Sterll• S. ! 2 
lOil Dolar 131. H 
100 tav F r. 
100 P ezeta n . 'J~ 
100 Yen 
100 lneç kr !O 9!1 

ESctA ı\ıl VE TAHYlL \ r 
tk ranı lyell yü:ı:da S 1915 19.:iS 
Ytı:ı:de S , 1933 Er.ll&llt .ı\. S.C. -.-

" 1 834 Sı•aıı-~r ;uıru:al - . -
,, , .. ı ill 7 -.-

Anadolu Demlryol.ı J -.-
iş Ba 1kaaı ııama • 
Aılııu Ç! n>•nto • 

l 
lst. Rıhtım d ok ve antrepo -.
T iirk borcu 1 -.-

[!orsa harici altnı fiyatı 
ll•tııdiy• 
j{ alı• ue,ıbtrlllı 
ıcuı,. .. tıltuı ııra•• 

'H Lln 90 K .. 
tlS •• 00 .. 

) " 49 •• ····· ........................ ' ....... .......... -
Taaviri Efkir 

NüahHı ( 5 ) Karattor 

I 
.. 1 Tıtrki111 Ha.ri4 

Abone Şeraatı ;çin için 

Senelik .......... • 1 ıoo Kr. 2700 Kr. 
Altı aylık ........... 759 > 1450 > 
Üç aylık ........ . ... 400 > 800 > 
Bir aylık .. . .... .. . . . 160 > :yoktur. 

DiKKAT: 
Dercolunnuv:ın evrak iade olunmaz. 

ilir iocltej r ln: Çar4amba 

1S6a H. 
Şenal 

8 
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