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ESİ 
--------------~ -------------

Cümlıurigetimiz yüksek ülkülü, temiz alılôklı, oatan golunda 
cemiyetinin idaresidir bir canını 

• 
esırgemıgen 

• • 
ınsan 

''Büyük yangına bulaşmamanın yangın 
• 

çaresı, 

ortasında yaşadığımızı biran ıınubnamaktır,, 
Ankara 29 { A. A.) - Ciimharrid 

Milli Şef Is.met lnönü, bugün Cüm• 
hurig•t Bayramı münasebeti/" An
kara' da lpodrom' ila gapılan g"çit 
resıminden ftflvel aşağıdaki hitabegi 
irat bug11rmuşl•rdır •. 

Sevgili vatandaşlarım ! -Dünya buhranının geniş •arsıntılnrı 
idnd• dinç oe giirbii.~ bir milletin, 
Büyüle. Türk Milletinin bayramını 
kutlugorıu. 1nsa11lılın ve barışın ıım 
yuvası olan uatanımız kahraman eu• 
latlarmın omuzlarında şeref le giik· 
aeligor. Milli iradttmizin biitün!üpünü. 
korumak için hepimiz çetin uazif t1ıer• 
lıazrr bulunugorıız. 

Aziz vatandaşlarım ! 
Düngagı ••rmıı .hir engin luısır• 

(0.nfl'• ~ 1,, •otun 1 tle) 

~illi Şe~, AtatürkÜnJtiıı.maı~lliJAnkaradaki ~erasim 
. manevi huzurunda Kırım müdafaa· ---, 

Bir senede 

ne yaptık? 

hattı yarıldı Cümhuriyat · Bayramı I 
münasebetiie j 

C ümhurıyetın ye ni bir yıldö-
1\ÜmÜQC geldtğimiız günler• 

de, ı·eami lunkamlaırdan millet · l 
e~radma kıtdaı hepimize düşen ANKARA 29 (Hususi) - R e;sicümbvr hfüet JlÖnÜ, bugün, 
b ·f tebrikleri kabul etmek üzere Mili ..: t Meclisi.ue gelirlerken Atatür-~ vaı.ı e vaı·dır, ki o da geçen ı · 
kend k J mic:lerdir . · ( D~v•mı sayfa 3, ıütun 2 deı .' en ım" .. e sormaktır. • 

Ruslardan 157 00 
esir aldık ---

bır •~ne ~a.rFmda ne yaptığımızı kün rnuvakl..at kabr ini ziyaret "e Ebedi Şefin hatırasını taziz et. ı 

I ~ızce clı huriyet in yddönüm- -.;:_-_-_ _________ _ 

ermıkatlhır.anın eniyi ve f .. y - ı 'I Ar.ııerı·kada Düşmanın Oreldeki 
dal, tarzı budur. I &J 

b' Mesela res.ni nıakamlar, bu h 1 ht müdafaa hattı da 
ll' sen~ zarfında ne ka dar mek- , M k arp a ey arı g a T ı L d ı 

le~ açtık, nt! kndar y<'nİ irfan l 0 S 0 V a ll 1 1 
lnaeısesesi " ücude getirdik m ek. hareketler -
~e_ı.lerin?zılcn ne k <\dar 0 ( 41mu, , etrafındaki Ffılırcrin unıuıni kaıargahından, 
gr~nm9', hele (iğrendiğini beniın 29 (A.A. ) - Alımın ordulan Baş -

~~Jl\lt. gen.., yeli~tirdik, . diğer 'I&· Al n tazyılrı· Bir meb'us da Almanya ile ku ııııı ııclanlığının tcbllğı: 
uttı •rda unıumi bilgiye ne kadar 1 ma ·'- . Hususi bır telıliğl e de bilcllrildiğ i 
~~- r.e gibi hizmetler ifa eyledik, d d. siyasi münasebatm . gibi hava kuvvelle ı ile iştmliğl ya. 

~ llöprij kurduk, lıangi ,.ilayet. evam e JyOr 
1 

k8SİlmeSİDİ İSlİyOr pan piyade ciı:ı:ütamlan şıclıtetlı ımı -
d rdt: ne \..ı.dar yol ya! tık, yeni· . _ _ ha rcbelerle Kıı·ım yarımadasına doğ' 

e., ille kAd d • L • ı·u geçicli zorlaıııışlardı r. Diışınan ın 
lb-»:L .,., emıryo•-" mp ey· •tuSJW l 'A, 2 <J ( A .A.) J'At!İNG1'0V 9!} (AA) 
""•, hde ne "adaı hastan• " - ,_

1 
. Y ' ' • 'i · · çok kuvvellı tahkım ed lhıış mevzi . 

'•Plak b Sovyel gece yıırısı t.ev 1!'1 • Stefani : - Butıin 1rı ıllt!tın ilerı !erine kal'ş ı yayılan yaıma harekctı 

Berlin Elçiliğimizde l 
parlak bir resmi 

kabul tertip edildi 1 

İngiliz matbuatı da 
Bayramımızdan 

bahsediyor 
BCJ·lin (Ra dyo : 21) - Bugün 

oğleıhm son ra Türkıyı:ı Bü)·tik El . 
çiliğiıı ı le, Cünıhuriyet Bayramı 

nıüıı:.ısebetile parlak biı· resnıi 

kııbul ve zi vıı fet tertip edilmiııtir. 
Resmi kabuld" T ürk kolonisi, Al-

\oatancİ u haata~lerde ne kadar 28 ilk tıcş r'in gLi nii, kıuı!al'llıııZ, gelen şahsiyetlerındeo tophın mış 25 I c:;ııa sında, Rusla r 18/28 ılkt.eşrin 
lar~ ~ tedavı ıle dertten kur. Mojaiek, Maloya ro lav"t;z, Vulol.:o- (üevaını ıah ifı ı, ı1ttıoı ı dı) (Devam ı sayfa 1, ıütun 5 de) ' 
·~rift ;e gibıl mulıadder olan auaf- J (Devamı .sayfaıı 3, si tun 4 de) •••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••-•••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• 

ma n devlet adamları , ordu e rka
nı, iktısat V'! ilını ıtda.l»rı bu
l unmu~tuı. 

A11kara 29 ( Huausi) - Bugün 1 Ko:cliplomatU. tribünii harp ed:en 
Ankara #O :podro1nunu dolduran 

1 

t.arllfların birbir.ne karlfnl......_ 
e n ;a 40 İ)jn lttt.nin öniinde cüm. nı temin ed.<:ek bir tekilde hazır. 
11 .;_rt) etimız.ın l ~ inci yıl dönümü 

1 
ıar.rrııf ve u~t 12 den itibaren 

b üyük te.!<thüra tl.a kutt.annııftK. <Der._ nM/ e ~ . ıwh&t1 ı üJ 
• • • • 

lh v, arnn rakllmla, savı --------• ftı-e.l 'd~saıyal (İstatistik) ile ver· ı ~---------, B akt ş I ar l 
' ırleı·. ' t 

ıe ~~~re.mi rn•"•m••r n ~ıcr. Hit 1 er iki 
•u d •<hır oınuyan alelumum 
~ ;" a,ı.. da bu bir s<'ne zar· 
.,~ • . "'•mleokch·. ammeye ve Tu·· r k 
•nnetıce k .:1 • , 

b · I cnaı •ahsıyctlerine n t' 
rtoıet erd" h 1 d 

'•qda 1-" u un ulclarıı"• va· 
hı•rn·: "fvazı!e ve icaplarını ta. 
rini hı ea. 1 ı11l eyleyip eylcmcdikle-

' 

• Yıl', n 'b• . ııı.,111 • e gı ı q ler yaptık-
• ne git>" tirdııde.r; • 1 eıerler vlicude ge-

kal'lı hit-~·· _Y':frda. ve yurttap 
·ı . •ı•ta ı•I • • 1 d'k f.''"'n ı lrend· v cyıp ış eme ı -
CJ.ırlar, ' ke1tdilcrine sormalı-

~1illctİct-in 1 j 
tun ha)·atta 

0 ı;un, fertlerin ol. 
tinden biriru ~tı rtıi.ihirn vazife le· ı 
ti ) tefle il <.de. :! 1 ~ ı ınuhMebe
"111 her &Ün\j ~Sanlar 1 dünya. 
l.anle &eçen bit ~ İmlİ· ı 
•eyrinde, vakit ::~ Hikenıneı 
.... ~&iarına a(;nüp ı,.. ıt -dwmıya, 
tak.eri tneıııaP'ei,.ti öll..nı!Ya, kate' · 
taç ve tnec.t»urduıiar Çrnı}·e muh. 
~v&kkllf .... tee-··ı· .4.rı~ı.: hu 

• • b "'1- •••U ' •n--L 
mışı .u o.,.iip bi~ ....... g~-

d ir, ki yarın ne Y-.P•h·t'Yeıinde. 
1arından ne 11enıere 1 eccklerini, 
btikbalio kendiierifte -ı-celdatını, 

T ASVj l\e hazarla. 
(VlılııttM •«hı/• , ~i EFKAR 

' •"t "ıı ı d.c) 

Generalini 
~~-------------~ 

kabul etti 
BRRLİı\', 29 (A.A.) 

0 .1\ .8 . : Alınan J<'ührcl'i ve 
Alman Başkuma11dıını, u mumi 
kı.rnrgi:ıhında Tii ık Ccncı ııllt-l'i 
Ali Fuat J<:ı den ile H u e~ in Eı
kı lcli k111ıul dıoistİI'. 

Türk Genc~a ll..ıri, ıtoğu ccıılıe
sinde yaıltıklırrı ve kcııdilcıfoc 
Alman kıtalarının ve miittefil<lc • 
ıiııiıı ıııuvaffıılı ıy<ll ve yigitliklt·ri 
hakkında elı-allı biı fikir veren 
hfr ~eyahatteıı rlöııııtekteıi iıi~r. 

Türk Generalleıi, bund:rn ıııa-

11.ria kara orduları BHşkıınınııda
nı Feld 1\la ı·e(al \ \ 111 Rrnıırbitch 
Ur Gcıwlkuı ınny B:ı~kıını 1''eld 
Mureşal Keilel'i ıl ı> zıyaret etmiv
leıdir. 

'- J 

Cümhuriyetin 

1 T ÜRK H*alabt .ıtt ~ocuklu 
bir baba. 

1 

En büyük oğlu cümhuriyet. 
U~ öm:e doğan o. Sırasile pe
sinden gelen bef çocuk onun 
i;z karcle~leri. La'klik, milli. 
yeıçilik, devietçilik ve ötekiler. 

Bayramı cümhuriyet adına 
kutluluyoruz, çünkü yatça en 
büyüğü <>. Y AfÇ&, fakat chem
miye{çe değil. Ehemmiyetçe 
heı-i birbirine müsavi, hepsi öz 
evlat. 

Tel&. h2tına cümhuriyet, Me•
ro..tiyet gibi herhangi bir idare 
~li. İçi Türk in&al~bının mi. 
~alarfle doldurulmazse bot bir 
kalıp. Bı. mana.lan ıeri kal .. 
be, vasıfta buluyoruz. 

Bir cümhuriyet farzedtn~ ki 
laik değildir, karikatürdür o. 
Çfüıkü sclltanah devirmU,, yen· 
ne mefİllah a-eçirmittir. 

Bir cünıhuriyet fancdiniz ki 
hiıllkçı degildir, ma.karadır o , 
Çünkü ~rayı devİnnİf, yerine 

karde,ı 

Peg11•i SA FA ........ -__... .............. __ 
b~r zümrt"nİn hakimiyetini ce
çirm~tİr. 

Bir cumhuriyet farzediniz ki 
tnılliyetça deoği!dir, temclıizdl:
o. Çünkü bal.Jc ve millet arasın. 
d:ıiii bait koparım,, A vrupanıa 
yıkıldığım gördüğümüz koz. 
mopolit cümhuriyctleri gibi hu
kuki bir kalıptan İbaret kalm'f
tı.r. 

Bir cünıburiyet farzediniz ki 
devletçi cleğildtr, iradesizdir 0 , 

Çünkü ~tle millet a;;sın
d11ki bağı koparmıt, Avrupa
nın yık1ld1ğını gördüğümüz çok 
partili ve anarfİli cümhuriyet. 
fori g-ibi, miiletin iradesinden 
b.ıfka bir teY olmıyan devleti 
bir muhafız köpek cibi fertlerin 
n1enfaatlt:rin.e bekçilik eden bir 
a.ayİf un"Wru sıınrnatbr. 

Bir di:.nburiyet fan:ediniz ki 
in!ulabcı değildir, Y•tamıya Iİ· 
yakatsı:iciır o . Çinkü ölü ka 
lıplara baglanrnı~, ebedi sandı. 

( Deva.ı~H ı(l)ıif• f, sutu" ı dr) 

Nazll' l arıhııı Doktor Maysner, 
Launers, .Müsl<>şıirlar. Berlin ku. 
maııclnııı Grııernl Ton, as, Gene ı•a l 

\' ı;n Hrıa Re, S. S. Birlikleri Şufi, 
l tııl:.'l< n . .Jııpon, İspaayol ve Bul
ga1· Scfirlerile Sefaret erkanı ve 
ıı skl·l'i ataı;ıclcr, davetliler arasın
da Lıııluııuyoıfal'dı. 

İngiltereck 
Loııılıa, 2!) (A.A.I - Türk 

Cıiınhuı·ireunin on sekizinci yıl
diınümuııü kutlama& , İngiltere 
nıntbuatında güni.m mevzllu ol -
nınktadır. 

Tüı kiye Başvekili Doktor Re
fik .Sıl\ la!l11n nutku bııyfik bir 
uliika 1 ~ ckunrnuştur. 

Tüıkıye Büyük Elçi!li, öğleden 
s.onra, Londradaki Tür'k koloni
ınııı teh rik\edni Elçilik binasın

da kabul etuılştir. 

!"-·· .... 
Milli piyaııuda 

kazaaaılar 
193245 

Numara 
50000 
/:;irtı kazandı 

( Diğer nmuaralaı sa. 3._ aıı. 5 iM) 

Sehrimizdeki merasim 
..... -- -- --

Vali ve k....._wr .._. ıetWi tUi, ~derkm 

Cümlıuıiyctin 18 inci yıldönü- ııetin gibi &iieienmitti. ' 
n.iı ke r t a rafta oldutu gibi diin 'TakeimJeki meraaim ölleden 
lı;tanbuJda d a, milletçe ve ord uca 90nıa -.al iki buçukta ~layaca· 
r.ıdden cfi ııiN-iilmeınif büyük te. Sı halde, halk aabah karanlığı 
:.tahıiratla re.ıt ed.ilmi.,tir. · ~okaldan d oid6aHIHlf ve öjledeııt 

En büyük bayramımız münase ;re), bill '1n au C11ddele r iğne 
b~tıtc i .. taı.bı: I hattan b.afa tak. a ılsa yere düflllİYecek bir hal al. 
1ar, çiçekler v.s 1>a,..,.klaı1- bir l oa ... (D..,_. MM/ti ı, ,...... • • > 



ti 22 Sahih: 2 
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TARiH ve SiYASET 1 o )1 Temenni --··········-····· .................... 
e "" A e 

SiYASi VAZIYET 

Sebatın mu valf akı~etı 

s~~~m:~.=;=~:.~~~;:;;; Kırım yarım adası 
Tamir edilmesi 
istenen bir yol 

Harp Kırımda 

K ll"ml 1arıınadaaını b.ra,. 

lim. Tiirkbede ~ İıf ..-... ıaaetecıiliis Utlar sermaye mahvet· c e{'en Umumt Harpte olduğu 
memittir .., ................ inek allınk :ıı•-ckııatınD in ee n.;,. «ihi ·ırua yarnudan tebar 

Bakırkiiyünde Zulıurat!ıaba cad 
dl!llınde 16 numarada mitekait 
BÜ\0 1111 Binba~m l!ıılahmut Erge. 
den aldığ:mız bir mektupta n1uh. 
b!ttm bir aabn pbsi himmetile 
1apılan Zuhuratbabn caddcsıne 

ch·11ı"<lnki komtuların ınüt addlt 
rıcn ve muracnatln(ına rarrmen 
katran dölciiln1edlhri bildrllmektc 
ve Emrnıı Aklıyc ve Mabiye 
nıue esesıni tasyonıı baflıyaı: 
bu mılhim yolun bu kıt katransız 
bırukıJ,lıl,rı tııkdırde tamamen bo. 
ı:ula ağından ndiııe eıllmektedir. 

Wl.,,.a dört lmometft 
eniıadelU Orbpt cliiw .dile Pe
rekop bcn.uı iiaeriDde on sü
deuberi devam etmekte olan bü· 
yük ~ Alman :aaferile 
ntıhcelendiği dün netredilen fev
kalade bir t~de bildinlmiftV. 

1 Bettalı ~; iki tar.ı-daki p.. 
kolu İ§ gut:tt"dliktir. harekat snhası olmu$tur. Bu suı'CUe 

Bu hüa.Ü'D pek doina dıejlldir, aira Bah.~liye aervet yata- bu eski Ttlrkell yeniden. bütün dün
reallann el.:ıeriai. guetcciliiia b'r ...-lelr olduğuna lnıni olmadan yarım dd.kkntini kendi merine çevir-

lııilmedilclcri ip ,.pmıya kallnn!l olanlarchr, bınbir teferruattan 1 ır. 
• • • __ ı_ le • • Bu ynnmnda r;crek eri ve lıaJı. 

o~ bu ~ laotretınde nulkale kaleme alma• e•ı toauA ge n ıtbr. • k" k ıi . 
Bumıc bariz bir misalini i"İ pyretli lc11•cle,in1 Arslan Tufan I rı ~v 11

' g.c.re r.aı rekcti ve mn 

yet ailık Ölüdeniz ~~ C-ariikde
niz imıinddıi Karadenia Ye Azalı 
denizi körfezlerinin cenup aahil-
leri sıra sua ahit iatibkimlarla 
fevkalade tıı.hkim edilmifti. li:!-1· ,._ :ı· "k' d _..__ • b!".-::1.. b' • ,. 1 •--rd kt denı seıvetı it.i t·ıle dünyanın eıı. 

~ ~ ım "'-&Vn:ım ı ı M---.crı u7- .,. m ıtaın • ÇlJUt ı •· i l 1 d b" 'd" ll 
( Ik <I' y·· ·· ·· ) d l ·ı ·· d .. k 1 Z<?ng n ~er eı n en ırı n. avıısı 

n ::~ ı. __ ~l'U)'Uf mecmuası 0 ~~_ıs. e ~ok~ u • vd' • tEoe. leWc.U bfitün dunysu:.a ur 
uw- ı ua;mıır IDeClllUaSl ~nnayı •inle t• ·d ebe. Jnn, •D- enubf Frnn adaki (Rfvicrn) ''C 

tu.tclralı: kabul etmezdi.. Fakat İfte onünüzde, bilginin,. sebatın, Garlıi A~ı ika ki (Knllfornıya)ya 
Mc'Vl!fm geçmeden bu rıcw.ııın 

ts'ııfı muhterem Belediyeden te. 
menni eriilmektedir. 

~ Bidiii seçen Umumi 
Harpte Alman ordusunun bu her. 
ıahı kol•yca ıeçtiii ve Beyaz 
Ruslara k ..... kendilerinin yap· 
tıklan hareket!erde de mezküı 

gayretin rr:ı hsulü canlı olarak duruyor. Ö) 11! bir eser kı, memle-
kette laakiK;ı'.., biiyik bir u clold\lmı.kta v okuyucuya te- Jartmacbııu ııüf\lııun ııelln

re ıı 1 ahnliııi Türktur. Sivıı topcl 
ha binden oıırıı pek tok Türk, Ru

min •tti:i lti311eTI menfaat inde gtttilc{e gürbüzle mektedir. H • kf k kö,.fezlerden kolayca berzahı 
ıç yo an a vga çevı~ikleıini birer ders telakki Cünıhuriyct bayramı dolayııile çıkan son Nafia nü~hasını ka

rilcrine bilha.sa tavs~e ediyorum, \•e di!oruıo ki bu mecmua, 
Uoküman -h ıncla 1..-k m .. ae verini-n arctdı{:tnı vermekte ve oo
ğurduğu alaka · e olnıyı:cusvna kenef.sini. evdirıw•ktedir. fkt13 di 
Yür~yÜfÜ ayni :r.nmanda sebatın m\.&vaffakıyetini aöateren bir mi· 

uadcılusa hlc:-111. t.m 
ld • bur.dan lu k k 

Ed!rnekc.ıp1da ar.:bncılık ya· ederek hu tr.oübekre ıöre burl!I 
par, Hüseyin K~. evvelkı gece leıını gcçi1n.ez bir müstahkem s d 
!ıHhoş biı ~ııl..ic yolda g.derken, hali~ gctİrn•ır.lcrdi. 
yanındnıı geçen Abdullah adındn Yarım adanın timal \us· 

tal olmnk Üzt>re de sizlere takdim cdİ)•orunı. An ıkloıwdlsinln 1!!04 
tarıhll tab'ında Kırımın niıfu u h:ık

b:r yabancıyı çe,·irmiş \'e: mı oü:z:lük oiduğundan müJafaası 

Cihad BABAN 

104 Yazan: KANDEMiR ............................... , .............. . 
"Gizli Cemiyet, bundan aonra kat'iyen 

••kert ı,ıer• 1nlld•h•I• •tm••ln.,, 

f'tlll& 
'Fn 

ki 

hira&r 
l'<>•demıektedir. 

- P&ıflWltD eıan ntudlıince 

1ot pate~ k Uı-nWar •• 
n ini&. dedi1eT. 

Gariv brr ••:t:!T ha l olM u· 
Bıt lnlt1vuz!ar vı ıı."'kcrleII bu koca 
talile nCJ"eye gi.diyo1du! 

Bunlar kollannı ııallnya sallaya 
Kntıkiııtana gidip tc En ·eı Pn~anın 

monıırn t 
r ad:ınıdır, dı. 

,...1ctupla1'11tı, :miifı Plerlr.ı ve hil'at, 1 ~!!!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!1!!!!!!1!!!!!!!!~~~~~~ 
1a9ç g!bi hediyeleı-l'tlı it " t 
Mtlİ99 ,, ll!r-, a ne ohır, 
dlfün'Mİi70rlardt. 
.. ıfereee te«Wr9iıı bir h8'1'eket. 

lıem kendılerinl, hem o 2avnllı Xa
&ak ~erim, hatta onlarKI çoluk 
ç~uld .. rını Tit ıretlerinı llir anda 
>·ok emen ifbt kifıydt 

Bu hal de go teriyordu ki, En~r 
Pa•a hi1i memleketi tanıyamnmış. 
tır. Aıııl feciı i11e. yan nda nnıhilıi 

* Tirit topral<la....:la. Türk su.
f•nncfa, Tiirk söklerinde Türk 
bayrajı. 

* Denk bütçe, düzgün ödeme, 
itt- CiimlMui~et rnaJ~.t. 

* BiNci uWaı. Y..-.8'. ilk 
ödevin pıahnaktır. 

- Şu gıdcn kadını neye takip wüc;tür. Ulrin Balıklı ovadan 
Kınm yanmadasmın mevfalni rôJlcrjr krcki edi\orsun dıyeıek kendisir.i döv- •lci Kınma. kadar yekdiğerİn!: k 

Kı.. y M h F . T melı: ıstemi~tıt. muvazi nlı,rak U%Jl)'an ve timalc 
azan: U arf em ey ZI Og!W Y Abdullah Kııdını takip etmedı_ doğru birer taraça te~kil eden 

kı: r \'Ct.1 1'urk olup. umı.ım lğmi anlatn ak e kendl3ini te!lkb (l'11yl~) tı s:1eleri kolayca müc.h.· 
ı;f'l:lzıııı teşkıl f cumunun butun ağırlığı Kııım lrnn· Netıc: d , hukukıın da her türlu etmek isteıken, Abdullahın nr fRA olunabilir. Doksan sene ev• 

h nıııyc ve muzııherettcıı mahrum k.ıtlaşı Emın Yılmaz. koşmuş '\'e velki Kınnı harbinde de bu ıilsi. 

nenğm. 

7 - • Kefe sam:ai;uıda 158119 
GQ:ı:Jcve sancağında 62441 nüfus 

lnllttlr. Bu nO!usun yekti. 
ııu k4.1dir. 
Kı unm OOzkır kl81111 n yii%.de '1'4 

kısmı ı:nezrudur. Baı;lıc:ı buğday, 

arpa Ye mısır ye~tirilmektedır. Yu
brtda be tUğimiz (Yayla) d:ık

tan ara311Hfalı -ndilercle ve denin 
ınüte,,eceih yama~larda dünyanın en 
aefis, c ubi Fransa Ye Kali!omlya 
ti rekabet ed oıey1'1ll:ırı ve iizum
leri yetişm ktedir. Mer'iılannda da
hi daha :ı:iyııde erbıoa ko~unlan 

ye~tlrilntektedir. 

Başlıca madem aeneti Kııre civa-
nnda • al edilen demir ve m.an-

lıgı UXPrıııe tevcih edilırııştır. Knııı1 1 • • 
• fan Kıı ım, d kuz ne sonra y:inl ker..:ıiler:ni aynmak i&tcmittir. leler mütlefikierin iler emesını 

da ı kafi derecede milzııh ret gore. 11& ne nde Ruslar tarafmdan Hüseyin Koç bu defa da Emin çok gÜç~tinniıti. 
17'?.4 ~esindeıc; Ku~tık ı tıli ed1 ın1<11t1r. Yılmaza kı7.mış: cSen ne knnşı_ [ Lakin (Orhapı) berzahı gib; 
nıuahcdesile O ınanlı dev. Şın dı K nnı. tekrar harekat u. yoı un} :t diyerek üzenne atılm!f 1 p)""!f da" bir hatta tutunamıyan 

ıl<: her tüılü alakasmı hn ı olmuktmlır. ve :tendis:n bıçakla kolundan ya- So\yet kuvvetlerinin yü.:ı1er.c;e ki-
r edilm.iştır. Muharrem Feyzi TOGA Y Jaı:u ttr. lomefft t-.ıta~ls olan yeni hatlar· 

Şehrimizdeki merasim 
Yakalanarak nöbetçi cürmü da tutun...::ık!an beldene~ Al. 

meşhtıl hirmd ~ulh ceza mahkf'!· 1.an fe'Ylm ide tebli;inde on bet 
muınin hu:zurn.-. çılaınlan ara- tNa .... aı..cfıimcsaa ı.ta.edii
bll~ 1 muhdk~esı eoounda 1 "!ıY JW. 
S gün müJdetle h•pee mahkum 1 ~ Kınmm ......,.... 

(Ririnci sahifeden dc'ı:ıun) fneral Ekrem Turker, Tuğbay ve hemen tevkif olunm•UT· de AlnMa1ar malim taWnleile 
Büyük bir sevinç ic;ınde her ta. Hnr..kı Terce ve diğer Gaıeraller, lııir ~ ,,.an" Sovyet ordu-

Türk Ho.va Kuruma. Maarif Te külli k:asm Tm'-- adı Ak nıfı kaplayan, lı.aduı. er.kek, genç aıeydandakl kıtaları. mekteplerı ID mm •°''"' -
uı~-· E.kn:ıomı ve ATttrrma ce- ...... oı.. ($1erepol) • dotru ihl.yar, hıılk yığınları tramvay. ve muhtel.• te~ekkülleri tefti et· 

ot->mobil .... hi, vesaitin geçmcsiru m ·erdir. mıy~tlerile esnaf teşekkülleri tam ~).,es~ mini oJ~w. 
... b:, intizam ic;inde mütemadiy~ _____ _._ ~-

imkansız bu hale aetırcLğindcn - Mernaba aak:cr... 1&97 ~ 1....- _.. 
b alk.ı lananılt ger,t ler. • a_L...!.... ~ --'L • • -blhassa Taksıme giden i.Jtün Dntc scl~rnlanan, kahramanla. Mı~ •wesla -eNı ~z-

•J .- Güneş. b ta.iten. meruim de d • .,...__._ L..LJ... .........ı.·a 
10.larda her turlü vesatt n ~yn· rımız hep hır ağızdan ve koca *" ~ ı ~ o ... .._. _, 

1 sona cnyo=du. _..1:.~ __ -e ai~ -...L.- L-ı11 seferı erlc.e:-.den durduru muştur. m,.ycLun çıı)atan, göğiUieri ifti- Kanfe.ranslu •e ıece ,..Jildel'İ - ... ,...~ - _... 
Yeni Tüksttn meyda111 eskisın barlct kalıaıtan gür ııeslerüe: muııaldıat olarak otunnı.r. c;ok-

:len dört b<.1 defa d'aha geniş biı _ Sağ ol... Geçit resmi bittikten eonra • iundan pek malUm olmayan 
1 d k muh•elif ycrlerdt> kon(eraml.ar K -~-- · -~-' _ı:ı l"kil alm1~ olduğu ha de, Ün Ü Dıye mukah.lc etmişlerdir. Vl9I ,,_..._ ... nuı. cuı • 

ran&dır. Btır.adaki demır cevhl?l'irun fT'IO'.lhşeri b'ab hğa )linc dar cL Geçit ram: baflıJOr t~r!.ıp edılm:Ş. H:ıflt,.v~ı :nde top mekle ohnaema.Radar ~dar t.gi 
miktarı dürt milyar iki yüz mil on n·i bulunuro:du. Talaim m .. yclanındakı yeni ve !anular yapılmı tır. Konfennıı-- lialer clalııi 1Kk yakından aJilt.dar 

hmi ol •ır buyuk d nleYJCt kiitlelf-'ri tara· oh.-L.o- .s_ıı __ _ 
ton n onuyor. C:.ınniyc:t ~ askeri inz bat me· mt•nı.zam l·ilıiJndc resmi elbiselc· ı illi ... ~ 

Kerç ar.ımadasmda mebzul pe.t. muılnrı geçi; resmi yapılacak H· ril~ hazır buluıı<ın İstanbulun müL rı .080 bu,.ülı: bir alaka Üe dınlen_ lnri"zleria ....... deniıKilik 
ı:ol v asf.illt 'madenle1·i de v rdır. h.ırıın tıkanmaması için olanca ki ve nsk.cıi Lüuin erkanı, ecnebı mı lır 1 aôctasınd•nchr Çii.nlrii Karack-
liihım komfir madeni ri Akmescıt gll)'l'etleriı:i sıufdiyorlardı. koııaolosld:. mııtbunt mensubini. '-'ece d.; stanbul cam lerind .. , • deki SovYet

0 

clOlllllllllaSI ye. 
(v-::nf Smı'"eropol) -'varır.dadır Gilz M · b l d 1 I " d I S b~; ün abıaderinde, biıyülr bina- ~ •. . .• h k • d n 
J- '' a • • erasım q ıyor vc•aİr il'liCl! "'rıc o muştu. a:ıt . . I . k gane ussı..;: arc esı yanma ant 

lcvc civnrında dünyanın en zengin Vilayet makamında s. at 13 Cam 14 30 da tribünün önündeki !dar.uda len nı,ut~vkcızı •• elv en~~ l ·n- t:enap mU.ıtchasmde40 5"a&topol 
mem1ehnlan hulunuyıu:. Dıı~lıcu n- b lk" k • 1 I ar pın pırı r e tn,. ere sus ~n- L 

1
. .:ı B --~ der. iti arC'n mü ı ve as en er. yrrde me' kı aıan Va i, mf'rasim . d I k •. d k" ı• rp ımanu .• ır. ura51nın Y""' 

nayıi demir fabı iknlnı·ı, meyvn, kon. b · 1 R I d mış. onanmı tı. şı ıçın " ı fü ,,1 .9 t. n '·t d ~iı lla ıi,ı_iiıı AAQa • v~ .,tıcare ı.l:ouıutnnı , ,. .P.-.ırti eisi i e iğ r [ ki • hl ur .. er arl"sınua KU anma~ a e· 
tesı:sntııh?. Yeri• I . ht r .k h ın<'yclan aı, ac.ıca ar, At>a ara d 1 d (Ak ~ ) d 10Ü•·sscse , ri ııiesasını ve mu e_ o:nu nldrın uzurunda geçit alk . I . · vam e en ası a ı yu "· 

ve muılı il ıınnlutı lıf heyetlcı le konsol05\ann tebn r~l'\l b şlamıştıı. kadnr h l m ıçtefl ı;Tc en. SCVJDdi~I c Nnsıl ki vdesamn a11t Ti~ ach 
nayll de~m etm-'-tcd r tik V 1 -bnA o ınn" JT. ertıp f' ~ .._ d' ·• = · lci•ını ka~ul et · ten sonra a 1 Buyuk b r mtizam iç.md .. geçen ~.. ~ '"T Hocaoey ır 

Kııım, ık ve gurp TiırlccTic.n ve Bcledi}e. Reisi dolctor Li'ıtfı kız "e erkrl. izcıleri müteak p bir !enc.ı afayİdrt Lu tezafıiirata ayn • • •• 
aınsındıı ırtibat rnzifesını •ordu- k bir cantılık "nmi ti Sıvastopol zaptedildıgı 7.aml\D 

Kırdar, doğruca Taksime hare el 1 kml nur dnlga ı halinde, kabara. Du'"n ,.. .. cek·ı b•lo Sr,vyc.t donaı.ruouı Batum, Tuap· 
ı:ündcn bu)uk Tuık larıhındc mü - ~-- "" 1 
hı ır e1<kı işgal ~edlT. Mı- r.Luiştir. 1 kaoauı. ö, 1 .. 1i y rta ya r+a Dün gece Vali Lütfı Kırdar ~- tı~ ve Novorıuryeal~i ı;ibi önü dağ. 

Meraaimc ~tirak edecek olal" ~elen nıdd.eplerin ve bütün genç- hJ'r namma. Bel-_ıı·ye ,821·-oa.,.,..ı., larla malıf.u1 :)lmıt."ıın ı.çık oJ:ın laddnıı lı<'ş, nltı y(iz sene evvel kı k l'I · · r.u w .... ::ı.. ı " 
Yun ahlar, Kerç ve Ket» hav Jısm. •uı...:eri kua ,, ~!a, me tep ı er. ız~ı- ı;k te~kkiiife1'llın bayrakları p,e· bir hal o v -.-.;\iştir. Baloda ~ehı İ· ı K:.rkas h.uaufar rtda f>arm!T'ak 
d" mı mlekel r TUı:tıd getirmiş - ler. milltt:!~He·', sporcular. polıs çerken, m,.vdan alkıa seslerile ye_ mı .. ın tanınıııı~ ailelcrile ecnebi mc-:burİ•• tinde kafl\t! ktn-. 
leıdı. l>ab ra Tavrıd yahut Hos- ıtfaıye gruplar da esasen .kendi •inue,.. oynu) ~:du. . . cıkan bazır hllhmmut ve balo çok ı lr.gilMeoın Kırım varunadası• 
r. d 1 1 d ü kil '·i 1 lerinc ayrılmı~ olan yerlerde bek Spor r:ıuaJ,.mlcrının arkasın- -ı_ 1· ,... ...... tr mn Alnı ol r larafı-..ı-~n ıstili Lor ev et l):e m sta ·ı u r dev et , l . eg~nce _ .... ,. •. ...,. . • " ··u.>< 
kurulnrnlJlU. lı•melctcy ııcr. dan aıske: artını anle geçen kız. 6qikla9ta (edilmekte ofnuısına ehemmiyet 

Yednıcı asırda Haz<•:- Saat tam ik. buçukta Taksim er~ek ~ek.epJılcrdcn ~?nra. Ön· Cümhurİ)et bay;amı Sqikt* l vennel~rirıe Jl~r l>it scfı,n ıie 
Kırımı gal tm rdir. "" • Cı~ınhmiyl.I :ıl:..ıdesi önün~e yeı l~rındekı Km!ay b"yr:ıgL\c (hem_ ta parlak trz.ahünıt!a ltutlulanmı~ bura:1111an Ka.l\:asyaya pek 1an 
stndc Yunan mustemlckeleri d ılga .. !un şanlı aİ.ıy :ranct1Harının önı.in •ıre) fer. ~t···t·ler. trr. Sebahl~yın erkenden ]uz ve bulunnuı_11tln. Oünyımın en :zen. 
edllmıştlr. On ucuncu n ırda Kırım, d cierin L ı \ecd u;indc dir.cve A kerı kıtalara ra geldiği a- cıkek ilk..>kıılL.ır ikincı devre ta·ırt"n demir madenler!ni ihU...a ~eD 
Altınordu bu)uk Turk dC'\lctlnın b:ıyıak çü.!1:11 ş ve bu e n da man meydanda, onlan biran ev· lebt:si Pa.t' önündt toplanmı.lar K:rımın tarlrnıdAln Kerç flnt~li 
mi!temmım bır parça! 1 olnnıştur. baııdo. m .. )·dan& do dutan on hın . v 1 aikı lorca!, için rırpınan haL \ c okullar nun.ına biter heyd Katll:89J'an.n Taman yanmada. 

Altınoı:du ınubtellf banhkiurn ay. leree yurdd~.n ıştirak etl ği istik kın heyecanı son hada ni bulmut- Pnrti kaz:ı ıdnıe heyeti re sını ısnd'an çolc dar ve ınf olan Yeni• 
ıdaıak 1441 ı;ene,.ınde ıı.1ıç.ılanılık. li\I ınnrşını ça!r.utır. ııı. r ı:ıt~ etm."er -'aat tam 10 30 ble f>olt•-'' ile aynlrnq hulanu• 
tan onra Gu·ay hanedanı ıdareıın. 8-·ııu nıütc"ı~n abideye çelenk Crrit rcsmirı.in bu kısmı aimdi. _ı J'· b ·. '. · t l b • · nı..-u n'*çmek ~-"""er 

-~ ~ .. ,. na oıt ın, mutecavız a e r.nır• l'<'r. ~· ,..... -L"".:>-.-
de mu takıl bıı hanlık olıııuştur. ler komnt." \f' önünd Valı vtı ,.r kndıtr t.şi görülmemiş dere<:' , ~irnküe Wıncfo ıarafır.::lan çıılı. nehrini eeçmekten daha kolay 

Parçalanan: ctiicr tuı:•lıkla dahı Belediye Reısı doktor Lutfi. Kır- dr. mııanamJı Piyade lnvlaı· n:ır. lstik.a: ın.ırşı dinlenmiş ve obbifir. 
çok zayıf olduğuudan Kı. ım nıeçcu- darıa mer.ı .. ırıı komutan\ Orgenc... mot:ötlü ve Zl!'hh alayl~·. m~ örl '.Ju esnada p ıt1 öniindelci direğe n.. SW"(:tle K.alk.asya yaTnıa 
diretml kıwtarm k ıçın Gıırp Turk- r 1 Fahıerldm Altay. lstnnb·t! b ndınlmı~ alaylar atlı ve motörlli 1ı.ıyrnk çı-l:lr". 'ııtir. Roı.toftan ckğJ1 ayni zama.:,cla 
leılle lııdcşmcl; lüzumunu hı ctmış- P rl.i Başı.anı Resad MJnıuloötu <>PÇU 1 · ~,.ı süvari alayı, fen Miiteal.ben. Parti adına pr'lfe- T'lınan •e No\·orosiye:ı!'!i'den isti. 
tır. ulrluğu halı.le. Kor9cnc.ral Cem l Vf' ıandann:ı bırlikleri hN yurd- ör Ethem Abf Balt lgH ve ilk- :i tehlikC3frı ,.. maruz. buliınuyor. 

Bu ııureUe 1475 seııe.stnde İstanbul Caiıit To:;Jemır. Kora imi ük, dat-ın gö· ürü iftıhar ve t!Urnrla okullar nam:rıa da kız Vf• erkek Runun iı;in ln!:(ı'll2ler kendi askeri 
l"atıhı hciııcı Mchmcdııı bukunuan- rü Ok.an l<ı.ı~cneral Ru:ıtu Ak.ın kabıırtııcal h.r :ntiznm v~ hl')'b··l ' Jti talebe terafında:ı birer hitabe ku'\ivcılen1tı bir!ikte Kııtfkaayacla 
lığını tanın1ışt1r Blından sonın Kt- T·ııngcneı .. : ~cmal Balık.esir. ye t"' ıaıler. 0'llur ~çerken kırntJe irnd olundukta:-. soma talebe ta- Almanlar" iJ<rlemC"lerin~ miini 
rtm., şimalden gelen Slov akınına ni btanbui kı>mutanı Tumgeneıal kend'ni r:ıı)ror. her taraf (ya_ rnfındn hır resmi geçit yapılın o!mak üzeı.e mü~ı:ef< bir c~:•lt•: 
kar ı Türkiye tçtn devamlı bir ıper RıE l aııncı. Örü 'da re komu. ş:. •. Varol!) eeşfenle \'C mera.sime n.hayd v:enlmiftir. lrurtnftyı ari•k !.;ati oları:ı.k J!:.,•ar-
olmuş ve defaatln Mo ko\nya kadar tnn vekılı Ti.imgeneral Rı:uı Yaz· ı v ... ı!lu~I .!ır rır.İıyordu. Giv-': .. ~•en ya~~ .. •-- 1 - • •• l 

...~" ....... ~tu'mıf &vrı.i:ıuyor ar. akınla!' yaparak Hu tarın larka doğ. ~t.ı. "fümgeneral 7ekiıı 9kan A•keri b;rlıklerden sonra yurt Cümhuriyet İ:>ayramı mümıııe· 
ru istila hnreketlcrlnı aııırlan:a zıı- Tülll e.ne_r ı Hüsnü Rıza Ünsal, 1.-~ istikrl ul;rrtında kanlarını dök- be le Parti ,·oksu: çocuklar him~· Muwıem ~·e7z.İ TOCA Y 
man durdurmuıtu.r. r~ıı.1ueneral Asım Tınatlcpc. ın"' kah.. malul gazileı: ve \'C cemiyeti taıafından yarclıına 

Oıımanlı de.vlct1 r.aaf Tu inhitata lTünıgr"neral iz.re t Aksabır. Tüm •mı; ıle nıukellefler, spor teşekkül ıntıhtııc; 18't trılebc, Beşik.tatı ç,.,_ 
başladıktan sonra Deh Petrodanheri ~ .. ııeral Yumnü Üre ın, Tı.imı:?c.. lcr. poli• k•talan 1tC. itfaiye grup· culc Esirgeme Kwumu lar.&fından 
Karadım~e dof;ru yüklenen RUB bu. nemi Kemıııl Yaşıni:ıltç. Tumge. lan Çr • F. İrgcme kurumu, da 3 ı çoc<ık gıydirilmiş.tir. 

.,. •ttttfttft u•UMllUtUAUUH ... UUllUttftUl; 

1 Vecizelerin şerhi i 
L ... '""""-'"'''"'""""''"'"'"'"'llllW~ 

~!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!'!!~~'""'!~~~~~~~~~~~--~!!!!!!'~ ...... ------------------------------~--------~--~ ~ ...... 

~~==~========== renkli ıse, anırıp solan verem has. yaşuyaıı, h.ı~atınıı pa~leşun şeyler; ı ıtk defn çıkacaiJ için kendisint: bir 
: tıı ıııı.ı doııeı·. insan lnevırı 1!1e elice. huntıu·ı hım na ıl ihmal codebılırlm? t ımn;n çd,ıdiiz.t>n vı>rmek 1 tt>dı. 

HilTriyctin dolup ;yet~ 
m .. i - c•lif-• için ile~ 
fcırf ,....Je:ir: /yi bir topr ... A 
O• meAli ~, u,.-ıttlıhlt ! 

Balcıılar ... -.............. . 
Cilmhurlyetln 
betkud ... 
~~ .. ~~~ 

iı.-9a .... ,_... ...... 
P•..diii ~ bWllp t h't" 
tır. 

lilıim c ., h • b'ô . • c-.. 
b .. ona ~ lııitiila mir hn 
teiimil ettir.. .. omu pllım 
b ~r idare .-ıi ... ,..,. a& k 
idemi,en bir mina iakılilNAın 

mümesail:dir. Geri minuile 
cüınhuriyetin ' .. ...... ol... 
yalım. Bizim İÇ.İn aziz oq teY 
diıuhuriyetin kalıbı dqil, otHl 

dolwhaan "e qan kıymetler 
nwmıw::ıiôir, ii baalvın itiP
~ ... ~ n"Vel mili r.a.. 
lr. 79111 hac6ni 'inilir c:N.ia 
içi. feci• etıoali:, «fena filmil. 
leb elmalr eevdmı .... 

leşi , ha ::va , boynuna t ma ta- rıJ q:;>er I{ , aşk p ı I ı :alınimi çclsm Do!ab nı :ıçır 1royu ıt<: nrt bir 
lolmı~. sırtına semer vurulmuş gibı tle, bıı.k ı şcl' du un mi:;e) rn ... esv P çıkıırdı. 7. !ll4'eLİ& rt'!ill11 nuı-

HEVAR1 sunepcl h~rh J, a lııu. b!r kı·re ~aha Ran-ı hi~etinc bu c vap d·.hn :r!pıdc rakı. 
il bloların. koşe buc ı su lemek- dann knptıı mı, tı. Onun, ıçıııdc bu. facaktı_ Bağ ıyııcnı.rı kır.ı ntl. ,

1
•• ,

1
_ 

E*'I l'911M11: 28 Yazan: Sermed TALAY ten ba ka bir nztfe , tatlı, ac.ı tun btr uımmımn esrn:-ı hardrneıı n .. giy~l'il kundı:ıayı ıla 0 li< ivıırt Ealri ingilterc &tiye !lazın 
--·--···••••••••••••• hntı"nları canlıındırmalarıdtr. KJ&- yo ı:ın " fınt.,t md k 1 n1 t t ı • d 'L!....:v-.ırt'ın b' ~n d ~ " " g a 1 ı,"tJı: er. • e. dbi ~ c ynkışıı· ııe~ iılen intihap ~tt ı. L.OT ~ l1" nuwı.un 811 

Ferltad, ka!ıveBİnj bltimti~tf. Boı, lar! dıye dQeilndü. Bihlolan severler palı perde tutulacak oJduk.tıı.n sonra tel olmuş nltm r,ib!- saçfannı, yine Ycm"k t>dnsma b!r r,:Oz at.nıak ı~iıı aı.Lifımı3 bu -.ecıze hurri111t.in 
1iBCalM ~ye uzattı. de, hıaldannı verımslcr. Onların da, foto ıııf ~ktJrmek ne .kadar ah yan zuvklc, yarı hurunlı, yarı ıım:t flclr.c!:ın çrktı. clc b:r nebat glbı eldldlğini 

T1ıtr ertl old oluı , biWuları da, kendı eıbıı gus- yıırı uzuntfi ile- d ıuıı!ü. Zevkt lıuz. 1-' ~ i z h 1 f h ki.._ v~ )ell.ştirıldı~lnı anla.tı1ur. 
ar ıuz kalınca, <Himmı anlaşılmaya muh d erl uğu. teN!miyecekleri yerlere ko1 msk nund n, ümidi iz 11 .Unri fazlıı 1 ~1zn' .. _:_ u tmıı; tlso rayı a ,..tt\ıı Hüıriyetın clogup )etışmesl vı 

~ inlı. Bu Otill, içine, o .... nu d Rlill bir tek adama tla. kada~ monnsız olur. Bib'~ ı.~ıunun, 1 1 be i k - 1 ZCY e ...a ... p e I~ • 11 -"' . .r ı· .. ".... - ....,. u ma a, ra • ı~te lmUin . •e ş.rncsi için i.rı o"""'• ve.um ı 
bat UO&hı olıJ•uru K)b, donuk, tatlı madJm. Balbaei, bıblo demek. ·aıd buduntın kıı·ılnıa ına bıl~ ,.nz-•-r b ıı;o,.: i dol•! R B~b ... yaz iiır lret11n (ll"tOnün us - -•·n l " 

- • - v& •uı cııU&,n • ıır·uvel'cın ı.nrlanlu .. . . · 
1 

enılz bıı to[)'·agn l.!A mes aıım 
bır güaee YWNiuiu zaman, çok fr(1z.ei. maddi kıymeti oları, yahut gon hoş Yeter ki arnsıra, ufacık vücuduna lkiııci goı uşmeRinln tı\ bir h.ııfta tunc: tıckız klşııı~ fa<ını hazır anmış. clir. Ilu"rİyııf.in l.opıafiı insanla-
go~. Zea.i•e kadar bııe, goründü!ü için, sua olsun diye alınıp el degdigınl hissetsin, kendi1ülc m~- ıı.tıhn "'I. z vkinı ve tı. t: faok tabı:ık. l"Jtt, brmızı tuııı. r:n tllmıı~laı ı ve tuT•laı ıdır. Dl-
etki ~it blçi•i iki Rencereden, oteye beriye yerleşthilen ufak tefek gul olanlar bulunduğunu, ihml'ıl edU. yarı yarıya kırıyordu. Fa. b !-SS pe~·:ıir, ba,ın.nmıt ynıı1urt~. mağlnr aidınhk, ruhlAr uczih O· 

Balak bir ci.D qığı &üııühıyor. orada, e~ya denıek değil kı 1 Onlaı ın da ha- medıgini gib sıln. Toz toprak ~ndc ka çar n ıl •'va 1ı.,ı, ~ .'ıevir. " çeı-ezlCl', , hrıısa ,.r.rı ıyct oradıı kiik salar 
iblr toz zerre!l cunbüşü l aratıyordu. yatı var. bence. onlar da ynşıyorJar, unutulup kalmış_ bir bıhfonun biçııre. k, 41 g-.ıne h •ı.- ,... ":ı:ın uznnabilec -. ıeklldto, Y& yct[?lr. Faknt nümyt-tf tu 
Kitap etajerinin ü t{Jndekl cılt1eı, kendllerile •eıcul olunma--ından hot llgı vuz1Jnden ol.'ıınuc. l\les~l[. eu ada u k a ıntha la Slralanmış, yine 5er u • ı -_n im~ ·~· 
•wsanm, r.rerin eti lı tahta. la.nıyorlar. Bir bibloyu, ya~t.&ğı bır il - lı şe""'ae e 1 ~ Vf retı::,ı..uuııye 

da öyle pek çok biblo ok. Qlnnhu· n 
1 

n ;r:ınına ' rer ııurı k:\dehf lco- calı~nıak da kan de~ld rl Onun 
lanL hep bu aolgwı a-ün ıfiının yere koyduiumu:ı:. za111an, udeta gül. da, yüksek kıvmette şeyter dcğıl. n .r:ı~tu. ı b "' • bl l 
akis?erill! Qlrtldıyoı·du. Havada, ao. diğün(i görüyoruz. Üstiitozlu~ ken. .,_ 0 crnallg-. r a ete agramanıaı.:l!ı 

Fuknt, bunlardan mahrum oluısam, SM'..ra.ı:ı:n o!'ta~.nda, çukm hir kriıı- trm'n ıç!ıı de daim~ ı Jıı.Hlk bu-
kelgan, runwtak bü: neşe dola ıror; diırl eııki bıli o a pırıldar, gülümıiar. hayntımın tam kaçar. Ş ı hokka, GU tal tabağ-..ı içine, b~r kucak ç~çck l lu!'lroak, onun uzak, yakııı her 
qyaıNn ütesbıe berhıne serpili bib- Gezden uzak bir koşeyQ, rahut clcl- bakır ~amd n, büyui b hamdım knl. duldum.nrn; kar gibi IK}-as ortV ile ıarrndan sakmmak' ve konrn. 
lOlar, bu nqelf bava içinde knnılda- iıiclllğfle hiç mfitenaaıp olmıJı·an bır ma fU kalemtraş; son • mfncl! şu b• r ":-e.ırlt dçekler Arw mdaki t:;ı;.. mail timııchr Yolt a liirriyıl!t: 
:mak 1htfyacı duyan iııunlar gibi, yere koyunca, ilatü çiçekli ise. çiçek eski mmıın saati, biHın bun nr-, kımı 7.n.:1, ~ü!.iln °'-•rn bir başkR g-;.ze:!ik bıdtıl'llSlıhlt 111e; 1hml1 yfizllnuert 
canl~a l)cnzlyowardı. Ferhad-: ha5t.alı1:ınn t.utulmu~ kadat' ı·uha çoeukluiunıdan, kit11i 1 d hn ltii- ,. ~ .. n mn - Vt'll!ll~t ,· ı ı,r, ~ .... maJtql~. 

- Şu lııaanlar ne nankör ~~ ku..a ,,era Wr •auzara alır; ._ 1 yu ek ya ımdanbwi ikonhn • ('Je .. ıım. vrır) ı 






