
e e . 
~ 

asvırı ar 
MÜSTAKİL YEVMİ GAZETE TelefoJı : 2 O 5 2 O 

Telg. Tasviriefkar, İıtanbal 

Atatürk hakikatte milletin vefalı 
ve kahraman · göğsünde 

Gilnl1n wau .. ı •....................... 
BUyUk zlyaın 

UçUncU 
yıldönOmUnde 

B Üyük Türk milletinin hayat 
. ve eseri üzerinde heyecanla 

titrediği Atatürk, bundan üç yıl 
evvel bugün saat dokuzu bq geçe 
l'Özlerini ebediyete çevirdi, ~liraf 
etmek lazımdır ki, hiçbir felaket 
Türk milleti üzerinde bu kadar 
derin bir iz bırakmadı ve Türk 
milleti hiçbir zaman, mü,terek bir 
aztarabın ,uurunu bu ~adar derin
den hissetmedi. Yalmz on sekiz 
milyon Türkün değil, dütmanın, 
ve bütün dünyanın kalbini fetb 
'Ye tedıir eden Büyük Adam 
ltu mazhariyete yalnız milletine 
kal'fl gösterdiği fedakarlık; bağ
~ ve feragat ölçülerile değil, en 
ıenİf tarih ve insanlık ölçülerile 
... kazanınıttı. 

yatıyor . 

ihtitaı 
programı 

Bütün yurtta olduğa 
gibi, yurt dışındaki 
Türkler de büyük 
matenıe iştirak 

ediyorlar 

Uuglin, J<:h<·di Şef Ala' •ıık'un oi ı. 
muıııı. uı;uıı,u ~ı!doıı •ıı <lu 

Bu mıiııa~rlıPlıe Cumlıuı ı~ et Ha ıc 
I'nrtısı taı uiınt1an bııluıı ) UHlu oJ ı

mil olmak iızcıc gl.'nış bır ihuı ıl 

11ı·ogr1111ıı hazırlanmıştır. Bu buyuk: 
ınntenı J!Ünu, meııı!ck<•tınıwle olduı:'bı 
gıLi ~rw-<j ılı, ımlakı lı ı il\ ·ı ıı r 
tuınfındaıı dıı aynı ~ek.lılı: ıhuf..ıl ·r 
ılc anı!ac-aktır. 

ll ;'ıl. 1\ p; ~' u; R /.\ I> E 

Atatiı:-k'ıın \'efaL ett ~ ,,aıtl, u .ın 
· Mustafa Kemal Pap, Samsun· 

«la aartmdaki yıldızlan atarak, 
Iİailletin sinesinde bir vatand:o• ""T sabah U.Oi> rle butüıı (!,\ kı·vlt•d11 l1t 
sibi pllflDIJ• kar• verdiii za- v~ llalkoıulaı ında ve bu•ıh.rı11 btılun 
lban, ezelden ebede kadar devam rrındığı yı:nll! Pnrtı ıııu kl'zl<'ı ı le 
edecek olan zulüm ve hak dav11.- toplanılııcak, evvelce trr ııı edılnıı, 
amda SQ&Zlwnun kahramanı ola- olan «ı\tat:ııık Ko l r.ıle ~bı·ıtl 
rak nüfuzunu milli hudutların Şcfiıı bu ısaııttc hav ıt.ı ffozl · ıi 
ötesine afll"llllfh. yumduğu anlııt.ıiacak ve tııııırun be~ 

Mustafa Kemal Pata istikW dakıkalık blı ihtiram ııuHıtuna da-

cidalile yalnız bütün 41ünyaya vet edilecektir . 
...... htir y ... mıya azmetmİf ola• Bunu ıntıı(•ııkip Ata urk'iin lıny<ı-
Wr anilletin esir edilemİyeceiİnİ tı, ınemh•kct Vl' mitll.'t ıç n :·aptı~ı 
..ı.bnakla kalmadı, ayni za l>üyuk bıımetlcı· ve kal.ı ~man!ık nr 
manda her türlü akaüJimeJ kud· hrlirtilecek ve Mflli Şefin rı. iıf"( nı-
~tini kaybetmit zannedilen yık.ak hur intihap edılıl;ğı sıın b 'l'iıık mil-
•e ~ bir milletin. gizli cev- !etme hitabm ne<ırptt .. , ıa ihl 1 -
heriai Cle "t!ffederek, ona. tarihte yanname okun cuktır 
IDeYa&l olan mevkii verdi. i)Nil'F:RSITb' t·c .URl\1'1• Pf,fUWR 

Hiç yokta.o bir omu yaratb, o Bütün yurddııki mek•cplcırık 'a-
•rdu ile bir cihan husumeti mem· lebe ı::aat !l.05 de munlliıı.lerı c bıı·~ 
leketin harimi ismetinde boğdu, lıkte toplanacaklar VE. b ·ş ti 1 k 1 k 
b~er iı.sabının tahammül ede- ihtiram siıkütunu muı .. ııkıp a~ nl 
rniyeecği zorluklar içinde Türk ıınıgram Laılıik edılcc ·ktır. 
•skerinin ve Türk milletinin ha· Üııiveı sitemin mcı·kcz. bina ı h<ı -
tırasmn, tarihi ayaklandıran bü. liınde toplanacak o an ~·ı k • h"il 
yük tarakalarla yeni za.ferler kay- gı..>n\"I ği de Rektôr\in 1 e 
detti. lıcQ c. 'kikıı :\\akta ti kut edı c ki r, 

Mustafa Kemal Pa~ kudret ve bunu müteakip İnkılfıp Tı>rihı doçen-

debasile her yere Hızır gibi yetiş. tı Hıfzı Vclrl t t:.ırııfıntııın F <ti 
ti, Milli Sefimiz kahraman İsmet Şcfirı hı\\·ııt• nn'ııtı rrql< \(' 
Paşa, İn~nünde milletin makus (Devamı '"hife 7, eüht" 1 de) 
talihini vend Üri :z:a man a.rkasında 111 uıuıı1111ıııııırı11nnırıırı111111111nn:1111111ıııı111 ıı ·, • ·.; •; .n;·, '•\\\\w.w,\~W.~ w;, 11111111111111u111111ıırı11ııuııu11u111111111 1111111unuı11ıı 11 ıuıurıu11111111uuıu111u:ııı11n111 un"'"" UU\\U '""""'"" w.~ •~\\ ~"" ıu\ u\•,w.", n 1111 \ -.n ~ 'u u u ı u;;;, • •• •• ı 

w 

Atatürkü Ankarada karsıl~rkea l*;-ı •un cel&d.~ cesaret ve hamiıe· ı ~ "\ 
t~ni beraber tatndı. Lozanda Turk ı' A s k e r lA va· z. , · y e t 1 
aıyasetini mağrur bir Avrupayaı kabul ctt'ren Hariciye Vekili Is~ \.ı, ______________________ ...,_~ 
tnet Pa,anın en yakın yarduncısı 
o Qldu. 

Muharebe bittikten sonr.ı her 
kes vazifesinin hitam bulduğunu 
•annetti. Halbuki O içtimai za
ferlerin muharebe meydanlann-
da kazanılan zaferlerden çok da-
ha güç elde edileceğini biliyordu. 
Yeni Türkiyeyi kurmak için da. 

Atlantik muharebesi yeniden 
ehemmiyet kazanıyor 

laa büyük bir azim ve metanetle 
~diği yol üzerinde yürüdü. Bir 
•sır tereddütler, kara.r!ızhklar 
İçinde geçen bir devirden ıorva 
l"üt'k milletinin me'de11iyet dün
Jasında taidp edeceii yolu kati 
•urette tc yin ve ;taret etti. Ata. 
türkü~ o umanki ödevi bugün 
Üzerinde fasılasız, emniyet ve iti· 
ma<tla ')'Ürüdüiümüz yolu çiz
mekti. 

D•'llİS mrılıarebelerinin bugiinkü tabigesinde 
taggareıis d•niz ejderleri, taggaıeli tarafa, 
daha doiruııı taggarelere mailiip olmaktadır. 

General Ali Ihsan SABIS Yazan: 
ESKl ORDU KUMANDANLARINDAN 

Kaı·adenizde Sovyet harp gemilerini 
bombalarla tahribe ~alışmaları, di~ 

ğer taraftan İtalyan tayyarelerinin 
Akdenizde İngiliz harp vıı ticaret ge. 
ınilerine karşı 27 eylUlde kazandık
ları muvaffak1yet bu meraklı bahsi 

Milli matemimizin bugiln üçün 
~Ü yılına girerken Atalürkün 
:yüksek eserini daha kavi bir su· 
rette idrak etmekteyiz ve emin 
olunuz, seneler seneleri takip et. 

A lm'lnlarla İngilizler arasındaki 
harp, Adantik muharebeııi ve 

bu mUnaselıctle ~hava kuvvetlerile 
deniz kuvvct,leri araıı.ındılki ıniıcade
le yeniden birinci plina gecmektediı'. 
Bir yandan Alman hava kuvvetleri
nin ı;eıck Baltık derıizinrlc_~e- gerek __ .....:..(D_.eva111ı sahife !, sütım 5 dı) 

tikc;e bu Büyük yaratıcıya karfı 'lı:!ııl!S!!I!! 
hayranlığımız dana ar:aca.k ve & 

İstikbal bize geriye dogru bakh-
iumz zama~. berl:'akl~tıkça h~Y: . 
retimizi arltıracal~ büyük eıserıerı G ı• ••ıd•• 
tanıttıracaktır. • . - •• 1 enera 1 ~ u 

Oç yd evvel bızı can e~- . ----
\.len vuran bir felôketin mahiyeti- .. .. J 
llİ bugün daha vuzuhla idrak edi- 13 il n c u . . ii ş m a n 
Jor ve büyük acımız~, ~nanl.~az piyade tümeni · 
ntırabımızı, sükiıl ve ihtıra.m ıçın_ • • • 
de hücreleriıni:ıin ~e.rrel41!30e ka- . 1mha edıldı 
~!"' nüfuz eden bir acıhkla hisse. MOSKOVA 9 (A.A.) 
diyonaz.. .• 

tiaaanlar fanidir •. fakat fikır ve 
T ASVtRI EFKA.R 

"t n 1 de) ve 
(Devamı salıife 7, 811 u 

Sovyt-t tebliği: · 
Dün bütün cepheler boyunca 
bilhassa Kırımda siddetli mu
( Deuaı11ı 1111.l!ife 7, ;nitım 1 dB) 

Düşnıanın Şitrzaldt: 
yaptığı hücumlar 

akim kaldı 
BERLJN, 9 (A.A.) 

· Alnıan ord11ları • Baıkumandanhğı. 
nın tebliği: 

Perekop berzahının muvaffakıyet.. 
(Devamı sa.kile r, sütun 1 cu) 

• 

Yine on 
Yin• on 

bsş ·••1t• ftltlel gibi a,ui ıeligor; 
bfll ıe11e •w•lki kadtır RÜlcs•ligor. 

• Yin• baılartla otıırmuı, gin• gökle.rtls baıı; 
Yıldır1111lar gine bir eıkl silila arkadaıı. 

• Ölii1r1ün bltmigen a/kıı.,.da gatarke11 gin• ıflğ; 
Bir a11aç toprak olıırk•n ,;,.. gük .. k, yine dal. 

• Yine bir 111emlelcetin satwtl bir tek emeli; 
Koca bir ı•rdu tatarken •ine ıapıt1;lam •li. 

• r ilrlg•• göğsil için takı saferl•r gin• dar: 
Yin• •aldır, gin• •ağlamdır o, hem dünkü kadar. 

• Ona mat•ml• ... Hagır, sade taabbütl• eğil; 
Ôlii.diir, doğru, /akat öldüğü hiç belli değil. 

Midhat Cemal 

(•) Bu fijr Atatürkün cenar.eai Anka.raya götürüldüğü 
man yazılmıştır. 

Zonguldakta Uzun 
Mehmet gfinü 
Zonguldak 9 (A.A.) - Zonguldakta kömqrün Uzun Meh

met tarafından bulunmasını~ 1 2 nci yıldönümü olan ~ün, burad.t 
kömür ba)'1'am1 olarak kutlanrnı, ve bütün şehir bayraklaTla do. 
natıhnıştır. 

Sakışİar ------

Ebedi Şeftir ? 
Pef/a ni SA F 4 

• • 
nıçın o 

H A TIRASI bugün üç ya- • 

ftna basıyor. 
Latin harfleri konferansının 

aktam.ı, Atatürk, Dolmabahçe 
sarayının muayede salonımda, 
büfenin önünde, etrafını çevi. 
renlere soruyordu: 

- A vrupanın her memleke· 
tinde Reisicümhurları orta ve 
silik sahsiyetler arasından se
çerle~. Acaba bizde de mi öyle 
oldu? 

Bir ııeatağfırullah !» '1rhnas1 
koptu ve zamanunızın en bü
yük meselelerinren biri, en kü. 
çük unsuruna, sahsi unsuruna 
irca edilip kaldı. 

Gerçektir ki, asınmızın Av
rupasında, Ataliirke gelinceye 
kadar hiçbir Cümhurreisi, daha 
sonra doğan minasile «,ef» 
değildi; temel kanunda yazı
lı ödevlerin dar t;ercevesi için
de protokolun ist"' ·inine göre 
kımıldayan bir otoı ~a•tan fazla 
b;r fCY değildi. Atatürk de on. 
lar g'bi alelade bir tefl'ifat kuk • 
lası halinde kalsaydı, Türk in
kılabı, Meşrutivctten Cümhu
rİyPte doğru atılan bir tekamül 
adımından ibaret olacak ve na
sibi mesrutiyetinkinden pek 
farklı oln'..ıyl\-caktı. Eı>as teşki. 
lat kanunumuz, Atatüı;'<ü, son
radan yaph~ı inkılaplardan hiç 
birine me<'hur etmiyordu. 

Avrupada Atatürkü takip 
eden misallerden de ~nladık ki 
Cümhurreisi başka, «şef» baş. 

...................... ········-
ka 'eydir. Lebnin Fransadı1 
Cümhurreisiydi, fakat tef de· 
iildi. 

Bugün de biz Atatiirkü sabık 
Cümhurreisi olarak \" ğ:l, ,ef 
olarak, Ebedi Ş~f olarak anıyo. 
ruz. 

En büyük hata, fefİ dikta. 
törle kanthrmaktır. Atatürk 
Herriot'ya: «Ben d:katör deği
lim, çünkü milletimin istedik. 
}erini gerçekle,tirİyorum» tar
zındaki me~hur sözünü söyle. 
diği zaman, fefin en doğru t ... 
rifini yapmıftı. 

Atatürkün tahsında ilk mo
dern örneğini gördüğümüz şef 
Ona derl~r ki yalnız kemmi ve 
aun'i bir seçim mekanizmasının 
değil, tabii bir ııtıfa.nın da 
m ahsulü olsun ve yaman tahsi. 
yetinin içinde milli dilekleri 
toplayıp sıkı,tırarak dinamik 
bir fır)ayış halinde gerçekleş
tirmiye koyulsun. Orta ve silik 
Mösyö Lebrunden kimse bunu 
bekliyemezdi ve bftrpten evvel 
de, harbin içinde de Fransada 
tef ihtiyacının nasıl haykarıldı
ğını buradan bile duyduk. Bel. 
ki (ve bence muhakkak) Fran
ısanm yıkılışı, inandığı geri pren 
aiplerin zorile bir fefden mah· 
rum olduğu içindi. 

Bunu ilk anlayan olduğu için 
Atatürk ebedi, onU}t gibi mil. 
let Özü old~ğu için İnönü de 
Milli Şefimiz ve miJli terefimiz-
dir. 
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c Sahife: 2 

Tefrika: tt3-& Yaz~n:KANDEMlr\ ······································ 
Nihayet Abdullah Recep B ye şu haber 

geliyor: "Enver Pata kurtuldu!" 

• 
ı o İkincitepin 

Iktısadi Davalar 
'\~~? • • • . -

ı ·sİYASJ VAZIYET 
1 ~ ~ ••• 

Yalta ve Hitler 

P h 1 1 k K~.~~ 
ediyor y ,.la cbıilarmm 1 .. a a 1 1 v e &ki Kara~nizia (Nia) t ... ': 

'" Yalta Alman kuvvetleri tarafın. 
da., zabtedildiia.den Akyiır (Si-l YeıStopol) arbk tarktan dahi ... m e r m a a Ş a r 1 dit edilmektedir. Kerç ya111....._ 
sı ben:ahmdaki müs1tblıcem W EeHerı b t'(' k münevver Türklıı- böyle çcvık ve lltllgan ndam görmüş yantdığmdanberi Rmt~r hiçbir 

tarilılıu· dn, Kubı1dc bulunan Buhara deği!Jm. dlyıp duruyordu. tarııita tutunnml\)'Jp Y ~nikale bo-
t S 1 r •daka .. rlık bakın,·ından nıüsavat temini ve l!eçim ~ d - -ı-a • d et Emirinc mektuplar yazarak, sııdık Hel• Enver Paşanın nan u - r ~ gazına ogru çca mıye evam • 

tıPndeleılndPn Lakay fbrnhimın F.n- tanla birlikte l9 şubatta Dıqıenbeye' müşküllerim bir derecege kadar. iıal~ _etmek içi? mektedirler. 

v1:.. l'aşaya rşı talnndığı ın..-ru ba- ,.aptıklan Dk hücu~da 'bir atirU ealr, sabit gelirli vatandaşların ıelırle~ının _ mutedıl Askeri harekat bu auretle ce. 
re' c ti tnkbıh etmekte, tıatti bu ha- ganımet. :aldıktan, bır nlay da maktul bir nis. t1lle artluılması maKul bır mata/eai/ır. birinciliklerinde reyan ederken iare.şal Vorot11of 
ıckctlen Emtri meıı'ut tatmakta ve verdirdikterı sonra Bolşcvik1erl Ba~ - Dün neticelenen Tiirlnye grokoromen eüı'et Stalin:n ntttkuntı t~yid için bü•ijn 

b
. ı d k 1 rad da ı derece alanlar R··· erkek ve 1·adınlanna bitap n•hnyct bu çirkin 'ulyet.e rlao ır uııa a ar açırı arı, 0 an p aha1ılı1c meseleleri, gunün en 1 mak için münhasıran veı gi yo µna ....., • 

nihayet 'ennet<ini lııtemektc<lirler. (Seriasya )ya k:ıdıır koval:ıylljlan mu zıyade münakaşn edılen me\'- müracaat etse dahi - bu vergi ynlnızı 'ederek beyanatta bulunrnu,tur. 

hnbcr gclıyor: (Enver ı:-aşn u u • e r yapm ,..... bergün lıir parç daha )'Uk eldikçe mi kPlld tutmıı ığı mu det\!e - ı11e. 
N'ıha~·et Abdullnh Recep Beye şu hıte fevkaı .. d buyiık ve müsait bh zuıı o1ıruıkta devam ediyor . .Fiyatlnr maa lanna uım yapılan memurları up·a maç arı Mare.,al Vor ' filof, .~niru(ra· 

ın k rt 1 t 1 •"'' d ·d jdm mahsur oldu,.ö-u 1 de muk:ı. 
ıtu ı) - Bol cvikler link.al bir misli f:ı • • • • • • - • • · • · 1 b b vemete devamı Rusı nn mu ka-

l uld ald daha fazla 'kendi •. • • • • • • "y . • mm arın u a- ••metini bildiren kafi bir d"n Hu b!itiın mficahıtler arasında ta. la kuvvetu malik od an e, na. n·ı g-o.·•~ren g""im azan: kımdaıı ziyanı t.e. "' k tı f "~ uısvır edllemlyecek bır sevıııç 1 sıl knçtılar1 diy~ı:larclı. . .,..., -.. J S olduğunu ve Moı;kova önünd.- ı 
tJ, ··uruyor. Baı.:ılan beycaından a~- As.d akıl rdırıle.ınlyen noku bıe. müşktilfıtı 'karşısın H •t Çahkoğln nıin ett~kleri men- Fenerbahçe, Beykoz, Kurtuluş, • por, mukavemetin dRhİ ikinci b'iı- ete ... 
lıvmlar. topu olmıyıın ı:n\·er Paşanın karşı- da sabit gelirli ,.a. 1 •• '!'.~ş ... o o •••• 4 •• + ••• + 'faate nısbcten pek Alemdar, Ve'a rakiplerini yendiler te,kil etmekte bu1undu~.~~!.: 

'\1ı>l'", iyşıcn Sultan da, J.nkıty İb- smda dOımanın yepyeni topla~ını rlıı tanılıı§ların geçim artlaı ının iyiJco. diz'i kalncnktır.Konnlan vcrı.rintn J 1 ledikten sonra bütün R~ -
r ıhırnc )aptıgı i~ın çlrkinl ı l bu sürükleyip gotOrerck !irnr c~lış.t 1dı. tııılıuffi ve maaşlarına r.am yapıl. fiyatları otomatik bir sureıte yüksel- harpte gayretlerini birl~tirmele. 
11 l t>t dava ındakl menfı haH keUni Fılbakı1ca Enver Paea, Türld.stan mıısı :fikıi sık tıık oıtnya utılnlllk- tcccği kabul edilse dahi, bu pahalılı. İstanbul Futbol Ajanlığı tnrnfın- gollinu de çıkardıktan l!Onra, Eyfip- rini ve çünkü bu harbin çOk uzun 
iv e ıınlattıktan onra: kıyamında, son nefesine kadaı· - ~ır tadır. Hu )azıda memur t;ıbnini çok ğııı ağırlığı memurlarla beraber bfi- dan terup edilen kupa maçlarına hılcı·de daha fazla bir c::ınlılık g~zc ve korJnmç ve kanh olac:aiım 
• Bırnk Paşa) ı!. l'ohl!JI örnrflnfin nncc k olsun· topu hası t çekip dur- geniş blı- nıanada, yini blitün (ic. tün ııınıflara dağılacağı cıhctle mc- dün Şen·f ve .t'encıtıahçe stadlarııı- ,arpmıya başlamıştır. :Nıhııycl Is- s<iylemi~ir. 
o:o ounıı k-ıdaı· vicdan azabından da. ıırn~tur, Umumi Harpte muazzam ret, ınaaı, hatta yevmiye h:.ıllnde inı.t rnurJar için knzandıgı.nı tamamen da devam edılnııştlr. tnnbulspor müdnfnasının affcdllmt!z Alman Devlet Şefi Hitler ..a. 
l'll'le ln lan tınden de kurtulRmnzsm Türk ordularına kumanda etmie olan l<>min eden ,·at:ındnşları içine alan knyf.ıetmek endişesi bahıs me\rzuu de.. Şe,.•/ stadında bıı· hatasından istifade eden Eyııpjli sos,•alist inkılabe yaldöalml 
H ız ık l>cninıh. f>ı-rallf r gelı:::in. Bu mıt Paşanın, ko koca kı> mı bir tek topu blı- tAbh olarak kullanmak prtile, (•ıldıı·. olaçıgı guzel bir şiltle birincı golu •mün~hetile söylediği DUlulda 
fr t davasında önünıfize diışsün, bıze bile olmadan idare etmek mecburiye- ıncmur maaşlarının nr+..tlnlmaaı im. Bu keyfiyeti böylece tcsbit ettik- Kurhduf 4 - Anadolu 2 çıkarmış ve ilk devre bu netıcc 1lı.: 1 doğrudan doğruya So_vyet lllİİda• 

tinde kalışı harln bir tecellldir. En- kanlarını araotıracnğız. ten onıa, de'1etin maaş zammını flk maç Kurtuluş ıle Anadolıı ta- nıhayet bulmuştur. . _ lfaa komitesi rew Staline cewap lıa ol n!... ver Paaa, bu noktada bazan o kadar ı _ PAHA.LJLIK VE JfEMUR karşılayabılecek mali inıl:fınları na. • İkıncl devrede takUk degı~tgöirenıvermiştir. Stalin gİnıdiye ı..dlll' T>ı~ 
11 

ce., o da: .. 11 1 . kımları arasında &cereyan etmiıtlr. İ tanbulspor, derhal semt'resını r- R 
1 

•• .• k"" b" _:.. 
- Ben :ı:aten pişman ve nedimim uzülüyordu ki, etrııfındaki arkad~- J1A.AŞLARI: Umumi.bir fiyat ar- ~ıl temin cdeb eeeği m ı;ı esı~e •.v- Oyun batan sona kadar sıkı iblr nıül"tür. Açık bır oyıınla ıakıp kule- wıd~r1ın. ~ç .rulz .u~~H"tJm ~ 

Pımı beni nffct11ın .. Tnmamll c;cr- }arına: tışı kariısında en fazla miltee ir 0
• det edelim. Bu hususta cıöıt ımkan m!icııdeJe şeklinde oynanmış ve ra- • hl 

1 
E ~ ver ıA ennı ıoy enııf••· ı er-· 

• b"l r...n lıın ki~celcr, gelJ~lerl oc aynl nlı- mevcuttur: 1 ye hücum eden llal'ı slyı.. ı ar , ynı, 1~ d A1 d cla.deld bt•ııttlr. Hatta sana da, ona da ht Rfiyamda ı e top gun.ıyorunı. ·- • kıbıııc ııisbetlc daha ku"vctll o an mUdnfansınn çok mUşicuL dakıkalaı ınazıhr a '!"al n _or uk~ :. lll rlu- ynrdınıa hnz1J1mf. ecvabıı ıı 1 ı ıkaten bir topıı malik olduğum bette artmaml§ olan vatandaılardır. l - Bütç' tasarruflıırı: Herhalde Kurtuluş, ı;ahadan 4-2 galıp olaıak hl 1 Ruı arp eınr Pn ye unumıa ~ 
rl ıQ t1 en f•.,dalı ve aayanı tavsiye olan yol yaşattıktan sonra uzun r paıı a • l .. b" k"" JduZ-.. \ rı mi..•ir. . gun kendimi Allabıo en bClyfik ntme_ Bu balnmdan memu ar, ere e ftl- .. ,, ,.. ayrılmıştıı·. &antraforlaı·ı va ıtaslle ti,.uncü gol- mılyon a tı 

1

rudz ın us_ urbo -.•--T~ ı o•-•·-··· ibi maa, budur. Ancak bu suretle temin edı. ~ h t 
Env ı· Paşanın, ilk hürriyete kn. tine mazhar olmuş uyacağım, demek lıııan kimse er, m "'"' .... ı ... eı· g Be)'t«>z 3 - Demirtpor 3 lerınl de ~ıkarmışlardır. I<"akat pek lnu ve arp er e vıtsa .'·-·er 

"llötuor•tı .,, n"nı" n s.~b~hı, onu uen·ı hu- r ten kendini alamazdı. mlktarlan kanunla tayin \"e tabft e. ı~ek \'etıaitin ihtiyncı tamamen ve .. k 1 ki bir maktul isabet eyledıgme .are. 
~ o .., ., u c .. ... .J 1 V o..r. Ef . t d flah e hR dflıniı bulunan vatnndaşlarla, ı:;on fL devamlı olara1' karvı1ayab1leceği ıd. lkıııci oyun !çtn birincı kümeden nı tıır zamannn tP. rar "° açı an vıı S t . dusunun maktuUeri de ufııklnra grıturecek atlar kııpısının aıua ganıs an an s ' c P - dıa edllemez. Şu halde bu imkindl'ln Beyk~z tle ıldncl küme takımlarından sıtas.Uc ikincı gollerini de çıkaranı ovye or oııundo ki ı .er]rnn, durduğu ıuıma.z. ne vcutre geliyoıJu ama, top teda- yat hareketleri dolayı.glle irattan •- E"Op!Ciler oyunun heyecanlı bir fe- .esir ıaym lcadar olduğuna " 

.. ,_, '-~ b labildllMnc artmak f.st.idsdı g5 teren aı.amt derecede istifade edilmesi in- Dem!ı11por karşılaşmışlardır. J~ k ull • d"•rtt bir" k dar ale.. dan knlkıo.ıı tt.öı cnlrı, onunla bera- ı rikl, daha doğrusu aev,q inııwn_ ı u- o· lt 11 1 B k 1 kıl nlmnııına gebep olmuşlardır. ma t enn o e. .~. ıı .. .. 1 k tfi-ar, aana·Anl, hatti kl8mcn mU - zumunu kaydetmekle iktifa etme Oyuna yuae öaş ıyan c o:ı: u -
1 

d h ld - beuWle Uf'! ""'".•acı tl ·kmckteıı kendılerini a- lunamıyordn. rana .•e TClr 1.!tanıı. ...... ,... n. 1. i•ln vahametlnı takdir eden istan- a e mccnr Vttl ıy.ı 
.,.,,,_, .. ., tahsilleri ayni tekilde mUtalea etmi. zımdır. lar, Demlrııpoı un enerjı .. oyunu .. ar "' d . d" ..... l:muımışlaıdıı. hemhudut olan Efgıınıstan arazisin- h- 2 - Vergi: Devletin mnaşlnra :rn eunnda kendilerini toparlamıya va. bulsporlular, bundan ıtonrakl mOd - Sov!et .or uıun~n flm .ı~': • --r. ı.,, .. ııı do: ru men sakalını ısla- de o gtinlerd (yol) denebılcc:U hiç- ye lmkin yoktur. Mamulat ve ma det zarfında Eyüp kalesine akınları. ıekız mılyon zayıat vermglnı Mq• ~... • ısuliıt fiyatları, devamlı bir auretto pacağı ummı karşılaynbflmek Gıere kıt bulamamı,lar ve bu yüzden ilk • . S 

1
. . Al ..L-t l f d kil

" le ,rrizli"C bir şev yoktu h k1 1 t nı ıııklaRtırmıRlar ve arka arkaya at- lt.-mıfhr. ti'! ınm man or-ıın .} arı etrn ın .ıı ..re n ... • - " · artmakta bulunduğuna nv.zaran bun. yeni ,-ergiler lbdıuı etmf'!Sİ veya nt devrede iidetıı ra p er.n n oyununa v " b le mityoa 
rıı iyeceğlnı anlayınca Paıa. bıslcı-lne Hatta Buhara Harbly Nazır Ve- lann 1mal veya i&tiluıall veyahut da da mevcut vergilere zam yapması ka. ıı,.~·ırcl kalan urı Siyahlılar yedikleri t1klıırt fiç gol ile sayı adedınl altıyı\ nun zayi~tınt d~rt lduç;ı mat• 
<' tak olanları birer bırer okşıyarak, kilı Ali Rıza Bey, nil~ile birlikte Ucaretile uğraşan kimselerin klrla- bildir. Yeni bir vergi ihdası. iktısa. ıkı gole mukabll bir ıayı ~ıkararak çıkararak bu net.ıce ile sahadan ay. olarak ıoı~ermlf o ugv _. 
,, !ara çok hnzın bır sesle ancak şu Efganiıtana geçcıken, bilhassa dil- nnın da artacaf,"I tabiidir. di ve siyıısl mahiyette birçok mllliı- 1'ahadan muvakkaten 2-1 mağlQp' rılmı,ıardır. jt:lur.. . • d 
~ .dar ıwylı:;ebflmfqtl: . nü§te, bu acayip patikalar için bir Son senelerde artan nı11li müdafaa hrızalara dayanır. Bu itibarla me"· olarak aynlmışlardır. Fener $fodında Hıtler nutkunda sıyaıı ~. • 

S""Jnç y:ı lnı ıdır bunlar! .. Ya- nevi deve arabnsı yaptlrm11tı ki, ek- lhtı ... ·açlan dolayıııile gittikçe dahn cut verglere zam yapılmnısı daha ya. lkincl devre daha çetnı o1muş ve Alemdar 2 .:. Do~· 1 da Rooıevel_ı.e bcevftJ? • ve!111, .. tir. b k 
1 k h- ser zamanlarda arabayı çekecek ge- " i 1 i ·ıh ' ·'k f 

1 
h h ı . ... Amenlca Cum urre ~ı, ,... nımn-rın. tıpkı benim gı ı ·ur• ı arR ıır- ,,_niı bir tatbik ısahası lmlıın devlet kın bir ibt ma d r. Fı arJ a son ı. BC)•kozlu ar er ne pa asına o ursa ilk mıı~ Alemdar ile Doğu araııın. b" A !1. ,_ k 1 b k dd ni•lik bulunamadığ'ı için, araba deve-

0~ ,_ 1 • b k "h h kk k 1 k k ı ı . yanın cenu ı merıKa rnemıc-rıyetc kavuşaca o an u mu ·ıı es v taahhOdO l~lerlnJe uğra~ıtn kimseler yat harc•r.et eı·ı ve an not ı racı ne. olsun mu a a go çı arma ç n, ıla cereyan etmı~ ve uzun bir mOca- • • • k • diiitd 
ı ırdun lıaı.:-ı ındn )'ine bö)·Je bh-birı- nin 8lrtına yüklenir, öyle taoınırdı. de ayni kazanç bolluğundan 1stifade ticeslnde iktısadi faaliyet mckanız. canlarını dı,ıerin taknuk oyuna defeden ııoııı·a Alemdar, rakibini 2-l ketlerını ele geçımıealc ute n 

ize arılıırnk. yhı~' bôylc beyce.anı. Bu yollardan top guçireb1lmcn1n mOm etmektedirler. Kıymetleri orturı em.. masının bazı kısımlarında gayritabii devam etmişlerdır. Fakat rakiple - mağlQµ etmiştir. v~ bu kıtayı b~t mınt aya •)'il'• 
ıı . \' ı , n ı•~ı r.aptcdemiycrek nğ. kün olamıyacağı &!Jlkirdı. Esas~n tia ııtoklarının aahiplerJ gayrltabıi karlar hasıl olmu~tur. Bu kurların rinden hıç te :ı :ı{•ı knlmıyıın Demir. Vefa 

9
-Bevlerbeyi O ~ır :ı~an ~~~~ası~m·~·evcut lau. 

lnrsak ne mutlu bize. Y•k:ıa biz de, - o zıımank1 - topu tOfcl;ri kıt. Efgn- bir kir elde etml l~rdlr. Sabıt gelir. makul bir hadde kadar vergi olarak l ı;porlulıır, bu devı ede . de lieykoı ka. İkinci oyun Vef~ ile Beylerbeyi un ugunu ı ıa c. m•~ ı. ""kamet· 
f'vlat ve alıfııdımız dn, büHin bır La. nıstandan top i5tiyebilme!t t mü5kfil lı" vntanda•lar, son iutlrll kuvveti ar. nlınnınsı kabil ve meerudur. lcı;tne bır haylı bGcumda bulunmuş- d 

1 
t 

1
-k. rakip nrasın Alml\nya dev1el.i bu hu 

.. t • d nı·asın a o muş ur. ı - 1 Ti" k" dahil olduğu W. 
1 ı tıte ll .7.Ap ve kLdı:':.- içinde hıçkıra bir işti. tıtnndan hiç istifade edememiş, bili- 3 - stlkraz: Devletin bu parayı !ardır Ancak Denıırsporıuların ıı. d k k t f k unu tek kale ere ve ur ıye 
'1ıçkıra yıız\•ıı,ııırının en acısını dö- Buna rağmen Ali Rıza Bey, Enver lds zarar görmüşlcı-dir. 1thıılat ve borc almak suı-etrle temin etmesi en ha razln •ol atmalı heve~ıne. kapıln- :kl,ine u:o"ı:muua::· ç:~ rahat bir 

0
_ de d~ğ~r bitaraf devlctel~r~ 

i(up ı:fdPcektlr. Pauaya top bulabllm,.k iç;n çok ça. ihracat ticaretinden ha ıl olun kiirlnr u:ı:ak hir ıhtımı\ldır. ~8'.l en ·dl bır rak nçık bır mfidnfna uımlii ıle Dey- ~un çıkaran Vefalılar, kaçırdıkları d~rdığı not lArd" bu_ ıd 
Runu öyler söy'Jcmez, kapının P~L Jışmıetır. Ali Rıza Beyden bahseder- artnınktiıdır. Yeni mah ul devı-esinde nınıırııfı fe\kalüde gelırlf'rle knı·şıla. ko7. kal ~ınc tık n ctmcle 1, ssıı ı<ıyah lir çok fırsııtlaıdan sonra dokuz gol b~~lw•ve.~ıu. bulundugunu bil 

l:'lndekl kır alına tlıyan Em-.r Pa ken, bütün sava~arda, er meyd1anla_ zirai mahsullerin fiyntlaı ının artmn. mak, nazari bakımdan da doğru ,de. !or"ctlere btr çok fırsatlaı hazırla. ile raklplerıni mağlup ctmi,.lcrdir. dırdıgı gkıbı Hıtl~r .de nutla,mcla 
~a. yeni ıklımlere, hııı ekctc, ıtir'atc rında hep ynnında, birl.:kt ça ı.,mıı &ı ve bu sahada çalıtan kım lerin ğlldir. mı~ ve bu fımıtların bır!nden i.stı. Fenerbah e 11 - İstikli.l O bunu te rar etmıştır. 
~ıı ıımı• b ı ı ncan halile mahmuzları_ olan münevver eşini unutmamak li- de 1rnUarının fazlnlnc-ması beklene- 4 - Merkez Bankasından alınan fade eden Bevkoz forvf,tlerl fkıncl ı::: ~ b h ·ı tstlkliıl Roosevelt Almanyanın Mitin 

" "ınıdır. Üstad Profesör Zeki Velidi, k b b rr.· eld .. on maçı ener 11 çe 1 e d"" dılk" d" 1 • k ldırmayı tas ı Jrı ko an atının .. bfür. avanslardan istifade edılmesl: Bu golü atarak te rıır era er ı,:ı e takımları yapmışlardır. Oyunun her ~nya 1 dı .•• n.e~ ~dd" ~-
lj tünde ya)ından fırlamıv bir ok gi bu kahr an Türk kadınır.dan (Bıı.. lJ - MEMUR MAA."jLAIUNIN meselede takibi en çok muhtemel o. etmışlcrdir. Bu~dan sorırakı müddet iki devresi de f.'enerbahçenin bariz m~m eye ıgını e ı ıa "'~ .... 

1 uçnrnk gozden ka}'bolciu. güııkll Türkistan) e erinde aynen A./ı"TTJRJLMASI LÜZT!AIU : Bu lan yo' budur. Bu takdı•de tedavtlle zarfındıı her lkı tarafın attığı birer hakimiyeti nltmda get_:mlı:tir. Fener- Hıtler bım~ da. cevap vererelr 
••• eoyle bahseder: (Ali Rıza Beyin re. ızalıattan çıkan netice '''dur ki sabit çıkıırılacak yeni evrakı nakdivenln gol. t~kımların sayı adetklerlnı mü- bahçe için hafif bir antrenmandan Almanya dbı~l!~:.' kbaldırmldaya J!!• 

Enver P.ıı :ı f v .. an Sultanla birlik_ ~ikası Kazan m~nevver ült?masından gelirli vntıında5laı·dnn baekn bütün 1 fiyatları yükseltecek urette bır te. ıııwı bı r şekle sokmııe· ve 1 ·ın.:ı devre hl t f k 1 ıyan bu maçta ııa - le dursun ı axıs u yo a • 
~er cv\•e'fı Pulhnkyana gitti. Übeydullah Boyı kızı ru çn ve törkı;e dig r içtimai sınıflar, soıı fİ)ot ort- ıılr icra etmesi tabıidır. Ancak bu 3-3 beraberllklf' nihayet hbulmuıştdur. de~e İsti~li:ı: ;ol yememek içi~ çır- let badz;~esinde~ ~zin_ı yar= 

tahsil gBrmüu Meryem Hanım, at Cs- malarından - kısmen mutnzarrır ol. halde dahi memurların knzandıkln. Bundan sonra oyun on eşer a. d - Fenerbah,.enin de rahat bulun ugunu soyıemlf ve ı • ı il h min yanında muatfıil b k 1 d !i ld ğ . . . d h pın ıgı ve • • • • I d .ı • n titld t r.nrfındn dil mnnın n tiınde, ~r o un a çocu •u o u •u mnkln beraber - bir bakımdan da 1 rını kaybedecek blr vııııveU? dO~e- kıkadan ıkı devr~ uuıi 1~~~ıb~~la ak crl rahat gol ndedlnl ytikselttıği görül - ısbat ıçın h~r s~nek~l. mta".Y"t e~· 
halde digcr cl1le atını ıdrıre ederek 1 müstefit olmuelnrdır. Pahalılık do. cekleıi sö.:vlenemez. EsaııPn ııara mık- ıkl takım da netıcey uv.ı;a ı ece go ü tU BB 1.,,. her iki devrede de Jeti hazİnt>.sınden ı ıse erın ..._ Jı hl'lz ı 1 nnıış oldu"uııu bıldıf•i bü .... h bel ı tl k ttl 

3 8 
be b m Ş r. Y ~-.e · • • .... _._ 

tun mu are ere O ra e ve tnyısfle aile maarafları artmıo ol. tıırile fiyııtlar 8l'nsındakı münasebet çıkaramamış ve maç ra er sarı liclvertlUerin attıkları ıollerin ri ve papazlann İafesı ıçın ~ 
yaralılara baktı. Vakı Ferganede nuıkla beraber tlcart ve Eınai iuler-ı tannedildiğl kadar lıasit dPğlldlr. Hır bıtmlştir. yekOnu on biri bulmue "• maç ta yüz milyon küsur m~k verildiii: 

7'.A ~<'çmck, kar ISlndakllerln lda~ıı ı Halhocanın kadını, Hirıemdc Han- den temin olunan iratlar dıı ziyade- cok iktısadi, ticari, ruhi fi.millerin te. lstanbulspor 6 - [yÜp 2 bu netice ile bitmiştir. ni ve halbuki Amerikan d~ 
'"'' kuvvfll""m'l"lne mftm om• ' <Unoydin km gibi •llndo •llnhllo mu. l<şm>Şfü. l,w bu bakmulnn ,.bit ge. •hind• bulunon ""'"" bl, mo olo . Son maç> hnk•m ""''d" G""nln Dünkü km mü,.bakuı bazöneoinden döni mü..,.,al ~ 
nnlo t f!a~ı1an oldan hırnalam:ık ı•- hnrebc saflıırında erkektell fazla iş lıılı vatnndaşlaı·ın da rr('lrı·lcrınııı dlr. f d tek b" • b"l verilm-.a:&:...; 

... idare•! altında stanbtılspor ile Eyfip Yeniknpı gençlik klfibil tarafın an ır penı ı e ..,,..._ 
'"

11

"'' dl. "°"" f<dakil• T"'k korlu k"'hnlan bl• '""'"'' •••" •rtt•nltt.nm ıob>l Mnoola<a ne nlibette um yopoln- tnk•m!.,·o ynpm•ılud.,. Yonlkap•d•n Y..ılkuloye ırldlp .. ,,., oöylemiıfü. • 
fv .. :ın nlt~n Pneattın her d~d •lrıı u dl'ğıldlı · Jo'akat Turkt~tan milli v.ortilmclidir .. Bu e,.as, fednklirlıkta caktır? Bu meselede fıyat milş' ı rlc. Dıınkü maçta çok güzel bir oyun bir kros müsabakası tertip edllmio- Hitler bundan evvelkı nullaaa. 

y JllVllrdıı 1ah <'tlndf'kı kuvv<>tl Ln nıııendelesıne butfin mevcudıvetfle ı,_ mu a\'at prenslpilc izah edılebıleceği rını tetkik edeı ek haroten evve>lkı çıkanın Eytıı11üler, fstanbulsporJ bir tir. . a. ~lrnAn harp mnıt~kası ~ 
1eamfle Pa~nnın emrine vermişti Bır 1 tirak ederek ate~ itinde çalıpn ye. gıbi _ meııclf'nln lhmal!nden doğ'acak geçim seviye ini iadeye kalkışmak !ıııylı ınüskül vııziy<'tlere sokmu(llar. Neticede Haydarpaşadan Roıf na gırecek her Amerıkan ~ 
n

1 

ııldeL U'nı< katla mc ITTJI olıırıık l'•JI gine münevver kadınımız budur.) ıarnrh tcmnyilller br tarafn bırakıl- d()fru dc~ıldir. Bütün sınıflar ı:ibı dır. Bir türlü kendllerinı toparlıya. 21,o:ı,12 dakikada birinci, yine Hııy nin torpilleneceğini haber vennit-
hnkyanda knlclıktıın sonrrı k rare-ih., ... ıa dahi - devlet it kadrcsunu nok- memurlar dı fçindc yaşa•lıfımız giııı . ınıynn san siyahlılar, 1 O uncu daki. darpavadan Fazıl ikinci, Yenikapı. ti. Yeni nutkunda dahi buım le. lnı-•nı Kıırıruna naklettOer. Ruuııu. Env r Pa n, zaman zaman pek fe. ııın ız ve t'aııl bir ııtırclt• muhafaza leıln, ıo:tılzanı etti{:'! fednkiirlıklara ıtacı 11 Jlk gr>llı!rlnl attıktan sonra, dan H. Suleopulos üçüncü olmuştuı yid ederek Amerika ayan mec-d•ı 1 

•n •n •'•ırn h ıl ınrlıığu Rav11u. nrı Cıır VUZl' Cltc ı;ıkıştırnı.r.ı d(lama. 1 b ı k b kımın<lan da kabili ınü kl n 1 h d 1 . 1 G k ı· . k t tb"k" A'--an--
r li .. {' e 1 nıe a - lcatlnnacn ar<lır IDDl!lla ey yapı . tı.t<rıır uı·g~n oyuna ovı !'t etmıe er- TUrk"ıye re orumen •.sı ·~arının il 1. 1 nn ı-

na daha yakındı. nının toplarını bırakanık kaçtığını tfafoa olahilır. ıacak 1a 111 111ı, harpten C\"'<'lkı, fı yııı rl!r nı·vrenın ortnlaı-ınıı dn/!ru bir ııddetlı mukabelesıle kar,ıl...-. Artık lı.ıı;lcınlar tnnı-ruılıır b.n in- da ,ı::ormu tur ama, o sıralarda da " •fN WfA r/ 'l'P 1 k f • "k . güreş müsabakaları . h b _,_ t 
ili - .711ESEf,,,"tl, ,. ,, < ~ • ~eviyesini zamanımız ıı mu ·a)c~(' •' ıwnııltı kaz.anan staıı bu o;por, ı ıııcı iına ,üp e ır-mamı' ır. mıştı. Hemen herııen he>r gOn. bılha•- k~ıdlsindc bu metrük torılııı ı nlıp go. H ESi : Şimdiye kadar yapılan neş. dcıek % so _ 4o derecc~lnc ç•kıır- net'ıcef eRd'ı 1 Bolsev.klere kartı yar.ıılan ha•-

.. :ı """"ll'ri rııı1 ılan bu t 
0 

uzlardo tuıf'cC'k ve aJt mevcut bulunmuyor- rı}'ııt ve 11crdedillen mut:ılealıır nıc- mnktan a herıeyılen evverl az gclırl nııııı '"C ~eç1m mü~kullerini bir rle . be eelinc~ bunun Avrupı.nın aley 
yıi!w yığın ırnna•ın alııııyoı·. du mnn j du J."nkat Paşıı hcr~oyden evvel ruh ı;f'lenin malı ccphesıni ldllı vuzuhla memurları nazara alıırdİ< ~ 10 ı lıi ı ece\ t' kadar izale etmrk ıçin sabıt. Cuma aqamı başlıyan Tüı·kiye bine ve zaranna olmak SÖ!le chr. 
kanlı zayiata ui'ıııtılıyor, CIC' grçl?tl kuvbclhu>, mııııevi kuvvete ehemmı. 1 t;.envır etmiş değıluır. Fllh:.I 1 dr ,·. 16 rı ıRbetın(' inhısar etı ,., rk knbıl. gd ı rll vatnndaıların gclııierınin mu. GrekoronlC'n güreş mliaabakaları dun sun bilakis Avrupa dava11na " 
eRlrlcr. (karşı tnrnfın bıı denbı re n"- ı yet vcı ıyordn Bu tün emel!, yer yer ~L. maaşları arttırnbı'mek içın 10. :fır. Bu takdirde hazineye yüklene. tedıl bır nisbette arttırılıııuı makul nkşam nihnyetlenmiı ve eu neUceler hizmetine hadim ve faydah .... 
ye ugradıf'ını bilcnıedlğını) öylüyor dağılmış olan ınacahitıe~ı. etrafında zunılu olan malt tmkfiııları nıısıl tc- cek )·tık ı>ek ağır olnııvanğı gllıı bir mlltaleadır. De ... ıetin bö)1C' bir ılınmıştır: cağını söylemİftİr. 
lardı. toplamaktı. Bu ışe memur ettlğı ya_ min edcccktır!. Bu me ele ileri sQ. eeçlm zoı·luklan her inin b•raz daha ıararın nıali eartlarını temin edc"il 66 Kiloda birinci Halit (Ankara), Muharrem Feyzi TOGAT 

Hakikaten Bolşevikler vaşınnı!llar. kın arkada<:farı bucak bucak dola§ı. riilen bır mOtıılea: de\"IPtın bu pn. artan sabit gelirli vatandıışlnrın bir rııek üzere btltçe t:ısaı·ruflnrıt l'ln. kınci Recep (İzmir). 
dı: Ufak tı>fck çete bn kmları yer• ııe yortanlı. Uunlıırdan Halı! Bey de bir rayı tedarik edebilmek tçın vcrgllerı ltreceye kadar tatmini de mfimkün ıktıı;ad! faaliyet mekaniznııı~ c.l nıu 

1 

61 kiloda biı'.lnci Bektaş (İııtanbul) 
biı\·le haklk1 muharebe ~<>klindekl hn. knç mıntakayı dola tıktıın sonra Şeh tezyit ıstırannda kaloCJıi:'ı. bu vazı. olacakttr. ayyen noktalarda temerküz l.'d .,. r.-e. lkınci Fazlı clımıiı·). 
reketlerin nt?rcdcn ieldifln t ilk gün. rı,.ehz clvanndakl milcnhltlerln Ya- vette fıyntlıırın y(ikvde"t'ğ, ve böy. il' NETiCE: Bu lzahııttan lır fazlnlıklarından isUfade e ı ııesi tiG kiloda birinci Panayot (İstan-
1erdc kolay kolny unlıy.ıımndılar. Nı_ nınn varmıştı... ı lec:e b r dnırel faside içeıl!nne dü. Jonra vnracağımız nl'ttce ~udur: Son "'° nihavf't zanıret halinde :\terkez bul), ikinci Mehnıet (Kocaeli). 
hayet karşılarında Enver Paşanın Burada Danyal Bey ile Abdullah .;ii lecC'f;'ı keyfıyetıdır. Ru mfitalrr.da flyaı artışları ve geçım müşkülıitt. Bıınkneındnn tPmın olunan kredileri 72 kiloda birinci aeslen (Kocaeli) 
bulunduğunu atreneblldller. Re~ep Rey ve maiyetleri vardı. Bir bir hakikat hissesi bulundtığu inklir en ziyade nblt gelirlı vatanda,ları ltullarıması ihtınıallerl mevcuttur. Bu 79 klloda birinci Rızık (İstanbul), 

Enver Paşa, bir yandan harp eder. aralık Scmerkant yekınınria bulunan edilemez. Ancak hemen ıllive l'tmek m!lteessfr t?tml~. diğer içtımai sııııf. mkiiııların telıfı ve heı·halde maaş. ikinci Adil (Samsun) . 
ken, bir tnraftan da Işı dahn esn,lı ~ç~ Bcyın yanından g:elen Zeki Ve. lhımdır ki bu ifadcyı mutlak bir hıı. lar pahalılıkla miıva"t olıırak az çok larıt mutedil hir nisbette zaın yapıl. 87 kiloda birinci Narin (İstanbul), 
bir şekilde tanzim, yint kuvvetıni a. ıdı Bey de tıuıada bır nıüddC't kııl. I kikot olıırnk kabul etmek ımklinı rfa bır ı.relır fazl:ılıgı elde etnıışleı·rlir. ına ı 1nıklinsız olmasa gv·ektlr. iJ.:inci Mehmet AH (Çoı·um) olmuı-
daınakıllı arttırarak b6yük bir cephe mışt.ı. (D"omı 1'tı1') yoktur. Zira devlet bu parayı bul. Ferlnkiırlıklar bakınıındıın m!ısa\'al Httr1Jıt ÇA.I,/KOÖLU Jarrlır. 
kurabflmck için TOrklstanın her tıua _ _ 

fıııdaki datınık mficahltleri etrafına ı yatıp kalkıyorsun. Çııma~ırların vı- J ne vermek azfallğini etmemiı. Para- ı dltl red C!evabı, esasen bütün cesa. 
toplamıık istiyordu. Bu mıı.ksatıa ar- kanıyor, ütülenıyor. soküi;riin dlkıll- iının {aızlle geçinen makul ve bahti. reUnl kırmıetf. Zihninden bir hesap 
kadaşlarındıın blrço{;runu ııefcrber et- yor. Hufaqa, karnın tok, sırtın pr!k ~ar bir faniden farkın yok. daha rrıtı: 
ml.,U. Bunlar mOcahlt gnıplarını bi. 1 Senden hesap, kıup soran yok. Otur. , - Babacığını, nazarıye olarak ga. - EllJ Ura kadar olsa, rannede. 
:rer birer ziyııret ederek Enver Pu. dnğun eve. ayda k:ıç Ura kıra verıl. ı;et doğru ve kuvvetli sôylfiyorııunut. rlm ... 
anın mektuplannı •eri}•orlar,bel".k~i dığlnl bır gözônüne getir. Boğ-azın- Zaten bOtıın l~lerinıa aynı derecede Tahsin Bey, 7erinden aıcradı: 

bir bayrak ve bir ba!J etrafında bir- Edebt roman: 38 Yazan; Sermed TALAY ldnn Oııttıne başınn kadar •. bfilOn şııh_ kuvvetlı_ nazarlycierden 1111 fa~ar.iye_ - Neee!! ••. 
leşmtye davet ediyorlardı. ................................ ıi masraflarını da bunn ıliive et, ba. terden ıbaret. Gelgeleılim, bcnım ce- Diye öyle bir haykırış haykırdı ki, 

Pa~ıının birbiri ardı ı1ıra yaptı~ı bu ne bitmez ihtiyaç? Bu ne Jaral mıyan ıafhalarlle ıabittlr. n• kaça mal olduğıınu dcrhııl gorOr. blmde şu dakıkada mevcut servet evin içi çın çın öttü. Bir li.hza, dili 
baskınhır, taarruzlar hep nıuvaffa- oğlaın?. Dııha kaç gfin oldu ~unun eu. - Daha dün, fabrıkalardan, mll. ıün. Bir aenedekı masrafın, banka. •ltmıt paradan ibaret. Elli bin Ura ~utulınuş gibi, hiçbir ıey söyliycmedı. 
kiyetle ııetfcelendiğlnden, ş!ihret ve rasında, sana para vereli?. yonlaı·dan, lşlerden bahsediyordunuz. ~·o yatırılmı~ elli lıin liranın masrn. ~ermayeye sahip olduğuma kendimi Sonra: 
itiban bQy{lye büyOye yayılıp duru- _ E\·et, geçen hafta yirmi beş ku. Bugün bcnımle yırmi beş kuruşun fına tekabül ediyor. Demek ki sen şu \naııclırmıya ne •karlar çalı~sam, bu - Elli Ura mı? diye dennı etti. 
yordu. O havalide bOtfln Türkistan ruş verdiniz. münakaşasını yapıyoreunuz. Citldt daklkııda, ellı bin Ura serınayelı bır, acı hııkıkııt giir.öni.in<leyken, nafile. Elli lira?!. .. Oğlum, ıen çıldımnşsın 
ovalarında, bOtlln Tfirk evlerinde _ Gördiın mO b&k? israf etm@. olduğunuza nasıl hilkmc<leyiın? adamsın. Hiçbir ıuı, gücn. muayycıı - Haksızsın d".mem. Yirını bee gallba! Elli lira ne demektir, biliyor 

llep: scydin, şımdı paraıızhktan şikayet - Bahisleri hirJbirine kartttnma. bır kazancı olmayan bir insanın, ellı kuruş, şu zamanda fazla bir şey ifa- musun? Ellt Ura, bu evin koskoca bir 
- Enver Paşa ~öyle etmle, En. etmezdin. Dünkü ıwz.lerlrn iltıye tn lHlk ediyoY- bın Uru ııernınycyc uıhlµ bıı zeı •ııı de eı " e. Ren , lıayııtımdn, ı>ek ~·l•k aylık, otut giln, otaı gecelik yiyeceği, 

ver Paşa böyle kılmıe ..• sözleri duyu. - Bcnlnıle alay ediyorsun ~gali- du. Yaııı la bucıiıııun aı•ıısındn Hıma gibı yoşmıısını bir düı;ıün. Ama, dl- ıdera, bu'. ı o ı "' ı ıı~ra y~zünden_ cık- içeceği demektir. Ben ba kadar para. 
luyordu. Enver Paıu, esnıeettcn kur. ba ı Bir hafta evvel verdl~niz yit mi laya dağlarını 5olda sıfır bırakan mu. verekı;in ki bu ııermave mcfnız bir nııız yf' ı ı a du ştugüm ıç!n, :dlg6rt. vı ne zahmetlerle ka.:ı:anıyonım, onu 
tuluşunun akabinde (baş) oluve>rmı,_ beş kuruştan ibaret parııt .ın bir haf- azzum faı klıır var•lır, evltıdım. fey, hakıkatte hoyle bir şey yok. 1),

1
_ ı n , c ı rıı l " h1ın . Ama, ne vııpa_ da biliyor musun?. Döktüğüm terin 

ti. Onu bir zamanlar cs,ırctt altında ta onıu ol lugıı gıbl kahil 1111 mı is. - Yiıni, "İZ ;iınılı bana parn ''ef. I ba iyi yal Elh bın lıra, nakden e- \' nı k e>ııln bu derdine deva ola-lgöznurunun, ııbırunun miktarını bir 
bulundur.nıak gafletine ve kGçOklüğU. tiyordunuz?. rnek i&lcıniyoı- musunuz!. nin elinde me,cut ol aydı, şlnıd yo ınıyacııı.ını... Maamııflh, 11ıınn kaç I Allah bilir, bir de ben. Elli Ural .. 
ne d0fınli!! olan 1Aıkııy fbruhfm bile - Alny etmiyorum. Ve etmem da. - Si1phannllahl A cun•nı, parayı tadar, altındıın ı iı ın llstOnde ç k, para lıiz nıılı? Kendine gel, oğlum, kimseler duyma. 
şımd h:ıyıetler içindeydi: j Benım ne kadar clddt bıı· adan oldll. nr. yapacakı;ın? Şu <'Vde i tediğin gi_ fül(i u abmere muhtaç kıılıı dili . .Uı n F' rhat \ utkundu. Bnhaaının, daha sın, deli der!er. 

- Ben \mrOmdc bu kadar cesur tum, hayatınım, hıbata muhtnç ol. 1 b yaşıyorsun; yi)·orsun, içiyorsun,, et ki, kadeı·, bu scrma~e~ ı &C'ııın elı- pıııanın mık•ıırını o~ıenmeden r- (Devamı va.r) 

• 

l"IHlllllU1111111JlllUlllHHllUttfllffll,_, 

M Vecizelerin şerhi 
!uıuuuıuıuuu1111uuııntıuuıuuııuunu•lıl1 

Benim naçiz flÜeudıı
mu bir gün elbet toprelc 
al•caktır. F alcat 1'ürld,. 
Cümlaarigeti ile le 6et 
pagıdar kalaealctrr. 

ATATÜRK 
Atalül'k, bu büyük ılizlle fani

liğin mahiyetini de tarif etmft 
cıldu. BO:rOk dehilar için, fan! 
olmakla ebedi olnıak gayl'lkabllt 
telif eeylcr değildir. Niçiz vtlcu
du Alemi ebediyete intikal eden 
Büyiik Şef, eserile, ruhile, fail· 
yor, kurduğu de'Ylet, yaratfalı 
millet ebediyen payidar olaeü. 
tlr. Çünkıı o, ıahsi bayat daft
larının üzerine y6kaelmeıılnl idi; 
mişUr. 

Finlllğln çeTreııi \'e if.._ 
dahilinde ebediyete intikal • -
cek eserler yaratmış olmak .... 
harlyi!Unl Törk mllleti -..S 
Şefi Atnttirk'tın pbııında görd8. 
Ondaki bu büyük talih, keıa4W 
için yeni dünya müvaceheabıcle 
oynıyacağı büyük role işaret et. 
mektcdlr. 

AtatOrk'tın dedltl çıktı. Nllla 
vücudu topralt oldu, fakat 'l'lft 
mflletı fırtınalar i~inde payidar 
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Sahife : 3 TASVİRİ EFKAR 

ı }~1•1#Mlt;'1:Jilfd!#b.11. 1( (• fı CEVABA ... CEVAP.. i ,. JIL.:K;.;.;'A;..~.;;..;H~1:_*~i-~n_ee1"_~. 
Amerikan n olasına 

cevabı 

hazır lanı yor. 
Finler, / ngil t e1' e n i n 
k endilerine harp ilanını 1 

muhtemel görüyorlar 

Mlllt deha 

C eıniyetler birçok devre)e:-
yapdıktan ve pek çok ka. 

• 
Jıplar değ~tirdikten sonra, yap
hklan tecrübeler neticesinde en 

Amerikan D A VA s 1 r ' :ryis~~~ur:~~ ~·~=o~;:i;~~i~ Arkada~ıınıı Z iyaeddin Fahri, bu aütun.Iarda Sa~ Bay hu. cemiyet ruhunun ifadE-~İ olan k f 1 l Q T l Ahmet Cevad Emre'nin yirmi yıl evvel intı~ai- ~~e~.~~r .. ~a. hakimiyetin bizzat cemiyetin ira-• ı a kalesile bugünkü dü,Üncelerİ arasında farklar gordugunu .ıf~- desinde tKelü etmesi demektir. 
de etuWı ve b u sorulara Ahmet Cevad Em~e . cevap veı:nışt~, Bizde bdk tarahndan ba~arı. İta!yan lar a göre b u Ç ok :<evd iğ1ın ve <lairJ ·ı .ı1.ür~stl~- b u cevahı kafi görmiyen arkadaşımız Y~~ı bır maka!~~e ~ lan İstiklal harbi de, idare siste-

ğüıw inand ığım 1'a vırı Efka- kirlerin billiırl.aşnası üzerinde ~srl a~ • ettıg~de;' ~:ı·, m mimizde halkçılık siya~etini do. Ame rika l ı I ar 1 n ı ın ~iitunlarıııdıı çıkan ikınci cYiue Cevad aşağldaki makale ile fikir erını tavz e me ı . ğurdu yani, Türk inkılabı yüzde 
1 lı rtJrl•ı ~;azısını okudul.tnn sonra '-, yüz demokra t b ir vatan meydana 

Fi fJL::iİ~:Kİ, !l (A A.) 1 h • ,. · ı • z .-ımdı kendime dü§urıdünı: Dll me ı:. ' I t. ti ve bu sa, .. ede o yıı - .... etirdi. • 
Q 1 ne n g 1 1 - l 1 b' b . ~ d k" il' d~ koklerı ve ,, em m, • ., .. . Fln hiıkuı wti sürntlc :27 ilktcşrin 6 k·i ml·~eı ~ok gÜç nn ,ışı ır ır ıı. ' ı t ..• tıpın c ı ısım r 1 nl tı~e programların. Türk, art1k riifte YIU'llllf bir 

tarihli Aınu·lkan ııot,ı~ııı.ı veı·ılccl!k hi~miş. Birinci makaleye verdigım cı: ·klerile, yabancı uii. Ha!buki 1 m?ı :ancık ı~ ~r ;:~ fakat ıdadı t.ah- ·net ldu ve o, kendini taWil et• B le mparatırloıv unun vapta, Virmi l.- sene evvel difın ma. bunların yeı1ne konmak 1Sten en dl• n Jlfl mLİJ ' ,.,._ an·'de -· mlek 0 t il --·-· ra•- kendme' L!-~nvabı hazırlamaktadır. u cev.ap • ""'1 ı ve ı en san v..m ı ·-~ · ure e ..... ya a DU" 

H hi• eti üzerine :vaırnııı olduğum p re11. bilı11ı,. rulı.bilım .. tipınd kı ısimler, 81 r l , ,,_ l ır"on tah ?' ~--~ __ _.. "l' ecek hafta ortasından t:vvel gon- J • • • • . il k be l 1 rız a ın .... ·· • isfnuunet vavı. ,... • ~ kü İJllcri bugün de dogru buldugumu a - tuıkçenin venlıgı malzeme t., tur - . . . ...__, _,... . .. ı _: 
efe Jenı "yccektir. • • • t sr.ıy~ı eıe r ~l dl"'" . Ult ifo&leriJ~T, ata ... ._, .......__ __ .. ljliıı"ı•tKlll•ı.ıJ'• ..... ~ 
:: ... ::::; .~fiı;ım a 11 

.,. · :.::. .. :.::'':: .::::ıı.~· ~:..:.:;; Ah~. c;~~t ~ E;;~ :.. ·. :.:-::'..!:~ ~-::::~ 
HeloaMıldtıin bqhea ırallt!teleri it- BOMA, t (A.A.) ş.anu da anlatmak AıtbılŞtlilt. 1J11n:ı- ıt terkipler olarP, "itNtfti.. 1 "!9_...ar.;. ... j 

b .} ilk s·-~ani·. - Ulstere ~imali A- mım mtı..d-k mab olan Cinin ~nde •• lı o o o o o •• o o o ... o o. o o o o o.' le Y•l» mıt . ..üler ,,_ .a-...at .. .... ,.. ....... _l"'I' .. ' merikan dostluıı;\nun kıynıetl uy """ ., .., .... n, 10"r. .,. ~ idadlf•.,.. _,_ uaa-w ılD İ 6 
olmasına ragmen Finlandıuım müs- merika &lnvetl8rinin l'Öıwieıil~ huul ()'alli •uriindl tnilşterek mah çenin birçok mtieldıep llıbahıriae ~lbrailaliler ntreun Rubabı Şi- .. rilfliı eet l PP 
takbel emniyeti pabasınıı aatm alı. s1 ve T..-. • Neuye'e §imali A- ohruyan) dlller, tllld tabiriyle: nHi- UJCJDI oluak. 7apthpJpaT. A.,.._.., : te Sini Ceaala"m 8ae :rotunda ., .Milli Ml. ...as ~ ftlıti 
nımuyacağmı yazmaktadırlar. merlka kıtablrnmı lllllYUalatl m-u flnuna aft :ıstdahlar> da vardır; ~. hfömi .. Jlı>ltefte, K ~,_ "o ~aki d ğer Servetı 'PGnuu ..-n9*1e yeiiıpr, • JiN 

Siyasi ~hfıllerde 'i'llaıyetin inki- :Roma matbuab tarafmdlrn DöJlik bunlar değiştirilebilir, ·~ de ya- aa.r. Beıtktaı ... gibı hazı~ı fellıp. :: Dt?.;. ~abnı tatıWe uaparı.: Bimt .... Jillsw ........ 
şaft.,_ silküneUe tntlzar edilm~te bir hayret a&t:erilllleda bycte.. ha~ _kaldıklan için 4etiştlrllea ve tiqae• miirelrbp iılhale1'1-isnı tetel hyeıdu Bu Ultil' wıaltinün tabu- , CW.- lfadiııiin f'I ~ 
ve İngllterenin Flnlandaya harp ilin dilmektedir. Çhkit sazeteler ı. deiiff;Dilauıl ieıtıd'± ....... nbr. külüne 4tikkat. et.Dl~~ .... .., ~ ve ctclilli iı;ür fd4 ..-... tıeı.Rnleri .. .. 
etmesi ihtimali ııotukkanMıkla der- hadiselerde Vqinstoo eat~ «D"ll ~mtik> JUleiile.pku üva l9ldild kUlll ..__.... da dat cat. c Bcade..._ :rabaBCl ..,_lllft gide\e- INall" • ..;... ........ .llimf 
pfş olunmaktadır. Hakikatte bu sem l\fıleriDiıı tehine lnsaü ~ ırıuthı bir davadır, l>u lıaretet.e ~:- ı..a• dMlıi&I ~e andi. :nın tamatnıyle atılmaeı ııeMUitne teD -ne teclWrleri dm tj 111'1 

bolik bir harp Dlnı olacaktır. Al - torluğunun tıedrıcen tadiyeabd aaita 11e 7ardlmeı o1ıpılkta cti1bi 1
• ..-.. MOrelikep ~ lluifte ...,,hnlJb rat.ı Zi,a C"wiblp 11bi t.a, ili il..... ._ • 

manya Allle kanm tarzı }lareketin- görmektedirler. min prenM)ıleıloe _, .... ffteeek ~apılmw Jaer ~ilde Yardır; .-il baJlfr bir tlı'ltetl dahi ~t. ,.._ • ..-...11: ~ ~ ·-~~ 
de b9tttiı "11t• e nı~~ bir teh- Bu bidiaelft 8imaU A_.ah alçlıir teY ~oı;par • • 'fe tıODun- fnnmatda ~ 4' ~ deill. A"'9t ııistemh.Je arap srameıtJ'Je \.i a '* 
dit ll6rmektedtr. lMu-ı> taraftarlarının lıt .. roe kai.. ... bu lııaya)r tm ._...thtl ,,am .._ - .-ıe deltilir& ııts4e de bıı HımJeri ~ "lie id..ı artbl li 1 , • ....,. • t.l ~ 

deaini garıp bb: p~de taıbik -.. -S lıiennn 1-ldlm ~ lıt'bi cım. •kkiil misallefle ~ silR tiepehrdW bfr bhmimla- )'eri-. Milli Ma.kMı:. =-y i .-& tiklerlnl ~mektedlı Buınm '9hi 9bnak da ..,_-1ft hM or. wari~; Dba ıaimle$e. ~ adla. ~ ctlil anpçu.rn morfolojik tfillt $ef.te ~ oll • uoan anan ve bir miııali je hlAAdaıtı• ~ Madtitnı lliiyli:ıreınk .,.. ithıdm1in rına. •• JakıiaA da ba hadflı ..... bi. bkbına -~ yeni ft .,.. _ Türk ndlletincle y 'Pi! 
Sırbi-anda çete hadtaesiJfde eiı:llmtqt.D.r. elblrlitiYle: dtltıirlljhü bqe~ıp. kep iaim eeklidh. ~ Hllditltlar ~ ntecburi~ Bııa .. h•lci' ... çw, 'DM<; 

Faka;., diyor Popolo di Roma, a.vet etınittim. J'lllııilö ~ malı: J)üam lııugi ,.u.neı wutlanl tinde ~ lııa teldik .... ......... llliı .. ll! 
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Bera• .den l;Jilclirilİ)'oı~ 
J,.a Suittıe •azete.i Nanı. Ye 

Bordeaux' d a A lman zabitlerinın 

A.ltat•nyecian kaçan 
birFraD81Saabali 

Y.,.. tmıllh• (tıelUf .. ba1l1' o. edil ek J9kı 4ft11 .,,.~ren v ~tot •icar.taşmış we ~e ya dala itlNaren ••niMi ve --~ 
laaa MUl.ak) ile kaqı}aftır, di)ba '· k.Utiiri ai1latia 4ll ...,..._...._. u r,,__ clD wainfat'I araştınlıp bol 41ı. fbıp....m e.wü '8 ıN~llJa.'"'pi 
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raber oriUen kalbr. l)iikat :::· )urdu. cLisanı Osmani_. J lııea arap. · mNlJiaa 'dan liactt~'a Iİ89ıdpf- ,.idi ye ı...taa; mı haa Wit 
?'11laoa: Uıaunnı Jdfterek ma 

8 
ça ile faneaaıa liaan 4Manık tedris tu 4Ulril •e.! • • :.1.J.:11 Ancak oacla ~ 

dilden ve bunun ~nae !eni.erin .,... ~ löna lıuwlunamall fıeiD CD«~ ' 'lift -"'/,,...) biri U'CS- .. 
&ftnain bl~ 9e U.rlu 

"AHantik mubarabut JBRidaı .......... 
ehemmiyet zanıyır 
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M. RAStM OZGEN 

1 O İkinci teşrin 

4 genç, 4genç ( HA VA C l L IK B AH l S LE R l °1 
kıztarafından ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~J 

kaçırıldı 1 Kırım 
Kozandan alınao hır habere 

göre, Kozanın T etiri köyünde 
garip bir vaka olmuştur. Ah
met, Hasan, Ali ve Mehmet adın
da dört delikanlı ayni köydmı 
Ayşe, Emine, Fatma, HüsnÜyl! 
adlı dört kızla sevişmektedirlcr. 

Yarımadası 
----·-------------

Müstakbel Alman planlarının tatbikınde 
ide(l.l bir hava mıntakası olmağa namzettir 

Fakat kızların aileleri evlen_ 
melerinc razı olmuyorlar, ~en~:-
ler de biribirlerini delice sr· K ırınıda süratle inkişaf eden nı garpte Köstence, cenupta Si- yona ihtiyaç olduğunu düşünür-

"! a • h ka'tı Sa k cep 300 400 k'I t safc sek Kırıma yapılacak denız nak-viyorlar. Nihayet 8 genç bir ara. ,, m n aıe · r • nop : ı ome re me • 
ya gelip konuşuyor ve kararlaş· hesinın diğer Lölgt:lt!rindeki ha_ dedirler. liyatırun ifade ettiği kıymeti tak_ 
tırıyorlar. Karar derhal tatbik rekat üzerine de dağılmış dikkat- Yünkers 8 7 tayyareleri yani dirde güçlük çekmeyiz. 
ediliyor ve dört gene kız ailel•'· leri kendi üzerine toplamış bu. Almanların Ştuka tabirile ifade Gerek bugünkü Cenup cephc-
rinden ayrılarak sevdikleri genç· lunmaktadır. • • ........ • •. • • • .......... sine ve gerekse gelecekteki Kaf-
lere kaçıyorlar. Hadise adliyeve Karadeııizde Rı..s donanması· vazan.• kas cephesine göre Kırımın vazi-

d nl C k fa.k ld ;, ve Almanya I ı yeti tam manasilc merkezidir. 
1
intikal edince, kı2Iar şu ifa ~vi n .0 1 0 u.;u -
vermislerdir: • nın ıse bu denızde donanmsaı MeCİt Sakmar Harkofun 300 kilometre şima_ 

,4) j _·Evlenmek jçin delikanlıları bulunmadığı velev birkaç parça . Ü şarkisindcki Voronezh {yani 
.l biz kaçlldık on!ann hiçbir ka. 

1
kliçük denizatısmı get;nniş olsa Emekh Albay hemen hemen mrrkez ve crnup 

b h 1 · k, t dahi Rııınanyanın kii.çiik donan-!••••••••"••• ı • • • + • • • • • • •' cephelerinin birleştiği nokıadanj a at erı yo ur. . ~ . • 

1 

Bu iddia üzerine müddeiumıı· ması ılc l.ıırlıkL .. Ruslara nauıan ettikleri dikine dalan bombardı. ile Tiflis arasındaki haltın orta 
k f lcl kı 1. ı. 1 800 kil kısımlarından Kmmın mı-sa fc~i r.1ilik evlenmek üzere genç ini ço . ny~ 0 ~ 

1 
a.n, n:a. um, u.ı man _tayyare erı . . · ometre 

serbest bırakmıstn. hakıkatın. H,., bo) le ıkt>n Kı ıın harddit sahasına malıktlTleT, 600 kilometre ve ıki münteha 

p ofiste ı va kuvvE"tleii yakın tarihte ikin..:i tene~ açıklarından geçen ya. 900 .. kil~metT~dir ki Kırım~~ b.u 
· yarınrndası sayesiıH-iı· AlnMn ha 1 Novoro-ıi<ık. Sinop ve Kc'.is- noktaları ile olan mesafesi j-.e 

defa olmak üzere Rus donanı";t. 
1 
rım dairenin içinde kalan Kara· ı hat uzerındek.i hede.fi.ere m'.ı~"s.ır 

U znk Şarkt:ı Jııı cnyaııın FraMı7. ı İkinci nokta: Flipin adaları bugiin l yellh-i ise Havai toplu adalarının Adamdan s o n r a ısını ha" i\ kuv \·etlerile magl\ıp ch:niz :;aha'ilı bu' t~yyarelerin tam bombar~ıman ı'?enz~lı dahılınoe 
Hinıliçmi~.ni işgale başl:ımasilc .rnpcnyayı ç"k aliikndar eden cenup ı riışıncl:ı bu!una~ Guan ada,.ıılır~ t d t t•rlcıek harekat su~asından tar- tesirli mesafelerinde olduğundan bulundugunu. go-.terır. 

bel ren ldılikc, p,,sifik denizinin sa. İ:>ıikametinc!ekl tek deniz yolu üze. Guan, elli kıloınetre uzunlugunda ramvaya a çarp 1 ıdetmiye fırsat ve imkan bulabile R d b t k da Kırımda bırlesecek hava kuv-
. · ·-· 1 · 1 · ' ' - us onanmasının u mm a <1 • • A .. 

k'n Jı.ıvasıııı hulandıı ınıyn ba~lamış_ 1 rindcdir ve beş kılometre geııı!ilı~ındl'.', nıer. Evvelki gün saat 20 de istik- cektir. mür.ssir bir surette fa~yette bu- vetlermden harekat sahaları _M_u-
tır. Japon gP.nişleme meyli, birkaç ııe. can sahili deniz dalı.:alarıle yıkanan lal caddesinden Taksime doğru 91 R ile 939 :>eneleri aras.nd,,k1 1 . k d's'ne çok pahalıya sait olan tayyarelerden miıh·m 

Aıneı ika, ötetlenberl .Japonyanın ne evvel, cb planına, yani Başvekil küçücük bir ada~ır. Burmq~ı: )fac!!l- süratle yol alan şoför Alinin id'l: yirmi s.enelik sulh devrinde geçen ;:~~~:ca~~lır.ı ~iman hava kuv- bir kısmının meydan deği~ti~miye 
h.ırckcıe gC'çnıeslnılcn şüpheli bulun.' olan General Ianaka fikrine uygun- lan, .1~21 ıc.enesınde te,.ndulc>n kc~- resindeki 25 25 numaralı taksı Umumi Harp tecrübelerile an<ı· vell!'rinin bu bölgede elde ede- hacet kalma~sızın .u~u~ muddet 
<İn-·u kin, Pnsifik drnizind.ki tedbir- du. Bu Gene.ral, Japonyanın garp ve fetmıştı. İspanyoll~r, bul'a:<ıııı Aı!1e- Zambak sokağı öııünde caddenm nelere sadık olanların tayyaır- cckleri deniz hakimiyeti Kösten- burada_n faalıyetlerını ıdame et
lı:ı ıni aı ttıı ınaktadı r. Bu tedbirleı·- şimali garbi istikametinde genişle- rikalılara. devrC'dlnciye kadıır, ·•0.0 ·bir tarafından diğer tarafına geç_ I den vasi ve müstakil işler ümid ccden Kırımın garp sahillerine mel eri kabil olur ve esas mey
ı!••ıı en mühim hlr tanesi ıle, Aınel'İ., me~ini tervi~ ediyordu. Alınma~ı ı;cne ellerın~c tuttulal'. Ada, Anı<'rı- mek istiyen Mehmet isminde bi- edenlere karşı en kuvvetli itiraı- ve halta cenup ve sark sahillerine danlan burada bulunur. 
kr.rıın, Fl~piıı . aı~alaı·ın.du h::ı~·t!k~te 1 icap eden yerler: l\lançuri, Şimali kalılara ~~çıncc ~ir mesele olclu. A- rine çarpmış ve ~a.ralamıştır. . j ıarı: ~~ylediklerinizin hepsi de vapurla nakliyata ' imkan vere. Kmm yarımadasında A lm~n 
l.~1.ır tuttuı.:u «ıntıhar fılosu> ısmın-ı Çin ve Ba .. kal gölüne kadar Sibiryıı. lmeı·ıkıı.lılaı, Vaşrnglon kongıcs1ncle, Mehmet taksınm sadeırtf'sılc ,nazarıdır ve belki de hayaldir. kt' hava kuvvetle~i garp cephesın· 

• , . . b l h . . 1 ce ır. 
dı ı •ıPnız kuv\'cli<lir. idi. Bu eım•l karn ordularının ha- yirnıı ı;ene u a< anın e emını~·etı, e. yere yıkılınca şoför Ali yara ıyı harplerne heniiı. tecrübe edilme_ B . Al I b .. R 1 deki hava meydanları kadar l,iz. 

f · . tlndhuı· .iiloı:u> İı<mi, pek ı·eket edebile~eklerl geniş sahaları lwmnıiyet~iz!iği hakkında çı•ne yor- çiğnememek için direksiyon kı~- miştir. H.<.ırp kaıdcleri ı:re.ı-en harp ~ ~·~· d ma~ d~nkl ugun ... ~;~- 1 meti ve jkmali kolaylaştıran ve 
t ıh.ıt' b r Şt'r değil midir? nu iı;im 1 

seven Şisu zürures\pin ideali idi ve (;uı:.r. Bahııyr Nezuı·o>ti adanın l:th- mış, bu sefer de Taksim . Harbi. inde tecrübe ile tahakkuk etn.is j.8 a \ ın .. ~. u~r~ ı ;r1 ~uı;; .~-. mürett!'bata Ruc;yıocla oldu-nı•1_ 
'l' ılnı' tir'? ,\nla~ıl.ııı, Japoıı. kısmen de tahakkuk ettirildi. kimini istedikçe, sulh tarnftarlarile ye arasında işliyen 186 numarc:lı e'iaslara dayanır :-,ekil de idi. . I atıln eni ~u ımın'..ht~ş 1b. e en ı . dan daha fazla· istim hat hah<:ı•c!ı--

h h k Jk t - 1 aı ''k b· - mutedilleı ıtır:ız Ptliynd:ınlı: proje- ı. • k b B .. k" h · h k nıa zor ugunu mu ım ır surette b'I. k l d 1 h I :ı; a ur c .ır · ı'. ı~ kz~nı ı'. ı .. lal,,_ Japonyada, bahriyelilerden müte_ 1 k ıs· ndan kon1ı'svona ge"ı·,·or tram':'.aya ~~krpara~ ~ag ar a a. 1 . ugu~f.uk arptıe lava h uvvet- tahfife hizmet edecek ve yalnız ~leceklo da? ınK;,v i1n har azır kva-
ıı. ıı il<•):\ nışı y,lpac.ıc ır er om yo " ~ 0 - samagını ço ertmıştır. rrı '-'tnı ı ırde o.an ara ak ver- b . •W• f d I K bı ece er ır. ııım avava ar-ı J 1 h A "k fı' şekkil, bir de, Satzuma zümreı:i var- . i l'k 1 · .. Y l h k ld I d' J. k' . l d k uı1 ıın tr_mın ettıgı ay a ar ı- k 'f .. d f d h'l el • a ı ayı u mr.rı an du. Niha\,'et, '·ıı·ın ıWıTf' ı - ııı· mu- 1 ı mı~ - t • ı.ı' 0 1 

• • ılır. Felemenk Hindi~tanı, bu <leıı1z- " ara ı asaneye a r .,. ırmıs ve es ı n~&rıye ere "" r d .. h. Al sı a tı mu a Cli\} ı a es ' e ... _ 
lo u foıl.ıi vn7.İyette kalacaktır. ci ziimı·enin gözünde tüten bir ccn- nakaşat.!an sonra adanın tahkimine suçlu şoför yakalanarak tahkikata kalanİarın bu son itirazlarını da 1 rım ynrıma aşı~a mu_ IIJl kAf'man ~ .. k bir durumrtıırhr. Centı~u· 

l\nıcıııı<a'ıl.ırııı The Sulcide Sııu- h karar vt>rildi. Şimdi bu aıla, Japon başlanmıstır. çürütmüstür. Kapalı ve dar de. hava ~uv·Jetlerı çekn'.ıye 3 1 1?'e· sarki cephesini kaplavan Ycn·1"1 

ı 'kl . •. f 1 .. nettir. Bu diyarda, .Japoııyanın mu - d karsı Aıııerikrnın E'll j .d lkt . . . lı·cektır. ı 000 beygır kuvvetın- . wı . •JAhl .. 
• rl l)Jl 11.ım• vrrı ı · Crı uU 1 (), uı; taç olduğu ncl~r yoktur? Cava, Su. onanmasına • ' ' 4 ev e yangın ç 1 nızlerde hava kuvvetlen saye- . .. 1 .. 1 h r.oo da~ arı tavvarP. dı·fı <:ı.a arı ırı'1 
z 1 •ı ı ı , lılr• ok le<>tı O''t•rlenlt•n, Lı.h. müthiş üslerinden biri haline gel- q·111 .ın dnnı'z h" k' · t• • nasıl de bır mot nr e muce 1 ez • .. . .1 l'kt' 

' J n atı·~ Bornn·' Balı' ndalar·ı biıcr . E lk' •. T 1 b dd n.. ' a ımıye.ının l'k ı. f'l T h musaıt mev:n ere ma 1. ır. . .., . ~u, ınektedı'~. Ad.,nın Piti limanı kn11ah 1 vve ı gun aı a a'jıı ca e- ld rl ld'- .. c· 'd h b tayyare ı ,;r ı onun una av· , • • 
l.l ıab ı 'ıd<.'n \C ta~yore genıilt>dn- kaıı,.uk Hı'ndı·~tance"izı· pntrol \·~ • « • d 'k' b 1 1 e e e ı ıgını ırı mu are e- d 900 k'I k ı Kırın:ıdan dogıl'd<1n doa~1 ":ı 

' • ·~ • ·' "' ' "' tutulmakta n, insaat kin, or:ı~.·a, çi. sın. e ı ı yangın aş angıcı o muş_ I 'lk d f l k . b . . zasm an ı ometrt> tı7a ·ta I . . .. . 
1 ıhıı ıııııııkkı·ııttr. bilhassa petrol kaynağı dC'ğil nıidir7 ' ' d .. d" ··ı .. .. f'T! ı · e a o ara ıs at etmıstı. b I d w J d k b k Tıflı,. u7erınr v.ıpılnc<•k ak"' 'lr z, 1 n ,ı., 1 ıh 11 jkı i ıloı der baralı ve l mı ııto ve C.:!lik yığılnrnkta<lH·. sa a son uru muştur. 

1

1 K . d b • .1 ·d I u uı\ ugunu arze erse il ti\'_ _ .. k 
S F 1 k Ilı i t M k A dd d 128 l ır•m yaııma asının za tı ı e e . 1 b' .. l"k b . Kafkas daglarından yubP . rn ı , d , eJ..liıli r. r· r iı ei'c. ii. b111ılıı.r. onra, e emen n. r !l aııı_nı,n Guan'dan Japon salıifü~rinc kııclaL· 1 ez ur ca e~ e numara 1 Al h k l . K vP.tın ya nız ır gun u enZ\:ı l 

1
, I 

' 1 i" bi ı. t. 'k" · 4 .. ·· k man a\'a uvvet erının ara· 'h . l 350 I ) asılarak yapılaca c ı•tt•n ara n<t:' ,_ ·" ı, raı biı;.ük•:P, f~ık,tt daha h:ı-it oı laı;ında .Avu5t..a ya g uı r ~· a olan mesn.fe 1300 d<'ııiz mili (vfıııi apartımanın ı ıncı ve uncu a· d . R f'I .. . 1 .. ı tıyacını orta ama ton o"-- . . .. k 
l kı • ld F 'd T.· r" . lındak' oba borlılarının kurum-ı enız u~ ı osıı uzerınc e muc!9- k h d b'I' , k' d . • ran gerı-k srvrıı'""fer ve f'n•• ~ TİT ıliı rivl" ıkt>n (İtı'kİINılen daha Y:ıl'< ır, şıııı::ı e, ormoz ıı, "'0 

• - 2500 kilometreye yakın) ılıı·. I ı ıı · 1 k l • ·ı • v • ra • esap e c ı ırız ı aımı :ıu. b k d h k .. 

'" •ıt · •·ıııı ' ''( d;.ıha ~iir'atlidiı·. 1 DEVLER MÜSTATiLt ıd . 14· 7 ' l · d d yakında anla!ııfacak Kırım yarım rette her gun benzın gelme!lırıı iı Lir t ·1 de, Mançuride Japonlar ~efaletten lan tutusmustur. Gene ayni cad- sır 0 ara nası mag 11P ettıgı 1 .. . . · ı .ıcuş a ınım an ıia a ço muqa_ 

1111, 1., "<I a ·ıc, f'iııciııalti, ?\Iar- mahvolurkPn, btll'ada, ı;andeti, ya n:z enın numara ı evın e e '· · . . 
sekiz mil.,on bcv. az atlnm, irıhbarı Amerika, şimdi, ~cniş Pasifik sa- kurumlar tutuşmus. ve gelen itfa.: adasından şarkta Novoro~isk lima . temin en İçin azdan 2 5 00 kam· M ~ A VH "q l l · •ol " !1011 toıt'clur. J 

altında bulundurmaktadır. hasında eline gcç~rdl~i tliğcr nducık- jye her iki yerde ayı1İ zamanda •••••••••••••••·•••••················•·•••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• •••••r••••••••••••••···············•·••••••••••·•••• 1 1 lı:ıı fiJu u, l• ııpiıı :ı.dnlo:ırınılan e • A e 
birı ol ııı J.ü on adnı;ının v;enl~ ve Japonlar: cBiz, Avustralyada o- laıı da tabkir.1 etmek niyetindı>tlir· çalışmıştır. Maddi hasar olma- 1 ç T J M A J B AH J s LE R 

tuz mı·ı~·on J·,pon barınılırabilı'rı·z.•· T!;ı ıulacık!:u· da Midvay, \Yake, Lay. mıssa da hadiseye meydan ve-it ı lm } ııınnı ol.ın ı~ııvıt> isnıin. J •• .. • 

dı.yorlar. san ismindeıir. renler hakkında tahkikat yapıl· Hkı koyunıla pu ll kurmu,tur. 
Guan adası, Amerikan nıiitehnss•S· maktadır. 

1: ılc: ik D \Jrtlcr ı\nıetiknsı, üı; K"ra 01·C:h:ııu ve bahl'iye ıabit1eri D . • • • /ı / • • • hırınca, Pa~ifik denizi haı:itaı;ınıln Bunlardan ba~ka Küçükpazar_ t 
ı• ~ ıvv 1, }1ıpiıı nol.ılaıııı tını is- uyrı emeller be~llyorlnr. Bahıl~·eli. ·ı d k evrımızın aa ınsan lpl çizdikleri geniş nıiistatı irı ört i.i- da Bostan sokak 28 numaralı ev-tı a l' 'kın u tııı mak c melındı: ırli ve leı·, Cenııb·, Çine inmek, Kaıı. 

~esinden biri sayılmaktadır. Şimal. de oturan Mediha gece uyur-t 1 d.ı onhıa v'ıı t.! <'lnııştl; Lu ton'u işgıı: etmek istediıt1eıi 
• deki köşe, Dııtch Harhour'dur ki, ken yanık bıraktığı lambanın tı 1•' ı n<J,ılur, ...,~4,· <;crıc inrlcıı ıtföa. zaman, Ge:ıtral Ugaki, bu ha 

1 1
. h ı· 

ırı·anitlere. gömü ı.ıüş nr arp ınıı- devrilmesile bir •·angın başlangıcı 
ı t k 1 bıılun~l.ıklnıllı. Gelge. rPkPtc mümnııaat elnıek istedi '<' J B h k' ·y · )' \ · d f'k 'd' · 'd l' l · ı· D · · 1 t 1 

ı. 
"' ntna maliktiı·. Ta '.\lııclugaı:;kar sevı. zuhur etmisse de vaktınde gelen u ar ma ıne~ı e ış ıyen va~ zıya e ı rı ır ve ımıan ı ea ı~- mış ı~: .. C\"r'.ınıJ c e opa. e,e!?ın 

hahfr.·elilcıin, bü,_·ük hir muvaffa- ı · purun v hay t to bıl h l d" ı- sırtı u«tıındek h•ır 1 f ·' yesine kadar üstiiva hattının a lınn itfaiye tarafından söndürülmÜ•· c nı e o mo manın, aya unyasının mec u- - ı ı ,..r yerınt!, ıar 
1 '\1 ı, ın ,iL lı.ık tdlrıre, Bir- khetlc tntlilknta gl•dlklcrlni giiıiin- v ., • k r· d .. k' b f" ·ı. [ 1 f h!Ak 'k f 'h' ı· k d k 

~ > inPrı Saınoa a<lalal'ı cenup kö~esinl, tlir. ı e l.ayyaren.ın. eş ı~. en ?.ne.~.~ u; mf!ta ızı~ ese e ve a a m nıı ·ro onun :-ı ıı ı ursun cın 0 4 

.k l\ıı eıikıı, fıkrlnı oll"i•Utdl Vi." cc tlc, serefiııi nıuhafıua etınek hin. j ı 1 d t 1 .. 'd'd' O d b• bı'r t · ··ı.. b' J · ' Havai adalarının güzl'l kokulu rlağ. c evır er ~ ınsanın sura o çu_su murşı ı ır. zamanın e e ı ca vu arın ve IJ.ı ıııı ır l wıva_ 
1 ıı ııl. ı r nı ı:liıııl" bnhındurm•. rlı>rhal intllı::ır f•tti. İnı.dlizler de ses ll k 1 kt ı J> k d d t 11 k d ya h't el d k l'J J · .. !arına ~ırtını tlayıııııış olan Pc•ıırl leri ilç mis ne. çı arı ma

1

• :u ır. 1\l I ara a or .. na. a .. oş:n. a, ~nız_ ı ap e ı•n ınamı · ıııer er 
' ı ı: 1 mla k· ı 11 mırn kın::ır ,·er. ( \n ınnmıyıı ıııcdıur kalclı. Haı bour adası da şıı 1 ktaki kö~t>yl iş beş !<eııt>ıle bıtecek ve .. oo mı iyon lerde de musaıt ruzgarla gıden Yazan: kütlelerin ruh ıııı;ı f,,ik,rııdir. ,.\ ı ı .k 
ılı l~ı ı ·I 1 ,:ora\ ı, bu adal.u ı, Jn. 1 Çok dikkate ~ayan bir hildisrılir. kı teşkıl etmekte~lir. [dolara m:ıl olacaktır. yelkenli idi. En süratli muhabere Dr • Rasim Adasal büyiık lider, J..ıij) .ık kumiı.ncl,ııı ve 
pcın • k r 

1 hiı deniz iı u nlnrıık İngil!zlC'1ln bu Japon ciiretini hnz. PANAMA KA~ALT 1 A~IBHİK~ VE JAPONYA'NlN 'va:sıtası da araba post~sının gün· Liiyiik diplomat mliıemadıy.-n 
l .ıı ·a ha.ladı. Son n'laıda, bu mettığlni ı;:-ören meşhur Japon mılli DENIZ J<l'VVETLERJ ilerden ve mesafeye gore hazarı I . d d h' b hA h I ı· dolasan, miitem .. diyen telefo· ia 

- k T • ik l ı ke d' to mıkl 1 eser erm e a ı u ru ı a e ;n k · . • hı t ' 
1 e a tını, a< 11

" şaıl'İ c.V:ıtanabe>, 1 O:J'i senesi giın- .-..nıcr ·a 1 arııı, 11 1 1 11 rm _ Bu -.on ,\ vnıpa harbi başloclığ'ı za. dn aylardan sonra ulaştırdığı bir b . k" l . ı onu~up clı \'e dımagı oynıyan; 
d ·ı ı· · k d b lh 1

·• 1 f ı· t ile 1 arız a ıs erı mevcuttur. . rı ıgı o:yı nı:ıe • \erinden birinde, İngiliz scfmetine a, 1 a!;:o;a noa 1 oın ya pe ro 1 maıı Birleşik Devletler Amenkıısının mektuptan ibaretti. Bu tabii şart. · attan trcnt>, trendı·n otomobıl ·, ! !?itti Ye st>fire süslü bk hançer lıc. ytizünden endışckl'İ \ardır. Burada. 4!l5,400 tonilato hacminde 15 zırhlısı, lnr ve imkanlar altında fert ve Fakat İnsa~ har!~i ~le~den 
1 
otomobilden ıay\ arere ve tay) ı-

J{ \ l~A Kl '\ VF.Tİ diye etti. O, bununla: J apoıı hare. kı petrol tesi-utıııı kurumak iı;ııı ı 2!Ul00 tonili\to ha<'nıindc 5 tayyar<.' ve kütle olarak in<"an ancak kafa_ gelen ve tabıatın oz sınesınde, ı<'dcn Okyanusıın ıır tasındaki bir 
• ::ı kun ı de arttıııl- keti karşısında, sefire ve bilvasıtıı her çarc~·e bn:;vuı uyorlar. l{enıbi, 179,l'i!j tonılüto lıacmlnde 13 'sının siirat ve takat mefhumu nis_ ezelden beri mevcut olmakla be_ 1 lahzalık miili'ık:ıııı atlıvan dı ı ı· 

İngilizlere intiharın en şerefli lıir Sanfransı~ko lımaıııııdaki Altın. blıinci !'ıntf v~ lGQ,500 tonılato hac. b<'tinde füli bir enerji ve hareki raber muhtelif fasılalarla yine ı nıik kuv\t•t ve iradedir.' 1-.n ıdc-
lıanket olduğunu iyınn ecli~·ordu. boynuzda HJ:l!I -.ergiı;ı ıçin sun'i bır minde 25 ikinci sınıf kru\'ıızörıi aksülam~I gösterıyordu. Yanı bir kendi .zek~sını_n keş'.'.leri ol~n al valanclcış tipi dt>, vazifey .. \ e 

u ada vücııde getınlmişti. Şiıııclı bu- 337,88!5 toniliıto bacmınde 280 des- nwfklırenin sembolik bayrnkıar- mek~.nık s~rp~ızler muvaceh.~~·kn.: ihtisasa göıe bu lider haletı rıı-
GAY'E: CENUP ı.ısı, havu nı-~iı oJarıık kull:ın•!ıoı:ı'ı. I · 1 oı I d h d h d [de suratle ıntıbak eder· çun u h" · d d t k 1 ·ı in z;1lnrf ~ trnvcrı, 91150 tonilfıtı ıacııııııc e ı ı I ığıııı eru te e en ve şe ır Pn . . • • ıyesıne erece erece c ·a rn 

lı;ı ınd:nı hır c; • P11l klralaclı. Bu Çhıdc hareket başlıyalıılan ve ce. tadır. Daha şinıaldl', Vaşıııgton dev. lııt:ırıbahr; v~ıdı. Bunlaıın lll<'<'1'lllll schre heyecanla kosan topal 'Jil- beş duygu cıhazının .•.nce_hen.~~.ı.ı 
1 
edt•n ve yıık!asa11 ve liizurnltı .1~1-

< ,, •ıı r.ıl :w nı ı ln. lk Dı•v1,,tl<.'r Aırıe_ nupta Kanlon işgal edilcliılPııherı, letıııın Kanadayu yukııı bıı !mh1lın- J .3!il fil O tonıla1o hacminde 4:18 g(•. , ~az Picrlermit bir e~~eğin sırtıııda ve teşrih·i· .. teşck~ulle~·ıı bu tun da milli ve bt>~hri ödrve h, nr 

ıikasının cnhık F.rkııııı Harhıye Re. tki zıtl em"lli ,Japon zümresi ara~ıı:. •le de Puıı;et - Souııd hllva ü~sü ha. nıırlerı ıbaretti. ldolaı:ııyor ve Ehlisalip harp ker· r~?~ler~, ~u\~n g~rıp şe 1 ere ve bulunan V•! hatta ()Jiimü dahı is. 
i ı ıılnn r.l'rıl"ı.tl U11ugla :\laır.Aı·I- dakt ıhtJlfı.f tuvsadı. Kumun To ile zırlanınışnr. Ayrıca 3G destroyer, 18 lahtelbıı. ,vanları ancak c.ylardan sonra butun şıd e.~ 1 8~8 ere göre UY- tihfaf eden val<tıHlaı.otır. 1,·h'ıke 
) ı ı cluı. f)o ~la'il, F"ld l\Taıeşnılıil:.ı Todo Kal i~ınindeki ıki vatırnperver Amerikalılaıın en büyük en<lışcle- bir, 2 tayyare gemisı de inşa l'dıl. Arzı mev'uda ulaşabiliyordu. lguı:ılu~lar gosterır. 1 w İçinde yaşamak dt;·rimizin p ıro-
i, fı <'ılllılı , Flıpın 01 cJucunu l•·ıı. rı•mıyet, bnhrlye zabiti erile onlu za. rini, Panama Kanalı tevlıt clnıekte. kl ,1 1 • llmın son zaman arda buldı...ı,u lasıdır. 

1 tıu·n:-ıııi hırl:-ştirmek imkanını hul. dfr Amıral Rıchard~o,n bu endı~.crı mP " 
1 ı. . k . t· ı· 1 Koca N~olyon dahı Vaterlo harika nevinden mihaniki vası- T . . . . . .. , 

sitrP tıaşluı ı. Japony:ınııı denız ·uv~e ıne ge ııı. h d d h arıhın ııeyrı ıçınde kohne ırır 
b k riu. Ruslarla da ara diizelınce, blı- şoyle anlatnıı~tır: 1 1 arp mey anın a son assa ne- t·ı 1 ar ve aletleT jnsanı statik · · · -

Plıııın C'umhurivetının ugiııı u ce: Yınc bt• haL"bın başangıcıncı:ı,'.ferini de feda ed.::rek kararsız ku· ı 1 · I . h' , . . ~ t'b ki olojilerin w~ tertipli telkinleı!n 
:r•ı~ı 711:ınu(ll Qtıt•ıPn isminde, altmış tun .Japon cmelle1·i cenuba lt!vcccuh tPnnamada, tek bır adanı, bır da- onun rla 27z.O'i0 lonrllit.u hacmınde !l d G h , . . d d ıa etı ru ıy~ın.ı aynı m ı a a tesiri altında se'ni fiiliyatta S(('Ç 

1 ettı Büyük ılımiz ımaliilhanelerınılr·ıı kıkada ı.af'!r kazanabıliı. Düşııırcn . . h d • man anı rouc Y Y1 ım ıı. a harekete getırmıs· havanın on I · 
"ı,auı:ın~Aal r:'.'eıPn:liv•1<'ınrdrevvııl.spbaınryozlalattrılr.1 bırıııın sahıbı olan Kohışiro hn d. taarruz ettıii;t vakıt, doııanınanıız o- 7.ıı·hlı•ı, 78,570i tonıla4t0o t a~l~tııı he ti beklerken karsı"ına Alman ku. , bın metrelik tab~kalannda saat kakmış ve bütün icraatında clinr:· 
' •· ,., ' ~ " tayyare g"nıis , 116,4 um il 

0 
.. ac. mandanı Blüch~r çıkıyordu. Hal. . ~ 1 mi sürati ihmal etmiş olan mıL 

lıarlıetını')tır Dansı, hareketı çok ı;e_ dalin netkeslııı şöylece hulii>'.ı et. lekl tarafta bulunur ,.c bir ınfıliık. mıııde 1":1 hırinC'i sınıf kruvı:ızorn. b k' b t ki v •• d ! !erce uçan, bınlerce tankın cehen- Jetler feleğin kahhar sillesini ve· 
"'"T ve Bırlcşık DevletlP.r Amerika. mektedir: le Kııııaı ıtapımıısa ıı;;ımız bıtınıı;tıı 135.875 tonılato hacminde 2:5 ıkincı u ı ça~ur a a ıgı ıçın e mı ı_ nemi sıeağına ve tarakalanna ku. mislerdir . 
alle ıııılaşma taraft.nrıtlır. - Sı~·aı<i, içtimai v1> 1ktısaıli bii. Bız <IPrhal rnagl(ıp olurıız.> sıntf kı uvazörii, 138,181 tonilato l~nmış hır hal.~e duTan :e genç !akları ve sinirleri tahammül eden be, ri~izin makine kudreti v e 

:'llUAM!\lALAR 

Rlrleşik Devletler Aıııerika~ı. bir 
kaç ı;eııc evvc•I, Flıpın adalaı ına kar. 
e• n 1 arlar al~ıkıı•ızr!ı kı tınları ken
dı h.ıllı•rıne bırakıııavı bile göze al. 
mı~ u flııgun, nıçm Flıpıne bu ka. 
dıır ehemmiyet veriyor? Niçin, bı.i

tün mütelıa sıslar, Pasıfık denizin. 
deki 7.08~ ııcl:ıdan mürekkep olan 
Flıpın ad:ılaı·ı etrafında cereyan e. 
d<'c.l'k olan bı.r deniz harbının vcrtı. 

reğı nNlr·eye bu kııclnr kıymet veri. 
,.orlar? Bu et-hepleri şöyle ızah et. 
mek kıı.bıldır: 

Japonyndakt Yokohama'dnn. San. 
fransisko'yn olan deniz mesafesi se
kız hın kilometredir. Posta "'apurla
rı, hu ikı şPhırclen, bırınden Lllğe!'i. 

ne 16 gı.inde gldebiliyorlar. Tablnt, 
Amerika ile Japonya arasına öyle 
uz.un Lir mesafe koymuştur kl, bun
lnrın arnsıntln bir harp cereyan et
mesını inıkansızlaştıı·ıı· gibidlr. 

Flipin adalarına gelince: İş eleği. 

ıh. Burada ıki tarafın deniz kuv. 
ve l"rı birbirilc yanyanadır. Tlison 
adasındaki Kovit koyunun 800 kilo
met:re şimalinde, clenlzin üıerincle si. 
y · \ • ı r•ı h. vnlı bir ada uzıın

lnRktadır. Burası Formoz adasıdır 
'Yt! J aponyanındır • 

• 

ti.in nıeselcleıı halledebılecek tek blr Amiral Yamell ısc: hacnıınde 112 destroyeri, 6,851 tnnı. bn tuır~ay yu~başı~ını; J~az~rı· denizin derinliğinde mı:.,kik şek- haşmeti mistik omani:zmaları ve 
yol vardır: C<.'nuba dağrn genışlE•me. tBen, P:ınaınanın yeııl ve daha lato hacminde 11 küçilk de~troyerl, na lu a hvermb ıyen lır~ _esdız ak. !inde ufacık bir tahtelbahirde bü_ kuru idealizmalan yıkmış, insa. 

Japon kuvvetlerinin •cenuba doğ. 83,94!1 tonılato hacmın e e - · N l n.d 'd' . nın ruhi djnamizmasını durma-
ıı;tı•ı ıııı.> 1 · M 830 no9 t ·ı· kadar apo yonun yanı a 1 ı. gösteren canlt bir dinamo haline 
kuı:vetlı bil' CPbelüttarık oımasıııı • d 67 taht ı lresa mu are e ses erını uyac<ı ti.in manevralara karşı k abiliyet 

ruı harekı:t!rıln pi;ı.darlal'ına A rnıl':ıı 

1
bahrı vardı. ecmuu • •'' onı a. yan çarklarına uydurmuştur. R~-

Savaııot kumanda etm!'ktedir. O ce. Oemıştlr. to hac·rıümle 243 gemıden ıbınet bu- Fakat devrin ne biT t~yaresi, ne sokmuştur. alizmanın yolu üstünde duran 
nup hareketınin en coşkun tarafta- Bırle~ık Devletler Anıedkıı:;ı, lıen. llunu~·ortlu. 'bir otomobili, ne bit radyosu ~e Devrimizin ve bilhassa 939 ci- devrin yeni dinamik insanı jçinde 
rıdır. Ewelce. bahriyelılerı, bırtakını ılıleı·ıne yırın! mılyaı·a mal olan Pa. Japonyada, on bin tonilatoluk b\r ne ~e bir telefonu me':~utt_u .. 1 e· han harbinin en orijinal ~i~i, a.cul bulunduğumuz beşeri facianın ha
de111lerle gayeye hazır!ıyorılu. Şıın. n~ma kanalını tahkını etmek ıçın 'ta:n·are gemıslle blr kruvazör, 8 des. sadut, kader ve tevekkul gıbı şey ve heyecanlı adamdır. Sınır huc. rabeleri ve eskimis rndkı'.irelerift 
eli kumanda ediyor, ı-usuyor; fakat yırmı milyar dul ur daha sarfctnııye tr~~et 8 küçük destroyer, 2 tahtel. ler insanın hayatında büyük rol releri göz kamaştırıcı makine sü- kadav.raları üstünde- yeni bir i:ı-

karar vernııştlr. Amlral Rlehaı doon. · · d . b 't'barla · a- · ·ı .. dA t k b icraatta dev!lm ediyoı·. Lıııhır insa ettırmiye karar verınıştı. oynuyor u, u 1 1 ınsan z ratı ı e mutema ı sure te amçı. sanlık kuracaktır. Ta iatın en kııv 
Japon gayesi, cenuba doğrn yfüil. bu hususta da: Amel'i~anın zırhlıları Japonların man ve sürat mefhumunun zebu. \anan ve elektrikleşen ve potan- vetli ve velud eseri olan İnsan 

yor; fakat cenup yolunda, Amerıkn cBu zamanda, 3o dolarlık hır ,bl. kine nazaran daha kovvetlı iseler d; nu or'arak daha ziyade statik hır siyel kudreti hiç tükenmiyen di- yoktan her şeyi yaratmıya kadir· 
bayrağının dalgalandığı Flipın ada. sikletı olan bır adam, hırsızdan ko. suratıeri daha azdır. hayat yaşamakta, ancak mahalli namik insan devrimizin hayat <lir; çünkü insanın dimağı mu
ları .. ı1onra dıı, lngıliz kuvvetkr1nın ı-unmak ıçın 60 dolarlık bır tabanca Japonlar, senelerdenberl, 42,500 aksülamellerle heyecanını göster· şartlarını yenip muvaffak olabi- kadder kuruluşu ile bir dinamo-
hazır bulunduğu Sln~apıır var. taşımıya mecburdur.> ltonluk zırhlılaı· inşasına da başla. mekte. ve zaınan zaman büyük len şahsiyet tipidir. Dünyalar, dur; daima eskiyi yıkmak ve ye. 

Flipin adalaı11e Slngapur maniası, Diyor. mı':l:ırdı. B•ıııiarın 40G mılımet:cllk alemsümul tahıl felaketler ve ci. bedeni ve fikri hareketlerinde nıyı kurmak meylindedir. Biz 
Kanalın müdafaası, Genel:'al Da-,topları ola<'aktı. Bunların adedı ne hangırane istilalarla uykusundan sürat.i düstür ittihaz eden acul ve esasen e•kı'yı' çoktan yıkmıs. ve Japonların cenuba doğru knyış•ııı "' 

vid Stone'un uhdesindedir. 80 kıto. kadul'dır? Ne zaman donanmaya ıl. uyanmakta idi. heyecanlı imıanlarla dolmuştur. yenilig~ı· kucaklan11., olan bir mil-önliyebilır mi?. « " 

metre uzunluğundaki kanalı muha- tıhak edeceklerdir'! Bu cihet, ı.üyi.ik Tarihte en büyük beşeri ve Eskilerin {İpomanyak) deqikleri !etiz; binaenaleyh deVTin kütle 
MERCAN ADACIKLARI faza içın elınde yalnız on sckız tıın blr !\Ildır. mefkiirevi galeyanlar maddi ma- ı insan ipi de budur. Harp sana- cünamizmini temsil etmekte hak_ 

Geniş Pasifik sahasında, Flipln a a~ker vardır. Bu kuvvet az görülerek füitün bu meçhullyetleı·e rağmen 'nasile mekanık bölüntülerin eser. tında olduğu kadar, aşkta ve hyıı. Dr. Rasim ADASAL 
daları, Amerikalıların eliıırle e"I e. son zamanlarda muhafaza ordu~u Llr şey söyliyebil1rız, ki Japonyada lerı olmaktan ziyade veliıd clü- hamlev1 zenginlikle mesut ol· _ 
saslı bir istinargahtır. l\lanilü'<laıı takviye olunmuştur. haı p geınisi in~asına, seneleı ılı>nberl şüncelerin mahsul !eridir. Eskı Yu_ makta ve hatta ölümde dahi sü. 
Sanfransisko'ya olan mesafe çok u- Amerikalılar, Kanalın müdafaaı;ı büyük hır gayret sarfolunmaktadır nan beldelerinin fikri C'!Ieyanları rat hakimdir. Yirminci asır ada
zundur. Deniz ise, yukarılarda, boın. içın Pasiftkten, 500 milyon dolaı· sar- Gönilüyor ki. Amc>rika donanması, hıristiyanlık ve miislümanlı~7ın 1 mının zevklerinde ve eğlencele_ 
boş gibidır. Halbuki uzun deniz se- federek bir tayyare meydanı vücude bılıncn vaziyete göre, Japon donan- yapıcı sanat ve edebiyatta uy~n. r:nd!! dP her an öliim endişetıinin 
feıleri, ara ynlerde, istinaılgah nok- getırmektedır. Ayı·ıca, orman ıçıne masına epeyce faiktir; fakat Japon. ma devri, büjılik Fransız ihtilalı doğmduğu bir ifrat ve sürat mev
tnlarına muhtaçtır. Japonlar, bu gı. 100 mılimetrelik toplar yeıh•şth-ıL ya, Amerikadan o kadar uzaktı!', .ki gıbi alemşümul beşeri hareketler cuttur. lngilizlerin çoktanberi. 
bi -yerleri bulmakta müşkülata uğrı- miştir. İngilizlerden aldıkları Coco bu kadar faıkiyet J aponyaya taarru. kuvvetli ve tesirli mefkurelerd~n söyledikleri «vakit nakiddir» düs
yacaklardır; çünkü bu gibi mahdut adası da, Kanalı uzaktan müdafaayı: za kıifı değildir. Japonya da, Ame- ilhamını almış1ardır. Binaenaleyh türları, eslci statik ve mütevekkil 
ka,.alar, Amerikalılaıın elin<:!\' bu ı tah~!s edilmi~tir. İhtiyati b1r teibtr nknyı istila edebilecek vaziyette de- bu tarihi deı.:irlerde insanın ve insanın «acele işe ş&ytan karışır> 
lunmaktadır, Bunların IJn ehemmi- nlmak üzı..re de, Kanaldaki su bend- t ğildır, M. Rıillm ÖZGEN cemiyetin· dinamik kudreti daha diye ifade ettiği kaduciliğini yen. 

r ' inkılapçı Gençlik 1 

ga zetesi 
:!l inci ııayısı ilmi, içtımaı, c • 

debi biı· çok kıymetli yazılada ın
tişar etmiştir. Tavsiye cdoiı. 
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Uç yıl evvel bugün saat 9u5 geçe 
Nüfusu arttırmak istiyorsak, köylüye bol bol 
toprak dağıtalım; bugün dokuz evlat sabi • 
Qlan ana, o zaman yirmi evlat do&urıt 
Dtniie atla iki uat 6tede. IO eYll 

Amnıtak klJtlnde)'I&. 8a k6J a..... 
ı nın ıGHD ti. 11171iD1lll tathbit, • 
ratmm mtlnbıtlltiaden enet, eoca.. 

Doktor Mim Kemal, onun nabzına bakıyor, kalbini 
ııoklugor ~ evet artık lıerşeg bitmiştir Elli sekiz sene 
eşsiz birer mavi elmas gibi parJıgan o gözler doktorun 
titreyen parmaklarile lıagata ebediyen lcapanıgor 
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ve harfleri anlatmak !çln eskiden 
kullanılan §1'/eti, Birıı ı, 1ıa1uki... se
rı ı, acalp koklcrı ve sondnkı uzat
maları ile ;}tıb:ıııcılıklarını açı •n ~tu

ruyorlnrdı: tatbik cdılen :ı.1.:111 ekle 
tfirctilebılen du.dnh l, dı~sil, danuık

•ıl ... scnsı fran ızcalar l ıvraklığın
da türkçenin oz malı o'abilmıştlr; 

iln i yerine bilimsel dl' bu güzel bu. 
luşun bir malı uludur. nıı .. ka diller
de letfre kelime in'1en türemiş olan 
lttt JCıtrc ıfntı ne muna ebette hızdc 
f'dcbi dl~ c taııluklnıımıştır. Halbuki 
f!O ı mnnasını anlatan betik ısml

mir.den pek guzel bir betikııel = 
l'tt1"rair11 ıufotını çıkarr.biliriz; o 
halde lıttaaturc de, fen olarak be
f kb lim ve edebi eserler m na11lyle 
bet.:lı:ln· olur. İlmi ve edebı gibi sı
fatlar ya:r.ı dilinın en çok kullanılığı 
kclımclcrdcndir, fakat yene de ıı;tılah 
mahiyetinde ~özlerdır; tnt ı;il lle, o
kulda bğTC'nilır. 

caLla, bala> mannslyfo muhtelif 
Türk lehçelerinde vardır. 6 

:Es:ı~n bir ktlçültmc nlümeti olan 7 

8 bu ckın -kc şcklı)·le de lıiykc/ bU:e 
chnııım> rniln:ıslyle kullımıldıı,."1 gö
rulmektC'dlr. Bu izi m •lcr tlerinlcş. 9 
tirllınce bu ekın Hint - Auupa ve ıo 
1'nrk dillnri aÜclerlnd müşterek ol. 
dul!u anln,ılrnaktndır. 

-

• ~ 
- to--• • Soldan sağa: 

• • ,___ Q 
-= • ... ımı -

il 

-
. Tanrıça~ a <'dilen itiı nu!nn kı..-ndi. ı. Spor m!io;abnku~ınn r.:r.ınıet eden 

in bah ttlgım Y 1kup KııJri yur- (ikt kelım ). 2.Hazreti Peygambere 
dumuzun bazı )Crleriııd de nıccc çok eziyet eden akraba ından brr1, 3 
karşılığı olnıak u:z.rc 71eycnçe lrnlia- Doğru değıl. Çolun çayırı, 4.Yedık
ıııltlıgını f<o) ll'mlştır. Fakat bütün Jcrımizdcn. Gezme >eri. Ci.lsınma va. 
Lu belgeleri hiçe saymak ve ille tan.

1 

sıtalarıııdan (cemi). Harf. 6.Şair. 
rıç :ı l lavla,tırmnk l u~en!cr, ta- Gazetede derç. 7.İbadl'tnize saık olan 
bii, wm"l J.·ı~ ve krcıl kıvlnı sı tenıın- menşe. Su. 8.Bulm:ıya ç:ılışnıa. 9.A
de yenılikler teklif etnwde scrbe.,t. te~e maruz kalan (iki l ellıne). 10. 
tiri r., Kazıyun. 1 
Yazı dılinde ı;:cnlş kulınnılışı olan Yıı1.:ıındım ıı[iağıya: 

kelimelerin yerine getırllccck yeni- 1.'tmidsizliğe duş-•n (ıJ...i kelime). 
lcri şüphesız yndıı·gaııır, fakat mor- 2 Biı cıns n •uç. Habeş kunıandıım. 8. 
folojik sistem hnlindl' yazı dılıııc so. Eskı clb'se. Gaı kolur. 4 Uiı millet. 
kulmuş. olan her ynb•ır.cılık mutlak amicle arağa giyilir. 6.l mıımi. An
tasfl)eye muhtaçtır. Turk olarak ı nenin crkc·k knrdcşı. G.1ers çcvırır. 
her birimizin zihninde küçüklü1•ii- seniz gülerkcrı çıkaı ılan " lerden o
müzden beı i dılinıizin öz morfoloj•si, luı. İklncı. Kamer. 7.Yıkan Tersi 
muşterek sis'te:mler ve kfimclcnrncler bir ha)nınn ~ uva ıdır 8.Tcr çcvirir
hnlindc, yerlcşlr; hepinıızı Türk ola- !ll'llİz bir Alman unu! c;lıır. S<>vırili. 
rak blrlcştıren de 7.ıhinlC'rin1izdcki 9.Doktor. Nefy edatı. 10."\ ftşnnııı kı. 
hu müşterek dil kunıcıennıclerıdir. 

Yazı dilinin zihlnlerc getirdiği her 
yabancı gramer s wnıi ' (' mu terek 
anıı dilinden ayırıcı b.ı unsurdur. 
Dili özleştirmek dnva~ını bu bakım. 
dan duş{ınmedıkçe bliyu"k l.'hcmmı~ e- 1 
ti ka\Tunnınz, vr ona k~rşı itıı ııı 

yüzü çcvrilır. İşin lıaşı dl ı özl<•stır
mek dava ının gerçckllpne inanmak 
ve onu sevgi ile karşıluıı nktır. 4 

Mfıbim· bir nokta duha kalıyor: 
s Dm o:z.le tirrack davMınn nkılları 

7 

8 

ve ~onulleri ıtc bni..-1,\nnnlaı ın her 
duşunduklcri karşılığı or :ıya atll'a. 
ları dognı mudur? Yok a herkes 
kendısinl ehli~etsiz •ay ıı bir <'hlınln 
zuhurunu ınıe beklenı"'lidır? Sayın 
Avnl Ha,.man bir Çin m;uııtliyle eh
liyctsiıllgıml yuzume çuıparak hir 10 

dıl mehdlsınin zuhurunu beklcmeği =~~~~~~~====-===-::=== 
t.avıııye ctmışti. Ru mııhlrn ihtar ü
zerine aı kııdaşlnrımla dn görüştüm, 
hıç biri bu fıkre htıriik etmedi: İleri 

· .::• ~~':·.·c·ıv· -. ·~ o -, 
. :ra ~Mf' ··~-~ . ... . ... ' ,• 

Odu &<:ıa'nın tercüm •sı'lde ~mrnt
tıırı'll tanrıça türkçüluk iıll.."mni1 il 
l: n m "mlş olanlarca çok bC'ğ'f'n 'idi. 
nu tcrcumcnln kop} alnrıııı ba ılma. 
dan evvel baştnn ba a okuyup do
rcrsiz <'me •iml bir ön'!Özıe oven bu
yuk edıblmlz Yııkup K!ldri O mnn. 
oğlu bu gfizcl ismi kendı yazılannda 
kullanmakla nckndar beğc nd ığınt gos 
teı miştlr. Bunu kıırşı itiraz cdt•n sa
yın Avni Başman, tanrıça yerine 
tann kız veya kız tanrı d"nilm sini sürülen karşı ıkfarın mutlaka tu~u. 
wkhf etmişti: fakat, nw t'ln Holnnda lacagı ldrlın eC!ilmlyor; fnknt zıhın
krnlıç i yerine Holandn 1'.ı.d.n Kralı ler bu tııı.rı;.c lşıyle hep meşgı~l ol
VC\!l krııl kadın kimsenin diyem'\'ece 

1 

mak ve onların yaratıcıl 1 -;ını ışlct
ğını dü~ün "Vdı böyle bır tckİiftc n•ek muvaffakıyet ıçın blrlncı şart
bulunrna:r.dı, ;anırım. 1 tıı. Çin sabı ı ılc dil mehdi

0

'<lnin zu. 
hurunu beklemekten hiç bır başarı 

Türkçrde müennes bclı,risi olarak k S •ı dd F' h bu 

BUGONKO PROGRAM 
8.45 Program ve memleket saat 

ayarı, 

8.48 Ajans haberleri. 
9.00 Ebedi Şef ATAl'ÜilK'un 

olumunun üçüncü yıldlinü. 

mü mfinasel.ıetıl , .Mllll Şef 
İSMET İNONU'nun o gun 
lıu bu~ uk ııcı dolııyııılle b\1-
yük Tüık mılletıne yaptığı 
beyanatın okunması. 

. çı umaz. a,ı. ın ,.ıyııc ın ıı n 
-çtı eklnın neknılnr çok kullaııılmış ç 

1 
i ı·ı· f ked e 

~ t n masa 111111 nce gını ıır em • 
oldugunu stanbuldn ıken B Avnı dıglnıi yazmıştı; oııunçUn onu, ince 
n şııuın'a bütun mısallenvle j!O te- k b ld ı:. bı' T 1 Efk" 1 . . .. a .ı, o U6U gt a vıı • ur 
rcmc~~tım; yalnız ağa ve aka mfi. okuyanlann liııune koyuyorum, ve 
enncsı ohırak uuaçcı ve ekcçr./ekeçi, Cın masnlına b l' Ttırk fıkra lyle 
cğcçi isimlerıntn varlığından bahset- mukabele ed.yorum: karısının mey
miştim. Şimdi, Anknrndn, kitaplıırn zinle fışıktaşlığını 0rITcncn sabırlı ve 1 
bnş \'Urarak bu -re şeklindeki türkçe rnutcvekkll 'ki ~nin °hfkuyl'sinı bllir
müt'nn~ler (Jzcrinc d.alııı ço~ bilg! siniz: oğlu ~e~-zinin nnasıyle olan 
toplıya~ıli~oruz: Ağ~ mn mu nııcsı rezaletmdeıı balnettikçc cAllnh bü.1 
ağaça ısmı ŞŞeyh Suleymnnın Ça. yüktür!> d r, susarmış; meyzinl mi
ğııtay lüga.tinde ha11ım ve kadıtt mi- nare şcrcfcsinden aşağı tepetaklak 
nruılyle Knşıra:da çok kullanılmış atan oğlunun nlplığını da tevekkü
olarıık gostcrıllyor, Rııdlof da bu tünün kerametinden savmış imiş ı 

• J~mJ k $ar~ turkç 1 ve Çağatayca DU!mlzi yabancı dill~rin tecavüz. 
0 

ara a m::ıktadır. Kiıı •ar'ın ve !erinden kurtaı-mak için d hır mch
Şark Turkistanının Rus k!iltGrü al- dinin zuhurunu beklersek halimiz 

0 tında kaldığı is iddlıı cd lcnıcz, sıı-
nınm 

müwvekkil klşiııın halinden farklı 

olmaz; yiğit oğlu gibi uyanık dav. 
ramp dilımlze ııarkıntılık eden ya. 
hancı meyzinlcn şcrcfeledndcn te. 

Bet.:/ bik şckı1lt!ti gibi br ve bly 

eekllni d almış olan b o bey fsmJ. 

nln de mfif'nnesı, R d of'a göre, 

Tara hhçesınde bfr-e chanım> ve 

Raralm lehçe inde ckrallçl': köni
gın> rnanas1yle kullanılmaktadır. 

pet.aklak atmağ bakmnlıyız. 1 
İşte bu kanaatle, bu )'azıyı da ka

parken, sayın itirazcılar nıı clblrlıği 
ile dilblrlıı:;ıni başarma •a davet edı. 
yorum. 1 Ayni ekin ...çf şekli efjcçi/ckt.çi Ahmet Cevat EMRE 1 

ı;:::::1.,~Kanaat Kitapevi.q = 
En yeni neşriyatını takdim eder. 

Japonya ve J onlar 
Hausho!eı-'den tercüme eden Calip Kemali Söylemezoğlu 
28 harita ve 32 resmi ihtiva eden Lu eser Japonyanın ta
rihi ve coğrafi, siyasi ahvd!! hakkınGa en mufns al maluma
tı verir. Eser iki cilttir. Beheri 150, her ikısı 300 kuruştur. 

HE E OT TAR.Hİ 
C. Rawlinson'dnn 1crcüme eden Ömeı Rıza DQğrvl 

Tarih bilgi info temel taşını teşkil eden bu muhnllcd ese• 
rin b Tinci cildi çıkmı~tır. 4 kitabı ihtiva eden bu birinci 
cildin fiati 300 kuruştur .. 

Yabancı kelimeler liigati 
Ali Haydar Taner 

Dılimi7e garp dillerinden geçen yabancı kelimeleri izah ve 
bunların alındığı dillerdeki nr.ıllarını gösterir. Fiatı 3 liradır 

Türk Saz Şairleri Antolojisi 
Prof. Dr. M. Fuat Köprüli 

9.05 Tüzlm sukutu. 
9.10 İstikliıl marşı ve ııant 12.30 

a kadıır kapanı~. 

* 12.30 Progrnm ''e memleket soat 
ayarı. 

12.33 Ajans haberleri. 
12.45 iııtikliil marşı ve saat 19,30 

a kııdnr kapnın11. 

* 19.80 Progrıım ve memleket saat 
a)nll. 

19.33 Ajan haberleri. 
19.45 Ebedi Şef AT ATÜRK'ün 

ölumünün OçiincQ yıldönfi

mü münns<'l.ıeUI • Milli Şef 
iSMET 1NÖNÜ'1'ün o gün 
bu büyOk acı do 11yısile bü. 
yuk Türk mılletıne yııptı(:ı 
beyanatın okunması. 

19.oO Azız ATA'mızın yaptığı hl
tabe!1erden bazılıırının Ken
dı 11 !'!)erile neşri. 

20.15 fatıkliil marşı ve saat 22,SO 
11 kaclal' kapanış. 

* 22 :}0 Memleket saat nyan. 
22 83 A fan~ habcrlert 
22.50 Yarınkı pro~ram, İstiklal 

Londra 1 Sterlin 6.2376 
Nevyoı·k 100 Dolar 132.-
Madrıd 100 Pezetn 12.0326 
Stokho. 100 İsv K r. 81.0825 

VE TAHv'!LAr 

lkramlyell yüzde S l9JS -.
Yüzde ~ ,. 1933 Ergan\A'.S.C. -.

., ? 934 Sıvaı·Erı:i.lruml -.
,. 1 •• 2 ııs 1 -.

Anadolu Demlr:rolu 1 ye 2 -.-
iş Bank aı nama -.-
Merke:ı Banllaaı -,-
Şarlı: değlrmo1tlen -.-
Türk borcu 1 - .-

3 cilt olan bu eserin 16-18 inci asır saz.şairlerini ihtiva eden 
ikinci ve 19 - 20 Lrıci asır aaz~airlerini ihtiva eden 3 üncü 
ciltleri çıkmıştır. Her iki cildın fiatı 5 7 5 kuruştur. Tarihi 
ve edebi mal\ımatı ihtiva eden birinc.ı cildi basılmaktadır. 

WBorsa harici altm fiyatı il 
Re,adi1• 25 Lira 40 Kt-
Kaha B .. lblrllll 117 ., 00 11 

U 
•• Nı 1 kı· OTe: UEl~z~T!~Eu~ tüv~· ;s~i',;~L· r .iE·~ ~R·. ·,.-ıl E~~~. ~:rr~:.:::~~ ,;:~~r:~:~r.z:~~· 

Bu sııııdu, en ıırr.ımi aı kadaşla. ı d<>v gibi ıslibdadı, lıungl kuvvetle 
rıı dıın lshnk Siıkuil Efendi yanır a ık•p dcvırır. Yazım: Oğıetmen Nı\Ft ŞINIK<'İ D di 

k gc.dı. 1'..Uıem E1c.udl, mektep hıuk n. c · • 
1 DİKKAT : Hazır )'ıllık Şenıa ıluvc olaı .ık kitaba oıımuŞ- deı polıtikıı)'a dıur sık şık habrrleı Çok bakıı ol n bu sua lı· -vııb nı, 

tur. Bırin 1, ikinci, fiçfüıcCı 11ınıf klt.tıpları. Aı teklif snhıbi olan { Ohulı lbrahim 
Sipurişınizi: İstanbul • Ulkü Kıtııbe\·ine hemen verıntz. a dıgı 1'r'n: F'f dl) dı 

- Ne vaı ne yok .. yeni bır ~ey Ethem , en \'er.: . . 

ÇOCUK SESi 
Türk cocuklaı·ının bu bıncık ımzctesı en guzcl bir şekilde çı. 

kat"akt:ır, hazırlnıııyor. 

·- -· - --- -
PARMAK ÇOCUK 

Şt'hlı- Tıyatrosunun O)'Tladıgı bu pıye kıtap halinde çıktı. 

Tanesi 15 kuruştur. 

-·-·-·- - ----------- - --
Meşhur çocuk roman ve masalları 

Denızci Sın ebadın mııcer alaı ı: 

.. DEFiNE ADASI .. 

. -- Yakında Çıkıyor 

Kitabevinin HiLMi neşriyatı 

GiBi GEÇTi 
.. " 

· RUZGGR 
-w 

Dünyanın en çok satılan en nıeşhur romanıdır. Türk nile
leri ara5:nda en ziyade sevilen bir kıtaptır. 

Yazan Margınet Mitchel. çevırcnlcr Avnı insel ilı; Hilmi 
Ziya Ülkendir. Üç c ittir. Froti 450 kuruştur. 

HAYATTAN SAYFALAR 
........................................................................ 

Buyiik milli romnncım•z l lüseyin Rnhmı Gürpınann en 
kıymetli bir romanıdır. Fıatı 30 kuru~tur. 

GÖNÜL TiCARETI 
Hiısr·yın Rııhminin en giızel lı kayc: lerın; ihtıva eden bu 

eser gcnçlerımiz cırasında çok beğenilrnıştir. Fiati 50 kuruş. 

F AHIM BEY VE BİZ 
Abdülhak Şınasi Hısar'ın mılli bır hikayes.dir. Edebi

yat alemimizde biiyiık bır şol ret kazanmıı.tır. Fiati 75 K r. 

BİR YAZIN TARiHi 
Buyülr edibımız l lalit Z va Uşaklıt::il' ın n°efia hikayele

rinden mürekkep pek güz.el basılmış bır c~erdir. fintı 60 Kr. 

BUDALA Dostiyevskinin en meşhur 

bir C!!t-ıınin tercümesidir. Çevirenler: A,·ni insel, İlhan 
Akant. iki buyük cildin !iati ( 300) kuruştur. 

DOMINIK Ynzan Eı..gen Fromentin. 

Çevıren Ali Karni Akyüz. Fiat.i 75 kı..ruş. 

UYKUYSUZ GECE 
Yazan: Amenkalı Mark E.waın. Çevır .. n: Hamdi Varoğlu. 
Mustehzıyane yazılmış çok giılünç hıı.iıyeden mürekkeptır. 

Fiat, 100 kuruştur. 

TILISIMLI DERE 
13nlzak·ın en meşhur rom<ırılarından b rinci terciimesidir. 

Tercüme eden Hamdi Varoğlu. Resim!ıdır. Fiati 120 Kr. 

M. A T Y A T olsto} un en nefis bir aile 

romanıdır. Çok rnğbct görmüştür. Çevırcıı: Ali Karni Ak 
yüzdür. Fınti 40 kuruştur. 

VELERi GENÇLİK ____ _;., ____ ..._. ______ .._. ____ ~~ 
Crimm ko.rdeşl<'rın meşhur masalları ve h·kayeleridir Re
s.mlıdir. Çeviren: N:ızım lçseldır. Fıi:!tı 1 00 kuruş. 

GÖNÜL - AŞK - KA DiN 
Meşhur Boknçyonun hıkiıvelerındcn seçmo' ve aynı za

manda sevgi ve aska daır çok güzel \ e açık yazılmııı hıkrı
yelerden müteşekkıl nşka daır resımlcrle si.ısludur. Çevıren 
Naz..ım içsel. Fıatı 60 Kr. 

SARAY ve ÖTE S 
--------------------llİllıı-----------=== Büyiik edıbımız Halit Zıya Uşal.:!ıgi!"ın yazdıklan 

esenn ıkı cildı Ç,1kmıştır. S•Jltnn Reşat dcVTine ait pek 
him vnknlardan ve saray hiıtıralarınlian mütefck~ildır. 
cildin fiatı 150 kuruştur. 

bıı 
mi.i· 

lki 

F R 1 R A 1 
dir. Çeviren Şahın Ergindir. 

Hint şairi Tago1enin esetİ· 

Fiatı 40 kuruş. 

YÜREKTEN ZEHiRLER 
Şair Necmi Nureddinipin parıak manz.,melerını ihtiva eder. 
Fiatt 2 S kuru;ı. 

ISTANBUL HiLMi KiTABEVi 

' - Aıkad şlnr! .. 1 unanı tan. ıs· 
vur mı?.. tiklüllni kaznı dıran ( Etıniki Et.el") a) 

Dcdt. kumıta mı teşkil t'.dcnler Kimlerdi 
Ethem :Efendi, derın der.n lçınl bfür misınız?. Hu ynnın (Odesa) şeh 

çcktı. O and.ı knlbınc doğan hiı ll'ı !, rıııde b r meyhaneci ve bir bakkal 
a~ nen şu kelmclcrle ifadr ettı: çıragılc zcngın bir tiiccann hem ye. 

r licl, arkadaş ... llıışuntluklerııni geni ve hmı de katibi olan UÇ Rum 
1 sana l'~ lıyc yım... Memlel:etin vnzı. gencinden ıb::ı ı etti... Bu üç cahil 
) dı fı.:ıın. Uu gidışlc, !Jil' felakete g<>nç, tasavvurlaı ına muvaffak ol • 
t>uı uı.Ucııdıı.:ımızi blllyoru:r. ve va- duktıın sonra, 1.ıizlm gıbi yüks<'k tnh· 
kıt \akıt bu me$ele etrafında dcıUe. s•I goıeıı dort ('l'ıhbıye!ı), niç.n mu
ı~oruz .. rnkı.ıt bu konuşmalar ve vaffak olıımıısın? .. Heplmızin du un

dc rtlc«nıelerlc muhakkak olnn tehlı. cesi, mukadde bir mefküı·c C'trafın
kl'nın .onünc gcçmcğe blr çııre bula- da toplaımıcrr,. kalblerlnıi:r. de vatan 

mı) oru2. aşkıle çarpıyor... Şu hl!!de, bizim 
1 h k S k t1 durftladı. Dıkkatlo k ı a · u u • ıçın yapılacak sadece bir şe~ a ı. 

Ethem Efcndının yüzüne bakarak yor .. 0 da, kalblcnmız gibi eli ıi'l1izi 
sormagıı mrcbur kııldı: de birıbırine baglamak .. ve mefkure-

- E .. ne yapmak lizım?.. mizc ebedıyen sadık ka1ac.ıgımıım 
-- Artık, kuru kuruya rnüliihazn. vemııı ederek rıhdupeyrnanda bulan-

ları, mütaleaları bırakıp ta faaliyete mak .. Egcr bunu yııpm'!'ak, en~in 
geçmek lazım. olıılını ki, butün muvaffakıyet kapı-

l 
- Ne gıbı bir faaliyet?.. Jıırı bize açılacaktır. 
- Bır ( Ccnııyet) hulınrle çalış • Dört el, lnç tereddüt etmeden . hiç 

mak. blr korku ve liphcyle tıt.rcmc<tcn or-
-- Ciızcl... Pa_kat b~ylc ~ehlıkelı 1 taya uzandı. D ribirini knvratlı. Ilo

bir ışe, kınıınlc gırcceksın .. _ boylc .n.a- yr.canlı dudaklaıdn mırıldr.nnn hali. 
7.lk bir meselede, kime guvcncbılır- snne birer yemınle yckdıgcrinc btığ-

l landı. Sual, çok m~hımdı ... Babanın, ~" İşte, Meşrutiyet inkıı5.bını yapan 
lada.. knrdeşın, kardeşe.. zcvcın, ( lttıhnt ve Terakki Ceınlyr•ti), böyle. 
ıevceye emnlret ve itinııı.dı o~m.ıyan ı ce kunılmuştu. Ve bunun başırıd:ı da, 
oyle muthış bir devirde, bukurnct 0 tarihte henfiz 24 yıışındn b r genç 
nleyhıne bir cemiyet t ~kil etm<'k lçın olan (Tıbbh•eli İbrahim Ethem) bu-
kımlere guvC'nılebılirdi? ... • lunu)·ordu. • 

Ethem Efcı d•, ~ ıne d gan bu)' ilk Göt ul ):Ol' ki (Dr. TC'mo), J!lt bela. 
bir iımıtlc .. v<. o un dl k ıvı. ti r il: dın en nıgıQ bir devrincll', hl'ı kt';ıin 
ı en m <leni cc .ar . ının erı ku 1 tlı kolay kol ıy gösteremlyeceği bu)uk 
11zmile gozler nı !:;hak Sukutının "e m dc:ııi b•r cesaretle pek c •tin 
gozlerınc dlkeı< k: hır ışin başınn geçmişLi. \'t': 

- Ev\·el:ı .. ı;ana... _ Şö\ lece, bir cemiy<'t kuı 1 nı .• 
Dl~ e ce\•ap \'Cı di. Ve sonra, dnlgın ncıııcklc iktifa etmemi~ .... o guııd n 

dalgın gôzlerlni etrafta gczdırerck i lbnrcn _ y.ııe mektep derslerin bu. 
sozlcrine clc\•anı etti: tun kı vvetill' çalışıwıkl ı beı b r -

- Sen .. bir... 11 ıtık fi lt'n (p >lıt ka) ı~ı ıJıc de p:ı. 
Tam 0 ııırada ı.-öderi, hcnuz kofu, ı lşıniştı. 

kapısından çıkarak kendi.!el'ine doğ· 
ı u gelen l llzü yamalı bır t.ukbt'ye 
ıll,ti. Bu. (Kafka::.ynlı Mehmet Re
ş t) efrndıydi [1] ... Ethem Efendi, 
parm!lğınııı uclle onu go ter<;rck: 

- .R ;;it, ikı ... Bir l'!c, ben .. ol
duk, Ü(' .. işte, b!r (cemiyet) başladı, 
dcmcktır. 

Rcşıl Efendi, y nların3 geldi. İki 
arkadaşın, ne konu,tuklıırını oğren
di. Vfıki olan teklifi, derhal kabul 
etti. 

Sofo talebeler, ikindi nnmazından 
dnğılıyorlarıiı. Ilıınlnnn nralarınclıı, 

1
• o tarihte pek dindar olan • ( Arnp-
gırli Abdullah Cevclet Efendi) de 

t vardı ... Bu genç talebe de, üç nrka-

1 
daşını görünce, onların tarafına doğ. 
ru gelmcğe başladı. 

1 

Ethem Efendı, elile onu gö terdi: 
- işte .. biri, daha gelı;>•or ... Ol

duk, dort ... 
1 Dedı. 

Abdullah Cevdet, geldi. Konuşulan 
şcyı oı=ıcndi. o da derhal kabul etti 

Fakat Kafkasyalı R~it, içine gı. 

ren bır tıilphcyi gızlıyemedl: 

nu ll'.!.'Sd etrıı.f•nrla yaz.ı yazanlar
dan bıızılıın, i imleı ini yukarıyıı :v az 
dı •ıın d rt talebeye bir d~ er \alı 
H kmet Enıııı) ismini ılave cd k, 
( (,ı mi) el} in nıües,.lsleı ini be 'c 
hntt ıı bazıları da • bu işle hiç •la
ka ı olnııynn mulıteltf i::ı.ıml<'t e - al
tıya ç.knrmışlardır. Ve aynı zaman. 
dıı, Cemiyetin rnuess:sı~·rinin konu up 
kat ar vcrdıkleri yerin de, mek bin 
hamıımı örıundeki odun yığınlarının 

üzt'l ı olduğunu yazmışıardır ... Fa
knt bunlar, killlıyen yanlıştır. 

(DPttam1 •·ar) 

····s···ı··N .. o··E··a···" 

- Den. bu teklife itirn:ı: dl'ğfl, te. TELEI'llETR - KRONOGTIAF 
C'kkfir ederim ... Lakın, rlurt tıbbıyeli 18 ; r AL"TINDAN 1G5 iıra 
•cnç, ne :ı. ap:ıbillr? .. Büt~ın. m~mlcket Hl a~ ı.:l' ALTIN DAN 
ve millet.in karşısına dıkılmış olun 1 k f l l•l 200 ',iı·ıı 

1-- - . . co arıtnz mo<. 
[ı) Umumi Harp i~ıtd(. Dıuanbe. Un _ Sağl nı • 7 rıf 

kir valısıycli. Ermeni tclıcfri mcsr.lc. ve lfi sen rrar ıntil dır 
8 ndcn dolcı.yt [)ı ·a11ılıarp tal'<ıfrnd-ın § ı GER SAAT 
'lrlCtl.uf bıılımdıığu ınradq intı/ııır .ıı. 

Mıı zaları t tanlıul, F.min nu 

Cumhuriy ti 
A KA 

Kuruluş tarihi 1888 - Sermaycsı: 100,000,000 Türk U.-ası 
Şube ve Ajans adedi: ::-ı,5, 

ZİRA! ve TİCARl HER N EVt DANK 1.71' A 'lELELERI. 
Pnra bıriktfrenlere 28.800 ıı.. ı'k-rııın•ye verıyoru:ı.. 

Kitabevimizin diğer yeni neşriyall: 
FRANSIZ IHTIL.AıJ 3 CIL'f. 
Matruer' den tercüme eden Şlikrü Kaya. Her üç cildin fiatı 

Kül;• altııı ~ranaı 3 ,. 54 ., 1 

.......... T~~;i~i"Eiki;·· ........ r ' 1 ASKERLiK 1 lannd~r;:ı R:ı.;;~~~~~ b:~Ul\I>:~:;~ :~n:;:b:r~s:;a -~~l~~~k b~:.~ 
___ N_ü_a_h-aa_ı_( __ S_) ...,,K..,....u-ru_ş_t_u_r-- .ı Hususi Fransızca 11 ~ il• ••atıdakl p linn ıröre ikıanıi!1o f.ıığıtılacaktır: 

375 kuıuş. · 
KÖY PAPAZI ZENCINLER ARASINDA (Roman) 
Ocment Vantel' den tercüme ed~n Celil Tevfik Sayman 

( 100 kuruş). 
NASIL YAŞAMAUXJZ? (Sdıbi öğütler) 
Qr. Srunteld'den tercüme ed,n E. Hamdi Akman. Fiati 
25 kır.uş. 

• 

Ta u d e r • 1 - - 1 4 adet l.00" lıralık 4,0110 lira J 100 adet 50 liralık 5,r.oo lira ~· .. 1 r,...11• Ha.~ 
Abone ..,eraıtı içın _tçin Üsküdar As. Ş. Daşkıınhğından: 4 > 600 > 2,000 > 120 > 40 ) 4,SCO > 

. fyı· bir hocadan istifadeli Fran. -~50 1 000 rn "'O ., 200 
A k p:ı k .• 1 a28 ı· 4 • " > • > luv > .. > ·» > Senelik ............ 1400 Kr. 2700 Kr. sızca dersi nlmalt lstiycn kız ve s er 16 ne arar vcrıını ş ı a 

40 100 
> 

4 000 
, 

Altı aylık """""'" 750 > 1450 > erkeklere: Beşiktaşta Köyiçinde, 336 dahil do~ml~ yüks:?k .okul mP > D1Kl,AT: Bcs;plarınald pın-alnr bir seııe .1; nde 60 liradan 
Üç aylık ............ 400 > 800 > Alay bey aokak numara 11 de zunu v~ asken yuksek ehlıvetliler n l=:nğı duşmiyeıılcre lkrami)e çıktJ~ı takd.ıdı: '!' 20 zln!ti1a vcrı1e-
Bir aylık ............ 160 > yoktur. M. Rasim Ö:ıgen'e müracaat et- Yedek ~ubay Okuluna ı:l'vkvlunmak cekUr. Kuru.ar senede: 4 defa, ı E1l.:I, l hıınıcıkfın n, 1 Mert 
DİKKAT: :mclerınl ta•ı&iye ederiz. uzcre tez şubeye :ınüıacaatları Ufın ve ı Huiran tarınlerinde ÇPJdl-ktır. 

Dercolunlll\Yan evrak iade oluıımu. olunur. 1 • 3 a *CıB#t..,. • 
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ATATÜRKUN 
son günleri 

Dünya harbi l\r 

L 802 ind gilnl 1 

Sovyet tebliği 
( Blrind ıahif~ı cU114m) 

harebeler vuku bulmuştur. 
Bir Alman Generali öldü 

Moskova 9 (A.A.) - Prav
danın bir harp muhabirinin bildir
diğine göre, Almanlar ı?U son gün 
lerde Doneç ha-vzasındak.i ileri 
h•m•kf'tlerini devam ettİTememiş_ 
lerdir. Şiddetli karşı hücumlaT 
netıcesinc.!e düşmana ağır kayıp-
1.ır verdirilmistir. Altı saat süren 
bir muharebe. esnasında bir Sov
yet birliği dördüncü \.iman Alp 
tümerunin 1 3 üncü alayını imha 
t:tmiştir. Karşı hücumlar muvaL 
fakiyetle devam etmkcledİT. 

Yapılan bir tank muharebesin
<lı: Alman Ceneali Rens bir Sov
Yet tankı tarafından öldürülmüş
~tir. 

f'iiniin gazı• ········ ········ ....... . 
BUyUk zlyaın 

UçUncU 

ylldönUmUnde 
( B~ıııakaled6tı eli' vıını) 

0 fikrin doğurduğu eşer ebedidir, 
huıün Onun kurduğu milli birlik 
"e vahdet havası içinde Onun aç
tığı çığırdan en ufak bir inhiraf 
töatenneden ilerliyoruz. En bü. 
Yült tesellimiz aldığı emaneti 
aldıiından da~ yükseklerde tu
tf' ,,.. Türk milletinin parla.yan 
cevtıerile büyük mdkôre ve ga
:Yelcr uğrunda lam itimadımızı 
lıai:ı olan, Onun en yakın me:sai 
~rk.cıa,ı Milli Şefimiz İsmet In-
0niinün batımızda bulunmasıdır. 

Doğrudur, Atatürkü'O naçiz 
~iicudü, bugÜn ebediyete intikal 
ehni,tir) fakat Onun yarabcı ve 
)lbpıcı ruhu, büyük halefinin ve 
lterkeı emin olsun ki haleflerinin 
lı:~.lbinde ebediyen ya.-yacak, ve 
! urtı milleti Onan zengin t.rihile 
ilelebed payidar olacafatr. - TASVİRİ EFKAR 

İhtifal programı 
(Riri-tıci ııcıJıi'edım devam) 

Y~rsite toılebe~i de duygularıııı ııôyli. 
)'eceltlerdir. Atalurk'ün gençliğe hi
t.»lıesi ve Mllli Şetin Tıirk milletine 
beyannanıe · k . sı o unduktan ::ıont·a hep 
bırlıkte Sarayburnuııa gidilerek Ata-
türk'ün heyk ı- · · e ıne ıcenc;hk ııırnıına bir 
lClenk konacaktır. 

RADYODA 
Büyük mateme hürmeten radyo 

Programındaki ajantı haberlerinden 
~ayJi olan neşriyat kai<lırıl~ıştır. 
1stiklal marşı ve ajanıı haberlerin
den sonra MilU Şefin Türk milletine 
be1.annaıaesi okunacak, aktam neş
riyatında da Atatftrk'ün o11 ı&ncu yıl
da söylemle oldutu mıtuk pllktaıı. 
dinletilecektıir. 

ANKARA DA 
Bugün .Ankarada, Halke'Vblde ya. 

Pılacak mera11imi müteakip Atatör. 
kiiıı muvakkat" kabirierinin bulundu.
iu bina umıımun ziyaretine açık bu. 
lundllrulacaktır. 

YURD DIŞINDA 
Yabancı memlekette bulunan Türk 

leı, bugün ayni aaatte buIWHlukiarı 
1erlerdeki Elçilik veya Konsolosluk 
lıinalarında toplanarak, ayni ihtifal 
ln(•ra · · - B top le. Stnı.inı yapacaklardır. u -
ta ntı.ları Elçiler veya Konsoloslar 

nz.ı1r1 ve idare edeceklerdir. 

illi Şef 
"J KIRIMDAN S 8 Y g 1 Kaf aksyaya 

iHRAÇ 

HM er 

Fuhrer demiştir ki: 

Yahudi zihniyctının t>n açık hır 

surette hüküm surdilğü tnemlekE'tın, 

Sovyetler Biı-liginln hır gün bıze hiı
cum edeceğıne ~uplıe yokıu. Bu nıem 
lckette bütim mıllıyetçi nııınevverleı

katledilmış, beyiıı~iz ve cebı Pn pro
leterle!;itırilmış bır Llılklın seflller kal. 
mıı;tı. Bunlar yahudi kouıl:;erlerden 

ve yahudi esir tüccarlarından mü -
rekkep muazzam bir teşekkül tara
fından idare edilmektcydl. Bu meın. 
lekette bir gün olup milli mefkure
nin haklın olup olmıyı.ıca!cı dilşiinül
mekteydı. Fakat böyle dü,ünenler 
m11Takkaten bu menılekr.tın başına 
geçen adamın bütün bu kudretli ya. 
hudiliğin elinde bir iletteıı başka bir 
şey olmadığını ve onun bu muauam 
imparatorluğu 10.000 kaııaldan se. 
çen bir teşekülle idare E'ttiğini unu
tuyorlardı. 

Führer o zaman sarkta yapılan 
muazzam askeri hazırlıklardan inşa 
edilmekte olan yüzlerce hava mey. 
danından, akla 11ıj;•n11yacak bir ee -
kilde ı.ırttnılan askeri ıstihsalattan, 
nihayet tahtıit edilen 170 i müteca
viz tümenden bahsetmiş, Berlinde 
l'ılolotof ile yaptığı müzakerelerin 
neticelerini t.tırlatmıştır. Ruııyanın 
en fl'CÇ sonbaharda belki de yazın ta. 
arruza karar verdiğine artık şüphe 
edilemezdi. 

Führer Bolşevik ajanlarının ve 
İngiliz sailerinin tahrlkıle yapılan 
Sırbi6tandakl hükumet darbesini ve 
onu derhal takip eden Rus _ SırJ 
yardım paktını hatırlatmııtır. 

Balkanlarda da bir enııııret hail 
tesis ettik. 

Finlandiya saflarımız arasında 
haıbetnıiyc hazır buhıııduj.-uı u bıl 

dlrmiı;ı, Rumany ı da nvııi aı zuvu iz
har etmiştır. Bulgar!stıııı tı>hlıkPyi 
iyi aıılamış ve bize za,.ar verecek 
hiçbır ~eyi yapmamı~tır. ;\! uearistan 
da bu hadiııelerin tarihi şunıuHinıi 
anlamış ve kahramanca bir kaı·ar 
ittıhaz etmiştir. 

İşte böylelikledir ki 22 haziranda, 
vıcdanım, yalnız birkaç ~!lnHlk bir 
avantajrlan istifade eder,'k bu tehli. 
keye kaı şı koymaklığıııı:ı ınilsaarle 
~tti. P.ıı il'de yalnız Almanv:ı için jje. 
ğil, biıtt.in Avrupa için hıztınıl u bı,. 
harp, bir ölüm kalım harbi bahis 
ıııevzııudur. Diyebilirim kl duğı.ıclıı, 
~öyledı.frim gibi Hilnlere karşı, bü • 
tün Avrupa belki birineı defa ola _ 
rak mevcudiyeti için lıa ı-l..eclivoı. Bu 
muharebenin gayesi rlüşnıan kuvvet
lerini imha ve düşmanın ieçhiz:ıt ve 
iaşe merkezlerini işgal etmektir. 
Pre:ıtiji meselesinin bumda hiç bir 
rol oynamıya ıizJ temin etmeyi fazla 
buluyorum. 

ve o elimlıe geçecektir. 
Nıçın ılerlıyemıyorus ıul.lı ııoru • 

lursa şu ctvap verilecektir: Çunkü 
) aR"rour ve kar yağ'ıyoı. Çunkü de
nııry<ıllan lıı•ııaı hıu;ır d1:ğıldır. 

Rus zayiab 
Şimdi lıu ,.,t<fcrde elde edilen mu

va ffakıyetleri hulasa edrcl1ğım: 

E:sir adedi takrıben 3.600.000 ki-

( Batlarah 5 inci sahifede) vı ) n r ıılt ıı a sol? 
Dıyl'., bn.~ını bır tara1Lan diğ.;r ta- bir şekil ..ı • n ol1lll t•ı-..,, ı ) .... ..ı. n 

r:.fa ı;cvırerek şikayet ı.alleri göst.e. l n~ ıraııııyorhır .... ht;ı • le, ı.~sL ı kc-
rivor<lu. ~ılnıışlc>r .. gnçlukle ı f, • • ,.,,, ı 

'5 ikıncıte~rin ıı:unu öğle vaktı, ar- Ihı büyük nclamın • ' .H 7.:ııııa. 
tık dın anaınadı: nıııdn, huzurunda serlıe::..~e ot..ııran 

- Karrıuııı.laki su alınsa, rahııt bu :ıd:ıml::ır .. ı;;tnıclı kenıli?ini tan.·ı. 
Nlcı:egım. mılc ka.ybt>tıniş okın bu \,.iyük bas--

Dı~e soyll!Jımiye başladı. tnnın karşısında oturaını ·r.rlar .. de. 
~.il, ·lçı doktorlar da buna !uzum rlll im lrnzu 'c huşu ı;ınde. içl.,ı·i 

p:orüyorlardı. Fakat, evvelce iki defa yamı ~uı a. abıdane bır hürmetle a. 
su ı;lıııı~ olıuı Dr. M. Kemal o gün :,.ıkt,ı ıluru)oılaı 
":ıra~ dn bulunmadığı ıçııı, yapılacak Odıı, tıımnnıılc loş ve yı.rı kar:ııı
amelı~ alın crtc•;ı giın yıııe Operatör l lık. dışarıda, ~oğuk bir bahar sa
M Kemal tarafından terasını düşü. bahı olmak iızere ... 
niıvorlardı. Diınyalara ığmıyan <.' büyük a. 

P:ıkat Atatürk artık tahammül e- dam, ~inıdı lrnçük hır ceviz karyola. 
dcm~·di: nırı içınde, mavı ipekli hn yorganın 

- Çalıuk olun .. çok ı~tırap Çt>ki. altıııcla, ,;c;;sız, hareket~i7. .. hay!ltın 

yorum. Ilır an evvel, 'iiU suyu alın. <>n bürük ı;ırrını, C'n açık bir lıaki. 
Dıye, kat'i emir verdi. kat nlnrak if:ııle ediyor. cihanın fa. 
Bu emır, artık mecburiyetle ya_ nillğınP, en ytiksek mis:ıl1 gi\5tcrivnr. 

pıldı. Nöbc~i doktorlardan Mehmet Nöbı>tçi Doktor M. KPJ'.al, kar;;o
Kamil, suyu derhal almıya mecbur laya herkesten yakın buiunııyor. Va. 
kaldı ... Bununlıı, Atatürıö.ın karnın- kit vakit. onun kuruyan dudakları. 

dan. üçüncü defa su alınmıştı. nın arasına, pamukla ~ıı aarnlauvor. 

Ev"elc:e alınan suların miktarı, o- Saat 9 zu 5 geçiyor: 
nAr buçuk Jcılo idı. Bu ~efer ıılınıın 

miktar. ~ekız buçulı: kiloyu tecavüz 

O birdenbire "-ıırsılıyor .. göderietmemışti. 
\'akıa bu ım alındıktan sonra, A. ni açıyor. HiılcleUi hidd~tll .. ta. 

tatürk bı 1 az rahat etti. Fakat bu, vana bakısor ... Odanın uln1!vı sukO-

k U kk t~' 
1 

nu ıı,;ındc, hıçkırığ-a benziyen derin pe m va a .... . 

S 
" l 1.ıır şehka işitiliyor. Ve .. herşey biti-

011 gun er: ı yor ... 
Doktor M. Kemal, onun naL%.ına 

A rtık, ıhtuar ali.metleri. en kat'i bakıyor. Kalbini yokluyoı·. Evet .. ar
şekilde kendini göstermiye baş. tık her~ey bitmiştir .•. 

ladı. Ate~. arttıkça arttı. Hasta ta- O zaman, onun gözlerini kapamak 
mamile kendini kaybediyordu.Basan, lii.zım ıı:eliyor .. elli sekb: sene, eşsiıı 
şıddetli ıhtilaçlarla vücudü sanılı. birer mavi elmas gibi p&Tlıyan o gör,_ 
vor .. üzerindPlci mavi renkli yorguıın ler, Doktor M. Kemalin tttsııürden 

altında, giıçlukle farkedilen cisminin tıtriyen parmaklarile, hayata ebedı
şıddctlc titı·ıy-erek kollarını bacakla- yen kapanıyor. 
nnı ç1:ktı~J fa rkediliyordıı. Hıçkırık sesleri, boğuluyor. Büyük 

Vücuciü, artlk bir çocuk vücudü ölüyü rahatsız etmekten korkar gibi, 
kadar kalmıştı. Sıhhatli zamanların- odıı kapısı hafifçe aralanıyor. Dışa. 
rla deı·hal göze çarpan o pembe be. rıya bır gölge kayıyor .. k(•ridoru sü. 
yaz rengı de tamamile salarak adeta ı-atle geçiyor. Merdivenlerden 11üıü
koy11, esmer ve mat bir renk almııı- !erek alt kata iniyor. Orada, küçük 
tı. bir odada, başı ellerinin arasında 

\'e .. artık - her fani insan gıbt • diişünen Baş\'ekil (CA!lil Bayar) a 
onun dn mümiın pençesinden kurtul. haber veriyor. 
DH ıııa, hiçbir ümit kalmamıştı. Bu büyük kaybın acı:ıını ilk evvel 

Son dakikala,.: dııyan Celil Bayar, bir :m kendin. 
den geçiyor. Fakat o anda, vazife-

ıo ll'~rınııoani :;abnhı .. 
~ye yükselmektedir •. Herhangi bir ,Sıınıy, tam bir türbe sükutu 
hudnla f ngılıı gelip te bunun teyit ! 

ı;ini hatırlıyor. Biil lın metanetini top 
için- luyor. Gözlerinden yaııaklsrına sızan 

de .. Bu sükün, onun odasıııda, ade- kaynar gözyaşlarını sile sile yukarı
ta uhrevi bir bal almış. ~·a çıkıyor. (Aziz Şı.'fı iııın orlıı.• na 

ı.:dilmemış oldugunu sorlerHe ona 
şöyle dıyeceğim; 

Alman a~kerleıı bir ş~~·ı !l&yar -
lat'!\a çıkan rakamlar tamıımen rloğ
ruduı: Unıuıııi harpteki \11zheti ele 
alarak şöyle bir istidlal yapabiliriz: 
Üç milyon altı yü~ binlik hir esir 
sayısı en az ayni ssyıd'l blü mikta
rına tekabıil ed"r. F:ırzcddim kl 
Rusyadn - nasıl kı bizde ıle ö;;l<!dir -

Faıla ı~ık onu mütl.'f>~sir ettiği için giriyor. Bir ırn durup bakıyor. Ya,aş 
ga~·et bafif bir ampulden çok sol. yavaş karyolaya yaklaşıvor. Abldnne 
gun bir ııya dôkülüyor. Bu tarlht bir huşu ile oraya dl.7. çoküyor. Bıı
odaııın hüznünü bir kat daha ıı.rttı- yük ölünün, artık soğuııııya baş\ıyan 
rı)·or. elini hafifçe tutuyor. Onu incitmek. 

Karyolanın önünde ve ayak ucun-ı ten korkuyormuş gibi, yavaş yavaı;ı o 
da hırkaç ki.~i duruyor. Bunlar, bo- eli öpüyor. 
yunlarını bükmüşler .. gözlerini, nıa. Ziya Şakir 

bir ölüye karşı üç veyıı dfırt yaralı hnc;ka bir şey söyliyece~im: Güniın mu emrile korkutacaıhnı zannedi -
vardır. Varacağımız netice şudur ki birinde karşılarına çıkaracağımız yorsu Fuhrer kendisine ancak şu ke
en az 8 ila 10 milyonluk blr ~~ytp malzeme ıııiktan onları hayrete dü- limelerle cevap verebilir: 
bııhıs m:vzuudur v_e b~nda g-unün şiıı-ı;cektiı'. Bana şu da söyleniyor: Reis Roosevelt. harp gemileri· 
lmlııde ıyıleşmesl mumkun olan ha., F k · t k d 125 ·ı ı • d F d ki 
ııf yurıılılıı.ı hesaba uuh:J ~eğildir. ba ,~t ı~ ek aorşında bmı yonl uk. ne lesa Ü e ece eri her Alman 

ıı .-..ıııerı a. na a ce\a 1111 ~U< uı: gemisine ateş açılması emrini ver-
Dtinvaflı.ı bi;yle bir kavıp altınrlan Al · 1 _, h" 

· : . · nıaııya uıazıı- ue, ımaye ve u - miştir. Ben, Alman gemil~rine 
kalkacak lııc:bır ordu vuktur. Rus ı·ı-k · · d d lıil 1 k 

· muıııı \a ı ı aruıısı e a o nıa Amerı"kan aemı'ler· t d"'f ordu:;:u ı.;hı L!e bu b:iylcclır. Stali.n ,., - ıne esa u e. 
bizım dört buçuk milyon kişi zayıat 

etmışlı>ıılir. Kremlin zlnıamdınları -
rıın ıclrlia etmek ıstediği hakikaten 
cıık valrnrl iceclir 

Ele geçen malzeme 

ih"1c, 125 milyonluk bir ııiıfusıı ma- decekleri zaman ates. Rçmama!a?"t 
Uktlr. B,ıgun doğrudan dııR"ı uya Al- ve fakat bir Alman gemj:;i hücu-
r.ıanya ıçın çalışan arui 250 mılyon- ma uğrarsa müdafaa edilmesi em
c!:.n çok fazlıı ve bu nuharebe için rini verdim. 

bih as1ta çalı~an araz.i de şimdiden Reisin emri üzerine bir Ame. 
351ı mılyondan fazla nüfusa malik rikan gemisi, eğer ate~ açarsa bu. 
hulunuyor. 

nu, tehlikesi kendisine ait olmak 
İayan ümidleri üzere yapacaktır. 

Führer sotlerıne şuyfa aevam et -
Führer, cenubi Amerika hak

miştir: 
kında guyn baıı Alman niyetle

\lınanyaııııı düı,;manları için fela-
rini İS'bat için Rooseveltin kendi lc:f'\, bıııcönkü Almanyar.ın artık u. 

Aynı ı! ... ,.,, zarf ncla t•iı· t~c:-~:rdiği. nıumi harpteki ,\Jıııaıı~ a olmadığını h0arit~sı~a daya~arak ya.ptığı tah-
nıız malzeme ~ayılaını~·arak kadar ı1nlamamış bu!unmalal'ındııdır. Düş. nflerı şıddetle reddetmış, bunla
çrıktuı. $imdiye kadar ı ;;ooo tayya- 1 d b. . ık v rın aptallığın da hududunu geçen 
'", 22f•110 tank ve 27000 drn fı-ı?.?: man ar ara a ır ısyanın ç tıgını t h 'fi ld " .. 1 : 

!dılı:ı .ı•dıYorlın. Bununla br.ıraber u- a n .er o ugunu ~oy emı~ ve 
t.op ele ıreçiı·ihnişt!r. Riilön bu mal- lııl.ıilır ki· iııg l"r. radyo"unu dinledik. j ~öyl~ devam eylemiştir: . . 
zı>nıevi telMı etmek icin Alman en- ten IKlnra aptalın biri isyana katkı· Fuhrer devam ederek demıı~tır 
r!fü;+rlsi de dahil olma~< L•zı>ı·e hiı - şır Fakat bu pek kJBa bir uman ki: • . . . 
!t n dtinya endü~tri~isi r_ııl:şınafru ko AV1'up daıma bırlik mevkıde 

süı·ı>bilir. Zira, bizler, buna benzer • 
nılınuş olı;alar buna az. bir zaıman kal k 

ısynnları tasfiye etmesini biliriz. aca 
ıçiııde muvaffak olamazlar. Kinısc bu hU8wıta aldanmasın. Şimdi Eminim ki. Avrupa JıiçbiT va-

f,gal edilen .razİ bu S!;lbl ııdanıların karşısında mtisa- kit dünya kıtalarının ikincisi ha-
Şımdiye kadar bıı mı•·,on fı70 bin m:ılıa ile hareket eden burjuvazi Al. liı!e dütımiyecek ve daima birin

kare kıloınetre arazi ışıra! ettik. Bu manyası değıl, fakat sert y-u~uklu ciai m~vJtünde kalacaktır. 
aıazi Fransadan ·takrılıcıı üç vey. bır Nuyonal -Sosyalist Almanyaıı WiJlkie ancak iki ihtimal l>-. 
dört misli ve lngiltere<len takriben vıır-dır. Rundan maada Almanyada tunduğunu yani ya Seriinin veya 
lwş misli büyükliiı. Bu b<ilgede Rus- bir iıyıın çıkabileceği yolunda aptal- Vaşingtonun dünyanın hükumet 
~ııııın malik olduğu bütuıı endüstr:ı- ca lıir ümit taııyan kimseler d~ bıı. merkezi olacaklannı beyan etmi ... 
leı·ln ve ham maddelerin yQzde 00 lunuyor. Fakat bizde bit isyan ha- ae buna kar,ı 'öyle diyebilirim: 
iliı 70 şi mevcuttur. Ümıt ederim kı ttketi çıkarabilecek olanlar çoktan. Berlin dünyanın hükumet merke
yakırı bir i'.aman lçtnde daha fazla beı·i uamızdan aynlmı11lardır. Bun. zi olm11yı hiç_ istememektedir ve 
orazl elde edeceğız. Fakat biri çıkıp !arın hepsi çoktanberi İngilterede, Vatincton dahiçbir zaman },. 
dı.ı bıze demek istesl' kı: Evet ama An1erikada ve Kanadada bulunuyor. mevkii alarıııyacaktır. 
1.aınan hesabında yanıldınıı. Ona lar. ltaıyacla 

şöyle bir cevap verilmelidir: Hakkı- Pes ~eıniyecejia! Bitirmemiz lhım gelen 1nuaz-
nız var, yıldırım harbi demek isti - Her şey mOmkdndür, falcat Alman zam itlerin hepsini başarmakta 

Hitler a•aA"ıdak1 rniııaJı 

yorsunuz. Fakat y1ldırım harbinde yanın pes demesi mümkün değild ' yalıı:z değiüz. Müttefiklerimiz 
de yol yilriimek llııımdır. Pi;radele.. Düşmanlar, harbin 1942 J• kada varchr. Birinci derecede, bizimle 
rımiz tarafından katedilen meıafeler aOı·cceğini söylüyorlarsa pekili, dl- ayni ıefaleti ve hatta belki de 

tir: getırm1ş- muazzamdır. Tarihte bir benzeri yok yebiliriz, istediği kadar sılrsh. Bu daha fazlasını çeken bir devlet 

1 --=---•d tur. Vakıa, Ostende'dan Dunlcerque'e harp meydantada .,n kalacak olaa nrdrr. Bu İtalyadır. Duçe b-a 
__.... gitmP.k ve Dukerque'dım Ostende'a tabur blr Alman tabıırıı olacaktır, ilead le . b" . 1&.'-L • 

Leningrad önünde şehrin kuşatıl- dönml.!k, pek tabit, Alman hududun- m e yı tzım. te &&i ettıği. 
ması bitirilinceye kadar taarruz ha- dan Rostofa \·ey:ı Kınııu kndıır yu. ~erik.anın tehditleri .mizden ba,ka biI •ek.ilde telakki 
!inde idik. Şimdi iıe bu kesimde mü- rümekten daha kolaydır. Ben hiçbir Fübrer bundan aonra kendisiai etmiyor. 
dafaa halinde bulunuyoruz. Şimdilik zaman yıldırım harbi kefüneahıl kuL korkutmak isti;venlerden bahsetmlı Yani hunu günlük ekmek için 
bücurn zorunda bulunacak düşman ]anmadım. Çünkü bu çok aptalcıı bir ve birinci derecede Amerikadan p. yapılan bir mücadele ~klincle e1e 
tarafıdır. Lüz11mundan fazla bir ın. kl'limedir. Fakat umumiyetle bu ke- len tebdıUeri ele almıttır. Bu teh • almıyor. O bizim d08tumUJI oL. 
san feda etm1yeceğ1m tabiidir. Le_ limeyl herhangi bir sefer için kullan. ditler hakkında bir yıl önce yaptığı muştur ve dünyada hiçbir kudret 
ningradı kurtarabilecek bh kimse nıak lazımgelirse, bunu i0te bu sefer beyanatı tekrar etmiştir: Harp maı. onu bizden ayıramıyacalcur. 
bulunsaydı şehrin hi1cuınta ele geçi- için yapmalıdır. Bu sefe!' kı büyiik zt>tnesl yani ~dam öldürmeğe mahaua Oiier birçolı: ıni!letler de bu ikj 
rilmesi için emir verirdim ve mu _ bir imparstorluk ıahlbi bir rltişmnn malzeınc getıı en herhangı bir eem1 devletle ittifak haline ginnifler-
kavemeti de kırardık. Doğu Prusya. bu kad.ır ı.ız bir zamanda imha edil. torpill!!necektir. dir. 
dan kalkıp Leningradın 10 kilomı>trı> miştir. Pührer şöyle denm etm~r: Nutkunu bitirirken Hitter, do-
önüne kadar gelebilm~ olanlar, şeb= Silahlanma Eğer Amerika Birl~şik Devletleri ğuda ~di cereyan etmekte olan 
rin ortasına kadar bu on kilometrevi Silahlaıınıa ,şını hı..:susi lıır kaç sa- Re'si, o re!, lrt vaktile Polonya u..r. harekirtan ~bar bahaetm~ ve 
de pekili yflrfiyebilirler. Fakat b~- hada teksıf P.tmlş 1.ıulunu)orum Bıı 1-ıınin füı.ıı!ndan mesul olan kendiai - Sovyet orcl!ıllanna lı:aqı V\lrulaR 
na hiçbiı lüzum yoktur. ~hlr çevril- , ııft>rıdıler rııkaııııardaıı b·.t d \ ıu dıı. V<-' l:'ı ııl'! .. aYJ da harbe o Nkmuf- muazzam darbe muvaffak olmllf. 
miştir. Kimse onu kurtaıaııııyacaktır F-akat Len bahsetnıi) ''' unı. 1- akat 1 tur. Şimdi Almanyayı bır cate, aç.. tur, denıiftir. 
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, Türkiyenin en çok kitap basan ve en ·büyük kitap müessesesi 
==============:=:..: -.. ................ 

•••••••••••• ... ............ .. ................ Sem ı· h L u.A t f ı· K ·ıTA BE V ·ı ............ ...................... 
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NEŞRiYATINDAN BAZILARI: 
Roman ve 

Onların Romanı 
Üç Kmn Hikiyesı 
Kokain - Ben uldünnedi.nt 
Bu Toprağın Kızları 

Aysel 
Dikmen Yıldızı 

Son Gece 
Ölünciye Kadar 
Allahaısmarludık 
İlk ve Son 
Dai':ları Bekliyen Kız 
Çölde Bir İstanbul Kızı 
Beş Hasta Vaı 
Meşhedi Aslan Pe~ınde 
Papcloğlu 
Kodaman 
Hicran Gecesi 
Yaban Gülü 
Funda 
Giikmen 
Tünek 
Aşka Dair 
Hepsinden Acı 

Kahpenın Aşkı 

Bahar Şarkısı 

Bır Otelde 7 Kişi 
Sönen Işık 
Bir Tereddüdün Romanı 
Fatıh - Harbiye 
Çocuk Adam 
Üç Ay Yatakta 
Bahçemde Bir Gül açtı 

Su Sinckl<'rı 

Kalbımın Suçu 
Ölünün Gozlerı 
Kırlangıçlar 

Acımak 

G<ıcı. K<ınuştu 

Gonk Vurdu 
Kanun Naıııına 

Kadın Tıplt•ıi 

Orman Cüc:el rın in Serr.iizeştl 
Kıı<,> ık Hı:ıııımın Kısmetı 

St\ha'lı!<ız <il' ,,Jer 
Hcı> Senın İçin 
Cirıl!'ı)z Recai 
Sıııcma Dı:>l!ı::i Kız 
Çalınan Gonül 
İki Çift Göz 
LPke 
Şeker' O;;mnn 
Çerçeve 

Hikayeler 
Akııgiındüz 
Akagundiız 

Ak.ıgunıluz 

Akaguıuluz 

Akılgi.ı:ıduz 

Akngiınuuz 

Eı<ad '.\1ubnıud 

> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> , 

Etem izzet 
Ercümend Ekrem 

> 
> > 

Guzic_le Sabri 
> > 

Kerime Nadir 
Güney Halim 

> > 
Halid Zıya Uşaklığll 

> > 
Hayrc•ddin Ziya 
Ferıdun O ınıan 

Kenan Hulusi 
Mebrure S:ımi 

Peyami Safa 
> > 

Oıhan Seyfi 
M. 'T'urhan Tan 
Mahmud Yesari 

> 
> 
> 

, ., 
> 

> > 
Reşad Nuri 
R~şad Enis 

> > 
> > 

Rebia Arif 
Naıme llaRan 

Selami izz,,t 
Server Bedi 

> 
> 

> 
> 

> > 
> , 

Suphi Nuri 
Va - Nü 

Yu,;uf Z ya 
Necib Fazıl 

Üstad Refik Halidin eserleri 
Yrzi,Jın Kızı 

Bit- Avuç Raçma 
Bir lçım Su 
Aı..ru Paşanın Hatıratı 
Aı: Pl·~iııde 
Mcıııll•kct Hıkıiyeleri 
Çete 
Delı 
(,u~11klu Saat 
i" anlııılun Bıt· Yüzü 
K ı rplnırı l>Nfıklen 

Cıtrh<'t H kayeleri 
Surgün 
T •ı) klıırım 

T 1 A lıın 

Sakın Alrlaıınıa, İnanma. Kanma 

Refik Halid 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

• 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

100 
100 
75 
75 
75 

100 
100 
100 
100 

75 
40 

176 
75 
75 
60 
75 
60 
40 

75 
40 
60 
50 
35 
40 
50 

125 
100 
100 

75 
36 

150 
lfiO 
ıoo 

75 
50 
60 
75 
75 
7ıl 

40 
50 
75 
75 
75 
50 
40 
so 
50 
75 
40 
75 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
6() 
60 
60 
GO 
60 
60 
75 
75 
75 
7;; 

Semih LU.tfinin ucuz romanlar serisi 
Gm bet Yolu 
Giı ı ı Gönulluled' 
Ç ıpraz Delıkal'lı 

Ölm ış Bır Kad nın Evrakı Mettükeai 
N<rlrPt 
A M ıhıci u 
Dıı ın z A ı 

Eıı Kallı Durncak 
r;ııı cvve 
Hu ıın 

C'ı·•ı< \iğım11 
7.t keı ıyy.ı Sofrası 

Hıcran 

Sozll Kızlnr 

ht· anc:ı. Eleklerinrte 

Afrudıt nuhu <l:mınıla Ril· Kadın 

Pır r R~ışımla Ölen Kız 
Korkuyoıum 

Sı:s llyan nasın 
Ka,fıkoyunun Romanı 

Hnmdı V:ı.roglu 
Naci Sadullah 

Akagıııı<!uz 

Gaziıle SEıbri 

Güzıd!' S ııti 

HiknwL $ vki 
l\Iükeı rem Kıımil 
Mıikerrem Ka ııil 

Giizıde Su hı i 
Giız de Sabri 
Pe,anu Safa 

A kngin Hiz 
A ı,aı,.ıiııı 1 tiz 

Pcvıımt f::.fa 

~Hikeı rem Kamil 
Rı-şad Enis 

i Fahrccldin 

Seı·veı- BNli 

Mükerrem K:ı.ınll 

Saflye Erol 

35 

25 
25 
35 
2;) 
2ö 
25 
2!i 
25 
25 
35 
25 
35 
35 

25 
25 
35 
26 
86 

, . • 

L Ü-T F İ K İ T A B E V İ N İ N S EMIH 

BOyOk Bir Muvaffakiyeti 
Akagündüz, Falih Rıfkı, Refik Halid, Peride Celal, Peyami Safa, Reşad Nuri ve Reşad 

Enisin biitün eserleri miinhasıran 

SEMiH LÜTFi KiTABEVi 
Tarafından neşredilecektir. 

EDEBİYAT ANTOLOJİSİ 
Birinci cild: SERVETİ FÜNUN ZUMRESI ŞAIRLER, ROMANCILAR 

!kinci cild. (FECRİ ATI, ŞAİR ve ROMANCILARI) SERVETİ FlİNUNA ZEYİL 

Üçüncü cild: 1908 - 1923 ARASINDA YETIŞEN ŞAIRLERIMİZ 
Dördüncü cild: 1908 ARASI 1\1DA YETiŞEN NAŞTRLERIMIZ 

Beşinci cild: 1923 TEN SONRA YETI$EN ŞAİRLERiMİZ 
Altıncı cild: 1923 ten SONRA YETİŞEN EDİB ve ŞAIRLERIMIZ 

6 cild olan takımının fiyatı 250 kuruştur. 

Semih Lutfinin Polis Romanları Serisi 
Zabıta romanları yaznıakta harıkulat.le kudreti olan kıymetlı muharr1r M nrad Akıloğı.n maruf pol1~ hafiyesi 

cOrhan Çakıroğlu> nun ınaı.."l.'raluı·ıııı Kitabcvımize yazm mağa başlamıştır. ~Orhan Çakı roğlu> zamanımızın en 
'1Öhrctli polis hafiyesiılır. Dilıl1>n d le dolaşan muvaffakıyetler! bır darbımesel kadar meşhur olmuştur. cOrhan 
Çakıroirlu> nun fecı, c .. rarenı{iz, korkunç ve ukıllara hayret veren maceraları öyle hayal mahsuli.ı değil, hayattan 
alınmış vak'alardır. 

Takib ve tetkiklerinde zekiı.~•nı ve biivi.ık tecrüheleri rıi şuurlu bir surette göstererek en ustaca işlenmiş cina
yeMleri, hırsızlıkları, soygunculuklan meydana çıkarmıştır. 

Şaılok Holmeslerin lıile halleılcnıetliklcrı bır çok meselelerin dliğüm!crınt çözmu~, uğraştırıcı eıınılerin ve 
soygunı:ul:ı.rın kurdukları tuz:ıklıınlnıı o dercıce mahırane bfr suıette sıyrılıp çıkmıştır, ki bu eKcrden bilhaı;sa za. 
bıta meıııuı·ları dahı çok istifade cd •rlı>r. 

.-Orhan Çakıroğlu> nun nuıc<>r:ı ları başlan başa heyecan, entrika. soyı:?unculuk, kanlı boğuşmalar. tahancll 
ve bıçak diielloları, ııulkastlcr ve ııihuyet bütiin hnsızlal't, katilleri achılPtin pençl:!sine te~lim eden zekıl ve muvaf. 
fak.yet vak'alıu-lle doludur. 

15 günde bir kıtap çıkıııaklaılıı ve heı kıtap tam bir ı·oıııaııdır. Her kıtabın fıatı 10 kuruştur. 18 fincü kitap 

\)ıktı. - F "' 

Mehmetçik 
Aygıl' Fatma 
Kocam 
Ae-k Budur 
A teştcn Danıla 
Kalpazan 
Asmalıme~çit 74 numara 
Kızıl Vazo 
Canan 
Selma ve GölgeRı 
Kanm ve l\lctreaim 
O Kadınlar 
Deli Gönlüm 
Alnımın Karayazıı:ıı 

Yeşil Iştklar 

Nccli.ı 
Yaz Yağmuru 
.Ren Vurmadım 
SllnPn Alıw 

Üve\' Ann 
Rtı r. ıııiil Böyle Sevdi 
Kalb Yaı-a~ı 

Tarihi 

Faruk Şukrli 
O"man Ceınal 

Hııııııli Varnğlu 
Hamdi Varoglu 

l\fokcı rem Kfımıl 
Salih Münir 
Fikret A lil 
Pcrıde Goli.ıl 

P-<!yıınıı S:ı.fa 
Server Dl'dl 
Server Rcdl 
Sl'rver Bedi 
Sı ı ver Be<lı 

Seı ver BPrli 
Keılıne Nıı l:r 
Giı,r.ırle Sııhı ı 
PC'ı ide Celal 
PPrıılP. f'rlftl 
r ·rırle r,,.ı;ı 

Akal.!ıjn<!iız 

Ercünıı nıl Ekı 1-'ın 

Kerime Nadır 

romanlar 

26 
26 
35 
3'> 
85 
2fi 
35 
50 
50 
:ıs 
2f) 
35 

'15 
25 
21l 
25 
25 
26 

Taıs 
l\.f anoıı Ll'sko 
Fakiı- Bır Gencin fl.onıan1 
Bir Kadının Sonbahan 
Metresi Vi! Ben 
:'ılt>lı•klerın İsyanı 
Afrodit 
GrazıC'lla 

Dır Kapı 

İki Yeni Gelıııin Hııtıralart 
Kapalı Kapı A · k!\sında 
Yarı Kalan ittraf 

K adııı ve Oyuncatı 
Vcrter 
\'ı ktoı iıı 

Poıto~aliya İmparatoriçesi 
Mcı haınet 

.Jermiııal 

Kim Denli Ki 
Yoksullar 

Kıı mızı Zambak 

1-2 

'.\la.ııno - Zıgfrid 

N . Danişnıend 
Murad Tfra?I 

Fark Bercmen 
Suad Dervi~ 
Suad Dervış 

N . Danişnıend 
NMııhı Bayrlı\l' 

N ebahat I' Sııfa 

Burhan Topıak 

Burhan Toprıık 

Nadire Sadi 
Süzan • ~1. Karaha~s.n 

Refi Cevad 
Refı Ccı•ad 

Nasuhi Bav<lnr 

Safıye E.rol 

Hamdı Varnf,lu 
Hnnırli Vaı ,, !u 

H·ıı 1dı \':ı r 1lu 
H mı.Jı \ aw~Ju 
Na~uhı Baydar 

Bıııba~ı Gazal 

60 
60 
60 
75 
50 
60 
50 
50 

50 
85 

50 
35 

50 
50 
50 

50 
100 
150 

50 
50 
75 
50 

Frnnkfuı't Seyahatnamesi 
Üç f<:tanbul 

A hınet Hnşlm 
'.\Tithııt Cemal 

50 
125 Dünya k lasik lerinden tercüme serisi 

Cinci Hoca. 
Cengiz Hun 
Avrupa Notları 

Mete 
Kılıç Aslan 
Sal,rtay Sevı 

l\l Turhan Tan 

M Turhan T· n 

l\l Turhan Tun 

Yusuf o~ıT an 
İh.-ıan Alımc!tl 

1. Alaeddin Gövııa 

Dünya şaheserlerinden 
tercüme serisi 

La Daın O Kamelya 
Mav1~aknlın Yed1 Karni! 

Mıthat Cemal 
N . Danişmend 

lOil 
7r; 

50 

75 
30 
50 

60 1 
60 

Zaı-afet Buchı lalan 
Scvıl Bı:>ı lıel'i 

Nıkomed 

C:ııni 

Hııstalık Ha«tası 

sının 

AıK ve Baht Oyunu 
Bııyiik Süylcnwnıeli 

St'yyid 

Roınco ve Julıet 

Mektub 

1. Hamı Danişnıend 

• 
> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 

> 

İ! ın Si~·:ınıi 

Seb<ı tı.\ Laııntı 

36 
35 
~6 

35 

35 
35 
35 
35 
35 
25 
30 

PiYESLER 
Bır Adam Yaratmak 
Tohum 
Künye 
Sabır 'l'aşı 

Büyük Kalbler 
Blr Demette Beıt Çiçek 
Yangın 
Kafatası 

Binnaz 

Necib Fuıl 
N ecib FazıJ 
Necib Fazıl 
Nccıb Fazıl 

A. Remzi 
Faruk Nııliz 
FaTuk Nafız 

Nazım Hikmet 
Yusuf Ziya 

Şiir kitaplarından bazıları : 
Bır Ömür Böyle Geçti 
Ahmed Hiı.şimın Şiırleri 
Burada Bır Kalp Çarpıyor 
Ben ve Ötesl 
Çile 
Gdnül Gibi 
Gölgeler 
Geceler ve İldemliğim 
Bır Yudum Daha 
Benerci Kendıni Niçin öldürdü T 
Çanakkale İzlen 
Zindan 
Asya Şarkıları 
Peı·sefon 

Matbaada Akşam 
Öml'iimde Sükut 
Yurdum ve Sevgilim 
O, lseyaz Bır Kuştu 
Hnlk Edebiyatı 

Samih Rifat 
Rakı Divanı 
,\~ık Ömer Divanı 
Saz Şairleri ( clld) 
Gedai 
Süruri 
Aşık 
Kuloğlu 
Katibi 
Hengami 
Seyrani 
Nedim 

Faruk Nafız 
Ahıned Haşım 

ll~hçet Kemal 
Necib Fazıl 
Necıb l?azıl 

Fuatl Hulusi 
Fuad Hulüsi 
Fuad Hulusi 

Necmeddın Hu!il 
Nazım Ilıknıet 

İbrahim Aliiecldin 
İsmail Safa 

Salih Zeki 
Salih Zeki 

Reşad Feyzi 
Cahil Sıtkı 

Necdet Rli~tü 
Orhan Sey1i 

Muıad ' 
Saıll'cldiı:ı Niizhet 

> 
> 

• 
> 
> 
> 
> , ., 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

Yusuf Ziya 
Yusuf Ziya 

Son devrin meşhur şair ve 
edibleri seiri : 

Faruk Nafiz 
Tevfik Fikret 
Esad Mahmud Karakurd 
Reşad Nu1·i Güntekin 
Akagündüz 

Nihat Sami Banarlı 
Ahmed Hamdi Tanpınar 

Mcrnd Uraz 

Abdülhak Hamid 
A hıned Haşim 
Hasan Ali Yücel 
Sadri Ertem 
Pcıyanıi Safa 
Ahmed Refik 
Ahmet Rasim 
F.debıyat Antolojisi t -6 

l\Iurebbilere 
Terbi~ e 

ilim ve fen 

İ<,'timai .Mektep 
~an'at 

'lnrıh ve Terbiye 
r.~ikoloji 

\ 

!\lufas~al Umunıi Tedris U~ullel'i 
\ 'ah Fıkrıııın Tekiinıulü 

;\Jnhasc·bc> İlmi 
'fii. k l>linynsı vı.: Cıhan Tarih! 
Dünya \'rlıvrır Atatürk 
Aclfıbı i\Tıınscıet 

(;ayı·i Şuu ı 

'\1<ı lern Saıı'at 

> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 

> > 
Cahit Sıtkı 

Reşad Elu·em 
Reşad Ekrem 
Murad Uraz 

kitabları: 
İsmail Hakkı 
İsmail Hakkı 
İsmail Hakkı 
İsmail Hakkı 
İsmall Hakkı 

Cemil Sena 
Cemil Sena 
Cemil Sena 

A. N. Suçsrııan 
L.. Danişınan 
İ. FalırE'clcJôn 
~I. lJalkılıç 

l\riiııh· Thı«ad 
M: r.emııl Berk 

F kir ve 8ıın'at Sadri Ertem 
ilin ve San'at Burhan Toprak 
(' l'!'Uk l.fa ric Monte.~sori 
I'rcliiyat Mustafa Namık 
::hğ-Jık Bıl;?:ısl Şemseddin Hnınit 
Yılılnıla ~eler Gördilm? İsmail :\füşuık 
TTitleı· R:ıııa lledi ki : Ali Naci 
TTitlcl'lc fki S(•ne Refi Cevad Ulunay 
F aıı,ayı Kemiren Kurt Refi Cevad Ulıınny 
Fı ansız 1\1:.t!:lübiyeli Feridun Ergin 
Kıır'aıııkf'ı·im Hüseyin Kılıım 
Gızli fi illller Amıikloılcdisl l\f. Dalkılıç 
Kooperatifçilik Suphi Nurı 
Solfej Sadi A nıeven 
Alaturka ve Alafranga E v Kadınının Y emek 

Kitabı Remzi Korok ve FRhriye Tosun 
Aile Ansiklopedisi Remzi Korok ve F ahriye Tosun 
Rilinmiyen inııan Nasuh i Baydar 

50 
50 
50 
50 
60 
50 
50 
75 
30 

150 
100 
100 
JOO 
100 
100 
50 
40 
60 
75 
60 
50 
75 
60 
30 
30 
35 
30 

175 
150 
175 
175 
280 
50 
35 
85 
35 
56 
35 
30 

25 
25 
25 
26 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

250 

150 
150 
125 
100 
75 

150 
125 
100 
100 

60 
40 
30 
50 
40 
50 
FO 
20 

100 
85 

100 
r.o 
75 
50 
75 

100 
7!l 

125 
54 

100 
85 

125 

T ediyeli muamelemiz yoktur ve sipariş bede Heri peşinen gönderilmelidir. 
-·-sa'Hh·····Necati : Eczahane·Si-·naıiceta·p~a·,-vakif h8ii'"kais;siiiia-"'Sekercı··iiü·a·nek;··s,o,k~ö~··ha'Si'Dd8.dir:,···eask"a·yeriie-SübiSiYokiür~· -

• • 
ismet lnönünün 
VECİZELERi 

Fiyah Elli Kuruş 

OKUL GRAMERİ 
EL KiTABi 

Yazan: Peyami SAFA 
Gramer Konilsyonunun koyduğu esaslara göı e hazırlanmış ve 

Maarif Vekilliği tarafından bütün okullara tanıirn ve tavsive. edil-
miştir. Fiatı 25, Satış yeri: • 

CÜMHURfYET KİTABEVİ 
İstanbul, Ankara enddesi No. 101 

ÇOCUK BAKiMi 
Yazan: Doktot' Ali Şilkrü Şavlı. Bir ~iınlukten on dört yıışına 

kadai' si hhi çocuk buyütmc ve be~lenı" bilgı ı. 

• 

1 
1 

Baş, . Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
icabında günde 3 kaşe alınabili,. . He,. yerde Pulla kbtuları ısrarla isteginiz. 
.. . '". .. ' "' ~ - . 

~.. . . .. 

Dr. Hafız Cemal . 
LOKMAN BEKİM 

Dahiliye Mütehassm 
Divanyo!u 104 

Muayene saatleri: Pazar har iç 
her gün 2,5. Tel: 238!)8 

Dr. Rıfat Çağll •mı : 
Sinir Hekimi 1 

Beroğlu İstiklal ucldesi Elhaınra 
apart manı (Sakarya sineması) 

Numara 1. Telı:>fon •1.445 

Z'tlıreııS 11• cjlt haıtaltkları 

Dr. Hayri Ömer 
ÖğlcdPtı sonra Beyoğlu A i!a
camıi kıırşı<ında Has:ınhe ı ArJt 
'N<). ::13 

.~M.H M • ~' .. llilllffi~'~'P'~uııı~ilıll-m"~·ııımı .... mıı .. •r~FF.Zı.~ 
1 1 

1 

r~ ~.~~~! .... 1!~.ş ~., 
H~~;~i~a~l~~ vo~•~ ~o~!!~!,~!'.~"' ~~!.~S~!~k f 
ede~ılırsınız .• Şayanı tavsıyedır. Tamır ı~l eri - Abaıur lambalarıt 

~ vesaıre. 

~ Adres: İstanbul Nuruosmaniye Çuhacıhan No. 10- 14 ~ 
YY••YYYY•YYY•+•Y••YY'YYV• 

İkinciteşri r. : Pazarte1i 

1'\6, ff. 
Şevval 

20 

Gün: 311 
10 

1357 
Rumt 

1 el teşrin 
28 

. ....._.. 

\.ı.Ritla 

-------· 
E:ı:ant Vasatı 

S D S. D. ---Gür·e~ \Yannkl) ıl 4S )C .(3 

58 
39 
S6 
30 
02 

Öirb J1 .ı2 ı ı 
lki ..ıJI 9 43 j -i 

Akşa 11 

Yatsı 

lm 

u ,,~ 15 
ı. S4 18 

12 061 5 

-
DOKTOR 

Sedad Kumbarae1lar 
ÜROLOG - OP ERATÖR 

İdra1· yolı1. V" tenasül hastalık-
laı·ı mütehassısı 

1 
Ademi iktld'll' ve belıcvşekliğl, • 

~c i~eyen çocuk. !arın tedavisl. I 
Sırkec1, Ankara Cad. Semih 
Lutfi apartımanı. (Tan hlat

baaııı karşuın). 

ı 

Sahibi : Z. T. EBÜZZİY A 

t :'ılüılıirü : C. BAB.4N 

ıfas.lı.l • .,ı yer: M.atbaai EBÜZZiYA 


