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Bayraaiım·ızı beyecanla llotladık 
Milli Şef, mühim 
bir nutuk söyledi 

Milli irademizin bütünlüğünü korumak için 
çetin vazifelere hazır bulunuyoruz 

" Dünyayı sarmış engin kasırganın 
tesirlerini biz de duyuyoruz. Büyük 
yangına bulaşmamanın çaresi, ve 
bütün dikkatimize rağmen bula~ır
sak, şerefli vazife yapmanın ilk 
şartı, yangın ortasında yaşadığımızı 

bir an unutmamaktır. 

Ankara, 29 (A,A.) - Cümhurresi Milli Şef İsmet 
İnônı.l, bugün Cumhuriyet bayram ı münasebctile An. 
karada İpodromda yapılan geçit resminden evvel aşa. 
ı:ıdaki hıtabeyi ira t buyurmuslardır: 

Sevgili vatandaslarım , 

Dtinya buhranının geniş sarsıntıları içinde d inç ve 
gurbuz bir milletin, Büyük T ür k milletinin bayramı

nı kutluyoruz. İnsanlığın ve barışın şen yuvası olan 
vatanımız kahraman evlAtlarının omuzlarında oerefle 
yükseliyor. Milll irademizin bütün lülünU korumak için 
hepimiz çetin vazifelere hazır bu lunuyoruz. 

Milli Şefimiz İSMET İNÖNÜ <Denmı Sa. 3, Si, 1 ü) §X§ 

e f 'in ı Ankaıada . merasiı 
• 

sesı 
t'ıaıı : Ahmet Emin YALMAN 

lnönü, muvakkat kabre giderek 
Atatürk' ün aziz hatırasını andı 

Ankara 29 (Hususi muhabiri. , 
1\ nkara, 29 (Telefonla) - mizden telefonla) - Buiiln An· lfl/A•----------.. ıııı. 
~to.000 Turk, Ankaranın ıe. kara Hipodromunu dolduran en I 
~-"e ıuzel spor sahasının etra. az. 40 bin ki§inin onünde, Cüm~, HitJer, Türk 
~ toplanmıştı. riyetimizin 18 inci yıldonümü, bü-

~'-tierının sesini işiteceklerdi. yük tezahüratla kutlanmıştır. Generallerı·nı· 
'lll'lı: d Kordiplomatik tribünü, harp eden 
~ ıençlılinia, Turk or usunun tarafların birbirlerine karıcmama. 
ıı..;.~ resmıni .ııoreceklcrdi, bir a. " k b J • 
~ bayram edeceklerdi.. sını temin edecek bir tekilde ha· a u etti 
~ zırlanmış ve saat 12 den itibaren, 
~ da insanı ürpertecek bir diplomatlar, büyük üniformalarile 
lıtı; ilk vardı. Defne dallarından kendilerine tahsis edilmiş olan 
~~ve içinde ay yıldızlı al yerleri almağa baılamıılardır. 
1\ lar dalgalanıyordu. Anka- Rcisicümhur İsmet İnönü teb. 
,:esi bin~ır . tarıhi hatırasile rikleri kabul etmek üzere Mille t 
... .:.:--•na bakımdı. Masmavi gok. M 1. . r k n gençlik na 
~n bir tarafında guneş, bir ec ısıne ge ır e_ sa rı 
~nda d ı arasından geçmış ve Atatilr kiln 
Qı\.. ahy varı ı.h b ti' . muvakkat kabirlerini ziyaret ede. 

ıı..: va sa nen n ey e ı zıyne. . . 
.-..ı •- la k .. b .1. · rek Ebedi Şefm hatırasını tazız 
"" '«inam ma uzerc u un cı. . · b't 
~ teı>eıer üzerine bulutlar yas. e~ !emiştir. Buradakı meras~m ı • 
~ı. Bunla berrak mavi tikten sonra Millet Meclisıne ge. 
~ıl ok r analı blr tezad len Milli Şefi bir muhafız kıt'ası 
• 'W(U edı e ç b~zım· parlak "Ü selamlamış ve Büyük 'Millet Mec. 
~~ ec yor, • . l" . . d' A 1 k la 
~ mukabil ufukların bulut. ısı rıyaset ıvanı .. za an arşı • 
tı.. 1- çevrllmiş oldu&unu hatırla. m~~lardır. BUtil~. devlet er~anının 
·~du muesseseler mumesslilerlnın ve 
~t · 12 d e dana gelmiştik. kordiplomatilin tebriklerini ka. 
l\·'8iın 3 : :o:ru başlıyacaktı. bul ettikten sonra geçit resminin 
~ 18at nasıl vakit geçecek?» yapılacagı sahaya gelen Milli Şefi 
~ düıUnmüştuk Fakat bayram coşkun tezahürat arasında izcileri 
L.~ v · d n 1 ve kıtaatı teftiş eyllyerek Riyaseti ı...-... arır varmaz, şu uygunu .. . . .. 
~l altınd kaldım ki 18 mllyon cumhur trıbünune şeref vermlş-
~lltltün ha b tli t 1 lcr ve İstıkUtl marşilc selAmlan 
."". ı... ru u u azame epe er- ı !ardır · 
~ ""' rnavl kubbenin altında, hep m ş · 

•ray 1 . t" Saat 14.!55 de merasim baslamış 
' a ge mış ır. b' kil . l i . 1 

~llıUardan tasan vccd bizi sardı. ve 2 ın sur ızc m z •. Eskışeh r 'lan ıçinde eridik, üç saat za. <Devamı Sa, Z, Sii, 7 de = 
'l1rbir tek leziz an halinde geçti. 
~ denblre Şefin sesi, havaları, 
~ erı yardı. Vakur bir sesti, 

llllyet taşıyan bir Şefin sesi 
takat ne tatlı, nekadar sevgi 

'henk dolu akıslcrl vardı 
Sıiıe dun) a buhranının geniş 

lltılarını duyurdu. Vatanımı. 
h~llaaniık ve barışın şen yuvası 
""nu, kahraman evladının o. 

1~rında şerefle yükseldiğini, 
~ lractemizın butünlı.iğünü ko

li it için çetin vazifemize hazır 
~du&uınuzu hatırl attı. Keli· 

ıt' ne güzel seçilıniştı! Bir a. 
~lıme ile bUtun bir dunyanın 
~~rası ve bizim onun içindeki 
tı...'na halımız ve vazifemiz 
'-t ırılıyordu. 

bizi ikaz etti. Dunya) ı sar
k.ıırgaların her türlü tesirle. 
ı&ten memleketimizde duyu. 
· BUyük yangının bize bu. 
lllasının çaresi ve bütun dik

rajmen bulaşırsa şerefli 

İki Generalimiz 
Brauchitch ve 

Keitel'le görüıtüler 
Berlin, 29 <A.A.> - D.N.B. 

Alman Fübreri ve Alman ba" 
kumandanı, umumi lı:ararrl
luada Tiril r enerallerl Ali 
Fuat Erden ile Hüseyin Erklletl 
kabul etmiştir, 

Türk reaerallerl, dot u cep. 
besinde yaptıkları ve kendile. 
rlne Alman lut'alarının ve 
müttefiklerinin muvaffa ld yet 
ve ylfitlilı:lerl hakkında etraflı 
bir fik ir veren bir seyebattan 
dönmektedirler. 

Türk renerallerl, bwıdan 
mi di kara orduları başku. 
maodanı Feld Mareşal Von 
Braucbitcb ile ıenellcurmay 
başkanı Feld Maretal Keitel'I 
ziyaret etmişlerdir. 

··--------... -_.,......,.....~-- - - ----.,.--- - _, ~ . -· ' .,, 

Adımlan yerleri, bakışları dünyayı titreten kahraman Mehmetçikler imiz, halkın içten gelen coıktezahiirleri aruıada, şeref 
tribününün önünden cetiyorlar .. 

Kahraman askerlerimizin geçid 
resmi tezahürlerle karşılandı 

Yürüyöşlerile, Barbarosların, Turrutıann, Piri Reislerin tonnları oldalı:lanaı iaba t . edea llohraman 
,babriyelilerimlı, dünki reçlt nmlnde •• , 

lstanbulda 
merasim 

Şehir büyük bayramın 
sevinç ve heyecanı 

içinde çalkandı 
CUmhuriyetın on sekızuıei yıldôe 

:rıUmU, bu bUyUk ba}Tanıımız dun 
memleketin her kaşesinde olduğu 

gıbi şehrimizde de büyük tezahu
ratla kuUulandı Bu muUu günü kut· 
!ulamak için onbınlerce halk saba· 
hın c:aat sekizınden ıtibaren 30klll(· 

lara dö~Ulmüş bulunuyordu 
ŞebltllktekJ meraı;Jı" 

Sabahleyın istikl!I uğrunda ca:ı· 

!arını veren kahraman şehıtleonmı.-. 

için Topkapıdaki Şehitlikte bır me· 
rasim yapılarak bu aziz &Werin htı.· 

tıraları anıldı. Merasimde Parti lda· 
----------------------------------------- re heyeti reisi Re~at Mımaro#hı. 

t Vali muavini Ahmet Kınık, Fatı!l 
1 kaymakamı ve bınlerı aşan bır halk 
kütlesi bulundu . 

Londrada 
Türk elçiliğinde bir kabul 

resmi yapıldı 

Londra, 29 (A.A.) - Türk 
Cümhurlyetinin on sekizinci yıl· 

dönümünü kutlaması tnılltere 
matbuatında günün mevzuu ol. 

maktadır. 

Türkiye büyükelçisi, öileden 
sonra, Londradaki Türk kolonisi· 
nin tebriklerini elçilik bina11nda 
kabul etmiştir. 

Sovyetlere göre Almanlara göre 
Orefde !Cenupta mağ

Almanlar biraz 
ilerlediler 

Faıist kıt' alMmtn 

taarruzu geri 
püskürtüldü 

Petrol nakleden 100 
/Uman tayy aresi 

düşürüldü 
Moskova, 29 (A.A.) - Sovyet 

gece yarısı teblill: 
28 ilktep'in t ünü. kıt'alarımız, 

Mojaisk, Mıiloaroslavetz, Voloko
lamsk ve Hıirkof istikam etlerinde 
düşmanla çarpışmışlardır. 

Garp cephesinin bazı kesimlerin 
de Alman faşist kıt'alarının mev. 
zllerimize yaptıkları hUcumlar, 
Kızılordu kuvvetleri tarafından, 
dUşmana ajır zayiat verdirilerek 
püskürtülmüıtür. 

31 Alman tayyaresi tahrip edil
miıtir. Biz 12 tayyare kaybettik. 

Moskova, 29 (A.A.) - Mosko. 
va radyosu tarafından zikredilen 
ve cepheden &elen telgraflara cö
re, bu akşam Almanlar Orel ke. 
aiminde Kula senayi merkezine 

lôp düşman 
takip ediliyor 

Bir yarma hareketinde 

Ruslardan 15. 700 
esir alandı 

Moskovaya yeniden 
yangm ve infilak 
bombası atıldı 

Führer'in umumi kararglhın. 

dan, 29 (A.A.) - Alınan orduları 
başkumandanlıtının teblili: 

Hususi bir tebliğ ile de bildirll
diil &ibl hava kuvvetlerile işbirli. 
ii yapan piyade cüzütamları şid
detli muharebelerle Kırım yarım. 
adasına dotru geçidi zorlamışlar
dır. Düşmanın çok kuvvetli tah. 
kim edilmiş mevzilerine karşı ya. 
pılan yarma hareketi esnasında, 

Ruslar 18 28 ilkteşrin zarfında 

15. 700 esir Vermişler, 13 savaş a. 
rabası, 109 top ve çok miktarda 
harp malzemesi kaybetmişlerdir. 

Malhlp dilşman kuvvetlerinin ta. 
kibine başlanmıştır. Romen kuv. 
vetleri, Azak denizinin şimal ba
tısında bir adayı zaptetmişler ve 

VDAyetteld kabul re&ml 

Saat 13 ten ıtıbaren Vali ve Bele
dıye Reisi doktor LQtfı Kırdar, ~h· 
rimlzde bulunan mebusların, komu· 
tanlar, generaller, deniz ve hava su
baylarının, Partı idare <heyeti re!sı 

ne.at Mimaroğlunun, 'Oniversıte 
RektörU, fakUlte dekanları, Vekllet· 
!er mU!ettışlerl, VilAyet ve Defter· 
darlık erkAnı, Emniyet mUdUı'il, Be· 
lediye erkAnı, Ticaret ve Sanayi O· 
dası, Basın Kurumu, hayıt' cemiyet· 
leri, bankalar mUme86ıllerlnftı ve bu 
l'rlenuıimden sonra da ecnebi devlet
ler konsoloslarının tebrıkler!ni ka· 
bul etm~tir. 

<Devamı Sa. !, Si_ 4 de) -

Amerika 
ilanı harpsiz 
harbe girmiş 

<att ... Sa: 3 Si: 1 da) l IJ Döa ki ı~t r.mia4e ,._ mütepll ka1anmm.. (DeYUDI Sa: 3 Sii: 1 ••> §§ <Dnuu Sa,, 3 Si, 1 da> X § 

Vasington, 29 (A,A.) ~ Ohio 
cilmhuriyetçilerinden ayan Azası 

Taft, bitaraflık kanununun ili&· 
sına dair olan lAyihanın müzak6.. 
resi esnasında söz alarak llyiha. 
nın reddini şiddetle istemiştir. 

Tart, <bu layiha kabul edilecek o. 
tursa, muhakkak surette 'harbe 
gireriz.» demiştir. Taft'a göre, 
cilmhurrcisinin nutku, reisin o.Ne 
kongreyi, ne anayasayı nazarı iti. 
bara almamak ve ilanı harpsiz 
harbe dolru diktatorlük yolunu 
takip etmek niyetinde oldutunu 
açıkça ıöstermekted.ir.• 
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Soruyorlar : 
İki defa bilet 

almışlar 

,, ~e 
1 t,C?J [U ~ --
1 =---~ 

Ne mutlu bize! 
Yazun: Maurus YOKA Y Geçen gün, Bebekten Eminii· 

nüne hııreket eden bir tram' aya 
hjr.mi tim. Karal\03 ıll' tramva) ı 
zorl durdurdular. 

Cümhuriyetin 18 inci yıldönümü 
dün sevinçle kutlandı te on ns.r Türklerinden btr 

;;;;;;ıJ lu mı ı:;nltnnat - iııtıbdat 
!tanıt· cleulnJ ya'iaııııştır· fakat ııa 

Tölöki, atılarak dedi ki: 
''Bu düello üçüzlüdür ,, 

Bilet ahrdın almazdın dl)e bir 
k vgndır başladı. Ne oluyor dl· 

e ~anlarına yanaşarak sordum. 

büyük merasimde fam 
muazzam bir geçit resmi yapıldı 

Taksi md:e 
üç saat süren 

yapılan 
• • de,ırıe-

me."lrutl)et \fl cümhurlyct arlt· 
rlnJ gorcnıerulştlr. Bir kısinl 'J ıı-· 
ler de saltan:ıt • istibdat ,-c t8 bd 

nat • mesrutl~et zamanJarınd• raJi 
Junmu-:. ;.lıınlıurlyet rejimini fd Bebrkten truııl\ aya binen bir 

genç crplerinl arı)or \C biletini 
ka)bcttlğlnl oyliı)or. 101 nu· 
maralı kontroJor de bilet alal'ok-
ın dhe t~ıtturmnş. ı rar edl.)or. 

Bllctçl bilet alclı <liyor. Etraf
ta bulunan bir kııç ki 1 bilet al· 
dı di.}Or. 0"'1Ç bilet aldım, dl)Or 
fakat kontrolör, nlıam var, kn· 
idt: 'ar eli~ r. ı;-cncl ikinci bir bi· 
Jet almaya z.orluyor. 
Somında bilet bulunamadı. Ve 

f:'ençtcn 8 lrnruş daha alındı. 

Bunu bi:ıe bir oku) ucumuz ya
zı~ or 'e dl) or ki bu ne bl~lm 
kııidr, ne biçim nlzamdır'? 

\. 

- ---- edememiştir. ııd• 
Yine on nsır Türkleri ara~• r•· 

bir Jmıım \'ardır ki aıtanst - ıtı ıııl 
rull)cf 'e ciımburllet delirJerzt• 
bilir. fakat ıılt nat _ 1ı;t1bd9trd911 
ınanını )B,DlllUDUŞtır. BuııJB t,ll 

hir lmınıı da _ ki ınuhııldi81' 11• 

bdhtl~ ar nt'sllıllr - ~ nJnız cilpı!ı 
rlyet rejimini görınüştilr. rıiJll 

Ruııların ılışında bir de be 111r 
gibi lıt'r iif' de' rt gilrnıu~ oııırı e
\ arılır. t\· dc\ir arnsuıda nıuk~ 
e yapmak inıkfir.ına malik olS 

nnrak bu sonunculardır. pıa)9ıı' 
1 t)ç dc\Tln ıle l;endlnc cle'rl 

Tam kılıçları çckmi Icrıli. Duran dediler, evvela bir kura çekelim ••• 
Sarhoş~uğun 

neticesi 

\ b ·ruınları \ardı. Ben. liç oıali" 
mukn)ese etmek imkanına lÇil' 
olanlar ara" nila bwunduğııın tılr 
anlı orunı ld Türk mllletl. h~i,.,·· 
dfn rln ha;} romını C'uınharf)"Ct .,,;ı
mnıı gibi lıT. malı ol:ırak. tanı 11• 

1~ bcnlm,.eycrek. içten gck!ll ~d' - Yarın sabah beni ljafakla be
raber uyandıracaksın. 

UÇ ZLU DÜELLO 
Tolökının u agı, •belki uyuya_ 

kalırım, efendimı vaktınde uyan· 
dıramamP diye dCişlındu ve uyku. 
ya yatmıya cesaret edemedi. 
Şafak c5kmc c başlar başlafuaz 

dcndısınl arsarak uyandırdı. To
lokinin benzi biraz solgundu. Gc· 
ccki rehetsıLlıktnn sonra uykuya 
doyamamıştı, Usailına şu emri 
verdi: 

- Atımı hazırla, sonra araba
cıları uyandır. Yol aı!zına gidip 
beni orada beki ınler. Ev sahıbi. 
nin kalkıp kalkmadıgını da anla. 

Tolokı derhal giyindi, kılıcını 

kuşandı. Bu sırada uşası dônerek 
şu habcrı gctırdi: 

At hazırdır. Arabacılara em
rinizi söyledim. Ev ı;ahıbi çoktan 
kalkmıştır. Çunkiı ı:ilvcy ile Türk 
mı!:afirlcr t'rkC'ndC'n yola çıkmış. 

)ardır, Gelin ogleye clogru dukü 
takıp edectktır. 

AIA... Kahvaltıyı yolda ya. 
ııacagım. Üç, dort kişilık yemek 
hazırlat 

Toloki <'V ııahibılc kucaklaşıp 

\•cd;ı clUkten sonra atına atladı. 
Ducll aki ha ımları daha evvel 
yola çıktı ı için onlara yetişmek 
uzrr dorl nala yola duziıldiı. U. 
şa1ıı uzaktan takıp <'dlyortıu. 

Yol ağzıntla Uç hıısım buluşlu. 

FNıt Bey, Ahmet Paşanın cerra
hını berabC'rindC' golurmiışlii, 'fö. 
lfikl kahvaltı hazırhdmıştı, Göztı 

-:lunyayı sormc:vcıı, hadit mizaçlı 

Dıık ıt6llarını sallıyarak sclmlşti. 
Tolokı atından athyarak hasım· 

larını sdAmiedı. Ferit Bey sessiz. 
c~ Htışmı e erek mukabele t?lti. 
Duk stıUln11 görmemiş gfül davra
narak arka ç virdi. Genç kont su 
teımrt bulundu. 

Ormanda il<'rllyl:)tek tnak a. 
dımıuı u~gun bir açıklık bulalım. 

Xim !! cıknrınadı. iki hasım· 
la cerrah, Tftl6klnin arka ındaıı 
ormanda ilerilcdiler, U&aklarla 
atlar arkadan geliyordu. 

Bir kaç vuz adım sonra bir açık. 
lığa vardılar Duk, uzakla dursun. 
!ar diye uşaklara Pliylc işaret et
ti, Üç hasım mantolarını iistlcrin 
den atarak kollarını sıvadılar, 

'Uçundc de ayrı hir guzellik var. 
dı, Hrr uçb bircl('ıt en mert ve asil 
~rkek guzcllıgini gozonundc can. 
!andıran bir grup tcşkıl ediyor-

HERGüN BiR FIKRA 
ralının başı 

Jkln~I uıtan lllurat, a vlet ... 
danılarının lrtlkAp \e alıU\k,u:lık· 
!arından, ülema 'e Ş<'l h takımla· 
rının ili ne \ c fe!nf~ıltkltırınılaıı 

Je·~ kapılın•,. tnlılıııı olhı '\fi"h

ınr.c1~ lıırnkarıık alfanntınılaıı 

uuırnı. .. mı~tı. ı akat, Mat'at Kralı 
LAlll!i!lbıti ~ide huluna11 ınualıe.le 

lıliUına harekP.te gıı~llğlnl, bUyUk 
fli r kU\'\ Ctlt\ \'artıayı muba.sar& 
ettiğini hnhP.r almca hemen tahtı
na llonmu,, enlden blitınıt geçti· 
fi orilıı ile ım .. man llzcrinc ~,ıriı

mu,ıu . 

Harfi h •lodıfı 81rada. Koca Ilı· 
zır adında ihtl) er bir Türk J lğlti, 
kar~ıla fıfı bir atlının Kral l.Jl· 
disl!ı oll'luğıınu tanır. Ilem!'n a· 
tılır. Kralı attan a~~ı alır. Bir 
palalla kl"llP"lnl gD\ deileıı ayırır. 

.Runıı ı;:ttren hlr Rektn"I, ihtiyar 
ylflt lıı hu ÇI'\ lkllğlnc bıt) ılır. OU
lflr,,k !'oku hır 'tı ıırnf: 

- Gar.an ıınılı:ırr.k ol un yiğl· 

tim, kimin tıu krllc '! .. 
- l\t&l'ıır Krnlının. 

Rrkta•l ha~ tttlc hafınrı 

Yoldan geçen adamı 

çevirerek giden 
kadmm hesabım sormuş 

lardı. Dük, tabiatın, bir ordunun 
başına tabii surette geçirmek Uı.c· 
re üzcncrck yarattığı adaleli, boy_ 
lu, poslu bir adamdı, ~ollarında. 
ki adalelerin, bütiın bir orduya 
karşı koymağa kAfi gelecek gibi 
bir manzarası vardı. Dtıkün inat-
çı bakışı, kuvvetini blldifinl ve Edlrnekapıdaı arabacılık yaraıı Dün Tak imde yapılan gc\)lt resminde kahraman erleri nıizln ıeçi inden nır ıntiba 

\ U7: btr canlılık \C baf:lılıkl• ~· 
tıırn 111 ,ııı r. Çiınl ll hl!) bit Jli4•r 
Tlırkıı, CUıulıurlyct rcJintl pt"",' 
krncli kcnıllnln erendf!ıl ~. .,,. 
mıştır. Bunun 1t1ıılllr ki onnı~. 
:V('t bayr ınları, tdrlhto eti ",.ıııı 
• on w11uml lılr amlml)et ~ 

kullanmağa niyet cttığlni gösteri- Hilse?yin Koç, evvelki ge?ce ııarJıoş 1 
yordu, Elinde kocaman bir kılıç bir halde yolda giderken, yanından 
vardı. geçen Abdullah adında bir yaban<'ı-

Ferit Beyin ömlcği en iyi cins yı çevirmiş ve: 
ketendendi. Türk usuliıncc yenle. - Şu giden kadını n<'yo takip 
rl gayet boldu, Ferit, bunu omuz ediyorsun! d ycrek kendlsıni dO • 
hizasına kadar sıvamı tı. Elinde nıek istemiştir. 

Şam usulu ince bir kılıç vardı. Abdullalı kadını takip ctmedığıni 
Eni iki parmağı geçmiyordu, :fa. anlatmak ve kcnaislnı t skin t:rriex 
kat o kadar kıvraktı ki bir saat 1 ist..,rken. Abdullahın arkadaşı Emin 
zcmberesi gibi kırılmadan bukü- Yılmaz ko~muş Ve? ke?ndilcrınl ayır· 

lebilırdi. ı mak ıstemiştır. Hlis<'yin Koç bu de· 
Kolları dükün olu Sibi kuv· fa da Mehmet Yılmnza kızmış, cSen 

velli adalclcrlc bezenmiş gnrun. ne karıı yor un h dıycrck Uzerın.., 
müyordu. Fakat kılıçla havada ıılılmış ve kendı ıni bıçakla kohıh· 
yaptıfı hir hareket, bu koldaki tlan yaralun11ştır. 

<Sa ı birincide) -
Tak inıdekl mera im 

Halk sabahın sekizinden ıtlbaren 

Taksimde yerlerini almış bulunu
yordu. Meydanı muıızznm btr halk 
kUUesı çerçevelemişti, Saat tam on 
d!!rttc evvelA ati denin önUndo Me
rasim Komutanı Orgeneral Fthrel
tın Altay, Vali ve Be1c111~ e Rt'loı;i 
doktor Lfltfı Kırrlar '"<' dığer a~l<erl 

Umera olduğu halde nıcrasıme lstık
IAI marşilıı başlandı. Ay vıld•zlı bay
rtt~ımız ~ırC'ğt' ı;ekıldı .Sundan son
ra mı\ra.sıme f!ıhr'ıı k cdec,.k ııskrrt 

al~ylar, Sl\'11 1 P~Pkkiillcr teftış c<til· 
dı. Teflı~ı mlileakıp Orgerırraı Fııh· 

retUn Altay, Vıılı ve Belediye Reısi 
doktor Lfltrı Kırdar, 'P rll idare he-

bir birlikle fe 'it ediliyor. t{llf 

Dlın btanbul sokaklarını .e fit'6' 
donlarını clo111uran neş'cll ,e 1(11' 
ut hlnl rt'tı '.fUrk ora ınlta8 ~r 
bil~ lık, k dın erkek, genç ~ 
a kcr h il kime baktırn!S ,..,. 
rlrıclr. 'c gö:ılerJncle, BOyilk 
tilrklln: ı 

- e nıullu TUrkUDl 41~~. 
'eduıılnl ctr f hayktr&s bit 
ti~ arlık ıratıcsl okuclum. 

E' et, ne mtıtlu bluı! '~1 
KÖR ;,,,P 

An karadaki 
• 

merasım ~ 
adalelerin çok iyi idman sorıniıs Yakalanarak nöb<'tçi cürmll meş· 
6Hlu unu VC' çdık yaylara bcntcı. hut bırlnci sulh ceza m hkemesln·n 
dij?ini ortaya koydu. Hal ve iav- huzuruna çıkarılan arabacı muhakc• 
rında azim ve vekar vardı. mesi S6nurıda 1 ay 5 glln mlldllctıc 

Yalnız Toloki neşeli tavrını hapse mahkflm ve hemen tevkıf o· 
kaybctmcmıştl, Blıtlın bıı işe hoş lunmuştur. 

yeti rcu;ı Reşat Mımat6ğlu Korgc· 
ncral Ccmıl Cahil Toydemlr. Kora·\ Dünkif mcrasiıntlc motör IÜ alayl:ırımız geçit resminde •• 

mıral Şilkrli Okan, Korgeneral RUş· ıftlhar dolu olarak oradan ayrıldı· çılmıyordu. Gerek askeri ve gerekse 

·ael ~ 
( aşı birine• tı'1'' 

i tık metınd n gelen agır bOJll 1111111 
dıman tayyarelerı Hıpodr0 'c\ 
üzerındl!n geçerken, yiırUYUŞ8110~l'I 
mi lcrdır~ İzcılcrin ark851 ııu"'· 
muntazam kıyafetli beden ıc~raı· 
sı rntlkcllcflerl ve agır boıt'I 

11 
d3 

man tayyarelerinin al{kasındB ı;ıışıl 
hafif fıômbardıman ve Türl> r ,eı 
mektep tcıyyarclerlle pltınorlc 111$yı 
mesc ba Jamıştır, liarbiYC bC)efl 

ve> Ycdl'.'k Subay okulu talc ıııjj· 
buyuk bir lntizam içinde g~Çı;ıış\J 
Jer \'C bunu takıbl'n dô Tür 

11 
us• 

tayy~rclorl tclmır Hipodroını.11' P8' 

Ul Akın, Tümgeneral K~mal Belıke· lı:ır. Ne muUu b zc!.. sivil teşekl(Ulkr tarafından muaz 
bir oyun gozilc baktıi:ı pek belli 
idi. En 1yi Holanfüı nfn n 

sır, yeni lstanbul Komutanı Tilmg<'· o t'" )Dpılan lll ra im zam fener lılayları yapıldı. Ve halk 

yapılmış gômlcginin dantelalı 
ÜyÜkO 0 ') Ofolae ntral 1 a ıı f 1 · o Grcc- bUtUn lsbı.nbul icn\ır rdıl- geç va}(itlero kaaar bu bUyUk bay-

riıulan Vckılı TtimğPncral Zlyıı Yaz mışti. Kalallatıktan sokaklardan ge-
yenlcrlnl gulerek sıvadı. Başın· 

dan sarkan Ji.ılo lüle saçları Ş.'?p. 
kasının içine topladı. Kolları bem. 
beyazdı, bir kadın köluna benzi
yordu. Bunlarda bir erkek kuv. 
veli bulunduğu hiç belli det;ildi. 
Sivri uçlu kılıcı o zamanlar pek 
meşhur olan Ncwcasllc ffıbrlka. 
sındıı yapılmıştı, BukUlmc kabili. 
yeti az6ı, Cakat en iyi Acurpul çe. 
li~indendi. 

Tolöki diğerlerine dedi kl: 
Arkadaşlar, bu düello i.içUz. 

liidiır, Her birimiz ayni uımanda 

iki kişiye kar~ı dövu ece iz. Bu. 

nu bir sıraya k6ymamız doğru 

olur. 
Diık gururla côvap verdi: 

Ben dalrniı ikinize karsı vu. 
ru acağım. 

Ferit Bey lllıvc etli: 
Ban de oylc ... 

/- Yani demek ki herkes h r• 
keslc vuruııacak, Bu pek eilencc· 
li bir ducllo olur, fakat nıcrtçc 

bir iş olmaz, Öyle bir sıra koya. 
Jım ki bir kisi ya1ntz bit kişi ile 
dövU5slın, fakat galoOô eden dlAc. 
rini karşısında bulsun. 

DUk vatiyc~ alaıı'ak nbırsızca 
cevap verdi: 

(Arkası var) 

re zo I f çıkarmış 1 gan. TOmgcneral Zckı\l Okan Tim· 
Haydar adında. tilr cmaMlçl. ,,,.. t;Mtlal HUlmti Rıza Ons 1, TUmgr· 

velkl glln Bılytlkadııda bir ahbabı• n,.rııl Asım Tınazt,pr TUm~tınrrnl 
naı gitmış, beraberce rakı içip, ~şek· 

1 
İzZ"'l Oksavur, TUnıgcnernl Kem ı 

le grzdlklen sonra. vapuru kaçırdı· Yaşınkılıç, Tlim{;flllı!ral Ekrf'lnı Tllı k 
ğından h r 0 t,.ldc yatmak isl,.mişllr. er, Tuğbay limaıl Hııkkı Trkc;c \e 

Ancak yrrl olmadığından otelci ken· dıf41r ~Pncralll"r Vt' l'uhavlnr şer<'! ı 
dl ini alm:ımış. bunun Uzerıne Hay· trıbllnlıoôekl yrrl<'rilil aldılnr. 
dar, bağırıp çağırmağa ve reztı.IH Saat 14.5 ta geçil reıınıl başladı 
çıkruınağa başlamıştır. ônde mektepli xızlarımız muntazam 

Yetişen bekçi ve poli ıer tarafın· l'ılr şexllllı- ğtl~li ve 6nlaı ı ayni lntı
dan yakalanan sarhoş eman!tı;i, fü· zam içinde erktık tnlebclcr takıp el· 

rinct sulh ceza rnaJıkcnıcslncc reza• ti. 
ıct çıkaracak aerecedc sıırhoş ol· Meklcfılilcrimltl mütcııkıp. Ytn·t 
mak suçundan 2 glln mllddetle hap· m\ldafiasınd~ kend!Sinc gliv~nlmız 
60 

mahkCtm <'dllmıştır. tam ohın ni'dumuzun. kahraman er· 

ltrabatı Faz/o para iste· 
yince kavgoya başlamış 
Kesımp şalla. KtlçUkplvale s6ka· 

ğında oturan F.:min, dlln, Kasınıpa~a 
te~elcsıne gelen bazı e•ıyelarını ara.
hacı iımıaılc tıışıtmak ıslemlş. ls• 
mail fazla para istedığlndcn ıırala· 

rmda şıddetlı b.r munakaşa ve mU· 
tciıkıben de kın ga haşlafııı$lır. 

Kavga sonunda 1smail hıçağıfıı 
çekerek Eminın Uzerlnc alılmış ve 
kcndisıni karnından ıığır surette ya· 
ralamıştır. Yaraları tchlıkeH olan 
Emın hastaneye kaldırılmış. suçlu 
yakalanmıştır. 

Mrlnln, önlcnnde alay sancaklaı ı ol· 
auğu halde g il rMlmlı'rl liaşlndı 

ôyll! fıiı' geçiş Yaptılar kl: nıuııznrn 
taksım meydanını ı;erçcvctcyrn hal· 
kın goil~rlnt'len sevinç ya.şları dnk· 
tfir<'lliler. Pıya('la a la~,'ları, n'lolfülü 
zırhlı alaylaı·. mol<iı'l!l bınclırılmış ı
lııvlar atlı ve motorlil tofıçu alnylıı· 
rı: sll~ari alayları, fen Vt' jandarma 
böliiklııri muntazam tm• ŞNWtıe grı;· 
tıier \'c içten ı;den bir ı;evınçle 11a
a Ucrce alkışlaııdılıır. Pôlis ve ılfa· 
iye ile Si\'U teşekküller de gı-çtiklt'n 
sonra merasime nıhayH \'erlldı. 

Kaliraman Ordumuzun !lç huc;uk 
ııaat sliren ı;:eçlşini ı;oren halk yarın 
ıçin tam bir ı;Uvenle 'e gbğüslt'rı 

r 
Karahlık içinde hafif bir ğtirültü sez. 

dl, Kendinden az uzakta bir insan nefes 
alıyordu, Kapalı asızin alınan, intizamlı 

sakin bir nefes. 

\'A'l'ANJN EDEBİ RO~ANI: 

bU böyle? 
Bir gııı.ctede Cımbız; im:ıah hlr tancılar getirtmekte olduklirı k6· tiindc goruncrck yuz; katil e ,ı 

fıkra: IOJirJerl kenal mü e derinde ;pera- ra&iıtçüyu Bıpodromun ustilll 

nasıl gazı 

«Cılmlmri~ et bayramı ınüuaseblJ· kend satmakta, nyrıca emnl et et- mışlardır. ıı\'lt~ 
tilr. s~o llkml'kteı• muallimi zam tlklerl kim elere de rutura mukahl· Havanın fona olmasına rıı (11ıs. 
,;ordu. llnde yedi kuru' ilzerinden \Ctm('k· çok dar bir sahada tnyyart:ltf~;~· 

«Şuklır Allnlıa. hlr defa ela. lmmtı tt"itlrler. Dli~lr. pahalı Jfönıiır alan le J'lara&utçülcrimız manevra ıl11jl 
<'insi zam ı;cırdü!» ıı ral<cndttllcrln ~arar ctml'mek için !iyC'tlcrinin ne kadar 01ilJccı'I ~· 

Blrd nblro şa ırınal ınıt. 1uharrlr k mlıro ta,, t<ıprak 'e u kottıklnrı olduı;:unu go termi&lcrdir. ~~il 
hu dırnlesilc: «Herhangi bir wnıntı, 1 1 !yat llırakabe bllrosıına 'alil şi ra ılçulcr tıç ay evvel Tdl' td· 11 
hl'rhnngi bir zam goren, cllğ~r ht't• k yctletden anlaşılmı,tır.» n.ı 1ı lı ap rlmış ) aşları J5. ç pi· 
lıaııgl hlr ıneıınırıımuz; lnstıtı f'irı .. in· Hunu uzan gaı,cte ha,aılı•r. a1·a~ 6laıı dcllkAnlıl ırfüı·. Bil ge~otı\•11 

elen dl'ğilıUr» demek lstı>mlloı·. \fl topraklı m ngal ld!ınhrlc&m lı:ış· raşulçulcr halkın ve kofc1fl'l ıcllr 
«1'nl o;Urrc znm oluyor, ~l~ıwıık lı~ını koymu~. gin btl:Yuk takdirJı\i kata~,.~. 

lı:et·etın r.nırı •ılıı:vor. şıııııı huna ı.nıtı hrmr.k ki toplatıt ılar111 ;\ 11ııtıkllt· \ C- Hıpôdı ôn'ıııli tıtkaı:ın8i !) ıl 1 
oluyor, çuk '!iıkiir ilk dl'fa insanlar• rınıtı önllnn geçUmeıAe ııer krnıll'· ı kopru ile rrtczl)aha ara. ırıc19 ıflıJ!I• 
ıtaıı <ta znnı ı;llrenlrr olu or» ttcıııck dler r.arar f'tmcslıı dhıı tıır J?•'" ele nan duılusc toplu bir haldli~ teS· 
1 fi~ or. «mangal kl;lmlırlü tıış 'I' toııt ),11 3• tazam ini yapmısıa.rdır. 'fil ı.ıt•f. 
nemcıc ı .. tetllğlrıl ırodedrkl atPml· tın aımıık ıııc( butllctlih!., kul'lt'ağıı. kılli bir slıvarl alayı vQ toı'C. ftt" 

llf;lı c 'crtrck ı:ate.,i7: ho~ ı:örcce- iKi 'I t HLU aAYl\IALil'J7i mız dörtnal ol ara~ geçitr~sm• ıcı!J· 
~iz.. Jııt tah il çıı,fıııtıakl çocuklar ~a- mi IC'ı alr, O~ları aa ınto!~ıtplt~f~ ~ 

ARJ"'Til':\JA ,.., ı B.,.'I ı atımızdan bır fi<>tça a.. d• K ç ' •~ .. , ~ ılarakıııı'-. 8enre onları ~ulnı:ı bir, "' taıılC c 
ARTAR A... İuı. Ur ••• d·i~<' ~•3 maınalı, lBrınm bU· ı !lr.

1 
:Bil hac:;~ ~tyar~ ~~sııdeııl 1~ 

Bir lıB\&di" okudum: )Ukl~rl olarak tla ı;ayfnlılı)ız. 1 b~p ;rlti ılı ad :ıi', :ın~t~rlrıi bJ 
«Bir ı:irket halinde calı~n 1ntı· TATLISEnT 1 ın ır m ş ôi' u c ı . . 

m>z mo.akla '""'°'""~ 

l'EFRİKA No. 6 !er yazar. l:lijttflt]:l:JIJ1@;1J' 
- Öyle mi? Takvimler mi yazar? Ben ···----- -·-

ise bunu bilmiyordum. Ne yazık!.. Torik fırını _f, 

. - Evet öyledir. 4111 "' 
l!cr :ık5am bUr8dll Oturup 'l'nrik, eti hc)SZ baJıkl3f (rtll' 

bt?lki hiırıkul~r!c hir şey olur diye bl'k. makla bPrnber kibar 
6(.uııJı~' ~'16rcttlln yntına •n glCll'.lcek iken duı'. 

du, kulEık verdi, JlarlkulMc bır sukünel 
\'C sükuti 

Bu karanlıi:ın içinde bir kadının nefes 
aldığını ısitmek ne güzel şeydi- Fakat 
gönül, bunun sevilen bir kadının nefesi 
olmasını istiyordu, 

Yazan. \'ikki 8aum 

temek rıc ı;Uul bil' Şl!Y ... Şu dagların ar- rıııila l'<'k ~eri )oktıır. ~·,4ıf· 
Ç~ıren: Rczzanı A. E. YALMAN kasından mehtabın yilkselmcsl ne hoş lıul.mı ıla kokusu ı:Ihl • ıı•' 

olacaktı· Htılbuki takvimler olmaz diye Mnamnfllı koku unu atnl•';.ic il'' 

Florentın. oldusu yerde, rüyada imis 
ı;lbi, 6tır6u ve dU$ündU: 

- lçlmtlc bit ha rctin hasreti var. 
Stclla tep &inin ortaı;ından öOğuk u

ğultular geliyordu. Birdenbirn bir cenup 
rüzgllrİ koptu. Sıcak bir el sibl bu rüz. 
gar her tarafı ardı, Karantillcr birbiri· 
ne çarparak ,ecenin karanlığında daha 
keskin koku neşrettiler. Şimşek çaktı, 
bir an beyaz zırveler aydınlandı. Goz. 
leriııi kırpan sol&;ım dddl tavırlı bir 
kadın yUzli goriındU, sonra yine karan· 
Iık... O sakın sessizlik iCiMeki nefes 
yeniden duyulmağa basladı. 

O kadar merak cltiğiM ee•i duy. 
ınak, t:arl!' bir ~ey... Kendisini kimse· 
nın gOrlncdı~ini saııarak rahat rahat ne. 
frs alıyordu. Bcnım sualime ya mU,les· 
na bir ccvarı v~rmeii ıdi, yahut dtı ıus· 
mtı.lı itil. Saytıyeyc selmiş iki yabancı. 

nın birbirlerıne so)'ilyebilacakleri rrıah· 
dut saçma sözler konusmaıta tahtıtnMU. 
iiım yok. 

Kadının sualine yUkiek seelc covıp 

verdi: 

ses duyuldu. 
- Sizi rahatsız ediyorsam. ı;oylc) iniz, 

buratıan çtıkillrlm. Beni t:ötmez:slniz 
sanmı tını. Fakat müsaado Mcrsaniı. bi· 
ru daha kalayım. 

:Bu ' to lıuanın ruhuna sokulıın d rin 
bir Ahenk vardı, çok vekarlı hır lıhenk .. 
içttın =elen blr yaralı tarafı de var gi. 
b!ydl. Ancak oskl, çiftetelli kemanlardan 
böyle eeeltır cıkar, Flortıntin tekrar sOr· 
du: 

- No hckllyornınuı? 
- Belki liaiUırırı arkasıı'ldan mehtap 

çıkar diye tie1diyorum, No guıeı olur 
çıkAf8& ... 

:Su aksaM mehtap çıkmıyacak. 
- Niçin? 
- Çunkü ay battı. 

yaz.mış .. Çar~sl yOk. rnını da lılrıız kola~laştırrıı.,.pıı>'ıı 
Sükôt devam ottl. Florcnlin kendi kcn hildlr. rırın kızartması ) ıj•-' 

dine dOeUndlı: için lıalıt;ı il\ \P.la uı.unıırıı ıı.•· 
ild) ıı biılıinti:ı. Bir kı"ını~~ .. çı' 

- Domek ki, harıkulAd;. bir ey ola- ı ınr:v"'' ı• 
cak! dıyc her ak"tım burada belı:lıyor... bn kflmlğinl, eti zede e iiJıli11' 

" karınız. lııtcdl,flntz tıU) tirli' 
Zavallı kadın• U1>telik te verem .. Her cu. •·in (1 parç.alııra ayırınız. J\cs,; 

1
, • 

martesi tıkeamı kocası Munich'ii yatt lÜC· H'\a llınoıı tozu karıdırıllfl ('' 
carı Giednt:er 'eliyor. Florcttin tekrar ı;u~a bir kaç fi:aat bırakııııı· fll'• 
kadına hitap etti: ı rıne 11ı.r kardıktan onra, Uzer c 

- Bir defa da sabahleyin guneşln çık· 
maeını ııoyret eniz, Malrrtaıel! 
Kadın (Matmazel) hıtaba itiraz etme

di. Sadece: 

- GUnesı buradan ıtörmok mllmkUn. 
mU? dedi. 

- Evet .. :F'akat çok erken kalkmak ıar
lilo ... 

ınlt• 41 hlber \e toz lıarclal cr(I 1ıı11 
ant kaitnr bnl ı;oğan pU fll111'' 

'.\ıılırınız. soıı.antarı atırıı"t• c" W:~ 
• ~ 1~ p ~ 
tarı deri tarafları allll ge erıetl11 

ro tcpsl3<ı ı;ırola) ınıZ· t1ı. ' 11' 
~ onn11 • ııl 'e nrnlnrına leni ilo.,r ııır ti 

ğnn 'c domates koyunu~nlt• fi' 
boJea ıla mn) danoz (;rrP ıırP' 

otıf1'1 fil 

- ö, le de ne duru\ or un be 

Florentin kesik kesik gulcrek yiıksek 
sesle dedi ki: 

- Çünku inun sigarı tir)akisi Olun· 
ca yanındakınde11 sigara içmek için mu. 
saadc isler ve bu 1>urctlc mccbud bir 
konuşma ba5lar. Sonra kibrit çakat ve 
karanlıkta konuşlıı~u iniiatıı olrMmtic 
çalışır, Sonra bu konuşmadan sıkılınca 
etrafı dumana boiar, kadın da 6ksur. 
megc ba&lar ve gider yatar. Yino sllkôt... Sonra l'lorentin &vam 

etti: 

- Da ları slz iyi bilıyorsunuz galtb ... 
- Evet, daf;Jarla, aramızda çok 

kl'pçıı ) nfı;ız et "uyu, ) rııı<'' 
c:e ze) tin~ a~ı. hlr kalı' ıı 111~ıcJ1l' 
llınon "ulu t1okilp ortıı çrııtr ı nlılllı:· KrJlr~ j tak nıızraiına da 

('('nk nıc~ danını dolaş. 

l<OC'u Hızır, Bcktaşinln dııdiğlnl 

nıpar. 'l\fuharebc mc~danında hir 
, &\l'I' ladır kııpar. ı;;ıuıhını at~n 

ılurmallan k~r. 

- Ne yazık kı sigara tiryakisi deği. 

lim. 
Yanında biı· §eylor hareket elti, ve 

bir ses: 
- Neden yaıık? diye sordu: 
Florentin kondi kendıne diı§{lndü: 

Hiç cevap yok. Ayni sakin ve munla· 
ıam nefes alış devam ediyor. Blru son. 
ra hır şimşek daha çaktı. Kadının yuzü 
nydınlandı, Florcntin bu y zde s~siı 
blr hayranlık gördü, sonra kadının yüzü 
yine karanlıklarda kayboldu. Nihayet 

- Perşembe gcc~i mehtabın on besi 
i81, 

- Natlen pcr ınhc gUnu? 
- ÇUnkü mehtabın on beşi per~mbe. 

ye rutııyor. Bunu herkes bilir. Takvim· 

dostluk var. 
Dağlar benim do tum ol un ister

dim. Daha doJrusu bUtün tabiatla do t 
olırıak isterdim. Baıan her şeye, çiçek. 

(Arkalı var) 

Artıcır• tJr' 
t:ı ki fırıı!ll Urllnllz. 1, il 
ı~enarlarınllııkt uyu ı.uı;;ıkttl"' ti' 
lcrlnc grzilirlnlz. Pl5lnce 
sofral a 'ttlnlz. 

f 

" 
1 
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Harp Vaziyefi 
" Kafkas yolu 
'-- Yazan: 

~an BORAN 
~ü tebliğlere göre ıtofu 
ıı....:~ l azl,fflt ~yle bulAsa ......... 
' ' Leningradda Rus kunetle· 
~ 4hnan mnha!iara ı;emberini 
~ lnakBadlle )Bptığı çıkı' 
i~ pü kürtülmüşttır. 

' l\losko\a ct'!pheslnde, Kall· 
' &ftıJask • Kalu&"a • Orel bat 
~ Alman taarruzları bugün de ~ 
\. ettnı,tır. Ruı.lar ellerinde 
\wı..."ıt JıenJ tankları \e topları 
~ me~danrna ıiJrerek mü· 
\,,_-!•· tak\-iye etmişlerdir. Rus 

CEMiYET MESELELERi 

Milletler ve 
Mukadderatları 

Diktatörler, büyük şefler birer adesedir. Millet 
fertlerinin arzu, kanaat ve iradelerini aksettirirler 

~ hatlarının yarıldığına "e 
,~ ıı· 1J 914 cihan harbinde dcmok. ı de doksan beşi ahret yolculuGuna l\Iiltetler bu iddialara yine ka-lı.. ilcum kıtalarının Mosko- h 

11 
t ·ıı 

·"" lt ,.~ ... 30 kilometre :'\'akla,. rasileri sevk ve idare eden çıktı. Kısmen siyaset sahnesinden nacak olur~a a eri harap ır, LJ ra 
· ı· · 'ttl Yani polı' tı·k ıla n o faniler, ve mezhepler bir gün \ı.. • Mt haberlt-rln aslı ı;ıkma· devlet adamları, diplomatlar, par. sı mıp sı . ac rı • 

'111t insanlık binasına kundak soktuk. sahneden çekilip gidince, yıkılın. 'ıt · litmentolarda, halk yığınları karGı· 1 . ca yine uyu~ukluğa düşecekler, fe· 
\ >'&tnnı~da, Almanların yeni sında, cephelerde durmadan, dm. larını ve yangının a abıldiğıne gc. 

ııı...._ • ı · ·ı !arca " n · 'ht" liıketlcrinln hakiki sebeplerini a. t... ._._,.ra yapmalan ihtimalin· Jenmeden sôyledikleri nutuklarda nış cyıp mı yon be cı, ı ıyn. 
~ ~--· -. '-" rayıp bulmak imkftrundan mahrum 
' .... ~ttk. Bu~UnkU haber· usanmadan tekrar ederlerdi: ~ 1 azan: kalacaklardır. 
iL, ~ atdayoruı; ki. Almanlar Oka Dünyanın basını ateşe yakan, 
~ cenuptan şimale ı;-eı;meğe bunca fellıketlere, milyonlarca in. Cemal Bardakçı Milletleri sevk ve idaro eden, 
~ edJ)orlar. Orel Tola Is· sanın toptan, tilfekten, açlıktan ol· siyasi, içtimai iktısad.l mezhepler 
• ~ti kuran diktatörler, büyük şefler, ' nde taarruz lnld,af etme- meslne, sakat kalmasına sebep o- rı, önUne çıkan mamureleri yala. k' 
' •e Mo ko\"a baıJındakf Napol· lan Alman kayseridir, onun tem. yıp yutmasına sebep olduklarını şüphe yok ı, aşırı derecede az. 
1ı.. >•rnıa 1 cturaJcla ... ·ınca. Mo ko· sil ettı·;ı;.·1 Alman militarlzmı"dı'r. me ve iradeye, dehaya veya yi.ık· 
'Pı .• tt iddia eyledikleri şahıslar, vasıta· b" k" h" ı· F k t ~~tan taz~lka karar ver· Kayser, tahta çıktığı "ilndenbcri sek ır ze dya sa ıp ır. a ·a on-
L~ b lar ortadan kalkmış oldu, Harp cj- ların bu azim ve iradeleri, mensup 
L. r. Şlntalde Kallnln charın· her tarafa tehdit!~ savurmaktan derine (Versay} da tantanalı bir 
·91fa.y1 ıeçemedlklerlnden l\lo • boc: kalmadı. :Sır gün Avrupa tize· oldukları millet fertlerinin müşte. 

" cenaze alayı, 'ömme töreni yapıl. l'Ck arzu ve kanaatlerinin, iradele· \...., ~im.idea knl)atamadılar. ı-inde hakimiyet kurmak arzusile dı. Artık ınilletlcr yan ""lı"p ke· 
:"111111 •" rinin zübdesi, muhassalası, tabir \ ~pta Oka nehrini zorlaya- ordusunu, donanmasını imkanın yiflerine, rahatça zevklerine, sa- · f& d 

'
lfııako•aya cenunfan llerlentel< ~on haddine kaclar kuv•·etlendı' rdl. caizse komprımesidir. Hat d C· 

• ,. • falarına bakabilirdi. Nitekim ga. il bili k' d"kt .. l b.. Uk ! ~r. 1L'akat 'bu nehrl Kaluga · n e r ı, ı aor er, uy ~e · 
,.._ ~ Bu ytızden Avrupa milletlerinin lip milletler böyle yaptılar. Bu bos ler adeta birer adesedir. Onların 

arM1ndan seçmekte !iC\• huzurunu, rahatını kaçırdı. Onları IUlara, asıl.sız ısudan iddialara kan · 
i ... ~ f:a ... '"a ~.oktur. Ancak ıı k,.b 1 • . diğer insanlara nlsbC'ti, adesenın 

•...- ..,u .• yı arca e< us ar ıçınde ya5attı. dılar.Milli müdafaa bütçelerini kıs · b • · · i Ad ~ ••---- arasından gnçillr e v ih lıdi cama nıs etı gıbıd r. ese, 
:=tan ihata Adllmiş e n ayet beşeriyeti bu facıaya tılar. Derin bir gaflet uykusuna güneşin ziya ve hararetini toplayıp 
"-·~r •- yuvarladı. Biz iı;te bu adamı ve o daldılar. Ancak ylrmi yıl sonra, d k b" · i ... · llc.0 .. " 1,.1n eneUl Tuta ne "h · teksif c ere · ır cısim üzer ne ı.cV· 
-· ,, zı nıyeti ortadan kaldırmak için zavallı Varşovanın öaşının iistün- cıh edince 0 cisim yanar, kül olur. 

ara"'ındakl Rus cephesini harp ediyoruz. Bu maksadımıza de il ı · b b ı · ültti il 
lazımdır. Jlalt.ukl Alman· g m ıyen om a arın gur s İşte diktatörlerin çok kısa zaman. 

._... varmadıkça, bu muradımıza erme. onların da afyonlarını patlattı. Bu. larda bUyUk ve hayret verici ba. 
i\·e kadar hu reııhe kısmını dikçe sulh yapmıyacasız, silahla. nunla beraber daha dokuz ay o, U· şarılar. elde cdebllmelerinln sırrı, 
ı"ardır. O halde Ru&lar rımızı bırakmıyacağız. Ancak kay zun \lykunun serscmli{:inl gidere- hikmeti, buradadır. Adesenin kırı· 
şinldi ne l\loe;ko\a şlma· ser ortadan kalktıktan, ve AI. mediler. Nihayet Fransanın boy. 1 .. ·ı • k 

te ne de "'tosko\a cenubunda ·ı·ı lıp parça arune<sı e güneşın ya ıcı 
~ " man mı ı arizml yok edildikten nuna zillet ve esaret zinciri takıl· kudreti ortadan kalkmış olmaz. O 

tdııllke!!I yoktur. Bl1tün sonradır ki insanlık daimi bir dıktan sonra gördüler, .anladılar ki kudret var oldukça da bulunacak 
)fftf!ll(ıva bMJlnt'teıhr. barışa ve emniyete kavuşabilecek. yirmi sene önce öldiiğünü ve gö. veya yeniden yapılacak diier bir 
Ce•up cP.phetılride, yeni ku· Almanlar da şöyle diyordu: mülrlüğünii sandıkları harp ejderi adese ile ayni tesiri husule ~clir-
Mareııaı Tlıncw,.enko Atman 1''ransız devlet adamları husu. riipdiri ortada duruyor ve evvel. mek inıkaııı dalma mevcuttur. Bu. 

ı il11rllurmak için ht!nfil; sile Puankarclcr ve Klcman. kinden daha korkunç bir şiddet nun gibi, mensup oldukları mllle· 
1 lıılr ceptıe tıttaMıaAHştır. solar ve bunlara ııy.ak uydu. ve savletıe her tarafa saldırıyor. tin, dertleri, elemleri, ı:.Lırapları, 
, Rllt!ll11n11 en mlihlm tank ranlar gece gündüz 1871 mağlü. önüne ıcleni yutup yok ediyôr. arzw ve ihtiyaçları baki kaldıkça 
~kezl Man J>Maınatar... hiyctinin intikamını almayı dUsli. İşte o zaman kafalarına dank etti; hcrhnngi bir dıktatörün veya şc. 

~'kllöl lşı-1111 etRıfitterdir. Bu nüyor. Almanyaya hlicum h·in fır. meğer birinci cihan harbini çıka· iln faaliyet sahasından çekilmesi, 
RUtı cephesinin merke-r. "' sat kolluyordu. Bu maksatla bizi 'ranlar yalnız ve munhasıran o sa. bertaraf cfümesi, yeni yeni dikta. 

b~nahı li ttin i\lman tl\Bf'rUl· çember içine aldılar. İngilteredc l yıları belli hükümdarlar ve devlet tör1erln, şeflerin zzuhuruna, mey· 
. ~ısında adım adım gi!rlleMf'Jc. I iktidar mcvkiJne geçenler, ser- adamları değilmiş! Eğer onlar ol. dana ,gelmesine, harplerin, bol:us
. -nunla t..ralııer RuSları" mayedarlar da AJman tlcaratlnln s.ydı bu ikinci felUtetln baş gös· maların, felaket ve musibetlerin 

doiu5llllda şiddetli hlr mo· ı ı;:~ni§lemcsini, cihan pazarlarında termernesi lazım gelirdi, Çünkil on birlbirini kovalamasına engel ola. 
fÖfıfermeierl. hattA hir mu· Ingilizle~le rekabete girısmesi':':i, lar çoktan ortadan yok olmu~tu. I maz. işte bu hakikat göz önünde 

1'a.-ruıt ~aparak AJnıan taar-1 harp ve tıcaret donanmalarının bu. Su halde? tutulmadığı, ondan gaflet edildigi 
'l' kırmatan beklenehlllr. fa· ylimesini, kuvv.etlcnm~slni çekc· ı Şu halde zaman zam~n beşeriye_ içindir k i, (Versay) fitılhli doğma· 
~oçeoko şbnal cenahıAı nıı· ınediler. Bu genı~lemeyı, rekabeti tc kan ağlatan bu !acıları şunun ı dan öldü. Bugün insanlığa dünya. 

O\ adan ayıramazsa, cenup ve kuvvctlenmeyi, İngıılz milleti. 1 bunun, gelip geçici politikacıların yı zindan eden badirenin de elbet 111 
d" Roııtof'faıı ayıranuıL. ne, kendi hayati menfaatlerini tch eseri saymaktan ise onların yakın sonu gelecek&.ir, O zaman da ypı. 

-: ıtüş e bilr, rerhcslnl yeni dit eder mahiyetle gö; tcr;:iilcr, ta. ve uzak bütün esaslı, hakiki se. Jacak sulh binası Ye her iki tara· 
, ı.. ~)mabtlir. F~at RM· nıttılıır v-e onu harbe soktular. E· beplerini araştırıp bulmak ve iza. fın da aleme vermek istedikleri in
~Ybeder8t', tra.n • KafkB!I yo- ğer Fransız devlet adamlarında o le eylernek lazımdır. Aklın, man· Uzam hak ve adalet temellc:ri üstü. 

tehdidi alklla ııirmt, olur. intikam duygusu, İngiltereyi ida. ıığın icabı da budur. Acal:>a bu se. ne kurulmaz, milletlerin kendi mu 
laıu,ka Rm;yaaan Kafka!lla re edenlerde bu çekememezlik ve fer bu icap ve zarur6te ayak uy. kadderatlarına kendilerinin hakim 

~ryOhı \e petrol bnrulan ihtiras olmasaydı, hele Rus çarla. duruluyor mu? İki muharıp tara! ve sahip olması esasına itibar edil-
'- ~-~H!tferl t•rafından keJol· rmda, Sazan~!, İzvolski vesaire ad. büyliklcrinin söyledikleri, söyle· mez, dertlerini, hakiki ihtiyaçları. 

~plfl'r doiayıı.lle Mıu~I Iı Moskof dıplomallarında bütün mekte oldukları nutuklara bakı- nı karşılıyacak tedbirler alınmazsa 
,~ nun cPnah1arını Mnsko· Slavları bir idare altına toplamak, lınca bu sorguya (hayır) diye ce. uzun yüz yılların, hesapsız feda. 
'-t~a da •~arak yeni bir Balkanlara, İstanbula, Bosazlara vap vermek iktıza ediyor. Bu de. karlıkların, emeklerin, seller gibi 
'-ttnata ?:r:ret edf'Cfıflne 'e hAkim olmak, bu sur-etle tarihle- fa da yirmi sene evvel duydusu. akmıs olan kanların mahsulü. mey 
ilafka8 ~olwn11 muhafaza rinde güya ebedi şan ve şeref ka. muz, dinlediğimiz tccaneler kulak vası olan medeniyetimizin fıkıbc· 

lhtlmal \trfYoruz. zanmak hırsı, kaygusıı buluıınıa. !arımızı tırmalıyor. imıanlıgı tek. Nndeln hayır beklenemez. 
•r Kırıma kar ı taarruzda saydı beşeriyet bı.t kanlı haileye rar ateşe atanların, Hitlerlcr, Mus. Cemi BARDAKÇI 

'kiyet k87.arıdıklormı hildiri. sürüklenmezdi. solıniler, Stalinlcr, Çörçil ve noo. 
da tı blla~de va~lfet ihtlp· Nihayet harp sona erdi. Kayser, sevelt'ler, yahudilcr, masonlar ol. 

• )lu,affaki~&. Alman kıt· Alman milletinin başından çekilip duğu iddiaları ileri sürülüyor, bun Kont 
berza111 cenuba 1eçn1elerine gitmek, yabancı bir diyara sıgın. ları ve bunların kurdukları ''eya 

-...:·· mak zorunda kaldı. Alınan ordusu temsil ettikleri siyasi, içtimai, ma· 

Ciano İtolyoya 
döndü 

aı ·soM]NAIEllli'l=ı 
Milli Piyango Cümhuriyet 
bayramı keşidesi dün yapıldı 

50 bin liralık büyük ikramiye 193245 
numaralı bilete isabet etti 

Milll Piyangonun 1941 Cümhu-ı Son beş rakamı (68089) ile ni. 
rlyct Bayramına mahsus fevkalade hayet bulan 4 bilet. 
çekilişi dun Ankarada İpodromda. 1 Son beş rakamı (75708) ile ni. 
ki törenden sonra saat 17,30 da hayet bulan 4 bilet. 
Scrgievindc yapılmış ve çekilişi 1 

Son beş rakamı (77808) ile ni. 
kalabalık bir halk kitlesi takip hayet bulan 4 bilet. 
etmiştir. Son beş rakamı (99331) ile ni. 

Bu çekilişte kazanan numara. hayet bulan 4 bilet. 
ları aşatıya ;\'.azıyoruz. 580 er lira kaıanan numaralar 

50,G&O lira kazanan Son dört rakamı (3669) ile ni· 
1 9 3 % t 5 hayet bulan 4-0 bilet. 

28,800 lira kazaun Son dört rakamı (9073) ile ni. 
1 O 6 9 7 6 hayct bulan 40 bilet. 

10.toO Ura kazanan 100 er lira kazanan numaralar 
09UU - 3079i2 Son üç rakamı (228) ile niha. 

5.ttt lira kazanan numaralar yet bulan 400 bilet. 
10818, 016876, 070961, 201039, ıt ar Jira kazanan numaralar 

332082, 376079. Son ikı rakamı (49) ile niha. 
2,000 er lira kazanan numaralar yet bulan 4.000 bilet. 

Son beş rakamı (22000) ile ni. 2 şer lira kazanan numaralar 
yet bulan 4 bilet. Son rakamı (5) ile nihayet bu. 

Son beş rakamı (61922) ile niha. lan 40.000 bilet . 
yet bulan 4 bilet. 1 Son rakamı (6) ile nihayet bu. 

Son be5 rakamı (67145) ile niha. lan 40.000 bilet ikramiye alırlar. 
yet bulan 4 bilet. Bu ı;ekili~te iknmiye kaıanan 

Son beş rak11mı (92918) ile niha. )'erleri aşağıda yazıyoruz 
yet bulan 4 bilet. 50,000 lira Ankara, 20.000 lira 

Son beş rakamı (94220) ile niha Eski§ehir, 10.000 lira Mesudiye, 
yet bulan 4 bilet. Adana. 5,000 lira Ankara, İstanbul 
1.080 er lira kazana• numaralar İstanbul, İl.mir, Yozsat, Mersin. 

Son beş rakamı (28399) ile ni- 2.000 lira 7 parçası İstanbul, 4 
hayet bulan 4 bilet. parçası Ankara, birer parçası Art. 

Son beş rakamı (39201) ile ni. vln, Erbaa, Manisa, Eskiıehir, 
hayet bulan 4 bilet. Sungurlu, Adana, 'Merzifon, l\lar. 

Son beş rakamı (49761) ile ni· din, Kırşehir. 1.000 lira 12 parçası 
hayct bulan 4 bilet. İstanbul, 5 parçası Ankara, 5 par-

Son beş rakamı (49975) ile ni. çası İzmir, 3 parçası Adana, birer 
hayct bulan 4 bilet. parçası Bolu,, Samsun, Afyon, 

Son beş rakamı (56302) ile ni- Buı'sa, Mersin, Eski5Chlr, Glte. 
hayet bulan 4 bilet. sun, Gelib61u, Balıkesir, Karaman, 

Son beş rakamı (84605) ile ni. Çanakl<altı, l!loldan, :Keskin, Edre-
hayet bulan 4 bilet. mit, :Konya. 

Sovyetlere göre ! Şef' in 
(Başı 1 incide) §§ 

kadar bir y61 açmak için bütun 
ıayretlerini aar.CCtmeklcdir ltr ve 
l:lu istikamette, ıirnale dojru biraz 
llcrlemeie muvafük olmuşlardır. 

Orcl kesimlnc'k!, yedi ıun süren 
yen! taarruilarJnda, Almanlar ağır 
ıaylata uJramışlardır. 

Donctz ha,·zasında, Büsman Ma. 
kcycvka nın dotusuna dolru ller. 
lemcse çalışmaktadır. 

Londra, 29 (A.A.) - Almanla
rın, şark cephesine petrol naklet. 
mck ütcrc öüyük mikyasla tayya. 
reler kullandıklarını, Moskova rad 
yosu, salı günü aksamı bildirmiş. 
tir. Spiker, Rus tayyarelerinin, 0-
rel kesiminde, petrol nakleden bu 
tayyareden 150 tanesini gördük. 
lerini söylemi~tir. Rus tayyarele
ri, bunları bomba ve mitralyöz a. 
tl'!şine tutmuşlar ve en az yüz ta. 
nesini tahrip etmi~lerdir. 

Almanlara göre 
(Başı 1 iat:ide) X§ 

du§Illandan tamamen temizlemiş. 

!erdir, 
Donetz havzasında mutte!ik kuv 

vctlcr ricat eden düsmanı muvaf'. 
fakıyetle takip etmektedir. 

Savaş tayyarelcrinden mürek. 
kep kuvvetli hava teşkilleri gün
düz ve gece jnfilak ve yangın bom 
balarlle Moskovayı bombardıma. 

• 
sesı 

(B~ı 1 incide) I :.1 
vıızifemizi yapmanın il~ şartı, yan. 
gının ortasında yapdıjımızı unut • 
ınamak her okulda, har iş yerinde, 
her tarlada her zamandan ziyade 
çalışmaktır. 
İçiMc yasadıtımız devrin hak. 

ktndan g~lcbilmok lbım6ır. Bu 
da çetin bir l~tlr. Ancak şuurla 
çalışmakla ve kahramanlıkla ba
şarılabilir. 

Ş<>fin sözüne milletin cevabını, 

gençlik verdi, ordu verdi. Çok 
geçit resmi seyrettim, fakat hiçbir 
zaman bugUnkü intibaı duymadım. 

İzci kızlar geçti, izci C?rkelder 
geçti, silngillU tılyadelerlmiz, coş. 
kun eüvarilcrlmi:r: vazifeye can a. 
tar gibi koı;arak geçen topçumuz, 
motörlü kıfalarımız, fenni kıl'a. 

larımız ve takım takım tayyarele
rimiz birbirini takip etti. Paraşüt. 
Cül~rimitin cUretli manevraları 

gözleri kımastırdı. Hayret nida. 
ları davet etti. 

[siv4sl'l'CM'li. 
Amerika kıvama 

gelmek üzere 
:Y~en: M. H. ZAL 

A merikanın bugünkü Mli. 
nin minası111 kavramak i. 

çin şöyle düşünmek lazım: Mu· 
an en bir nc\"i çeliği dövebilmek 
için fılan harare\ derecesine yük. 
selmesini, filan ve falan vasıfları 
peyda etmesini beklemek Jiz m .. 
Amerika denilen memlet etin 
harp gibi bir karara sevkeaııebil. 
mc i için de derere dereee ısın 
masına, muay;)'en hır hararet de. 
rece ine \'armasına ve mua;> yen 
istidatlar göstermesine ihtiyaç 
vardıı·. 

B. Rooı.cvelt, nıilletiain ruhu. 
nu Jlek i~· i bilen bir demirri Si· 

!alile oc.ak başında sabırla dur. 
m~. icap eltiji dakikacla ocafı 

körüklemiş, liııum ıördiıgü za. 
man bir takım maddeler kıtmıf, 
her şeyin kıvama ıelmesini bek· 
lcmiştir, 

Kıvama geldiJI nasıl belli ola. 
cak? Amerika milletinin kafası 

kızacak, gözü donecek, düşünme& 
bir hale gelecek, diısunüp söyle. 
yene tahammül goştermlyecck, 

bir spor mel danında bafırıp c;atı 
ran bir kütlenin cılgınlıtı ne 
uharekef!ıJ diye bağıracak. 

llaniya bir bofa~·ı çileden çı. 

karmak için kırmızı bir ~Y ıes. 
terirler. B. Rooııeveıt te Amerl· 
kan bo,asına artık kırmızı renıi 
göstermi • Bitlerin Cenubi ı\me. 
rika~. Panamaya hikim olmak 
istedlflne dair Clellllerl lıulunda. 
ğunu, dinin elden citmck üzere 
olduğunu söylemiştir. 

B. Roo eveıt'in hu ırada bu 
çapta silahlar kullanması, A· 
merika nıllletlnln ıözli dliıtlkk, 
kafası kızmak üzere oJdufUna ve 
artık isin kıvama ıeldlfine 'bir a. 
limettır • 

.Japonlar, Amerikayı pek iti 
tanırlar. TuriM usulünü Altna•. 
tarın ieat ettlfi yanlıştır, .Japoa· 
ıu bunu roktan icat eiMitltr. ba 
sayede ııtnn ıcamanc1anberi Ame. 
rikanın harimhıe kadar sokul. 
muşlardır. Asileri partiwhl ea 
müfrit k1t1mını iş ba ına ceçirntiş 

"olmakla ı.eraber pek ileri citmi· 
yorlar ve Amerikafaki hidisele. 
rin inkisarını bekliyorlar. 

Bu aralık Siberya hadad1111•• 
patlayan silahlara fa:ı:la bir ehent. 
ml~et vermİYe liiıam yoktur. Ja. 
.,.~... or .. ~ itiraz •llAlıı ukır
datma kla Rus kuvvetlerini şark. 
ta ttıtmı,. çalı ıyor ve mihver 
arkada ına yapmıya MÜ"eyya ol· 
dutu hizmet bu kalarla kah,ot, 

S. Sunner 
mühim bir 

nutuk söyledi 
:Maarıt, 20 (A.A.) - l'!tetant: 

~ ~ı Ru11 C'f!PMlilllll~ fln ntti- dagıldı. Tekmil silahları ya mwsa. li, iktısadi mezhepleri, doktrinleri 
"'-o taarruzu "'lındikl halde dere veya yok edildi. Alman do· bertaraf eylemek maksadilc harp 
li&ertndtıdJr. R~stof me3c1an nlınması toptan denizin dibine göç ediyoruz. Dünya, ancak bu niyeti-

1 Alman • F.lo' ~et har· etti. Her iki tarafta da harbi ilan miz ve tasa,-vurumuz gerçekleşin. 
~ı \azl)etler dofurahi&ec~k ve idare eden devlet adamlarllo cc sulhc kavuşacak, scllmetc u· 

, Berlin, 29 CA.A.) - Almanya na tutmu~tur. Şiddetli infilaklar 
hariciye nazırının daveti üzerine ve büyük yangınlar çıktıiı görül. 
birkaç gündür Almanyada bulu· mtışti.ir. 
nan İtalya hariciye nazırı Kont Lenlngradda da hava tHrrı.lzla. 

Fakat bunlar ayrı ayrı şeyler 

değildi. Hepei birden çok lıhcnkli 
bir bütUnliık ifade ediyordu. Hiç 
bir idman, hiçbir itina, hiçbir gay. 
ret: bugilnkü g~lt resminin bir 
tek Ahenkli naime halinde ifade 
etti~i dinç, cesur, vakur şuurlu 
havayı yaratamazdı. Bu ancak bir. 
lifini duyan, azimli bir milletten, 
ruhundan canlı bir parça gibi ko. 
pup kendi hızı ile ortaya fırlıyabi
llrdi. İnsana öyle gellyordu kl, bü. 
tün bir millet şefin sözUne canlı 

bir ce'lllb veriyordu: 

Hariciye Namn 'M. Berra.no Suner, 
aun gece ııöyledığ nutakU, yeni nl· 
zatnın Komünizme karşı açtığı 6140• 
rcsiyc cidalin daha bidayetinde, b· 
panynnın, A \T\lpa faelasmın mee'Y• 
1U olarak Rusyayı ilham cttiğ-ini ve 
bunu, Avrupa camiasına da.hı! btr 
millet sıfatllc yaptığını söylemlftir. 
:rıutokraııllc:r, aıurlık htı.kııııfüklan 

tamıı· <'dcccklerl yerde. ııerveUHl11l 

muhafaza etmek için komilı.lzmin 
yanıbaşında yer aldılar. Bugiin, Av· 
rupa, mUthlf bir harp içindedir \'t 

ancak, komünizm alcyhtan ordula· 
nn zafer! sayesinde selAmete erebi· 
lir. ispanyada başlayan M.rp Rusya
da devam ediyor. hpanyolların, dıt • 
ha alacakları bir çok intikamlar var
dır. 

lblhiın 1e bU i.ik oıa~tır. büyük kumandanların hemen yilz la~acaktır ~niliyor. 

li Şef mühim 
ııutuk söyledi 

~ (Batı 1 iDclde} §X§ 
"atandıelarım, 

ruay1 sarmış bir engin kasır. 
{lu ~irlcı ini biz de mcm. 
tGe duyuyoruz. Büyük 

"- huıa&mamanın çaresi, ve 
11tıc'katımizc ratımen bula. 
"reııı vazıfe yapmanın ilk 
~arıcın ortasında yaşadıiı· 
lran unutmamaktır. Cok 
•Imaııyız. Her §<'Yimlzt 

~ t\areıırnalıyız. Her okulda, 
lrerınde, her tarlada, her 
~ rı ziyade çalııımalıyız. Şu. 
, 11.fkan , e kahr11m11n mil. 

~ıı:~C•k bu de' rln hakkından 
-,''IJ.cl(!r. 

h l'Urk milleti, 
'bl.lrıyetımiı yi.ıksek ülkülU, 
t lllcıı, vııtan yolunda canı· 
ırı~"°llyen ıl(!rJ bir lnHn co. 
~il ıdare idlr. Cumhuriyeti. 
cı 1Ietımizın kendi talihini 
:rı dosruya idare etmesi, 
,;.adeyı nneak kendisinin 

ıı_ ldır. Bugün bizim bu. 
'it ~t:ırnırnızdır Bu anda bU· 
larıdaşlarımln bayramlaş. 

it\ tok seviniyorum. Mlllt 
; Şanlı ordumuZ4l, izci ve 
'I:ıtıarıma, kadın ve erkek 
ltndı&larıma kutlu olsun. 

Clano bugün ltalyaya dönmüştür. ı rı yapılmıştır. 

- Şuurluyuz, çalışıyoruz, kah. 
ramanıı: ••• 

RADYO 
Şefin sesini ve mllli iradesinin 

bütünlUl!ünü korumak için çetin 
vazifesine hazır olan milletin kal. 
binden yUksclen azimli sesi dnn 
biz hepimiz duyduk. Fakat buiOn, 
harp halinde bulunan memleket. 
Jerj temsil edenler de hazırdılar, 
onlar da duydular. Acaba çölde, 
yolunu kaybeden susamış insan. 
Jarın berrak ve seTin bir kaynak 
karşısında duydukları hasreti duy. 
madılar mı? 

Akmet Eain YALMAN 

7,30 Pro~am 
7,33 MUzlk 
7,45 Ajans 
8,00 Müalk 
8,13 E\•ln sull 
8,30 Müzik 
8,415 Konuşma. 
9,05 MUzlk 
9,30 Konuşma 
9,50 MUzlk 

10,00 Konuşma 
10,20 MUzlk 
10,45 Temsil 
11,30 Konu~a 

11,50 Müzik 
12,15 Konu~a 
12,35 MUzlk 
12,4:S Saat ayan 
13,00 MUzlk 
13,31! Konııtmı 
13,50 MU.ık 

14,00 Konuşma 

H,20 Müzik 

u,ao Kont14ma 

u ,ao MU•ik 

US,00 Konu~a 
l:S,20 MUZ!k 

Şahane rüntere layık tallaae pre .. ram 
BÖ)'lk re)isir Cecll B. de l\fllle'ln rarattıtı Ha şalll•er 

KAMİLEN RENKLİ 

ZAFER ORDUSU 
GARY COOPER - MADELEINE CAROLL -
PAULETTE GODARD -PRESTON FOSTER 

vı AKIM TAMIROFF'un 
B.,at vır•iti büyük saa'at hirikası ..... LALE· ··-· 

Çıiım alluşb.rla devam etmeldeclir. 
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İLE SAB~ öGLE VE AKŞAM 
a. J ••e•ı• ... ebele ~ •ta w•er-· 
~ flrcale1Ul& 

... • ' ! ;..,- -1 " ~.. ' • • : 1 •• 

KURTULUŞ 
Doktorlar, bankacılar, katipler, mühendisler, 
Yclh 1'I bütun mürekkepli kalem le yazı ya 
zankar, mur.ekkebin ceplerine akmasın. 
dan koı-ul'lr.lasından ve ucun be zul 
masından kurtaran yegfıne: • 

Kırmızı Hal kah T 1 K U 

Fiyatı 
har 
yerde 
4,5 

Dolma kalemi liradır 
Aw-u a dahi tasdık olunr.lusl Bozulan parçalcı.· 

nn yedcklerı tamir 
ücreti alınmaksızın. 

gibı Ahnanyanın bu ıcadı, mü. 
rekkepli kalemle yazı yaz. • 
mak mecburiyetinde olar /. 
'talkı hakikaten bu ezi· , "/ 

maliyet fiatma yerleri· 
ne takılır. Tiını kalemi 

sekiz parçadan ibaret olup, 
her bir parçası bulunur. Açık 

bırakıldığı halde, her ne şekil 

yelten kurtarmıstır. ~ 
TİKU u ~ 
aşınmaz. 

Bol mürekkep 
alıl'. 

KuvveUi 
basıbrsa 

4 kopya 

çıkarıla. 

bılli'. 

I durursa dursun, mürekkep akmaz 
/ U! kurumaz. Tllt U en sağlam ve en 

kullanışlı murekkepli kalemdir. Her yer 
de arayınız. Taklitlerinden sakınınız Üzerin

de:O:i TİKU markasına dikkat cdinİz. 
HER YERDE 
ARAYINIZ. 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Üııivcrsit<-dc açıla<:ak talebe kantinini idare etmek üzere bu iş. 

lerde çat\şmış olanlara ihtiyaç vardır. Şartları ocrenmek istıyen· 
lerin İdari ve ali İşler müdurlüğünc muracaatları, •944411 

e 

Türkiye Cümhurigeti 

Ziraat Bankası 
''uru~ tarilli: 1888. - Serme yesı: l<M>.000.000 Türk lırası 

Şube ve ajaıı.ı adedi: 265. 
Zir ?C tıcart her ıie vl banka muameleleri. 

P.aı. lrirlktiren!ere 28,"?0 lıra iltnt.'Rlye veriyot. 

Ziraat Ba!\kMın'dn. k111nbar&11 ve ihltarınz lruıalTUf hMapiarında 
ın: !lrası buhm lara aen<'4e <l defa çekilecek kur'a ile ~ağı· 

daki p gDN! tknHniye datınlecaktır. 

4 ilet ~ ltrahk 4,nG Hra 140 Met iO lirah4ı 5.... lir• 
f > 5" > 2,MO > 
f> %IO > 1..-0> 

iM > > 

• > ı to • •,eeo • .... > 

»lKE.*T: Hesrpwıınatııd&ki pa.rallır bir eene içinde liil linıd&ıı 
~ ~ ikramiye çıi<tıtı t.ahdirôe ,;, 20 ful.ui!: 
verilıeıoe!rtir. Kmeiar :ııenede <l d ela, 11 1ıbrt, 11 Baıriran. ll Eyi~ 

11 Bir1nciklnun da çekBecektir. 

,! ... --------------------~ BULMACA 

Soldan sağa: 1 - Son derece eo· 
ğuk. 2 - Kuru soCUk; Bır renk. 
3 - Eski Mısırlıların bir mabudu; 
Kısa değil. 4 - Bır sayı; Ele ~eçi· 
ren. 5 - Cerlha; Bir son • ek. 6 -
İrat; Bir hUkUmdara mensup. 7· -
İs m; Venüs heykclınln meydana. çı· 

karıld~ğı ada. 8 - Sahtelik; Vilayet. 
O - Budala. 10 - Bır nota; Mnh· 
rukattsn biri: BUy{lk. 11 - Paralı 

mısafirhnnc; ReklAm 

Askerlik ilanları 

Befjiktaş Askerlik Şubesi Ba~

kanlıfından: 

Şubemizde kayıtlı yedek nakli. 
ye teğmeni Avni Bilge (42198)nin 
verdiği adreste bulunamadığı ve 
hfılen inhisarlar teftiş vazifeslle 
teftışte bulunduğu polis yazısın· 

dan anlaşılmıştır. Bu subayın çok 
acele ~ubemlzc müracaat etmesi, 
etmediği takdirde hakkında 1076 
sa.rıh kanunun maddei mahsusuna 
göre muamele yapılacaıı. 

••• 
Şubeye davet: 

Fatih askerlik ljut.eşinclen: 

P. Tef;. :Mehmet o:. Ahmet Sa. 
mi 14099. 

* Tbb. Yzb. Osman Nuri 337.33 

* Lv. Astcğ, İsmail 38045. 
* Süvari Teğ, Burhanettin 

32249. 

2 - Tela; Eyice. 8 - Arayamadı. 

4 - Na; Alılka; Ay. 5 - Akar; 
tlştlrme. 4 - Onarma; Hatırlama su. 6 _ Alay; lp. 7 _ Düz; Ana· 
yazısı. 5 - Zarf edatı; Soz. 6 - dolu. 8 _ Ilıca; çı. 9 _ Ece; Aş; 
Tembel; 'Mektep. 7 - Sır. 8 - Boy· Re. ıo _ Acımak. 11 _ zı: İli • 
lu boyuna. 9 - Disk şampiyonu ol·· mek. ş 

Yukarıdan aşağıya: l - Taharri 
edenler. 2 -ligi; Bağlama edatı. 

3 - Kuru yeşillik; Malı malla de· 

muş esk bir atıetımız; Kocasını Yukn...dan aşağıya: 1 _ Utan· 
kaybetmiş kadın. 10 - (Su~) in madı; Az. 2 - Mer'a: LWecl. 3 -
ortası; Bır iskambil kAğıdı; Brr no· U"'. Yazıc 4 .. 1 • c 1 5 • .... ı. - ., a;)la, cm . _ 
ta. ı ı - Bir nevi toprak; Kemale Alli.. A A • Al 6 E ki . K 

·-------------·------~--- --------- ao. ıe. su -------

R CA radyoları geldi! 

Bu mühimsenmiyecek bir haber değildir. • • • 

Bu haber, meşhur RCA radyolarının teknik kıymetini 
/ ·····--··· ___ ... ' 

, 
ve ses vermekteki mükemineliyetini bilenleri 

sevindirecek bir haberdir. 

'// ...... ... '± ...... . 

--=-=--:.~--- :-... • -•• --···--· -·--·-- . ---·. -=---:-;._---.-

. 
.: .... -. :.: 
.: . . :-:---. . -·. ------ .· 
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BUR LA -

BfRADERLER 
STANl'UL •ANKARA• lZMlR 

Devlet DemiryoUarı ilanları 
Eskişehir deposunu. blr sene zarfında gelecek olan tahminen 30000 

ton komurlln tahmıl ve tahliye ışı kapalı zarf usul.le ckslltmeyo 

konmuştur. 

ı.11.ıteahhıt emrine mktrikle mlltcha.rrlk bir vinç vcrılmek Ş&rtile 

beher ton k&milrün tahmil ücreti 17.5, tahliye ücreti 15 kuruı;tur. 
Mu•:akkat temlnat 731 lira 2S kuruştur. 

Eksiltme 3.11.~1 tnrlhlne mUsadıf pazartesi glınU saat 11 de Hay. 

darpa.ş.ıl.ı. birinci işletme komisyo.ıunda yapılacaktır. 1stcklilerin mu· 
ayyen ı-ün ve saatle hazır bulunmaları ve zarflarını sattt 10 a ka<l.ar 
komlsyona vermiş olmaları llzımdır. 

Fazla izahat ve şartname ıstiyenler işlelmeye nıür<lcaat etmelidir. 
(9166) 

İSTANBUL BELEDİYESİ Ş E R İ R T İ Y A T R O S U 

Tepcbası dram kısmında 
Bu akşam saat 28,30 da 

B A i\l L E •.r 

• 
İsliklfii Cad. Komedi kısmında 

Bu akşam saat 20,30 da 

KÖRDÖVUŞl 

r A K v ı JJı ı---Reklam Değil, Hakikal~ 
39 TEŞRİNİEVVEL 9U \ Yurdumuzun her köşesinde ciürust~ 

PER~EMBE ucuzluğu ve bol çeşitlerile tanıJ11Yl1~· 
Ay: 10 - GCN: 313 - HIZIR: 178 (il RUl\Iİ: 1357 - Birincite rin 17 Asri Mobilya Mağat0~1 ~et 
HİCRİ: 1369 - ŞE\;VAL: 9 gezmeden ve bir fikir almadan bllS"

8
e (t 

VAKİT ZEVALİ EZANI den mobil~a almamalarını tavsir ric' 

GÜNEŞ: 6,29 
ÖGLE: 11,58 
İKİNDİ : 14,49 
AKŞAM 17,08 
YATSI 18,42 
İMSAK: 4,49 

r İtizar 

1,20 
6,49 
0,40 

12,00 
l,32 

ll,40 

-, 

mutlaka salonlarımızı gezmclcrlıt rı \.e 
ederiz. Bilhassa İngiliz Karyo1811115ıı11• 
Avusturya sandalyaları mevcuttur. j\Jıırıe' 
bul, Rıza Paşa yokuGU No. 66 
Fevzi. Tel. 23407. 

RADYO NUZHE1 
MOESSESESI 

d ette 
Redyo makinaları imal ve tamir alclyesi her kU r ı;r 
Amplifikatör ve tesisatı, Transformatör ve Red~ s. 
Bobinajı, bllümum Radyo aksamı lAmba, oparlör • ıj , ,, , 

1 
• · ·• · - ma n, ı. 

•rm ş. 7 - Xakapaça. 8 - Cidar; Dlf. 
Dünku tulmacanın halli 1 O - Acı; Do; Re 10 - Ve; As; Lor. -----S.-llı-ih_i_,._c_N-.etn-.r-a_t_M_üd_u_rü_:_A_l_I_MET--E~-l·-lN_Y_A_Ll_~-L\l-ıi-----

Soldan Sjlğa: l - Umumi; Cava. ıı - Uyudu; Ek. • Buıldıiı :yer: \'AfA."'i MATBAASl 

;\IÜnderecatımızın çokluğun • 
dan müsabakamızı kazananla. 
rın li tesinin devanıile hikaye. 
mi:d koyamadık. Okuyucuları. 
mızdan özür dileriz. Her iki 
yazıyı da yarınki nüshamızda 
bulacak ınız. 

GALATA: Voyvoda • Bankalar Caddesi \'oyveda 111•11 ili ' 

Telefon: 43712, Posta kııtusu: 1026 

\. _ J ................................ ,,,. 


