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,~Urlyet on sekiz yaşındadır. o. 
"ttt~an edildiği gUn doğnnlcır bugUn 

lr. Yanı cumhuriyetin illl.nmdan 
~ llıenıtekettc blr nesil ye~Ur. 
'bir yandan cumhuriyetin Tilrk 

tlrıın tabı1 arzularına nasıl blr 
~ olduğunu fsbat eder.Bu,blr yan 
'1 ela 1'llrklyede cumhuriyet fikrinin 
Cııerceo dcrlnl!!§Uğinc delildlr. 
~llıhurtyet fikri tarihin ilk çağla • 

1 
beri beşeriyet için meçhıll de· 

r. >..tına ve Roma sitelerinden 
;arak, modern cemfyeUerdekl ıı. 

' denıokratik cwnhurlyeUere ka _ 
tbtr hayli nevileri tarihe mal ol. 
bur. Bu uzun tarih seyri :tçindc 
lırlyot gA.h bir devlet, gA.h bir 
et rejimi olarnk lehinde w a· 

~de sözler sö~ıenmlştir. 
..... asır içinde. ise cumhuriyet !ik. 
·,-dan aoldan bazı hUcumlruıı. ma.. 

ll1Df§ değildir. Fakat bu hO.. 
devlet hA.klmlyeUnln gekllne 

~vletin Amme menfaaUerlni 
hususunda gösterdiği nUl.knya 
etlllmlşUr. Bu hücumların bir 
lıa.kimıyetin bir şahısta bu -

ı lstlyenlerden geliyor. Bir 
lltı 'lla iktisadi meselelere ll'ı.kayt 
?eJirnıere yapılan tecavüzler 
ecııyor. Türkiye cuınburlyeU 

Dekıı 1Ubarllc değil. muhteva 
~e de bir mllletln dileklerlnc 

it ettiği lçln o sadece bir zarf 
1 

aYnı zamanda bir muhtevadır, 

~· bir hayat hamlesidir. 
11 için Türkiye cumhurtyetinl hl'ı. 

)elin bir sUll'ı.leden, seçilen bir 
lntıkall §Cklinde mUtnıea etmek 

1~lur .. TUrklye cumhur!yı:ıtl mahl. 
barııe yalnız en bUyUk icra ma. 

lıı Ilı ve memuriyetlerin veraset· 
~aline mani olan bir rejim dr
bır l'k tarihln blr dönUm nokta. 
tı baınıcsı., blr yeni safhasıdır. 
barıa cumhurlycUn bize göre ı. 
tttı.ği mana yalnız hukuld de • 

O ııosyal, psikolojik bUyUk 
il rt I! aret eder. TUrklye cum
btzzat bu tahnvvUUcrln, sos. 

~ bünyesini, haleti nıhlyeslni, 
lt &örU.ştınU aksettirrn yı:ınl nı. 
'~ldlr. 
1Ye cumhurlyeUnin dUnya ta· 1 
'l'Urk tarihi içinde arzcttlği 
1I tahlil için onu yaınız bir 

llıu bili olarak değil, tcşkllAt 
nun ruhl çerçevesi içlnde ve 
lıtıııet Meclisinin kurulduğu 1 

il~bcrı tahakkuk etUrdlği siyıı..ııl 
tı re göre mUtalca etmelidir. 

hırltıy<' cumhuriyeti bir faraziye 
llaı.arıyc dc~ı. tarihin bir zn
"e hududu şuurlu bir hayat 
d r. Bunun içindir kl, TUrlt 

Glartulll.hurıyetı, mUstesna bir var 
lilt k ndislnin d ği tlrilemez 

0 l'lık tcltıkki eder. 

~~ eunınurlycU impıırn.torlu • 
a ve ahali devletinin yerine 

"1etı kurmak suretlle llk husu. 
arz tmlştir. TUrk halkının ka 

REiSiCUMHURUN NUTKU 
R ElSICUMHURUMUZ Milli Şef 

ismet İnönü, bugün Ankara hi. 
podromWlda geçit reami ha.flamadan ev
vel, bütün vatandaJlara hitaben a"'ağıdaki 
nutku irat etmiılerdir: ~ 

Sevgili vatandaşlarım; 
Dünya buhr:ınııım geniş sarsıntıları 

içinde dinç ve gürbüz bir milletin, bü. 
yük Türk milletinin bayramını kutlu. 
yoruz. İnsanlığın ve barıtın şen yuvası 
olan vatanımız, kahraman evlatlarının 
omuzlarında terefle yükseliyor. Milli ira. 
demizin bütünlüğünü korumak için he
pimiz çetin vazifelere hıızır bulunuyo
ruz. 

Aziz vatanda~larnn ! 
Dünyayı sarımı~ bir engin kasırga. 

mn türlü tesirlerini biz de memlekc::'Li
mizde duyuyoruz. Büyük yangına bu. 
)aşmamanın çaresi, ve biitün dikkatimize 
rağmen hula~ırsak qerefli vazife yapma. 

mu ilk ıartı, yangıu ortasında ya.şadı.ğı. 
mızı unutmamak-tır. Çok mahsul alma. 
lıyız. Her şeyimizi idareli harca.malıyız. 
Her okulda, her İ§ yerinde, her tarlada, 
her zamandan ziyade çalıımalıyız. Şuur. 
lu, çal~ım ve kahraman milletler, an 
cak hu devrin hakkından gelebilirler. 

Büyük Türk milleti, 
Cumhuriyetimiz yüksek ülkülü, te. 

miz ahlaklı, vatan yolunda canını e•İr • 
gemiyen ileri bir insan cemiyetinin ida. 
residır. CumhuriyE.•.:imiz. millctimİi:İn 
kendi taliini doğrudan doğruya idare 
etmesi, milli iradeyi ancak kendisinin 
kullanmasıdır. Bugün bizim Büyük 
bayramımızdır. 

Bu and11 bütün vatandaşlarnnlıı 
bayramla,ımnktan çok seviniyorum. 

Milli bayram, pnlı ordumuza, izci 
ve talebe evlilllarrma, kadın ve erkek 
bütün vatandqtanma kutlu olsun.,. 

So\1yet ve A ma n 
tehi ğ~i 

lstanbula 
daki 

-merasıın 
Cumhuriyet b:ıyrn.mmuzm 18 inci 

yıldönUmU, bugün yurdun her tara. 

fmda. olduğu gibi şehrlınlzde de par. 
lak meraıılınle kutle.nmıııtrr. 

Bu mllnaacbetle ~lr, sa.bıı.bm er. 
~ ••Uut=ra iU-.... ~
la donatıJDUfb. Sa.at 12 den ttll>&ND 
vali ~e belediye relli doktor LMfi 
Kırdar, vll&yette ecnebi devlet mtı· 

messillerile ,ehir mUme•Werinln teb. 
rlklerinl kabul etmeğe ba§la.mlft.l.r. 
Vlll'ı.yettekl meraalm bitt1kten 900!'&, 

vali, Taksimde yapılacak bU,.uk ge. 
çit resminde bulunmak ll2ıere vilA.yct.. 
ten ayrılmlfUr. 

Tautmdek.l mera.etme aaat H,3() da 
ilt.Atlt.l maqlle ba§laninl§Ur. Vall, 
tören bqlamazdan evvel, yanında or
du mUf.etU,lerlnden orgeneral Fahret. 

1 tin Altay ile İstanbul parti reisi Re§llt 
Mhnaroğlu olduğ'u halde Cumllu • 
nyet Abidesi önUnc gelıni§Ur. Mera. 
slm b:ıtlamazd.an ı?vvel A.bld&ye v11A.· 

.- De\-amı % h.el sayfada 
rrz 

A tıok olmasaydı ••• 
T tlRK inkıW>ı altı temel üs-

t.ünde dunıyor, Bunlardan 
biri, mesela yalnız "ln".ulapçıhJ<., 
y:ı.lıut yalnız "halkçılık" esastır 
dn, ötcl ·ıer o-:mn tamamla) ıcı!'iı 
mıdır! } oksa bunlardan he:-blri 
uteklyl-c miisnvi kıymette midir? 

Rıı ... a nn 'ıılnız birinin esas 
oldtı.i:'Unu ftı.ı-~dclim. Bu esas har.• 
gisllltr! 'cumhurlyc~.llik" ml, 
"hnlkı;ılık,, mı, "dcvlct(illk,, mJ, 
''lü..klik'' mi, "inkıliipçıhk,, nu, 
"milliyef4:llır,, mi? 

İnlalibnnıı.ın 18 yıllık tarihi 
yoklandığı 7.ntnn.n, büyü1• milli 

Ya7.an: Bir Muharrir 

benknsemiş olma&aya..k, devlet 
müdahalesiyle, de,ıeı t~büü 
ile, devlet otori~ile ba§ardlğımrr. 
hliyük işlerin hiçbirinde muuffak 
olamaz, hatta inlnlabımm hile ya 
şatamazd,""- Eğer halkçılık ,.eya 
Wklik e!!Mlanna <1n ötekiler M
dar ehemmJyet Yornıescyclik, sara
~·m yerine başka bir sınıfın Jıakı. 
miyetJni g9(kmiş olur, din ,.e diia
ya iljlerini de birlbirindm ayıra
ma7 .. <lık. 

29 BiRiNCiTEŞRiN PiYANGOSU 

Ankara
dHE 

merasim 
Ankara29 (Telefonla) Ankarada 

cwnhuriyetin 18 l~l yıldönUmU cO[. 
kun tezab.Urralla kutlanmqtır. 

Mera&lm saat ı de başla.clı.,,ı halde' 
ta sa.bahrn Dk ~tıerlnd~r,'bcri Anka. 
n 1111)'8k obıl7nuıı;!n,m ıt~,lnç .heyeea· 
nUe COfUp laf'Uak~ydı. Şehir gelin 
Bibi liUalen.miş, her tars! b:ı.yrakla.rta 
d~ı. Ulua m~-;&nını binlerce 
halk dold\ıtm-w. Yolla..P lıQnkli kAgıt. 
ve defne da.'\a'lfle yapılan taklarla sUs 
len mı 

BUyuK millet meclisindeki mern.Rm 
tam aaa.t ı de ~ıştz. Mllll ş.-t 
1DılJDll beraberlerinde mar0f8.l ve ba{. 
vekille, mnıet mecllalnc gelml;ıler ve 
meN.91m salonuna s-eçm.ı,ıerdir. 

Bundan llOD(& tebrikleri kabul bu. 
yurmaya b&flanutıardır. Re.lakumhu· 
rumuz sırl\Yla vekilleri, mlllet meclial 
azal&rıN, Jı:ı.va, deniz, kara on'hılan 

kumandanlarını temyiz mahkeme&! a. 
zala.rmı, Şılrayı devlet, başvektıet, 

erkt.nını onları takiben adliye, dahil'
ye, hariciye, maliye, maarif, nafl:ı, 

lktisat, aıhhat, gUmrilk ve inhl:ıarlar 
ziraat, mUnakalA.t, Uca.ret. vek&kt. 
leli. erkAnmı. villyet bclcdiye, parti 
ve bankalar, erknını, birlikleri, kurum 
erlcrunı kabul b".ıyurmu,larorr. 

MllU Şd kısa blr lsUrah&tten 900· 

ra dferayı kabul etmiflerdlr. 
EvveIA. bUyUk elçiler, Amerika, A'. 

manya, İngiltere, lta)ya, EtWan ., s. 
se!lrlerl l'e ata,elerl kabul edHm!ş 

eonra Ot"ta elç11erin tebrikleri kabul 
edllm~tlr. Relıılcumhurumu.z lamet 
lnönU bundan 901lr beraberlerinde 
ba§veıtn ve marepı oomtu halde ı. 

~rome. gltmlıler, ipodromu doldu 
ren on binlerce halk yQf&, varol nı 
dalan Milli Şefi kuıplamql&rdlr. 

_.- De\-aını % lacı ....,.. 

Moskova 
~nOntle 

harp 
llti1Jalh bit 

devrelJe girılı tarı.ırz devlet Mklmlyetinl ifa. 
11 bu rejim bl.r kUltUr vahdeti. 

~t birliğinin ta kendisidir. Mllll piyangonun 29 b!rincltc§rin 
'l<ıtı rıa TUrklyc cumhurlyı:ıtl im 941 fcvkalMc çekilişi bugün saat 

11 Ufru tasfıye etmiş olmanın 17,30 Ankarada 19 mayıs stadında 

k:ı.lkınm.n.mızda, bunlanhon Jıerblri
nin ~tıekiler kadar ehemmiyetli 
olllu~ru gi:ıriılür. tnl.ılipçıhk 'asrı
mız yalnız cumlturiyetA)iliğe lnhi 
sıı.r etseydi, idare Şeklinde bir in
lulii p ~apmakla. kalır saı'kla garı• 
ar.ısııı laki ucunımu 'Q.iNl btİl tik 
Ddmu ntanuwlık. Cumhuri)ot fiek· 
lini kabul eden memleketlerden 
hi~bhinin lnktlUbı blı.imki kadar 

100 L1RA KAZA.~AN'LAR ~eni vo şümullii olmamıştır, Türk 
228 dlc nihayetlenen bUtiln biletler inkılübı ynlnrz bir rejim ve idare 

tnlnl&hmıazm altı esuı U'M11M1a 
hiçbir kıymet farkı yoktar. Ejıer 
büylik Se\iDÇ gÜJliim1"ün adı 
"Cumhuriyet Bayramı" ise, bun•n 
sebebi, lnkrli.brmwn ötf!.kf hfJ! 
\&Sfmm daha az ehenunl,>etll ol 
ma&1 değildir; bunun sebehi cam
hıırfyet llinmm bütün inkmp 
hamlelerimize bir ba§laagıç olma. 
sadır. l'oksa, genel miniısı \'e i"
maliyle bu sevinç gtinimiiz, heoı 
cumlaurlye~lllk, hem dc\'.le~Uk, 
hem Iıalk~ılık, hem lilklik, hem 
rnilllyetçllik Ve llepMll birden h•· Sb....,. :il <AA.) - 'J'W:u .. ınrtjal 
ıı.. edea inkdip bayramıdrr. ajHCNn hUllUlll muh&bbi lıUdbıillor: 

11 
ll si olarak mllllyetçıdlr. yapılınıştır. 

tı Y'et Qmmeye hıısrettlğ•. Kazanan numaraları okuyucuları • 
ti ının hukuki ııahslyetlni ifa- mıza. bıldlrlyoruz. 

lçtn devlet §Ckll itibarile 1 
ettir. TUrklyı:ı cumhuriyeti 2 LİRA KAZANANI.AR: 

11lvasil'<lın doıtmuştur. Bu ır. 5 ve 6 lle nihayet bulan biletler 
lıtw- Yandan devletler &rıı ınd:ı. 10 LiRA. KAZ.~NANLAR 

Dl: mmı 2 inrl 51lyfada 1 49 ile nihnycllenen bütün biletler 

500 IJHA J{A7 ... .\NA:r..'Lı\R cleğio;mes:nden ibaret dei:-il, ayni 
3669 ve 9073 lle nihayetlenen bUtiln zamımıb bir zihniyet 'e ~iiltur in. 

bil tı lolibıdır. l'.bcr luılkmmnnıızm t.c-
e er. 

1 

mellerinden biri de mllllyc~lllk 
1000 LlRA KAZANANLAR ohnasııldı, fümnunm \'e tarlhlmlrl 

28399 49761 39201 64605 68089 49975 ınlHi özüne Imvmdııran bir tasflye 
77808 56302 76708 99331 lJe ynpaınazdlk. 

ııllısyetıenen biletler Eğer de\'lctçilik \asfmı .da. İn· 
-- Devllml ı ... ..,., le ......._ atıeld ....... bdar 

Bn hayranım &e\'incinl bütün AJmM • JilU11 YUl,,etMri, dGDdım • 
milııilarma. bağlamak li.zımgeldiif beri, aMeıi bakımdan ~r. 
MmAll onu yaloız Oumhurlyet fek lılollraft etralroda eiılıD. PdcSetll JmL. 

llne değil, inkıllbnnızm btltlhl te- lıı&rebeler oereyan dıltl ıı-.. ....ıilli. 
mellerlnc irca etmeliyk. Cmnlr• yor. Halen :mew:ut ~ ..,, ~ 
:riyet sadece bir idare .-.Ur .. , ftlllll tmalıfmdaa .._ ~ B119ıt
inJoh\hmnzm ö~ ~Mlfla.n okmı- de ~lenmektıııdlr. ~ .... lln.. 
saydı. bugiin akllğı bl,ylk Jsç .... j 9eÜlri, bu Taldedım ~ ~-
t.111 rb www...... ~ Dı ,._.~1'!-1 
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BiRAZ YOROMEGE ALIŞAUM 

so,?yet 
tebliRi 

Londra, 29 (R:ıdyo, ~t '7,15 
de): ' 

Kimi göraok, kiminle konll!J88k 1ııtanbulıın nıı.kil ,;uıırt:.ılarmd:Ml, bU,. redilen Rus rc&ml tebllğl: 

1 

Dün geec~ya.rısı Moskova.da neş.. 

hUM t11amvı:ı3lanıa halinden ılkAyetçl! Krta.a.tnnız. 28 te§rlnievvelde 
_ lilele, diyorlar, Tünel de tatil edildikten sonm tmnmıylar bir lstıf, bütün gün Moja.isk, Ma.loyarosla.. 

bir cc.nııere hnUne geldi. ?ıie olacak tstı:uıbul halkının bu hali J.>öylo?.. j veç, Volokla.ınsk ~ Haıık.of mın.. 
Eve4 doğnı! Be)azıttan Sirlooclye, Topkapı 3-n..'mt E:Unuıkapulan tn.kalarında dl\'jlJlanla §iddetll Jnl'• 

Boyıızıda. Talaılmden Ga.Jat.osanr. Gala!astıraydan F..mlnönline 1-.rclm"'k 1 harebclere de\'wn etmişlerdir. Al• 
içlıı blrlblrl üzerine binen, bu kat%ucık kısa. bir 3ol~lukta tramvay anı- ı ı manlann bazı nunt.akalarda ya.p .. 
babnnm bavun.htmı Y8~ yürllmeje terc:lh c4enlt'r için h:.ıklltat~ bir 

1
• tıklan taarruzl:a.r, ağır zayiat ver. 

mesele! dirilerek pUskilI!tUlmüşlilr. 
Blltnn bu huzursuzluğun yol yUrilmeğe kn.~ı duyduğumuz korkucwı 1 Natamam malumata. göre 27 teııı 

ll~rl geldiğine lna.nmrz! Yol, !ıtır n edense bizim J~ln bU)ül;: bir kUlfet11r! rinlevvel gilnil Itusların 12 tayya. 

AMERiKA 
ALMAN
}' A iLE 

.MÜNASE-
BA1 iNI 

KESECEK 
MI 

Taltelmde oturup da rıehir tıyatJfCMMJDA tnun\'a.y yalıut taksi lle gl;IM bir re kaylıına muk il.bil .A.bnanlar 31 \'a~lngton. 29 (A.A.) - :r~nd'. 
oehlrll dUnya.oın hl~ bir mcımleketlnde ~'Ok"tur. Fakat blzd3 ,-ardır, nlhr. tayyare kaybetm\.~l~dr. Ayni gün at: 
3etf on dakilmhk ol:ın bu dilz ~lcla bUe yUrümetl zahmot sayar; <'l'imek· de 'Moskovada evveh::e bildirildiği Mebusan ınecHsl azasından Go~r 
teP, zayıllamaktan poklnlrlz. DWın: iş husuıuııd:ı değil, huttA kır gezin- 1 veçhile 8 değı1 20 Alman tayyare- l bu hafta meclise, Almanya ile ıılye.st 
tileri için de böylel1ullr. bmlne ukır ~tl81,, der; faknt çok defııJ.ar 11! si düşürülmüştilr •• :uı TeŞrinie~el 1 mUnasebetıerin kesilmesini istihdaf 
ne ya.par,ya.par gene de bir a rnba Ue gltmeğl tercih 6dcıiz. Bl7A'l ö;>le gecesi Moskova cııvnrmda 6 duş •

1 

eden bir karar tevdi edeceğini söyle 
«eliyor kJ, eğer tatanbullu biraz )'&ya yU. rUmeğe-, blrnz harkote, mnlılığa ;! man tayyaresi t~hritP ~luıun~tur. nıiştlr. Goller, siyasi mUnııscbetlerio 
,.o ayak 1'ponına bugtlıılcrde al~ bir cltl.ha nsla... ' Salı gecesi ve dun dlişman tay • idamesl Ruzvellin cesur ve 

ıc.~ SON DAKiKA 1 yareleri Moskova~ra karşı n.kınlarr- I dUrUst harict slyasetııe telif edUece· 

• -----·--------------- ---------na devam etmiş'l~rse de bUyük ğini belirtmi§tir. 

C umhurı9etı- Moskova önünde harp 
_... .sa.tarafı ı inci sayfada 

m l Z l n m ana Sl 
seferi iç!.n yapılacak hazırlıklarla ve 
bllhassa malzemen!.n maskclenmesfie 

_.. Battaratı l inci sayfaila 
müsavat&, bir yandan da s1yas1 ha.ki· 
mlyete tesahUp 1Ub3rl.le vatandla§lar 
araamda mUsavata ı.sUna.t eder. 

lııtikıftllıı devamı milli lktlsadiya. 

mqgul oluyorlar. F.!rat, bc>ynz kuku. 
letalar glymekted!r. Mo3kovnnm 60 
kilometre cenup batısına kadar yak-
18§811 zırhlı mUsademo birlikleri, ileri 
harekoUer!.ne devam etmeden evvel 
tedbirler alacaklar ve bUhassa, geri 

tm JBUklAlf ile ınUınkUndUr. Bu ıııebeb. haUarının takviyesbln tamamlanma· 
ten dol&yı Türkiye cumhuriyeti en kr. 1 sını bekllycceklerdir. Bu mue. 
a yoldan lktiaadt lstıkl!ll tem!.n için (}et zarfında, lnfll!Uı: c:llcl l!ğımlar
ikt18a.dl meselelere devlet!.n mUdalıa.· la dolu el.Yar araziyi temlzliycceklcr 
l.ınl zaruri görmUıtUr. Bu zanır~t dlr. Geride, y\lzlerco araba. tank, oto.. 
hem harfct hem dabllldir . Haricldfr. mobil ve salre ile dolmu~ bulunan yoı. 
ÇllnkU bir devletin YB§&D1ıuıl ve mu. .ıarm temızıenmcst mecburiyeti de 
dafaa şartları arasında iktısad cthazI vardır. ' 
blrlncl plAnı 1.§gal eder. lktısat cfba Moskovaya. yapılacak olan btlyUk 
zmm s:ığlam bir hUviyet a.rzetmesl taarruzun günUnU hiç kimse tay!.n 
onun rasyonel bir tC§kUAt& tabi t'Utuı. ,edememektedir. Katt darbeyi vurın:ı. 
maslyle mUmkilndUr. dan evvel cepheye, muazzam sayıda 

Devlet bu balmndan 1kt18adl mc.91" ru;ker, aynı nlsbottc sil.Ah ,;e mUhlm
lelere 19.kayt değildir. Diğer bir el • mat getirmek mcvzuub haUr. Fakat 
hetten do ikUsa<At fıı.allyet vatanda hava kuvvetleri, durmnlt bllınlyorlar. 
§Ill fnklşaft, kalltclt?§mesi bakımından Herglln, Alman ha\'a kuvvetleri, :Mo~. 
bir mana ifade eder. Çünktı insan va. kovaya. kartı yUzlerce tayyare sevk<'. 
tan huduttan içinde mUcerret lllr va. ·diyor. Lcnlngradlıı. Krostaıl üzerinde 
t.ruıdıılJ dc~:ldlr. 'ha.va faallyeri çoktur. 

Elr l§ln bir pa.rçuıdır. Da Fin cephesinde, krtııat, ltcza. kış 
suretle iltUsacD faaliyetin t4nzim1 harbine hazırlanıyor. 
ccmlyet.n sosyal teklnıUlUnde bir Alınan kıtalarmm mUtcma.dt ller • 
hamle ifade eder. Türkiye cuınhıırl· Jo:y1§i. mllst&kbel Rus mUdıı.faa hattı 
yeU lktı :ıdl faaliyete el koyark81l ay. meselesin\ ortaya çılmrmaktadır. 
nı zamand:ı cemlyeUn t:ckAmUJ tem • svenskıı. Da.gbladet gazetesln!.n as· 
posunu cm lleri se-tkotmJş bulunuyor. kıerl mUtchassısı Sovetıerin ellerinde 
TUrklye cumhuriyeU fmU~zlı, aınıf bnlunan muhtelif lmk~nlc.rı tetkik e. 
ve zUmreler kabul etmez bu suretle 
memleket idaresi çokluğun emrincı. 
dlr. Türklyede siya.si ıall.hlyet kulla· 
n:uı kUUe lle vatanda§ sıfatını taşıyan 
lar ar1LSmda. bllyUk teb&lüfler yoktur. 
Türk!ycn!.n genlJ halk kUUeııi cum • 
hurfyet mevkli iklidanıu kurmakta 
geniş, hak sablbldlr, 

derek ııu neticeye vanyor: 

miktarda Moskov:a. 1izerine varma.. t ________________ _ 

ğn muvaffak ol:ımamrşlardır. MOf'· 
kova Uzerine gelebilen münferit 
düşman ta.yyarel.er:i gell:P gtizcl 
bombalarını atmıış.lıar, askeri he " 
deflere isabet et.t.lrememi§lerdir. 

lsıannuldukı1 merasim 
IJlir'" Baf1nnıfı 1 lncl ıeayfacla 

yet, beledi.Ve, parti, askeı1 ım&kamat, 
halkevleri vo sivil le§ekkUller na.. 
mma 30 kadar çcıonk konmU§bı. Va. 
llden 1Jaoka ordu rııUfettl§l, parti fc_>. 

fst ve merasime i§tl rıık edecek yirmi· 
den f'a.zla general 4Lbldenln etra.fmda. 
yer a.lmışttr. Ablde1 çepçevre aa.ncak. 
Jıırla ku§&tılınıjtı. Sôaat 14,30 da §ehl.r 
bandosu istlklM mıl rııımızı çalmağa 

b:ışlamış, mllll ma§l mız hUrmeUe eöy. 
lenlr ve dlnlcniUrll;.en ganlı ooyrağı

mız da ,eref dlrelline çekilmiştir. 
Bayra.k çekme ltörenlnden eonra. 

vnıl, refakatinde oı-gencral Falırettin 
Altay 'lre P. rel.11 Ri!§at Mlmaroğlu ol 
duğ\1 halde )utaatı te!U.; ctm.J.§, (arka 
d::ı.şlar, bayramınız kuUu olsun!) 
tcmcnni611e bayramlarını kutiaml§tır. 
Bundan sonra gcçlt resmi ~lamı§ • 
t.ır. Bu muazzam geçit resmi, vali, 
orgı:ınerel Fahrettln Altay ve parti 
rcl.ııılnln lıuzurunda. ya.pılıniflır. 1mıi 
ge--~ zı:vıı.tta.n ba.§ka. trlbUnlerde 
Korgeneral cemU Cahit Toydemi:r, 
Korall).lral ŞOkr\1 Okan. ~l 
Rllqtü .Akın, TQmgeneral Kemal Ba 

lık;airır, Yeni :tstan'bul Jto.ınutaıu 
tUmgencral Rl!at :Matracı, Om ida• 
re komut.a"l veklU t:llmgeMral Ziya 
Yazgan, TUnıgeooral ZelcAl Okan, 
TU.:ngcneral HtııuıU Rl.afı. Unsel, 
TUmgcncral A.ann Tnıa.ztepe, Tüır. 
gcner&l tzzet Akaalur, Tilmgenenıl 
Y\lmni Oreı4n, TUnıgcneral Kemal 
Yo.zrnKıltç, Tüm.general Ekrem Tür. 
kcr, 'fu1tbaY 1.sınall Hakkt Tekçe ile 
diğer general ve Uat subaylar, kor. 
dlplomnttte mell811p m1.aa:firler, te .. 
bir meclisi azasr, parti ve bal.lw'llc. 
ri mennblnl de yer ahnJtıard1. 

l ngilierede 
Garp cephesi 

açmak cereyanı 
Kuvvetini 

kaybetmedi 
Londru., 29 (A.A.) - Aft: 
Dcyll Her:ı.ld yazıyor; 
D~mıın Rusyada ilerliyor \"C R 

veıtin dediği gibi, o.nu, yalınız §~ 

copheslııde degfl, biz İııgillzlerin, §lm. 
dlllk t.esiBine muktedlr olınadığı:nm 

ga,-p ccphes!.nde de tah&Muna mecbur 
etmek 19.zıındır. 

.A~rlka ile benı.ober ,.e Sovyet mı. 
nayi!.nden kalan ne vanıa onunla. Al. 
manye.nm. ltalyanm. Japonyanm ve 
Hltler tar&fmd&n esaret aıtmda tutu· 
lan bUtlln memlekeUertn 8llAh imalA. 
tmı geride bıralunalı~. 

Ate§ etmek kA.fi değildir. Karar, 
ateıı eden ısllalımdır. l.ı:naat yUkt1 İn .. 
gUtereye ve bltli!tlk Amerikaya yük • 
lenınektedlr. Hallhazrrda.ki &kibetlml· 
2ll JctWAya Ui'nY&n Rmyaclald mlırUle. 
rın kanlı :tedtıkarlıklanyle mukayese 
ediniz. • 

BUyük BritanJ&, ltıUJltı ytızdıe )'Uz 
kırk arttırmağa muvaffak ol unca.ya 
kadar ve elA.n lU1aı sanayt.e fabrlkalar 
ve 1fçf. feda eden ve kaynaklarmm 
ancak yUzde on beftni harp gayeterl ı. 
çln kullaD&ıı Amerika, sfWılanma fa. 
aliyetinl 80ll derece artbnncaya ka • 
dar, va.zlyet eon derece nulk diye 
tavsif edlleblllr. 

~te. Amerika ne ~reyi, 
te.m blr itimada ve muketbll anJ-.nıa
ya. davet ederek yUH1ru bUılnneltte.. 
dir. 

Alman 
tebli~i 

Bertin, 29 (A. A.)~ 
Fi1hrerln umumt karargAhmdan 

neşredilen hususi bir tebliğ, Almaıı 

lkuvvetlerin!.n ~na uğnyan <lllş • 
maru takip ederek l{ırım yarmıııdn. 
Bt geçidin! zorladtklarmı blldlrmelt • 
tedir. 

17. 2$ iilkteşriı:ı. arasında 15.700 
etılr almmış, 1.090 topla 15 tank zap 
tedllmişttr. 

Ankaradaki merasim 
_... Baştat&fı l Jncı &ayfada 

Milll Şefimiz saat tam H,30 da 
resmı geç'lde iştirak edecek olan kıta. 
lıı.rı ve meh-tcı1lerl beraberinde marc • 
,al oldUğu hntde tefUş ctmı,şler, sn.at 
14,50 de localıırına avdet buyurmuş • 
lar.dır. 

Saat tam 15,50 de reisicumhur ban 
dosunun ,çaldığı lsttklA.l marşı ile me • 
rasirn b&§lam~ ve M.ılll Şef kısa bir 
nutuk 11öyliyerek Tıllrk milleti.ne bay. 
ramını kutıamrşlardır. 

(..~utuk gazetemizin 
alınmıştır.) 

buştarn.fına 

.Milll Şcflınlzln nutuktarmdan son· 
r& geçit reımıl 'b:ıŞlamış ~ııra ile kız 
ve erkek izciler, beden terbiyesi mU 
kellefler.i, harp okulu alayı, yedek BU. 

bay okulu; muhafız kıtasr, lkmal ta_ 

buru, makineli taburu, jandarma ta · 
buru, kimya taburu, alev bölUklcrl 
geçm~lerdlr. 

Bunu müteakip ııUvari alayı, dağ 

topçu alayı, kamyonla \'e traktörle 
çekilen motörlU topçu taburları, lo.nk 
clafl topları, tayyare toplan, ı§Ildaklar 
dinleyici ıı.ıetıerl, motörlU kimya ta .. 
buru, temizleme takımı, alev ve sl.s 
tııkımları lnönUnU sclAınlıyarak geç. 
mi§ler ve ~lddc1le aJkl§lanmt§lardrr. 

Geçit resmi saat i16 da nihayete er. 
mi§ Milli. Şef lnönU, halkın CO§lrun 

tezabUratı arasınd:ı ipodromdan ay • 
rılmışlardır. 

A lman 
d E n izaltderi 

14 İngiliz gemis~ 
batırdı 

Berlln, %9 (A. A..): • _/ 
Alınan denlz:ı.ltıl.arı, tam hamule 

lle CebelUltanktan İnglltereye git • 
mekte olan 14 lngDiz Ucaret gemi. 
9bü batmnıııardir. Bunların hacım_ 
leri .yekOnu ,7.000 toıınltodur. Kuv_ 
vetu bll' himaye altında bulunn:ı.ala • 
mıa rağmen Alman denizaltıları bu 
gcmlleri altı günlllk bir takipten 
sonra taarruz ederek bat.rrmağn mu 
vattak olmuııardır. Bundan baıka 

bu kafileye refakat eden bir torplto 
muhribi bat1rılml§tır. 

Amer ka ayanandal 
T ft diyor ki · 

Bitarafhk 
kanununul1 

ilgası 

Amerikaqı 

derhal har 
sokacaktır 

"a lngton, 29 (A. A.) ı 
Oh:o cumhuriyetçllertndeJl 

üzfısı Tnft, bitaraflık 
ilga.sına. dair olan layiba.DDl 
keresi esnasında söz alarak 
nm red<lini !Pddetle 
Taft, ''bu layiha kabul ~ 
olunsa, muhakkak surette ıslJJ'..' 
gireriz.,, demiştir. Taft'ın dl 
faa ettiği noktainaza.ra ~ ~ 
hurreisinJn nutku, reialn ·~ ~ 
greyi, ne e.na yasayı na.zatJ ~ 
ra almamak ve ilim haı'Jllİ' ~ 
doğru diktatörlilk yolunu '-._ 
etmek niyetinde olduğunu # 
göstennektedir.,, Taft ~ 
vam ederek dem.iştir ki: ti 

"Mlizakere edilmekte o1a'l ~ 
nun lfı.ylho.sı eğer kabul ~ 
kongre, harbedip etmeme~ 
lüzumuna karar vermek ~ 
knt'iyyen bulamıyacaktır d 
doğru olur.,, • ~ 

Taft, halihazırdaki tanJc .,, -
yare istihsaliı.tı P~_Mf 
misline çıkarmak lstiyen b~ 
tin bu tasavvuru, kendi UPj• 
bundan altı veya 12 ay soot' 
rupaya bir kuvvei seferiye 
mekten başka bir heckfe 111 
cih olmadığım söy~tir. JJ 

Florida ilyii.ru Repper, ~' 
kanununun ikinci ve altJJld ~, 
deler:nin llgnsmıı halen xn..-.~. 
lan birçok ayan azaaının 
!et.ine rağmen Büyük Bri 
yapılan ya.rdrmrn arttlğmı 
miş, .Amerikan ordu ve 
run. arttmlmasına kaJ"!fı ı-' ı 
silii.h ambargosunun ilgaaı "' 
dlinç verme ve k'ralama p-"'r __ _ 

nrn kabulü için 1939 da y,,P 
ol;strilkByonları ha tJda.tnl~ 

is .an ya haric1~ 
naı:rnun nu~k~ 

Mrulrld, %9 (A. ı\.) - S S 
Haric!yc nazın Sen'tlllo 

dün ei"C:: eö: Icd!tf nutukt.S• 
niz:ım:n lmmuru:"Ill~ ı~u·şı 

öldüres:yc cıc!:ı,U~ dnha bid• Trtiklye cumburiyetı TUrk tarihi • 
ıı1n dinaınlsmiul ifadı eder. Hllllet 
ve saltanat mefhumları Türkiye tart 
hlnde durgun, atattk bir ~ıatm ita· 
desiydi. Devlet haldmi7eU bir dtla.ya 
ifldir ve dünya l§leri de a.ncak mil!'. 
bet ilim ailınlyeUnln rohberllğt lla 
yQrllWlobDlr. 

Rostov ha vzasmm ı.,.o;gallnden sonra, 
Ruelo.r lç!.n muhtemel mUdafaıı. hattr, 
Hazer denizi Uzer!.nde Ejdcrho.ndan 
tıafl:ıyıp, StalingmdJ. kadar ve Vol. 
go. nehr!.n!.n aşağı mecrn~mı takip et. 
meltte, sonra Tulanm cenubundakl 
böJ,geye kadar Don nelıı1 boyu:ıc:ı. git· 
mcktedlr. !Burıı.da, cephe, Mo:ılmvanm 
cenubundan geçen ,,tmdlltl yeni hatla 
bh>teşebiUr. Moskova dll§crde, Rusıar 
cıkı: Nljnl Novgarad olan Garkinin 
garbında Okanın ıı:ırk s3hfl.ae çe:.Clle 
bilirler. ıs. JIMiltaYemet hntU, şimdiki 
~ "9lırlben !00 kilometre mes:ı .. 
tede ~ ki, bu mesn!c, :Mnrcş:ıl 
voro~o!-un, bu he.ttın mUdafaasmı 

taınamlaın.aınna. ve Alman kuvvetleri 
gelmedlın evvel, yenl ordular çıkar • 

Geçit resmi, klz ve erkek izcilerin 
taşıdıkları ba~larm tribünler 6. 
nUnden geçl§lle bqla.ınrştır. Bayrak· 
larda.n aonra kız ve erkek talebe, k•. 
zılny hc1U3ireler1, oa.nıı ordumuzdan 
plyacle alayları, motörlU, zırhlı ala~
lar, mot6rlU bmdlrlllni§ aıayı.ar, at. 
ıı vo mot.ötW topçu alayları, aUvart 
al:ı.yltl:'l, ~ l9 jandarma birlikleri, 
bede11 terbly~ mUkellefieri, eporcu • 
lar, slvU t.eşekklHler 8lrayla tribtlnlcr 
önUndea geçmiflerdlr. :Merasime igıti· 
rak eden kıt)aa.t, ge~k t ribUnlerde 
gerekse gUzcrg4hta. on binlerce vatan 
da§ tara!ından zaman zaman ve yeryer 
harareUe alkıalanml§lardır. 

~ Keyt 7Ul'1ar: ~---------------------------· 

de, lıpany:ı.:ıın, .A\'nıpa fa 
mes'ulli olo.rclt Rugyayı itıısJll 
tiğlnl ve bunu, Avrupa 
dahi! bir millet sr!atlylc ) 'fiı' 

llim ~ --IUU. dinamizmi, 
Jallla mDtıa •• bir oluou kabul eder. 
Bil -... 1Q"llUY1Ul her kanwı pastan.. 
-. .., ......., parçaaı gibi .uyu n.e 
ır..w • oluı-A oiaun zamanla çllrl'. 
mego, 1>1.zmet ~~ mahk1ina • 
4ur. 
IA1k ve dlln,..vt lfhMy- SııaM&I et:ml 

JCD ~tik dnlet zlbniyeti TUrk ta 
:rihin1ıı cliıaamizmlne engel --..ı bl.t' .. t 
dl Bu ~ 19.lkllk, inkıl&.~-.tk h&mll'. 
1erile ortadan kal~tır. Hayatın 

~Uerine uygun bir ı.levlet zihni· 
J* artık bAklıu buluı:u:"O&Aı&4a'. 

Blltlln bu vaaıtlar mıııo•Sn kayıtsm 
,..ı..ız hAkimlyctım l!ade eden cuı:r. 
hurlyc«a ..e.demlçU:r. Wllletlmla f. 
ota ,_. ~ gısrtı.,ıı. b!r cl.b.aD an. 
tar-fl,Ye 1•§!'.m.& imklııı vcrt:.n eumhu 
rtyetl bugün nasıl b~yecanl&. a§"19. 
kuthyorsak a!!trlarca soııra da dllJsJ'a 
2D tcşrl'llevve!de cum~uriyctln ba". 
ram top'art:ıı 1,ıtece':Ur tsUkba.liD 
ufkuna bu lınrulla de:iıyoruz. 

SADr.t ERTEJI 

P vangoda 
kaz nanıar 
~ ~tarafl 1 inci ııaJfac)a 
2000 URA KAZANANLU 

92018 91220 67145 61~22 22000 

6000 LİRA KAZA?lANLAR 
201030 'lC~ijl 16876 88 82 10818 
376079 Uc n'hııyeUenen biletler. 

10.000 L.'":?A KAZANANLAR: 
3071172 OU42 

20.-000 LİRA KAZAN.AN; 
106976 

60,000 bin lira kazanan: 
193145 

ınaama imkA.n verecektir. 

Geç:t resmi 17.30 da. bitmiştir. 

Hltler, bO)'Ok Brl~J& " birle. 
§ik Amerlkaya., bu kış için m unzam 
bir ıdllhlaııma mtıcadelelıl tıebdl4l •· 
vUT'Uyor. Deaıokruller ke8ılnnl aıva
yıp ı,e gfrlfmezleıw 1* m&ıl&dele)'i 

kauNCAktJr. J'akat, ~ 1JıUlı8alA.. 
tı, kt,,ıdretlo1n ~ ,.. ..., eıad ... 
drr. 

Kont Ciano 
Romaqa 
döndü 

Maamafih, "Svenska Da.gb!a.det., 
guetesinhı askeri mUtehnssw. bu ye. 
nı kuvvctıilrin muha:-ebe ı~allbiyetı 

0 kadar yüksek olmıya.catı mUtalea • 
smdadır. :MUtchassıs, bun'ıırın, yalnız 
teda.nll harplerde l,e ya.rııynbilece~i 
ve hiç "lmaz.sa. Ruelarm, Anıerilmn 
ve İngiliz mUttefiklcrlnden bekledik.. 
lerl modern s\lrı.hları vo harp mal7/.'. 
meJtlnl kullanmağı tallın edinceye ltc
d&r, müstahkem mevzilerde kalacak· 
larmı zann~tmektedlr. O lk d BerUa, %9 (AA.) - Almanya ha. oneç mr "' as~n a riciye nazrrının dantı 117.erlDe blrk&ç 

'gün.dtır Almany&da bulunan İtalya Kuyb:tef 19 (A.A.) 
:Mo::kovayı mlldıı.aa eden Sovyet 

ordula.rı Alınanla.rm yeni Uerl hare • 
ketlerlnl gUçle~ek için birlbiri 
ardınca bir sıra mukabil taarruzlar 
yapmaktadır. Son gelen haber~ere ı; -

Al 11aP taar uzu ] :;1:1~~=-ont Ciano bugGa ltal 

Vi:;I, 29 (A.A.) .- Otldeıu 

Gtılen son haberlere göre, Rwıyanm 

re von Bock ıruvvetı~rlnln iki cenahı merkez ve cenup ce~h~lerlnde Alman 
faaliyet b:ı.l nclodl'r. ıea:un..n bölgesm. tnamızu devam ve lnkl§af ediyor. U-
de ehemmlyctll Alman zırhlı ctızUtam ningrc.dda Ruı garnizonunun yapllğJ 

1 d ln!.n t.orılandıın blldlril- ı yeni huruç hareketıcrl, eskileri gtbl 
larlle p ya es • ı:ı• kUrtW na 

G l Ho:ncııko kuman ağır zayiat verdlrllerck pl18 m...., mektedlr enera • .. 
· R 8 ordusu cUzU.tamları dU.~ tUr. Almanlar, 2'l saattenbert Lenin ,. 

dıı11ndakl u k• dl gradı ş!ddet1l blr topçu ate§! altmda 
:manı iz'aç etme t.e r. 
- -------------- tutmaktadır. 

Otomobil kazası Merkezde Rualar , yenl tanklar ve 

8iR 
KAFKAS 

ROM ANI 
~ 

Alekaandr Kazbekten· 

Rumen Demir 
Muhafız 'idari 

Öldürüldü mü 
Mnkholm, %9 (A. A.) - Röytcr: 
ftdllingen gazeteı!.nln Bertin mı:· 

Mtıtri Rumen de8* mıduı...,aumın 
üderi Horia sım...ı UUedild~ rı. 
va.retıerlnlıı BerUnıM Mftn.n etU • 
ğinl bildlrınektedlr. 

Kulaaobir, rMDMll teylt edilmiyen 
blr rivayete göre, Horla 8lmama de 
mlr muhafız2ar taratmdan katı.« _ 
len general Argentlanunun oğlu tıi • 
rafmdan babaınnm inUkamını almak 
makaadile b1dtırınut bulundağunu (13 

ili.ve etmektedir. 

Alman 
tay ya.releri 

Dla gece moıko
vaya ,ıdtıetU btr 
akın yaptılar 

Bugtln Taksimdeki GönUl sokağtr. ellerinde mevcut bUtü.ı:ı toplan ınuha· 
1 

dan geçmekte olan 11oför N.ılı idaresln 1 rebe meydanına ıtevketml§lerdlr. Ka • Çevlreıl: Moslwva, !9 ( A,A.) _ Tass 
deki sut kamyonu o civarda oturan linin mmtakasında şlddetll çarp;fma. NiY AZI AHMED ajansı, 28 ilktcşrin günü ve 28--
bakkal Hamın 12 yaşmdo. kIZt Nccı~ - ıar devam ediyor. Moskova önünde 29 ilkteşrin gecesi, müteaddit Al· 
ya çarpmı, ı;ocuk mulıte!il' ycl'lerln • de çetin muharebeler vukubulmAkta· + man tayyaresi gruplarının, Mas. 
den yaralanmt§lrr. Necıo. hastaneye .dır. kova üzerinde akınlar yaptıkla • 
kaldırı!ml§, Sur-lu tJOför )'tıkalıınm13 • Donoç mıntakaııında Alman taamı. oorcn Uanmdaa terctlme eclllen rmı ~öylemektedir. Muhacimler, 

YAıtAL/\IUA lL\DlSESl zu yenf lııkl~fiar kaydetmlıUr. Ru.ıı. ba yU&de yüz Kafkae romanı avcı ta~ryarelerim.iz ve tayyare 
Kasımpa..~ıı<m I>iyale so!;ağulda ı:ır Ukraynada vazlyct!.n fevkal&.de Tllrk edeblya.tma Uk ntınnm.. ye karşı koyma toplarmı·z 'bra 

ı null}anıda oturan Emln ile, I~asnn. val:ıam •ını itiraf ediyorlar. Ruslarla olmaktadır. fmdan dağıtılmı§tır. I:lükfunet 
paplı araba.cı teman bil' luı.dıu me!le. lııg ı.ııer, Kafkaayad& petrol kuyu • K&tus ırktUID h uauatyeUerl ve Kat I merkezini himaye eden barajı 
19-'i ~Unden kavga. e.tmlJler ve ıs.. ?ıı.rını tahrip için l.cabeden tedbirleri kas aşkmı tereıınUm eden bu romanı geçmeğe teşebbüs eden tayyare-
mail sustnlı çakısını ı;ckerak, Emhd o.lmışlardır. Rus zimamdarı.an end!§e- hararetle tnvılye ederiz, 1 ler, tahrip bombalarım rasgcle 
kamından ağır surette yaralAmlfltıJ'. lerlnl gizlemiyorlar. Alman öncU 1?1Uf 1 atmışlarsa da askeri hedeflere 
Emin hastaneye kaıdmımı., Suçtu rezeleri Roatof tehrlnden a.ııcak 20 ki. Fiyatı: 40 kuru,tur. isa.bet ettirememişler<lir. Telefat 
yakalanarak tahkikata başlanmıştır. lometre mesafede bulunuyorlar, .._ _____________ .. vardır. 

söylemiştlr. Tnhammill!~~ ~ 
r-evik tehdiıdi knrşısmdtı, taJl:.J 
kiirl •!Fin, nizaın5ızlıi,; 'lI1. u.nıitll':. 
ğin ve keşmekesin yerini • 
imara, nizama., imana ve 
veren Yeni bir ideoloji _ _..,.,.,.,-, 
Maalesef, plutokm:triln. ...ı 
hak8ızlıkları tamir edecek~P 
de, scrvcU::ırlnl muha!a=:a 
iç:in komünlzmin yanlts:ıı,rııdl 
aldılar. 1936 da, to.t.MKer 
ler, medcn1yeUn müdafc.9.!11 
da mUcc.dele etmek i~n en 
cvUtla.."m.I İspıı.nyaya gımlt' 
kuı, demo~ra.s 1er, ttpaJJ 
''beynehnilel alaklar., teıJdl 
teri srrada, Avruµ, biribfrilll' 
man iki zümreye arrıidL 
müdahale kom:teıM., A 
ye böldü. Bugün, Avruı-, 
bir harp içindedir ve aJı.cslf, 
münizm aleyhtan orduJarSO 
sayosinde ecl!.rnctc c~!liJ'. 
yollar, proletary:ı d!ktn.tö-"'111rr:11

•" 

bütUn ckh~Uni. bUtUn de 
bilirler. FaınnjiGtler, bu.'ldaJS 
layı Rusyaya knrsı ayak • 
ve Almanya, Sovyetlt'r 131. 
harp nan ettiği gün, hnrb: • 
arzusunu göstermiş1ercl'r. 1 e 
da başlıyun ba:rp Rusyadıı d~ 
ediyor. lspanyoll-.r-.n, dahJl~ 
cakları birçok intikamlar ff>.:J 
Bilhaesa, 1936 da, yU\·:ıl~ 
zorla çekilip alman ve bu~~' 
di ideallerine, kendi Jmnnl,.,...w ,e 
leyhtar kızıl askerler bcı'I~ 
rilen çocuklnrm jntlkan1ı 11"'.ıl 
f ştc bundan c!ol'lytdrr ki Fıı ~ 
fırkası, Rusyada eski tt.a~ 
Alman arkada lannın ) • n .,,) 
ve Finlandiyalı, Macar. Slo 'f' 
Rumen birçok arkadaşlartnJI' 
mbn.şmtb. ha.rbetmektedir. ,,ti 

:Kazır, nutkuna ~u eözlerle 
yet •erm?l:jtir: ~ 

Bl)lşevizn1in e1ilmesindcll ;/, 
tnrihin, mcs'uliyeli Rusya)'~ 
facialı kiı.bu.stnn ln•rhılP.rak ~ 
cereyanını takibe ba Jıyacao· 
yak 1 tu;mlElt ır. 
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rcari i kiş flar, i r
ad· kalkınma plan a
r m muvaff ak'yetler', 

evr'n'n verdiği feyizli bir netic dir 

Cumhuriyet adli)•esi kendine 
has bir şelrJlde adaleti temsile 
ıtina ve titizlikle devam etmek
tedir 

Münakale i§lerimiz 
Yeni tesis edilen Münakale 

Vekaleti teşkilatı, m~"lllekette 
sosy;:.l, ·ekonomik bakımından 
mühim başarılar temin etmiştir 

Geçen yıl içinde devlet demir: 
yollarında twman yolcu sayısı 

yapılması icabeden demiryolları 
üzerinde tetkiklerde bulunın..'lk
tadır. 

Diğ~r tarafta.h Yol in:aatı d:ı. 
munntaza.m bir proi;rraml~ i~ r. 
liyor. Bugüne kadar Nafaa Ve
k!'ıletinin 44256 kilomctr~lik yol 
insaatım proğramına kaydct.r:ıi'i 
olduğunu sevincle görüvoruz. 

1937 yılında kabul edilen yeni 
bir kanunla muhtelıf bö derde 
demiryolıı in.c::ıatm ı. büyuk bir 
hızl~ devam edilmektedir. 

iyasetimiz 

t nın ne hıdar dürüz 
b 0 duğunu yapılan an_ 

nu ru..'lıunu tam mu-
1' andırmaktadır. Şim
" ~p~ı~ mız anlaşma. 

1'(J tını tetkik ·edecek 
l'k politikasının sulh 

rı rn~ inanmış olduğu. 
· Sıyasi anlaşmaları_ 

~ 1ıam::ında içtimai ve 
r de takviye edil-

rp halınde bulun
i ,tıs di bakı. 

mi t az çok 
ct dir. 

ticari işler balnmından kmas e
denıektedir. İşte yalnız bu ;ı.rada 
butun dünya memleketleriyle iş 
yapan, Türldye Cumhuriyeti hu. 
kümeti olduğunu memnuniyetle 
soyliyebiliriz. 

Muhtelif memleketlerle yapı
lan ticari anlaşmalarla, yetiştir· 
diğimiz mahsülleri layı!< olduğu 
yüksek kıymet derecesinde sat
makta ve yerine rr.emleketimize 
getirilmesi kat'i ve zaruri olan 
maddleri temin etmekteylz, 

Anl;:.şmnmız olmayan memle
ketlerle de mübadele işine ruhsat 
Yerilmiştir. Bunların ehemmiyet 
menfaatlerimize en uygun bir 
şel ... ilde getirilmesine azami gay. 
retle çalL:ıılmaktadır. 
Yukarıda SÖylcdiğimiz dünya. 

harbinin gösterdiği rn ü ş k ü l 
sartlar altında Cumhuriyet hü_ 
kfımetinin hariçten .memlekete 
ıth~I edeceği malların kolaylıkla 
memleketimize getirilme işini; b:.i 
yük bir muvaffakıyet olarak 
kaydetmek lazımdır. 

Ticaret Vekaleti ,gerek münfc. 
rit tüccarlardan ve gerekse ker. 
di te~kilatı vasrtasiyle her türlü 
imkü.n ve vasıtalardan istifade 
etmek işini günün en mühim me
selesi olarak ele almıştır. 

Maliye i§leri 

Son düny3 harbinden önce za_ 
manda yani 1939 yılına kadar o
lan maliye işlerimizin başında, 
memleketin iman ve yurdun ik. 
tısadi kalkınmasının rol aldığını 
görüyoruz. 

Bu işlerin y3pılması için şüp_ 
he.siz olarak paraya ihtiyaç var
dır. Bu parayı temin etmek işi 
Maliye Vcl[fıletine aitti. l\faliyc 
Vekaleti bu işle meşgul olmuş 
ve icabeden bütün tahsisatı te. 
min etmiştir. 

Bu tarihe kadar köylünün ver. 
gi yükü hafifletilmiş, vergilerin 
h"s latmı arttırneak, \ergiyi ta_ 
dilat işine tevessül edilmiş ve bu 
sayede Cumhuriyet bütçesinin 
yekunu her yıl artmıştır. 

Adi bütçenin memleket dahi
linde icabedcn kalkınmayı yapa
bilmek icin kMi gelmeCiği görül. 
müş ve bütçe haricinde kredilere 

1936 _ 1940 mali yılı sonum yüzde 18 nisbetinde bir artım 
kadar 512 milyon liralık fevka- göstermiştir. Bu ~ neticc-
lad tahsisat almmı: tır sinde masarif yüwe 7, gelir yt.i7-

Bu tnhsisatla memlek.ette yeni de 43 artmıştır. 
demiryollarr yapılıtuŞ. bir çok D!ğer . i::Jeri.ı:ııizde de inkişaf 

M aaril i:1lcrimiz 

endüstri fa~liyctleri te..'llin edil- temın edilmış, hmanlnr ar~mda H<>r "c:in bıl.,.i ile kab.ı olduğu. 
miştir muntazall!- posta &-~erleri kor- nu ve b !gısiz uluslarn ço rmc'1"c 

1939 harpten sonra başlayan 

1 

mu~ denız vas~t:ısının . idaresi mahkfını bulundu;:'1.ınu, t., kdir <'_ 
ikinci faaliyetin başında da; dcnızyo.llarma lm~~n ve ıskelekr d n. C~huriyet hükumeti maa. 
milli müdnf~ ~lcrimfae mühim de gcmıy~ ~~ya ~I:ıne, b.oşa11:- r~ ıı:;l~rıne 1923 yılmdan~r~ bil· 
tahsisatın ayrılması gelmekte. ma, tah~ısıye. ı. lerı .de,let l.ı- yuk bır hızla d ... vnm etmıştır. 
dir. Altın terhini mukabilinde manları ı~aresıne v~ı~er~k bır j ;t.941 - 1942 ders yılmd:ı ilk 
merkez bankasından 150 miJ:yon clckn ' la.znn ~~len ~ısıplın t~1- t. h ile d va m<'C en tal be mikta
liralık nvans alınmış bir yıl va_ ~nda gorUlmesı temın edilmJF. n 797,540 ıı cıkmı: tır. Bunun 
deli bonoların ih~ hududu tir. , 420,572 si koylerde 376,968 i şe. 
arttırılm1ş, tasaruf bonoları çı. 
kQ.rılmıştır. 

Cumhuriyet maliyesi gerek ilk 
de\Tedc ve gerek 1939 yılından 
sonra ba..c;layan ikinci devrede 
takip etmiş olduğu kat'i hareket 
sayesinde devletin mali itibarını 
yükseltmiş, düzgün ve müteva
zin bir bütçe temin etmiş. halkın 
maliyeye karşı alakasını GOğalt. 
mıştır. 

Adliye i§lcrimiz 

Adliye Vekfi.leti son yılda bil_ 
hassa kanun işlerine fazla ehem
miyet vermiştir. Bunları kendi 
ic;timai bünyemize göre geni:-leş
tirmiştir. Kanunların en başında 
tadil edilen ceza kanununu ele a. 
labiliriz. Kısa bir zamanda Ve. 
kfilet tarafından ceza. kanununun 
yeni hükuır.leri hazırlanmış ve 
neşredilmL~ir. 

Kanunlardan sonra cezaevleri . 
nin inşaat ir-ine miihim bir proğ
ramla başlanmış, mo<lern ceza 
evleri vücuda getirilmesine ç~. 
lısılmıştır. 
Şimdiye kadar Denizli, Konya. 

Bolu, Sivas, Balıkesir, Manisa, 
Alfizığ, Gümüşhane, Muş. Sivas 
Van vilayetlerinde yapılmakta 
olan cezaevlerinin mühim bir kıs 
mının inşaatı tamnml~nmıştrr: 
Ayrıca mevcut !mrnh, Karabük 
cezaevlerinin teşkilfıtı da gcni""
letilmiştir. Bu evler için yeni bir 
talimatname de hazırlanmıştır. 
Ayrıca çocukl~nn ıslaJ.ımı temin 
edecek, onları yurda nafi bir uzuv 
haline getirecek çocuk ıslah ev-

Sıhhat ve içtimai muavenet 1 birlerdedir Bu miktar ıki yıl 
"OnI:l ikt m Jyon::ı UŞah:.RPC ktır 

işlerimiz llk okul acicJi d. 1:: :>le(IE' 4771: 

Cumhuriyet hükfuncti, kötii ı ~birlerde 1277 dir. Üğr tnıen 
s~hhat_ ted?!rlerini kaldınmş, Y<!- 1 mik~~rı ela 14760 a ~:kmı t r. 
rıne rennı ve ilmi sıhhat ve , Dıger taraftan l. ylerde e t
sosyal yardım esasİnr:ını kur. men tc;şldlatı, ko)c varar)J mii. 
mu~tur. Cumhuriyet hi\kumeti : tı:na!::Z1s .U1!-su: yeti~tirmek Uzere 
bu ışte çalışacak. doktor, ebe. i I.oy cnr:ıtıtulcrı teşkılatı vücud~ 
sıhhat memuru vesair elemanları 

1 
getirilmiştir. Köy enstitülerinin 

yetiştirirk.?n• bir . Y.andan da 1 s~yısı 12 ~!;. Nüfu~u 400 den az 
sıhhat muesseselerını arttınnrn, I koylcrde ogretmenlık yapm-ık il. 
yatak adetlerini ç~'altınış, 1500 zere vücude ırctirilen eğit.men 
yn.ta!dı 300 yakın dispanser ve ı teşkilatiyle 5200 köy oğretmen 
muayene evi kurmu.stur. 1 ve ok.ul kazanmıc:tır. Bundan 

Sıtma, frengi ,traJıom verem 1 155 hın çocuk faydalarunıstır 
gibi sosyal ve sari hast~lıklnrla Cumhuriyet ilanından · ev~:el 
mücadele için disp:ınserler. v~ Türkiyede okuma yazma bile~. 
ren:ı pavyonları, sanatoryoml:ır !erin sayısı 685 bin kişi olarak 
tesısın~. Rimdiye kad:ır munta.- tcsbit erolmiştir. Yeni harflerin 
z:;ı~ b.ır. PI"?ğramla d "Vam edi'· kabulünden sonra ~·lan millet 
?ı~ı gıbı, şundiden sonra d3 bu mektepleriyle okuma ynzma 

lerinin tesisine ait planlar vücu
da getirilmiştir. 

!ll!!l!l~~~o/mn'l!:!çs~~~..,,~~.,....../l ·----) 
~ 

mi.irQ.CD.at edilmiştir. ı~ı .b~~~~~k üzere ta.?Cbbüslere 1 bilenlerin miktarı milyonları nş 
gırı~ı_l~ıgını memnuniyetle söyli_ mıştır. -
ycbılınz. Orta tedrisat müesseselerinin 

111.8.~-

1 
Nafia işlerimiz 

.Nafa.a işleri Cumlıuriyet dev. 
rinin en mühim knllmmıa işlerin
dendir. Demiryolları t::ıaliycti iki 
büyük istikamette kendini gös. 
termektedir Bunlardan biri Di. 
yarb;;ı.kır • Cezire - Irak hattı, 
diğeri de Elii.zığ - Palo - Muş _ 
Van • Iran hattıdır Her iki hat 
bizi, kom.su d~letleri.m.imen 
Irakla ve Iranla bağla.maktadır. 
A}Tıca Zonguldak, Kozlu kö· 

mür havzası hattmm da MtM:.a. 
kadar uzatmak için faaliyete 
devam cdilmektedir Bu hattın 

l 
tamnmlarunası bir }~1 icinde ka. 
bil olacaktır. Naf~ Vekfı.leti ay
nca memleket dahilinde yeniden 

sayısı Cumhuriyetten önce 72 
idi. Bu~ün 159 orta ve 78 li cmiz 
mevcuttur. Bunl:ıra 130109 ta
lebe devam etmektedir. Artma 
nisbe1i yiızdc 38 dir. 
Cumhuriyet maarifinde en mü. 

him ilerleme teknik tcdrbatt~ 
gorülmektedir. Hazırlanan ) eni 
p!fınlar sayesinde memlek t için 
Hizmı olan teknik tedrisat miı f'

seseleri süra'tle arttırılacak ve 
eleman yetistiıile<:ektir. Bu iş 
Cumhuriyet maarifinin bugün 
üzerinde durduğu en mühim da 
valarmdandır. Yüksek tc-dr.isat 
vaziyctimize gelince, Cumhuriyet 
devrinden önce bir veya iki yük 
sek tahsil müessesesi olan mem
leketimime bugün başta Üniver. 

site olmak üzere 12 yüksek talı.. 
sil mü~sesi vardır Bun~ara 
13,559 talebe devam etmektedir 

Cumhuriy<'t maarifi genç· i 
yetiştirdiği gibi, umumi kültür 
harcı...etlcrine de ehemmiyet ver
mL., mı.izelerin ve ki.itüphanel .;,,'fl 
sayılarım arttırmıstır. 

lkticadi ~[erimiz 

Son vıllarda lktu: ıd V k"l i, 
iktı .. adi i. leriı izin ~ ·· ... ·n. 
de btiytlk hamleler ~tmı trr. S4!-o 
na~i ve m"dcn proğı"m arının 
t:ı.hakku im a rı ami c ınmivet 
'ermiş, ~ !li mad ' ar nm~. 
sına, iş kanununun t t ti e fa
lışılmı tır. Do'mma, k" - t. cam 
\e kimv"vi mad · lcr \U ud:ı g~ 
maları da buiunmu'] b"r çok 
memlekette yetişen ır. addeler _ 
d"n ist:f-de tercin tm·~. ~·· ~ 
iktı adi t.cralJ{ıl rı ' ; ud:ı. ti
rccck, merl· z te '.i':.t. tankalar, 
end~rtrıler vucuda g • rr.::· tir. 

Sümer banhın i 1 t · - i p::.muk-
1 u fabrikahınn i t .. c .. , i ) zde 
47, kağıt sanayii yi.iz .., 13, 
snn:ı.yıi f yi 'ı bır "u.ctte art
mıştır. füt at Vekaleti m den 
arama i ine sıkı bir p1an tahtın.. 
da devam etmektedir. 

Dahiliye i1lerimiz 

Dahiliye V ekakti tek vazife
"İnin en muhimi memleket dahi
lınde asayiş ve emniyeti te istir. 
İdari te '.ılfıtın takviyesı için ruı. 
hiye te ilfıtı ir;:ini yeniden e1e 
nlmıRtır. Buna ~it knnun bu"Un. 
!erde Meclı e ~unulaca'ctır. 

1939 sene i sonuna ltada.r hu 
us\ idare blıtç i den 52 719,258 

lira ı::~rfiyle muhtelif vi ayet böl
gclerınde mektep, hasta.hane, is
kele, spor sahası, sinema, çeşme, 
c'ektı ık tesi tı yapılmıştır. Be. 
lediyeler mahalli calışm.;ı.Iarma. 
mu n ta zam bir proğıam.la 
d vam etmektedırler Cumhuri. 
'et devnnd n evvel dört şe.h 'rdc 
el 1.trik tesisatı varken Cumhuri .. 
yet devrinde 176 r.h·r VP ka a
bada elektrik tesicatı müessese
Lİ kurulmu tur Bu unc kadar 
41 ş hre kmc "suyu, 1 ~ hrin 
halihazır hnritasr. 58 ı;<>hrin 
im~r pl"nı il:i mil}on lira sar
fiyle ı 8 ı::ehrın su t ; atı ikmcl 
edilmiştir. 

Dahiliye Vek~'cti aynı zamnn. 
da bu \'ll yzni b"r 1 nunla ~ 
kcr a"lelerine vardım iıf ni ba~ar: 
mı" buhunnnkt dır. 

llasan Bcdrettin VLGE~' 



-
ozei dağılan ço-cukLar anlatıyor ••• ği 

p 
.M 1!1 b":ı.yram gllnlerinde sokağa. çr. 

nız lik l:ar1'ıl şocaırımz ve belki 
t glMl:.eceğ.nlz l:lm~ler ellerinde 

r ı.utu ve scpcUe do a.~ çocuklar 
:-r. 

Ilazan kız, ba.zan erkelt ç"Ucr hnlin 
l:ı d~~ n bu çocultlar uz.:ıktan Uze· 
ı:-'.nlza d~ğnı ko:::ı.rlar, biri boynuna 
o.stığı kUı:Ult sepetten etrafı tırtıllı 

yuvıırlal! bir l:tl!?ıt çıkarıp ortıısmd"'. 
ki iğne ne yal:anıza tutturur. ve bir 
adım geri çe tllir. Akabinde ikinci 
çocul: elinde',\ kutuyu bir ııptt bir 
yu1ta..-ı salladıktan SOllra 6nUmUzc 
tutar. tı har:ılyetinlze ka.lmı:ştır. Ye • 
tek ceb:ndc p!lnnnk uçlırilc arey p 
bu cıu~n ız birkaç parayı u :ıtılan 

kutunun dıı.r dellttndon lçerl atarar_ 
mı:. 

Bu çocuklar bir hayır cemiyeti na· 
mmıı. rozet do.trtıP para toplamıı.kt". 
drrW. llnyır cemtycUerl senenin m -
n -re dln! bayram gUnlerinden boş 

buld klsn günler! roc:et gUnU a4de • 
d~k oemJ~Uerlnc bu ~ckUde varidat 
teınbı etmektedirler. 

Bu bayrc.mm birinci ve üçtıncü 

~O. de Ik\ cemiyet rozet dağ"ıttırdı. 
Sonuncu gün Emin5ı:ıilnde göğstlme 

y renkl\ bir rozet ta.kan çocuklarnı 
4-utu.ııunıı. ufak bh" rakamda p:ırn at· 
tıkan sonra : 

-Durun bakalım, çoculdar dedim. 
sız vıı.::lfcnfzl yaptınız. Şimdi de ıııro 
be:ılm! 

Yazma rt:~n yazmağa 
fark var! 

D:U:.biynt mernJdm ~. arka.. 
arma ~atıyordu: 

- Artık her 2.gzeteve yazma
~ b~"ladmı. ''Haftalık gazete'' 
ye yazıyorum, "Yıldrz" a yazı· 
yonun, "Kanarye" ye ynzıyo. 
rmn. 

Dinliycnlcrden biri: 
- Evet, d di, vazırorsun am~ 

cevcD' vermiyorlar! 
/(imi lzimc llarfı? •• 

- Azizim, öyle eğlenceli bir 
~yaptım ki! 

- Anlııt b kalım? 
- Avrupadn., hususi birtalmn 

bürolar vnrdır. Bu bürolar, de.. 
te!difleri vnsıtas"yle şunun bu· 
nun bnklonda, ücret mukabilin· 
de, ta.lıkik t yaıpar, malum t 

tgplıı.rlar. 

- :m. sonra? 
- k;te, ben de Avrupııdn.yken 

bu :p;·,.o "rdan birine bilvnsıta 

müracaailn, kendi hakkımda 

t ............ ı. yaptırdım; muziplik ol 

6 diye: 
- E, ı:ıonra? Netice? 
- Topladıkları malflmata da.. 

yanarak, beni bana karşı iku 
ettiler! 

Der le ve T enelfii~e 
- Na.sıl, çocuğumdan mcm • 

nun musunuz? Mektopte uslu 
duruyor mu, yoksa yaramazlık 

mı ediyor? 
Muallim, lm lannı çattı: 
- Sınıfta U"luluğıına diyccrJ; 

yok; derste m ıl mı ıl uyuyor. 
f'al·at, p ydos zili calıp ta tcncf 
fü e cıkılw mı, nrtık yar::ı. n.zh 
!lna l ad. h t t nıı ıyor! 

!: h . ·~ mc ma.naf ı 
Bir ndc.m, b"r dava nçmş ve 

':n, yı lm.ybctmi ti. Çok .hiddP 
te kapılc.!i, b jırdı, ç ğırdı: 

- B~n hnl· :: yere bu l· .. rarJa 
kU!jıl, ctm. Bu adulctsizliktfr! 
Ben, bu n v r yükt' n ::ıltınd n mı .. 
tıJ }• 1·:ıc 

H 
-ı· 

ycceksiniz! 
masr:ıfıp.ı ödo. 

z • 
1 il 

İki ltUÇUl{ benim bu sözlerimden çe.

1 
- Vnr ... Onlar dıı. erlteklcrlnden gr • 

klnir gibi oldular, §ll§D.lndılar. Beni rl kalmıyorlar ... Şimdi bozuk yo t! 
muhnl .. lmk cemiyet mensubu bir mu. 1 Sonra.. •. ,. d yorlar. 
fetU_a za.nnetın ~ıcrdl,. KUçU!tlerl faz. - Ha! Unuttuk. Papazlar hiç ver. 
la Uzmmeek için hUv!ycUml. söyledim. mlyorlar ... 

- SPORCU 

Sporu sever. Fakat bunu gli.stcrf4 
oıı:un d!ye yupmıız. Hakikaten spora 
kıır,.ı bUyül:lt b"r sevgisi vardır, on· 
dan zovlt alır. İt!tlallo hareket etme. 
sini de bilir. 

Yaşı: 20 ile 25 i!.ra.Bı. 

1 1 
bil • • 

. -• ..:J' 
Erkeği elde etmek, ona kendisini sevdirmek, •eıl?. 

Konu!itult: 
- Kaç saattenbcrl dolıı.§ıyorsunuz? 

- Papazları nasıl t.ruııyor§unuz? Vaziyeti: Ne pek fakir, ne pek zen. 

ima devam ettirmek kadının cazilesidir. Bunda tf1 ı 

olmak da onun hüneridir. Fakat, her erkeğe karsı~ 
ki.ide hareket edilmez. Ayrı ayrı tip erkek ıJardıt ıJl) 
ne karıı da ayrı ayrı hareket etmek lazımdır. u~~ 
er~ekleri ayırabileceğimiz dört tipe karşı bir-ka_~~tıf:b'ı 
telıl safhalarda nasıl hareket etmesi liizımgeldıgı"' 

- Sabahın seldz!ndcnbcrl.. Yani 
Onl:ı.r lıizd n fnrklı ı;iyinmiyorlıır ld.. ı;ln. 

- Tı:ı.nıyoruz işte .• Siyah clblsclc • 
yedi ı;:ıat oldu. rinden, d:.ıru;lo.rınd:ı.n tamıımen ke3U· 

- Ne kndnr p!lrn topJadm.ız? mem~ olıı.n saç :ı.rmdan tWln ... 
- Atılan p:ıra.ltı.n saymıyoruz ki 

bilelim. 

Maamafih kutuyu tutnn bir kaç ke
re sallndı. Son.rn tahmliıt blr rolmm 
olarak §UDU 86yledi: 

- Eh •. 2.'.l lira kadar bir §CY ol • 
mo.lı.? 

-- Kadmlar mı, erkekler mi çok 
1>3rn verlyorl:ı.r? 

- Erkekler ı;:>k veriyorlar. Bllhıı.s.. 
sıı. zn.blUerden on kuru, bile ata.n o
luyor kutuya .. Kndm.Jar f~c: 

- Oflum... tJımdl çekil d~ylp bizi 
iteliyorlar .. 

- Kadmlarda:-ı yaşlı ve gcnç'er e
rıuımda b.r fark var mı ? 

- Vnr? ı;cnçler güzel, güzel çanta. 
Iarmı çat diye açıp veriyorlar. Y~lı 
kadınlar ise: 

- Sııno. vereceğime fıkarayıı veri.. 
rim diyorlar ..• 

- Erlteklmin en c!mr1lerl kimler? 
- Yahudiler ..• 
- Bunlar hop erkek mi ya? Yıılıu· 

dl kxıdmları yok mu? 

- En nz ,,.e en ç:>lt verilen para ne 
kadar? • 

- En az on p:ıra, en çok 10 kuruş 
veriyorlar. 

- Hc'e birkaç k' i kutunun üzer -
Dl o'md • tan s ra • n n b an·arı 

sevmem. Roz .ı rinl d ~anam,. d!. 
yorlar. 

- Akçama kndo.r ne ltadıı.r toplr_ 
yabiliyorsunuz? 

- Belli olm:ız • Çok dolıı.şınam'Zll, 

bavo.run s 111 .ne bakar. Amıı. 5 G 
liradan faz n toplıy:ı z blr kutu .. 

- S zin lm.znncınız ne b;.ı 1 te? .. 
- ~d1\•ad:ın bol b:>l gezmek .. 

Tr n, lvapur, tramvay, tUncl bc'inv • 
dır .. Eskiden lokıuıt:ı.lıır dıı bed'lv:ıy. 
mru ama neden .... k:ı.lclırmış•ar bu n. 
dctl .. B.z yctl§cmed k o zamanlara. 

R:ı:ıt szk, mk b:ı.!tıyorl:ırdı. SepeUi 
olan dayanamadı: 

- Ada vapurunu kııçırmıyalını. 

MU andc ederseniz dedi. Ve yıldırım 
g~bi yanımdan uzo.ltl!ı.gtııa.r .• 

BAŞLANGIÇ'I'A: kendisine fazlaca 
ltonuşun; faltat bzktınncaya kadar de 
f,il. Serbest hareket ed.Jn. Kendisini 
t~ r etmeye kalkmnyın, aksi tesir 

zıda hiilasa edilmiş bulacaksınız. 

yapar. Tam ma.nasile kadın görünUn, methetmeyin, fakat bcğendlğlnlz1 öyle 
ini.at pek h:ı.ssas ve romantik değil. kapalı bir şekilde söyleyin kl "a.c:ı. • 

b:ı ?,. diye biraz da şüphe etsin. sev. 
dlğlnlzdcn pek emin oımasm .. 

Söylediklerini d.JkkaUe dinleyin. 

SıhhaUl olmanız, sizin do sporu s v. 
meniz l~mdır. Fnlmt Onun kadar 
cpora dllşkiln olmama.Jısnuz ki o kcn· 
dlsini sizden Ustün gôrsUn. Kendlsl.. 
nl dalmıı. methedin, fakat soğuk ol • 
mamaya çalı;1ın. Söylediklerini dinle. ARKADAŞLIKTA: Davetlerin\ na.. 
meslni de bllmcllslnlz. j zil< bir §Ckilde kabul edin, fakat ho • 

1 

vesllymiş gibi görünmeyin. Beraber 
AllliADAŞLmTA: Slzlnle aIAkndar bir yere gideceğiniz zam.an şık ve iti. 
olmasını iyi kargılaym, bundan dola.· ba ı in'" ! , n~ k Ü r g y ... ., azıa s...,., açmayın. • 
yı memnun görllnUn. Fakat sevgisine 
mubtaçmı§Smız ı;lbi görUnmeyin. zerlnlzdo hem bir sinema yıldızının 

Yemeklerinizi J,o:tahlı yemell.ainl~ cinsi cazibe.si bulunmalı, hem do bir 

fa.kat fazb masraflı veya ağ"ır yemek. hanmıefendlnin kibarlığı. 

lerden kaçınmalısınız. Lokantada oturacağrmz yeri siz ta. 
Elbl.scnlze de dikkat etmek 1A%tm, y1n edin !akat onun beğenccczinden 

Kendisi belki dikltnt. et:ıntız.. fakat oo. ' 
zı elbiseleriniz vardır kl arkada§l:ı. • emin olduğunuz b1r yeri seçin. 
rmm gözUne ç:ırpar, kendisini yalnız 1 Bnşkalıırma. g6zU ko.ydığt zaman 
b'.ılduklan zaman s5ylerler, nlay c-

1 

!arkında olduğunuzu fakat mtıs:una. • 
<krlcr. ha ettlğin!zl anlatın. 

Sizi öpınc:fni bckledlğinlzl zannet 
Urmeyin. Fakat öptllğU zaman beki!. SON.NDA: Şimdi onun s!zl acvd!. 

yorm~ gibi yııpm.. ğlnc emlnslnlz, fakat 8y1e hareket r. 
din ki, o sizin kendi.sini sevdiğinizden 

SONUllıı'DA: Onu elde edinceye ka.. 
dar ynptığmız ho.rcketlerc devam e. emin olmasın. Kendisine k0.?'§1 icnbın.. 
din. Yalnız, kcnd.Jsini mubafazn ede· da btiyi\k bJr §C!kaUc ve sevgiyle h:ı. 

bilmek için daha dlkknUI. davranmak reket edin, takat vaziyete ve b:ı.zan 

ı1zımdn". bizzat kendisine h~hn olmayı da b!. 
Yalnız bulduğunuz zaman ıa.uball Un. 

harcltct cdeb lirsiniz. fa.kat bo.şkal"- Ona dalma iyi bir arkadatı olmaya 

rmm yanmd:ı kendisine karşt ciddi çalqım, her yerde sizden memnun oı_ 
d:ı.vr:ınmalc lc:ı.p eder. Sporla gene 
altı.kadar olun, fakat dalma pc:lııl tı>. sun. Fakat, kendisini gblgcde bırak,. 
kip etmeyin. 

ı- BEID\B 
Dc1tAr kalmayı kenmmnı-ptt" e. 

dinmL~ ve bunıı. knrar verm~tlr. KUl· 

tUrlU bir 'G'CD.çtir. Oldukçıı. boğnzına 
ve zevkine dll§kUndUr. l{endlslne fıu·. 
Jıı. güvenir ve lmdmlııro kıı.rııı muzaf. 
fer olmnklıı. iftih:ı.r duyar. 

Yaşı 3Ô..~. 
Vaziyeti çok iyi.. 

mayın. 

Kakanç da olmayın. 

ol - RO!\IA?o."TİK 

Kadını muhayyilesinde ytıksck bir 
mcvkie çıknnr, zekAsı azdır, fakat tı:. 
mnmlle de hmnk değildir. Evine bağ. 
lıdır. Kendisi pek az lt~l tanır. 

Yll§I 2C'.'i0 

Hnynttn hemen hemen hiçbir mev. 
kil l 'tur. 

BAŞLANGIÇI'A: lradeli ve blrnz 

z:ı.Umco bir kndm rom oynamanız Hı.· "ş LJ N o A" N I'_ J';~ 
zımdır. Bununlıı. beraber dUrUst oldı:- H 

l;'Ulluzu lsbıı.t etmelisiniz. Kendisi Uc 

clddl mesaleler! mUnaka.ıı.şya girişin, . B LJ N DAN 
kendinizi bllgili cöstcrin. Fa.kat on - li. ı,.., 
dıı.n bir §CY öğrcnmeklo de memnun R 
gö:':'~ takdir edin, methedln. Fı!_ af lZ as l 
ımt bund:ı. zekfUıızı son derece bUyük k il • 
bir mahnreUe kullanmruıız IA%lmdır. 1 en U V ve l 

Söylediklerini dikkatle dinleyin. 

A&KADAŞLIKTA: Hardtetlerlndc Q d Q m 
cUrctkG.r oıduğu zaman pşı:rmıa ı.-cya 
hiddeUenml.:ı görUnmeyin; bununla be 
rc.bcr arzusunu da yerine getirme • 
yin. 

-Edison ölme?.dcn evvel dünya. 

BAŞLANGIÇTA: Son d~ 
olarak hareket etmeU~ r.J. 
vasfınız asalettir. Ciddi ~.J 
n1z. Fakat lca bmda d rb•~ ~ 
malsmız. Bazı ~eylcrde ı 

smız., fakat ona karşt d.ı? 
hareket etmek IAzmıdıf· 4 

KCLdlsine daima. yU~ 
nrzd:ın, me~rclerlnızdell 

Ba§lıcs. mefld}rcnlz bir 'I°? 
ve yuvaya b:ığlı kalınaJtut 

Kendi.sini açıktan açığS 
Jlrslnlz. 

Söylediklerini de dlkka.tl' 

sini :tıllmellalnlz. ~ 

ARKADAŞLU\TA: :BC~ 
re gitmeyi teklif ettiği 1 
ı;ldellm,, deyin. Orad:ı. ~ 
dm Ul\'n takınmaıısınU:. ~ 

çocukları sevin, b:ıhçe1ere 
gösterin. • 
Hoş blr şekilde gtytnrııet' 

din. 

Onun yiyeceklerine ıttıl 

lcri nakledin. 

tlğl zaman; "dUşUneyiıll" 

kU evlenmek c!ddl bir ~~,,, 
rinde çolt dllşUnmelt lP" 

EvJcndllttcn sonra kcıl 
le b:ı.zan da hararcUe se'~ 
dmlık asnletlnlzden 1<a~ 
Bizi uzakta ltııldzkçn cıab' 
cektlr. u:endlslne kargı l 
dlğ'inlzl g6stcrfn. onun 

muhtaç gllrUniln, fakat ef 

yUk bir mo.hareUe yap';I 

Kendisine çocuk yct.Iş 
zlfcnlzdir. 

Amerikanın Ferbc:JlS! 
altın arayıcılığı ile 01 
Con Hamen iaminde. 
~!ürken tbütün zc~t 
lıslerc vasiyet ctınış!~J 
Bıraktığı va~iyctııaJ1ı 

rof isminde birisinin J 
mm c:aldığmı ve it 
dürdüğünü yazmıştır. 
Yapılan tahkikntt11 

nın bir iftir.a olduğtl 
tır. 

- Ç:ılıştmı, çalıolzAım, nllı:ı.yct Is tikb:ıllml tcm!n ctt1m, 

Yemeğe çıktığınız z.nman lUks o' .. 
ma.yn !akat temiz bir ıoıcıuıta lnt!bap 
edin. Yemekleri intiho.bt da kendisl .. 
ne bırakın: bununla beraber, yemek. 
lerden nnladı(:ı:nızı gösterin. 

nın hafızası en kuV\ etli adami 
olarak anılırdı. Edisondan sonra 
Londrada Frank Yuksim ismin_ 
de bir İngiliz de bu §(>hreti ka
zanmış bulunuyor. 8 yaşından
b~ri meşhur olmaya başlavan 
Frank bir defa okuduğu 38 say. 
!alık bir yazıyı ,ez",Jerc yazmış 
ve bir tek yanlış yapmamı§tı. 

Medeni hayatta ~ 
nün oynadığı rol c;<?~ 
Yapılan bir istatistı~ 
gün zarf mda. ynlrı111 l 
yakılan kibritlerdefl 
çöpler d"irt milyardı~· 

- Ştıhadetruımo mı aldın! 

- No ı;nlıadotıı:ı.meel ynhul Dü)'ültlerden birinin im.mı oldmı. 

Son defa 
Alacaklı bağıra. bağıra §ikil.yct 

ediyordu: 
- Her gün altı kat merdiven 

çıkıyorum. Kan ter içinde kalı
yorum. Yine paramı vermiyor! 

Borçlu: 
- Üzülmeyin, dedi. Bugün 

son d fıı. o."nrak yorulmuı;J bulu. 
nuyorsunuz. 

- Ya? Demek artık parnnıı 
vereceksiniz? 
-Hayır. 

- ???? 
- Yarından itibaren np:ırtıİnn· 

nın alt katma. tnşımyorum. 

Zarar yc~c! 
Hizmetçi koşa ko~a içeri gir

di: 
- J{o:; un! dedi. Bnyan me:rtli. 

venlerden nşa{;-'1 düştü. Elinde de 
§nrap §iBclerl vardı. 

- mı.rlltıı.türden -

Bay aldırış etmedi. Omuzlll.l'ı. 
nı silkti: 

Büyiikderede muvazaa 
Büyükderede yazı g'"'çirmck 

lizerc bir oda kiralrunak istiyen 
delikanlıya, ev sahibi kadın, §ÖY· 
le dedi: 

- Fnl-at, kız misafir istemem: 
bu şartia! 

Delikanlı giUUmsedi: 
- Y:ı erlt k misafir? 

Onıı kargı d:ı. rozan kadın olarak 
lıo.rcket etmek ııu:ımdır. 

Ruzveltin söylediği bir nutku 
SONmmA: Elde eWlğnlz, fakat radyoda dinleyen Frank bir saat 

&imdiden sonra da dl\tknUi davranın. sonra yazmış ve ertesi gün m:. 
Unutmayın ki, o bckO.r Y~mo.ğa alış· tuk gazetelerle k.:;ı..rmln.ştınldığı 
mL'.} ve lmybetınlı; bir adamdır, aynı zaman bir tek virgül yanlışı bile 
hayata dönebilir. Onıı., ev ha.yatmm 1 olmadığı göriilıni.L~r 
ı;Uzell ğlnl, teınt::!lğinl vaadcdln: Bu • 

evde onun isted m her §Cyl ıfazıa. c. /ç İfebildiğin ı~alar! 
larak da siz ibulunıı.c ksınız. 

BUtUn hayatını si~ doldurmnya, ooa 
iyi bir arkadaş olmaya ça.ıı;,ın. 

- Gelebilir! Onda hiç bir mnh. s - ÇAPKIN 

Am.erikeda. bütün dünya bi~
hanclerinde inkılap yapacak bir 
usul ortaya çıkanlmışhr. 

Bir lokanta. müşterilerine ilfın 
ediyor: "Birahanemizde içeceği. 
niz iQkilerin kadeh ,bardak, §İşe 
ndedi mevzuubahs değildir. Bü. 
tiin ücret saat hes~biyle alınır. 
Bir saat icin 60 cent vereccl.si. 

zur yok! Kadın husu.sundıı. çok t:ecrtıl>".,st var 

- O halde, ben bu odayı kcn. dir. Çapmtık cazibelidir. Hr.yatm 
dim için tutma.1.'i:an vnzgcçtiın J her cephesinde muvaff k olur. Ze • 

_ Siz bifrsini:;:! ktu:ı mUtemadlyen !.şlemektodlr. 
Ya~: 30·3:5. •'\ 

- Fakat gene de tutacağımı Vaziyeti: Ne iyt, ne fena. ı niz. Bu müddet zarfında içebildi. 
Kadın hayretle baktı· / ğiniz kadar ve istediğiniz içkiyi 
_ NO..:,ıı? ' · nAŞLANGIÇTA: Şık blr kndm ~ içebilirsiniz. Mü~det. bitti mi, ya 

tekrar :para verır, bir saatda.'.ha 
- Evet· od yı ni~anlım için rllnUn. Fakat tuvalet1n1z1 zevkle yap. , kalırsınız, ya f{idcrsiniz 

t t k eli'. • -r 1 • 1 mayı bilin. Konumırken xckA.nızı ~c- Bu usul tatJbik edilmia"'b· ab • 
u up. en m m s.uır o ar.ut go- tın, fakat pclt fo.m ciddi balı ere • • • . . • --!'' -~ va 

l W• ' n vı.u ccegım.. a g"' . .. ~ 

Bu çöpleri işleme 
kalar 800,000 metre J 
ğ~, 420,000 kilo fCP 
yor. .. ll 

Bir kibrit çöptlfl il 
için üç saniya sar~cd 
olunacak olursa bır1t · rupalıla.rm bu bas 0 
f ettikleri zaman 3iıı 
ay, 15 gün, 6 saat 

Hem karada, he~ 
yaşıynıı" 

Hind Okyanusı~'!l~: 
vardır. Vakit vakıt ~ 
girer, kn)ibolur, sor. 
kar. jıı!) 
Adanın bu gari~. U 

1928 senesinde ~ ~ 
tarihten beri nda u~ 
kaybolmuş, üç kere 
yüzüne çık:mmtır. cı 
Adanın bu batlP , 

lnrm yükselip a1~111 
ğil, topraklarının J;:J, 
yük~in n 
dit'. • 



~-

Dil' 
/ spanyo/v i bir Kısalık içinde yaşayan bıı i~aMlarzn 

hayatları da kısadır: 45 gaşında ölürler 
aşk m a Cer as l Masada Uç elice oturuyor. İkisi j Icucn ciicelerin de çocukları ci;. · ğu oyun Irumpan~ı:l 

r genç kız. ağabeysi i'e sevgilisiniilı~~;~!~ii~r~~~O:~: ~:zy=:i::.:: yoru::= YAŞIYORLAR 
d d h 1 k 

Peter yakı~klı bir dcliknnh , saydı, beliti de elice olmazdı, no N.A:SIL öI:.1JYORLAR? avas•n a şa it i edecek Hans da öyle. B'r Y konusu. malum? diye düşünenler olabi· 
~ .,-orlar, bunun üzerine Mitik.'l lir. Çünkü, tabii yaradilışta bu- Bu cambaz kumpanyas da 
,•acı yerinde bulunan dllrt genç, - Ne olacııkmı§ s:ınkL 15:mn. ne olu. kaşlanm çatıyor, söyleniyor: lunan insanların çocuklan cüce da}ıa bir çok cüceler var. Bunl • 

l'lndakt maznundan. döğtlldilkR yor! sözlcrlle Uzcrlme alı!jılar ve be. w ? 
•e •"""'ldU'·ıerı için davacıydı . d - Ben ne yapacagım . .. olduğuna göre, cücelerin de ta. nn ekserisi Çekos ovakyulı. D • 

...,6 .. " ni hep bcra':>cr d" ü1 r. Tal>U ltcndı· 
b&rdu de bobstil tal"Zlnda gly.ın. ml ml.ıda.faa içln b n de mukııb('le <'t. Peter: bü boyda çocuklan olması bek. ğerlcri de Lehistanlı ve N r 
llçları eruıelerlne kadar uz mıı. Um • .Ancal<, bu, d('V('df" lmlak knbHin. - Kıskanç, sen de! diyor. lenebilİr. veçli. 

Oı.ııızıarı ileriye, göğUsleri gertyc den .. ayüabillr. - Ben mi kıskancım?!.. Cü En çok cüce Macuristanın b. 
~· BlrlMI pek uzun, ikl 1 orta, Ben de ate>•hlcrine nıukab!l bir da- Tıpkı her kadın, erkek gibi BİR CE NE IŞE YARAR? mınta.kasında 
it Usu de pek kısa boyluydu · rn açaca~m. konu~uyorlar. Tabii, cüce olmak Hakikaten, eücelerin hepsı çıkarmış. varını ' 
~<illerinden biraz aralılt dumn, Maznunun sözlerine kar,şı dört da· la insandan ayn bir mahl(].k de 1 tab"" clıl•M-nlci. · l • 

1111._kıyaretn, e!..-nd! tavırlı orta .>aş rncı g nen, dördil bird n ayağa kal.. v• •• a ıı yara ~ı.cı. ınsan ann ço Buradaki kb}lcrde, ~ :ııı 
"""llun, bUyUk bir hayrete dU mUs kar k ıtar ılık \'ermek ıstedllcr. IAkln j gıller ya onl:u-. Onlar d~ bı.ıım 1 cuklarıdır. Mesda Peter hayatıw hısımlar arasında evlenm k a· 

'llol eliyle yanmdakl gençl rı ros ret.:, .> ınız bir tanesine uz hakkı ver 1 gibi duyup, konu uyorlar. Hisle- eöyle aıılatıyir: detmi'j. Onun iı;in, tıbben ve a· 
, t~ dl. nu, 1i.şılt ve tenor olan gençti: 

1 

ri, heyecanlan bizim gibL - Çekoslovakya.da bir köyde nunen memnu olan bu gib" izdL 
~ lfk mahkeme bu lddlanm uın.. - Et ndım, d dı, ~n bu zatın kız Yalnız, Pcter pek fazla ihU· doğmuşum. Doğduğum zaman ~le bir ıteY olmadığını elbette ıın· l. re. ıle roktanbcrl ı·onuşuyorum. adı w •• l" .. t teşekkül"" d . . \'açlardan hasıl ol n Ç0C 
't~u unmaktndtr. dıyordu Bu na. B.r lrimizl e"iyor ve e"l nmcği dll. raslı olm gını soyuyor. Ka \'U~U. um ehıç bır gayn cüce kalıyorlıa-. 
' ben yalnız ~ma, bu doo t Untiyoruz. Kızdan sert aksi bir nğa- dınlara karsı fazla za fı yokmu§. tabiilik yokmuş. Bir müddet her Hayatlarını cambazhancl e, 
~ n~uı kuvvetli, dinç dcıtkanlıla. t>ryisl olduğunu işlUyor, ıtıkin kend. Mitika ile arkadaş gibi. E asen santim büyümiyorum. oyun kumpanyalarında kazanan 

111 döğeblllrim, bu imkAruııZdır. sini mıyordum. demezle.r mi ki, mesut izdivaQlar ıı...- cı.Yak yiyen -"'"'len benim Ba.. "Fakat, bir an geliyor, bu··,_.;;. bu cüceler, adeta kü ... tlk bulutlu 
.~ • ""'b~ • Vaka g ce ı bu u~ nrııkcl.Mll\ bulu • ihtiraslı sevgi ile değil, ruhfann J... ~ 
';'•itayı size bütün etrarn anla· tum. Canımız aıkılıyoPdu. Hava da anlaşması, kardeş rublnnn bir- mem kalıyor. O gündenberi bil' bir dünyada ya.qa.rlar. Ca.mb • 
~ güzeldi, bir sokak ötcd , Mnhld lcr.n • . ., santim büyümeyorum. hanenin civarında onlara veri n 
~ 18 ya§mda bir kız kard m evi önUnd ki ar da denize knr§I bU.. leşmesıyle olur· "Dikkat edecek olursanız, ben. evlerin her kab, odaları, merdi-

. 4dı Mahlde,. Geçenlerde btr yUk bir tn" vardır. Ornya '"idcrc.k Bununla beraber, cücelerin ° d l · k t.ıa di - b - e diğer cücelerden farklı bir ven en endilerine göre yapıl-
'_...! içinde eve geı : oturma a ve ı, nii k ntltmıze çalgı rasında fazla ihtiraslı olanlar, "CY ·· ·· ·· 0 •· cu· ı · al 1~. mıştır. Masalar, sand ly lnr on. 
-~bey, dedi, yold:ı. gelirken, pc.. çalına n. karar " rdll ... Glltil<, otur • ı.· gorursu UZ. CC cnn, e u. 
bir delikanlı takıldı. E\·e kadar büyük aşka tutulanlar cok gö. mum, b<>ala.rı bü·'-.u.ktu··r. Vu"cut· lara göredir. Ç·~•- 1, l•a 1

•
1
-- o"" duk. Arknda~lar benim, biraz güz.nl ~ .1.. aw:ı.ı ' nuu- .-

1\ ettı. Şimdi de sokakta bekliyor. seSim olduğunu ııöylcri('r. Bazı t.angc. rülmü~tür. Mesela, yine böylo lan çocuk kalır, başlan büyür. lann "ağzına layık" bir ş kildç.. 
eııcereden baktım. Sarı m oı.nn bu ıarı çaldık, byl k. UJ.kln hiçbir za_ cambazhanooeki cücelerden bi· Bende vücudumla başım mUte· dir! 

&enç k~e başında durmu • bı. man .Mah eye karşı de~- Es sen rinin, cambazhanedeki '--1-__,,.tt · +:- O ~e doğru bakıyordu. Aldırm dılt. .KUoıın-u...... nasıpı.u · nun için, tam çocuk .-et ben koııu,:unakta olduğum bir kıztı bu birine 8.şık oldugu.. meshurdur, görünürüm. 
4- _ - bıktı \'e dc>ndU, gitti. ekllde hnrt ket etmem. 
_"lllt bızlnı Mahide ne zaman so .. Maznun: 

- E!end m, bu enç ya.lan sylUyor. 
Benim ı·ardeşimın kendısıle katlycn • 
lAkaBl yoktur. Kendisini tanmıaz. 

- Pekli! tanır. lst:ers nlz şahit o· 
larak gelsin de dinl nsin. 

Çıkaa, hep bu gencin taklbtne 
\ ltaııyordu. Nihayet. •. Nihayet 

' !Jam üzeri, tam ) mcğe otura· 
z •ırada, bır gitar sesi 'e btr 

~ltıaı ile yerimizden fırladık. 
blzlm sokak oldukça saltuıd r. 

~)o vardır, ne de kahve .. Bunun - Ke n nrtık. Siz devam edin ba. 
lı\ı ritar ve prkı &<'Bl Uz rine p. kalım. 

liep beraber pencereye fırla. - Bu sırada bu zat geldi. Meğer 
'-Q(ıtdUğtlmUz manzara uydu: Mahld nin ağabcylstymlş. TUrlU kU • 

Gört genç, evimizin kar§I ınd • fOrlcrle Uz rlınlzc yUrUycrck bizi bi 
btr t.a.Jın etrafına çö lın 1 , 
t tar, diğeri b ndo in ç lı;ııor 

~n Usu de şarkı söylUyordu 
1 &öyıı~n bizim M bld ye tnkı • 
ttı.çu Göz! rI pcnc r n 1Zd : 

ZÜRRİYETSİZ NESİL 

Cücelerin kendi aralarında 

evlendikleri çoktur. Ad ta o.yn 
bir cins insan oldukları için, ken• 
eli aralarında evlcnmeclri kadar 
tabü bir §CY olamaz. Her halde, 
altmış santim boyundaki bir a. 
damın ruhu yine aşağı yukan 
bu boyda olan bir kadının ı-uhu 
ile birleıebilir... Bundan bar.kn 
bir arada yaprken ku SDacalc. 
lan eşyn.nın aynı boyda olması 

lii.zım değildir. 

"Cüce kaldığımı görünce an. 
nem babam telaş etmiş. Şimdi 
beni ne yapacaklar? Zengin bir 
nlle değiliz ki babamın parasını 
~iycrc.k yaşayayım. Gerek kendi 
hayabmı, gerek yardıma muhtaç 
olan ailemin hayatını kazanmak 
için ~alı§mam lazım. Fakat nere. 
de çalışacağım? Bir cilce ne iş 
görebilir ki? 

"Fakat, cüceler kaydıhas t 
şa.rt.iyle burada yaş yacak de 
lerdir. Bir müdd t onra, cam. 
bazlıkta vazife görmeyec 1~ k -
dar yaslanırlar. O zaman, .k"m· · 
döner, meleketine gıd r; k' · · 
bir köşeye çekilir, para birik ·r. 
diyse parasını ucun ucun yis e. 
rek ömrlinün son kal:ın s 
rini de doldurur. 

Esasen, kısa bir boyla, 
basamaklı merdi :ınlcrd n inip 
çıkarak yaşıyan cücelerin ömür-
Jeri de kısadır. En fazla kırk b 
yaşına kadar ya~rlar ... 
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• ucr, bn na51l D8IDDllf' 
.:ı.ına=rıö ımrel ı:tzI1 ok-.. 

6C1l cdırt>D olar 
t~bq.. 

tı Oç :reöt kd4m 

lınvn.ya bir cl ateş et, 
Ondll!ı 2IODra vunı1'8UD... 

..... CU7A"l, kendi d ılın l! :LCI. 

... ~. ınahldet' N': 

e garp, költi ır :ırkı o uy r .. 
t. halkı hep b;, r b r Uldill, \ e 

1Yarak sofT8ya olurduk. l' • t 
g Clktığt ve ya tm it .Z.'.l nı 1 

"-ı.ıc a k kon ri b tm m t N • 
l ııabrım .lk ndl. So rı rırı 

do-"'m ,c b:ı.;Jlndı. Vakıa biz 
l1 k nd mtzl mlldafaaT9- çalıJtık. U.. 
ı,.ıı çok kuvvetliydi ı:c mUkemm ı 

yumruk atmasını biliyordu. Hiç blrl .. 
miz yediğimiz on yumruğa. mukabn 
b'r t k y\ımnık b e vuramadık. İsba· 
tı. h plm!z!n k şmdn, gozUn c, bur
nun1 buluna!\ y r 1 rdır. Halbuki, 

hl".,lr b r llkbır. 

Pol 1 r, b c l r y ve zabıt 
ımuzu söy. 

Bir cücenin oturacağı masa 
ve sandalyn başkadır. Uzun boy· 
lu birisinin oturacağı masa ve 
sandalya başka. Çatal ve kaşık· 
lann da ona göre d!ması 13.zım. 
Hatta, evdeki merdiv !llerin 
bile, cücenin çıkabilmesi icf n, 
alçak basamaklı olması icap c. 
der ... 

.. Anam, babam b6yle dt'80-
nürken bir komgu gelmiş: "Fa· 
lancalann elice bir gocuğu IY&t'· 

eh, cambazhaneye verdiler, başka 
memleketlere gitti... öyle para 
kazanıyormuş ki, anasına, baba.. 
sına bile gönderiyor" demiş. 

"Bunun Uzerine, beni de bir 
cambaz kumpanyasına veriyor· 
lnr. İ§e başlıyorum. Bir gUn 
kalkıp başka memleketlere gidi· 
yoruz. Diğer cücelerin bulundu. 

~!~""" .. ""' .. "'"' 19::.:""' 

~~ ~~fcyn~d• w m~t ~ ruWz '~· 
\'llnJarına giderek 
~ ~aptığınız r z l ttir. d '.lir.1 
t <lah:ı ozUmll b.t rm D l.ll

~klr tnvırlarla · 

Un va kias it ar Hl· 

13 es.,r bas~ oı 
.:-""ru, ·ıs (A. A.) - M rıf 

r.d n: 
)""ilik tcrcum bürosunca ge

tıııı tcrcum in ba lanan d n. 
thiyatı klAsiklerındcn 13 c
ba.Sııma.sı bit.miı ve cumh -
t aydın TUrk gençlll:-ine bir 

1 
8.tıı olmak ilzere 18 nci bu 
ba~'ramdn S3t.1şa çlkanlmı~ 

"' ~ Milli Şefimlzln bu gibi 
'e fikir eSeTlerini dılinuzc 
~c mBli ktlltUr davamız 

1 
n verdikleri oUyUk öne.. 

lrten ve değerli sözlerlle lk 
ı,_-· bezcnnuş olan bu kitnp• 
~f Vekılliği yayon evleri 

illik neşriyatını satruı ki. 
buln.b'lirsiniz. 

bniş olan eserler 6Unlnr. 

tr. 
kalı, yu 

1 

\DLl1 L MUI.ABlRI 

l sl•endeı t' 

m"vor. 
Belli ki, annem cvd<.· yalnız •. 
Benim yemeğe inmeyi. ·mden 

annem kimbilir n 1 ad ır huyln_ 
myor, in"rlcniyordur. 
K~kin bir düdük sesi, istas

yona hır trenin geldiğim haber 
veriyor. Babamı bckliyorınn. 

O ~ y ·1 kaplı d fterden bah. 
sed bilecek miyim? 

Bilmiyorum 
mdi bildiıYlm ve hi setfğim 

b" t k hakL1<at var: Beynim 
ronkl"yor.. Ve ann"min def~· 
rindekı "oh. nihavct lffet Melı· 
hi damat olarak eve almak için 
koc mdan da vaat aldım." Cum. 
le \le b t n hır s yfası r,öı'".,,Un 

;·nd c: nl nıyor vntn.l(ta kıs k 
b · r scsl hağınyorum: 

Bunun gibi daha neler .• 
Fakat cücelerin kendi arala· 

rında evlenmeleri, ne ill&inin 
Uremesinc yaramıyor: Cü ekrin 
izdiva<'ı zürriy tsi kalmaya 
mahkumdur. T bi t dünyaya 
böyle istisnai bır insan nev'ı ge. 
tirlrken bu nev'in daha fazia ü. 
remesine mani olmnk i temiş ... 
Öyle olmas ydı, birlbirl riyl ev· 

- Hayır .. Sen onun d 
larnk bu e\ e gim 
\erdin •• Ba amd 1 da 
Fak~t o bu eve 
Son söz, ~on 1· r r lx 

• * ... 

BİR GllN SONR '\ .• 

Bab:un ball3 evlemnenin f azi -
leUerinden hı'"vind n b h di • 
yor. Hep an n fuzl ı .. 

Ve mutlaka tff t Mel h ile C\• 

lcnmemi i tivor. 
Bı:!llı kt. annem babamı iyıc 

doldurmuş,. 
!ffet Melih evimiz 

mekte cleı;a 
nim yüzümu 

Annemden ı ca bu ""3.d;'lr in 
tikam ala.bil yorum. 

Öte ine ı;ch mıyo·um zır::ı. e· 

1 
Metanet, zara! t, u uz uk m r. T re.dan da ~ 

4 si.pari§ kabul edilir: Y GfJ d ı~ ıru caddesi 373 

:~ numaralı B.'lnlt n No.. ti T 1 ,. 

~ i:'IW:..xr.i~~V:~~~~I:':.~~~ 

Beyoğ1u Vakıflar Direktörlüğü il· nlnrı 

Semti 
Galata 
Beyoğlu 

Maballeal 
Yenicamll 
Şabkulu 

" 

Sokağı 

M. All p 
Erk nıharp 

.. 
n 

K.pa.şa. C. Kebir Atik tersane k pı 
Yukarda. yazılı gayri menltull r 31 5.9~2 •ıı.ı 

at 14 tc yapılacağından isteklilerin B yoğlu "' ktfl r m 

vimiz yıkılacak. 
Bun::ı. rağmen, annem hala hod 

b n .. hfila küstah .. lffe! Melih in 
lnş yere evimize gidip gelm<5si 
nın manasını babam ne.JCıJ ~m • 
1 yamıyor? lı:ıte şaştıı{ım noh1a 
b dur. 

Kendisinden yüz çevirdiğim 
b r erkek artık ne maksatla ve 
ne su ati" bu eve gelip gidebilir? 

Bu son bir hafta içinde cildler 
d lu u hatıral r yazılabilirdi. 
An.,cmirı kaprisleri.. hileleri .• 
ba. mm afıyfuıe avlanmaları .. 
b nim hır('ınlıklanm ve ısıtrap
larım. 

Butiın bunları başt~nbaşa ve 
no rt. ı n hi:asına hatıra defte • 
r'mc kaydetmenin imkiru var 
m1? lnsan, bu bir hafta içinde 
o up bitenleri düşündükçe bey • 
nınin zonkladığını hissediyor. 

~ 1aamafıh şunu ilave edeyim 
l i. annem bu mücadelede yaman 
bir kadın ol uğunu isbat etti. 
( nül glenclirmck için. nihayet 
bir ananın, evladını feda edebile
<' • ., c.·imdi tam manasile ina • 
nı orum. 1 
Ann~miıı yanındaki mevkiiın 

bir deliden başka bir şey değil. 
z.,ten Sofi}e benden bahseder • 
:C n: 

·• - Deii nasıl?'' 
" - De i u\andı mı?" 
"- Deli nest'li mi?" 

.. _ 
Delinin buh n rı .,,, 

mı. 

Diye f'-Or rm 
anneme. &na. ı.i ı bir f 
buldu: Delilik Bu beni b"rco ~ 
iizüntülerdcn, İrulf tl rd n, · 
kıcı teşrifattan kurtanv r ö 
ya .. dcli dert anlar mı? Deli 
rifat ve muaşeret · el -r·n 
bi olur mu:" 

Oh .. ne gü?.el, ne ser .. at ıı:r 
hayat. Anneme fi ta 
edeceğim. Bu rf ı 
için, 
Yavaş yav~ babam 

almmış. 

L>un 54bah "d r 
den kulnğmıla du 
sesleniyordu: 

- Bizim deli kız uy ı 
nu zorla. bah<t>JC ~k rım 
güneş alsın. 

Deli kızı zorla b 
karacak? 

Ve deli kızın -
mı var? 

Dün babam her.: 1 tın 
mişti. Aca bende gi.in 
temiz ha,·a a1m · 
bir hcstalık mı b · 
le olsaydı, bunu b 
sinden o~ m 
Şimdi hatırı 

beni mua.yent" eder 
- Haydi yat 

et .. bir şeyin yok! 

A,t 
16 20 
10 00 
8 00 
3 00 

8119'1 gUDll 
rı. '(9t55) 
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t:evrren: MUZAFFER ESEN 

fettisi derhal kabul etti. Po- ' genç kızın paralarını sakla -
inle; notere mis Sensburi ile dığı bankaca da malfun ol • 
mis Gisburmın hadisede:ı ev- madığını sanıyordu. Zira mis 
vel birihirleriyle karşılaşmış ~nsburiye para lazım olun
olmalarına ihtimal verdiğini ca nôtere yazardı noter de 

istruıbul Futbol AJ:ınlığmdan: 
2.11.9U PAZAR Ot'NO' YAPILACAK 

LlK MAÇLARI 
Fooerbahçc tadı: 

Saat 9 da Unkapanı - Rami, ha .. 
kem. Bahattin, Sadık, Hayri, 

Saat 11 de Dnvutpaşa - Topşapı. 

Hdket: Halit Galip, Nurettin, Nihat. 
Saat 13 tc Taksim - Sllleymaniyc. 

Hakem: Seııı.mı, Reııat, Nihat. 

• 
1 

·ŞiRKETi 
1 an 

AYRiYEDE 
Cumhuriyet Bayramı müna.sebetilc bu akşam sruı.t 24..30 da gı;p: 

den bir vapur harekeUe Vaniköy, Kanılllli, A. Hlsan, R. Hls:ın, Mlı1' ı;ı
Kanlıca, 1stlnye, Çubuklu, Yenlköy, Paşabahçesl, Beykoz:, TarabY8• ~ 
rl'çburnu. BUyUkderc, Sarıyer, Yenimahalle V(! R. Kavağına uğrtıyar' 
A. Kava~ma gidecektir. 

ISTA.."~]IUL uuwıYESI 
Pointer lakayt hir tavırla: söyledi. Mis Sensburinin e - bankadan alarak gönderir. 
_ E·.et dedi. Onunıa bir vinde çok ehemmiyetli mek - di. Genç kızla başka bir su .. 

' ~!arın da olması mümkün - retle muhabere eUiği de yok. iki kelime konuşmak herhal 

Sant 15 tc Fenerba.hçe - Vefa. Ha .. 
k{jm: Şazi, Necdet, Bahattin, 
Şe~f Stadı: 
Snnt ı:ı. da: Anadolu - HllAJ. Ha,. 

kem: Şckip, Sabahattin, H. üzer. 

~ ıııını şEn •~ sı 
de çok faydalı olacab."'tır. dü. tu .. 

, ıister Akshot bu husus'.a Acaba noter genç kızın bu Saat ll de lstanbulspor - Beyo · 
Iuspor. Hakem: Eşref, Mustafa, Fazıl. 

13 - Galata :ıray - Altmtuğ. Ha. 
Tunusa gideceğinden sıze 
bahsetmişmiydi "! ~üpheli gözüktü. Poin~er ona yazı nerede geçirdiğini bili -

_ı mis Sensburinin yazıhanesi- yor muydu? kem: Adnan, Muzaffer, Nejat. Küçük tlanlar Kuponu 
HA~LET f5 oerde) 

SON HAFTA 

t.tiklat caddeıındeoJ. 
KOMEDi KISMIN 61 

-.q&nı 20.so 

- ha ... yır.. zannedersem 
ni ne vakit ziyaret etmiş ol- Noter defterine baktı. Ve kendisi unusa gitmekten 

l dugwunu sordu. gene kızın yazı Savanada bir 
vazgeçmiş o acak. 

Mister Akshot not defte - ot""1de geçirdi<Yini söyledi. 

Saat 15 te: Beşiktaş - Beykoz. He. 
kem: Feridun, M..ızaffcr, :MUeyyot. 

\ ÖU lropollA e&JeaereiJ J61lde1'Ueıcetı 
•erme Ul.D.lan ltm Soa lt&k1l<Ma pe. 

- Ev.e'. oraya gideceğini 
rine bakarak: Pointer sordu: hiç zannetmiyorum. Bana 

gllndcreu okoyucolarm malllıa kal 
ma.lıı bere urlh !lıtreMerlai bllıllrme Kör Dövüşü_../ 

- Edit dedi, yazıhaneme _ Mektupfarında mister ıerı Ub.ım.> 
öyle gelior ki daha uzak bir b d f l . · 17 'lkt h d · d'? f · · l ,.; ,.. ,.; ,., ,..., ,.., ,.; ,.. ,.,.~ ... ? ~ 
memlekete gitti. Belki de A· ir e a ge mı§tır. ı e§· Laynot.an l1a se er mıy 1. ş ve ı~çı arıyan ar: ~ """ """ """ ..,. ..,. """ """ :.: 

rinde bana telefon ederek - Zannetmem. Bu sua i 18.00 Saat ayan, 18.03 :Fasıl saz • M.unuet>edt 20 9':ıeder tuta tAc. ~ H M d ıtor 
vustralyaya.. d ld 18.25 Konu~mıı. (Dış poı!Uka hl\.dı" • :1lbea! J!an bir muh.&ltp Jazıh&nelerdt ~~ azır o e \1 

Pc:inter yapma bir keder • ertesi gün için ran evu a 1
' nir.in sordunuz? d ıcri), ıE:.rn Radyo çocuıc klilbU, 1930 veya 11gtr tJcaı1 ıııUeuuejerde ll a. ~~ ,ıc 

l Fakat o gün tekrar ·~elcfon Noterin sesi ihtiya'dıy ı. Ajans, 19 4r; Serbest 10 dıı.l ı1·a. lD.65 ramaktadır Haftada tıır~ ctın ••11 ~ ı&Y':. 
e : . . • l . .. l ~ 1Una. ile hnzırla.nmış kı§ldt tif 
_Ya dedi. O kadar uzak- ederek gelemıyeceğını söy e- Müfettiş düşüncesinı soy e Eski köçckce ha.vol:ırı ve oyunlan, birkaç 1&&t de çalıpblJtr. CN.lıL) ~manto ve roblnn görUnUz.SI~ 

d • b' arta bagwlı olarak d" 20.15 Radyo gazetesi, 20.4u Bir halle ::-emzlne mUracaat. ...,.4 lar a mı gitti? ı ve ır ş ı: " dt"rhal yapıur. j f 
19 · · · b" d h b tUrl·üsU öh'Tcni:roruz: l (trenllmü.ı tUr· • Yemeltttn ... yeme& a"111ndeı ~ 1 --Ades1. Lebon _.,ıı:ı _ Evet, hatta Avustralya ayın u ıç.ın yenı ır ran e. _ Kendisivle mu a ere ~ stikla.l........ • ı-· ıı 

ld 
. I h"l' _,. d . . kl' erden Potpuri, 21.00 Zirnnt tak- ıı.nl:ıya.n bir genç otel TeTe lokantruar. .,'4 ında 356 numaralı apartını!lll 

seyahatini bitirdikten sonra vu a 1• ctmis o a ı lT"O\ e onun ıcın. vtmı, 21.10 Gcneı r Svbıg tn.kunı, da 1.ş l.stemelrtedlr. <R. D)m renı.zlDf ,.~ 

orta A d 'd w• . Pointer merakla sordu: NotP.r dudı!Hannı ısırdı. 21.30 Konuşma. (Sağlık sa.nt.), 2U5 mQracaat. ~ ci ka.t. syaya a gı ecegmı ? ,} Ucuz ve _ , 
·· 1 · t' S tk"' k" - Şarta bağlı mı. _ Ben huna ihtimal ver - Riyaııcticumhur bandosu, 22.30 Ajans, • 'l'icar~t rqektebinln son stnıfmda " ~· 

aoy emıt ı. ana ar zev ı l • "' ""' ,.; ,.., "" "" "' ,..~""A"' bu. Tibe'~ riillerinde resim - Evet hı.orada yazdık a - miyon•m. 1..avnınn P.enc kı - $ b D t okuyan bir gtınç öğleden sonraları, ti. "" .. """ ""' '"' ,... ""' ~ :d 
y- b k } h d • k U eye ave cari bir mUe.asescde çalışmak istemek _ 

yapacakmış. Zannederim ki rıma a ı ırsa yazı aneme zın adresini bilme iğıne a - şubemizde kayıtlı yedek nakliye tedlr. (Tfcaretl!) remzine mnracaat. ıttıl 
laendisini bulmanız çok güç Sensburi ile görüştükten ve niim. teğmeni Avni Bilge (42198) nln ver. • Bir Üniversite talebesi bilhassa yUksck tahsil talebe.!1 ortao 

olacak. uyuştttk1&:an1 sonra gelebilek- _ Müfetti" noterden ızın diği adreste bulunamadığt ve halen orta.mektep talebesine transızca ve ~:~:._kvleerdeıp=v=:ı::. &~~ 
S L._ • k l t d cekmiş, ya nız ne görüşcce - ı aldı ve gitti. tnblsarlar tefti~ vnzi!cslle teftişte tUrkçe riyaziye, fizik, kimya. v.s. ders • .a..,.... Ot'v 

eDSOllrl o ay ve ere • bulunduğu polis yaz.ısından anlaşıl· gldcblllr. (A.B,) rcıtn%1.ncı aı .A-
dütsüz söylüyordu, fakat mü lerini bilmiyorum. • -11-. nuştır. Bu ıruba.ym çok acele ısubcmizc lnri vermektedir. (Ders) remzine mo.. * Fransır.cs, iDgill.zee. :;;.; 

fettişin yüzüne bakamıyor- - Size ne görüşeceklerin· 1 Poitner noterin yazıhane- mttracaat etmesi, etmediği takdirde nı:aa.~.rtaokulda muallimlik yapını~. ıtaıyanca 'lfe bUlgarca'f\ muı<e ff 
du , gözlerini elinde tuttuğu den bnhsetmedi ani? sinden cıknrken doktor Ka'.;s hakkında 1076 sayılı kanunun mad:rel tatillerde ikmalleri, bihakkın yetl§t!r. len bir mt, noter da.ittlcrlnde 1 

N t dd .. t tt' ·· ~ 1 Il cağı c1lme evk!rlnde çalışu..ak 1.steııl 
kal"Şuıf kalemine dikmişti. oter ere u e ı ve mu- bi ile karsılasb. DO'ldoru dur mahsust\na göre mu::ı.mc e yap a . mi§ bir Un1versiteıı genç, tlzlk, kim. dlr. (S.s. 61 re:nzlne mnrac~ı..i 

P o inter: fettiş bu '.:ereddüdün mana- durar c ihtiyar misters Scns- • * • ya, almanca dersleri vermek ı.stemc.ır. • 30 ya•mda ... aııckan, c:i'::r 
_ ..ı J ar.I Heşlkta§ a.c;lccrlik §Ubcsinden: tcdlr. ( A.T.S.) remzine mllracaaL .. .. ~ 5"'.,ı/ 

- Belki bı..lu'"'ğu yeri sını an ayam 1
' • dT huri ile buP":;ı ı?Örii .. üp görü• Cağ'nloğlu Ycrcba.tan caddesi A- * Eski bir !!san mualllmJ. bususl bay, hususi veya resmt uıUe 5J>'J 

mister Akshota söylemiştir. Biraz sonra noterın 1 1 se"'iveceğini sordu. layköşkü sol'al.k 2 numarn.da otu- uda ve nuausı ders nim.ak ıııtı. de kalorifc.rcUik aramnktadlf· 
A.:: aba &e!Yahate çılmıadan ev çözülmüştü: . 1 O,,kto; bir lahza düııündü, ran yedek oczacı teğmen Tahsin ~~n talebelere ders vermek arzwnm • ahmette cezaevi khreısmda 
vel bu seyahate dair An Gis· - Zannetnııyorum, bura· ı sonra kabul etti. oğlu 318 doğumlu Ahdlilkadir dadır. (G. Kemal) re~ne mUracaaL Hüseyin eliyle (K. flezere) :OSı 

' d al be • le görüc:.:nek • (38471) in pek acele ola.mk şube. • 18 yaşında, orta.mektep me:runu • Ticaret l~inin soıı sın 
bum ile konu.m•lar mı der- . a Y. __ n, ız. nım . • -s-• ' - Simdi onu görmeye gı • t tm-.:ı:r..· •-'-dird y••ında bır· .. en.,, mu?ınsetıe. o:ı .11 

~..... t d - 11. dctm1tıım I d be m1ze mflracaa ı, e '--uı.& 1 uı.n. e b1:- genç tş aramaktadrr. (Hesap ve -. ,, ~ .• ~ il" 

sin iz? Samimiyetleri bu ka- 15 eM.~gfını. ~al!k -b: t · l diyorum. sterseniz siz e hakkında 1076 sayılı konunun ma.d- cebir l§rerlııdcn anlar (Mu. tn. Ya) rat hesap • e daktilo iyi bU1n...1 
dar ilerde miydi? Zannımda u ettiş a ayt tr avır a nimle b.,. .. aher ~elini~ f ~.kat dei mahsusuruı. göre muamele yn.- remzine mUracıı.at. carethanede veya. ~ir mU~..J 
yanılmıyorsam bu iki genç sordu : 

1 
hu ziyarete sebeb olarak ne pılacağı. :(. Lt.se bitirme ımtı.nanmda bir den bir ücretle c;filı§mak ısteııJ 

lm: aile dostuydular. - Seyah_a~e _çık~adan. e~- l'Öyliyeceksiniz? Cünkü MTİn ten muvtıffak oırunamırı bir gene. (H.D. 32> rcuı.zlııe mnracaat. 
.c b d' vel kendısını gormedınız de a,,,.,.en f cı'ad n Lu k"'dına ı.mtlhıınnu veılncey~ kad;;.r, ta.balU ile * Fra.ıımz meatebının ,ıae -·' ı.;,ens ur~ cevap verme ı . ..,......... 10 .... k AA- mezun clddl bir......,,",. buF'~ • 1 " mlıtennalp b1r 1§ arama tadır. AJıker. YGü b_.,, 

Poi ·~er genç heykeltratın mı· 
1 

b" Jmtiven bahsedilemez. He- Dr. Murat R. Avdın {' 1 rak az bir ııcreth! riyaziye .J~ 
k .. l k Hayır noter gene ı;:'ızı ır .. h' b ' b' l . b ~ 'I, Ukle Wş~ği Y•>k ... :r. Ortamektep taıe. f d sıerı ,..ı· 

susma ve soy enıe arasın• .. ' . . ~Ad . . nuz tç ır !!ev :rwtıvor ve ,. ~ Heyoğlo Pamıakkapı. lrmım cokali ~ 

1 

besine ders verebllir. (Kadak) remzi. ya ve ransızca er 
da tereddüt ettiğini anladı. daha gormemıştı. resını ı haber onu <ildürebilir. ~ ~~ 'o. ı. Tel: 415MI ~~ ne müracaat. <S.M.K) remzine müracaat. 
Fakat delikanlı Havkın ak - de bilmiyordu. Bu adresin (Devamı var) " .. :<f".~~,,.""' ... i"'".,.."'..,..""' ... ~""'""..,.. .. ...,,"'...,,"'"-" .. ~ :t- Ortaokul öğretmtt.ı~ ya.pmlf bir • Orta 2 den ayrıt:n.ı~ ı~ 
sine olarak susmaya karar .-------------mi!"'----------------------------... -------------.. kimsesiz bir genç öğle<le.G fi' müessesede iş aramaktlıOif· 

vel~~e dudakları büzüldü, Hikaye YU .. RE.KLER J/ BA iN NEZIHEY=HtTTIN ıT-:-~9 :;:: ~~::::"~ 
bakı~ları zalimleşti, ve lô. - .\ ı ı ı «aaı oımryan yen! ve eak1 1 

0
jl 

kayt görünmeye çalı~Tak: en bir genç mır ne 01'.ı~ ıı#' 
- ıBu ihususta dedı', katı" w Dive d;;c:n;nd·u·, Za 11 1 O lf aramaktadır. <B.S.) ~ Gece yagan fırtınalı yağmur J -_.,- yan, ihtiyar kadının müzmin ro - va ı ha ası. . da ölüp ·acaat- .~ 

bir hükmüm yok. dan sonra, gök, tortu dolu koca- Bir hafta evvel akşama döne. matizmalardan Qektiği acıt~ gitmişti. O sağ olsaydı bari.. • Herııa.ngi bir aıUE'BSesede~ 
Müfetti in yeni bir suali ıman bir .lciise g~hi köyün loş ıs- ceğim, cliyerek çıkıp şehre git - pnyllişmağa c;alı§.8.n mütevazı bir Şcfikacık gene onun yanına sı · arak çaıışmalt l.sti}orum. D ~ 

dell.kanlıuı tı'-ett; •. mzlığı üstüne abanmıştı, Ağaç - mişti. Gcceyarılarma kadar kcn- krzcağızdı. Üniver3iteye gitme - gmırdı. ve seri razı ..,.~ n. So 1 
'J u " hır yemyeşil, fakat sırılsıklam dieini sessiz ibir h3Sretle beldi • miş, bir sürü ecn~i dilleri öğ - Fikret ekseri minlerini bu ten· Ist 1 (A. tı>"' _ Ya Lavna ?, .. - -ım vardrr. iyen er 

J -o güneş ışığını beliiyerek için için yen karısına ancak ertesi günü rerunemişti, Şatafatlı musaha - ha köşkte çalışmakla geçirirdi. ta!IUe 
Mimarın gözleri canlandı, t.itreşiyorla.rdı. Fırtınadan ür - bir telefon etmişti , Ondan sonra beler yapacak, taşkın neşeler gös De-rin sessı:z.lik!eri, bütün köyı1 ·ı~c L~:;::a:tU:cu s~a d~ 

yanaklarmda fazla heyeca• ken kuşcağrzlar susmuşlar, ve tam bir hafta .. tekrar ne bir te-- terccek. ~klının erdiği meseleler kaplıyan tatlı sükutu emerdi. O de .. bır genç, l:lğledcn sonra~ 
illmı gösteren bir kırmrzılrk sa.klannuşlaroı. Yalnız bir kulü- lefon, ne de :bir mektup,. artık hakkında bile iddialar bastıra · dalgın çalışırken Şefika müşfik dan 6 ya kadar hususi veya .-t 

benin 'saçağında tUylerini gaga gelmiyecckti ! Şefika daima böyle cak kabiliY'!ti yoktu. Sönük ve bir gölge gibi dola~ır. sevgili kc- 1Bteıv-belirdi: b" . . l d müessesede çalışmak ~ -~ 

Hakkı L 
lıyan ır karga, Şefika geçerken, bir ayrılıştan korkmW?tu. Fikret gôstenşsız o duğunu biliyoıı u. en.sının ihtiyaçlarını düşünür, yu tMcnekııe 86> nımzlne murnı:Y · 

- nız var, ayn g "gak!" diye bağırarak selam herkesin sevdiği, beycn<liği genç O bir ev kadınıydı, akşam kız va.sını gUzclleştirmeğe çalışırdı, * YUksek iktisat ve ucare' 
size istediğiniz ma1Unıat1 ve- verdi. Sessizliğin içine bir ok gi- yakışıklı bir muharrir, bir edip- sanat me.kWbini büyük bir isti· Fikret ~zan karşısında hayran ao. 

b . l bu k k" . . "d" . adı 1 ı..h l lard da l bi"t· . .. b" b ) k ed "zl . 'llnln ikinci srnıfmda oku)" ...ı r.ir. Zira Edi'c:le olan münase. ı sap anan es ın sesı ışı ı. - tı. K nar ona .._yı ıyor ı. . ta ırmış mutevazı ır ev a mn arısını görm en go en scbeden anıayan ve rransızcıı.r 

het. b - · d f lad ce genç kadın adımlanm sıklaş- Kendisi neydi? Hiç!.. Sessiz, kadını namzedi... ne baka baka konu.şur, Şefika a- ın\l 
1 epımız e n az ır. tırdı. mütevekkil, gölge kadar silik bir Bir gün muharrir Fikretin ken ralarında başka nayaller sezerek .en bir genç, herhangi bir rfot 

Batta genç dazm delikanlıya Evleneli bir yıl olmuştu. Onu kızcağız .. varlığından kimsenin dilerini alakayla se'amladığmı kırılır gibi olurdu. >ğleden sonra çaı~mak ıste 
t..! _ _ - para da o·· du"" nç vermı' tı bu ko""yde hep genç ltocası"le ıı..~ - h be · l all bi ah w ıB. l6. > reı:nztne muracaat. ti ınnu; :r • ·Ut: a rı o mıyan zav ı r m • gördü....<:ril zaman hayret ebru . Ancak bir iki dafa birlikte şe.lı- • Seri dalttlıo yaz:uı es~i 
olduğunu zannediyorwn. r:ı.bar görmüşlerdi. Bu fırtınalı IOk ... Ah, keşke onunla evlenme hele bir hafta sonra Halası se - re inmişler, Fikretin amcasında razııan iyi bilCD bir genç, .-.1, 

Müfettiş derhal ba.tka bir sabahı yapayalnız görülmekten ceydi ! Her dakika ıstırap çek - vinçten gözleri ya.5<lrarak muhar nıis;ıfir kalmışlardı, O zaman rılr müessesede c;:a!ışmak u:teıv· 
eoale g-1-i: utanıyordu.. Bir haftadwı.nberi ınektense? .• Başk~ile evlenmiş rir Fikretin kendisile evlenmek bütün Maçkanm, bütün Nişanta.. ORZ> remz.ıne ıcürncaat. 

~· bu tenha kırların üstünde kendi t1lmak fikri ~ikanın :ruhunu "stcdigwini •• l~.:J•W• an guru k-1 t n d 1 _ Mis Editi ..... n son ~ ı soy ı.:uıgı zam . şmın p:cnç u..ıan e rQ. arına o - • Orta yaşlı ~ .e .. 
"'"' kendine brralulnuştı. $efika. kü- karrştıny.ordu . Fikretten ba..,.'*a runun ince inoe kanadığını duy- muş, Fikretle konlL5Jll,ak için can - "e " 

ne vakit gcrdünüz? çük köşkün, mahzun bir bava ile erkek düşünmek iğrendiriyordu muştu. Acaba. muh~rrir Fikret; abnışlardı. Hele 0 muharrir ve ::ıuen oır bayan. ,yı * -bf'ıı• 
Se bu · k " b' ih ·· iç çeken bahçesine girdi. Oh! O- onu .. fakat mademki Fikret de, h "b 1 J ı F" ı d S yaşından vukan ço;:uı;s ns rı atı ır tar soy- bu meş ur genç edı onun zava ~ romancı a e? .. ıkret:e ne er en :ıers vereblllr Çocuksu!. bir ., 

liyeımedi. Birincite~rinin or _ nu böyle metrfık ve unutulmuş herkes do ona karşı kayıtsız dav JıLğı ile eğlenmiş miydi? Hayır! bahsetmemişti... Edebiyattan, vıuuncıa orta ışıerıııe a~e tııaJt1tl 
ı d 

.. d f . olarak kimseler görmemişti!.. ranıyordu .. artık bu evde bir kc- Fikret arzusunda cok samimiy- tabinttcn, batta siy.a.setten. Fik 
· ta a r ma ogru tesa Ü ettı - Büyük ıhlamur ağacının altında di yavrusu gi:bi sürüne sürtüne di ... Bir ay sonra: bütün şık. ret de onu ne tatlı dinliyordu, aıektedlr. \l'Gbaı E) 
gını sanıyorum. Bu tarihi ''onun" üstüne oturdu,.<'ru ve sa • oturmak doğru muydu? Ciddi parlak, noppa, güzelliklerine ve Yanında kansının mevcudiyeti • :ant. 
tabloyd çerçeveliyen çerçeve atlarcwı. yazı yazdığı kırık kollu bir karar vermek gözlerde iç ac·- fü,tünlüklerine güvenmiş genç ni unutmuş gibiydi .. yalnız bir 
c inin daıha iyi bilmesi icap yeşil tahta koltuğu görünce göz.. sının yaşl~ kurumalrydı!.. kızların hayret nidaları karşısın· defa sol tarafa dönerek: Aldırınız~ 
ediyordu. Zira genç kız iken. leri yaşardı. Kınk gör.meğe ta - Bir sene evvel Büyükadada da Şefik.;:.cıkla evlenmi$ti ... Gell<f _ Sıkılmıyorsun ya yavrum? Aşnğıd:ı rmuzlerı ytlZ-::: 

hammülü yoktu. bir pansiyonda tanrşmıı::lardı. Şe çift, muharrir Fikretin Çengel • diye sormuş, gene Jaleyle mfuıa .. knyueularımız.m n mıarı C 
disile konuştuktan sonra doğ !"eri airdi, Boş evin her koş·· c- fika hal~ile beı <rbcr c;turdug-u · 1 ·ı d" • mektunlan ldıırelınnl'mlzdıın ... "" köyu sırt arında aı e ya ıgarı habeye dalmıştı. •· 
ru çerçeveciye gitmi§'ı:i. sinde hazin bir fısıltı geziniyor- odanın yanında genç ve meşhur tenha ve rnünzc.vi k~küne qekil· Şimdi hatn-lıyordu Şefika: On lan dahli) hergUn snb ht:Jflııl 

- Pointer d~ çerçeveciye du. Sanki: bir muharririn, daha bitmeden mi.;lcrd.i. Fikret çalışmak için gün evv~I şehre gittikleri zam.:uJ ımııar ,,.o san.ı 17 den 50rırtı 
gitti . Müfettiş mis Sensburi· - Gene mi yalnızsın? O nere- şöhreti duyulan büyük romanı yalnızlığı ook severdi. Karısının Jale Fikrete çalıstığı gazeteye lan. · çJ 

de) O ııcroc!e? 111 bitirmekle meşgul olduğunu . k . · zd w 
n in çerçeveciye 19 ilkteşrin- Şefika bir aynada hayalini gc- dııymuş, fakat onunla evlenmek e-.· işlerine dili;künlüğünü tatmin gelmesinı, endısıle yeni yka. !~ <H.M.Z. 19) (Belkıs) {16 tfı( 
de ugwramıs oldugu" nu o··gwrcn. ·· ·· 'tü" N k d d w•l h t.:· ·· ·· ·1· k b'l etmek için kii ük k&'kü boyat • roman hakkında görüşme lSı.ç- (H. 99) (7.0.)(lngcl 27) ( . 'J ,. runce urıi . ı c a ar sararmı~- e~ı • a w'l. gt,--zunc ı ışme ' e diğini, hatta oturduğu evin adre- d"") .ı 
di. Genç kız ç.erçevedye der tı! P~ncorları kapadı, kalın per- hayalinden geçmemişti, Genç mu mış, orr..yı asri techizatln güzel- sini söylemiş ve: <S. Nearin) ll2 sun ';) <" 
hal Tunuaa aideceg"ini ve bu deleri çekti, Ağlamamak ic:in o- harririn <linç ve güzel siluetini leştir.mişti. Şefika sevgıli koca- (F.G.D.) (S.A.) (Kibar · ıcl' 

" yalanmak istiyordu. Birden kcn- me'htaplı gecelerde tarac;acfa ge- sına karsr duyduc'Tu derin şcfk~ti - Geliniz li'ikrct Bey .. si!Zinlc (1mrcn K.) (44) cMeS 11--ııı 
yüzden arkadaşının düğü • ditj,ni kocasının çalrnmn odasın- zini~ken dikkatli bile bakmıyoI"' yabancı bir \'Ücutla go elendir başba.<;a ça.y içer ve konuşuruz! <MclAhat 3) (Y. Akın) (V 

nünde hulunamıyaceğım da da buldu. lşte masanın üstünde du. Pansiyonun tara.ça;:;r önün - memck arztısile eve b"r hızmctçi demişti, (Uyar) C~mbe zarf) 
söylemitti. bir !>üriı dağınık modeller, daima den sık sık geçen genç kız ve gt;.. alınmasına bile razı olmamıçtı, Bu şık, güzel, malUınatlr ro -

1 0~ 
B kd• d S ı · kullandrc'n kalın fildisi siklo, c:- ?.Cl k?dın en-tıplarından ta.şan tat Zaten en ince işlere k~dar e • mancr kız Fikretin tam lfryıkıy Aşağıda. remizler! yazı' ~e u ta ır e, ens >Urıye ..,..,& ~ ,.,. ~ d M d. ti" eh "yet blrinc!teşrin UJ.rlhlnc ktıdl.\r 

r ..ı ("ara JllAf:.;ı,.~ında unuutlmuş rir Iı ülu:;lcri. manalı nü.lcteleri far- lektrik aletlerinden yardımcıla- ı. evcu ıye ne emnıı ver 
göre, ~itle Sensburi 19 ilk. .. w ld" 1~ k Sef 1 ard N k d t 1 memelct", koc"aını 'l..~oeıb~<>•a çava nnı nlmazlnrs:ı. yırblacaktır ,,., ağızlık.. Halmırı ü tiinde su. ketmivor d~i ı, •a at ... 11m- rı v ı.. e a ar mesıı om~- " _. v~ '""!>" .ı l< .. 
t~rinde buluşmuşlardı ve rtınen hir kol dü~mesi. mn dümdüz siy~h saçları, boyn- tu! Hele ihliynr hal~ bu izdivnç- davet ederken gözünün ucile bi • (R.V.) <5• 126> (ÇaylA ~ 
genç kız o gün ihtiyar Mis - - Oh Fikret! diye mmldal'- ~iZ iri kara go1.leri vardı. Onlar tan iki ay ~r.nra hayata gözleri- le bakmamakta haklıydı. İkisi lTlcnret 46> (Hamdi) (~ cf 
ters Sensburinin evine gide- dı. Gözlerindan akan yaşları sıl r(bi güzel ve rrösterişii olduğunu ni kaparken sevgili yeğeninin de güzeldi. Tam bir eş! Tam CA. Yazıcıoğlu) •(A.z:X> f 

k bı b ı m"den içinden: b•Iivcrdu. O dünyadı. tek yakını mesut istikbaline ne ma um bir denk! (T.Z.T.) CR.B.T.) (T.P.l c 
re ta oyu ıraımuı::.tı. . . (Sonu Yarın) (T.T. 298) (7. 0.) (Nar!Jll' rt 

Sonra Pointer mis~er Aks. \·tık ge1rniycccl:~ ?l<ırı nal "'nın yanın ları :ıyrılmı ıtımatla giilüm <>misti... v BN ş) (l" 
(N.M.) (B •• ) ( . • · 

lwtun evine gitti. Noter mü·-...-----------------------------..;;ı;;;;ıııımııı...., ____________________ .(Ncdi~. ~ 


