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Ucy:ızıt mrytlanında. bugünkü gc~it resminden' ve askeri teftt,tcn tnUbalar .. 

sana, ki 
' • 

en 

Brüksel, 29 (.\.:\..) - Yc.ktıı<l:·: i r;u,..,t.a :~tiha.: <:di 'en :..~ro1r ar: ar. 
askl'ıi harekatu~ ınki~~ıf edec.eğ"ı 1 ;:;a}: H !::cr ., ~ ac:k~r~ ~eflrı tıilıı·~) 
Bcrlindcn bildırilmekt~r. Dt! he J !edir. (IJt•\ruu. • uıu:Otlt1ı 

p (F"©J <gJ ©]: <§) 

Almanlarla Çekler 
arasznda şiddetli 
çarpışmalar oldu 
Çekler her şeyi göze alarak ~ehrin birçok yerle" 

rine Çek hayraf,-ı çektiler 
Londra, 29 - Röyter 1<jan.~ ı bazı Mdisel~ vı•'- ıhuk:aıştw. 

;ın öğrendiğine göre Çeko~lovak· ~ Alman malcamJan tarafır d e 

ya cumhurıyctinin kur.ılu~t:~:..:ı ı alınan tcdbi:: .,. rağmen. Çdde. 
yıldönümü münasebctile dün V- cumbıırlyetin :-rı) t':-rıürLli.oll lİıtlu· 

. koslovakyada ve bilhassa P.ragda (DftllmS it incide) 
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V LOA 10 
Yazarı. H. UALKIUÇ 

A 
l\"Al>OLUNUN kcnıır t1chirlarind<.>n birinde, mı:hitfnln du. 

rn.ıı lı.aklkııtlıil İ) i göre!:. ilen. fakat <Hn:unik lı.ıl,lkatini 

~a\ 1 ı~·ııma.mıi1 ola.u bir doldoruımıı, l;lr ;,lla lıarıu. l:iU mUşahcdcsl~ 

ııl hayretle söyle<U: 
- Ulzim memlel.ettc ö~ le yerler lıi"l5 orum. ı,ı h:ım ortaçuğı 

aodınr. Sonra mcmlcl•c1in di ,er ülr ucuna bııl.: A rııı en :.on 
çtıb"llla gtrmlştir!,, Yani, blıim nıemhkctlıı mnnzn~o.;ı çok tent-

lı: . 
Bir ucu ortaçağ!I:ı. bir uc ı cıı an m<'clf'Oi)et ~lrıılel... : 
MUncv\·cr doktorumuzun Lir ttikfıyct gibi sllyi <ll!t bu ıuan· ' 

zıırn gertclıtcn l.ılt luıldkattir. 
Evet, bunu biz gtzlcnılyonız. Hlli kls bu rnıınuırnmızla iftL 

har ediyoruz. 
Halilltalcn Türınlyembfo bir cco ort~ğruwır, lılr ucu me-

deniyetin on mcr1iale inde. 
Çüıı'kü= 

Oı.m:ınlı 1mparatorhığu bir ort.-ıt:ığ medeniyetinin artığı lıll. 

Jlen\iz 16 ~ ılılır kl Cwnhuriyet lhtilıili ~eni Türldyeyi yaratmı~tır. 
Dllnyamn en eski cumhuriyeti, Fr.ınsa <'tırnhuriyııtldir. Bir, bir 

buçuk asırlık bir cumbruiyct. ! 
~ 

Biz 10 scnc<lc. bugUn en Mil ve en mütekinıil ı~raıısu , 
cumburlyctinln en nıodern kemallerfne \'ar:ıbllml~ bulunuyoruz. 

1 
ı,ıo 'l'Urklye, bugUn, bilim mağrur \'C <lünyıı.nın ha)·ran göı

leit tinUnile .•• 
l'Ur'k cumhurfyctlnln bu dinamik Jıol.llmtinac ne yilce bir rl· 

. . . 
: 

yatl7e vardır: 
16 yılda 160 yılı ytirtldilk. ~ 
Demek ki Camhudyetlmlzln llıırleylş mczllrusı şudur: Her 

. . 
i 

:yılcla ı O yıl llcrl l . 
Bu zalerlmlzle bllttın mlllotler önUndo Htihar etmek ba.kkı.. 

: 
: 
i nıtr.dır. ' 
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Cumhuriyet 
YW1us Nadi "Ea bll)iik bayramı· 

nıız., başlıklı yaıısında baklit ıa_ 
rlblmfzl fl)yle hntasa ediyor: 

''Ebedl Şef Düyük Alaturk'ün 
kılnuzluğo lle Türk mllleli balan 
lmparotorJolfun yerine mu1mdderali 
keodi etinde yeni bir de,·let kur
mak :için yeniden ayaklanmıştı. 
23 nisan 1920 de Anltarada ilk itti· 
maıoı aktec:ıen TürJd7e Büyük ~m .. 

lct Meclisi Türk millclinin mukad· 
derntını toro Te kail lılr. inhlsarla 
Türk mllletinın kentli bAkimiycllne 
tevdi ediyor ve Büyük Meclisi Türk 
milleti mukadderııtının tek mü· 
ınessili ol:mık nan eyliyordu.,, 

Diyerek, ~öyle devam edi)·or. 

"Bununl:ı beraber kurtuluş cidn_ 
linin büyük lşlerile iştir,alc mecbu
riyeti netice i olarak yeni rejim 
ancnk nili:ıt zaferden sonrıı yani 29 
ilkteşrin 1923 tc resmen tespit ve 
Han olunmuştur. 

ifan 
M. Zekeriya Sertel bugünl-rı baş

makalesinde Türkiye 16 mcı cwn_ 
huriyct yılını kullularken duyd~ 
tu ihUsııslarını anlatarak Türkiye-
:nin Ebedi Şef Atatnrkll ve Milll 
Şefinin yorulmnk bilmlyen ga;rret.. 
lerl. sayesinde, bugün dünynnın 

harkl Te dahili hiçbir ıstırabı oı
mıyan memleketi olduRunu söyliye
rek diyor ki: 

"lşte bugiln cumhuriyetimtzln 16 
ıncı yılını teslt edetkcn görülen 
manzara budur, ''e bu manzara bü. 

tün milletin kalbini gurur ve se-
vinçle kab:ırts:ı yeridir. .. 

Yeni Sabah 
Hilse71D <Ahit Yalçın cumhuri

yetin 16 mcı yıldönümü münase. 
betile yaı(lıjh yazısında, cumhuri
yetin memlekete olan 1aydalıınnı 
ıebıırüz ellircrck diyor kJ: 

''Beşeriyetin ui'Jrodı~ı müthiş 
lıulıran bize curııhurJyet rejiminin 
vtıtnna temin ettllJI hudutsuz men· 
faniler lıakl\ındıı lstıroacli hlr mu. 
kayece yapabilmek için iyi bir im
kln Termlttlr. 101' Clban harbin· 
de:ii Türkfyc IJe 1939 harbindeki 

·Türkiye arasındn görülen fiirkı on_ 
cak cumhuriyete borçluyuz. Rejim· 
lerin bir aıct ve ''asıla olduklarını, 
tapılac:ık bir put olmodıklannı hep 
biliyoruz. Cumhuriyetin büyüklü!;ü 
ve fayd:ısı Tnrk milletinin k:ıbili· 
yetine ve hususi dehasına uygun 
olmasından, milletin liğsündcki 
tktidıır 'e istidadlıır inkişaf cllir. 
nıel!c rnGs!nit ın:ıncvl h:ıva yaratma 
sınd:ın ileri seli)·or.,, 

Trakya fen müşavir 
muavinliği 

İstanbul arkeoloji mUzcleri mi. 
marı Komal Altan Trakya. umumt 
müfettişlik fen müşaVir muavin -
liğine tayin olunmuetur. 

İzmirde bir benzin 
şirketi ihtikar yapmış 
!zmir, 28 (A.A.) - Gazeteler, 

şehrimizde faaliyette bulunan gaz 
ve benzin ~irketlerinden birinin 
ihtik~r yaptığı sabit olduğundan 
hakkında kanuni takibata ba~lan· 
dığını yazmaktadırlar. 

H A B E R - Akşam Postası 

Çürüyen portakat · << 

lar yüzünden 
Çocuğum yaramaz
lığına kurban gitti J » Bir T ürlc: tüccarı Sovyct 

ticaret mümec!'lillifr:ni 
dava eUİ 

Asliye ikinci ticnret mahkeme
sinde dUn bir milyon liralık bir 
tazminat davnsma bnkılmı3tır. 

Davaııın mevzuu §Udur: 
Portnkal ticareti yapım Hakkı 

Şeşbeı; isminde birisi. ı;chdmiz • 
deki So\•yct harici tic~rct mU • 
messilliğine portakal vermek için 
bir mukavele ya!ınuııtır. Tüccar 
memleketin muhtelif yerlerinden 
toplndıı'.;'1 • portakafüırı Rueynya 
göndermi.5, fakat bu sıroda mn -
mcssillik ile aralarında bir ihti- ' 
ifil'· çıkmıştır. Bu vuzlyet karşı -
smd::ı. Rusyayn gönderilmek Uzc. 
ro hazırlanan mUhlm mlktarda 
portakal sevk<.'tlilemcmlıı ve dura 
dura çUrümU&lUr. 

İki taraf arasındaki muknvclo-
ye göre, bir ihlllnf vukuunda Rwı 
yadaki ticafet bUrosu ha.kemlik 
yapac:ı.ktır. Fakat Hakkı Şeşbeş 
gördUğU zararın Tiltk mahkeme
leri tarafından knnır nlUna nlm· 
masını lstc.mcktcdlr. Mahkeme bu 
yolda karar verebilmek için ha • 
riclye vekaleti vasılaslyle Rus -
yadan, oradaki ticaret bUrosunun 
resmi olup olmndı&"IDı sormuş, 

dütı bunu gelen cevab okunmuş -
tur. Cevnbda bllronun reıımt ol -
madığt blldirllml§tir. .Muhakeme 
bu hususta tctldkler yapmnl: Uze. 
re ba.'jka güne bı:rakılınıatır. 

Ankaraya gidenler ve 
Ankaradan gelenler 

Cumhuriyet halk partisi lstan
bul mıntakn.sı mUfettiöi Tovfilt 
Fikret Sılny, idare heyeti reisi 
!brtılıim Kemal Baybora Anka -
raya gitmişlerdir. 

Ticaret vckfılcti dış ticaret da· 
iresi rel.a vekili Cemal Ziya ve 
Dalıillye veJtructt malıalll ida· 
relel' mUdilrU Rillüıeddi.n dün An
kara.dan aehrim.f.Ze gc~tir. 

Esayan ortaokulunda 
müsamere 

Cumhuriyetin 16 mcı yıldönü
mü müna-=ebetile Beyoğlunda E· 
sayan kız orta<>kulunda bir kon
ferans ve müsamere veribniştir. 

Müsamereye mektebin musiki he· 
yeti tarafından istiklfil rnarşile 

başlanmıştır. Mektebin yardirek
törü Orhan Çinili tarafından 

cumhuriyet rejiminin esaslan ve 
eserleri hakkında bir konferans 
verilerek talebeye bu bayramın 

ehemmiyeti anlatılmıştır. Mütea
kiben talebeler tarafından cum· 
huriyet, AtatOrk ve lnönü hak· 
kında müteaddit manzumeler ve 
sarkılar okunarak bayram tcsit 
edilmiştir. bilahare mektebin mil· 
dürü .Mesropyan talebenin bay· 
ramrm tebrik ederek müsamereye 
son vermiştir. 

Karagümrükte ölen çocuğun 
babasının şehadeti üzerine 

şoför serbest bırakıldı 
Ewelki gün Knragümrükte 

!!Oför Hasib isminde birisi otomo· 
biliyle manevra yaparken Şeref 

isminde kUı;ilk bir <;ocuğu çiğne. 

nıf9 ve ynralı çocuk hnstnncye 
götUrülürken ölmilştU. Şoför Ha-
sib dUn dördUneü asliye ceza malı 

komeslnd(} sorguyıı çekilmiştir. 

Bu arada ölen çocuğun babası 

mahkemeye mUracaat etmiş ve 
yaşlı gözlcrl)•lc: 

ihtikarla mücadele 
komisyonu 

lhtikarln mücadele komisyonu 
Bundan sonra en az haftada üç 
defa toplanacaktır . 

Fırtınanın yeni 
ö2-renilen z~rarları 
İki akşam evvelki fırtmanm 

tahribatına ait yeni haberler a -
Jmm15tir. lstanbula bağlı Mehmet 
knptanm idaresindeki 23 tonluk 
Hildaverdl motörü Marmara E -
roğlisinde dere ağzmdcı. batml§tır. 

Bebekte Sezai Kocakurda ait 

"- Ç'.ocuğum yaramazhğmıı 

kurban gitti. Şoförde kabahat 
yoktur, onu niçin hapishanelerde 
çilrilteyim .. diyerek davasından 

vazgeçmiştir. Bunun üzerine §O -

för Hnsib serbest bırakılmıştır. 

Muğla mebusu 
Dr· Hüseyin Avni vefat 

etti 
Muğla mebusu Dr. Hüseyin Av

ni evvelki gece kalb sektesinden 

vefat etmiştir. Cenazesi bu gün 

Şişlide Samanyolundaki evinden 

kaldırılmıştır. Nnmazı teşvikiye 

camilnde kılındıktan sonra asri 
mezarlığa defnedllnil§tir. 

Merhum 327 senesinde tıbbiye. 
den çıkıiiış, Mu~la sıhhiye mlidUr 
JüğünU. ve beledlye reisliğini yap 

mıştır. On senedcnbcri mebus bu
lunmaktaydı, merhuma rahmet 
diler, ailesine ve dostlarına tccs
sUrl~ri.mizi blldirirlz. 

bir kotra da Savarona. yatma Halayın nüfusu 210 bin 
bindirerek batmıştır. Antakya, 28 (A.A:) _ Antak· 

---<>- ya, Iskenderun, Kırıkhan. Reyha· 
Belediye sarayı için niye ve Yayladağ kazaları intiha· 

İstimlakler bı mebusan he)'eti teftişiyelerin· 
Belediye sarayı ititıası ı~ın me. den gelen mazbatalar vilayet idare 

nafii umumiye karan talebi da - heyeti ve heyeti tefti~iye tarafın

hillye vekaleti tmdmdan tasdik dan tetkik edilmiş ve altıncı devre 
odilmiştir. Yakında hlimlAke baş- mebus seçimine iştirak eden Dört-
Ianacaktır. yol ve Hassa kazaları hariç olarak 

---o-- Hatay vilftyeti nüfusunun 

Mimari taleoeleri 210.361 olduğu neticesine varıl-
Güzel sanatlar akademisinin mi mı5tır. Idarc ve teftiş heyetleri bu 

marl eubesine dün mUsabnka im. netice karşısında bu devre ıçın 
tihaniyle yeniden otuz talebe a· Hatay vilayetinden beş mebus se-
lı:nnuşttr. çilcceğini ilan eylemi§tir. 

--0-

BeleCliye muhasebe 
kadrosuna memur 

alınıyor 
Belediye muhasebe kadrosuna. 

yeniden 60 memur, hukuk f§lerL. 
ne biri 400 diğeri 200 lira ilcret
li iki avukat, hukuk i§lerlne 20 
ıer lira maa§lı Uç memur ve :ls
timlllt nıtldllrlUğü kadrosuna 4 
memur almacaktu. 
~ 

Yunanistan tuzlu balık 
ithal etmiyecek 

Yunan bUkfı.mcti tuzlu balık tt
halA.tmt menetmiştir. Şehrimizde 

balıltçılar bu haberden telflŞa 

dll§mlişlerdir. Yunan gemileri ba 
lık atmaktan vazgeçmişlordlr. A. 
likadarlar tc§cbbUslerde buluna • 
caklardır. 

~ 

Dikilide gene zelzele 
oldu 

İzmir, 28 ,(A.A.)J - Dikilide 
evvelki gün yeniden altı saniye 
süren orta §iddetto bir hareketi 
arz olmuştur. Hasar yoktur. 

Kız kaçırmadan 

mahkUm oldu 
Bursa, - lneröıtln Cavut 1'5. 

yUnden Ulviye ve arkada§ı Sul -
tAn isimlerinde iki gen~ kızı tar
ladan dağa k~ıran Receb vo E
niln adl.artnda iki köy deUkanlmı.. 
nın ağircezada göttııen mtıhake

melerl bit.mi§, Reccb Sultanla ev
lendiğinden beraot eb!ü§, Emin 
ik1 sene altt ay hapao malıkClm 
ollliugtur. 

~ , i : ' ·• H A B ıE , R ' l 'N E O E B 1 R O ·M ıA N 1 , . ' 
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istanbula 
nakledilen 
muallimler 

. ]; 
Jik tedrisata ait ikincl dUo 

Maarif vekı'llcti lnrafınd:ıll • d 
kadarlara bildJrilmiştir. ~ıı ~ 
diller ıriHiyetlcrden 1stnnbll 0 

lcdilen munllimlcr şunlardır: 1 
Tekirılalh Hayr:ıbolu l\lıııır:, 

murıı ?\uci flü.riikçekroecc.t• 
tebi bnşmu:ıllimlij:lıne, .n11>

13 
ikinci ilkmcktepteıı Eınfne1 ı• çekmece y:ıtı mektebine, 5 rlP 
kız muallim mektebi mczunlP r1' 
Munzzez S:ikarya Sllh·ri Co~eb 
ye, Nevin Ç:ıtalca yatı rnc1' 

11 
Hadiye üskildar Alcmdnğı )~1 ı 
lehine, Yaşar czlhe Alcn1d el 
mektebine, Edirne muaııiııı ııı50 
lıi ıııczunlarınd:ın Lemı1n c '/ 
Silivri Korf.ılı yalı ınektcbi~t· 
cidc Yilk:.el J{orfalı )"1111 nıek 1' 
Fazilet Varol Şile Knbako~ (1 
ınektebinNc, C:ınsel Seliınoıı: 
talc:ı Salıbostan mualllnıll~iıt ~ 
ııakkale merkez mektebi ııııJ ~; 
Hüsnü Dıışaran Alemdağı l'8~11JI 
lehi yarbaş mu:ılllmliğinc, ~ ~ 
ya lsmetpaşa başmualliıul } 
bikmen Çatalca Kumburg:ıı: J'! 
b:ışmualllınliğine, Ankara ıll tıP • 
Ulus mektebi başmuallimi F'~ 
le Knllakoz mektebi başnıl111~ 
sine, Balıkesir Savaştepe il~~ 
Karacalar köyü muallimi pıı 1, 
ıııin Tanrıkulu Silivri Suyııııır,i 
lehi başmuallimliğine, pr ıtı 
merkez Çağlayan mektebi ı.ıııŞ ~ , 
11rl11 Beliİce Çatalca Şllecilı: e' 
muallimli~ine, Zonguldak ~ı 
Güveler muallimi Güni.ı ,JI. 
Karacaköy muallimliğine, l'

1 
~ 

sir Gönen Tuzakçı muııJliıtl ııJ! 
Çatalca Ormanlı başmuallilll Si, 
Orda Güzelordu başmualUlll~~ 
Çatalca Yenice b:ışmuııUI r 1 
Bıılıkcsir Savaştepe Knracal' 1"_ 
allimi Belkis Kulaksız Çatalc',l 
sun köyü başmualllmlllline, :P

1 
j/. 

mo ikinci mektep başmuoJiifO fll'J 
ne Sarıyer Rumelifcneri b11şJl 
Jimliğine, Tckirdağı Malkar• ~ 
göl muallimi Habib Koçkutl li j> 
hano yatı mektebine, Kırktıır'1 J 
leburgaz Kırık köyü muallitıl ılY 
met fralı köyü başmu:ıllltıl 
nakledilmişlerdir. 

BeleCliye U:e~url•.,.I 
tekaütlüğü / 

Dalılliye vekAleti, beJedf1' ~ 
murları için hamlanuı.kt.& ;ti 
tekaüt kanunu projesini Ol 
bu devresine yctışUrotcktJt· 

--<>----
Gemi adamlarııtd' 

terfileri ~ 
Gemi adamlarınm ~ 

hakkmda den!s yollatı dJJ 
mUdUrllltn t.a.ra.tnıdan bit 

lüyordu: - Ne üstüne vazife? Sorma yü· canız biraz ilerler .. Ablam size san oğlu insanlan? Ne alçak gö- matnamo hazırlanmııttıt· 
- Al sana poker! Al sana şans. rü! fransızca ders vermek istiyor. nUllU çocuk .. Sokak ortasında oa· 

Haydi şimdiden sonra bul da oy- Bu ne haldi böyle? Annesinin Zeynebin cevap vermek i~in kı· pır §Upur elimi öptU .. Sen geçen li 
na bakalım!!.. medeniyetsiz demekte h:ıkkı v:ır- rnıidayan dudaklarının titredi~lni gün koca pa,aya Adeta öp der gibi Ziraat veki lcJj 

Bir saniye oonra Veys! usta rr.cr dı .. Ne o?! Es!r gibi mi ya~ıyacak· farkeden babası kızının bir pot utanmadan elini uzattın. Yerin Moıkovadan af11 ~ 
diven basından haykırdı: 1 ıardı yoksa?! kırmasından korkarak onun yeri· dibine geçirdin benli Mos.kova, 28 (A.A.) - ~ 

- 7...cynep, Zeynep in ~trı sc· I Tramvay caddcJne çıkmak için ne cevap verdi: Zeynep korkusunu yenen bir is· ye Ziraat Vekili Muhlis sr ,_ı; 
ni bekliyorum! köşeyi saparlarken Mahmut Selfi· - Kusuruna bakmayınız Zcy- yanla cevap 'Verdi: ile refakatindeki zevat dlit' 

Zeynep bir korku kasırgası için mi paşanın küçük kıziyle karşılaş· nebin küçfik hanımefendi. Biraz _ Erkeğin eli öpülmez! kovadan aynlmı§lardır.__.,.-/J 
Kadın ~ımank bir ~!e kocası· de öteberiye kasarak yarı glyinm!~ 1 tılar. Genç kız tatlı ve sevimli bir rahatsızdı. !n~allah bundan sonra _ Vay efendim erkeğin eli ö- ., 

m temin etmeğe çalı xyordu: bir halde mcrdi\•cnlcrôen k<>j<"!.rak ! yüzle Veysi ustanın elini öpüp sık sık ziyJrct ooer. r pülmczmif'? ,~~~.Ji ··Jef 
- Bela okuma .. Dağlara ta~la· indi. Babası acell~in<l.cn kap:yı i ba~ma koydu. İhtiyar adam ~im- - Yarm bekicriz siıi ~d'::r 'ı ' - Öpülmez_ y.a·.·. Erk. ekler ancak İnandılar, döviiıtilt•I<,' 

ra ... Elli Jiras1 nı ur av. evvel yılba· :ı.çnu$ onu bclcliynrdu. Y.eynep ka· 1 di, deminki hiddetile taban taba· hanım. Ot.oınobille Şişliye .11.u « d 1 cl At~' 1' , 
., sever· , ı<a ın ann mı opencr. .uran· kazandılar •• · Bırl' ,11 şı gecesi eski imamm evindeki eğ- µ~ ç:ıkari<en ~nnesinın :ıl'fayan 1 na zıt hir sevinçle: Çtkacata. .. Siz o tarafları - calık böyledir. I t. nöbe.lçı 

lentide yutulmıı~tum. Bugünforde l ~.esını du~ du: i - Bcrhüdar olunuz Allah ömür t'>iniı... . • • • _ Sus saçmalayıp durma .. On- ~rı emane m 
~sım yardım edıyor. Dnk on beş - .~ilah ~ tibl :n00~:j·ct· I ler versin yavrum.. Pa§a elendi· Veysı efendı ~pkasile .:l.filnfar lar sana alafrangalık dcrsinir. da· yız. ~i< 
lirasını kaı<tndmı. !]unun §Ul'3s:tn· siz 1·•·r:!i tez gflnde ba;:nr.ian al· j miz !tfi)'cttcler in~ll:\h küç~ ha· ~t: 

1 
• • Hah I nıska!'f ftrirler ~a kib:ır in9'lnlar imtiyazsız, sınıfstı 

da eksik olnn otnz h!!Ş papel değil m! ' nuncfendi? ··- nşallah .e.~ım .. lflfO . ·· da ku!ttt"'.ına bakınıyorlar yoksa. milletiz • .. ...:ifl' 
mi? Ona d~ Allah kerimdir. H b.~c:r !-:••hk ::ısm"cia:: d!~rı J Zeynep her 6CYC rağmen isyan- :a:nı Zeyneb: g"~:-1.r~ . d~y~ r~ynep hiddetinden titriyordu. Türk inkılabı Turıcv-

Odada h;r şer"C":- dc:uili:- gibi 1 ~zkh. ~·: ı;; !ıiddeli ya!ı~mı5 gi· · l:ar bir ti:mr nlım~tı. Gen!; km! ~uırn re '3p v:rn1· ıne :r>-:kıt Dl S:>kak ortasında annesi gibi da· d .. 
bir patırdı o!du. Zeynep korkudan j hiydi. Bir'.ca\ :'\~nn 3t!ıktan sonra yanyan bakı}ordu. l'a}amn kllçCik raı-.~d:ın ~Hstnı4:ş1p aynloılar. , Y"'k yiyip rczJleti bile gözüne a# u9r.ı.rı·neı· hakkın merdivenlerin yarıı:ma knd11r sıç- l 7...eynep ~>:du: kızı Ztynebc dönerek: B ,,,aç naım :ı .. ır.tan oonra Ve) lacak lm.cilr g5!leri kızısmr,tı. 
~ ~~ ~ınd3n ;';'Crl t - . ·ı·~ye ı;idiyoruz baba? - Niçin sık sık f'.eimiyo::ronuz '.'İ u~t:ı gc"lc !;~tılan rurntile l;1ı1· ma -t, ilk vazifen 
·ıvı~ır':<en iki ~okn~ ş:tltıru:sı ~r. · v .. ys1 U"t::ı kailannt çater~l: 17..cyncp lmnm? • <l~i. - Her:ıbe- I na: (DeVNnı var) maktır • 
.. m=\.,n b2hasının lc.o+.ruı: ~ g1r h'lmu:-d:ı ıdı? vakit geçinriz... !:iıı dt- fııuısu- - Bak - de-:H - G5rdün mil h~-
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HA: BE R - i\ksam rostası 

r 
h 

a, d 
va da dün<ü 

fea iyeti 
Alman ·ahtelbahiri 
daha batırıldı 

İngiliz tayyareleri cenubi Almanya üzerinde 
tayyarelerinın 

akim kaldı 
yaptılar, Alman keşif uçuşları 

lngiltereye hücum teşebbüsü 
Paris, 29 - Garp cephesir.de 

faaliyet keşif müfrezelerinin ha. 

rekatından ibaret kalmakta de
vam ediyor. Ayni zamanda şid. 

deti topçu atc~leri olmaktadır. 
Havas ajan-sı bir haftalık 

harp vaziyetini ;öyle hülasa di
yor: 

''Geçen haftanın bütün askeri 
faaliyeti, Almanların Fransız kı. 

taları tarafından tahliye edilen 

mıntakada ilerl::c'ikten ve yeni 
Fransız müdafaa hattı ile temasa 

tekrar girdikten sonra evvela ci
varı iyiden iyiye keşfetmeğe son. 

ra da, ezcümle geçen sah günün
denberi muhtcmd bir taarruza 
girişmek maksadİyle kabil ol•:iu. 
ğu kadar müsait hareket noktala
rı hazırlamağa çahştıklarıru gös. 
termektedir. 

Varndt orlT'ilntnın garp kısmı 

kenarındaki milteaddit teşebbüs· 
!erin manası bu olabilir. Geçen 
hafta zarfında, Fransız kıtalan. 

nın muhafaza ettikleri ve Alman 

!arın bütün Fo11bach mmtakasma 

hakim olabilecekleri ağaçlıklr te
peleri ele geçirmek için mütead. 

dit ufak taarruzlar yap:nışlardır. 
S:ır mecrasının Merzig ile Sarre 

louis arasmdaki kısmının garp 
mmtakasn~:la AL"Tianlar tarafın~ 

d:ın yapılan müteaddit taarruzla. 
nn manası da bu olmak gerektir. 

Alman başkuırandanlığının ba 

zı sularm taşması yüzünden güç· 
lükle aşılabiHr mıntakaları bulu. 
nan cephenin heyeti umumiyesi 
üzerinde değil::e bile ,hiç olmazsa 
tabii arızalar bulunmıyan kısım 

larda bir taarru:-a te~ebbü~ et
rıek niyetini beslediği şüphc::iz. 

dir. 
Fakat, Alman scvkülceyşinde 

hakim olan müla'.laza siyasi me
sel elerdir. Ve garpta yapılması 

melhuz taarruz tekn1k bakımdan 

askeri şefler tarafın':lan hazırla. 

nacak ise de, bu hususta kararı 

verecek olan kimse siyasi şertir,., 

Alman tahşi ~atı 
İsviçre ajansı Londradan Pa· 

rise gelen ve 12 Alman fırkası. 

nın Fransanın şimal hududunda 

tahşidat yaptığını bildirrn hnlıer· 
leri~ hakikate kat'iyen mutabık 

olmadığını &öylemektedir. Şimal 

hududur.•:laki tahş=dat ,hususi lıir 

c:ıdişcye sebebiyet \'Crmemckte. 

dir • 
Alman teh'j;'ri .. 
Dünkü Alm~n tebliğinde garp 

cephesi harekfttır.a d:ir şöyle de· 
niliycr: 

"Garp cephesincle, Mozel ile 
Palatinat ormanı arasında faali. 

yet biraz daha şiddetrn:.lir. Düş -
manın Varndt ormanı garbinde 
yaptığını mevzii bir taarruz püs. 
kürtülmüştür.,, 

Hava harbi 
Londra, 29 _ İngiliz tayyare. 

lcri ev\"elki gece cenubi Alman -
yanın bazı mmtnkalarmda keşif 
uçuşları yapmışlar ve hepsi de 
salimen üslerine n vdet etmişler -
dir. 

Almnn tayyareleri İngiltere u_ 
zerine dün yeııl hücumda bulun • 
mağa teşebbüs etmişlerse de mu.. 
vaffak olamamışlardır. Bir Al -
man keşif tayyaresi, bir İngiliz 

avcı tnyyaresl tarafından 1skoçya 
civarında karayn inmcğc mec -
bur edilmiştir. Alman tayyaresi. 
n1n dört kişilik mUrcllebatındnn 

ikisi ölü, biri yaralıdır. 

DcnizJerae harp 
Londrn, 29 - Fransız harb ge· 

mileri..nin dün büyük bir Alman 

tahtelbahlrini • batırdıkları yarı 

resmt bir mcnbadan bildirilmek • 
tedir. 

Bir Fransız balıkçı gemisi 
Dünkerke bir Alman zabitinin ve 
Uç Alman bahriyelisinin cesedini 
getirmiştir. Bunların geçenlerde 
batırılan bir Alman tahtelbahiri
nc mensub oldukları zannedilmek
tedir. Snhilclc iki ceset daha bu_ 
lunmuştur. 

Kruvazör ııekllne konulmuş o • 
lan İngiliz Merchant vapuru 1s -
koçyayn müteadclid Alman dcniz
cilcrl getirmiş ve kar:ı.yn çıkar _ 
mıştır. Zabıta tarafından, hususi 
ihtiyat ve asa~·iş. tedbirleri alın· 

mıştır. BahriycJiler rnevkuflar 
kampına sevkedilmişlcrdir. 

"Oltenia,, ismindeki Romen 
sahnnç Yapuru bir Alman talı • 
telbnhlri tarafından batırılmıştır. 

Batmadan evvel vapurda bir yan
gın çıkmıştır. Vapurun 50 kişi -
den ibaret olan mürettebatının bo 
ğulclıığu zanne<lilmektcdir. 

Alman kruvazörlerini 
takip 
P.öyter ajansının bildirdiğine 

göre. Doyçland ve amiral Şer 

isimli. iki ceb kruvazörünün, a • 
çık deniz<le bulunduklarına dair 
olan kanaat gıtgide artmaktadır. 
Daily Tt'IC'grnf gaznrsl muhabir
lerinden biri. amiral Şer kruva • 
zörüniln Atlas denizi cenubundan 
ayrılıp Baro burnundan dolaş • 
mış ve Pasifik denizine geçmiş 

olması muhtemel bulunduğunu, 

orada Allns merkezine nazaran 

bulunduğu yerin daha gilç keş~e

dilcccğini söylemektedir. 
Birçok İngiliz kruvazörleri bu 

iki ceb kruvazörünün lahanlsile 
meşı;ul olup, bunlar her modern 
kruvazörün şimdi hamil olduğu 

deniz tayyarclcriyle mücehhez bu 
lunmaktadırlar. Deniz üstünde, 
herbiri on bir pusluk altı topl:ı. 

mücehhC'z buf unan bu eeb kruv:ı_ 
zörlcrl derecesinde kuvvetle mü • 
selliı.h hiçbir kruvazör mevcut ol. 
mamakla beraber, İngiliz kruva -
zörlerinin sürnti, Alman kruva -
zörlerinin süratinden beş altı 

mil fazladır. Öyle ki, bu korsan ı 

gemileri 1n;;iliz gemileri tarafın _ j 
dan görüldükleri takdirde, ne l 
gözden ne de takipten kaçabilc · 
ceklerdir, 1 

Almanlar üç tahtelba!ı ir 1 
kaybettiklerini bildiriyor.u ı 

Alman resmi tebliğinde lıatı. 1 

rılan denizaltı i:emilerinden tic,;ü - 1 
nün z!yaı !Urar edilmektedir. 
Tebliğ şöyle diyor: 

"Harb gemilerimiz tarafından 

tey:id edilen haberlere göre, 12 i
le 25 teşrinievvel ara!lında, 

100.370 resmi tonilatoluk 22 ge. 
mi batırılmıştır. 

Ecnebi matbuatta intişar eden 
haberlere göre, 12.606 tonluk di.
ğqr Uç gemi daha batırılmış olup, 
bntmlanlnr di:";erlerile beraber, 
mccmuan 121.976 tonluk 25 ge. 
miye baliğ olmaktadır. 

Harbin bidayetindcnberi batırı -
lan gemiler, bu suretle, cem'an 
475.021 resmi tonilatoya bali~ 

115 gemidir. Teyld cdilmiyen ha
berler bu bilançoya dahil olmadı. 
ğına göre, hakikatte, bntmlnn 
tonajın bunu:ın daha yüksek ol · 
duğu tahmin cdilebillr. Deniz kuv 
voUcrimizin kazanrlıl:ları bu mu. 
vaffakıyete rağmen, kendi zayia· 
tımız pek eüz'il!ir. Denizaltı gemi· 
!etimizin liçi nden bir.bir haber a_ 
lınaınat.!ığıno n'lz-,, rrn hunlar kay 

bolmuş tclfıl.:tı eı.:ıı bilir . ., 

1s1< o ç ya :J a b i r 
maden kazası 
34 ölü, 20 yaralı var 
Londra, 23 (A./\) - Bir ma. 

den ocağı sahi;-ıleri tarafından şu 

mealde bir ilin n,.şrcdilmiştir: 
"Cife macl-:n kömürü 'irkcti 

Vallcri Field ı ::::eninde sabaha 
karşı saat 4 <.l. :;.:r grizo infilakı 

vukua geldibin esefle illin eder. 
33 kişinin ölmi.:> olmasından kor. 

kulmaktadır. Kurtarma ameliye

sine •derhal ba1lanmış ve ocağa 

8 

u 
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• 
c;:evıren 

Ef"DAL 

"ölüyü, boşuna çenemizi 
yormadan atarız denize 

biter gider dedi 
Avcılar başlarını salladılar. İç

lerinden biri, benim anlayamadı-
ğım, fakat umumi bir gülüşmeye 

vesile olan bir espri yapmıştı. 
Kur:l Larsen ayni suali bu se

fer gemicilere sordu. 
İncil ve dua kitabı bu gemide 

pe .. nadir eşyadan olacaktı ki on· 

!ar arasında da böyle bir kitaba 
sahip olan çıkmadı. İçlerinden 

biri herek aşağıdakilere sormuş, 
bir dakika sonra eli boş güverte

ye dönmüştü. : 
Kaptan omuz silkti: 

- isabet, dedi. Boşuna çene· 
mİ7i yormadan atarız denize bi
ter gitler .. Maamafih rahip kr 

lı!<lı kazazedemiz deniz
cle d::fin duasını ezbere biliyorsa 
tabii iş değişir. 

Bu son cümleyi söylerken bu· 
lunduğu yerden dönmüş, bana 
balcmağa başlamıştı. 

- Sen rahipsin, değil mi?. 

Bu sual üzerine altı kişiden 

ibaret olan avcılar, beni seyre 
başlamışlardı . 

Pejmilrde kıyafetimle, bostan 
kor~ulu~una benzediğimi şiddet

le hls.<ıcdiyordum. Bana ilk defa 
alıcı gözüyle bakan avcılar bir 
k:ıh!rnha kopardılar. Bu, yerde u. 
puz:.ın ;·atmakta olan ölüntin hu. 
zuriylc azalmıyan, etrafımı ihata 
eden deniz kadar kaba ve açık 

bir kahkahaydı. Ve incelmemiş 

ruhlardan, terbiye \'C enzaket 
hisleriyle meşbu olmıyan tabiat
tan kopup yükselmişti. 

Kurd Larsen gUlmedi, Maama • 

filı kurşuni gözlerinde hafif lılr 
c~ll!ncc ışığı bclfrmlşti. O sırada 

ona doğ'ru birkaç adım yürümtiş 

ve ona ilk defa olarak yakından 
bakmıştım. YUzU, kuvvetli çizgi _ 
leriyle ilk bakı~ta insana masif 
hissini veriyordu. Halbuki dik -
kat edildiği vakit hatlar keskin _ 
liklcrlni kaybediyorlar, insan o 
.simanın arkasında yatan, sanki 
o:ıun mevcudiyetinin ta derinlik. 
!erinde uyuyan müthiş bir zekn 
ve ruh kuvvetini görür gibi olu
yordu. Çene ve çıkıntılı, kalın 

ka.~lar haddi zatında kuvvetli ol
makla beraber sanki yelişilemiyc>. 
cek bir yerde saklı duran btiyük 
bir ruh kuvvetinin zabirt alamet
leri gibiydiler. Ilu öyle bir ruh, 
öyle bir derunt ateşti ki, onu ölç. 
mek, onun huuudunu \'e imkan • 
lnrını bilmek, onu benzerleriyle 
mukayese ve tasnü etmek imkan 
Si?. lı. 

Gözlen bUyük \'e ı;Uzeldi. On
lar, hakiki ımnatkiı.rın gözleri gi
bi biribirlerinden iyice nyrıktılar, 
kalın kaşlar altında saklanmışlar, 

iri siyah kirpiklerle c;crçevelcn _ 
mişlr>rdi. nu kurşuni gözlerin da
lma oeğişcn bir hali \'nrdı. Onla. 
rın renhl öyle mlltelcwin bir kur 
!)uni idi ki, tıpkı şanj:ııılı bir kıı_ 

maş gibi kah koyu, kiıh ;ıçık kur-
şııni oluyor, hazan yeşlllC'şiyor, 

b:ızan clıt drrin denizlr>ı ln ıınlnr. 

hava verme tesisatı tamir edilmiş 
tir. 16 ceset çıkarılmıştır. lnriliik 

ocağın yalnız bir kısmına zarar 
vermiştir.,, 

Kaza neticesinde 

müş, 20 kişi kadar 
mıştır. 

34 kişi öl. 

da raralan -

1 
berrak laciverdini andırıyordu. 

Onlar bin bir kılıfa. girerek ruhu 
maskeliycn, pek nadir ahvalde a
çılarak bUyük bir kıskançlıkla 

sakladıkları ruhu sanki hoş bir 
maceraya koşturuyormuş gibi yil. 
ze çıkartan, hazan kurşuni bir 
gBkUn ümitsiz mağmumluğu ile 
dUşUnen, bazan çarpışan kılıçlar -
dan çıkan kl\rılcımlar gibi ~cra... 

reler çıkartan, hazan bir kutup 
manzarası kadar baridleşen, ba • 
zan aşk ışıklariyle yumuşayan, 

öyle münfail öyle cazib, gllzlercll 
ki baktıklarını kolayca. tesirleri 
altına alabilirlerdi. Onlar kadınla
ra bükmeden, onlara .seve seve 
ve büyük bir teslimiyet ile feda.· 
karlık yaptırabilen kuvvelll er • 
kek gözleriydi. 

Hiknyemize dönelim. Ona '-t.iz 
veya rahib olnıadı{;'llllı söyl~ 

Birdenbire scrtl~en bir sesle sor• 
du: J 

- Hayatrnı nasıl kazanırsın? • 
ltiraf ederim ki o ana 'kadar 

böyle bir suale maruz kalmamış, 
onu aklımdan bile geçirme.mis .. 
tim. Fona halde §a§alamış, kcn_ 
dimi to"'-ırlamadan scrscmcesine 
kekelem.ştim: 

- Ben .. ben bir centilmenim, , 
Kaptanın dudağı istihfafla bil -

kUldü. Sonra, sanki o hfıkiınmiıı 
ve ben de kendimi tcbrie etmeğe 
çalışıyormuşum gibi tchevvUrle 
haykırdım: 

- Çalıetnn ve halli. da çalıııı -
nrn. 

- Hayalını kazanmak için mi? 
Onun halinde öyle bir kat'iyet 

vo vı:ı.zi.rcto hükmeden öyle bir 
hal vardı ki ş:ışırmış, Furuseth _ 
in tabirince nfüıkbullak olmuş

tum. Halim sert bir hocanın kar_ 
ııısmda titrlyen bir mekteb c;:o _ 
cuğuntlan farksızdı. 

l\urd Larsen suallerine devam 
ediyordu: 

- Seni kim besler 1 

Kendimi toplıyarak cevah ver • 
dim: 

- Gelirim ,·ar. Affedersiniz a
ma bUtün bunların a.sıl ıUzi gör. 
mek istediğim sebeble hiçbir a
lakası yoktur. 

Söz1crlme alcJ.ırmadı . .Musırrane 
isticvabında devam ediyordu: 

- O geliri kim kazandı? Ha?. 
Baban değil mi? Zaten tahmin eL 
miştim. Sen ö!Ulerin bn.caklart 
Ustilnde duruyorsun. Hayatında 

bir defa olsun bir §eye doğrudan 
doğruya tcsahub elmiş değilsin, 
eminim ki seni para.sız bıralrnnlar 
bir gUnlük yiyece~ni tedarik ede 
mezdin. Bakayım ellerine. 

Onun o uyuyan müthiş kuv. 

vcti harekete gelmiş olmalı idi, 

yahut ta ben bir an için ken
dimden geçmiştim; nasıl oldu bil
miyorum: Bir anda iki hatve at
mış sağ elimi kuvvetli eliyle ya· 
kalayarak muayene için yukarı 

kaldırmıştı. Elimi kurtarma'ğa 
teşebbüs ettim; Hikin bileği.mi 

kavrayan parmaklar birdenbire 
tazyiklerini arttırmışlardı. Elimi 
mengeneye kaptırmış gibiyim. 

Bu vaziyette insan vakarını 

muhafaza edemiyor. Bir mektep 
çocuğu gibi mücadele edip onun 
karşısm:la kıvranamazdım. 

41 (Q) 
Ufak bir hareketimle kolumu 

kırabilecek olan bu adama mu. 

kabele edemezdim. Binaenaleyh 

clurarak bu vakarsızhğı kabul • 
den başka çare yoktu. Bu arada 
ölünün ceplerinin güverteye bo· 
şaltıl:lığı ,ctrafrna bir yelken be. 
zi sarılarak Yuhansen diye çağ

rılan gemici tarafından kocaman 

b iriğne}1e dikildiii &özümden 
kaçmamıfU. 

-: a POP f;';ORİsE 'l i:af. HABER VERl>İ .. 

'!§ini~ 

J'!:ud Ursen a!ay!ı b!r istihkar 

ile elimi bıraktı: 

.(Devamı var) 



Bugünkü Çumhuriyet Bayramı 
cnıışta.rafı 1 incide} çek getircn1cr vardı. 

met mey:ianında Eminönü Halk. Bunu müteakip istikldl marşı 
evi san'atkarları tarafından şair çalınmıs .. bayrak çekilmişur. 

Faruk Nafizin Ateş piyesi oynan Böylece gecıt merasimi tamam 
mış ve binlerce halkı ctrafmda l.iınmıı; ve .askerlerimiz kıt.alarma 
toplamıştır • dönmiıslerdır. 

Halk için pek gü~el bir sürp. Geçit l'esminden sonra 

ğund<..ki Bu~a _ i\lud.ınya nsfalt 
l olunun :ı.çılışı yapılacaktır. 

!\Tanı ada: EID...trik fabrika ı. 

, Y<•ni ıocma, :\faııi a · Turgutlu 
1 )olu, '\khi arda }<ıpıl:tn parti \e 
' halk<.·' ı binalarının açılı<ıı yapı'u· 
caktır. 

Çorumda: Ortao!,ul ıl<' lı:ı tane riz teşkil eden temsil, hava mü- öı:~ef.en oonra resm1 bir hey. 
't 1 b de tekr" la f k ' ) L'd' .k ' n • 1. llll rJ, ~\in "trluch lh1

1 
Umtt saı o ursa u gece .. r - et r~ a at1y e r ... ırne ·ap.ıdakı '' 

nacaktır. Şehitlik ?.ıyarct ccül .. ıis. şehitleri- b na ı . J\lecıtozlindc ilk \f' ıkı km 
Muhtelif müesseselerin kur. mh:in hııtınlan }'ad ve tel~il e- O" ıki <'~itım okulu 'e Sun~urlu 

dukları muazzam taklar, şehri- ı.lilmi .. tir. ~olunda ~:lJ)llan helorı kiıprule:ı u• 

mi.ıin gece manzarasını çok cazip Bu törene İstanbul J.cuma•ıt.lan· :ı-;-ı'r~ı pprl:ır·•ktır. 
b . kl k Sam,unda: l lalhe\ i hımı..i.c: 
ır şe e oyrr.ustu. lığı müm~sillcd, umumi meclis 
V l ._ tt t b "kl · k b l -;ım un i'ıtac;yomı makine. ckpo r uye e e rı erı a u azaları. bir Uölük arkcr. itfaiye 
Bu sabah vali Lfıtfi Kırdar vi. ba'ldosu iştir<'lı: ctm111, şüheda abı 'e d"mi:-hanC' ile 'il:'i~ et dahilınd( 

. hu U"'İ idare-, hnl('{}j\·e \'C' ko) \ere 
U.yet makamında tebrikleri kabul des ne çcıen~lcr konulmuştur. 

• • 
merası mı 
aıt diğer bir çok binalarmın tem ·I 1 
''"d atılacak, \'e Türkkuşu hin::-ı 

.\kç:ıy. ·rcrrnc k(1prülcri, Lldık 

ltiikıimel koııağı, 1 ra,·zada yapılan 
kiititphane bina-.111111 açıh~ı • ~ apı· 
lacaktır. 

Denizlıde: :\lerkezde Gö:..:pınar 

ele:,trık ı..:ıntr:ılı, Çal kazanınıa 

Bı-L.ıtlı, ko~li, ('-<ımkoy, Coga-li 
1-.abcr koyl<-rınde ilk mektt·pler, 
Dng.al, i\1Pler. ldkli, Ç.atak knr· 
h:rincl~ ko) konakları, lkkıtli kır 

\ lm<lr. Karakol binac;ı \f' Da\Cbtn 

C:ı~ırgan koyurıcle mektep. N>fu· 
lar, Ovacık, ~ıkferhahçe, 1 >ırıl-.ııı 
rn "frkke koy'erinde k<İ}' koıı:ıkla· 
nnın te:nelleri at ı1acak. 

SON DAKi KA 

Dört çocuklu askerief 
Fransada terhis edilece~ 

P~ı is. 2!J (A.A.) - Da§vckil Daladycr, 1890 le\•ellUtlil 
ınaallıı dıirt çocuk !'!ahıbi babaların da sınıfları ne olursa olsııı' 
,.rlılmr.lerınc kaınr \Cnniştır. 

Zagrep O niversitesinde hadis 
B<'lgrad, :!9 ( A • .ı\.) - Zu~rcp üniversitesinde konıiirıİ~ 

ıılıı "ch~bi)·rt \l'rtliı':i ı.ar!.!:l"alıl•lar hakkında lf'rstrı crdt 
··ı :nto'i1< ı;azctc:::i,, ::,ım :1.,uıı :ııılaı da Fı unsada yapıldığı gibi 
ı . .mda da koınuıı.ııtlcıın ı aali,> cltc bulunmalarına miınİ 0 

islemh~lır .. 

etmişlerdir. Şehdmizde bulunan Atatürk köprüsü bugün Ta ar r u z . . , ' 
mebuslar, İstanbul kumandanı açuıyor • 1 n g 1 t e reye . 
general Halis Bıyıktay, general. ~ehrimi~d<' yapılac:ı.1~ açılı~ fö 

Lehistandu malların 

baş i ıyor ler, yüksek rütbeli zabitler, parti rcnlcrinin fxı~ında 1 Iaiiçt.'.'i-.ı .'\ta (flaştar:ıfı ı inC'idfo) 
müfettişi, vilayet idare heyeti, türk k&pri.ı u hulunuyor. lyi lıaher alaıı nnhlillerde "'''Y 
iiniven;itc rektörü. profesörler, Kupru ~at on ~~te .,·ali tara. lc•ndı~inc gô:-c ;ıo.;keri tnn:kfıt l w 
yekilet müfctti~leri. resmi hndım bir nutuk iıal ooilC'rd, açı· 1 "llt"rcr<> kar-:ı ~ apılacaklır. 

daireler erkanı, umumi meclis a- l<tcaktır. C~ne , :'itinin a;(lca~ı A- Tahşic!atın yapıldı~ı yerler 

zaları, Ticaret Ol:lau. B;ısın ku. yaı::pa~a yo1tı, 0:••rıı la ı kıı o'"ta Şlyiayı teyi! ediyor 
romu, spor teşkilatı. bankalar ve okulu, K·~çJ\tmu ta( tpa~ G:~ ün· J.ondrn 29 ( i\ A.) Paris rad 
hayır cemiyetleri mümessilleri Cli ilkol.ul, ~ı.ıc!.li!.a c'.alda ı:l in· yıı~u. Almanların şi"n.ıl {fenizi a· 
valiyi ziyaret ve tebriklerini sun. ci ilk ı:..uı. Kara.ı:um ·i.ıK o ta o\n- hılınde Bremen ıl<· l lamhurg arw 
muşlardır. hı. O ... kıı tar b:!le:l•ye tah.,.ıl suL<:>-.i, c;ında tahşidat yaptıkl:ırma rfair 
Bu~dan başka. on buı;ukta va- Çatak~. Ralrırköy. Kartal. Yalo· Parisc gelen haberleri teyit et· 

li, istanbulda bulunan konsolos. va. Sılİ\·ri, Şile, Yer:ikiıy okulları. nıcktcdir. 
larrn toplu olarak büyük ünifor_ Fatih maliye ta:ısil şube:.i binası Tahmınler 

ma ile yaptıkları tebri'klcri kabul hu~ünku toren programına dahil Londra. 29 _ Bir Alman taar 
etmiştir • huluıınıaktadır. 

Beyazıt meydanında Bu gec~ 
Lfıtfi Kırdar bu merasimi mü- Bu ~ece fc..icr alayları yapılarak 

tcakip saat on birde yanında ls. tır. l Ialkc\ !erinde mii ..... ımC're ,·e 
tanbul kumandanı ve parti mü. balolar tertip cdilın'~tır. Vali ve 
fcttişi olduğu halde Cumhuriyet e~i tarafından Taks~m helcdiyc 
bayramı geçit resmine iştirak e- g3zino::.unda bu gc~c bir balo \"eri 
deccklcri teftiş için Beyazıd lccektir. 

meydanına gitmiştir • Bugün açılacak binalar 
Halk kahraman askerlerimizi ~chrımizde oldub'll gıbi Ankara 

candan karşılamak için sabahle. da ve memleketin her tarafında 
yin erkell"'Jen sokaklarda yer al. bayram buyuk tezahuratla kutlu· 

mıştı . !anmaktadır. Bugün yapılµcak 

Bilhassa geçit alayının :üzer- me:a imler ara~ında Cumhurıyet. 
gahını teşkil eden Beyazıt - Tak. devrinin başardığı ımar, fen ve 
!Iİm yolları çok kala balıktı. Buna kültür işlerine ait ayısız ec;er\e. 
mUkemmel tertibatiyle binlerce rin açılışları ve temel atma mera· 
halk arasında intizamın temin sımleri de \"ardır. 
edildiği görülüyordu . Bun'ardan bazıları şunlardır: 

Vali, Beyazıt meydanında sı. Ba}'burtta: 55000 liraya malo· 
ralanan alay kıtalariyle muh. lan elektrik ı::aııtralı, 53.000 liraya 
telif teşekkül mensuplarının bay 1 inşa ettirilen hall<c,·i, muhteJır k >Y 
ramlannı tebrik ettikten sonra !erde yaptırılan 36 eğitmen okulu, 
meydandaki tribünde yerine geç- /\yg1r depo-.umın a ;ıh~ mera~imi 
miştir . ppılacaktır. 

Merasim başlıyor Bursada: ')o~umc,•i, Karaca· 

istiklal marşı ile merasime bey • Bandırma şo e ·i iizcrindc 
başlanmı§tır • l apılan 1 lanifc ve Kararierc kop· 

Geçit alayının başında ordu riilcri \"e yüz yetm•ı: a'tı bin lir:ı· 

mümessilleri bulunuyordu. Alaya ra mal oları 23 kilo:n.;tre ımınhı· 

ruzun.un muhtend şekilleri etra. 
fında tahminler yü:üt:!.ı gazel:!ler 
Hıt'.crin, Ingiltcreyc k:tr§ı, küllt 
ku\'\'etle taarruzda bulunmak he· 
defini takip ettiğini, fakat, Ilolan 
dayı, Bclçıkayı \'c İs\•içreyi ~iğ 
ncmek suretilc mü~terck bir hare· 
ket laraziycc;ıni de gayri muhte· 
mel görmemektedirler. 

Mançestcr Gardiran, Alman 
kuman<lanlığınm şimdi. Fran ayı 
ihmal ederek hiitün kuwetlerini 
Inıtıltereyc karşı bir araya topla· 
mak mecburiyetinde bulunduğu· 

mı, Hulandanm i-;tilası, lsviçrc· 
ninkin<len daha nu.ıhtemcl olduğu. 
nu yaz.maktadır. 

Ordu başkumandanı generalin 
emrıle I s\'İçrccle tcşrisani ayı için· 
de ı~ıkları söndürme talimi yapı· 
lacaktır. 

l'\lütteriklerin akıllarına, birçok 
ihtimallC"ri getiren n:ızi zekfı"ınııt 
son bulu5tt, t ngiltercnin yakında 
i tila edileceğine clair ve~iıen h:ı· 
h~rdir. Sö!cndiğine göre ~imal de· 
nizindc maynlerden mürekkep 
iki hat vücuda ~elirilccek ,·e Al· 
man nakjye gemileri bu hatların 
arn ından emniyetle 1 ııgiltererc 

jştirak eden muhteJif birlikler -----·--------------

Cumhuriyet 
eocul<larına 

halinde askerlerimiz, yedek su. 
baylar, askeri mektepler. bahri
ye silAhendazları, en son ve yeni 
vesaitten istifade ederek hazır. 

lanmı~ motörlü kıtalarımız, itfa. 
iye, polis müfrezeleri, şehir ban
dosu, ümversite ve yüksek tahsil 

gençliği, izciler, resmi ve hususi 
mektepliler, sporcular, hayır cc. 
miyetleri mümessilleri, Türk ha. 
va kurumu, Türkkuşu, kültür. 
endüstri, ekonomi ve arttırma 

kurumları ve esnaf cemiyetlcı i 
vali ve kumandanın ö:ıünden ge
çerek selam resmini ifa etmişler. 
dir. 

Geçit alayı Beyazıttan tramvay 
yolunu takiben Sultanahmet, 
Sirkeci, Köprü, Şişhancyokuşu, 

Tepebaşı ve htikJal cadC:e-sinden 
geçerek Taksime varmıştır. 

Taksim meydanında 

? 

('umlııırlyC"tl lrnrnn, di)orı.uııı11., C'umhurl~ eli hlze cmnnC't Ptti! 

EHi, ~ıiphf'ı..il, Cumhuriyrti kuran, ('ıımhuri)eti .. ııe C'manrt 

etnıı .. tır; raknt <;İz klm .. inlı? Her lo:f'ÇOll ı.;iin fllllU/1111(.lakl ı • ıııanctin 

nğırlı;'.":ını heli iiı..Hiııtle nrttırnn \·c her :.:e~rıı hir ;:.ıin ı.;c•nc:liiiıulrn, 

,;t•nç'!~inin cnC'rjMnı1Pn lıir ıı:ırçn ılnhu kal lıetıne..,ı mnkıuldr.r olan 

f:ıııi ıız\ I~ et !er mi? O h:ılt!r siz ( uı•ıhııı i~ e!i l.iııH' • "' 11111111,ın ıl.ılı:ı 

mil~ılm "ll:tl • n<' h:ılıl"' rman"t f'1l1>cpJ,..,lnl:ı'? 

Cuınlımi~ ı•I <''Kni-ilnrı, \ n!ii·k'iin r.m:ınrtinl mııh:ıf:ıza için 

aııd iç'lnlz. ~iz 1'tlrl.iin \'<'~.,c;ını. snılnlmllnl leın..,;ı l'cliyor:-.uııuı. 

<.'uınlrnrly<'ti ı..b:c ''ınu'ı~faım" içil' '<'rı:ı:cr. l\fııh:ıraz:ı r.tlcceı. .. 1ı ı iı, 

fnk:ıt f'unht•riyct sl.,in "ırıılıafoza" ııızn 'C'rilirJ,rn gf'nc::i, ~ ıirbiiı

t1ii, h1'hi i:ıln15b hrl C'<''lnı l'e ntı~·orthı. ı .. ıc ... 1ı Cunı:ıııriyeti bti.\ it-. 

hu h:ıll~ le mnh:ıfnz:ı rclf'cck,i:ıiı '<' 01111 ı..iz ıle ı:rııı: C'll"l"İniıle Tilrk 

l"hısunun hen~ om:ızlarma 'f' ~!':ı" hn..,J:ırm:ı 'rrf'<'el.<.iııi:ı:. 

<'UMhıı-iyr·!i \ 'a4 iirk Jw rılıı. Cnnılııırly<'li J,urnn ,\ tatürk ' 'mil

li nıliradrlf:"' nin llm :ıli lir. Si7. Cı•'lllıuriycti mllli miic:u'lf:lo ruhunu 

doğru gıcJebılcceklerdır. 

Biı )andan ela i ... tihkfım ı::ınılı· 

nııı lnH.:um kıt<ıları par-dşütlerle 

lng•llert:ııın üıerine inerek köp:·ü· 
kri, demiryollarını. cephane lab· 
rikalarını \esaireyi tahrıp edecek· 
lcrdır. 

Diğer bir ri\'ayete göre IIitler 
1 llf.(•ltereyi tahrip etmek üzere 
3.000 bombardıman tayyaresi top. 
lamaktaclır. 

ı-\ keri mün~kkıtler, hunların 

peri mi'\salı oldıı!hnu söylemekte 
ve ~unlan ilave eylemektedırler: 

"lngiltereye karşı yapılaca~' 
akınların rnüe:;~ir olabilmesi için 
ileri harn ü::.leri mevcut o'.ma;ı ı:ı· 
zımdır. A,·rı tayyareleri için ln· 
giltere ile Almanya arasmdaki tn:!· 

sare pek uzundur. Avcı tayyare:~· 
rinin himayesinde hareket etmi· 
yen bombardıman tayyareleri i"'t> 
müdafaasız birer silf\htan ba~!,a 

bir şer değilctir. Eı::ac::cn ı\lmaııla· 

nn 1 Iolanda;-ı istila c:kcekleri hu 
miilaha7.aya hi naeıı ısrar' a s(;ylcrı 

mektedir. • 
( f)ıinkii lıarp /aa/İyt!linr dair 

lıab~rln 3 ıiııcii snyf nmızdadır). 

Pragda hadiseler 
(Ba)tarafı 1 indtle) 

lamak üzere Prag cumhuriyet mey 
danında tezahürat tertip etmek is· 
!emişlerdir. 

Tezahüratı meneden Alman po
li i ile ('ekler ara ında çarpı~ma. 

lar olmu~ ve neticede birçok tevki 
fat yapılm15t:r. 

Bu esnada ha"ıl olan panikten 
i tifade eden bazı komünistler, 
''Yaşasın Stalin .. niye bağırrnı~lar 
dır. Fakat halk derhal "Ya~a ın 

cumhuriyet .. sc !erile mukabelede 
bulunmuştur. 

Çekler, hc.-.;eyi göze alarak, şeh· 
rin birçok yerlerinde (eko~ıo,·ak 
b:ıyra~ını çekmic:-lf'rdir. 
Çeko~lovakyanın e.,ki Lon·' ·a 

elc;io;i Jan l\f:ızarik hu aksam (t'k 
milletine hitaben radyoda ~;yledi· 
~i bir nutukta ,·a tan<la~larımı miit 
tehıt bulunmalarını, i-.tikhale em· 
niyetle bakmalarını, ümitlerini 
kec,memclcrini lav,,iye etmhtir . 

T ayya reciler Ata t i:r kün 
kabrine celenk 

koydular 
Ar'cara, 28 (A.A.) - Bugün 

Türkkuşunun öğretmen heyetl 
ile hava gediklisi olmak üzere 
yeti~tirilmekte olan grdikliler 
h~zırlama yuvası talebesi iki yüz 
kişilik bir kafile halinde Ata. 
türkün muvakkat kabrine ve za
fer abidesin~ çelenkler koymuş· 
)ardır. 

Londra, 29 (.\.A.) - Alman raclyosu:ıun bildlıdiğirıt 
man .> ııkstk J,uınr.nda lıeyeU, ışgal edilen Polon) a nraıi5111 

t-dilecck musaderc usulleri hakkında bir kaı arnı.mc n<.şrctı 
husus~n f.ızla tafsıliıt alınamamıştır. 

L ondra\'a ~e~En i ~k yc:r r:f ı frı 
U'"l:ira. 29 (ı\.A.) - - Cepheden gelen iki ha ta tre11 

Londra ch·arı_nda küçük bir İ">~as yona muvasalat :·m:~~;~ 
\'e ra-.ılılar cıvada b~lunan bır haı;taneye nakledılmı" e 
§er \':tt;tonrlan m 1rekkep olan bu trenlerin geli'5ile anc.11' 

aır.ks·~;:;;tta hş; dalı ve 's 1 i hkantl~ 
Cernauti. 29 (ı\.,\.) - So,·yct istihkam kıtalarının fi 

ye:1i Alman - Sovyet hududu uzun lu~unda tahkimat yaprı1• 
ettiklerine dair ve:-ilcn haberler emin bir menb:ıd:ın H»11 

c:ir. Ayni ınenba:l::ın öğrcnil::liğine giıre son zamanlard:ı 
yada Ko'ombiyanın a;ka.;ı:-ıda Sna tyn istikametinde m..ıııiıt 
So,·ret kıtaları tah~it edilmektedir. 

Romen ve Yugoslav 

Başvekilleri arasında mülakat 
Londra, 28 - Halen Bükrcş ı Ayni sefirler, bugün tt'(/ 

te bulunan Romanyanın Ankara ciye nazırı Gafenk0 

ve Belgrad sefirleri diin Kral Ka- toplanarak, Balkanlard•~ 
rol tar aınclan kabul edilmişler. yasi inkişaflar hakkılldl 
dir. kerede bulunmuş1artl1'·~(1 

Mülakat dört saat sürmüştür. Diğer taraftan R<>~ 

Almanyanın 

parçalanması 
• • 

pro1esı 

Jngilterede şimdiden 
hazırlanmağa başlanmış 

N evyork, 28 - Geçen pazar 
günü buraya muvasalat eden es. 
ki İngiliz bahriye nazırı Duff 
Kupper, matbuat mümessillerini 
kabul eıJerek beyanatta bulun-
muştur. 

Harpta, Almanyanın mağlf.ıbi. 

yetinden ve binnetice parçalana
cagından bahseden Duff Kupper, 
ezcümle demiştir ki : 

''- D«ha şimdiden Londrada 
buna dair bir proje hazırlanmış. 

tır. Bu projeye göre, cenubi Al-
manya ve Avusturya birleştirile. 
rek. bir "Tuna devJeti., vücuda 
getirilecektir. Bu yeni ıdcvletin 
başına Prens Otto dö Habsbur • 
gun kral olarak getırilmesi çok 
muhtemeldir. 

Almanyanrn diğe raksa;;rna 
gelince, bazr vilayetler Lehis. 
tana verildikten sonra, başda 

Pru"ya olm.ık üzere bun]ann hep 
si tevbid <dilerek bir şimali Al
manya devleti kurulacaktır. ,, 

Duff Kupper bir suale cevaben 
Bitlerin sulh tekliflerini giiliinç 

vekili general Argest 
goslavya başvekili pr. ~ 
viç, bugün hudutta 111Ul 
lar ve göriişmiic;lerdiı'· 

.(ahraınanların Zafet of 
."ilm dünyası ve edeÔ/ 

minin en yükse" 

Ekler Jur 
Bugün saat 

il 
11 ~e ı 

matinelet .., 

Seanslar: ,/' 
11, 1, 2.30 - 4.30 .. 

Yol kef\irlarında toplanıp ta. 
şan halk büyiık tezahüratta bu
lunmuş, binalartlan bilhassa as. 
kerlerimizc çiçek ve konfetiler 

mu'1:ıfa::ı rılcrrk ~ :l"~~v·:1l "t!ll'' · l\%1\ii ın~ı·ıH!eltı ruhu milh·tin i<ı. 

til-;'iılini ithr<'ıl., \(' hi'Jtl!··cJn j,,•I' ·~wnı ~a.<.ahnal, rulıııJur. )lilli 

nıı\•';l<lf'lr 1'iirk 1'o:-ilıi:ıi Ja"'l' ..... l; ru'ıudur. )filli miıcnllclc nılllr.tl 

Genç tayyareciltr muntanm bulduğunu söylemistir. ·--~~~ ---1 kıra f et ve yürü yü ş1 eriyle her iiiiiiiiii-İıllmiiiiiiiiiiiiiiiım.Iİılilııiİıİİlilm•iiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill• 
tarafta halkımızın takdirini ka. 11' 

serpilmiştir. 

Bazı yaşlı kadınların sevinç
ten gözyaşı döktükleri göze çar. 
pıyordu. Ordu kıtaları Taksim 
abidesi etrafında bir daire teş

kil etrniş ve abideye, vilayet, ku. 
mandanhk, belediye, parti, Halk
cvi, ilniversfte, muhtelif oku11ar, 
resmi' ve hueutıt kurumlar tara. 
fından çelenkler konulmuştur. 

Halle arasında <l• SMc1eve ci-

her türlii ayrıl:ld:ırt1:ın mn.,un lıı!nak, millet ıHi<:manluına yrkııar<> 

olarak kanunu f<'msil <'ıl"n ı,cf <'!-:-ıfmtlıı lo11lanar11k ııııulıli 'c ma· 

ne\ i ktı\\ l't!cri :r:ı:nız hu r!'al.snt için "eferbf'r etmek 'r her tiirlii 

~ahsi \e a.i\e, i f<'ra:;ate l·'ltl"nm:ık 'r müt'ad<>lf'tle 7.&ar H teslimi_ 

Y"t irade r.ucn ihtlyaTlıj'.;'1 inkfır rtmC'1' ruhudur. 
Atatlirl•'ün ('uınhnri~-ctl lhtil "'r'•) ~n ı:Nıı,:lr>rr ıl.-ı::;iı dalnıa :ıindl' 

k:ılncak ı:;"<'nı:H;:r hır:ılnnası hundan d<'~il r.11cllr~ flu sahalı olmdul•
larımm aras.mıta r>n ı,:üzel cüınlr -:11: 1~\f't, "l"a11tıAnn11dnn 1Jyat1c, 

ynpmıya nu~hur olduğuıııuzuıı sourun:ı ihtlyacımrz Ya r." 
Cumhuriyet hö) lo ı'o);ılıı, bii~ ı,, ynşryacıık n sız, ,., T\!rk 

grnci, bö~ le yaşatncak"mız. ''a:ı:lfr alm:ı clahl bir \"1l7.Ue yapnııul!r. 

ı1:ıı.k1 Tnnk l'S 

zan mı şiardır . f 1 
Diğer taraftan da Türk zir2at 

rr.ühendisleri birliği tarafından 

zafer abidesine muhte~em bir çe. 
lenk konulmu~. ve bu vesile ile 
a!Y.dc önünde ziraat mühendis . 
!erimiz milli . er ve İnönü ve Cum 
huriyet rejimine bağlılık tezahü. 
ratında bulunmuş ve bir !dakika 
sükut edilmek suretiyle ebedi 
şef A tatürkün aziz hatırası taziz 
olunmuştur. 

On binlerce ki~i tarafından seyredilen ve daha 
kiıt)e,! tarafından görülmek i te nilen bir §ahe er. ~ 

KANATLI INSANL \ 
B "'nk'" h b" k u· ·1· h . d dchcet &. u~u ·u ar ın en m \ 'C ı sı cı mı tem-ıl e en 

, ___ heyecan içeri~incte scyrolunacnk hir filırı .. 



Şen c .. 1 .. ..;cz.r:r 

KÖPEK 
K•di, köpcl: meraklısı biı: t

d:ımdı. Lir ~iin sat:lık gU ~l b:r 
kö;ıek gördü, sı:ılıib~ne: 

- Köpek çok ho~uma gitti a· 
ma, dedi, bacı:ıl:lıın b:raz kı,,a 

geliyir bana. 

Köpe~in sahibi gtill\msedi: 
- Nasıl olur, efe:- Jim 1 dedi. 

Bakın, clört ayağı da yere C:e~i

yor ... 

.".~EKTU~ 

D "'l.l::ı lJıb:nına tordı•: 

- •• c • nıc\l<:bı 30 tıır:h;ni 

rt.ın, buGii; ll/I!l 27 si d ğil rri? 
B.ıbaıa ce\•ap verdi: 
- Evet ~mn, mc'•tubu posta;,-,a 

nt diye ı.nna vcr.:cc{;:m de onun 
için .. 

DUA 
K<',:-zyıı dilenci c;clrnişti. ihti

ya::- teyzenin gönlünden yüz pa • 
racık koptu. Dilcnciy~ \erirken : 

- Al bak::ıhm, dedi, al üa sıh· 
hntı:na dua et. 

O zam im di!enci: 
- Sizi pek cıhhatte görmüyo· 

rum, dedi. Yüz para dnha verirse 
niz ... 

Ne Garip Şey er ••• 
Dünyada bizim görmediğimiz :;: El sapaııı en iptidai bir zıra_ 

bir~k garip ~ylcr vardır. Fakat at aletidir. Bugün hayvanların ve
bunlan görernirorsak görenlerden ya makinenin çektiği sapanları es· 
bilenlerden öğrenmemize de mani kiden insanlar, resimde gqrdüğii -
yok ya! Re imleri takip ederek a.· nüz gibi, tutarak, toprağı sürer • 
~ağıdakıleri okuyacak olursanız !erdi. Fakat, bugün Afrikanın ge· 
dünyanın dört bir taraf mda re _ ri kalmış insanları arasında top • 
yabat etmiş olursunuz. rağı bu ~ekilde sürenlere rastgeli-

niyor ... 

* Balzriyclilcrin paça/an niçin 
gmiştir? Bunu hepiniz bilirsiniz 
ve belki de merak etmişsinizdir. 

Fakat, bahriye a.;kerlerinin p:ıça· 

larmm geniş yapılmasının bir a -
det olageldibrini sanırsınız. Fakat 
öyle dcırildir" Bunun sebebi, de -
nizcilerin, bazı yerlerde, paça!an 
sıvayıp suya girmeye mecbur ol · 
malandır. O zaman, geniş olan 
paçaları dizkapağmm üstüne ka • 
dar çekmek mümkün olmuktad:~ 

• 

BiL ECE 
.U ..ı."l T .. KJ.. C.M.T.:.1Y.TJ. 1. ı 

A. TL CI YI. DÖ. Ü~I. D .. 

Bu lnm bir cümledir. Nol,l.J.ır .1 

yerine aşağıdaki harflerin mtioosip· 
lcrini yerleştirirseniz cümle orta
ya çıkar. Aşağulaki harflerin n•kü, 
nu, cümlede sürdüğünüz noklnla· 
rın ndcdi kadardır. Bu tokdirdc 
harfler, nokt:ıların ~erlerine konur
sn ne bir harf artacak, ne de b~ 
lıir oktıı kalncnk dcınel tir: 

Xoktnl:ırıı yerleştireceğiniz lınrl" 

lcr şunlardır: 

nGÜÜOüOYRRRllEEN 
NN.ı.'NLL 

Doğru hnlledenlcrdcn birinciye 
bir kol saati, ikinciye bir cüzdan, 
üı;ilncüyc bir dolın:t k:ılem, ild l"fiz 
okuyucuya d:ı muhtelif hediyeler 
vcreccRlz. 

ÇOCUK SAYFASI 

- Orlın.-ı bayram tebriki yaz· 
malt istiyorum aır.a, adresini bil miyc:nnn ... 

•. .lyiki nklıma geldi •.. Dur §una 
bir telefon edeyim ..• 

- Orhan, sana mektup yaza· 
cağını, adresini ıöylctr misin? -

BABl~R 1 
Bilmece kuponu 

29 BiRtNCtTEŞRtN -

Tarzanm, kaplanla çarpı~nmk 

için elinde hiçbir şey yoktu. Yal· 
mz, beline sanlı olan bir ip vardı 
ki bund1n n:ısıl istifade edeceğini 
bilmiyordu. 

Fakat, birdenbire aklına bir şey 
geldi ve dii~ünduğünü derhal tat
b"k etti: 

Be!in<!z!d ipi çözdü ve bir ucu-

nu ilmik yaparak, kaplanın üzeri 
ne dot't"U 53\'urdu. 

Tarzan hakikaten iyi bir ni§an· 
cıymış. Kemend bir atısta kapla
nın boynundan aşağı geçti. 

Tarzan, artık avını ele geçirmis 
sayılabilirdi. Kendisinin, bu yır

tıcı hayvanla nasıl çarpısacağmı 

merakla bekleyen iki muhafız o -
nun bu cesareti karşısında par • 
maklan ağızlarında kalmıştı. 

Tarzan, büyük bir memnuniyet· 
le, mücadelesine devam ediyor ve 
ipin ucundaki kaplam. hareketlc
rile. sağa sola çevircr~k. ipe do· 
luyor, onu kumldayamaz bir hale 
getirmeye çalı~ıyordu. 
Kaplanın bayıltarak yere serdi

ği adamın, ada hükümdarı oldu· 
ğunu söylemiştik. Tar7.an kaplan• 
la uırraJırken o mızraklı ild muha
fız da hükümdarlanru ayıltmağ::ı 
çal151yorlarciı. 

Niharet, hükümdar kendine g<'l 
di. Etrafına !:Jakınarak: 

- Ben neredeyim? diye sordu. 
- Ormandasınız, efendim, ~ .• ı: 

O zaman hükümdar: 
- Kaplan ne oldu? diye hay • 

kırdı. 

Kendisini kaplanın ağzında his 
scderek bayddığı anlaşılıyordu. 

Bunun üzerine Tarzan: 
- l~te! diye, ipinden tuttuğu 

kaplam hükfundann kar~1sına ge
tirdi. 

Define adası hükümdarı, bir kap 
lanı kuzu gibi ipe bağlamış. ar • 
kasından çeken bu adamı görünce 
evvela hayret etti, sonra onu tak· 
dir ederek: 

- Bravo delikanlı! dedi. Sen 
cesur bir adammışc;m! Senin :ıdın 
ne bakalım? 

- Tarzan! 
Define adasının hükümdarı bu 

isnıi ilk defa işidiyordu. Fakat 
karşısmdalrJ.:ıin ne kuvvetli bir a
dam olduğunu, onun birçok ma • 
ceralarmr işitmeye lüzum olmadan 
bu tek vaka ile ôğre.Ttmi~ti. 

Tarzan. hükün11ar \'C iki mu -
hafız, saraya dföıdiiler. Hüküm · 
d:ır; 

- Hayatımı elden almaya ça • 
lı~n fakat senin taraf m~w esi:
edilen §U hayvanı bana hediye e· 
der misin? diye Tarzandan kapla· 
nı istedi ve: 

- Buna mukabil sana ne ister· 
sen vereyim, dedi. 

Tarza.., da: 
- Ifay ha)', efendim. CC\"3bmı 

''erdi. Benim sizden ricam sade.re 
sarayuuzdaki gizli definedir. 

Hükümdar, hayatını kurtaran 
bu delikanlıya istediği definc}i 
\"erdi ve Tarzan giri~tiği bu yeni 
macerada da kuvveti, zekfısı ve 
mahareti ile mu,·affak olarak, de
fine koltuı!unun altında. adadar. 
döndü... SON 



YAZA N 
Muzaffer 
ESEN 

Turk edebiyatının on altı Cuııı -
lıurjyet yılı içersiııı~cki yürüyü -
,ünü görmek için b ir sistem, bir 
• .:hber ararken, mütareke yılları i
' ersinde lıir mecmuada - Galiba 
dergfıht:.t - okutlu~um üstat Yahya 
~eınalin bir konuşmasını hatırla -
dım. Yahya Kemalin mantıkı, gö -
rüşleri n iÖsterişleri o kadar kuv
• ellidir ki, bugün aradan yıllar geç 
ı iği ve musahabenin inllş<Ar ettiği 

ınecmua elimde olmadığı halılc bu 
musahabeyi dün okumuşum gibi ha
fızamda canlı olarak yaşat:ıbiliyo -
rum. Ü);lat bu yazısında lıilhas -
sa şu nokta üzerinde duruyordu: 
Yakın Türk eılebiy:ıtınııı Ikl~i 

maıido yaşamış, lıiri.si istikbalde 
ya51yacak üç merhalesi var: 

1 - Hayata Çamlıca teııesindeıı 
bakan in,anların edebiyatı: Tanzi
mat. 

2 - Hayata Tepebaşınd:ııı bakıın 
ların yarattıi(ı edebiyat ha't:ısı: 

Edebiyatı Ceditleciler. 
3 - Hayata lnönünden h:ıknlıi -

!enlerin yaşatnc:ığı ruh: :\liistaklıel 

l'ürk edebiyatı. 
Üstadın bu çok güzel ve çok ori

jinal tasnirinden anlaılığım mana 
şu suretle hulasa edilel.ıilir. Tanzi -
mat biraz çocukça idealist olan iıı
ı.anların ruhunda yaşıyaıı lıir e<le
hl harekettir. Yıllarca yur<ldan u
zak diyarlarda yoşıyan, ıııemlekl'l 

hbrctilc tutuşan, J..unelli lıir şark 
.kültürüne snlıip olan, bu J..ülliirlin 
üzerine ~:ır,.ı ilmini a~ıl:ı)arnk tıiı 
edebiyat ,.e l.ıir hareket y:ıpm:ık ih 
tiyacını duy:ınlorın edebiyatı .. 
Menılekeliııi !)CYen, hu scq.ıij c h:ı~
lıca kaynak ohU"ak Türki) enin gü. 
zelliklerini k:ıbul eden ins:ıııl.ırın 

yaptığı şiir, roman, lııkrıj e ''es:ıı· 
re .•• Bu edclıiy:ıtııı hem ciı lıii~iı .• 
sınıfı, hem en Jıiiyük kun-eti l.ıu 

sah'ct ve sanıiıııili{:;iclir.. :\uıııık 
Kemalin nı:ınzunı, men ur hiitün 
:raıılarındn, romanında, ti) atrol.ı -
rınd:ı hntli'ı tarihinde hu ıirışü:ıce -
ııin yol yol izlerine r:ıstı.:elir,iniı. 
ıı :ııniıJin ölüm k:ırşıs.nda ıll'l .. ı 
mertebesini lıulan ve ölünı koıkıı · 
ı.unct:ııı ku\'\'et alan ı.:eniş fl'J.,efr~ı 

aynı ıııeııtıadaıı çekilir, Ziya l':ış:ı

ya lıulk fikirlerini toplayıp s:ır:ı~ 

li:s::ınıle yıızdırnn k:ınoat da im ı.ilı
niyetkn ~·ıknıı5tır. 

T:ııı1inı:ıt ~airlrri 'ıııcııılekcle ye
ni ı;e~it eılel.ıi eserler verirken dl' 
Jı,1yle diişiinmlişlerclir. ~'amık Ke -
ıual, memlekette ' 'c Türk edehiya • 
tıııJıA roııı3n bulun sıın diye intilı;ı · 
hı ve Crltlıİ \' İ , tiy:ıtro hııhıno;ıın ılı 

ye l.ı.ı~tl\ \:llaıı y.ıhut Silistre lııılıı 

:ı:ııı rhe~lcrini )':17.nıışlır. Onun i
~ı n lıııliin e~Prlcrinıle teknik çok 
,ta kııl •t ipti ı!Ri ılir. 

f:cf,.l-iTım r.eıfülr. h:ıy:ıt:ı Tepe -
~"'ı n ılı- n tıııkıyordıı. nr~ oğhı, koz
ı .-.ı.olil hlr mıılılt, Iıi ı: lıir milll"liıı 

külHirürıft tf'm'lfl etmemi,, !akal 

esırı e ogaca 
et sevda5ına hale 

idir.ya tikb-· yaliz 
uyg lcbe 

ud 
ya o a pın bu 

Inkilfıbın bize verdiği yeni görüş, bir k8 
iyi romancının belirmesine sebep old 

kendisini yabancı bir kiillüre kll\·
'etle mensup hissettirmek istt•ycn 
in~anlar. Bunlar ı.lcrme ~·at

ma bir orkestra hc~etiniıı ~·:ıltlığı 

üıli müzik parçalarrnı derin bir n•ct 
içersi nele dinliyebiliyorlur Ye) u 
ı.linler görünü)·orl:ır. Uoyalleri, 
Halicin lıulaııık sularına ıııcn lıir 

iki titrek havaı;azi fenerinin ışığını 
lıir "Baranı nuru elmas" şeklinde 
görecek kad:ır geniştir. lfo y:ıtııı sa
yesi bu insunl:ıra söre kentli rııe -
mindc hür Ye serazat olorıık y:ış::ı -
maktır. 

Edebiy.ıtı Cedide hu devrin nı:ıh
s111üdiir. Uu devrin şliri, rorn:ını '\'e 
piyesi aynı karakteri ta.51yacak -
tır •• Bu edebiyat garhi .gendi ine 
örnek tutar, frenk düşünüşünü A
r:ıp ve Acem kclimelerile ifade e 
der .• Akşam esen rüzg(ırı :ııılııtır -
ken 

Af aka irıi11ce (ltcenin siitrti <ludıı 
naşlarsın ııfııkları uyrlııne 

lJalini cilıarıa 

ıliyen şairin bütün imajları garplı 

fakat kelimeleri şarklıdır. 

Honıaıı yaııırken tekniği Taıızi -
mattan ılnlı:ı kll\'\·ctllcilr. Z:ınınııı -
nın muasır garp romancılarına y:ık 
l:ış:ıbilecek bir teknik kuneti gös
terir, fok:ıt mevzular Ye şahıslar 

clr:ı fırnı nln ynşıy::ın tiplenlen de • 
ğilılir. G:ırlıe benzesin ıli,·e iliıın 

ile araştırılmış, özenip hezeııerek 
yaratılmış ve üslcıımlş, ekserisi 
m:ıra7.İ bir rıılı ta5ıy:ın lıirtııkıın 
kuklalar ... F:ıkal hu r~crlrr nınhal
li lıir renk :ılnıağa rnlı'lır .. ı\nr:ık, 
sadere mnlıallidir. '.'\lillt ,.e iııcnni 

değil. •. B:ııan ins:ıni lıir kal':ıkter 

taşır, fakat milli nı m:ılı:ılli değil •• 
:ılilli olnınğa hiç uğr:ı.';om:mıışlır. E
delıiyutı CcıliıJcniıı ıııalıalli, ıııilli 

'e iıısaııi vasıfl:ırıııı t:ı~ıynıı tek lıir 
romanını hatırlıyorum. Hüseyin 
C:ılıiıliıı "Hayal İçinde" si. 

O:stnl Yalıya .Keıııaliıı işaret ettiği 
iiı;iincii deneye seı;elıiliriı.: ll:ıyalı 

lııönündcn seyreden insanların yu
nıttıı1ı edebiyat ••• 

~lanz:ır:ıyı tecessüm etti ri ıı iz. :ım 
li Şefin yalıııı; diişın:ını değil, Ya -
lanın t:ılii m:ı'küsunu )'endiı1i s.:liııli 
lıat ırl:ıyıııız. Şef, huradr. Lir tepe 
iiı.eriııclcıı s:ı\'aşın cereyan ettiği 

vndiyc Jıakı)or. llozulnnı dfiıııuım 

kaçıyor •• Gune.ş lıalmak üzeredir .• 
llayııtu o giin :ve <> t ep den hnkahl· 
len insanlar milli rulııı, mili \'arlı

ğı görecekler ve duyacakl:ır

ılır. l lıı ffıııilcr ıırasınd:ın keııılhini 

san:ıtıııın sarp s:ılınsııın ·ererek 
duyduklarını lıaşk:ıl:ırın:ı dııyurma

ğ:ı çalışanların cdelı!yat ı , t:ıhii eski 
diişiincelerılen çok ze\'kli olac:ık -
tır. Jşte Kemalettin Kaınf. i şte Belı
cet Kemal.. 

Bu dcHin sanatkrırı ş:ırk kiiltii -
rile alük:ıdar değilılir. keııılisini rn
hat ve ser:ız;ııl bir h:ıyatrn nkışı -
na bı r:ıkmaı. ~Hicaılclecidir.. Ka · 
fasında dolaşan yeni fikirleri sa -
natin ince li::.anilc bize sıınınağa 

çalışır .. 
Uu s:ınntki'ır sadece millt değil -

dir. Çüııkii mill edebiyatın nnr:ık 

in">ani lıir merlııınıla çerr;rveleııcli

ği rnkıt lıir şekil teşkil edchilccc -
ğirıi knvrnınıştır. 

Şiiri hasit ıleğildir. Dııyclıığurıu 

lıcrkc.siıı lıildiği kelimelerle söyler. 

Fakat lııınların içersinde yl'ııi lıir 
filcnıiıı izlerini lıelirlıııeğ~ ve f!ÜS -

lcrnıeğc ~·alı~ır. 1ştc Erciiınl'lll 
Bclı1,at. 

!jiiri millileştirmek iddiosilc ı.les 

tanlaştırıııaı .• lla~allcri ~eni ve ı -
şıklı iılemlcr len alınmıştır .. Sddin
cle titiz ve kaiılccidir: 1:;.te \'asri 
Mahir, Jşıe Cenlel Kudret .. 

Soyıl:ın isimlerin nrıc:ıl.: kısa lıir 

m:ızisi varılır. Olgııııl:ı~an s:ıııııt 

şüphe yok uzun yılların e~eridir. 

Bıı himlcr l.ıizc oncak va:ıılcdiyor -
lur. Yaacllorını ne karlar tut:ılıilc -
cekler. Eğer kcnılilerini, lıiraı ıl:ı · 
ha ccık şiire '\" ııkr•·dchlllrl..cJ'ı;e l'ilrl. 
iirine yeni bir nağme kolahilecek
erine 'lnonmnm:ı~a !febcp :}'°bk. 

~oman ~e ......................... 
Hnr~~~~ --------Hoınaıı ve lıikfıycyc geçersl'k 

:ıynı mıınz:ıı~yı ıJalıa kuvvetli hir 
şekilde surıneıııiz ıııfıınkfın ..• 

Yeni ıwsıl ıı:ızınıılan t;()!' nesirle 
ll ~ l"ll)l) Ol". ll111111 :ı~ıJ, ~iıriıı Jtiitiiıı 

dünyada lıir lıulıran ı,tl';irıııei..tc ol
ıııosı ile izah edebiliriz. Diiııy:ının 

muasır lıiiyfı 1< şöhretlerini utlşiiııfı

ıı üz. Şiir kl'ntli şöhre ti ne ıııuaılil 

hiiyiik sıınntkürlıır yctlştircnıi)or. 

Fr:ınsanın bugün lıir llodleri yok .. 
Haman bizde ufı.ık bir tercılcllit 

dcHe'ii ~cı;irir gilıi olılu. Kolay 
şiihrl'l lrnzıııııııış lıirtııkıın ı;ıırıı 11111-

lıarrirlcri taklit cıliltli. Piyer Bl'no
,. ıııııı, :'llu ·i~ dii J\olır:ıııın l'rkhh :ılı 
ıııız:ı hiç ~üıılıc ~·uk fena lc:ıided 

'4Bo.bıali,, den bir görünüş .. 

oldu.. Örnekleri kol:ı) Jmla
ıııad ık Ho;.:e :'llnrten ılö G:ırd'ııı 

i'mi lıizdc ıııe~·lıııl gllıidir. Pnısl

tan l.ıir s::ıyfu hile terdiıue eılilıııc

di.. Andrc ~lorııv:ı"yı, Fikiı·lcri oku
yun makine silıi ikinci, halliı ÜÇÜll· 

cii ılereceıle e);crlerile tanıyoruz. 

lı:ıllrnJ,i romun yazıııuk muayyen 
hir meslektir. Bir aceıııilık \'e çı -
rııklık devri geçinııe<;i zaruri .. Sa • 
n;ıtkfırın ruhu ne kadar kuvyetJi o
hır:sa olsun saJ:;laıu bir teknik uör
ıııesi, roman fikrini ka\'ranıası için 
iyi örııeklcl'le k:ırşıl:ı şnw-.ı :;;::ırt .. 

Fııkat iııkıllılıııı bize \'\'rıl iği Ye· 
ııi uiidiş ıu ~ ıl i1,:cr iıu'Ic' lıirlhıc 1 ı 

ronı:ı ncırıın lıclirnıesirıc srhcp ol ılıı 

dıyel)lliriz. Sallah:ııtiıı Ali Kuyu -
c::ıklı Yıısufl:ı Jıiıe yeni lıir roınuıı 

fikrinin ı::Uzd lıir örneğini vere • 
bildi. Esere iyi tao;nif edilmiştir, 

t:ıııı ıııaıı:ıo;iJe rcnlio;tlir uiycıııeyiz. 

~lel.(111 nıeflııımuna ı;ok lıiiyiik \'l' 

yrriııılc lıir kıymet \erelıilcn ro -
nınncı şahıslarını içiııı izden almak 
ıııezi) elini de güo;lcrıııiştir. Eserin 
insani t:ırnfı do siizel •• Yulnız z:ı -
ııınn ıııdlı11111uıı:ı S:ıbalıattin Ali 
lıenü1. tam kıymetini veremiyor .. 
11onıarıının tarilılerclc l{cçen kısım
ları o cleYirlerin nıiitcbariz hiivi -
)ellerine uyı::uıı ıkğil... 

Hoıııaıııl:ın bahsederken Reşad 

Eııisi ıııııılıııak şiiphe,.iı lıaksıılık 

olur .. Kıınıın nonııııa'dan Gece Ko
nuştu'ılan hıışlıy:ırnk Afroılit bu -
lıurrl:ıııınd:ı lıir k:ıılın'a knılar çok 
t:ılıil Yr çok snğlaın lıir tekıiıııiil 

'eyrini t:ıkip cılrn hıı gı•nı:te mih -
l:ıklıelin J.:ııv,·ctıi hir rorn:ınrı'illll 

ı.clüııılamak ) erinde lıir Hllliadır. 

Heş:ıd Lııis her şcydefl c 
·ııı 

ı.uııılır. lnsuıı ruhunu ı:u ;' 
larik lıı.ilüıı ~·ıplal,lığıl<" , ııı 

lıir ııısaıı .• .Kahranıaııl~rı t • 
için hayıılinin şiiphc51Z $ c 
kııdreline müracaat etıııcı:; 
ziil etmiyor. Ve güzleri11!,-o 
t;e\'irnıeklc iktifa eui\'erl. . ,., 
ıla romana girmek ir;ııı ~~ 
~·eşit ~·eşit insanları k~l~~ 11 
Jıiliyor .. F:ılırika i5~·isı~ 1 • c 
ti urk:ısıııd;ııı koşun iyı ! · 
1 1 ! . . . . •,.; tıı 
ıes eııııı ş, ıyı gıyınnıı r~ 

• 1 • • oı.ıı 
ılan :ılı \'or. 1'.scr erını 1 

verleriı;dc suluy:ın tıir Jı ı) 
~cliııi, lo.ızı ııa:·çntnrıııJ~ 
lıir insa n kallıini bulnl.ıılü 
nıtın her sııfh:ısın:ı Jııı ro 
rnsıı.ıelıııek nıüıııkiin. 

~ 
Bu gencin ıııez i yeti Jıtl 

ılcğil.. Eserleri hi~i ı.:ııırc 
ıl:ır etmiyor, cliişiindııriİ) 

1 
romanına hiçbir Ll'l. koY111 

lıir fikrin miiıl:ıfa:ıc'.'1 
1 

Tam bir sanatkar gil.ıı ~ 
kalıııağı lıili) or. F:ıkııl lı1~ 1 
nı okudııkturı .soıırıı Jıirtı:ı ~ 
leri sır:ılıyoı· ve lıirtııJ.: 1111 

çıkarıyoruz. 

yor. İsler \'e r;alı~ırsıı 
ler verehilir. • ,o~' 

Genç hikiırccilcriuııt· JI 
f!!I ~ 

larııııızd:ın dalın ı.:ol• ... dC 
itlir •. Jlil,{ıyc hnddizııll~ıe ( 
dan ı;ok zor olclıığu h~ ı.ııl O 
claha kol::ıy geliyor •• ı.~ ,:ıl 
hl'tte güç oluyor .. nug01\1iı1 ( 1 

k:"ıye y:ızıııakl:ı şiilıı:c~ tr
1
11911rl

1 

ıniş :ırıcak hirk:ıç ısı~ ._ıı;ıt , 
liyoruz. Kenan HııH'tsı. 'ııll' 

ıı • c 
Bıı satırl:ır yalnıı 0 11r~~ 

lıize gü~ll'l"ıliği siınııJ:ır , 111• 
.. ,.ı!;ll 

lıir konusına ıeıııını ' ,0tı 
• -~ ~ 1 

rnzıldı. takurriir ctntl t1t 
n liık:ı..ı yıık.. ;\!r ı ı;'İ'.;!ııi~~ır 
z:ıııı:ınırıııza k:ıd:ır de' c,·ı\1 1.f. 
lrr iizerinıle clıırm:ı~ı ~ .... ırf1 

• 1 fıl;lll" nl k:ı<l:ır hıılmndı. \c 1 
1119);· t" 

ı·irkcn J,it:ıplanıı ve d" ~o 
karal"l:ınn::ı <!eğil, k('ll 

1 

• kendi zevkine u:ıynnd•· 
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kağ.tl~r ve edibane 

propaganda 

Viyana bürosuna 
çağırıldım ? 

~~· 
lll) tr'b• 

, 11.i • tol ı, propagandanın 

~y~1 bılıniyen insanlar için; 
llıiıu .r:_ tcjiın sahibi devletlerin 
... ·t~ı· . 
'"( " im,, lan bir tuhaf olu-

lllt • 
r0p llırn bildiğim, eskiden 

&anda d . . . l" rd " cnılcn ış gız 1 
t ı. !lir reklam, bir ilanc1-

~ttha.tc1akki ettiğim lıu işler, 
......_ ne s •• l . . h 'd' "()?ı, anıp erının arcı 1 ı. 

· be ıla olan devletler, kcn-

1ittıq .i:endirip sevdirmek ih. 
Old1ı1c hısıcttikleri zaman, bu

llıtrıı11 Sa ll\ahrem tut:ırhr: giz. 
ıı, 1ıc11:1ar tayin edip, el altın
~r 1•

1 ttıneden aşılarım ya. 

~~b 
1 Utn 

ilda. Uınide ''Lavrens., de-
'!. ~,rtııtı Arab!standa yaptı. 
ltrti" uaıuktan ziyade dahiya

"' ~:i' ıı ~ ıl~iş bir p~op.ag.~n-
lıir Pto ta bır şey değıldı. oy

i 1" ~aganda ki: Koca arap 
· t•li21~ h 1 .. t re ayran o up u. 

a Sullandılar. 
~ tele • 
l°llbu ınsanın faaliyetini bi
t.... 'ttıuz b'l -.,. ı e duymamıştı .... 

iiL.. Oray . 
•"\il d ~. a bır "propaganda. 

S •tırt~gıl, bir dost gibi gir
~ htrba haktan görünerek işi. 

bir ~ t edip çıkıp gitmişti. 
~ 1 b'ap ta bu adamın mü· 
~'dip 1~ reklimcı olduğunu, 
'· 'o ılan ettiği şeylerin hiç 
~ ~adan yapmıyacağmı 
~lar ~1: O, ne dediyse 
\ a İıtcdi 1Xlandılar •. Harpten 
Sı ' lclerinin onda birini 
~:·c bir •dıı~r ama, başlarına 
~trı taııc çıkacağım da 

~rııa 
t~ Yaınamışlardı. 
~1 ~ 'Ö 
l. ·t ' Ylenen, vaad edilen 
~tt lt:tlc . 
tttıı.~ Oldu'" rın propagandadan 
4~ıti &u kimsenin aklına 
s~i . »asıl anlasınlar ki: 
'~r ?raya gönderenler, 
~'-1\l ::bi onun bir reklamcı 
'~'td~ıtıc ilin edip belli 

'rrı~· Bu bir aırdı. Karı 
lf.~ a teçcn bir aır gibi... 

"~bıılti \~ '°ıl ~ten sonra, bilhas. 
\._ ""'~ rc··"eneJerde, ömrü krsa 
~~~erin meydana çıık-

1') l . (propaganda) kie. 
air !tkare verildi. 

~. ttcc tad < Yodan bir ses ge-

lt~t'1ı~n t 
tı lard:Yaremiz daha yeni 

tcllıia· Ciılttı. Beş ytlz deniz 
1 de • nızlcre inmek üze. 

re. Tanklarımız hesaba sığmı

yor. Toplarımızın adedini ancak 
Allah bilir. Elimizde bu kuvvet 
varken, biz adamı hap gibi yuta. 
nz .. 

Ertesi sabah bir gazetede bu
na benzer bir beyanat daha.. Söz 
sahibini tanısam: ''düşür kese • 
ri 1.,, diyccciim ama, ''alma Re
cep!,. derneğe vakit bırakmıyor. 
lar ki... Ertesi akşam ve onu ta
kip etlen sabah, daha yüksek ses. 
1i bir adam, buna cevap veriyor: 

- Tayyarelerin sayısı bizde 
iki bin .. Denizaltı o katlar çok ki: 
Yanyana dizince üstünden ya
yan gitmek şartiyle üç günlük 
yol olur .. Tankın, ehemmiyet ve. 
rip te lafım bile etmeyiz.. Top 
dediğin nemcne şeyf:lir ! O bizde 
tüfek mesabesindedir!. 

- Amma palavra!.. 
Diyeceksiniz: 

- Hayır, propaganda!. diye 
cevap vereceğiz .. 

- Kim bunları söyleyen? diye 
sorarsanız: 

- Falancaların propagan<l,. 
nazırı!. diye hürmetle bahı::eder. 

ler .. 

Peki bu kadaı rnfı neye söylü. 
yorlar bunlar?. Beni inandırma~ 
için mi? Evet ama ,adı üstün:le: 
"Propaganda nazırı... D~ha !ep 
demeden, biz bunun lebleLi diye 
ceğini anlıyoruz .. Lafa başlama. 

dan, söyleyeceği sözlerin propa 
ganda oldu~unu biliyoruz ... Neye 
inanayım?. Kumaş satan adam, 
elindeki malını elbette metheder. 
Dellal sattığı nesnenin kıymetin. 

den bahsederek feryaı:l eder .. 

Bunların sözün~ kulak asar mı. 

yım; bana, ayni malı halktan bi. 
ri methetmeli ki: "Tecrübe et. 
miş, giymiş, kullanmış. Tabii de. 
diği doğrudur!., diye, satıcıya 

itimat edeyim ... 

*** 
Ufı döndürüp dolaştırıp Vi. 

yanaya getirmek istiyorum .. Şeh. 
re girip, otele yerleştiğim ak§a. 
mm sabahında namıma bir mek
tup geldi.. Zarfın üzerin':leki 
damgadan anlaşıldığına göre, Al. 
man propagantfa. nezaretir.in Vi. 
yana bürosundan ... Polis, gelen 

flnlıındiyanın merkezi 

En son fnglllz alır tankları bir manc\'ra csnasmcla-

Bir Fmn"'7 '!clufn(lf' J\mlh•u:tnn )İ~·<'<"ek almaya. ~elmiş Leh molla. 
cirlcriıı<lcn biri olan h:ı ana, alar:ığı ~ iyf'cekh•ıı ziyade ı;ocuit• 

ile alal.adar e;öı·ülüyor ... 

Rıııı;ların ~·ııptığı hf'm lrnl':ul:ı. , ltf'm df'nİ7.tlf' ~iden tankl:\r bir nehir 
üzerinde 

ecnebilerin liste ve adrcsierini 1 bir Viyanah: Tramvayda gider- ı 
derhal bu büroya bildiriyor, ola- ken, lokantada yemek yerken, ti. 
cak ki: böyle sabah erkenden be. yatroda p~rr1enin açı:,1usmı bek. 
ni buldular... !erken, bir fırsatını bulup, eskiyi 

içinde diyor ki: "Bize müraca. 
at edin .. Size Viyana hakkında 

mallımat verelim ... ,. yani Avus
turya zamanındaki Viyana ile 

bugünkü Viyana hakkında.. Es. 
kisini batıracak, yenisini uçura. 

cak ... çok güzel bir teşkilat, ama 
bu teşkilatın ismi "propaganda 
nezareti,, ... Gidip müracaat et

sem, adam da bana anlatsa: "Şu 
şöyle idi, böyle yaptık.. Bu böyle 
idi. şöyle ettik!.,, güzel ama, din. 
)erken bunun propaganda oldu. 
ğunu düşünecek, içimden hep 
"tra§ .. ldemiyecekmiyim .. 

Bu satıcımn yerine bana eski 

zem, yeniyi methetse .. o zamar. 
bu sözlerin su götürmez bir ha· 
kikat olduğunu derhal kabul ede. 
rim ... Propaganda nezareti bunu 
yaptırabiliyor mu? 

fşte o vakit beni aldatabilir .... 
Halbuki; tramvayda, lokantada, 
tiyatroda yanıma dü§en her in. 
san: "Ah!,, etti, yandr yakıldı .. 

Neye yaradı, beni yaldızlı ka
ğıtlar ve edibanc 15.flarla propa. 
gan:l;\ r:ezaretine davet etmtk '. 
Ne yalan söyliyeyim ;boş laflar 
dinlemektense, kendi başıma, 

gönlüm hoşuna gider tarzda, gez. 
meği tercih ettim .. 

Vasfi R. ZOBU 

' 

Jcan Gabin a-.k<'rllk hn~·ııfııufa tr5ıncılcıı ~n do1tlururlum eski fllm· 
lcrhıılcıı . . 

Aı;ker olan 1n~bor Fnlnsı:r. arti .. ı: Jcnn Ca1.tn fıl.:\ı!:b ç:ıNllt'lt9'·~mu 

kur•1111rl4.m 
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Pıı - 15 - ~a:,ıccıcn: l"cthı K .\HDl~Ş 
ı'a \'U 
• ~i\•ıJ tuldu. Bır telgraf ge- - Bunu daha ewel sö~·lemcliy· 

't!j \ poJıs bunu açtı, goz dinız. 
H., ~ Se\ ınr'e bag-•ırdı ·. c.• • • ' l ·'<:i\k :.- - ;;ımılın sızce ya,rn anmama.:ı 
"'·· ınıı \'ar. Onu bı"r <lakı· · d Al d · ·1 ""' nı ı::;tıvor um. man"a' a om.ılı· 'edece-- J J J 

' gız. Getir~ınler. ğum zam~m onun lehım.,.;- ~a!ıadt· 
t l\ı) SO~ra Labart ir;er , Lı benım ıçın kıym~Lııydı. l·, an,,a· 
ıııtıb':>lı::ıle zabıtin onu da yapma~a m.:mur oldu~um ,·;::· 

H J\ CER - Akşam l'ostası 

.,. ,.. 
-.)J- l'u:urı: / •. /Jusdı 

35 \'llıııı ':ılışılı·r oru,ııııla ı.:,•ı:ıı·ıııı~ hır ·\lıııan ~l·y~atıı 

insanlann Tufandan evvelki 
neslı hala .y .Jşıyor f De~i 

. a. ııı..ıa kaım15 oL.cakıar! 
Uu:ıa · Hutı Lckraı etti: 
- llayır: 

Ark~ıdas , 
(;('ce o kaclar gi.ıı:cl. hava o K~ı· , n..ıneae IDl'm .... Jll. Nacı ısc zaınu 

J,ır li'ıtıfli · · · · a·k·ı:la~. da,·ctlı nmı bo~ ~eı;myor, muthış canı 

JulunJ.ıkı ı e\·den çıktıkları va· ... ıkılıyorclu .. ervetiııc rağmen me· 
.ıl } l!; ümek ze\ · ·ıdcn kendılerını ,ut dcjıldı. 
1ıamadılar.Cıg;ı:-alarını yaktılar ve Hemen henk'n her ak:;-am bulu-· .!..:ıbal<ırı büyı.ik bir ha)· zifenın yapı:dı~ına o can.ı bır dr· 

l'lıt; art sakinanc, hattn lıl teş!,ıl ed~ccktı. 
Ylıli. tehzı;-an<: gulünbu Ah yüzb::ı.ım alı! Ba,!rn Lti:-liı 
., } nde hir;lm endişe ala hareket cdcmeıdinız. fairnı Lcnını 

S:!n bun.a. a da ınaı mıyorsuı. 

/a:.at 1 fın.li:ıtancla bunu da goz· 
... rınle gtı.men mum::undur! Zırn 

.ıı-.t ın ... aııı:.u ı go.:k. · go. rı. Jigı ..,e: 
l'll', tıpkı lıayvan':ır gıbı, ıııana ! 

arı) ana } o!a koyuldular. Se55ız şuyorlard·. Nacı arkada~rnı eğlen 
ııereJ~ .J:~a: ... arda aya~.:arı kaldırımları ce muhıtlerınde dola~tırıyor, EL-- Pe!'1 bunlar şımdi 

, a .I) oLlar~ 
m:ızlar, bılıyorı...m! 

Kekekdıııı. 

Btıha . Hutı birdenbırc ı;tı":>tU ordu. ıçın çok fena o!Ju. 
J madeni parıltı.ı gozlcrilc yiizi.ı· ~'°llıf!ö ~ızc başladı: Zabıt, cevap \.!rm.k ızın, tde 

~ Ya)a dc\am etmenı1: ıonu a;tı: - llayır .. takat ... .ı.! uip garıp b:ı'ayordu. 

.ı. ~d.:t J:-.oyıcce bal:tı 

nıı 

Uııcıuranızı tetkık et· - B<ına Pa:-ı ':!, ı .. ız .. \c~le o 
\;uze 

Du:.J nutı m:ıd;;ıi ·~ıklı goı 

l.!ı llll hıJJ .. tıe kov.ıklannda 
Jırdı: 

~onra a'çak bır :ıe,Je adctcı mı 

·ıklanır gihı : \e b·r' . ~ :ıp1lm15. :::,ızı Lo 
~ &o a} ., ~ınızı kı .... :.ı t<: 

~ teren bu kundura 

.acak. lıc. m~ .• c..1ıc.1ı1_...:.:.ı c\ 'd .. 
Telefon ı.apa :dı. J .a) ıı. <ı..:' a ... 

1.ttı. 

gez 

gor 
' atı 

:ııı~<ır P lctkık cdılme) mcc - ~ııı te0. i:, e ;,:.ım yu ~ha.ım 
ad : Sızı topalla tan bu ~mıtı ç:.ı!. rn:ı.ıı. aııc ıtı. aı cllırdı· 

- Fakat. gö.:lcrıı le gorcbılıı 

ın! .. clı~c 1 aö;ııdı. l >.ıraJa Tulaıı 

n •ı .la. ı h:ı:a 'aı·dır! Onları gôz 
:.ııı.c 140.ebilırsiıı~ 

- Bu in:sanları ha'<ıkaten 

.nek ıstiyor muı;un? dc·li. 
- E\'et. 

t. mı? 

.ı. 

izah ('d:!r:.ı 

Alman 
o du~unu 

inanılacak 

t kıldı: 
hr 
1 

1~ 1 r! ~ız. :-ır!,ada~ı 
t:r. 

;a \3Zl}CltC,lnll, 

.ı~ l?lıı hJ\ l} l:l Çlıh. lCıl 
•I 0 

' ~· 11ka gu-sı Labarl bi.;c(' 
k., 1nın biri.. 

111 k L ,1 d ır tavırla: 

f!..J.e bır ~ey sa'.dana· 
ll .. " Maziın benı her 

l Y<ır 
ı-. • 

4 . ' 1 ~l1.:rııı1ıin bu bızcc 
·tın p· ' . ı . '· ı 'ı· .ı:.m ı., ız erme 
'l:l ı ı t •• 1 d -· 

c..ı ..... ,, ' c eccgıı. 
~ ,' "nı i .1 dı., .ıizi bili· 
· l3ah ıe ~·rerim hi 

. 
.3 ' \~ 

'• r ~ ..., ını u •. utmaın::ı 
t.ır~'-tl ede, ım. 
.ılt\I' ~ 1 ~ K.ll pler ken· 
"' · ar.ık kı~ kıs gül 
l'UJı 
u \erecek cc\ap bu 

hı ı 
<ı ~ir~ .t C\ :tp komık 
:ı p 

1 
ıştı. 1\iuhavcrcve 

J 1 ı . 
er dc:}il maznun· 

nız. Fa\aı ~.:nım uz:!. ırnı a. ayan 
memu.laıınız sızın gıb lt tat ı;ı:,· 

madı.ar. Kundu: ama rn!, adığım 
bazı l'\'ra!a bu:ama lı ar. 
~ınnıak Ul~rc. s:ın.u ::ıoylıyecek

~rıun;ıl; uze.c, :;;.ın.a wyiı:. e~-~ 

tım. 1Lıral c~ledm kı C\ ...... ı •.• z t:: 
nı şa,ı. tmı-;ll. 

- llal.!nnız 'ar. 
IX 

- Fi~.\. ::ili.. L,\Sl sur:~ TCŞ· 

KlL.\TJ ~m:~ra:zı -

Ccn de lıeycc:anla yerımden !llÇ 

J...:ım 'c kcndıını tutam:ı lan lı.ı. 

.. ırdmı: 
- Tulaıı ın -anları mı? 

- E\'et! 
- ı e.c .. c \ar bunlar? 
- 1 iındı:;taııda.. 1 ıındı!itanclal 
l lcm.!n hemen bütün var.ı~ımı 

ar-..ın bı r he} ecanla ::;ordum: 
- Tu!:ın '"n e\ \el!.i ırısan1 ar. 

.'uia:1daıı CY\ dki nisanlar .. Oh 1 

:uııa - Hu ti! dem"''· Tufandan e\ · 
- 38 ı:k! a.11m 1913 -

\ el::ı ın ;aıık dünya yüzünde hfı· 
Pari"ın ::3 ·n Jc.m.!n wka~rında· a \<lr, O)IC mi? 

kı b:.ı m..ılc\azı "Ke:~p.r eşya .. 
~ d b , b" .. , l3uha · Huunin vüzü şimdi büs-

magaza:ıııı a u e-,.,ı 'c u~:u.: v,ar- .. .. . · 
.-ı b k J d , l nıtuıı korkunç hır hal almıştı. 
..ıro a ne ·a :t~ a ço.: m.ı <?: , . • d d 1·11 ı 

• h . b k 1 - ,Jv~·t e· ı. '.. >:!tle. 
çı.ayordu; • c.gun ır ·aç Lane. il d" d b 1 ·· b. 

• . ı - ın ıstan a un arı gore ı· 
Dukkan ~:.ıhıbı yem mtı"tcrıyc: \ , _ . 

1
.. 1 • k .. . • , )" e<.:~gilnt "'l\' U\Orı;Ull. 

- (,.:o mutccssıı'.ın l'•cn~ ım 1 Bulıa - ı{utl bunu son derece 
Jedı, bu do ap :ıatılc.ıı. üz::rındckı 

1 
~· d 1 · 1 

k b 
· I ncra' ettıgımı sen en a:ı a gız.e· 

etı ete aıun. 1 1-. · 1 ı ı ı ı ·· 
B ık . b · . , :nc:n. >ti ınsan arı ıer ıa c. e gor· 

_ c ·ı c.e ~mm ıçın atı.mıı;· ı 1 1 b b 1 1r 

1 d d 
. . . bak· me.c ı-.tcrım. Aca a un ar -ııına-

tır. i\ U"'aa ~ e ~r mı ınız a· . 1 1 ? 
a)a<a mı ya~ı) orar. 

}lffi. 

- 1 Iay hay efendım. Dukkciıı 

boştur. 

Hu ~arip dukl.frn ~ıhıbi gulüm· 
ı )-crck '\\{'J,ı:> mu:=t rı ını >nlnız 

bıra!,tı. lla) m onun kapı onun· 
de ctıafa güz ı~ula!• ol,iuğunu go· 
runcc dola:.:m kapısına ıki defa 

- llayır ! 

- Fakat herhalde onun ch·arın 
la ol.:;a g~:c!d Zira, idjia ctti~in 

;ibi. "er l:a'.. .. ikaten bu da~ gök
'e<ı c!ü .:n ay i e, ~üphc:siz, Tufan 
lan e\ ,·e!ki imanlar da onun ci-

,·urdu. Kapı açıldı. içeriden bir liı mc.miştim. llatta bir aralık siıı 
adam kenar:ı ç.:kilerl'k I Iayma yol :li; görmiyeceğ'imi hile tahmin ct
\crdı. miştim. ~lülil.zim Komp:ırsın ro· 

Dolap, dl\•ardakı gizlı ıncrdi\'e· ,·eh·erilc karde5iniz rahiple beni 
ni örten bir m:ı !,eycli. l\lcrdh·e- tclıdit ettiğini hatırlıyor ınu~unuz? 

nin ) ukarı ında llaym bir odaya O zaman epey be:l'ıin olduğumu 

girdı. Pe~ini tal.ip eden adama itiraf ederim? (1) 
doncrek: j il><•,:ııııı rnr) 

- Yerıniz d.m !; bu:-a ı yüz· ( l ) l lıi ay cııı• ·1 bt f;ilunlarda 
başım, dedi. Jiarp i.;•nde bir giin lcfril:c edilen "/ ş'!al altt11da .. ro
lmraya gele: :: mi ::-'dıma bile gc· ma•wıa müracaat .. 
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O daha e~rarengiz bir tavı rla 

"'· ını :;alladı: 
- llıı; giiıme.l·n da:ıa iyi! diy<· 

ınıı ıldandı . 
- Niçin? 
Du!ıa • Huti si)y!cmc!~te tered· 

Jüt cdıyor gibiydi. Bır müddet 
dalgın bir halde clü5ündü. Sonra 
Ju lale arını biiktü: 

- I! i~ gönnc~en daha iyi! dire 
·~krarladı. 

- F<ıkat niçin, Duha - Ruti? 
- <;ünkiı deh~L duracal.:-ın'? 

Dch~ct mi? 
Dc'.15et mi? 
E\'et.. 

- Fa!~at niçin anlamıyorum! 

- Çünkü bu ınsanları hiç ta· 
sav\·ur edcmiyeceğiıı bir halde gö
recek,in! 

- Gör<'yim, ne olur? .. Ben de 
tahmin ediyorum ki herhalde bu 
insanlar, eğer ha!dkaten, tufandan 
cwclki insanlarm nesli i e, şüphe· 
siz, pek çok hayret \'erecek cihet
leri olacaktır! Fakat herhalde bu, 
benim onları görmem" 
•eş!dl ccJ::.mc·! 1 

bir mani 

'onra heyecanla ilfı\'e ettim: 
- 1\Iuhterem Buha - Ruti! ben 

-ıana hakikati süliyryim mi? .. I3iz. 
Jünyadaki diğ~r insanlar, henüz 
arzın üzerinde höylc t'.lfandan ev. 
,·clki zamanlardan kalmış insan· 
lar yaşadığından haberdar bile de· 
~iliz! Ec;a::eıı bizim fılimlerimizin 

'>üyük bir kı mı tufandan evvel 
insan olduğunu bile ka' ,· etmez
ler! 

fiuha - Ruti acı bir tebessümle 
güldii: 

( Dcvr.mı var) 

il 

c J,ontrol ıııaatl 

I': l:ı concicrgcrie (maL 
son du porlier) 

F: le concierge (le por. 
tı" ) 

a la sirene (indiquc le 
commenccmcnt et la 
fin du tro.vail et tıans
mct l<'s slgnnux d'a. 
larmc) 

h le tablcau du marqua;;c 
avcc !es fic'h<'s (jctons) 
de contrôlc) 

c J'horlogP /. iı. poinçon

ncr (horlogc de con
trôle) 

i: lhc portcr's lodgc 
a thcı sir0n (which 
so•ınds al thc bcginnlng 
nr-l cnd L1 f \"orldng lıouı-s 

an 1 also gives alarm 
Ei,;nnls) 
1ı thl' tiel:ct • bc:ud 

(wıth lht' tick"ts) 
<' thc C'jıcc!t - clork 
' : clo.s Pfiirtn0rhm:s ( l'or- ı 

ticrhaus) 
a ,ti(' Sirene (ZC'İtil ee. 

ginn und Cnde el •r Ar. 

hC'İl"zeit an uncl gibt 
A!nrmzcichcn) 

h rlns Parkcnbrett (mit 
c"n Kon trolmnrk<'n) 

<' di<' ~te<'h ıı lır (I\onlroll-, 

~ nmrcluhr) 

5 •\ ' . l'ICI 

4SO 

1: thı> porter ( the gate -
kec>pcr) 

G • • \: der Pförtner (Porticr; 
mcist: dPr Jlausml'istcr) 

6 . U.\SlitlL (kuııtur) 

ıı siirgü 
b kol 

6. F: le pont n basculı• (une 
bascule a JlOİdS Cllr5l'UI'; 

unc basculC' roma ine; unc 
balance ccntôsimalc) 
a le curscur 
1ı le f!C:ıu 

I 

G. t: thc> wci~h - brldr,r < a 
]'latfcırm wei;,!lıing • mn. 

chlne for carts \\'İlh ll cir 
Joa-:Js. a weighing - ma-
clıiııc with sliding 
w<'ights: a ccnte<ıimnl 

wd,,.hing - marhin<') 
a ı he ı oiEC ( t he slidinı; 

WCit:"ht) 
h thc b<'arn 

n. ,\: die Fuhl'\\"Crkc;wnnge 

(cin<> Lnufgewichts\·•na 
gc: ci:ıe Zcntcsimnlwaa
gc) 
a rlns J.aufgcwicht 
h die Schic>n<' 

; •'•'no,·11 '' •T'f'J <·-,.•\ 
i. F: la voic iı rigoles ( voie 

IO\ meğe h;ışiadı. hem i.e ; a .ıra onu tanıdı~ı aile-
Ethem: erın e\ lerıııe gotüruyordu. Genç 
- Samıyeyi ııa.ıl buluyor:;un? \C c~ enceden u:ıanmı:;.. mıras)cdi 

kdı. bu aile muhıtlcrıııc ~uıncktcn, süy 
,'\acı cı•·arasının dumanını salı- lemcme:ııne ıağmen, hoşlaıuyordu. 

\crırken ı::.tın!~fla söylcndı: Bu akşam da !\Iahir beyin evin-
- Sevımııcc, fakat manasız bir de çok ho; 'akit geçirmişti. Fakat 

,,ız: dü~üncelcrini saklıyor, arkad .ı-

Arkada'i! sinirleııdı : nın hiddetli mukabelelerini davet 
- ~.!il hep 1.ıöylesindir, lıerke::;i ediyoıclu. Düşüncelerini gizlemek

ıakır .;orun.un. <;ünkü. dünyaya te de\ am ederek arkadaşına ce\ ap 
>abandan sonra gelmek, onun ser ,·erdi: 
\'ı;.tıııe l:!\·arüs ('tmek taliinc maz- - Ben ~ımarık olabilirim. Fa-
,ıar ulmu~ bulunuyorsun. Serveti- kat do tum, sen de pek basit dü-
nı ne yapacağını 'bilemiyor \e ~ünüyorsun! 

hayatını budala! ıkla: la geçiriyor- Ethem kızdı: 
sun. i\lütevazi kim eler seni alfı- - Evet, ba::.it adamım. Çünkü 
!.:ı:lar etmiyor. saadeti ekle etmenin kolay oldu-

i\Iahir bey ailesi zengin değil, ğuna kaniim. Sen ise zm·alh bir 
bınaena'.eyh kız!arı Seniha da budalac;.ın. Sana acıyorum. Saadet 

1 
•• ıana,ız! Seni bu ak'1arn onların elinin altında duruyor. Fakir, fa· 
~"ine {!citürmern, ortahalli tabaka kat temiz bir aile kıziyle evlenir-
çı .• de temiz bir aile yuva ı gfü,ter sen sadık bir hayat arkada~ına 
.. ..:k için<lı. I3 ır saniye bile canın kavu~mu5 olursun. Ilalbuki sen 
;,ıkılm ı~ görünmedi. evlensen bile seni se\miyccck, sü-

ı\yni zamanda sana Samiye gı· süııden ba:;ka ~Y düşünrniyccck. 
bi bir genç Kızın serveti olma ·ı tavu.kuı:u kadar gö,lerişli ve onun 
bile zekası, neşesi, cazibesi olabi· kadar boş bir zengin kızını tercih 
i<~ce?!inı isbat etm15 oldum. i\e gü· mı edersin? 
zel kız değil mi? End:ı.mı, dudak· lki arko.daş bir milddct sessiz-
lan, göz'erı, :.açları harikulfıde! 

- Hayrola? ı\~ık mısın yoh::a? 
- Ben de sana ayni suali sora-

bilirim dostum. Orada geçirdı~: 

miz üç saat zarfında ~özlerini Sa 
miycd('n hiç ayırmadın gibi biı 

şey; buna dikkat etmedim mi .... a· 
nıyorsun? Ancak, şimdi onun ca· 
zfbesinden uzaklaşınca deminki 
heyecanına pişmanc;ın. Biraz C\'· 

\'elki zevki selimine 'c hüsnü inti
habına tcc;;-.üf ediyorsun? Yeni· 
den zengin mirac;yedi gıbi clü~ünü· 1 
yor, insanları servetlerine göre m~: 1 
talca etmeğ(' ba51ıy~rsun. Samiye 1 

güzel ama mana~ızn11~! Hayat se· 
ni ~ımartmı5 dostum! 

Ethem ile ~aci ta mektep ~ı· 

ralarmda arkadaş olmuş'ardı. .\r
kada~lıkları. aralarındaki içtimai 
ıne\"ld farkına rağmen sıkı rir 
do tlu': halinde senelerdcnberi de
\'am etmekteydi. Ethem hir tica:-et 

l'LA1"Ş ;:ı 

!?. F : le c::ıııon a harponner 

2. l: Lhc harpoon - gun ( Uıc 
whnling _ gun) 

:!. ı\: dic Walknııonc 

3. Zll'l\IX 

:J. F: le harpon 

ce yürüdüler. Naci düşünüyordu. 
Nihayet mırıldandı: 

- Belki do sen haklısın. 
- Tabii haklıyım. 

- Samiye;> i b:\basmdan Ui 
yeceğim ! 

Ethem birdenbire durdu. Ehi 
arkadaşının kolunu tutarak: 

- Hayır Nııcl. o otmnz. İste • 
diğin kızı iste, fo.knt onu ı:.1la! 

Sn na şimdi itiraf edebilirim: Ben 
Sami)cyi seviyorum ve onunla ev 
lcnmc>ği aylardnnberi düııünü)c _ 
rum. Mütevazı mali vaziyetim 
d"i:ıyısiyle ı:ıimdiyc kadar işi ba
basına o.çmo.ğa cesaret edcmc>dil"'" 
Lakin yakında işlerim yoluna gi
recek. Fazla çnlışarnk istikbali · 
mizi temin etmeğe muvaffak o • 
lacağım. 

Naci. ban::ı bu fenalığı yapma ... 
Bcndrn Samiycyi ç::ılmak bir al

( Liıtf cn s:ı) f:ı~ ı !:C\ irlniL) 

v 

5. n \l. fl\'A 

a altlığı haYııyı çıkıınT• 

lH•n 

h dalarken 

5. F: la baleine 
a cxpuls::ınt l'air aspire 
b plongcant 

3. t: thc harpoon {here: a 
gun - hıırpoon) 

3. ı\: dic Harpune 

4. Zll'IUN llı\J.ı\TI (p:ıb

nıar) 

;,, i: thc whnlc [pod = a 
small hcrd of whalcs; 
school, or shoal, of wha· 
Ies =- a number of wha.. 
!es S'\\imming togcUıcr] 

ı. F: l:ı cordc ou le cfıblc du 1 

h:ı.rpon ıl 
·l. t: thc harpoon - !ine (thc 

\\'hale - linc) 1 

lı ·1. .\: dic Fanglcino 

a spouting 
b dlving 

5. ,\: eler Wnl 

:ı. blasend 
b tauchcnd 



ıo 
Lzs 
s;a.kiık olur! 
\ Naef, heyecan1ıt, kekeledi : 
J _ Merak etme canım. Fakat 
lt1raf ederim ki bu işe llzü\düm. 
t:!amlye hoşuma gidiyordu. Hiç de 
manasız bir kız dc~il, bilakis çok 

•evimli, gilzel ve cnzib ... Ben ev
lensem ancak onunl:ı. evlenirdim. 

Aradan iki ay geçti. Ethem ve 
Naci gene sık sık buluşmuşlar ve 
arasıra Mahir beylerin evine git· 
m.lşlerdl. Genç kız her ikisine 
RUBl da ayni naz.ık muıımclcyi 

~östermişli. D5nUşlerinde Sami _ 

~den bahsedemiyorlardı. Arala
rm.,a itiraf cdilmiycn bir müca

~e. §Uphe ve belki de kin var
i!J • .Konuşurken kelimelerini he _ 

• aplryorlo.r, samimi olamıyorlardı. 
Bir akşam Naci, gene Samiye

lerin evinden dönüşte düşünccle
linl açığa vurdu: 

- Beni dinle dostum. seninle 
lıçık konll§a)rm. Vaziyet böyle u· 
ıun mUddet devam edemez. En i . 
'yt dostum olduğun, sana ıstırab 
~ermek 'istemediğim için Samiye 
lle evlenmek kararımdan \'azgeç. 
tim. Fıikat aradan bu kadar za
'man g-eçtiği halde sen hli.Uı. ha -
tek.ete geçmedin. Vaziyetin düzel 
dt Samiye ile evlenmene hiçbir 
manı kalmadı. Neden hli.Hl. onu 

1 Ethem ba§mı önüne iğerek cc. 
" ad vermedi. Naci artan bir hara 
retle devnm etti: 

1 - Eğer evlenseydin benim i-
' tin is işten geçmiş olncaktı, en 
samimt arkada.5unm karısını scv
Q.iğhni kendi kendlme bile itiraf 
edemlycccktim; ısltrabdan kurlu. 

1 
lacaktmı. Fakat onu böyle ser -
best göriincc tahammül cdcmiyo
ıımı.: Çok :rstırab çekiyorum. 

Ethem, aralarında Samiyeden 
l:iahscttikleri ilk gece olduğu gibi. 
öurdu. Fakat bu sefer dudakla. -
:rmd::ı. muzafferane bir tebessüm 
ya,rdr. Sevinçle söylendi: 

- Nihayet seni yola getirdim. 
Samiye ile cvlenebilinrin dostum. 
O.nu sana tcrkccliyorum. Vicda. _ 

nm <la :müsterih olsun, ben ona 
llşık değilim! 

'~ - Ne söylüyorsun? 
- Haklkati! 

, - Senin ve Snmiyenln sruıde
tinlzi istiyorum. Eğer sana Sa -
miye Jlo evlenmeni tavsiye ct!ey· 
dim sen o zamanki dii§Uncelcrinlc 
buna sadece güler, geçerdin. Bu 
sebcble yalandıı.n aşık görlindüm. 
Bu seni hcyecanlandırdr. Raki _ 
blın olmıık zevkini, bir dost kar
§1.Smda kendi sao.dcüni terketmc
nin tatlı mtıra.bını tattın. Bu vazi
yette, Samiyenin bUtUn meziyet -

H A B E R - A.k.§8.m Postuı 2 ı. BtRİNCiTEŞRiN ~ 

umburiyet Türk Hava Kurumu 
onbeş yılda neleryaptı ıl doğdu 

(Ila~tamfı 8 tnd d~) 1 mak hususunda beyanatta bulun Milletler için UÇ~~k iht İy~cı hayati ihtiyaçlar-
na 

ı muşlar ve nihayet Atatürkü me· dandır. Uçmak mucadel esı yaşamal< mücadele-
Hariciyc V ekalctine namzet \ • d b · · l · 

~öt terilen Yusuf Kemalin ve tk· f'clemn h;ı line tevkil etmi§lerdir. sın en ırı o muştur. J smet J nönü 
tısat Vekaletine nazmct gösteri. Atatürk klırsiıye çıkar ı<•kmaz Bu!!iın gliıı !!e.!ı·tjkçe Tür'k ~ema· lizere bir tayyare .pıyangosu ih-
lcn Celilin bu va7.ifcleri kabul m selenin h allı için bir saatlik ı larının binlerce tan are ıle dol· da5 cylemi~tir . 
l • :dikleri ve Parti iılare he}•e· bir mühlet istemiş .. tir. R_ u lıir saat du i•unu. Türk milli müdafaa ... ınııı · ı· · k k d "' ıir · Hava Kurumu; ordu hava 
tınin dahi kat'i bir liste yapa • 7.arfmda da Atat ur ıcap <: en ,·iızlerce defa daha hlı,·iik bır kucl 

d k b. · · ku\'\etlerine elli milyon liralık 
madığı görülmüştür. zatları o<lasxna davet c ere ır ret iktbap ettığını görmekteyiz. 

ı gece evvel lsmct İnönii ile bir. nakdi b ir yardımda bulunmu~lur. 
Atatürk o gece bazı arkadas· , . k J b 1 ı h" ad" • likte hazırladıkları miisveddcleri l arın 1 'llU ıare e em a\' u Bundan ba~ka: bugüne kadar 

larım yemeğe davet etmiş ve yC'. tcreyan edC'l.'.eğini \t' hava:la kuv· 
göstererek kendileriyle fikir te· (iO) mı lyon lira ~elir temin etmis 

mektc "yarın Cumhuriyeti ilan ti" ) d k ti k t Jıl " ke atisin-de bulunmuştur. \"e 1 0 ma 1 -~·a . mu a · e 1 · • n• bu para ile Türkkuşuna, (27)
1 

edeceğiz . ., demiştir. Saat on üç buçukta 'tekrar top. nin me,·cudiyetini kabul etmemiz tayy.are. (15 l) planörle, bir p1a· 

!anan Parti grupunda Cumhuri· lazımd ı r .. Yemekte bul unanların hepsi 
bu fikre iştirak etmişlerdir. 

O gece diğer misafirler erken· 
cc gittikten sonra Atatürk İsmet 
İnönü ile yalnız kalmıştı. Tcşki. 

liitı esasiye kanununun bazı 

maddeleri ''devletin Cumhuriyet 
olduğuna göre,, işte haşhaşa iki 
inkılap adamı arasında böylece 
yapılan görüşmede tadil edilmiş· 
tir. 

Ertesi günü (29 ilktcşrin 923) 

Halk Fırkası grupu toplanmış _ 
tır, !Bu toplantıda söz alan hatip· 
ler kuvvetli bir hükumet kur. 

yetin ilam hususundaki teklif ka 
bul olunduktan sonra saat on se. 
kizdc meclis içima edip kanunu 
esasi enci.imcni de teşkilatı esa· 
siye de icrası teklif eden tadilatı 

görüşüp mazbatasını yaptıktan 

sonra yeni kanun bir çok hatip • 
]erin ''yaşasın cumhuriyet!,. ı;a· 

dalariylc alkışlanan hitabeleriyle 
kabul edilmiştir. 

Bunu müt eakip Ankara mebu 
usu Gazi Mustafa Kemal l'ürki. 
ye Cumhuriyeti reisligine 
fakla seçilmiştir. 

it ti • 

:l\lilli L tikhilimizin mtıhafaza 

ve selfimeli için Türk ha\ a kuru· 
munun tayyareciliği bir mıllct ı~i 

halinde kucakladığını, görmekle 
iftihar ecl iyoruz. 

Türk I la\'a Kurumu, milletimiz· 
den giirdiı~ü yard ı mlarla, tayya· 
reciliğimizi canlandırmı~. ,.e mil· 
Jet hakkınr arzu edildiği gibi mu
ha f azay:ı muktedir bir hale gelir· 
me!te mm·affak olmu~tur. 

lla\·acılığımıza istikbal ,·aade
clen en büyük kaynak: hugiin 
Türkku~unda uçan gençlerin gün· 
den güne artma ı , ve Türk mille· 
tine Hly ık olduğu himayeyi ı;iir· 

me~idir. 

niır fabrika~ı temin etmiş, modern 
bir mekteple birçok fenni hangar
lar yaptırmıştır. Türk Hava ku· 
rumu, bu sene fazladan temin et· 
tiğı yüı elli altı bin kii,ur lira 
ile bir de :gedikli hazırlama mel<te· 
bi açmıcıtır. 

Türk IIm·a Kurumu: bugünün 
mlidafaa \'a~ıtalarmı hazırlarken, 
yarının yapıcı gençlerini de yeti5-
tirme~e ı;alı~maktadır. 

Tiirk çocufiır, her işte olduğu 

gibi lıauacılıkta da. m ·yiiksek tlii· 
ıeyde gökte, seni bekliym yerini 
az zammıda doldııraraksın. 

1935 l\. ATATÜRK 
Tıirkkuşımu. bıiyiik bir ulusu 

lıaııa11ın engiu dii11yasile tm11şl m p 
alışlırrıcak bir teşebbiis o/arak al· 
l."'lşla malıyız. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 

Türk milleti, ba_şta köylü olmak 
iizere her f matta az. çok <lemeden 
Hava K urumuna, Türk ha\'a or· 
dusunun kudret ye azameti için 
yardım etmi:ıtir. 

Kuruluş 

ismet !NöNV 

Türkkuşu kampları 

Türkku~u kampları, hayat ve 
istiklalini düşman ordularının ha· 
ris pençelerinden clişile, tırnağile 

çabalıyarak kurtaran kahraman 
Türkün yılmaz evlatlarile dolu bir 
kahramanlık menbaıdır. Damarla· 
rında kahraman atalarının kanını 
taşıyan Türk geııçliğinı bundan 
sonra hiçbir ktı\"vet gökten ) ere 
indiremiyeccktir. 

Nevralji. Kırıklık ve bii tün a ;:;rılar:ınızı derhal 
keser. icabında günde 3 kaşe alınabilir 

Türk lla\'a kurumu: 13H sene· 
si şubatının 16 mcı günü, Büyük 
!\ lillet M ecli i tarafından kabul 
edilen bir kanunla teşekkül etmi~ 

tir. Millet kendisine kar~ı besledi· 
ği limit, ,.e kanaatlerin tahakku· 
kunu temin etmek surctile havacı· 

1r~ırnızm taatzurnna ça ı§rna ·ta· 
dır. Havacılığımızın: uçucu ihti· 
yacını süratle temine çalışmağ ı en 
.esaslı bir hedef itt ihaz ctmis ve 
bir hava ged iklisi hazırlama okulu 
açmıştır. 

~ ·-............ . .... .... .... .... ı;:::!=:::: .. !!ID: • •••••• : .... 1: •••• • 
.... . ... . . .. . . .. . 

I
" Mekte Kitaplarınızı "' 

Her sene olduğu gibi, bu yıl da 

Havacı Türk kadınlığ'ıııı: Bal· 
kan _göklerinde, büyük b ir muvaf
fakiyetle temsil eden Sabiha Gök· 
çcnin turnesinden sonra, T ürk 
gençlerinin gökteki ~crefli yerini 
doldurduğuna tamamen emin ola· 
b il iriz. 

V akıt ~ itabevin· 
den alınız :1\-tilletimir:in şere file m ütenasip 

eşhas ve malzemesile bir tayyare 
ordusu hediye etmeği gaye edinen 
Türk H ava K urumu ordumuza 
"250,, tayyare kazandırmakla ga· 
ycsine yaklaşmışt ır. 

Türk Ila\"a Kurumunun bağrın 
dan fı_şkıran, Türkku-:;uncla, ?\aci· 
ye Toros, Muzaffer Sel, Edibe 
Sayın, Seha,·et Yılmaz, ~ibi kız· 

!arımız da Türk havalarını koru· 
ma işlerinde Türk kadınlığının lC'rini görmek için gö:r.lcrin nçıl. 

d!, 
Sana kurduğum tuz:ı.ğn düş-

tiin. Elimi sık ve hana teşekkür 
c>t, Türkkuşu kamplarilc, mekteple· yüksek kudret ,.c kabiliretini is· 

Nnklcdcn: l'c thi Kardeş rinin masraflarına karşılık olmak b:!l et.mi~lerdiı:. 

Planş 74 
FABRiKA (işletme, imalAthane, ,müessese, 

atelye ) 

F': La t'abrlQue (l'expıoıtatlon, ı•ualne, ı•en• 
treprlse, ıes •teller& ) u Th• Fectorv < 'the 
Manufactorv. ~he wor.ke, '.Y'.~ Conc:ern, The 
Workahops) A: Ole f-al:-rik fder e e trleb, c.a a 
Werk, Unternehmen, dle Werk5tA6t.t.en ) 

A f"abrik• avlu•u 
,..: La cour d• l'uslne1 1: The F.actory Vard ı 

A : Der Fabrlkhof 

l . :'ıl t'D!Rh'ET ( iılar<' ha~ 
ne) BtX.\SI 

a ba~·rak direı';i 

b bay.rak 

l . F : le hiıl imf'nt d'adnıi-

nist11ılion ~les burcaux ııı ) 

a la hampc du 1.lıa 

peau 
h le drnpf>au 

J. t : the r0Uice buildin,~ (the 
counting • lıousc) 

a the !lugslaf! 
h thc fln~ 

l . . \ : das Vcrwaltun~sgc

lınudt> < eın BiirôgC'biiuciP) 

• dit' Fr.hnMı:tan,ge 
lı die Fahrıc {Flngge) 

jl 
2. PARK ( balıçC') 

2. :F : le square 
•) i : the gardens 

1 
... 
1) A: der Schmuckplı:ıtz 

1 
~. 

1 

ı 3. '.\U:TH.\I, (ant r(', girr. 
r ek ~·er ) 

3. r : l'entrec f. 
., ... ı : thf' npproaclı 

3. ,\ : die Anfahrt 

1· l , l\ı\ PICI Bi.:\' \ Si 

i: 

ıı 

a düdiilı (is haı: ı H Jll':r-

do<ö :r.nmanlarmt. frhlik" 

İ ":lrrtini haber ' C"rmrk 
Jçin) 

lı ı;ont rol IC\ ha~ı (fi}INİ· 

k> 

f"ııı Tiirkkuşu ~ampımia bif 
kadın tayya1 ecilerimizdetı 
arkadaşları llyasla ber~b~ ~ 

Türkkuşu; 935 senesıoill \-f ' 
smda, Ankarada :iki pl~or ıı.< 
kiz öğretmenle çalışmaga t . ·e 
mı;ıtır. .ı\yni yıl cumhu:.'} !1l1 
ramında dokuz paraşütWl 
inme. ile arasında uçan ~ 
karşı Hk sempatiyi uyan01? 
lki ay sonra. Ankara~ail "(} 
hire ve Kayı:;eriye Sabıh3. . 
nin idarEiindc planörleiıt'· 
Hfönork uçu~ları ba~laı1'115 

936 Temmuzund~ ~ 
Türkku~u şuheleri, lJCŞC 69 

mıııtır. Ayni sc·ııe içinde [f~ 
C brövesi almağa :mu\11

1
,, 

~ h . 'D muştur. Cum uriyetın ~' 
yrldönümündc, paraşütle ~ 
yere indirdiR'i buketi :A!~tı: 
dim eden Türk kızı Yı""1 

Havacı gençli!;rin dai~ c/i 
melde oldu~unu .g(isterd1• 

1 
1 

bundan sonra çalısmaıarırı 
dr. 

937 de ~ 
l ler ok ulcla havacıJı~ırı 

ders, hikii,·e, şıir ' 'c tiyatrO 
de görüp, .okumak i~rıl~ 
mi n olundu. l\ loclelcı lık . ./.. 

ıı ~· 
açıldı. Bu sun·tle mekteP• 
de havacılık aşkı u~·andıt'J 
Türkku~u filoları, 15111~ 

lzmitc uçu~lar yaptılar· f, 
motörliı kampının tcsi tr , 

·ıı 
mağa başlandı. llk senetı1 ~ 
(18) dir. Bu on sekiz ge~~jr 
ıa~tik patlatmadan \'e }lıÇ 
atlatmadan turizm pilot ı; 
almağa muvaffak oldu. O ı 
~Iers ı rı ·Adana • l ;da - •I 

rıt11' kır halkı. genç ha\'acıla ·ııct 
önünde alkı~lamak sC\

1 

yorlar. 

938 de 
Türkkusunun kanatJaf1 

yer hulabllınt>k için gençl:\11 
ela bir \'arı:; oa"lırnr. IW . 

• • ? • ıarı 
alakanın üniver ite çatı 

d ıd v •• .. \'°rıl'' • : :ı ar yayı ıgın ı guru. 

939 da i· 
~ıemlcket turneleri -~f· 1 

Kayıt rakamları artırıı~t ııt 
cılık aşkı, planörcülük 
hiç durmadan ilerliyor. ( 

Bugün Türkku5und:ttl; /· 
. 1 k d ~ll' \·~:ıı a ara · or u hava ~ 

el :! hizmet gören hin;ok ~ 
har me,·cutlur. (30\ d:ııı 

. · .. ııl 
"::nç kız. ta n·arccilı~ırrı1 • ı · ,., . . 1· 1(1' 

fr için çalı~m::ıktadır. l 

tinin ,·ataııpen erli~ırıdetl ~ti 
ilhamla. ,·urdumuza d:t~ . ,, 

ı !.:i r ha,·a ordusu kurrrı:ı~ , 
1 de:ı Hm·a kunımuntııt ·ıti)} 

milletimiz için !::ayanı 1 
( ( 

• 11 1111 ) azan: yas '( 

TııysıttıroD~ $ 
~,~ sône~ 1 ıı ' 

ı liill~~ı· m~~, snırıı ·rl' ' ı 
! lıı~ ı:rn~ . İıı;11ı~n ı!ır'1,ııı.:1ı1 

1 

ı 'Jlı ll (,t•cc : .!O.:ırı 1,1' ı 
Jllı~ f)ırıııı . 1ı1\l 
.\ZH.\IL T.\'fll, \.\, 

K )lllcdi '' 1 ~ııı•;l7J 
ıır:-.:nlsT~:\' cı:.~ 

1 

~er! 
" - 1 il \ ı.I' fi 1 

Jlıı!(ıfll 9' 
-s \ ı. .;,! ,~ ,, ;JQ tl.ı. • ı "l· ·! 

' J' ,\ P ·. p• 
•""l.1=" , 

ur~tJ -it ı 
I' ıJ• 16 

J\(,ıtıllC ! 

~!emdar Sinet11
8 

ftl 

1 

/( anatlı /11safl ısı1 
Mister }\ıf ototl 

son kot:ll 



~tıu 
~CİTEŞRtN - 1939 

~~AYüKSE:K 
~ 1Z .. DAl-IA ~YI 
~iliLAR. T(;'.Mi E:Df;:R 
40LAN 1 S( RAI l(.Ul\!i NV. 

dükkan 
idaresine müracaat 

--~~----~--~------------------------

ı in i 1 \Onlııra 

• liH) 

HABER - Aksam Postası 1t 

• • ' 11 

BUGUN·KUMBARANIZA·ATAGAGINIZ· 5· KURU) 

... 

·-. -:... *-= - -_-=· -3 
-----; ~ ._,. --=---::::J--t 
--- .J 
... L ' ...... ~ ~ 
~ ::: d . -....___ ____ :::::s 

1 

~ 
' c 

! 

1 
1 
1 
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ZiRAAT BANKASI 

\lııntnrlı ııı:.ışa:.Jha!.ır, ı;torlar 

nerdeler '\ie :cair her tllrlü 

TEFRlSAT 
.c\a:ı:ımatı, Beyoğlunda BAK.EH 
u.ı~ zalnrında her yerden mü.. 
sail şartlar ve ucu.ı fiyatlarla 
:ıtılmnkt:ıdır. llcyaz eşya dal
rcmızdc hascler, yalak çarşaf. 

nrı ,.~ yünlü yatak örtillerinln 
·ıatlnrı kı)·ns kalıul etmez d•re. 

ccde ucuzdur ''C! rr.knbetıen 

ftrldlrler . .................. 
fiFES=r=.' 

Ankarapalas- İzmir 
TELEFON : (3438) 

ıımırın en modenı. en temız ve en munta.7.am aile 
vuvac:ıdır. J{onfor, temızUk, ucuzluk noktasından Anka
ra P&lasın fcvkınde otel yoktur. 

Banyolu, lı:aloriferli, miitcaddit fir ~rh old!iğ'ı.! gi. 
t>ı nelis yemekler ,·eren l•ıkant.ayı, pa.-;• a ha.ne~-ı. 'Je kı. 
'"ar1thancyi h1l\'id1r. 

·------· -- -

1 
ı ısı. Komutanlığı Satınalma Komısyonu ılAnları 1 

1 
ı;:oıııutaı:lı'k ıı· J,k'ı·: ! ın .rı-:ıit .·e e\sll{J d hıl•ııık !333f!S kılı:> pnı. 

:ı, S!l:!!i!! kilo l:\h:ııı •• n:,91J1 •)ısı tı•ıcl. 8.)'l'l :•Hl '1~1:.. eh!ltmc q,. Ultıl 
1 nlın ırn :ıı-. P ıı~rlı~ Jıı ıı;;ıııclll'şrin !l:t~ •ı:n• ı:ınnıi o;:ıl\t JO dr V'fı))'İı ,.,., 
ı tır. ~hıh:ımrı.t·r l•co ı•cr. lih ııı ı l"S3~, S, ı pırın. llil2 f;!ı , p. ıl"i•: '.'.O•'O.R:? 
lirndır. Jık •t·ı .i ,ıı ıır: ;1r. "R :i:. ı l"G sı>:ın H1. r.:1.1;, 1.ıJ .• rıııııııı lvıı.t:C i.· 
r:ıdır. lstcklilı•: İ• lı ili ti: • ı .. ,~ı:c fı'l•iıklıda k ın·ı!:ı ılıl: •:ıtm:ılın, 
l.omis;ı.oııı:ıır. ~ lı ı l(·r: '~ !ifi} 

* * * 
llınie f!İİrı, ııılil•. ~·ıi.:ntt\" r• tı:rlıi,"cr iı•tı acı ı .ır. :t 111llC kilo öd•rn :ı. 

rık Pk~illrıı~ i'• ıılı, 11 11 1 t :ı' tır, l':unı :ı l" kııır;· .. ,rın 1)' () ~111nıı gü 
nu :;ııat 11 c{r ~:ıııı'ıı\':l~ 1 r. ~t ılı·ımrı,. l ltıl r: .~f\2fl ıiı rlır. ın. :en inalı 

1

28':' lirarlır. t •,.ı. · lcr;n : :. lcınin:ıııııı ı:I' i t't" ılıcr l .. lı: gfıt: :c <.'ıallc ı·ın · 
•lıklıd:ı iwm•ıl ıııl•. 1A1ıı:~l·rıı: ı<•·m··J'•ırııın., .. ,. rr. !c:·ı. (l!l!OOj 

ft' ... 

! 
Thıılc günii ini h rı' '" '" c, i ı .~ı:\l• h:ıslıınes! !dr. 345 1\lr. knkk9 

miirii ~cr:ıil \"e C\ ~nrı r1·ılıil:rıılc -;:ılm niın11cıııkt:r. Açık rksiltnıc ıle ihnlc 
si 2 ikincitcşı in P3!1 pc>r<ı'nılı{' ı.;ıiı:··, • a ' !li rfa \':qııi ıc ıktır. J\tuhnnırncıı 

kı;,ıncli ti2G5 lir ı ıl le ı ı ıl ~iO lır ıdır. h•rkı forir. 1 dli su. \'(' !>&nll<' 
rındıklıd:ı koıııtıl:ııılık 1ııı:ılnı. k·mıiwoırnn ,.:clmelcri. (8440} 

ı-

ile Sabah_ Oğle ve Akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazamar 

ditlerinizi hrçalayınız. 

~ 
l 

T. iş. Bankası 
1939 Küçük CC1Ti Hesaplar ikramiye Planı 

32.000 Lira Mükafat 
Kura ke§İde tarihleri: 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 Ağustos, 1 Eylül, 1 tkinciteşrin 

IKRAMiYELER 
1 Adet 2000 liralık 2,000 Lira 
5 

" 
1000 

" 
5,000 tt 

8 
" 

500 
" 

4,000 
" 16 

" 250 
" 

4,0( o 
" 60 

" 
100 

" 
6.000 

" 95 
" 

30 
" 

4,750 u 

250 
" 

25 
" 

6,250 •9 --
435 32,000 

T. iş Banl1asrna para yatırma/da, yainr:: 
para biriktirmiş olmaz, ayni zamandcı 

talihinizi de denemiş olursunuz. 

• ~ ""• . . • - . ~· • "\ . • ~.ı l • 

ve•ikal:ıril" lı4!rtth.-:- in .. ır ıri.ınli ihait" u.-Onı1rr• btı· ~ .. t c•• .. :irı" lleılR ' ı 

' tanl ul Fınchkh ~<'n'ltıhı~lı; . "'"' :ıi m:ı \('mf,.ycıl\11nn gehnrlrr '• ~\I 
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