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~. Bayramı 
~~ef, bu memlekette bir cur.rdan ziy~e bir "'!M!
,, h~· clevcırn eden dahili bir kurtul'!§ ~ca~eleamn 

~1ttill lftcl~ milletin bQ§ına konmU§ bir mmettir. Bana 
~ eı.,.. hiç kimae ihaan etmedi. 

~ h : 3C.üse,µ" Calıir 'IJat.ç~ 
~ ~)'eU bugün on sc lif peyda etmiş bulunuyoruz ld 
~.,._ t~Y?,r. Fertler l~ln bize bundan ylnnJ, ylrm.1 beş 5; 
~ l'ü!Jte erişmemiş ne evvel memleketin mutlak hu

-.&: tı.. Yeti göremezler klimclarlar elinde bulunduğu ha. 
_ . ..,, ..... _..,..,..._~ "- l'eJlıne knvu~la.r tJTlatrlsa garip bir hidl<ıe il~ kar

et,a .... edenıczıer. Türk şıl&.,mışız gibi hayretlere dünttyo
~ bilnenıle'kette bir ruz. 
ı ~ r lllüddettenberl Cumhuriyet rejlminbı omnıdan-

~li bir kurtulus na düny~m en ağır bir yükü yük
~ !!eklinde mUlc- ıenmı., oldu. Asnianlanberi ikta. 

'-. ~ ' 11
1 bir nimettir. sat tefekkür, umnm sahum

~ ~ _ 'l':ne hiç kimse ih- da İhmal edilmiş. 808y&l bakımdan 
~ \' l'k nılllcü azmi, birbir itinaya mazhar olmamıs blr 
... ~ e lnnha.kemesl ne- va"t.anda her ~yi ~k kala bir u.
~1 !~1 Yarattı, kendi man iı;:inde hi~ yoktan tesis ede
~)' .. ~ aldı ,.e kendi rek kaybedilmiş ~neleri \'e Mırla-
~lltt iıqfadr. n t~lafi etmek \'&Zlfeslle ka~ıla . 
~ -~Unin en birinci sıyorduk. 
~·~ıa ~Y)iz va."lfı ha- Cumhuriyetin mahdut vesaiti 

•, ~ ~ıri11Uğt bir mü- ne yarattığı müesseseler ve yap-
~ ~1'bbt111 U&, Rağlamlaş- tığı işler bir elit içinde topl&nl!a 

ispanya hariciye 
nazırının nu~kundan 

AVRUPA 
Kemlalzm 

aleylltarı ordaların 
zaları ıa1eılade 

SELAMETE 
EREBiLiR 11 S 0lınasıdır. O su- ve bunlann on on bc!J sene içlride 

~~~ en büyük bir fiile çıkanldrğı düşünülse derin --<>--
.. ~ ı.11 •il ,.e \'&tan top- bir haJTete dUpnemek ind<insrz lspanyolların alacakları bir 
h~ U.. 1'11yeı ve lstlkla- olur. İ~inde bulunduğumuz dakika- çok intikamlar vardır 
~' ._ cumhuriyet re nm ehemmiyet ve azametl önünde 
~ )et ~ t.bu bir hareke- metanet ve ltldalfnf muhafaza ede- Madrldt 21) (A. A.) - Stefani: 
S ~eı d ~U. Halbuki o rek mes'ut \'e emin Yl'§ryan Türk Hariciye nazırı Serrano Suner, 

~o6lQU~tu. Anado- milleti bunu Cumhuriyetin feyzi- dün gece söylediği nutukta, yen! 
'"-~U" eıenın ilk hare- ne kabiliyetine borçlu olduğunu nizamın komünizme ka?"fil açtığı 
...._" ~ 1rııdesııe 'atan hi~ediyor ve gözlerini hürmet , .e öldiiree!ye cidalin daha bidayetin. 

- I~ edildiği gün şükranla dolu bir halde Milli Şefe de, bpanyn.nm, Avrupa faciasının 
L""' l bti~ ınin temelleri çe\iriyor. İşte hakiki bir milli bay mes'ulü olarak Rusyayı ithnm e -

~ °l'ıı~ "1~yıı!• bol;rusurk~ .:.:rn::m:.:..:bt:.::ı=:do::r::.:.. ---------~----<D_c_,_·a_m_ı _4_U_ne_U_d~e_ > .. it~ t.._ ~litı kan llfnda yere dü-
ı..'14. ~ \'e y 1 bu temellere 
'1_~11c c enı bir harç Ua 
'~ bt.ın~urtyetlnin b::ı. 
~ dağ hUtün Reflcr 

-....: d başıannda ır
,_:"4ll9 ~ kul'&k sahr;Jar-

aı. ... ''" l'ii "e !!lanı meçhul 
~tU.. r)( Cuınhuriye 

~, ~Yle lnaJıdır, bütUn 
l.L -....etti ka~anıJmıs bir 

~"\'Cllctt_. r. 
11 it~ ~ ınernıC'ketc bu 
'el'tııl.<ıtırlınr!I, c.-trnfa dal 

~ ' • Cumhuriyet 
~ ~s rnenııekette 
~ lla11 1. Cumhuri-

Coeu t\dllınesı çoktan 
't ·~~ h sade"e f im 
~~ kaldı. Bugün 

1le o kaclar iti-

A vire kadm ar 
Ha kik; bir maceranın rom arı 

Neztbe .:tablddlaf a BABU için hazır. 

ladıtı bu aşk we ıııu ap romanı 

}'arın başlıyor 

BUGUN 
Gazatemiz 

12 
SAYFA 

ikinci sayfada: 
E.""i Btll.'tlK BA 1'.RAM 

ı,oedrl 

oU?tmURtYETE J)()ÖRU 
Kadlrc:ııt KafJı 

---0----

0çüncü sayfada: 
llUGÜNV'N MANASI 

.Hur.a.ffer Esen 

CUMHURİYETİN VER1M1: 
MlLLl st1· ASET 

Sadri ı.:rtcnı 

18 lncl YIL M()NASE1JE'l1LE 
Saat J)erVlıı 

---o---
Be§İnci sayfada: 

MUSTAFA KEMAL 
t7,."tR BOl'J4ARI?lı"l>ı\ 

Reşat Ekrem JCcıçu 

---0---

Altıncı sayfada: 
Tt1RK HA VACILIGI 

A. Ş&rklı 

--o 

Yedinci saylarla: 
Ooınhurlyet devrinin cserlerlndoo 

numuneler, rcslmlcr 
-<>

Sehizinci say/ada 
Oomhnrlyetln en büyilk eseri n e

dir adlı bir anket 
---0---

Dokuzuncu saylad a 
Şark coplıeslndekl Alman lrurnıan. 
daııfan Jdrnlerdlr! 

Renkh Türkiye harıtası 

ANKAR O v ŞEHRi iZDf 
BUGÜNKÜ MERASiM 

MüDDü Ş~f 
Vekiller, ordu erkanı, mebus. 

lar ve kordiplomatığin 
tebıikler ı nl kabul et iler 

---<>--

ANKARADA ve TAKSiMDE 
BÜYÜK E il RESMi VAPILIYOB 

En bUyUk bayramımız oıan cumhu_ Binlerce halk, öğleden sonra yapıla,. 
rlyct bayramı dlln ogledcn sonra ba.."- cak olan meraslınl yakmdan takip i. 
vck111miz Refik Saydamın hltabcsUe çin yer tutmak cndişeslle oradan ora. 
b:ı.ı1lamış bulunmaktadır. ı yıı. koşuşuyor, kUçUk yavrular herke. 

Bayram bUtUn memlekette coşkun ııln göğüslerine rozetler tnkryorlardı. 
tezahUratla kutlanmaktadır. H r yer, ~ G~lt resmine l§tirak edecek olan 
her semt, her köşe milli renklerle Mkerl krtalar, mektepler vesalr te • 
süslenmiştir. §ekkUller birer birer Taksim meydanı 

DUn gece §eh lrlerimlzin en hUcra nr kasm daki mevkide yerlerlnl al .. 

sokakları bile ııydmlatıımış rcsmt ve malttaydı. (Devamı 4 üncüde) 
husus! blnaJnrdıı, yapılan elcktrlkll 
tenvirat, gözleri knmnştrrmı§tır. Gece 
bUtUn hnlkcvlcrindc temsiller, muh. 1 
telif t C§ckkUllcr namına mUsamer eler 
lınlolar verilmiştir. 1 

B u sabah, sokaklar, daha çok erken 
GaaUerden itibaren lebalep dolmuş 
bulunuyordu. Taksim mc-ydanı ise 
mahşerden bir numune halindeydi. 

ÇINDE 
Amerika 

bahri eUleri 
tecavüze uğra dı 

- -o
Amerika Japonyayı 

protes'ı:o etti 
l>elping 29 (A.A.) - tlnltcd P J'C6S: 
Amerika hUh"Ometi, Çinde Amerl. 

kan bahriyelilerine ynpılan tec.wuz 
lerı Japonya hUkQmetl nezdinde pro
testo i)tmektcdlr. Bir Amcrıkan bah. 

1 
riyelisl yııralanml§, tceıwüzU yapan l 
yaknlanmIŞtır. Amerika sefareti, mU. 
tecavizleri bulmak için yapılacak a· 
ra.~tırmalarda teşriki mesai e tme#! 
teklif ediyor. 

Doneç mın
takasında 

Aman 
aarruzu 
·n işaf 

e ivor 
--<>-

Kal asyada 
Pe rol kuyu arının 

tahribi için 
eabirler ahr dı 

---0-

Moskova önünde çetin 
muharebeler oluyor 

(Ya.zlSI 4 tınclide) 



En büyük biıgr m işan~ısın! öldüren 1 

ools . 
Bugiln, Cumlıuriyetto 18 ncl 

(li.inüm yı.ıdır. On sekiz yıl evvel 
ııercdcydfüf On yedi yıllık bir yü.. 
rü) ü5t ~n sonra nereye vard k? 

Hiç şüp--!:ı::? ) ok ki balundu.;'ll.Dlu.z 
yer bir mcrha'edlr. no on sc.k z: 
yılın bizi b·r nihayete nlaştırdığ .. 
m id.:fa mUmJt:Un değildir, zira 
cumhar.iyct o ~l· feyizII fmkanla-
110 luıyn"ğıilır ı ı, ilk bakışta en 
mütcMmll hcdd gibi göztıken bir 
\'az.lyet., bonıla bir netlee değil, bir 
merhale olur. 

923 dcnbcrl, blriblrindeıı mes
ut ııetlt er vererek geçen yıılar, 
b·ze, on sekizinci yı da medeni 
dllnyayn. gösterdlğimJz büyük 
Tilrk milletine ta.r:lhin talcdir etti 
b1 nUuı.i cndnm olmadığm.'\. bizi 
lnandırm:ılrtadır. 

Cumhuriyetin her yıl dönümü, 
her ~ılın 29 Birlnclt~rinini, ba mil 
lct bu farzda miiWea etm~k "ırrı. 
na ol smrs bulunduğu içindir ki, 
biz, lstatbale ,.e her müstakbele 
dalma nfübln bakarız. 

Oomhorlyct.in mutlaka bir tazı. 
letinl burnı!a. tcb:ırüz: ettinnck i
cap ederse, b"ıooc en mllhim görü
leni öylem gcrcldr: 

23aşmafta&eeı-
- - -- -~ -2-"" 

Yakıt 
Hakkı Ta.tık Us, "Çankaya.da cw:n. 

hurlyet gecesi,. b!ı§lıklı ya.zwmda, 
1023 scneslnln 9 cylUlllndenberl yeni 

ve milll bir vazlfcnln icaplarını ta· 
kip ettlğlnl, bu sırada yen! Mec.ılsi 

eski hırsların yeni ıı.rzularm ~iği 

hallndo aaıla.m:ı.k lat.iycnlcrin oozlldl. 

ğ'lnl, nllıayct yeni bir vokA.lot: imar 
vokAlclnin kurulduğunu, bir kısım 
m busl:ı.rın bir tcgrinlevvcl ak§amı 

Çankaynnın kuleli kö~künde Gazi 
Muırtııla l{cma.1 paşanın huzurunda 
bulundultln.rmı, o zamanlar Agaoflu 
Ahmcdln, "BUyUk Millet Meclisi hU.. 
J.."iımetl,, gclıllnl bcğ'enmlyClllerden bl· 
rts1 oldu~unu, AtatUrklln Apoğlu ı. 
çtn: 

- Ahmet beye göre hUkfımeUn 

şekli cumhuriyet olmalıdxr. dediğini 

vo mUtcak ~-ı de h::ı.rikultı.de nUfUZlu 
gözlerini Uzcı'lerlndo doln§tırdığml 
anlatıyor, o znman BUyUk Millet Mcc,,, 
ıısı hUltClmcUnln Uç yıldızı zaten bir 
cumhuriyet hUkQmeU s:ı.yılablleceği· 

nl yazıyor ve s6zlerlnl §Öyle biUrlyor. 
'•.Bjyül< Millet l\looll i, bükümctl 

bir hakunn cumhwiyctln dalıl ıeıtr-. 

mUlj sa:ı ıl:ıc:lli lro.J:ır sağlıı.mdı, 1A · 
ı.ın b;r &'Un i>lr mecll çrkıp da ''m:;ı.. 
dCTn iti hQJtlmlyet h:mdcdlr; dilersem 

bir padl~'lhı Cb lumdlme biat yapa. 
rım,, ~lycbllecel< vo böylece kendl wı. 
ldmlyetlnl lmnıllsi Uga ft lptnl oda ; 

bllecel< rnlydl ~ f 
I rar ,·ermek aerbcstıslnln bu im. 

dar \'nhlm nınnıı!llyfo ve kı:ı.nuııl om -
nı.k, bir rnlllet mccU3lnde de bulun • 
m:ıdı •mr bC'llrtoocl• blr Uııde Ulzım • 
dı. 

O C'COO blssettlm kl G:Wnln dW rı.l. 
tmd:ıld s6r.ilen ~k ~lnln lpmdc 
yntan csmr \"lU'. 

Uor geçti. Gazi d:ığılan bahsi 
topladı ve :oıetiC10)1 reye koydu: 

- HUlrt'ımetln rıold!nln cumhurlycı 
olmnsını lstlycnler eUerlnl kaldrrsm. 
la.r! 

ETlor, hephnlzln elleri kalktı. 

Yetııtnılş insan ve eleman bol. 
luğuJ.. 

<Joınhurlyetfo 18 yılı, her saha.-

ahkemeye bir 
lo o· raf ver idi 

da, en göule ihtlsnsların t~eklru. B"rk ı, F fht.e · 
Hine ıJmki.n , cnnJ tir. o de~e 1 aç ay . evye . a ı nı • 
iti, l>u Ounıhurf,l ctfo b!ınlsl olan j şanlısı Hayrü.nnısa ıle genç ~ 
Atatürk, bir tnrihi ablde halini arkadaşı. ıs -~ındı:ı. ~ahrıyeyı 
nldı~"I anda. Türk mUlcti ondan faban~ ıle oldu~ y;><>h~ :ı:neı;ıu· 
b!ŞLlan yerin bir an onun derecl'- ~ Alı Rıza ~71.emınn birıncı a .. 
inde yüksel< bir lrudrcttıen mah- ~ cc:ada gorulcn muhakeme -

ram kalmamı olduğunu gönnüs- sın~ ~un devı:m olunmuş. suçlu 
für ~ vekili vasıtasıle mahkcmey~ Ek· 

• rem adında bir gencin resmini 
Cumhuriyetin b:ı.yrnğı yill."SClo vermiştir. 

bllece~1 kadnr yükseiml5t1r. Ve Vekil bu resmin dosyaya ko • 
h"mmette balun:ı.nlar, geçen her nulmasın ıilerde icap edince iza• 
yılın bu b:ı.ynığı bir mertebe clıılın h;ı.t vereceğini söylemiştir. 
y~ı:scklerde uçurduğunu görmüş- Fotoğrafm arkasında Hayrün. 
ler ve nnlam·:;ıla.rdır. nisaya bir hatıra'' diye yn.zılıy • 

Bunun böyle o·masınd:.\ tabii SÜ· dı. Bu, Fahriyenin babasına gös 
rülnllyen ,.e mukadder sayılnuynn terilmiş, Şevket bu resmin kayın 
nosrl bir tar:ıf bo1unnblllr? GcÇcD biraderi olan Ekreme ait bulW1 • 
her ~n, arnnınd nynldıi:"I tarih. duğunıı., Hayrünnisa ile arasın -
ten kaç adını nuldaşırlten, bu c- da herhangi bir rabıta olmadığı• 

erin flk b:ı.ı:lslnl de o derce ... ylik- ru söyliyerek: . 
elmls Ye o {terece büyümli,. gör. _ Bu, vakanın yeg8.ne §ahidi 

müyor muyuz? olan Ekremin ifadesini çürütmek 

En bil}'illt hayra.mm. kutlu olsun 
Türk milleti! 

l..AEDRl 

için uydurulmuştur. Yazı da Ek· 
reme ait değildir'' demiştir. 

Neticede muhakeme müddei • 
umuminin mütaleasını söyleme
si için lxışkn. bir güne bırakılmış 
tır. 

Çocukların sayımı 
8 ikinciteırinde 

Cumhuriyet Yurt c1ah1llndc buıunan tık taıısn 
(Rcjlmlm1z ıs yaamdn) Serlevhası.. çağındaki çocukların sayımı 8 to§1inl 

le yıı.zdığ1 bqmakalcdc Yunus Nadi, sanı cuııuı.rtesı gUnU ycıpılacaktır. O 
czıctımıe diyor ki: 1 gUn, Uk, orta ve mC3lcld tedrlsatn d~ 1 

"Bugün bnşveldllm!r. doktor Refik hll bUtOn mektepler tatil yapncaklar. 
Saydamın vectz: nutlruyln b:ı.,Irymı dır. 7 llO. 16 yıı,s arns:ndakl okurla gl· 
cumhuriyet reJlmlmWn on sekWncl den ve gltmlycn bUtün çocuklar sn • 
yıldünUmll fit'Dliklerlnl, dUnynyı lwup ymuı. tabi tutulacaktır. 
ltavwn.n yeni dUnyn buhmnmm gi~. 
tllcoe gcıılJUycn vo clhan tımul oliıuık 
lsttd:ıdilo d:ügnlıınıp giden mUcıadele
leri içinde ldri\k ediyoruz. Bo bubro. 

ru z.ulıunındıı.n ~1< evvel ~ ve • lstanbul gUmrtıklerl ba§mUdtır
dahl\ o mm:uııbn baıılamak Ur.ere kcn lllğUndckl memurlnrm nrnlarmda 
eli Vl\f:ruumızın srl metı için milli ve I h .A 1 1 d -• U hey ti u .... u t nrı yar ım ceuuyc c u. 
bc,t-ııclmllel tcdblrlcrlrnl7.I nlm:ıl,-a. ko. mually si 7 lk1ncltQf1rln(I loplıı..nnc:ak 
)'Ulnı~tuıc. MUca:lelo başbdığıudım .. tır. 

beri ise h:wrlıklnnum arttıkça. arta· j • ŞlrkcUhayrlycnin ltI§ bui.fclc.ri, ö.. 
ral< bugUn hemen hcmc.n tamama. Y3- nUmlll:dC!ld cumarte31 gUnUnden IUOO. 
lmı bir sc.tcrbcrllklc hudutlıırmur.da ren tat.blk cdllecekUr. Yeni tarife lle 
belcçlllk edlyonız.,, Bebek hattına dahn !ıı.zl.ıı vapur sete· . 

Bundnn sonra başmuhıırrlr geçen ri konmU§tur. 
umumi harpten b:ıJı.scderok makale • Emlrg(llldıı. oturan Z1hnl o~lu 9 
Blno şöyle devam etmektedir: Yll§IDdO. Gnyrat b:ı.ymm yerinde bir 
"Dünyayı lmsıp lun'Unuı kı.wga ,... at t.nrn!ınd n çlttcleruııl.§. Et.!al hnc. 

ter toprnk davn ı (1Ckllndc fütuhat c· tancslne kaldırılm!§tı. Gayret dUn ö'. I 
mcllcrine 4:1.yn:ısm, diğer ml'll '-o be~·- mUJ, c~cdl adliye dokton.nıı. muaye,. 
nclmllel bnyatın.ra h!ıldnı rejlmlerln ne ettirilerok defnine ruhsnt verllm~ 1 
çarpışınnsrnclan ibaret bulunsun, biz tir. Gayret bayrnm günlerinde at 1 

onun lta1"1P5ınds her iki bakrmıt:ın nöA 1 çi!teı:ilC! ynralanarnk ölen ikJIK:l ço. 1 
betini eavmış bir mili t olnmk ııte:ıln 1 cuktur. 
hndııtlarunır.a lmyl't etmemesi kny • • Mekteplerde hava kurumu der 
ı;:ullo yclqınro bir kaya ea Abetlle neklerl kurulmasına be.§ltmmıotır. Ta. 
Ba,bug-tınun etrntındn sım51l~ 1ccnet· lcbcler havacılığa bUyUk bir alAkıı. 

lcnınt bir ~ide vulmıı.tnı seyrini n- gösterdiklerinden aza sayısı gUn gcç
mmı uynnıltlık ve nzaml fednkArlıl• Ukçc artmtıktadrr. Havacılık tcşklltı.tı 
nz1m ve lmrnrllo tnldp edip gidiyoruz. üniversite ve diğer mekteplerde de 
na dunımumnz, g'oçen harp sonunda kurulacaktır. Mektepliler nammıı. aır. 1 
mUth.lş b1r ölUm dirim cld:ılllc deh,ct. nacak tnyyarc pnra.smm btıyUk bir 
ll lhtlrruılnrıın pcnçclcrlndon ocldp t·- kısmı toplanmıştır. Para bu sene ta.. 
'knnlı[;•muz mllU \"arlığmu:ı.I yeni mamlandıktan sonra tayynre satın n. 1 
rejlm1ml:ı.1ıı to.rlh1 bir netloosldlr., ıınacaktır. 

Y4lnız, bu mesele cereyan et. 
tiği sırada kndırun!L karşı mü· 
kemmel bir sadnkat VI.! fern~at 
örneği izhar eden Fermunber 
kalfa suçu kendi ti~rine almLcı, 

Büyük nu ıWta ııs tcGrWonel ıssa B&uıseher hareme savuşnrak 

Yağcılann 
marifeti 
rıatıarı 

ytl seltmek için 

Şimdi de ınallar ını 
sak ıyorlarmış ! 

1 

Harp okulunun 
yeni mezunları 
Yarın o!lulda 

merasim yap laca 
Ankaradan bildirildiğine gö • 

re, Harp Okulundan bu devrede 
mezun olanların ayrılış mernsi • 
mi yarın saat 14,30 da Harp O -
kulunda yapılac;ı.kbr. 

Merasime lstik.lfU marşile bas 
lanac;:ı.ktır. Sınıf birincilerine mü 
kfıfatlar dnğrtılacDlc, okulun ynş 
kütüğüne bir çivi daha çakılac:;ı.k 

Trabzon yağı flatlarmın menşe alay sancağı birinci sınıfa teslim 
· olunacak. bunu Harp Okulu Ko • 

memleketlerde yükselmesi üzerine mutanı kurmay nlbay Mustafa 
!st.anbul fiat ımu:mkabe konüsyo • 
nunun da. fiatlara kiloda 16 kuruş Ekremt-' • cdle bıkr tat •• lebeniHn nutOukkularıl 
zam yapması ötcdenberl muayyen .-ınp_ ec;e ' orene. arp. u 
fa.tkln.rla yekdiğe:rine muvazi fiat marşılc nilıayet \'crıle~~ır, . 
alan Urfa, Gaziantep ha.Un vcje- I Bu~an ~nra. davetlilere bır 
talin .f'ıatlarmm da yüksdmesine çay zıyafetı verılecektir. 
bir veslle nddolunmlL~. Son gün 
lerde piyasada., bu yağların da fi • 
a.tlarmm Trabron yağı gıöi yükse
leceği hissedilerek toptancılarm 
yağlamu Mtmnyıp sakladıkları ve 
'bazı sermayedarlıı.nn dn. stoklaı
tertip ettikleri gijrillm~tcdir. Bak 
knllarda. mcvouıt olan Urfa yağla.. 
rmm bitmesin.den sonra nasıl blr 
vaziyet hiisıl ola.cağı alAkndarla.n 
düşlindürmektedir. 

Bu vaziyete, yapılan şikayetler 
üurine fia.t murr.ılcabe konrlsyonu 
miitl:ı.haleye başlamıştır. :Mnlla.rmı 
in'.lı:lr ve s::ı.tmo.k istemlyen tacir. 
1cr haJdmıda derhnl taırk.lka.ta ~ 
Uuınuıktn ve zabrt tutulıruı.ktadır. 

Belediyeye kontenjan 
verildi 

BB§VcktUet, lstanbul belediyesin-O 
bir milyon S70 bin Uralık kontcn:ı,Jn 
ml1sandcs1 vcrmlşUr. Bu pa.nı. llo Al .. 
manyadım b:ı.nd j, otobUs ve tünel 
ka.yıp gelrllccoktlr. 

DAHA ÇOK "iŞ,. CEPHE 
GERiSiNiN BAŞ i RIDIR 

Vatandaı, 
Her sahada istihsali arttırmak günün en mülıim 

vazileaidir. Daha çok pamuk, daha çok buğday, daha çok 
arpa, daha çok §eker pancarı, daha çok kömür, dalıa çok 
pamukla bez, kısaca daha çok mal çıkarmak için daha çok 
"iş,, cephe gerisinin bCl§ §iarı olmalıdır. istihsal cephesin. 
de vazife almıı bir vatandaş; verimini arttırmakla, milli 
müc.~...,.aa kuvvetimizin yükselme.ine hizmet ettiğini bil
melidir • . 

~ gtlnUnu DUylo ka.Ydeclll~ yak~YI ~;urtannış, ~nç miralay. 
bUlunn: "Tntblkl için nıilnaslp zaman la seviştiğini itiraf ediyormuş 
lntlr.:ırmc'la bulon4u ı:um blr flkrlıı &at. gibi davrar.an Fennunber, hful. 

Ü ük öportaı ser si .. 48 · Röporta11 yapan: R. YAVUZ 
blld annu.n geldlklno btlkmetmıştlm, 1 kftrın iradesiyle yapılan tahki. ~ı hurnayun) dan sukut etti. 
bunu IUrn.f etmeııytm. katta: Onun da Tra;bzona sürgün edil· 

Ben 25 te3rtntevvcı 1939 c1a o :ra· - Ne yapayım, g5nUl bu .. Ben mcsi hakkmda irade çıktı. Or~ 
nmnkl maliye vekUl l1'ımn Fcbm1 Şehamettln beyi seviyorum. O ya gönderildi. Hürriyet.e kndar 
(GUm~)ye ıı.rkndılşlık ederek da beni seviror. İki gönül bir o. Badrseher Trabzonda, Şehanıet .. 
o mmankl IDWmp datremlD ilk r.lya.. lunca ..• Denm~. hünkar işın iç yü· tin ile Ferm~r kalfada Bin
rethı.l yapıyor, llk dyaretçtsml tlıirtıı zünü anladığına. memnun fal>at gazide yıllar süren bir menfa ha. 
mek lstemıyen KaradmılWı darf:UD saray harcmindekı kadınlarla yatı y~'1.dılar •. 
gö#sllnde Qwıkaya ı;eoesının te.rda • gönül oyunlarına !?Jrişmek say- Kalfa, kadın cl'cndisinin sev
lamıı dllştlııttyordnm. gısızlığını gösteren gözdesinin gilisine bir dadı ihtimamiyle 

ıs·so ~rınıcvveı bonl Tirebolu.da erkek kardeşine de muğber ol baktı .. Meşrutiyetten sonra Ir. 
bul4u. Cumhtırl,yetı, kurııCU&11 ve ilk muş irade c~ti: tanbula dönen eski yaverle, Ab. 
bOytlk ~oradan kutıulıMıan, et.uı.. - Fermunber kalfa ile mira- dülhamidin gözdesi evlendiler. 
dl ae bütlbı millete kutla.yorum.., tay .Şehameitin BJngaz.iye nefy Meramlarına vasıl oldular •• 

olunsun! Şuraya kadar anlattığım va. 
Bu irade ehem.en yerine geti. kalarla büyUniln ve büyücülüğün 

BOYüK TORK ULUSU rildi. Silrgiln postalarını naklet- gerek evsaf gerekse mahiyeti 
meğe memur İzzettin vapuru; hakkında fikir edinmek için kafi 
genç miralayla yaşlı ve radık kal- maliiınatı verdim saruyorum. 

Tarlh1n aeyrlnl bahtına açık 9deıı 
bQ,.nk lbııyrrunm kuUu ol.ınm. 

M.. Nuri ÇAPA 

Türk inkılabı 
Asn yıla sığdırdı 
:J. - . ~ - .. \ 

fayı da yolculan arasına alıp Maamafih (ultlmu hafiye) ls-
Bin~ziye götürdü.. mi altında Osmanlı içtimair-tmı 

.Ab:lülhamidin derin vesveses,1 zehirleyen h!diseler öyle mUtc. 
çok sevdiği ~zdeslni d:? kardeşi. nevvi öyle dallı, budaklı kısımla. 
nin bu h;ı,reketinden so11ra artık ra ayrılır ki, bunları ne tasnife 
yanında tutmağa müsaade etme- tabi tutmak, ne de evsa.fmı ta-
mlştt. • yin etm<'Jt mUmkilndür. 

A.!ıl suclulardan dana hakM Fal, sihir, bUyil, tılsım, hiç 
?Ur ceza.va: çarptırılan Badıseher bir klasik tasnife talhl olmadan 

ı katlm, vnkanm ertesi günU (na. asırlarea insaDlaFJ, · · 

ba.tıl irlkinlere bağlr yaşatmış 
bunun; sihi11l>lWarm, büyüeüle~ 
rin kendilerine mo.hsus unane'\/i 
sistemlerle hareketlendirllen t:e
zahilrlerc tQ.bi bulunmuştur. 

BütUn bu vakalıuın tetkikinde 
büyüden ve büy:tıcUIUktcn anin. 
~ılan ~olur 

''Telkin" 
Esasen sÖn asrm, d.Unya mil. 

letleri üzerinde terakki asrı olu
şu; bütün insanların eski hura
felere omuz silkmeslni, her işin 
~ yfu:Ji.lnü lrurcalayo.rak kUnhUne 
erişı:rınlerini inU:.ç etmiştir. 
~ne Mrnnızın psik.iloji tetkik· 

terinde (telkin) in gerek ruhiyat 
gerekse insan karı:ı.kterl ve hare
ketleri üzerinde yaptrğı tesirler 
etild dilirkcn QOk mUhim netice. 
ler ele geçirilmiştir. 

Bizatihi telkin suretiyle, en 
devasız dertler, hatta verem. 
ka.nser gibi öldürüsU hastalıkların 
tedavi imkanı mevcut olduğu da 
bazı tıp alimleri tarof ından id
dia olunmaktadır. 

İşte, asırlarca Osmanlı içtima_ 
1yatmt . • :nü-

vesi olan (aile> ocağını yıkan. 
tahrip eden (llfUrilk) sisteminin 
iç y\W.i, şu bir kaç mütenevvi 
vakanın acı. ;ı.cıklı, gülünç l'e f e
cl çerçevesinde kısmen izah edil. 
miş bulunuyor. 

Çıngıraklı Hocanın anlatışı bu 
aümle ile nihayet bulmu§tu. Ya
rım asır mutlak bir tahakkümle 
(büyü) tahtında hükümran olan 
bu adamın. lbu kad~r cesaretle 
işi açığa vurlşundaki sebepleri 
araştırdım: Onu da kendisi şöy_ 
le izah etti: 

- Dünya, terakki asrının en 
ileri merhalelerinde ilerliyor. 
Dünkü zeka ve idrak ile bugünkü 
aras~a apaçık farkl~ var. 

Asırlarca cehaletin elinde J..-ur
ban olan asil Tilrk milleti, inkı
liııbm faziletli ve kurtarıcı eliyle 
kanı günlerine veda ettikten son. 
ra kısa hamlelerle garbin ilerle.. 
yi§ine a.ya.k uydurdu. 

Kapıları kapattla.n tekke, tor. 
be ve zaviyelerle birlikte şıı.rktn 
bir vakitler ilim (!) haline soku
lan batıl itı1r.::ıtlara. da son <:Cki1-
miı!J bait&W. A'l"trle top. 
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Türkiye Cumhuriyeti tarihe mal 
olan bir karaktere sahiptir, Bu ka. 
rn.kteri kısaca bir cümle ile lıuldsa 
etmek mlimkfindür: 

Milli s'yaset! 
Milli siyaset, lbu memleketin il• 

sırlardn.nberi beltlediği bir vakıa 
idi. Tarih"n sc)Tl içinde tUrll.i türlü 

dan g~ez, muayyen sebepler, 
muayyen neticeler vücude getirir. 
Geçen asırların s:yasi faaliyet. 
devlet organlıırmın çalı.5mn fslika. 

metini ta) in eden amiller bugUnku 
hayatı idare eden şartlardan bam. 
b.:ı.şlı:aydr. Bil' defa devlet h~im:
ycti kimin menfaati namına kul
lanılırdı. Şüphesiz ki büylık im~. 
ratorluk hudutları içinde l'Urk mil 
leli nammn değildi. 

İmparatorluk bünyesi esasen 
bir miUet.in a.rnularma göre devlet 
idnre etmeye imkfın 'bıralmıa.zdı. 
Bu tarihi bir realitedir. 

CumhuJiyet, bir defa dovleli fun 
menin malı yaptr. Yalnız bununla 
kalmadı. Bu 2.ınmenin bir kUltür 
vahdeti olan bir mıllet olduğunu 
da tarihi bir zaruret o1nrtık kabul 
etti. Bunun içindir ki, Tü~ "Rcı:. 
publllm'' sı sadece Türk milletinin 
hii.kim kudreti halini aldı. 

Devletin millet mc.nfan.tinc, mil
let arzusuna göre frenlenmesi böy 
lece b!r tarihi hiidisc olarak ort.n • 

yn çıktı. 
Devletin bünyesi bu Şekli nldık. 

tan sonra uırurl olarak onun fonk. 
siyonla.rı da millet için, vn millet 
ııamına jşlemeğe başla.<lı. Nazari 
bir surette ifade ettlğimiz bu ha
kTh:ati Türk cümhuriyetinin 23 nJ. 
san 1920 denberi devam eden he. 
\atında merhale merhale ve pratik 
~·akıalar ha.imde görmek mUmkUn. 
dür. Milli si) asetin ana hatlan ne 

lerdlr? 
Milli si;>asetin an.-ı. hatlnn, Cum

huriyet kurulduğu gUndcnbcri, dev 
lete devamlr, esaslı iç politika ııi• 
zamr vermek ve drş politll<ayı 

buna hizmet eden bir vasıta say • 
mak! 

Siya.set.in veıinıli olabilmesi ıçin 

20 
- Şimdi Con Brice sen ç~n

~ırcıya gitlersin, bu kirl~leri VC'l"ıp, 
temiz çamaşır alırsın. Bız de ıbura• 
dan pılıyı pırtıyı t.oplayrp plfında 
görterilen ve yeraltı yoluna ç?kan 
mağn.raya gideriz, zannede::ı~. ~ 
da bizim.kinin sağ tnrafmda uçuı:cü 
mağnra! Oraya gider hemen :ı..~ 

koyulunız. !ki günde yeni yolu 
açmalıyız. Zira unutmayın ki cuma 
akşamı, yani bugün cumartesi ol ~ 
duğuna göre, nltı gUn sonra Mat • 
mıızel Doktor bizi Brükselde bek "' 
Jiyor. 

Sam, yine mrrıldnndı: 
ve . . - Bizim evdeki h~ap ~§ı)a 

~.. ·~oruz Unıı1ıe uymaz! Zannedersem bu bayanı 
'"ICI • cuma akşamı mera'kta.n çtldrrta-

caksın. 
Kumandarun emri derhal i.at.bik 

...,...._iiiiiiiiiiiiii .edilmiye ba.:;ılanmıştı. 1ki adrım ma 

• m k milli Sl 

ef idlr 
Yazan: 5.aıki &tem 

her şeyden evvel memleket için. 
de bir sulh devres:nin başlamnı 
olması lfiz.ımdı. Bu sulh devresi 
istiklfil luı.rbı nihayet buluı'kcn im. 
ti surette talıa:kkuk etti. Memle
ket on büyilk, en harikulMe inlt·. 
lilplan kendi iradesini temsil eden 
Büyiık MiJlet Meclisi vıı.sıta&le ba. 
l'ardı., 

Dahili sulhün tek alimetı hUrri
Yettir. Türkiye Cumhuriyeti kunıl· 
duğu günden.beti diktatörlUğü ta • 
nunadı! Bu tanınuıy1Rın sebebi; 
m!lletle devlet arasında.ki emel, 
fik1r, arzu, iştiya.'k birliğidir. Mem. 
leket içinde nizam ve suUı böylece 
şeklini aldı. 

'I'iirkiye Cumhuriyeti ''yurtta 

sulh" prensip:.nI böylece tahıı.klmk 
ettirdi. Fakıı.t o, daha Usilin gaye
lere ula.şmnk dnvasmda.ydı. BugUn 

tJşkil!ıtı esasiye kanununun rulıu
nıı ve mfuıa.smı ihtıvn eden preıı -
sipler:i kabul edcrPk iç po'ttikarun 
mimarisini vuzuhla ç;.,,ii. Ve on. 
lan tahakkuk ettirmek ıçın faali • 

Yt'te geçli. 
Tilrlı:iye hıırapdı, onu bôr imar ve 

inşa memleketi lıaliıte sokmak hl
znndı. Tür!<iye cahildi, onu bilgili 
ve üstün kültürlü bir cemiyet ha.. 
!ine sc:mı.3.ik ikttza ediyordu. 

1'ürklye siyaset:!ne ve bugiinkü 
hnyat şartlarımı. ' uymaynn teşkilü t 
zihniyetine 'sahipti. bunları yıkıp 
yerine yeni kanunlar koyın:ı~ ı;c
reıkti. Stepte yeşil gölgı•li, m(· 
sut bir va.tan halketmek l>iltUn bu 
fikirlerin malısulleriydi. Büttin bun 
ları yapmak için kuvvetli ve basl

rotli olmak Inzmıdı. 
Kuvvetli olmak, dilnyanm tek 

Atatürk ün 
~encçli2e 
hitabesi 

Ey Türk gençliği,birinci vazifen Türk i.tiklalini Türk 
cumhuriyetini ilelebet muhafaza ıJe müdafaa etmektir. _ 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur: 
Bu temel senin en kıymetli hazinendir. istikbalde dahı 
seni bu hazineden mahrum etmek iıtiyecek, dahili ve ha
rici bedhahların olacaktır. Bir gün tstikliil ve cumhuriyeti 
müdafaa mecburiyetine dii§cr&en vazileye atılmak için 
içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini dü§iinmi
yeceksin! Bu imkan ve serait çok gayrimüsait bir mahiyet. 
te tezahür edebilir. istiklal ve cumhuriyetine kadedecek 
clü§manlar, bütün dünyada emsali görülmemi§ bir galibi
yetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vata
nın bütün kaleleri zaptedilmitı, biitün tersanelerine giril • 
mi~, bütiin orduları dağıtılmıi, memleketin her kö§esi bil· 
fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu §eraitten da/ıa elim ve 
daha vah:m olmak üzere memleketin dahilinde iktidara 
sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hiJ.~anet içinde bu_
lum:ıbilirlcr. Hatta bu iktidar sahipleri sahsi menlaatlerı. 
ni, müstevlilerin siyasi emellcrile tevhit~ edebilirler, mil. 
let la/iru zaruret içinde harap ve bitap dü§müş olabilir. . 

Ey Türk, istikbalinin evliidı! 11'te; bu ahval ve ~eraıt 
içinde dahi, vazifen; Türk istilclô.l ve cumhuriyetini kur. 
tarmakfır! Mulıtac olduğun kudret, damarlarındaki asil 
lianda mevcuttur!;, . 

ğa.ranm içersinde kayboldular, bir 
Jtn.ç dakika oonra elleri maden n • 
melelerini.n Uletlerile dolu gözülı
tüler. Doktor ortada duran porta· 
lif ~yay:ı, Jıaritay1 !kap ve çantala
rı topluYordu. Con Bricc jse scpe. 
tmi hazırlıyordu. Uzun boylu o • 
ı'iam, onun ,yanına geldi: 

-· Con ! bh- da.kilm bekler ntl 
6in? • 

- Emredersiniz! 
Uzun boylu ndam bu sefer dok

tora döndü: 
- Lfltren bana madamın temiz 

bir mendiliyle nınlfun sişe~i verir 
misiniz? 

Doktor d~rhal yanında duran 
küçük bir valizi acıt.:, içinden he -
men kenarı kırmızı iplikli süsliı 
Madam VHya.nun kullandığı temiz 
bir mendille. beyaz bir şi.-,c çrknr. 
dı. Kumandan denilen adam ce • 
bin<len seno küçük ideft-e:rdni çıkar 
In1.j !bir şeyler yazryordu, Biınz 

oonm başını kaldırdı: 
- Doktor, dedi. Lôtfeıı kalemi

nizi alın mendilin üzerine, mnda • 
ma göndermek istediğim şu mek • 
tııbu yazın! 

Doktor mendili masaııtn üıcri • 
ne yaydı, beyaz şişeye bir müı er• 
kepli kalem d:ıldıroı, bekliyordu. 
TJzun iboylu adam mektubunu yilk· 
eek sesle okumaya basladı: 

"irademiz ho:riclnde bulunan bn· 
zı aksiliıkler yüzilnden. ka.Çmnnızı 
tcntlıı edecek hıızrrlıklarrmı:z maa· 
1 eessüt gecikecek. Ri1.ılen iki g~~ 
sUrecek bu g"cikmeyl ıı.ffctmeı~ızı 
ve her nn hazır bulunmanızı nen 
eder, sayg1larırn1 b !Jirirl'll. CFrnnı 
Haber." 

Mektup bitmişti. snmın içi tit -
redi; gfü:lerini uzun boylu adama 
dikti: 

- Vay canına. demek Mntmn • 
zel doktorun sa; kolu meşhur 
Fran Haber kanµm'<la! Alman ca
suslarının "asların a.sı'' dedikleri 
l•'ranz Haber! 

- Faltnt beyefendi, bu se!erkı 
macerasından sonra gene muzaffe
rane dönemiyccelt ! 

Bu snııdn mağaradakiler tama _ 
men hazırlanm~lardı ! Sam Coys 
tıulunduğu köşeye iyice yapıştı, 

r.aten orası karnnl?ktı, adamlar 
görmeden önünden geçip gi.fıtilC'r. 

sars!lmıynn, ehemmiyetini ka~ bet
mh·.en, silik bir hüviyet alınıyaıı 
yegane realitesidir'. 

Bu renUtcyi harp cephelerinden 
süzülerek ortaya bir sulh eseri 
hnliııde ı:ıknn Cumhurİ\'"'t "hn" . • -. z ıye. 

tı herkesten, Iıe-r şekilden daim 
İ.} i anla.yordu. Bunun içfa hu -
dutlnrnnız ;çinde tasavvnr ettiği.. 
mlz mesut vatanı kurmak iç n hu 
du tbrrrnız.ın emniyette bulunnuı.sı 
ıaumaı. D.ı C"lllni~ ethı garanUı.ı 
kısaca Türk ordusudur. 

Cumhuriyet kuvvetlldir. Ve bu 
kuvveti yal.ruz maddenin verdiği 
ha.cin ve kemiyetten :i.bal"~ dcğl~
ciir. Onun b"r milletin arzusunu İ.<J 
Uya.kını, ruhunu, hu.Iasa milli bi.rll
ğiui üade etmesindedir. 

Milli siyaset kuvvetle birlik! 
büyük bir basiretin eseri oları: 
plfuuna göre vatan yarat.mrya bt:• 
günkU kmılı:unç dilnyn şartlarına 
rağmen devam et.mC'k imkanuıı bul 
nuıktndır. Bu~ Tüı'1dye a~ ve 
ka.n deryası halini alan arzın üze. 
rinde mesut bir suUt adası hal nde 
y~ıyorsa, bunun sebebi maddi ve 
manevi kuvvctile birlikte basiretli 
Ynni iç politikaya i..~tinat eden bir 
dış ııoliUkaya sahip olmasınd:ındrr. 

Cum.'ıuriyetin dış polltiıkası bu 
baknndan impcratorluğun drş poJ;. 
likasınd:ı.n aynldığt gibi harp son 
rast A\TUpasmda bile görülmemiş 
birıt.a:knn hususiyetler arzeıtnıek .. 
tedir, 

Harı) sonrası A vru.pasmda öyle 
develt.ıt'r vardı ld onların iç polltf.. 
kalnrı asla müstakil değildi, bu po. 
litika.Iarı drş politikanın rüzgAn • 
na güre istikamet alırdı. 

Bu devletlerin nasıl kısa bir za-. 
manda ç.ökUvcl"diklerini he-p gör 
dUk. Misal vermeğe lüzuın yoktur 
Yine harp sonrası devletleri için ~ 
ele öylelerine tcsadilf edildi kl. ne 
iç polltikasmda vuzuh vardı, ne de 
reel h!3sini ı·cren bir dL5 politika! 

Bu ue\•letler de sUıııUc söçüp 
gittiler. Sebep, gayet tabiidir ki, 
devletle"rhı münasebetleri hesabın
da hnkiki ve milli bir m kyns yok. 
tu. Bunlar ya millete rağmen idare 
edilen rnooılcketlerdi, yahut da mil 
Ji menfaatleri idrek etmiyen zümre 
lerln, ve fertlerin menfaaileı i he. 
sabına daha sulh devrinrl.e mezba • 
haya sürühlenen kütıe!~rb'ı 'yekiı _ 
nu idi. 

On kiz senedir scflcrinin dira.. 
~eti \ e hnllunrn gnyrctij le uzun 
yollar ~ at et mi , ol:ı.n Türk milleU, 
Cumhurij et r" '"mini h:ıldl,:ıten 
ı;~ınercli b. <;;3rılar':ı sü 1 ınis bir 
milli snna~iln ilk temellerini nt. 
mı • mc..--:k':etln birçıık tru-:ıfm..ı 
dc·niryoll"'rlyle dt' .cı:ıh, '!'ürk ıı .. • .. 
km:ı, siya i fsti dülirı a rl tem~li 
olan 11.t ~di Mikl. il balışetnıl5 
bulunt!yor. 

Tür!( hıkd~bı <'cnclıi istir mı 
t-Oprnklımmla bo - b:ı ı.-manm 
ynrda'.t<~ılan ol !'1 t~tnt 'c lrt iea 
yıl:ınmnnm b c;mı da <>zcliUcn 
"Onra mlltcrnWd bir rnerhclc ola.o 
rak tarihimle Cumhuriyeti lı!lydet
U~i günün i'stiıı <len J;«.cn Qn so
ldz cnede bu rejim c"er, nnn 
prensiplerinden, bir ruı fmıir:ıf ct. 
sc, ı;ideccği istikrunattcn bir an 
i:crcdclüt gösterse \cynJıu• ırt·r~ .. 
m her Jumılcln.mşrnıln. 18.zrm oldu
i;"ll dere~jc lm<:ıb olmnsaydr, J.lm 
bilir beHd <le, bcmi değii hiç şUp.. 
hesiz bugün yurdumuzu onu tes'it 
ctmcJc için bayrnldar, talıl:ır 'o 
ı "!arla h<'zcnıic; olnuyn~k, onu 
rokt.an ı:tömmüs bulun:ıcaktılc. 

Çüıılcü cliinynnrn J er farafmcla 
ofdıığu gibi b'zim memleketimizde 
c'!c irtica b:ı,,cnnı knldrnm5 'c zeh;r. 
li dlsleı iylc onu dalayıp öJiJünnüıJ 
bulunaroktı. 

İ'i!{' Türle milleti dlinyanın en 
bctbalıt 'e kam günleri nele ScencU 
cuın!ıurlyctiuin on eldzinC'i ~'ildi'. 
nllmünü kart,;ıl:ı.rlccn bunu yalnız 
bir b:ty:nırn \'l- töenlik olarak Imbul 
etmemeli, Türk halkının Jıcrbir 
ferdi onu mnc!di \"e manc\i inlalap. 
t;ı lmwetlerlnln l)lr teftiş giinü o
lamlc Jmbul <'f111'!Jl 'e bu t--ftlşten 
c1e tam bir ltlınndı nefisle ~ılana 
lıılrr. 

Cumhuriyet dc\T!nc!e düsUnmcğe 
bac;hmı5 bütün nesUlere <lü en , n. 
7;fe <'nmhurlyctin bu millet~ b!lh
settlğl dahili 'c hnrlcl lıütün ihn~-. 
ln.ra ondan daha bUyiik bir t.:ıa . 
sopln sanlmald.ır. 

nu.ı;-ün Türle halkı, nh\nl \'e ~ 
mit nasıl olur 'e ne suretle tcceı. 
11 ederse etsin Tür!ı: inkılabının 
l'ürlr cumlmriyct.inin Türk millet~ 
no balısettiği ~imsi, içtimai iktı. 
Sadi Miklüli ınl da.fan. \ 'C m~lınfn. 
7.a ctmeğe \ c lıu fnkıl~tbı Türk 
hnfüı itin d:ıha me "ut de\irlcre 
ıloj;rru götünnc>I( mücnılcleslne ·ıı. 
ıfot \"c "ll)Tctlc dcnı.rn ctrneğe anıl 
iı.:mcli<llr. 

Suat Dervi§ 

Bayram piyango:.n 
Milli piy ~onun 20 birincltcşrln 

941 fc\kat~de ç kili ı bugün akşam 
saat :ı.ır ,3:> d:ı. Anlmrad.:ı 19 mayıs stıı. 

Cumhuriyet Türkiyeeı !8 ır.cı C:ında yapılac:ıktır. 
yılına basaııke.:- ilk günkü hareket .Bu çel. llştc .ıoo bin numaraya 480 
tnrzilc tezat te .. :k ı e" 1 b' 1 bin llm tkramJyc dağıtılacaktır. Bil • .,. ve~c t ır man ı 
y.nra nrzctmemelü 1 yUk lkTamlyc 50 bin llrndır. Çcklllş 

cdir. tufsllıuı raclyo ne ''crllecekUr. 

Sam yolunun S<>rbc~t bulun<fuğunn 
~y.ce emin oluncaya kadar bekle • 
dı, sonra r.ı:~adı ,şatonun yolunu 
tuttu,.geldigı vnk"t herkes ö~le 
,·cmegln t ! · e 0 ur.mu~u. doğru odası.. 
na. ç~ktı_. Yemeğini oraya getırme· 
lcrını Eöyledi. 

-8-

0TO"ıfOiltL GEZl\fJ•'St 

- Sab:ıh ben yokken b"r Rey 
nldu mu? 

Co Bcnet gayet sn.kin cevaıı 
verdi: 

- Hnyır şef, h1çbir ı;ey olma· 
dı! 

- Peki, teşokktir eder'm 
Co &net od.'.lllın kapıs•nn °do~rru 

~diyordu, Sam Coys gülack ayn. 
ga kalktı: 

- Sen ne meraksız adams n 
~o? Rabn.h ne yaptığımı, neler o~ 
nuğuııu sormndan nasıl dıır bili 
vorsun? 

Co Benct gUlün:siyerek yerine 
döndü: 

-- Eğer anlatırsanız beni çok 
memnun edersiniz şef .. 

- Ne gadp ndamsm? Niçin bir 
az evvel sorma.dm? 

- Niçin oorny:mı, anlat.ıla.c:ık 
bir ııey yoksa sormak IUzumsuz ! 

- Pöki, ya varsa? 

- O zaman da ı::omıadan anlı. 
tırs nız' 
S:ım bu ad&lllla ltonusm:ıktan 

bü) iık b:r Ze\ t duym .) a b la • 
nııııtı. 

- Yar Co \'ar, de<li, hem de ne. 
ler ·var! O takip etti !iın adam b~ 
r.i doğru ?rfndrun Vilymnı knçrr • 
mnk için gelen Almı.n c~:ısları • 
nm yanma götürdu, !jeflcrı de o • 
radavdr hem de kim ·• yor mu • 
.. un? &rsrınn ! bak so1711azsnn bu 
sefer söylem<'m ! 

- l{m? 
-· Fr:ın- Hober! 
-· Franz Hab"r mi? Vny canı-

na Almanhrm c n m J ur rnsusu 
_, _ Evet, m dam Vıl:}anl <>n 

mnğnrelardan to; çıkın ) er J. 
tı yol•nun pl nını gönderdi. Nasıl 
t':j.} e sors na Co ! 

- Nasl? 
_ Mendilinin üzcrıne hu 

r-ir miırehl:cpl ... , urU mc; n 'r 11 

r.:z bir milrekke?le ;ı:zıjor, r nr 
bunu k ' l l<'rle ç1lD:ışıretyn ve -
:.orl r. ç'llll "ırcı ise Franz Habe• 
r,n bir ııjıını. 

Co Denet devam etti: 
_ Prnnz Hn.ber mağarada bek. 

li;>or. keııdil<'rinin ibildiği bir u -
.. uııe meoı-lildelı:l yn?.ıları meydan~ 
ı;tltnrr;>or.!. 

(Dwamı 1.'0T) 
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An dolu ıJ:.ın uıın verıliğt baber, 
tere ı;ôrc d.lu} o .-utlrct!nc bl.r bakış 

Alman 
'" I< ıtalar-ı 

Slovakya ve Hırvatistan ile mü -
nasebetlerfnin üçlü pakt zihni • 
yetinden mülhem olmaL suretile 
mükemmel bir safhada devam 
ettiğini belirtmiş ve Türkiye .. 
Bulg~ristan münasebetlerinin 17 
şubat 1941 tarihinde imza edi -
len dostluk dcklfirnsyonu ahkfı • 

Sovva 

Kıtaları 

id 
iZ 

ara ve I stan
buldaki merasim 

r :. .~ maı eden 
n1vr l<ez·ne 

ı sr 
li..z 'aar l talı nutuk ooyledi -
ÇJJ: in Ycn~n bCZ§vekiline 
11 ..... aj: • :ar!~ta.li lngiliz cep
lıc:ıi • Amcrikada denize in
dirilen denizaltı 

DJn ı; ... cc neşredilen Alınan 
t b : · 'r.c göre, Doneç mıntnka• 
sı. 'a. cc'dımekte olan Sovyetlc • 
rin bkıül devam etmektedir, 

.h.lmnn kıtaları dün Perama • 
tors1!"yn'yn gh'lllişlerdir. Bu su· 
retle Sovyctler Birliği tank im~l 
cd nen rnünlın endüstri merk~ 
lcrindvn mclırum kalmaktadır. 
Dı~:er miliıim bazı endüstri yer • 
len de Macar kıtaları tarafın • 
dan i~al edilmiştir. 

Oepll'.:min di,{cr keaimlerinde 
harci>at terakki etroe~tedir. 

Alımın hava kuvvetleri Iforç 
limanını çok müessir surette bom 
OOIQ.nU~ar ve ::; bin tonilatoh.~.k 
bir düşman vapurunu ibatırm~ 
lardır. 
Leni1lgradda çıkı§ 
Denemeleri 

D,N.B. nin askeri bir men'ba
druı öğ'rencliğine göre, Lenıngrad 
dn çenbcr iginde bulunan Sov • 
yctl r d!in bir kere daha bir ih • 
rnç hnrc!retinde bulwunağa ~ 
btb et.mi lerdlr. Bu harekeueri 
~eı c geri pii;:;!dirtülınü.5tür, Bol .. 
şcvi:.Icr ngrr zayiat4 uğramış • 
Jv.rdır. 
ltalyan ./ ıtaltırının 
Siddt:tli muharebeleri 
~ İtalyan kuvvetlerile Rus kuv• 
vctlorı nrasındaki son muha.reb&o 
lor, çol• şiddetli olmuştur. Sebc • 
bi sn.dece Rus kuvvetlerinin adet 
ıtiC>"ı le fnikiyct.i değil, Rusların 
h .... ttı lı:ırbe ağır tanklar sevkct.. 
m lcridir. 

Bu haberi Corriere Deli~ Sera 
mn Dt>netz hi1vzasmdaki hususi 
muhabiri vcrmclttcdir, 

lıava rµrtları, çamur ve fası
l ı~ ja~murlar yüzünden de mu 
h bcrdcl' mü.~kül olmuştur, 
B·tlrrar hralının nutku 

$., • ra.nynnın yeni içtima dev -
rctinin açılışı münase:bctile Bul· 
ga · um I<ralı Boris mühim bir 
nutul' .. ykmietir, 

Kral, üglü pakta iltihak ve nıih 
ver dovlctlcrile dostane iŞbirliği 
yapılması sayesinde, Bulgarlsta· 
nın milli emellerini tahakkuk et· 
tirebilmiş olduğunu kaydettikten 
sonra, Buluar milletinin iki şef c 
v.e Alman ;c İtalyan milletlerine 
fi3.tnİml bir minnet duygusilc bağ 
lt olduğunu if:-.de etmiştir. 

Hükümdar bundan sonra, Bul
garistn.run Rumanya., l..iacaristan, 

mı dairesinde her iki memleket 
için çok müsait şekilde inkişaf • 
etmekte olduğunu söyledikten m 
sonra, BulP:aristanın Türkiye le -
hinde dostluk ve itimat duygu • 
Iarile nütenassis bulunduğunu 
ilave eylemistir. 

li 
h re e~er 

ver~yor 
Bulgaristanın yeni komşusu Londrıı; 20 (Rndyo, sn:ıt 7,15 

Arnavutlukla olan münru:ebetJc.. de): 

(C:ı-, tıırnr1 t nctae) 
A?lı"IiARADA 

Merasimi en bUyUk şenliklerle kut.,. 
ınmağa hazırlanml§ olan başşehrimiz 
Anknrııda, diğer bUtlln şehirlerimiz 

gibi bıı.ştnn ba,.cıa mnıı renklerimlzlo 
stıslenmL,Ur. 

CUMHURRElStl\llZ 'l'EBRlKLERt" 
KABL EDll"OR 

ri dostane olduğu gibi, küçük Dün geceyansı M<Y"..kovnda ne{. Cum.hurreısımız :Mllll Şet tsmct 
büyük, bütün milletlerle de, mcm 1 redilen Rus resmi tebliği: lnönU ö~lcye doğru BUyUk Millet 
leketin menfaatleri ve halihazır mtna.tmuz, 28 tc rfnic-vvelde ! Meclisini te,,rlf ederek vekillerin ordu 
imkanlarının müsaadesi nisbe • blitün gUn Moj:ili>k, Maloyarosln_ 1 t>rldUımm, mebusıarm ve kordlploma.. 
tinde dostane münasebetler nıu • vcç, Voloklaıru:!k ve Hnr'..tof mm. tiğ!n tebrik!l.tını kabul etmcğ'e ba§la. 
hafnzasma gayret edildiğini söy tuk:ılnnnclıı. dU.smnnfa !jiddetli mr. m~tır. 
leycn hükümdar, memleketin SÜ· ı ııarebclere devam etmişlerdir. A.· ANKARADA MERASiM 
kununu boznıak için yapılan ec- manlarm ba2t :mıntnlı:nlarda ycp • Ankaro.d:ıki bUyUk geçit resmi öğl<'. 
nebi tahrfüatmın, hilkOmetin e • tıklnn tnnrruzlnr, aJır znyiat ver- den sonra idopromda yapılacak ve ak,. 
n~jik ~are~e~ ve ~ulgnr milk· d!:rilerek pili:kürtülmUştUr. ~amı parti genel sekreterliği tarafm.. 
tının btrl<'!':lk ıradesı karşısında Natamam ma.lfunn.tn. göre 27 teş dan Ankarapab.Stn bir suare verile .. 
ak~ete mahkfun kaldığına işa• rinievvcl günU Ruslnrm 12 tayya.. cclttlr. I:undnn başka lıallcevlnde, ordu 
ret etmiştir. re knybma. m~tabil Alın:ınlar 31 evinde de balolar ve toplantılar terUp 

Kral nutl~na nihayet verirken tayyare hyhctmi: krd2.r. Ayni gün cdılml.ştlr. 
Balknnlarôa Jrnti hadiseler beliI"' de Mrokova.da. evvelce bild'rildiği ~ınıu.tr.ıtznEKt MERASll\I 
diği zaman, Bulg:ıristanın ordu- veçhile 8 değil 2ô Alman tayyare- ~at 18 tevali ve belediye rc!sl Dr. 
aınu . seferber ettiğini ve ordu ~ si dü§iirUlm.Uştllr. 28 Teşrinievvel Ltılfl Kırdar vilfıyet blilo.smda şehri 
nuı: milli toprakI:ı.:.ır~.lıarp sa~.- gecesi Mookovn clvn.rmda 6 dils • mizde bulunan mebuslnr, lcomutan • 
nesı yapılmasının onune J!~tigı- mn.n tayyo.rcru tahrip olunmuştur. ıar, parU ,-e csnnr ~ltkUllerlnln tel-. 
ni. h~tırlatmış ve şunl~n soyle • Salı gecesi ve diln dii.ema.n tay .. rilclerlnl kabul ctml§Ur. 'Ltı.t!i Kırdıır 
ınıştır: ya.releri M:OOkovaya. Jcnrııı clınılnr•. saat ıs 45 te kon:ıolo:ılnrm z!ynrctıC'. 

"Ordu bugünkü rnunarebenin na deva:m etin.işlerse de bUy~~ rlni len.bul etmektedir, 
misallerini gözününde tuta:ak rntctnnlı Mo~ova Uzcrine vnrm::ı.. Viltı.yettelrl bu tebnk merasimin' 
hazırlıklarına dçvam ve tcchıza• ğa muvaffak olnnıarnışla.rdrr. Moc- mUtc:ıldp merasime dı:Uıll zevat oto .. 
tını ikmn.1 ctm. ektedir. Bulgar. or. tno'-lllerıe 'l'n.kslmc "'deceıııer ve ha. d if ı k mı kova tiZertne gddbllen mllnfc.rit ., b' 

usu v~z esın eev ve azı e dümnan tnv.rarelcri gcllşi gtlzel zırl311:ın trlbUnde yerlerini nlacıı.klnr. yaprnaga hazırdır.'' - u 
~im nutku meclis tnr.Q.fın - bombalarını atm.ısıar, Q.d{crf he • 

dan sürekli alkışlarla karşılan • deftere isabet ctt'.rcm.emi lcrdir. 
mr§tır. 

Çörçilin Yunan ba§vekiline 
Mesajı • 

Çörçil, Yunanlstruım İtalyanlar ta- ı 
i'tı.fmdan lsUl!l..smm yıldönUmll arife. 
61ncle, ~unan Bıı~eklll Tsudcro.sa. 
eoağıdıı.ki mesajı göıHlerml§tır: ı 

Fran ızlur 

Helenlerin, mUtturlklcr d:ıvaaı u~. 
runda yaptıkları vo yapmakta olduk. 
lan ocylcrdcn doltıyı, lngillz milleti· 
nıtı §tllittınmr, Musollnlnfn cinnyetlnl 
belitten n.lAkalıırlıı. dolu bu yılclönU • 
mUndc ekııclAnsmız vıısıtnsl.le Hclent"
re bir kere dııhıı llııde ct.ınck !Sterim. 
ArnavuUuktakl zafcrlcrlle dUnyayı 

mUtcluuısis eden ve nıı.zi kudretine 
cUrcUctl.rane mukavemet eden Yunan 
mlllelifiliı OSO.Scil kazandığı aöhrct.e, 
Alman ve ltalyn.n tahfikkUmUile mu. 
ko.vemet gtbl yeni blr ııaıı:ı.n. firıvc 
tdllml§Ur. Orta,,arktnkl Yunıın luUı. • 
ları hnzırlıklannı blUrdlklcri ve !ur. 
bo girdikleri znmıın, Yunantstanın ye. 
nllmez ruhunu bir kere dnhfı g!Sste • 
recek1erdlr. Şimdi, Ço:ıt scvlren me.ıJ • 
rutt lmıllık alllnda bir demokrasi hU. 
kQmeU olarak lUl.ıı edilen hUlcQmetl -
mızın, İngiltere hUkQmetllc 1ngillz 
milletınlil t:ım ltlmndına ve müz:ıh"
reUne mUztıhlr bu~unauİl'unu, bu tır

sattnn isWnoo ile, ekselAnsınıza bir 
kere dnho. beyan ederim. Yunnnlstan 
yalnız ka.<Jlm dC\1rlerdc değil, faknt 
bu kahramanlık dolu seneler zarfın. 
d::ı. daha bUyUlt bir ı,;:ın ve ııcrcf şaşaa.. 
m s:ıçmaktadır. 

(Dcyıµnı S ncidc) 

TJOniira, B9 ( A.A.) - B.B.C. 
Şimali Fransa üzerinde ge.~ıe. 

ri uçan İn?iliz tayyareleri, Fran 
sız halkının yaktıklnrı I§Jk hnfüı. 

rı üzerinden geçiyorlar. Snnsıln 
kapalı perdeler nçıllnaktn ve pet 
rol lamba.larmrn ı ıkln.n göste • 
rilmektcdir. Bir İngiliz pilotu, 
Fransada hnlk tarafından petrol 
lambalnrı yeroe yruıyana getiril 
rnek suretilc yapılmrş olan V işa 
retini görmlli tilr. btc bunlar, 
Fransız milletinin hnkiki hissi • 
yatını gösteriyor, 

s .. n a h riciye 
ncnz r nın nu u 

dır. 

Sa.nt 14,30 da vali ve belediyo re.. 
is! Dr. LC.t!i Iürd:ı.r ynnmdıı l:omutan,. 
W.r ve parU rclsi olduğu luldo Tok .. 
sim meydanı etrofmda topbnmr~ lw. 
lunan :ıskort ltrtalan, üniversite ve o. 
kul t:ılebeslnl. esnnf teşckküllerlnl 

tefl1;1 edeccl~ vo bfl.yromlarmı tebrlk 
caooektlr. 

Vali \"'il belediye reisi Dr. LQtti Kır. 
dar ve ynnmdaki zevat mUtcaklbcn 
Taksim cumhuriyet Abidesi önllno gt'_ 
leceklcrdlr. Durndn bnyııı.lt çekme mt>. 
rasiml yapılacaktır. 

Bnyral: çekme merıı.slml borazan 
ta.rn.fma:ı.n çalınacak blr "hıızı:r oı , 
borusllc a:ıaşlnnac:ılc bu esnada bay • 
ra.k, merasimle şeref direğine çeki • 
ıcıcektir. 
MUteııklben bando lsUkl!l.1 marşını 

çalacak \"O mnrf} iuzır ibuluna.nlar tn.,. 
ra.fındn.n hep blr ağızdan cöylcnecelr. 
tir. Bundan sonm \'nll ve b'Jlcdlyo re. 
isi Dr. Ltı.Cfi Kirdıır tribllhe avdet 
edecek ve mUteıı.kibcn bUyUk geçit 
resmi b:ı:Jlıyacaktır. 

Geçit resminden sonra gllndUz mr. 
rnsimtne ni.hnyct \"'Crllecektlr. 

Gece aııltcrt lutAlnrm lştırnltlle şeh.. 
rln her tarafındn bUyUk fener nl:ıylan 
yapııaco.ktır. 

Vnll ve belediye reisi Dr. LQt!i Kır .. 
d:ır gece sııııt. 22 de Talc.slm gnzlno:run 
dn bir b:ılo verccckUr. 

Hn.lltevlerlnde cumhuriyet bayramı 
mUnasobetıle hnzıralnn.r\ parlak prog. 
ram.lar tatbik olumıcnlttir. BugUn F . 
dlrnclmpı dtDındald §ehillik de zı. 

yarct olunacaktır. 

Bayramı şerefine 

ve A 

(Ilaq tarafı 1 ncide) 
tiğini ve bunu, Avnıpn camia"m.<ı. 
dalıU bir millet nrfotiylo yaptığını 
söylem.iştir. Tnhnmmül:fcr.,n. Bol .. 
ı}cm tdıcfrli lam; md:ı, talır:b • 
kfi.rl!ğm, n.i:za.In3!zlıı';'1Il, timitnitli • 
ğin Ve J::cşmekcı in yerlnl aev"' J c, 
imara, nizama, imana ve nhenge 
veren yeni bir iıleo!oji yükseliyor. 
:Ma!llesef, plutokro.silcr, nS1I'lık 
hııksızlıklnrı tnmi"r cdcccklcrl yer. 
de, servetlerini muh!l.faz:ı. etmek 
için komünizmin ya.nıbn§mdcı. yer 
ııld:lar. 1936 dn, totaliter devlet• 
lor, medcn~yctln mUdn.fnası Ub'l"Ull• 

da mUCJ.dclc etmek :fçin en ynrarlı. 
cvlü.tlarmı İspanynyn gönderirler • 
kcn, demokras"ler, lııp:ınyad:ı 
"beynelmilel alaklar,. teskil ct:tiılr. 
lcrl srrad:ı, Avrupa, biribirin.c dil§ .. 

Saat O da cumhuriyet h!ılk partısı. 
:ıin v!Uyct merkezi önUnde bir oto • 
hil!l ziyaretçileri alıp FııUc götllrl'. 
cek ve orııc111 bekllycn ikinci bir oto. 
bUsle birlejiere1c Şehitliğe g!clecektlr. 

c. ı-ı. p:ırtlsinin başka oc:ıklnrm • 
aıı.n da. lıusust vasıtalarla bu s:ıa ttc 
zıynrctc iştirak edllooelt, O bu~uktn 
ŞelılUHttc ziyaret töreni yapılııcıı.ktır. 

senaslanna sabah saat 9 da başlıyorlar 

s LAUGHTON' un 
HarilrulAde bir tnrzdn. yarottı,ğt 

(NOTR~ DAME do PAR.İS) §llhescrlnden 
onJin31 kopyem TUrkçe kopyesi 

DÜN ANKAltADA YAPILAN 

man ili zümreye nynldı. Ademi l\IEUASDI 

miidnhnle ikom'tcsl, Avrupayı ü:• DUn, ba:sveklllmlz nutku 8Öylemc • 
ye böldü. IlugUn, Avrupa, müth'.:; (l(?n biraz önce Ulus meyd:uıınn. gelen 
bir harp içindotlir ve nncnlt, ko • izciler AlntUrk anıtmın ctrafmaa yer 
mUnizm n.leyhtarı ordularnı zaferi 
sayesinde scliımcte e'tcbillr. tsp:ın aımı:;lımlrr. Saat tam 12,GO dn. .Mı • 

kara radyosunda çııltruın iı;tlkl!ll mnr. yollar, proletarya cn .. t.ı:ı.törlü,:Unün 
~ bütün dC'lışetlni. bUtün denaetini flIIU, ruııtı çovreıcm.lş olan gençlik hep 
:, ;I bilirler. Fo.lanjistlcr, bundan do • bir nı?IZdıın söylemiş ve b~vckllln 

1 nutkunu tıltiben blr kıZ ve bir erke!;: layı Rusyaya Jtrı.l"\iı ay~lannu..}lar 
, 1 ve .Alıruııya, Sovyetlcr Birliğine izci blrer lıltabedo bulunarnk gençli 

T e 1 harp n:ı.n cttn giln, ha.tbe i: t.J.rak ğln cbcdl Şc! AtatUrkUn bUyUk esr. 
• 9 ve ıı seanslarında. 22 I{ tıi arzusunu göstcxmic;l.erdir. !sp:ın)n.. rine b"~lı1Iifını ve mUU Şef İsmet İnli_ 

rş b 1 h n o.el d nUne l.;arqı sonsuz scvkl ve ııuuıçlıı.r• • • Salon mevkiler ve duhuliye UcreU • "' ela p~ ıynn arp usy a ev:ım 
di 1 ll dalı:: ela. • nı teyit cylemLslerdlr. 

. .:.'""''''-""'"""',' r.; •• fılili~ ll~l~ffi'Wm~lfillfilll~lJElnıl!Lllifu~fl!!.~ .• "ffi!d ~~~ :::~o;~n'mıar a~r. B:mdın conra !zcilcrln amların• 
n ŞallAno gllnlere b\yık şalın.ne progrıı.m l!lij!iill!~l~l~U ı n Bilhnss:ı., 103G da, yuv::ılıırmd:ın da SE' kler.1 bir heyet, Atnttirkün 
~ ~Uııcı.ıııll .. n .;ı zorla c.cltilip alıruı.n vo lbugiln ken- muv:ı'.k'.mt Buı.br'.ıııl ziyaret ederek 

nnytlk :rcJi:Jör oEOtL n. oo l\llLLE'ln ynr:ıttığı 
~i.lLEN IlENKLt 

~ ,., 1 di ideallerine, ikcndi ~ a_ E'oedi Ş3!'in manevi huzurunda. t:ı
. ' Jeyhtar ltızıl o:;kerl::r h~ ge ·• ?.imle cğilmiı:;ler ve bir çelenk 

r;ıen oocu.1tlnrm intikamı vardı:r. l:oymu: 'müır. 
!ştc bımdıı.n dolayrdır ki Falsnjist O.iğ r b!r izol hcyeU de Ebedi 

., fırkMt, Rw:y e ~-ti l~ynn vo Şef Atntüı~ !k:ıb~ ve Dmn1yot 
~ .A1Jmn ~lnrmnı yan: b mdıı ~bi<k; il~ tt}Tica birer çelenk l:oy 
' - ve Finlfmdiyalı, Macar, Slovnlt ve mu~ı, , . 

QA .Y OOOPEG - l\IADELEThı'E CAROLL - r AULE'l'TE GODAIID i" . Rumen birçok arkadz b-ınm ya - r.ııu t SEFJ tlz ızclLF.R!N 
• rr.r,Sl'O~ FOS'l'En. '\"C AilllU TAMlr.GFF'un nıbaşm:la hnr);)ctmckte""r. TO~E.:CT: ~Bır!EF VERDİLER 

ını.ym; vcrd1ğı bftytllc sınat hn.ıiknaı Nazır, nutkuna şu ciMcrlc niha.. Ulus ~yd:ın:ndn ya.pılıın top. 
A yet verm.i<Jtir: Jnntı Ye gccit re den b~ 

L E S• d Bol C\'İZmin c"'"lmccindcn oonrn, ba;Trunı ltutlama.'k üzere Anlmrnyn. 
nemasın a ta.rih"n m 'ul"ycti Ru3y:ı~·a raci ı "elre;> oıan i.,.o· er G!ltl Terbiye L 

Ç!'!gm a!!a§brb dov:ıım ctmektcdh'. 

tfi!lıııGllt:aa-ııııı'ı:.cre-,JıO.U .. 1 - 2.JO • 4..80 - G.SO ve 9 da llli411liilli&!li 

fa.çialr kwbusto.n lrnrl·•lar t t °kr"r 1 r,nsLü :.ı ı:por &ahr!!lmd::ı. izci g&. 
.J cereynnmı tcklbe başlıy cağı gUn j tcrJcri yc.pmrlnrdır. Bu toplnntı• 
ynkl~. ya Cumhurrcieirni:ı: lsno.t 1nönıü 

şeref vemıişlerdlı-. CumhuıTeisl• 
miz saat 15 te sahaya geldikten 
sonra. lstikllll mnrşile mUsamereye 
ba.şln.nnıI.?trr. İzciler geçit resmi 
yapmışlar Ye iki dakl"lm içinde blr 
kıımp kurmuşlardır. Çadırlar ha. • 
zırla.nm.ıştI. Ocaklar yakılmış, ruı._ 
mn ve düdükle muhabe'telcr yn.p~l 
mıştır. Hasta ve yaralı tru,ınna hn.. 
reketlcrl gösterilmiş, hnlk oyunJa. 
n ve eğlenceli oyunlar. Ege, Erzu· 
mm ve Sivas oyunları oynaruruş .. 
trr. İzci gösterilerin~ izciler çok 
büyük muvaffakıyetler gösterm.iş. 
lerdlr. 

Toplantıda. Ba.svekillmiz Dı-. Re. 

Alman ga ze el ri 
Ruzvelte 
şiddetle 
hücum 

ediqoriar 

ilanı harpsiz bir harbi lıakh 
göstermeh istemektedir 

Borlln, 29 (A.A.) - D.N.n. 
Gazeteler, Ruzveltln nutkuna şid 

acue hUcum cdJyorlnr. 
Uorllııcr Bünren çıı.~ twıt: dilor ld: 
"Birleşik Ameriltııdıı, Ruzveltlt\ si. 

ynooUne ka.raı muhalefet o ltflthr 
lruvvcUl bir hnle gelm~Ur iti, cum • 
hurreisl, birleşik Amerikn clkt'mu· 
ınumiycslni t::ı.hrik !Çin yeni bir a\'am 
!lrlp usul kulln.nmalt znruretliıde kal 
mı;txr. Filhaldkn, cuinhurrelsl, cenu 
bt :Amerikayı beş devlete taksim et_ 
mek ve bUtUn dinleri ilga etmelt Uze. 
ro hazırlanmış sözde Alman pUl.nla -
rından bahset~tlr. Ruzveıt, Amerl. 
kan mllletınln ekseriyetini kendl istt-_ 
dlği hatp havası içine sokmak ı~ın, 

nı!lebi ihtimal, bl.Zza.t Donavanın bU 
rosundn. hazırlıına.n bu "gizli vesika· 
ııır.,ı kullanmak istiyor. Bu sözde V<'. 
ııik'llnrın gillUnç bir dolaptan ibaret 
bulundut;'1lllu anlnmıılc lçin beş hissine 
hanUz sahip lnsanlardn.n hiçbirinin, 
resmt b:r Alman tebliğine cidden lht!. 
yacı yoktur. 

Hamburger Fremdenbladet gnzetcsl 
do şöyle yazıyor: 

Ruzveltln nutku, cumhurreiıılııln, 

bitaraflılt kanununun son hUltUmleı-L 
ni Ilga ctmeldo bcrııber an:ıynsn mu· 
clb!ncc tam salt\hlyet tptedlJ'l llG.nı 

IUrpd:ıı harbi filli göstcrmeğo matut 
lılr nutuktur. Yani, bu nutult, btlyUlc 
tlevletıer arasındaki mllnnsebctlerin 
dııyandığı bUtUn hukuk tclAltldlcrlnln 
ilgası demel~ olnn ill~nı harpsiz harbi 
haklı göstermek i.!ltemektedlr. 

o 

oneç mrn !<as nda 
A man taar. zu 
VJ l, 29 (A.A.) - Ofidcn: 
Gelen son hıı'bcrlcrc göre, Rusyanın 

merkez ve cenup cephelerinde Alman 
taarruzu devam vo inkişaf ediyor. Lt-. 
nlngradd::t Rus gıırnlzonunun yaptıb-ı 
yeni huruç hareketleri, c ltllerl gibi 
ağır zayiat verdlrUcrelt pU: kUrtUlmll§ 
tUt. Almanlar, 2i saattcnb rl ~nln • 
graclı şlddet11 bir topçu n.bp nltındo. 
tutmnktndır. 

Merkezde Ruslar, yeni tanklar ve 
cllcrlnde mevcut :ııntUn top•ıın muhn.· 
robC meydnnınıı. scvkctmtııı rdlr. Kıı • 
llıı:ln mmt.tı.knsmdn. §iddctıı çarpışma,. 

lıı.r devam ediyor. :Mo:ıkov:ı 6nündc 
de çetin muhn.l'Cbclcr vulmbulmııkta· 
dır. 

'.t>oncç mmüı.knııında Alman tıınrru. 
zu yeni inkl§aflıır kaydetmtııUr. RUE. 
ı:ır Ukrıı.yııad:ı. vaziyetin !evk:ılt\.de 

vahıımetlnl itiraf ediyorlnr. Ru9lar13 
İn!P!izler, Ka!";uısyada. petrol kuyu -
ııırıru tahrip igln lcabcden tedbirleri • 
:ılını;ılardır. Rus zlmamcl:ırları endişe. 
kırlni gizlemiyorlar. Alınan öncU mUf 
rcz:.ılerl Rosto! ııehr!ndcn nnc:ık 20 ki • 
lometro mesafede bulunuyorlar. 

k 
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Curtıhuriyet 

~vacılıQı 
Bugün kemiyet itibarile dünden ne kadar ileri 
gitmişse, kefiyet bakımmdan bir okadar 

daha verimli hale ge l miştir 
Turk milleti ne kad1lr bahtiyar. 

rur ki, Atasmm kurduğu, Milli Şc. 
finin tasarladığı bl:r on:lunun göl • 
gesi altında Cumhuriyetinin on Se• 

kizinci yılrru huzur ve sükün için. 
de idrak cdLyor. 

Büyük Harp Türk milleti içjı, 

bir csareile sona ennişt.i. Anada. 
lunu:n çok içerilerinde sil:ihsız ve 
malzemesiz kurulan ordu ile. mU:ı
tevlilere kal'§l durmak ve küçük 
Asyanm göbeğin.de ta:biıı.t.m bah· 
eettiği arızalardan istifade ederek 
'rerk isti.klfilini korumak ve müda. 
fM etmek hiç de kola.y bir şey de 
ğti. O günU yaşıyruılıı.r gözlerile 
görmüşler, bugümü n.e6il de defa· 
1-cıe. ~muştur ki, Türlt orduau 
~ vıe bu yohluğu her sa.hada 
1*" YariJk haline getinndt de bir 

~ oW:aktı. 
İşte her fenl bu mucizcnm bir 

..-rem olarak önderine bağlandı, 

omJl1 etrafında toplandı Ve büyük 
aferin sovincine kapıldı. Ve bu ne 
il. cam, kam be.hasma, Sstüdali d:ı· 
~ bir Cumhuriyet kurdu. 

Bundan on sekiz vıl önce kuru. 
• 

-- it t• ... lıılr ..... ~ ....... 

lan Cwnhuriyetin denizlerde k·.ıv. 

veli kısır, havalardaki varlığı hiç. 
ti. Kara oroularİrun çeki düzen vc-
ı ilmiş kısımları da asri teşekküllii 
kıtalar önünde ba.şabaş savaşacak 

sıl&h ve vasıtalardan mahrumdu. 

Topu mantelli, tüfeği yivsiz, hattiı 
süngı1sU sapsızdı. Ortada kurtarı:. 
mış bir vatan, korunmak isteyeıı 

t>ir toprak ve onun havalan v rdı. 

Cu:mhuıiyet.i.n bu memlekete ba 
ğışladığı birçok devrimkır ara~mdn 
h'<; 1'tiphe yoktur ki. ordu en güzei 

ba,.c;ansı, en güvenilir tarafrdır, V r 

on sekiz yılm çerçevesine sığdmJ • 
mı:ş bulunan hamleler .ise, milletlc
rın asırlık inkişaflarmı derleyip, 
toplamUJ bir halde gözlerimiz ön~ 

ııc serilmektedir. Bugün art~ 

Tili'k ol'du&unun mantelli topıarı 

yerine seri ~li otomatik silahla.. 
n, yivsiz tüfekleri yerine öz TUrk 
ya.pmı ma.vzerleri vardır. 

Az çok ç~!roeği bulunan kar.ı 
ordulal-mm kuruluşu Ka.ııiısmda ne 
malzemesi ve ne de malzeme&ni 
ver~k bir kaynağı bulımmıyan 

havacılığın inkişafı ve bugünkü gii 

\'enilir haline gelebilmesi ise, 
Türk enerjisinin bir örneğı ola.rak 

gösterilmcğe değer mahiyettedir 
Büyük Harp Türk havalarında 

ıamnn zaman ve fakat mutJak bir 
fedal<Arldc isteyen hamleler y&pa· 

ra.k geçti. Çan.a.kka.lede, Suriye çöl 
lerinde ve nihayet lsta.nbul ufuk • 
larmda Türk çocuğunun canını, ka 
nını e.sirgemcdiğine şahit olduk. 
En ya.km ve en ca.nlı :ın.İS41i müta.. 
rekenln ilanından birkaç giln önce 
1 ırtanbul üzerinde cereyan eden b!.r 

hava. mıuha.rebeslnde görmüştük. 

Türk çocuğu Fazrl, beş tayyarclik 
bir düşma.n filcı6una lcu!Jı Safra 
köy tayya.re meydanından ha.vıal.ıP 
nara.le mukabelede bulunrn~ ve 
Mamıara \W.erler.inde bqlayan ha. 

va muha~ boğaza kadar de • 
vam etmişti, Tek başma. girişüği 

bir hava. muharebesinin 800Ullıda 

ciğerinden aldığı yara ile a.ynlmak 
mecburiyetinde kalan bu Türk ço. 
euğu, ha..,"&laroaki, fedakiırbk ve 
f eragale biz& inaodırm* gibi W. 
yük bir meziyet göstermiş oldu . 

İsWtlil Halbi bu kalıra.manltıc • 
tan geri kalmış deJildi"r. Malzeme. 
tiz girlşilen hava muharebelerinde 
silflhsJZ olarak haemma &aldıran 

ve arkadaşmr düşman elinden ktJ!'o 

tarmak azmile kendini feda ederek 
h.Mına çarpmak üzere giden g6zü. 

pekler de vardır. Bir yn1Jk kanat 
ve çatlak gövde ile ha.va mulıare. 
besinde muvatfak olan Tl1rk ço • 
cuklarmm vazifef!everliltleri göğUs 
ka.bartace.k k.adıır canlıdır. 

Cumhuriyet il8n edildiği gün 

'!'ürk ha.vaeısr elindeki ma.lzemdi

n.in son ka.lana:ırı da ~. ma. 
nen dipdiri olduğu halde, madde • 
ten~ bir halde Jm.Jnqtı. 

Y aınız: t4'tikıa1 da.vaaaıdtl edindiği 

tecrübe ve boa.a.tle!', bu ~ 
•ette bir he.vacıbğmı, bu toprakla. 
rm sem.alarmı korumaat b&kımm • 

dan hazırlanması, tccıldl cdilmeai 
şeklindeydi. 

!şte, Tllrlt ~ eumhuıiyetm 
11.!nile bu JmkAzıa kaVU'fbı ve Türk 
havacılığı da bugün}r.U varlığnıın 

tohumumı a.tma.k ırıaUıaıi.yetine 

erdi. 
Tayyareciliğin ordular bünye • 

sindeki değişüliklere ve&le oluşu 
ve Avrupa. devietlcr.iııin gerek pli. 
nörcülük, gerek ~t.c;illük ve 
gerclı:se t&yyveciliğin muhtelif ih 
tieaa P>elcribielci. gidi ~a.ıa. 
n Ebedi Şeftml:Qn giSırıijnden kaç .. 

medt ve MiUt ŞctJımı.ı !n&ı.ü m.em. 
lekette llt defa cManık havalarda 

' --~ ................... _~ . .-.._~~~..:;;.;.; ....... l.iıı.oi.....;.,... .... ' ,~ 
Par81Jli~li Türk gençfori 

kuvvetli olmak içhı, bütün gayreti 

mizle çalı6m.a.k.lığı Iazımgcldi • 

ğini bildirdiler. Ve bu suretle cid. 
rli bir havacıl.tk faaliyeti başlamış 
oldu. 

Milli Şefimiz bir nutkunda., ha.va 
s.lıi..hmıızı beş ylize çıknra.l.ı:ın, hem 
de bunu çabuk olarak başaralım, 

pa:rolıısmı vermisleroir. Bu hare
ket hakikaten Tilrk ha.va.cılığının 

:ı.eri kalkınma..cıma. amil oldu. Beş 

yüz olarok gösterilen rakam, bu 
memleketin sınırla.mu koruyacak 
kifayede idi. Fakat müstevli ha • 
smılarm rnalzcmesi.nden daha az 
Myıda bir kuvvetle mukabele et • 
mC<Je, hava. üstilnlliğünfi kaptır • 
mak ve elden çxkarm.1'§ olmanın ~ 
nı.rla.rmı daha ya.1<mdan idrak ede
rek hamleyi birn.z da.ha genişlet • 
mek lüzumuna kani olduk. 

Bugün güven ve in.anmuz dolu 
o!nrnk hava.cılığunız.a ba.kaıbiliyo • 
ruz. Türkün karadaati cengiverli • 
ğinden hiçbir kıym.e.ı kaybetmeden 
ve fedakarlığından zcrreslııl, ek • 
siltmcdcn havalarda da çarpışaca.k 

b'r mlllet olduğumuzu gösterecek 
mzlyete giım~ bulunuyoruz. He: 
hasma. karşı benzer sayıda silahla 
mukabele edilemiycoeği düşünUJ~. 
b'lir. Ancak böyle bir hasrm önün. 
de kemiyet noktasından ola.oak bir 



bir 

c s--s; 

Denk bıı~, d:a:··~~ 
me, İ§te CURır:lwın 
mali)leA. 

Hı bağrıml 

laai hukuk, miidalaai ha. 
ku.kun bağrından cumha • 
n)'et doğdu. 

lmtiyauı.z, anıl, lJ/!İr 
milletiz. 
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IBüyüL<lerden öğütler: 

? 
- y· b·r ev kadını 0~01a1' 

için şartlar • 
•• 

, 
or, bir ope

bir Her r ve 
cevapları 

ş,eyden evvel kadmın vazifesi : Kocasına 
en sadık bir arkadaş olmak müdür •• •• 

Valimize göre en büyük eser kül halinde bizzat cumhu. 
riyetlir. Operatör Rahime Batu diyor ki: "En büyük 
eseri, harem kalesi. a1·l1asınclan çıkıp siyasi hukukta büe 
crlıcklc aynı salta bulunan b7. "-1.i.i Türk kadınında 

görüyorum.,, 

Cumhuriyet Bcı.yrammın 18 ncl 
yılını kutlnrken, memleketimizin 
tanınmış ş3hsiyetlerlne şu suali 
sordum: 

- Cumhur.yetin en bUyUk ese.. 
ri nedir? 

Aldığım ceva.plan birer birer yn 
zryonmı. 

Vnli ve Belediye Reisi Dr. Lut. 
fi Kırdar diyor ki: 

·•- Cumhuriyetin her ceeri ay
n nyn ve biribr..nden büyU.ktill'. 
Bu b:ı.kmıda.n, ~ veya bu tercihi 
ynpanuyacağon. En bilyillt eser, 
kUl halinde bizzat cumhuriyettir.,, 

ProfCGÖl" Kfı.zmı tsmcı.il GUrkan 
diyor kl: 

Vali Dr. Lut.fi Kırilar 

··--Cumhuriyetin en büyük e. 
eri •1tmrhidi tcdrl&t.,, tır. B~ talı 
il ettiğhniz z:ımanlar, &e~e 

tedrl!!3t tamamen ayn olduğu gf.. 
bi da.rillfünunun da ynlnız bazı fa.
ltültelerine lazl:ı.r alınmış ve Tıh 
faktiltesine Jaı.bul olunmamı~. 
Biz tıb fakültesindeyken her ders 
~~lı bidayoUnde kızlann f8Xfilte • 
ye almm:lSI mevzuu ortaya a.Wır 
ve :ı,,ın bir ~it mllnakaşa.dan son. 
ra bu iş tehir edilirdi. 

BugU.n itlraf edeyim ki 'ben bile 
ıkız ve erkek ta.ld>cni.n bic a.rada o.
k:Umn.l:ı.rmı: lise veya üniversite ça 
ğmda. ~ temadi edebi -
Je<:eğini. o mm.anlar kabul edemez 
etim. 

mefhumunun siyast ve hukuki de_ 
ğerini b"lhnssa clhıı.n hfı.dlselerl • 
nin aldığı yeni isillmmet karşısın -
da hakiki bir takdir hissi ile, hat. 
tA gururla ha.ttrla.ma!t 15.zmıdır. 
Fertlerle devlet ve tımme nnuım.. 
da ahenkli bir f§ birliği ceasmn 
istin:ıt oden igte ve drsü karşı tam 
millet hfiltimiyetini tesis eyi.iyen 
it"bo.rl bir ~ ve emniyet nlza.. 
mmm cumhurlyetle beraber tccs .. 
sUs ettf.ği muhakkaktır. Bu, ctım. 
huri.yetin ~"ıllruz kendini mnırlnn .. 
mız içhıde, kendi yurddaşlo.n:rnız L. 
çin tnşı:ma.ktn olduğu derin kıy • 
met Ye ehemmiyetten daha ile'ri 
ve Ustün bir .manCı ifade eder. 

................................................. 1 
li Sa6ih:.tlaçaffı ı 
................................................ 1 

Operııtör Bayan Rahime Batu 

H.nlkçt, devletçi, tnlttlApçı Tür - --....-~_.... __ 
kiye Cumhuriyeti şahıslnnn hUni 
yetlerini ve Jnkişaf serbestilcrlni Taksim I~ mü. Profesör Yavaz 
ihliil etmeden milli birlik ve var. düril Şerif Par Abadan 
lığın daimt tcıııkldsini temin eden 
ideal ve örnek bir siyasi yaşayış 1 olan, esir bir hnya.t Yaşama,ğa 
nlza.mI kurmuştur. ı mahkfun olan ve inaaıı stfattyie ce 

Bu itibarla.. Cumhurtyetin en mlyet muvacehesinde tek bir söz 
bilyük ceerl, blzn.Uhi Cumhurl~et; sahibi olm.ıyn.n kadın nerede? Cum 
ynni ~ canln.ndığım ~rd~ğU • h~yet inkıl§.brrun meydana getir .. 
müz fikri ve hukuki h\ivıyettir.,, digi kn.dnı DCl'c<lo? Atle hukuku 

Operaıtur Rahime Batu diyor ki: OOkmımdan, ha.ttA siyasi hukuk 
·'-Cumhuriyet, bütün fikri ve ~an cıfteklc bir satın bulu 

reel hUviyetlyle m~e~etimiz·~ nan. bugUnku kadnıhğmuzm nı.ev. 
bünyesini tam::ımen dcgıs~ o· cudiyGU, kanaatimce ve bizler için, 
mak bakımından her esen ile bU. cumhuriyetin en bUyük esendir 
yüktür. Sınat, ilmi, id:ııi ve kUlttL .,, 
reı saluılnı-da bunları t.tmınmen gö Adli tJb wn.um mUdUrU Halit Te 
rüyoruz. Fnknt, bir kadın olmam kin diyor ki: 
ithıriyle, cumhuriyetin kndmlı • "- Bence, Cumhuriyetin en 
ğa verdiği yeni bnyn.t tnmndan, bli}iik esen harf v c dil inkıliıbı • 
bu husustaki bUyiik lnkılüpta.n <lır. Eski mmann göre, bugün, 
b:ıhscdecet;rfm. türkçemizin daha doğru ve daha 

lm.pa.mtorluk devrinin geri te _ hata.sız konu§Ulduğunu gfuilyonız. 
lıikki ve an'a.nclcri içinde yaşıyan Hntt!l, aslen Türk olm.ıyan unsur. 
kadınlıkla bugünkQ kadınlık mef. farın bile, kendi ana dillerinden 
hwnu nrasmda bUyUk ve hayret z;iyade Türiı: diline hevce ettikleri. 
edilccc!k kadar derin fa.rklar var _ ne §D.hit oluyorum. EvvclC(l ise, 
dır Harem hayn.tmm ~evesi i- kendi öz evladnnız bile okuyup 
cmde ynşa:mnk mec'burlyetlnde yazma Öh'l'etmekte mUŞkınat çeker 
ktılan bUyiik annemi dilşUndUğüm dik. Bu değişikliği kayıtsız ve 
valti.t, bu farkı daha iyi an~ °"' şartsız olarnk harf ve dil lnXrlAbr.. 
luyorum. Cahil kalm.'\b"8 mahkfun 1 na borçluyuz.,, 

( Tnkaim lisem mfidtlril Şerif Par 
diyor ki: 
"- Cumhuri,yethı en büyük e.. 

seri, kanntimce, harf inkllfıbtdir. 
Memloket.im1zin, .impn.ra.torluk dev 
rine nazaran. m:ınrif sahasmdnki 
büyilk flcrle~i ha?f inkıla.bmn 
borçluyuz. Mcs1cldmi llgilcndinne. 
si bakmımdan, sualiniz lmrşısmda 

rbut ol· 
ve rııe 

Btlytik k!şif Edisonun sevinç. ı Sanat, musiki ve edebiyat gib! 1 Aile ruhunu ve e aittit· tılt 
ı ine ve acılanna ortak olmuş hayatın bütun gUzel şeylerine mağı yaratmak. ona ba31'J JJ
b:ıunan kansı ve hayat arkadaşı dair öyle iyi bir fikir sahibi bu. Herkesin ~den ~r·,..dl 
vaktiyle bir nevi vnsiyet mahiye- lunmalıdır ki çocuklarına vere. meşğuliyete lhtiyac:viııiD fçP'~ 
tinde uzun öğütleri havi bir ma.- ceği terbiyeyi ve mevcudiyetiyle lesinin arz~a~ mu~~ pt~ 
kale neşretmişti. O zamanlar bir kocasını, dostlannı izaz edebil- temerküz etirn:ıegedeti içilı 
çok Amerika ve Avrupa gazete. sin. lan kadın aile ssa 

13 
sa~1ıır· e

lerinin naklettikleri bu makale. lnsan tabii olarak bir ev idare büyUk bir adını a~ ir ~s.D,t 
nin huIB.sastnı kadın okuyucula- etmek için hususi bir istidat 18.- Bir evin idaresı .!' ıur. fj~ 
runıza bir defada biz tekrarla- zım olduğunu tasavvur etmez nin idaresinden guçı··ııde eb ~ 

roU ~ 
yalım: de bilakis kolay bir meşğuliyet koca da kadını~ e1' ft 
Kadının evdeki mevkii çok mil. sayar. Evin harlcinde çalı.~ miyetini takdır etın uri~ 

hlm ve gıbtaya. §8.ya.n bir mev. bir kadın dUnyayn. gelmekle ka. müsavi tutmak nıeeb ~ 
kidir. Bir kadının evine ha~ zandığı haklacdan mahrum kn.. dir. Kanıannın C\·ı~ııe f,StiY"'"_. 
olması hayat meydanında kendi· lır. Kadın, hayatını doldurmak sına cesaret vern:ı ~ ~ 
sine takdim edilecek şeylerin en için anne olmnğa muhtaçtır. evinden dışarıda çalı f,Sti~tıl 
güzelidir. DUnyada ~iç bir §~Y Bir yuvası bulunmak çocuklnnnı man buldukları rn:~ırıer· ,iP 
bunurila mukayese edUemez. Bır terbiye edip bUyUtmek, evinde gururu temin etınc . eıı 6 ~" 
kadın dışarıda ç.alı§ırsa günün hayat istikametini ve kadınlığın Her kadının kalbinııı. ve " 
rahatsızlığın~ ~~m evakt, ona mukaddes mirasını bırakmak köşesinde ev n:ıubabğı~ ~ 
zaruri bir ilticagu.ıı olm an imtiyazına maliktir. olmak hissini ıaşıdıs .. ·~ 
çkar. ~ 

Kızlara küçük yaştanberi .., D u·· n d B .. ne işleri öğretmek li.zımdır. Anne n ug u ~ 
kızının oyunc.aklanru bu istika· -p.rdıtJI f' 
mete sevketmell. Kızını bu içti. (Baş tarafı 4 UncUde) Amerikan mUdafaa.s:;:ra ıııal ;ıııı 
mai sevinç içinde tenvir edip Yunan mllletinln, menfur bir bo • tızcre altı mll)'On1~1tı sıır• 
milstakbel ev kadnlığı için sağ. yunduruk altında gösterdlği ıızlm, bu olan yeni bir den • , 

. b" h ratmalı aan ve gerc.fin delllldlr. li'aknt, Ywuı.n mi3tlr. l rrı•" ~ 
lam ve derın ır ru ya - mnıetlnin çekUği mezalimin intikamı, Batırılan petro !e blldlt6 ~ 
dır. kurtancı Panhelcnlk ordu. taarfm • Deniz makaınlllrıD 

1 
tafO,.ıı r1J ı' 

Ha.yatın muhtelif şartlan muh- dan alınacaktır. Yunanlstanm oğUlla. göre ıngntereye petro ~ ~ 
telif liyakatlar doğurmaktadır. n ve kızlan tarafından kralları ve tonluk BrlUsb :rııa.rin: 2~ ~,.. 
Meseli geçenlerde mecmualar- bUld)mcttert arkamnda., vatan kaygu. Ukt~de Monrovıanılstl ta• ,.uıı: ;J 
dan birinde bir annenin kızının su ile vücude getirilen blrl.lğln mUkA. gmda bir kafileye yaPve 1J11 ~ 

• . • . • fat.ı, mllhakkalt sureUe kazanılncak · nasında t.orpilleJlilllŞ ı.r gtlll ,,_ı(• 
ev ~lerıne haklın olması ıçın en tır. lhU 11 tıatırııınıştır. 13 de"'" 

. ~ • b" 1 ma e 1snıil1 iyi usulil aradıgına daır ır ma. '7::arktaki nmliz cephesi avnr mahal.de µeblg 
'J! o • ., - lll\llur. 

kalesini okumuştum. Bu anne Halihazırda mihvere kıı.reı Sonum. kan vapuru batırı J 
cSki ananelere men.sup ooa.rak dan Slıigapura kadar lmUdıı.t eden Fıansadaki AlnıOfl att"at1' 
o veçhile kızlarını terbiye etmi§, devamlı bir 1nglllE ccplıcs1 mevcut oı.. Kumandanının beYt~.tıtı~ı • 

duğundan bahseden Taymis gn.zetesı. , _ _..1 rı .. r ... 
faka.t devrimiz hayat §arilarının yazıyor: Alman nıaıc-~a 
çok değiştiğini de anla~ bir Rusya mUz.aheret etmek için "bir aşağıdaki bcya.nnaıne 
vaziyette bulunuyordu. Kızları garp cephesi açmak,, lmkanmdo.n miştir: a. t~ (1 

ihtişam içinde yaşa.makta bulu- çok bııhsedllmlş'Ur. Garp ceprcslndcn Fransız }=ri'n ~a~\l~ 
nuyorlar ve hiç bir vakit yapa- ba,,ka cepheler bulunduğunu ve bu BoDrdoevlet "k _ _.ıarın~ bır_b~ 

cephelerde imparatorluğun lruvvoUe. SUl 5.:>"' dl~ ,_ l''~i!U 
cakıları şeyin ne olduğunu idrak rin1 daha kolaylıkla ve Ruayaya dahn lebilmisil olar~ ttiğillİ. v·. 
etmek kabiliyetini göstermiyor. nan şekilde ırunanmak mUmku.n ola· rin idamını ~ır e bildird~,ttıt! 
lardı. Bu kadın annesinin kendi- bllcc<'ğlnl hatırlamak daha emniyet_ sız hükOıneti;:r.ı bU eı~t• ~ 
sine yaptığı gibi kızlarına küçük Udir. Bu cephelerde daha şimdiden surketle [rıı;~111a.n talıl<~~ ~~ 
§eyler mesela kullandıklarını dll§tnnrun tcm:ıs halindeyiz veyahut ı~I· keıtmn cka ) !e bb.·yl~..,C(li1'~1~i§ 

harckdtı işkAl etmeksizin bu teması ... ' c1.1•· it!"' 
görüp gözetmek Ustlerini dikmek temin cdeblllrlz. Sollumdan Uz.nk • suikastları tııSVlP f rsatı ' ),,; ' 
ve evin çok ehemmiyetsiz i§lc· şarkta Slngnpurıı. luıdar ımtıdat et • b.ilfiil gÖSterınek n ~lç~ıcc:t,~!tl' 
rini görmek gibi şeyleri öğret. mcktc olan İngiliz ccphcsı, s-erek mU· tır. Her Frantl:rin n}'~1~e O"".tı': 
m.işti. dafaa Ye s-erek taarruz lc;ln vUcuds lan bu cinaye tınek eJıfl r ,-e jsı' 

ti n ,.,.. t gtli ı t ı .. ıı.. sına vardını c d ta''1 ·'°":.l Fakat O\in büyük hizmetçilere gc r m"il~ır ve n z mpara or "<>" cnn•u J ynı zaJ113n a ınJO .~ JI": 
Ue mUttefiklmlz Rusynnın müşterek :-. ...... • • a d ı:;Jar 11'"' ~ 

de ihtiyacı vardı. Bu iş vaziyeti davası için en bUyUk mcı.nt kuvvet. reketile vataJ1 a~hilıtıeı.e 1'~ 
biltün bUtün güçleştiriyordu. Kü ıerl muhtevidir. Bir do bu oeph nln olarn.k kurş:,ı~~ v~ ~endı~İcctf'" 
çük kızların bu i§lere iştiraki gerisln<lck1 askerl yoııuııı. hava yo'- ni oln.bilcceg~nı ıcururab f. 

olan csirlcrı sıı i1' lüzumsuz sayılıyordu. larmm bUyUk bir k'ısmı lngiltcrc ile d es· Jazıındır. ordıJ ..,rf"'. 
Annesinin kızlannın ilen:le a- Amerikanın hAklmlycU altında bulun. f..~~sadıı.ki AlJlllle~ltse .:\ o.ıı~ 

maktadır. ıere g bl• v 
laca~ mevkie dair doğru bir rek bu te?bir cdbiı ıer 11ıiY,r fikri bulunmuyordu. Yalnız Amerikacla yeni bir tatbik edılen !..nclde bB 
kentli odalannın süslenmesi ve Deniz.altı muracaat etrn / 
temizlenmesi mesuAiyctini müs. Donanma bayramı mfin cbcUlc l"c:ıktır. ~ 

takilen onlara bırakmıştı. Kızla. _-- - _ ---=--- · 

Şimdiyse, on seoeyi müteoa.viz 
bir zamandanbcrl yaptığun.ı:z tec
rübe g66te:nli ki bu cidden medeni 
Ve namlltenaht faydası olan bir U. 

wldür. Her yeni metodun tathl .. 
!kmdıı ç~ anm1ar ve mahzur _ 
lar bu ~ te de olmamış değildir. 

I<'nka.t, zay:d' ve <lcjcncrc birkaç 
kişinin ayı'k.lanınam, kUtleyi tak • 
viye eden, onun sağlam karakte:ri.. 
ıd belirten vn!lafila.rdir. Bence. ted 
risatm bir1eştiri.Lm.eslnen teri>iye.. 
vt en büyük faydayı k.ız1a.rda.n QOk 
er.kekler elde ctmis]ordir. ~etle -
me çağında kIZI ve kadım görm!
yen, o:ıa istinas C'tmlycn, kadına 
yapılacak muameleyi Bğrenmiyen 
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derhal bu d.evıimi hatırla.dmı.,, 

rın müzeleri gezmeleri bütün ( 
U1••••••••••~ kültürlerinin en büyük kısmını 

genç critdklerln hayatta oo türlü 
dal!tletlc:re s:ı.ptıklarmı ve bn da • 
Uiletlerin o zamnnlnr pek çok ot. 
duğunu hepimiz b!lim. Genç kız 
ve erk lerin bir arayn get.lrilme_ 
si, cr:keklcre !kndmı t.arumıı. ve öğ. 
ronme terbiyes!ni vermiştir ki bu. 
mm iQtiın.nt hayntta., clnsf hayatta 
ve daha. pc1c çok sahalanJaki par • 
ınk neticelerini göreceğiz. Bu iti.. 
bn.rla., medeni tctbiye, be§erl ye • 
tişme bıkmıla.rmdan nesle biiyük 
faydalar temin eden ve da.ha da e .. 
dccclt okul "U!Vhidi tcdriSat,. in • 
lalAbmr cumhuriyetin o<* büyük 
bir ceerıl o1arnk alkışlxyonırı . ., 

Eminönü halkcvi reisi profesör 
Yavuz Abadan d1)'0I' ki: 
"- Cumhurjyet yalnız siya.si 

mevcudtystim.fzhı ica,pl.:ır na uygun 
bir h !:rırnet ve idare şekli değil, 

Profesör Kimn İsmail Gürkan 

Birinci sınıl 
mütehassıs doktor 
NURtBELLER 
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"Vakıt,, Ktiabevinin yeni 
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iY?ll zamanda bir hayaıt tcla.kkisi 
ve hfuliseterln l!IC}'rine karşr ycnl 
bir görU:, getirmlştir, Bence, cum. 
huriyetin 18 yıldn.nberl yarattığı 
eserler ,.e başanlar kndar bi:ıatthi •ı•li!l•l•lllmmll!IBBlllB•~~•EUr.lllıt1••••ı 

teŞkil ediyordu. 
Odalarını süslemek için de 

birer resim seçebiliyorlardı. Bu 
suretle güya güzel sanatlara 
ıkar§l olan hislerini arttırmış olu
yorlardı. 

Halbuki bir evin eşyasının 

yalnız maddi şeyicrden ibaret l 
bulunmadığı muhakkaktır. 

Hüsnü intihabın da büyük btt 
mevkii vardır. İşte kızla?'.ma böy
le bir terbiye veren kadın yetiş. 
tirdiği kızlann bugünkü hayat 
§Srtla.nnı anlıyamndıkJannı ev ' 
kadnı olmak istidadın iktisap e. 

1 
demediklerini hissetmişti. Ve 
yazdğı o maka.le i.1 imdat arı
yordu. 

En önce bir ev kadını için 18.
mn olan §eY uyanık bulunması. 

elµ-. Sonrn yabancılara karşı mi. 
safirperver ve iyi tavırlı olma-
sı, aile ahbaplannı her vaziyete _ Beşi~ mı dÔ/~unhı ! ıJl'' ı.: 
uygun bir şekilde kabul etmesi· - IL'l.yır, llört tancsLııl odlın~ :Jdı. Kl)(·.ı ına ıııırlt ~. 
dir. 



H A B E R - A~am postası 

GÜNÜN ADAMLAR/ 
ark~ ceplieSiiif~ idare -eden 

Alman kumandanları 
vo.zlfesinden ayrılan fon Priçin ye 
rine general olarak ordunun bw .. 
kumandanhı!ma getirildi. Ayni 7.a. 

ı:, • ah 
manda yeni teş'kil edılen m rem 
kabinçye iıza oldu. 

Gcncr:ılfcldmal'cŞlll \on Rock 

dir ve yapmadığı spor kalmrun·ş • • 
Ur. Kend'si ayni z..'lltlP.nda mi'
kemmel bir tayyarecidir. 

Mensup olduğu turnenin 'lrunınn_ 
danı, general \"On Blo.."Ilbcrg 1933 
de milli müdafaa vekili olunca, 
von Hcicbenau yarbayltk nit.besl
le vekii.let hizmetine alındı. 1934 
te tilmgeneral oldu. Sporu elden 
bırakmı;ran general, 1!!34 de yapı. 
lıı.n bir bayrak !koşusunda, d<lrdiln. 
cü olarak takımma muyaffnkı) et 
kaznndıroı. 

1935 manevralarından sonra 
yedinci ordu kuma.ndanı olnr:l!k. 
orgeneralliğe terfi etti. 1936 da 
to~u generali olduktan sonra 93tı 
<ie dördüncü ordu başkumandanı 
oldu. 

TV - Gerd von Rund:stedt, A • 
şcrslebendc doğmuştur, babası 
tUmgcner:ı.l von Rundst.edtdlr. Ar· 
keıi hayatı, 1892 de S3 üncil piya. 
de alayında başlar. Seferberlik o
lunca, zaten erk5..ıubarbiyede bu .. 
lunmu.'j olan Rundstedt tekrar er. 
kanıharbiyeye alındı, harbin birin 
ci senesinin ikinci.teşrininde bin • 
başı oldu ve yarbay olar.ık \rcltAlel 
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~ında bulundu. Şubat 1941 de or
gent"rnl riltbesini nldı. 

\'il. _ ifa'.\ nrih , on Şt ii l ııııa-

"el · 
,., Haynrlh fon ~ttilpnagcl 2 ikırı-
rikii.nuıı 1886 da doğdu. 190!1 de 
Dannştad 115 inci piyade muhafız 
claymda teğmenlik yaptı. Hll3 de 
iistteğmen oldu ve harbin patl:ımn 
sı üzerine harp akademisine aı·n .. 
ı:lı. 1915 <le yüzbnşı rütbesi alaıı 
von Stülpnagel, harp e~ııasındn 
on sekizinci piyade tümenı~~n ~ur
may subaylığında \•nzlfe gordu. 

hizmetine acndı. 1932 de albaylı .. 
Kendisine 3 mart 19~8 de nazır ğa terfi eden von Rundste<it muh .. 

sıfatı verilerek, b3.Ş amıral Raeder telif mühim vazifeler aldın.tan son 
gibi hükfunct kab~esi toplant.ıla • ra 1927 de tümgeneral oldu. Ara .. 
nna iştirak etti. \on Br~u?iç, ~ dan iki sene geçince terfi <>.<lerok 
tarihten itibnren Alman)a~~ cskı ikinci süvari tümeninin kumanda. 
hudutlarmı temi~ e~e: .. ~~~ ft.• 

1 
nı oldu. GC'lleral von Ştülpna.gel'in 

nliyete geçen Filhrenn u un lf • ordudan nyrılmnBı üzerine 1932 
şe""'""Rlcrine Alman ordUGU bnş • 1 ı · · ·na ·· u ·· tümen·n Hcnenılfelılmare~l ' ' on ],ef'b 

•uu= • . • ranunus::ı.tUB e uç ncu ı 

kumandanı sıfatıyle 1• tırak etmek J \'e Berlin üçüncü ordular gnıpu 
tedir. kumandanı oldu. 1932 de Berllıı Umumi harpten sonra Uı.;ün~ 

fümenin kurmaylığmda yüzba.Şılı 
elti ve do.ha oonra Hano•T altın~ı 
pfyn.de tümeni kurmnylr~ t~~lll 
edikli 1925 senesinde. miUı ınil a.. 
fı:ı.ıı. v~kAletinin ordu teŞki18.~ k~ 
mında binba.51 riltbes'yle vazife 8 

111. 1935 te tilmgencral olarak 0~~ 
ımncu tümen kumandanı , ve 1 1 

de korgeneral 194 O da da piyade 
veneraH olarak bir derece daha 
terfi eden von Stlilpnagel. ~ .. 
sa ile miltarekc imzalıyan 'komıt1. 
yonun reisliğini yaptı. 

• ., 1 iıirinci grup kumandanlığını ele n.. 
ll. - Vilhelm h.a.yt.ıl 2':' c~lül lan general von Rtı:ndstedt Mart 

1882 senesinde, G~ders~emı. cı..:a.. 1941 d~ orgeneral oldu 
rmdn Helmscherodedc b.r çıftlik.. _ -
le doğdu ve 1910 senesinde Ust -
teğmen Keilel, 1~1~ de ~~başı 
rütbc>si,rle alaya ılt1hak etti ve 
b..'1tarya kumandnnı olara'k harp 
.,ahnesine atıldı. Harpten sonra, 
Keitel 1920 senesinden 1922 se • 
nesine' kadar sUvari mektebinde 
ö:!retmC'nlik yaptı, 1922 senes1.nde 
aİtmcı topçu alayına nakledildi, 
ve Volfenbütclde yedinci rotary.ı 
kum:ı.ndanlığmı üzerine aldı. 192ij 
te blnbaşrlığa terfi etti. Ondan 
sonra milli mUdnfnanm ordu tefi .. 
kilat bilrosunun şefliğini yaptı. 
1931 de alb:ıy, ve nihayet 19~4 .te 
tilmgenernl olunca Potsdam uçiln.. 
cü piyade şefi, 1_935 de BremC'n 
nltmcı piyadt- §efı oldu. . 

l{eitel, milli müdafaa veklıletı. 
ne girdikten sonra 1936 da korgc. 
nernl oldu. Alman başkumandan -
1 ğmm bizzat Filhrcr tarafmdnn c':' 
le alınması üzerine, Keitcl, yenı 
te.7kil edilen ba.şkunuı.ndanhğn g eoo 
cirildi, Ayni za.m:ı.nda, gizli .kabine 
iQtimalarına da iştirak ettı. 1938 
de orgeneral oldu. . 

Keitel ordu kumandanlık P.oeft , 
ve ~rin askeri mUşaviri ola -
rak Avusturya, Sild<.-t. Bohcı:ı.r~. 
Moravyn ve Prag harekiıtma ışli: 
rak etti. Fransızlarla miıtareke~ı 
imzalıyacak olan Alman heyctimn 
ret.sl'ğini yaparak 22.6. da ı;ransıı 
ile mütarekeyi imzaladı. Şövalye 
demir haç madnlynsırıı 27.1~.39 
da nlnn Kcitcl. 19.7.940 s~nc>Sınde 
mnrc~al olrlu. 

1 

IH. Topçu generali von Rei .. 
chnau tanınnt?§ fi:r.i!k alimlerinden 

1 ve toPÇu generali wm H~lclıneat .. 
un o;;ludur. Kendisi 8 b rlncltes .. 
rin 1884. de dünyaya gel~i. 1914 
senesinde genç bir üsttegmen o
larak nskerlık mE'sleğini ifa edC'n 
'on Rechihenau, daima ta.kdlrna.. 
meler alarak terfi etti. Va.lter von 
Rekhennu son derece sportmen • 

\'111. - Fon Bock: 
Fon Bock A vusturyaya ~ 

Alma.n ordularmm başkuınand • .. 
ğun Führerln emriyle ele alıı.n ~e

l nemldir. Kendisi o zaman sekizİD"' 
ol orounun baŞkumanda.nrydı. Füh. 
ıcr, !kendisinin orgeneralliğe ter .. 
fi etıtiğini Yiya.nadaki büyük ge -

1 çit resmi sımsmda ilan etti. ' ı Umwni harpte garp ceplıesınde 
· ~'Üzbaşı rütbesiyle döğü.şen gene .. 

-~~~m:m~,m~;:~::;::.ı ral şarktaki harekata 19115 sene • 
"' sine karlar iştira.le et.ti, Kıırpa.tlaı._ 

<ia hüyUk bir şöhret kazanan 200 
üncü avcı frrkasmda 1916 scensi -
ne kadar binbaşılık elti. 

rreneraıı Nilmarer;ın 

Rundstedt. 
von 

V. Mare.,al List. • 1920 de yarbay ve 1925 de :8'1 .. 
Piy~ generali List Vürtem - bay oldu. İktidarlı ''e llyalu~~li ol. 

bel'gli.dir. 14 Mayıs 1880 senesin .. 1 duğu görülen Yon Book terfı ede. 
de Oberkirşbergde doğmuştur. ı rek orgeneral oldu ve piye.de.gene .. 
Harp akademisinde üst teğmenl'k rali olarak sark harekatına ış~ rıık 
yaptıktan sonra Bavvern erld'uu .. , etti. 
harbiyesinde vazife ğörou. Umwni 
harpte kumıay subayı olara'k yük- '~--•um:;ıwraDl'l•!9l'I 
sek nişanlarla taltif edildi. Millı 
müdafaaya alman List, yarbay ol. 
du ve 1930 senesinde Dresdende. 
ki piyade okulunun ba.'ima geçli 
Dresdende bulunduğu zaman tün.
genemi ve daha sonm korgeneral 
oldu, Pilhrer tnrafmdan t.!<ti<lar e
le alındı:kta.n aonro, Dresden dür. 
tlilncU tilmcn kwnandanlığuıa ta • 
yin edildi, 1935 de dördüncü o!"du 
grupu kumandam olduktan som .ı 
Ka.ssel'de ikiru::i ordular krupu ku. 
mandan lığına geçti. A vusturyanın 
Almnnyaya ilhakı üzerine, yeni 
teşkil edilen be!;inci ordular gnı. 
pu kumandanı olarak Viyanaya ta 
yin edildi. 

\'1 , - Or~•·neral Rlıter \ otı 
l.eeb : 

Vilhclın Rıtter voıı U:eb, Bm-

9 -
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a uyük TurK alımı 

K8tip v 
H·cri 1067 de der~: 10 7 4. Aa ö:mt~ş [r ... 

.;.s 
Kut.ip Çelc>bi ve Hacı Hal~~c ad. şohreti. ıthaf edilen z. t, 

larilc mc>shur olu!J A \TUpa u'ema • cn·cl 'e 
sııım Hacı Halifeden bo7..rnn o!aı k 
Hacı Kalfa ded kleri bil~iı!t Tilr\ 
alimı ilacı hlustafa 1'~end ııın }{ • 
fiz.zlinun nammdt.kf muaz.zıL111 c ~-
rinin '.l'ürkıyc Cumhuriyeti Devle l<!lt p Çeleb 
Matbaa.,ıııda tab na he!=:lnııması ,.c maka.lelerın 
birincı cild nin ıntic:an b<>ynelmHcl 
fikir hayatınd:ı allka ve şükranla 
kıuıoılan:ıcak hUyük bir hi'ıd!scdir. 
c:ııam saran harp Af'et.nin doğur. 
duğu mUŞkülli.tn rağmen, r· ·arif 
Vekfılctinin 'lmi neşriyat sahasın-
da gösterdiği faaliyet pP.k kı) mct
lldlr: bilhnS&ı keşfi7.zunuıı'un tab'· 
ına başlar.ması, 8.7.ameUi L<;ti.r, Hn. 
san Ali Yücele, Ye metni arapça 
olan bu csC'riıı doğru basılınnsı g • 
hi c'dden güç fakat şerefli bir i • 
üzerine almış olan Profesör Şerr. 
fc>ttin Yaltkuyn'ya, buradn, Vakıt 
ve Haber Yaz! ailele-ri ile karileri 
nın şükrnnmn tereüman olmak is. 
terim. 

"Keşfizzünun'' bir "Bibloğra!yn 
kamusu., dur, Katip Çelebl, bu e
seri ile, blbloğrafyn jJminin teme' 
taşlarından birini 1rnrmuştur. A.'}:!
ğ::daki ma!Umn.tı Muallim M. Ccv-

1 det merhumun ''Muallimler Met'. 

1 

muası" nda bıı büyük Tfuık 8.lirni 
hnkkında yazdığı b·r makale sil.si

' lesinden ( .. ), alıyorum: 
"Onun yalnız Tül'kleri değll, lrı. 

111, Ambı, Melezi, Hindi islfunlar 
kadar ve bC'lki daha ziyade Avru. 
pa mUsteşrıklerini minnettar ey. 
lediği bir eseri vardır: Arapç·ı. 
"Keşfiz.zilnun" namındaki eserid r. 
İstanbul kitapçılığı, Ke~izzünunu 
taboden Mrsrr matbaas'1ldan ziya • 
de itiMsız, lfıknyt davranmıştrr. 
ı 310 da Alem matbaa.smda ba.sılnn 
ve iki cildde 1200 bllyük sayfa~, 
tecavilz eden bu eser, bil\'Ok yan • 
lı.şlı:klarla yaralannıL)tır. Halbuki, 
Çelobiııin el YazTSından muktebes 
ve Carullah kütüphanesindeki nüs 
ha, n~ kadar ilmi ve sahih bir mu.. 
ha.bbettir. A raıbacılar Şey'lıi lbra. 
hinı Efendinin bilabıre Kcşfizzil • 
nuna yazdığı zeyil, MISir tabını lkö 
ril :körüne tn:kip eden İstanbul til,.. 
bii tarafından asıl ltita:ba karıştı • 
rılmıştır. Halbuki, Keşfizziinunun 
kıymetini bütün garp müsteşrik .. 
!erine tanrtan Alınan 8limi Flögel, 
yalnız Katip Çelebinin elinden c·. 
kan nlishayı kemali itina ile, liı.tiıı
ce tcrcllmesi sayfıılnnn nlt rusfmı 
işgal etmek üzere basmış, İbrahim 
Efendi ile Hanif Zadenin zeyilleri. 
ni sona ilave etmiştir. Flözelin e
seri 7 muazzam cllttir, 1836 dn 
başlamı:ş ve l&"i!l da hitam bulmuş 
tur. Bu Almnn alimi, Keşfizzünur. 
da zilı: rodilen eserlere numara da 
koymuştur. Son numara 15001 dir. 

"Yukard:ı.ki mezkur iki zeyilden 
başka Bağdadlı fsmail Paşa da 
Keşfizzünuna bir zeyil yaznu.ştır. 

"KeŞf zzilnun, Flözelden daha 
ewel, Fransa krnlmm şank dılleıi 
tercümanı F. • Pöti tarafından 
frnnsrzcaya tercüme edilmlc:;ti; bu 
terolimen 'n hl tam tarihi de 1698 
dir. 

KeŞfizzünunun milndericatı şun 
lardrr: 

1 - İllin nedir? Tarifi, mebadL 
si. mesaili . gayesi. 

2 - 1liıınler!n taksimatı .• ilim
lerin kaynaklan • 1slamlarda IJ'rn 
müellifler ve eserleri, ' 

3 - Üç yilz kadar Hım ve sa• 
1 r.aat ııubeleri Uzeıine izahat 

4 - H{'rhangi bir ki t.ab~ ismi 
nJ alfabe usu1ile ) azdılctan sonrn 
e~r lıakkmda, cildlerin adedı ve 
nılindericat, milellif, \•efat tarihi 
milellifin mensup olduğu şehir v~ 

vesim bulunun :a 
bir hUküm, bence ~er n cd r. 

J(fıtip Ç lebi, 1 '~IizanU1:1a1<, bi 
ihtlyari: . rk" n mınıl .i e er: -
nin sonuna. muht r b'r LC'rclim ı 

halini lifi.ve elm t r. Bu tcrc.üml i 
hal su satırlarla nil'ayet b•'rr. k 
tadır. 

''Bu risale~'l 1067 de ynzrlrm. 
Haftada bir jkJ gün, m ş alı ·ı -
mek için ktıleme i 'orum. D' _ 
ğer vak tlerimi müuı.k re, muta e 
ve eser ~azma~ sarf 'yorum. 
Ümit ederim ki, bun "n son om-
rüm bu hal il gc , 

Fa.kat, "Mizan • k ·. alının 
son eseri oluyor. 1 te bu ratırlara 
istimı.t ederek, Bursnlı Tahir B 
Osmanlı milellülerind •, I • t p Ce 
Jebirıin lllilm tarihini 1067 olar < 
kaydedi~or. Munll m Cc\.-let. d 1a 
rruı.kul b:r ifade ile 1070 ) ı~ma dog 
ru df)or. KeRf.z.."'ilnunun Yelli ta -
hının mukadd'mesind<.- dr, Profe • 
sör Şernfettin Yaltimy , Tahir B' 
yin izinden giderek 1007 t1r hinJ. 
hatta katiyetle kabul. edhor: "Ne 
~·nzıktır ki b:ı.l< yel ömr'.ıniı ilme 
hnsredeceg-ni vaadC'df'n bu r<ıl 
kan ve dPğerli zatın bu son ese .. 
rinin sonundaki tem nn ' n t: ' 
ltuk edemi.}rcrclt, bu yıl ic:" !e, 1 6 
de, hcnliz elli yaı IlUl gelmemış i · 
ken hn.ynta \•eda etm·ı:.• r" dı~·or 

Sa.ym Profesöre, burad • KJii 
Çelebinin öliim tarL.ı ne it bulJ • 
ğum kıymetli bir koydi l ildlrme· 
isterim. Umaron ki, Kc: izzünun• 
lklnci c'ldinde, 1067 tarihini tası-· 
buyururlar. 

Üniversite kütüphane rl.ndc t · • 
çe yazmalar ara ında 276 nu 
rnda Rliştü Zade Remzi ile Şe~ 
mini camisi hatibi Abdull hm l: 
\"el' Tezkirei Şüküfec'yan'ı vardı 
Aynı cild ici.nde bulunan bu i 
çiçekçiler tezkeresinden Abdulla . 
bm eseri. Hicri 1110 ytlmda 'nzı'. 
mıştır. Mil<>lllf, J{atip Çelebi ile 
muasır sayılnbil r. Şehremini en • 
misi hat bi uzun zaman c;icelt~ilik 
ettikten sonrn, meı:.hur ç'çekçiler 
ve çiçek mcrn.klılan haldnndn bu 
tezk"reyi vücude gctirmi t'r. ·ttni· 
verslte kütuphan~ ndeki bu nü • 
ha, pek mufassal olnn aslının bir 
hulil.sa.sı imiş. Aslının, ynhut aslı .. 
run tnm bil' kopyesin:n neredC' bt -
luruı.bilcccğlni b:lemem. 

İşte, bir munsın tarnfındnn yn· 
~lmış olan bu tezkerede, devrinin 
tanmmuş çiçek mcrnJtlılanndun bi
ri olan füi.tip Çelebi) ı de bulmak
tayız, Fevkalii.de kıymetlı o'"n b ı 
knydi nync>n alıyorum: 

"Hacı Hnl:.fe .. Küttah zümres~· 
den olub bir katmer sn.lkmılı mnvi 
rlinbUlil vardır. 1074 de \'efat c• -
mb}tir," 

Anlışılıyor ki, 1067 den sonra 
Katip Çelebi, yeni bir eser verme· 
mhJ, fakat yedi yıl kndar yaşamış
tır. Çlçcl•lcr, sevgili b'r oğul ve 
kıvmetll bir talebesini ka; oeden 
b~ dehayı dinlendiren ve teselli c • 
den veni bir fı.lem olınu tur. 

Re.at U<rt>m liOÇT' 

(~) lunlllmln ~'lecmıın;;t, s '" 

88, l92fi. - ----- -

i 1 an 
Ş.iRKETi HAYRiVEDEN yernlıdır. 1897 senesinde, l'Cnubi ı CfC.ıiemUeldm&~rŞıii J.i.,t 

A 1 manya ordusunun Ba vycra dör.. -;;;;;;;;~;;:;:~;,;;;;;;;;;;;;;;;, 
dilneU topçu alaymrla teğmendi. " Cumhuriyet Bayramı mUnıı.sebctilc bu nl<~ıım s:ınt 24.80 d:ı K pr 1 

den bir \'apur hareketle Vaniköy ı<andllll, A. Hisarı, R. Hisarı, Wrt;iln 
Kanlıca, lstlnye, Çubuklu Yenl~öy Paşabnhçesl, Beykoz, Tarabyo., Ki~ 

Generalfeldmareş&l von .RelcbeDao 

Umumi hnrptC' en bUylik nişan o- ' 
lnn Maks - Jozef madalyası ile t.a L 
Uf edildi. Harpten sonra Bertin .. 
de milli mildafna vcld'ıletinde nJ. 
bay riltbesiyle hizmet gördü, Şt.e-

Kanije 
Muhesarası 

' ' • l'hnıı uğrnyilrl' ' reçburnu, BUyükdcrc. Sarıyer, Yenimahalle \"C R, ı~nv110 • 

A. Kavağma gidecektir. 

tin ve Münşende tilmen kuman ,... 1'. 

1 

canlığı yaptı. Ondan sonra Nürn .. ni.mık kema ın 1 
berg yedinci Bavyera topçu ala - renl~tlrllen .-rı [ eniz evazım satm aıma 
ymm kuman<lanlığma geçir.idi. rıaurlayao · taakb tank ı. 

1929 senesinde general oldu. Ara.. Kadm, ert(~k. lmçtı .. bü;\'iİk bekr 1 -----~=:.:o::m=~~S:J:!·.:O:::;nu~~·~ı~a_n_i.a._r_• _____ _ 
dan kısa bir müddet geçince tuğ- törk lçln tek rar t.ekra r okurıaca '• 
generalliğe terfi etti. General, 93S 

1 
bir ld ... b 8()8k 

- 3000 adet 00, un ~""Dlı elm ıkla 3000 adet boş ı 
ııencslnde Ka.sseldeki ikinci ordu .. natı Sfl ımnt 1 , 12. lııcltcşri.D {Hl salı gtlDU saat 13.30 dn pazarı ada. bulUlll\Tl 

!ar grupu kuma.tıdanlıh'lna geçme.. 1 teni yeri ~ AK.11 kJtabevı çuvalı almacaklır. İ&teklllerln belli gUn vo ııaatte Kaıınnptı.§ 
dC'n üç sene milddetle .Mü~ndc- ber ldtabclda bnJopa.r. l misyonda hazır bulunm&lan. (9462) ki yedinci Bavyera tümen.inin ha.. ._ ___________ _. 
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' CJeç r 
~ S .1VV td r ir va!( · casus 

arın~~ en bü ~U1< varcumctarı 
ou unuvor u 

Ş E fi f R 
rtl'\Il~OSU 
IEPt;RAŞI 
UHJUJ hJ lU.'\ lir\ 

Akşam 20,30 de 

HAMLF.T ~s ocrde) 
SON HAFTA 

lstikıai c"ı.Hlesınde 
KOMEDi klSfr.INDA 

o. kıt.re ıo.so da 

Kör Dövitşü 
--o-

Br>vn;fl:v Halk <'.'inerr. · · · 
BugUn ma .. lne 11 <1c ı:-ece ıı de: • 
1 - Lorel Hardl: Zater Dönüşü 

(1.'Urkçeı 
Avrupanın en modern resmi 

polis teşl il.it.lnrında fiili hizme; 
göNn gizli memurlar pratik o
larak yt;ti§tirildikten sonra mu. 
kabil casus te01kilatlarına alını

yor. Bu suretle yeti;ıen eleman. 
lnnn çok büyük hizmetler gör· 
düğü anln ılmı~tır. Polis mesleği 
mul.nbil k.tihb:ı.rat teşkilatları. 

nın görd~_::u v::.tan.i hizm~t!crlc 

yanyana çalışan bir meslel~ oldu
ğu için, bu hizmette zekasi, 
dirayetiyle tem:ıyüz edenler, 
sonradan öğrendikleri ecnebi li. 
sanlariyle sil· hlandıktnn sonra 
en yüksek mahfillere kadar so· 
kulmağa ve memleketlerine bli .. 
yük hizmetler ifasına muvaffak 
olabilıni:_Jerdir. 

manını öğrenm i§tir. 2 - Pam".llr ~n•ı>s. Yedi CUceıer -~_,....,._,.....,,..,,...~......_.~_,,.:;.:Jll....- ~~~ı:tr!~~~ ................ LJ':::~~~~V.~~,......,~--- ... -·_..."JO 

Onaltıncı asırda. Hind impn.ra
toru Akbar düny:ıdn şimdiye kn.. 
dar emsnli görülmiyen gizli bi't' 
te.skilat meydana getirmiştir. Bu 
gizli teıJkilfı.t imparatorun dev· 
letinl idare etmiştir. Karışık din 
ve millet mensuplarından mUte. 
§ekldl Hindistan gibi ka.labalık 

bir melclteti idare edebilmenin 
nekadnr zorluklarla karşılaşaca· 
ğını takdir eden imparator, çok 
§ilinullü bir gizli istihbar teşki. 
lltı kurmuş ve bu teşkilatta çöp· 
çlilerden bile i.stifnde e~. 
Bütiln Hindistandaki çöpçüler 
imparatorun verdiği gizli emir. 
teri yerine getirmeğe mecbur tu
tulmuş ve her gUn evleri dola. 
§arak söp toplayanlar girip çık· 
tıklan e\•lcrde neler konuşuldu. 
ğunu, bu evlerde yaşayan insan· 
tarın imparatora karşı hangi 
hislerle meşbu bulunduklarını 

ıuıla.mağa memur edilmişletdir. 
İmparator Akbar Hind fakir. 

lcriyle, muhtelif memleketlerj 
dolafian seyyahlardan dn çok 
faydalar görmüştür. Bunlar p:ı.· 
pasların dini telkinat ve tesiri 
nltında kalarak her şeyi kiliseye 
haber vermcğe mecbur ediliyor. 
Bu insanlar bu suretle paparla
nn yaptıkları casusluldarda hiz· 
met etmc'>i dini vazife telakki 
ederek öğrendiklerini papaza söy 
lemiyecelc olursa vicdan azabı 

duyacak dereceye getiriliyor. 
Kadın ve papaz her devirde ve 

her memlekette istihbarat işle~ 
rinde en büyük rolü almıştır. 
M~hur Alınan istihbarat mü. 

tah:ıssısı Fandeker "papazlarla 
kadınların meydana çıkaramadı
lfı bir sım dünyada öğrcnebilc-
cek baeka bir kuvvet yoktur.,, 
demiştir. 

Bilhassa e~~i devirlerde pa. 
pa.zln.nn cahil halk üzerindeki 
tesirleri çok büyüktü. Piskopos 
Ri:ıliyö, Vilsey gibi papazhmn 
tarihe mal olan maceraları Hili-· 
sedcn b:ı.şlamıı;tır. mu.se aleyh. 
tarlnn p:ıpaz1an dalına casu ... luk· 
la itham etmictir ki, bu iddial:ı· 
nndn. kısmen haklıdırlar. Ta!ey .. 
ran Fu~e, Dwmarc gibi is~ihb:ı.· 
rnt te:kilatlarında ~oflik ycıpmıq 
olanlar birer papazdı. 

Bunlar casuslukları sayesinde 
siyasete karı:;mı:_lar ve böyle
liltle mill tlcrin t ihinde roller 
ifa ctmi . ' r"lir. O derece kj, Ta. 
lcyr!l.Il müthi.cı z..I:üsı Eayesinde 
Napolyon Bonnpnrtn kafa tuta. 
~ru.;: k"'<l r Imvvctli bir şahsiyet 
..ılarak yüJ,r lebilmiştir. 

Ifardin:t l Ric;liyö maiyetinde· 

Orta çağ kilfa .. si ve hatta bu 
n.in bazı Avrupa memleketleri 
kiliscleri mukabil istihbarat teş
dlıltl:ırına hizmet ediyor. Mane
•iyntı znyıf olanlar parıazlarln 

bir teşkilat kurmuş ve Sen Maro 
suikastini meydana çıkarmağa 

muvnffak olmustur. 
PROPAGANDA KUVVETİ 
Bununla beraber yinninci n. 

sırda ortaya çıkan yeni bir si· 
lah daha vardır. Propaganda si
lahı ... Propaganda ile yapılan hü. 
cum çok tesirli neticeler veriyor. 
Umumi harp yıllan içinde, or. 
dularla ahalinin kuvveimanevi
resini kırmak hususunda bu si
lahtan çok istifade edilmiştir. 
Devletin sistemli ve metotlu bir 
propaganda ile bilyük orduların 
bozulmasına, bitaraf devletlerin 
harbe i§tirak ettirilmesine sebep 
olmuşlardır. Sivil ordu kadroları 
propaganda te~kilatlannın muh. 
telif şubelerinde çalıstınlmıştır. 

İyi söz söylemesini bilen, kan· 
dınş kabiliyeti olan on binlerce 
propagandacı, ordu ve sivil halk 
arasına sokularak mütemadi ta• 
lakat sayesinde ntiletlerin kuv. 
vcimaneviyelcrinl kırabilmişler· 

dir. 
Bombanın yaptığı tahribattan 

da.ha mUthiş olan (dil tahrlkô.tı) 
tahkim edilmiş ve edilmemiş ka
lelerin içine girebilmiş ve mil. 
:yonlarca ins~ın aklını çelr:nştir. 
'Iop ve mernu liizım olduğu yer-
de propagandacılar kağıt vcı 
Resimler, türkliler ve sahte ga .. 
&etelerle yapılan tahrikat kafa· 
lannda akıl olmıynnlan çileden 
çikarnbilmi§tir. 

Gnfil gayri memnunlara kal'§ı 
1915 ile 1920 seneleri arasında 

yapılan propaganda, haddi, hu. 
dudu aşmıştır. İnsanlar cmı.scn 
akla uygun ge)en her §eye inan· 
mak meylinde olduk1an 1çın 

harplerde, siperlerde yıpranmı§ 
insanları kandırmak bir bir iş 
"ılmaktaıı çıl<mı§tır. Milletini sev .. 
miyen aile ve ocağını düsünmi· 
yen ve ecnebilere kapılan bir ta. 
lnm ahmaklardır. 

lstıı.nbul Futbol AJ:ınlığmd:uı :· 
2,ll.9ll ı•AZAR GUNO 'i'APILACAK 

LİR MAÇJ,AJU 
Fenerbalıce Stndı: 

Saat 9 dıı Unkap:ı.nı - l'taml, ha. 
kem: Bahattin, Sadık, Hnyrl, 

Saat ıı do Davutpaıııı. - Topşapı. 

Hııket: Hallt Galip, NurctUn, Nihat. 
Saat 13 t.c Tak.sim - SUlcyınaniyo. 

Hakem: Sell\ml, nc,,!lt, Nihat. 
Saat 15 to Fcncrb::ı.tır,;c - Vc1'a. Ha. 

kem: Şazl, Necdet, Babıı.tUn. 
Şcrcl Stndı: 

Bant 9. da: Anadolu - HlUU. Ha. 
kem: Şeldp, Sab:ılıattln, II. Uzer. 

Saat ıı de 1stıı.nbulspor - Bcyoğ-. 

ıuspor. Hakem: Eıre!, Mustn!a, Fazıl. 
13 - Galato.so.ray - Altıntu~. Hn. 

kem: Admın, Muz:ı.!fer, Ncj:ı.t. 
Saat 15 te: BeılklaıJ - Beykoz. Ha. 

kom: Feridun, Muzaffer, Milcyyct. 

, 18.20 Ajans, 13.4u Senfonik 
progrnm, 14.45 Anlcara Hipodromun. 
dııkl merasimin nalclen n:?trl, 16.30 
Kapnnı§, 17.00 Anadolu Ajansının ga· 
zetc)cr için ya.zdırm scrvlei, 17.30 
Mllll Piyangonun Cumhuriyet Ba~Ta.
mı fevkalO.do çelullııtnln Anknra. lG 
mayrs Btaılyomundan naklen nc~ri. 
18.00 Saat aynrı, 18.03 Fc.sıl sazı, 

18.25 Konuıma (Dı;;ı poııt tta h~dlr;r. 
lcri), 18,45 Rndyo çocuk ItlUbU, 1930 
Ajan:ı, 19.415 Scrbe .. t 10 dnltllm, 10.5ü 
Esltı ltöı;ekc:ı havaları ve oyunl!l.rı, 
20.15 Radyo ga.zctcsl, 20,45 Bir l1alk 
tUrkUsU öğreniyoruz: Öğrcnllml;J tUr· 
kUlcrden Potpuri, 21.00 Zlroat tak
vimi, 21.10 Gençler Svlnı; tnknnı, 

21.so u:onuşmıı. (Sağlılt saatl), 21.45 
RiyııscUcumhur bo.ndosu, 22.80 Ajans, 

$ubeye Davet 
Şubcmlzda kayıtlı yedelt no.kllyc 

te~eni Avni Bilge (!1.2198) n1n ver. 
diği ndrcste lmlunamadığı ve h!Hen 
tnhlsıırl:ı.r teftiş vaztrcsllc tcftlştc 
bulunduğu polis yazısından anla~ıl
mı:ştır. Bu subnyın çolt acele eubcml.zo 
mUracaat etmesi~ etmcd ği takdirde 
hııkkınüa 1070 sayılı kanunun maddel 
mahsusuna. ı;öro muamele yapılacağı:. 

• * • 
Bcsikt.n.ş n.skcrlik EUhcsindcn: 

Cağnloğlu YcrobnW.n caddesi A
laykö .. kti sokak 2 mımara.d::ı. otu. 
rn:::ı yedek eczacı tcjmen T h'lin 
o<Y-lu 318 doğumlu Abdill!cadir 
(384.71) in pek nccle olıırclt şube. 
mizc milrncnn.tı, e tmed · ;ı tıı.kdirdc 
hnkkında 1076 t::ı.yılı lmmınun ıruı.d
dci mahsusuna göre muamele yn
pılncağJ. 

1917 senesinde Alman - A vus. 
turya gizli istihbarat teşkilatı 
şimali İtnlynda isyan ve gab 
yan vuku bulduğunu haber al. 
.tığı zaman bu isyıından çok istL 
fade etmiştir. Propaganda. mak· 
s:ıcliyle, Avusturyada, İtalyan 
diliyle ve aynı isimle basılan 
ttalyanın bellibaşlı gazeteleri bu (p•8-1.-=-----=--m::;m:ı::mm===h isyan baklanda uzun uzadıya 
tafsilatla, halkın memnuniyet. 1 

sizliğini 1tnlyanm harbi kaybet. KAFKAS 
mesi ihtimallerini ima ederek 
do~duruyordu. Bu tafsilat ara- ~ 1 
smda ltalya mcmleketlerind~ 
vuku bulan çarpışmalarda ölen
lerin isimleri bile yazılıyordu. 
'l'ayyarclerlc harp cephesinden 
İtalyan siperleri üzerine atılan 
bu gazeteleri yıpranmış ve harp. 
ten bıkmış İtalyan as!~erleri ka· 
PLr:;aralt okuyorlardı Bu suretle 
.w..ürlenen ru:ıkerler siperleri ter 
kederek cepheden knçmnğa baş-
hı.mıfj ve Torinoya kadar giderek 
isyan çıkarmıtJnrdı. 

Aleksandr Kazbe!::tera" 
Çc\lrcn: 

NtY AZi AHMED 

GürcU ıısan.ınd:ın tcrcUmc cı!lle.:ı 
b-.ı yüzdo yUz unnc:ıs ronum 
Türk e<lcblyn.tnm ıu, nUınunc 

olm:ı.l;tnılır. 

Ka.fltns ırkmm hususiyetleri ve Kaf 
kas nşkmı tcrennUm eden bu romanı 

hararetle tavsiye ederiz. 
ı::'lynh: 40 laıruıJtur. 

( Oııu:t.·mı:r.ıı. oırlncı yraaıı..cıa 

Dnfilık yıı.nmdAld tarih oc-n.•evNl lna. 
ponuylıı blrlll<te ;ônd•rllooc-k) 
E\'1.E~'1\tıı: rımı.wı. ld lSJ ı\JtA.. 

'IJ~'\. tş \ .ıtl'llE. A.1.Ih t!A TiM 
ftbl l;frarl mııhl1etJ ha!.ı olmı1a• ktl 
~Uk Unnt r ()3raaı~ D"frnlnnur 

iş ve i~çi arayantar: 
~ Eski .-e yeni Y!IZıy, bilen, orta 

tahsllll, orta yac;lı blr bayan, kendi. 
3fne mUımslp bir iş aramaktadır. E., 
lşlcrl ve yemek ı:!c yapnM.liı (F.G,D.) 
remzine mUracnat :::q:;: 

• Hukuk takuttesı 8'l1: &ınıfmdaymı 

Eski tUrkçeyl btllr ve !M'n daktilo y~ 
z:anm. Bır :ıvukat yanında veya bb 
bUroaa ehven Qcretıc. Ç3lışab1l~rlm 

Haber (H.N.F) remz~ mUracaıı.t,. 

• Orta yıı.şll bir ır.ıyıın gUndUZlen 
ev işleri görmek, akııumıuı evine dön 
m12k !stemelttedlr. Yeme.it yapıı.bllir. 

ev işlerini 1yi blllr. KlwP.eai2 yaşlı 

bir baya da bakabl:lr. lstıyenlerın 
(Ar. Se) remzine mUracaatıarı. 

* Bır genç, blt mtlcs.ıcıe veya heı 
anngl b~ ticaret cvlnb h~enpiarmı ev 
de yapmak .stemcktcdlr Cn) remzine 
mUracaat. 

• Ll.sc mczunlyet lmtlhanmı gele. 
cek sene ver,.cck, ıuıkcrl.kle al!kası 

buıunmıynn bir genç resm.t veya bu. 
!USi mUesseselerde nz b!r UcrcUe la a. 
rcımaktedır. ('foks6z) remzine mUra. 
.:aat. 

*' YUksck lktıs..'\t ve ticaret mekte. 
binin birinci smıf:nn kayıtlı blr genr,;, 
5ğledcn sonra.lan çnl:şru&lt tstcmckte. 
dlr. l<"'ransızca bılir, daktilo kuılıı.nu 

ve stnnograflye vakıftır. muhwıebe 
den de anl:ı.r. (S.D. ırz, r<:nız!ne mil. 
racaat. 

• ltalynd;\ cahsll g?lnn~. 
lflerdcn ıı.n~ıyan, plll . .D ve çtn1 murck. 
keple mlnya~tlr resimler çlzcn blr sa. 
nııtkO.r blr §lrkette veya buswıt blı 

mUesscsede çalışmak ı.steı:nektedlr. 

raşraya glde:>Ulr. (Ue&ır.atör) rem. 
zlne iiıuracaat. 

• Bir avukat yMmdA talIDmış, mu. 
amele tnklp etmcslnl tıl!tn, daktilo 
kullanan blr ger.ç ~ a.-nmaktadır 

(R. V) rem::lne mtırncaat. 

Müteferrik: 
DAUTİLO AHANIYOlt - Eski ve 

yeni yazı okuma, ya.zmn bilen bir ba.. 
yan aranıyor. Dalttllo olarak çalıştı. 
rılncal;:tır. Dnltt!ıoyu l!lylklle öğre. 
ninceyc ka<lar kendisine aydıı (10) il. 
ra verlleeeltUr. 

l\Illr:ıc:ınt: Fatih L\lncnrlmrdcı;lcr 

No. 38 • 40 ''UGUR" cml!ll< ld:ırest. 

Aldırınız: 
A~nğıd:ı rc:nlzll'rl 

Imyuımt:ırnnı:ı.lll narularmn 
m b."'tnpbn idnrchnncml:Wen (pazar • 
brı d:ılıII) lıcrg\ln sab:ıhbn öğleye 

lm,.ar ve s:uı.t 1'7 den sonm :nldıml.'t• 
lan. 
(H.M.Z. 19) (Belkıs) (10 Çiğdem) 

(F.G.D.) (S.A.) (M.29) (Nedim) 
(H. 90) (8. Nesrin) (İngel 27) (A.lıl) 

(Kimya MUh)(lmren K 44) (Y.Akın) 
(Meslclt Il) (MclG.hat 3) (Dikmen) 
(Uyar) (Pcmbo zarf) 

A;;:ı.ğıı.lıı rrımlzlcrl ynzılı olanlar 30 
blrlncitc~rin tarihine .k:ı.d:ır mektupla ı ı 
rır.ı alm ı.zlars:ı yırtılneaktır: 

1 
(R.V.) (!~) (ı>. 123) (Çayla!• 22) 
(Ticaret 46) (Ha.mdl) (Sadılt 27) 
(A. Ynzıcı-,;1'u) (A.Z.X) (F.S.V.) 
(T.Z.T.) (R.Il.T.) (T.P.) (M.R.) 
(N.ll.) (B.V.) (B.N.Ş,) (T,T, 298) 
(Kibar E.) ('M.D.K.) (S.H .K.) 
(Koçl<aya) (7.0.) (U.T.V.) (Nurctt1ıı) 

Acele satılıll arca 
Galntn Kuledlbl Tatarbcyl ı:okak No. 
45 tc 400 mt)trc murabbaı 

· t -
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1':'..... ~ ~ Merkc_zlm z na':ll vaS1ttı.ları lçln (3=:) kalem lşletmc, tnmlr, mUteferrl. 
d Joı f <:c TrembLy isminde. 1!t tuna ue haz.n-lanmış ltışlılt tayyör,! komisyonundan: 

ı p:ı.. z V"Sl C!:lY e L' nı.nsada ~ıo.nto ve robları görllnUz. Slp:ı.r~le: ~ ~ ~ k:ı. vcs:ı.ir malzeme açı't el~Utme ile satm nlınncıı.ktır, 
bu!u n J .• :ı; • t l'\'a kral'çedule, il d~rhııl yo.pııır. ~,,, 

.> -' t'.'lı ıs ,. Tahm n bcd l1 ('1009) lfra (2j) kum tur • 
• vu t ırya dvv! tini ve mütt~fik- ~ Ultl 1 caddesi LcbUn pasaj ya-·~ A - Şıırlnameler merlcezlmi.Z lcvıızımmd:ın p:ı.r:ı.sız nlmrr. 

•• • • t: mda 35G numııralı aparbmıın blrln·~ll 
ı :.-ıni uzcnnde kontrol çemberı ~ cı kat. f-4 n ..,... Elcslltmc 4.11.9 ll s:ı.lı gUnU snat 14.30 da Galata Knrnmu!JtAtn.p:ı.şa 
rJtına r,,lını~ır. Memleketi dahil ~~ U .. ~ sokn~'llldn mczl<Qr mcrlccz ll!lt.ıruılma. komisyonunda y.:ı.pıt!lcaktır. 
'Wl hnricinc ~ öndcru·c::i hususi se ~",,,, ... ,.. cuz ve guzel ~ c - Mııvııltkat teminat parnm 301 Ura. G9 kuru7tur. 
·~l gtn . 1 d"" d" y 1 z=ı:: zs Z'\O ~ ... A .... Ci :cb"r.A•A•OYo..~. D - E'tsiltmeyo gfrcccltlcrln 1941 ııcncııı tico.rct oclQSI vesllw.lannı göster .. 
~ an vası sıy e ostunu, uş. mcleri §arttır. '(9210) -
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.Küçük tasarruf 
hesapbrı 1941 

iKRAMiYE PLANI 
KEŞ1DF.l.ER: ' Şubat, 2 Ma. 
vı.s. 1 A~ııstos, 8 111tteşrtn 
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Bu sırada kar~ısına kızı çı • 
karsa, hiç şüphe yok ki ona 
da merhamet etmez. 

Valde sultnn dair.esine gi. 
derken koridorlarda c~fcr. 
ağa ile f.tı:ır§ılaştı. Bu melCm 
karaçalı, acnba. Yrudc sultn· 
nın yolunu ke:;mek iiçin mi 
burada dola~ıyordu? 

Cafer yavaşça valde ,sul a. 
mn yanına ~ckulclu: 

- Zübr.eyi gördünüz mü, 
sultanım? 

- Evet. Simdi c:nm ynr.ın 
dan geliycr.ım. Kendi ine 
bir hayli öğiit ~rrdim. Fcluıt. 
şeytan onun için'"' ( !t kur .. 
du)nu ııokm .. v .. c ıdunu l.rr 
mirip duruyor. Gi>zleri dö p 

nük.. e ben) P.ortfü~u 'ar: 
ne de dünyayı. 

- O halde 1-·ınları kendi • 
sine kolayca gösterebilmel· 
için, yüzüne ayna \utsaydı • 

YAZAN: ISKENDER r-·. SERTEll ... I 
.. .. 

nrz .•. 

- Bunu yapmak aklıma 
gelmedi, Cafer! 

- O zaman küçük ulta • 
nımız, gül yüzün"n 11günler 
de nasıl solduğunu görecek 
ve belki de kend· sinden kor. 
k caktı. 

- Bu işi yarın yaparı ~. 
Cafer! Simdi Zühre ya.ta ,. 

neşeleniyor ki .. Arkada du · 
ran zir.dan nöbetçisi bile bu. 
nun farkındaydı. 

Valde sultanın cam sıkıl • 
dı .. Odasına dcğnı yürürken, 
hiddetle bağırdı: 

O halde bur zaleti baba· 
sına da gidip anlat. Bu çap • 
lam bir~n ev,•el yol çıkar -
sın. 

eına girip y til. ucud 
kadar yorgundu ki. .• 

- Bur('n sekiz 
0 l o!a çıknrılaca•ını duydum. 

Faknt, Tabirin yola çıkma· 
dan lmçırılmasından kork1J . - Bütün bunlar yapmn • 

cıktır, sultanım! Zindana i. 
nincc öyle canlanıvo1", öyle 

yorunı. 

-Onun muhaf1zla1·m 

n 

f ı a 
Kütüphanelerle, 
T arihç:lerin dikkdine: 
~ndıkl:ınndaıı <;ıknı:umjj blr hnL 

dt>, hiç lrnilnnrlımımıı:i 15 ımUkem. 
mel cntll nnsildop !illyn Erttanııuı 

oc:;ırl.) atımı o 

Tcncw Historians, 
Hısforv Of The 

11 or.ld 
!'\dmdııld tarlb ktllllyatı %00 Ura
\"a tıhlrt:ır. 1 stiycııl('r gıızcte. 

mir.de F. O. nmz1 c ctuplo 
mUmcııat ıt't'I blllrl . 

fanından kim lta L·ı· ?- -_ t.:h f ! ÇU'a· •. 11 ır. dan kaçmağ-a muvaffn.~ o • 
' a. ~ .r... lursa, iT.ıraya gizlice eelip 

O 
-
1 

~ ~~ıyorto'l.U:!, Cafer? kızımızı kacnızr.a-;:ı tesebbüs 
n ar t wCdi . . " ~ l run en sadıl~ edecekmiş. 

n am ar dı;r. Kutb .... ·~tin hu ihtimal l.ar • 
f -

1
- Bana nlı~a, bu muha. şısmda ne ce\'<:.p verebilirdi? 

l ız arı? başına in~af ve ıner - Hayır .. bu olamaz. 
ıametı ?lnu~'~n bir zabit koy Dese, yarın Tahir ka-
malı. Zıra muh:ıfndar az za- cıır:ın, gerçekten kızr Zühre. 
mand T nl.ire mer~lamet aös ye musııllet olacalı..-tı. Bu ih · 
terecelde:.·clir. u timal çok kuvvetliydi. 

Yal.de .s.:ltan, T ahirin knç. - Pclci, dedi, beni i! ruı: et. 
ması htur.alı" ' 1· • • • • t lk .. d d'" • ne en enc.n~cye tıgm ıçın sena c.e c ır e e. 
uşerck, lekraı· kocnsmm hu· rim. Hemen şimdi muhafız· 

zuruno. gitti: tarın basına trş yiire1·li bir 
.- Benim devletli efen • zabit göndereceğin. Sakın 

dım. ~ımdi yeni bir hakika. ~erak etme! 
l~ a~:.-..h clclum.: T ahiri gö • Valde ultan gittikten son 
t1 ure~~k ~u'ıafızl r pek yuf. ra, Kutbct' .. in k rısınm l.ö · 
{a yur l h kımselermi . Gu le"· i ca rırdı. 
ndaml rın b~"tr'!a i : f , _ C f r ! cLdı • Karım 
merhameti o!mıyan bir za • 0 ! T h:rı n d •1 bu kadar me'"' 
!~oymazsam~,. muhnfızlann gı l olu •or7 hmun gizli bir 
J olda Ta.hırı kacırmnlnrı sehebi var rnr 7 

r.ıuhtc:~eldir. Eğer Tahir yol (il ' mı ' 
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