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u_yu ayranı . ur ı e ıne ut u sun ı 
t 11lrllau ~etin 
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l 
..... ı ll'ECİP ALİ KÜCÜXA 

~ il Yedi yıl önce buıüıı, Y Büyük Millet Meclisin • 
~ "d de yapılan heyecanlı bir 
~. ~i '~ ıonra, yeni Türkiyenin 
~dolu llınburi?'etı~ karar kıldı. 
~oilı n~n ıme11nden çıkan 
~l dlıtillet Meclisi hükumeti, 
ı. l'u,kava.Y' ba,armak ve yal • 
~ .lııııtJ rnılletinin tuurunda do· 
~kıııc 'ile İıtikli.l mefhumunu 
:"lıiil ettirmek maksaJile le
• ~ b~mitıt Dört yıl ıüren 

ıu İti k ır aavatlan ve müselsel 
."t ..ı·ıabramanlıklardan aonra 
~·ı.'-'? hu zaferin bududıu• 
L"lıtı ~ı de toplamak li.ıımdı. 
(, 0, ÇIJI. daha baıka bir dev • 
i.__li~lltzrnaıile çalıtmak ve 
(' •iıt e .tarnanlara tekabül .,. 
C'.'iıı . "ıtıi bırakarak normal 
~ 't,"?ıiine uyrun bir rejim 
~ hza ediyordu. 

~ ~ .... , d-~"" ne olabilirdi 7. istik· 
. İıı ının. takib ettiği yol, bu 

~Ullıabıyetini artık tebarüz 
ı:' bu · O sırada bütün memle
İı\ 0 Çetin rneıeleler karııaın• 
~,'~·"~ hanedanının, baıt• 
\~'iı abıdeddin olduğu halde, 
'ı,,_ llıt,.· "•ziyeti rördü. Boia· 
-.<"'ıııdı aabillerindeki beyaz sa• 

~· •• iiç be, (ünlük bir Ö· 

~ tıı,~' b ! un us Beyi, Hind ra· 
\"il~ ". vaziyete düımeyi 
~ •1> ınaanJan, Türk mili• 
~baıında tutmak iıteme• 
~' bir düımanlık dün"'°· 
~ ı.ı •Y•ğa kalkan mı1letİ· 
,1'!, •hleri, esasen zannedil • 

r 

Anlaşılmamış 

Bir ders 
Yazan: l'akup Ksdrl Ksraosmımojfln 

u anlaıılınamıı ders 
Türkiye Cumhuriyeti • 
dir. 

1914 harbinden aonra dünya 
luıritası üstünde epeyce mühim 
değiıildilder oldu. Nice eıki dev• 
Jetler yer yüzünden silindiği gibi 
nice rene devletler de yeryüzü· 
ne çıktı. Bu ara bir takım yeni re
jimlerin, yeni idare siatemlerinin 
de maydana reldiğini gördük. 
Bunların bazııı hezimetten, bazm 
zaferden doğdu. Bir taneıi, Tür• 
kiye Cumhuriyeti İle bem bezime• 
tin, bem zaferin mahsulü olup ed• 
bardan li.zını relen ibreti, ikbal• 
den muhtac olduğu hamleyi aJ. 
dığl için kendiaile çağdaı olan 
öbür harb aonrası rejimlerinin en 
sağlamı ve en karakteristiğidir. 

Bir kısım müverrih ve aosyolo
ia göre hezimet daima cumhuri• 
yetleri, zafer de daima saltanat 
ve imparalorluklan doiunnuıtur. 
Onun İçindir ki, 1918 bozgunun• 
dan sonra Oımanlı Saltanatının 
batıııru tabii rörenler, 1922 za• 
ferinden sonra bir Türk Cumbu· 
riyetinin kuruluıunu hayretle kar· 
ıılanııtlardır. 

Gerçi, bundan on sekiz yıl ev• 
vel, f&lılanmıt Türk ordulanrun 
yüksek Anadolu yaylalarından 
bir çıi halinde Akdeniz kıyılanna 
doğru mababetli akıtına, bu tim· 
diki bududlanmızı aııp dilediği 
aalıalara kadar yayı)ma11na sed 
çekecek hemen hiç bir mini yok· 
tu ve bu ordulan sevk ve tahrik 
edenler Türk tarihinde yeni bir 
fütuhat devri açmak için, meseli 
bir Napoleon Bcmaparte'yi ltalya 
ve Avusturya seferlerini yapmağa 
saik olan bahanelerden çok daba 
haklısını ileriye ıürebilirlerdt U· 
kin, bunlar, bu muzaffer kuman• 
danlar, cihan tarihinde ilk defa 
rörülmiit bir tedbir ve ihtiyat ile 
milli bududlannın içinde bir kü• 

~ı.ı~~ d~• çok ıeniı ve d .. 
it\ ....... ll'ıı ıçin, ihtiyar ve çölanüt 
'-d ~ hıın, cevab vermekten 
~ "'1· "e birbirlen1e tam te
ı.. \;)lııde İdi. Yeni bayata, ye• 
~;t bit•Ya ııinnek bırsile yanan 
lııı ~illete elbette yeni bir 

"'
1 -~~· d 1 • • d ,~ ~·uııca e esmın evam 

it~ ~a ve her türlü tehlike 
\ ~!'~•Yet içinde Büyük Mil· 
~ "l--:1 en reniı bir aalihiyet 
.,"!, ~1~ VlZifesini rönnüı ve 
\~' hi.kirniyetin zevkini 
x>1ıı il lalmtf olduğundan 

''Kudretinden emin, istiklalini mü da- ~Pre.,...,,..,ns P~au!!!!!!!!'!!!"I Be!!!'!!!!!!!lllgr~ad .......... B .......... ul!!!!!!!'!!gar""""""K....,;,,,ral""""""ı 
1 

;f;r;~:lias~~Ei~:~~ 

f · d f dd"d" 1 b' 'il f' elçimizle görüştü Boris'in nutku :..!ı~
1

~:.,~;e~~~~.c~\\~ 1m;~: aa a ere u u o mıyan ır mı e ız,, :ab:h"Y!~;:,:: t~ ;~~:~:.==.~~r..~~:~ ~:::::·::::::: ·t, ~•kikate, fiili vaziyete 
~ • bulmak iıi kalmııtı. t 1~ı 0~Yet, bunun en müna• 

...:lı.; h ·t".: Gerçi Büyük Millet 
l.ı".'l<I, ~ llıneti ile Cumhuriyet 
~~' ... ııkuki bakımdan bayii 
~ 0l>dır. Fakat milli müca• 
f~t .zaınanki havasına bu 
1\ O •ır ''•lemi daha uyrun gel• 
ı o!tı,. •da devlet reiainin yük· 
l~~•tı~"'• nüfuz edemiyen ba· 
'.\ l"tiııl( Otıdife ve suallerine A· 

S ıh • J k k k d N · ' .;,m; haklarına, milli menfaatleri· (( u ve ınsan 1 as, ımız . a ar, ricİye azırını zı• bu iki devlete bizi bağ. ne riayet etmesini bilmiyen bir 
yaret etmi4 ve layan muahedelerden naıyonalizmaya hakiki ve samimi 

Ordularımızın kıy metı.ne kahra . görüımüıtür mülhem olmaktadır» bir naıyonalizma nazarile bakı· Ve lamaz. Zira -yalnız abli.ki ve fikri 
Belgrad 29 (A.A.) - Reuter: İyi Sofya 29 (A.A.) - Bulgar ojaruı iffet bakımından değil, ayni za• 

manlıg"' ına, milletimizin müdafaa kud• ~:::~~·;!;aör~=~~çi!:'."y:~: bilı:~::' Krolı Boris dün saat 16da ::::~ddae~'::.. ı:!:~: ~itLt 
da Yugoslavya BafV<kili ve Harbiye Meb'uun Meclisinln 25 inci içtima vaıfı ancak kendi nefsinde, kendi 

e h d d f _l k 1 d Naı.ırı oJduğ'u halde, Belgra.d yak.ininde devresini açmış:tır. Kral nutkunda 

retıne Ve U U SUZ e <J=\ ar Jğına aya• =~a:~z :z!ır:."•111 
Paul ba.ılıcaşı!n~;~k~:;: edilmi, 0 _ ~:u..:::":.ır,::\~irh~•~::.:::aı~; 

~lrd· lek bir cümle ile ce
'ıı.."' ~: ~iliz bize benzemekle nan 
~lıı h-''·• Eğer milli ruba 

Yunan elçisi dün sabahleyin Yugos- lan harici &iyısetin mes'ud neticeler kabul etmiyen müttebid ve yek .. 

ı•f d • • • d d" b•ı• lav Hariciye Nazırım ziyaret etmif ve vermif olduğunu husust bir memnuni- pire cemiyetlere verilebilir. B..ı a e azmımı zı. e unya 1 ır }} aörü,mütlür. yeUe mlişahede etmekteyim. Geçen 7 nevi cemiyetler bütün kuvvetle • 
, _ eylUlde ,Bulgar ve Rumen hüküm.etleri rini, bütün hayatiyetlerini bu yek• \d•k lı"~ makine ile çalıımıf Ankara 28 (AA.) - Cumhuriyet 

bayramının açılı, töreni münasebetile 
Bafvokil Doktor Refik Saydam bugün 
radyoda qağıdakl nutku söylemiftir: 

I
• t b 1 h 1k b"" ""k b Yugoslavyada arasında Krayova'da imzalanan bir parelikten, bu birlikten aldıklan 1-ıı. 11Yük mucize belki de 

~~ ıheaktı. 
~ ,.d•le . • • 1 
~~ ·~•cı· ?•n devam et tığı yı • 
~ ,1.,. ısın icra sali.biy61İnİ 
\( ~iilotıı.':k vazifesile mükellef 
ı,., he, et her hareketinin he· 
~~ltı adırnının manasını, 

•ıı, t Meclise izah etmiı 
" , ı..,;,ıe Mecliı fevkalade 

1 ıu, da murakabe hakkını 
:ıı. b •tte kullanmııtır. 

· d,ı,~"ıın içindir ki i.tikli.I 
l ~·· kelimenin tam ve ha· 

0~1~ ••ile, milli iradenin 
d, ç,~duiiundan Umumi 

ı .._lııı , 
1 

lcn aıkıntıların biç bİ· 
\ıh,d' k~ tesadüf edilmemiı 

~"•iı• ~ muharebe ile ı,;;ı.iı
~ iç;.,~" tek nizam ve tek 
:-tı k e Yiirümüıtür. 
~ . . •dl> . 
"I) ·~ t•tıı iradesine sahib bir 
, it., .. •Yüllerini ancak Cum• 
~;! C 

1
'"1i tatmin edebilirdi. 

ıı.c..,,,hu • l\L.,.. ''Yelle bir aaıtdan • 
lııı,,ı Y•ırıa teklinde yapma• 
lı\ıı"'ı~ Yenilikleri <adikal 
).~~tık. Cumhuriyetin bu 

i ' İti 1 Yıla basan hayalı 
~· ~k ~ ~Öiiıünü iftibula ka· 
\"ı ''•• ::••zam itlerle dolu • 

ıı.'.Qi 0~"' Yıll~rın daha bam!!l 
~ '~~~· ~~ını temenni edereık 
;ıı "i~d l ltiinü ruhumuzun de
\ı;'. ~. t.~~ relen samimi bir 

ıı bir heyecanla kut· 

~ttip .\Ii K O C O K A, 

,_ Aziz yurddaflarım, 
Onyedinci Cumhuriyet bayramımızı 

kutlama törenini açıyorum. 

Dünyanın karıınlık. kanoık hali kar
,ısında, milli birHji.n güvenli ve hür 
havası · içinde yaflıy&n Türle milteUne 
büyük bayram kutlu olsun. 

Bu mes'ud anda, Cumhuriyetimizin 
banisi, milletimiz.in kurtarıcıs ı Atatür
k-ün manevi huzurunda, Türk milleti 
adına, minnet ve tazimle eğiliyorum. 

Ve gene, Türk milleti adına, emrin
de olmanın ve toplanmanın verdiği ıu
'l"ur ve zevk içinde, Milli Şefiıniz Cuın
hur Reic;üniz İamet İnönüne saraılmaz 
ba~lılığımızı teyid eyliyorum . 

Milli mücadelesi kadar, mılll birliği 
de yer yüzünde örnek olan mtl~etimi· 
zin, böyle binlerce bayramı tevkle 
kutlaması mukadderdir. 
Yurddaılanm, 

Türkiye Cumhuriyetinin her yılının, 
milletçe yeni bir hamle ve başannın 
kaynağı olduğu hepinizce mahimdur. 
Cumhuriyet ve inkıllb rejlmimlıin a:e· 
çen yıllar içinde, dahili ve harlct ha
yatımızda, içtimal ve medeni Alemi -
mizde temin ettiği feyiz ve eserleri, 
vatandaşlarıma ıadece hatırlatmakla 
iktifa edeceğim . O e!lerler, her aene 
büyüyor ve bÜyÜyecektir. O lnkıliblar 
hızını almı,, dejipnez yollarında em .. 
niyetle yürüyor ve yürüyecektir, 

Dünya ahvalinin, gittikçe artan va
hameti kartııında, Türk milletinin ıös
terdiil olgun ve asil birHk, ıüknn ve 
vakar, btiklll ve teref qla, butıüne 
kadar olduju gibi, bundm 10nra da, 
en büyük em.niyet .UAhımırdır. Bu cü-

(AıJıuı ııalılfa 1 ıiltwı 1 te] 

S an U !S 1 uyu ayramı muahede ile cenubl Dobruca Bulgar 

• 
'I". • ' ' ı· talyan aleyhtarlıgw ı Krallığı hududlannın tçlne alınmıştır. gibi varlıklarının sebebini de an• 

Bu hldise, bütün Bulgar milleti la· cak bu prensipe borcludurlar. O· 
sevınc l"lftde kutluyor tuBerı· ... ~r•d1"da29ı·es(ı"Anln.A.)Be~~a•duter~u!beta;;n•ı.nn rafından derin bir sevincle karşılan- nun İçindir ki, baZJ ırki hezaller

4 

~ -·· ..,. • - ın!flır. den bafka hiç bir ıiyaai i.mil böy· 

Cumhuriyetimizin 17 nci yıldönümü 
bayramı dün öğledenberi, bu büyük 
güne yar•şacak tek.ilde kutlanmıkta
dır. Dün saat 13 ten itibaren baftan
bata bayraklarla donanan İstanbul, 
&ece de gene baştan başa elektriklerle 
ıtulenmiş ve aydınlatılmı,tı. Gecenin 
geç saatlerine ksdar büttln büyük cad
deler bayramı !Onsuz. bir sevincle te11-
ld eden halkla dolmustur Beyoğlu, 
hemen aabaha Udar, kslab•hğını mu
hafaza etmiştir. 

Taksimde saat 11 de yapılacak bil· 
yük geçid resmini seyretmek için şeh
rin uzak semtlerinde ·oturan binler
ce halk, sabahın saat dördi\nd~ soka
ğa çıkarak Taksime doğru akın et
meğe başlartllflardır. 

Bugün İstanbulda 
yapılan merasim 

Bu s&bah saat 9 da Vali ve Bele
diye reisi Dr. Liıtfl Kırdar Vil8yette 
tebrikleri kabul etml,tir. Şehrimizde
ki bütün konsoloslar da Villye~e gi
dere-k büyük günümüz hakkındaki 
tebriklerini Valimize bildirmitlerdir. 

Buradan hep birlikte Tak.dtne gi
dilmiştir Geçid resmine ittirak ede
cek olan kıt'alar, mektebler ve bir
likler daha evvel Taksimde kendile
rine ayrılan yerlerini alıruf bulunu
yorlardı. Vali ve merasim komutanı 
kıtaatı tMtiş ettikten sonra Cumhuri
yet abidesinin onune gelmişlerdir. 
Burada evveli ,eref direjine şanlı 
1ancağımıı çekilmif ve bunu Bando
nun çaldığı İstiklil marı• tıltib et· 

r~ı.... aıılılfıe a .uıan ı tel 

Falih· Rıfkı Atayın 
bir makalesi 

Tecavüze uğrarsak bu 
harbir manası 20 yıl 
sonra istiklal savatına 
baılamak olacaktır 

Ankara (Hususi) - Falih Rıfkı A
tay, bugün çıkan Ulus gazetesinde 
.oruekizinci Cumhuriyet yılı ba,ıar

ken• başlığı altında fU mak3leyi neo
retmektedir: 

.Bugün Cumhuriyetin 17 nci yılını 

tamsmlayoruz. İl1t vazifemiz onun bü
yük bani.sini saygı ve minnetle anmak 
...e ebedi hatırası önünde bir daha eğil
mektir. İkinci vazifemiz Çankayaya 
dönerek devletin ve halkın büyük re .. 
ıılne ve şefine milll birlik ahdimi:d 
tekrar etmektir. 
İnönü devrinin ikinci yılına, milli ve 

beynelmilel miliıtesna vazife ve mes'u
liyet şartlan içinde yaklaşıyoruz. Yan
gın kızıllığı vatan sularına vurmakta
dır . Fırtma ve alev dinmedikçe, sa.ça
ğımızın ateşten masun kalacağını hiç 
kimse vatandaşına temin edemez. Eğer 
bir tecavüze uğrarsak bu harbin de 
manası 20 aene sonra tekrar lstik1Al 
mücadelesine baolamaktır. Öyle bir 
atinde İsmet İnönüne 1920 cephesinin 

( 0.'1'111111 aalıifo 3 ıiltwı 7 clı) 

umekiınları dün kırılımtlır. Ne•redilen Siz meb'uslar da geçen fcvkalide le bir bünyeyi kökünden sarsmak 
bir tebliğde bir gencin derhal tevkif toplantımızda bu muahedeyi ittifakla kudretini haiz olamaz. 
edilmif olduiu bildirilmiştir. tasvib elmiş ve Oobruca meselesinin imparatorluklarda iıe it tama· 

hallinde başlıc• tezahürat ve teşeb-

Patras adası 
bombalandı 

Alina 29 (A.A.) - Dün, Patras t•h· 
rine İtalyanler tarafından yapılın ha· 
va hücumunda elli kiti ôlmü,, yüz 
kiti yaralanmı4hr. 

Yunan Kralı ordu 
kumandanlığını 

deruhte etti 
Atina 29 (A.A.) - Yunan Kralı 

George, Elen kara, deniz ve hava kuv• 
vetlerinln yüksek kumandanlığını de
ruhde etm.lşti.r. 

Yunanlılar muka-
v~met edivor 

büslerinden dolayı Almanya \'e İt.1- mile aksinedir. Bunlar, daha dün· 
yanın büyük şeflerine ka~ı Bulgar yaya geldikleri eınada kendi in· 
mlllelinlo duygularına ve minne~tar- hili.I i.millerinin tohumlarını da 
lığına aynen tercüman olmuıtunuz. beraberlerinde getirirler. Zira, 
Bu iki büyük devletle srdlTlızdaki bunlar, birbirini tutmayen. mutta .. 
dostluk ba•lanru bu hidise daha zi- 1 b" b" · · k · · d'd"kleyen • 111 ır ırını emn ıp ı ı 
yade aağlamlaftırmıotır. hüceyrelerden te,ekkü1 etmit ı •4 

Türkiye ve Yugoslavya ile münase- d' 
betlerimiz bu iki devlete bi1l lı~ .. ~la· l a t ı h i l k a t bünyeleı· ll"~ On 
yan muahedelerden mülhem o~rnak- dokui.uncu uır boyunca Avrupa 
tadır Sovyetler Birliğile siyasl mü- kıt' ası üzerinde böyle bir çok dev· 
nasebetlerim.iı: mes'ud bir tarzda git- let azmanlarının türeyişine şahid 
mektedlr.• • olduk. Avu11turya imparatorluiu 

İngiliz donanması 
Yunanistan yolunda 

Londra :!il (A.A.) - İnıı!llz deniz 
cüzütamlar1n1n Yunanlstan1n yardı- · 
mına gitmek üzere yolda bulunduk
la"' Xlrerillmitti.r. 

·~-~~--~ 

HAKİKAT'in ! 
hediyesi 

bunhıırın en tipik Örneklerinden 
biriydi ve böyle olduğu için 1914 
harbinden ıonra en esaslı ta11fiye• 
ye uğrayanlardan biri de o oldu. 
Fakat, tarihi mukadderatın ne 
aarib bir cilvesidir ki, Avusturya 
imparatorluğunun terekesini pay· 
ı.,an milletler. ayrıi zamanda, o 

Atina 29 (A.A.) - Yunan ordusu 
yübek kumanda heyeti tarafından. 
bu sabah n•ft•dilen bir tebliğde, hu· 
dudda muharebenin devam l"tti~ ve 
Yunan kuvvetlerinin mevzilerini mu .. 
hafau ettikleri bildirilmektedir. İsmet İnönünün 

enkli fotoğrafını 
Diğer harici haberlerimiz niıve:ı:zilerden iste 

• • • 

' devletin inklraz•n• ıebeb olan il· 
Jetleri de tevarüs ettiler ve onun 
ankuı üstünde bir takım irili ufak 
lı Avusturya devletleri kurmak 
hatasına düftüler. Milyonlarca İn· 
ıanln heli.ki ve nice mamurelerin 
inhidam ile nihayet bulan 1914 
badiresinden çıkarılması );..,,. 
ııelen ibret dersi o milletler tara• 
fından, bu suretle, tekrar yaka • 
)anması kabil olmayan bir fırsat ii9üncü ıahifededir. .ı.=:':::;ın:;;:ııız~. ~~::;:::;:~ (Devamı 7 nci aahifede) 

• 

• 
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Gü n ün yazısı 

c 
On yedinci yıl 

umhuriyet b ugün on yedinci yılını tamttmlayıp on sekiz 
yaıına baııyor. Bu yaf, İstikbale tebessüm ve emniyetle 
bakan sıhhatli delikanlının yatıdır. Ona, tükenmez za· 

• 
EH 1 R 

Otob üscüler 
zam istiyorlar 

~ıı111tııımıııır1111111111111ıı11111111111111111111111111ııttııımı~ 

Yeni Halkavi 
binası aç ıl dı 

Cumhuriyet ve 
Cumhuriyetc ili~ 

Dr. Yavuz ABA D A~ man içinde uzun, çok uzun, tarih kadar uzun bir ömür temenni 
edelim. 

Her doiuma ... cılar refakat eder. Cumhuriyet de sancılar 
ve kanlar arasında dünyaya &'eldi. Doğufu bundan dolayı tabiidir: 
O rüıeymi hayatına milli mücadele buhrttnlan içinde Rumeli ve 
Anadolu Müdafaai Hukuk cemiyeti ve Misakı Milli ile baılamadı 
mı;· Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükUmeti ile mevcudiyetin· 
den artık fÜphe edilemiyeceğini belirtmedi mi; ve nihayet, 29 
ilkteırin 1923 günü, bir buhranı müteakıb, imkan alemine girme· 
dimi? 

Fakat, her mukayese beyhudedir. Te,bihleri ve İstiareleri bir 
tarafa bırakarak eski ve yeni rejimlerin farklarını hatırlayalım. 
Halbuki, bu da kabil deiil. Orta çağla yirminci asır aruında ne 
aebeble fark aranır?. 

Şayed, biri bütün kuıurlarile tarihin malı ve diğeri bütün fa-
2iletlerile daima canh iki mevcudiyet araıında her hanıi bir mü
naıebet aramak lizımsa ,u bakikAti tekrar edelim: Osmanl1 dev· 
leli de, Türkiye Cumhuriyeti de ayni topraklar üzerinde yükıel
mİf iki binadır ki birincisi büyük bir )•angında yok olmu11~ ikinciai 
onun külleri kaldırıldıktan ıonra, sihirki.r bir mimann eli ile, en 
sağlam temeller üzerine vakur, azametli bir abide heybeti ile yer
leıtirilmittir. Onu kuranlann cesaret ve maharetine, bizim gibi, 
ıelecek nesiller de faf'l.caklardır. 

Bir otobüs sahibi diyor 
ki : « Taksilere zam 
yapı ld ığ ı halde, otobüs· 
lere zam yapılmamıştı r» 

i KISA HABERLER 1 
Tiıuım111mıı111111111111111111111uı1111111111111ıııuıı1111111111T 

lktı•ad 

* İNGİLİZ LORDU ANKARAYA 
Ginı - Birkaç gündenberi ~hri
mizde bulunan İngiliz Ya.kınşark ve 
Balkanlar ticaret birliği reisi Lnrd 
Glinconer dün An.karaya gitmittir. 

* ALTIN - Altın fiah dün 23 
liradan birdenbire 24,5 liraya yük
selmlştir. Buna son siyasi hBdiseler 
sebeb olmuştur. 

Parti bafkanı Refad 
Mimaroğlu, Halkevi baf· 
kanı Yavuz Abadan 

t"' 

nutuklar irad elliler 

Türk milleti, dünya ve medeniyet ı artık bu ihtiyata lüz';1"1 kalrn&~l~ 
tarihindeki er~ilmez yerini beşeriyete sen iki senedir teeS!Ü$ etmJŞ 

9 
~ 

ettiği hizmetler ve kazandırdığı eser- fiil! vaziyet, 29 teşrinievv~: 19; bll~~ 
Jerle hak etmiştir. Bunu anlanıak içın esas teı;killt kanunu taclilattl 
uzaklara ;ilme~e, tarihin derinl\k!erine blr kıy~et ve mahiyet kaıendı· tıot!- ' 
gömülmeğe hiç de lüzum yoktur, Sl· O giindenberl esas teşkJIAI l<: .,JJ 
yaı;i ve içtinıai harekeUerle -Jolu yir- muzun birinci maddesi ,u şek l)J1'I ' 

~in.ci ~s:rın bağrına, en yük~k .bir abi-

1 

kalmıtlır. cTürkiye devleti bıt ~ 
ae ihlıpm ve heybeu!e diloü duran huriyettir.• Bu madde, ifade t fi., 
Ti.ırki~ Cumhuriyeti, ou eserlerin en göre hem devlet, hem de hiikıln'; dJ. 
)'enisi, milli cevherin ah!W dınamiz- !ini tespit ediyor. Sade bir tar ~\1'f' 
mini belirtmesi bakımından en değer- aynı ıamanda bir cnorm• Y~ tıidt" 
Ii.s.i, siyasi tesir itibarıle de c.ı şümul- yen şekilde hareketi Rınir bit ~ı,P * POLONYADAKİ ALACAKLA- li.ısüdür. Bu sebeble asrımızın kı11-akter dir. Bu hükmün nonnatif kBf rı)'' 

Rll\DZ - Polonyaya tütün gönderen ve degerini tayin edeceginde asla tUP- -ikinci ve 102 nci maddelerin ~ııÔ~ 
OtobG.s aahibl~rl. Belediyeye nıüra- tacirlerimizin alacaklarının bu;ünler- Eminönü Halkevi için Cataloilunda he olmıyan bi3.yük Türk U.kılibının tine hacet kalmabızın.... clJJ11 ,.., 

caat ederek, bilet ücretlerine z.am ya- de verilmesine başlanacakbr. , yapılan büyük ve modem binanın açı- teyitli verimleri arasında Ti.ırkiye Cum Ş('kllnln de{l:itUrllemiyeceği 
pılmasını teklif etmitlerdir. Bu mese- * GIDA MADDELERİ _ Piyasa- lıt merasimi dün saat 15,30 da yapıl- huriyeti, istikbal tanhçilerinLO ısrarla toplanıyor. 
Jp hakkında bir otobüs sahibi diyor da gıda maddeleri aatı,Ian artmııtır. mıştır. Davetliler arasında Vali ve Be- üzerinde duracakları muazzam ve mUs 
ki: Bu sebeble bütün maddelerde umumi lediye Rei.sı Doktor L(ıtfl Kırdar, tema bir hldised.ir. 

•- Şişli - Fatih arasında yirmi olank bir yükaelit vardır. Harb Akademisi Komut.anı Ali Fuad, Cumhuriyet. Türk inkıl.ibının wri-
dört otobÜJ itlerdi. Şimdi otobi.ııde- tehrimizdeki saylavlardan ba1ılartı midir, dedik. Her hakiki inkılib keneli 
rin miktarı on dOrt tanedir. Tabl!e- Belediye ve Vilciyet Parti ve Viliyet erkinı hazır bulun - siyasi prensiplerini ve hukuk kaidele-

.... ti' 

Bu yeni inşa, on yedi yı\ın birt.irini takib eden ııavr~tlerile 
buaün bir kale manzarası aldı. Cumhuriyetler kendi yetiıtirmeleri
nin ihaneti ve barice bot görünme g•fleti ile yıkıhrken, bi2ler, kcn
dinıizi bu kalenin emniyeti içinde · sediyoruı. Çünkü, .. erimiz 
ilk cumhuriyetlerin her türlü faziletlerini haizdir. Arıınuzda hiç 
bir nifak yoktur. Biriz. Birliğiz. Kuvvetimizi Cumhuriyetin disip
lininden alıyoruz. Uf etmiyor, İJ görüyoruz. 

Ba afuıkü bayram, qte, bu aebeblerl~ en büvük havron>dır. 

re yüzde on z.am yapıldı.it halde o- muşlardlr. Merasime evveli. Halkevi- cini memlekete hi.kim kılmak gayesini 
tobüslPre bir zam y•pılıruunıştıt. Hal- * BF.l.EDİYE 1'ılAAŞl.A.RI - Be- nin ealti binuı dahilinde tesit edilmiş güder. Bu gayeye erişHğl yani vnttt -
buki t.aUiler kadar, hatta tak!iler- lediye memurlarına dün tetrinisani olan fotoiraf aergisinin küşadile b.&.o- tiği -yeni hayat pren!iiplerine ek!leri -
den t.iyade otobü.."1erin masra&n art- maaşlan tevzi edilmi,tır. lanmı.şbr. Hüanü Cantürk, İhsan Kıhc yetin tabi olmasını temin etti, tek bir 
mışhr. Bir lbtik 400 liradır. Onu da * 1."E. ~i YOLLAR - Belediye Fen Suad Tetik ve İlhan ıibi san'atkirlar~ kelime ile hikmeti ve sozi.ını.i K~ırdiği 
bulamıyoruz. Bu yüzden bir~ok oto- heyeti •ltnuı bin liralık yeni yol 240 parça eserini tetkil eden sergi da- gün, inkılib muvaffak olmuştur. Bunu 
bü9ler garaja çekiltn1'tir. U,;tik \'e yapacaktır. Bu yollar are.sında. Orta- vetbler tarafından takdirle kaq:ılan - tebarüz ettirmek üzere Türk in~ıli.bı
yedek mtı1zeme bulsak dahi bu ftat... lröy Dereboyu. Ak rayda inktliıb nllfbr. Bunu müteak.ıb yeni binanın ön nın seyrini birkaç çizgi halinde eötter
lara otobüş :iflet.aıek kabil d '1dlr. caddesi yolile Kınahada nhtınıı bu- tarafına ıeçilınif ve evveli şehir ban- meğe çalışalım: 

Türk rejiminin prensipleri, ıthni k ~· 
küJasyonların, her vaziyete u~~~ 
zere ortaya atılmış felsefi. \I'~ ıet· 6" 
nazariyelerin mahsulü değildi! J1.'' 
esaslar, devlet hayatındaki 111-J' "r} 
kiyefil tatbikatın, milli bÜ~ r"tıl 
ve hususiyetlerine en uyıuo eti ıtı" 
siyesi kararlar halinde tesp.itln_~efl""' 
rettirler. Türk milletinin sıyaı~ .,S ~ 
curliyet şekline aid bu rniış~f· ~' 
rar1ar, kıymeti farksız.hk ve ~Uf 'I 
sı.zlıkta kaybolan mutlak ve ~"1/ 
meriyet lddia!lndan uzakbrlaf· ~ J1' 
men Tiiı·klüğe hb milli ve ı:zall 

• Nasuhi B A Y D A R 

Endüstrisi \Kimsesiz çocuklar 
&ll'di~nin. teklifimizi kabul edeçe- lunmaktadır. doal!nun çaldığı İsüklil marşından son- Türk inkılibı başlangıcda. Büyük 
ğine eminiz.• * Kö»l!R İHTİKARI - Aksa- ra btanbul Cumhuriyet Halk Partisi Harbin sarııntılarile gOçen ııe.;lu dUnya 
--,,---------..~~~,. I rayda perakende kömü~ü Ahmed ve başkanı Retad MimaroQ:lu blr hitabede nizamının çöküntüleri aruından Ttir

Ç8.1'1ıkapıda kömürcü Adz. teQ>it edi- bulunarak Pa.rtı namına kordallyı kes- kün benlik ve egemenliğini kurtarmak 
len fiatlardan fazla fiatla mangal kö- mittir. Bu veciı hitabede ba~kan ez· da\·asıydı. Bu davanın bayraktarı o
mürü uttıltlan için haklarında tabıt cümle tunlan 3Öylemiştir, lan Büyük Atatürk. 21122 baUran 1919 

rakter tqırlar. ~ • 

Kendinden sonraki her kald~~.,/ 
menin eaaı '8rtı halinde cuı1· ;f 
kararının verilmesi, sadece e~ 
llbn dayandığı dHtelclerln Y ııJS V' 
yani o zamanlar çok kullanı.ıa.P ~ 
'8 ile •saltanat müe:sse..esini.J1 ' ~ 
tarihe intikali manuuu ifade 'r1 ,ır 
kalmaz. Bu lıôdisenln sadece id• ,., ' 
linin değişmesinden daha gerı 1 ~ ~i~ 
rir bir manası vardır. Ctlf• h t ,o>-

ilaru, Osmanlı devletinin y•~:&ıd' 
Ttırk devletinin ıeçti&ını F"'. 

Cumhuriyet Memırlarıı lisan 

Cuınhurı·yet endu""s- Belediye, bu çocukları imtihanları tanzim edilıniJtir. ·- Bu evler, yalnız herhanıi bir larihli Amasya tamimile lnkıllbın ilk * CF.RRAHPAŞA HA.STA,_""ESİ - mimari kıymet ifade eden eaerler de- ~rensiplerini vazetti. cMilıt isti.killi, 

d f İf yerlerine gönderiyor Deviet ve devi t mfıesKselcrile ban- Cerrahpqa hastanesi l~ln flmdiki bl· lildirler. Onlar mauuflan itlbarlle de ancak milletin azim ve kararı kıırtara. 
tris~ bizi mü a aa kalar memurları aylıklııruun te.iıdülü nanın deniz tarafında yeni ,._ modeM çok daha mlihim ve çok feyizli içtimai caktır.• (Madde: 2) , •Her türlü teıdr ve 

•~-b l Bel dl h d dl '·I ı hakkındaki 3658 ve ~•• numaralı La· b. ı·kli ·k 1 1 Y · bina mü ....... lerdir. Bu kıilıür ocaklarının murakabeden azade milU bir he~tln 
eden kaıelerdı'r M~• u e ye u u arı ""' • ~ ~ ır po ı ru yapı ınış ır. enı aletini yakan Ebedi Şefin elidir.. ·· dil il dır ,. 

liode bulunan yersiz ve ser~rri ço- nunlar dairesinde açılan yabancı dıl için 70 bi.n Ura harcanmıtılır. vucu zım •• (Madde: 3). 
lıntih 1 ·nisan! 940 .>ı_ Bundan aonra ı.......n .,.....lln•i• ve 500 

İk d b le cıikbrın kurtarılmll-'ı için Ha!k Par- an arının teşrı l uıı:ı-vre- ~· ti """" •-T ...., Bu direktiflerin keskin bir lf.lk dar-
tısa en ir yarı oloni olan Os- _. · d d 1 1 1 sine ittirak etmek ü~re, bu husu:ır- Müteferrik •lfi 'k muıamere aalonunda Eminönü be .1 dın1a i1ti 

man4 İmparatorluğu, Alman emper- ti!JJ ve lktısa mil ür üğünün ınyır ı Halb\•i batkanı Yavuz Abadan kürsü- sı e ay ttıfı . hedef 1ı;2Qnun-
wafüm.lnln ark0S1ndan harbe girdi>i bir letebbUste bulunacağı haber alın· lalti Vekiller Heyeti lı:anruıa gllre, * MİLU MÜDAFAA VEKİJJ - ye -ıerek sıL , .L •ILı•l•"an bir hlta· dedirk. : Bunlardan biri mllletin lslikll.ll-
.J 15 .-. tetrinievvel ayı içinde müracu.tte bu· •" "" ı.& a. A T ..... . ni ta k dı ka b zaman, an<"ak ,__ on fabn·k•)'8 ma- m.., ... r. Şehrimizde bulunmakta olan Milli bed b 1 ur rma , '8 r~ı tam ir ha.ki-

~ n..... lunanlann ya%:ıh imtihan sünleri a- e u unmut ve ezcümle demiştir ki: · · 
hukuki bir hUccettir, ~J' 

ilkti. Bu fabrikalar da a,...k kanıya JJttt.~d müdürlil!il bu çocııklard~n Müdafaa Vekili Saffet Arıkan dün y 1 mıyet tesıa etmektir. Bu dileğ:in en ve-... ı· pğıda gösterilmiştir. Alik:ad.aırbnn .c- apıcı ık inkıllıbcı rejimimi... 1 · 1 il d 
benzeyen gu··mrüklerin yüzünden ~n- bir kı."mını bundan bir )'il evvel, Par- öğleden evvel Villyete giderek: Vall f -:L c 2 sıyu a esi ise •)lılJi lı1isak• tır . 

.J- muayyen gün ve aaatlerde imtihan zin •1 ~ VL'!;fı, Cumhuriyet idare- Mili' k 
muattal bir vaz.iyette bulunuyordu. tinin de hımmetlle Belediye va•ntasile yerJerinde bulunmaları illn olunur. LQtfi Kırdarla görüımü.ftür. sinin 17 yıldır hassq blr dik.kat Vft ıti- · ı Misa , 2• temmuz 1923 te imza-

Bu suretle dev le Un bünye \•e 1.ı ffl' ' 
yeti de dejlımı, oluyor. o.,,,.; o':'.!' 
paratorluğu birlik duyguların ilr'v:,. 
rum, muhtelif unsurlardan Jtl_-~d ~ 
cansız ve rulauz bir bdliıa, tıı;ı 
tanatın hAklın bulunduğu b~tJ. ~ 
coğrafi labirdl. Tarihe 1nt1kal ',ıı._,. 
kiye Cumhuriyeti ı.e mUtecS ~IJl"'.ıı 
bir hisle duygulu bir mlllel Jı> ıtııl ~ 
linin bUtün parlaklığ!le ıecellı • r~ .J 
halk hükQmeU, yeni btr •"'.,,..._;. 
inancıa yepyeni eıaslnra . dl~ 'JJ 
yeniden hayata doğan dJpdın• , 
le~ Türk milletinin dôrl b\Jl 

Madencilik. halı imalatı gı·bi endüs- toplatmış ve Anıdolunıın muhtelif * KUMANYADAN Go·· Ç'ı !EN GEL- lanan Lozan .ulhu Ue gerçe4leşmlttir, 
k 1 ı ,_, ı Ankara Dil Tarih c-~'ya f lT na iht (Üthifü, benimsedi.aot bir an'ane- . tri tubeleri de tamamile ecnPbı' """r- mıntaka1annda i it yer er ne ~~ı - • - ..,....... a- · .... !kinci hedef, milletin içte haki .... ı .. e. 

~ B 1 da 50 k d ~~ \ külte"inde: Dl - Dün Rumanyadan yeniden 680 dir.• &,kan ıözJ,rinl fU cümle ile bi- ~ .. ..,, 
mayelinin nüfuzuna tlbidi. M.aamafih m tı. un ar n çocu a Lnn~ - tini tesiı ve devletin e3a1 ı~ıkilltıru 

d k 1 ·· d 11 18 ık· •t · 1940 Türk göçmeni ıelmlttir. tinniıtir: birinci em~ryallst harbi t>a,tedtğl dı k:tald ma en urs arına gon l"T - ıncı efrın pa:r.a.rte!l saat ... milliyetçilik prensipine göre- yeniden 
ı...v ,..._ · 'd ki •-h ·ıı · 9 da · ·ı· •- Emelimiz._ Türk milletini medeni zaman, mağazalar, ithali hiç bir kay- ml-i•· ~rçı gı en c;ocu ar .... ~ 1 erı- ınJ?ı ıı:ce, Denı"• ve lı'man tanzim etmektir. İnkılibların umumi-

. '~ I _, k k- ·· I d ., cihanda liyılr: oldui;u mevkie yükselt-da tl.bi olmıyan Avrupa eşyasile le- nı u.ıua ıt"Uere omur ıavu9ın R 19 ikinciteşrin 1940 ıah ıaat 9 da yetle mevcud vaziyetleri deği•Urmek, 
ı.- ~ ba 1 1 d B' Jd n mek ve Türk Cumhuriyetini uı·sılmaz T ba.leb dolu idi. Her nevi e,yadan, her c;-a • ...., .. ar.ıa ' amı' ar ır. ır yı 8 - !ran91zca, * HAVA VAZİYETİ - Karasula- maddi ve manevi Aha.da yeni kıymet-

bo beri h. d b ı·bı baleı-·•ız ç--·k temelleri ilztorinde hergün daha ziya-
mağazada I atok mevcuddu. F;.kat fi' \l e u 1 "'"' "'"u - 29 ildncit .. rin 1940 ç•--mba ıaat rımızda ·sefer yapacak gemilerim:Jz.in ler yaratmak 0 ayesine uygun olarak 

ı f l 1 ld ğ d b n -Y- de kuvvetlendirmektir.. • cHa.zıra ne dayanır• derler. Nitekim ar rne aza amıı' 0 u un an u - 9 da almanca... hava vaziyetini anlamaları için aa- Türk inkılibı da o vakte kad•r devle ... 
endü.rtrisi olmıyan Osmanlı İmpara· lar Belediye vasıta"lle tespit edile-rek İ!5tanbul Üniveflitesinde: hillerimize •bazı if&l'etler konulacak· Bundan aonra Ha1kevi musiki heyeti tin siyasi hayat ve faaliyetine hlkim 
torluğunda, bu bol stoklar az zaman toplattırılacak, bir kısmı ~hirdPki i' tır. İlk olarak Karadenize uzun direk- tarafından gü2el parçalar çalınmış ve müesseseleri vlzı ve mı.ıhafız.larile be· 
zarfında ortadan kayboldu, gı'ttl. Mal- müess~lerine, bir kı~mı da Anado- 18 ikinciteşrin 1940 pazartesi saat ler Ü2erinde muhtelif renk ve cesa- davetliler hazırlanan büfede izaz edil- be km k 

h 1 f dü h 1 14 te bUUln diller. .ı dl ra r yı a ve onları eaa.sından ye-
l.ar f\lnun bunun elinde giz.1enet"Pk tunun mu tel en ıtri sa a anna mette ipretler konulmaA:a başlanacak- mi..-er ·r. 
Aklandı, milthi• bir ihtikar hafi.adı. ~önderilere-k it aiiç aahibi olmalarl .-.... .-._ _________ ..,....,... nilemek mabadını ıüdüyor. Ru mak-

Halk bir """" ı,.. bulmak tçin duk- ,.mın •dilecektır . Dı•ir fiaHarı tubil adildi ıır. E V L E N M E sad yerine ı•ıınce, devı.ı m"bddero· 
kın aahiblerine yalvarmağa mecbW ' ~ ~-"'""" - * AKDENiZ - AMERİKA SEFER- tında artık phıs değil, •ncak milletin 
kaldı --0- , Ticaret VPk:ileti putrt'l ve lama de- J..ERİ - Akdeniz ile Amerika arasın- Bayan MürÜ\'\•etle Cumhurivet mat- biu.at kendisi yahud onu temsil eden 

Ha;bin en büyük sefaleti de, fcker mirl•rlnln Ahf flatlarını tespit etmlf· da iıleyen Yunan vapurlarının son baası linotip seli Alı\eddln Eskinin ni- ı heyet (Büyük lllillet Moclisi) hllıirn 
buhranile kendisini hissettirmiıti. ın- Kadıköy Havagazı •irkefi tir. Buna göre 10 x 100 eb'admdaki siyasi vaziyet üzerine .. rerıere devam kAhlan, dün iki larafın akraba ve dost-1 olacaktır. Bunun kısaca \iadesi '"' 
ll umumi harbin acı taraflarını, te- lama dcmlrlerlnin fiah ton haşına. 177 edemiyecekleri zannedilmektedir. Bu tarının huzurile, Çapadaki evlerinde ı ·Mlllt hakimiyet. tir. 
ker kıtlığ:ile hatırlarız. Umumi Harbi hakkındaki tahkikat Ura 69 kur'\lf. putrel demirlerinin fiatı takdirde Basra yolunun ehemmiyeü lcr• edilmiştir. Gene evlileri tebrik İ Görülüyor ki Amasya tam.imi, milli 
hdtırlatan hA.dise'lerden biri de ves.l- da ton başına 169 lira 99 kuru~tur. bir kat daha artacakbr. J eder ve aaadetler dileriz. J hakimiyete dayanan ~ni devletin, te-
ki. ekmeğidir. Harb denildiği zaman, Kadıköy Hava~azı •irketinln. abo- meıtaş,ını atmıttır. Sonrıdan bu pren -
mahalle aralarında datılan li.yah, ça- nelerine az gaz verdiılinden bah."et- 1 sip, Erzurum kongresi beyannamesinde 
mur &ibi ekmeği hatırlarız. Çünkü m1ştik. Bu hususta Belediye tarafın- H E R G v·. N B 1' R - ... s E L E 1 .milli kuvvetleri amil. milli iradeyi ha ... 
harbden evvel, yiyecek unumuzu da dan tahkikata başlnnmı,tır. Kadıköy ,,._ » klnı kılmak esastır• ~kline girmi,, 
dı.farıdan alırdık, Marsilya, Odesa un· 1-lavagazl tirkPtinin bir metn murabba- 20 kinunusanl 1921 teıki!Atı esasiye 
lan, İstanbul ve diğer sahil tehirleri- Jnda dort bin kalori kudretinde gaz 1 8 • kilo im 7 O k f O kt J h . . ih • } kanunumuzun birinci, 20 ni"8!1 1924 
mizln ihUyacını temin etmekte idL yerin~. üc bin kalori kudretinde paz J Jr e a uruş.,, 0 Or ar, ergun tıyar ara, t:ırihll tefki\ih eAsiyt kanunumuzun 
Gümrüklerde himayekAr tarUe slstemı verdıgı tahakkuk etmektedir. Beledi- ukJ h J , d• iMı üçilncü maddesinde -thaklıniyet bi-
tatbik edilmediği için, un fabrikaları,• ye Fen heyeti tahkikatını bitirınrmi•· ı ÇOC ara, asta ara meyva tavsıye e ıyor et kadar sıhhi lilkaydü prt miUetlndir. ıeklinde yer 
dıfand.an gelen wılara rekabet ede-, tir. Tahkikat bittikten sonra tirkctin . ' almıştır. Bu hüküm, bütUn esas t.eşkl-
ıniyor~u_;-~uh yütıde,~.lnkdeğıf.rtmencahilik mtırukaveleslni tetkike meebur olacok· . olan bu gıda maddesi üzerinde büyük bir ihtikar var! .. lihmwn - fizyolojik bir te,bıhe mesat 
aanayu uaıu er ur u ışa :ın m - · varıa- konstrüksiyon bakımındnn a-

"':ud"..:••etle endüstriden mahrum bi~ Demiryollarına a id Musluk ihtikarile iki hafta uğraşan. Fiatları Murakabe murlu fıkarW, fonksiyon itibarile de 
..... dimağı mesabeslndedir. Bundan sonra-

ıneınleket harbe &irdiği .. man. cep· iatatiıtikler Komisyonu, b mesele ı'le neden ı Ak d 1 ? ki hukuk ve devletin bütün ı.kamül 
heden evvel, cephe arkasında büyük u a a a ar o muyor fh 1 

"- · il · d · tar f dan a • :>a a arınd& yaratıcı ve yapıcı bir inşa 
bir ursıntı ıeçirmit. mağhlb olmut- .L.l'llı'mıryo arı 1 areaı. a 111 

• Y - Harbden ~onca hAz:ı e,ya fiıtbırının ı ~eçerler. İn.s•n. bu bolluk orta!nndan ı ha kıymetıı· b·ır gıda mıddeJ haline 
b :n pren~ipi mahiyetini muhafaıa etmiştir, tu. pılan istatistiklere gOre, son ır sene artmasını tabii buluyoruz. ~fec;el~. de- ~eçerken, koltuklan kabarıyor, çNt · gelmiştir. 

"- · il d- ır· ı d Al an · k ı ı.· ı dd 1 • k ~filli hikimiyet, esasında cumhuriyet 
zabitlerinin elinde idi: •Filistin ric·ati. B t b dd 1 b k bol ıı oJ • demektir. Çünkü cumh•ırivetln uı l ve 

"-""nuryo an en us ıs e, m zarfında, 23.402,134 yolcu na'klPdilmirş· ı m. ır, a .. •y... ımyev ma .e er ve .. "'.·. şü ür memleketim.izde ne kad.ar da Böyl_e olduğu hal.de mevua ihtikJ.-
tir. Hasılat yekilnu 11.130.034 liradır. ıre... u un u ma e en u~un u meyva var! .. diye. Fakat b!l' ma- r e ugraşmak heni.ız, Fiatları Mura- hakiki manan, tek --ı.·ın ·hikimiyetinl 

hınindeki kitabı yazan binbaşı Ve- şartlar altında dıprıdAn g<'Iİrme1c im- nav dükkinının önünde, meyv:ı fiat- kabe komisyonunun hatırına gelme- .-.ıua 
cihl, Alınan zabitlerinin meveud er- 1 k8.nları azalmıŞfır. Fakat fiah pek 7i- l'irına IÖZ attııiımız zaman, hayrell~r mişt.ir. Halbuki F'iatları Murnkabe ;:?' ;~li~~~:r:d~r d~:~;~~ v:n byü:~: 
ukı da posta paketlerile nasıl. Al- besttir. Hem de pancar bolluğu yü- yade artan maddeler ara!lınd:'l, ml"y- içinde kalıyorsunuz. Acaba bu mev- komı'.'lyonunun uğraştıı:;(ı mevzular ara
manyaya ta!itdıklarını. Toro.stalci er· ~ z?n~e:n .. ar~zj - N~İ~İ orta kö~·lüni.\n ! va da bulunmaktadır ki, bunun c:e- valar da dışarıdan geli.vor da bu ka- ~ında çok ehemmiyet.siz me!leleler sek organı doğrudan do~ruya nalk. ira· 
ıak a.mbarl•rının nasıl IO)uldu~unu yuzu gulmuştur. Lo;tihsal 100 hın ton· ı beblerini ne suretle izah etmPH~ d k b desile teşekkül eder ve salihivetini 

B d<1ır pahalı~·a SRtılıyor'.' ?vtemlekelte var ır i. una bir mi~l olmak üze- h lk · pek açık bir ıurett.e izah erler. u dur. J 1 k a tan veya onun mümcsstl'erinden 
Dışarıdan mal getiren bir ma~a7.a· her şeyde 1 b" lh lkA re muııı u ihhk.9.rından bah!ledebili-

8\ll'etle, mevcud .demiry~ll.arından da, : Kay!leri, Ereğli. Nazilli dokuma iab- nın vitrınınılek\ t"şvanın n3h.ı:ııııı:•nı 1 olduğ nkevb\el ' ı" l~~yva ŞI t . rı riz. Musluk ihtikArı da şudur: Bir mürekkeb bir mecli:ırten alırsa orada 
fazla istifade eclilemt'ml.fh. Yukarıda .ik 1 ·· d'· ı U unu a u e ıne ıyız. mdıye t . eli . cumhuriyet vardır. Bu hakımdan •milli 
da IÖ ·ledi-imiz gibi, fabrik:toıı7. 09-, r a arı gec~ gun ~z ça ış~yor. mu- :ruY..arıda yazdıS;ımı7. gihi, kendi kf'n- kadar ihtikir mevzuile uğra n Fi- acır, ter hır tacire 80 kuru~luk hakimiyet• pren~pinln eoı;as teşkil~t 

>İ g l • . 1 d "' mi Harbde-kı Amenkanbezı yoluullu- dı:nı7.P iz:ıh eclebllivoruz. Fakut bir U M k be k . "8 • mu11:luiu 120 kuru .. •tmış! Acah• bu e. 
mantı mparator u"'u, ııper ~r " ma"- ~ 1 a arı ura a omısyonu, mı. vva k"nununa ginne!lite Cumhurlvet l!J2l 
lO.b olmadan evvel, cephe arkasında ıc.k·u artık acı b~ h~.tıra ~lar~k. ta~ihe ~~"';.v .. d~_kkanında, 70 kurıı.;a elma işile hiç ata.kadar olmamıstır. 1.n•.·ın Ksalı't.a ihtikir .var mıdır, yok mudur? 

. 
1 

tu arışmı.ştır. Bugunku endu!'ltrım:.z dun- gordui;umuz zaman. hayre-tte~ 1.:Pn- · omı!'lyon bu mesele ile iki hafta dcnberi fiilen tee!lsils etmiş bulunuyor. 
perl.'8-n o muş . • ha b. . d • d . buh 1 d d. . . 1 kendi krndüıine şu suali tı:oruyor: .A,.- 1 1 O 

Bllgu··nku- Cumhun·yet Tu-rliı•E"Sinin ye r ının o.ur ugu ran ar an 1 ımıu a Am1yoru1~ Buna ne d~mcli1 b zl mrfgu o muştur. zamanlar, henüz •Cumhurivet• ca a meyva, fante ve lüks bir yi- H h ld b · 
endüatrisi, ikinci emperyaUst harbine . bizi vikaye, tkWadi tazviklere Hepimiz biliyoruz ki, Türkiyı?, aynı yecek midir?" Halbuki doktorlar vi - er a e mPyva lhtikArı mu,.Juk· (a irinin 11.çıktan açığa kuH,_nılmf'm.:191 
nasıl muka\·emet ediyor? Bıınu iz:ıh karşı mukavemet etmektedir. Cum- zamanda bir mryva memleketidir. ihtikfırından daha milhimdir. FiaHan biltiın kudretleri memleketin kayıd~ı; 

H · · b·Iı 1 huriyet endu··,tr'J blJ ··d ! den 1 H tamin meselr!öi yüzünden, hasta!:ır&, Murakabe komisyonunun, et kadar \"e c .. Wız Jstikl81ini l9t·ıh•al hedefine ebnele ne lüzum \"ar'? epımız 1 - • • 1a1, .r.ı. mu a aa e .aydarpaşadan gündüz kalkAn bir kl ih · ı h k ~ 

Yo_,. ki, du··nyanın hrr yerinde te- j ılk kalelerdır. trenle Ankara .. ·a gidenler, B,·ı-·ı,·e çocu ara, hyakr adra,I er ese mey- ~i~him. bir ~ıda maddesi olan mcyva tpksif ı:aruretinden do~Pn f,"lktlk lılr 
• ._. ,J """ va tav,.iye etme te ir er. Doktorların ıhtıka l l 1 J h k t · B 

ker vesikaya tabidir. Bizde i!e ~r- H ı.iseyln AVNİ kadar bol elma eg"'aclarının arasır.dan b . rı e meşgu 0 masını temenni are eti. u ,rayeye ulaşılınca yani 
u ta\•siyesine göre, meyve, ~tten da- ederız. memleketin İstiklili tPmin olununca 

....-~-....,,..-,-~~~~~~ ...... ~--~~~~~~~~~~~~ 
~.,.....---------~~-Edebi roman Tefrika numarası: 27 belki de biraz fiddı:ıtle hareket etme

mi mazur görmeli~in. Bu halde için
de sendf'n başka, ~ni istcnıekten fe
ninle beraber olmaktan başU n('yi 
düşünebilirdim?. 

Gene kadının ell~rini tutmuttu. On
ları dudaklarına götürerek uzun urun 
ôptU ve yalvaran bir &e!lle: 

Karyol;a.!l'ına arkaU.!l'lÜ uzanmıştı ı tevki bırakmıştı. Bu eller Reıidln el- ı zaman Alev anne · · .. il ha 
HBıli kendine gelmiş da~ildi. Vücuda, !eriydi... Onun kollarından çıktıktan retle uzun uz bunkıtnk,:_uz ne SY • 
k f b. .. .. un ı ı w.n tonra er-

a ası Uyutmuş, uzun ır UmRıt oyle &onra bövle deği,mi•tl vet H d.. k 
k d c·· ı · ı ,J T • anıma onere : ıpır amadan kaldı. oz erı kapalı i- Aral hl ·b d" b 
di. Bu kapalı gözlerin altında karanlık &.fk ar1ın~ . : yangı; gı 1 

1 
~.şen u --:- Anneme dikkat ediyor musun, 

bir 61em yaşıyordu. Bu karanlıkta k' na"ı eşı :!:. 0 be• dl uyb~a ' urg~n dedi. Onda bu akf411m öyle Oir aüzcl· 
b .. t.. d"' k 1 'b' d' O çe ıngen çocu5 ... lr en lrc hAkım Bk var ki! 

u un unya ~0• 0 mut. gı ıy 1• ra-
1 

kuvvetli hatta ha"in bir erkek haline ' 
da y11lnız kendısı ve Reşıd v<1rdı. Ora... kt 1 d ·L- k b. k d Servet Hanım: 

90 u se, onu a 1>11~ a ır a ın ya· 
da tekrar gene adamın kolları arasına pıyordu. Odasına, kPndisine yabancı - Fazla solgun, diye cevab verdi. 
giriyor, onwı dud:lklarının 31CRk le - kalacak kAdar değiştiriyordu ve belkJ Gene kız: 

iiyu! birlijinin tecelli~idit. ... ~ 

17 yıldır, ebediyet pınanııd•~ ~ 
\'e hayat kevserini içmi' bulıJ.~~.J' 
mffieU, cwnhurlyehn yJd~.ı P". 
mukaddeı bir hayecanın ver<l~ f. 
ret ve harekeUe kutlular. 11"';.0 ~ 
den goae kadar haklıdır. ÇüJl ~~ 
huriyet devri, Tilrk mill•ı.l: IY." 
içtimai, ikbsadi hayatında ' f'lııl"j, 
yacak derecede muazzam bS ,eV", 
feyizli verimlerlle doludur· 11~,tdf ~j 
her Türk hem millt, hem de )ı: i!tlY 
)·atının eksirini tattığı \"C 'fi!t' ti '~ 
ve hiklmiyetinin ıembolil 0~:~ tıl" u' 
huriyet müess<'sesini, mukad t tf>'Y 
menet halinde ebediyete ka~stiJ'· Jf 
faza ve müdafaaya a:unetnı1~tJ1'1" , 

Esas teşkillit kanunu, bu • 1 ~.ıı' 
desi olmak üzere, cumhuriYeıJl1 ~.I 
nln ladll ve tağyiri huswı0" ·ni ".$ 
ruretie teklif bile edllemJyec<~.ııl' j. 
bir surette tespit etmittir· (:rJ t)19'.# 
fıkra 4). Bu hiıkme aykırl bet (JtO.,.-' 
yalnız ceza kanununun ~ ;~ 
göre takibe uğramakla k• , '-1 
turktin büyük eserine tııyotı?" IJl1 ' 
nı taflyacağı. için bütün aıilıOt1t• ~ 
terek mukavemetile de k:Al't11~. ]ı.oıf f 
kil Türk milleti, Cumhutit•~{.\"~ 
mak için en iyi yolun cuırıht t ıJ~ 
_olduğunu idrak etmif ve ~~ •g;;: '(/ 
ismet lnönünün teklllile 5. llflıJll ı 
hinde te,kilitı esasiye kano; l• ~; 
ci maddesinde yaptığı tadil ~o ş#" 
huriyetçilik prenslpinl devle 
sasına malebniştir. ... ~; 

Bundan on yedi yıl önce. cıl C,..J' 
) etin ilanı günü ittifak:• JiJC •"ıl<"'/. 
Reisliğine seçilen Atatürl< C~,4' 
tunları söylemişti: . TürkiY8 ,Jc.ie ~, 
yeti cihanda işgal ettiği m•;.ı ... ~, • 
olduğunu eserlerile ispat . ·Ô· ~~ 
,Türkiye Cumhuriyeti, ırtefr~ 6"t:r) 
vaffak ve muzaffer olacaktı ·ti~~ 
ve beşaretin bu vakte kad.ı' t"1'irV ttf_ 
eden kısmı da cihanın ıaıJtdi! (itı~ ...iP 
ıetli ve müstakil Türkiye ~~ ŞdfPI. 
lamaya kafi gelmiştir. M11 ·i ~ıJI ı' 
yüksek ve basiretli rehberli~' ;cifi er 
Eonraki mes'ud ink.i,af..ıt1f1ll. 1edlft,..' 
kat'i bir teminat teşkil ettl1e~)c:tıa ~ 
hanın bugün içinde çalk"'1"' t"t<I 1" 
lunduğu buhranlı vanyette. ~ ,, 
2un emin ve müıterih _ \J't)c: ·illc:e ti' ' 
vam etmesi kalblerimiZJ şe":r.ı ,rt 
duraCak, istikbale itimadııtı 1 

Evvelki tefrikaların hulaaası liyor, eğiliyordu ve nihayet o yüz. yti· 
züne. o at.şten dudaklar dudaklıı -

Canan otuz sekiz ya.şına celmif ol- rına kapanınca Canan te~ar kendi -. 
ıun. ıuzel bir kRdındır .. ~ene bir kızı /$ini kaybetti. Yava, yava, bir karan
var: Alev .. Ana kız a3ru adan11 , tah· lı .10 harlkulAde bir ba k "! · ı · 

- Beni affediyor musun, dedi. Git
meden evvel endişelerimi yatıştıra
cak. beni te.<ıelll edecek iyi bir söz sOy
ler misin Canan', 

ma~ını dudaklan He içiyor, ba1tL•ları- daha de çok değiştirecekti. _ Hayır, gözlerine dikkat et, dedi. 
nın. altında vücudü yanıyor, lırperi - 1 

Dışarda bir kahkaha se~i duyuldu Nasıl parlıyor. Yüzünü9 bütün h!.t ... yor, !'loğuyordu. 
cak mes'ud bir h8.disedir· , 

. . 

1 

. ' a cı <!mlll çı-
ııl ha)ahnı yanlannda ırçırmek ü1ere ne kı:ıydı. 
Ank•radan &f'len gene bir akrabıı .. 
çocuğunu, Re,idi Ae\ iyorlar. R,.şi d Akşama kadar ?yle ~irbirlt-rınin kol-
bu iki kad1ndan C•nAna mf'.' letmiştir. , larında hareketsiz, htç konu,m.r.dan 
Get;rd1ği uzun, telı!tkeli bir hallitahk kaldılar. Odayı yava, _yavq karan -
esna!'ltnda 1evgi ini rene kadına itlraf "hk bastı. Dışarda yagmur keıHmiş,, 
eder. O zamana kadar hiç bir kim .... ~~e gökte yıldızlar parlamıştı. 
kalbini açmamış olan Canan da gene Koridorda dolaşan ayak sesleri duy
adarnı ~e,·dijini his.~tnıişıir. Bü,)'ilk dular. O zaman hiç bir şey söylcme
bir vab lçindt- olma" I• berabPr kı· d~ birbir~rinden ayrıldılar. Gene 
nnın da M"\·diğini bildi(I Re<tidden 

kadın Ret.idin gözlerini gö~ıekten Va7. ıeçeıniyor. Ale\'f' ~tln(e, havaf, 
kal~iı: bir kız diye bilinen ıenc kJz korkar gibi onun yü~üne b:.kn.a:::lan 
Re•idin kendisine Jiııkayd oldukunu yorgu adımlarla yürüdil. Reşid onu 
hhwtmekten doian bü)'Ük bir ısbrab odanın kapı!l'ına kadar takib etmişti. 
içindedir. İlk defa bir erkeie ciddi bir Orada durdular. Gene adam: 
a lika, büyük bir $evji ile b-.Vlanmış· - Böyle ıük-Ot içinde ayrılmak -
tır. tan korkuyorum, diye fısıldadı. Seni 

Fakat Rqid dinlemiyor, onu '1mdi 

kollarında daha kuvvetle ııkarak •il· 

tekrar kaybedeceKmi,lm gibi geliyor 
bana ... Canan aeni deli gibi ıeviyorum. 
Bu aev&imi, sana doÇu ae!Wıni, ısrarla 

Canan ellerini çekmi,ti. Yüzünti 
kapıya clOiru dönerek: 

- İyi .öz, iyi bir söz, di)·e mırıl· 
dandı. Ne söyleyebilirim?. 
Omuılannı silkti: 
- Koltllrında olduğum ani, beni 

öptüğün zamanı hatırla ... ~ Naııl .u.
rardığımı, titrediğimi ve SCtna doiru 
naıııl uuındığımı dil,iln ... Bu ki.fi de
lil mi?. 

Hıçkı.r-ır gibi bir ses çıkardı ve ka· 
pıyı açarak çıklı. 

O gittikten sonra Reşid göıleri ka
pıda bir müddet hareketsiz kaldı. 
•Beni 1evlyor. diye dü,ündii. Kt>ndini 
mes'ud tıb.<tt>diyordu. Fakat ruhunun 
derinlikl~rinde sinsi bir eza dal
galanmaktaydı. Yüzünü aynada gör
mekten korkan çirkin bir adam gibi 
oraya, kendi içine eğilmekten, bak· 
maktan ürküyordu, 

u• 
Canan yemeJe çajırılıncaya 

odae:ından çıkmadı. 
kadar 

Sonra koşuşmalar ve gürültü ile açı· lacı canlanmı,. Ne tuhaf şeyi Ru gece 
Zevk ve ıstırabla karı,ık ııcayib biı lıp kapanan kapılar... on yaı birden gencle,mı, gibisin anne! 

hal içindeydi. Senelerdenberi ba,·&U 
ile avunduğu bir hakikate tema, ·et- Birdenbire kalkıp yerinde oturdu. Canan başını tabağına eğerek cevab 
m~ gibiycli. O zamana kadar yalnız u.~k.ud~_n ani uyandırılmıt gibi güzleri vermedi, O gencdir, diye dlişiinil}or
rüyalarında ya,ayan şekil!!ıiz, çehr,.~iı buyumuş .kapıya doğru baktı . • du. Önünde uz.un bir hayat var. Fa-
hayal birdenbire canlanıyor, gerçek- Ge~c bı: aes neş'e ile gülüyordu. kat ben, öyle miyim? .. 

Alevın sesı ... Kıunı koridorluda Re- . . 
leşiyordu. İçinin garib bir ateşle d,,l - şidin odasına doğru koş;arken, dudak- Senele.rc~ evvel bır kere ıtvdığini 
duğunu, senelerdenberi tahayyül et- Jannda kahkahalar ta~ar bir halde zannetrnışti. Halbuki hakiki aşkın 
tiği harlkulide ~ye dokunduiunu görür gibi oldu. Dudaklan titreyerek harikuli.deliğini ,tmdi anhyordu. Ha-
h· ediyordu. Bu a,ktı.. aralandı: yır, {edakirlık etmiyecektl. Reşid on• 

Gözlerini eçarak etrafına bakındı. _ Kızım, diye mırıldandı. Kızım! gelmt,ti, onu istemişti. Kendi kendine: 
Odası, kendisi, her şey ona de!ıitıniş Birdenbire kafuı çiğ' bir aydınlıkla •O, kaderin bana gönderdiği adamdı, 
l(ibi geldi. Sanki e,yaların yerleri bo- doldu. Hayatın çıplak, kah ve çirkin laliimdir, dedi. Saadetim, her ~yim 
zulmuştu. Sanki kendisi, evet kendisi sathına çarpmış gibi idi, Mülhit ha- odur, onu seviyorum .. • Alevse Reildi 
bu ılyah elbiseler içindeki tolgun ka- kikatle yüz yüze idi. sevdiğini zannediyordu. Ne l!tcdiğinl 
dın başka bir yabancı olmuıtu. Sihirli Retldin iyilije döndüiı:ü geceyi ha- bilmeyen çocuk!.. Halbuki kendisi 
bir el bütün vücudünii okşamış,, ba~- tırladı. Kızının .esini; 
nın, gözlerinin üzerinden ıetmi,ti. Bu timdi uzak: olan bütün tehlikeleri ae-
aihirli el onun ruhunda yanm~ya ha- - Biliyor mUJun aMe, onu ıeviyo- :tiyor, buna rajmen ıonu çıkmaz, to-

rum, diyen seıinl birdenbire duyar belki f l'k t 1 le bir zır olan bir yeri tutuıturarak kalbine nu e a e o aca m1ıcera)a 
gibi oldu ve ellerini yüı:üne kanmıd1. tılm .. al d H y1 L. 

ııı:tırabı, derisine günahı, nihayet bU- r- a ayt goze ıyor u. er te fl,A.l-

tün varlığına bunların hepsinden üs- ••• bul etmeye hazırdı. 
tün olan ıey, o lıarlkul1de at .. ı ve ~ .-ı .ı. •• _ Titreyerek kendine aeldl. 

• •v- .....,.... sofrada topla.'lciıkları [Arba nrl 
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· - • rJeff 

Maarif V ekale~! Jii'~ ~ 
yat Umum rrıtı tJ:" • 

. ,ı ı-' 
Maş,rif Vekileti NeşrıY dı&tl f~<J' 

müdürü Faik Retid, Afl)c3t' J<ıld,ı' 
mize gelmiştir. Bir iki güne , 

Ji•' 
ıfleC C" 

1.'icaret Odası '1'1..,..•,di 
OnilmUzdeki ay içinde, ·tn''"t·"'b 

dası meclisinin müddeti blın ıoV 

manyaya gidecektir. 

Yeni oda meclisi azahklar'l 

tıaı.ırlıklarma başlanrnıştıt• 

imsak 
Ö§"le 
ikindi 

4,48 
11,58 
14,50 

\( . 
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POLİTİKA • ASKERLİK 

Kıt'a nizamı ve 
Kralının İngiliz 

ili mesajı 
~ttlerin, Berlinde imzalanan üçüzlü 
ltıtıd~ Avrupa nizamına taallllk eden 
ııı., talıii tatblıc mevkline koym>k 
i<dırllİlfbfl timdi daha iyi anloştlmak
h.h; Bu ıu...,ua bütün A•nıpa bir 
)lııoı &abası halinde Almanya ve ltaı
)lloıa •llnde bulunaoak. ve inrlltcre, 
ı,..ı; •dalara hapoedllnıl• ol.arak lıa· 
>ı, kı:"·. Yıru ll!Q-iik Brltatıya tdala
ı, ııo~• alüıa., k .. ilnılt bir vıui>·e
~ <akbr. Derhal Frııua llo bir 
'lt.coı)'ıpınık imkinJan bunun için 
'laııe ,lftır. Franko'nun mihvel'e iltilıak 
ııı,, 1~'ıen,':u.nun için çallfılmııtır. Bu 
)tfıııı_ 1 rik yanmadaıından Balkan 
~ adasına kadar bütün. Avrupa ır
ıı.tı.:; fevkarıl bit ıurette mlhvere 
l' •iktır. 

lilı '1ı l'osD!J Korftı PondanJ Diploma• 
ıı..,.~tea1ntn netnltltl bir ınakııleden 
iit. ~ııkıa ılirmek ve arılom.lk lıabll
i"ıı •ıllUyor lıl, Avrupa devletleri 
llıiıu fiındi 7elll bir tıhliı.. baş oıter
~" llu da yeni niumdır. FrıuıA ila 
Iİritı~apıı.. bile bu yeni ııııamm ha• 
C... llti kuon daha bau devletler var· 
ıiıı ol hver bunu şimdi icil_ bir pren• 
ti., -.., lt'a.k eline aldıitna ıore, bunlar 
dtıı,.kt >'Ukan aıraıUı taz1ik edilocek 

l'ttıı ·. 
ııı.,. bitlllr.am Avrupayı ..adet retir
"11'11tt e, onu hiç olmaı5& sükUna ka
~•ıı'"k mıdır? Çilnkü relalıın ve 
~ll.!Jt 1\ lllt adı.mı ıüktindı.tr! Bunu asJa 
liı ~70rur. İnrltlıler, adalıın kıt'a 
boıı,b lan ke<ibe bile harbe n 
~itt~lttı.ınl•nna d.nam Meceklırdlr 
b11.tı bo ton. •ünlerde Berlin, h:•m
ilııttı ınbırdııntnlan tekrar •ıklaı· 
loı ~· Bı, Sok ,.hlrlerdo !at üı•rinde 
ı..~lllanuttır. Almanlar Berlindekl 
ı..,;;lar n lahlites! için 7i tren lıuır· 
a dır, 

İTALYAM 
NOT ASI 

Y unanistandan sev
kulceyşi noktalar 

isteniyor 
Elen hükumeti a-Uya, 
topraklarının İtalya 
aleyhine Uı olarak 

kullanılmaaına 
müsaade etmit 

Roma 28 (A.A.) - ltolyıuuıı Aüna 
ıe.lirl Graul, 28 tt'frinlevvel Nat 3 te 
Yunon hQJulmottno •tajıdaki notayı 
ı.vdi etı:nltür. • 

İtelya hükümeti, fimdlki lhtlllf H• 

naıında müt.eaddid de!alar Yunan hü
kUır.ıtinin yalnız normal ıulh vı iki 
millet aruındak.i lyl komtuluk müııa
Hbtt1•rine delil, ayni umanda Yunan 
hUkiımttlnln bitaral devlet ıılaült uh• 
deıinı terıttUb eden kat'l veıalfe mu
gayir bulunan hattı ıı.reketinl tebyln 
etmfk: mecburlyeUnde kalıruthr. Mü
leaddld dtfılıır İtalya hükümetl, Yu
nan hilltCUtııUni bu vazifeleri U•ya da
vet vı bunların .Utematik ıurette ihlil 
edilmelerini proteıto atmık mecburi· 
yeıindo kalnuttır. Bu lh1'1 keyfiyeti. 
Yunan hük.Qmıtinin kendi karasuları· 
nın İntılli.& llloıu taralından harb hart
kltı eınuında kullanılmaıına, İngiliz 
hava kuvvetlerinin mUhimmat tedarik 
elmelerlıil teshil eylemetı ve İtalyanın 
Ur arına olarak Yunan takım adnlarlh
da &lkerl bir lltihbarat ıervW ihdasına 
muvafakat ıylemeaint bina.en çok ya ... 
hlmdl. 

Hitler'le 
Mussolini 

1Yunanhlar Arna ·' 17 yıllık <<Cumhuriyet>> 
Tekrar görüştüler vudlukta 13 km. ayni zamanda 17· yıllık 

clir Floransa 28 (A.A.) - Stelanı a
jansından: 

l\lussolint, beraberinde Kont Cta"' 
oldulu halde saat 10,45 tı hususi tren• 
le buraya gelmJıtir. 

ilerlediler << İstiklal >> 
Tam ıaat 11 de Hitlerin treni istas

yona rirm.iştir. 

HiUerin beraberinde von Ribben
trop ile lllarttal Vot'l Ktltel bulun
makta idi. 

Veochio sarayına vhıl olan Mus .. 
ıolini ile HiUer, büyük merd.lvınden 
çıkmıtlar ve muıu.am Beıyiiıler aa
lonile 10 uncu üon aalonundan ge
çerek: Sekizinci Clement salonuna ıir
mitlerdlr. Müllkıt, bu ıalonda 111at 
11,18 de lnıtlamıfhr. Müliıkalla Kont 
Ciano Ilı von RJbbentrop da bulun
mutlardır. Göriltme, lld ıaat 20 da
kika devanı etmit ve aaat 13140 ta IO• 

na ermittir. 
Muaıolinl Jle Hitler tekrar 10 uncu 

Leon ve Betyüzler ıalonlarındın geç
mek aureUle merdivenlerden inerek 
otomobiUerine binmlfler ve bafbafa 
bir öll• yemeği yem•k Uzere lıUkO.· 
me.t H.rayını altmı,ıerdir. 

••• 
J"loransa 28 (A.A.) - Stolan! a• 

jansından: 

Hltler - llluaoltnl ıörütme.lnin oo
nunda •falıdakJ teblil nefredilmittlr: 

lllussolin! ile Hitler, bu ıün birkaç 
saat devam eden bir ıörütme yap• 
mlflardır. İkl memleket arasındaki 
ittifak zihniyetinden mUlhem o:an bu 
ıöriltme bet :zaman olduğu ıibl ç.>k 
ıamiml bir teklld• cereyan ttrn':f ve 
iki tara1ın hallhaıırda mevcud bü
tün meseleler hakkındaki noktal ııa· 
zar birliklerini göıtermlttir. 

Görütmeye İtalyan Hariciye Nazırı 
Kont Ciano ile Alman Hariciye Na· 
zırı von Ribbentrop lftltak: ıtmifler .. 
dit. 

Muharebe Florina 
etrafında cereyan 

ediyor 
Atina 28 (A.A.) .-Reuter• - Bir 

nokt.ada Yunan kıt'alarının İtalyan 
mUdalaasını yararak, 13 kilC\metre ka
dar d~rinlikte Arnavud.hı.fa &irm.it 
olduk.lan bildirilmektedir. 

Atina 28 (A.A.) •Reut<ır• - Yu
nanistan.• kartı batlıdı.ğı harbde, en 
büyük ItaJya.n he.deli ıanıldıiına gö
re. Yunanistan - Arnavudluk hudu· 
dundan, 160 kilometre kadar mesafe
de Sel!nik limanıdır. 

Carpışmalat hakkında h11berJcr az
dır, Faka~ lllrtnlldltin• ~öre ltalyan 
hücumlarının b8.flıCı ıikletl Arnı• 
vudluk dajlanndan dıfarı giden eaaı 
geçidin ötesinde Florina'ya mütevec
cih bulunmaktadır. Florina, Self.nik
ten 145 kilometre mesafededlr. 

Elen Jot'alan bütUrt hat Uurlndı 
tiddeUi mukavemet etmektedir, Hattaı 
teyid olunmıyan bir habere aıörı Yu
nanlılar bir noktada 13 kilometre ka
dar Arnavudluk araı.isine girerek har
bi dülf?Ylan toprağına nakJetmhıtlr. f .. 
talyanlar her halde Epir'in d11ilık 
mıntakaaı istikametinde cie ikinci bir 
tazyik yapmaktadırlar. 

!taıyanın Arnavuıliukta 180 bin 
kadar a!keri olduğu tahmin t.dilm•k· 
tedir. Fakat bunun asgari 50 hini da
hili tutmak için lüzumlu bulunmak
tadır. 

«Kudretinden emin, İngiltere Kralı Elen 
istiklalini müdafaa· milletine bir meıaj 
da tereddüdü olmı· gönderdi 
yan bir milletiz» 

[Baetarafı ı lncl ııalıifede] 

Londra 28 (A.A.) - İngiltere Kralı 
Elen mlllotine atalıdıkl menJı ıön
dermittir: 

Y•zan: Bürhan BELGE 
Kr llık il . da dl a e ı re '. len memleke. t- , farıya, geriye ve ileriye doğru •kur-

lerde kralcı, cumhunyetle idare edilen tuluf• unun merhalesidir. 
memleketlerde de cumhuriyetçi akide cTürk ln.Julibı· nın eğer bir mana e 
ve terbiyeye daima itina olunagelmı,.. hizmeti varıa bunlar cTUrk. millJ tU::
~· Bu, cem~yeilerin tabU bir temAyillil, tuluf• unun' her u:n.n enırinde bu
ınkltaf ettirıp çok diri kılmak !ıteclık- lunmak ıerektir Bize bugünkil cihan 
leri inaiyak:t bir husal•rıdır. durumunu bu kadar ' aakin ve em.in 

Son harb sonrası devrinde be, bu- kartılamak kudretini veren, cCurnhn
na, totaliter rejimlerin kendilerine aö- riyet. derken •litikl8.l. imid; cisUkW• 
re tasarladıkları •ilmihal· !eri ll'v• derken •milli kurtuluf• umuıu; ri 
olunmu,tur. tmilll kurtul~· derken de cinkılib. ı ... 

Ttirklyen!n, &eno cumhuriyetine mızı tasavvur edebilmemiı:dir. Bu yilz:· 
bailıhjı ve her yeni yıl tamamlandık... den, Atatürkün ve onun emelle eepht• 
ça bundan duyduiu bahtiyarlık hlıJe- ]erde yahud i•batında ölenlerin eıı· 
rini CumhuTiyetin yıldönümünde Jz .. rl, bu topreklar üzerinde, bir abidenin 
har etmesi bundandır. hem ihtifamı hem -ki, bu daha mühJm• 
Şu var ki, bizim ·Cumhuriyet. imiz, dir- uzvi vı intaf mantılı il• yü.kael-

11ıdece bir politik rejimin adı ve rtmıi mektedir. 
değildir. Çünkü cumhuriyet rejlmlnln Ve bunun ya,ayan dellller:I vırdıt. 
Türk.iyede illnı, •lel.Ade bir rejım da- Bunların batında, bu iHri yaratan-
ğlfmealnin ula emredemiytcej,l kedır lardan ve tamamlamaia çaLp.nlardan 
derin ve mUrekkeb tebebler pef.İndı biri olan İnönünün kumand• mevkiin· 
cereyan etmltilr. 

Cumhuriyet, alellde bir rejim cleğl
tikllğinı kart.ılık aayıldljı uman, bJr 
memlekette bir hanedanın ve o hane
dan etrafındaki bütün iman ve terbi
ye müesseselerinin hiç bir kıymet Uade 
eylemeğe ba,ıam.ıf olma.sı, demektir. 

Bizim ·Cumhuriyet. imiz, ıeı·çı böy
le bir vas!a da maliktir. Yanl1 ~unıhuri ... 
yıt bizde llln olunduğu ııradı, Oı • 
manlı hanedanının nı madd!, ne de 
manevi hiçbir hikmeti vilcudil kalma-
1'0lflı. Ve o aUe, bütün manuile 
tam bir lfliı halinde !dl. 

.Faka~ itin bu tarafı, blzlm •Cwn
hurJyet• imizin, en ehenuniyetalz ma
nasını t&tımaktadır. Zira. bir k.e.rı bir 
hanedanın vı bir hanedan terbiye vı 
ı:.ilu-Jyetlnin aarıılma11 bakımından d•· 
hl cumhuriyetin bizdı Uln olunmaJu, 
bı,ka yerlerde oJduğu gibi cereyan et
metnlttir. Yani1 dahili .ebeblerJh tera
küm ve tekloüfü yüztinden, dahili bir 
inltılib hareketile, dahili bir eıkl ni
zam taa.fiye edilerek dahl.U bir y•nl nl
ı:am yaratılmamıftır. 

de bulunmuı gelmektedir. Bu, eserll'\ 
tamamlanmuında, ilk yaratııı an'ane
nin inlıutaıız devam etüjinı deltlıt 

eder. 

!kinci delil, dünyanın bu htnAlmtU 
devrinde, Ttirk ordularıtıın, attan bit 
ruh ve maddı kudreille vat.anın ıınır· 
tarını ve tersanelerinl beklemesidir. 
Bu, eaerin tam özü yani, Türk mllleU
nin kahrcdllme.z Y•tama iradesidir. 

tlçüncU büyük delll ile, bizzat TUrk 
milletinin cihan tarihinin arıası Uı.e
rinde !ıgal ettlfl mevkidir. Türk mil
leti, burada1 ne kimseyi itmekte, nı 
kendiılne, herhangi bir dlrı.ekle hatta 
ıürtünillmesine mUsaada etmektedir. 
Bu ile, aadece, timdiye kadarkll@rln 
batlayıp timden 10nrakllerln tamam
layacelı mlilteana abidenin ıınır dıt· 
lıııırıru dahi aydınlabcı manaaı demek
tir. 

••• 
•Cumhuriyet. ln 17 nel yıldönUmll, 

blder için, bir rajim bayramı deJll, 
tarihin içinde ezelden ebede kadar yük 
sek tutmakta oldulumwı ahllkın bir 
yeni tecellisinin on yedinci zam.an öl

l .tanbullunun ltöf«İ 

Cumhuriyetin ilanı 

gtinU İstanbul 
Hafızamı sorlayarak on yedi ıe

ne evnl buırüniin hatıralarını 
canlandırmaia çalıııyorum. 
Vnıılma decliiimiz fizyolojik 
halin ıialerinden tamamile kur• 
tulan kulaklanmda bil& çın.o 
!ayan top ıetlerl var t Ne olu· 
yor 7 Bllyük Millet Mecliai 
Cumhuriyet ilanına karar Yer• 
ınit .,.. Gut Mıııtafa Kemali 
ittifakla Cumhur reia\iiina aeç• 
mittir. Bu haber dalıalana dal
ıalana lıtanbul ufııklartnd• 
'°P aeılerini takib ediyor. 

Gene hafı....,, :yokluyorum: Mil• 
li tarihte ati bulunmayan bu 
büyük h&diıeden evvel lı • 
tanbula aelen haberler biiıbİİ· 
tün batka idi. Vekiller Heyeti 
çekllmlı, yenlslnln ldmlerdeıı 
teıekkül edt!cetl münakaıa e• 
diliyordu. clı batına filanca 
ıelmeli, bayır, la!aııca ael· 
ınelb denillyor Ye daha ileri 
aldilıniyordı.ı. Demek ki bu 
buhranla birlikte bir tejlm da• 
Ya11 da halledllmittL Fakat, 
Türkiye Bii:rük Millet Mecliai 
hükUınetinin kurulduğu ıılin• 
denberi teetıüı elmİf olan re
jim Cumhuriyet değil miydi 
ve ona aııl İlmi neden ıim• 
diye kadar verilmeınlıti 7 

Hatırlayorum ki lıtanbullulardan 
keıif bir ekıeriyet böyle dii• 
tüniirken bazı , .. eteler büı· 
bütün bqka bir lerane tuttur• 
muı, acayib fe:rler ıöylüyor• 
!ardı. Ukin bunlan anmata 
ne !Uzum Yar7 

Ben, bir daba ıunu tespit etıniı 
olayım ld lıtanbul lıalkı Cum• 
huriyeti çoktan beklenen bir 
.. .,.ıılU aibi karıılaııııt .,.. onu 
h., ailn biraa daha arlan bit 
muhabbetle balnna baıınıtlır• 
Buaiinkii ı&Yinc bıınun için ıaf, 
aam.iml Ye llİha:yetıiıdir. 

lsTANBULLU 

~i~iıln Almanya cepheolıllr. Yeni 
ıtliıat UJdurulan diter memleketlere 
llıt'ı-1 '• 0nlın da bütiin maddt nıa
lıoıb ;.,",'.1-hırite, Almanyarun büyük 
-~ Y "'t1& iptidai madde, Jtda mad· 
'•lıı, •«ı«rtııek Ilı•"' aeferber edile· 
loı .\İ l'ttıı nizama uyan her memle· 
~il lltaııy1nın emrinde ptı,mata •• 
"-ıı.ı1a llıacartotan s!bl, Roman)·• ılbl, 
ıı, ~h llıuıy71n ııünler et !tıhdldatı• 
tiq Ue •tnıiı, bir çok ihti7acluını ve
<tltı., 14min otıuei• mahkum kola • 
~ 4, l',nı niıam, lut'anın yeni niu
~ltı.ı ""'••ra yen! feliketler ıetir • 
~""4uıı 10Usavi bir mahiyet alaoaktır. 
~ ile halde Fraıısanın bu yenl n1ta • 
"bııe dereceye kadar uymak isUye· 
lo~lıır dotr eUmlzde sarih malumat 
" ıııui!;ı tüpheslz bu nizamın ba,Iı· S lert Pariıteıı telırar V1'1'70 
1 l.o•al •• lkti4ar mevkii sandal· 
loı 111:•ıı.ı .. a etmek rayreıi la bate• 
~..,,, il &ııl041lan Frll\111 Horiclya 
' llı~••doln'dır. Martta! P•t•ln 
"ı ııı. 1Ya\ltlr davranmakta ve t'ran• 
l'>ıo~ •ı .. Uerin! ne ıekilda daha iyi 
lot ~bıı.,,iinl dütünmektedir. ı·a
lltlt,l't ~Yt rıirnen Atmanlann Fran• 
'• ıoı, loı,.ıınıak için ellerinden ıelen 
-ıı.,,~d Jtlmlyen bUtün va<ıtalaro 
~hu ~ t •itikleri rürillmektedJr. H.at
~~ lUu•te Fransızlaro kaf?t .. ki li· 
l>ıoı.,:-S•n bile f~dak!rlık yaptılıloıuıı 

Yunan btıktlmeU, İtalya taralındarı 
yapılan mUteaddid clıplomatik teteb· 
bU.leu monu t<llıll •tm!t olan bu hA· 
cliaclere vlkıitır. Yunan hUknmeu, -k.J 
hattı harektlinin vahim netay!clnl 
idrak •lın•li lcab e8erdl- kenıll blta
uflıtmı muhaJaıaya matuf herhangi 
bir tedbir almak ıuretllo mukabelede 
bulunmtrnıı, bWıkia İnsJllı mliMWıh 
kuvvetlerine teshi14t aöıterert'k ve 
!talyarun dil manlatUı meHI blrllil 
yaparak fa•liye.Unl tek.sil etmiştır. 
İtalya hükU.meti, bu mesai birliA:inin 
Yunan hUk<lmeU tarafından Hkerl, 
bahri ve havai mahiyette onıa.,nalarla 
teıp!I edilmlt oldulunu IJpat tdın do• 
Wle mallk bulunmaktadır. 

venle istikbale bakıyoruı. 
Yurdda,1arım, 

• Yunaniatanm fU miltkUI ahlarında 
kahraman Yunan milletine vt Elen• 
ler Kralı yeğenim Georges'a funları 
&öylem@k isterim~ Bu mücadelede biz
ler lizlnle bfraberlı, liiin davanıı bi
tim davamızdır. Müşter,.k dUfmıına 
kar~ı birllkte harb edecejiı. Şüphe 
)'ok ki müşkül ve ağır vaziyetlerle de 
kar,ılaşacağız. Fakat onlara kartı her 
ikim.is nlhat uııferin, kuvvetleri gün
den (Üne artmakta olan .erbeıt mil
letJere teveccüh edecejine tam imanlı 
kani olarak mukabele edectiis, 

Bizde, Osmanlı hanedanının he.sah
lan, tarihin eWe, imparatorlukla bir· 
ilkte tasfiye edilmiı ve Anadoluda 
tCumhuriyet., keza tarihin ellle, yep
yeni ve bambaşka bir siyasi tetekkü1ün 
belkemli! olarak yaratılıı:ııılır. O kadar 
lrl, İatanbul hüktlmotı, bit hanedan 
ve imparatorlujun ortadan kaHunuı 

çü.sil mizanıdır. 

Bunu bilhassa böyl•ee bell•m.,ı 1 !~!!!!!!!l!l!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

~ ıı..,~ koııneler vardu-. 
,,.., lene Almanların yanreıml 
~~ "daıuı Diplomatik ı•~etesi. kıta 
I..~ UY•nlden kurmak için, harbin 

0~~\: e. olan ıahıuına hir nuk.t• 
ı" &u ,..,,retinden bile bahsetml • 
11 tllıtttau~ue. t kiler unutulacakt n 

"'\..tq.. /• ka'lı tıtım bir cephe •hn•· 
r~,\: .•kıt Petaio buna nza ıöste
ı llıidj 'loiın t? Bu husu•la lhtiyRr illa· 

İtelya hUkOmeti, ltalya aleyhine mil· 
tevoecih hareketin İnsJJtero tarafından 
Yunani.8tana verilmif ve onun tarafın .. 
dan luıbul edilmlf olan p.rantlııin ..,. 
uaından oldujunu Wınl!n Ut iktifa 
etmiyerek Yunan hükUmetinıa. İtalya 
He hub h•linde bulunan devletlere 
kendi arazisinde mUhim aevkulceyfl 
noktalar vermek taahhüdünde bulun -
m\l.f oldutunu, bu meyanda Tlsalyanın 
ve Makedonyarun h•va üslerlntn bu· 
lundutu ve ltunlerın Anuıvud\uk ar• ... 
zisi üzerine yapılacak bir taarruld.a 
kullanılacapnı b!ldlllnl beyan eder. 
İtalya hUkOmtll, Yunan hUkQmetlno 

hududları haricindeki topraklarda kar
gaplıklar gıkarmala matuf teşebbüa· 
lorlnl hatırlııhr. Bu Mbeblerden dolayı 
İtalya hul<Omıti, bu olyalOtln İtalyaya 
kartı ı.vlid edece&i netayic hakkın.da 
Yunan hUkOmetlnln nazarı dikkatini 
celbelınlf iff de bir fayduı ıörülme • 
miftit. Yunaniıtanın bitaraflıtı, aiııal
de zevahlrdm ibaret kalmıttır. Bu va ... 
ziyetten miltnellid meı'uliyet Büyl&k 
Brltanyan1n vı onun diler millet!ari 
harbe ıürüklemek t:iyuetinlndir. 

Sayramımw, büyük bir huzur ve 
emniyet içinde idrak ediyoruz. Her 
Türk Yatandatının da htr zaman. ve 
her vaziyette fikren huıuruna vı kal· 
ben em.niyetine güveniyoruz. Kudre -
tindm emin, .lst.ikl8linl müdafaada te
red.dildü olnuyan bir milletin ferdleri
yiz. Sulh ve insanlık afkımız kadar, 
ordularımızın Jaymeilııe ve kahra .. 
manhAına, mllletim1rln müdalaa kud· 
retine ve bududJuz fedaklrhğına daya
nan irade azmimizi de dünya bilir. 

Aziz vatandaşlarım, 
Geçen sene de size söyledltım gibi, 

dünyanın en buhranlı bir devrinde her 
vakJtte.n daha kuvvetli h•kkma güve
nen, ne harici1 ne dahili bir ıstırabı ol
mıyan bahtiyor bir milletin lerdlet! ol
duğumuzu dilıünenk 17 inci Cumhu· 
riyet yıld6nümilnü neı'• ile geçlrm•nlzl 
bütün kalbimle temenni ve cumhuri-
yetin 17 inci yıldönümil bayramının 

başladığını ilin ederim.• 

Milli Müdafaa 
beyanatı Vekilinin 

Hakikat halde biz bu med ve cez
rin lehlmlıe tebed.dUlU anından uz.ak 
olmadıjımızı, mütearrızm kuvvetleri 
eksilmeğe ve btzim gittikçe artan kuv
v•tlerimiz v&lll~t• hlıklm olrrt•I• bAt
ladılı anda hilkmedebilecf'llı. 

Yataaın Yunanistan vı onun devlet 
adamlatı ve yaşasın Etenler Kralı.• 

Belediye cezaları 
Son yirmi dört uat zarfında 13 

toför, 2 otobüs bıletçi!i hakkında 

muhtelif Belediye suçlarından atili-il 
ce:ıa zaptı tanzim edllmittlr. 

ölçüııüne kadar küçülüp ıözden nlhon 
oldukça, Türkiye Büyük .Millet Mce
llsl hUkQmeti, bir yeni milli devlelln 
dotmısı ölçti5ünı kadar bUyilyerek, 
aonUhda, ·Cumhuriyet• hakikatinde en 
tam tecelli ve i!adeaini. bulmu,tur. 

Bu yıkılışla yeniden kurulu' ve bu 
kaybolma Ue yeniden dolma arıuında 
ise, millet, yalnız hanedana kartı de
lil, bir yığın harici düşmana ka~ı da 
kıyam \ı>e Ja;yan halindedir. Ve bu ef
ıiz ihtiltl harekeUnin barikadlan, ıpe

hir sokakları fü9ilsündo ve bir ,.hlrde 
değil, cepheler ölçüatinde ve dolması 
mukadder leni yurdun yeni sınırları 
boyuneadır. Ve ·Milli l\füak. Tilrk 
Cumhurlyetlnln taze ruhtı 1lblılir. 

Bu itibarla, blilin .. cumhuriyet• 1-
midn galib ve kendine mah!!U. vasf.ı, 

bütün bir kurtulut ve !ıtlltlll hareke
tinin ,.hılyetin1 vı cihan üz.erı.ndeki 
inkıli'dcı miz.acmı tayin etmesldlr. 

talim ve terbiye için sil&b altına ça- Bugün on yedi yaşını bitiren •Cum-
Ankara 29 (Huıust) - ıııııt ıtü· lırılmış olmaları bu tekimülde nıu.. huriyet• imiz, on yedi yafınl dolduran 

dafaa Vekili Saffet Arıkan, Cumhu· hhn bir amil olmu,tur. Tarinl ve ırkt gene, zinde. medenJ ve haysiyetli va.e
riye.tin 17 nci yıldönümü müna!lebe- kahramanlıjı müsellem olan ordumuz hjımtıdır. Bir varlık k4 baflahııcı, 
tile, ordumuz ve milli müdafaa luııı.ır· vatan hududlarını, milli ,er~f ve hAk· gayesi, ahU.Ju ve bütün beaabları, •İs· 
ltklanmıa hakkınd• Ulu.sa ,u beya• lırım.ıtı. müdafaa mecburiyetinde ka... üklA.J. dir, 
natta bulurunuftut: hraa bugiln'kü yUk:sek kumıında he- 1'undan dolayı, TUrkiyede 1 Cumhu-
·- Bilindlji üzere ordumuz gerek yıtile, fedaklr ıubaylarile vo dillver riyet gUnil• •yru r.amanda bir .tstiklAI 

sllih ve teçhizat bakımından, gerek erlerile bu vatifeyl, geçmiftekl nıl!al- liinU• dilr. ÇUnkü •Cumhuriyet. blz.e 
talim vı terbiye yönünden teklmUlı terden daha parlak bir surette baea.r• iıti.k:lll harbinin merhalelerinden biri 
doğru hula ilerlemektedir. Son aylar mak kudretinde olduğuna votandaı- Olarak ~elmiflir. lstiklll harbinin kon• 
r.arfında yedek subayların ve erlerin !arım em.in olabilirler.• dl.si ise, Türk miiletinin içeriye Vf' dı· 
"""'"""'"""""""'"""'...,,,"""""""'"""'"""'""""'...,,,...,,,"""".,.,,."""'"""''!e.!!!!!l!!!!!l!!!!!I""""~ 

lcab edenler: irtica yahud lslllA niyet
leri boıleyen!ardlt. 

lll!rhan llELOI 

Avrupa ekspresi ve 
konvansiyonel tren· 
leri bugün gelmedi 
Yunanlottınla ltalya arasında harbin 

ba,Iaması üzerine Avrupa ekaprflile 
Konvansiyonel trenleri bugün ıelme
mı,ıerdlr. Saat 9 da SJrkeciye muvua
lat eden tren yalnız Türk hududundan 
aldıAı yolcuları ıaUrıniıt!r. Harbin 
baıladıiı · saattanberi Yunan hududuıl· 
dan hiçbir tren geçmemiştir. 

Buradan kalkacak ekspresin Avrupa 
için yolcu alıp alnuyacağı hakkında 
henUı &llkadarlara bir tmlr gtlmımlt· 
tir. Konvansiyonel Yunan hududuna 
kadar gidecektir. Yunani!tana sidecek 
yolcuların hududda aktarma ıureUle 

memleketlerine gitmeleri muhtemeldir. 

Yorgancı Hasan, 
arkadaııni yaraladı 

Eminönilnde Balkapan hanında yor
i•ncıhk eden Ali, Hasan ve Emrullah 
arasında iş yüzünden kavga çıkmıtlır. 
N e.Ucede kamasını çeken Hasan Em -
rullahı vilcudünUn 4 muh~lll ytrind.t!n 
alır aurıtte yaralamlfitır. Yarılı imdadı 
ııhht otomobilile Cırrahpaıa hastanı ... 
ılne kaldırılmış, ıuç:lu ya.kalanmıftıt. 

~lllı.ıı,1lıobina arkadatl•nna aıkı bir 
:••. t~~ı. bulundutu anlaşılmakta • 
'~ıı., U Yeni n!um demek, ıvvoll 
~ r,.: •ltyhlarlıfl demekle, 50nra 

' '
11 lnıparatorluiunun ortadan 

"'" d •a Franaanın alelldo bir Av· 
~ ht,~•li olarak kalınası demektir. 
" tl4e ide li'nıuanm harbin 9"bun· 

~ hl '<ltbiit<eklerlnln yanmda bii
~ıı...,,~ 1•dakarlıia katlanmasını lcab 
~ ..... tir. 1'!iltklm inrlll• Krıllı dl 
~:~bir dtfa daha MarefOla ha· 
ııı ~i'lo U:tuJnunu hlısetmlt ve ara· 

11 .... .._ llıotlk mtina•ebetlorln kesllmlt 
~ '"inıeıı mf bir ln••nl pye 
~ bı"-i la bir meıı:aj l(ôndermi~tir. 
0U•tt•de' 7traıısı1 • ingııı. mün~
i"'I ı.ı. epyenJ bir aafh• demektir. 
:llltttt ~'tal Petaln'e 7 a(erden sonra 
~nın bUtUn kıı.anclarındın 

'• t,.n in ınu.ı.nc1 olacat>nı blldirmlt, 

Fakat bundan böyle Yunan hükO. • 
metinin takib etmekte olduğu aiyas'!tin 
\'unan uazl.aini, İtalya aleyhine müte
veccih bir ÜI haline getirmeli veya bu 
halı aeUrllmesine müsaade etmeğl is
tihdaf eylemekte olduğu •flklrclır. 
Böyle bir halin neticesi, !tolya U6 Yu
nanistan arwnda allihlı blr ihtillltan 
baıka bir ,.Y olamaz. İtalya hUkOmell, 
böyle bir ihtil11ın önUııt ıeçmek !Hav· 
vunır1dadır. 

:8tnnetlce !talya hUkQm6U, Yunan 
hul<Qmettnden Yunanlstarun bltaraflı· 
ğının ve İtalyanın emin ıarant.bi olmak 
üzere İngiltere ile harbin devamı müd
detince Yunan araıl&lnde bazı nokta· 
!arı kendi kuvvotltrila lfpl otmek ta
lebinde bulunur. 

İstanbul halkı, büyük bayramı sevine içinde kutluyor 

.... •ıı tnııı . in . . . 
ııau,itıl •tine Jili• kavınının 

11.ıbuı.t Ynll.amıştır. 
.,.._,, d d•ha birkaç pn evvel, doğ
~ •ıın':t'-11, devlet odamtarile ta· 
~~il, t flfllıhnı elde edeınlyen 
~ %ıu~••sızı..rm :ıo ıenelik bir do•-
• . .' lııı,b 11raıısıı milletine ndyo ile 
ı. )ıı••ı.!'.'Pmlf ve onlarla ovltrlnde 
... ~Ut g •da konuırnak ıaıemııU. 
ı. t....:;lının bu 80n mesajı. herhll• 
I» >, t""'1 llıillet\ üterlnde olduğu ka
" IJ•>ınıta 1 cı .. ıet ıdamlanndan bir 
d 111,. lt da derin bir t .. ı, ham ede
~.'ltı. 0ı:l, İnritterentn Fransa ile 
,,_ 1 ~1lt. 1S •dıiını hu mesajlle l!-if)&t et
la ~~d, ~t•saj, Vlıl'nln kartr\an ü-

hu)~.. •lu kadar kıt'• n\zamınd• 
•kl•lor doiunblllr. 

!talyo hW<Omıti, Yunan hiikOmotln· 
den bu ifgale mlni olmamuıru vı it
a:ali yapacak kıt.atın müruruna muha
lefet etmemesini ister. 

Bu kıtaat, Yunanistana Yunan mll ... 
letinin dil,manı ıllaUle airmiyet."tkler
dlr ve İtalya hük\ı.metl, muvakkat olan 
ve blr takım zaruretlerin neticesi ve 
tamamlle tedafüi mahiyette bulunan 
bu i'a•lin Yunanistanın hükflmranlık 
haklarını ve istikli.linl ihlll etmesini 
istemez ve ula bu nlyetto dejildlr. 
!telya hükOmetl Yunan hükOmctinden 
bu ııaalin musllhanı bir ııureıta yapıl· 
ması için askeri m.akamata lcab eden 
emlrltrl vermf'1nl taleb edu. 

İtalyan kuvvvtt1erl, mukavf'mete 
maruz kaldıkları takdltdt bu mukave
met aUlhl.a kırılacaktır ve Yunan hU
krunaU, buıldan mütavtllld netaylcln 
meo'ullyıtlnl yiikltrtmlt olacaktır. 

Rubiconı, Antoblo 

Dünkü kazalar 
""-... Mümtaz Faik F E N 1 K Dün ö~led•n ak.-ma kadar tehir· 
I'\ ·~ de dört veaalti nakliye kazası olmuf, 
Vcı\t bet kiti muhttllf yerlerinden yaralan· 

ır.''n beı Yatında bir m~~~an Hayrullıhın idare ettiıtl 25 
11.dının 50 altını numaralı tramvay araba" 8ostoncı -

'' <' l d Ba~dıd eaddtslndtn &•ç<rken o el· "'L" ,,a ın ı 11 d '•d varda oturan HulQliyt ça.rpmıt. a t 
"1ı Ilı; '•da Parlak ooko~nda otu- venınlyecok bir htldı etır yorola't .. )•tında Gülıüm dun ötıbett mıftı.r. 
... •tor, 
-o,, d-· t•r•ıya ıltmit. blraz SUtilcU Mehmed tarafından lda~ 

11,.. 0 ndu•.. ol n ı••ı h "L buı ela "lii"l "u zaman evine hırsız una '"' numara yı.ıa ara 
~ \te Eminönü meydanından aeçerken 35 
~ •ltt" 1i a&ndıA:ı içinde sa\c:!ı 50 yafında Sadiye Uı 7 yatında Bahrı· 
'it~ lörn,,~l9:tnın yerinde yelter e!I- yeye ç•rpm!f, her ikisini de muhtelif 
~ ~"dtrıbt tür, Za\l't.lh lhU)'tt M... yerlerinden yaralamı,tır. 
"">le b· rı blrikUrdili ~it.ıularının Ayrıca Galatada oturan Osmanın 
'llıı,, lrdonbtro yok ld • _ oğlu 8 yoıında İımail Necatlbay cad-
~. a•ı o u.unu go- d k (" R "fil 4' al'arak zabı . de.sın en aeçer en to or ıunın oto-
ta.. lll:. IU: laya m.UracıAl l mobiJinln çarpma!itna maruz kaJmıt. 
~. , ıa her tarafta aranmak. muhtelif yerlerinden ılır yaralan-

-·. ~ mııtır, -- •• 

• 

• • • ~ •• • ~ 
< • 
"" 

.., 

[Bq tarafı 1 inci aablltda) 

mittir. Meydanı dolduran binlerce 
halle İstiklll mar,ıru hep bir ağız· 
dan yüksek .sesle ıöylemittir. Bunu 
müteakıb Vali ve Belediye reisi LUt-
11 Kırdar Cuıııhurlyet abidesine, tehir 

• 

, 

Buıii.nkü geçid nsmine iftirak eden kahraman ıüvarilcrimiz 

namına büyük bir çelenk koymuıtur. 

Geçid resmi 
Geçid resmine saat 11 de ha,lan

mıştır. Şanlı ordumuzun fcvkal8de 
bir lntiu.m içinde geçişi Taksim mey
danını dolduran vatandqlarıı:ı coıkun 

tezahüratına vtaile olmuttur. J{elk 
bıkmadan vı yorulmak bilmeden aı· 
lan Mehmedciği alkıfl•mıftır. 

Şehidliği ziyaret 
Bu ıün saat 15,30 da Vll&yet, İotan

blll koınutanlı&ı, j3cledlyc v~ Parti 

tarafmdan seçilecek az.alardan mürek• 
keb bir heyet Edlrnekapı ŞehldUClnl 
ziyaret edecektir. 

Gece VllAyet binasında Vali ve Be
ledlya rtlll L(ltfl Kırdar taraJındın 

biı: t\IV&rt verlloto}~. - ~ 

Falih Rıfkı atayın 
bir makalesi 

(llaf tarafı 1 inci aabllede) 
fevklni, imanını, lt.N.t ve ceaaretini 
••d•cllyoruz. 

Meclisi, hUkllmetı v6 !'artlslle, hürrl. 
:vtt, toprak ve ,ere! bütünlü!Untin tım 
vı kal'I milda!aawıa bizi davıt etlili 
vaki~ vazlleol atu- oldulu kad.\r kuv• 
veU büyük olacaktır. MilU kudret de
ılen tUkenın!z kaynığın maddi ve ma• 
nevr hfr türlü lmkAnluı on.un etrafın .. 
dadır. Biz, ate.- tapan yetıl zaman 
mUtevvlkltrinden d6llliz. raııaı hllfrl• 
yt~ toptak ve tere! bUtUnlütüne hıya• 
net eden bir oulhu karumrnla boimayı 
ve harb cehenneminde yanmayı tercih 
deriz. " 

18 inci yılına eri,tılimlı Cuınhuriyet, 
yalnız bir idare U.teınlnln, bir rtj!miıı 
adı deJildlt. Cumhurlyt~ bUttin irlkı• 
l&l>larile vt bu mllleta inaılmak, oiıurl 
hürriyet! itin yqamak va ölmek ahi&· 
itile ayrılmaz bir kül teşkil eder. Mil· 
il hayatımızla beynelınirel varlığırnızııı 
devam ve inkişafı, inkılabl.anmızın, 
inltıllbl.anmız, CUJl\h\ırlyotın vt cum • 
huriyet, kayıdsız ve f8rtaıı hakimiyet 
ve UtiklilimWn aarıılmu mıida!aa, 
irade ve kararımıı.ın teminatı altında
dır. Bu temelteılarından hangisine do• 
kunuı.. bütün bln.i d~r; 11 ... 
nelik intaat bir enkaz yığınından ibaret 
kalır. 

Bir mücadele ne.aliyi.%, ömrümüı 
boiuomakla aeçiyor. Geçmiş zaman• 
tarın hürriyetine llyık olmala ~ıUşı· 
yoruı. Yalnız kendi tarlhlnlJz\n delil, 
clhan tar!lıintn buhtan1ı bir çııjında 
dolduk VO 7aJnı1 Türk VO d\in• 
ya tarlhintn facialı bir dev • 
rinde delil, coArafyanın da nazile bir 
noktasındo yaııyOruz. :8Uttlı\ ıi1z • 
glrların ıürdUlü ı!alcalar uhllle• 
rlmlzt çarpıyor, bUtün kara bulutlar• 
dan ıeçen uğnaklar etrafımrnla dönil• 
yor. Böylı bir hatat f&rlı, kafadıın, 

hakimllk olııunJuilu, ıönülden fedailik 
aıkı ve ohliktan kahratııatllık vasfı !s
tar. Ne tof)rıtımız, nı çıfın{ız, !'le d• 
vaillemil aıla zinlr ve karaktar dfla• 
rını ıötürmez. Kalb hastalarile der .. 
manaı:ıları tasfiye eden bir büyük ırtifa 
b~rkeıten temiz bir ruh, asil bir vl~dan, 
ölilmt kadar kardeşçe bir t .. anod Is· 
teyon bir mukadderat lııltihanı illtüıl· 
deyiz. 

1919 ihtıWı:lleriy!z. Vatan ve bürrl• 
yet için buaün yahud yarın ei•r cet .. 
bolunurtak, kuvayi milliyeciler deıta• 
nına ııpta •ttlrecek ~lr ızlıılle döl~· 
ttliı:. Bu ulurdo hiçbir fedakAtlık 
hadcll tanımıyonıı. Türk tarihlnL> bü• 
ti.in fall}arına vı Türk kılıcının bütün 
ttrıe!ierine yemin ederek omuz omu· 
ıa, gönül ıönüle, kafa. kafaya ve can 
canı her zamandan tatla birl•tel\11\. 
Hür yı .. mak btkkını hiç kini .. blzdtn 
fızla dova edemeı. ÇUnkil onun tam 
pah.Hını herkeıten !ula bu ınlllat öde• 
mlttlr. 
Haklı olanların itimada, karu veren

lerin nefesi, ölmeyi bilenlerin yenilme& 
aururile bayr:ıınınııı kutlayınız. Ata• 
türktin kabri llnünde, ona verd!ıllm1% 
•ÖzU hahrladıktan aonra d•vletin 
BüyUk R•iltnl bqınııı ;yuluıncla, ıol• 
sünUz ileri, martlarla, lfAl"kı.larla pey .. 
manları ıellmlayınız.• 

Şüpheli bir ölüm 
vak'aıı 

Tahtakalede Şekerci sokai!ında -l>ıı. 
dükklnda yatıp kalkan 30 yaıında 

Kerim dün yıtalında illi! olarak bu· 
lunmuftW'. Coıedl muayena •d•n 
doktor lllUm Mbtblnl loıplt adtmedl• 
ğindan ceıedin Morga l<aldıtılm••"'-
1 üzum görmüttilr. Vak'a etrafında za,. 
bıll, tahl<ikat yapııı~t.a~" ' 
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Cumhuriyet nasıl ilin- edildi? 
Bunu Ata türkün ağzından d inli_y-elim • • 

Tatblla için münulb zamaıı bekledi· 
ilm bir fikrin tatblkı .... plııd~. 

Ben. Mecliste, hafi ve muhalif bir 

h!zib k~ltikten, Meclaln mesaisinde 

bı.siyatın hakimlyetlni gördükten ve 

hiikdmet heyetinin intizamı mesaisi· 
nln herıün, eauau bir takım "'bebl.rle 

lntlı"1\&Wıia düçar edilmekte oldu -
tuna kanaat getirdikten oonra, tatbikı 

için münuib uman intizannda bulun· 

duflum bir fikrin tatbilo anının geldi
iine hiikmetmiftim. Bunu, itiraf etme• 
liyim. Buna nazaran fimdi vereceğim 
malWııat ve izahatı anlamak daha ko
lay oacaktır. 

Elendiler, Halk Fırkuı, l'auf Beyi 

sıyaben riya.seti saniyeye ve Sabit Be· 
J'i Dahiliye Vektletlne namzed intibah 

eltili tarih 25 tetrlnievvel 1923 per -
ııembe (Üniidür. Ayni ııfinde ve !erda!l 
~ cünil Heyeti Vekile Çanksyada 

11ezdlmde içtima etti. 
Gerek Heyeti Vekile reisi Fethi Be

ı>\n ve ıerek diğer vekillerin istifa et

meleri zamanının ıeldiğini ve bunun 
Uzım oldulunu dermeyan ettim. Mec .. 
lisce yeni Heyeti. Vekile intihabında, 

heyeti bazıraya dahil bulunen vekil • 
Jerden tekrar intibah edilen olursa on-

1.ar, bu intiha~ oonra da istifa ede· 

ttk yeni Heyeti V ekileye dahil olmıya· 
caltlardır, eauını da bbul ettik .• 

" . 

• 
• 

•• ..,ı , 

... . . . ' . ,, 

• 

\.. - •• 

Bu maddelere, encümen .e Mecli~te, 
din ve liHna aid malQmunuz ollın bir 

madde de UJve edUmlttlr-
- Pazartesi aünü, öl;1eden evvel saat 

onda, Halk Fırkası grupu, lfUP heyeti 
idare rei!i Fethi Beyin rlyaeetinde iç

tima etti. Heyeti Vekile lntıhabı mü -
z.akeres:ine baılandı. .. 

Ben, ReW Umumt 11.fatile meselenln 

halline memur edlldlm 
- Müzakere le.Afi ızörUldükten ıonra 

bir takım takrirle: okunmuo. Bu tık
rirlerden Kemaleddin Sami Patnnın 

takriri bbul olunmut. Bu takrir muh

teviyatına göre, ben. reisi umumt aıJa ... 
tile me.selenin b.lllne heyetl umumiye 

tarafından tevkil ve memur ediliyo

rum. 
Müzakerenin cereyanı esnasında 

Çanbyada lbmetılhımda btılunuyor 
duın. Kemaleddin Sanı! Patanın talı:rl

rinln kabul edilmesi dıerlne, lçtunaa 

davet edildim. İçtima salonuna ai:er 
girme• doiru kürsüye ı:ıktım ve fU kı

l& mütalea ve teklifi dermey.ıın ettim: 
•Efendiler! dedim, Heyet! Vekile ın .. 

tihabında te,ettütQ eflt!r buıl olduğu 
anla,ılmıf\ır. Bana bir aoal kadar mü
oaade buyurun.. Bulaeatım sureti halli 

anederim.• 

Reis Fethi Bey, tekUll reye koydu. 
Kabul olundu. 

Efendiler, bu bir aaal zarfında leab 

eden zevatı Mecllsteid odama davet 

ederek onlara 28/29 teırinfevve! a-sl 
hazıradığım teklifi kanun! mUsved· 

desin! ıösterdlm ve müdavelei efklr 
etilin. 

.. .. mıda muhterem milletimizin ıeyol<k"' 
ve intibahı hakikisine bir ve,.Ud kit" 
mettar olan teşkilitı esasiye kaDUJld : 
muzun ban maddelerini tav:tih lçhı e.ıs 
cümeni mahsus tarahndan heyeti c;e• 

lilenlze teklif olunan bnun Layib.S~ 
kabulü münıuebetile Türkiyo devlo 

tinin; zaten cihanca malüm olanı - : 
lüm olması 1hım. ıelen mahiyeti. btf 

nelmilel maruf unvanlle yadedilıil· ıı::; 
nun icabı tabiisi olmak üzere; bugıı 4 

kadar doirudan doiruya JlfeC~~ 
riyasetinde bulundurduğunuz atktl 
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tınua ifa ettirdiiiniz vaıileyi reisicU"'" 
d ... ıı"• bur unvanile ıenet ayni arka a.,- • 

bu &clz arkadaŞU11Z11 tevcih ediro~,ı 
nuz. Bu münasebetle, timdi.!"' 1'> .... 
hakkımda izhar buyurduiunUI. de" 
habbe\ ve aamlnılyet ve itimadı bit irfl• 
fa daha ıö.ıermekle yüksek J<ıd •• 
naıılığuıızı ispat elmiş olu1•""."tiil' 
Bundan doayı heyeti eelileniıe b•ii<'ı 
.. mlm!yeti nıhiyemle aru ıeıelıl< 
ederim.. ~ 

.Efendiler, 051rJardanberl f~ 
mafdur ve mazlum olan nıille • 
Türk milleti, hakikatte meltur old;::. 
hasailden muarra telikki ediliY0 

.Son senelerde milletimizin ftJerı ,~~ 
!erdiği kabiliyet, istidad, idrak. ~·· • 
hakkında ıuizanda bulunanlat'Ul P~ 
dar plil ve nekadar tetkikten ~ 

zavah.irpereıt insanlar olduğu11U ıdıı' 
ciizel ispat etti.. Milletimiz ııau 0 

, 

i:u evsaf ve liyakatini hillı:tiınetlııh' ~ 
ni ismlle, cihanı medeniyete dnb~. 
'ühuleile lz.ba.ra muvaffak ola el" 
rürklye Cumhuriyeti, cliıanda ıııtl JI' 
tiğl mevkle liyık olduğunu .,.rııo 
pal edecektir. . .,,ı 

- Efendiler, bu tan ve harek•tin ve
elınan kararın ınablyetl tetkik olunur· 
oa fU netice çıbr: Muhterıa hizb~ hü

'kfunet tetkillnde tamamen aerben bı
rakıyoruz. Be-yeti bazı.raya dahil ve.kil

lerden hiç biri ltUrak ettirilmek .. <izin 

Jdmilen anu ettikleri uvattan, arzu 
etUklerl aibl bir Heyeti Velı:lle te,kil 
ederek mukadderatı memleketi idare 

eylemelerinde bir beis gôl'Jl'lüycruz. 
Fakat, n hük1lmet ıe,kiline ve ne de 
tatkil e!Hler bile, memı.ketl idareye 

iktidar ıöıtereceklerine mhı bulunu
yoruz. 

Atatürkün, Cumhuriyet ilin edildii\ sırelarda alınmış bir reıml 
28/Z9 lqrinle'""I aeceal haıırladıfmı 

kanun müsveddesini tekill ettim. 

Zevalden sonra aat blr buçukta fır· 
ka heyeti umumlyesl tekrar Fethi Be· 

Cumhuriyetin onuncu yıldöniiınünde : A T A T Ü' R K 

cArkadaşlar, bu mü.-sel iUl .... 
vücude ıetiren Türk milletinh> 

dört sene zarbnda ihraa ettii!I ~; 
bundan sonra da birkaç misli ol .... ci" 
zere tecelliyabnı eösterecektil': • ~ " 
lerl mazhar oldu(um bu emııı:e ~ 
itimada kesbi liyalı:et etmek !çili ıııd• 
mühim cördüğliın bir noktadııiJ o 
:acı anetmek ~ecb~riyetındc)'iı~, 
ihtiyac, heyeti &.liyenımı lfllhsıtd- d' 

!undaki teveccüh ve itlmadııuD ve; .. 
ulıeretinln devamıdır. Ancak bU Ilı 

de ve Allahın lnayetiie şahsım• ı;;;.. 
buyurdujunuz ve buyuracağın11 'I' 
iB hüsnü lfıyıı muvalfalı: olabUe<' 

MeclW iğfale çallf811 muhteris hizib, 
fU veya bu tanda bir hlik1lmet te~kl
Une muvaffak oabildlll takdirde, bu 
hükQıutin, bir müddet, tanı ldaresıni 

ve idaredeki liyakatini taklb ve hatta 
ona .ıı:ıuavenet eylemek muvalı.lc olaca

lı kanaatinde bulunduk. Fakat, bu 

aureUe tetıekkln ed.ece~ hUkô.met, mem 
lekel idaresinde n ytnl gayelerimizl 
takibde acjı vı lnlıir-1 p1erinı, b~

nu Mecliste tebarüz ettirerek MecUıi 

tenvir eylemek tıkkını müreccah mü

taleı ettik. HükWııel tqkillne muval

Wı: olamadıkları halde, hasıl oacak 

teşettütün, Mecllsce medan intibah o
laceğı tabii idi Buhren ve tetettütü 

idame tecv1% edilemlyeceA!nden l,ta o 

zaman, bizzat müdahale ederek, tasav
vur ettitim meseleyi vazetmek suretile 

iti eaaııından helledebileceiiml dü -

tünmilftüm.. 
l'elhl Beyin riyasetindeki Heyeti Ve

kil• lstlfı ediyor .. 
Heyeti Vekile ile, Çankayada, aküet

tlğiın!z içtimaı mütealub yazıp müıte

rek imza ile bana tevdi ettikleri istifa

name ıu idi: 

Riyaseti Celileye 

HeyeU idare azasına, lcab edenlerle 
daha :ziyade müdavelel efldr ederek 

lcat'i bir liste tespit etmelerini tavşiye 
ettikten aonra yanl~ından ayrtldım. 

Gece olmuştu. Çankayaya gitmc:k üze

re Meclis binasını terkederkcn k.ori -

dorarda bana intizar eimekte olan, 
Kemaleddin Sami ve Halid Paııalara 

tesadüf ettim. Ali Fuad Paıa Anka· 

radon hareket ederken bunann An -
karaya munsalat eylediklerini o (iln

kü gazetede ·bir te,yi ve bir islikbaJ. 

ııerlevha!l eltında olı:umuflwı\. Henüz 

kendllmle ııöt-lifın~ ~le 
millJkat için geç vakte kadar orada 

intiıarda bulunduldatıııı ~ «k· 
tanı yemelline gelmelerini Mudıılaai 
Milliye Vekili Klıırn Pap vasıtosıle 

tebliğ ettim. İsmet Pap lle Kizım Pa

taY• ve Fethi Beye de Çankaysya be

nimle beraber ıelmeJerlnl söyledhn. 
Çankayaya gittiğim uman orada, beni 

görmek üzere gelmif Rize meb'usu 

Fuad, Afyon Karahlıar meb'usu Ru -

- Etrel Beylere tesadüf ettim. pn
lan da yemele alıkoydum. 

Cumhuriyetin ilıinı kararım nerede 

ve kimlere aôyledim? 

Yemek esnasında; yarın cumhuriyet 
ilin edeceğiz! dedim. Hazır buh.:.nan ar .. 
kadaşlar, derhal fikrime ifüraıt ettiler. 

Yemeği. lerkettik. O dakikadan itiba

ren, aureti hareket hakkında. kısa bir 

program tespit ve arkadatları tavill 
ettim. Türkiye Dev le tinin, karş:ısınd"' bu -

lunan dahili ve harici vezaifl ıoüh.imme Tespit ettiğim program ve verdiğim 
talimabn tatbikatını göreceksiniz! 

ve mlifkileyi sU.huleUe inta':!a muvaf

fak olmuı için gayet kuvvetll ve Mec-
lisiıı nruzahareU tam.mesine ıt".azhar lıir 

Heyeij Veklleye ihtiyacı kat'! bulun -
duğu kanaatindeyiz. Binaenolcyh Mec

ıw llinlı\ her ıure.tle iti.mad ve muza ... 

hentine miistenid bir Heyeti Vekile

nin tetekkülüne hizmet ebnek mak -

oadile istifa eylediğ!mİzi kenuıli hür -

llO.etle arıeyleriı efendım. 
... HeyeU Vekilenin Uıtifuı 1 tahakkuk 

Efendiler, görüyorsunuz ki, cum -
huriyet ilinuıa karar vermek içi.o. An

k:arada bulunan bütün ark.adıışlanmJ 

davete ve onlarla müzakere ve müna

kaşaya a.sla lüzum ve ihtiyac görmedim. 
Çünkü onların zaten ve tabıatcn be

nimle bu hususla be!'n.Okir oıduklanna 

~üphe etmiyordum. Halbuki o esuada 
Ankarada bulurunıyan ba.tı 'tevııt, sa

lahiyetleri olmadıi:ı halde, kendi!erıne 
haber verilmeden ve rey ve muvafa-

tttiii dakikadan itibaren, ME-clis azası, katlerl alınmadan cumlıuriyeun nan e-
Meclis odalannda, evlerinde, ırup grup 

toplanarak yeni HeyeU Veki!e listeleri 

tertibine başladılar. Bu bal. . teşrini.ev· 
velin 28 inci &üttü aeç vakte kadar 
41ievam etti. Hiçbir crup, umum Mec:· 
lisce tayam kabul olacak ve elkirı u

"1umlyeyl milletçe hÜ$11ii telakki edi
lecek eaamlyl muhtevi bir namzed lis

tesi tespit edemlyordu-
Fırka idare he}eli do kal1 bir Heyeti 

VeldJe listesi banrlayantadı 

28 teJrinievvel &ünü ıeç vakitte, ha

li içtimada bulunan fırka heyeti idattsi 
taralından davet olundum. Fırka heye
ti idare reill Fethi Bey idi. Fethi Bey; 

Ft:rka namına heyeti ldarece bir n!.m

:ıed U.tesl tertib olundu!undan ve bu 
hususta Fırka reisi umumısi oldutum 

için benim de noktai nuarım.ın alın
mam muvafık aörüldiljünden içUmala· 

rına davet ettiklerini blldirıll. Tertlb 

olunan listeye ıöz ıezdirdim. Bence 

muvafık olduiunu ve fakat bu listede 
tsimleri mevcud olan zevatın d.ı rey ve 

ve muvafakatini almak llzım geldiğini 

ifada el.tim. Bu tekllliriı münasib gö

rüldü.. Me .. IA, Hariciye Vekllctl için 
lmıl meV%Uubeha edilen Yusuf Kemal 

Beyi davet ettllı:. Yusuf Kemal Bey 

bu listeye dahil olamıyacatuu bildirdi. 

Bundan ve bune mümasil bazı vazı -

yellerden anladım ki Fırka heyeti I· 
daresi dahi tayam bbul ve kal'! bir 

ıwııı8d 1latasi tertlb edeılıcmoktedlr. 

dilmi• olmasını veAi.let ilb\rat ve üti

rak eddettiler. 
İsmet Paşa lle Cunıhurlyetin n.~nı 
kanununa aid li)·ih.ıyı hazırladık 

O gece birlikte bu.uoduğ:.muz ar -

kadaılar, erkenden beni t.erkeltilP.r. 

Yalnız İsmet Paşa. Ç.ınkayadı:t •misafir 

idi. Onunla yalruz. kaldıktan sonra bir 
kanun liyihuı müsv~desi hazırladık. 
Bu müsveddede 20 kUıunu.;:anl 1921 

tarihli te,lô.Iitı esa!ıye k.ı4nununun 

ttkll devleti tespit eden maddelerini 

şu auretJe tadil etmı.~ım: Birinci mad .. 

denin nihayeUne cTürkiye devletınin 

tekli hükilmeil cumhuriyettı.r• cti.n1le~ 

ıini Ulve ettlın. Üçüncü maddeyi fU 

yolda tadil ettim: • Türlciye devleti 

Büyük Millet Meclisi tara.fından idare 

olunur. Meclis, hükOmelln ın;,..,.m et

tiği şuabab idareyi icra Vekilleri vnsı
tasile idare eder.• 

Bundan başka teıkilitı esJsiye ka-

nununun mevaddı esaslyesl.rıin sekiz. 

ve dokuzuncu maddeleri de llı.dil ve 
tavzih olunarak şu maddeler yazı1dı: 

.Madde: - Türkiye Reisicumhuru 

Türkiye B k Millet Meclisi heyeti 

umumlyes:l atından ve kendi azası 

meyanından bir lntihab devresi. için 

lntihab olunur. Vazife! rlyase~ yeni 
rebicumhunın inUhabına kadar devam 

eder. Tekrar lnühab olunmak cıılzdir.• 

·Madde: - Türkiye reıslcumhuru 

devletin nlıldlr, llıı ıııfaUa lüzıım aör• 

dükçe Meclise ve Heyeti Vekiltıye ri- lih ese.siye kanunumuza tevakan bir beni memur kıldın.ız. Ben de bu arzet· 

yaset eder.• Heyeti Velı:lle teşkiline tetebbiis eltilli· 

.Madde: - Ba,vekil, re.lslcumhur 
tarafından ve MeclU az.ası meyanından 

intihab olunur. Diler vekillet baf\·ekil 
tarafından gene Meclis azası ansından 

intibah olunduktan sonra heyotl umu-

yin riyasetinde içtima otU. tık iliz ben
de idi. Kürsüye çıktım ve ,u beyanetta 
bulundum: 

m1ı: zaman bütün rüfekanın hf'.r biri 

Vekiller ve Heyeti Vekile intihabı mec
buriyetinde bulunuyor. HeytU umu· 

m.iyenizin birden Heyeti Veiile inti -
babına mecbur olmanızda görülen müş 

kü!Atın halli zamanı gelmi,tu. Geçen 
devrede de, ayni suretle müşl-Ullta te

adül ~yordu. GörUlöyor kl bu usul 
bazan bir çok teşevvüşlere bldl oluyor. 
Heyeti. celileniz bu müşkülün halllne 

cMuhtuem arkacla,lar, hallinde 

m.iyesi r~isicumhur tara.Iı.ndan Meclisin 

tasvibine anolunur. MecU. h:tll içtima
da dei!lse, keyfiyeti ta.svıb Meclisin 

içtima:ına talik olunur.• 

mü,kü.lita düçar oldulunuı: me1elenlo 

ııebeb va illet!, bütün rüfekııce taayyün 

elmif olduiu kanaatindeyim. Nokun, 

kusur, taldb etmekte olduiumuz usul 
ve tekildedir. Fllhaidb, mevcud !etki-

YAZAN: 
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Evvelki tefrikaların hulasası 
Fatihin fermanı üzerine Midillide yerletmeie met

bu~ kalan Venicevardarlı Yakubun dört oilundan ishak 
ve HJnr babalarının aan'ati olan ~ömlekcillil yapmak .. 
tadırlar. Diiet iki oilu İlyas ve Oruc, evveli ufak bir 
filika ile ba.şladıklan çömlek ticaretini hın.kıp işi kor .. 
~nhğa dökmü~lerdir. Fakat bu hayat, Orucun esaretine. 
llyasm da ölümüne sebeb otmu,tur. Eslrllji sırasında 
çok ıshrabh günler yatayan Oruc, nihayet kaçmaia mu-
vafiak olmuştur. • 

Bundan sonra bir kaç de[a ıemi Y.hibi olduiu b11ılde 
uğradığı taarruzlarda b~psinl kaybeden Onıc, n.ıhayet 
Karkud ifanın kendi ine hediye ettiif son Iemi Ue. Dünü 
Kaya limanında ilk zaferini kazanmış, kıfl İskenderi• 
yede geçirdikten sonra baharda yola çıkmıştı. 

Öbür taraftan aiabeysini aramak kararuu veren Hı· 
zır da denize aeılmıştır. l\fes'ud bi.r te,adülün birhirine 
karşılaştırdığı iki karde,, Tunuı Beyinden bir ıığınak 
temin ettikte'! sonra, kı, ıeçinciye kadar «emilerini 
yenilemeğe koyulmuşlardır. Bu ıtralarda, sokakta nst· 
ladıi:t kimsesiz bir kızı yanına alan Jlm.r ona saf vcıı temiı 

bir muhabbetle bailanmı~tır. Şimdi onu Tunusta bıra
karak denjze açılmış, u(erlerin pefinde koşmaktadır. 

Karşılaşma Lipari açıklannda oldu. Çç Türk per
kendesinin birini Aruc, ,diğerini Hızır, üçüncüsünü 
de en aziz arkadaşları olan Iskender reis idare ediyorlar• 
dı. Azamet ve ihtişam dolu gemi toplarının ağzını bkele 
ve sancağına dikmit ilerliyorlardı. O koca ejder, bu Uç 
hafif kırlangıca ehemmiyet vermedi. Bir iki güJJe bun
ları batırmat:a kili idi. Ejder ik1 tarafından ateş püskür
dü. Fakat güllelerin hiç birisi amaca rastgelmedi. Türk· 
ler yılmak fÖyle dursun sür'atle geminin etrafını sarmai}a 
,.e mümkün mertebe yanına aokulmağa azmetmişlerdi. 
Topların güllelerıne oklarla mukabele ediyorlardı. Yedi 
defa gemiye rampa edip halat bağlamağa muvaffak ol
dularsa da yedi defa da halatlar İspanyollar tarafından 
kesildi. Cenk bütün gün devam etti. Henüz hiç bir netice 
elde edilmemişti. Yalnız ağır surette yaralanan Oruc ge• 
misinin kumandasını arkadaşı Hasan Ali reise terkettL 
Mücadele etrafı basan karanlıkla durdu; fakat henüı: bit
memişti_ Yann günü1.' doğmasile beraber tekrar başlaya
caktı. Şimdi hüner Ispanyol gemisinin karanlıktan isti
fade edip kaçma•una mini olmaktı. O gece Tü.rk per
kendelerinde kimse gözünü k1rpmadı. Bütün gece taras· 
sudla geçU. 

Ertesi sabah henüz tafak sökmek üzereyken Türkler 
düşmana o derece yakın gelmişlerdi ki, bir gemiden di
ğerile konuşulabiliyordu. Kolaylıkla tahmin edi'lr ki bu 
muhavere nezaket ve tatlılıkla dolu değildi. cK.lh bunlar 
onlara sövüyordu, kih onlar bunlara ... • Türk1P..rin: 

•- Biz.. ıiz!eri almayınca koma> ız_,, demelerine f. .. 
panyollar: 

•- Biz sizleri değil. on sizler aibiler dahi geline ıe .. 
mimiri vermeyiz! .. • cevabile mukabele ediyor1ardı. 

Fakat bu ağız kavgasindan sonra mücadele bqladı. 
Hızu ~keteden, Orucla Hasan Ali reis sancaktan, İsken
der reı.s iı;;e kıc; taraftan hücuma geçtiler. Seher vakti 
başlayan bu mücadele tA ikindi zamanına kadar devam 
etti. Nihayet Hızırın gemisinden ablan kancalar ejderin 
gövdesine saplandı. A.J:tık rampa etmek kolaylapnıfb... 
Hızır kılıcını çek.erek lspanyol ıemisine atladı. Arkadaş
ları onu takib ediyorlardı. lspanyol parçası üzerinde gö
ğüs göğüse boğuşma başladı. Bundan bilistifade İskender 
Hızırın hareket.ini diğer taraftan tekrar etü. Artık ejde
rin gövdesini kan götürüyordu. Vilcud.lar çarpışıyor, ye• 
re yuvarlanıyor, cesedler fut.üste seriliyordu. Nihayet ko
ca ejderin takati kalmadı. Bitab ve perişan bir halde 
..,...,, deyip 'i:ürk lcrlaıı11çlarıno teslim oldıı. _ 
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Hwr, hemen İspanyollan birer birer balllatıp demire 
vurduktan aonra zaptolunan parçanın kumandasını aJdı. 

Artık Tunusa dönmek zamanı gelmişti. Yarasına raimen 
Oruc buna razı olmadı. 

- Ben 1ıefere devam edect::ğim. ..• 
- Nuıl edersin?. Yaralısın!. 
- Ne ehemmiyeti var ..... 
- Gem.ilerimiz tamire muhtac .... 
- Kim demit!- Ben bu yaram ve bu perkendemle 

nice itilir kalyonu zaptederim ... Sen var Tunusa git. Sul
tana ganalmden hissesini verirsin .. , Ben İskenderle ıe
fere devam edeceğim ... 

Orucun inad~ı yenmek, bir düşman kalyonunu zap
tetmekten ıüçtü. lspanyol parç8$1run fatihi Hıur, karde
tinin inadı kartııında nıağlılb oldu. Kendi gemisini yede· 
le alıp Oruc be Ha.san Aliden ayrıldı. İskenderle beraber 
Tunusa yol verdi. 

*** Önden Tun · edil ' ' usa ızam · en .u.acender, Hızırın avdet 
meruiminl tertib ebnekle mükellefti. Gene reis bu va· 
zifeaini bihakkm ifa etti. Al8yiş ve debdebe seven Berbe
rilerin üzerinde unutulmaz bir tesir bırakan bu resmi ge
çid asırlar ıeçtiği halde bil& nakledilmektedir. 

Hımın avdet günü parlak bir güne, herkesin şevkini 
arttırmak için etrafa Uyasını saçıyordu. Öğle vaktinden 
evvel mavi denizin üzerinde Hızırın gemileri göründü. 
Derhal aahil kalelerden ve gemilerden selim ve sevine 
topları atıldı. Halk sahile koşmuş, sahilde yer bulRmıyan· 
lar sokaklan doldurmuş, kadınlar 'da pencere:ere fırla
ml,fb. Top ve bando sesleri arasında karaya inen Hızır, 
etrafına hayret ve hayranlık saçarak Sultanın sarayına 
doğru kurduğu alayla beraber yol aldL 

Başta. bulunan bando takımı bir zafer havası çalı
yordu. Bu resmi eeçidi teşkil eden unsuru halk birbirine 
gösteriyordu: 

- Şu muhteşem elbiseler giymiş ve birbirine parlak 
zincirlerle bağlı, ikişer ikişer yürüyenler, rütbe aa.hibl 
ulrler olacak._ 

- İki ytiz ta.ne ... Ben saydım .... 
- Neden her birinin elinde bir tazı var?. 
- Çünkü tazı kafirlerin alameti farikaşıdır ... 
- Bak ... Bak: .•. Bu ilti yüz rütbe sahibi esirin peşinde 

dört katır geliyor ... Her biri bir kız taşıyor_ 
- Aman .. Ne ıüzel kızlar .... Elbiffleri ne ağır, ne 

parlak. 

- Ya katırlann semerlerine ne dersin?. Gümüşten ... 
- v~.Y··:. Vay ... Ya ŞU altın semer, sırma saçaklı kıs-

rakların ustundeki bu kızlar kim acaba? .. 
- Huriler, periler gibi güzel kızlar ... "Ozer1erindekJ 

ipekli kumaşlara bak, ben böylesini hiç görmLdim .... 
- ~unlar esir edilen 11efirlerin kızları olacak .. 
- Oyle ya ... Baksana iışte babaları... • 
- Nerede?. • 
- Kızların arkasında yaya olarak geliyorlar .. , 

- Aman ne çirkin adamlar ... Korkunc bakışları var ... 
Çakal bakı,ı! ... 

- Ya bunlar Jtim? .. 
- Sefirlerin arkasından gelenler ml?. Bunlar mai-

yetlerini teşkil eden İspanyol zadeganı olacak. ... 
- Nereden anladın?-
- Kıyafetlerine baksana ... Her birinin üstünde enda-

.ta endaı:e ipek ve kadife var ... Şapkalarındaki devekuşu 
tüylerine bak ... 

- EveL .. Ha!<Jwı var- Bunlar İspanyol asılzadeleri 
olacak ..• 

- Baba ... Buoların hepsini Hızır rela mi e.ır etm1'?. 
- Evet oğlum! .• 
- Yq.aım Hızır reis.-
- Yaf&Sın .. - Yaıaıun. .. Yaşamı Hwr relı.-
Hızırın arJr:adaılan, gene korsanlar ıörünür ıöriln .. 

mez penceredeki kıdınlarda bir telif baıı gösterdi: 
- Ne yakıııklı delikanlılarl.-
- Ne do ıüıel vı alır elbiseler pyıniılerl-

- (Arlıuı nı:) 

tlğiın ~anaatten mülhem olarak dUıün

düğüm tekli tespit etıl.-o. Onu teklif e-
deceğim. Teklif.im muzhan .ır:abul olur· 
oa kuvvetli ve müte.anid bir hülı:Q • 
met IOfkili kabil olacak1ır. Devletimizln 

teJcil ve mahiyeünl tespit eJen ve he
pimiz için ıaye olan teşkilib esasiye 
kanunumuzun ban nokLalanru tavzjh 
lhımd.ır. Teklif tudur. dedikten 10nra 

maltlm müsveddeyi olrutm:ık üzere 

kltib beylerden birine uzatarak kür -
aüyü terkettim. 

Teklifimin mahiyeti onlaııldıktan eon 

ra münakata başladı-
- Münaka~dan aonn İsmet Pafa 

oöz elarak fU yolda beyllllllttıf bulun
du: 

Fırka reisinin teklifini, kabule, lhti
yac; kat'ldir.. Cihan, bizim, bir tekli 
hüktlmet görüıtüğüınüzü biliyor. Bu 
mi.izakeratımızı bir neticeye raptedip 

lfade etmemek df ve teşetttltü ldame
den bıq.ka bir teY değildir. Bir tecrü
beden baıı.edeyiın. Avrupa dıplomat• 
lan. bu hususta, bent, ık.ez eun,r. 

Devletin reisi, yoktur dediler. Şekli ha-
1:mn1zdaki reis, Meclis reLndir. Demek 
ki, siz, bir başka reis bekliyorsunuz. 
Avrupa düşüncesi itte budur Halbuki, 
biz, böyle düşünmüyoruz.. Millet, haki
miyetine, mukadderatına, biltııl vazı
ulyettir. O halde, bunun, ifadçi huku
kiyesini söylemekten neden çckiniyo .. 
ruz? Reisicumhur olm~dan, Başve!til 

lntihabı teklifi, kanunsuz olur. B'Jnda 
c:üpheye mahal yoktur. BaşvekUin intl
habını, kanuni ve mümkün kılabilmek 
ıçin, Gazi Paşa Hazret.erinin, t.t.klifinln, 

kanuniyet kesbetmesi llzırrıdır. ~fı 

umuminln. Jdamesinde, mana yoktur. 
Fırkanın, bütün miHete kartı, d!!:ruhde 
ettiği mes'uliyet.in. icabatına, tevh1d 
hareket zaruridir ... 
Teklifim Fırkaca ve dcrakab !tlecli!'ice 
müzakere \'e cYaşa~ın C.'umhuri)'et. 

sesleri arasında kabul olundu 

- Müzakerenin k.ifayeU kab1ıl olun
du. Ondan sonra tekliflnıtn b.~yeU u· 
ınumiyesi ve müleakıben mAdcicleri 
birer birer okunarak müzakere ve ka 
bul edildi. 

Efendiler, fırka içtimaına hitam ve
rildi ve derakab MeclU içtimaı küş;ad 
edildi Saat öğleden sonra 11ltı idi. Tek· 
lifi kanuni kanunu esasi encüınenı ta

rafından usulen tetkik edilerf'k maz· 
batası hazırlanırken, Meclis, sair bst-ıı 

mesai ile i•tigal etti. Nihayet., makamı 
riyasette bulunan reis vekili "İsm1-t Bey, 

Meclise, şu malümatı verdi: ·K;ınnnu 
e~I encümeni, teşkilatı esasiye ka -
nununun tadilitına dair tayihanın 

mÜ!tacelen ve derhal müı&kereslni 

teklif ediyor.• (Kabul sesleri) üzerine, 
maz.bata okundu. TekLiJ veçhtle müz.a· 
kere edildi. Nihayet, kanun. birçok 
hatiblerln .Yaşas.ın Cumhuriy'!t• 1ada
larlle alkışlanan hitaoelerUe kabul e
diU!l. 

Tıirklye Cumhuriyeti ~iya,t'tine, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Müttefik.an beni seçti 

Ondan sonra, reisicumhur intihabı 
için· meclisin reyine müracaat olundu. 
Toplanan lranın neticesini. makann 
riyuette bulunan İsmet Bey, heyeti u· 
mumlyeye fU sureUe teblil: eyledi: 

.Türkiye Cumhuriyeti rtvaseti için 
yapılan lntihabat hasına, yüz elli ekiz. 
zat iştirak eylemiş ve cumhuriy•I ri
yasetine yÜ.t elli .ekiz aza müttefikan 
An.kara meb'usu Gazi Mustafa Kemal 

Paşa Ha.zretlerlnl intihab eyi.mtloler
dir .• 

mi ümld ederim. .... 
.O~ima, muhterem arkad•~1ll1td " 

cllenne çok ıanıiml ve 11kı bit ~ 

·~tt· yııpjprek onarın ıaııısı~,..· 
kendimi bir an bile müstajni c0' ;iı.4 
~k çal~cağun. Milletin tev•cC~"'I 
dalma nokta! istlnad ıelil<kl •.,(<iı• 
hep beraber ileriye ı!deeeğlz. f• ısı•' 
Cumhuriyeti mes'ud, muvaffak ~ 
za([er olacakbr.• ):•• 

Efendiler, Mecllsoe Cumhurİl .. ı ,., 
rarı 29 /30 Teşrinievvel 1923 gecesi ,o"' 
at 8,30 da verildi. On beş da~ til") 
ra, yani 8.45 le mısicumhut ~~tilfl 
olundu. Keyfiyet ayni geee ,.,.-_ 
memlekete tebliğ ve ber ıareft8 ıJ>I' 
yansından sonra, yüz bir pa.tit 
endahl edilerek USn olundu. fıl'' 

İlk kabinenin, İsmet Paıe ı-r• ıtıı' 
dan teşkil edildiği ve Meclis riY•~oııı· 
Fethi Beyin intibah olunduğu no• 
dur •. 

Ucuz ilanıat 
.. ,,. 

«HAKJKAT» bugıı 
den itibaren okuyucu!•: 
rına yeni bir hizmette b.ıl" 
lunmağa karar verrıı•1: 
tir. it ve itçi arayanlar. 
h t .. ı·· 1 t - Jel' er ur u a ıın. aa ı~~' 

. . 1 . 1 ıılııf• ra ve ıaır ıt erı o a JI 

«ucuz ilanlar» 1111ı:ı:d11 

İstifade ederek• P"k ıl' 
·Jiıı• 

fak bir para mukabı . 
de ilanlarını gazeteııııı· 
de netredebileceklerdit• 

·r"' 1 - Hakikat'in ueuı ~~it• 
ları her gün intitar .,ıee• Jilı 

2 - Azami 20 kelill'• 
bir ilan için: ._.rı 

.. IJF. 
a) Yalnız bir defa ''\,et 

iıteniliyona 40 kurul u 
alınır. 11 

b) Birden fazla çıfıtı'~ 
arzu olunduğu takdird• o•"' 
her defaaına 20 kurut 
olunur. eti 

3 - 20 kelimcYİ ~fıı• 
ilanlar İçin, yukandak• ııı"' 
lara, beher on kellm•Yj...,ııt· 
kahrı 15 kuru, zıurım0 ır 

4 - Muhtac vaziyet!S 
!anlardan para aiınm•"' ılf"' 

5 - ldarebanenılı: 11 

olarak ıösterilebilir· •J•"" 
6 - lli.nlar, Coiı~1~~"•'' 

da, Eminönü Halke"1 ~J' 
yanında, Ceridehane tO eb•
batında cHakikab id•r 
neıine getirilmelidir· • 

J' 
Hakikat'in ucıı:ıJe 

Efendiler, bunu müteakıb, Meclise ]anlarından jstifaı"' 
vuk.ubulmuo olan maruz.atım zabıt ce· J '1 
rtdeıerınde mütaıea oıunmuıtur. An - ediniz. Bu suret e bit 
cak tarihl bir habranm ıhyası için, mü- lerinizi pek uc. u:ıı·•f' 
ıaade ederseniz, o beyanatunı burade "" 
da aynen tekrar edeyim: surette görıniıf o 

·Muhterem arkadaşlar, mühtm ve ıunuz. 
qlwııiimul Jıadlsatı levkalado wp • J 1ı.;;;;;,;;;.. ___ ... ,,. .... 
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29 Birincit9rin 1940 

SP 
17 yıl i~inde Türk sporunun idare ve 
teknik sahadaki terakki hamleleri 
l'Urk süvarilerinin son seneler zarfında 
"İnde kazandıkları büyük ve şanlı 
&iliıunez bir şekilde hakkedilecek 

A vrupanın en mümtaz spor muhitle
muvaffakiyetler, Türk spor tarihine 

ve bunun en büyük amili, Türkün yüksek 
idare ve reformunda aranacaktır. kabiliyetile Cuinhuriyetin 

Spor ıe,kililımızın ı 
'i kısa bir tarihçesi 
~ ~ti\ •sır kadar evvel memleket· 
~Ül.rneğe batlanan futbol, tenis, 
~ 1 Ytlkencillk, kürek. eıkrim ve 
~a. IÜret gibi ıporlar genelik 
~ •li.q Yava, yava, büyük ve aıcak 
~b. ile taammüm ebnıı!~e, anla
~y batlatınl1'tı. AnC1lk bu gibi 
~ ttler yalnız hll.!U.d surette yapı
"1-İ Y~ni onun bunun aıösterdili 
>.">ıı >likalar mahsulü ol'-1yordu. 

-.ı.ı. Paya ıı!dlp gelenlerin anlata 
l'1, bıu,..midklerl spor hareketleri 
~Stikçe daha tabii görülmete 
'.'lllııı· 1'11. Fakat kulüblerln teıltil 
'1~ 0lnıasına rağmen re.mıt bir 

llokaantılt, umumi haı bden 

lluSat bek FARUK 
1i futbol takımımızın yapbli 

~ maçlardan birinde 
~k bir tekilde iıJ>,;edlldi. Is

~ a~binden sonra, v.ıni 1922 ıe
' b: ialanbul kulüblerinln ittira
t1ı1 ' toplantı yapıldı. Toplantının 
~ h iıaha ihtiyac göslermlyecek ka-

t~ ttkesln zihninde yer etmi,U: 
:q 'v"Porunu idare edecek salôhi ... l tnes'ul bir merci bulm•k. 

ürkiye idman 
~'tniyetleri ittifakı 
~lahtıda yapılan niumname• 

ilıı,... il hükumet ta•uik elti ve 
-e •Türkiye İdman Cemiyetleri 

tlıoı. FİKRET 

Futbol memlekette bundan so11r1. 
büyük bir hızla Uerlemeje baılamıı 
ve ikinci Slavya karşılatmılarında el
de edilen büyiik muvaffakiyet1er (Fe ... 
nerbahçenin 1 - O, muhtelitin de 5 - 3 
galibiyetleri) futbolu çok popüler bir 
bale koymu,tur. 

Bu arada birçok ecnebi lrulüblerile 
temaslar yapı.lmıf ve çok ümid verici 
neticeler elde edllmittir. Yalnu 1928 
olimpiyadlarında milll takımımızın, 
bundan evvelki temaslanmızda bizden 
hiç de U.tün olmadıklan anlnştlmıt 
bulunan Mısırlılara 7 - 1 eibı açık 
bir farkla mağliib oluıu beklerunl, 
yen bir neticedir. Bunu da olimpi
yaddan evvel yapılan yorucu turne .. 
ye atfetmek lıizımdır. Bundan :sonra 
Sovyet fulbolcularile milteaddid de
falar karşılatan ve her mevıim ec .. 
nebi temaslarına devam ebnekten geri 
kalmıyan Türk futbolu nihayet 1932 
ıenesinde Sofyada yapılan Balkan 

Kı71Detli atlellerlmizden : Rım Maksud ve Melih 

Türkıpor kulübü 
1936 ıeneıinde Ankarada toplanan 

ıekiı.lnci kongrede, göt:tenlmif olan 
terakkinin daha geni, bir nızamna
meye ihtiyac ıöıterdiği ileri ıürWmü• 
ve yeni icablara göre bir nh:a.mname 
yapılmaın k:ararla,tırılmtttır. Bu ye· 
ni nizamname ile çalıtrroğa koyulan 
cemiyetin adı da cTürk!por kurumu• 
olarak .değiftl~tir. Aynı zamanda 
kurumun Cumhuriyet Ha~k Partisine 
doğrudan doğruya bajlı bir paı 11 te
,ekkülü alınası da genbaşkurulca ka
bul olur--nu,tu.r. 

Türkspor kurumu böylece Cumhu
riyet Halk Partlılnin emri, yakın alA
ka ve yardımı altında daha verimli ve 
daha sistematik bir tekilde çalışma~• 
ba1lam11tır. 

Beden terbiyeıi 
mükellefiyeti kanunu 

Bununla beraber memleketin spora 
gösterdiği ihtiyac ·Türkspor kurumu• 
gibi amatör bir teş;ekkül vasıtasi!e ta· 
mamen kartılanam.ıyordu. ?ıtemnuni
yet verici neticeler alınmıt olmakla 
beraber bu ı,m daha fijmullü ve da
ha resmi bir tekilde ifası urureti ba•
göıtermişU. Nihayet 29/6 ·938 tarihin
de kabul edilen 3530 sayılı kanunla, 
Türkspor kurumu yerini, hütün hak· 
larile, BafVekilele bağlı Beden Ter
biyesi umum müdürlill\ine bır.tktı. 
Aynı kanun Beden Terbiyesi umum 
müdürlüğünün vazifesini f()yle anlat
maktadır: 

• YurddaJ1n fiıik ve moral kabili
yetlerinin ulusal ve ı.nlollbcı amat
larR göre geliş;mesini !latiayan oy-un, 
jimnastik ve spor faaliyetlerini aeYk 
ve idare etmek maksadile BaŞ\~eki
lete bajh ve hükmt ıahsiyeU haiz bir 
Beden Terbiyesi ıenel direktörlütü 
kurulmuttur ·• 

Bu muazzam vazifeyi ifaya başla
yan genel clirektörlUk ıporu her za
mankinden daha fazla te~kt!Atlıındır
mı' ve bütün memleket geneliğinin 
sporcu olmasını, yurd müdafaa•ına 
elverhll bir tekilde yetiş;me'l'ini temi
ne batlamı,hr. Bugünkü beden trr
biyesi mükellefiyeti de ı;~nel dlrek
törlü~n en büyiik ve en verimli it
lerinden biridir. 

Husuıt mahiyette bir te~ekkül ola-

rak işe başlayan, sonraları menafii 
umum.iyeye hidim bir cemiyet haline 
gelen, daha sonraları Pattlye bağla
nan, nihayet devlctleştirili!n ve bizim 
içtimat bünyemize göre en iyi teklini 
bul.mut olan ıpor idaresi oldukça müı
mir neticeler vermif ve Türk E.porcu
luğu beynelmilel sahada olsun, kom
tulan indinde olsun kıymetli bir mev
ki edinmiştir. Bilhusa memleketimiz
de spor temlerinin noksanlığı hesa
ba katılacak olursa bu faaliyetin böy .. 
le bir netice vermesi bile takdir edil
mek ve bunun amillerini de çalışanla
rın haddinden !azla emek sarfetme
lerinde aramalıdır. 

Futbol faaliyeti 
Türk spor tarihinde en çok yer tu

ta,n.1 yani genetiği en fazla meşgul 
eJ.en, JutboJdur. Buitln bl.ı:".19. milli 
bir oyundan ziyade taammüm etmit 
olan futbolda, genclerimiz en büyük 
muvaffakiyetleri Cwnhurıyet devrin
de kazaıunıtlardır. 

Yabancı memleketlerle 
yapılan temaslar 

1923 te yapılan birinci Shvya, F.T.C 
temaslarını Rumanya ile yapılan ve 
beraberlikle neticelenen milli maç ta
kib etmiştir. Bundan sonra 1024 Paris 
olimpiyadlarında Çek mil!t takımına 
kartı çok muvailakiyetli bir oyun Çl• 

karan milU takım, oyunlar bittikten 
sonra, bir şimal turnesi yapmıt ve 
ümid edildiğinden daha büyük nıu ... 
vaffakiyeUer elde etmitilr. Bu tur· 
nede yapılan sekiz maçtan yalnız üçü 
(biri İsveçte1 ildai de Polonyada) kay
bedilmiştir. 

Milli temaslarımız 
seyrekleşir ve Bulgarlarla bir kere1 

Yugoslavlarla da iki kere yapılan kar
fılaşmadan ibaret kalırken ecnebi ta
kımlarla ve bilhassa Sovyetlerle yl'pl

lan temaslara ıekte verilmemiştir. Ni ... 
hayet geçen sene Mısırda alınan mu
vaffakiyet de Türk futbolunun dışa
rıda iyi intıbalar bıraktığını aöstere
cek mahiyettedir. 

Bütün bunlar Türk futbolunun 
Cumhuriyet devrinde aldığı yeni ce
reyanı ve modem bir tekilde oynan

(Devamı 7 nci .. hilede) 

SAKARYA Sinemasına koşunuz 
Orada Z büyük yıldız: 

SİLVİA SİDNEY va HENRY FONDA'nın 
Em••l<lz bir ıurelt• yarattıklan (TÜRKÇE SÖZLtl) 

GONAHSIZ KATiLLER 
Filmini seyredecek

1 
tatlı ve heyecanlı müstesna dakikalar yaşay11.ca1uınız. 

Hususi llive: 
RUDOLF VALANTİNO'nun hayat1. ölümü ve ~enaze merasimi 

1'-ı:FİS BİR TtlRK FİLMİ GÖRECEKSİNİZ 

PALAS 
ŞEKER BAYRA~UNDA 

AKASYA 
ltı. "'tnin en kıymetli oyuncusu 

' . 1923 aenesinde rıesmf!:n ku- ı 
~ ~hll~etin vazifesi kısaca fÖy
\.)~h-tıa, tdilebilir: .Memlekette 8PQ

~'tı!e ~' Çefidlendirmek, dahil ve 1 

,~I ltoısi) etmek • 
' ş., ~I Alaiükün himayesi ve 

\it f Isrrıet Inönünün faltrl riya· 
~ıtı~a çalıfl1l.ağa ma:hıtr olan 

Dayanılmax derecede komik sahnelerle dolu HA RİKULiDE K O M E D i Baı rollerde: 

HAZIM ... VASFİ - CAHİDE 
SAİD - PERİHAN - NECDET - KARAKAŞ - ELEFI'ERİYA - REFİK - KADRİ 

PERŞEMBE AKŞAMI S A R A Y ve İ P E K Sinemalarında 
&o e ldrnan Cemiyetlerı İttifakı• 

'-.~a.ları, takdir edilerek, mtına
t..."-

1 
iyeye hidim cemiyetler me
thal edildi. 

• 

{ 

l~o'\.lLET FAİK 
'Pcırunu beyılfimilel sahada 
llıevzu yapanlaıdu 

Bu Film Bayramda İZMİRDE ELHAMRA sinemasında 

-.-·narı i.--u~ Müdürlüvünden: 11f"""'R""i""ô"'v'"'ö"""I Devlet Demıryo ~ g ~- .,) rı111•1111111111••11111111111•1111uıııııı1111111•1111., .... '""''"llr 

M h bed li (2865) Ura (50) kuruş olan 135 metre 3 X 70 + 35 
ve llSum:='a" x ı:;e + 16 eb'adında yeralb ~a~lo:slle bu kablola~a aid 2 aded 
priz tertibatlı kofre (7 111 ·940) Perşembe gunu &aat (11) on bırde Haydar~ 

da G b , dahı.lindeki Komisyon tarafından pazarlıkla sabn alına-
paşa ar ınası ,. . 
caklır. Bu ite eirmek isteyenlerin (429) lira (~) .. kuru~luk katı tem~at ve 
kanunun tayin ettiiti ,·esailcle birlikte paıarlık gunu saatıne kadar Komısyona 

müracaatleri li.ıımdır. ... 
Bu işe aid .._rtnarneler Komisyondan parasız olarak dagıtılmaktadır. (10359) 

DÜNYANIN MEŞHUR ŞEKERCİSİ 

ALİ MUHiDDiN 
HA· CI BEKİR 

Marken : Bab~ekapı, Şubeleri: Beyoilu, Karaköy, Kadıköy 

BAYRAM GÜNLERİ AÇIKTIR. 

12,15 Büyük Millet Meclisinden nak· 
len neşriyat, 13,30 Ajans haberleri, 
13,50 Hafif müzik (Pi.) U,45 Ankara 
hJpodromundan nakJen neşriyat: Ge
çid resmi. 

18,00 Program, 18,03 Milll piyango
nun çekilişinin neşri, 18,40 Konuşma, 
19,00 Karagöz. 19,30 Ajans haberleri, 
19.~ Radyo küme heyeti, 20,15 Rad· 
yo gazetesi, 20.45 Temsil, 21,30 Ko
nusma, 21,50 Radyo salon orkestrası, 
22.30 Aians haberleri, 22,50 dans mü
ziği (Pi.), 23,30 Kapanıf. 

• EMLAKlŞ '-Sayın vatandatların milli 
ve büyük bayramını 

kutlular. 
·c:;i~t;~:;;;~····ıı;~·!·İ··;;~~~:~ında ıM: 

Emlaki . Telefon 49010 

• 

5 

• Bugünkü bayramdan 
J>azı intıbalar 
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Amatör bir futbolcu Alman istilasından kaçan bir iFii D Ll<Aye 

Herfiln, mektebden kaçarak, camiln 
aylutunda aabahtan akf&m• b.dar, bir 
limon kabuğunun peılnde koşardı. Ma
hallede yobaz çocukların eleba.şısı mev
kiine yülueldiji ıırelarda, ona dayak 
atmaktan uunın boba1ı öldü Annesi· 
nin çam.atıra, tahta ıilmej:e, eviere gl
dıp kazandılı beı on para ile ftçinm•· 
le batladılar. · 
Ann•ııl onu okutup odam etmek ı.

tfyordu. Fokat bütün ıoyreUeriDe ral· 
men, ancak çocutu on bet yatına 
butıtı aırolorda ilk mektabi bılirebil
dl. Şimdi; ca.ıniln avlUJunda, kaf•dA.r
larlle, ıene futbol oynayordu. Fakat 
bu sefer, bir k.a~ 1ene evvelki al.bi li
mon kabutıl• d•jil, baıbayıjı meıln 
topla ..• 

Pazar ,Unleri, ıohrln büyük cadde· 
lerinde~ en kllabalık yerlerinclen, ha
ran yaya, baıan da tramvayların arka
sına aıılara.k, ıtadyoma liderlerdi. M ... 
kadaflarilo bin türlü bile bulup, beda· 
\ra, bUy(lk. maçluı seyrederler; ıonra, 

ertesi. p&zara kadar, o maçların müna
kaıu~ dedikoduallo voldt ıeçirlrler
di. 

O aoı>e onneıl onu, bir ortamektabe 
yoıdırdı. O, olıını oçıp da, ptmiye • 
ttğim, demedi. Zaten. yemek, uyku '"e 
mektab, futbol oynarn•dıtı ııaaUeri 
doldurmak içln bir veoilo idi. Dalını 
uyurken rüyasında top oynar, mekteb· 
de de boca ders verirken, ak.tam i.izerl 
camiln avluıunda yapılacak maç için1 
elinde ldlıd kalem, muallimin enlattı· 
tı deni dikkatle dinleyen arkadaıiorı 
vıııınden takım Hçtrdi. 
', İri kemikli, oallam yopılı, oldukça 
tımnboylu bir dellltanlı manurasıru 

-=otm•J• batiııdıiı aıralarda, mahal
lenin kulübilne yu.ıldı. Zaten, ıınıfın· 
da ve moktabindo arkadaılonna nau· 
ran hem çok !riyan, hanı de yaş;lı idi. 
Onu uıl mqhut eden, mektebde ço· 
cuklann hürmatıııl celbeden tarafı. 
lıerkntan iyi futbol oynomuı idı. An· 
besi ilk aenelerde, ollunun daha on al
b ya,ına ııınrken, ulan pbi bir deli
kanlı, okroru aruında balın aayılır 
blr futbolcu olmaıından memnun olu
)'ordu. Ban par.arlar, ol]u onu, sahaya 

ıötürlbor; kendi 1emtinin t.kımı ile, 
ba~ bir kulübün maçıru ıeyrettiri· 
)'ordu. llu oyunlerda, taraftarları 
.Yap! Varol!• diye kendlalne bağır
dıkça, annOlinln koltukları kabarıyor· 
du. Artık mahalledeki kadınların ara· 
wıda bile futbola old dedikodular olu· 

:>"or, kadııılat bir birine: 
- euna bak. otlu top oynoyor diye, 

ııuıI kunıluyorl Top oynamak da ma· 
!ah bir it mi ayol... · 

Diye aöylen.iyorlardı. 
Fakat o ııene, wııfını ıeçemcdi. O 

um•ll annesinin oltlı baıına ıeidl. Fe
na halde oiJuna çıkıfU. Erteli sene ı.e, 
haftada ilıi defo, muntauman. kulü· 
bün oluersizwı.;. sttmok için mek • 
tebden kaçmak lcab etU. An.Desi bu itin 
fukına varınca, mektebe ıı!dlp mil • 
dürün eline ayaiına kapandı; ıMiııdı: 

- Y lfl. ilerledi. Şimdiye kadar orta· 
mektebi bitirmeli !hımdı ... ilen W en· 
laUmıyorum mildüt bey; siz bir çareıl
ne büınl 

Dedi. 
Müdür, ovwll nuilıat etti: Top oyu

nunun karın doyurmıyacatındon, opo· 
run ancak innna ııbhat bakımından 
l1zım olduğundan beh>etU. Dclikonh 
aldırınodı. Jdektabd6ki bu mu·ı:ill•ki· 
yetlislillne mukabil, futboldaki malıa· 
reti, &ündon ııın. artıyor, ,ohrati, kon· 
di muhitinden yav .. yava, ta.fıyordu. 

llir JÜII, iimld edilmedik bir bldile 
'zuhur etti: 

Mahallenin çayırında maç yapan iki 
küçük takımı ooyrotmeje, ,.hrin en 
büyük kulüblorinden birinln bir !da· 
rıec:iai ıeldi. Onu berkea tan.Jyordu. Ne 
yopacaklarını ıatırdılar; ·Bey amca! 
bey amca!• diye oturtacak yer bula -
rnadılar. O, bülün delikanlılar• tetvik 
eden adzler aarfetil ve oyun esnclSlllda 
oadect, bizim dellkanlıyı oeyrettl Y•· 
nında olpo- divan duran mahalle 
ltulüb<lnün idarecilerin•: 

- Bu çocukta kabiliyet var, iyi ça· 
!ıtır sa yotiıir. 

Dedi. Herke1, kendi mahalle;inden 
böyle bir futbolcunun çıkmuına ,...;. 
niyordu. 

Oyundan ıonra Bey amca, onu ya
ı>ına gotırdı. Herkeain içinde .ulusıru 
oktnd.ı.. Ve onu, tehrin ortasında ko
caman bir ıtadyom aahlbi olan, m'!.şhur 
kulübün ekz.eraixierlno davet etti. Son· 
ra giderken de yavatça ıtramv•y para
sı yaparım• diya eline bir bet lira 
ınkıttırdıi 

llu haber, ıün!erco mahalleyi o11üıt 
etti. Onu h@r ıören hiırmetle Jetim -
layor, bhvede onwı Wı ıdiliycır, ihU ... 
yarlat bile onun 7apaca,tı büy~ maç
lan ııtyro huırlanıyorlardı. 

Bu ite yoinıı anna! oevinmedi. Mii· 
temadiyın: 

- Bu itin aonu katti.. 
Diye alljlleni7or~u ve bir tUrl!l to

pun karın dcyuracalm• ln&nrnıyor • 
du. 

Büyük kulübün ekzersiz günü geldi. 
O, daho oabahtan huıriondı. Mahalle· 
l.İ tehrin en kenar 11milerinden birınde 
oldutu için, erk.enden yoJa çıklı. Bü
yük caddelerde bir hayil ıezindl. Kar
nuu doyurdu. Gene, büyük moydan .. 
!ardaki aoatlero baka baka dollftı. 
Sonra ıtadyomo do!{ru yürümel• bal· 
ladı. K.apıd.tn &Irerken, Bey amcanın 
tııınfnl oöyledi. Onu içeri aldılar. So • 
yımma odaları. kulübün intizamı ho
f\ln& aittL Eline ayakkab~ fanile ve 
çorab tututluran blriııl, onu b'.r odaya 
roktu. Odada, tkars.i:uı hazırlaruan bir 
çok kiıruelot vardı. İlk anda, bir ya
bancı dJye, töyle OM bir ıoz attJ!ar; 
aonra &iylnm~lerlne df'vam elliler. Sa· 
hay• çıktıkian vakii bombot olıın ko· 
ca tribünlerin blr kenarmd8 oturan 
Bty ımca onu yanına çalırdı. Bey am
carun 7anında ona btınzeyen bir kaç 
kiti daha vardı. İlk dela kendis!ne an
tron&r takdim ediidL Dahı do~uıu 
onu antrtnöre tanıttılar. Yeni {u~bol
cuyu U.peden tımala kadar süzen an
trnilr-

- GöoUriti futbola çok mll!ald, in· 

. -

Yazan : Samim KocaOöz -
tallah blıbın.1 sere d• kabiliyeti var- ·ı muvaffak oldu. İkinci bir kortılaşma 
dır! tampiyonu meydana çıkaracaklı. ' 

Birkaç atletik hareket yaptırdıktan ·Büyük maç. yaklqtıkça, gazeteler 
sonra takım halinde dizildiler. Deli - etrafı velveleye veriyor, ortalığı kıııt
kanlı, hemen, kendJ!lni tecrübe edecek tırıyorlarıi.ı. •Senelerdenberl famplyon
lerini onltdı. Son derece heyecanlan· luğu muhafaza eden eski kulübünün 
dı, onu her zaman oynad1A1 yere, mer- elinden, yeni kulilbUna tamplyonlulu 
kez muhacim rnevkilne koymu,lırdı. ahverecek• diye, methur futbolcunun 
Oyun ba,ladı~ Fakat gtnc oyuncunun reıimlerlnl baııyor, bu itlerde nuıl bir 
ıözil hlç bir f8Y ıörmUyordu. Antre- kadın parmajı oldulunu, me,hut fut
nôr çok zeki bir ~dama benzl}·ordu. bolcunun, ıtk maceralarını hikaye edl
Bir aralık onu yanına ça.iırarak: yor, ıene kendi aralarında bu -•ze-

- Ne oluyorsun: dedi, maıı.llede teler, milnaka .. ediyorlardı. 
oynadıtın a!bi oyna_ Maçton bir ıün evvel, eıki kulübün· 

Gene IJ>Orcu kendisini d~rhal topladı deki arkada,la.rına caddede ruga!en 
ve ilk anda dU,tilğU serıtmhkten kur- delikanlıya on1ar aelAm verMediler. 
tulur kurtulmaz ıal açıktan aelen Sadece yanında bulunan .Uzel kiıldına, 
topu, tutmad11.n, vole, çok ııkı hlr tiltle alayla baktılar. Sanki • bunun için mi 
ınle tahvil elti. Biraz aonra gerid~rı al- blz.i blraktın7• deyen bir tavuları var
dıJı bir pııt, ıayet ıüzel, iyi bir mer- dı. O aldırmadı. Aldırmadı ınıa, içi 
kez muhacimine yRrBfBcak surette kul- burkulur gibi oldu. Sonra: 
la.nftrak ıçıja geçirdi. Antrenör, Bey - Bu tarafın parw daha bol! 
ııım.ea ,.,. di.t@r ld~reciler, d.-Hknnlıyı Diye içinden ıöylendl. Yanındaki 
ı,.ı~ndiler; henilı hiQ biriıılle tanıtma- kadının giydiği bluı yenl kuiUhUnün 
dı•• 11rkadatian onu ~ıkandı. Ve ıenc ı ~ .. , ormasmın renklerini tatıyordu. Ona 
ıporeu o günd~n aonra kulübün de- gözleri takıldı: İ~lnden hakikaten bu 
mirh.t .. ya!lı ara tna ıırdl. ki ren ere kartı bir yakınlık duymadı-

Ertesi haltaiarda bir kaç b\13\11! maç lını hlMotU. Fakat bu ıırada ıeno ka
ta onu oynatt1lar. Reımt f&lllplyonanın dm gözlerW ona çevirince, ı~tır itte
baılayacatı mevaim.in arifeaindı bu mez )"UmUfl.dı: 
büyük kulübün, çok kabiliyıtli bir 

k 
- Yarın muhakkak kau.naca•ızl 

mer eı muhacim kaıanmaııı, büllin ğa~ Diye, söylendi, kadın da: ., 
zetelerl allltadar etil. Antrenmanlarda _ Muhakkak! 
aelip fotoğrafını çektiler. Ku'.übü,n 
ıampiyonaya hazırlık için ecnebi bir 
takımla yaptılı maçta, herken PJırmak 
ıııı·ttı. Anneli, arkadatları, bütiın ma
halle, o gün ıtadyoma ta.tındı. Mahal
leden selenlerin ara.sında çolu, öm -
rü.nde ilk defa bilyük bir maça gel~~ 
in.aanlardı. Mahallenin .medarı Utiha· 
rı. olan delik.anlı, mülhit atak va :r.e
k.ice oynayordu. Oyunun tonların• 
doğru, kale Ontinde olan bir karışık
lıkta, anne ollunu boyluboyuna. yere 

1erilml• görünce, feryadı baslı. Fakat 
oilan ,bir dakika aonra kendine geldi, 
tekrar oyUna devam etti. Bu hal fena 
halde arınenin ııinlrlerlni bozdu. Bütün 
tribünleri dolduran binlerce kalabalık 
ollunu alkıtlarketı o, kaçtL Ve alqam 
yoraunluj:una rağmen ,onunla kavsa 
etil. Sonra da iıilkball ortaya atarak 
bir daha futbol oynadılı takdirde onu 
eve sok.mıyıcaAtnı yemlnlerla oöyledi. 

••• 
GOnler ıeçUkçe delikanlı eve hiç ul· 

ramaz oldu. Artık diler yerııb, yurd· 
ıuz haıı amatör futbolcular ıtbi tri· 
btiıılerin altındaki odalarda yoiıyor; 

futbol oynamadılt günlerde, Hbahtan 
okf811U' kadar kahvede arkadatiarilı 
ldğıd oynayordu. Kulüb, onu doyuru
yor, &iydiriyor ve eline harchlc: para 
da veriyordu. Bey amca, ona her para 
verifi_nde n.esihat ediyor, yarı korku
tan bir aeale laz1a para btemesln diya: 

- Oilumt BiHyorsun kJ. memlekette 
profea)'onel futbolculuk yuakl .. Şim
dilik böylece Jda~e edelim, oonr• aenl 
bir ı,. koruz .• diyordu. 

O, anneıinl unutmuyor1 aldıjl. blrkaç 
kuru,un milhlm bir luamını1 muntaza

man ona ıött.irüyordu. Anneıl ona kı
ı.ıyor, darılıyor, 1akat kendi.al için mti
him bir fOY olen, haftada tıeı lira pbi 
parayı görünce yum\lf&yordu. 

Bir itin otlu ona iki lira fazla ver
di. Kadın hayretle, her hafta bet lira 
verirken. ol;lunun yedi lira vermı,ılni.n 
aebebin.1 aordu. 

- Anne, h~r pazar dul ıt, be'l gol 
atayım .• Her ıol için haftalıkton bet 
lira 1azla alıyorum! 

Zavallı kadın herıün oturup o halta 
oğlunun atacatı ıollerl heaab ediyor, 
evliyalara mum adayor, gidip ıKız de
de. ye &iıllce bez parçuı ~bai;:ayordu. 

Yavat yavaf ıtöhreU1 etrafa yayılan 
ıeno futbolcu, art.ık Bobıill ıılyJnmeje 
ba,lamı.ttı, tonra etrafında bir t.nlwn 
futbol meraklısı kadınlar zuhur •iti. 

Ve bafl bir talum derdlaro prdl: Bir 
ı\.ırü lr.ulUb idarecileri. onun elra..fında 
bir ı~ü dolab çevtrmeğe ba,lad11ar'. 
Kendiaıne türlü türlü itler tekU1 •dl· 
yorlar, büyük tlrketlerdo muhaaibllk 
ticarethanelerde kitihlik veriyorlardı: 
Fakat o, amca beyin aözünden ç1kmı
yor; herk.ete, e.n evvel eUmüen tutan 
benim k:ulübümdür, onu bırakamam 
diyordu. Diyordu ama, bu bir aürÜ 
llflardan .koltuklan kabarıyor, kendini 
memleketin en büyük adamlarından 
biri zannediyordu. Şaka mı bul Bir 
maçta on bin ıu,l birden ona «Y•ta'• 
diye bağırıyor, caddade yürürken o~u 
herkeı birbirine ıöateriyotdu. Eıkl 
kurd olan Amca bty, çocuıu bottan 
çıkarmasınlar diye, hl'r lhhm..ıle kartı 
aldı, büytik bir firkete yilz 'ira muatl~ 
onu yerlettirdJ. Şirketin mUdUrU. ko
yu kulübcülcrden olduğu ı~;n, ona hiç 
it vermiyor, bombot bir .rna.,.nın ha· 
tında oturan meşhur futbolcuya sık 
ıık Wn veriyor, antrenmanlara ahm~sı 
için, firkete uframua da O~ıiıbtleceğini 
oöyleyordu. O da a!tgide oydan ayo ul 
rıyıp paraıını almala ba,lıdı. ismı fi
lin firkette bilmem ne tefi Jdi, ne ol
du~nu kendisi de bilmiyordu. Yalnız 
sahalara, oyunlara epeyce alıştığı 
için. büyük futbolcu olmak .. !Ahiye· 
tile, araaıra raklb futbolcu arkada,ıarı
na çıkıtıyor, hatta hakemlere bile dit 
geçiriyordu. Kulübde, bir ıarnenlar 
kendisine yapıldığı ıtbl, gene futhol
culara emirler veriyor, kendi!tnf' hiz
met ettiriyor, ayakkablftrını t.aoıbyor 
velhasıl kf'ndine hilrmet etUriı·ordu.' 

Üç yıl böylece ,öhrati devom etti 
Birkaç kere beynelmilel oldu. Muhteliİ 
Aı.TUpa Ryahatlerine iftlrak etil. Vı 
töbretl arttıtı nlApette, lda.re.::iler ve 
amca. beyl~rin 1ayesinde. lzıeU n'!Wı1-
dcn pek çok ,eyler kaybetti .• 

Ve bir giln, bir kadın yüzünden, bir 
amatör futbolcuya ya.kışmıyoı1cak ru .... 
rette kuiubUnO deji,tlriverdi. Din tür· 
lü dalav e ile amca beylerin yapama .. 
dı§ı iıi • iuıdın becerm!ıU. Dundan 
tonra kencd kulübüne kal"fı yıptJjı ilk 
maçta halk onu ıslıkladı: 

- Çık! Çık dı,.nl .. 

O, böyle kuru gürültüye pobuc bı· 
rakmıyacak kadar hu itlerde fı'ltmlşti. 
Yenl kulübil onun uyeAinde, •n• 0 ... 
nun eski kulübU ile finale kalmasa 

Diye, tekrarladı. 

Maçın batlamaıına tam l1d naat var
dı. Tribünler- dolmuf, taoıyordu. Se
ylrcilır, methur futbolcuyu ctekittir•
rek vakit geçlriyorlardı. Hatta bazıları: 

- Namuuuzluk etUl 
Diye eöylenlyorlar, bazılan da daha 

rnüaamahalli davranıyorlardı. ' 
Soyunma oda!lında futbolcular, ya

vaf yavaf hazırlanıyorlardı. Mu ıırada 
kendi arkadatlarırun eeel~ltğırJ gören 
merkeE muhacim, tôhretile miltenasib 
hirteY yapmak istedi. Tamamen hazır
landığı halde, aahaya ç1km3k iattme
diiinl, yeni idarecilere bildirdi va aya
ğındaki futbol ayakkablarını çıknmıa· 
ja baıladı. Bu fikir ona son dok.ikada 
celmi~U. Müthlt ainirll idi. 

- Benim yerime batkası oynuınJ 
Dedi. Yeni kuiilbün ontrenUnl, om

ca beyleri te!Aıa dü~tüler. Ve eoyunma 
odaıunda blr nıilnakata baıindı. !.eki 
takım arkadatları, ona htlA eeı&lz, aa
dBPlZ bakıyorlardı, O, lnad ettikçe 
idareciler timidlerinl keımeAe batlad.ı~ 
lar~ T111m bu ıırada, eakl takım erkada•
lanndan biri ona yakla4tı. Bu futbolcu 
.kendi&i ayrıldıktan eonra, ıakıuun knp~ 
tanı olmu.ştu. ~eldi, gel~ onull kartı
.sında dikildi. Istihfafla yüz.ünü ıüz -
dükten aonra: • 

- Oynamauan yaıık. olur.. Senin 
bayanı mUteeair edersin! 

Dedi. O, evveli., arkad•fının ne de
mek i11tediiinl anlayamadı. Ötelu UA.ve 
etti~ 

- StnJ karftmıtda g6rmtk, Nn• 
karıı oynamak, ırkıdıtlarım !ç1n bti·' 
yük bir tereftlri 

Dedi. Neler ıöylendilinJ bir kere da
ha dütünmek istedi. Fokat nüvlineme
den bir kuvvet onu yerinden fırlattı. 
Arkadatıılın ytizüne milthlt bir yum
ruk atlı. YumruA"un teılrUe bir müd
det yerde yat.an kaptan, kendine ge
linceye kadar, aoyunm. odt1ıınJa hu
lunan 22 oyuncu ae11s1z kaldılın'. Sonra 
dııarıdan 1ert bir düdiık ,.,, geldi; 
hakem on1an aahaya davet ediyordu. 

Kaptan yerden kalktı. Ve arkadaş
lanna aeılendi: 

- Hakem çağırıyor galiba! 
Yürüdüler. Daha ıonra, tamplyon

luı:ta namzed olan methur futbvlcunım 
takımı, müthlt bir uAullu araıır.da, ıa
hada kendini ıösterdi. O d1:t, aA;ır a<lım
larla ilerleyerek mevkllnl aldı. Binler
ce kaladan bir seı çıkıyordu. 

Nihayet oyun bafladı; Fakat deli • 
kanlının üzerine bir ağırlık çbkntUttU. 
Böyle mUhlrn bir maçta yapılması !l
run gelen en ulak bir harekPU ~ile be
ceremiyor, mesel& topu tutamıyor, oy
nadıt:ı yerin vaı.Jfulnl yapamıyordu., 

Sanki beyni durmu_,t~. Bu hali gôren 
Myirciler: 

- !:.iti ku!Ubüno karft oyn~m•k iıı
teırJyorl dediler. Blr kısmı: 

- Madem k1 oynaınıyorr.ın, çık dı
tarı! Çık dııarıi 

Dıye bağırmata baıiadılar. Bu ıürül
tü ile koca ıtadyom yerinden oyr.ayor
du. 

Ma.ç çok seri devam ediyor, takat ona 
gı!len top ölüyordu. Ve takımı mü,ki..il 
vazıyete düımeie ba,lamJth Onun ai
nirli hali arkadqlarına da teılr ettJ ve 
boıguna uğradılar. Yirminci d1tkikada 
bir col yediler. Bu ıefer colün yen111e
ııine yeglne eebeb olan methtır futbol .. 
cu seyircilerin ıöıüne biiıbütün battı,. 
Taraltarlan: 

- Çık! Çık! 

Diye, etta(ı lnletJynrdu. 
Golden sonra tekrar oyuna batla

mak için Wzilirken yarım 'laat evvel 
kerıdbine yumruk athlı kaptan yanı
na geldi. 

- Biz oyunu aelişi&üzel kazanmak 
istemiyoruz. Erkeksen oyna!. 

Dedi. Bu W büsbütün ka!a:nnı alt
üıt etti. Tekrar oyun ba.şlnr 1'psl<1maz 
topu öyle bir kuJlandı ki, üç pasta for
vert kale önüne geldi. İkinci defk, on 
tekiz çizgisi üstünde tekr:ır ayaAına 
gelen top ağlara takıldı. De, dak!ka 
sonra kırk metredtn bir ,ut çekere'< 
takımını galib vaz.lyet.e geçirdi. Tribün
lerin hali görülec('k manzara idi Aley
hinde, lehinde, batıran b"lır .. .nı .. 

Bir aralık, birili kulalını: 
- Karı teni alkı,layor .. ha gayret! 
Diye mırıldandı. Bu lifa Cenl. halde 

l(trleyen merkez muhacim, methur 
futbolcu, topu kaptıiı &ibl, 110lut•J, e8Jd 
kaleslnln önünde aldı. 

Bir karıaflllık oldu. &kler. haOar, 
lorlar birbirine girdi. Top evla ııtU. 

Ortalık duruldu. Fakat, o, yerde 
hareketaiz yatıyordu. Seyltciler: 

- Numara! Numaraf. 

Diye bağırıfıyordu. Kenardan bir 
.. dyo &•tirdiler. Onu içine koydular 
IJhrabdan baJınnamak için diı'ni ılu· 
;yordu. Ahunda soiuk terler birikmiı· 

vatandaıımızın anlattıkları 
c. Röportajı ~apan: VEDAD 

1 
Bruxell~s·~·~ "'rrimlu ye~i ıelmlt ı dl ve manevi tesirlerin vüı'•Uni oor· ı 6ldürebllecotlne göre, böyle •mecbu· ı askeri iı••lin mevcudiyetini unutırt'' 

~ a~e ke çıda ı ~ tlmalt Jranıanın dwn. rl mecburiyetleri •takdir ede~~lmiıı m•k ve boyun eğmek jcab edJY~· 
;s k ~a ı:di anb gormbüı budlunan bir Bombardımanların Umld etuğinl söyledi ve şu •özleri idare meselesine gelince Belçil<s bu' 

ur m~şa , . ana afın an geçen • • ilive etti: .r.1.üttefikimiı Türk! r .. · -~·' vtkl-mUheyyıc sergtizeı;tlerl ~ö7le anlattı: teaırlerı karşı bö le m" ·J b" 1 e_e kumeti Fransaya geçtigı ı.ama.n . ut y uesst. ır muame enın let işlerini umumi kitibler cntiJliJ 
tekrar etmemesi !çın, yarın buradan F. I'.) tarafından idare edilJ)'Ord"' 
ayrılm11.dan evvel blıe u~;·ayın dR, . e ll''" 
sjuı hUvlyetlnlzl ispat edecelc bir reı... ~lı;nınl_ar b~ !dar.eyi, ~rbıye v o~"a.~ 
mi ve.,ika verelimj ı.ira bir ikinci tev- ~ıcıye V~~~eUerı must~sno lal
kifinizde belki Belçikayı tanıınıyıı.n bir uzere, degıştırmeden aşkerı kontra~· 
İngiliz ıa.biU tarahndan lstievab edJ... lıntı ıldılar. Bittabi Ayan ve ?rtıe dati 
lirsiniz!• san Meclls1erl mevcud olmadığ ti "ıı 

10 mayıı ıabahı 
•-10 mayıs ıııabahı, ~ant beşte 

Bru.xelles'in bombardımanile uyandık 
ve radyodan Almanların hududu aı

tıkle.rını öJrendik. Alman tayyareleri 
ıehirde büyük bir telaş ve heyecan 
uyandırmış, payitahtın bombard.ıma-
nile husulü arzu ec;tilen karRotAlık tam 
manaslle yaratılmıttı. O gün, polls 
bir taraftan $Uphelilerin tevküile i• -
Ugal ederken, dii•r taraftan m•halli 
kuvvetlerin yardımlle Almanların tııy
yltrelerden indirdikleri ve adedleri 
birkeç yüzü bulduğunu iti'tiklmiz P•· 
ratütçülerln imha~Ue ufra,ıyordu. Bl• 
Jlha.re, bu paraşütçülerin 11;mele, çllt
çl, poll.s, papaz... kıyafetlerinde ol
duklannı ve battl aralarında kadın
ların da bulunduğunu vı buniarın 
halkın ara~• kal'lfarak panık ha
VNını 8enıtlebneğe utrattıklarıru öi· 
rendik. 

İtgal ıür'atle ilerleyor 
14 may11ta, Alınanların bir ıün ev

vel Albırt kanalını ft_ftıkların1 ve 
Longvy'yı visıl olduklarını, Lieıl}'in 
kıtmen dilfm8n eline gıçUjini, htikQ
mılin payitahtı terke hazırland1lın1 
ve Brwı:ellea ıefiriınh Nebil Batinin 
ant harek.ıtinl öğrenerek, iki vatan
daşun vı Kwlhaç letkilatın:ı mensub 
Belçikalı bir gene kızdan müteşekkil 
dört. kitilik bir J(rupla Bruxelles'i ter
ke karar verdik. Hedafimlz Pamti. 
İçinde güçlükle yer bulablldi.iinılz ve 
bütün yol imtidadınca Alman t11yya ... 
releri ta.ralından durmadan Lombır
dıman edilen ve mitralyöz aıe.tne tu
tulan tren, ölU ve yaralılarla dolu o
larak1 Courtrai'ye geldi ve orada blo
ke oldu. 80 kilometrelik Bruxelleı ... 
Courtral yolunu tam 36 1&atte katede
bilmif Uk. 

Yolların vaziyeti 
•Artık vesaiti nakllyenin nedretin· 

den dolayı yolumuza yayan olarak 
devam etmek mecburiyetinde idik. 
Esasen dinamlt ve bombardımanlarla 
tahrib edilen köprüler ve fos-eler, 
be.nzirWz kalarak yollarda ııra sıra 

terkedilen qtomoblller, mllyonlara ba
liğ olan mülteciler ve bunların Alman 
tayyareleri t.ara(ından durmadan bom
bardımanları, yollarda öyl~ bir kar ... 
ıaıalık hU1ule geUriyordu ki, nakil 
vasıtalarının aeyri~eferl adeta lmkln
ıız bir hal alıyordu. 

Franıu:hududunda 

Yolda salın aldığımız bisikletl~rdon 
iıtlfade ·ederek, bin bir mtişklUAttan 
ıonra J'ransız hududunda Poperlnghe 
,eQrine v6aıl olduk, F'ak.at hududu a
'8ımtdık! Yaya olarak gelen mU!tecı .. 
ler yolları uzun müddet ftgal ettiğin
den ve bu yüzden Fransız ordusunun 
hareketini güçleştirdiiinden, Fransız 
kumandanlığı bunların hududdan bı
rakılmamaları için ltat'i emir ver
mifli. Bir Fransız zabiti timale dol
ru ilerlememizi ve imkin bulursak 
Manche'da bir Fransız limanına ilti
ca etmemizi tavsiye etti. takat bizim 
niyetimiz Parise gitmekti. 

·Hududu, 20 • 30 kilometre timalde, 
bir Fransız zabitinin halim!zı acıması 
sayesinde geçebildik. 24 may1.1 akşamı 
bitkin ve yorgunluktan yan ölü bir 
h:.lde Hazebrouck'a visal olduk vı 111-
tita.het etmek için bot yere bir otel 
aradık: 15000 nüfuı;lu tehlr yarı ya• 
rıya tahrib edilmlf ve pş:ığı :. uknrı 
boştu. On ıündenberl, gazete \'e rad
yo baberlerlnln ekııikllğind~n dolayı, 
harb vaziyetinden bihaberdik. Ken
disine eeceyi nerede geçirebılece5i;imi
zi sorduğumuz ihtiyar Dir Franıız 
köylüsü, bize bu hu.suıta ilk mahl
matı veren oldu: 

Geçici bir ıevinc ! 
•- Stalin katledildi ve Rusya Al

manyaya UAnı harb etti, dedi. Gene
ral Gamelin hiyanet ıııu~Ue kurşuna 
dizildi: halefi, General Weyııand, Co• 
logne'da büyük bir taarru~u miltea ... 
kıb Sierfried hattını vardı. Slmdi mu
zaffer Fransız ordusu Berlin üzerine 
yUrüyor.• 

·Bruxe11es'i terkettljimi'Z giln, Al
manların Belçikanın payitahtına 40' 
kilometrelik bir meı;aCede olduklarını 
biJen bizler için, bu iyi haberlerin -mu
vakkat mahiyetlerine raJ:men- kıy
metlerini takdir ed.er!':lnlz. T1tbl:ltlle bu 
ümidbahş ha\."adi.5lerl tes'id etmeden 
durama~dılc. Pek bozuk malt vaziye
tJmiıe rağmen, satın sldı~ımız müte
addid •Pernot• fitelerile bfraber, lh
t.iyar habercimlzln bize lı(Ö!':termiş ol
duğu melruk bir hancnl'l son katın
daki bir odaııına yerle,ttk ,ıçtik, iç
tik ... 

Gene bomba sesleri 
Çok yorlJUn oldu~umuz için, ziya

feti müteakıb derin bir uykuyR, gün
lerce hasret kaldığımız bir uykuya 
dalmıştık, Geceyarı.ıı müthi' hir in· 
fiJQkla uyandık, Bunu takihen, tay
yarelerden atılan - 1tslerlni pek iyi 
tanıdığımız - bombaların ı~lıklarını ve 
birbirini takib eden ve bizden pek u
z.akta olm1van infilAklar itittik. 
Muhatabımın sö7.Ünil kf"Jerek, tay

yare bombardımanlarının v•Phiı mad-

ti. Antrenör ve amca beyler koştular. 
- Ne oldun? Nıron?. 
Dediler. O, dişlerini ııkarak, ayağı

na dokunan doktQra söylendi: 
- Ah doktor, kınldı. 
Sonra amca beylerden birine döni!:

relt: 
- Namussuzlar beni makasa aldı -

iarl. Artık benden hayır beklemeyin, 
diye eöylendl. 

Sedye tribünlerin önünden geçirile
rek imdadı sıhhiyt! konurken halk: 

- Çık' Çık! Adamı .. hadan böyle 
çıkarırlar! 

Diye bağırıyordu. 

Maddi h•sa.rlar pek azim, de
di, öyle tehirlere teudüf ettik kl, 
ihtiva ettiği yıkılmamıı !1krlir evler 
bir ihtiyarın dökülmüt dişlerini an
dırıyordu. Manevi tesire gelince, bu 
da olduk.(:a ehemmiyet.ildir: Havada, 
bilha~sa pike uçu,Jle bornbardıman 
yapan •Stuka~ tayyarelerinin hücum
ları, atılan bombaların yere dü,ünce
ye kadar çılcerdıkları ıslık sesine ınU· 
şabih ötüş ve bunların y~rde müthi• 
madeni bir !e~le inft1Akları U.b ü
zerinde tesirsiz değil. Fakat lruıan ça· 
buk alışıyor. 

•l:rtesi günü, yolumuza devam et- bu mahdud sallhJvetJi td,.re Jt811.~ı 
mek 

.. H b k'ta h k yapamıyor ve Almanların tekli·f· et
0
,,. 

uzere aze rouc n are et f1"I 
etmeden evvel karargiha l(i.ttlk, fakat Jerl kanunları kabul ile '11&ikil l yC'' 

En kötü tarafı •.. 
•En kötü tarafı, ıığınakları kapan

mak mecburlyeU Ye babet vukuunda 
üzerinize yıkılan evin altından ç.k•
mamak kayıısıj bundan bı:.şka bom
baların patlayişlarile kulaklarda hu• 
sule gelen madeni ak!iİsada ... Şah!<an, 
beni en çok rahataıı: eden bu madeni 
infil&k sesleri oldu. Siz.a bir tayyare 
bombasının patlayı•ını dah'I. iyi izah 
etmem için, meseli. bir tenekeyi ba• 
tınıu geçirstım de il%erine çok tid
detll bir 1epa darbesi vurs11.m -t.abi
atile ölmezseniz! - aynı hini duyarıı-

orasını bomboş bulduk: İnglllzler ı;e- tyete koymak mecburiyetinde ~8 W,
celeyin meçhul bir semte dr,~ru ha- Zabıta ve Belediye i,leri Belçıkıı ua~ 
reket etmişlerdi. o gün, bıslklet.ı'!d- rın elinde, yalnız biltUn nakil v~!Jot· 
mizle, Pariıı istikametinde cenuba doğ... Jarı Almanlar tarafından it!etU~1 ı• 
ru llerledik ve öğleyin bir çiftlikte Kral, çekildiği ,.tosundan hiç eh~ 
yemek yemek üz:ere tevakkuf etU~i- ya çıkmıyor ve ordusunW1 terhW tJ.l1t 
miz zaman, 12 afindenbeort vazlyet hak- uğraştalı ıöyleniyor. Diğer tnrıf ·~ 
kında bilmediklerimizi, radyo luıber- Almanlar Belçika ve diğer h~b :b• 
lerlnden, feci bir sukutu hayalle öl- lerinl ıerbeıt bırakmayıp bunl&J"'I ~ 
rendik: rib edilen ve yeni l1lf9 t;t:lllen yoı,r 

~aptırıyorlar, Yağma keyfiyetin• p• 
lince, ben tahAn böyle bir ş•1" -· 
hid olmadım. Alman aııkerlerıniıı ~ 
dilik diaiplln harici bir har•~,~ 
goze çarpmıyor, hatla son zar.'\ (fi' 
da zabitlerin ı.evk.uu.faya daıırı• ('! 
ları için Bruxelles'de bU~n elle~ 
yerleri kapatıldı. Esasen Atm-11 ~ 
kerinin böyle bir harekete te~"~ 
etmesltıe pek de ihtiyac yok. çu • 

nıZ.• 

Gültiştük. Muhatabım devam etti: 
c- Bombardıman ve hava dafi ba

taryalarının faaliyet! lr.ara.nlık gecenin 
sükiı.netini ihli.I ederek müthiş bir 
hal aldı ve yarım l!laat kadar devam 
ettikten sonra tekrar ıükô.n hô.sü ol
du. 

Bizi Alman paratüt· 
çüsü ıanmıtlar 

•Bir çeyrek sa.at geçmemitti ki, e
vin merdivenlerini çıkan ayak H&leri 
işittik ve gelenlerin bizim gibi nıül
teciler olduğunu :ıannettik. Her taraf 
zlllrl karanlıktı. (Evin elektrik teıi ... 
ıatı tahrib edilmif oldu&u.-ıd.1.flı biz 
me,hur ı.iyafetim.iı eanaaında bir 
mum istimal atmift.ik.) Ayak sesleri 
odamıza yaklaftı; kapı açıldı ve bir
kaç aaker refakatinde lçerıye lf.ren 
bir İnıiliz çavutu1 biı.i elektrik fene
rinin ziyaıile tenvir ederek. birden
bire almanca konutmaya b,_,ladı. Be
reket versin kendisine aynı lisı:lnla 
cevab vermedik. Çünkü biliba.re an
ladık ki bizi Alman parafİ.ltçUsü zan
netmi,lerdi. Çok karanlık olan geceye 
rağmen, Almanlar Hazt-brouok tay
yare meydanını gayet sıhhatli bir su
rette bombardıman edince, İngilizler 
bunun sebeblni hlrden verilen zıy 
işaretlerine atfetmişler ve yaptıkları 
aratlırrrta esnasında, sabahleyin bize 
havadisleri veren ihtiyardan mevcu ... 
diyetimizi öğrenınitlerdl. 

·Halk, evin önüne toplanmağa lıe•
tamı.u. Bunların seıleri pencereleri• 
mize kadar yükseliyordu. Çavu.,ot, bi
ze alnianca bir s:Uril ıualler ıorduk
tan sonra kendisine ıösterdiğimiz pa
saportları tetkik etti, lakat, netlcede 
bunları hüviyetimizi ispata kAH bul
madığı için, bizi isticvab <.tnıek fiıere 
İngiliz askeri kararg8hına sevketme
ğe karar verdi. Sokak kapısında, fn· 
giliz neferlerinin himayesi biti aha
linin elinden güç kurtarabildi. 

Karargahta bizi 
iıticvaba çektiler 

~Karargahta bizi istlcvab eden bir 
zablte tekrar pasaportlarınızı göste
rerek kim olduğumuzu iso:ıla uğraş
tık. Faka~ rnumaileyhe derd enlat• 
mak iınkln haricinde idi. Alır.anlar, 
havadan, yüksek rütbeli Ingiliz za ... 
bitleri bile indlrmişlerdJ. Ellmi:ıdeld 
vesaik hiç bir teYe yaramıyordu. İn· 
gilizlerin biz.den tüphe etmeleri pek 
tabii idi. Üstelikı vaı.JyeUmiz de on
ların iddiasıru muhik göıt-:recek ma ... 
hiyvtte idi: Seyahatimiz esnasında, 
Almanlal"ın tekmil ıulara klm;yevl 

Meğer hakiki vaziyet 
ne kadar feci imit··• 
Biz Fra.n.ız ordularını Alman top

raklarında zannederken, Almanlar 
Manche sahillerine vararak hC'm mtit
tefik ordularını, hem de biz.l gittikçe 
daralacak olan kat1t bir çember i9ıne 
almışlardı. O esnada, lhtivar Fran
sızın bize vermif olduRu iyi hava
disler için ıebebsiı masrafhıırımıza mı 
.. paralarımız suyunu tamaınl1.e «k
mişti!- yoksa bu havadialerin tahak
kuk: etmemiş olduğuna mı acımah 
diye acı acı düşündüm. Vatiyetimiz 
vahimdi: Almanlar, prkta Vimy -
Valenciennes hatlı Üzerindeki ilE:rle
yişlerile ve timalde Boulogne'nın tes
llıni ve Calais1nin muhasarasile, bizi 
pek yakında kıak:açlayacak ,.hemmi
'etli bir tehlike te•kll ediyordu. Ar· 
tık ParlH gitmek mevzuu baluola-
ınazdı. Yegine hallı çareıi sür'atle 
Dunkerque'• &itmek vt imkin olur
ıa İngiltereye •eçmekü. 

Dunkerque hattında 
·Biz bu pTojeyi mıvkıi wtblke koy

n1ala -uğratırken, ltahraınanca muha ... 
rebe ederek Dunk.erque \izt!rint çe
kilen İn-1li& .. Alınan kuvvet1$rlnln 
tam muharebe hattı ara..unda kaldık. 
O eehennemt kargafalıkla, Bayan!lhem 
köyilne kadar nasıl gelip metruk bir 
çiftliğe iltica ettiğırnizi niii vhıh bir 
tekilde habrlayamıyorum Ruh.ındu
lumuz yerden, sefil bir vızıyelte, aç 
biil.Ac ve samanların içinde Yatmak 
fQrtile 4 bariran gününe ka.cia.r Dun
kerque rlc'atini bUtün azainetile ıey
rettik. İngilizlerln bir çe.mbe.r ıtek
linde tesb ettikleri müdaha hatiın· 
da ne kahramanca çarpıştıll -DfUU ve 
kendi kuvvetlerine hem mıl"Zeme, hem 
aded itibarile fersah feı-aah U.tun 
dti,mana ne bilyilk c~aret!e kııı'"IJl 
koyduklarını uzaktan seyrettik Bili
ha.rı, müttefik ordularının trkibını 
setreden bu müdafaa kuvveı,er\nden 
pe._ azının kurtulmut olduğunu ö.1-
rendlk. Bulunduğumuz Bayanghem 
köyü, kah İngilizlerin, kah Alman• 
larıh eline geçmek suretiJe miltead
did defalar el 4ekiftirdl. Sonunda, 
köyil, n.Uıat bit tekılde Alm..ınlar ı.ap
teUller. Burada tffuilrle ıöylP.mem 
icab eder kl, Bayanghem'de bulunan 
200 kadar Trarwz askeriı köye Uk pi
ren bir tek Alman motosiklet.çisine, bü
tün teçhb:atlarile beraber, beter altı

'8r teılim oldular ve bu Aiman ne
feri onları yalnızba,ına ıilihtan tec
rld ederek. tüfek ve mitralyözlerini 
gözlerimizin önünde tahrib etti. Bu
na muki.bU, Alme.nların da teslim et .. 
tlğl gibi, Franı1a harbinde ("C!'Dret ve 
metanetlerJle en çok temavü7. ede-n-
1,rin İngiliz. tomı:erile F~ansııların 
Senegal müstemleke efradı olduğunu 

söylemeliyim. 

Manş istilasından 
sonra ... 

maddeler attiklarını ve bu su ile kim ıİngilizlerln Manche ıahlllerlni ter· 
yıkanırsa etlerinin pırça!ıındılını (.. kini milteıkıb, Al.inan makr.ırnlrtrından 
,lltillmiz için, ort gilndenberi hiç bi• müsaade alarak tekrar Belçlk:a'yı dön
rlmiz ne yık111nmıt, ne de Lırat ol- mek Uıere yola çıktık. Ca"seı - p 0 ... 

muttuk; kıyafetimiz pek pejmUrde idi, peringhe fOMSi Uıerlnde, y1Jiılm11 hRl
bundan başka, yanımızda hastabakıcı de yatan on binlerce her cinsten aıs
kıye(etinde bir yabancı kadın, bende de ker ölUsil, muharebenin ne kadıı kanlı 
~erlinden ıxttın almış ol~u~um v• ı ve dchtetli olduğuna bir dP.lil te,kil 
bıltıhare Al~?~ ~.oto~dkle~çllerlnln 11ıy· ediyordu. Almanlar, bu ce:aedleri göm~ 
nısını ıiydıgını oğrendlğım, kıı~ bir meğe vakit bulamadıkları içın ü3 tüs
deri c_eket vardı. tEt yığarak yakıyorlardı. Buna rD~~en 
.• fsucvab, hakkımızda pek ıyl ne... yolun temizlenmemlt btr kısmında, 

ticeler vermiyeceğlni hls!.':'ttire!l bır en •şalı 8 - 9 kilomette imtidadınca 
şekilde devam ediyordu. Umidt:lıllkle taa1fün etmlt yığınlar halind.? ce~ed· 
~khmıza gelen bütün ikna edi.cl Je- lere tesa.dü1 ettik. Almanl'l:- her halde 
iıllere başvurmu1. hatta, Alma.rt oı- bunlarla meşgul olacak vo.ki.t bula-
1ak un saçh olmamız lizım getdJ•ini matnı,IardJ. 
bi.le anlatmııı;tık. Fakat cevaben B&v
yeralıların da siyah saçlı olduklarını 
töylemiflercli. 

Bizi kurtuna 
dizecekler ! 

Neticede, bizi kurşuna dizmek üze .. 
re dışarıda bir duvar1n öhüne dikti
ler ve karıı.rnıza ıillhlı torııJ'eri ıe
tirdiler. Bu esnada, Belçikah J'enc kı .. 
zın isticvabı içeride devam ediyordu. 
Bitmek tükenmek bilmiyen ez.le!, ö
lümlü dak.ika!ar geçti. Nlhı>•t blt.i 
tekrar içeriye celbetlilır. İ.!ticvab ye
niden başladı. Bu sefer, sualleri soran 
vaktile Bnıxelles'de uzun mi.ıdclet o
turmuş bir küçük zahitti. Bru'.telJe.i'i.n 
yolları, kÖprüleri, tramvayları, eflen
ce yerleri hakkında bitmek tüken
mek bilmiyen suallere cevab verdik 
ve nihayet gti(:lükle tebeyyün etti ki, 
Alman değil fakat Türküz. 

ln"iliz zabiti tarziy 
veriyor 

· Bunun üzerine, bizi sorguya çe
ken ubit özUr diley~rek az daha ta
miri gayrikabil bir ,eyin önilne za
manında geçilebildiği için memnuni
)·etini izhar etti. Fakat harb zamanın
da, bir lııgiu.ın, cliitr bir tııııuzı bil• 

·Bruxelles'e ıs haıirand" vA"tl ol
duk ve bir taraftan malt vt1:1)'etimlz. 
diğer taraftan Alrnanları.n "1 •. e ver
memeleri dolayısile mernlekeliml1e &n• 

cak birkaç gün avvel dön,..bıldik • 
Muhatabım anlattıklarını bitirmişe 

benziyordu. Fakat benim teceaaüıüm 
henüz tatmin olunmamtttı. Sordum: 

•- Almanlar işıtal ettikleri yerler
de halka nasıl muamele ediyôtlar7 
Bu memleketler ne ısekUde ldAre edi· 
Uyor? Atman Orduları 1''1C•I ettlkltori 
yerleri yalma ettiler rni? Cıda m11ıd
delerl mebzul mu, değil mı? Alman 
propa•andumın bu memlekıilerdekl 
faaliyeti ne merkezde? İn~liı tavyare
lfrinin homba.rdıman1an mı.lıasir olu
yor mu? 

Sorulacak daha çok şeyler vardı, 
1Akln muhatabımın bir bakışı beni 
insafa davet etti. M:umaıl~yh, lstan
bula geltoli kim bilir bu lynt ıualle
re kaç defalar cevab verrntştı. Maa
mafih, bu son suallerim de cevabsız 
kalmadı: 

Almanlar ifgal ettik· 
leri yerlerde nasıl 
hareket ediyorlar? 

•- Almanlar, umuıniyetle halka fe
na muamele ıtmlyorlat, dedi, !akıl 

markın yüksek mecburi tedavu\;,;1~ 
meU, Almanlara tekmil eıttyı.c ,< 
kolaylıkla temin etmek imkQnırU tı4 
rlyor. Maamafih, buna r•~rnen. ~ 
bir membadan, Parisln eb•.,.,,.ı 6J1' 
suretta yol!ma edildiğini öP""~· 
Mesel& Coty, Caron... ilh, gtbı 1~• 
metil Frıııruız müstahzaratını bU_.A 
için timdi Berline liparit verUlyar'"' 

Gıda vaziyeti 
~Gıda maddelerine a:elincr.1 btJf"ı~ 

mebzul oldulu hiç ıöylenenıel-'J!~" 
klfinln bir ay zarhnda alma~'l ~ 

/ 

yelli olduğu madeler tunlardıt: 
150 cram kahve, 
&00 patates, 

6-0 
900 
750 
50 

• 
• 
• 
• 

112,5 • 
200 • 

1800 • 

zeytinyağı:, 

teker, 
yallı maddeler, 
tuz, 
çikolata, 

·aabun, 
ot, 

1500 • nişastalı maddeler 
dııhil), 

cıı""' 
225 • ekmek (ıünd~llkJ· .. cıı"j 

Bu maddelerln büyük bir ~ )!'/ 
aatın alma aallhiyetlnize te.~tC. 
çtkaO bulamıyorsunuz. , 

Propaganda faaliret• 
,ıiııJ' 

'"Propacanda meselesine g 11'' 
Almanlar bu dehşetli sU;.hiarıf'İ ~;' 
tarafta oiduAu gibi, i•~ai 3ltı1'd• f·ıf 
lunan yerlerde de kullanıyorı.t':kp 
iki misal vereyim: Bir gece, sc'~~I)~ 
askeri hiç bir kıymeti haiz " tıCd 
bir mahalle tayyareler tarafıoÔ"'1 µ!" 
bardıman edildi ve sivil halk~P"; 
çok ölenler ol~u. Alman pr'>Ps. f~ı 
bunu derhal Injli.lizlere atfetU.. il'(v'" 
yapılan tahkikat neticeııindeı 1J0'2'tı" 
etmiyerek yere uplanan bit 1 J:; 
nın tetkiki, bu bombard•.rnanıJI )'°"" _.,ıı 
manlırtn marifeti olduğunu "':e~ 
çık11:rdı. Keyfiyeti Uin etmek hll( J 
tini gösteren mahallenin ırı0 t(l,)Jl" 
,.imanlar pek çabuk ,u,tU d,,ıı· 1 

Sonra, Üçüncü Reich'ln "'ıt;;rıt 
Bruxelles'e airdikleri gün, ı~ 
·Place de Martyreıı• mey:JsJllfl~~ 
lanan halka, ban Lalimat ve ,rır' 
Uln ıdilml• ve Gestapo' v:1 r1I ,1,j 
b k nut' W"" lr Alman, kumandanın o fi- ı , 
nı ve kim almanca bilrruyc.ıt' sı~ 
yukarı kaldırmasını bildir11'1~,r~ ti' 
bl, IÖylenene itaat edenler e 1,r 
tetkll elmi•. Bu esnada, Alrn&fl ~ 
rafından çekilen filzn, ~,d~ 
·BruxeJleıı'de muzaffer .A}rnafl :8'~ 
rını naz.i ııelBmile karşılayan 
Jılar, feklinde göst.e.rUmi.$. 

Sansür ve ecnebi 
radyoları ,6'~ 

. ..rfl' '" 'Son sualinize de cevao , ;eı1Ç.trf 
ev\'el ,unu UAve edeyirrı k1

• 13ı\f":~ 
da frkmll matbuı:ıt sıkı b1! dl~ltl1 1ı 
tabi ve ecnebi radyolarlfll , 
kat'ivyen memnudur. Jı~f 

in bo b"'r rı,' 
' giUz tayyarelerinin . f!'I ~ bı.I p 

larına gelince, diyebiliriTO ,oJJ 1 
her jil'.tce muntazaman ııe•t. Jce~ tı,' 
J!HıükUrler ve ehemmivetll 91 rrıtı'tO', 
defleri metodik bir surette ))ti ıı.~ 
man ederler. Yollarını btJlt>l'\'~P': , .. 
sunda, İngiliz pilotlarının• }. b~ı ...... 
şimali g:arbislnde mevcod rf'I~ ""\.11 
nallardan l!tlfade ettiklerin ' 11'1'1,,t • 

Kanadalı bir pilot .öyiedi. ~~rl ~
lar. havadan bakılınca, rettk tlt ti 
yı~ile karanlık gecelerde b 1,,.t ~ .. 
Wlliyormuf. İn&iliz t8:YY11 reot! y•) v" 
kanalları takiben hedefl>'.1°~ıtt1 .• ı• 
.şıyor ve attıkları ten'tir !ı~ bOj11~., 

'kt!I ~·"" yeılnde bunları bulup, P1 
., )c:tıı" 

dıman uıuliia tahrib edJıı~Y b'~ f'' 
uJraşıyorlar. Tenvir fjşeklıı! ·çltl (lı ı-1 
da bir fikir odlnebilmeıu• ' 0rl* -
bilirim ki, 15 dakik• ka_~;:ıo ,;~, 
apaydınlık eden bu fiş;ek 11,p 
altında, fU anda ya.zdıklıt' ı 
kemmelen okuyabilirsiniz,• ,,_ti,.~" 
Muhotabımın halinden. ~;;;ıv 

nihai bir nokta koydulU 31l 
du. Sordu: • .,;ı.v'ol'' 
•- Ümid ederim ki. ıe< ,ı1tW 

kıımen tatmln etmeA• 01ııv- ~~kd 
bildim?• ;lllJıl 
•Hayır• demel• utıırıdıfll~ıt ":"* 

daha öğrenmek tııted!Airr> .. brı" 11" 
vardı; fakat muhatabırrııJI. Uf•~ 
neıaketlni daha faz.la şuiı> 0"' 

dl
. ,., 

mez m. Jc.\.11' ,... ti~ 
•- Eve~ dedim, le .. ~ .,.,ı• 1 ;,?J 

Anlattıklarınızla kafi d~rt: eP1 
baht bir röı>0rtal yopabil°" 
edlyorum,a _ 

4 ,,, 
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~ KADON KOŞ!ES~ ~ yı ıçınde Turk sporunun rı ................................................................................................................................................ . 
htliııde !Bas tııııfı 1 lnd uhlfede] 
du, •iden kaçınlmıı oluyor· idare ve teknik sahadaki Kısa boylu kadınlar 

'Yery" Un l>ıı l"· llZ de, bir tek millet, yal· 
•tııı ~k ınilleti bundan iıtifade 
~•t ~ıni ,bilrnittir. Hepıi de Hila· 
41 b htıni idrak etmiı ve o inhi· 
~~V•aının içinde büyümüı bu 
hlı,u u _ıııill; Türk Cumhuriyetinin 
tııilJ ••ı bir irnparatorlurun bir 
k.,ı"te neye mal oldİıiunu her • 
d0 ;:; daha iyi bilecek bir mevki
Oıııı 1 

er. Yeni fütuhat ıbtiraslan, 
.,.,1jn~ Saltanatını yeniden ihya 
't;;,ı,;°11 hUndan dolayıdır ki, yeni 
.ı.,,,~nin ınuzaffer devlet a • 
da lıl' nın yüreğinde ve kafasın-

terakki hamleleri nasıl giyinmeli? 

"· • Yer bulamadı. .,,. r . 
di't· •nlf zafer alanında dolu 
hekı Ilı koıarken, birdenbire bu 

•nıniy b ih ' li "-diro en, u tar te mıs 
t>v ~0ruı neyi ifade ediyordu? 
teç~1 ' !ürk milletin!n. batın• 
hijyiik "'?' Osmanlı taribınden ne 
d,,

1 
hır dikkat ,.. aklioelirn ile 

ltiıı; •ldıklannı; ıonra da, ne ha· 
~ ne taınimi birer nıillet ,.. 

lıı •ebberi olduklarını .. 
• 't~j, rene bu ıamirniyetıir ki, 
'titı, rehberlerine, o büyük 
ı..ı., 1 •tlıberine ukeri ve ıiyui 
li;ı,, •.~ kazanıldıktan oonra bil • 
ıı. 'lltrnek aal&lıiyetini, kayıd· 
ı.1ı::ı11~, ınilletin, balkın eline 
la ol •!tirdi ve bu ıuretle ilk de
l 0 ı:raı. bizim meınlekeıimizde 
1ıı 0 kPromiıiz bir de· 
"'lııı r a ı i n i n temelleri ku· 

il 'lf oldu. 
h..ı,," deıııokraıi, harb ıonra11 
~lııl"'1tıın doiurduğu inkı
lııeı, ''.!inılerin hiç birine benze
)t\iıı ~~kü, bunlar ya mağlubi· 
~, t ıaterik ibtiliçlarmdan, kin 
lat 't•larından ı ya zaferin ha· 
Pı>ı. "llnlıklanndan, ıanimet 
)IJı~d lll!aoındaki nizalardan ve 
'Ilı tıı da, ıadece boı kuraakla • 
P''-lo ~ltulanndan peyda olnıuı 
>i d lik ıııüe11eıelerdir. Bu ne· 
hijd~~letlerde DEMAGOJİ ala· 
d~ •ne hüküm ıürer ve bu yüz• 

h.llt~~•ia düten otorite her 
•llt,0 ır ookak kahramanının 
llt ~•çer, Böyle bir hldioeye, 
~· ne ıol ıiyaıet doktrinleri 
'"ııoıo~' bir INKILAB vaıfı ve
ltı, il, Bunun adına ancak 
ltıı1ı.~1 e r a denilebilir. Eyvah, o 
'ı.Jııı ere ki, böyle bir maceraya 1 

lıı1o1~1ırlar, Zira, bunun aonu 
~ı., '• hir ıürü yeni yeni huı· 
~~d Yeni yeni hizmet ve ihti-

• ır, 
1. "~tiin ""id Türk milletinin mu • 
~"•tını ıevk ve idare eden 
>~ ~•ıııanb devletinin ıon on 
~. t• •vrinde bu acı tecrübeden 
'it,, ~I ve bundan da çıkani
h,,~~ liııııı a:elen intibahı abnlf 
lı, llı~Yordu. Atatürk, Ankara • 
h~ d.'li•t. hakiıniyetine müste~i~ 
~k '1•tın daha ilk temellerını 
~~ı.:n Y•ni toplanan Büyük 
h~ 

1 
~ecliai kürıüıünden derin 

~ •ii j ~ e ı a e 'in ifadesi olan 

I. '~i~ı ~öylüyordu_: . 

(B°' taralı hetinci oahilede) 
dıbnı götteren hidiselerLo kısa bir 
hulbasıdll'. 

Hulasa ..• 
Tiirk: futbolunun Cumhuriyet dev

rinde geçirdiği Lstihaleyi hul!aa ede .. 
cek olurıak 'öyle diye~ıhri%: 

1924 te ilk def• antrenör ;:etJrtUk 
\'e iki defa ollmpiyadlara lttirak et ... 
tik ve müteaddid milli temaılt.r yap .. 
tık ve ilk galibiyeti o sene kaz.andık. 

Gene 1924 te ilk defa Türk(ye birin
ciliği yapıldı ve bugün.ı kad1tr 2.ı milll 
maç oynadık. 

Bunları fU suretle tunU edebiliriz: 
Bulgarlarla 5 maç, Rumenlerle '· 

Yua:oslavlarla 4, Polonyalılarla 3, Sov
yetlerle 2 maç ve Çeko-Slovaklarla.. 
Finlilerle, Estonyalılarla, Lltvanyalı
larla, Mısırlılarla vı Norveçlilerle bl
rer maç ... 

Atletizm 
Medenf milletlerin sene nesillerini 

11lah etmek için hulduklan en ve
tlmli çarelerden biri ol•n atleillc.: ~r
Jar memleketimizde son on bet ıene 
içinde kendini ı&termlıtlr. Um•an, 
Rauf, Şinul, Be•im ııibl delerU atlet
lerin verd.111 görenekle yetişen Türk 
atletleri 1930 tene•inden itibaren her 
sene bir beynelmilel müsabaka yap
mışlar, yani Balkan oyunlarına iıti
ra.k etmfflerdir. 

1Ik e11a11lı atletizm 
hareketi 

TOrldyede llk esaslı a t1eUun hare
keti 1924 Paril olimplyadlarma he.z.ır
Wc devresinde görülmU,tUr, O vakit 
Balkan ıporculuğu Jçinde temas im
k&nını bulsalar hakikJ: birer as ola-

G tl N D tl Z 
Galalalera7m tehlikeli oyuncusu 

cak derecede üstün varlık gösteren 
Unvan, Besim ve !Uıuf gibi tamplyon• 
l•r Par.it oampl7adlanndan döndulc.
ten sonra Galatasaray kulübünde fa
allyellerinl lnkloaf ettirmişler ve Ga
latasaray hakiki bir catleUk tim• e 
malik olmuştur. 

Pera ve Sportlng kulüblerile yapı· 
lan hususi temaslar halk t:.zerinde çok 
miispet bir 1eair bırakmıt vo 1928 
ollmpiyadiarıııa giden bet kişilik 
Türk atlet kafileli çok teY öğrene· 
rek dönmü,tilr. 

1930 da Balkan oyunlarına &iren at· 
letizm milll talwnımızda her ıene bir 
kaç Türk atleti Balkanlarda kendin· 
den boluettirmlştir. 

Kuliiblerln atletizme lcab eden 

::"d•ır .. "Yaoet dedıgım zaman 
qltı: ıı'ııııı nıana ve medlul ıu
dt, b Qdudu milliyemiz dabılin· 
)tliıı,~r l•Yden evvel kendi kuv• 
~ ı •• _.. 'd h f . 
"'tııd· •••Uıtenı en mu a uaı 

lıı.. 'ı ı.ll'et ederek mill~t ve ehemmiyeti vermemit olmalan her 
~~· '" • branşta adam yetittlrmemeslnl mu- 1 l~""• :;;~ hakiki saadet. ve um• cib oluYor vo U.kım U.m!finde iyi 
tı Q,jlı. ıınak ... ;Alelıtla_J<, !~· ı bir mevki tutamıyorduk. 1'1hıyet ı.Jn 

onların beJı:l~Ierl birçok muv•ffa· 
kiyetlere uıa,mıflardır. Son Balk.an 
oyunlarında a&terilen v• bir •~ne 
gibi çok az bir zamana ~tırılan bü
yük terakkinin amillerini Cumhuı·iyet 
rejiminin idaresinde ve Türk ener
jisinin ÜllUıılüğünde aramak lAzım
dll' • 

Güre§ 
Tilrlcün en eski ve en sevdiği çoru 

olan gil.reıte, ıenclerim.1-z, te,killtlı 
bir çalı1Jl1l&yı Cumhuriyet devrinde 
bulmu,lardır. Tamantlle modern bir 
tar:zd.m gösterilen bu faaliyet çok müs
pet neticeler vermi,Ur. Peter al.hl çok 
deierll bir muallimin elinde ve kuv
vetli idarecilerin nezareti altınd11. ça
lıpn Türk güreşçileri, a;ı umanda, 
selefleri Koca Yusuflar ve Kara Ah
medlerin yerini tutmuşlar ve beynel
milel sahada ön safı ita:al etmitler· 
dir. 

Bugün TUrk gilrefl, alaturkada ol· 
duğu gibi Greko-Romende de bi,itün 
dünyanın gözlerini üzerine c;ekmlt bu
lunmakadll'. 1938 ollmplyadiarında 
bir dünya birlnciliğlııden baıka Uçiln· 
cülük de almış olmamıza ve bundan 
evvel 1928 ollmpiyadlarında ihraz et
tiğimiz en iyi derecenin dördilncülilk: 
olduğuna bak:ıhrı•, Cumhuriyet dev
rinde ıtfu'eşin de tnkitaf ederek yürü
diitilnil kolayca anlarız. 

Bunlardan bafka Avrupa f3mpiyo• 
nalarında çok. iyi neticeler alan, Y•• 
pılan altı Balkan f8mpiyonasının hep
olni kazanllJI milli gilreı takımımız bu 
ttıkil.Ath ve verimli çalışmayı Cum
hllriyet devrinde buJmu,ıur. 

Binicilik 
Türkün en eski ve en çok yapbitı 

ıoporlardan biri olan binicilikte, Türk 
ailvariletlı ilk defa Cuınhuriyet dev
rinde, harici temaslara baılamıtlar ve 
ced.Ierlnin ıösterdikleri maharet ve 
clii'ıyetlere, modern ve beynelmilel 
sahalarda nazireler yapmışlardır. 

Türk ıüvarilerinin son aeneler ı.ar-
fında Avrupanın en mümtaz spor mu
hitlerinde kaz.andıkları büyük ve ıtanlı 
muvaffakiyet Türk spor t.arihine si
linmez bir tekilde hakkedilecek ve 
bunun en büyük amili her zaman 
Cumhuriyetin irade vı reformunda 
aranılacaktır. • 

Diğer sporlar 
Biltiln bunlardan başka, 05krim, le· 

nı., denlzclllk, basketbol vo 'oley· 
bol &ibl ıporlar bilhassa Cumhuriyet 
devrinde anlaşılmlf ve gencliğin ru
huna lslemistir. 

Böylece, on yedi aıene evvel teel!Üs 
eden Cumhuriyet rejimi en büytlk 
davalarından birini en iyi bir tekil
de başamuf, vaktile sporun bir fan· 
tezi olarak yapılmaama mukabil Türk 
gencine t.m bir sporcu karakteri ver
mek hususundaki aaye•inde muvaHak 
olmutt.ur; daha da olacaktır. 

Füruzan TEKiL 
Matbuat takımı ba,k•nlıiından: 

30 Birincitetrin 940 çarpr11.ba gUnil 
uat 1.30 da Fenerbahçe stadında Ga· 
]atasa.ray ... Fenerba.hçe maçından ev
vel takımımızla Ff'nerbahçe: tckaüd 
takımı aru.ınd• bir maç yapılacaktır. 
Arkadaşların çarşamba iilnil Hal bir· 
de futbol levazımlarlle beraber Fe
nerbahçe ıt.ıdında bulunı:nalıın rica 
olunur. 

Şf H İ R 
TİYATROSU 

TEPEBA$1 DRAM KISMINDA 
Saat 20,30 da 

BİR ANA 

Allahn verdiği güzellik boy, endam 
mezürle ölçülmez. Boyu böyle, vilcudü 
fÖyle olmalıydı, diye bir kadını ölçüye 
vurmak doğru değildir. Her kadın mu
hakkak: uzun boylu olmaz. Biz.Un bu 
yazımızda bahsetmek ls:tedUderitniı: u
fak tefek kadınlar, kısa boylu ve na
rinlerdir. Bunlar umn boylu, endamlı 
bir kadın kadar güz.el görünmek iste
dikleri takdirde jestlerine, harel::ctlerl
ne, tavırlanna dikkat etmelidirler. Mc
aetı yürüyüf esnasında vücudün dik 
durnwı:mın boyu uzun göstern1ekte 
büyük bir fafdası vardır. Sonra bazı 
ekzersizler vardır kl bunların totbikı 
da iyi nedceler verebilir. Mesel& her 
aabmh bet dakika jimnastik yapmak 
azaların uzama.sına yardım eder. 

Fakat ufak tefek kadınların boyları· 
nın uzun, ince, zarif görünm~si için 
baılıca dikkat edecekleri nokta giyin
mektir. 

Kıaa boylu bir kadın nuıl klylnme· 
ildir?. Böyle kadınlar kantık renklerde 
yapılm.t• elbiselerdm vazgeçerek bir 
renk üzerine elbiseler giymelidirler. 
Etekte uı:unlamasına pillle bel yeri yu 
kanda ve etek modaya uygun olrr.asa 
bile biraz uzun olmalıdır. Kollarda, 
yakada büzjülerden, farbalalardan vaz 

geçmek lSı.ımdır. Şurası muhakkak ki 
ufak ve ince bir kadının giyinme!li ga
yet kolaydır. Yalnız kabarık, büz~ülü 
süslerden sakınmalı ve pililer geni• 
klo,lar arasında kaybolmamaya. bak
malıdır. 
Bazı kua boylu kadınlar uzun görün

mek için çok yüksek topuklu ayakkn· 
bılar giyerler. Bu boylarını uı:un a:ös .. 
tereceği yerde nalın üzerine çıkmış gi
bi onları gülüne bir hale sokar. En iyi
li topukları makul u:runlukta ayak
kabı tercih ebnektlr. Bu suretle yürü
yüflerindeki ahenği bozmamtf olurlar. 
Muhakkak boylarını bu tekilde uzat -
mak tıteyenler ayakkabının içinden 
gizli topuk yaptırmayı tercih etnıeli· 
dirler. Şunu da unutmayını.ı ki saçların 
tanziminin boyu uı:un göstermekte 
rolü mühimdir. Şimdi tepede moda. o
lan bukleler fazla mübalAğay• kaçma
mak ,arUle kısa boylulara çok iyi ıider. 
Sonra f8pkaJar.. Şapkaların te si 
yüksek olmalıdır. Etrafına ince lr 
kordel& geçirmek yahud süs olarak ha
fü bir tüy koymalıdır. 

Urun, kısa bütün kadınlar ho .. ,:it
mek için bir vasıtaya maliktirle.:. Yal
nız bu çareyi aramak lAzımdır. Darbı
me~li unutmayınız.: ·Arayan bulurl.• 

Kış geliyor eldi
venlerinizi şimdi-

1 den hazırlayınız 
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KENDiN BiRiKTiR 
T. IS BANKASI 

1940 Küçük 
Cari Hesablar 

İKRAMİYE PLANI 

11140 İKRAMin:LEKi ı 

1 aded 2000 liralık • 2000 lira 
3 t 1000 • •3000. 
8. 500 • -sooo t 

12 250 • ıc 3000 • 
40 100 • - 4000 • 
75. 50. -3750. 

210 25 t - 5250 • 
Kesldeler: l Subat, 1 Mayıs. 
1 Altutoo 1 tıdncitesrin 
tarihlerinde J'•pılır. 

Matbuat Umum Müdürlüğünden : 
Türkiye Radyodilfüzyon postalannın Türk Musikisi heyetinin kadrosu 

~niden tanı.im edileceğinden bu heyete girmek lo;teyen su ve ses san'at
kArlarının teşrinlsaninin 8 inci cuma ~Ü Ankarada Başvekllet Matbuat 
Umum Miidilrlüi!ü Radyodiffüzyon Miidilrlüğünde ıe,.kkfil edecek mille· 
haws komisyon huzurunda saat 10 da yapılacak olan imtihana girebilmek 
u,ere aşağıda yazılı vesaikle teşrinisaninin 6 ncı gününe kadar Matbuat 
Umum Müdürlüğüne mOracaat ehnelerl ilin olunur. 

1 - istida • Türk Milzi!ı:' heyetinde almak t.tediği vazifenin vazılıan 
l>Pyan edilmesi l&zımdır. 

2 - Nüfus tezkeresi veya taı;dJkJj bir ruretl. 
3 - Hüsnühal varakası. 

4 - Sar! haatalıklara müptell olmadığına ve vazifesini muntuaınan ifaya 
m6nl olabilecek bedent ve akli arıza ve hastalıklarla malill bulunma.dılına 
dair hE:yeti sıhhiye raporu. 

5 - Tercümeih11.l varakuı - Tahsil derecesile evvelce bulunduğu hiz
metler klsaca ve halen ne gibi bir V•zife ile ltilgal etti!l yazılacaktır. 

8 - 8 X 9 eb'adında, açık hafla çıkanlmıf V'1 olyah parlak kl:ıda ha· 
sılmış 6 aded fotoğraf. 

( iıt. Komutanhğı Satııalma KomJsyonu ilanları) 
Piyade Atıf Okulu atıf yollan telefon irtibatları ve atıf işaretJ.eme nial

zemesl 5/ 11/ 940 günü saat 11 de açık eksiltme ile satın alınacaktir. Mu· 
haınmen keşif bedeli 5599 lira yedi kuruştur. İlk teminatı 419 lira 93 ku
ru~tur. Şartnam~si hergün Komi.syonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve 
ıaatte ilk teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komis
yonuna gelmeleri. (9891) -Fen Tatbikat okulunda kalörüer, aıc•k ve ıoluk su test.atı isi 6/ll/940 
günü saat 10,30 da açık eksiltme ile ihale edilecektir. Keolf bedeli 1953 lira 
75 !ruru4tur. İlk teminatı 148 lira 53 kunı.ıur. Sartnameal hergiln Komls· 
yonda KÖrülebllir. lsteltlll•rin be!U giin ve saatte ilk temlnatlarila birlikte 
Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (9892) -Kil(ülc:çekmeceae bulunan !!'~ki Kibrit fabrikasında yapbnlacak tamiratın 
paurlığt 5/111940 günü saat 10.30 da yapılacaktır, Şartnamesi hergün Komla• 
yonda MÖrülebilir. Keşi! bedeli 1855 Ura 15 kunıstur. l.t.klileıin belU J!(lıı 
\•e saatte yüzde on bet kat't teminatlarile Fındıklıda Komutanlık Satınalm• 
Komiıyonuna gelmeleri. (10400) 1 •e . LER peıınde milleti ıt· bu ı..rab da halledllını. ve evve!l 

,1'\jL(}-.r etmemek ••• » Parti, ıonre devlet otoritesine ırirerı 
~1 ll•ti . • EMEL'ler peıinde ' ıpor ldorO'i bilha,.a ıtletlmı ııaJıa. 
ı.'tıi, '!lal ve izrar etmemek 1 &1nda çok bilyilk terakkller koydet· 

."lııııı llıılJeti kendi milli hudud· mittir. Mamıaro Ü.
5
ü Bahri K. Satınalma Komlsyoııuodan: 

~ ~ •• ,d
0
.1.•,•nda bir takım yıpr,atı· Atletizmde terakki cın.ı Kilosu Tahmin fiatı Tutan 

( Deniz L~~Sahnalma Komisyonu İlanları ..,. 
Her tarafa otoblla temin ecllJm1'tir, 

""L ""• d k %9 blrinclteşrin oalı ııfuıll K Lira 'ıı"' V ınaceralar an oru " hamleleri tlstad Muhlis Sabahaddlnln eser!: uruı 09SOOO 

ı~'• / b~yük Türk zaferinden Son .. neler zarbnda yeti"n Fallı:, Gündüz, matine oaat 15,30 da 1 _ s~~Oe~ ~ününde yS::,tlO::ak kapalı :'rt eksiltmesi~de 'Wibl çık· ı.. lı.,; ~ ürk milletinin büyük Melih, Rıza, Raif, Ara~ Muzafler, Gö· E F E N i N A Ş K 1 meyan yukarıda miktan yazılı sığır eU bir ıartnaınede olmak üzere yeniden ç:• ı. U ıözüne Hdakatten ren mbi kıymetli aUe!ler, yerlerini ı 
11:8.d .. __ .,__ kapah zarf usulile eksiltmeye konu muttur. 

) ••••".~.inhiraf etmemit, da· aldıkları irfan, Semih, Mehmed Ali Gece suare oaat 9da 2 _ Ek.iltme<i l3/ll /940 çarşamba ~ünü aaat 18 da İzmltte Tersane· 
~'Üst ttıgı demokratik ve nas• gibi eıtabeylerini antmamıflar, hatta ı - Kerem A.slı. Müzlkll ,ark masalı kapı'.'lındakl Kom~~yon binAsında yapılacaktır. 
"ı~, ı. l>rtnoiplerin diaiplini i • 2 - .Muhasebed Mutedil Efendi. Soluk &ünler yakın. Şimdiden ken· yoruz: 3 _ Ahnacak etin 292.000 kilMU ayrı ve 73,000 kilosu da ayn olarak 

••'- k .. Id' 1 h 107 - Bu eldivenler daha riy"lde kıt 
,. ~. ""1ftır, ko"ıeainde hatikalar do;;.,ran bu dlnize sıcak tutaca yun • ıven er •· ı..tekUsine ihale edilebilir. Şartnamesi 548 kuruf mukabilinde Komisyondan 
'I) Yt, k •- • ı.ı.rlayınız. Az bir yünle canlı renkler- gporlıınnd.a kullan'ılır. Üı:erleti utra-
• •ı; •'b~' ki, Türkiye Cumhu- büyiik T ü r k t e c r ü b e ı in· RASID HIZA TlvafrOSU b idi 1 . k dl • gan yününden, içleri ise yünlil kum•ı· temin edilir. 
'ltıı. .ı ı 1914 ha b' • b h d e n muhtac olduklan deni al· den öreceğiniz u e ven erı en • 4 - TaUblerin 2490 sayılı kanunun istediği bu lıle alakadar olduklanna 
~ ~t'ıtı.d r ıntn U - B A L f D g P f S K f N beraber liniı:le yaptığınız için daha büyük bir ta~g~r3~r;:•~1:ı:n·. Li.civerd, be- dair ticaret vesikalarını ve 292,000 kilo için 5,630 Ura, 73.000 kilo içirl de 
iti "tttetı ~n, ıarıınhlarından ve maıını bilememiıJer ve yeniden B U A K ş A M zevkle kullanacağı.ruz gibi onları yıl- 1640.50 liradan ibaret ilk teminatlarile birlikte tanzim edecekleri teklif mek-
t ~~jittı'ı'lnden doğma diğer ye- bir takım ıonıuz ve korkunc ma· Beyoflu HALK ~lnemasmda bafı hediyesi olarak ta haurlayabifu.. yaz karışık. k tublarını muayyen JitÜn ve uatten tam blr ıaat evveline kadar Kom.i!ı:von 
~nların ba,m3 ceralara atılnıı,lardır. • A F A C A N • alniz. ~~~ t:::in~;ı!;' ~~~";~~rK;::;az~~;. ba,kanbğına vermeleri. (10397) 

l:l I
" z A~k~Nı~ta~ı~ı:n~ısn:_.,b:ir:.:..,,:Y:•s:k:u~b;,KA~•:d~rl:_KAR:R~:A:A~O~S~M~A~YN~O~!'l:L~UL~""""'A"""""'"'R..:v~od:!;lvi:l~N~'~ı>e~rd:D~e~"""A""""""""""""~l,:t:e~b:u~r:•:d:a.,si:ze:.:b:ir:_:k:•:ç.o: .. m:'.•:_k~ .. :v•:r~ı~-~=-;T:e.o:f:an:o:s:::il:e~d:e~v:azl::_v•c~:ın.~ı-c~ıd~-~ı~u~n~d~u:ğl:ı:m:"""•m~~ü~d~d:e:tç~~-.~ı:ki-:v:azı:::.y:e:ı:te:n:-;-:,:eç:l:rd:i:n~l -z.~d:c~~::-:m1:?."""""""'-""'""""" 

delre, (Tü'rkopoller) ın muhafazası bl · ih k ı b d' Ya - Eve!. 
dile,Ureceğim... Çünkü, bu kıuilnN'l rıni tiy11.r etme ca e ıyor. . 

albndadll'. Sen' dii~an kulağile dln• · kin hl B. 1 d !eri •lbi - Sabaha kadar, a-• odada yattı• ' .~. ask m11.skesi Ue örtülmü, olo.n öyle mıı ru u ızans aSl za e "' ~ıu 
leyeçek bir adamın buraya ookulma· h 1 h ·· k n13 rla hcf n,. de~il mi?. l gizli ihtiraslarını keş.feltim ki_, Eğer er teY 0$ gorme ve o _, ~ 

~b :___ııru,r~'-mmRa~~·Kra K UZMIYYAzAşnA: KNIR D A N LTaırA•:: NRo. 1) :?u~~:t~n:eti~~·~~diy~:ıı~: ~:~~i.~·EI~~~~~~~:;:.e:.~l~ ~:~!~:!:d~~~~~::~v]~:~:.= nu~. !:~~ odanıxdan hlç ayTilmadJ 
_ nutarnıyacağım. Sana, cidden minnet- b k b k Üçümüz, bir ipte oynamağa çalışaC'R• - Sabaha iki aat k~ia, benl yalnıı 

ta cesedine asara u ma ama ıeçtim. imkl k O i t bıraktı . İbadet oduına geçti. 
nm. ••• h b" t...---·· il il Artık, İmparatoriçenin gözdesi ol .. ğıı. Halbuki bun• n yo · P en 
Halil. ..... y ır teueaaum o 1 - maktan ı:iyade, bükfunet.in reisi ol _ dütÜP te, Mozelon'un &kıbet!ne ka- - Bulundu~\lDUZ odaya ne zaman 

lümaedi vutmaktanu, o ipte tek başıma oyna- avdet etti'. ~elt· - Vallahi, Utim1z de b&di .. ta mln- ı mak isterim. mayı tercih ediyorum. - Ortalık al.rmaya başladıktan •· "' le/r'k l h [' 1 - Görüyorum ki Tefo, pek de' abanoz koltuklardan blrlnln üzerine yi 1 d İkiilll' • ı a arın u a•au nettar oı..k daha 1 o ur zaııne e- - ... • tlçççççL. ııcnra. l...,"ı~.._"• f . haksız değilsin ... Tarziye mesele!iilnin atarken; 1 0 ti _ Sonra ... Bir ipte iki cambaz oy- _ Bu müddet urhnda, Avgostanın ~dt Qllp h ili b k bir b rakal r m, espo s .. - h ld U b - İstersen bunlara, bir dördüncO -~, d.lr aratorlufu bir tehlik• a ni a, a zamanı 1 
, ım - Şu anda o kadar memnunum ki, Ev t Ben de senin gibi, ayni şey- namaz, derler ... Şu a e, ç cAm aı:, . ü d ili d bil' in ne Ue meşgul olduğunu tahmin eder• ~"ı ~~ IU•l: bir sene evvel. Saray da, şimdi_ biraz da hük1'.ınt:t itlcrınden Halil. .. Tarif ll!!demem. leri e hj"s.sediyorum. Fakaaaat ... Biı.i naınl oynayacak'! .. Ben tıe kadar aı-

1 
ıiın e ve e: ırs . ainiz?. 

'1tlitl4tt·on un ter~ib ettli"i bir mJ. bahsedelim. . . Diye, homurdandı Selçuk saraylarında blrlcftircn taliln, ker iAem, Tefo da o kadar o>aray ka- ı - Şu halde musaade et de, onu da _ Her halde .. ibadetle ... 
•L~'lıı '11Gd.ı ôlmüctüt Diye, ıözQ başk• mecraya çevırdi. B uı, u . · k •un" un" birinde, aramtzdaki candan dını. i.tediği zaman gülmesini ve •i· ben söyleyeyim. - Hayır, Despota. 
''" le ' ' K d H l'l • e erınl ort.ıda 1 büyük mer- • 
.. "'f!t_ ' oı.ıu 1 Uman an a I mer k 1 d dost!··.,· ihlil edivermesinden endifo lamasını ... Hislerine büsbülUn ay kın - Söyle... - Ya?. • "k . ." • r; le kendisinin de ayni masanın enar arın• ayamı,,_ ueu 
-~ ~ L tıtra- O -eyi İm t ri · da'•e•ı.. Mihail'e bakı d eyliyorum. olarak konuşmasını bilen, kurnaz ve - Patrik, A\·go•ta, VullevUs ... Bu - Avgosta, sı·-.ı walnız bırakarak i• "'l'>ı.. llfı"' '

111l5Utdan kork•rak SOV• g~'- para 0 Çentn U au•- yor U. Ll J 

.._ı ..... , •la~ bl ı ı d Mlb ·ı•· de &aınım· ! bır' ••k bav .. ı içinde .,._i_ - Evet... Çok me ı" ·· ·· - Ne münasebe+ Ha1H! ·· de<sas bı'r saray kadını ... Şu anda, d•- üç sahıiyet. artık senin önünden çe- badet oda.-na geçti. Orada, derhal e. l· ~"• Uo kt• · Uı ı er n en at ı ı _, 11 .... r mnu.n orunuyor- "' ld ..... 
UI mL-•ı rte · ·· "-"l •ı·nı· ııun Denv.a..: H hald ühJ k - Bı·ımem.- Tali lwkancdır der- rın' bı'r aşk hararetile benim varlıAı- kilmelidjr. Dördüncü karar, ber h' e bıs' elerın· 

1
• de•ı' ştir' erek kendi oda hiz-ı... U• .. ne tetvilı: etmlfffr. ren "~"" , e aı ıun o. o yeme6 , -·-"'·.. er e "' m a· 

1 
" 

'"'•11tı .. t.iıerı de orada yedikten aonn, artık kendi r•rlar vennı, olduğun anhııtılıyor. ler de.... mı emen dudaklarile, bir an sonra lX;yle olacak .... Değil mi, ~ti5 .. metçisinin elbisesini giydi. Dairenin, ~il "-it ol ne tertib edilen la)'ab ikametRAhına yerleşti. - İstenen, bunlan derhal 11na - Hayır, hayır ... Ben ana va senin patriğin günlük ve -zeytinyıl't kokan Mihail, bir an sükQt etti. Gözlerini husuı1 merdiveninden indi. Yanındll, 
~t, t. lay n:ı1.1,, &lnzaJon öldürilJ ... Bu ikametgah, 1arayın fimal cephe· söyleyebilirim. Türkopollanna ltlmad ediyorunt. O- ellerini dindarane bir hünneUe Öp - tekrar tavanın mozetklerinde gezdir- bat hademe olduğu halde, küçük. ka-
~- ltt.rı...t •:dan sonra KnUçe, &O- sinde, bir kaç odadan mürekkebdi. - Eğer mahzur yoba, büyük bir nun için seninle ebediyen dost ge - mesinJ çok iyi beceren, zeki ve eey- dl Sesini bü!:bütün hafifleteNk: pıdan çıktı. Evvelce hazırl~nml$ ohuı 
lt ~ tkıttı. ~ ortu.& teklif etmlt ve Y•- 1ı1ihaiJ, -belki de vicdani bir •zab •lika ile dinlerim. çinmelt istiyorum. tan ruhlu bir kadın.- '_Hatırlarsın ya? .. Barba Panollnin bir eta bindi. Dotruc• patrik Hazret-
' ~l)ı ıı,

1

~e llraınnda Mlbaıl patri- çek1i#i için... Moulon'un do.lresinde - Niçin mahzur olsun ... Bunlar, da· - Şu halde Despotis ... Verdiğin ka.. - ..•..••• · · · çardağında, bu fikri ilk defa olarak terini ziyarete gitti. Onunla yanm .. s~~t "•ti ' daVt'anmıoıtır. Teofa ikamet etmek itteımemlt- Bir kaç kü- ha bet. on gün evvel .enın bana !Öy- rarlan birer birer !Öyleyebllin:in. _ Hafffietltl Vasilevüs Iiazretlerine ba,na sen venni,ti.n. kadar mülAkat ettikten sonra, donup 
' ~ >"'lltn çok miltee!>Sirdir. 

0

çük oda ile uı:un bir ulondan mürek- lediklerinden batka teyler delil ki... Mihail, bir an sük\it ctt!. Ba,.ını gelince.. Dün, onun aczini herkese _ Çok tyl hatırlıyorum, DeSl>OtiS- geldi. Sanki, sabah ibadetini henilı. 
ttt.' ~~tirı?.. keb olan bu dRireyi tercih ctmi,ti. - Benim söylediklerim m•? .. (Du - kaldırarak gözlerini tavana, mo7.aikle göıtermek için, bir kedi yavrusu gibi Hatta., Avgostanın aşkının samimiye- ikmal etm.if ıtbl, yatak odasına avdet 
-1-ıt~ 1~ltı "illi' Mihırıil d<1ire~tne girerken, kuman - daklannı büküp düşünerek) teninle yapılmıt olan aziz ve aı.lze rEsimlerine kucağıma alıverdiğim bu cılız ve ııııı· tinden mülhem olan benim bu fikrimi etti. 'f.ll rlnl. 
!~ bı.... htt ta~· Sen Piyer'in tlhhnda dan Halil Ue kar,ılaşb. Onu görür başbaşa vererek o kadar çok '9y)er gezdirdi. İhtiyat olmak üzeı-e, ıe..c;injn ka çocuk, blr kaç sene sonra büyüye- istihfaf ettijin zaman. günün birinde Mlhall, yerinden fırladı. c 
~"" ~~d herkeı hürmet etme• a:örmez: konu,tuk: ki ... Acaba bunların han ... tonunu bir iki perde alçaltarak aöı:le- cek... Çiğ etin zevklni henüz tatmıt bu lüzum ve ihtiyac karşısında kala- mermer mua.nın üzerine dayayıp boy• 

)ıiıı- • irnp l.lr da onun için ... Dil- - Ne iıabet .. Ben de •imdi ıana aileri?.. rine devam etti: olan ııenc bir canavar a:ibl, bana ~lt· cağını da UAve etrniıttm. nunu tıerl uzatarak: 
l\~~rı, ı:ı.;~atorların ba,laruı• taç haber a:önderecekt.im. - Ben, birer birer .söyleyeyim. Sen - Teohınoııı'un bütün uzu ve 11- !erini ve tırnaklarını ıöıterecek_ Oy• Miha.il, cevab vermedi .. , Halil, biraz _ Ne ıöylüyorsu.n, Halil.- Bunlar, 

~lllJ, ötr 
1
Ain elleridir. Diye, baiırdı. de say ... Fakat daha evvel, iU kapıla· rarlarına rağmen, patrik ile mücade- le değil mi?- daha ona sokularak adeta mijstehzJ . doğru mu? .. 'il he.htt e;:ceğinl öğr.,nmlitl. Ar- İk1 arkada,, uzun aalona &lrdiler. rın perdelerlnl yolda. Arkalarında lt:ye girişeceğim. Yularımı bu •damın • • • . • • • • • • • bir lisan ile ıözüne devam etti: ı Diye, batırdı. ed ek) 

' lu. faıla UZ'ttmak iste- Mihıil eeni, bir neleı aldı. Sonra, be.. kimse bulunmuın. eline vermiyeceiim. da b - Bu ıeceyl, Avıostanm d.airtslnd• (l>eftlD ee 
da -

"ııır"' ı.., - Bu Ud falıalyel kartLllD U· lindekl alır kıhcı çıkararak oradaki - Miloterib ol, Dt.opolil. Şu ım ., 



Milli Piyangonun dördüncü tertib planı çok_ zengindir. 
Birinci çekiliş 

Dördüncü ferf ip 7 İkincitesrinde 
' 

Bu planın iki vardır : hususiyeti 
1 - sooe, 2000 ve 1000 liralık orta biiyüklüktekl ikramiyeler 

aded itibarile fulalaltı.nlmıt, aynca bu plina yeniden 
ve bundan evvelki plinlarda mevcud olmayan 500 ve 
50 liralık ikramiyeler konmtıfhır. 

500 LİRALIK 
İkranüyelerln adedi birinci çeklli•I• 90, lklndde 150, 
iiçiincilde 180 dlr. 

z - Planın ikinci husmiyeii de 47 tane teselli miikilahnı 
ihtiva etmesidir. Tese11i mükitıtınm esa!ı fudur: Eier 
bir biletin bütlin ralaıml.,ı büyük ikramiyeyi ita.anan 
numaranın rakamlanna tevafuk eder de, yalnız her 
hanP Jı.nede bulunursa bulunsun bir tanesi deiişik 
oluna o bilet teselli mükilatı kazanır. Bu 1Uretle büyiik 
ikramiyeyi kazanan nwnanıya benıeyip de yalnız bir 
hanetlndeki nkam ayn olan 47 numara teselli m.ü.Watı 
kazanacaktır, 

Biletlerin değiflirilmesi tarihine 
dikkat ediniz • 

Devamlı biletlerin erlesl ayın ikind fÜ.DÜ •k.,m ın ı 
kadar deitiştirilmesi lhımdır. 

7 iklncitefrin 1940 çekillfinde 

Büyük İkramiye 
30,000 liradır 

Btrincl çekilitin tam bileli 2, yanm bileti 1 liradır. 
İkind çeldlisin tam bileti 3, yarım bileti 1,50 liradır. 
Üçüncü çekiJWn tam bileti 4, yanın bileti 2 liradır. 

Planı tetkik ediniz 
Her cekilille biletlerin flatile beraber iknmiyelerln henı 

miktarı, hem adedi artınlmııtır. Yani f&llS ihtimali her çekilişte 
çok daha fazladır. Ba pli.na ıôre talihlilerin mlktan artacak 
ve bu lallhlller aynı zamaocla miktarca daha fazla ikramiye 
bıaıı.acaktır. 

\\r•1D\'1• 
' \,ra•\l• • 'f ıı ıa'' -

1 
}.11\.U'' \ .\.Q,J.-

Uı,r••''I' .-
,..d,d' _\.\.U..A.ö' 30.000 

-----:i 30.00 . 
1 10.000 

l0.000 

2 

5 

60 

5.000 . 
2.000 
1.000 

500 
ıoo' 

50 

10.ooo 

l0.000 

60.000 

3.ooo 

60.ooo 

ıo 

'l. 
60 

30.000 

15.ooo 

30.000 

120.000 

2 .s20 

---=-= \362.825: -

s 
10 

90 

600 

3.000 

n 11\\ I \ 47 
"~ 

64.20_?_ 

20.000 

qa.ooo 

:?S.000 

:30.000 

,30.000 

-30.000 

ıso.ooo 
y760 

----=-= 543.762, -

s 
ıs 

\ 20 

6.000 

60.oOO 
11\\\\I \ 47 
l\~~11111 

67.27_! 

120.000 

90.000 

30.oOO 

30 .000 

00.000 

240.000. 

5.640 

İkramiyelerin hem miktarı hem adedi arttırılmıstır. 

Müteferrik 
Keman dersi almalı. btiyorum - Şe

raitin! ve fiatıru (Hakikat) putesıne 
(Keman) rumuzile mektubla müra· 
caat. 

İnıili«• dm almak istiyo1'11Dt -
Haftada ilci l(Ün olmak üze.re Ingiliıce 
ders almalı. btiyorum. (Hakikat) ga
zetesinde (İnııilizce) rumuzuna mek-
tubla müracaat. 

İf Arayanlar 
f, anyorum - F.oki ve yeni yanlan 

mükemmel billrlm. Uzun zaman ti
caret aahuında çalıstım. Bonservis
lerim vardır. Taşraya da gidebilirim. 
Arzu edenlerin (Hakikat) gazetesinde 
İS rumuzuna ıııektubla müracaaileri. 

Gene bir bayan it anyor - F.aki ve 
yeni yazıları bilir. Dakillo yazabilir. 
Taşraya da gider. Verilecek maa'1 
bildirir mektubla (Hakikat) gazete
sinde (Bayan) rumuzuna müracaat. 

İt anyorum - Orta derecede tah
lilim vardır, İdari itlerinden anlarım. 
BoDRrvi>lerim vardır. (Hakikat) ı•
zetesinde O, T. rumuzuna mektubla 
müracaat. 

İf çi Arayanlar 
~an aranıyor - Beklr bir gencin 

ev işleri idaresini yapabilecek orta 
yatlı bayan aranıyor. İstedilderi maaş 
ve te.rcümeihallerini (Hakikat) ıaze
tesinde K. S. rumumna mektubla 
bildirmelerL 

Daktilo bayan arant)'or - Eski ve 
yeni yazılan mükemmel bilen bir ba
yan daktilo aranıyor. Maaş bilgisine 
ıöre verilecektir. (Hakikat) gazete -
oinde (W) rumuzuna melı:tubla mU
racaatlerl. 
Kadın iş(! aranıyor - Ankarada ta

JUnmtf bir aile yanında aıçılık yapa
cak bir bayan aranıyor. (Hakikat) ıa-
2ete!d müdiriretine müracaat. 

Satılık • Kiralık 
Satılık BOba aranıyor - Antrasit 

yakan tık demir bir 10bo sobn alına
caktır. Satmak büyenlerin (Hakikat) 
a:azetesinde A. T, rumuzuna müra -
c11atlerl. 

Sofular caddesinde Aksaravla 
Fatih arasında Sofular caddesinde 50 
metrelik cepheli arsa. Metresi iki bu
çuk liradır. 

Galataaaray li5esi karıwncla No. 184 
F.mlAki!I. Tel~fon: 49010. 

Pan iyon a.rattlyor. - Bekir bir Bay, 
yiyecek, yatacak dahil ve her hususta 
temin edilecek pansiyon anyor. (Ha
kikat) gazetesinde (Pansiyon) rumu -
%una müracaat. 

Ni!;antaşında - Güzel bah~e soka .. 
fında yeni model bir apartımanın i
radı senede ll41 lira olup sabş bedeli 
25.000 liradır. 

Galatasaray lisesi karttsında No. 184 
Eıı:ılikif, Telefon: 49010. 

ucuz iLANLAR 
Ufak bir demir kasa aranıyor - ı YeşillWı.de - Deniz kenarında iki 

Temiz lcullanılmtş demir bir kala oa- katlı on odalı yalı. Sabt bedelı 5000 
tın alınacaktır. Satmak istiyenlerin ga- liradır. 
zetemiz idarehanesine müracaatleri. 

Sablık Jdtab aranıyor - Eski ve 
yeni harflerle bastlm1' kitablar ııabn 
alınacaktır. Satmak !oUyenlerin (Ha
kikat) ıazetesi vasıtasile A. T. rumu
zuna müracaat1eri. 

Baskül aranıyor - Aı kullanılmış 
300 kiloya kadar !artar bir bukül a
ranıyor. Hakikat gazetesine müracaat. 

C.ddeboslanmda - Sahilde yalı ar
sası. Bedeli metre murabbaı 15 liradır. 

Galatasaray. lisesi karşısında No. 184 
Emlikiş. T•l•fon: 49010. 

Ye,Uköyle - Sahilde yalı arsası. 

İfra:ı edilerek: satılacaktır. 
Galatasaray lı.sesl karftslDda No. 184 

'Emliki$. Telefon: 49010. 

Panplhda - Tan aineması kartı
wıclaki ookalcta 108 aroın arsa 1900 
liraya aablacaktır. Cepheli 9, derin
liği 12 ziradır. 

Galatasaray 1Uesi kar'111Dcla No. 184 
Emlildı. Telefon: 49010. 

Lilelide - Yeni inşaat 5 odalı ev. 
Bedeli 6000 liradır. 

Galatasaray llııesi karıısında No. 184 
Emliklş. Telefon: 49010. 

Fenerde - Halicde Fenerde 25 lira 
kirası olan kirııir ev 2800 lira. 

Galatasaray li5e!O kat'1mnda No. 184 
EmlAkio. T•le!on: 49010. 

Daktilo makinesi ara nıyor - Az 
kullanılmış, fakat temi~ her hanai 
marka olursa olsun bir daktilo maki
nesi alınacaktır. Gazetemiz idareha
nt-sine müracaat. 

Ettnköyünde - Denize yakın 1185 
M2 arsa satılıktır. Metresi .C. liradır. 

Galatasaray lisesi karıl.sında No. 184 
Emliklı. Telefon: 49010. 

Eunkôytinde - Asfalta nazır birer 
dönümlük analar .. metresi bir buçuk
tan iki liraya kadar. 

Galatasaray lisesi karıısında No. 184 
Emlikiş. Telefon: 49010. 

Çarşıkapıda - Dört bilı ve senede 
1482 lira safi iradı olan apartunan 25 
bin liraya aablıktır. 

Galatasaray lisesi karşıoında No. 184 
F.ml•ki" Telefon: 49010. 

Cilıanıfrde - Aylık iradı 113 lira 
olan aparhman 15,000 liradır. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Emlaki,. Telefon: 49010. 

Balıkpaı:ı.annda - Beyoflunda Balık 
pautrlnda üç dülclc:in satılıktır. Bedeli 
30.000 lir dır. 

Galata ray lisesi karıısında No. 184 
Em1A1d,. felefon: 49010. 

Bebekte - Deniz kenannda senede 
2524 aafi iradı olan bir apartımıın 
40,000 litadır. 

Galatasaray li5esi ka1"1wncla No. 184 
Eınliklt. Telefon: 49010, 

Galatasaray liseai karşısında No. 184 
Em18ki!· Telefon: 49010. 

Galat.ada - Tramvay caddesinde 
17 metre cephesi olan büyük bir arsa 
satılıktır. Bedeli 16000 liradır. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Emlil<iş. Telefon: 49010. 

Beşiktaşta - Abbasağada ayda on 
albşar lira iradı olan iki ev 3000 liraya 
sablıktır. 

Galatasaray lisesi karşlsında No. 184 
Emlaki" Telefon: 49010. 

Galatada - Hendek caddesinde üç 
kat üzerine altı odalı ev 4000 liraya 
ıatıhyor. " 

Mecidiye köyünde - Asfalt üzerinde 
852 metre murabbaı asra 8500 liraya 
satılıkbr. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Em1.ikiş. Telefon: 49010. 

Kadıköyünde - Deniz kenarında 
rıhtımlı, deniz banyolu ah.şah villi 
satılıktır. 10 odası vardır. 25000 liradır. 

Galatasaray lisesl karşlsında No. 184 
Emliklt. T•lefon: 49010. 

Perşembepazannda - Galata Per
şembepaıarında bir han ıatıhktır. Be
deli 50,000 liradır. 

Galatasaray U!'e~ ka~ısında No. 184 
Emlaki,. Telefon: 49010. 

Kınalıadada - Küçük bir ev bah
çe!Jile 3000 liraya satılıktır. 

Galata.sarav li~esi karşısında No. 184 
Em1Aki$. Telefon: 49010. 

Gümü~~uyunda - 156 M2 arsa met
re karesi 20 liradır. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Enı.13.kiş, Telefon: 49010. 

Pen d.ikteı - Tavşantepede 10 dönüm 
arazi 2000 liradır. İstasyona nazırdır. 

Galatasaray li"esi knrşt!nnda No. 184 
EmlAkiş, Telefon: 40010. 

Tarabyada - İskaleye yirmi daki
kalık mesalede Tarabya ıırtında ah
şab güzel köşk 2000 liradır. 500 lirası 
peoin verildiği takdirde aylık taksite 
bağlanabilir. 

Galata.~rav lisesi knrşısında No. 184 
Fmljkis TPlefon· 49010. 

Arabcamiinde - Ga1atada Arabca
miinde iki kat üzerine on odalı ahşab 
ev ve dükkanlar 5000 lira , 
Galata~rav li~sl kal'$.lsında No. 184 

F.m1~klıı;. Tf'lf'fon: 49010. 

Frneryolunda - Tramvay caddesin
de 4 dönüm bohçeslle shşab köşk 
15000 liradlr. 

GaJata!Qlray li~esl kal'fl!lnda No. 184 
li'rn1.a1d oı. TPlefon: 49010. 

Pansiyon aranıyor - İstanbul cihe
tinde olmak f8J"tile bek!r bir gene 
mobilyalı pansjyon .arıyor. (Hakikat) 
.aazeteıinde E. S. rumuzuna tahriren 
müracaat. 

Galatada - Altında bir fabrika olan 
apartıman 20,000 liradır. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Emlikiş. Telefon: 49010. 

Teş-\-ikiyede - Çok güzel bir mev
kide 200 M2 arsa 5000 liraya. 

Galatasaray lisesi kaflısında No. 184 
Emlikiş. Telefon: 49010. 

Kmltoprakta - Deniz kenarında 
15 metre cepheM, 55 metre derinliği 
olsn arsa 6000 lira. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Eml3kiş. Telefon: 49010. 

Teşvikiyede - Yeşil uhaya karşı 
Üç katta 7 odalı ahşab ev 7000 lira. 

Galatasaray lisesi karşlsında No. 184 
Emlikiş. Telefon: 49010. 

Yeni.köyde - 16 dönüm ve çiltlik 
binası. Güzel manzara. 3500 Hra. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Emlaki~- Telefon: 49010. 

Cibalide - Cadde üzerincie iki cep
heli kirgir ve potrelli ardiye 4500 lira. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Emlikiş. Telefon: 49010. · 

Kadıköyiinde - Moda caddesinde 
eski k<ir~ir bir apartıman ve arsa be
deli 20,000 liradır. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Emlôkiş. Telefon: 49010. 

Kanhcada - Muntazam bir köşk ve 
yemiş bahçeli on dönüm arazi ve or
man 3000 lira. İJkeleye çok yakındtr. 

Galatasaray lisesi karşlsında No. 184 
Emlakiş. Telefon: 49010. 

Galatada - Perşembepaı.arında 28 
de 3 his.«e mağazalar. 3000 lira. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Emliki.s. Telefon: 49010. 

Taksimde - Tramvaya nazır 234 
metre kare arsa. Metresi 90 lira. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Emlakiş. Telefon: 49010. 

Erenköyünde - İki muntazam kÖ;fk. 
Asfalta çok yakın. Bedeli 4000 ve 6000 
liradır. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Emlikiş. Telefon: 40010. 

Fcnerbahçede - Çok şık bir villi. 
60.000 liraya. Vasi bahçelidir· 

Galatasaray lisesi karıuı:ında No. 184 
Emlüi.ş. Telefon: 40010. 

'Jj>pknpıda - f\fillet caddesinde 
muntazam villi ve bahçe 25000 lira. 

Galatasaray lisesi kar$ıstnda No. 184 
Emlakiş. Telefon: 49010. 

Fenerbahçcde - Muhteşem bir ·· oa.to. 
Galatasaray liseıı;i ka11:ıs1nda No. 184 

Emlak;,,. Telefon: 49010. 

l\.fecidiye köyünde - Asfalt üzerinde 
konforlu, modem bir viJla iki kat ü
zerine altı oda .. muntazam bahçe .. be
deli 22000 liradır. 

Galatasaray lisesi karşısıncU. No. 184. 
F.mllkit Telefon: 49010, 

Çiftehavuzlarda - Deniz kenanncla 
çok modem konforlu hır villi 60,000 
lira. 

Galatasaray lisesi karŞwncla No. 184 
Emlaki$. Telefon: 49010. 
Topkapıda - Güzel bir köık 3500 

lira. 
Galatasaray li5esi karşısında No. 184 

Emliki~. Telefon: 49010. 

Tepebaşında - İyi iradlı bir apartı 
man 13,000 liraya. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Emlakis. Telefon: 49010. 

Bornontide - 191 M2 arsa. Bedeli 
4000 liradır. 

Galatasaray lise.si karşısJnda No. 184 
Emlikiş. Telefon: 49010. 

Suadiyede - Modern bir apartıman 
25,000 lira. Tramvay caddesindedir. 

Galatasaray lisesi k&rfısında No. 184 
EmlAkiş. Telefon: 49010. 

Haydarpaşa.da - Kad.ıköyle Hay • 
darpaşa arasında rıhtım üzerinde 
dükkcinlı ev. 8500 liradlr. 

Galatasaray lisesi karıısında No. 184 
F..mlaici,. Telefon: 49010. 

Ka1amısta - Güzel bir apartıman 
17,000 liradır. Denize yakın ve hl
kinıdir. 

Galatasaray lisesi karıısında No. 184 
Emlikiş. Telefon: 49010. 

O.smanbcyde - ŞifUde Osmanbeyde 
Nigar sokağında beş katlı 13 odalı 
muntazam kiırJÔ,r bir ev 17000 liraya. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Fmlaki!J. Telefon: 49010. 

l\lodada - Denize hikim ve nam 
bahçeli kArgir bir köşk. Bedeli 36000 
lira. 

Galata.saray lise!'i karşısında No. 184 
Fmlılkiş . Telefon: 49010. 

Beyoilunda - Galata kulesine Jd
df"n asfalt cadde Ü?.erinde bir apartı
man 17,000 liradlr. Randımanı % 8 dir. 

Galata!Arav lic:e!li lnırşl•ıında No. 184 
~ml~kic: . Te-lpfon: 49010. 

Aiacamiintfc - İki katte 6 odalı 
karC?ir ev 3500 liradır. 

Gala.tasarav 1i<5e!"ıİ k11rşlsında No. 184 
1".,,,1~1<ic: "J'p]ııofnn: 49010. 

Kulediblnde - On üç daittli bir 
-.n~rhmnn avlık iradı 400 lira, ~eli 
il!'.()()() liradır. 

Galatasaray li'iesi kar$1sında No. 184 
F.rııl~kic: . Telrfnn : 49010. 

1200 liraya - Hamalbaşı yokuşunun 

en l'!Jfınıia 5 odalı ah~ab ev. 1200 Hrava 
Galatasaray lisesl karıısında No. 184 

1i'rnJ;1dc. 'T'elefnn· 49010. 

Li.Jelide - İyi kira getiren beton 
bir ev 7500 liraya. 
GaJahısaray lisesi karşıslnda No, 184. 

... _,, 1:;1ci,ıı Trl~fon: 49010. 

Sara('haneba'flnda - Güzel blr ırstı 
Galatasaray lisesi kartwnda No. l M 

Emlikif. Telefon: 49010. 

Fenerbahçede - Deniz kenannda 
bahçeli, ağaç4 yalı arll85L Metresi 14 

lir~. 
Galatuaray li5esi karşısında No. 184 

Eml8klı. Telefon: 49010. 

Beyoi luncla - Y enlçlll'fl caddşinde 
% 7 randımanlı bir apartıman. 20,000 
liradır. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Emlakis. Telefon: 49010. 

Beyoi lunda - Ziba tokağmda 3 ı 
odalı k8.rgir bir ev. 1100 liraya. 

Galatasaray lisesi karşıslnda No 184. 
EmlAkis. Telefon: 49010. 

Kadıkiiyünde - Yoğurtçu parkı kar
'ısında muntazam bir ev. 3800 liraya. 

Galata581'ay lisesi kartlsmda No 184 
Emlaki,. Te,lefon: 49010. 

Kilçükçamlt<ada - Bir çiftlik 50,000 
liraya. 

Galatasaray lisesi karşwnda No. 184 
Emlikis. Telefon: 49010. 

Arna\'--udköyiinde - Yalı boyunda 
80 lira kirası olan aııarbman. 10,000 
liradır. 

Galata.saray lisesi karıısmda No. 184 
F.m18kiq. TPlefon: 49010. • 

Ku rtulu, fa - Tramvay caddesinde 
muntazam bir ev. 8000 lira. 

GaJatasaTay lisesi karşısında No 184-
F,mf~ld•~ TefPfon: 49010. 

Çapada - Tramvay caddesinde rü
zel bir arsa. Metresi 15 liradır. 

Galatasaray lisesi karıısında No. 184 
Emlikiııı. Teleron: 49010. 

Büyükdettde - Deniz kenarında 
yalı arsası. 

Galatasaray lisesi kartısmda No. 184 
Emlikis. Telefon: 49010. 

Si rkecide - Tramvay caddesinde 
Qç dükklın ve otel. 

Galatasaray lisesi kal'flSlllda No, 184 
F.m1$ıkl•. TPfrfon'. 49010. 

Kandillide - Deniz kenarında yalı 
arsası. 

Galatasaray lisesi karşısında No, 184 
"F.m1$ıkiııt. TPlf'fOT\: 49010. 

8 umelihi.sannda - Deniz kenarında 
yah arsası. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
F:mlS1dc:_ T.-lefon: 49010. 

1300 Uraya - Aksarayda deniz JtÖ
ren bir ev, 

Galatasaray lisesi karııSJnda No. 184 
li':m1$kiııt. Telefon: 49010. 

~oıııiktıısta - Pazar perinde 40 lira 
lr.,tlb. bir dükkin 6000 Ura. . 

Galatasaray lisesi ka?fı.nnda No. 184 
~mlAlc:ioııı . Tel.-fnn: 49010. 

Çamlıcada - Muntazam kötk 5500 
lira. 

Galatasaray lisesi kar,ıslnda No. 184 
F.mlakis. Telefon: 49010. 

Bahçekapısmda - V ui bir ana 
satılıktır. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Eınlikif, Telefon: 49010, 

.,:, 

Tuvaletinizi yaparken 
pudra altına dainıa 

KREM 
PERTEV ..., 
sürünüz. Pudrayı mmsıJo ağ~,.. 
ve akmasına mini olur. -Y ~ 
yağsız olan tüp ve vazoları 

ABONE ŞARTLAff1 

Türkl~e tsin : 
ıcıı"'' Bir aylık ıso 

Üç aylık 400 • 
Altı ay4k 750 • 
Senelik 1400 • 

Yabancı memleketler ıstn: 

•• 00 ıcıır"1 Uç ay4k 8 , 
Altı aylık 1450 , ,A; 

Senelik 2700 ııJ>•"". 
imtiyaz aahibi ve B"!,';',.,~ 

Necip Ali KUı,.~ ·-;,.ı.ıı 

Umum neşriyatı idar;'n , 
Yazı işleri Mild~ f:~ 

Cemal Hakla s...-
Bastldığı yer: 

Cumhuriyet Mntbıl"' ~ 
. ,,ııı• . 

Kızıltoprakta - Güzel bır 1~ 
liraya. d• r1°· 

Galatasaray lisesi kanısın 
10 t 1( 

Emlakiş. Telefon: 490 · ~' 
•• Erenköyünde - Asfalta 18' 

dönüm arsa 2000 lira. d• rt0· 
Galatasaray lisetıi kanısın ,1 

Emlaki•. Telefon: 490JO. el> ~ 

Kadıköyünde - KsptanP'şıı ı'1 
. '1• 

odalı ev 2000 liraya. ırıd• l 

Galatasaray lisesi karŞiS 
"F:mlôkis. Telefon: 49010. j,·i t' 

P35"1· " &yoğlunda - Bir •o. 1· 

irad 120,000 lira. uıc1• frj 
Galatasaray lisesi k811JS ~ 

F.mliı1ds. Tel(>fon '. 4!)010. JÔ'JI' 
el 

E 1 .. .. d Trarrı••1 ı4' m nonun e - • 
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