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euvu·K BAYRAMI iZ KUTL OLSU ••• 

ve 

ceza•ını 

tekecektir _ 
Dodlu mtuke.i alta.Ja ,,__ya CÜfiiriilM Y 11 • 

ııı.,. milı.tillin - """'" lq 1'.ınına luular Jı.lıır,,,. 
illcınca FPlfGCGiuıılan 
._ I tal""yı b11 üı«rrrı • 
~ pİflJKUI edeceği,.. 
den emin olmalı LıUını-

) .!_rr .• 

~EM iZZET BENiCE\ 
8.~~ haksız, 7ersiz ve her 
~"\t ""'tluk teminatına muhalif 
C4 ı-~ llııanistan bakkıada laaş-
1.~ ~l'Uzu havada, karada vo 
~ •ı,~ <levam ediyor. Halk tabiri 
.:"ı '""""• komru:ya alışık olan ve 
~tuııueu ckunı sık,. ile iual · 
~~ '-'Y• ancak dün ubahm al
i,'\ ta llbıori devam eyliyetl laare-
"t lltıı ıı.ıında bu dakikaya kadar 
\:~"lffalciyet kaydetmemittir. 

11~ ~llt, kanalına ve Ad.riya
~~ ,•l'atras. açık ..,lıriııe ya
L.~i ~"• taarnuları da defe • 
"'tııı~· lluna mukabil Yunaıı • 
~~t.ılY•n taarruz hattıııı bir 
ıı;' ~.,_kırauı.. Anuıvutlulı ara-
. ''".'lınde 13 kilometre kadar 
Şı.t" ~nlunduklan haber ve-
\ it,,. e~.,,. Uarekiıtın iııki$8f e
,~11~1 Ve tarafeynin vaziyeti 
ı,;.ııı.a •.sahih kaoantler elde o-
> "-, \

1

1çin daha vakit vardır. 
~~ b tr ne olursa olsma İta! -
1 .llı~ teca,üzü ile layık oldu
ı1 Ilı deler ikıbete sürüklene
~""Q 0hakkaktır. Yunanistan 
it ~i~· Y•l"Siz, lüırumsuz bir işgal 
~-... 

1 reddetti~ için teca't'ÜZe 
~ll~~tı,:. Hiçbir hakkı yokken 
\~ 1li 'it 17

• ınasum Arnavutluğu 
\; hh' "'~ alan İtalya kendisine 
~ ,i, d.1 t.ıbii1iği yetmiyormuş ri· 
~ ~ı,,ıı: ın.Iihulya yolu ile Bııl
~· ot-ı; Yayılmayı, ı:ea.işlemeyi 
>:'"'•~ haksız işgallere mahal 
ı.~.ı-.;.,~ ~unanistana rahatçacık 
1' 1 'Od.l°ı tasarlamıştır. Bu ta
ı. -~ •diliace de Yuııanistana .. ,., •ı.ıu . 
t· '•iıı~ stır. Fakat, bun1111la 

Çumhmiyotin On yedinci yrluıda biiyölıı: Türk ordusun•; cıamı yenilmez, kartı•ına durulmaz 
kahraman Yarlı ima Te u.acaima t!Oll•Z l&Y iP Ye minnet.. 

Bugün Ankarada ve şehri
mizde yapılan merasim 

Cumhuriyetin 17 inci yıl dönümü lıdtlere kadar Tabbn ve Beyazıt ' 
l:ııu.ııiin memleketin her tarafında mevdanlan ile ~ ııemtlerde do
oldıWı ııihi tdırmtiz.de ete cıoııkun !asarak tenviratı ıaevretmis. hür bir 
merasimle kutlulaı:ımakhıdır. J)eŞ'e içinde RÜlüıı eklenmiştir. 

Bu münwebetle dün öileden Bu ııabah da. daha saat 8 den iti-
ııonra her taraf bayraklar w tak- haren selı:rin ana cadde ve liOkak· 
larla donat~ ııece de binlıir ları ~lu istikametine ta$an 
renkli elektrik ienviratile lstanbul baloJcla dohn~. Geçit resminin 
bir .oori ivin içinde :vasaınıııtır. I Taksimde yapılacUmı dırran her-
Havanın ırüzelliitinden istifade lr.es kahraman ordunun cüzü taını

eden altın akın l:ıalk ııece •et: va • zıı. ııüriıü2 ~ de iftihar. 

la sevretmek ve vatm bekçisi ce
sur Mehmetcilderi coşkun bir RVııi 
derin bir itimat ve itıniinanla al
kı.şla:ınak icin fevç fevç Oımhu • 
riyet meydanına akın etnıi$tir. 

Böylece saat ona dol!ııı Taksim 
meydanı ve mevdana ulaşan tek
mil yollar halkla kaplannustJT. 
vtı.AYE'ITEK! RESMİ KABUL 

Bu esnada. vali ve belediye reisi 
( Devamı 3 ii11Ci! aahifede J 

Atina 29 (A. A.) - Yunan!,t<on kra

lı .Jorj Yunan ordusu, Denizci lij:ı ~e 

Tayyareciliği DaP:ınnandıınlıkuıı der
uhte etmifür, 

Patrasta 50 kişi 
ölda ıoo kişi 
yaralandı 

Atlna 29 (A. A.) - Dlln İlalTa'l 
ta;yyarelerinin P.ıtra. ü;.crinde yap
tıkları akında 50 it.işi ölmüş, 100 kiııi 

,.aralanmıştır. 

(İtalyan • Yunan harbi hakkında 
eıı S<>n aldığımız diğer haberler 
3 üncü sahifemizdedir.) 

• ,, • • .;A , .. ., " ,. - f~ 

KISACA 1 
Şans Yunanistana 

doğduf 
Bizim mehut arkadaıla lıo

nıtfflYOrdıık da: 
- Şam Yananutana IUi

dıı ... dedi. Hayretle, 
- T ecaviiu 11ğramalı ta 

bu ıan• mı?.. Diye •ortlıım. 
Gülerek ffl cevabı vadi: 

- ltalyayı daha önceden 
tepelemek ve haita Arna1111t
lııktan Rirlip çıkartmalı Y 11-

ııanUtana kwnet olacak ,ibi 
,örünüyor Ja onıın isin 
Cf'UUJI Jiyonım •• 

Yanan - Arna,'lıtluk budu dunu gösterir harıta 

Fr nsa a ITürk ordusu her 
ir bakımdan e • 

1 
Üstündür 

Milli Müdafaa Vekı!imiz Saffet 
Arıkan Cı.nnhuriyetim:zin 17 inci 
yıl dönümü münasebetile • Uiu•-. 
rc>fiktmi2ıe EU bevanatta bulun • 
muştur: 

•- Biliııdii!'i üzere ordumuz ııe
re'k silah ve techizat bakımından. 
gerekse talim ve terbiye yönün<lcn 
tekamüle dwru ilerlemektedir. Son 
avlar zarfında yedek sulıavların ve 
erlerin talim ve terbiye için silah 

Hariciye Vekilinin beyanatı -
r •• ler hadasel 

·ç·n olgun a n-11ş 
bir b ··tünlük ür 

r 

ÇERÇEVE 

Bu gün •.• 
NECiP FAZIL KJSAK.lJREK 

Bugün Türk Cumhuriyetinin 
17 iııci yıldönümü ... 

Ezeli ve ebedi Türk devlet ve 
millet bütünliii:ıiııün, adetlere 
sıimaz hayatından kü(üciik bir 
ita deme ... 

Fakat bu küçücük kademe, 
lınsusile bu lı.ademenin 17 iııci 
7ıldönümü, maııa bakımından 
tarihimizin en ııazilı. anı. .. 

Buglln, bizim milli_ ve ıliııJ 

(Yazısı 3 üncll sabiled•) 

bayramlarımızın kolkola sökün 
ettii(i bu gün, Avrupa ve dünya 
ihtilal ve kı)·ameti, büyük dirim 
ve bü)iik ölüm kutupları &ra
unda bizi çoktanberi çağırdığı 
imtihana yeni safha ilave etmiş 
bulunmakta ... 

Gözlerimiz ve kalblerimiz 
ncred<'?. 

Gözlerimiz ve kalblerimiz, im
tihana hangi zaman ve mekan· 
da gireceğimlıi salahiyet ve di· 
rayetle tayi.ıı edecek ve: 

- Sizi sigaya çekiyorlar, hay
di ko~u unuz!. 

Emrini verir vermez bülbiil 
( DM,amı 3 ünrii sahjfede) 

;;!'ıtdı'. ş~diye kadar ıniı;lini 
!1; ·~ ba~ hır hata işlemiştir. Der 
li_~ l,~nda, Yunanistan en lis-
1\ı 'lıı le lllrı~~hk _ misalleri ile 
\;;_lt•~lı <~vuzünu durdurmıya 
1;1~ y Clbi İngiltereden de en 
~1 de •r<lıınlan görecektir ve 
~, tıı,11 \" dakikalarda bu yar • 
,~~.ndi•ini havada, dcniz-

lıt, ltlll 1Y• başlamı, buluna( ne;a. lı.endi ini müdafaa j 
Cltrıı 3 iln<"ii ıcıhiJede J 

.... 8'id remıinden intibalar: Y •J-t ~ı oJuılıı, /uJ. lralanma oe Deais lUai t4lebai luıl. halrim nulin ütikhale aalaip çocuklari lı.alinde vatıınpenıerliklerini · .,. CrızıYıarqacililılaiııj, 
~. v. .unalannda taııraralı ffJ'I. ~ ~ aJımlarLa ilaliyw.Lar .. 



TRAMVAY 
DERDi 

Geçen sabah, bindiği tram
vayın çok ağır gitmeaindea 
dolayı İ§İne geç kalan bir g-ç 

vatmana bir güzel dövnıÜf. 
Mesele, §İmdi adliye •afhaaın
da, 

, Fakat, amma, tram•ay in
sanı işe yetittiren bir vasıta 
değil, insanın bqına böyle it 
çıkaran bir vaaıtadır. Deli • 
kanlı, hala, bunu öireneme • 
mİf mi?. 

YILAN 
HiKAYESi 

Gaze~elerin haber •erdiii
ne göre, Fethiyete, uyurken, 
aizına bir yılan kaçan bir: 
köylü, bu hayYam, tamam 
4,5 ay midesinde beslemit! 
4,5 ay sonra, yılan, sağ ve.., 
lim di§an çıkmıf! Bu hava• 
disi veren gazete, hadiııenin 
doğru olabileceğine pek iruuı
ma mak li.zım ıeldiiini ili•e 
!ll'iiyor. 

Fakat, fstanlıalda öyle .,.... 
lan hikayeleri vardır ki, .,..1' 
.:ıa doirud•· Meseli: Odun 
ihtikiır1. 

ACEM/ 

BERBERLER 

Bir iddiaya •öre. berberler 
cemiyetinin bilmem hanci 
idare heyeti, acemi berberle
re dahi, usta diploması •er
miş ! E,..ah •• talih eseri böyle 
acemi bir berbere tesadüf • 
dersek, halimiz nice olur?, 

Tevekkeli dememi§ler: dip
loma, daima mana ta§ıyan 
bir kıymet delildir. 

MAKARA 
FiATLARJ 

Makaralar 12,5 kuruttan 
35 kuruşa çıkmış! fazla sökü
ğü, dikifi olanlar dütün&ün. 
Filvaki, cebi delikler çoktur, 
ama, bn sökük, iğne ile, iplik· 
le, makara ile haledilir cin
sinden değildir. 

Bazı rueteler, bu hadiseyi 
ihtikar vakuı olarak yazıyor. 
Bence, bu bir ihtikar deiii, 
makaraların, cebi delikler 
için yaptJiı hazin bir ihtifal
dir. 

AHMET RAUF 

rramvay azlığına tedbir 
Tramvay ara-balarının miktarı 

n,ithkçe azal,yor, yolcu sayım da · 
ı::ıttt.kçe artıyor ve şehirde bir .,.. 
i>aitı nakliye buhranı doğuyor. 

Bostaocıya işliyen tramvaylar, k:ıf 
mcv.>ımınde çok iı; yapmazlar. Son
ra, tramvaya mü vazi tren de var
dır. Acıtba, o hattan bir kı6ım .. 
rabalar l;u tarafa alınamaz mı?. 
Bilhassa röınorltlardan istifade 
edilemez mi?. Tetkik edilecek bir 
fikir olarak ileri süriiyo~ 

BURHAN CEVAT 

Hasta· 
cocuklar .. 

Bunlann parasız mua
yenesi için her yerde 

polikinlik açılıyor 
$ehrim.izin her kazasında c;oe\lk 

esirıı:eme lı:urumu tarafından ~u.k 
poliklini.kMi ııcıhruısı kın'ar1- -
tırılınıstır. Bunlardan biri b~ 
Mat 17 de Beyo,ğlunda parmı*.luı
ında 69 nı,ımar9da Bey<>Jllu QOCult 
esi.rııeınıe kaza merkez binası da
hilinde eçılacıılr ve her hafta ah 
cuma ı?iinleri saıbah saat 10 dan 
varıma kadar burada çocuk dcıi<
toru B. Fıut Taneri tarafından f., 
kir ve hasta (OCU!tlara parasız ba
kılacaktır. 

Di iier kazalard:a da yakında di
ker ııolikli.nkler faali yete geçecekler 

ve fakir. hasta çocuklara parasız 
bakacaklardır. 

lllı: mektep muallimi eri 
İlk mektep muallimlerinin >derei 

hl.16USiyelerden alınarak umıımt 
muvazeneye ~'vrohmınaları icin 
Maarif Vekiletince yapılan tet'k:ilı:
ler cok ilerl~tir Yen! mali yıl
da bunun tahakkıık:una calısılacalt
tır. İdarei hU6U!Siyeler o vakit mu
allim muşlan tahsisatını vine a
yıracaklar fakat bunları yeniden 
mektep açma ve yapmıya sarfede
ceklerdir. 

Üzüm ...e incir ihracab 
Kuru üızüm ve :incir ihracatının 

yalnız İzın.İ1" limanından vaııılacalı 
hıtld<ında piyasada bir savia deve- 1 
ran et:mi3tir. f 

Dii!er taraftan sehrimi~ bazı 
tacirler Ü<;Ün<:Ü kalite incir ve ü
zümlerden b:ir kı.mıını J;,.arısla Al 
manvava seW<etmislerdir. -.....-

' Eınafın teberrüü 
Her esnaf cemiyeti. hava kuru

muna vapılacak vardım icin adeta 
birbiri ile müsaba:kava eccmiştir. 
Kunduracılll da veniden kuruma 
bin lira teberrüde bulunmuslımlır. 

---c--

Mekteplere ila•e edilecek 
yeni dersler 

İlk ve orta mekteplerde okuvan 
talebelerin derslerine >ktısat ve ha
vaeıl•k dersleri ilivesi_ esas it:l:ıa- ı 
rile t.:k:ırrü.r etmiştir. Anıca mu
allim mektepleri' müfredat pro -
~amlarına zira.at dersleri de i..live 
oLun aca:ktır. 

Ekicilere borç para verilmesi 
tebliğ olundu 

Y aslık, kurKlık ve sair sebep -
!erle bu vıl mahsul alamıvan ve 
bu vüz,den Ziraat Bankasına olan 
borçlarını öderniven ve veniden 
tohumhık vardmu ist:ven muhtaç 
çiftçilerimize tohumluk ve nadas 
için >para verilmesi şubelere teelik 
olıını:ııuştur. 

-o---

Sarğılık kağıt mukavvaların 
ibra- müddeti 

Haric mem.J.e.kellere sevkettii!i -
miz malların sar,ıııları olarak kul
lanılmakla meımleketimiıe muvak
kat muafivetle ithal edilen kibt ı 
mukawalann ihrac müddetleri 2 
vıldan 3 yıla c:ıkarılmıı;tır. 

--ov----

Zehir kaçakcıları için 
Profesör Mazhar Oıman 

ne diyor?. 
Bakırköy emrazı akli ve ve asa

bive hastanesi sertabibi B. orofesör 
Mamar Osman beyaz zehir kaciı.k
cılarına verilen cezanın az oldu
ltunu söylemi$ fa.kat başka mem
leketlerdeki kaçakçılara nazaran 
bizim kaçakÇllann cörcöp kabilin
den oldu~ ve sattıklarının e!t
seriva eroin de<'l"il. tebesir tozu ve 
nisasta ile ~t.rıJ.rn13 morlin 
aiililc buJvndn•ınn ilm etmiştir. 

Soa Tell"lrm edebi romııı::ı: 102 
~~~~--~~~--~~~~~~....;..· J 

,,. 

ö Y ŞL·ARJ 
ETEM iZZET BENlCE 

Beşinci, altıocı, yedinci hayat 
ııafbılarında Ruhi t.amoımile cle
j!iş;k bir hihivetin ifadesidir!. 

Serseri olmuştur!. 
Sefildir!. 
Hnstalığı cinnetle karışmıştır!. 
Rakı yerine iı;pirto iter!. 
E rar çeker!. 
Sekizinci, dokuzuncu hayat ttf

lıalarında Ruhi, eski Ruhi her 
6eys• ie ölmüştür. Şi.rr.di bodrum
larda, serserıler arasında, duvar 
dinlerinde yaşıvan; bedenini sü -
niyen bir avvaş, serseri, esrarkeş, • 
dilenci vard•r 1• 

Delilik ntibetleri geçirir .. Far
Jonda dei!ildir. 

liaf;.za ve hatıralarım tama.mile 
k::ı\betmiştir!. 
Tanımaz, oilmez, eörmez '.. 
Hayat batağrnın içinde: 

- Beden :yok, ruh var!. 
Diven bir Y&.layış felsefesi y .. 

ralırnıstır. Onunla avunur, onunla 
vaşar. Bu felsefesinin derin tah
lillerini yapar. Naranın sevgisini 
bu hayatı ile nam! telif ettiğini 
hatıralarında uzun u:zun anlatır!. 

Onuncu, OD birinci ve .. son bü
tün ayat nflıalarında Rtıbi ar
tık sadece bir uzviyet ifade eden 
beynini de erilııniş, sinirlerini öl
dümıüş bir adamdır. 

Cinnet nöbetleri srld~ 
Hatırabruıın bu dimal!da ya -

şam""-ına iıııtin yoktur. Erginin! 
senelerden sonra ~rd~ zaman 
bile hatıralarını toı>arh:vamıyoc. 
Geride bıraktıiı bütün hayat saf. 
balar• an >k bu. teheyyüç anla -
rında kooı*: kesik birer sinem.>. 
şendi gi.bi dağ>ruk, parça p~ 

Bugün için .. 
Cumhariyetin mana ve gllselll-

, tiJ>i, 1923 den uzakl""tıkça daha 
yakından ve daha iyi anlıyoruz. 
%9 birinci teşrin 1923 tarihi, uza • 
ııaa meu.feleria ıaaverasw.daa 

ııeyrcdilen muazzam şahikalar ri
bi, gözümilıdc, daha bariz hatlar· 
la tec~üın ediyor. 

Birinci yıldönümön4e, Cumhll· 
riyet, bir seviııo bümması idi. Be
şinci yıldönürnünde bir saadet 
vadi oldu. Oımncu yıl, ı:rnvaffa
kiyetlerin birinci hamlesini hay
kıran çelik bir kale idi. 

Bugün 17 inci yıldönümlinü 
kutluyoruz. Seneler, yurdmt bir 
ve temiz göklerinde, yeni devrin 
daha arık, daha parlak zaferlerini 
lcaydeden, mes'ut akisler sıralı -
yan bir lıeykeıtr,.,.ın çelik kalemi 
oluvor. 

En büyük bayranınn.ız Cnm1ı.a· 
riyet .. 

Çünkü, Tiit·k vatanı, Cumhuri
yrte, onun feyizlerini, nimetlerini 
görerek inaıııyor. Her geçen yıl, 
Cumhuri:ve!in ort11ya koyduğu ha
kikJıtlcri. madde madde kenuşa.ıı 
bir takvim ynpraj;'ldır. 

Cumhuriyet, bu memlekette e
ser veren, rc:-jimdir. Halkın refa ... 
hına, vurdun imarına doğru koş81l 
Cnnthuriyet, bi.itün hızını, yine, 
halkın suurundan, enerji•inden 
alıyor. 

1340 da, yeryüzünde ya•ıyaıı 
milletlerin çok azı bahtiyardır. 

Biz. saad•lin, bahtiyarlığın içi
mize serinlik, rahatlık veren pı -
nP#rı basındayız. 

Cumhuriyetin 25 inci, 50 İJleİ 
iluh ... yıldönüm\erini imanla id
rak edeceğiz. Gönlümüzdeki bu 
inaııısa, Türk milletinin a•aktin.e, 
ce,·herine inanıştan doğuyor . 

REŞAT FEYZi 

Muhallebiciler de zam 
istiyorlar .. 

Sü tten mamul maddeler satan 
mahallebici, tatlıcı gibi dükkanla
rın sahipleri belediveve müracaat 
ederek fiatlara zam istemişlerdir. 1 

Bunlar havavici zarurive fiat - ı 
larmın arttıi!'nı ileri sürerek :vüz-

1

1 

de 20 bir zam taleo etmektedirler. 
Kevtivet tetkik ,.,Jıınmakta<lır. 

IBüçüK HABERLER 1 
* Altın fiatları dün 23 liradan H,S 

liraya fırlamıştır. * Ortaköyde Dereboyu, Aksarayda 
inkıl;ip cadde:;i yollan ile Kınahada 
rıht1mt 60 bin lira sarfile yakında T&

pılıcaklır. 

* Şehrimizde yabancı dil imtihanı
na girecek olan meınurlann im~ıhanlanl 
ıa t€şrınisani gunll saat 14 de Üniver
witE'dP yapılacaktır. 

k İngiliz tiC'.ıret mü.messih konuş -
mal<Jrda bu.lw1mak üzere şehrimizden 

Anka·'8ya gitmi'ft r. * Tıcaret Vekaleti l!ma polrel ha
lindeki demirlere azaınt satış fiatı tes

bit etmiş ve dün at.;kadnrlara bildir -

miştir. ıoxıoo kahnlı;;ı.ndaki Umalann 

tonu 177 lira 68 kuruş. 20 santimlik 
potrellerin toncı 169 lira 99 kuruştur. * İstanbul lle Mudanya anımıdalıd 
Q vopur seferleri cuma &ünü bqlı -

yacaktrr. * Çarşamba hastanC!si için şimdiki 
binanın deniz tarafında 70 bin lira sar
file yapılan yeni binanın acılma me
ra~ımi yarın yapılacaktır. * Dün Dobriceden 680 vatandaşımız 
gelmiştir. 

* Şehrimizde bulunmalı:U olan mfl
da!aai Milliye Vekili B. Saffet Arıkan 
dün Vali ile görüşmilstür. * TralQ'ada Muratlı luıvallsİDdold 
köylerde yeniden 210 ıöçmen evi yap
tırılmıştır. 

«Özlerinin önüne gelebiliyor, yine 
dal,yor, yine öz hüviyetini kay
be<livor!. İstihale ettiği hüvıyet 
onda asıllaşmıstır. 

Ve .. o artık tam kendisinin de-
diği adamdır: 

- Serseri Ruhi!. 
C:ı.m_ur Ruhi!. 
Ayvas Ruhi!. 
Dilenci Ruhi!. 
Ve .. şimdi de: 
- Katil Ruhi?. 
1-;te düküm no'lctas!, lıerltft;in 

merak ettiği, bütün dinleyicilerin 
heyecan duvduğu nokta buydu: 

- Niçin katil oldu?. 
Cinayete baş sebep neydi? 
Naranı tekrar nerede ~~ 

tü• 
Nanl taruyahilmişti ?. 
Arada neler geçmişti?. 
Ne<Jı,n onu öldünnüştü?. 
Büliin bunların cevabını yine 

ancak kendisi verebilecl!lkti!. Ve.. 
bunun içindir ki, reis katile: 

- Söyleyiniz .. 
DedW zaman, bdtürı ~ lıir

den Ruhinin üzerine Çttrildi ve 
heritesin ııözü onun tı.kışlannda 
birleşti. 

Katil mftteheyylçti. 
Sesi titriyordu. • 

lek tip 
inşaat 

DÖNMIYEN FiLO 
Şehrimizde yalnız be
tonarme inşaat yapıl
masına izin verilecek 

J}üyük Tarihi Tefrika 
RAHMi YAGIZ No. 27 Yazan: 

Er~. ncanda zelzele mmtakasmda 
yapılacak evlerin inşa tarzının 
tesbit edilmi3 oldui1:\.ınu yazmıştı.it. 
İstanbul, zelzeleden en az mütees
sir olan saha içindedir. İstanbul 
için de bir inşa tarzı tcsbit oluna
cak ve inşaat ona göre yapılması 
kararlasacaktır. Zelzeleden az mü
teess'r olan saha üzerinde bulu -
nan İstanbulda ne şekilde insaat 
yapılması yolunda sehircilik müte
hassısı M. Prostun fikri sorulm~ 
tur. Prost, hazırladığı. cevapta ale
lfıbub betonarme inşaatın İstan -
btildaki tek inşa tipi olabileceiti 

Yunus muhribine hücum ettiler 

mütaleasıru ileri sürmüştür .. 
Bu mütalea tetkik olunmaktadır. 

Tasvip edilir edilmez şehrimizde 

yalnız betonarme insaata müsaade 
olunacaktır. 

!\'.'.~arif Vekilinin beyanab 

Maarif Vekili B. Hasan Ali Yü
cel bu yıl ilk mateplere giden -
lerin sayısının ,eeçen vıldan 100 bin 
!azla ol<h.ığunu aövlemiştir. Vekil 
yüksek mekteplerle meslek :mek

teplerine ııid.enlerde artıs nisbeti
nin de 6 bine yakın olduirunu be
yan etmiştir. 

Zıraat Vekilinin izahab 

Ziraat Vekili B. Muhlis Erkmen 
·Cumhuriyet bayramı münasebetile 
intıbalarını soran bir meslekda -
sımıza izahatta i>ulunarak bu vıl 
500 köyde zirai tetkikler yapıldı
itını ve bu tetkiklere 5 yıllık <bir 
planla devam olunacağını 5 vıl 
sonar.da d<ı 40 bin kövün ziraati 
hakkında etraflı tetki.1< kazanıla
cağını söylemiş. zirai kombinalar
dan cok müsbet neticeler alındığını 
ilave etrnistir. 

POLİS 
YF. 

lif AHKF.MELER 

iki ihtikar 
hadisesi 

Buıı'.ardan biri be:·aat
le neticelendi 

Muhtekirlerin takibine pek ziya-
de ehemmivet verilmektedir. İzmir. 

de Kcmeraltında Şenu;:.'1akikat u
cuzluk ma~azası sahibi Ahmet oi!
lu Remzi kırk kuruşluk bir sigara 
tabakasını hicbir wbep yokken 
75 kuruşa satarak ihtikar yaptığı. 
için tevkı1 olunmuslur. 
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YUNUS, PÜLENGİDERYA, i\lfl
AVENETİ MİLLİYENİN l\IACE
RALARI, GOLYATA MUA\'E..~t:
Tİ MİLLİYENİN GECE H"ÜCU -

l\IİLE MUKABELESİ NASIL 
CEREYAN ETTİ? 

Yavuz, Karaıknizde ceveliınlar
la ortalıih haraca keserken, Mar
maraya giren düşman tahtelba -
birleri de payıtaht snlannı dehşet 
havası içinde 1 nrakıyor, Marınara
ya yelkenliler bile seicr yapamı -
yordu. t 

Darıca koyıma g: con kapiten 
Helbrukün ,;Üvari bulunduğu B 7 
işaretli tahtelbahir, Topkapı sa -
rayındaki kıymetli e~yayı götüren 
treni güpe gündüz topa tutınuş, 
Mudanya, Silivri iskeleleri ile 
Zc}tinburnıınrlaki baruth:ıne bu 
talıtclbnhirler tarafından bombar
dıman edilmiş. nihayet, Yavuzun 
Karadenizden avdetinden bir ıı;ün 
evyeJ, haziranın 24 üncü günii tah
telbalıirlcr L.tanbııl liı-ıanına da 
girıni$lcrdi. 

Litnana girişin ilk :1l:in1etleri, .\.
ntiral Su~on tarafınd2.n sahil n\U

bafazası iciıı tcrketlilmiş ol•:ı kôh
ne ve donanm1l harici O'jmanh 
destro,·c.rlcriniıı torplllcnmesile 
kendini gösterdi. 

24 haziran sabahı. Bakırköy .ön· 
lerinde demirli bulunan Pülengi
derya muhribi, birisi sancak k~ 
oıııu:rlu,rundnn, diğeri vasat kısmın 
dan birer dakika fasıla ile aldığı 
jki isabetle hemen batmış. süv .. 
risi Kasımp,.,,~alı Sabri kaplanla 
birlikte bir kısım mürettebatı da 
kendisile beraber denize göm -
müs, $Chit etınisti. 

Yine bu denizaltı gemileri. Hay
darpaşa Umanı içinde, mend"reğin 
orta • ..... inrle demir üzerinde bekli
yen Yunus muhribjne de taarru• 
etmisler, bu amelınanda muhribi 
de aldığı bir torpita i:abetilc is.
kele tarafına alabora olarak bat
mı .... süvarisi Kasrmpaşalı Ahmet 
Mahmut kaplan ve müreıtebat, 
denize dökülerek kurtarılmıslar
dı. Bir saat fasıla ile bu iki muh
ribin LatısL arkımnılan da Top -
hane rıhtımında palamarla bajtlı 
bulunan GiiJcemal nnkliye ge -
uı:~İnf' ~avrulan bir torpitonun, 
gemi.ve vnnasm~ bir mavnaya 
carparak infilak etmesi sehri alt
üst etmei!'e. limanı dehset havalan 
i•inde allak bullak bocalatmafa 
ki.fi grlınisti. 
K:ıradcnizden her dönüşünde, 

Ya\·uz İstinyeye demirler demir -
leınez Jcara haberler almaJ·ı iti -
yat eden Amiral Su<on, 25 bazi -
ran sabahı Karıı<leniz dön~ü. bir 
gün evvel !imar.da cereyan edea 

Y!rc İznurde dövülmüs kahve AVRUPA HARBiNiN 
satıs!..::rında ihtikar vaptığı iddia- ----------
sile Sakız bakkaliyesi sahiolerı Ga-Y ..;:..;:E;;.:N..:.l:._ __ M_._E_S_E_L_E_L_E.;.R_;.l 
hp Seıer ve Yasar Berk.men tevkif 

ohınup mahkemeye verilmişlerse Talı·11• Bulgarı·stan de kahvelerin fire verdii!i anlaşıl- • 

dığından lıeraet etmişlerdir. Yazan: Ali kama! SUNMAN 

Sahte topal ve zengin dilenci 

Giresunlu Bülent isminde biri 
sağlam bacağını sakat ıı:östererek 
Divanyolunda dilenirken akraba
sından birisinin ihbarı üzerine dün 
yakalanmıştır. Üzerinde iki tane 
elli lıralık çık.mıştır. 

büyük Türk Milleti 
En hakh bir inançla yarattığın, ya:pıt

tıtm ve yaşatacatın bayram.m. 
kuUu oı.un 

M. Nmi Qsııa 

- Hak.im efendi!. 
Dedi, durdu. 
Gen.is bir nefes aldı. 
G<>zle<"i irileııiyor, parlıyor, bü

"'İ.İyordu '. 
Sıralara, localara bütün hah, 

avukatlara, mückleiwnumiye UZUll 

U2Un baktı. Suratını b.unışturdu, 
reise yine titriyen, yine müteh~
yiç bir sesle sordu: 

- Anlatayım öyle mi?. 
Reıs vine ayni şeyi söyledi: 
- An!atnız!. 
Katil yine ııeniş bir nefes aldL 
Yine irileşen, parlıyan, büyü -

yen iÖZleri ile her tarafa balandı 
bakındı ve kııvvetli bir ürperme
nin verdiği silkinişle ilk kelmı.. 
yi sövledi; 

- Naran!. 
Yine sustu İkinci lbir frrperme 

geçirdi. sonra J!lÖ:rlerini karşı taraf 
avukat ınll1 gözlerine dikti, saı>
ki, onu manyatize edecek, g6%leri 
ile eritecek, !:ıab;lan ile olduı'la 
yerde mıhlafll> dondııracak ,d:ıi 
bakryonlu. 

Ve .. -ıözlerini bil: o l(Ö>:ttıden a
yırma.ksızın sövlemeğe başladı_ 

Düzgün söylüyordu!. 
Dt:şüne d~nc söylüyordu! 

(Devamı var) 

93 harbinden sonra Aya•tafan• 
ta bir muahede imzalanmış, •lıü

yük Bulgaristan• denecek katlar 
cesim bir ülke vücıt<le getirilın.q... 
ti. Osmanlı imparatorluğunun &
!inden alıwırak Rus Çarının !.et
ki\ efti&i bu ülke Bulı:arlarm ha 
türlü hulyalarıwn fevkinde idi. 
Bulgar şairleri büyük Bulgaristaa 
diye bir imparatorluk terennüıa 
etmişler, vaktile meşhur Bulgar 
Çarlar.ııun hüküm .Urdükleri yer
lerin bir gün yine istiklaline ka
~acağını yllZJll1!ilar, söylemif1-
di. Fakat mahut Ayutafanes m• 
ahedesinin kurmak istediği Bulp
rista.u. her türlü hayalin harici.
de ölçüsüz suretten cesim bir ,_. 
cudiyeti siyasiye oluyordu. Os • 
manlı imparatorlnğunıın bir -.i.1'
yeti iken böyle hudulları alabil
diğine büyümü§. müstakil bir 
devlet olm~ Bulgaristana bııb
lmca Bulgarların eski hükiimdu
ları Simeon ile Samoel zır.aaımDS-~ 
da bile bu kadar ceni• hudutı. • 
rile bir imparatorlnk mevcut el· 
madığı tarihia verdiii mal~ 
taıı anlaşılıyordu. 
Eğer Ayastafanotı Bulgaristam

na kalsaydı Türkiyeıı.in RumelMI. 
ki arazisi ikiye bölünecek, O. • 
manlı inıparatorl:uia netice itilılr 
rile parçalanacaktı. Bulrarista • 
nın hı.dutları bir taraftaa Kanı • 
deniz sab:line maclıkça uzatıJ • 
mı.t. Diğer taraftan Adalar M • 
n.izine kadar inmİftİ. En ziya., 
Makedenyada ~ olııy ..... 
Uhri ve Pirlepe gölleri eski ..._ 
p.r Çarlannm malikineleri sa~ 
dı&'ı için Ayutıda..ta da 11111 • 
rarlara veriliyordu. Fakat Mı -
ebede malflm. oldup üsere O -
manld İngilicırenin ımırila ıleliıt
tirilmi., Berlincle t<ıplanan ı.o_. 
rede başka bir muahede aktedl. -
!erek Osmanlı imparatorlui(u bir 

hadisenin raporlarını mütalea e
derken tahtelbahirlerin cür'etini 
son hadde çıkara». bir vak'a da
ha oldu. 

Sirkecı rıhtımında asker irki
bile meşgul bulunan Şirketiha:-· 
riye va·purları tahtelbahir hücu
muna uğradı, ayni zamanda, İs -
tinye önlerindeki do.nanmanm 
demir mahalline de iki torpito en
<laht edildi. Fakat bunlardan bi
risi Muaveneti Mili.iyeye bağlı bir 
filikayı parçaladı. Diğeri de h&
nüz mataforasından çıkarılmamq 
dii:er bir filikayı berhava etti. 
Artık bu vaziyet kar~ısında, bir 

müddet daha Karadeniz cevelıin
larını terketmek, münhasıran tah
telbahir işile meşgul olmak ka· 
rarını veren Amiral Suşon, ne-La· 
ret ve umumi karargiihın da de
,·anılı scrzeni~leriuden kurtulnı&.k 
için Alaıan umumi karargahına 
basvıırdu. Donanmaya ilhak için 
iki tahtelbahir istedi. Bunu tav
an 'e kerhen vermek nıccburi -
yetinde J,alan Alman umumi ka
rara~Uhı bir hafta sonra, yani 
temmuı:un ikinci salı gi.inü Tur.a 
yol.i.lc Karadu1izc, oradan da İs. 
tanbula gönderdi. 

Osıno:nJı destroyerlerinin vı:tır 
vıEır 1'-larınarada se)·retn1eleri, li
man dahilinde gece gündüz de -
\.'aınlı se)·ir ile .kontrol ~·apmalan, 
t.ahtclbahirlerin cür'etlerini biru 
azaltmıs, esasen mayi mahrukah 
ve tor~·to tedariki ihtiyacı karşı
sın~~ kal .. n tahtelbahirler de ·l .. 
ha ihtiyatlı davranmak lüzumu· 
nu dııynıuşlardı. 

Amiral Su~on, eline geçen iki 
Alman tahtclbabirini, düşman 
tahtdbahirlcrinin buluşma yer
lerini tavin icin kullanmağa k•
rar verdi. Genıi süvarilcrile ko -
nustu. Bir proje hazırladılar. Tem
muzun !) uncu pazartesi glinü, ge
ce \·akti iki tahtelbahir limandaıı. 
çıktı. 

Karakol hattındaki muhrip sil· 
varllerinc verilen mahrem tali -
matta da dikkafli davranm•lan, 
d;hıllan zannile kendi tahtelba -
birleriMizi imha etmemeleri sıkı 
sıkı tenbih edildi. 

Bu tahtelbahirlerden U. Z2 Ha
yırsız adaların arkasında, Mar -
maranın İstanbul açıklarında p. 
ce yansma doğrıı yan batmış sey
rederken uzaktan tuhaf bir ftey
şin gördü. 

Bir rakmakh fmer, Almanların 
anlaın•dıiı bir şifre ile işaretler 
çakı:vortlu. 

l'. 22 de &J ni işaretleri tekrar
ladı. Yabancı ısılı: yine o işaretleri 
vermekle beraber gittikçe yak -
laşnıağa koyuldu. 

(Devamı var) 

taksime daha tabi tntuldukt
sonra •tamamiyeti mülkiyc..t te
min • olunarak içtiınaa nihayet ve
rHnıistir. 

Berlin kongreııinde neler alm
dığı verildiği bahsi ayrı. Flıkat 
görüldü ki Berlin Bulgaristanı a
yastafanos Bulgaristam ol:auık
tan çıktı. Bununla beraber ondaa 
sonra Bulıı-ari•tau prensi olarak 
Sofyaya getirilen ecnebi beyler de 
yeni haritayı pek dar görmektea 
ve gözlerini daha daha uzaklara 
dikmekten kendilerini alaınaını, -
!ardır. 1878 de Bulgafutan pre
liği kurut.ıuktan sonra Ruslar ida
reyi ele almışlar ve küçük çoellia 
vni olmak rolünü kıskanç ve mli
tehakkim bir tavırla görmeğe b...
lamıslardı. Bununla beraber ltu 
nsayet bir gün Bulgarları ma• 
dırmıstı. Onmt içiıı kendileriu 
bir prens bularak Rusların nli
nimetlik minneti alhndan lnlrtııl
mak istemişler, Alman prensle -
rinden Aleksandr Batenbeqi ia· 
tihap etmişlerdir. Prens ayni -
manda Rqs Çarı ilrine.i Alebmııh 
ile de akraba olııywdu. Yoksa b-
1.ay kolay Sofyaya giremestfi. 

Balkanlarda Bulgarlar ötede• -
beri talihi yaver olmlll diye ta
nınmışlardır. Osmanh imparator
lnğıma ita~ hırisüyaa reayaauı 
isyanlarından tath tatlı ı.aı..et • 
meyi ihmal etmiyen Avrupalılar. 
u kabul ve tasclJk ediyorlar ki 
Bull!"arlar pek talihli.lirler, Kara
dağlılar, Sırplar fİbi diler hliY 
çocuklarına bentt:ın.iyorlar. ÖyM 
uzun uzadıya nrlleaılelelere -
bur kalmadan yabaactlarm rav
reti, Rus Çarlarının ..Jıabed, kah 
şu tarafın, kih lıa tarafm tevce
cühii ile istiklil eme1Jeriae dalla 
(ahuk varnıışlımhr, Belki <ie :rıae 
yıldızlaruun pulak eldafaaa m.
narak talibhıriıo.i tecrübe etınek ;.. 
terler. Fakat va.ktile J1aıı Çal'la.rı 
ilı:lnei ve ilçilndl Alekeanthiana 
Sofyaya yolladıiı ı-allerin . ..,... 
Yerlerin tabM•ıı ·ıne tahammj!J 
edemiyen Bulrartar şİllMl.I Mdea 
kendilerine başka iıa.0 vasiler 
arasınlar?. Hchal<le hakiki -
faat ve selameda nerede old ..... 
nu tayin edehilec~ 

r .. ıihverin 
manevr_a"~1,t 

l'azan: AHMET şLl> ıP . 1 .,. 
Almanı·anın ve Jt• l saf 

ner geçidi müliikat:nd•"s~ııd' 
riştikleri politika ıaarru h 
defi yavas yavaş tav••~,;. 
tedir: l\olıhver, öteden ·eSİ 
Aln1auyasının harp g.:ı.~, ı 
ileri sürdüğü «yeni ı:'Jı 
ınıya karar vermiştıl'·.0 Almanlar, İngiltcrenı 
edileceiinden o dcrece.

111 
ki, sulh muahedcsini_u ~tq; 
cağı tarihi bile 15 agU' 
tesbit ettiler. d ,ti 

italvaya relince; bU, b~,.,, 
giltcre karşısında bu• jısb 
olduğu anlaşılm:ştı_r .. iııı:ıl 
Akdeniz lıakinıiyel_ın 1 • durı"' 
ellerinden nlmak ş.ı) k J1I' 
deniz yolunu bile k•·5•. 1;! 
dir. Afriknda giriştiklcr\,., 
kcnCilerini Sidi Barr? 11ıı·1' 
getirnıistir. Fakat ik1

• ,lı 
ileriye doğı:u Lir adı•~· ııı , 
!ardır. Bugünkü ,-azı)'·ii•ıt' 
lccekleri de şüpheli goı 
dir. ~ıır" 

İşte uzun bir !ın_rpl',ni 11'; 
milıver devlctlerın•?·) J.S~ 
ne\ ra düşündüklı.:rı ru lıf''J 
tndır: Zaforden sonrıı) •b, r;( 
lan ·Avrupa nizıtm 1" 1 j "il ~ıf 
kurarak bir Avrupa b ~p•. ') 
getirmek ve artık .A~r et J'' 
smda sulh ve rnüsakJll 0,tf': 
duğun11 diin}·aya iJ~n -~riJI ,ı1 
giltereyi, yalnız ınıh' ·t bil'' 
yeni kurulan nizamın ',.,sc 
aleyh sulhnn dü~rn•"' il'ıt' 
dü · ·· k. Bö 1 bir .~ .ı,ı şurme ye 1 r' 
rupa kıt' asının düşın•• •'"'' 
giltereye karşı tedbır d•' 
zumu, yalnız iki mihver d~ 
deiil, bütün Avrupa)"~lh'l<'-V 
zifc halini alacaktır: f~ı• . 

·giltere kurulacak nıı• d<~ 
mii<ndelede de,•am •b·rırı" 
ablukanın ve diğ~r tcd 'c.•rl' 
yiki gittikçe· artarn~tır;jitiı--'· 
gün de bu tarvik hıS"• .s 

. bl ,4. ,-rur 1 
kat Almanya, gar iıı' 
leketlerini ve Fran••Y' b• 

• doO 
tında hulandurdugun .;ıJ•· 
lekctlerin halkı. taı~ ~ıı ~I 
den do<Yduğur.a in••!"'" 0 ıııı'}. 
tün Almanya}! mes ul ;,si•·/ 
dır. llalbuki arh.lı. s~I~ ~I I 
geri geldiği ilan edıl l 
İngiltere hala mücadc ~;•' _1 
edecek olursa - ki ede< .

0 
ıW' 

yoktur - bu nıüca~e~eıı'~şrı · 
artacak olan tazyiki . ,ııt' 
Almanya ve İtalya, ııı~ ol•~ 
Avrupa devletlerine şu 
liyebilceeklerdir: uf.lı ·~ 

- Biz Avrupal~ar, 5 ~ur4 
Kendinıize göre ruı•~0-or_ıı" 
sulh içinde )"aşamalı: ıs 'i J<ı- .ı 
kat İngiltere bıraknUY~~lt~ıi'. 
terek diişmana kar$! Jll e f" 

r · ı 
bir almaktan başka ç• ..ııii'1 

• ~ 
İşte manevranın 1n. r•d'ıeı' / 

dnr. Yani Avrupa ınu ,ulbııP İ 
hayetlenm.iş ve artılı: .;..ıı~/ 

_dine \'e nizamın kt~1 ıtt · 1" 
ge~ değildir. ııaı:::feı" "İ 
"!ası düşünülen i~ del~~ 
gıltereye karııı mııc~_:.,j t~ 
tün Avrunanm ittir•""'" lı'f.,/ 
melrt!Ml ibarettir. Bn ~ııl~' 
Alma~ya içia b~ll eril'd' I'~ 
lan nmuıwı. tekli ü% d• ~~ 
sun durmıya lii:ı:UJD (11 r, ~ 
ÇU..Jdi bu snlh ve ~f· 1,~l 
değil, harı> mane~1 ,dit"' .1 
defa İııgiltere nıağftJJ! dcııÇıi 
sonra nizamm şartları uP' / 
Esasen Almanyaya '4-~..,o~-/.. 
üzerinde tam bir be~~·· tl•1;I'f 
recek ol.an T11%iyet ve ~1 1, 
de devamlı bir ni%Jllll 01•• /. 

, ceği de silphelidir. ~hı••/ 
tan evvel kurulsun, ;ııııı?, 
raya kalsın, kurac~it :io' d'.~.J 
lannı daima kendı I• ~ııt"'.";, 
rebilir. 1'te bugünden yeııi !,. ~ 
rma karar verilen bU t.•~t' 
te.ebbüsü bu bakıJJl~ıı JP". / 
mülabasa ediJmeli<lif·sııJlı"' / 
matl6, edilm~le ıııc1· _,"t 
nisamdan bah9e<li e pı•"" 
mavmu olaa bir bar" 

, __ sıdırw. ---~~~ 
* Fitremi.ri oef!C ~ 

m.ız ~ q~ J<il"'/; 
ölii:IM karsı . b~ıı~ fjlrı" 
cak kızılaıı ;çın 11ııııf'I ki konıııucuları 
için vereceQiZ. 
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Eden'nin 
Mısırda 
teftişleri 
Kahire 2t (AA.)- Harbiye Na

zırı Eden dün General Vilsan ile 
birlikte Süveyşi ziyaret ettikten 
sonra İ•keıuleriyeye relmi.ş ve 
burada hava dafi toı:larıııı ve kı
taah teftiş etmiştir. 

Cenubi Afrika 
tayyareleri 
faaiiyette 

Nairolıi 29 (A.A.)- Nairobide 
neşredilen bir tebliğe göre, cenu
bi Afrika tayyareleri 26 teşrini
"vvelde Hııbeşistauda Maji nun -
takasında bir düşman askeri ka
Targihına boınba \ 'e mitral)·öz ,, 
terle hücum etmişlerdir. 

Hadise!~r 
(Bu yuının metinleri ima. 
Jolu Ajansı bültenlerinden 

. alınmıştır.) 

Telhis eden: MUAMMER AI.ATUR 

Yunaııistanda harp gittikçe şid
det peyda etmektedir. Bir nokta
da Ywıan lut'aları İtalyan müda
faasını yararak 13 kilometre b-

•• 

~· ıt (A..f..)- italy• ve 
~ 5~11Uı mttnuebetlerindeki j 
~'Yet laorşmıada Bulıar 
S tinin vaz.iyeti sükiınetle 

Eden, İngiLiz Akdeniz iilo•u ku
mandanı ile yemek yedikten ıwn
ra Knhireye dönmüştür. 

Yiiksek infilaklı \'e yangın bom
baları atılmış n yangınlar çık -
mıştır. Siddetli iııfilfıklor olımı~
tur. Düsnıan dafi toplarnın 1'tOD 

derece şiddetli att"sine rağınen, 
bütiin tayyareler üslerine dön -
müşlerdir. 

ur derinlikte Arnnutluii;a gir -
mişlerdir. AnıavutJukta bulunaa 
İtalyan ~vvetleri OA veya oa bir 
fırka, rirm.i beş muavin kıt'a aUı
rak tahmin edilmektedir. Bu Jaav
, ·etlerin yekı1nu 2tKl loin kişi tat
maktadır. İtalyan ordusunun ııli
zide unsurlarından mürekkep ıq
nca bir zabıta hrlı:ası daha var
dır. Yunanislıın, İtalyanın böyle 
bir istila harekcti'ne ge~ece&ini O
ha çok enelden biliyQrdu ve ona 

H hudutlanmızı hekii)·en büyük 
Türh ordusuna güveuiyortu.. Dün
yamn karışıklığından istifade eclo
rek imar ve inkisafuruza engel o
lacak herhangi bir siyasi hırs ta
ftmıyorıız. Kimsenin de biz<leıı 
bu milll emel ve hedefimizi boza
cak bir hareket ve fiilde hulu•a
cağuu zannetmek istemiyoruz. 
Kendi topraklarımız, keadi nill1i 
varhiunız, kendi kesafetimiz, ken
tli birliğimiz ve lıütünlüğümüz i
~inde ve üzerindeyiz. Bu vaziyette 
elan ve is.tik\Mini, bayrağının şe
refini kimsenin hakkına tecavüz 
etmeden, tecavüz ve istiliıdan kur
taran ve onn muha(aıaya liyaka
tini daha yirnıi yıl önce isbat ed
bir millete dokunulmak için ya 
çok per\'asız, yahut da her türlü 
hak mefhumunu miinkir bir •ezi
yette bulunmak gerektir. iter iki 
vaziyette de Türk millrtinin bu 
nni hadiseleri karşılamakta ve 
ezmekte tereddüdü yoktur; bila
kis dün de Sayın Başvekilimizin 
yüksek bir belagatle tebarüz et
tirdiği gibi ordumuz• Ye onan 
dayandwı milli gö\'deye hudutsuz 
güvenimiz vardır. 

1,. ._::tiı[i bndirilmektedir. Eğer 
'- !et değişirse, Bulgıırista
lj,.~ı lıir lııareket hattı ihtiyar 
""tt~teıiir. 
.4.lınanyaya yeni 

BİNGAZİ VE DERNEYE YENİ 
HÜCl.lM 

Akşam; Sirkeci-
1 göre de tedbirlerini almış bulu -

nu"ordu. İtalyanlar bu hareketi 
daha C\"veltlen bazırlnmı~lar, aoa 
zamanlarda Ama\ utluğa yeni talı:
vi,•e kıt'aları bile gönder -~giliz hücumları 

~ 29 (A.A.)- İ:ngiliı bem
~I il) bıyyareleri Almanya ve 
' llbdaJci arazi üzerine ye -
Q, ~ yapmttlardır. 

Kahire Z9 (A.A).- Dün aıı.un 
hava kuvvetleri umwni kararga
hı tarafından neşredilen teilliğe 
göre, İnıı:ili.z bombardıman tay -
;vareleri pazar giinü Bingazi ve 
Derneye mu\'a(fakiyetle hücum 
etmişlerdir. Fnkat kalın bir sis 
yüz''nden hasarın derecesi auht -
fılamamı!)tır. 

den Avrupaya 
tren kalkmadı 

mive lüzum ~örmemişlerdir. t
ini~ anlar Arnavutluktaki lat'a -
ların uzun müddet için iaşesini ile 

~ :Ne-zaret.inin bu sabah bil
~l e ~e, lngiliz tayyareleri S .\Jınanyada askeri hedef -
~~erekse düşman işgali al -
~ araz-ide buJun•n liman -
'Ilı,~ hava meydanlarına mu -
~. "etli turruzlar yaıınuşlar-

~llgiJiz tebliği 
l\,~~~~a U (A.A.)- İngiliz tay
~ Almanya ve i~gal altında 
'lıtt llUntakalara yeniden hü-

11, 1'1ıınuşlardır. 
~ :~- btzaretinin loildirdiğine 
1loı b:""l'?nzlar karımlık bastık -
~,'taı _,.a başlamıştır. Gece 
~IJ na .doğru taarruzların ~ddeti 
"t ,;nııısse ıle hücumlar sabahıa 
'~• •ller;,,,., kadar ti.nam et -

ı....· 
~~ dra ııuntakasında ba.., tlllk-
'-tt ~·h•vler ve sair binalar ha - i s.; Iİnııştır. Yangınlar da çık
''l'ıl da oiir'atle söndürülmU. " 
~İıti llıalarına mevdan verilme -
~t :ı·. ~an raporlardan bir -
'~ Ü 't'e yaralı olduğu ıuıla"1-

ldır. 

Cumartesi giinü de :\.~ı.;ı b ü·t.r
rine ~ apılan htirumlarda !, ı~lalara 
ve dii;er binalara isabetler ol -
ın~ur. 

Fransız imparatorluğu 
müdafaa meclisi 

Londra 29 (A.A:)- General D4i 
ı Gol tarr.fından imHJ"atorluk mii-

dafaa meclisine l:t~·in ed!lrn zevat 
&ra!'.ında e~ki Hindiçini valisi Ge

nernl Katru, lıiir Fransa deniz ve 
ha\'a J.aşku.mandanı Vi,amiral 
Müzdye, t ramız Ü5tü\•a Afrika
sı ıın1un1i valisi General Larmina, 
Çad arazisi valisi Ebu, Fransız Ka
merunu ı .. omitierj ~JbaJ Lekler ve 
diğer z.eyat vardır. 

Yunanistanın Amerika
dan alacakları 

Nevyork :lfl (A. A.) - Roo•.,·elt, 

bütü.n randevularını iptal ederek Hari

~ nazırı Kordcl Hal, Hazine paurı 
Morgentau ile )'unanistan rn~_,eleleri 

hak.kında eörüşmuctür. Yunan a~k
larının bloke ~ilınesine karar "Yeril

l'l'UŞtir. 

~tıkarada ve şehrimizdelci merasim 
~ l.&tr( 1 irn:i sahif~de" devam) r Müteakıben hep bir arada istıklil 
""'-la 1 Kırdar da vilfıyeı-w, kon- marsı söylenmis Ye Parti namına 
lı.r!.lı,rın . askeri ve sivil erkanın B. Etem Akif. Halkevi namına 
v,!i •tın; ılı.abu! etmiştir. Hükmü birer ı-.. tabe irat etmisler-

'nı.~et konaewda resrnı kabul dir. Fatih, Üsküdar. Büyiikada ve 
' "11_, n ııonra merasime. dahil Sile. Silivride de sabahleyin coş
Cıı;llı 01<ırnobillerle Taksmı mey- iwn merasim vapıl.ınıştır. 

l>, ~ l!ilınsılerdir. HALK KÜRSÜLERİ 
~,,.l'ııı ta.ıa Taksım me-vdanı "" Curnhurıyet bayramı rnünase -

1 altı,dak; kalabalık ma.hşeri bir betile vatandaşlara büvük ırtınün 
'it~ ·:.S. süvari p0lisler ve inzi- ehemmiyetini anlatmak üzere her 
~·~ 'lvet\eri intizamı temin için kazada hali< kürsüleri açılm~tır. 

C!avretler ile çalı.şrnıslar - Sultanahmet rne' dawndaki halk 
'l' kürsüsünde de bu aksam saat 17 de 
~Thn>EKt 'MERASİM de rnu!ıarrir ve ı?azeteci arkadaşı-

~~'<! \il: RESMJO:EX;.IT mız B. İskender Fahrettin Sertelli 
1 

.!Jıct.; <>n birde merasim me?da- taraLndan bir hitabe irat oluna -
.._ ~ı ,.l<>ııı'."'an kıt'alar, okullar. iz- ca1ct;::.;,,n-.. hrTE VE G.,,,..E 
"< ~ e dJ.l?er b;rlikl~ri Vali yanın- <:;WrUı.ıAC>. -""' 

\ ~~Ubul komutanı oldui!u hal-/ MERASLM:l 
•ti( lö ve muavene<len ııeçirmiş, iBuı!ün saat 15 de Se!ıti.!k ziyaret 

~ ~~~uetnı_i$tir. olunacak ve 11:ece her tarafta teza-
~ ınuteakıo Vali ve komutan hürat yapılacaktır. 

'Ilı: ıırıvet abidesi önüne ııelmiş- Ankaradaki merasim 
~tle ı~r~da ~omufanın verdijti 
, ~•;, . utun bırlilıler hazırol va- Ankara 29 (Telefonla) - Büyük 
,'~ 1"1.nııslar ,.e dire~e sanlı bav- bayramımız münasebetile Ankara 
"1; ~.c<>ki!mistir. :Mızıka bu es- sayılı !!Ünlerinden birini <hıha ya

ı"'•r,. İkliı.J marsııu calmıstrr. Bi- şamaktadır. Dün ııece renk, ziya 
• <ıııı; l!ecıt resmi tribününe l[i - kinde yüzen baş şehrimiz bu Jillli>ah 
b~~ ;:.,e tesrniııecit başlaTIUStır. da erkenden coşkun bir sevine içi
u:'."iilt b~asını alayının oo cüz'ünü ne bürüruniiştür. Saat on ikiyi on 
~ll.a1q 1r coşkunluk ve sev,ıri ile beş Rec:e Milli Şefimiz İsmet İnönü 
~ l~~tca alkıslanu.s. resmi:ııec!t Büyük Millet :Meclisinde tebrik -
~~irc liOnra herkes yerlerine ]erini kabul etmişlerdir -vJ.. baslamıştır. iM.tLLi $EFİN HiTABE:r.m 
I LARriA BU SAB.>.RKİ VE CAY ZİYAF1ET.İ 
~~"'bu iMERASL\i Saat 14,45 de stadyomda muıız-

lı<le lun tekmil kaza merkez- zam ııeçit resmi vaoılacaktır. Halk 
1 • tttode bu sabah büyük mera- akın akın stada gi1ımektedir. Stad-
ı 'lııe ılrnıstır. !Besiktaştaki me- dald merasime ba,şamlazdan ev<lel 
~~~li:ı~at 10 da Akaretlerde Par- !Milli Şefin bir hitabe irat etme -
;.,, tı. lı~t l!Vi.binası önünde baslan- leri muhtemeldir. iMilli Şef bu ak
ı.~ bir hda toplana..., mektepliler- şa:m Çankaya Jroşkünde Heyeti V<>
.""'! 'ei.sı ev_el evvela Parti ve Hal- kile azalarına bir cay ziyafeti ve-

erıni ziyaret etnıislerdir. recektir. 

A\'r .ıpa ekspresi dün ge-ce ~irkeci-

<'C'n hcueket c!nıe ı,•(ur K<.ı:ı\c:ıu,yo

nel lrenı dl.' Uzurüü.ııJri.Jye ko.ıvar gitm~, 

!ukcı.1 Lol.ı:ı keıı.p~.il o:ı~ıa::.ı .tr.unoı(.e:Oe

Lle bu tab•h saat 5.5 de lC'kıu 5; ·ke-
ciye dl0r:ı1n.lştür. Dün gece Ldırne tre
ni de trahhürle pelrn '°tir. Bu soobah 
relmeleri ~ldenen Avrupa trenleri
nin da ö;i::~e-den s<.ınra grit'<·ekleri ve 

1 

yahut i:Plmiyecekleri <ı.n.!e;.~·urıııştır,. 
kettigi ma10mdttr. 
._.,,7 .- tJ 

Tiirk ordusu 
( 1 i7lci tah iedeu d :•am ) 

a1t1na caı!ln1mıs rılmaları bu tek:i
mülde 1'1"..ihim bir iim;J olmuştur. 
Tarıhi Ye ırki kahrarnanlıiıı mü -
sellC"ın olan ordumuz ntan hudut
larını. milli şeref ,.e hakları mü
dafaa mecburi\'C·~iııde kalırsa bu
ıtiinkü yüksek kumanda hevetile. / 
fedakar subaylarile ve dilaver er
lerile bu YazifeYi ı?e<:mişteki mısal-ı 
]erden daha parlak bir surette O.
sarmak kudr<!tinde olduii'una va -

1 
tandaslarını emin olabilirler.> 

Harciye vekilinin 
beyanatı 

Haricive Vekilimiz B. Sükrü 
Saracoiilu. Cırmh.ıriyet ba~T3'11U 
mün....,.beıile Ankara va l'iderek in
tıbalarını soran bir meslekdaşıınıza 
beyanatta bulunmuştur. Hariciye 1 
Vekili meslekdaşım.ızm; 
•- Dünvada kıyaıınet kopsa dahi 

~ürnünüzü, itidalinizi, sakin 
ve rıM'.ıat tavrınızı duhataza et
men.in sırn.nı faseder misiniz?• 
sualine karsı su cevıı.bı vermiştir: 

•- Asayişi bozu.k ve silahlı bir 
alemin ortasında vas:ıvoruz. IHer 
i nsanın daınıa silahlı ve tedbirli ol
ması bir zarurettir. Dünyanın /l,e- I 
cirdi(!i tecrübelere 11öre bURiinün 
en tesirlı müdafaa silfilıı. soihıkkeıı 1 

ici daima ferah tutmak. sinirlen -
memek, 1"~ etmcnıc-kıır. Isaıbetli 
kararlara ancak bu yoldan varıla
bilir. Fakat ben bu balamdan bır 
istisna teşkil ettiilimi sarunıvorwn. 
Bütün memleketin ha\•asına bu 
vasıflar hakimdir. Hariçt<.>n ııelen 
her ecnebi burada tam bir uvanık
lı.k kinde rahat ve sak.in bir hava 
buldW?unu ve Türkivedeki hava
nın <lünvanın birçok verlerindeoki 
telişlı ve sinirli hava ik tezat teş
ıkil ettiıiini li<ivlüvor.• 

Deım11:> ve biliihare memleketimiz
deki sivasi olgunluiu su suretle 
tefsir etmistir: 

•- Bir kelime ile; buırtinkü Türk 
mil~ti hadiseler idnde vetişmiş ve 
ol:ırımlaşınış bih'Ük ıbir bütünlük 
~ etmektedir.> 

DİÖER VEKİLLERİN SÖZLERİ 
Gümrük ve inhisarlar Vekili de 

yeni bir ı<funrük kanunu izabna -
mesi, 1200 sahifelik e"·a eetveli 
hazırlandığını, şarap imalinin Seı"
best olacağını he~·an etmiştir. 

Dahiliye Vekili •İç emniyet ba
laınından kendimin hudııthuz m
rette güvenecek vaziyetteyiz• de
miştir. Adliye Vekili Fethi Okyar 
istinaf mahkemelerinin kurula -
caPını ve katip sınıfının terfih 
ediltteiini söylemiştir. 

teınin etmi~lerdir. 
İtal~ anlar en ziyade Gönceole 

en mulıim ıahşidatta bulunmakta
dırlaı-. İtalyan ordusu için Yuna
ni~tana gİrl.'cek ikinci ,·ol Göri -
ceden S•lanii;e giden y~ldı:r. Yaa-
~·a yolu daha az arızalı olmaJ..la be
rnher. İlal~·anların bu lohı ter-

cih edt"<:ckl~ri zannedilmeınek
tedir. ı·akat bu arızalı yollardaa 
geçnırk ~-i.<' de kola~· deiilrlir. Ge
rilse tlr. ltal~·anlar asıl bundaa 
~onra 1· ıınan orı.lusunun c~;as nıü
dafaa hattı ile kar"lasaraklarJır. 

ı·unanlılar gafil a\·.lanınamış -
larıiır. ('iinkü İtalvanlunn istiliı 
tehdidi rskidenberi, bariz birse)·di 
"\IC' ıı·ı·r.nniıı;fan lıt tehdit k;ır$ı -
sında abbilrcr~i bütiin tedbirle
rin hcp~ini de almıs bulunuyordu. 

İtal)·an hava km\eılerinin şu 
dakikada mühim faaliveılerd• bu
lunduklarına şiiphe ~-'oktur. Dün, 
her biri beş tnrnreden mürek -
kep üç İtalyan ·t~yyare grupu ta
rafından Patrasa b;r hücum ~ya -
pılnns ,.e liman ft'~i~:ıtına bo~m -
balar atılmıştır. Adr)·e sarayı, 
Aya)·orgi un fnbrika~ı. telgrafha
ne ile birkaç ..,, .• bombalar dliş -
müştiir. Korent kanalJna <la bom~ 
'halar atılm1'5tır. 

HEDEF: SELA..."IİJ{ 
Sem harı> vazi~·eti şu suretle hu

liı•a edilebilir: Tfalyanların Ar -
naıvutluk hududundan 169 kilo
metre mesafede bulunan Seliinlğe 
inmek istedikleri aşikardır. 

Halen İtalyan hücumlarının 
başlıca sıklet merke10ini Arnavut
luk dağlarından dışarıya giden e
sas geçidin ötesinde F1orineye 
müteve~tih bıilunmaktarur. Fla
rine Seliıaikten 145 kilometre me
safededir. 

Elen kıt'alan bütiin h~t iizeriıı
de şiddetle mukavrmet etmek -
tedir. 

ltalyanlann, Epirin dağlık mın
takası istikametinde de ikinri bir 
ta"zyik yaptıkları anlaşılmaktadır. 

Esaslı tehlike ılk hedefi te'1Ul 
edecek olan Yanı·anın garhindeki 
sahile müuzi bir yol boyunca ol
ıa ger<"ktir. İkinci xol Göriceden 
kalkarak ya Taşgirin ve yahut cla
ha dolambaçlı, fakat daha kolay 
Florinn tarikile, son hedefi teşkil 
ederek, Seliiniğe doğru giden yel
dıır. 

Yan~1a ~·olu daha az tabii dü~ -
lükln arzetmekle \e sıındıt:ımıza 
güre daha az kuvvetli bir tarzda 
mliılafaa edilmekle l.eraber lru 
,·olların hiçbirisi ·kola~ değildir. 
Yunanlılar gafil avlanmamışlar -
dır. ('iinkü Arnavutluktan istila 
tehdidi. birkaç aydnnberi barizdi. 
Bu sebeptl'n dola~· ı Yunanistan 
alabilecej:i bütün tedbirleri al -
mıya dP\'am etmiştir. Yunan kara 
ordusu miikcmmel bir muh.arip 
kmvettir. Ve memleketin müda
faasında vazifesini çok güzel ya
llacaktır. 

Diğ'er taraftan İtalyanlar111 Ar
navutlnkta bıılımdurduldarı bT
,·etlerin 180 bin kadar olduğu sliy
lenmektedir. Bu kuvvet~in •
gari 50 bini dahili inzıbatı temin 
\'aziyetindc bulunmaktadır. 

İNGİLİZ FİLOSU YUNAN 
SULARINDA 

fııuıınıu. ŞEKER BAYRAMJNDA NEFis BİJ& TÜRK FİLMİ GÖR.ECEKSİN1Z.<llll!JUIUHllUI 

italı• an tecavüzü karşısında İn
giliz hükumeti Yunanistana f&
nis bir yardıma girişmiş bulun • 
maktadır. llattıi ) apılacak yardun 
plinı esasen hazırlanmış bulunu~ 
yordu. Akdenizdek.i İngiliz cüıii.
tamları Yunan.istanın yardımına 
gitmek üzere yolda bulunmakta
dır. 

4KASYA PALAS~ 
l:ı•~·anılmaı derect'<le ır-ik ııahnelerle dolu HARtKULAI>ı: b metli. Baş ltollerde: 1 

Gayemiz dün olduğu gibi ba
ıtin de yalnız sulha ve insanlığa 
biz.met eylemek, Türk 'atanının 
terakki ve inkişafına faydalı ol
mak, sulhun nimet1crindPn isti
fade etmek Ye ettirmektir. 

Ebt'di Şef Atatiirkün izinde ve 
Milll Şefin etrafında yekpatt 
bir varlık haliAde duran 1·e gayesi 
üzerinde vakar, siikfın ve cm11i -
yetle istikbale bakan Türk mil -
Jetine Cumhuriyet Bayramı kutlu 
ve mutlu olsun .. 

ETEM İZZET BENİCE 

vamızdır. Müşterek müşmanl.lllllA 
karşı bırlikte harbedcceğiz. 
~üphc yok ki, müşkiil 'e abr 

\o'aziYetlcrle de karşıla~aeağız. Fa
kat, bunlara karşı her ikimiz ni
hai zaferin kudretleri günden &ii
ne artmakta olan serbe•t millet
lere teveccüh edeceğine tam bir 
iman ile kani olarak mukabele e
decegiz. Hakikat halde biz, bu 

met ve ceziriÖ lehimize tebeddül 
anından uzak olmadığımızı ve 
mutaarrızm kuv\.'eti eksil mive ve 
bizim eittikce artan kudrcile

0

rimiz 
vaziyete hiıkim olrruya başladığı 
andan hlilunctlebileccğiz. Yaşa -
ıın Yunanistan \ :e onun de,·let a
daoıları, l aş.asın Yunanistan 
Kralı .• 

İNGİLİZ BAŞVEKİLİNiN 
MESAJI 

İngiliz Ba~\·eJ..ili Çörçil dr Yn
uan hükUmet reisi l\ft"tftksa~a a
şağıdaki mesajı göndermi~tır: 

•İtalya tehditlerinin sakin cesa
retiniz karşısında te•irsiz kaldı -
ğını görmüş ve bunun üzerine 
asılsız ithamlarla sebepsiz bir hü
cum için kendisini haklı çıkarmak 
istiyerek memleketinize karşı 
sebepsiz bir tecavüze miiracaat 
etıniştir. Eleıı milletinin bütiln i
timadını \'erdiği, sizin idareniz al
tında son ayların tehlikelerine ve 
tahriklerine karşı ko~ Yu:aa
nistana İngiliz milletinin hayran-
1.ığnu kazandırmıştır. Elen mill<>
tini ayni hasletler, bugünkü tec
rübe saatinde koruyacaktır. 

Siııe iktidarımızda bulunan bü
ttiıı yardımı yapacağız. Mü~terek 
m~ana karşı muharebe edece -
~z ve zaferi paylaşacağız.> 

BULGARLAR NE YAPACAK? 
İtalyan Stefani ajansı, Bu~a -

.-iııtamn vasiyeti hakkında şunları 
söylüvor: 

İtaJ.y11 ile Ynnanistan münue
betlerindeki yeni ,·aziyet laorşlSilD
da Sofya siyasi mahfelleri, Bulpr 
hülı:funetinin Balkanlarda vaziye
tin inkisafını sükUn ile takip et
tiğini \•e diğer Balkan memlek.et
lerini.a, bütiiıl Balkan bölgesinin 
aulhu ihlal edecek aergiiıı:eştlere 
atılıınyacaiı ümidinde bulunda -
ğunu bildirmektedir. Aşn.i mah
fillerin ilave ettiğine göre, ejer 
böyle lıir nziyel hadis olursa, 
Bulgaristan bugünkii hattı Jane.. 
kelini yeniden tesbit etmiye mec
hur olacaktır. 

MUSOLİNİ HİTLJ!:aLE 
GÖRÜŞTÜ 

Dün aalnıh İtalyan ve Alınaa 
Hariciye Nazırlan erkenden n.
ransaya gelmişlerdir. 

Musolini saat 10.45 de gelmiş ve 
buraya oaat 11 de muvasalat eden 
Bitleri istasyonda karşılamıştır. 
İki devlet adamı derhal Pa1-
Vecltioya giderek saat lLlS de l>lr 
salonda görilşmiye başlaını'1ardır. 
l{ont Ciano ile Von Jtibbentrop ı.. 
-örüşmelerde lauır lıuhuımı,. -
)ardır. 

Hiher. Mnso\ininin sajına atar
mı:ştıı. Musolininin karşısında v
Ribbentrop bnlunmaktoıydı. K-t 
Cia.no, Hitleria karŞISUUI aiurııoQf
tnr. 

tecavüziinün 
cezasını 

çekecektir 
(Başmakaleden devam) 

eylem.iye mııktedir kahraman 
Yanan milletine taarruz e)lemek
le ayni zamanda ve muhakkak ki 
İngilizlere İtalyaya en kest.irıae 
yoldan darbe vurmak imkbm.ı 
kazandırmı•tır. 

Adriyatifin ağzmdaki Korfo, 
ilet.aksasın doğum yeri Kefalonya 
ıibi adalar Romayı ve Adriyatiğia 
içindeki İtalyan sanayi, teMane 
ve stok merke10lerini imha etmek 
için en mükemmel üsler olduiu 
cibi Seli.nik, Pire, Patras gibi li
manlar da İngiliz kara kıtaatuıın 
ve eslihasımn ihracını kolaylaş -
tıracak • mükemmel mahaller 
olacaktır. 

: 1 im·ı whifedcı devam · 
ı_::ibi a \.ıyaıı tanı 18 n:ıJ" un kiıı. 
b11lncak elan lu.i~ tikltril!1izde~ 

i!liarctlcrini cnın ''<·t. ku\ 
Hl \ c s<\·klc hekliyornz ... 

B<di \'e el.ıecli Tiirk dnkt ve 
nıill<'t lıütin lL tinli. unun eı 
a:ıaınctli iki bll.-ran~ giı:nündt 
iıntihana çagıran hl.di~t lere, ta· 
rih: lıaşlanı;ıç noktalarını bi . 
zinı nc~·e. ~aadet 'c \'t•cd gün 
J~rjnıİz İçinden Se('eeek~c miı: 
nettarlık ihin edel.m'.. 

Daha dün Türk m'.lletill.İ.r 
yoklama. ını bitirdik: Tam 11 
mİIJOn kişi!. Bugün de Tüd 
madde ve ruh biitünl!ii,>iinün i 
ki bii~-ük \'ecıf.günü nr giri.voru~ 
.MiJJi ,.c dini ba~·ramlarunıı!. 

Bi1im ba~·ran1 gtlnlt•rin1izdt 
başlıvan imtihan. elbettr ki ilii 
hi adaletin ~·eni bjr tt"rc:-lli~i ha 
linde bizim len: bir banamı· 
mızla bitecektir. · 
Okuyucu]arımın. '." İ••c IMı 

'ciz şahsıma ~ekeceğim i~in be
ni affctıneJ('rİ rİ('a!,İfe !<IÜylü • 
yorum: 

Bugüne kadar :-iizdr bin ve 
tıpatıp gerçeklrse:ı 'e ~ıihünti 
edadan ıôriz oMukum bir nis
bette tee' viid eden politika ve 
1ıarp teşhislerim. size iştr bu 
ııonuncu teşhisi borçlu bulun
makta. 

Türk':)·e, Allahın izniİe hn 
kı,·a metten mes"ut ('ıkaeak, 
Tiirkiye ka1anacak. Tfirkiye 
biil·iik dirime tılaşacaktıT!!! .. 

Kolkola ~elen iki bayram . .,.. 
ki b;ı~ ranıların bir de, amı de
fi]. yeni bayramların bir m ... -
kaddimesi... 

Bayramlar!. Eskil~ri Yt" , eni
lrri, maıidekileri \'e isliHı~lde
kileri. hf'~ ~'·lcliniı!. 
NECİP 1 ı.ZL KISAKÜREK 

İtalya, Ynnanistana taarruz el
:r-•k \'e İnriJterenin müdahalesi
'·- celbe.rlemekle bir yandan MıSJr 
mukanmetini tahfif etmek sevda-
5Ula da düşmüş olabilir. Fakat, 
bunda da yanılm~tır. Zira, İngi
lizler Filistinde her türlü ihtimale 
karfı motörize ve seyyal bir ordu 
muhafaza etmektedirler. Bu ordu
't'u Mısır müdafaasından hariç ola
rak tl?er lü•um göriir1ersc Yuna
nistan cephesinde kullana bilecek
leri '"l•i İtalyanın Şarki Akdeniz
deki faali)"et ,,.e mcl"kiiui imha ey
lemek için Yunan adalarından ve 
bilhassa Giritten de azami istifa
deyi temin ellİ)·eceklerdir. Yn -
nan adalarının n Giridin İngiliz
ler eline geçmesi on iki İtalyan 
adasını her türlü muka,·en1etten 
düşürmi~ e yarar olacaitı gibi bii
tün buralardan kalkacak İngiliz 
ta~·~1 arcleri Akdeni7 kontrolüııii 
daha iJİ yapabilecekler 'e İlaha 
üı:t-rinde )"akın me~afed('n daha 
kolaylıkla uçmak fırsatını bula
cakl~rdır. 

Yunanistanın hatta İtalya kar
•1sında a~·rıca İngil:z kara kıtaa
tına dahi ilıti) acı varit olmıya -
bjJir. Zira l~unanistan umumi se
ferberlij;;intle harp ccph.,.ine 450 -
500 hin mı:harip 'okahilir. 

~IEMLAKiS 
1 Sann 'atanda~ların hii) iik 

ve Mitli Ila)'ramını kutlular. 

Simdiki halde ArnJrntluktaki 
İtal'.'·an taarruz ku\·\·etlerinin a
dedi 180 - 200 bin olarak tahmin 
edilmektedir. Fakat, İtaha Arna-
' utlukta kendi C\ inde değildir, 
bilikis hançer ve kin üzerinedir. 
Ordusunun Arna\utluktaki em
ni,·etini muhafaza edcbiln1ck İ(İn 
•amanla. belki de 100 hine :vakın 
asktorini ArnaYut \"afanpcr~·er]~. 
rinin tenkiline , .e çete n1üsadl'me
lcrine. tahsis ctınek mecburi,·etin
de kalaraktır. ital~·adan getirte -
ceği } eni ku~·yefleri Adri'.\·atiktcn 
nnkletme!l'Iİ İngiliz \"e 1-"unan tay
yarelerinin şiddetli iz•acları ku- ı 
şmnda belki de çok mii•kül ola
caktır. Simalden ve Yugoslavya
dan asker nakledebilınesi ise an
cak Yugosln\')"anıo tasvip ve mu
vafakati il•. yahut da harbe girip 
mağlup edilmesi ile mümkün ola
bilir ki htr iki vaziyet de \'arit 
dej:i.\dir. O halde, bugünkü va.i
yette seferlıerliğini rahatça ta -
mamlıyabilecek Yunan ordusu 

Adres: Galatasara:v Lise
,; kar~L't No. 184 
Tel:, 49010 

Arnamtluktaki mütearrız İtalyan 
ordusuna adetçe faik kala<·ak ve 
tek C<'phe üzerinde ("arpısnıak ra
hatlığı kinde bıılwıacaktrr. Yu
goslavp bitaraftır. Bulgari,tanın 
fır~attan i~ti(ade ederek \"una -
nbtanı geriden ,·urnıak gil.i bir 
arzu~·a kapılmasına İ!:inde ,.e kar· 
ıısında bulundubı ~artlar mihait 
olmamak ~erektir Ye .. a~·ni za ~ 
manda Bulgaristanın her nt- <iart 
ile olursa olsun bö~ le bir hare • 
kctjnp asl:a miisaAde olunamaz. 

Binaenaleyh İtal)a Yunanista
na hak~ız, ) ers.iz. lüzumsuz bir 
tecavüzde bulunınakla herı:ıeyin 

başında en bii~·iik bir gaile~·i üze
rine almıstır. 1:"unanisıan kendi· 
sine has olan bütün kahramanlığı 
ile bu tecaviizc kar" koyacak ve 
taarruzu durdurmak İ("İn icap e
derse son damla kanına kadar akı
tacak n İfal~·aya b<'lıemehal hak
sız tera\·üzünün cezasını (ekti
recektir. 
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SAKARYA SİN[MASINA KO~UNUZ 
Orada ı loll:riilt ,-wıır: 

IİLVİA SİDNEY ,.. HENllY FONDA'nın 

GÜNAHSIZ KA TILLER 
ıo. ı,ı. bir ınıttUe yaraUıkları (Tiutıçe -iti) 

~ 8e'3'"ftd~. tdlı W> M1e canlı m....ıesna dakikalar yaşıyat'alı.sın.a7.. 
llmui ili.ve: llUDOLF VALANTİ NtYnau ha1ab ohinui , .f c-en•Z<' 

menslml ' 

• 
Bu hafta ASRİ sinemada 
~ ıırllııllerbıln mı MiJiılı: n 

.. .....,, !ilimleri 

6EBVET IUJtBAN 
... rcill ..... : 

UTUGRUL IRJB8İN -
C'ABİDE 

LUCİEN BARU'ml 

en n~'eli, en H"vkli ve m 

cil•ııcell kahkahalı 

DZLAR PASSİYONU 

Ieıı>«llsl 

.. 

Şe::;.de FERAA ve ÇEMBERLITAŞ 
, 

1 

2 '++ - 1ııı4b'a. ı st.em:um .. •7Jlf 
-- ,.., l<alide .. _... 

1 - iSTiKLAL KAHRA MANi (Türkçe) 
Older h P d Mtrıer, it.iM leree flciırMı Iahra.m.uhk, Cenca.vrrttk 
.,. -., ~ .. Mnlı - il Jlilyonlü Siiper fi.imi 

1 - Ea - ~ Jıay #drl PA&AMUNT ,JUllNAL (~) 

3 - Ayrıca 

Çemberlitaf'da / Ferah'Ja 
1 ÖLtlM: v ADİSİ Yıt ··-

Teknik Okulu Müdürlüğünden : 
8AI~ ~Rl~Nl-~cÔE~ ~R~Ar hE~r~ .ıı.;IK~ K~DRi İ 

\~mbe akşamı 1 PEK ve S .A RAY sinemalarında 

İNGİLİZ KRALININ MESA.JI 
İngiltere Krah Yunan milletiıae 

aşağıdaki hitabede bulunmuştur. 
Kral mesajında diyor ki: 

• Yunanistanın şu müşkül an
larında kahraman Yıuıan mille -
tine ve Yunan Kralı yeienim Jorja 
fUD\arı s<iylemek islerim: 

Görüşme, 2 saat 2Q dakika ..,_ 
vam etmi~ ve saat 13.40 da -
enn~tir. 

MOaba1 olaı:ı. 25 lin. maaşlı dabili:yt memurluğuna müStbu.ka ile memur ~

m· n tır. l(Qsabaka imti'ba:.nı 8/11/ IMO tarihine ra!\thyan cuma &ünü R>'lat 14 
• ~- Memurin kanununun 4 ftncü madde!iindt-kı ~eraiti baıL. ve 
• 7 'Jlljın.i ita etJDif istaliler dflek.çeJerir.e rapted°e-cekleri vesaik ve 3 adet 
tı.lıalnfla blrllbe nfbıı~ 7/11/940 ak,amına kadar Yıldızda bulunan okulu-~ijmJıı,.Bu Film Bayramda lzMIRDE E L H A M R A Sinemasında4111&11 •Bu mücadelede bizler. sizinle 

beraberiz, sizi.a dava1112. bizim da-

Musolini ile Bitlu atom<ıbille
rine binmişler ve haşhaşa bir i&Je 
7,rmelli vemek üzere hükilmet -
rayıwı ıitın.We.dir. 

IDllZ mftdftrlütfuıe müracaatlan 
-. ;ıesı; aayılı lı:anu.na ı::ön verilir. (10362) 
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1 Çôk yakın tarihten misaller] 

Tur ordusunu pe 
• - • 
1 1 a ıma ıca e r 
il 

Biz Türkler iyi harp etmesini çok iyi 
·bilen insanlarız, ÇünkiJ başka hiç bir 
millet bizim kadar harp görmemiıtir 

O manlı de•lcti büJük harp • 
ten ınaı.:litp ç.ktığ'ı vakit~ m~mle
kctlc. hiilün maddı ka~naklar fel
ce ujlramı~tJ. Atatürkün tarihi 
ııııtkl'nda anlaıtığı gibi, hakikatte 
o ı.. uiye h'r~ •y kalmamışı. Bir 
takım · imler \'e kadrolar vardı. 
mı 1 harbinde ~ok zayiat ver -

m , k. lcmleket harap ve yok
sul, 'n!aııdaşlar yorgun ve bitaptı. 

J~J9 da anısuna ~itmek üzere 
\t ürkün i,tan'JUldan hareket et
tii!i l.J mayıs günlinde, garbi Ana· 
dolu) a dü man ilıraç yaptı. İzmir 
i ı:al cdiltni ti. Bu kara haber, 
b'illİn ~·ıırda yayıldı. 
Tiırkiven;n hÜ\-Ük harpten na

<ıl çıktıı:ını hile~ dü~man dev • 
Jetler. hu ınemleket üzerinde. ar .. 
L.k bir n1ukaven1etin imkansız ol· 
du«ı•nıı coktan kabul etmi~lerdl, 
Silah ~·ok. c"phane yok, asker 
) oktu. 

19~2 yılı sonbaharına kadar ııil
reu 111.lli kurtuluş savl\,'iımızda, 
cephelerde di;ğü~eıı Türk oı:.dusu· 
nun na ıl hazırlandığı, nasıl mey· 
daııu g:lıliği diin) a çapında bir 
hadisedir. Bu hadi•enin bir haki
kat olu una. bütün dünya diplo· 
matları, bütiin dünya askerleri ih
timal \'t'rnı ~vo rlardı. Türkiye, dö
;!ü ecck, 'aİanı kurtaracak bir 
ordu:. u nasıl, nereden teşkil ede
cek?. 

Bütü.n z binlerde yeretmiş bu· 
lunan ual bu idi. 

Bizi tanımı:ranlar, bizim öl«:Ü -
ll"rİtni:.ıi. bizim haslctlerimiıi ya .. 
kından tanımı)·anlar, belki, böyle 
düsünmekte haklı idiler. Fakat, 
l'ürk karakterini, Türk cevherini 
Tiırk gücünü bilenler için, mcnıle
keti kurtaracak kahramanlardan 
miirckkep bir ordu kurmak o ka· 
dar uzun boylu bir da\a de~ildi. 

• "itekim. İ920 senesi içinde ge
çen a)·lar. bu orduyu her gün bi
raı rlaha n1cydana çıkarıyor, bu 
ordunun ınaddi \"C ııtane,..·i kuv -
wtlerini biraz daha ıırtlırı) ordu. 
Bihiik harbin bomboş bıraktığı 
Tlirk köylt'rindcn, yine. eli silü 
tut~ıı delikanlılar bulup çıkarı -
yor ... rdu _,aflarına sokuyorduk. 
()rdu1n:n ihti\ acı olan malzcıııeyi 
rnpao. hazıd;) an büyük fabrika
larımIL voktu. Fakat, Türk ze . 
ko1!11ı, Türk azmi her işin altında• 
kalkı)or. her şe)·in çaresini buln
~·ordu. '.\lilli ordunun teçhizatını, 
ikmalini akıllara durgunluk ve· 
ren srkiller ,.e usullerle tamamla
dık. 

İlk zaıııanlar .birkaç yü~ kişilik 
mücahit ku\·vetler, şurada bura· 
da dü~manla ten1ası temin ediyor, 
düsmanı iz'aç ediyor, baskınlar 
ı apı~·ordu. Bu, bir a>nç Türk yi
ğitinin tarif edilınez cesareti, da
ha ilk zamanlarda Türk azmi hak
kında düşmanlara fikir vermi' o
luyordu. 
Milli kuvvetler gittikçe daha ka· 

barık yekUnlar haline geliyordu. 
Birinci İnönü zaferini kazanan 
Türk ordusu 6 bin ki~ilik bir kah· 
ramanlar kafilesi idi. %6 Ağu.>tes 
btiylik taarruzunun yapılmasına 

karar verildiği zaman, Türk or • 
du:sunun umumi rne-' cudü yü:ı bia 
ki:,iyi bulmuyordu. Bir iki bin da. 
ha eksikti. Bu ordu ile, malzeme
~, sayıca üstön dÜ$mana saldır ... 
dık. 15 .ıı-ün sonra, İzmir kalesi üa
tünde şanlı Türk bayrağı dalga
lanıyordu. Dü~man mll,ğlüp ve pe
rişan edilmiş, ,kaçıyordu. 

"urdu kurtarmak, vatan top • 
raklarını düşmandan temid~meJı: 
'.l·lirk azmi iinünde basi,t birşey ol
nıuştu. 

1D23 senosi 29 birincitr<rin :;ü
ıı.u C.•unlıurıyet ilan edildıği vakit, 

u topraklar lizerınde hal1'ın ha
kim HIİ, milli hfıkimi~;ct kanun
la tırıl ı:ı oldu l\li!IJ ınücadclcyi 
millet yapını tı. lcmlel-eti millet 
kurt, -mıştı. Bu topraklarda hfı -

Smmo lııer tarahnda bAi ~ erler 

1 

YAZAN: 

REŞAT FEYZi 1 
kim olan kunet de ancak will.t 
olabilirdi,. 

Başka, hiçbir mille!.in tarihin· 
de, bizim Jmrtuluş savaşımıza <4 
bir kahramanlık dastanı, bir 11111-
cize yoktur. Bu, bizim keııdi ö:r: 
benliğimize, kendi ruhumuza ıwıb
•ns bir çelik irade ve azim kay -

· nağının tecellisidir. 
Biz, Türkler harbetnıesini bileo 

insanlarız . Biz, harbetmesiai, bü 
tün tarih boyunc;. kan dökerek, 
kılıç sakırdatq_ra1' ö~~ndik. IIiç
bir ba•ka mjllet, bizim kadar harp 
dersi görmemiştir. Harp görmiyen 
Türk nesli yoktur. Tarih sahifele
rini karıştırınız. Harbetmed.iğiıniz 
asır değil, harbetmediğimiz rubu 
asır yoktur. 

Askerlik, bizim kendi .-sıl mes
leğhnizdir. Türk tarihinin ata, a
na kaynaklarından itibaren, Türk 
soyundan gelen insanlar, ata bin
mesini. kılıç kullaıı.ma!llll öfreıı
~lerdir. 

Yeni, taze ve ca,ıılı Cumhuriyet 
Türkiyesinin hud.utları, her biri 
ha lı basına bir varlık, bir lilem o
lan Türk çocuklarının çelik ıö -
ğüslerile çevrilmiştir. Alınlan a
çık, gözleri ileride, bilekleri 1i3f· 
lam, parmaklan tetiı..te Türll 
çocukları!. 

Hiçbir milletin o.<luorL Türk u-

keri kadar fedakılr, feragatkir, fa
ziletli, vnaatkir dqildir. Meb -
metçil!in kalbi, vazife aşkı ile ya
nar, tutuşur; Mehmetçiğin kafaa 
emir bekliyen bir antendir. 
Dünyanın bugünkü hali ve ma&

zarası karsısmda Türk ordusu, 
dünküne nisbetle çok daha az sa
bırlıdır. i\lehmetcii:in sabrına dik· 
kat!. Onuq._,abrıpı tüketecek eıı. 
küçük imadan, en küçük kelime
den, eıı ufak hareketten hazrcdl
niı:, 

Ne yapalım ki • Allahıa bil41-
i:ini kuldan ne diye sak.lıyalım -
döğüşmeğe bayı.4ns. Döğüpııeyi 
pek severiz. 

Cnmhuriyetin, Cnmhuriyet top
raklarının korunması için 18 mil· 
yon Türk and içmiştir. 

Anadolu yaylaları, filvaki, coi
rafya bakımından. bir. çok usak 
ve yabancı diyarlara gi4en bir yel 
gibidir. Haritada, insana öyle p 
rünür. 

Fakat, yoldan vola fark vardır. 
Burası öyle bir yoldur ki, geç

mek istivenler, bu topraklar üze
rindeki hancılar tarafından çabu
cak volcu edilir.. Ne yapalım?. 
Yurdumuzun havasından mıdır, 

suyundan mıdır, nedir?. 
Bazı m.i)letlerdeki nezaket bis

de y_oktur; yol veremeyiz; yole11 
ederız. 

Bu yiğit hancıların Y,!>lu üzerin
den geçmeyi düşünecek gafille -
rin vav haJjııe!. 

Trakyadalri manevralardaa aıınmış iki reaim. .. 

Okur yazarlarımız artıaor 
Saltanat devrinde, okur yazar 

vatandaslan parmakla göstere • 
bilirdiniz, BDDDll mnhtelli sebep
leri vardı, lmpar _torluk, maarifua 
inJı:i,afını, bir dava olarak ele _.. 
madı. Bundan baska, okumak, yu
mak öÇenmcl müthiş bir i~ti. Üç 
dört sene mektebe. nıed!eseye git
tiki halde, kara cümleyi sölı.emi
ye.a. talih<iz az değildi. Bunun ba
şında, Arap h-rfleri ve Osmaııh 
dilin n ğl k bilnyesi ı:eJ,yordu. 
İn'·ıla . ' n' Tii•k harflerini or· 
ta) a koldu. enelerce, oku:-ıaI:a 

hasret olan ihtiyarlar, bir iki a)'
da olı.uynp yazmalı. ökfendiler. 
Kürreniıı en l!Ollı.i milleti olan 

Türk milletinin, medeniyeti bütüıa 
cihana yaymış en eski millet oldn
ğunu, bize Cumhuriyet idaresi öğ
retti. Atatürk'ün kurduğu •Türk 
Dili Tetkik Cemiyeti. ve •Türk 
Tarihi Tetetkik Cemiyeti• memle-1 
kette Türk dilini, Türk tarihini il
min sağlam ve dürüst metodlarile 
aydınlattı. 

Bugün, yurtta üz tarihimiz dof
ru olarak-öl:reniliyor, dilimiz ko
lay belleniyor, 

Atatürk' ün 
bir cevabı 

Ona: "Nasıl muvaf· 
fak oldun?,, diye 

sordular 

Şu cevabı verdi: 
- Çünkü Türk mll· 
letini tanıyorum, 
onun cevherini 

iyi biliyorum 
Tl1rlr. milletlıı.in ııonmz cevber

leri vardır. Bu millet, ctl feliketll. 
zamanlarda, bedbin! havası eııti
ii güıalerde, climdik olarak ayalı 1 
kallı.masvıı bilmiştir. T!lrk mille
tini iyi tanımak liwmdır. Tti:rk 
milleti, mükemmel ~efler etinde 
daima mucizeler yaratır. 

Bugün dllnyll.lllll en kan:ıık bir 
devresinde yaşıyorns. Fakat, T!lrk 
camiası, bütün diğer milletlerdea 
daha sakin, daha kuvvetli, daha 
aziınkirdır. Çünkü, bn,ında, tari· 
hin nadir ka.-dettii{i şeflerden bi
ri var: Milli Şef İsmet İnönü ... 

Bugün bütün millet, onun etn
fında çelik bir kale gibiyi%. 
• Bir gün, Atatürke sordular. 

- Nasıl muvaffak oldun?. 
Atatürk şu cevabı -n;,rdi: 
- Çünkü, Türk mill•tini tanı • 

yorum. Onun hususiyetlerini, eev-
h~rini ivi biliyorum. • 

Memleketi 
demir ağla 

•• v. 

orecegız 

Millt Şef lnönünün 
bu sözü Türk mü
hendisin in ve işçi· 
sinin her şeyi yap
mıya kadir oldu· 
ğunu da isbat 6tti 

Cumhuriyetin ilk senelerinde i
tli. Mil:i Şd İnönü ~unu söyleıli: 

- Memleketi demir a;;ıarıa ö
receği~. 

Bu. lmı:ün bir hakiknttir. 
Tren, K:ıJ. seriye "·ardığı zama11. 

sevinmiştik. Sonra, ayoi treni Sı
vasla ı:ördiik. Erzurumu düşü -
nürken, içimiz sabırsızlıkla titri· 
yordu. • 

Bugün. Erzurunıu çok geride bı
raktık. Demiryolu politikamız, hiç 
bir memleketin başaramadıitı bir 
muvaffakiyetle, hu:la devam e -
diyor. 

Türk zekası, Tti:rk pılihenc!W, 
Türk işçisi herşeye kadirdir, • 

Cumhuriyet 
1-lakkımızdır, 
hayatımızdır, 
varlığımızdır 

Tarhite bir Türk devleti art.
dan kalkarken. mutl.al<a verini 00. 
bırakmaz. Yer vüzüııün bir baska 
köşesinde, yeni bir Tür.lı:. devleti 
ortaya çıkar. Günes, daima. bir 
veni ve taze Türk devletini seJam. 
lamıstır. 
Osmanlı İmparatorlui?u tefessüh 

etmiş, bozulmU$ ve nihayet cök -
mü.şlıi. Yerine daha dınç, daha 
.ııenc Türkiye cumhuriyeti dol -
du, Türıdye Cumhuriyetinın ::..1ası 
cTürkiye büyük millet meclisi hü
kumeti. dir. 1920 senesi 23 nisa -
nında, An.karada Tür.lr.iye büyük 
millet meclisi acıldı. Mustafa Ke
mal P11.511. bu meclisin reis vie veni 
teşekkül eden bu milli devletin 
rei6i idi. 

Kurtulus savaşını yapan milli te
selokül ~üviik aillet meclisi hü
k\ımeU. d.ir. Bu devlet zaferi ka -
zandı.klan sonra. 1923 senesi 29 bi
rincitesrin tarihinde adını Cumhu
riyet kovtlu. 
CuıMurivet, bizim haklrmuz, ha

yatımız, varlıhmrzdır. Cwnhuri -
vetciviz. cumhuriyete bailıvız, 
Cumhurivet kin yasıyoruz. Cum -
huriyet ebedi olacaktır. 

* Tilrk mi~Unln cökleıimlz 
için Hava Kwı.ımıına :raptığı :r&f'

:rardıın, oııun mils!altil y~amak 

amUnJn en parlak bir ölçüsüdllr * Biltün va!andaslarm havao- ı 
lıia l!yık !dutu ~ti ...... 1 
d.kleri ıilıı bu me.mklr.et iç'n bir 
tıav• tohlike&ı k•lm:ımıs olacaktır. 

l-"lmdouriyet Uvri.ııin İsta.abnJclaki belediy• faaliyeüeriaıltın biri .ıe. 
olma'<tdır. İleride ı.. meyü. yukanld malıztte ırmilifuııb 

r..ıı,,- 1. ıııaa;~..ı'lıı1111111• 
modem tekil •k+ ' * 

Cumhuriyeti~ 17 yılı içinde ( 

a ·imar ve 
---d·y faaı· et· 

) Her köşesinde başka bir tabiat harikasının g zlendiği kOC-
1 İst:ınbuldaki degişiklikleri görebilmek ~e anlıvabilmek için ıaıı~· 
~k.kat bir aynlıktan sonra tekrar şehre dönüp bakmak kafidır· 
Yedi yıl evveldi. Cumhur velin 1 ms farkolumnaktadır. Ve .. bu.yılı tail'buJda sıhhat yü:zdıt 'filı ~ '. 

onuncu yıldönümü gecesi bir dos· takıp eden aylar, ayların kovala - hurivetin malı olıiıul. ~ .J 
tumla ma~baadan ctkmıs köprüye ı <lığı seneler. senelerin bi.ı:hirine kilıi.tımız evveIA fert ~el' 
ı>:<'lmistik. Günlerdcnberi büyük ekledim muvaffak hamlelerle ... başlıyarak cemiyetin . :- ..ot' 
bir itina ile süslenen koca senir on hirde lıir başkalık, iı.tanbulun ai - duil"u bütün saalık islerfiıl :;-1" 
binlerce mumluk elektrik tenvi - masında veni bir havat canlan _ mı.stır. Böylece bir yandall Je lı'' 
ratm, yer ver atılan havai fişenk:- maktadır: raf yeni. modern hastan~or ~ 
lcr;n arasında ,gündüz gibi aydın- GIDER!Lli:N İHTİYAÇLAR zenirken cok miktarda ~~ 
lanmıştı. Halk coş:kun bir nes'• İnkı.libın. oumhurivetin vatana tistirmek. ebelerin sayısııl' lıd"'."". 
icinde yollardan akıvordu. Arka- kadar yaymalı:, ııürbüı ve t - ' 
dasını kolumdan tuttu. Durdu.it. Ya:ı:an: ~ bir nesil yetiştirmek dıbl-dP/' 
IsıJt ve renk ıçinde vüzen kar<ı sa- HALÜK CE~AL ganizasyonu.ınuzun en btıl 
hilleri göstererek hazdan titreve:n ]erini teşkil etmiştir. . . · ~ 
b. ı 1 • ' Cumhuri~... maarif ~ ır sese mırı""anuı: açtıeı, ııenıs ufuklar karşısında •~'"" akU'""';:.ı 

•- Cumhuriyete ulaşmış olmak artı.le sehrin ihtiyaçtan da . ook vükseli.şimizin en kar ~ 
ne büyük saadet ... On yılm faa - fazla !ıulu-~'asına rai>men _ p-. vasıflarından birini üade ,_...ı:ı I' 
!iyeli ihtiyar İstanbulun cehre - derpev gi;ı;;ilmet<e b;Jan-. Evvela kültürün tewai ~-: f' 
sine ne güzel bir tazelik: ııetirmis.. Bunların en mühimleri arasında ?:'>tir ilmİ.$, ı?eri ve basit '1:J: ti' 
Sunu insan bayram gecelerinin , bulunan voldur. rine laik. ileri. ilim v~. 
~nliih: ayd:ınl~ih ic~~de dan.. ıvi 1 tstanbulun asırlarca bir imı>a - ~:.er:~ s~:S.:.. bet ~ 
.arkedıvor degıl mı·• ratorluk merkezi kalmasına rai - ~-··~ 

V bTh r tf B' d ta muhtelif meslek ve ibn•:-
.e ı a. are J aVt' e ı: •- ır emen •YOi• dan mahrum bırak'ı)mMJ. tepleri açılma.sı, köv ~; .1 

eskı devrın . bayra_mlaruu_.havır ı hakikaten şaşılacak bir meseledir. 1 ' ~--"~ ~ 
o <!evrın musıbeUennı dusun .. O Vilfıyet;mizd<> Cumhuriyetın fevizli kültür inkı1Abıınızın -
ızt14aplı sef'.1 yıllara yeüsmemı.s elile vapılan veni yollar ısc buırün le~ ov:~:.~· icinda ~ 
olmak ne ıyı! .. • iki bin kilometreyi ıı=ektedir. vu .~,....~ * Ve İstıınbulda yol insaatı asıl son c470• den fazla ilk mektell ~ 

teaddit resmi. hususi orta 0 
Ondan sonra her -bayram gece- üç vıkla hızlanmıs. gayvur. azim- eı:ıı J 

kaummış, talebe sayıQ 111 
sinde arkadaşımın bu cümlelerınl kiır valimiz B. Liıtfi Kırdar; yol- 1 milyonu asml$tır. 1' 
hatırlar ve avnen tekr~r ederken lann l;>ir sebrin hayatiyetinde nasıl NAFIA VE~ 'Jfl' 
mazivi bir panaroına seridi ha - en mühim bir an daman oldu~u t anbul ~ ....,. 
tinde zihnimde canlandırarak Cum- Cumhuri vette st ·yel::;.. 
hl.ıriyetin İstanbuıa ve yurda ka _ kavravan tecrübeli bir doktor ener-, ldye maddi, teknik rnedePl ,.....~ 
zandırdı'" rumetleri d;;.,;; n;i•ü:ı.ıı.: iisi ile faaliyet programında yol kınımdan da dev adı.ınlarla aJI ,..., 

1922 d;· İstanbul... -- iıişaatını birinci plana alınıstır. Bu müstür. Bövlece dünün ;ker".;;,.ıı -
İçinde doğru dürüst bir mey _ suretle yalnız 1939 yılında 1 mil· ( lan çelik aiHarla örülerek:-~ d~ '1 

danı, modern llir caddesi bulun - Y<>n 610 bin liralık 60.415 kilometre hücra yer ı erde bile tren ~uf· 1' 
mıvan rastı!ele pLinsız insaatia yeni vol yap.ılın!$ ve 80.981 kilo - 'ı leri Ç1J11amakta bul~ fıll 
doldurulrnU$, dar, iıtti bü~rü so- metre vol da tamir olurunııstur. On yedi Yl !içinde vurd"f~ 
Saklarm sık oonemeclerle..Jtdkta- SIHliAT VE MAARİF rafında vü.kselen binJeree ~ • 
lnıd.ıı!• ahşap mahallelerden mü - Cıımliurivetten evvel İstanbu1d.a imalathane bacalarına 1'tal' ~ 
::ek:k.eı> bir sehir .. Ana caC.Jelerde herhanıti bir sari hastalığın Met da vüzlercesi katıınustır. ~ 
mranlı.k pasajlar var. Mahalle ara- seklini alması zaman zaman ,,. sık DİGER ~~ CJilll. 
'arınd .. gelişi güzel konulmuş. an- srk ııörülen yürekler acısı bir hal- Şehircilik bakmıından ~·; lj/I' 
w -kendi etraflarını zor avdınla- di. Sehrin umumi sıhhi vaziyetini hurivetin nimetleri sa~~ 
tabı.len birkaç hava .ıı-azi feneri idare eden makamlar, ııerek İ a- gün İstanbul Arnavut plc11l,... _.-
mevcut... En sıcak yaz ııünlerin<:e tan bulun kurulU$undaki noksan - den asfalta. mezbele ~ - ' 
bile yollarda su ıbirikintileri göze lıkbr ve gerekse medeni bir şehrin ve mezarlıktan ba~· ~ 
çarpar. Bunlar planlı bir mecraya sıhlıat bakımından lüzumlu tesis- hillerinden p!aia. ~ .u 'il' • 
saruo bulunmıvan evlerin Ubm !erinin ilmıali vüzünden bövle bir ası sahalardan modern UıP-~ 
cıukurlarıdır. afet karsısında aciz bir tevekkülle •n•-· ..... ·- <>-'--'- ,__ pf'""'~ .............. ~. ~= • ..,._. --~ Şehirde sık sılı: hastalılı: ~ • bekleşirler, hastalıiıın zamanla V'I! =• mn tanzim edilip tatb ,,._ 
lan bas gösterir .. Güzerdhlarda semavi müdahalelerle (!) nihayet ııecildmesi, Eminönü.~ _:.,., 
bahtsız sokak köııeklerinin ovı.aş- bulmasına intizar ederlerdi. KOca Gazi !ıiil""':", 
tı"' süprüntülerle dolu arsalar w --'-ir kanalizasyon teşkilatının yok- danlannın açılman. ;ı ıı- 'ı 
~· """'' son vıll·-'- -'--'-;,.,;" 0-C • bu arsalarda hazin hazin l?illüsen lu~. beledive kontrollarınm bu - ~- """'u-

mekteıısiz vavruların l<ız, topr;ılt lunmaması_ sıhhi imdat ve tedavi zanclaruıdan olmUl(tur· 
ieinde vuvarlanısı .. Hullsa bir ke- müesseselerinin il:mal edilmesi iti- * . 'filli'. 
liıne ile; baktıkca. göl:ün acı Vat - b• sebeplerle sık aık bu kabil sal· Dün aJr.şam yine ~ ııı'- ' 
!arla titrediği, kalbin için için üzül- ~ara uitrardı. miş matbaadan Em~~ 
düW iptidai. bakımsız, ı?Örl!ÜSÜZ 1914 harbindeki ti1os sal,l?ını, yordum. Üo gündenberl Ol' bit~ 
.sefalet ve ihmal icinde bir belde.. 11118 'nlındaki İsı>aıiTOl nezlesi. !&- büvük bayramına taP~ j.}e ıı--:. 

1923 <'e cumhuriyetin ilanı ile tanbulu kalronnUŞ tımxılr mes'ut vecan ve bütün bi:r ~~~ 
beraber bütün memlekette olduitu yuvalan söndilim~e kadar ilerle- !anan şehirde ilk 
ıtibi bu beldede bir uyaıus, büyük mişti. mı.siz. Yine her taraf .• ıdf."I 
hamlelere hazırlanan bir kımılda- Omrıı için yeni Tüı:lı:i?ede " f&. rv-n.. 7 ı,.d --
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~ufuktan: • . 

17 sene evvel Cumhuriyet idaresi 
asıl kabul ve ilin edilmişti? 

~&zi Paşa yemek sofr sında dave e iğ: 
~&'lata: ''Yarın Cumhuriyeti ilan edece ... ·z,, 
~e iJer ve ertesi gün Cumhuriyet ilsn edil i 

:.... ........ ıımı:-. .. mı:::ıımm ... , 
!J... \17 ~ene ene:, 23 teşri- fırka ınnuml heyeti tdırar toplaD- ı zun ba:zı nektalarmı tav:ıÜ. li • 1 dikten sonra, derhal meclliı içti _ 
lıııu akit geçmi~, içtima ha- mıştı. İlk söz Büyük Şefe aitti. mndır. te.lı:lif ftldur, dedikten - maı yapıldı. Saat öileoieıı saan 
~naıı lırka heyeti idaresi Gazi Paşa kürsüye çıkarak ,u ı.. ra evvelce tesbit edilen müsvetl- altı idL Teklif kanuıuı esasi -
ı,~tr davet etmişti. Heyeti yanatta bulundular: deyi okumak üzere bir katibe a- cümeni tarafmdaa usulea tetkik 
~ •lhi Beydi. Fethi bey - Muhterem arkadaşlar, hal - :ıatarak, kürsüyü tcrkettiler, edilerek, mazbatası lıazırlarurkea, 
tli llıa heyeti idarece bir linde mü külata düçar olduiunmı Teklif mahiyeti anla~ılıhktaa Meclis diğer meselelerle meuuWü. 

. •ı~ •~il~iğinde"; fırka a- meselenin sebep ve illeti bütU. sonra, tekrar münakaşalar başladı. Encümen, teşkilatı esasiye b-
\ ~ '·fatıle Gazı Paşaw.n rüfekaca taayyün etmi, oldgp Artık •Ştolili idaremiz Cnmha • nununda yapılacak taclilitın mb-
'·t gij '~arının da elınm85llll kanaatindeyim. Noksan, kusur ta- riyettir, cümlesi meclisia hava _ !acelen müzakeresini istiyordL 
de ,; i~günü söyledi. kip etmekte oldui;umuz şekil<I. s.ında uinJ.duyordu. Mazbata okundu, Nihayet u,.. 
~~ ~'iriye Vekaleti ıçıa dir. Filhakika mevcut teşkilatı rr B' .._ _.._, ,__ . 1 , _ _._ birçok hatiplerin: «Ya~nn c--
~ll \: u. uf K~mal Bey Iİ.8- sasiye kanunumuza tevfikan, bir ırçcı ... mcu mu•na 90z erınuca ..--
lıt olanııyacağını bildir - heyeti vekile teşkiline teşebbüs et- sonra kürsüye relen İsmet Pqa huriyet. sedaları Ye alkı~l•n ile 
~ "k ki, fırka heyeti id.. tiğimiz zaman, bütün rü.fekanm söz alarak hul!ısatan dedi ki: kabul edildi, 

· ı bir Ii~te tertip edrr her biri vekiller ve heyeti vekile - Fırka reisinin teklifini kabn- Ondan sonra Cumhurreisi iaö-
p intihabı mecburiyetinde bulunn- le ihtiyaç kat'idir. Cihan biziıa lıahı için medisia reyine miira -
;ııa kafi bir liste :esbiti- yor. Heyeti umumiyenizin birdea bir ,.,ıw hük6met ı;örii1tü~zii caat olundu. Toplanan reylerin --

~ld <'liktcn sonra Meclis- heyeti vekile intibabma mecbur biliyor. Bu müzakerelerden bir ticesini riyaset makamında b"1a· 
tıı :~ "~\:o:idorkda. ~endiKsini oblmanızda görülen müşkülatrn neticeve raptedip ,ifade etmemek, nan İsmet &y heyeti 11mumiyeye 
\ ~ ''.ıruşme ısıven e· alli zamaııı gelmiştir. Geçen dw- ziaf ve teŞtoddüdü idam.eden b"f- şu suretle t4'bliğ etti: 
'trı 3":.' \'e Halit Pa~alan rede ayni suretle müşkülata tesa- ka birşey de~dir. Gazi paşa lıu- ·Türkiye Cumhuriyeti riyeaeti 

~ ! &t 1•~ıne davet etti ismet düf ediliyordu. Görülüyor ki ba için yapılan intihabat insma y1s 
h. 1 lı. I'idafaa Vekili Ki- usul hazan bir•ok te--vvfü}ere retlerinin teklifiııia kanuniyet 
.,.. \ ' ~ ·..., k betm · ı· dır z•-L. elli ..,kfa: zat iştirake'-'- ve C-· lt·, e Fethi Be\.·lc• birlikte badi oluyor. Heyeti celileniz bu es aı ll'Z1D1 • •••.u Ullllt- uaq bur riyasetine yüz elli sem an 

~ • 0ıe meb'usu Fuat, Af - müşkülün halline beni memur Jul- minin idamesinde mana yoktur. 
·•'· F ka b"tün' mill t ..___ d müttefikan Ankara meb'usu ~ ı,, ~ meb"usu Ruşen ~ dmız. Ben de bu arzettiğim kana- ır nm u e e .e.arşı er-

Oııı de oratla bulunuyor - attcn mülhem olarak, düşündüğüm uhde ettiki ma'uliyetin icabat:ııoa tafa Kemal Paşa Hazretlerini İll-
1 ar, da yemece alıkoy - şekli tesbit ettim. Onu teklif etle- tevfild lıareket zaruridir. tibap etmişlerdir.• 

..,. ~e cekim. Teklifim mazharı kabul o- Diğer birka( azanın tasvipktır İşu on yedi sene enel, ~ 
~ \·.'11'~ ;·eınek emasında: !ursa, kuvvetli ve mütrsanit bir sözlerinden aoara müu.kere kifi ml1%U bugüıı.lı:ii yüceliline W..tı-
I tl}t ~ . CL'. HURIYETt hükfunet teşkili kabil olacaktır. görüldü ve Guinia teklifleriDdeki ran ve daha çek ytlceltuelı: oba 
'-da Cl::(;ız, dediler. Devletimizin şekil ve mahiyetiıü maddeler birer hirer oknnarak mü- Cumhuriyet reljlminıis zt teş:rt». 

I.ı, ('h&>ır bulunan zevat, tl'Sbit eden ve hepimiz için gaye za.kere ve kabul olundu. evvel 339 ıı-tm rttnıı böyle ı.. 
1kre i ·tirak ettiler. Ye- olan teşkilatı esasiye kanunıımı>- , Fırka içtlmamıı nihayet veril- Jin edilmişti. 

, \ •ıra bir program tesbit 
~J> 

<ı, •ıa C h · · il' "er urn urı)·etın anına 
ı,k;:•k için Ankarada ba
llıii da•larını davete ,,.. 
~e .••!.ere ve münakaşaya 

41ıı'İi •htiyaç hissetmemişler
~4d. 0.nların zaten ve tabi

t • Iİi 181le hemfikir oldukla
. "'lj " Phe etmi,·ordu. 
't r~ ' ıı, 1

1a sofrasında bulunaa 
~ı;', dıktan sonra, Çankaya

~· kalan İsmet Paşa ile 
ı,' h'' kanun !iiyihası müs
"ıılııı lzırladı. Bu n:üsvcdde 

iıb'a~i 1337 t:ıribli tcşki -
. • k 

ı "-h· anunumın, devletin 
l~dil'u ıt eden maddelerini 
'i'lıı,; •dıı. • 
,~te taddenin nihayeti
~t~trıı ev~etinin ~ekli hükil· 
l'lııı;11'.Urıyediro cümlesi ili-
1..~ ı. 
Rha ka teskilıitı esasiye 

Ilı 
1 

8 inci ve 9 uncu mad
~ lıretıe tavzih olunuy<ır-
~ d...._ .. . . • 

•il·· l\ırkıye Rcıoıcumhunı, 
. "ıııu~~ lik Millet Meclisi be
;t\ ·~·esi tarafından ve 
~~t~; ";o.~ anından bir inti

•iı •çın intibep olunur. 
~ihaha•et yeni Reisicumhu-
~. ı.; 1 .;ııa kadar devam eder . 

. '~ \'ap olunmak co.izdir. 
~ 1~~ •nşka Cumhurrebliği-
1ijh :d.eıı diğer iki maddede 

~ dılıniş bulunuyordu. 

• \"'i~· • 
~ •~ra'~vvel 339 pazartesi gü
·~l~~le a cereyan eden hadi-
1\j'< •dır· 

~
-~'up. 

\:'<ı.'41.ih u toplanmış, Heyeti 
\~t~ ltı,~~ı müzakeresine baş
\; llıc~ .. 1 heyeti umunıiyeye 
~ ı· ·lı,h' 11<ere, hey eli idarenin 
~leı1 .·~;ette olarak tertip et-

~ 11"Ultu 
~h~\l o sır~da Çankayada
~ ırı~~nd~ bulunuyorlardı. 
~' ~t b telıf aza arasında mü
''\ '~d aşlodı. Söz alan aza Iis-
1:'1 ~•na fikir ve mütaleala -
,'l; ;ı•trıa •diyorlardı. Bir itilaf 
~"tdq l ıncn, reis müzakereyi 
~ '-kt.Vj bundan sonra bir 
ıı:'i~ l(,~r •r 01-undu, Bu me
"' ~ah alettin Sami Paşanın 
~ :-aı; ~l •dildi, Bu takrire 
\."'ıi •ttı. ~Şa reisi umumi sıla
' '• la,nın halline heyeti u
\.\~~iı·o a1Cından tevkil ve mrr 
ı~ ı I> r ardı 
~~~ t~lulrin kabul edil -
ı''l ~ e icı; •, ıçtimaa davet edil-
' llıa~\l ~ salonuna girer gir
'lı, ~lale 'llr•üye çıkarak, şu tr a "e teklifi dcrmeyaıa 

ıı;\,~ 'ııdi! 
''·~da 1 <!!', Reyeti Vekile m. 

ı ~ •ııı •Şeddüdü efkar hn<ıl 
1 d r ~~.lını tır Bana bir 

~.~~ 'lıtoı· ande buyurun .Bn
\;1 1 ~a 1 ha ili arzcderim. 

~t ; ~l olundu. Gnzl Pa~ 
~ '• ı.~ 0~~~~ icap eden zevatı 
~ır li:e a«<rına davet etmit
' ~~l :" evvel hnurlodık -

~ ~·k •klit müsveddcslıı.i 
1 ı'tltq~'dllıUdavelel efkürda 

·~ ır lııııra aat bir buçukta 

•. 

Cumh~riyet devrinde • sa nayı 
Her yıl yeni bir kaç fabrika kuruyoruz, memleketi 

bütün ihtiy~çl1rını kendimiz karşılayacağız 
Cumhuriyet idaresi, el tezcih

larmı, göklere yükselen fabrika 
bacaları haline getirdi. Cumhuri
yete kadar, memlekette plinlı, sU
temli bir sanayileşme yoktu. Bu
ciln, yurdun muhtelif köşelerinde 
yüzlerce baca tütüyor. Evvelce, 
her yıl, milyonlarca liranın: dıp
n akardı. En Jıasit mamul madde 
için harice b114vururduk. Kendi 
yetiştirdiğimiz, el emeğile, alıa 

terile meydana koyduğumwı ip -
tidai maddelerimizi, mahsulümii
..U başkalarına satar, ııonra, ayai 
maddeleri, mamul madde haU.
de, birkaç misli fiatla, tekrar sa
tın alırdık. 

Cumhuriyet senelerine kadar yrr 
diğimiz ekmeğin ununu bile, dlJll
rıdan para ile alırdık. Bugün, şu 
buhranlı güırlerde dahi, kendi 
buğdayımızı kendimiz yetiştiri -
yonız, stok yapıyoruz, hatta bir 
miktar dışarıya bile salıyoruz. 

Türk köylüsü karasabaııla ar
dında ukraşır, dururdu. Cumh~ 
riyet, Türk köylij.süne modern va
s.ıta temin etti. 

Bul!iin, milli sanayi müessese -
!erimizin çıkardıfı kumaşlar, Ay
rupada )'llmlan benzerlerind,,.. 
üstündür. O kadar ki, yerli mah 
tizcrine pbancı damguı vurul•
yor, 
Sanayileşme programıma; m..

lekette i, haemini genişletti. Faı.. 
rikıılarımızda çalışan on inlerce 
vatan:! ı var. S nayi mıı.,ssesa -
Irri b:.r "Ok Tiirk ailelerinin ge -
çim vasıtası olmu tur. 

D vlet, her yıl veni bir fabrika 
kuruyor Her yıl, bir başb tiya
n ılıvoca bir yeni fabrika -

eU ı I !ılıyor. Tıirkivenin 
\ e rofrafya bfiıı> esıııe, 

bı- , .. ';·otlerine röre, yurdun ay
n ayrı köşelerinde fabrikalar a-

Türkiye, gittikçe ehemmiyet 
peyda eden bir sanayi memleketi 
olmak yolundadır. Karabük tle -
mir ve çelı1t fabrikalanmızın Bal
kanlarda eşi yoktur. Ağır demir 
sanayii tesis etmek tecrüb4'sini, 

bizden evvel ayııi sahada ip lıııtlı
yan birçok memleketler yapma.,; 
cesaret edememişlerdir, 

Türk zekası, Türk ~ .,. 
zorun hakkından ııeliyor. Tekai
i'in en mürekkep meselelerini ke
la)fıkla çözüyo~ Cumlıuriyet, 
memlekette llİmet devrini aÇllll 
rejimdir. 

YURTTA ASAY{§ 

Cumhuriyet rejimi 
emniyeti hakim kıldı 

!Vatandaşlar huzura kavuşturuldu 
Saltanat devrinde, Osmanlı ida- kısmında veni yollar açıldı, H~ 

resi, memlekette salim bir idarl met binalan. mektepler V'Ücudıa 
teşkilit vücude getirememisti. .ııetirildi. Buaün Türltlveniıı w 
Cumhuriyet idaresi, bilhassa yurt kôşesi, ayni derecede huzur ve llQ
ici emnivet ve asavisine cok ehem- kfuı icindedir. Devletin otoriıeal 
miyet verdi. Osmanlı idaresini se- her tarafta saitlam ve lrudretlidtr. 
neler, hatta, asırlarca isııal eden bir Artık, memlekette 'f'Ol kesen -
sark meselesi vardı. Anadolunmı kiva, ba, kaldıran derdıeyı Ya:D
sarkında oturan bazı vatandaslar, veti mevcut değildir. 
vakit vakit Osmanlı idaresinin ba- Cumhuriyet Türldvesi. vurtta 
sına ııaile cıkanrdı. Şarkta köylü- vatandaslık ha'klaruıı emniyetli. .. 
nün huzur ve rahatı voktu. Sürü - saslara baitladı. 
leri çalınır, vol kesilir, canları. 
malları, gasbolımurdu. Bu!?iin sar:ırta. refaha, iman dol--

Devlet otoritesi, bu mıntakada ru ııiden büyük bir faalivet var. 
hic mesabesinde idi Ş,.vh ve - Doi?ıı Anadolunun en parlak me-
ra! mevkünde bazı dik kafalı a -
damlar, l.stanbul hükümeti ile a
deta rekabet, iıhtilM Jıatta. kavııa 
helinde idi. Cumhuriyet Türkivesi 
sa·k ici.n ı?enis bir ıslahat pro -
era."lU yaptı. Ve bu prouamı rnu
va!fakiyetle tatbik etti. Yurdun bu 

denivet merkezlerinden biri ol -
ması !cin, h!i kılmet ı:ıeceli ı;ıündüzlü 
çalısın a:lct a<lır. 
Buııün. sımımdifer hattı, İran ı 

hutludura vakla.sıvor. Şarkta, veııi 
şoseler. S:.'hir,eri, kasabaları. '.köy
leri birbırinc bağlıyor. 

~--------------------------------..... ' l_c_u_m __ h_u_r_iy_et_J._e_v_rın_· _J._e_Tı_a_r_k_g_en_ç_l_iğ_i~ 

Sağlam vücutlu bir 
esi yetiştiriyoruz 

Beden terbiyesi mükellef. 
leri nasll çahşıyor? Mek
t~ plerde faaliyet ne halde? ~ 

Eski Tllrkler gibi, blleil, 
luıhlsı ve kalbi -Olam 

olarak yetl•iyoruz 

idman 
Cumhuriyet ~ İi2ıe -

rinde en fazla titizlikle durc:iull:ı 
ana davalardan biri ~ Türk geııç
liitlııin yetiştirilmesidir. Saltanat 
devirlerinde ııoenclik marazi. me -
Iankolik yetiştiriliyo u.. Sağlam 

bünyelerde sağlam dimaluı ,,.. 
saiılaln iraden.in bu.lundu..'1 ha!ıi
kati Cwnıhıuiyet ıli!vrinde anla -
~. Meşrutivette bile, İstaD
bulda mevcut orta tedrisat mü-. 
selerinin ... yısı onu bulmuyordu. 
Bıntün İsanbulda. valruz resınt <ll'
ta mektep ve lliıel.erin adedi vü:ııe 
yakındır, 

Genclil'ıin vetiı;tiiıi -,er, mekteı>
tir. Cwnhurviet idare.si, ~ mek
tepten basladı. Dünkü ııenc hare
ketten, sııordan, iimna.stilrten. açık 
havadan ürken delikanlı idi. iBu -
ııünkü ııenı; bayırtuı ve h.alciht!ıı. 
kinde vui!!urubnaktadır. 

A.atürltiin 1919 vılı 18 mayısın
da Sa.'IISWla çı.1oşı. avni zam&Dda 
jimnastik bayramı olaral[ kutla -
ruyol'. Yurdun muhtelıf sahaların
da, l?Öi?sümüz kabararak sevretti
kimiz. Türk çocuklarının beden 
hareketleri, büvük bir mana ta -
sır. 19 ınavıs günü, Türk J(eDÇli. -
~e hareket ve enerji işareti ol
mustur . 

Gürbüz ve sıhhatli nesil Yt!liııör 
melr. ııavesl ui'ırunc:Wti lı:izınetı.. 
valnız mekteplere i:nb.i.sar ~ 
memis. dJ.sarıda hırvatmı kazanan 
eençler de, meOOuri beden hareı.... 
lerine tabi tutulmustıır. Cılı:anlaıı 
bir kanuna, avrılııııe bul•man be
den terbiyesi millı:ellefleri. 1111a

tazaman hareketlerine devam e
divor. 

Dün kafes arkasında, ıııtubetll 
odalarda haıısedilen Tür.lı: iazlan, 
buııün atık hav.da ve hareket ıı.. 
!indedir. Sailam nesil yetiştiımek 
icin. saitlam vücutlü analara ihti
yaç oldul?unu. bu memlekette Cum
huri vet devri ortava atmıstır. 

Canlı, kanlı, sıhhatli Türk ku;ı. 

bayraınlanmJztlan lı.ir.inde, trilıün 

&.niıııün sailam. ırmc, srhlıııtll 
çocukları. T&nn. Türk ordtwmmı 
kahraman erleridir. Spor w beıiln 
terbiyesinin !Mjşafile.ayui safta 
olarak Türk eehirlerinde ~ 
artan bir humma ili! Y"!'Ili meTdan
lar, stadlar vücude )letirilmektedir. 
Memleketin bııwlt ~leri daha 
şimdiden mOOenı 9POl' eaha1aruaı 
vücude ııetirmit bulunuyorlar. ı.. 
tonbul. büyü.lı: 'ft modem tehir 
stadlanndan birincisini Dolma -
balM;ede .insaTa beslamıstır, Bu. 
İ.stanbulun. ileride m. -dl~ 
müıe.ddit lltadlarındu biri cıla
caktı:r. 

inllade 

.l'.ııııki Türkler bedım ~ 
~ ehr.ıınıniT'et verirlerdi. Ata • 
mek. cirit .... btııfar ıır " 
idi. Tüı: k ola::nl•n _.....vdu. a. 
tün Türk tarmi OOr • ~ 
kahrmıanlar ~ lıu mi'>d'D 
SPOrla nek.ııdar Tüm alObm .. -
~ ııörülDır. 

Cumhuriyetin 17 lnci T>l ..... 
miinde. bu~ 1 i••" ... 
sahasında katedilen meriıaWıll 
dfi9aiOOiecelr oluna, ıııet;cwW ..... 
h bir iftihar~~ ... 
.lüdir. 

BORHAlfCEVAr 

• 

Türk Gençliği 
Cumhuriyetin ebedi bekçisi 

Bugii• 17 yaşında olu Türk ya•rulan eald 
acı günleri ıörmeyea mea'ut yavralarchr. 

BuP.,. 17 yapıla elaa eocü: - .. .,ı safları, mevkileri 8 a 
L--d'ısm' • - ta•ia ı• 'IH•-. Iar, Cumhuriyet uvriıule del - ...,... , - , , 

-~ Cumhuriyet _.ieriade ı.a- İstikbal, çalıpnJ--. te''& 
...;ı-"'- elaa yavrulariır. Bunlanıa leria, bfıısıaı ~eı..leriıa " »-
i'ı;;;.';ianntlı., llSki .1ı:araalı1ı: rlla- lpde altıa Wleıı:iii bW ta 
Ieria hiçlrir id ;roktm. h talilıll Demokrat itlan n amiJHO"I " 

insanlar .......ta lıicWr fark ,. · 
ve ın.eıı'ut ..,.u, ıüünll açtıiı va-
kit, muanıım. Türk istiklalini, lallr tür. Tilrki.Y• lıal.lı:çı bir .. .wtk. 

Buctııüa ma'vt Tilrk Ja+ı ' 
yataıwu, pıılı Tiirk bayraiım 
rörınü,tür. eski karaah.lı: rtınleria acı aatı -

ralaruıa bile taba•ınlll .....-,.. 
Bu çocuklar. 11&d.italı. nlta., cek kadar lailr ilqii ıM*". • 

halife, saray, saltaaat, Jı:ul, Ula, memleket, artık, sıııta.m, _. - ' 
efendi uşak HC1ir bilmlyen _. ıaatın ietil, ıailletiaclir. Ttb:~,.. 
ut in.sanlardır. de kilim elaıa mı11ettlr. 

Eski tlevria baba, müsavat.ıs, Cumlmı:iyet idareııi, m.1.111 iti» 
adaletsiz 5"1leleri, lııütliıa vataa - JDiyeti tesis eftr.lı:-, Ata*'•'., 
ılaşlaıa af.ai btiniyat ,,. ııerı..t! taribJ nntkunu işaret ettiii SİM. 
imkinlarııaa yerm.i19Mla. Me..ı..- bu mukaddes varlıiı, Türk ,_.. 
kette eşraf, mtitepllilte, asıhrie, likiJM emanet etmiştir. Tllrlı: ..,... 
peşazııdeler vardı. liii, ebediy- Cıualıuriyetia ı..e. 

Buııüıı, suııbıs, imtiyazım, DJ'- çisi olacaktır. 
aaşmııı hlr milletiz. Tek dflp!·- 1-----------..1!-_-
li, ttk kalpli bir kiitleyD. fitre tayyareniawr · 

Carnhııriret iiarai, yahm b- Bir ~ (~) la.,. 
fa hamulesine, biJııiye, enerjiye s=mn üstünde lc-1anm _.. 
kıymet verir. · tıiııu. elleri kollan baMı...,... 

İçtimai hayatta, her vatandq, retınemak için, bütün v..a••-1> 
kabiliyet, bilgi ,,. ımerjisine si- zın volıumuzun .lı:ül o"' n 
re, bir sıra alıyor. ıörmerne!ı: için (P'itra) lılli • 

Bugün. her (Oruk, lhaitle ılala mizi ~ arnıabzı ...__ 
iı;tikbalino bakarken, lıayatıa b ;1 1J:rQ, -
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Bir gün Fatih me7dan1nda, tensik:ıedelerden 
biri, kirli çamaşırları me7dana dökerek: -(1~
batçılarda mesuliyet korkusu yoktur 1) dcdı 
Hakkı - ~ aıiut et - .mde hükıimıet erkftnınd:an kim 

menıı olmus1ur? .,_., ~ misti. 
Artık Halda pasa etrafında -reni 

cır k&b' nenin topJ.anu> kurulma
ana imkan yoktu. 

fenalıkların _.,.. "'1iJStllM}len 
hesabını veren bır tek adımı ~ 
rebilir mWiniz?• 

1 Hayatın 

Vu a 
kaçan 

hakiki romanlarından . . 1 

1 b rakarak 
'OIL_illl· enç kadın ! 

• 
Sevgilisi ile lstanbuldan giden 
kadında ana şefkati galip geldi 

İtilaf~~ıar KAmil pa:şaıım iktidar 
mevkııne J?etirilmesine cahşı'l'Qr -

llırdJ. 1 
Kahvehanelerdıı! oturanlar. ııe - "O - rd k i · h · b k ilini perde 1)flrde yükselten bat.ıbın nu sevıyo um, ocamı, ev mı, yavrumu, er t•Yı ıra -

İttihat ...e TerDid. • l'iie6ası, mem-
lıekrt hesabına ook fena tdr imti
tıan devresi ııecndikt.m IOnI"&, lııü-

~.,;. ~~~vlüvorsun! tım, kaçtım fakat sonra, bu mukaddesatın vicdanımda 
Dive bakırm~a. aJk15Jamal!a uyandırdığı ıztıraba tahammül edemedim.,. 

~lardı. 

Mıld İııtaeJı.I -'ı'uslermılu 1 
= ,.in CaJW lııey (ıeıaçliğiııde) 

ıııllk ~ bdın erkek. muı-ı> 
...ıt:nev-.er ı-h bütün eleman -
.larile faaliTete ~vor. >ktıdar 
.-kihri dtııden Jı:acıımarnııla ca-
awwwdu. • çamaşırlar mey-Kirli 

dana çıkınca .. 
(Y eniııazete) nin nesrh-atındm 

mnra. meydana cıkan hakikatler
den biri de. Traıblusı?a.rı> harbine 
ııit idaresizlilderdi. 

Meil"er topumırz, tüiejiimiz, mit
rahözümü.z w hele barote birinci 
clerecede lbmı olan ııüllemiz. k.ur
eunımıuz vold<en harbe J?irmişi.ı. 

Ustelik ~vat bozukluihı da 
bu mahrumiyetlere, bu eksiklik -
le.-e eklenince, her taraftan idare
sıziikler. şikayetler, box..ı!unlar bal 
.ıöstermisti. 

İttihat ve Terakki erkanı bili 
- kendi aralarında - mevki ve san
dalva davasında koşu'l'C)r, memle
ketin her l!Üll biraz yakJastıh bi
raz daha i<:ine düştüitü felaketim 
ı;ıörmüvor, düşünmüyordu. 

Fatihin sıra kahveleri tensikze
deler. kadro haricileri, mazullerle 
do:lmuştu. Bunlardan biri, (Yeni -
l{a>.ete) nin herhanııi bir ıı.iisbasmı 
•line alarak, )'liikselr o.esle ba~ -
nvordu: 

- 1ttihatçıl.ann rezaletini ııö
rüyor =-muz. ev millet! Trablııs 
tııı:rbine ıtirerken. mej!er bir dU.
mana atııcak bir ıııüllemiz. bir k.a-
f\llllllmlZ yok muş! Böyle bir kabi-

ııe<len (adil "" ihsan) ı:ıolitikasın-1 
dan başk:ı ne.beklenirdi? Böyle 
bir vükela heyetinin hala sorııuva 
çekilmemesine şaşıyorsunuz. de -
l!il mi' fakat. boş vere merak e
dip durmayın: (İttihat ve Te -
rakki) nin procamında (mes'uli
yet) denilen bir şey yoktur, Bu
mm icin<lir ki. ittihat ve Terakki 
bükümetine mensup bir memur, 
hici>ir zaman me6'uliyetten kork
maz. Buna misal mi arıvorsunuz? 
Bunu ben size soravun: $imdiye 
!tadar vatana yapılan fenalıkların 
haddi hesabı wktur Buna rd • 
rnen, yurdun herhanı?i bir köse • 

Kahvede oturan ilıtıvarlardan 
biri: 

- İste. milletin dertleıımesi böy
le olur. Kısa zamanda yapılan 1.
leruı muhasebesi ııokak ortasında 
~rülınez amma .. Vazıyet az ook 
ıavuzuh etrnıs bulunuyor. İttihat
cılar inkılabı vaptılar .. Abdülba -
Sllldi ve onun adamlarını de\·ırcli
ler. rollenni ovnadılar. Artık :meı&
leketi erbabına bırak.malıdırlar. 

Dıverek. halkı sükünete devet e-
clivodu. . 

Maamaiih. ~ samimi bir tenlıit 
hududunu aşrnamıs olan bu emil 
~ dertleşmesi> urun sıirmedi .. 
Fatih ı:ıolis merkezın<len · 

- İsyan varmıs! .. 
- ihtilal varnuş .. 
Diye koşınağa baslıvan ı:ıolia 

müfrezesi derhal Fatih mevdanını 
ve kahvehaneleri kuşatmıştı. 

Komiserler. basta merkez memu
ru olduğu halde. hadisenin i<: yii
zünii arastırmai!a kovuldular. ten
slkzedelerden biri, komiserin ya
nıııa vaklastı. 

- Hanıti ihtilfılden bahs<>divor
ırunuz. Komiser bev? $urada bal!rı 
vanrlr biri kalktı .. İçini boşalttı. 
Bir taraftan (yaşasın hürriyet!) 
diye baiiınrken, bir taraftan da, 

Derdini yanan bir adama: - Sen 
isyan ediyorsun .. İhtilal cıkarıyor
sun' demek kadar gülün<: bir sev 
ta.savvu redilir mi? 

Komiser gözlerini açarak ~
nyordu: 

- Vav. sen de mi onlardansın?! 
Yakalavm su haini... 

Polısler dahilive nezareti evrak 
kaleminden tensıka ui?ramıs Salih 
Bev isminde terbiyeli bir adamı va
kalavw döğe döi!e karakola ııötü
rüvorlar ve kahvehanelerde henüz 
hevecanını teskin edemeınis bir ta
lı:ım ııençlerin de etrafını ceviriyor
lar: 

- Haydi. yüriiyÜn karakola .. 
Diye bağrısıvorlardı. Guva bir 

isyan \'ardı .. Bir ihtilal vardı. Ya 
ll"r<:cl<ten böde bir sev alı;aydı, ne 
yapacaklardı? 

AıılaŞJlıvordu '.ki kirli <:&lTlastr
lann meydana crkarılrnası; henüz 
kapanan müstekrek varalann de
wrnesi irtenmivordu. 

Fatih kahvehanelerinde - vuka
nda anlattığımız ııibi - biraz \"İik
sek sesle konusan zavallı Salih bey 
bu sanı>ıııi konuşma ve dertlesme 
vüzünden avlarca Bekira~a bölük
lerinde, zindanlarda yatarak inım 
inim inlem1sti. ... 

Adalet ve müsavat 
mefhumları.. 

IBu hadiseden sonra umumi kah
vehaneler siVll memurlarla doldu
rulmus. tenslkzedeler ve kadro ha
riçleri hükUmet ıçin tehlikeli \Ul-

8l.II'lardan addedilerek, her semtte 
ve her iste takip ve tarassut edıl
misti. Bu kabıl adamlara (muha
lif) diyerek, hükUınet kapıl;ırında 
is verilmezdi. (Devamı var) 

.YAVUZ SULTAN SELiM 
Halifeler Diyarında 
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Yavuz Mısır seferini hazırladı 
Bu bey !erden maada on ikisi 

Mısıra ve on iik.isi de Surıyeye 
mahsus olm&k üzere dığ>or yinni 
<lort vali ve beyler de vardı. 

Sultanlardan ekserısi hiı:müida
rrye malik olup ulüm, fünuna, .
ara ve sanayie meyletımı.şlerdı. 

men bütün Arılbıstana bakım icti
ler Ellerınde ve rulı$atı matıın.ı . 
sada bulundurdukları .verde h.il.i
fetı isliı.ınıye kuvvetı vardL 

Yavuz Sultan Selım, babası Be
yazxlı Veli zamanında Mıcır Sul
tanlarının Türk ımııaratorluğuna 
kan<ı yaptıklarını unutmamıştı. 

Cem Sultanın valıdcsı, km. oğ
lu Mısır Sultanlarına ıltica etmi$
lerdi. Mısır Mf'!ll h'.ıl; len Pap~ 
ile ve Rodoo şövalyrlerı ile olup 
Tüııkler iızerme harekete ol;;le- geç
meğe kadar ışi azıtmışlardı. 

'
-Röportajı yapan :1 

HAL()K CEMAL 

Adliyenin 1ıir tatil saali idi. 
Mahlremeleriıı a~lma"1nı bekler
lı.en genç, kibar bir kadınla ta -
,...tun. Bu; uznn boylu, zarif tu
valetli tık, <iurgun bir bayandı. 
İtina ile ikiye taranmış saçlarının 
altında geniş a1nı, iri siyah göz
leri ve o gözlerdeki mahzun ba
kış daha ilk tesadüfte insanın na
un dikkatini celbediyor, konu • 
rurlren bile gnl<i herkesten ayn 
bir bayal aleminde yaşı~·ordu. Bir 
aralık miikilenıemiz evlenmel.o -
rin azlığına, boşanmaların çoklu
euna intikal etti. isminin Nemika 
olduğuııu v• bir arkadaşının na
faka davasında şahitlik için reJ
diğini söyliyell genç muhatabım 
ayrılmalarda kabahatin yalnız er
keklerde bulunduğunu, ekser ka
dmların ya llka~·di, ya ihanet ve· 
ya •İhmal• yüzünden yuvalantıı 
dağılıp kocalarından aynldıkla
nnı iddia etti. 

Sonra bir müddet durdu. Dü -
.ıJndü ve nihayet; uzak bir tesel
liye gülümser gibi daima küçük 
bir tebc5•iimle bükülii duran ,... 
ril dudoklannı haf;f~e oynatarak: 
- •ihmal .. in ev y1kan na.,.ıl en 
büyük bir dil!pnan olduğunu ili
renmek ister misiniz?.• dt"Ji ~e 
büyük ricam üzerine mahzun, ya
ralı bir 'esle "1 ibret ,·ericı ınate
l'Mllll anlattı: 

- •Hayat beni geçkin bir trke
ğe düşürdü. Daha henüz on sekizi
me yeni basmışken kırk yaşın<ia 
hir fabrikatör ile nleııdim. Ha -
..-ır; edendlıildim. Çünkü ailem 
bu izdivacı ısrarla isliyordu. Fa
kir, dul anneme çocukluğuma ait 
borçları ödemek, onu yaşatmak 
için on sem yıllık ömrümü, ken
dimi feda ettim. Razı oldum. ET· 
lilikimin ilk günlerinde kocamdan 
ileri yaşına rağmen temiz bir ala
ka, sıcak bir sevgi !!Ördüm. Fakat 
bn ııevginiıı hızı pek kısa bir miid
det devam etti. Daha bir ay geç
meden kendisinin hakiki mahiye
tiıU bütün acılı;tı ile anladım: Ne
jatl evinden. karısından ziyade 
fabrikasını tercih "den, işıni ta -
partasınn !ı.eVen bir erk.!kti. Ben 
ise haya•ı hi5 ve heyecandan iba· 
ren bilen, o yaşa kadar sevgi ne
dir talmıyan bir kadındım. Uaı· 
buk.i •O• uun için evlili~!n tatlı 
bir ayd~ ı;elip geçmjş, varlığına 
kalbini de baglıyan karısını he
men ihmale başlamıştı. Ekser alt
.-mıar eve ge!imiyor, beni od>m
da, sofrada yalnız bırakıyordn. 
Bana en çok dokunan da bu yal
aızlık saatleri idi. 

Koca sofranın baııında yopyal -
aız yemek yerken: - Evlilik hn 
mu? İzdh·aç ııe boş şeymiş!• diye 
söyleniJor, üzülüyordum. Ve ıwn
ra hu ihmali ııessiz bir tevekkülle 
karşılı varak: 
•- Erkektir. Elbette işini düşti

necek vazifesile belki geceleri de 
uira§,lll'ak!o diye teselli hnlurblı 

tan Beyazıda ka:fa tutmuşlardı. 
Beyuıdı Veli, Meınhlklerle tıa

şa çl'kamamıı;tL Bunlar hrsat diıf;
tük<:e Anadolu hudutlarına yıf<ın 
bevleri kıskırtıYorlardı. 

Yavuz Sultan Selını, Çaldran se
fenne gıderken Zu!.kadrıye oğlu 
AJ.aüdde\'Jenın kafa tutması ve 
Türk ordtJSUDu arkadan vurmak 
teşeıbbUstine kalkması kımıen de 
Mem!C>klerden aldıi\1 cesaretın ne
ticesı ıdı. Bu sebeple Yavu:t, Mısır 
Sultanlarırun hükıi,metlerıne niha
yet vermek kararında ıdı. 

Fa'kat Arabıstan seferı muazzam 
bir ıştL Çöller. bayaıbanlar geçıp 
bınbır müşkülata boyun ei!ıp zah
metler, rnt'<ia:k'katler çekmek ge -
rektı. 

Yavuz. Mısır s~rerini inredeın 
inceve hazırladı M•sır sefermden 
evvel Kiırdistan fethının şart ol
duğuna karar verdı. 

Sultan Sclım. İran sefer: ;de le
vanın Traıl:=n tarikıle celbC'dil -
mekte idi. Donanmamı.z lüzumu 
kadar erzak ve nıUhunrnat nakli
ne kifayet etmiyor. Bu sebeple as
ker sıknt; çekmiştL 

Kahirede Sultanülınıllkulmü • 
l!V'Ved Sevh Mahrnudülzahırirrin 
inSa etti{?i ·Camilmüeyyed ile Me
hk Eşrefin Camilesrefi ·e \'e Kan
sogavrinin vaptırdıi!ı Camiül1evri
r!fe şehrı rnezkiırun en güzel, en san
atkarane yap:hnış buıalarından. -

1 
d:r. 
MomlWı.ler çok kuvveth idi He-

Hatta Meınlült!er Anad<ılu tıu
dutlarını ilddebtr tacız edtore.k Su!- ı 

YaV'\n. Mısır seferi üzerinde ııe
ce ııün<lı.i.z c;alış;yordu . Bu mühim 

Yatlı adamların çecuklardan hot
lud.tkını. yavrulıuınuz olunca o
nun mecbw·en eve bağhınacab.J"Inı 
4a sanarak çocuğuınuıı doğacağı
tarihi bekliyordum. 

Lakin bunda da yan.ılmışıın. 
Diinyaya ıelişine ilk ve son bir ü
mitle intizar ettiğim yavrum ha· 
hasmı ancak birkaç akşam evde 
tutabildi. Nejad yeni evliliğimizde 
olduğu gibi anneliğimde de beni 
~bucak bıraktı. Fabrikasına k...
tu. Yine günlerini işine, ge<:ele -
rini besaolarıııa, projelerine ,·erdi 
n ben yine yalnız, arkad&Ş5ız, yi
n.e oyııaıııp bıJalmış bir oyuncak, 
silik bir eşya kümesi gibi bir kö
~il<te nnutuldum kaldım!. 

Üç yaşına kadar kızımla oyııa
dnn. Giıldiim. Bütün emellerimi 
bu ııevP'ili küçük başın u~• 
koydum. Çocuğumu güldürmek, 
ten bir ya\TU olmas.ı için kızlık 
hüviyetime döndüm. Likin bir 
gün ... 

•Evet bir giin._ Üç yıldır evin
qe valnız kalmış. manen aç bir 
insan gibi içi bomboş olan, ben en 
korktuğu.m ve korka korka bek· 
lediğim seve uğ'radım. Elbette an
lıyorsunuz deii;il mi?. Sevdim ..• 
Kocamın arkadaşlarından genç 

bir mühendise daha ilk lesadiiftc 
sarsıldım. Genç kızlığımda hiçbir 
erkek gölgesi, hiçbir se,·gi yer al
mamışh. Aşkın. Se'Vilmenin ııe 
tatlı, ne j(Üzel şey olduğunu ~·al
on: romanlarda okumuş. arkadaş
lannıdan işitmiştim ve simdi Şe
kip adındaki bu !!'enci ömrümde 
ilk defa duyduğum hislerle an -
yor, görmeyince özlü~ordum. Her 
halde arkadaşlarımın aşk, roman· 
ların sc,·gi dedikleri bu olacaktı!. 

Fakal bir ,·andan bu sevgi bir 
yeşil ~·aprak tazeliği ile kalbimde 

seferi hazırlaıma-k kolay değildi. 
Bu sefer j!arp ve şark seıferlerine 
benzeınezdı. Kupkuru kum çölleri 
geçilecektı. Orduyu susuz bwa.lc.· 
rnamak. ağırlıı'.(ını tıışımak lazım
dı. En e\'Yela yapılacak şe\" aske
rin levazımını \'e cephanesini ta
ş:ryacak harp vesaıtını mıikemmel 
suretle hazırlamak ıcap edı~-ordu. 

Sultan Selı.m Mısır sefen üze
rinde uğraşırken bır ııün Pıri pa
şayı huzuruna çağırdı ve: 

:...... Lala, ·bilıyorsun ki İran sefe
rinde levazun ve millıımmal mık
li epeyce müşkül o1rnuştur. Bun
dan sonrakı seferlerde bu işe e
hemmrY{.'t \ıervnek lcizı,md1r. 

De~·ince. Pırı pa ja. esasen bu 
m~külata çaresaz 0L111a.k ıcin ter
tibat alonıştı. Derhal padi.·,aha ce
vap Vf'rdi 

- Padişahım, seferdrn getir 
ııelmez lazım gelen tertibat alın
rnıstır Cnktan bu b;e başlanmış
tır Tersanelerde mii"kemmel do -
nanma teçhzi.'e uğraşılmaktadır. 

1 

Dl'<ii. 
\' .ı nız Pır ' pa;;anın gösterdiği 

liyakatf' mer.ınun f't)chı . K(·naisını 

ı t~ltif Ptti. Ertı·s• g'in h1r cl1'· aıı <tk
tc..clc·ıck ci<.ın<.." ıcoıı.n k~fj n .ktar-

• 

ı 
' l 
" 

yürürken diğer tıuaftan birbirine 
111t hislerle içim burkuluyor, beni 
Te aile şerefimi günaha götürecek 
aşktan kaçmak, sakınmak istiyor· 
4.um. Evet buıı.u çok, pek çok is
Uıdim. Lılkin olmadı .. Terkedilen 
bir dişi kuş, bir cıhz pervane de 
yanacağını bile bile ışığa koşmaz 
mı? .• 

ROMANYAYA KAÇIŞ! 
Bayan Nemika boraya gelince 

bir an idn sustu. Mahzun bakış -
!arını p·r~ indirerek düşündük -
ten sonra aj(u ağır iliveetti : 
•- Evel. Şek.ibi artık o kadar 

aeviyor ve o kadar seviliyordum 
ki bir gün; artık daha fazla daya
namıyacağırru, ne olursa olsun 
mes'ut olmak için onun hayatına 
karışmak icap ettiğini anladım. 

Likin beni tek düşündüren, ti
un ynvrun1, taUhsiz kızımdı. Ba
basındap bir kerecik sıcak bir şef
kat yüzü görmiyen, bir Jefacık, 
yüreği seven bir erkek sesile ısm
mıyan bu küçült çocuğu yanını• 
alamazdın1. l: .. avrucağı evde bırak· 
mak da güııabtı. 

4te bu mütenakıs düşünceler
le ınun müddei kınandım. Sız
landım ve niha~·et bir akpın 
ıı;özlerimi yumarak ııe oluna ol
ıun •cvet!.:t dedim. 

Buna nasıl razı oldum?. Şekiple 
Romanyaya nasıl kaçtını. BiJmj -
yorum. Yalnız hatırlıyabildijtim 

birşey var'>a bır gece vakti., het
şe~·d.,.n h:ıbıersiz cd$i~tnda uyn)':tıı 
lazımı son defa öpüp ondan. evim· 
den ebedi)en uzaklaşırken atla· 
maga başlamıştım. Göz yaşlarım, 
hıçkırıklarım vapurda n yollarda 
du dinmedi!. 

Bükr~şlc. otelde ayn odalarda 
kalı~ ~rdnk. Şekip beni sinema -

(Devamı 7 inci .rohifede) 

da teçhizine ve yeniden geııniler 
inşasma karar verildi. 

O zamana 'kadar gemiler Kay
ser zamanından kalına köhne 
tezgahlarda, İuı:ııtte, Gemlikte in
ııa olunurdu. 

Yavuz, divanı iıümayunda lrub
be V'Üzerasına sordu; 

- Osmanlı imparatorluğu hu 
Bizans tezıı:Mılarında gernı inşa -
sına devam ederse ordunun Jeva
zıan nakli ve donarwnanın kesbi 
kudret evlemesı mii$kiiklür. 

Buna bir çare bulmak .Rerektir. 
Kıüe vezırleri, tıiriıirlerine ba

kıştılar. Pırı paşa cevap verdi: 
- Padisahırn, tez#6ıhları yenile

mek lazımdır. 
Yavuz. evveke ne ,.!'. 

düşünmüs oldui!undan, Piri ~a
ya mukabele etti: 

- Lala. bu köhne tezııaiılan ta
mir ve ihva etmek müşküldür. Ya
pılacak ~ev veniden tersaneler in
şasıdır Ve bu tersaneleri de Ha
)içtP kurmal:dır. Kontrolü daha 
kofa,. olur. 

1 DP<li. 
Padişahın 'bu fücri derhal lrabııl 

olundu ve dıvanı hüıınayunun 
ı ferdası gfin6. Yavuz, kubbe vüze.. 

- - -~--- 4'11 m_H lfJ 
Ona hınC.m -var! 

1 Yazan: REŞAT F E Y Z l 1 
c~cı' 

- İste bövle, Namık .. He..., ııidi 
tıiinler. bey .. 
Arl<adaşmı uııun yıllar l!Ömle -

mit olan Naıını!t, dikkatli dilokatli 
Ratıbin VÜ2JÜne t>akıvordu: 

Ratip, daha uzun uzun ~ ~ ~ 
sundıan. Pivua vaziyet.inden al 
isleinden. 1eni havatınoar. 
iletti. b053!d 

Garson. sişelerin bidni ,,er " 
birini ııetirivordu. Vakıt. ~ 1) 

nama va'klasınıştı. ikisi de sıı 
- Amma, biliyor musun, Raiic>, 

hiç ~ ihtivarl~ -
mı.. Seni, evveltt nasıl ııördıii iııem. 
senelerden sonra yine ayni şekilde 
bu»w. 

oımu.ıu. ~ 
Namık, bir" aralık, fazla a 

- Bırak şakayı., Sen, onu bana 
90r. Nekadar genç kalsam, art>k ih
tiyar~n yolunu tuttuihunu his -
ııed.iyorum.. Az zaman mı .ıecti? 
iDile kolay .. Biliyor musun, Ana -
dohı, bircok bakınılardan 1stan -
bul.dan daha rahat, daha sakin İlk 
zamanlar, insanın biraz canı sıkı -
kvor .. İstanbul hasreti, üzüntü va
pryor .. Sonra, alışılınca, mesele 
yok .. İnanır mlliın, simdi, biran ev
vel Som5una dönsem, diye, bakı -
'!'OI"WYl .• Sizin İEtanbulunuz yine 
ayni L.tanbul .. Nesi var? .. 

~ lıiü?alilikl~.= . ·iJll·~ 
- Sana bır şey soy lı1· ece~ 

Uı>. dedi.. . '< 0!, 
- Söyle, bakalım, ne iJll'-' 
- Handan var, ya ... 
Ratip canlanmıştı: 
- E, evet.. Jı-

s. d. __ ,,. d .. t·· za''81 
- Jm 1. \."Ul't.. U'Ş U, 

- Çanı cıksın.. rrııl' 
- Q}·le sövleme canı;nı, n 
~üş bir kadın .. 

- ~u.dur .. Alı~ak meselesi., 
- İlk zamanlar Handana karşı 

io:imde müthis bir kin besliyor -
duın .. Beni. verimden. evimden, 
isim<ien etti. diyordum. Ona dii<;
mandım. Seneler ı?ectik ten sonra, 
nere<k-vse, ona karsı medyunu siik· 
ran oldt'İ!\Jmu • ifade rtmei!i bir ı 
borç olarak hissediyordum. Düşün 
bir kere .. O kadm. basıma bu fela
keti ıretirmesevdi., benim bura -
dan kalk •p Samsuna gitmek ak
lnndan ırecer miydi?. Havat işte .. 
Ne olacağını kim biliyor?. Yarın 
ne olacak? Kim bilir?. 
Namık merakla sordu: 
- Sundi Handanın nerede okJ,u. 

Jlıunu hi.ıyor musun 
- Hayır .. Uzun zaman var ki 1 

izini kavbettim. Ben Samsuna ııit
tikten sonra. bazı atkadaslardan l 
aldıi:ım meJ.:t c ol arda. Hadanın 
zenVtı bir doktorun metresi oldu.-
ihınu öi'!remn~tim. İki sene sonra, 
iHan<lana dair malümat almamalia 
başladım .. Ceh~nnemin dibine J?it
sin .. Mel'un kadın .. 
Namık. ııülerek sordu: 
- kinde ona kurş1 küçük de olsa 

bir his \'Ok mu?. 
- İnan ki hayır .. Hatırıma bile 

ııelrniyor. İlk zamanlar, evet.. Fa
kat, simdi?. Beni mahveden kadın 
o deılil mi? .. Eğer Handan, bayatta 
karsıma çıkm. amış olsaydı, buııün., 
yarım mil\'Onluk bir adam ola -
caktım. Bütiın işlerimi altüst eden. ı 
bütün sen·etimi yiyip bitiren o de
iril mi?. 

Gt,ıı()lik iste .. Aldanmışız .. Ka -
pılmısız .. Güzel, oynak kadındı. 
Fakat, alt tarafı kaduı işte .. Dün
yada baska kadın nu yok?. Sam -
suna meteliksiz çıktım .. Pivasanın 
en tanınmış tütün tüccarı Ratibi 
düsün .. Meelıksiz kalıvor. Bütün 
sermayemi bitirdi. Yazıhanemi da· 
i!lttı .' Pirnsadaki itibarunı mah -
vetti; is yapamaz hale düsmüş -
tü:rn , 

Ratip, içini çekti: 
- Hev eidi ııünler hey .. Cok şü

kür Allaha, şimdi, iyiyim .. Dost
lar eJ.sik olmasın .. Beni, maldan, 
Pivasad.an ivi anladıl!ım için, mü
tehassıs olarak çalıstırıyorlar. ol
dukça iyi bir para veriyorlar. K~ 
defa, müstakil is yapmak için tek
lifler yaptılar. Fakat. ırözüm kork
tu .. Tekrar paralanınca, başıma 
yeni bir bela musallat olur, diye 
korktum. 

İnanır DUSlll. Namık: bazı lı:adın
lar, hatta, aşın kadınlar, tatlıya 
!konan sinekler l!ibidir. Nerede pa
ra var kalrusunu alır, arar bulur, 
üzerine oturwlar. 

rasıru maiyetine alarak Halice ıı;it
ti Nihayet Hasköy sahilleri inti
hap olundu. Tersane temelleri a
tıldı. 

Elyf'V'.ID, baiıriyenin H~ 
bulunan tersaneleri, Yavuz Su! -
tan Selim tarafından lrurulıın!)f -
tur. 

Yavuz, Pıri paşaya §il emri ver
mıştı. 

- Derhal yüz adet gemi inşası
na başlayınız. Ve bwıları a za
man içınde tamamlay~ 

Türit.ler o vMtit gemicilik san
atında o derece mahir de,ltillerdi. 
Haııp gemisi yapmalk miliıim bır 
aan'at eseri idi 

Fakat, aı :ı:aıman içinde Y 11\'U

:ıun hmıanetile hlll'J) gemileri ya
ptlmaj(a bqlandı. Türkler, zeü 
ve kaıbilıyetlerini bu un'atta aa 
l"Österdıler. 

Bu ı;ıralarda İstanbulda büyük 
bir yangın oldu. Hatta, bl! YllllRDl 
yeni yapılan tersanelerin bir lı:ııı
mını da .vMı:tı. 

Yavuz, vezirıuam Sinan l*ll>
vı yanırını sörı<lı.i.renıed.ij(inden do
layı te<kdir etti. 

Hattiı Sinan pasayı katledecek
ti. Llkin Sınan paşa kıymetli bir 

Ratip içini çekti: .jılı r 
- Doi!ru birader. insan \~ 

crvor .. Biiir misin, biz e~~· 
vallahi 1ine cok vicdanlı ı · 
!arız.. < ~· 

- Handan ~=di, bir e,·a 
I.ı.sıvor .. 

- Nasıl ev?. . JI 
- Canım. anladığın eil pı' 
- Yak, \'ahu?. Vah ,·ah·· ı 

eıO · mek. artık. yolaca~ zen r.t" 
bulamıyor, eh.. Ond~n d• ,!JllıF 
demek .. Öv le ya .. Art;k \" ıru 
vaslanm1:;;· .. r. \.,..r , 

- Bundan üç aY kJdar e 
Tesadüfen. ismi İazıcn d . • i 
yerde ı:ıördüm. Beş on dıı•'~,ı~ 
rüstük. Havatını );;•ara J 

acıdım. Jilldl~ 
Ratip önüne bakıyor. e n: 

<;atalla salala tabai:ırırı kC rıl" 
dJl!ki maydanozlarla o.vnu.' rf 

Bir müddet sustular N9 ,.ıJ' 
- Ratip, dedi. ister !!' 

dana kadar eidelim. 

'p. 

Ratip başını kaldırd : 
-Nasılolur?. c' ~ ,..3 
- Ne olacak canım?. · ,ıı" 

sene ı:ıeçti ... Artık hıncın \_. 
Ratip cevap vermi\'ordU: cıı· . 

ema vurmuş, eski ı!ünferı (1 

nüvordu. Fakat, belli idi ~",;,; 
mek. Handanı bir kere 
merakını ·enemiyordu. 
Namık ısrar etti: .. .

0 
c;J11 

- Kalk. kalk. Havdi ~ı ,. p 
aP l' Garsonu çai!ırdılar. 11es

13 
! !$ 

diiler, ııazinodan çıktılar- ;IJ ;İ 
siye atladılar. Bes dakık~ ,n 
Handanın bulundı;f!u e,·ııı 
durdular. , ,1~ 

Namik kapı\'1 çaldı. K\l'"f, 
pencereden bir bas uzandı(;ıt" 
mıstı. Ya\'aşca kapı acıldı. 
Kam hemen kapandı. '")'ılı' 

Kam1.k. kendilerini k•··.; .. 
ev sahibine Handanı sordU· • ı' 
Madam hayıflanarak \ç.n' ~,ıl 

- Sarmayın, neler ııeld · 
itızın başına.. . ..ıeO 

Ratip ve Namık ikisi b" 
~anla sordu: ~ 

- Ne oldu?. . ıı frt". 
- Bir namussuz herı ıeeOe <' 

kaptı.. On ııündür hasta:ıcv· ,) 
tıvor. /~ 

---~-----p~~-C·~" 
f 't<f . ",,. 

Eı•imize oelccek 1 
; "ti 

lannı boş çerinııek. '1'• ,; • ..ı 
lerini kanatsı=. kı::ıla·a _,...• 

' ı 1 ve suratsız. kimse$t- ,r.:11 • 
sütsüz bırakmak dı>fTlc '~ 

if • , 
Fitre, bizi uıldD ~; a;"', 

ıahsıınızdan ba.ı;kalarl 13. r 
meqe CaQ'7an fırsatf•.'· af>i' 
vete samimi bir alaka 
meliuiz. ' 

-
,i 

,ııı. f 
vezir olduğundan 1<ıyarn ~,,·ı 
letti. Yerine Herseklı ,l>Jt ,ı 
pyı getirdi. ııuı•'r · 

Yavuz, Sinan pa>ayı r 
davetle: ·ıırJ~.~ 

- Lala, şimdi kellen' ; ıı.!"~r 
maık elıımdedır. VaziI•t ~al 0,ı 
etmış bulunuyorsun?. a stf.' 
Jete hııırnetlerin çoJ<tı.ıI• 
feyliyoruım. J 

Dedi. ıı o~.r 
Sınan paşa, hakikate ~,rV 

bir vezirdi. Padisa?ın. d~;;l 
sirleri hnnaye ettıi!i a5 ri iJl ~ 

Yavuz, de,(iersiz ve eırn ıerjll 
muka'.l'yet olıınıyan ,.ezır (f 

tamu keserdi. il~oı-" 
Sinan pa.şa, kafası l<~§.r· 

• s:irlerden dei!ildi. ~a111 _,,,• 
,.etli vezirlerdendı. ·ııall r 

YaVU%, her vakit Sı ,~ 
IDYle eöylerdi: tJ!ll!. !> *" 

- Lala, senden bıl< iı ~\ :f 
!arın bazan o ıuıda~ tıa1" r~~~r 
leni kesmek gerekti!·" ~ )l 1 
ıı.anın yerine bır 5jıl8ll ol<'# 
Paşa da, pad~ha "' 1,I 

..-di: (l)eV,.ıııı 



Sekiz kilometre yüksekte harp 

Pilotlar donmak bayılmak 
tehlikes·ne de maruzdur 

.__,,,_ ·-·ecileri 
~ ~ -··- bir bombardıman 

"·ti!~ tayyıoreleri Almanya or-
1tı;1~a Y_aptıldarı akınlardıı çok 
~! ııç bııı veya dört bin metre 
tıı ,-a Yiikselmekteclirler. Fakat 
lı;i :~ tip İngiliz avcı tayyare -
it; bllşınam aramak için ba.zall 
'ıtı 'il metreden de fazla yük -
~ı:tde uçmak mecburiyetinde -

t. 

... ~~1. fazla yüksek irtifalarda 
"ııı "ıdaJti arazi kabartma bir ha -
'ı. ~adar küçülmekte ve atl.alar 
~ r: ~rla yıkanan kavalıklar ci· 
li, 'llllınektedir. Tayyareler ye
«ı.ı:, ıtanp bir dünyada uçmakta
lıt1,· · llu ıssız sabalarda insan ve 
ıı, 11•ncler için alçak irtifalardaki 
'-ııı ardan cok başka şartlar mev
ltııb? Ve bunlara karşı ihtiyati 
ı;., ~ler almak Okyanusların di-
~n 1nıneğe ha:ıırlanan bir dalrı-
~ıı alınıva mecbur olduğu ted -

•r kadar Jüzumlu\lur. 
\' DEHŞETLİ SoGUK 

it,; ~ksek irtifalarda tesadüf edi
~11 .•"kalade soi(uklar ve kesa
'ıı ~ 1 ~~Ybetmiş hava, bayat içia 
Ilı,. 11Yli.k iki tehlikedir. Sen ba.f
ı., t ıatfırn:la Almanya üzeriade 
ı-;: Uçusfan yapan İnı?iliZ bom-
llib 1ıııall tayyareleri mürettebatı 
ı, 1•neı;n -48 e kadar düştüğünü 
ı.,; Pıfot mahallliı.in döşemesi ü
!tti ~.de buz tabakaları teşekkül 

"'ttı• l\j. ı haber vennişlerılir. 
l..ıı,f:•r bir ~n de çift motörlö bir 
l'ıı,1 •rdunan tayyaresinin top -
~n~ bir Alman deniz üssü üze
~ 20,00t kadem irtifada ucar
lı;~ telaiz anahtarını Jmllannıak 

!\o;ldivenini çıkarmıştı. 
leıı, ı:ıııır. o kadar şiddetli idi ki 

YAZAN: 

Bir havacı:ık 
mütehassısı 

tişelerden UUlla.n borular müret
tebatın mevkilerine l:'ötürülür. Her 
bir mürettebat mevkiinde bir ••
pah ve bir sayaç vard.ır. Bunlan.a 
oksijen miktan tayin ve tan -
zim etlilir. Hem .... yakındaki i
kinci bir kadran oksijen kullanıl
dıkca şişe4e kalan miktarı göste. 
rır. 

Mürettcbattaa her biri uçuş miğ
ferinde burna ·..e aizı bapıyan ve 

•Yükseldikçe emniyet artar• 
Eskiden heci tayyareciliğin 
düsturu olan bu söz, bugün 
harp zamaa.ında daha doğru 
bir hale "elmi4tir. Cünkü yük
seklik düşman dali tanarc 
toplarının ateşinden kurtul -
mak için en iyi çaredir. Fa - ı 
kat bugünkü pilotların yctiş-
ti*i irtifalar, u~uşta ve sa - ı 
va.şta ortaya yeni meseleler 
.. ,karrnıştır. 

obi;en tenefiüsüne yar1yan mas
ke tasır. Bu maskeden lastik bir 
boru sarkmaktadır. Tayyareci tay· 
)'&rede yerine oturur oturmaz 
maske borusunu yandaki oksijea 
prizine takar ve bu suretle doğru
dan doğruya oksijen meubaı ile 
irtibat tesi• eller. Boruların uzun
luğu hareket serbestisini temin 
edecek kadardır. Topçununki ise 

tayyaresi 

ayan kalkıp topunu kullama -
sına müsaade edecek kadar uzun
dur. 

Tayyare havalanmadan biraz ev
vel bütün oksijeıı şişelerinin mns
lukları açılır. 3000 metre irtifaa 
yetişildiği zaman, o vakte kadar 
maskelerdeki deliklerden hın te. 
neffils eden mürettebat, kendi 
şahsi kontrol supablarını az mik
tarda gaır çıkmasını müsaade e
decek kadar açar. 

Her 300 metre irti{a arbşmda 
sur,,11 biraz daha a~ılır ve oksijen 
nisheti çoğaltılır. Tayyare en yük
sek irtüaa vasıl olduğu zaman ok
sijen, nıastcenin içine a.zamf ta2 -
yikle gelmektedir. 

Bu ameliyelere harfi harfine ri
ayet edildiği ve irtifa artıkça ok
sijen miktarı da ziyadeleştiği tak
dirde normal olarak ta~ yareci 7000 
hatta 8000 metre irtifalarda bile 
lıichir ralıatsızhk hissetmez. 

10,000 metreden vukarı irtifa -
larda ise bava tazyikinin çok az 
olması, oksijen maskesile bile te
neHUsü imkansız bir hale getirir. 
O ısınan tayyareciyi. dalgıç elbi
sesine benziyen bir elbise içine koy 
mak icnp eder. İçine bna geç -
miyen bu elbise YÜcut üzerine mu
yven bir tazyik icra eder ve bu 
suretle oksijen teneffüsü mümkün 
8lnr. 

Maamafib askeri tay~·areler na
diren 10.000 metreden fazla irti
falara yükselirler. Bu yiiksek irti
falarda tay:.·;;ırecinin ha:,-atı oksi .. 
jen teçhizatının iyi işlemesiııe bağ
lidir. 

lııı •dall bir elinin dört parma;!ı- ,. 
1. 1"darını kesmek mccburı~eti 

~I Oldu_ Bu harbin sonu ne olacak ? 
İıı~ •.ı-le şiddetli soıhıklara karşı 
i'r abilınek için tanareciler sa
'tn • ''cak tutucu elbiselere gü -
"b '!1'.kledir. Dizlere kadar yeti
~bll•ı kürk kaplı çizmeler, kürk 
~. 1 luluınlar, ba~a sıkı sıkı yer-
'ldin ııçuş miğferi, bir rift kalın 

t yadaüçn 
•• • unce 

Yeni ve büyük 
bir ordu 

Ameri an 
askerliği 

Yani dünya hızla hazır
lanmıya başladı 

ım.ktadır. Fakat neş'e ve ~ 
bomu yarak. 
Amerikalılar ar-nda Allkerll'k 

b.tısi ortaya ilter istemez yas m&
selesini de çSarmıştır. Yaş mese
l<!Si ki en nazik bir mevzudur. ciin
lrii cok vasamalı: istediki halde ya
sırun büyüdüi"!ünü söylemek neden
se bir çoklarına akır ~elir. Ame -
rikada da VaıJ me3elesi mecburi as
kerlikle beraber ortava cıkmı$ ol
du denebilir. $undan dolavı kişim
diye kadar pek ııenç savılan bazı. 

bazı erkek vıldrzlarııı - vıldız de
nince neden vahın: kadın san'at -
karlar anlaşılmamalı? - y- ferah 
ferah otuz üçten aşırı olduiu an.-

Askeri 1 
ı===:bahi&ler : 1 

Yüksek 
infilaklı 

bombalar 
Pike hücum 
nedir? Niçin 

yapılır? 

Su haftalarda AmerikaWarda ııö- !aşılmıştır. Herkese karşı vasmı 
rülen şevk ve hararet birkaç nok- saklamak kolav olsa bile askerlilı: 
tadan nazarı dikkati celbedece.k su·besinde buna imkan !(Örülmüyor. 
ıtibidir. Ameli olarak yetişmiş ol - Böyle yaşlıca olduklan simdi mey
manın verdii\i bir kolavlrk var Ev- dana çıkan artistlerden bazı pelı: 
veia. yeni dünvada ııörÜlen de bu ük l b 1

--rneshurlarının isimlerini de söyle- YM ıek infilak ı bom a ... .-. .. 
oluyor. Med>uri askerlik kanunu !i--ihası çabueak kabul edildi ve rnivorlar. Fakat bu bahsi burada enva'ı ye defi bataryalaruwa 
kanun derhal tatbik olundu. Şimdi bırakmak daha i\; olacaktır. tesirleri?. 
yeni dünyadan gelen malumat az Amerika birlesik devletleri ü1 - ıy • RAHMi YA,.,..IZ 
mufassal olmad1eı gibi az da m~rak kesınde kendılerını bu s~etle kay- azan . '-" 
verici de/til. Amerika sünhcsiz nek dettı~enler 16 bucuk milyon olu- Son Avrupa lıazbinin stratejik • -
cok hususiyetlere sahip bir yer. \ vor. Ilk olarak 400 bi~ kis.i .gelecekl bada vücude ııetirdltl değişildJlı:l• 
Fakat rahatı ve serveti sevdiği 'ka- rusand~ talırcı ,'"' terb!ve ıcın or - modern harp aımayilnin fevkallod9 
dar Amerikalının tehlikeve. kor - durn cae ı : lacaKtır. Haz.ırJanan pro- ilerleylfinden dojan bir sebeple ol • 

. l!r:mıa ı:c•re 1941 senesınde Ame -
kunr maceralara atılınaktakı ces:ı-' 

· h · ·h al / rika ordusuna 800 bin kisi dah• 
reti .lç ı m edilebilir gibi degil- alınrnıs olacaktır. Hesaba göre. her 
dlr. Amerikalının nek bariz olan 1 
vasıflan ne olduğunu araştıran _ srnc bir milyona yakın vatandas 
Jar bilhassa şu iki keyfiyeti gör- askcrlık \"azifesini görecek. Bu ha-
müşlerdir: Durmadan kaıanmaih zırlık heo tedafüi mahiyette l!Ö -
sever, yer; fakat ona gösterilecek rülmektedir. Amerikan sanayii bir 
vüksek insani ııayeleri de sevdiği taraftan da topunu. tüfene"ini. tay-
icin bunlara varmak yolunda her va.resini. zırhlısını vanmaktadır. 
fedakarlıi!ı ıı:öz.e alıT. Aınerikalılar simdi hem asker 

Hulasa her mana ile ameli insan_! olmak suretile be<l<'nen. hem de 
icabedince bir halden diil:erine ca- servetleri nisbetinde para vermek 
buk gcccbilivorlar. Hem de yüzle
rini buruşturmadan. nes'e ve ha
raretlerini daima muhafaza ede
rek. Dün harbe inanmıvorlardı. 

surctilc malen kendilerini müda -
faava azınetınis bulunuyorlar. Reiıı 
Ruzvelt ııeçen ıliin bunu anlat:mı.s--

Onun için mecburi askerli;;i de Jü- tı: Amerika bu vola girmei!e mec-
zumlu görmiyebilivorlardı. Fakat bur olmustur. Bu da haricten ken
Tehlikenin büyümek istıdadı oldu- disine icbar edilmekle oluyor. A
i?unu anlayınca şimdi akın akın as-' merika haricten gösterilen bir t.eh
kerlik dairelerine giderek kendi -
!erini kaydettirmek Amerikalılar 
icın 940 senesinin yepyeni b;r spo
ru olmustur. ParJ.amentoda mecbu-

1 

didin altındadır. cTon vekiın mu-
harcbe• adı verilen bu tehdide kar
sı veni dünva da kendini korumak 

ri askerlik kanunu lavihasının ka- vazivetine geçiyor. 
bulüne karsı muhalefet elınııs meb
uslardan. iıvan azasından askerlik 
taliır.i çairın<la olanlar da güle ııüle 
giderek su·belere müracaat etmi.s -
!erdir. 
Artık kevfivet bir münaka•a 

menuu olmak halinden cıkarak fı-ı 
livat Ye tatbikat hududuna ınrdiği 
için her Amerikalı bu zarurete uy- , 

Gökte kuı:retli o!m111an mit
Zeılerin ııası ııabilmeleri qüc -
ıe,mis olduiiunu buııün drıba 
iııi anlaınıs bulunuııoruz. Mil
li lım•acılıiiımıza kuvvet ve hız 
ı•ernı.ek zorundauız. 

Yuvasını 
kacan. 

bırakarak 
genç kadın 

' (6 incı ııWıifedeıı de,·am) 
lar, tiyalroJar, balolartla gt.zu,ri
yor, takat hiçbır f:l<ınoe göıl:mü 
çckıuiyor, annesiz kalan, boynu 
bü1'.Uk çocui:rumu unutturalll.1 -

yuı·dum. 

İkin1!z de biı·birin1izi çılgın !{i
bi seviyorduk. FMkat tek bir ma
ni tanıınıvan bu sevgi hic: bir za
man bir humma olup damarları -
mızı yaknuyordu. Sadece gözleri
miz kalplerimiz büyülcnmi,li. Bır
biriuıizin yanında bulunnıa.k, y~k- i 
diğeriınıze ib~det edercesine bak
nıak .. İşte ) &lnız istediğimiz btııı
lardı ve )"avrumun hasretine in
ziman1 edr-n temiz duyguların il..\
vesilc hıçbir zam~n gözJcri11ıizi 
arzulu, ihtiraslı bır bakısla birbi-
rhnıze kn!dırnıadık!. · 

her gittik. Daha kapıdan içt;ri gi
rerken biı..i karşılıyan .küçitk Sa
miye oldu. 

Boynu bükük yavrucuk: 
«- Anneciğİm.. Anneciğim..• 

di) e kollarıma atıldı. Onu gözle -
rinıden boşanan :ı.-a~larla çıl.;:uı gi
bi bağrıma bastım. Yüzümü ma -
suın lÜı.ünc, saçlaruıa süre süre 
dakikalarca hıçkırdım!. 

1 

1 

muştur. 

1914 nibayetin:le, müstakbel harp
lerin yük,ek ate;ı lı:uvveUerile yap& -
1'14:ılleceği filai dünyanın biilün ordu
larınca kabul edilmİJ, tonlarla çelllı: 
ya~dıracak kesi! ateş toplululı:lanıu 
h"'ngi vaa.ıtalarla ve nerele["(ie muvat
!akiyetle tatbik olunacaklan tetkik:a 
I>qJanmıştı. .Bu tetltilı:ler arasında 
bilhassa ilerleyen hava harp sanB7i -
inln ön ~!tında bulundurulması hava 
silifı ve vasıtalarının inldşafına bil -
yUk hizmetler etti. 

1918 deo 1939 eyld!One kadar aft
~ 22 senelik müddet zarlında blltilııı 
silfilı ve vasıtaların tekamülünde M-
vacılık esaslarının ve bu terçev• da
hilinde tayyarelerle htınlann hücum 
şekilleri ve defi vasıtaları mütalea -
ların esa3ını telkll ediyordu. 

Nihayet 1939 Avrupa harbi patla -
dığı zaman, orduları motörleştirme -
nin tabiye sa.hasında vücude getird111. 
şaşırtıcı tesir ve de,tişiklikler, hava 
harplerinin amansız ve çok tahripklr 
tesirile birleşerek, bütün dünyanın 

nazarı dikkatini hava muharebelerile 
btuılardan korunma craeleri üzerine 
çekti .. 

Bttgı..i:nkü müthiş tesirlerJni, bel' ye
ni hava hı..icumunun ertesi günü dün
ya ajanslarından öğrendiğimiz tafai-
13tile tüylerimiz dikenl~erek okudu
ğumuz hava muharebeleri iki Att:ıra7a 
aynlarak mütalea edilmelidir. 

I - 1939 harbindeıı evvelki hsva 
tabiye sistemlerine ıöre hücum ,. -
killeri. 

II - 1939 _ 1940 Avrupa haı1>indeltl 
hava muharebelerinin değişen sekil -
!eri.ne göre yeni hftcum. sistemleri.. 

Son harbe gellnciye kadar, tana -
reler daha zi7ade keşif hizmetmde, 
muayyen bir noktanın bombalanma -
sında, kıt'alar arasında irtibat ft 
muhaberenin tmisinde kullan,Jmek
ta, bu suretle muavin bir sillh TU:l -
fesi görmekte idiler.. Halbuki .,. 
harple tayyarelerin; kesif kütleler lıa
linde ve hücum vasıtuı olarak bafh 
b;l1ına bir harp vazifesini derubde e
decek kuvvet ve kabiliyette en mtl -
essir bir isllb QJdU,iu •et tecrübeı.ın. 
anlaşıldL. 

1914 - 18 ha<i>lnde tayyareler Dl!f 
hizmeti ve muharebe vazifelerinde ek
seriya tek Uı.yyare nadiren de filo ha
linde kullanıldı.klan halde, !On harpo

te tayyarclcrı filolar ve filola.nn blr
leşme::.ile meydana celen hava hücum 
ırupları f(':klinde kullanmak mec:btı- ı 
riyeti h.:ısıl oldu. )ıtı ~•n. Bu eldivenlerın ekseri-

11.,,• •oi(ıığa karşı daha mnkavim 
~r·r"~ı İtin ince, ipek btr eldiven 

l)ne ııivilmektedir. 
~i •ı.triklc ısıtılan uçuş elbise 
~,~'tık kullanılmamaktadır. Çiln 
li, • •ktrik cereyanının herhangi 
~ h '••ava mebnı kesilivermesı i
ta. lllijll mürettebat birdcııbıre so-

İtalya harbe gırelı halk ~enıiz 
baro acılarını. mahrumıvetlerını 
his9etımedı. Buna raemen ltalvan
ların coeu atıyı ne.k. nıkbın nazar
la eiırmıivor. endıseden ken<lını a
lamıvor ve soruyıır: 

sada oldui'ru gibı orta sınıfı kiicük 
tıcaret ve sanav1 erhı:ıbı ıeskil e
der Faşızm . bıdavctte bunlar ara
sında bırcok taraft'11" bulmusıu. 
Bolse\'ık ıdaresınden korkan bu 
sınıf halk fa ız.m ıdaresınc dört el 
ile sarümıstı Bilahare Habes. ls
nanva. Arna\'Utlu!< muharebele -
rınde mi!Yarlarca liretın topa. tü
feni!e gittıil:ını. kadınların oarmak
larından nısan vi.ızüklcrınin a!ın

dıihnı. bahcelcrın demır oarmak -
lıklannın siıkuldui!unu ııorunce 

ve'se düstü. Onların da vazıveti 
bu merkezdedır. 

1 
ÇOCUK TAHASSÜRÜ \'E DÖNÜŞ 

Böylece beraber günler geçtL. 

Öbür rnnda Ncjadla Şekip iki 
vakıır erkek gibi konuştular. Ko
cam ill-. evvela inat etti. Fakat Şe.. 
kin saaclctim ve yavrum için o 
karlar yalvardı ki 'ejad lıize inan
dı. Teıniz kaldıf:'ıma, ihınali yü -
zünden düştü~iim gen~ kadınlık 
zaafından zararsız kurtulduğuma 
itimat elti. Bu inanı ha\o.tımın en 
tatlı hatırası oldu \·e yine öyle 
kalacak ... 

Şekip eski patronunun büyük 
affına karşı temiz bir jestle çe -
kildi. Giderken bana· acıyan .,.. 
inandıran bir sesle temiz aşlnnm 
ölümlere kadar yaşıyaca.ğını, ar
tık hayatına hicbir kadın gölg~i 
&irın.iyeceğini söyledi. yine Re -
manyaya ırilli ve bir daha da cij>n
medi.. 

Bu mecburi.yetin biricik sebebi d .. 
tesirleri artan hava hücumlarına k&ı:11 

korunma tedbirlerinin ve bu arada 
ha,·a defi bataryalarının dah• mülı:.--
mel teknik ~rle kuan~Uerinia 

ı,, a l<arşı yegane korunma vası
İır1:'1ııdan mahrum kalmakta -

lıı t, • 
~rl1lıı tan•arekrinin hepsi ka
lı,, •t tesisatına malik değildir. 
1! bile kadar tek motörlü tayya
l.i,d, 0!ıt. tam karşısına dilsen me
-,•t;, ~ h~raz hararet alabilirse de 
'ııı~~ ~rı fiisela idan uzak ka -
li;,I;; b U>erinde bulunan çok mo
'•tı"h 0ınbardıman tayyaresi mü
lıııa atı böyle bir konfor vesıta-

'l' llıafik değildir. 
I lrı~' 'EFFÜS MECBURİYETİ 
\t' \,: a arttıkca hava tazrikı aza
•d,, hava ı:ittikre ke'"fetini kay

bıb Ilı. lfavadaki oksijen miktan-
:ıb t 11~t.e)i{ irtifalarda azalması
"~ire-sırı f:erı.lin büuyesiue gore 
lı 1

'· 
lı "• n·ı · · ·- k ı <>llar 4500 metre ırtıfa-
'"'t~" adar hiçl,:r rahaf'>tzlt:>. hı~
~~ •ti '"•Ltedırler Fakat ek,~n 
lı· •t 'O"" _ .1 J ıı. .., u· 1 n1<'tro.:uctı sonra ok· 
~ ~ ~•ksanından mü' cssir ol • 

to il aşı ,. 'ır r: '"''" al3.met .. 
la~ 11 •fes da lı ·ı ve gıttikçe ar -
. ı\ lıısukfıktur. 
1f ~ 1 bir l ~ ~ 1.ı.,, vg:nıığa ınaııı olnıak 

C h· uını etle miiret!<•ha! daha 
: İj~ıı .. 111<-'lre irtifrıa "erı!'ınıecirn 

1•1a, n. leneffü üne ba•lam"kta -
:1ııik. Irıi_fa arttıkça teneffııs ıçın 

1t. ITlıktarı da artırılmalı.ta -

... ~ı' •rdıman t 1 ~-·"" a:v,·are erın ... 

- Bu harbin sonu ne o1acak?. 
Bu sualın cevabını verebilmek 

icm Italvan efkarını tetluk etmek 
lazımdır 

GENCLER - Bütün ttaıvan 
f!ençliğı M.u.sıolınmın havranıdır. 
.Bunlar. eskı İtalvan havatını bil
mezler. Besıktenben. fasist rejı -
mıne !!Öre talim ve terbıvr olun -
muslard:r. Kendilenne. cMu.solıni 

ESKİ NESIL - Esk.ı zabıtler ve 
kır saclı memurlar ltalvanın Al -
manya ıle bır olmasını ho:; görmez
ler. 

Yaslılara ııöre İtalvanın bugiinkii 

ne vanarsa ıvı vanar ~usolını al
danmaz. vanımlaz! ..• fıkn veril -
mı.ştır. Onlara f!iıre ltalva, eski 
Roma imnaratorluı?unu kuracak -
tır Ve hartı, hır kahramanlık mek-
tebıdır vazıvetı. netıcesı· meclıul bu ma-

ORTA SINIF - ttalvada, Fran-___ ce_•rava siırıiklenmektır. 

·Istanbulda imar ve Belediye 
( 4 ıJ.ncü scıhıfeden devem) 1 

faklar. bınbır renklı elektrıklerle 
bezenm:ştı. İstanbul bu eeı:e vıne 1 
~nk 11va. nes'e. hareket ıcınde vti
zu vordu. 

Yenı 8rrınönü mevdanının ee. 
"iş tretu\ arını eecın kiıoruve rıe
.ınce ıtaH• Jıtıyari durdum. Sa • 
ravu~ unda ve Üskudaroa Semsı
na.<a s 'tıl 'ldekı tıskıvelı havuz -
!.arın her 5ar vede d~ 1 en sulan
nın renK ve znta ovunlarına takı -
:an ıı: zlerım \•anın>da ''edı sene 
eV'\e kı ~rk.ıd,ısııru aradı Ve sonra 
tam 'eıiı vıJ cince \"L e ~vJe b1T 

banam l!PCes'..n<:le onul" a korwı • 
twıumıı:z cumlel rı hat;rladım. 

süslen havi. medeni \'aSıtaJarı ca
mı bır balde halınde iınıimde se - ı 
rılı vıizume !!ıilth·ordu. 17 ,.,1 ıc:n-
de on vedı as:rlık bı:- ıl<"rlevtsı cer
ceveleven Cumhurıvetın fenzlı 

ıdaresıle ııocsıim kabardı. Cehri 
verıne harca•·an b~r ldarenın ~m
t1hanından uıı oarca ,)!arı c:;ehrı · 

TI"'!Ze se\- ne .... bakt:m Gı1llimse 

vrrek sırndı uzaklardı. Pek uzak
la·d~ t:c tunan arkadasrma ınva- 1 

bPn siıYlend:m: 
- Yedı nllık bır a\-rtlık•an scııra 

1sıanbula diındüiii.ın zaman sehrı ı 
tanıvamıvacaksın .. Bunu anlaMak 
ıcın bır ba,·ram r"f'cesı h-tJ.nb'ılu 

Tertemiz, lekcsız uzun günJer ... 
Her arkada kalan akşam müş

terek varlığımıza yeni hır tırıelik 
verirken en küçük bir vesile. bir 
tahaıtıırla evimi. kızımı hatırlı -
yor. kollarında genç kızlıktan ka
dınlık aleminin nihayetsi2 elem -
lerıne atıldığım kocamın (Ocuğa 
ne ~·aph2ını düşünerek hı,kırı 
bıckıra ağlıyordum. Sokaklardı 
bir çocuk &örsem, otelimın pen -
cerrsınden masum bir kücük kah
kahası ısitsem, Samiyecii!ınıin ay 
ışıkJarı ~bi taze ~~ünü, ipek sa
n saçlarını özlüyor, ber verde o
nun sen cıvıldıyan sesıni arıyor
duın. 

Bazı geceler bn tabattıırls vor-' 
j?an!arımı dişl.rimle didikÜvor 
buhanlarla inliyordum. ' ' 

S:!·ııı biitiin hırçınlıklarıma, 
sızhyan el'lit tahaoC\süriiıne sessiz
likle. ı?Üler yüzle mukabele ede
cek kadar bana bağlı :.e terbiveU 
idi. Fak>ı bu müşterek. me..;,,.n 
hayat elbet de böyle •Ürüp p.. 
dnıc7rli:. 

Nihayet bir aksam ağlı:va ağlıya 
kızHnın ayrıhğına da)·anamıya .. 
cajtımı. beni memlekrtiıne, yav -
rum:ı r11i·~dürmes1ni ıstedinı. Ar • 
zumu kuciik bir tebessümle kabul 
ettı \"(' seYahate nası trrt<>ıniz rık
tr ısek ,·ine •:vni lemi;;.Jik içinde 
dOadHk. Ben rvlilt 9(."t~ını rPke ce
ke kendime geldim. •Ü, bnna \"&

na vana hiirınet etti. A~kınıw 
böYl~r<' hir sebvet kasır;l~sı içine 
düsnıcktrn kon1duk. Giinaha ıö
türf"n sPvğ"imiı bembeva1 ınanulı 

1 

EN BÜYÜK BAC. 
Hep arılarını sesine koyrnu~ mas
tarip kalbini dudaklarına taJaıo-. 
Kibi hazin hazın konuşan Bayaa 
Nemika 1:-u.ra:va gelince sustu. Bi
rer sil:'ara yaktık. Gözleri önü -
ı-ıüzdc mavi emeller gibi halka -
!anan dunıanJara takılmıştı. Ser
dwn: 
•- T'a sonra? .• 
Uzak bir rüyadan ıtyanrr ıflıi 

lıafif(e silkindi: 
-•Sonrası mı? •. Soru-aS1 bu: Ş.. 

kibin geçenlerde bir otomobil ka
zasına kurban gittii:ini öğreadim. 
Verdij!i söze sadık kalmış. Be -
manyadao gelmem~ ve evle
mısti!.• 

Kocama ırelince; ona lt'ençlill • 
min en taze emellerini çiğne~ 
fün. Nejad bunu ta.kdirJ.. affına 
hiinnet etti. Aylar ilerledikçe ldl
çücük •Samiye. yuvamızda ea 
büyük bağı teşkil etti. Bu gill ytis
lil. ipek sO("lı küçük yavra sesi, -
fesi 'e gülüşü ile bizi yenides Wr
birıınize yaklaştırdı, bağladı. 

\1 e iste böylece lı:ızuıı hidert 
körJCljtiren, bir zamanliır ~ 
beyeunlan arkada bırakıla.ı s6. 
uao.s<z anııesile artık on11 hiç, ı.ı~ 
ihmal etnıiyen, yuvasına batla- ı 

ab bli ·· 111 

artb.rılmasıdır. 
Telı: tayyare buıQn defi silllılut 

ve müdafi hava filolarına lı:arp. ad& . 
içinde bulundutundan, filolar; keDılM. 
makıneli tofeııklerl ve bombalııril• 
müdafi hava lru~erine ve dııtt ı... 
tarplanna mukabele edebilmekte -

dlrler. 
Pilı:e h~ harbUı ort&~-

1 !ır 11'Q&lıı.ı _....e. IWllllUl8 

Bir tayyareye bomba 
konurken 

kardılı loir beva haıp şeklidir. Bir 
tan~ borrıba11nı hedefe isabeı& 

ettimıelt içlı> bel vurdutu m~kill w 
ı:olt tıaıı.lilı:ell olan bu &istemde. bod 
bir f1z.ik kaidesi olaıı sukut kanun -
larmdan ilılifacle edilmiftir. fiyyare
ı.or, .....,.eice bomboılaruu atacak.lul 
hedef ilMrinde uçarlar, devir ,,.pa
lar, nllım miloellesi ..., diğar vasıta -
larla dllA - ta;rin ede
bombalarmı atarlardı .. 

Halen ıneorcut bava defi batarya -
1annm ,.ııbelı: 1atdreti karsısııwk 

bo~ardıman layyarell!'rinln hedef ... 
ıerinde dOne dolaşa bomba atııcaldlım 

noktayı ıı-örmelerl tele lml<•-zlolt 
pikehllcmıımed>~ ~ 
ıet!rmlıtir. 

Pik• lı6cmnda ı.nare. bomlbC,.,,.-• 
bırakacalı botlef a-ine ~ 
öo tarafı '°Prafa amut oı-k ~ 
başa:;atı tllldllr. birkaç yiiz ınetı.. Wpo 
lece llUkut ettikten _, .. 

bırakır, tıı;1yuenla sukut - .. 
hilinde bulunan bomba, .,.,ımıa t*9o 

de topr-ala dolru lner!tm - - • 
"'78 tadar ~ ııukut ...,... • 
sine ballı kahr. Bomba ile b!rm:tıl 
bel y1l% metre lcadar daha alçaD ..... 
yare, - bazaıı birlı:aç bomba da -
tıb b&lda - ani bir dlldl41e ı.eW ._ 
zerinden kayar, mıaklafll .. 

Bu ,.ıdlde ablan bomba ....,. -
balanıı hedeflen inhirafına imlı:k 

70lı::tur. Binaenaley!ı ateı mü..lr • • 
lur, 

P!lı:ı hüCtDD!a bınlalan biriaıf 

bomhan.m, h-.le! lı:ıt'uı Uzerlnde bir-
birinin tesir sahası içinde flç intlWı: 
dairml meyclanı ııeılrdi!f, bu oebeı>l9 
hedefin tamamen tahrip edildii!i -
hava b.uplerinde ıörülmüı ve d,,,,_ 
miıtir. 

Tayyare bombalarının envaı vardır. 
Yanım bombalan, pili bombalar P>t 
hususi tesirleri mevcut olan1arı.'ld3n 

ba9ka, kilolaruun arl1şlaT1 ni~~·linde 

tahrip ve imha tesiri t'()j:ahr .. 
Tayyare bombaları 2~ kilodan ı CJOI 

kiloya kadar detişen bir ağır1.ık1a de-
~ik teoırlere de tlbidlrler. 
Bunların 25 klloluklan tam i.sab<-t

le bir binayı yerinden utnrtmağa. 

cephane~ petrol. benzin kuyu ve de
polarını iştiale kAfidir. 

50 - 2!i0 Jdloluklar 100 melr• '<ut
rundaki bir daire dahilindeki butU:a 
tesi~\eri imhaya muktedir bulunur. 

250 - 500 !Uk bombalar: 250 metre 
kutrunda bir sahanın tahribine, tam 
lııabeUe 50 metrelik nütuz. ita.biliye -
tine malllı:tlrler. JCkserlyetle yansıa 

bombaları bu kil07& dahildir. 
ııoo _ 1000 ltlloluk bombalar: iyt 

tahkim edilmi.ı, n!lfuz lı:ab(liyeti de -
mir ve betonla azaltılmış askeri hedef
len> karJI kullanılan yül<>elı: feWTBnll 
bombalardır. Büyilk imallthaneirrle 
toprak altı tahkimat ve lesislerl için 

bu cinıı bombalar Jcullanılır. 
Tayyarelerin bomba taşıma kabt -

llyetlerin.in artıtı manevra kabili~ 
!erini lahdit ett\tinden 250 - 1000 ki
loluk bombalar, bombardıman filo -
lan tara!mdan yapılan ıece hut"Uhl ... 
larında ltullanımlalctadırlar. 

Hava harplerinin ook dehşeıli A.f

halarla bucünltü harp slateminin -
dana ıeta:dili tesir nekadar artana 
artsın, mukabil tedbirler ve te8islıeria 

bunlan önlemelı: lmlı:Anlan da mev -
cuttur. ~ • 

Bu ~ QOk çetin bir deneme 
ııafhuı oa van İ.ncilterellio h~ 

-. Loodra fObn intizamla -
bik oı- pMif lıonmma tedbirle -
rile mublıü mildııtaa ~ sar -
,..mıde dör"I ~ varan lte&if n&
fllırunda aolda sıfır ,,.._,.., bir za -
yıalla kendisuı.l ~ ı..- bilcum
!anndıuı -......ı.tur. 
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MAZON MEYVA 
Müferrih Ye midevidir 

TUZU fNKIBAZ, HAZIA1SIZLIK, MiDE BULANTI re BOZUILUGUHOA, BAR~~J 
T ~ M BE l l İ 61 H Ol . M 1 O E EK Sili K re YA HM ALA R 1 H O A emniyetle:ı;~~~~: 
l'Uıde ve Banaklan temızler, alıftırmu Ye yormaz. MAZON Uim ye HOROS marlı:uına dıkk ---------Y u nan i.t.nbnl ullye oıı lk1ncl -.ı. W.-

ltfmll.tlnden: 

Unbpaıu Yavuı.slnan mahallesi bey-

h Ud U d U' 
lik değır""'n sokak e No. da mukim 
Huriye ta.ratmdan ayni hanede mukim 1 

iken halen gaip bulunan kocası Recep 1 

Ord Usu oıilu Hasanm gaipliği hakkında açılan 
f muhakemede: Ölü Re<ep oglu 1312 do- / 

k t
• ğumh ı .edihadan doğma Ha~anın beş 

U V Ve 1 aerıedenberi halen nerede olduğundan 

. Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, b•r 1ıa1>er aıın•m•dıtı ııbı htı:vaı....., Y mematmdan da malUmat alınamadı .. 

unanistan _umumi Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser imd•n mahkemece de bir l<!ne müd- 1 
69ferberhkte ka~ııatla ~ede ü~ kıııe alın.abifu. Taklifleriııdeıı sakıııınıs. detle gaipl iitine karar verlldijli.nd.., mu-

P. d il kut l l . maileyh Ha.aaıun hayat ve mematından 
700,000 muharı"p .er ver e u u u arı ısrara ıst ıniz . 

haberdar olanların bir sene z.ar!ındôi!: 

Bu akşamdan itibaren her akşaıo 

AKSiM 
Wena. Kı.t medm..lne aemlekettıalı.in Mı'rimli Bayanlar 

llt")' 1 edle l.a.pda n.nı &OQ'M. 

Kıymetli ve et siz san'allı:irımıs 

, e JlluhıettJll 
dl 

.. u::i S A F i Y E ıa~7, 
8~ h•y'.tl: KanUJti Ani\ll:T, Ply- ŞEFİK. ıı:.,,...,~ ALEKO, J(~'j\ 

l!AIL l\IAKSUT Cümbüş, YORGO, KUnıet ŞEREF, Darbuka UASAN f ,\,. 
Okuyucu Bayanlar: Sl'ZAN. SEMİHA, GtJ'ZİN, SÜVEYDA, SANİ\'E, iJJ· 

Okuyucu Bayha.-: AK.YAZ.Ut, FARl'lC. 
Çıkarabilecek mahkememize haber vermeleri lüzumu 

ı 
Aynca: Hüyük stirprir.l<'T', s~bı Va.r.JTte ve Car. orkestns•· 

Stmalde ve kerada Tilrk.i,ye, Bulsa· Belediye Sular f daresinden: ~bliğ yerine ıeçmeJı: 1!7.ere il~n olunur. , ,,. 
n.ton, Yupelav,.a ve Arnavutluk ııe 940/ 1021 ---
laemhudat olan Yunanıstan, kısmen de ı.ı..-.. aboo.,_.n -1 lçiıı kapelı zarl1J elulltme ile~ Jcarl<m,ı ____ A_T_ J ___ ----- -------------------------- -------- --
Eıe dema w Akdenwe çevrilmiştir. ı.t'llOO mıılı:bua. - bordro -..ıacallbr. --S L J K ı•mı-
Y•m•ni••nm .8alllıı Harbmden önce .l:kıılltme7• Pnrıeit uzu ~ tallslmdelı:l ~ -kn:mde, levazmı ..,.. ' K u R u K A H v E c ı• Y!ııtn .. fükenımel bir halde bulunan 
mesaha! •thı;veoi tlS 000 ıalomeln! mu- dea - olank fOrln.........ı ıılaob!lir!er. ~~~-- .,11 ~· ----• Standard modeli bir n- oto-nbbaı, nOtusu da 2.870.000 idi. B··-'n -~ ~ '~ J>O-- gQntt 1apıla-. Teklif ııarl!an 4/11/940 ~ 

.... u mobili satılıktır. Görmek için 

ı.e mesaha! aathjyesi 127000 kilometre peartesi l(inü ... ı c1
5 
•• kadar kabul edilir. Dılba _,..,. ıetırilet:elt r:arl'lar ka- Ş~ane Karakol Garajına ve --__ •• MEHMET Ef endı· Ma· hdumıarı murabbaı, nüfusu da 8.1140.000 dtr. liem bvl edilmeıı. •10091> 1 görü-ımek .i<; hı Galatada Billı'.ir _.._..._.._. • 

.lekettn !dan: l"klı krallıktır. 4 aluslos/ 1 ııokakta Gülhan 21 N-0. ya 
'36 tarlhlnde Gtneral 111-- otori- müracaat. 
-... bir hük6met kurmuıı ve o tanhtezı --- - -

Muhterem müşterilerinin en büyük 
BA YRAMLARINi KUTLULAR 

Jıtıb•ren de bütün Yanenjstan tam bir 
lınilk içinde mezu1"ketın her ıuretle 

lalı:lea!ma çalıımıştır. 

OOGllAFI V AZiTET 
Yımarüet·nı, Şıman Yunanistan, Orta 

~aıUstan ve !.fora yannudası olarak 
loçe ayırmak ve bu tııkıılme aynca ada
ları da lllve etrnf'k doğru olur, Şimali 
Yuhanistani Carb1 Tn.Qa, Makedonya, 
TMalya ve Epırden mOtcşeltldldlr. Orta 
Yunanistan; ıarpta Et.alla l'e Akarnan ı ıa, 

-da Pbotıobs ve Pbokls; prkta Beo
lta ,.. Atılı: olmılı: flzere alb m<ılıim bôL 
.-;ve ıı;vnlııuıtır Mora yanmadaııı Orta 

Yunanlrumdan 8 kilometre uzunlutını
•1a .Koreot kanalile ayrılır. Adalara ge
lince, bunlar Yunan adaları, Ege ada
lllrı, Girit ad .. ı ... Anadolu ıdaland ı r. 

llrı ınillıiın ,.,ıılrler Garbi Trakyada De-
41ırataç; Yıman Makedonyaaında Selıl.nik, 

Siroz, Drama, .İ.ıcoçe, , Tnalyada GolDs, 
Tlrhala, Larisa, Epude Yaoya; Atık p... 
nmadasmda Atma Te .Pired1r. Yunan 
..ıaıanı>don yalnız Kortu fiınalde ve 
Adriyatlk cianlzlnm atzındadır. Di~r

lıort Kormt körfm alzına ıııralanm,.tır. 
~ adalan lt.lkhd - Spora\ toplu ada_ 
lllrıdır. Girit J68 klloınettt m:unlulun
..... 10 ll:ilometro ıreııiş!llmdedir. En 
- fOhlzleıi Jtandiyo ve Hanyadır. 
._olu adalan: Midilli s.ım, &iam. . . 

DOf YE Jal[ 

Twı 1 ı --..n ,.-. 18 1 
- Oııl ' ' ı, _. 1 1 lıiej ll:atıolik, pro 
-.ı, -ili,,,., Tllrl< ..e Yalwdıdir. 
Y•rc'Der

9 
bflh··n &ellnftı:Uı Wr hayli 

1'l*Cn ıatm.lr.taıdır. Tllzklft ınObadele 
,.uıe ....... 1 

' .. ] Jikl-ri 1cin ı.. 
tıııııııllıbuJı bJıln ft'mJ·m muJraNJ an
- ~ '!ıdyad.ıı 40 bin lcadar TIUlt 
.....ıır. 

DO ı ' adsa ıaa -6re. Ynn+ ' , lU\ 

-llitı l~.000..000 olrabml, llıxac:atı 

• v .ıoı.-.- .ıralıııddlr. -w....ın 
• ınOlln lbNÇ m d&1'rJ muDıe bi-

- ~ muın, kuru llriım, -..,l:tuy.,., - del- :seytln, incir 
,. mad •ır . ?aı.ıit ı.o, wnocı derece-

.. bububoıl, ... - u:v-ı. lıqnn 

POKER- PLAY 
~kları geldi. Her prde 

, D4ıf1unut', merkay• Cl•kkat 
••llnla IDOKl!ft. '"LAY 

Deposu: 
JAK DKKALO ...... •OR. 

- 1-T ..utBUI. T al\taltale Ho. 51 

DÜNYANJN 
• • 

EN iYi 
TRAŞ 

SIÇAKLARIOIR 

1940 Senesinin 10n modelleri çok zarü 
zengin çctitli kadın, eskek 

Kol ve cep 

ARLON 

Sahibi oe ne,,iyah idare eden 
BQ§ muharriri 

ETEM iZZET BENiCE 
Son Telgraf Matbaası 

' TAKSİTLE~-·, 

1 

Kömür ve odun Cep )[ol Saall~rt Altın Metal 1 1 
ıs MGe •.ırantuı sobaları 

1 ay vade 3 - 4 ay vade 
===-.=--:--====;.=-·:=· ==- - - ----==== 

Ev .il~tlerl 1 1 Elektrik eüpUf'J"elerl 
AEG AEG vef~k 

::::::=:::::':·:';::;•Yvade:::::::::::::;:::::=::::::::::::::'=•~Y==va~d~•:::::::::I 

<kakları 

Bayr.ım ve dükün 
hediyeleri 

-

Havaprl v<ı Eldrtrlk 1 1 
4 ay Ta.de ---- ----' ~ ı ay v:a.d_• ____ 0 

OSMAN ŞAKAR ve Şki. 
Gala~. Bankalar CMld""I 59 - 47 Tel: 42769 Be.Ynıt, tlnJve,..lle caddesi 

No. %8, Kadıköy, İskele caddesi No. 33/2 

Her Nevi Maden Kömürü 
Ekonomik 

Dökme Sobalar 
Yalnız 9 Lira 

Satış yerleri: 
Beyazıt, Çadn:.cılar No. 66 Arif 
!Nasrr 
Beşiktaş, Ihlamur Cad. No. 15 Fer
hat Nasır 
Ü&küdar, Bat pazarı '.Koltu:k~ Sü
Ievman 
IKadı:köy, Osmanağa Üzerit &Okak 
No. 1/8 mobilyacı Mustafa 
DİıK!KAT: Toptan sipariş iBesiktaır 
dan yapılır. 

----- - -

Güzal 
Olmak 

için 
.,.,,ı 

Her şaydea 1 bİ' 
lıılı ti . .,.ı.ıı. 

sı a ı ve p dl•· 
tue, lekeaiı ... ali~ 
rtıı bir eilde 11 

olmalı. llıı:ı•dır• 

KREM 
PERT~\I 

Si . ... clldl,,;P 
11111 t1dr 

rtıı:elleştlrlr. ... ,,.,. 
leriııi bealiJ
laadar". 

40 eeııelik bir tecrilbe mahnlil olan DEM PERTEV ~~ 
n. yapılq tamııdald ineelik .. layıaiyle, teırla fazla .~_1~,.
mesıno mani olur. Ya!Na elıırak Jauaml ttip Ye YU--

tıJır, 

lSTANBUL BELEDİYESİ lL.1NL~ 
Vesaiti nakll7e -mlnden borçlu olup borcunu vennedi~ 1.,ııııı':, 

tahsili emval kanunıma v<ı cla.bn1 endlmenin kararma teoı11<&ll Jlt ,;ı 1,..ı 
Sişbanede 33 No. lu Yuvanın p.rııjmda Jıeciz al!ma alman J!:...,al<' 1ı" f". 
No. lu 1138 modeli fiyat maiblt tabi olomobillnin 11/10/9'«1 pert""' ıoil1 

· lun"'· -1 1( de mez1a1r prajd:ı. açılı: arttırma ouretlle AtıJacab iltn O~ 

-.lla1. - -- ...,ur, -... demlr, _..., lr:ilmtlrdllr. y_,, 11-

- re... • ı s11ep, 108 ı :roıcu. n ı 

Saatleri gelmiştir 
,;;;;;;;;...~-----...;.;.~~~~--==--------------------~-

Hol an d s e Bank - Uni N.V. lstanbul Şubesi -~lir - ohntık -.. uoo.ooo ıo Smbt depoeu : Z S11•tmıın Sultan Hamam 
- t • ,......, .... 1118 ı. lllildlor Camcıbatı ban 1 inci lı:at 
Camt:r ":ıtıı .-dtll -. Ynna.. ---------------------------
~ eıı mtlhı. ihracat ''"'anlan PL 
n, ıwış,nik, Patru, ıtaıııa.ıa, Golorll, Xor
lh, lllldlll.ı, ıı:aı..m..t.ıuhr. 

lı.'m>tlımlf 
o-. .llSlletı.r Cemlyet:lnlD ....amı... 

aıa ~- eodiistndır ç:1ıl~ ~lf' 709 
.... -b!M ~ınnlm ~ 
~ - 370.000 dlr. 

YUNAJri!!TAl'1N ~ Dadz ft 
BAYA OllDVLAIU 

Hmrl ordu U JJ<yade -. 1 1!11-
ftrı tihnenldir, Baaı1 ordu meYCUdu 
I0 . .000 kıei idı; fakat aon umenl•rda 
takriben 2.18.Me 1rl"7i ıılllh altmda lıa
lıındunıy-ordu. lhnwnl ııeferberlik J.lAn 
odm<~ 400.000 ltifıJik bir onlu çıbrabi
llr. Aııkeriik milddeb 21 den 60 y;ışma 
lradar olduju lçm, Ymımlstanda e1J R-
Wı tutan ın-ıonn 1*0Jıu T00,000 den 
~dır. 

Yunan baw. ~ 200 kaür t.Q:.. 
_....vardır. 

Yunan donan.__ seJ.inoe 1 m-hlı 

oiş MACUNU 
ACızdakJ mikropları teml~ler. dlilerln sıh· 

' 
hatını muhafaza eder. 

ffeı> prde O E N T O L diş macununu erıyını:r. 

• 
1 LA N 

lı:ruV1UÖr ile 10 muhrip ve 13 torpido- ~ wrilııh>..•ıran posta ı.tıııhQt ve banle ı.ıenn
lıoottan, 8 denizaltı seınislnden .. e cli1er .ı. kııllaqmplrta olduıtunı ınabkQlı: c.eıAl Dotmı imzamı oe-
]'ardımcı ı..ru~en mllrtıkkoptir. :ıı:ız aydımtıeri kaybettim. H!I; kimseye boreum yoktw. 

İtalya budullannda bilb-. Anıavut.- .,. ., imza u. de mub&rrer ..ıet ...;va ..-il< ele yapıL 
)alt ınıurlarmda -1ı talıkı-ı yap- mmnıştır. Binaenaleyh zuhur adecelt her liir!Q evrak mu

-1ır. - olmayt 17 eli>! l>epie m•ı+1'1< imza ela lwllaıım,,.e

t•tlYUlll 

Sa"' l>epoı.a. 

c:abmı IS6n ecımm.. 
ıı.,,.-t ~ 18/UIO .Alim Olfe oahll>l 1ıf1lll piyango bayll 

Celil Doğan 

MüjdC: Bu Akşam 

KADIKÔY İNCİ GAZİNOSU 
... c - lılıFMDe ıreıi6eD ~. 

o--~ 
._.. llARKIJU IUJllMJ( 

• wtıooT 

- !reyeil: 
l't:raııllt: nın 
ı:ımnet.· SAı.iD 
WJ: ABDİ 

30 Haziran 1940 tarihindeki bilanço 
AKTiF 

KASA 
KUPONLAR 
DAHİLİ MUHABİR BANKALAh. 
HARİCİ MUIIABİR BANKALAR 
R.EPORLAR 
HAZİNE BONOLARI 
SENEDAT CÜZDANI 
Vadesıne üc; ay kalan: 
Viıdesıne üç aydan fazla kalan: 
ESHAM VE TAHVİLAT CÜZDA 
Nl 
Borsada kote olanlar: 
Borsada kote o.lmıyanlar: 
AVANSLAR 
&>ham ve tahvilat mukabili avans 
lar: 
A) Bo~a 4<ote o)anlar: 
Bl Borsada kıote obnıyanlar: 
Başka avanslar için JOtfen 
.Borçlu Hes aAıı Carilere. 
Mürncaat ediniz. 
BORÇLU HESABI CARİLER 
Açrk kredi: 
Kefalet rnukaıbili: 
Temınatlı: 
KABULLERİMİZDEN DOLAYI 
BORCLULAR 
SAİR MUHTELİF BORÇLULAR 
İPOTEK MUKABİLİ AVANSLAR 
İŞTİRAKLER 
UENKULLER 

GAYRİMENKULLER 
İLK TESİS MASRAFI BAKİYESİ 
NAZIM HESAPLAR 

TL. 

TL. %1.630.M 

TL. 62..343. 7l) -
fi,. 1.140.611 

TL. 182.417.68 
).533.829. 4'l 
).!5&.559. 7i 

umııem-ı 
!Kasalar ) 
Teeiııat ) 
Uetruşat ) 

705.727.67 SERMAYE 
İHTİYATLAR 

053.297.08 MUHABİR BANKALAR 
86.936.48 MEVDUAT 

HESABI CARİLER 
1.011.'Ml.- TASARRUF TEVDİATI 

ııll30.64 Vadesiz: T. 
Bir aya kadar: 
Bir aydan bır seneye kadarı 
Bir seneden fazla: 

1%.343.75 TEDİYE EMİRLERİ 
S/>M MUJiTFÜF .ALACA.KLII; :AS. 
UZUN V.Aı:>EL! İSTİKRAZLAlt 

U-t0.66 TAHSİS EDİLMİ'Ş KABŞIUKLAR 
KABULLERİMiZ 
İTFA TAiiSİSATI 1 

TALEP OLUNMAMIŞ 'l'ElılB'l"l'(l 
LER VE KUPONLAR 
NA.ZIM.HCi.APLAB 
KAR 

U7U06.91 

-lll0.06 

-1.m.22 

-
w.898..M 

:ı:tL. 

l3015.69 -875.823.18 
ll0.847.'15 

fi,, 

4.020.18 
8.,ı;:ı 

l.&4J.7 -
...... 
...... 
...
..... 

...- • '/(i 
J)Q· 

•18·~..o 60 
ıı ..... ·· 

·~ JUbrdo Lnl halefi 
P1ıJ:rPO uvt 

Baftldıı Jwa Ne. 1 ı.t..hı 

-~ • wnrM 
~ 'l'L. UIUU.98 o .......... ~"""" 11 ............................................ ;;;;;;;;ı:J. ............................................ ~ ... atlLBt)ı. w ..-----•.i 


