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BUTUN YURT BA VRAM SEViNCi iÇiNDE •• -' 
Cumhuriyetiınizin on sekizinci yıl Milli Şef imiz bu sabah Ankarada 

dönümü her taraf ta Ebedi Şefin manevi huzu-
coşkun bir neşe içinde kutlanıyor randa eğildiler ve çelenk koydular 

'-------------------------------------------------------------------------------------------------------------~.J 
18 i N c i 1 Bu Sabah Topkapı Şehitliği Ziyaret Edi-
YILDA.. l~r~k Aziz Kahramanların Hatlrası Anıl~~ 

Bu büyük günde düne 
ve bugüne olduğu kadar 
yarına da gurur, iftihar 
ve itimatla bakıyor, ileri 
ifkun bize reşmettiği 
Büyük Türkiyeyi bakıt
larımızda çerçiveliyoruz. 

~an: ETEM iZZET BENiCE 

Cumhuriyet Bayramımızın on 
~•ki.tinci yılındayız. On sek.iz yıl 
0 ncesi ile bugün arasında bir mu
"-Y•scı yapmanın imkanı yoktur. o., k" .. . sekiz yılı on se ız asır gerısı 

•le ·ıçmenin imkansızlığı gibi. 
~Yılda bir asır yarattık .. diyen 
Cıuııhuriyet hatibi bu bakımdan 
~ doğruyu, en güzeli, en olgunu 
8'yt,. - t" ır. 

.\tatürk: Cumhuriyet formu. 
'1ı, Cumhuriyet Türkiyesini, bü. 
Yiik Türkiye realitesinin temeli
~· ~ 1 kurdu. Onunla beraber, onun 
•dar, bu kuruluşun hamuruna 

ltıaYa koyan İnönünün kutsal ve 
~lusaı önderliğinde simdi bu bü. 
Yiik eı.er kendisi içi~ mukadder 
~ Planlı olan hedefine doğru 

ı tü.kerunez bir meş'ale, kud. 
'•tiııe ölçü biçilmez bir uvber 
'~kuvvet kaynağı halinde sürüp 
~d.iyor. Ebedilik ve namütena-

lılı; bu gidişin, bu sürüşün akı. 
llııda \'e akışına rilmolan istika. 
llıeu d eli · ·ı · İ)iben e r. Da1ı'."a ~d~rıye, en 

• , en kudret ıyo gı ıyoruz. 

_';:iinkü, bu gidiş ve akışta gü
~~~İiıü Türk milletinin b~yü.k: 
~Uttden, inan ve gilvenımızı 

•niinün yüksek dehasından alı. 

>··~. 
• • • 

i ·""•upa harbinin üçüncü yılı 
~ildeyiz. 'Oç harp yılınııı milyon
) ' ölüm ve felaket sağnaklığı 
~llıtn tesirlerinden tamamile ko.. 
~ llıııuş bir haldeyiz. Hiçbir te. 
1ııı,1 "• hiçbir müessir bize yolu· 
ll ~u Şaşırtanıamıştır. Kendi cm.. 
,_.~••in iÇinde, kendi bütünlüğü. 
~•ün dergislnde, keneli inan ve 
t lıerJerimizin k~nunda hiçbir 
\~°"iyet yılından daha eksik 
~, ~llnuyan ve fakat daima da
l;~ ~tiin olan neş'e ile on seki. 
~1 Yılı kutluyorwı. Bu büyük 
'-d de düne ve buırüne olduğu 
tuv'' Yarına da gurur, iftihar ve 
it,. •nte bakıyor; ileri ufkun bize 
~~•ttiiti büyük Türkiyeyi ba. 
Ç··"rııızda çerçeveliyoruz. 

iıı 1,~llkü Türk milletiyiz ve .. başı. 
ii~,'. İnönü, içimizde Atatürk 

'llızın; var. 
ıı • • • 

1;1 ~·~ kaç yıl süretek, nerelere 
~i~~tak, hangi satıhlar ve hangi 
~a el' bu yeryüzü insanlığını 
'i11 ~ boğaza get iren mü<adele. 
""· u,• ·· d b"I -~'l'a 'lin c kalacak?. Bunu ı -
~t. ~1''· Tayin de edilemez. Fa. 
• 1 ııdtt epsinin ilerisinde \ 'e en ba .. 
''•t tek varlı~ın ebediliğine inn
'-'l'u,~~: Cumhuriyet TiirkiY.csİ. 

ı, d '~ede Cumhuriyet bir isti. 
lı,d~r •tif, bir yeni dünya doğu. 
t' \',,~' •. 
,''•ıı l<Uzu milletlerine örnek gc-
~· '11 ;. Uvvet getiren, inan geti. 
~· ı~ g ·~ın getiren, ülkü ve ta. 
~'iııtietır~n bir doğuş. Bu doğuş 
ı°""nı,, l>unya Harbi sonrasının 
.~ t g~ getirdiği ve getireceği 
''ıı arıh" l ~ ha •n, yeni yaşama devri· 
~111 Üş~~~r Ve Türk milleti her 
ı1~da h u_~de, her kasırganın dı.. 
j~ b•r)i~~.n bu tazeliğinin, bu 

lııı 11 ı:ın.'.n, bu kuvvet ve ikti. 
hukınünü sürüyor ve .. 
(llon.ıu 3 üncü Salıltt<k) 

~ - -

Ankarada Bugün Ya- Vilayetteki ve Tak
pılacak Büyük Tören sim'deki Merasim· 

Ankara, 29 (Telefonla) - Cum. 
huriyetimizin 18 inci yıldönümü 
Bayramını başşehrimiz Ankara 
diindenberi coşkun bir sevinç 
ve neş'e içinde tes'it etmektedir. 
Diin Ulus meydanında yapılan 

genç!~ tezahüratından sonra iz
cilerimiz Gazi Terbiye Enstitüsii. 
ııün spor sahasında büyük b,ir 

gösteri tertip etmişlerdir. 
Bu toplantıya Cumhurreisimiz 

Milli Şef İsmet İnönü de şeref 
vermişlerdir. 

İzcilerin geçit resmini mütea
kip iki dakikada bir kamp kur
muşlar, çadırlar haıırlanıışlar, 

ocaklar yakmışlardır, 
(Devamı 1 üncü Sahifede). 

Dün saat 12,50 de Başvekili • 
mizin Ankara rndyosunda söyle. 
dikleri veciz 'bir ihital:ıe ile açılan 
Cumhuriye~imizin on cskizi.nci 
yıl dönümü şeııEkleri tekmil yurt.. 

ta hararetle devam etmektedir. 
Gooe her taraf don.anın~, koca 

İstanbul nurdan ~ir hale içinde 
yüzmii§"tür. Bütün daireler, bu • 

susi binalar di!nden fübaren 
donatılmış !bulunmaktadır. Şeh
rin birçok yerlerine taklar 
ve halk kürsült'ri kurulmuş • 
tur. Şehrimlııde de \büyük =a -
sim yapılmaktadır. 

Güzel yurdumuz, İstiklalimiz, 
Cumhuriyetimiz uğrunda aziz 
~- .(Devamı • iincli Sahift4t) 

ALMAN TIBLlÖl SOVYET TEBLtil 

Doneç'te Rus Muharebelerin 
kuvvetleri devam ettiği 

takip ediliyor istikametleı 
---·---

Peramatorskaya şehri 
elimize geçti 

Berlin 28 ( A.A.) - Almıın Bll§
kumıındanlığırı.ın tebliği: 

Donetz havzasında çekilmek • 
te olan düşmanın takibi devam 
etmektedir. Almıın kıt'alan dün 
Peramatorskaya!ya gınni§lerdir. 
Bu suretle Sovyetler Birliği tank 
imıı! eden en mühim endüstri 
merkezlerinden mııhrum kalmıık. 
tadır. Diğer mii.him bazı endüs • 
tri yerleri de Macar kıt'alan ta • 
rafından işgal edilmiştir. 

Cephenin diğer ke.rimlerinde 
harekat terakki etmektedir. 

(Devıı.m. 3 üncü Salıltede) 

Garpte bir Alman ta
arruzunu püskürttük 

Moskooo 29 (A.A.) - So~·yet 

gece yarısı tebliği: 
28 ilkteşrin günü, kıt'alanmız. 

Mojaisk, Maloyaroslavetz, Volo • 
kolamsk ve Harkof W.ikametle. 
rinde düşmanla çarpı,=ışlardtr. 

Garp cephesinin bazı kısımla • 
rında Almıın faşist ktt'alarııım 
mevzilerimize yaptıkları hücum
lar, Kızılordu kuvvetleri tarafın 
dan, düşmana agır zayiat verdi • 
rilerek püski.t>•'ülmii§tür. 

27 ilkteşrin günü, henüz ııaı a. 
mıım Mkamfo.ra göre 31 Alm:ııı 

(D=ııu 3 uncü Sahifede) ----.HA R-p · · VA Z İY El' İ - -" 
. -~ . .·· . 

Cenupta tank sanayi merke
zinin düşmesinden 

(Yazan: BMIBLI KUBllAY 

sonrG 
SUBAY) 

Bugünkil tebliglere göre Doğu cep
hesinde vaziyet şöyle hultısa ed.ilebL .. 
llr: 

1 - Leningradda Ruslar tekrar bir 
çıkış taarruzu yapmışlar; fakat Al
man çemberini yarama mışlardır. 

2 - Moskova yanında biiyük ve 
mühim bir değ!şjklik yoktur. Ruslar 

(Deva.mı 3 ÜJlcü Salılfede) 

AMERİKA 
ilanı harpsiz 

harbe giriyor 
• 

Cumhuriyetçilerden 
Ta ft büyle diyor 
Vaşington, 29 (A.A.) - Ohio 

Cumhuriyetçilerinden ayan azası 
Taft, bitaraflık kanununun ilp
sına dair olan layihanın milza.. 

(Devamı 3 ilncü Sahifede) 

Harp Okulu 
Mezunları 

Yeni Subaylarımız ya· 
rın merasimle m ek
tepten ayrılacaklar 
Ankara, 29 (Telefonla) - Harp 

Okulumuzdan bu denede mezun 
olanların •ayrılış töreni• yarınkı 
perşembe ırünü saat 14,30 da 
mektepte yapılacaktır. 

Merasimde sınıf birindlerine 
mükafatlar tevzi olunacak, oku
lun yaş kütüğüne bir çivi daha 
çakıla<ak ve alay sancağı birinci 
sınıfa teslim olunacaktır. Bunu 
Okul Komutanı Kurmay Albay 
Mutafa Eremle bir talebinin nu. 
tuklan takip edecektir. Müteaki
ben davetlilere bir çaY. zi).afeti 
verilecektir. 

SON TELGRAF 
• 

Bugün l 8 I Sahife 
Büyük Cumhuriyet Bayr amınıız münasebetiyl,• gazetemiz 

bugün dolgun, mütenevvi ve çok zengin miindcricatla 8 sahile 
olarak çı.kmıştır. 

•SON TELGRAF. sevgili okuyucularına Ulu Bayramlarını 
candan tebrik eder. 

Yakında neşredeceğimizi v adettiğioıiz RAIDIİ YAÖIZ'ın 

"BALKAN HARBiNDE Deniz 
Harplerine Ait Yeni Vesikalar,, 
isminde henüz tarihe geçmemiş mühim vesikaları ihtiva 

eden kıymetli eserinden mada 

YARINDAN iTiBAREN 
Maruf romancımız N EZIHE MUHİTTIN'iıı sırf 

SON TELGRAF okuyucuları için hazırladığı 

ÇIPLAK MOllEL 
isimli edebi eserini de tefrikaya başlı~C'l.. 

.. 



Z - SON Tı&LGRAF - z9 lllıcl ftlllDr uca 

HA LK FILoZOFU ~ ~ k • [MAHKEMELERDE} eosnı!-=crr) 1 TAL EBE 
KISKANILACAK SAADET ÇGcaırma llakl- Kt kl . Yurtları 

Saadetin ölçüsü olsaydı, buuL 
)erini Türkiyeden alabilirlerdi: 
Türkiye, ılüaya harbinin üçüa. 
cü yılı içinde de, sulh ve sükun 
içinde Cmnhurlyet Bayramını 
kutluyor. 

Dönüp arkamıza 1talu1erus, 
hafızamızı yokluyonn. 1139 
Eylilün4eaberi, dünyanın ih· 
tiyar 1üzü daha çok kanplq, 
daha derin uçurumlar peyda oL 
JBUftlU. 

BaPüü aar, c-11.ııet 
BayramlDI böyle ıeait bir n. 
hatlık ve huzur içiade kutla
madık. Geniş Tlirk tepnklan 
üstünde, dünyanın geçirdiği 

sarsıatulan eeer yoktur .• haıat 
nor•aldir. Kan dökmMik, yir. 
mi yıla yakın bir zamandanberi 
yükseltmiye çabftıpız ma. 
murelerinıizi harabiye döndür
mffik, ıailU iltikW \'e iueti. 
nefsimizden hiçbir teJ kaybet. 
mcdik. 

Vatandaşlar, bugün Cumhu· 
riyet Bayramını kutlarken, 
haklı bir ıurur ve nefse itimat 
hissediyorlar. Artık, bütün dün.. 
ya anlaınıftır ki Türkiye, bir 
macera politi1;uı takip etmiye. 
cektir, Ne kimaeden bir f9Y is· 
tiyor, ne de kimseJe bir şey 
veriyeruz. 

Y-ıiiaii•ii ~ mlmq 
meıa'ut aemleketlerindCll biri 
.... '1'8dd7e, •acüa, - Myük 
llaynmmı katlarkn, ntan· 
daılaruua par ve idrakiae, 
fenpt " ........ ı.paa ... 
yanmaktadır. Aziz Ttirk vatanı 
bupa sevinç dalplarile çalka
aayer. 

Rejime sadakat, Milll Şefe 
u4iıkat ltiM ita .-'ut ıüaleri 
yapn yor. 

Am vataatl.., bil ki saade. 
tia m•anılacak kadar büyük. 
tur. 

1rau 
11111

• 111 ur e gıgeccekleri çabuk 1 8 k·ı · . .. ••t •• •• d• aşve ı ın emn uze-
!!!~!!. ~~ !.u. go ursun ıge alı da verdim! 1 rine yeni yerler 

Atac'.ın, Radyoda bir llılüsahabesini - Ben ?ayatımda. boyle ıkram gor- veııniş .. Adam hep.sini alıp yola dü- aranmasına başlandı 
dlnlemliUm. Muhterem doktor, umu- medıın bey im .. Bcrıı ıtek o kadar ap- zulrıfı.ş .. 
miJeUe, eğlenceden bahsederken sözü tal adam sa~ılmam, delil mi?. Bira& ııonra lr.allıaın kocası eve I!• 
nihayet slllemalara intikal ettirdi. Si- - F..stalfırullah efendim.. Ne de- rniş.. Kau •• ı r • .ıı ve kcyflyt.ti anlat-
nemanıa, busün en çok ralbet gören mek! Sı:t.. mahzı zeldsınız... nıış. Adam kızmış .. 
bir eilence fekli olduiunu kabul et- - Yok ca.nun.. O kadarı da değil - Karı sen deli m.iıln? Demiş c~ 
tikten sonra, bu modem milessesele- nmına!··. Hıı! Bu herif birader, agzım- hcnnemden adam ıelir mi'! Ne 'ıarara 
rin fayda ve mahzurlan üzerinde dan ııırıp burnumdan çıkıyor.. Beni ııltti bu adam?. 
durdu. karı<'~rıyo~ vessel4m .•. Ben de, bile bi- _ İşte şu tarafa gıttl. 

Dok.ton nazaran, si.nema.laruı bil- ~. bır tilr.ıu mukavemet edemiyo- Adam, atını hazırlayıp atlamış.. t 
bula çocuklar ve bıenuz muhakemeSl ıwn: k~senın atzmı açıyorum. Bir de- Çala kaQtçı, arkasmdao ... 
ink.lşaf etmemlt gençler üzerinde f~ iı~ yuz Ura aldı, vermedi_ Art.k ıi- Bir müddet IODra, Cebeanemden ee-
tok zararlı tesirleri vatdır. Çocuklar, zumu aç!8m da,, y~lden v~esem ıyi len adama, yolda tesaduC etmiş.. Fa-
aiaet1U11'1 ha7ret ft ba,ynınlılda .,.re- değ l mi · .Yok ... Ikıncl seferınde pa- k.at, tabü, o okluğunu bilmiyor. Beri-
d.erler. Sinema sanayü de at.en, bu rayı ıste~ı7e gittim; allem etti; tal- ki de elindeki boh~lan fılAn bir a -
ba7ret ve hayranlığı ıstismar etmek- tem etu .. Ik! yüz lira daha aldı .. Oldu it•dn' arkasına saklamış. Kadının ko-
tedJr. Beyaz perde üzerinde öyle feYler ~ 101·•· işte ar!ık bunun huyunu, cası, atı, bunun yanında durdurup 
s&ilrüz ki, boşumnşa lider: fqJt, o bl- !11U)'uııu bUl.yurswı •• De&Jl mi?. Üçün- ı 80rıuuş: 
cllselerden mlihlın blr kısmı yalandır, cü sefer.nd: de 7iıı~ blr 7üa vutdu.. - lWnde bohçalar, kürkler filin o-
6yle fevkalade şeylerdir ki, omarın Oldu altı yuz... ~ı.r ııQn, ben tekrar lıın bir adama rat.sladın mı:' 
vuku buhnalanna tmldn 701ttur. parayl .lse~mek .ıçuı li~>:e karar ı - Rastladım!. Demiş öteki ... Su dai 

İşte, çocuklann zihinlerini tahrip veordtm. Bızlm hanım dedı kı: l yoluna doğru vurup yukarı çıktı. 
ederı teY de bir yalandır. Doktora gö- - Yok, artık! 5en yine &idip blr da- 1 Göslerdigl yola at çıkamı:yacak:. 
re, çocutumuz, sinemadan avdet edin- ha çarpılacaksın ..• :> t-.erile Mil ıide- Tllflıır. berbat bir patika ... 
ce, ona, neler gördüğünü sormalıyız. yim ae, haddini gös~.cylm .. Parayı a- - Sen ~u atı tutar mı.suı? Demiş. 
Çocuk bü7ük bir dikkatle bütün gör- lıp se:eylm... Ben Çlklp ta bula7ım. 
dilklerinı a7D91l anlstaeaktar. Çocuğıı Bu :.efer de hanlın sıtti .. Alqam ü- Atı ~onemden plen kuma%& 

Valinin pzetemize izahab 
Vali ve .Belcdi)e Reisi Lut.fi 

Kıroar, dün 'Cmversile Rektörü 
Cemil Bilscli ziyaret etmiştir. 
Bu ziyaret esnasında fakir tale
be iıçin yeniden yurt tedariki 1şi 
görli§ülmilJtür. 

V1&li ve B-elediye Reisi B. Liıtfi 
Kırdal" 'bu ·hususta dün bir mu • 
'harririm.ize şu ~atrall .ermiştir: 

AOİS ,ELE~ 
· .: KAA51SINDA 
SON TELGRAF 

'j Beykozda bir 
yolsuzluk 

dinlemeli ve sonra, kendisıne, gördük- zeri, hanım döndü; hlı; ııesı sadası çllc- vermiş; kendi dai yoluna tırmamnl7• ı 
lıerinin hanıilerinin yalan olcluiuııu m.yor.. başlamış. O ııralık ta, her·r ata atla-
izah etmelıyiz. Bu suretle, çocuğun - Ne oldu, hanı'tlefendi?. dedim. 1 mış. &.ı:ı~Jan da eline alıp sıvısırtren. 
zihni, bir taklm yalan hiıdiııelerio tah.- Pa:~yı aldınız mı?. - Allaha ısmarladık demiş. Öğluna 1 
rlp edıcl tesirlerinden kurtul2<.'aktır. - Sus, dedi.. Bu t.!!nfte öyle bir şey senden de selim .-11Jeyim mi!. 

Bu tavsiye, iyi bir terbi7e vasıtası- var kı, elli Ura da b..ını vurdu Alaca- 1 Adamcağız tabii lşi anlamış .. Hasirü 
dır. Ben de kanaat sıetirdim ki. bu h&- ğımız şimdi altı yüz eli! oldu... haip, dönüp eve gelmiş. Karısı cNe 

c- B&Ş\·ekilimiz doktıor Refik 
Saydam, fakir talebe yurtlarının 
geniş~~ılmesi ve yeniden yurt 
tedariki işin-e büyük .ehemmiyet 
vermektedirler. Bu hususta emir. 
leri vardır. Ben de, Rektör Cemil 
Bıil.seH zıyaretlıe ıbu me&eleyi gö
rüştük ve bazı binaları gezerek: 
,gördük. Bir takım müna9İıp med. 
reselerle kı.şlala~n istifade edi. 
l~klir. Yeni yurtlar sür'atle 
küşat oluna<:aktır.• -

Ziraat Müdürü 
Yalovaya g itti 

GÖLLERDE 

BAUKLAR 

Şu işe bakın: Denizden çıkan 
bal1kları, sarf yeri bulamadıtıma 
için bir taraftan yine denize dö. 
kül oruz; öbür taraftJ\, Çekmece 
cölünde bahk neslini çoialtmak: 
için teaisat yapmayı dlişünüyo. 

ruz. 
Tesisata ne lilzum yar,. Denize 

döktiilderimiai sile dökelim, olm, 
hiter ..• 

BÜYÜKLE& 

VEK~ --------=--------
Bir muharrir arkada§. bir fall

uıula .. , .. m,r. ........ ~.~ 
konupa--. WlmiJ• r. lllröle
rin ,. ........ Wr fikri .. ede. 
mıyorlar.• 

a., ....... k-····- wı.. dilderia41ea WB. Wi~ldede b. 
BUfllll)'& teaeall et•.ateria
... cfir .. 

HAMAii 

PA&ASI -
Hamamcılaraa da f'iat Mürab

he Keıaisyo••• _..acaat e4e. 
rek fiatleria arttmlmasmı iste.o 
ıaeleri, •Wı aruuMla haldı ~-
lwıuyor. 

Hamam paruuua artaasl 4o. 
WtSile, teJ11islenlek Mr len'et 
meselai ellleak, .._eldir. 

Fakat, Jtiaim arkadqlanlan Har 
IQk Cemalia şu iddia .. •uluadu
iu rivayet edili1•: 

...... Ben, laama ... brp boykot 
Uin ederek. hayal ..... ldıit ile 
mü~Mlele ... linü W•um. 

FAYTONLARA 
aACBET 

Faytonlar ıittikçe rai:Let ıöril. 
yor. Bir arbdafUD var Ber ak.. 
şam ipıulen çıkuıca, n:.e mut
laka fa:y&onla sffler. EsbalN muci. 
Mlini töJle aalatb: 

•-Yana SMt fukwıor, ii.. 
J~r. Eve yana .. ı ..... •et ıf. 
ıliyoıum, kan8lla )'al'llll ... , ... 

lwaubqaetliJ•--.. 
AH•ET aMJ' 

Viliye\ un tevziatını 
tetkik ediyor 

Beykoz ka.ıasınm bazı köyle • 
rınde un tevzıatında yolsuzluk -
lar yapıldığı hakkında dün Vit:a.. 
yete bazı ihbar ve şikayt.tlerde 
tbulunulmuştur. Vilayet ıbu hu _ 
susta ehemmiyetlıe tahkikata fbaş.. 
lam ıştır. 

Şehrin umumi caddelenne nazır 
arsalann duvarla çevrilmereri. 1 
kıamen bitmiştir. Buna riayet e t.. 
miyen arsa uhiıplerine yeniden 
ihtarlar yapılmıştır. Umumi. man
zaraıan boızaa •u çiltanlikler 
izale edilmekt'ecllr. . 
Y~ıoplont• 

Y.play Gençlik Ş.- umumi 
Utiplilniden: 

Cemiyetim.izin, 1/11/1941 cu
martt.si günti uat 14.30 da Emi. 
n.önü Halltevin'.le yapacağı aylık 
tqplantıda oüt :1n üyelerılmizin 

bulunmalar1 rica olunur. -llıu ÇÜ 6olla,h! 
Son günlerde ~rimize çok bol 

miktarda muz ıgelmeğe bll'fla • 
mıştır. Dün 4e Antalya ve clva
nndan çok bol muz gelmiştir. 

Bunlar perakende kikısu 60 • 80 
kuruştan atılmıştır. 

(HALK SOTuNU) 
lı .,..Yor 

. 18 yqındayım. Bu 7ıl lhenin 2 Ja. 
cı .. sınıfına ıectfm. Yazım dilqiln· 
dur. MaU vazlyetimin bozukl*ğun
dan tahsilime maalesef devam ede
memek mecburiyetindeyim. Kanaat
tir bır maaşla iş at"ıyonım. Taliplerin 
Halk Sütununda A. K. D. rumulUDa 
7azmalarını rica ederim. 

Orta 1.,ıı 6ir lıaılm İf ••"Y« 
Evlerde orta bbmeti veyahut ta ço

cuk bakamı 7apan, ihtl7ar bir k.aclaa 
ft7a erkete bakabi ... orta 7qh bir 
kadın it aramaktadır. Talip olanlarm 
Son Teicraf Halit sütununda N. 1ı1. il. 
Rumu--. müneMU.n. 

Tefrlü l'to : 99 

Sürü Çıngırakları 
Yu aa: CAldT UÇUK 

rekelin yapılması, çocuk terbiyesi ba- Bcıı han!, hem nıüteeı.sir oldum, ya.ptın elendı.. Adamı buld1JD mu?» 
kımından faydalı ve zarurldlr. hem de memnun ... s•liyoı· musun:' Bi- dıye Mrunca, 

Ancak, eiter, bQUın ana ve babalaır, zim hanım, her seferinde bana öyle - Bulmaz olur mUJWD?. Demif. 
çocuklarlyle bu şekilde meşgul olm17a blr çıkl!jı)'Ordu kl... BuldlUn.. KonuşLwn. Sahiden Cehen-
vakit bulurlar ve utnışırlarsa, onların nemden geldiğini anladım.. Kürkle 

b k bı . - Bu sizinki, tıpkı ı<eye brnzerniş ... aş a r ıı yapmıya vakitleri kal- Bi yiyecekleri çabuk götürsıin diye, atı 
Ç 

.. kil, r kr.dının on sekiz yirmi yaşındaki 
maz. un çocuk, yalnız sinemada • O\l "'' . ~·. ı d:ı verd!m. 
..1...-:. nd1 .enç o .. u .,.muş ... ~ır koç gün sonra • ~ıl, ke muhlUnde, dış aleminde, • lk1 

• ." de birer kahkaha koyuverd·ler. 

h 
kadın .Y. okla Y_ lirürken, telaşla. aceley-

er giln o kadar çok yalan llÔ'Z ve ha- Defaa.tle para veren adam, 

dlse U 1 
le 7üruyen bir adama rastlamış .. Hali j 

e kal'fı aşı1or ki, bunların hep· nazarı dikkatini ceJl>etmlş.. - Yok ıırtık, bu seler mahkemeye 
sinin izahı, tekT.ibi, saatler ve saatler 1 \•etdim. Elimizde senet te var.. Nasıl 
sürer - Birader, denıi: nereden gt>liyar-. ols3 paraları kurtarırım! Dedi. Hem de 

Her akşam, evde çocuklannuza ild sun!. dişlerini JllSküp alırım ... 

U
-ç saatlik bı' '---"• ·--ı. Adam da, evinde karısile kavg" et- \ r •-uuı-.orans ~u-. on.- .. Biraz IOftra, da\•a ettiiti adam seldi 
larla devamlı ,ekllde metau1 olmak ~iş.. Burnundan solu7arak Kadıya ve prip cleiıl mi, yeniden Uma edip ! 
llzundır. Bllmlyonnn. bu pıc ve can gıd17or. Kadın cNereden ıeli.rorsun?ıı> bir miktar dahıı para aldı. ı 
sıkıcı işi kaç aile yap17or ve J"apa- diye sorunca, hiddetle, 1 r bılir?. - Cehennemden! Demiş. Parayı veren arkadaşınlft ,.asıın.a 

döndil. 
Çoculun dimağında, yalanla dolru- - Aman; Cehennemde bizim çOCU• 

1
u ayırt etmek, ona, miJmlü tanıt- ia rasUadın mı?. • - Yü.z lira daha verdim.. Davadan 

malt. aklı selimi qılaınak güzel şey· - Nasıl rastlamam?. Her sün bere- da vazıeçUm! Dedi. Ay bq:nda hepsi-
dir. Yalnız, artık dünya 

0 
bale pldi beriz... ni birden verecek ... yemin kasem etti. 

ki, mikul. aklı selım, haklı, h.a.kikat - Ne yapıyor?. Arkadaşı, 

Ziraat Müdürü Tahsin Dilek 
Y.alov .. ya .gitmi~tir. Orada zirai 
retkikler )"aıpacaktır. 

Et meselesindtt 
g a rip b ir iddia 1 
Et :şıni tel.kik eden Fiat Mürak2be 

Kombyonuna eksper olarak çainlan 
üç toptancı kasaptan biri, ya.kında e
tin kilosunun bir liraya kadar tırlıya-

cağını sö7lemlştir. Fakat komisyonun 
koyun ve Slğır :retiftlren villJetlerden 
aldıiı maliınıata söre bCfJ'le bir endi
şeye mahal olmadığı, çok miktarda 
hayvan buulnduğu ve bunların ııevlti· 
yatına başlandığı bildirilmi,&.ir. Bina· 
ena'9)'h bu eksperin iddiası varit gO
rillmemlştir. Hatta fiatlerln bir mik
tar u<.'uzlaması muhtemeldir. 

bir ZUrüdü Anka kuşuna döndü. En - Ne yapacak'! Zebanilerden topua - Allah sana akıllar verain! dedi. 
dürüst insan bile, 24 saat içlnde, sek.- 7lyip oturuyor. Ben aeni akıllı bir adam zannederdim 
sen 7alana bir bıçak çaUyor. Bu, ha- Kadın aitlamı1a başlamış, Adamı e- amma, seo de natileymişsl.n .. Neyse... afJçfJv BAlBE•lıEll 
7ahn bUCünkU zaruretlerinden dolu- ve çağınn1'·· Oturtup i:ı:zeti .lltram et- İnpallah yerir. a ----·-
yor. miş .. Oğlunıı götürsün de zebanile- Beriki, parayı alabilip alamıyacağın-1 

insanlar, hakikati ıörmek ve
1

a du
7

- re rtşvet versin di1e şallar, blrtalar, da mü'9reddit, kara ~ara düşünmi7e t 
mak i&teml7orlar. Yalan, daha bot ge- entariler, börekJıer, tatlalar, peralar bqlacll. V l LA YET oe BELE DIY E: * Tür'lı: - Alman anlapnasiJle Al

man7adan malzeme getırilme&i içm Uyot. TramYa7da ~ uıa
balık var, 7anınızdaki adama ıunu 

ııöyliyebilir misiniz: 
- Arkadaş ağzın kokuyor, sen tram

va7dan qağı in .• .Ben rahablz olu70-
rum. 

Yahut ta Jolda bir arkad&tuııza 
rastlam1ŞSınız, slze aoru1or: 

- Nasılsın kardeşim, l,Uin 7a .. Se-o 
nl bu sefer daha lyl l6nlflm .. 

Slz de tabii şu cev• vereeetsiniz! 

- Tetekkfrr ederim. 17.İJ'im. canım .• 
Bu arkadqınıza: 
- Hayır iyi detlllın.. sı.t>ablıeyin 

evden çıkarken karı ile kavsa ettik. 
PuıUn Asabım bozuk .• 

Dl,.ebillr misiniz! .. 1>ün7a bu... Bk 

Nişanlısı ile arkadaşını taban
ca ile öldürenin muhakemesi 
Katilin vekili mahkemeye bir fotograf ve• 

rerek gizli münasebet iddia etti 1 
Bundan birkaç ay evvel Fa • 1 

1 ihd~ Hacı Üveys mahallesinde 
bir cinayet olınuş, polis Ali Rıza J 

Öz.derr.ir, ni~anlısı Hayrünnisa1ı 
ta banca kurşunile öldürmüştü. Bu 
sırada Hayrünnisanın arkadaşı 

bulunması itibarile <>nun şahitli

ğini çürutmek için böyle bir id. 
dia ortaya a' ıldığını 9Öylemiş • 
lerdir. 

ha7 lw7<1ur, ııldlyor. JI 

-=ı:::::s===ı=::ı:-====R::::ıı::ıı. •S=A==-B=l=T==•l Şükran da yaralanarak sonradan 
hastanede ölmüştü. İstanbul Bi. 

Neticede, Müddeiumumilik esas. 
lan mütaleaıını hazırlaması için, 
muhakemenin devamı, gerecek 

aya talik olunmuştur. Torik ltODaO-llaD rinci Ağırceza Mahkemesindeki 

lılle Ue utıt yapıl* mutıakemenin er. son celsesinde, 
Hayriye isminde .bir müdafaa şa • ED'4'8 l KOMAN : 150 

İstanbul Beledıyeslne bir milyon li
ralık kontenjan müsaadesi veribni.ştir. 
Bununla Alman7adan tramva7, tünel. 
elektrık ınalzemesi getiril«*Ur, * Belediyeler Bankaaa Kanununun 
beşınci mııddesınln A flkra11 deiltti-
rilmektedir. Buna g6re Türtı:i1e Be
lediyeleri bankaya ıenelit varldatuun 

yüzde beşi nisbetındc lşt.iralt edecek~ 
lel'dir. 

MlJTEFERRIK: 
* ÜçLıncu Devlet Resim ve Heykel 

Seı'sisl onümüzdeki Cuma gOnü Serci 
E\'inde açılacaktır. * $imdiye kadar okullarda 170 
Hava Kurumu Derneii kurulmuştur. 
Mekteplere 70 bın üza karnesi söıuie
rilm '~lir. 

Dün torik ıbalı,p çok bol olarak h;di dinlenilmiştir. Hayriye. Alı 
tutulmuştur. Sabahtan a'kşama Rıza özdemirin nişanlısı Hayrün. 
kadar ıBalıldıanE>ye motörlerle a-kın akın torik getirilmi-ştıir. Bun. r.isaya baktığını, •h'Cd.iye ve para 1 

ların bir kısmı sahil-e !biriken fa- ı.•erdiğini anlatmıştır. Bundan 

Bir Cinayet Davası 
Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

kir kadın. çocuk ve W\tıiyer er • sonra, maznun ve-kili Şevki, mah.. 
keklere .parasız olarak tevzi olun.. kemeye bir gencin resmini vere. 
muştur. rek, Hayrüıutisa ile bu genç ara-

Balılııcılar da perakende toriji unda allka mevcut oldulUJıu ile. 
40 • 50 kuruşa satmışlardır. To. rı sünnüjlür. Resmin arkuıncb 
rikler çok bol oldulundan ekseri .a. Hayrünniaara 'bir hatıra• ya.. 
balıkıcılar bune kilo ile ve kilo. Zlll ve .güç okunabilir şekilıd~ 
ıu 12,5 • 15 kıuruştan satııuşlanlır. •Skrem• İIDZUl vardır. Öldüıü -

~n kızın davacı yerindeki varil. 

Recep bir dalsınılldan ~ llbl 
batını kaldırdı: 

- Ben. sürümilzü uıwtnnqtum!._ 
Aferi~ a .. n! .. Onlar .enin maim!... 
DUedij1n llbl yap .. 

Huan, 7iyecejini alarak. çıktı. 

leri, arada böyle bir alaka bulun.. 
madıtını, akraıbadan olan Ebe • 
illin cinayet.in en yakin phidi 

BUyUk TUrk Ulusu 

- Ablam kendsine tecavüz e
denleri şiddetle reddetti de onun 
için ... 

YüriiJe yüriiJe ceaedin bwun-
dutu J9N kadar aelmiftlk. 

Şültrtyeain öl&llnü yere ka
panmq görünce müthiş bir ür
perme duydum. 

- Bu ne bal?. 
Diye söylıllndim. 

Hakim, bunun üzerine 10rdu: 
- Aypye hiç clokuru:umışlar 

mı?. 

- Aıft o mücadele emasında 
kendillnin UGIP kıurtulduğunu 
söyle4i. 

- Tecariz 1apaıılar kaç kişi 
• : .. ı... ~ ım ...... r. 

- Aytenin söylediğine ıöre iki 
kişi imişler. 

- Kim imiş bunlar? 

- Ayfe tanımıyor. 
- Kılık. kıyafetleri?. 

ı 
. Aradan kıaa bir zaman seçti. Bla 

71ne kendi Alemlm izin rüyasına dal
mlŞtık. 

Tarihin 5e7t'lni bahtına &çık eden 
'Bil7Uk Bayramın kutlu olsun. 

Cevat tözünü bu noktada kes. 
ti. Fulya bah~inin içinde ve dı
şında geçirdiği an ve sahneleri 
yeniden gözlerinde dirilterek ge
çitlerini seyrettiği anlaşılıyordu. 
Dalm1ştı, bakışları bir noktaya 
düğümlenmiş kalmış gibiydi. Ha. 

- Düşkün ktyafette nnişler. 
Oradaki bahçelerde çalışanlardan 
olması ihtimali pek kuvvetli imiş .. rerek Bpmekle adedlm. Bu sevrill lı:uv-' 

vetli eller çift .anneyi, saban kullan· l 
mayı t>aptdıkları kadar, saçlanmda 
dotaşarak C>Qam7l da 'bililorlar. Şeh
nn en milteklmil ~n erktfiind• 
buıunınıyan mezı7etler Recebin varlı
iını 7tfturmuı. 

Annem babaln ve beliti da Ylldıa 
dala ıelecekler. ojlumu, kocamı, yu. 
\•aını ıorecelt, beni bil7ilk bir istihale 
l\e ckliJtiren .,&ın kudretine inana
caklar. Onlaı'a ijtram olarak saadeti
m'n olçüsuaJOIOnü sunacajım. 

Recep, 7il&Qnde fanilerin duygu zlr

velerıne eritealıerinhıı sevinci nalrtol
mu~, gUlilmsi,erek )'Ulımda olunlJ'or. 
Açık kapıdan kuş sesleri, çamların fı. 
ııltılan, çiçek kokuları dolu7or. 

. Başımda ateşten harflerle yazılm11 
b r cumle var. Kalbim onu tekrarlı -

yor: cBundlm IOQl'UI yok! Bundaıa l 
10nrası yok! • .- diyorum. 

Recebe ı.ttun· 

-

Gillumslyerelı:, çenemın ucunu öptü:j 
- Bundan ıoıu·ası da hep böyle, bel

ki dahil ıuzel P'ijen! .• 
Dedi. 
- cDaidan> ve cÇam> bijyuyecek

ler onları yurt için yetiştirmek üzere 
b07Gk aehirlere liDdereceii% ... Dah 
aoıva. 

~Sözü 1arım kaldı. Açık kapıdan, kü
~ llasanın leVim.li baiJ uzanmıştL 
Bıraz mahcup: 

- Flğen bacı uiurlu kademli olsun 
dedi. Benlm de bir müjdem var. Dal
dan'a bet tane kuzu armaian ettece _ 

tim. Hepsi de d~i. Bu eece dilnyaya 
&eldiler. 

Recep, sevinçle silldü· 
Sürü çmcıraklar 

- Ojlumun k111neti! 
Küçü\ Ha.an Recebe dönerek: 

- Recep ece, dedi. Bueüıı •if'rümil
zü alana çıkaralun sari ... Datlar ot, 
70DC8 dolu ... Burunlarına ot kOkoum 

pldi. a&a1da dbramQ:orlar ' 

iL NU&iÇAPA 
Birden kalbime ürpertiler veren 

ııealer d1.17ularak, ortalıis kapladı. Sil· ı-===-============-1 
rümüz alana çık17ordu. Receple ıöz 
söze seldlk. 

Sıklflk kayalardan akan köpüklü au
lar, ovalardaki dere yatağına uzanınca 
nas1l yumuşak şıkırtılarla seslenirler • 
se; atılın dört duvan içinde toık ve 
toplu MS veren sürO çıngıraklan, da _ 

iın ,.eşil eteklerine yayılınca tek tek 
ötilşmeie başladı. 

Gözlerinde mukaddea b lr ateş tıı

tuşan Recep, ırülümslyerek dua eder 
"libi mırıldandı: 

- Sürü çı.nııraklarl!

Sesi, kalbimin derinliklerinde ak~ 
ler yaptı. Dudaklarım aralandı, A)'n1 

gönül hutUU içinde o dua71 tekrarla
dım: 

- Sürü çıngırakları!., 

Biı hastamız var. Tedavi eden dok
tor. hiı film çektirilmesini tavsiye e-

di7or. Bunun üzerine bir r&ıtgenciJe 
gidiyoruz. Bir film çektlriyoruz. Rönt-
ıenclnin apartımanından çıkarken, 

hizmetçi kız töyle diyor: 
.,_ 12 lira vereceksiniz.> 

Derhal t.edlye ediyoruz. 
Harpten evvel film çektirmek bu 

kadar pahalı delildi. Şimdi t>lraz da
ha pahalı olması mAkuldür. l'alı::at, 11 
Ura da )>ek fazla delil mi?. 

Siz ne dersiniz bu ile!. 

llORHAll CBV Ar 

kim in ikazı ancak onu tekrar 
söz 'iÖylemiye sevketti. Hakim so. 
ruyordu: 

- Ceset nerede \'e ne vaziyette 
idi? .. 

Cevat, 
- Yol kenannda ve çalılıklar 

arasındaydı .. 
Dedı, devam etti: 
- Ayşeden Şükriyeyi niçin öl

dürdüklerini daha açık \'e tam 
manaslle bana söylemesini iste. 
ditn. O hep ayni ses üzerinde ıs. 
rar etti: Kendisini çalıhklar ara
sına götürmek, beraber vatmak 
istediler. Ablam ölürüm de <buna 
razı olmam .. dedi. Bunun ilerine 
onu öldühiüler .. 

- Cinayet olur olmaz AYŞe r:.i-
çin bumı hem ndueyurmamış! 

- Korkmuş_ 

- Neden korkmuş? .. 
c~at hi.kimiu tözleri içne ba. 

ka baka: 
- Eğer mü~sade buyurursa

nız lben size deminki tibi bütün 
gördüklerimi, Ane ile konuştuk. 
larımı, hepsini vP. her şeyi sıra • 
sile anlatayım. Sonra si-z sualle
rinizi sorunuz. 

Dedi. Hakim, bu teklife it!raz 
etmedi. Cevat anfattaı: 

- Ayşeye sor:lum: 

. - Cinayet olu: olmarı l'ıcin po. 
lise kaşmadın? Bu· ıbah~dekı • 
ler;i-eoıı yaıdmı istemedin! • 

'tlevaım nr>. 



\öu yazının u1etlnleri AnadOıu 
l J Ajan:!:ı bultenlerinden alınmıstır) 

~ ellı.is eden: Muammer Alatur 
r llulgar Kralı Boris, Sobranya-
1 ·n )'eni ic;!ima devıx-sinın açı • 
il münasebetilc, dün mühim bir 
t•ıtuk söylemiştir. 
1 leraı bu nutkunda Bulıgarıis • 
t•nın üçlü pakta iltihak ve Mih
,tr dcvJrllerilt> dostane iş birliği 
,"ı>· "ıssı sayesinde Bulgarista. 
~ mm_; emellerini lah_akkuk et. 
a bıl~ olduğunu sıoylıyerek, 
!ıUlgarıstanın iki şefe, Alman ve 
ıı-~Yan milletlerine samimi bir 
ı;;'lınet duygusu ile bağlı oldu • 

nu ifade etmiı,tir. 
ı,:;raı, bundan sonra, Bulgaris • 
\ ~ın. Romanya, M3:C.'ari"Stan, Slo. 
~~· ve Hırvatistan ile müna • 
·~ lleıi~in üçlü pakt zihniye • 
ııı·~en mülhem olmak suretıle 
11 u, emme! tir safhada devanı 
a 1'&ıni belirtmiş ve Tür~e • 
Ulııaristan müna9clıetlerinin 17 
~at 1941 taııiıhinde irnrza edilen 
~ luk deklarasyonu ahkamı da. 

~nıi:" her iki memleket için 
\ musait şekilde inki.şaf temek. 
a Olduğunu söyledikten sonra, 

~gafistanın Türk.iye lehlnde 
~h 1uk ve itimat duygularile m<i. 
~~~-ıs ·bulunduğunu ilave eyle. 

ÇÖRÇİL'İN YUNAN 

1 
!lAŞVEKiLİNE MESAJI 

"1~~ 1 li.z Ba,,;vekili Çörçil, Yu • 
. -~anın i talyanlar tarafından 
;nın yıldönümü münasooe. 

Unan B~vekili Çuderos'a 
~eı.aj gönderm~tir. Çörçil bu 

•lj lllıda eııcümle d'yor ki; 
elen'lerin, müttefikler da • 

Bul • Kralı, Sobran • 
yanın yeni içtima devre· 
aini açarket\ bir nutuk 
aöy''yerek, Bulgariata • 
nın milli emellerini ta • 
hakkuk ettirdiklerinden 
dolayı Mihver Şeflerine 
Bulgar milletinin min • 
netini arzetrni,tir. 

vası uğrunda yaptıkları ve yap. 
makat oldukları şe-ylerden dola. 
yı, İngiliz m.illetini'l şükranını, 
Musıolininin cinayetini belirten 
•lıikalarla dolu bu yıldönümünde 
ekselansınız vasıtasile Helenlere 
bir kere d~a ifade etmek iste • 
rim. Arnavutluktaki zaferlerlle 
diinyayı mütehassi6 eden ve Na. 
ri kudretine cür'etkarane muka. 
vemet edcn Yunan milletinin e. 
sasen kazandığı şöhrete, Alman 
ve İtalyan tahakkümüne muka • 
vemet gibi yeni bir şa'şaa ilave 
edilmiştir. Ortaşarktaki Yunan 
kıt'aları haurlıklarını bitirdikloeri 
vc harbe girdikleri zaman, Yu • 
nanistanın yenilmez ruhunu bir 
kere daha oöstereceklerdir. 
Yunanio.anın oğulları ve kız • 

!arı tarafından Kralları ve hükü. 
metleri arkasında, vatan kaygusu 
ıle vücude gt!lirilen birliğin mü. 
kafa~. muhakkak surette kaza • 
nılacaktır .. 

ROMA ÜZERİNE YÜRÜYÜŞÜN 
YIL DÖNÜMü 

Roma ü:zıerine yürüyüşün on 
dokuzuncu yıl dönümü münase. 

betile Romada Musol.ni foromun. 
de merasim yapıl~tır. Merasimi 
Duçe açmış, sarayın önünde top. 
]anan gençlik teşkjJ.atını teft~ 

ümiş, ölüler a'>idoesine ~elenk 
koymuştur. Merasim esnasında 

Alman Harici)~ Müsteşarı Duçe. 
r.ın yanından ayrılmamıştır. 

r 

ViLAYETTE ve TAKSİMDE 
ı '~\ (1 inci Sahif..ten J:tvaml 

~ıı »ıu veren kahramarl ırı • 
~\ı,lııkdis için bu sabah Topka. 

.. ; Ş.,hıtlık ııyaret edilerek 
~ Yapılmıştır. 
~falde Partı İdare Heyeti 

'Ilı ll at Mimaro.ğlu, Vali Mu. 
l,ı Nımet Kmı 1<, Fabh Kay • 
~ı, llalkevlerı mum<SSil • 
lıu "ı>l-.apı halkından bir çok. 
~ ı_uıımuştur 

, ·tı.Jtt<-kı abideye Currmu • 
'!;,. liaı k Partısi, isıtanbul Be. 
1 'tt· l 

ıı' ,'ı il ' Sfanbul Halkevleri, Mer. 
''ılı; •nkası "" Şohitlikleri İmar 

~ l'\>ti adına çelenkler kon • 
ıt ~ ~e Puti Reisı Reşat Mimar. 

it ııı;ı VE.> veciz bir söz söyle • 
·~ ~nra bulunanları 1 dakika 

'I! t davet ttmiş ve mera • 
; V· n.hayet vcrılm>.;tir. 

~ '1<iYette tebrikleri kabul 
' \' •1 ı• dq 1 ve Belecliye Reisi Lütfi 
~ /'saat 13 den ilibaN>n tcb • 
··ı ~ ltıtLu! e!mekted'r. Bu etb. 
ı' 1ı, 1 !tabu! resminde: Şehrimiz. 
rı· Un:ın m<b'us'.ar İs'ıanbul ve 
" 1 n.dckı Koınulan1ar, General.! 
l 'iT. n:, \·e horn suba~·1nrı, Cum. 1 
,r lıı 1 l!alk Partis' Vilc'vd İda. 
,~ ıı,/~t R<1isi Reşat Mı,;aroğlu, 
~ı ;11ı>te Rektörü Cemil Bil • 
• •k"' i~1 r Ul'elcr dekanları Vekn • 

ıır ~ıı"'iifotüşleri. V:Iayet erka. 
•'' "~:ı1'Uriyet :'\füddeiumumlsi, 
·"' ~ ıı"•lık erkfını, Emniyet Mü. 
11 le .e!ectiye rrkanı, Umumi 
• ~ <ılu, •>:ası. Parti erkanı, umum 
Ş( ,,"r, Ti-rarct ve Sanavi O. 

"a . 
lisın Kurumu, Spor teo; • 

r" ·~ .a\·a Kurumu. hayır ce. 
( ·r rı, Bankalar, dığer bütün 

·rt' ~;~• rn:ksscsat erkanı bu. 
ı~~ "'dır 
~ ' /( 

· ttı 0rıaoloaları kabul 
··~ •• ~'•~ımden sonra Va>i kon. 
I~ n lıEbnklenn' kabul et • 

~ ~ •r • 
1'.~ ~ Qlı•i111cleki aerit re•mi 
·t•' nı o " 1 llj~ · <IE: ~.apılmakta bulunan 

. •~ ~rı. resmine iştirak et • 
,,lı1~n askeri kıtlalarla okul. 
, ~ ~ *•i '\'c ı.wı:.-r bu sabah 
tltı \;ırıl'l<ian w okullarından 
· ~ ederek Harbi)"E' ve Maç. 
buııı"'-'lllll-erde ınevk !erini al. 

' ttte~tnaktadır!ar Merasime, 
~ttıaı.ı. lt~r klenı müteakip 
. ... ... d .. \' . 
}{ .. a. vr Bt i{ rl i ,.t· Rrısi 

"UJ ~lıtq?J r )~;,nınd.::ı is:anbul 
;ı •ıı ~ 'runıgı "U'ol İshak Av. 

, • ha~' Rt aı ~1ı.marnglu 
<eli " kıt', ve birPkllr 

•lw kt 
• r 
d S.:.nra \'J.i ve Komu • 

r >.e,·u: Cumhuriyet 
Q . ' 

şını çalacak v~ kıt'alarla okul • 
!ar marşı bir ağı eyleyecek. 
!erdir. Müteakibrn çelenkler ko. 
nacaktır. 

Davetliler, tribünd<'ki yerlerını 

de almış •bulunmaktadır. Mera • 
sim komutanının vereceği işaret 

ürerine de geçıt resmine başla • 
nacaktır. ,. 

Merasime ordu, Şehir bandosu, 
okullar istiklal ve in ki lap .,., n 
canlarını \'e uzuvlarını vermiş ı..~ 

lan kahramanları temsil eden her 
rütlieden erat, malul gaııilerle 
ihtiyar gazilıer, şehit anaları ibay. 
rakJ.aria j,;tirak rtme)dedir. 
Bunları polis kıt'aları, dtfaiyc, 

izciler, Üniversite, yü'· '~ mek • 
!epler, sporcular, Ki"'. ucuk E-
sirgeme, Türk HQva Kurumu, 
Türk Maarit Cemiyeti, Basın Ku. 
rulll'U, diğer cemiyetler vc teşek. 
küller takip etmektedir. 

Gece fener alayı 
Gece Taksim meydanında fener 

alayı y<ıpılacakt:r. Buna ,ri 
birlikler ve ha''< iştıirak ed"Cek. 
tir. 

Cumhuriyet fere/ine balo 
Va<ı ve B<'led;ye Reis; Lutfi 

Kırdar tarafından bu gece Tak. 
sim gazinosunda bir ıbalo verile • 
cektir. 

Halkevlerinde 
Bütün Halhvlerinde bugün ,.~ 

gece konferam;lar \'e müsamere. 
kr tertip edilmiştır 
l:SKÜDARDA BU SABAHKİ 

MERASİM VE HALKIN 
TEBRiKATI 

Bu s~bah saat 11 de Üsküdarda 
Doğancılarda Park binası önünde 
büyük merasım yapılmıştır, Üs. 
küdar kazası P.ırti reisi, Bele . 
diye Reis muav;ni B. Lü'.fi Ak. 
soyun reisliginde merasime İstik. 
l~l marşılc başkınılmıstır. Bilii • 
hare mektepler müfettişi B. Şefik 
ıle küçük ID€ktcpliler birer hi • 
tabe irat etmişler \'<' şiirler söy. 
l<>nmlstır. 

Sabahll'yin sa~! 9,5 da da ilk 
defa olorak Ü'küdar Pa ti m<'r • 
l:ezinde halkın ltbrikkri k:ı.bul 
olunmu.; bu bir buçuk saat sür. 
miişJür 

BEY'LERBEYİ NDE 
Bu :;abah saat 9,30 da B<'vler • 

beyind<· de Ü>kiidar l<aym~kamı 
B. i-hsanın ?'eisli[?i-ndt- rnt>ı·asim 
yapılmı.~ır. . 

LONDRANIN Tt:BRIKI 

-s···-.,.·: '";.,;~T· .-.~, ı , .. ·:; - ·~-.;.. eı : ' ,,,,.: . . • -~: .· ;' . :; . ı ·, ' 
' on e ' u~a ,'.~ ... ~ .. . . . . .. 

İki haftada 
Alman 

zayiatı 300 bin 

Almanlar Ros
tof 'q yirmi 

kilometrede 
Londra 29 (A.A.) - Harkof 

muharebeleri hakkında yenı taf. 
silat verilmem<>ktedir. Fakat bu 
mıntakada vaziıyetin ciddi oldu • 
ğuna şüphe yoktur. Harkof, gay~t 
ciddi bir tehlike ile karşılaşmak. r 
tadır. 

Vi~i, 29 (A.A.) - Oföden: Ge. 
len son haberlere göre Rusya11ın 
merkez ve cenup cephelerinde 
Aln1an taarruzu devam ve inki
~af ediyf>r. L•ningrad'da Rus gar
nizonunun yaptıj:ı .) tni huruç ha. 
rcketleri. eskileri gibi ağır zayiat 
verdirilerek piiskiirtiilnıiışlür. Pravda gazetesi, iki haıfla zar. 1 

fında Almanların 300.000 ölü ve 
yaralı zayiat verdiklcrini, Al • 
manlar tarafından ika edilen za. 
rarlar, gayet ciddi olmakla be. 
raber, Ruslar için kat'i bir ·.ehlike 
teşkil edemiyeceğini yazıyor. 

Petrol nakleden 
Alman tayyareleri 
Londra, 29 (A.A.) - Alır.anların, 

Şark cephesinde petrol nakletmek üze
re büyük mikyasta tayyareler kullan
dıklarını, Mo:->kova radyosu, Sah gü
akşa.n11 bildirmiştir, Spiker, Rus tay
yarele-rinJn, Orel kesiıninde, petrol 
nakleden bu tayyarelerden 150 t:ınesi
ni gördüklerini söylemiştir. Rus lay
yareJerL bunları boınba ve mitralyöz 
ateşine tutmuşlar ve en az yüz tanesi
ni t~hr!p etnıişlerdir. 

Romanya ile yeDI 
ticaret mlıakerelerl 

Romanya ticaret ataşeliğinden 
verilen malumata göre, yakında 

şehrimize gelecek olan Rumen ti. 
caret hey'etinin azası ta~·in edil~ 

miştir. lleJ'et reisi eski llarici 
Ticaret Nazırı llristu'dur. 

l\lüzakerelere sonte~rinin ilk 
günlerinde başlanacaktır. 

----<>--

Soyguncu •ollrler 
lıtaaliultlan açmışl 

Geçenlerde lastik satmak baha. 
nesilc Ortaköy sırtlarında otelci 
B. Arslan Ahmcdin üç bin lirasını 
ga~beden üç şoförden Bıyıklı Ah
met ve JJaJdarla di~r bir arka .. 
daşının !!"ehrimizdcu firar ettik .. 
leri cınla~ılını~tır. Bunların l·a
kalanmaları için her tarafa tel. 
graflar çekilmiştir. Yakalanan şo. 
för .izzet le\ kif olunmuştur. 

İstanbul tevkifhane
sinde bir vak'a 

B:r h1rs1zlıkt...n dvhıy1 İ~tanbul Te\·
ki!banesinde bulunan Ahmet isıninde 
biri ·Başgardiyan B. Vehbiyi tehdit e
dip dövn>ek LstediC"inden Asliye 8 inci 
Ceı.a MahkcmE::;inc verilerek 40 lira 
ağır para ceza~ına nH:ıhkUn1 olunm~
tur 

Yeni Kadıköy kayma
kamı İşe başladı 

Merkezde Ruslar, yeni tanklar 
\'e ellerinde n1evr11t biitlin topla
rı muharebe me)·danına se\'kr-t· 
mişJcrdir. Kaliniu n11ntakas1nda 
şiddetli çarpı~malar devam edi. 
yor. Moskova öni.inde de çetin 
muharebeler vuku bulnır.ktadır. 

Doneç nııntakasında /<iman ta. 
arruzu Jeni inki~aflar ka~def
miştir. Ruslar ile İngifüler. Kat. 
kasyada petrol ku~ularını tahrip 
için icap eden tedbirleri alnııŞ
Jar'dır. Alnıan öncii ınufre--Leleri 
Rosto{ şehrinden Rncak 20 kilo
me(re mesafede bulunu-, ılrlar. 

Ruzvelt'in bah
settiği gizli Al
ınan vesikaları 

B•rlin, 29 (A.A.) _ D. N. B: 
Gazeteler M. Ru.tveltin nutkuna şld

det}.e hücum ediyorlar. 
Berliner Börsen Ze.tung diyor ki: 
•Birl~:k Amerikada, Ruı.veltin sı

yasetine karşı nıuh:ı.eret o kadaı· kuv
\·eUi bir hale gelnılştiı· ki, Cun:hurre
i.şi, Birleş_ik Anlerika efkfırı tımumiye
slnt tahrik h;·in yeni bir avamfirip u
sul kull<:!nmak zanıretindc ·kalmıştır. 
}<'i!haika, Cunılıurri'isi, Cl"nubl Aıheri
kayı beş vas~aı devlete tak. lnı et
nı.ek ''!. bütün din~.:.>ri ilga ctnıek üze
re h.azırlanını~ ı;öıde Alman pl<inla.
rındac bah!'etıni,1ir. Huı:vell. Anıeri· 

kan n.iJletinin e:>.sl'nyet.ni kendi lstc
cllği harp ha\·ası içint· ~okmak it;in, ag
lebi ihtinral. biz.zat M. l)ona,·an'ın. 
hürosund~ hazırlanın bu •gi1l vettika
ıar:t- ı kull~ttmi.ik ~tiyor 

lfaınburger Frf"nı'ienbJadet .gazrtesJ 
de şöyle :> a;ııyor: 

?ı.-t. Ruz\·l-.l.t'in nut~a Cümhurreisl
nın, bitaraflık kaııunıınun. ı:oa hlıkliın

lerirıi iJga etmekle berab.t.r Aru ya~a 
ınucibinef' tam sa h'yet E.tedij:l il!ırıı 
harp...-•ı. ttarb' f i ı ter:.nıe!Ft' atııt 

blr nut ıkt .. r. 

lloıkovaya şiddetli 
bir bava akını 

~'Ioskova, 29 (A .• \.) - Tn.ş Ajansı, 

28 ilkteşrin günü ve 28/29 llkteşrin 
gecesi, müte30dit Alınan tcıyyarCs\ 
gruplarının, ~1o~ko\:a üzrrinde akın
lar yaptıklarını !'öy1l'ınektedir. P.<lu
hal'.iınler, avc1 tayyare1eriınlz ve tay
yareye kar.;ı koyma toplannız tara
Jından dağıtıhı:ı~tır. Hükiunet merke
zini hirr:aye eden oil.r-a_ıı g~nıcge te
şebbüs eden tayyar('lrr tarh.ip boın .... 
balarını ra!'~ele atınışl<tr.-.a da cıc;;ke
ri hedetlel't'" isabet ett'.rf'nıf'nıiş:erdir. 

Telf>Co.t yardir. ---------

Kadıköy Kaymak<.ıınlığına tayin o
lund·.ığunu e\>.•elce hiÜ><'r verdigimiz 
Eınniyet Birinci Şube ~abık Direktörü 
,.e tecrübeli idare iun!rlerind<'n Bay 
Edip Ya\·uı. evvelki gündtn itibaren 
yai.fesine ba~lamıştır. Kendh:;ine yeni 
ya:ıifcsinde de muvaffakiyet dileriz. 

MiLLİ PIY ANGO 

rransadan Inglllz tay. 
1 yareıerl geçerken 

M!l'.i piyangonun· bugünkü fev. 
kalade çekil~i Ankarada 19 Ma. 
yıs Stadında yapılacaktır. 

Çekili~-e saat 17,30 da baı;lana. 
cak ve 18 de nihayet verilecektir. 

Bu çekilişte 400.000 numara\'a 
480,000 lira ikramiye tevzı edile. 
cektir. En büyük ikramiye 50,000 
liradır. 

Alman tebliği 
t l inci Sahi!ed'n Devam) 

Almmı hava kurveıleri Kerç 1 
limanını ~ok nıüe.o;sir surette bon1~ 
lıalamışlar l'e 3 bin tonilatoluk 
bir düşman vapurunu batırnı~ • 
Zardır. 

Britan"~ dc1ıiz ııakliyatı>1<ı kar. 
~ı yapılan mücadelede Almaıı sa. 
va.ı tayyareleri P. Yıırmll'!Ltlı'uıı 
df'liusımda bir ı·uj)1ır kafılesi a • 
rasmda "yreımekte olan topye • 
kiiıı il toııili!•olıık iki dii.mıaıı ıi. 
ca.,·pt ı·ar1l1"U batırnı.ı~l.ardu·. r.>i. 
~ier bir ı:a,>tf1' da P. YuNnn1,ı1ı·ıoı 
doğıısunM ayır lıcısara ıtgrattl • 
11U§tır. 

Şimali Afrik.ad-0 bomba tayya. 
relerimız Tobruk çevresind~ miis. 
tahken-ı dü.r'nan 1111?11zilerine rnu. 
raffakiyetle hücum etmislerdir 

Diişmaıı Alınotı topral.-lan üze. 
rinde uçma1nıştrr. 

Londra, 29 (A.A.) - (B.B.C.) 
ŞinıalJ Fransa i.ize-rindc geceleri 
uçan İngili1 ta)-~arcleri, J< .. ransız 

halk u·ın ~ akhkları ı~ık hatları ii. 
zerintlcıı get;i~·orlar. Sınısıkı ka. 
palı perdeler açılmakla , . ., petrol 
ıaınOalarının ışıkları gö,tcrilınel;

tedir. Bir İngiliz pilotu, Fransa
da halk tarafından fl"lrol lamba • 
ları ,erde yanJa na :,!ctirilınek 

sureİile ~ apılmış olan \ ' isaretini 
görınüştür. İşte bunlar Fransız 
111:!;,.__;_:_.·in lıakiki hissi~afını gös-

tetİlor. __ _..,.. 

Sovyet tebliği 
( ı inci Sahifeden De\·~n1) 

tc.yya•·••'i ıalırir etlil111ışitr Biz 
12 ıay11are kaybPftik. 

Kat"i rakamlara göre Moskoı:a 
ciı>anııda 27 ilkle~ııde et"relce 
söyleııdiı/i gibi seki= değil, 20 .41. 
ma~ aııyaresi. dii$iirü1"nü.•tür. 

28 ilkte;;r;,ıde, Mo.•koı•a ciı-a • 
rında altı d~nıarı ta!JYaresı dii _ 
c ürülnı.ii.ştür. 
\rbLOKOL.4MSK'TN MEVK/ İ 

Loııdra 29 ( A . .4.) - Soı•yel 

ıebli!)ıııde iLI.: olarak zikri geçen 
Volnkvlam~I.: Mu.•koramn 100 ki. 
lon1.et1·e kadar ::;i>rıal bat1sınd!:, 

Pılreı' ile Moskura araımıda yan 
ııoldo kciindir. 

,. Son !"iinlrrdrıı i\tifarle erlini1. .. 

ZALOGLU RÜSTEM 
A~k • Kahramanlık bu~ uk Şark filmi (Türk~<) 

B:lgun l\lc.tı, eler: Saa 11 dtr itibaren ·~ nune ge Pl'l'k borazan 
°J' \~r.if n iiret üzL-.r:ne 
,, "• bana~ı ceki!ccck 

"' rr.ı .. ..:.._ İ.::i1 kl~l n.~r. 

Bu saba h B.B.C. )·ani İngiliz 
radyosu. ti.irkçe ne~riyatına (~tik .. 
ıaı mar~ilr haşJanu~. ondan son .. 
ra ~öz alan lngili:t spikcıri, Tiirk 
milletine Cuınhuri)·et Ba)·ranunı 
t<"brik etnıi~ \'C bi.itiin Bi.i'.' ilk 
Britanya nıiJlt>tlerinin 1'ürk n1il

letine kar" doslluk hi,si) atını 
bildirn1i .... .\nkara rad~·o~unun a .. 
rJlıs \ıldünüınünü de- lulhıını ~ tı r. 

E L H A M R A SiNEMASINDA 
1 ...... ______________ ""',, 

3- SON ·ı r. L G R AF - .t." ı in<i Tr•·rrn 19H - --
18 i N C I 1 .;ÇENBiRLİT AŞ ·si~;;;;·~;~d; :· 
YILDA ~ Bugün Matinelerden it'bar~n: ~: 

e e ~ Aziz "\"urdumuzJ doldnran O~ Sekız ~ilyon TÜRK'U l f'n buy ... k. ·~ 
~ he-yecanı şerPfine: Mt•, ı::lınin en mtnız.zaır. e>h mıJht.eşıer.ıı \ t· sindiyı. k •• - .:4 

(Ba~makall'<ien Devam) 
sürmekte dernnı edecek. Çünkii; 
diinyaya güneşle beraber doğduk. 
güneşle ya~ıt gidiyoruz, ,.e.. in. 
sanltğın, )·aşama ülkiisiinün. n1il. 
let hakkının, istiklfıl ~uurunun, 

dedet şeklinin, toprak :;evgisinin 
hakikı güne.;i artık o değil . biz 
olduk. 
•- Ne nıııtlıı Türküm ... Diy<"· 

ETEM /L.ZET BENiCE 

Ankarada yaplla
cak merasim 

(1 iocl Sahift<len D<v-) 
Jlundao sonra lilanıa ve düdük. 

le muhabereler ~·apılınış. hasta \e 
yaralı ta~ıma hareketleri göSte. 
rilıniş ve nıilli O) unlar o~ nan
ınıstır. 

Bu toplantıda Baş\'ekilimiz 
Doktor B. Refik Sa~·danı ile Mii. 
nakale Vekilimiz B. CC\'det Ke. 
rim lnceda)ı. Maarif Vekili B. 
Hasan Ali Yiicel n Parti Genel 
Sekreteri de hazır bulunn1u~lar· 
dır. 

G"<'< Ankara rengarenk elek. 
1rikler \'C fenerlerle ınuhte~cın 

bir ~ckilde donanını~ \'C akın akın 

halk aJdınlık sokaklarda gezip, 
geç ,-akitlere kadar eğlenmiştir. 

Bu sabah daha ilk saatlerde şe. 
hir sokakları fevkalade günlere 
nıahsus bir hal alını~tı. Hipodroın
da merasime saat lt,30 da başla. 
nılacak olrnasına raf:'nıen erken .. 
den tribünler dolınu~. ~·ollar fe,·ç 
fevç hakla kaplannıı~tır. 

Milli Şefimiz ismet lnönii. Cunı
huri~·etin b3nisi Atatiirk"ün ntu
\'akkat nıakbcrclerini bu sabah 
zi)aret ederek Ebedi Şefimizin 

111ancvi huzurunda tazimle eğil .. 
nıişler \"e bir çelenk ko) n1uşlar· 
dır. Müteakiben dnair, teşekkiiL 
!er ıneıısuphırı ve halk da Biiyiik 
Kurtarıcınnı nıakheresini ZİJa .. 

ret ederek hiirnıet ,.e şi.ikran bor· 
cunu eda ctmic.;Jerdir. 

Reisicunıh11rı~ıııuı. İsınt( tnünti 
bugün ta••ı saat 12.20 de Bii~ük 
Millet :ll<disinde enela hiikü. 
nıet , .e ordu erk3nının 1 mcb'us .. 
!arın, müteakiben de ecnebi sefa· 
ret hc-~·'etlerinin tebriklerini ka. 
bul "decekler, bilahare de Hipod. 
ronıdaki ınera~inıe ~ere( \'Crecrk
lerdir. 

RADYO\tl.'ZDA 
Ankara radyosu Cunıhuriyet 

Bayraını c.;erefine bn sabah ıni.ite .. 
nıadi ne riJat )'apını~tır. Bu n1e .. 
;\'anda Dahilim Vekaleti adına B. 
Ali Rıza Önel. MaliJe Vekaleti 
namına B. Hamdi Özgüre!, l\laa
rif \'ekai<ti adına B. İhsan Son. 
gıı. Sıhhat Yrkaletinden doktor 
Zeki Nasır Barker, '<afia Vekiıl<. 
tind<n yiikse-k nıiihendi; B. Na
ınık Kiper birer hitabe irat ede
rek Vekaletlerinin faali~etlerini 
anlatmışlardır. 

Harp vaziyeti 
( 1 itıci SaJıiled~n Dt\·am) 

Kd ınin'de nı11kabil taarruzla Alınan
ları ged püşkilrtnıü-'l('lrdir. Merkt>zde 
h.loJaisk l\.taloyaı'<Jsl<.1\·eç hattında 
Ru..; ırüda!a<! hattının yanldıgına ait 
habe:·:er henllz teeyyüt l'lfneıııi:;;tir. 
C'iddi n~tıh<ırebe~er tıu n1evkılerdf'n 
geçen yollar ü1.erine inhJ..;ar etnıekte
dit'. Alınantttr Mosko\·;ı cenubunda 0-
k<ı nehri11i geı,.·rr.ek ve Moskovayı Ce
nupkın ih .. tô etmek te~bbi.ısünden 
,·azgeçrr.em :;!erdir Bu ınakıatla bu 
nt>h r boyı.:nda Rusların zayıf yerini a-

1 
ramektodırlar 

Ha\·a ş;;ırtlar t;ittikçc renala~t1gın

dan, sulu karlarla ','an1ur haline gelen 
arv.ıde geniı;: cephe ile t..ınk hü('uınla

rı yapıı;cık gi.u;l~iştlr. Gün g('ttikte, 
~1otörlli ve zırhlı birliklerin \'e elbi
seleri <lğırla:;;.ın askerlerin hareket ve 
nıanevra kabiJiyeti azalacaktır. 

3 - Cenpta, :\fareq;al Tirn()\·etıko 
Aln1an taarru:z.larını taınamllt" rhırıdu
ranıanH~Ur Alınanlar. Rus lank c;;a.na
yilnin ba~lıca m~ı:kez; olan Peramat
ro .... kaya·yı lş.g;ıl ettiklerini bildiriyor
lar Alman kıt'aları Ro~tofun 60 kilo
metre yanında taarruz halindedirler. 

0

}{ulfısa~ Cenupta AlıııanJar tabiye 
\'e sf:'\.·kulc-eyş üsh.ınlüğü11ü. eld~ bu
lunduruyor!ar Bununla beraber, Ma
rc~al Timoc:enkonun Don ve- Donetz 
nelnrleri ara~ında bı.:ıünlerde fı:.:tik

rarlı bir cephe tutmı.ya f;.ahş.acat:ı 1an
nedileb:lir 

AMERiKA 
(l inci S<ı.hifeden Devam) 

keresi e~asında süz. alarak ıa~ iba .. 

nın reddini ~i ddetle ist•ıni~tir. 
Taft, •bu Iiı) iha kabul edilecek 
olursa muhakkak surette harbe 
gireriı.11 deınh~tir. Taft'1n miida· 
fa a ettiği noktai nazara göre, Cum .. 
hurreisinin nutku, Reisin •ne kon. 
gre:yi. ne ana~·asa)'ı nazarı itibara 
alnıanıak 'e iliinı harpsiz harbe 
dogrıı diktatiirliik ~·olunu takip 
etmek ni)'dinde ohluğunu a~ıkça 
göstrrn1ekt~dir.• 

dar gOrdiığünüz ve gOr-eef'ğinlı flhıılt>nn en güzt.•1 • .ı: 

·: OPERET ~~ 
~ 

: VİLL Y FORST ve MARİA HOLSTİN'in ~ 
ı yarattıkları t~olsız ha! ikası, Ra 4.an nihiiyet.f' k;i·ı<- fe 1 ·kalcıde gtı11M" 
~ kma~tlrıcı liıks \·e Saltan.at. Kal >lt.·rı titreten A~ vt st.>vişmf' o;ahnek'rt. •. 
• 1.fuazı:anı Koco ve a.k1llara ho.ıyrer ·-.erici Bale gnıplariyle eırc:alsıı bır .: 

hcı. ·ı..-adır 

~:Ayrıca: HAYATIN ESRARI: 
~ TÜRKÇE t.af, ılı ti)· ' gc,yft enteresan ktutiJ filnı 
~ DİKKAT: Bu Küitur film! bilhas 'a bi..ıtUn ta1ebe:erın göı ır.elerini tavBl 

ye ederız. 

Şah~ne Günlere layık Şahane Program ••••••• 
Büyiik rejisör Cedi B. d<" Mille'in Jarattığı 

Son Şaheser 

KAMİLEN RENKLİ 

ZAFER ORDUSU 
GARY COOPER - MADELEt'llE CAROLL - rAl'LETTE 
GODARO - FRESTON FOS TER .e AKİ!II TA ıllROFF 'un 

Ha'.\·at , ·erdigi bi.i)Ülıc. ~an'at harika"ıı 

Bugün LALE Sinen asır.da 
Çılgın alkışlarla devam etmektL'<lir. 

Bugün Sean,Jar: 10.15 • 1 • 2.30 • 4.30 • 6.30 ,.e 9 da 

DNl!NIDIDllll""!jt:l:ıiEZ!llll!l~ " ' 
R. K. O. Radyo Film Şirketinin ~· · 
1941 ::.enesi jcjn hazırladığı en bü- ~~ 

~ yük fUnıi. Üt; büyük Am-Orikan ar- ~ 
tlst;nin birleşcr~k yarattığı kud-

~~ retli şah"~ri. SinenH.ıcılı.k ;:i1enli- J~ 
nln en§ilnıez bir zaferi. •I 

CEHENNEM :: 
KARTALLARI 

Cun:hu 'ij·e-t Bayran ı t:eretlne 

BUGÜN 
:\-fatineJerdl'n it l aren 

Al kazar 
,. Kadık6y1Dler • 

t:lu Cunllıuriyet Ba)·taını 
Mıiııa,ebrtilc 

Kadıköy 

H 
A 
L 
E 

Sineınası 

Bu sene Beyoğlunda (LALE) 
\'e İstanbulda (Marmara) >i. 
nemalarında on binlNC<' ha 1. 

kın hücumu ile Şeker Bay. 
ramının en bt.iyuk rekorunu 

\'apan 

SINOAPOB YOLU 
nu göstermege ba~ladı 

Bugün ınatinelrrdt"n itibarf'n 

DOKTOR 
Babz Cemal 

LOKMAN HEKİM 
DAHİLİYE MÜTEHASSISJ 

Dinnynlu 19' 
'fı•a ."f'tne saatleri: !,5 • ı. Ttı : '\ıs•ı 

En Ulu Ba)"raınunız 

Şerdine Harikulade l••~lııı 
Progranı 

Bir teknik ve deha abide•i: 

NAMOS 
BORCU 

r RALP RICHARDSON -
JUNE DUPERZ 

Gözlerinize inanamıyacak ka
dar kudretli sinenıa ı;;an'atının 
bu ı;örülıntıniş drha eserini 

AL[~OAR ve MilLİ'de 
yalnız bu hafta kma~a 

edebileceksiniz. 

A)rıc 

ROBERT 
TAYLOR 

ın mabu!la~tığı en hissi ve 
dünyayı heyecana boğmu~ 

dramı 

BENİ 
HATIRLA 

rlMABMAB~j 
Sl1'l;:\IASI 

YARATIYOR 
Kt:TLU CUMHURiYET 

BAYRA:\IJ ~<rrfine 

TYRON '.:. POWERin 
dünyada 200 m.l.vun ın~t:ıll 

tarafından (E~sız ~1ucıır) 

olarak alk.slaıım ~ f.fırı esr rı: 

Eğlence 
Kadını 

Aynca: 
Fransan111 Yeni Kadın 

DUhi 1·1lüı:t~ 

JEANNE 
GABİN 

in harikaJ Hls-.:i Jı'ihnı 

SON 
GEÇiT 

BUGÜN BAŞLADI 
w~ 

-----
Millt 5efimiz İsmet İnönün :,in \·Ceiı.eleri inkıl.iı:p!arın kıyı"Of'l ,.ıt 

azan1elin~ takdir etmek için zamcın zoınıo.ın maziye rücu Ue n-nıkay<'se ft 
nı-e-kte /ayda, vardır 

1914 den Sonra Türlı.çe Sözlü 
25 senelik dünya siya~ttinın g~it rE"srr 

Ebedi Şef ATATÜRK Milli Şef iSMET 11'ÖNÜ 
Umumt Harp - İsti.kla. Mücadelesi 

Herk~in merak ve h('yecoınle &ö:·e-ceıı Film, Bu !Umde: 25 ~ne dün7a· 
da geçen SiyatJ İkti.sctdt - içtin.at M mühim , ... k 1ayı göı...,ceks.inl.ıı, 
Bu günü iyi anJam.ak .kin dünü gö . ..,.U:ren rilm, Yarınki Peneo:,bfa ak.(amı 
Saot 9 d• . 

EL H A M R A SINEMASINDA , 



-' - SOM T&LCRAP -

~ Milli Şef ve Milli Davalar 
İnönü:'nün Büyü:k Davalara 
Dair Güzel ve Secme Sözleri 

' 

• 
• 

·-
Atatürk bir Cuınh uriyet Bayramında Büyük Millet Meclisine gelirler~ J 

NUTUKTAN~i-----------... 

18 sene evvel Cumhuri
yet nasıl ildn edilmişti? 

• Ebedi Şef, ölmez 
ilan edildiği 

eserı 

tarihi 
olan 

•• •• gunu 
Cumhuriyetin 
anlatıyorlar 

Bilmenizi isterim ki, ah lak ve karakter sağlam olma· 
dıkça, cemiyette esaslı bir hizmet görmeğe imkan yok
tur. Cemiyetin kudret ve ehemmiyeti, vasati ahlak ve 
karakterinin yükıek kıymetine, her faktörden ziyade 
bağlıdır. 

Genç Ünive.f:'siteliler, 
Moraliniz ve karakteriniz, büyük Türk milletinin yü. 

ADALETÇi ŞEF 

c ... Nimet ile mükellefiyet bu 
memleketin her tarafında bütün 
vatandaşlar için müsavi olacak • 
tır.• 

(l'rfiUet Meclisindeki beyanatkı.. 
nndan; 6/11/925) 

• •... Milletler arasında birinci 
derecede itibara layık olanlar 
kendi mevcudiyetleri ıçın icap 
ederse, hayatlarını feda etmiye 
h~r an hazır bulunmalıdır. Bil 
kabiliyet milletlerin yüksek ev· 
safının ifadesidir. Hakimlik bu 
kabiliyet kadar yüksek, birinci 
derecede yaratılış ister. Türk mil. 
leli hakim olmak kudretinde, ta. 
bil ve fıtri olan salfıhiyetinde ta. 
rihin ve bugünkü dünyanın tanı. 
d'ğı en büyük milletlerden biri. 
dir .• 

(Ankara Hukuk Fakültesi dip
loma tevzii nutuklanndan: 20/ 
11/932) 

• 
c .•. İdarei devlette adaleti bütün 

,, reğini ümitlerle dolduracak güzel örneklerle kendini 
göstermektedir. Türkiyeni n istikbali üzerine tethis koy· 
mak istiyen yabancılar, tahsil çağında bulug_an gençleri· 
mizin ahlak ve karakterle rind~ki sağlamlıktan ders al· 
malıdırlar. 

(7 /3/439 lstanbul Vni ı:er.iteainıleki nutuklarından) 

mektedir. Biz, bu hadiseler içiil
de memleketimizi gaıleye kaplU:• 
mamak için ciddi bir surette itı; 
na ediyoruz. Sulh hayatı, cidd 
bir sulh politikası bizim siyaSe
timizin esasıdır .. 

(Tii.rkiye BeLediyelerinin ;11' 
kongresini kapama nutukları" •, 
dan; 27/10/1935) 

MiLLi B.ABILIYE· 
TE iNANAN 'EF 

18 sene evvel 28 İlkteşrin günil 
geç vak.it içtima halinde bulunan 
Fırka idare Hey'eti, Gazi Paşayı 
da Hl eııııişti. İdare Hey'eii Reisi 
Fethi Beydi. Fethi Bey Fırka na. 
mına idare Uey'etince bir liste 
tertip edildiğinden, Fırka Umu• 
mi Reisi sıfatile Gazi Paşanın 
noktai nazarlarının alınmasını 
muvafık gördüğünü söylemişti. 
Listede Hariciye Vekaleti için is. 
mi geçen Yusuf Kemal Bey lis. 
leye dahil olamıyacağıaı bildir
mi~ti. Demek ki, Fırka İdare Hey. 
eti de kat'i bir liste tertip ede. 
mi yordu. 

vatandaşlar için müsavat üzere 
ayırıyoruz. Anadolunun herhangi 
bir çiftçisi hakkında kabili tat. 
bik olan kanunun, memlekin en 
yüksek addqlunabilecek diğer e. 
fendisi h;ıkkında da ayni müsa• 
vatile ayni ciddiyet, ayni adalet, 
ve şiddetle kabili tatoik olmasına 
dikkat ediyoruz .• 

Milli Şef Büyük Mil Jet Meclisi kürsüsünde 

.... Türkiyenin ~rdiği ıner: 
haleleri çok vakit sinir gergi.Ill~t1 
lçiııdıe yaşadığı.mızı •biliriz. Bülll!\ 
bunları şimdi biraz iftiharla det• 
hatır ediyoruz. Amma, Türk.İYe
nin geçirdiği çetin günleri geÇ • 
ıniş telakki etmemeliyiz. Ha.yatı.O 
dışını görenler kazanıl:mıŞ ın° • 
vaffakiyetlerini bütün ömürle • 
rinde öğünmelc için kafi bir ~~ 
hariyet sayarlar. Biz asla b0 Y.r 
bir kanaatte değiliz. TürkiY~ b~ 
ası.rdanberi çok ~hmal edilınıŞ ' • 
dünya hiç olmazsa, bir asırdan 
beri çok terakki etmiştir. Biıtfll 
ıddiamız dünyanın yüz dli sen~; 
denberi kazandığı menfaati.< • 
Türkiycnin behemehal kazana 
cağı iddiasıdır. Dünya Türkiye~ 
nin geçen muvaf(akiyetıerıne l . 
kadar şaşarsa, şaşıŞ1ru. biz hE'l'f • 
miz Türkiyenin yarınki rnuva la 
fakiyetlecini ilimle, çalışırt3~ıc 
temin etmeğe ve bu meınleke re• 
genç arkadaşların yapmağa ~ii· 
bıır oldukları şeyler için aab# 
yük sahalar hazırlaınağa ın çı• 
ruz. Türkiye çok çalışacaktır·: .el 
lışan Türkiye için muvaffak'.) 
daima muh.akkakhr.> .. Gazi Paşa kat'i bir liste terti. 

bini ta\'s.İye ettikten sonra, l\lec· 
listen ayrıldı. Koridorda kendi.. 
sini bekliyen ve görüşmek iste. 
)·en Kemalettin Sami ve Halit 
Paşaları akşam yemeğine davet 
etti. ismet Paşa ile Milli Müdafaa 
Vekili Kazım Paşa ve Fethi Bey. 
le birlikte gittiler, Rize Meb'usu 
t'uat, Afyonkarahisar Meb'usu 
Ru~en Eşref Beyler de orada bu· 
lunuyorlardı. Onları da yemeğe 
alıko) dolar. 

Gazi Paşa yemek esnasında: 
- YARIN CUMHURiYETİ İ. 

LAN EDECE(;.İZ• dediler. 
Sofrada hazır bulunan zevat 

derhal bu fikre iştirak ettiler. 
Yemekten sonra bir program tes. 

bit edildi. 
Gazi Paşa Cumhuriyetin ilanı

na karar vermek için Ankarada 
bulunan arkadaşlarını davete ve 
onlarla müzakere ve münakaşaya 
lüzum ve ihtiyaç hissetmemi ler· 
di. Çünkü onların zaten ve tabia.. 
ten kendisile heırıfikir oldukla. 
nndan şüphe etmiyordu. 

Gazi Paşa, etrafında bulunan 
ze\'attan ayrıldıktan sonra, Çan. 
ka) uda misafir kalan İsmet Paşa ' 
ile birlikte bir kanun layihası 
miisv<!<ldesi hazırladılar. Bu müs· 
vrddc 20 Kanunusani 1337 tarihli 
Teşkilatı Esasiye lf;aııununun dev. 
Jetin şeklini tesbit eden maddele. 
rini tadil ediyordu. Birinci mad. 
denin niha)etine •Türkiye dev· 
ldınin şekli Hükümeti CumburL 
) edir• cümlesi ilave edilmişti. 

Bundan ba~ka Te~kiliıtı Esasi. 
ye Kanununun 8 inci ve 9 uncu 
mıddeleri de şu suretle tavzih o. 
lunu~·ordu: 

Madde - Türkiye Reisicünıhu· 
ru, 'furki) e Bü)ük Millet Meclisi 
lte)'·'cti unıuıni,ycsi tarafından ve. 
krudi azası meyanından bir ioti .. 
hap devr<si için intihap olunur. 
Vaıifei Riı a'ct ) eni Reisicümh u. 
ıun ıntilıabına kadar devam edt-r. 
Tekrar intihap olunmak caizdir.• 

Bundan baska Ciimhurreisli~;L 
ne taallük eden diğer iki madde 
de tavzih edilmiş bulunuyordu. 

• • • 
29 Te~rioievvtl 339 pazartc•i 

ıün Ankar•da oeere)·an eden bia 
diseler ıunlardır: 

(Birinci Milli Tıp kongresi açı§ 
nutuklanndan: 1/9/925,) 

İMARCI, YARATICI ŞEF 

c •.. Memleketin umumi havası 
vatandaşın çalışmak, işlemek, ka. 
zanmak arzusu ile dolgundur. 
Cumhuriyetin kanunlarına ve 
kuvvetlerine yürekten güvenmek 
ve dayanmak, açık, serin bir dü. 
şünce ile yurdu ve ülkeyi mamur 
etmiye çalışmak, işle bugün va. 
tandaşların tek olarak, cemiyet 
olarak yaşayışlarına yön veren 
fikir budur.• 

(Ankara Hukuk Fakültesinde 
diploma tevzii dolayısile nutuk • 
)arından: 8/7 /929) 

• •... Şimdi şimendifer geçmiye 

lerine faal bir suretle iştiTak şelc. 
linde oluyor. Bundan çok mem. 
nunuz. Gerek sağhk mücadele -
sinde, gerek içtimai ve ahlaki mü. 
cadelelere Belediyelerimiz iştirak 
ediyor. Yeni Türk Cuınhuriye • 
tin:in ~htiyaçları h<!Tgün eskilere 
nisbetle çok arlıyor. Bu artmadan 
şikayetçi olmamalıyız. Meıınle • 
ketin medeniyet seviyesi yüksel
dikçe ihtiyaçları artacaktır. Bun. 
iarın büyük bir kısmını halledip 
başarmak d.aiı:ruı Bclediyele>"'.:;n.L. 
zin üzerinde olacaktır. Halkımız 
Belediyeye en ziyade ~evdikleri 
müşterek bir ev, cemiyetin müş. 
terek bir malı olduğu le.)akık.i.sinc 
alıştıkça, Belediyelerimiz vasıta 
bulmak imkanı daha kolaylıkla 
elde edebilirler.• 

(Türkiye Beled;yelerinin ilk 
kongresini kapama nutuklarından: 
27/10/935) 

BARIŞÇI ŞEF 

•··· Her dostluğa ehcmmyet ve-

Atatürk Ankarada bir Cumhuriyet Bayramında ıeçit resmini 
takip ederlerken 

başlıyan toprakların altında İs· 
tanbullu, Sıvaslı ve Vanlı yüz 
binlerce Türkün kemikleri yatı. 
yor. Bu kadar insan, memleketin 
hesapsız serveti, ilaç ve ekmek 
taşıyan kağnılar peşinde gömül. 
müştür.• 

(Sıvas demiryolunun açılma 
törenindeki nutuklarından: 30/ 

8/930) 

Fırka Grupu toplanmış, Hey'eti 
Vekile intihabı müzakeresine baş. 
lanmıştı. Reis, hey'eti umumiye. 
ye arzedilmek üzere Hey'eti İda· 
renin ihzari mahiyette olarak ter. 
tip ettiği listeyi okuttu. 

Gazi Paşa o sırada Çankayada. 
k.i ikametgahlarında bulunuyor
lardı. Mecliste muhtelif aza ara· 
sında münakaşalar başladı. Söz 
alan azalar liste hakkında fikir 
ve mütalealarını beyan ediyorlar. 
dı. Bir itilaf hasıl olamayınca, 

Reis müzakereyi kifi gördü ve 
bundan sonra birtakım taktirler 
okundu. Bu meyanda Kemalettin 
Sami Paşanın takriri kabul edil. 
di. Bu takrire göre, Gazi Paşa 
Reisi Umumi sıfatile meselenin 
halline hey'eti umumiye tarafın. 
dan tevkil ve memur ediliyor
lardı. 

Gazi Paşa takririn kabul edil. 
mesi üzerine içtimaa davet edil. 
diler ve içtima salonuna girer gir. 
mez doğru kürsüye çıkarıılı:, şu 
kısa ınütalea ve teklifi dermeyan 
ettiler: 

- Efendiler, Hey'etl Vekile in· 
tihabında teşeddüdü efkar hasıl 
olduğu anlaşılmıştır. Bana bir 
saat kadar müsaade buyurun. Bu. 
lacağım sureti halli arıederim. 

Teklif kabul olundu. Gazi Paşa 
bu bir saat içinde icap eden zeva .. 
h , 1edisteki odılarına davet et. 

mişler ve bir gece evvel hazırla· 
dıkları teklif kanunu müsvedde. 
sini göstererek, müdavelei efkar. 
da bulunmuşlardır. 
Öğleden sonra saat bir buçukta 

Fırka umumi hey'eti tekrar top. 
lanmıştı. İlk söz Büyük Şefe ait 
idi. Gazi Paşa kürsüye çıkarak, 
şu beyanatta bulundular: 

- Muhterem arkadaşlar, hal· 
!inde müşkülata duçar olduğunuz 
meselenin sebep ve illeti bütün 
rüfekaca taayyün etmiş olduğu 
kanaatindeyim. Noksan, kusur, 
takip etmekte oldutumuz usul ve 
şekildedir. Filhakika mevcut Teş. 
kilatı Esasiye Kanunumuza tev. 
fikan bir Hey'eti Vekile teşkiline 
teşebbüs ettiğimiz zaman, bütün 
rü(ekanın herbiri Vekiller ve 
Hey'eti Vekile intihabı mecburi. 
yetinde bulunuyor. Hey'eti umu· 
miyemizin birden Hey'eti Vekile 
intihabına mecbur olmamızda 
görülen müşkülatın halli zamanı 
gelmiştir. Geçen devrede ayni 
suretle müşkülata tesadüf edili. 
yordu. Görülüyor ki, bu usul ba. 
zan birçok teşevvüşlere badi olu. 
yor. Hey'eti celileniz bu müşkü
lün halline beni memur kıldınız. 
Ben de bu arzettiğiın kanaatten 
mülhem olarak, düşündüğüm şek. 
li tesbit ettim. Onu teklif edece. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

• 
• ... Büyük Millet Meclisinin, 

Gazinin riyasetinde toplanan ilk 
hükfuneti 336 da dünyanın bü. 
tün ateşleri başına yağarken, ya· 
rınki mevcudiyeti hazin bir şüp. 
he altında iken, vatandaşlar ya. 
lınayak ve sopa ile müstevlilere 
karşı koyroıya çalışırken, bütün 
mamureleri elinden gitmişken ve 
hazinesinde bir tek lira yokken, 
ilan ettiği programında Ankara. 
dan Yahşihana şimendifer tem
dit edeceğini söylüyordu. Bu ha. 
zin hadiseyi. nesillerimizin zihin. 
)erine yerleşecek bir ibret dersi 
teliikki etmez misiniz?. 

( Sıvas demiryolunun açılma 
merasimindeki nutuk!anndan 30/ 

8/930) 

• 
•··· İntizamla ve itibarla işlıeyen 

her beledi;"! memleketimizin iç· 
limai hayatında mühim bir uzuv, 
yükselmek i.çin ve ilerlemek için 
mühim bix mekanizmadır. Mem. 
lekelte birçok teı:ruıslar yapıyo 
ruz. Bunlardan Beledi~mizin va. 
zifelcr>nin faaliyetlerinin hergün 
daha ziyade aırttığını yakından 
görüyoruz. Birçok Belıediyeleri • 
mizin şehir işleri, cemiyetin yük· 
sek işlerine ve cemiyetin •ıaı;i.fe. 

ririz ve bilhassa dostuklarımıza 
çok vefa gösteririz.• 

(Millet Meclisinde bütçe dola· 
yısile beyanatından: 29/4/1928) 

• ... Siyasetimizin gizli kapaklı 
biT noktası yoktur. Biz mcnabii 
kiifi olan arazimiz içinde mevcu· 
diyetimizi., terakkiyatımızı temin 
etmekten başka bir şey düşüıınıü. 
:;drıız ve atiyen Balkanlatda Tür. 

kiye daima bir unsuru muavenet 
ve amili sulh ve süklınet olarak 
ıhtiram görecektir" 

(Hariciye Vekili sıfatile Millet 
Meclisindeki beyanatlarından: 
23/8/1923) 

• 
• ... Türkiye, bütün hayatında 

sulh içinde ve intizam içinde ya. 
şamanın beynelmilel güzel bir 
nümunesidir. Enternasyonal ha· 
yat huzur içinde değildir. Büyük 
vak'alar milletleri çok meşgul et. 

iifl"' 
( 1'rf ül1ctyenin 56 ıncı 1!'1d ııJ;l<l' 

mü dolayısile törendeki ııtt1 
nndan: 1/12/932) ııe 

c ... Herkesle, bütün dünY
9 .ı,et 

dost vauiyettıcyiz. Hiçbir dC' bi1' 
voktur ki -beynelmilel baYa

118 
.,jll' . '( ... 

den daha fazla dostluk şeraı ' cJ" 

de buhınsun. Kimse ile bir !1'"131ı 
dele :nevzuu idame etınerıı.i.)..,ılı 
memleketimizin haklı, ba~-S -H" 
ve kuvvetli vaziyetine ina0~ıi~ı 
dır. Türk millet.inin haY,;1

). ~,
tabii ve meşru bır hak ola~::ı , 
bul eden herkesle gayet ıY · a 

(Mülkiyenin 56 ıncı yıldii~:l6 • 
münasebetile törendeki 11ııt« 
rından: 1/12/932) 



( C~~uriyet Devrinde Türk 04usu ) 
Türk Ordusu Fedakarlığı 
Ölçüye Gelmiyen Kalbi 

B üyük Bir Ordudu r! 
r ürk ordusu, bugün bir çok rejim eserleri 

taşıyor gibi Örnek olmak vasfını 

Şanlı 

~ as'<er bir milletiz. Yer yü. 
~: . 'I'iirk, çıktığ> yerde vardır, 
ı! ~ Yerde vardır; durduğu yer. 
..,1'~ardır. Minimini Türk çocuk. 

asker elbisesi giymeğe bayı. 
~r Ve silahlara benzer oyun • 
t~rdan hoşlanırlar. Bu kuvvetli 

ı..._t' onkrın mayasında olan 
'd ruhunun daha kiiçük yaş· 

a !:üze! bir tezahürüdür. Türk 
~su işte kökü 30 bin yıllık 

ıctoe olan bu mukaddes ecdat 
~a •Mlip Türk çouklarından 
~İir~na gelmljlir. 
'<il ~ ordusu, bu iki kdime yan. 

&elince ne muazzam bir ma. 
llQ • 
~ ı.gını bütün dünya asırlar. 

ita rı bilıyor. Yeni Türk ordu. 
b ra gür.de ~lele vermiş, bizi 

·~'r vatanla Cumhuriyet İda. 
•ıa kavll{turmuş üç büyük ve 
~~er aı;kerin eseridir. Bunlar, 

, ı damarlarında kan gibi 
b·61ınız müıbarek Atatürk, U. 

~~l'ııı"iıınız İsmet İnönü ve Genel 
'r;,.._•y Başkanımız Marew.l Fev. 
\', tı\aktır. 
~~i 'I'ürk ordusu, en büyük 

"lıl Urıyet eserlerinden olarak 
~ ~ket istiklal ve hürriyeti • 
1' hır garantisi haline gelmiş. 
~rk ordusu bugün birçok re. 

Erleri g>bi örnek olmak vas. 
~ ta§ıYıır. 
~•de kuvvetlerimizin hafif 
~arı rtıodern tiplerle değişti. 

· l~ı Ve sayıca arttırılmıştır. 
"ııı~kle in.sandan tasarruf e • 
''iı~~e rnukabil ateş hacmi bü. 
~ ~ l>şlür. Ordumuz bu bakını. 
~ileri seviyeye yaklaşmış 
. ~ ak_tqdır. Zamanımız harp. 

·~ v ı>ıyadenhı zuihlı ve mo. 
ıt;l\iası:-ııara kal'Şı kendi em • 
1 'lı bızzat y&kınd.an temin et. 

h l!obl!riyeti vardır. Bu hu. 
'lı ~arp teerıibclerin.den isli • 

ı, dilerek p!yade sınıfı zırhlı 
'1111 efı sitalılarilc techiz edil. 

'lıııı · ~rü!üyor ki piyade için 
ı%1 an yüksek ateş kudreti 
~ ~~ 1 Vasıta!.ara karşı müca • 

l'ı.·etı gözonünde tutulmuş, 
_ı ~yJ bu bakımdan zamana • · 

llrutara:C asri>eştirilaniş • 

'tı~~sınıfı, hafif, ağır ve en 
• 'lı t~ • k Üzere en modern top. 
~IııilJi 0hız edilmİ.-j ve me.mle • 
~ t&,ıı topcğrafik şartlarına 

li ·ırn olduğu n:ııbette mo • 
! tl]ın. . 

ı;,,~ 1 . ıştır. Ayrıca topları. 
L.ı_ •tıt>a ·1 d b ünk' .. ih .... ,, rıe e ug u • 
1 Iıı~t karşılıyacak surette art. 
lı İiı·a~· Menzil, ateş kudreti 

\:,~rıııcı' hareket kaıbiliyeti ba. 
~'ı han Türk topçusu mü • 
. tııı~~ ale ~elmişt~. • 
"'~ .. •tırnızın cografı vaııi • 
ı,.L gQre s" . f tö' ı· '''ıl4 uvarı sın.ı ı mo r u 
· ~u Vasıtalarla t.eclıiz edil • 

1 ~. ı~lU-ct1e SÜ\'arimizin kud. 
.;:•ı~ r hassaları birçok misli 
• "l\ l'u!ır ~ırş .uçmıyan dağ. 

'bıtıi ., k suvarı~i atı ile ge • 
1 ·~ ~-ık ve al sırtında ku • 
~a Uharebeleri yapmak, 

n ~cdadımızın icadıdır. 

sılvarı1erimiz bayrnk onae geç erlerken ..• 

,. Yazanı ~ 
il Emek li Kurmay 
'-=== Subay 
Onun içindir l<i biz Türkler alı 
en çok seven milletiz ve nal se. 
6inden çok hoşlanırız. 

Buooa ribaşka. ordumuzun di. 
ğer tcohizatın_., en ince ve fenni 
ölçme vasıtaların~ makineli iıs • 
t.fhkfun malzemesini, ınotörlü köp.. 
rücü kollarını ve ayni zamanda 

nıık.liye bir!ikleri.mixin, bilhassa 
U2Un mesafeler üzerinde hareket 
tde<!ek şekilde tamamen asrileş. 
1ıirmiş bulunuyoruz. Buna, şim • 

diye kadar yaptlan muazzam de.. 
miryol şebekesini, köylere kadar 

uzanan yolları, kqprüleri, istoo • 
yıonları da katarsak Türk ordu • 

sunun ne büyük bir hareket ka. 
biliyeti kazandığım daha iyi an,. 
larız. 

Askeri fabrikalarımız, hazır • 
lanmış prQgramlara u,ygun olarai< 
kuvvetlendirilmiştir. Demiryol • 
larımıza ait raylar, posta ve tel. 

grata ait bir kısım malzeme bile 
artık bu faıbrikalarda yapılmak • 
tadır. 

Deniz kuvvetıcribiz de takviye 
edilmiştir. Gölçük tersanelerine 

yeni tezgahlar konmuştur. Do. 
naımıamız son sistem torpido 
muhrip~ri, denizaıtı gemileri, 
avcı botları, mayin ihraç motör. 
!erile çoğaltılmıştır. Artık Türk 

donanması yabancı peroonloe hiç 
içtiyaç bırakmıyacalo derecede 
kudretli bir kadroya malik ibu. 
lunınaktadır. 

Hava kuvvetlerimizde çok bü. 
yük terakki vardır. Türk mil~ti, 

uçan millet haline gelmektedir. 
Bilhassa. sefer tec!hizalı hakımın. 
dan Türk hava kuvvetleti lbizi 
göklerimize karşı emniyette bu • 

Jundırracak hale loonulmu.ştıı.ır. 
Tayyarecilerimiz hilıgi ve EVSaf 

ıtibarile dürııya orduJari~ muka. 
yese ~dilecek kudrettıedirler. Tay· 

yaı:eleri.miz göklerden gelecek 
tıehlikeyi tamamile önliyecek ka. 

dar çoğalmıştır. Tayyare faıbri • 
kalarım.ııdan !başka memleketi • 
mizde lbir motör fabrikası da gör. 
mek üzereyiz. Bu sayede ha-va 
tehlikesini bü:Sbütün yok etmiş o. 
iacağız. Diğer taraftan buna mu. 

''aZ>i olarak memlekette hava mü. 
dafaa teşkilatı arttırılmıştır. Ar. 
tık memleketiıı heıihangi ıbir ıro. 
şoesinden bir düşman tayyaresi • 
nin gözükımeden içeri girebilmesi 
imkansız bir hale gelmiştir. 

Gaz ve gazdan korunma işleri 
de günıdengüne artan semereler 
vermektedir. Gar. Genel Komu. 
!anlığı ordunun olduğu kadar 
memlektin ga~ lhücumlaındau 
korunması işlerile de me§gul ol. 
maktadı:r. Gaz enstitüsü modern 
bir haldP.dir. C.a;ı; ıı•1mlll>" canla. 

ları, ıgaz llcirtiJ.eri, gaz sisleri ve 
saire ıburada yapılmaktadır. Mas. 
ke fabrikamız tam !bir randımanlı 
çalı.şmaktad.ır. Kimya taıburları. 

mız ordumuzun iftihar mevzula. 
rmdan biri haline gelmiştir. 

Ordumuzda sağlık işi-eri mes'ut 
lıir inkişafa kavı.ı.şm~tur. Vernnıi 

'bir ıplan v;, modPrn lbir ıprqgram. 
la çalışan Cunılhuriyet ordusu 
sıhhiyesi, koruyucu tababete bü
yük ehenmıiyet vemüştir. Neti. 

cede orduda hastalanma 'hadi-eri 
taınamile normal hale gelııniş, hiç 

bir bulaşıcı hastalığın yayılma • 
sına meydan verilmemiştir. Cum. 
huxiyetffi feyizli eserlerinden o. 
!arak ıbüyük ve modern hastane. 

ler açılmış, mevcutları yeni baş. 
tan yapılm1Ştır. Ordumuzun as • 

kerl stllhiye teşkilatı ve sıhhi 

techizat yeniden tanzim edil:ıniş. 

lir. 
Ol'dumuzda baytariye işleri de 

r.yni feyzili seyri lakiıp etmiştir. 

Hayvanların sıhhi şartları gün. 
den güne düzehnc.kte ve zayiat 

ımiktarı bariz bir şekilde azalmak. 
tadır. Memleket içinde yapılan 

askeri mübayaalar haıyvan nesli. 
nin ıslahı bakımından çok iyi ne. 
ticeler vermiştir. 

Ordumuzda kültür ve spor pek 
ilerdedir. Bu vaziyet .memleket 
kültürünün inkışafına büyük 

rakamlarla yardım etmektedir. 
Ordunun, ileri vatandaş ni.s. 

ıbetlerile süsliyerek yetiştirdiği 

vatandaşların sayısı milyonlara 
varmL\;tır. Bir misal verelim: A. 
rap hadleri zamanında okuma 
ya:ııma öğrenerek teıihis edilen 
vatandaş yüzıde 15 • 20 yi aşamaz. 
dı. Bu.gün iıse yeni okuma l'azma 
usuliJe devamlı bir inkişaf göıs. 
teren ıbu ni$bet yi.i2ıde 80 • 90 a 
yü.kıselmiştir, 

Kuvvetli ıbünyoe ve beden ka. 
bilJyeti, iyi hir ordu zarureti ol. 
du,ğundan alay idman yurtları bu 
ihtryacı lemin etmeı.tedir. Ordu. 
muzda sporun htr şubesinde ll:ıü. 

yilk: bir inkişaf ve terakki var • 
dır. Türk askeri, o şereflı elbise 
ile devletin ve milletin en güzel 
adamıdı7. Bütün bu vasıflar, Curn. 
hurryet ordusu ıstiklal ve lhürri. 
yetimizin büyük temeli "" va • 
tandaşı tam bir il>:ian olarak ye. 
tiştiren hayat mektebi hususi. 
yetlerile ıbirleşHrcrek milli gu • 
rurlarımızdan b~lK:ası halim! goe. 
\inmiştir. 

Tüıık ordusu. yiil<'Sek sevk ve 
idare bakımından askeri bir teşk'. 
lata ve kıymetli kumandanlara 
sahip bulunmakta.cl!r. Zaferlerle 
yüklü büyük tarihl R:ıütü.n mil • 
!etlerin tarihlerinden daha parlak 
ve daha zeQgindir. Türk kuman. 
•anlarının milli sevkülıceyş ve ta. 
biye ölıçüleri, taarruz ve müda • 
faa sistemleri vardır. Bunlar mo. 
cı.>rn <'rdulardak: u.>uller de tetki.k 

18 sene evvel 
Cumhuriyet 
nasıl ilin oldu 

(Baş tarafı 4 üncil sahifede) 
ğim. Teklifim mazharı kabul o
IUl'Sa, kuvvetli ve mütesanit bir 
hükllnıet teşkili kabil olacaktır. 
Devletimizin şekil ve mahiyetini 
tesbit eden ve hepimiz için gaye 
olan Teşkilatı Esasiye Kanunu
muzun bazı noktalarını tavzih 
lbıındır. Teklif şudur: 

ueti11ı.len sonra, evvelce tesbit 
edilen müsveddeyi okumak üze. 
re, bir kiltibe uzatarak kürsüyü 
ter kettiler. 

Teklifin mahiyeti anlaşıldıktan 
sonra, tekrar münakaşalar baş. 
!adı. 

Artık •Şekli idaremi~ Cuınhu. 
riyettir• cümlesi Meclisin hava
sında uğulduyordu. 

Birçok meb'uslann sözlerindett 
sonra, İsmet Paşa söz alarak hu. 
lasatan dedi ki: 

- Fırka Reisinin teklifini ka. 
bule ihtiyaç kat'idir, Cihan bizim 
bir şekli hükômet görüştüğümü. 
zü biliyor. Bu müzakeratımıu 
bir neticeye raptedip ifade etme
mek, zaaf ve teşeddüdü idame. 
den başka bir şey değildir. Gazi 
paşa Hazretlerinin teklifinin ka. 
nuniyet kesbetmesi lazımdır, Za. 
ab umuminin idamesinde mfuı:ı 
yoktur, Fırkanın bütün millete 
karşı deruhte ettiği mes'uliyetin, 
icaba.tına tevfik hareket zaruri. 
dir. 
Diğer birkaç azanın tasviı>kar 

sözlerinden sonra> müzakere kliCi 
görüldü ve Gazi Hazretlerinin 
tekliflerindeki maddeler birer bi. 
rer okunarak müzakere \'e kabul 
olund1L 
Fırka içtimama nihayet veril. 

dikten sonra, derhal Meclis içli. 
maı yapıldı. Saat öğleden sonra 
6 idi, Teklif, Kanunuesasi EncÜ· 
meni tarafından usulen tedkik 
edilerek, mazbatası hazırlanır. 
ken, Meclis diğer meselelerle 
meşguldü. 

Encümen, Teşkilatı Esasiye Ka. 
nununda yapılacak tadilatın müs. 
tacelen müzakeresini istiyordu. 
Mazbata okundu. Nihayet kanun 
birçok meb'uslar10 •Yaşasın Cum· 
huriye!• nidalarile alkışlanan hi. 
tabeleri arasında kabul edildi, 

Ondan sonra Reisieiimhur intL 
babı için Meclisin reyine müra. 
caat olundu. Toplanan aranın ne
ticesini Kiyaset makamında bu. 
lunan ismet Bey hey'eti umumi. 
yeye şu suretle tebliğ etti: 

•Türkiye Cumhuriyeti riyaseti 
için yapılan intihabat ariis10a yüz 
elli sekiz zat iştirak etmiş ve Cum. 
bur Riyasetine yüz elli sekiz aza 
müttefikan Ankara Meb'usu Mus
tafa Kemal Paşa Hauetlerini in. 
tihap etmişlerdir .. 

İşte on sekiz sene evvel yurdu. 
muzu bugünkü yüksek medeni 
seviyesine yükselten • e daha çok 
yükselle<ek olan Cumhuriyet re. 
jirnimiz 29 Teşrinievvel 339 pa
zartesi günü böyle ilan edilmişti. 

edilerek kuvvetlrndirilmşitir. Vak. 
tile Cengiz Han şöyle demiş: 

cBir çivi bir n~lı, bir nal •bir atı, 
lıir at bir kumandanı, 'bir kıuman. 
bir orduyu mahveder .. 

Yer yüzünde haııp kaldıkça, bu 
söz kıymetini daima muhafaza 

edecektıir. Şahsı yetleriie iftihar ve 
gurur duyduğumuz kurnandan • 

!arımız, bu gibi Türk mez>yet • 
]erini ordumuzun mukaddes an'a. 

nesini muhafazaya memur olan 
genç sı.ibaylarımıza da tamamile 

aşılaınışla!'dır. Ordu, an'aneyi ye. 
ni yetlşenl~re venmek suret>ile 

yaşar, bu tek'err!ir eden bi .. meş'ale 
yarışıdır. 

Mübarek Atatürkün emanet ıbı. 
rıı.ktığı bu meş'ale, ona layık olan 

Tük odusunun elindedir . .İstik • 
lal zaferleril.e Atatürk biı>e ve bü. 
tün dünyaya şunu öğretti: 

,_\ilah ve zafn, büyük ordu • 
!ara sahi,p olanlarla değil, kallbi 
büyük olanlarla lber~ir.> 

Büyük Türk otdusunun ka)bi 
büyüktür; fedakarlığı ve cesareti 
ölçüye gelmez, namütenahidir. 
Zira Atatürkün ruhu Türk ordu. 
unda ve Tüt'k milletinde yaşıyor . 
Ve ':ıunların başında sayın Ulus 
Başımız İsmet İoonü ve Kurmay 
Başkanımız Fevzi Çahı!ak bı.ılu. 
r.uyor. 

lşte kısa 'bir makale içinde an. 
la tmağa çalL\;tığımız dört başı 
mamur, kahraman Tüıık ordusu, 
ba§ında bulunan k:ıyrnet.'li büyük. 
!erile beraber yaşasın Türk mil • 
leti, y~asın Türk ordusu. 
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r Cumhuriyet Devrinde Türk Köyü 

Türk Köyünde Neler Yaptık, 
Daha Neler Yapacağız? 
41 bin Türk 

Türk 
Köyü ve on üç 
kö y l Ü s ii n ii n 

Atatürk, TÜ'1< ~nirlerının ,,., ıcay ,enwm kalktmrwsı >'!.IJ<u1ıu nefht!<. 
miş ve: cKöylü efendimizdir. de diği zaman bu büyük kalkınmanın 

'lStl manasını hu lı1sa edfrcrmi.şti, 

Türkiyede yaşıyau nüfus daha 
ziyade köylüdür. Bu memlekette 
on sekiz milyon insan vardll'. Bu 
on sekiz milyon in~nın on üç 
buçuk milyonu köylerde yaşar. 
Memlekette köy adedi 41 bindir. 
Fakat, müllU idare bakımından 

köy r,dını verdiğimiz bu toplu. 
luklara, iktısadi şartlar ve bünye 
bakımından birçok nahiyeleri, 
hatta bazı kaza merkezlerini de 
il3vc edebilirsiniz. 

J.l.lemlekette, nüfusun böyle kii· 
çük küçiik köylere taksim edil. 
ıııiş olnıasının sebebi, halkın nıü ... 
him bir kısmının, halta köylerde 
yaşıyan insanların hemen hepsi
nin ziraatle meşgul bulunması ... 
dır. Ormancılık, hayvan yetiştir .. 
me de ziraatin içine gi.rdiği gözü
nünde tutulursa, memleketle, 
nüfusun neden köylere dağılnuş 
bulunduğu anlaşılır. 

O halde, Türki ·ede mühim kıy. 
met ve varlık köydür, köylüdür. 
Cumhuriyetin 1923 denberi köyü 
ve köylüyü ele alış ve yapış tar. 
zını tcdkik etmek, memlekette 
büyük bir halk ekseriyetinin ru
hunu tedkik etmek olur. Osmanlı 
İmparatorluğunun bize bıraktığı 
köy bir virane idi. Büyük Harbi 
takip eden buhranlı yıllarda vi. 
rane köy, bütün bütün virane ve 
yoksul düştü. Osmanlı imparator. 
luğunıın köylüsü ise. işar tazyiki 
altında nefes almıya çalışan bir 
talihsizdi. Köylüden sade istenir, 
ona hiçbir şey verilmezdi. Kö)·lü· 
den vergi istenir, köylüden asker 
istenir, köylüden cereme istenir, 
köyliiden yalnız istenirdi, 

MütegalHbenin, zorbanın kö~~ .. 
lüden islediği rüşvet de ayn idi. 
Mütemadiyen kendisinden bir 
şeyler istenen ve alman köylüyü, 
1923 de yorgun, bitkin ve maddi, 
manevi ezilmiş vaziydte buluruz. 

Cunıhuriyet idaresi, Türkiye· 
nin köy davasını daha ilk anda 
kavramıştı. Çünkü; Türkiye de. 
mek, köy dernekli. Bu ceniş islih. 
sal ve hayal menbalarını ehem
miyetle iş mevzuu olarak !!le aL 
mak, onu kalkındırmak ihtiyaç. 
!arını sormak lazımdı. Köylü, 
mağdur Türklü. Bu temiz insan
lara haklarını vermek tazımdı. 

Cumhuriyeti kuraıı. Atatürk, 

inkılabın daha ilk senelerinde köy 
davasını ele almıştı: 

«- Köylü efendimizdir,. 
Diyen Atatürk, bu topraklar ü. 

zerinde bize herşeyi wren Türk 
köyü olduğunu işaret etmişti. 

Türk köyii, evvela 3şardan kur. 
tarıldı. Bu bela köyün üzerinden 
kalkınca, Tiirk köylüsü geniş bir 
nl'fes aldı, Ve artık, zorba, dere
beyi, mütegallibe yoktu. Birçok 
vergiler, köyden kaldırıldı. Köye 
bedava toprak dağıtıldı, ona 
çift :::Jeti, pulluk, hayvan \'erildi. 

Köyiin daha v~riınli bir istih. 
sal rnenbaı olması i~in ne liizım: 
sa, imkan dahilinde yapıld~ Köy, 
yavaş yavaş kendisine geliyor, 
köy şuuru ve idraki uy•nıyordu. 
Türk köyünde, iktısad1 meseleler 
kadar, sıhhi meseleler de halli 18-
zım birer mühim dava teşkil edi. 
yordu. Çünkü, Osmanlı İmpara. 
torluğu, son zamanlarda köyü ar· 
tı.k tamamen ihmal etmi ti. 

Hemen her Türk köyünün ya. 
nıbaşında bir canavar yaşıyordu: 
Bataklık ... 

Malarya, Türk köylüsünü sa· 
rartıp soldurmuştu. 

Cumhuriyet idaresi, 1923 den. 
beri, itinalı bir programla, batak. 
lıklarm kurutulmasına uğraşıyor. 
Bugün, birçok eski bataklık yer
leri. buğday tarlaları haline gel. 
ıniştir. 

Köyde su da mühim derllir. 
Kö~·c iyi \'C bol su verildi. Maa. 
rif sahasında, Türk köyü bir nok. 
ta idi. Bugün, Anadolu yaylilla. 
rında yr,I alan yolcular, ufuklar
da görünen köylerde beya., yeni 
binaları ilkönce görürler. Bu ça. 
tılar, mckteplerdir. 

Memleketi gezen birçok ya. 
hancılar hayretle seyrediyorlardı: 

- Nerede bir yeni bina varsa, 
orası mektep .. • diyorlardı. 

Köyün kalkınmasında, maarilin 
çok büyük hissesi olduğunu Türk 
inkılapçıları biliyorlardı. Yeni 
Türk harflerini n kabulü, Türk 
köyündeki maarif hamlesinde 
çok mühim b ir sühulet anahtarı 
oldu. Maarif, Türk köyleri üze
rinde daha sür'atle yayıldı . Bu. 
gün Türk köylüı;ü c.kumaoın 

buçuk milyon 
hayatı 

YAZ AN=---... 
( aEŞAT FIYZI) 

manasını ve kıymetini tamamen 
idrak etmiş vaziyettedir, 'Üç sı. 
nıflı m~ktebi olan köy, beş sınıflı 
mektep istiyor. 

Köylünün bünyesi, Osmanlı 
İmparatorluğu zaınanile mukaye. 
se edilecek olursa, büyük farklar 
kaydedilir. Türk köylüsü bugün 
anlar gibi çalışıyor. Fazla istihsıı. 
lin hem ketıdisi, hem memleketi 
için ne büyük bir fayda temin et
tiğini anlamıştır. Bili araziler bu· 
gün sürülüyor, üzerinde yeşil tar. 
lalar vücut buluyor. 

Türk köyü üzerindeki çalışma 
aar, onun kalkınmasına sarfedi1en 
gayret ve himmetler bitmemi~tir. 
Türkiyenin refahı, Türk köyün· 
den doğacaktır. Biz, bunu müdrik 
bulunuyoruz. 41 bin köyde yaşı. 

yan on üç bnçuk milyon vatan. 
daşın müreffeh hale gelişi, Tür· 
kiyenin refaha kavuşması demek. 
tir. 

Bizi, her bakımddn besliyen, 
ayakta tutan Türk köyüdür, Nii 
!us davamızın nasıl köyde yiirü· 
düğünü köyleri dolaşarak görebi. 
lirsiniz. En mütevazi köye girer. 
ken, sizi yüzlerce küçük yanu, 
neş'eli konuşmalarile köy yolla. 
rmda karşılar. Türk köylüsünün, 
en az ~ç dört çocuğu vardır. Beş 
altı çocuk sahibi Türk köylü~ü 

ekseriyettedir ve bu köyün nor. 
mal ailesidir. Ve Türk köyliisü
nün refahı arttıkça, Türk köylü. 
sünün nüfus siyasetimizf' hizme. 
ti de o derece arta~aktır. 

Cumhuriyet idaresi, Türk kö 
yünü en mühim dava ve mevzu 
olarak ele nlnuştır. Eğitmenler 
yetiştirmek, Türk köylerine da. 
ğıtmak tedbiri, köye verdiğimiz 
ehemmiyeti gösterir. Yann, Türk 
köyünü daha mes'ut, dalıa müref. 
feh ve daha yeşil göreceğiz. Yarın 
Türk köylüsünü daha neş'eli, da· 
ha zinde bulacağız. Tiirk köyü, 
bu memleketin herşeyidir. Cum. 
huriye! idaresi, Türk köyünün 
bu memleketin herşeyi olduğı.;n~ 
biliyor, 

·iNKILAPÇI ŞEF 
c ... İnsanların çarpışmalarının 

ve yaşamak için birbirini öldür. 
meğe mecbu.r ol!rıalannın sebep
leri, dar, hastalıklı zihniyetlerjn 
hükiim sürmesi, muhtelif insan 
~iy.,tleri arasındaki fikri, ma • 
nevi ve fenni anlayış ve bul1J4 se
v:·1elerinin farkıdır. Ancak bu 
sebeplerin insan cemiyetleri üze. 
riııdeki tesirleri bir hakikattir. 

lnsanhk yüksek ülküsünü gömıek 
vaz.ife olduğu kadar, me'V'Cut acı 
hakikatin icaplarını görmek de, 
insanlık ül:küsüne varmaıun umu 
mi olan tek yoldur" 

(İnkılap k-ürsüsünün, açılışı 
münasebetile verdikleri ilk ders. 
ten: 20/3/934) 
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l1vtUSAHABEF=I ~~ 
Yaoniki, ya on 
üçüne·· yılda idi 

--------1 
Yazan: Osman Cemal Kaygılı 

Bugün on >ekizind yılını kutla. 
dığımız Cumhuriyetin, ya on iki, 
3·a on üçüncü yıldönünıü ölli. O 
2am:ın geçit resmine (irtcek o .. 
lan gençlik t01ckküllerinden biri 
ile beraber kır saçlarıma rağmen 
bana da kısaca bir yurüyüş vazi
fesi '\•eriln1i~ti. Sizin anlıyacağı. 
nız, ben, f:nvcrsite meydanında 
muzıkaya ayak uydurocak, Di
"anyolu ve nihayet Sultanahmet
te taburdan ayrılacaktım. Çünkü 
yukarıda da dedim a, ben bu yÜ
riıyöşe kır saçlarım ve biitün 
yorgunluklarımla iştirak ediyor. 
dum. Fakat Üniv.rsite meyda
nında m02ıkaya ayak uydurup 
Beyazıt me3·danında kahraman 
ordumuzun tin1saJini seJ3mlıya.. 

rak ge~tikten sonra, ben de ar. 
tık o kadar coşmuş, o kadar ken
dimden geçmiştim ki, Divanyolu. 
na. Sultanahmede fılan geldiği. 

mizUı bile farkında olamamıştım. 
Neden sonra, Köprüye ~·aklaşır

ken, bir çavuş gibi safların dı. 

~ında ve tıpkı benim durumun1 .. 
da ~·ürümekte olan, benden çok 
genç ,-c dinç biri ):anıma soku· 
!arak usulca: 

- Ü>lad. dedi, sen çok yorul. 
dun. artık buradan aJrıl. çocuk.. 
ların l anında biz varız l'a killi! 

Ren de hemen ona şu cernbı 
Jaıu~tırdım: 

Beni bugün bu yürüyüşten 

ancak, boraı.amn paydos borusu 
ayırabilir. 

Yüz metre kadar ilerimizde ça
lan muzıka ile Şişhane yokuşunu 
rap rap çıkarken içimden ah di. 
yordum, ne olur, yol uzasa d2 
biz bu yürüyüşle, bu vaziyetle, 
bu ulvi manzara ile, böylece bir 
kaç saat daha yürüsek! .. 

Büyük, muazzez, mukaddes 
günlerin yüreklerde uyandırdığı 
tatlı heyecanların asıl zevkini in. 
san böyle fonlu ge~ıt resimlerin
de ve bu resimlere bizzat iştirakte 
tadıyor. 

Saçlarımın kırlığına, yüziin1ün 
3aşlıltk, yorgunluk çizgilerine 
rağmen o gimkü Beyazıt • Tak. 
sim yürüyü~ünden duymuş oldu
ğum heyecan, bütün ömrümdeki 
duymuş olduğum tatlı heyecan. 
!arın en zevklisi ve hatta beni 
hayatta en gençleştiren ve dinç. 
Ieştireni olmuştu. Taksimde ge. 
çit resmi bitip de sallar dağıldık
tan sonra gönlümdeki ferahlık ve 
sevin~, o zaman tam kırk yedi 
yaşında olan beni, adeta yirmi 
yaşında bir delikanlı yapmıştı. 
Şimdi elliyi de gc~tik, isterim 

ki bu yıl da bir geçit resmine 
daha yürüyerek karışayım ve yi. 
ne yirmi beş, otuz 3·aş daha genç. 
le şeyim ... 

Osman Cemal KAYGILI 

Cumhuriyette İstanbul Belediyesi 
• 

imar ve inşa/ aaliyeti 
her gıl inkişaf ediyoı· 
Cumhuriyet Belediyesinin faaliyeti 
hakkında bir fikir alabilmek için bir 
kaç yll içinde baıarılan işlere mu
kayeseli olarak bakmak kafidir 

( YAZAN: SADETTiN IŞIK ) 

Cımı/,ııriyet deıınııitı istanbu!daki Beleıliye Ja.ııliyetlerinden biri de 
Bey11Z<t meydamnın tarı zitn edilmesi Qlmuştur. 

Binbir güzelliklerin mihrakı olan ı kavu,muştur. Ve imar, inşa, tan.. 
lstanbul, Cumhuriyetin feyizli e- zim çalışmaları her yıl daha ar. 
Jile gündengüne güzell~müte \'e tan bir hızla inkişaf etmektedir. 
imar edilmektedir, Birçok halk Bu inki'i3fla Cumhuriyet beledi. 

hizmı·tlerini uhd•»inde tophyan 
& '&lı) emi< ~ehrin modern bir 
hal!' sokulması, vatanda~lann ra. 
hatları için sıstematık bir şekil. 
d" hummal bir faalıyetle çalış. 

rr.ckladır. Bu suretli' on sekiz yıl 
iç.- de ehriıı b:r~-ok y<"rler. dar, 

«ı ı ~ -t."" <okaklarüan, bozuk 
y 1. rdan ku.tulmuş, ytni m~y
do.d ~ar: raddcJer açılarak umurr.i 
hıı :ırtlt.r iç.ın birçoi-t tesıslcr ya. 
pılm.ştır Cumhurivetin nimetle. 
rı s;ı ·esinur hugim hlanbul ama. 
' ıt knlcijrınıından ..ı.sfalta. birer 
rrt· be'c \. uvtısJ o1~n :ırsa v rrıc

LOll.kl~rdan parkl. rJ, b .. h~ı kre 

yesinin faaliyeti hakkında bir fi. 
kir verebilmek için herhangi bir 
kaç yıl içinde başarılan işlere 
harcanan paralara mukayeseli o. 
!.:ırak bakmak ka!idir: 

YOL İNŞAATI 

Mesela 1939 yılında şehrimizde 
Bdrdıyece 60145 kilometre yol 

yapılım.~, bunlara 1 milyon 45 bin 
639 lira sarfolunınuştur. 1940 

yı.ıııda ise 23489 kilometre adi kal. 
drrım, 8433 kilometre parke yol 
y~pıımışt.ır. Ayrıca Fatih. Ec!.ir
nekapı, Eminönü, Laleli, Tak.sim 
H b;ye ve Ayazpa<a r<'fiijl ide 

j;De ... ~ 'llııci s;ı.hl.f\:Qel. 

-- Hayatın 

Şen 
• • 

sının 

Hakiki Romanlarından 

ir al Gece
Acı Sabahı 

Zavallı Mualla bir Cumhuriyet 
balosunda on sekiz yıllık ömrü
nün en eşsiz rüyasını görmüştü -En temiz emellerile bu rüyaya bağlanan genç kız, 
sevdiğinin saadeti uğruna kendini nasıl feda etti? 
•- Erkekler mi ricdiniz? .. fü. 

rakın canım onları!.. Hepsi ya
lancı, hepsi vefasız! ...• 

Genç kadın muhatabım bu son 
cümlesinden sonra sustu. Uzak 
bir hat.raya da~ gibi gözlerini 
yere dikti. Düşünmiye başladı! ... 

Onu biraz evvel tanımıştım. 

Adliyede, Asliye Hukuk mahke. 
melerınin bulunduğu alt avluda 
bir :.anapeye ilişmiş yanyana o. 
turuyor, kapalı sa!on kapısının 
açılmasını beklerken bu kabil yer. 
!erdeki kolay ahbap ulmanın ver
diği 'amimiyetle konuşuyorduk. 
Mev-,u boşanmıya, aldanmıya ve 
aldatmıya aitti. Daha henüz iki 
yıl evvel evlenip kocasının iha. 
neti üzerine ayrılma davası aç. 
mıya mecbur kalan bir arkadaşı. 
nın muhakemesine şahitlik için 
geldiğini söyliyen genç kadın ga
zeteci olduğumu öğrenince büs.. 
bütün canlandı. Boşanma vak'a. 
Iarında kabahatin hep erkeklerde 
bulunduğunu iddia ederek kori
d<.ru dolduran genç. ihtiyar, ço
cuklu, çocuksuz kadınları gös.. 
terdi: 

•- Bak>r.n:za bunlara ... Şu za. 
,·allılara.. hepsi ayni müşterek 

düşmanın, siz erk,c)derin kur. 
hanı .. gerçi bugün pk şükür ben 
bunların arasında değilim ... Fakat 
eğer en büyük bir tehlikeden za
manında silkinmeseydim çoktan 
ben de aldatılmış genç kızlar, 

kand.rı!mış \ladınlar arasına ka. 
tılacaktim .. bakın anlatayım bu 
vak'avı, bu hakiki gönül masa. 
lını size ... 

•Ben zengin bir aielnin ihti. 
mam ve şefkatle büyütülmiiş bi
ricik kızıyım. Aldığım terbiye, 
ailemin ciddiyeti kalbimi on se. 
kiz yaşına kadar gönül işlerine 
yabancı bıraktı. Ömriimün ilk er. 
keğine tesadüfüm de on sekizinci 
yaşımda cldu: 

• Onu bir Cumhuriyet Bayra
mı gec,esinde bir baloda tanıd:m 
ve daha görür görmez ilk defa 
derin hayranlık hislerile sarsıl
dım. Bu. ~akaklarına gümüş tel. 
!er karışmıya başlamış kırk. kırk 
iki yaşlarında vakur bir profe. 
sördü. insanın gönlüne akan tatlı 
sesi, iç ısıtan bakışları, kırlaşan 
saçlarının asil bir mana fü• yük. 
selttiği başı ıle •öyle alımlı bir 
tiptikL.. 

Bir arkaılaşım: -•Dostumuz 
Mualla .. • diye beni bu eski hoca. 
sına takdim edince birden, yalnız
ca durduğu yerinden dcğruldu, 
asil bir jestle önümde eğilerek 
tatlı bir sesle: 

,_ Profesör Müeyy!'t! .> di)e
bildi! ... 
Arkadaşım çekilince konuşmı

ya koyulduk. Bir aralık cazbant 
bir tangoya başlarken beni dansa 
kaldırdı. 

Dansta zaman zaman gözlerimi 
onun büyüleyen bakışlarına hıra. 
kıyordum. La.kin o zaman kor. 
kunç bir baş dönmesi bütün var. 
lığımı bürüyor, adımlarım adım

larına dolaşıp şaşıracak diye ona 
bakmamak için gözlerimi yumu. 
yocdum. Fakat o vakit iç titre. 
ten baygın sesi ılık bir nefes gi. 

bi kulaklarımda fısıldıyordu: 
,_ Dansınız da sizin gibi gü

zel Mualla Hanım ... Şimdiye ka. 
dar kollarım;n arasında sizin ka. 
dar nefü bir vücudu tuttuğumu 
hatırlıyamıyorum! .. • 

Dans bitince beni büfeye gö -
türdü. Şampanyanın buğulayan te • 
sirile geçen dakikalardan sonra 
beraberce kapalı terasa çıktık. 

Ay ışığı altında parlıyan yaprak
lar arasında, orada b•ma on sek:z 
yıldır özlL-diğim tallı aşk masa • 
lını anlatt ı: Bekiır ooldugunu. 
kırk >ki scııelik ömrunw uğınen 

1 • 

r Röportajı yapan 
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başa geçırecegız. Yazın gezg' ıı 
.kuşlar gibi yuTdu, hatta Avru )ayı 
dolaşacağız. Seyahat edip eğle • 
neceğiı.i! .. • 
İnandıran scsinm bütü;1 ahen.. 

c- &-svgi ve ümit na!(ıl şen bir balo grc~in~ cılgın b:r hücumla. 
kalbımi doldurdu ise yine ş,e.n bir kostümlü b<ı.lo da &önlümU öldür<1ü! .. > 

şimdiye kadar hayaıına hiçbir ka. 
dm gölgesi diişmediğini, kadın. 
lara karşı daima lakayt, uzak kal
dığını tebarüz ettirdikten sonra 
gençliğimin, güzelliğimin, sa.kir. 
ha1imin onu sarstığını, varlığımın 
karşuıında sendeledigıni kandı -
ran, inandıran bır sesle söyk:di 
v-e: 

•- Ömrümün ilk eşine ancak 
bu gece te.;adüf ettim. Fakat ne 
yazık ki sizi tıınımak, güzel göz. 
Jerinizdeki iliıhi yangından ha. 
berdar olmak için yirmi yıl geç 
kalm!!jım! •.• diye inledi. 

Bu ilk tanışma gecesini müte. 
akıp artık armızda gizli, sıcak bir 
beraberlik b~adı. Onunla sık sık 

kar~ılaı;ıyor. konuşuyor, hatta ev· 
den muhtelif bahanelerle kaça • 
rak saatlerce haşhaşa geziyordum. 
Ve her geçen günle beraber ken. 
disinc biraz daha bağlandıgımı, 

sonu gelm!'z bir ateş, önü alın • 
maz, blr hızla SC\."<Üğimi, onun 
tarafından da bu sevgiye tam kar" 
şılık ver.ıldiğini anlıyordum. A
ramızdaki yaş ayrıhgı, bu müte. 
kabil, coşgun sevgi kal)ısında hiç 
mevzuubahs olmuyordu. Böylece 
aylar tatlı bir akışla geı,,-erek kış 
ve sonra yaz geldi. Yazın buluş -
malarımız daha sıklaştı, arttı. 

En zıyade Boğaziçine, Adalara 
gidiyorduk. Oralarda kah yeşil 
çamların alt;na uzanarak, kiıh 
plajlarda dalgaların ninnisini 
dinliyerek, küh kuytJ gölgelik. 
!erde kolkola, kalb kalbi' gezine
rek akşamları ediyorduk. Her ay. 
rılışımızda o hafif hafif parmak. 
\arile saçlanmı okş:yarak: 

•- Bugün de ge<;ti Muallacı. 
ğım .. • d:yor, sonra ilave ediyordu. 

•- Ev!'t bugün de geçti. Fakat 
birgün gelecek lı'ç hiç· ;,yrılmı • 
yacağız. Yakında &eni "ilenden 
istiyeceğim. Biz:m de kli~ük b:, 
yuvamız, bizım de b'r .ıı.ıartıma -
nımız ol•cak .. K·:µn güııler:ın i7.•, 
g!'Ce!trıniwoi hrp lıu yu\ ada b"ş. 

gile kalbimde yer eden bu s;;zleri 
:.şitincc en büyük hayat .nüjde -
hlni dlmış insanlar gibi s-evin.i • 
yordum. Eve döııiınce de çabu • 
cacık gelen akşamla ayrılığımı<ın 
sız.ıısını sonsuz miljdesile unutup 
avutarak: 

•- llayat ne ;/ı. .• Sevmek, .::;c .. 
vilmek ne tatlı!..• diye denn b r 
gönül rahatlığı .çinde kaygusuL, 
mes'ut düşünüyor, geceleri ya -
lağımda şen hay;;Uer kuruyor • 
dum. 

Günler, aylar "" tatlı bir akışla 
intizarla sürüp g;dlyordu Fakat 
bir türlü o gelip beni b~bamdrn 
islt>miyordu. Bunun sebebini o 
vakitler hiç anlamıyordu;n. Hep 
mütevekkil bir bekleyişle gün • 
lerimi haftalara, haftalarımı ay. 
!ara ekliyordum ve b«lki, kimbi. 
lir bu bekleyişle d<ıha kaç hafta 
kaç ay sürükletecektim. Uıkin bir 
gect' bir te.\iadüf bana intizamın 
nekadar boş, bomboş olduğunu, 

özledi.~im ,abah.n hiç. hiç gel _ 
.miyeceğini bütün acılığı ile gös" 
terdi: 

Bir yılbaşı gecesi idi. Müeyyet 
konferans vermek üzere İ2.mire 
gedeceğini söyliyerek l>ir hafla 
için benden ayrılmıştı. O akşam 
yalnızlıktan sıkılıp Üniversiteli 
arkada~larımla gittiğim Tokatli
yandaki kcstümlü baloda onu ka. 
dınlı, erkekli bir masanın orta. 
sında neş'eli bir halde yakaladım. 
Ve bira1. sonra en katil hakikati 
de yanımdaki arkadaşlarımdan 

öğrendim: 

Profrsör Müeyyet e\'lı idi. Hem 
de yaş;mda bir kızı da vardı! .. 

Bu feci öğrenı~ karsısında bit -
k.n, şuursuz bir haldi' kn·ranırker, 
onu yine önümde buldum. Sarar. 
m~. solmuş bir ;·üzle dr tir titrı" 
yor, inler gibi yalvararak b<'ni 
içerideki knha salona sürüklü • 
yordu. Orada lıir çocuk gibi ağ -
lıyarak her sevi itır•f etti. Beni 
dcrın hır aşkla sevdiğini, ister. 

(De\otm' 7 ncı s<.ı.h:fede) 

ı 

A T 
1 Yazan : C AB 1 T U Ç U il =I 

Çocuklugumu di4ünüyorum. 
Renkli, JfjLklı tablolarla dolu bir 
çocukluk. Ruhumda blir iirperti 
halinde geçen, '"" şimdi bana bir 
rüya gibi gelen yıllar, üstlerine 
biriken unutulmak örtüsünden 
vakit vakit sıyrılarak, aydınlığa 

çıkıyorlar. 
Bir gündü. Köyün, ;ıcniş yeşil 

bahçeli, küçük bir evinin pence. 
resi önünde oturmuş, koıı..ışuyor
duk. Söz büyük ad<ımlara intikai 
ett1. Dünya büyiiklerindcn yurt 
büyüklerme geçti. Artık herkes, 
tanııdığı birinin menkiö:>esini a:ıı • 
]atıyor, dinliyorduk. 
İçimizden biri: 
- General Aydın mı, dedi. Ooo 

müthiştir. Bu mıntakar.ın Alla • 
hıdır. Disiplinile, sertliği, ça~ • 
kanlığile meşhur. 

Başımın içine, altın bi: ışık çiz. 
gisi uzanır gibi c.ldu. Onda ma
zinin unutulan yıllarının karan 
lığını, ürpertK iirperte dobştı. 

- Nasıl tipte bir adam? 
Diye sordum. Anlattılaı: 
- Başı gümüş gibi be).ız saçlı. 

Keskin pırıltılarla y•nan ınavti. 

gözleri var. Tunç renkli yüzüne 
sert, kat'i bir ifade vert'n ;:izgi -
!er, hazan yumu~ak bir tdtlılığın 
içinde er:yec!'I. kadar d<ğışebi • 
len bir mana~·a maliktiır. Uzun 
boylu, heybetli vücutludur. 

Dinlerken. hayalim, ta eskıi ço.. 
cukluk yıllarımın içine doğru 
geriliyordu. Gözlerjn~in önüne, 
küçük, ele avuca sığmaz, cıva gi
bi bir ~0CUk geldi. Bu, b·.ndim. 
Ve o zamanlar b:r Aanodulu vila. 
yetinde oturuyorduk. Uç.;ıoz bu. 
caksız tarlaları, bağları. bahçe -
!eri, derelerile gü2X'I ;evimli bir 
yerdi. Orada, bcnJm bir •Aydın• 
ağabeyim vardı. Uzun bvylu, çe
lik gibi bir adamdı. Altın gibi sa. 
n saçları, gök rengi gözleri, tunç 
renkli yüzile, güzel bir genç.ti. 
Ve ben, beı;; altı ya~ınıın cngjn, 
çocuk ruhumun pürü,.ı;ü1 sevgi. 
sile •Aj·dın• ağabl'yi sni:·or, ba. 
zan öz kardeşim olmadığ. •çin ü
zülüyordum. Galiba ha:p yılla • 
rıydı. Ve •A)·dın. ağabey arada 
bir kayboluyor, sonra her gcla • 
şinde bana hediyeler getirıyor • 
du. Onun fevkaıiıdc güzel bir kıs
rağı, kısrağın yaramaz bir tayı 

vardı. ·Aydın• Ağa be) beni ev. 
den alıyor, beraber - kısrak, tay, 
seyis • tarlalara gidiyordulc Ora
da küçük tayın \lk yürüyü~ talim. 
leri jçin uğraşıy'Jr, bana n=şan at. 
mak öğrl'tiyo.rdu. Yaşımdan umuL 
mıyan bir meharet, vtı ce!-ıaret1e 

silah atışım, ve bazan ileriye dık. 
U ğimiz boş konserve ku lusu he. 
defe isabet ettirişim ona büyük 
bir sevinç veriyor, beııi k;cakla. 
yıp omzuna çıkarıyordu. 
·Aydın• ağabeyin, malta taşı 

döşeli bir bahÇt'Si oldu~unu, ora
da renk renk m.s kokan ~tLbuoy -
1ar bulunduğunu gaytt ı~ ı hatır. 

lıy<ırum. Büyük bi.r gül fidanı. o.. 
nun dibindeki yeşil, s;rlı b:r kü
pün içinde. ev halkına, komşu • 
!ara ait bir sürü. yüzük. bipe le. 
ki, bilezi.k. düğme. yüksük daha 
bir türlü ufak tefek vardı. Başı 
grep örtülü l:J'ir genç k.z, birer 
mani okunduktan sonra ye~il küp. 
ten birşey çıkar'p alıyor, orada 
bulunan sahi•bine iade ediyordu. 
İşte •Aydın• ağabeyin evi J!yincc 
bunlar aklıma grltiyor ?lfalta ta
~lc döşeli, ~ebboylu bah~e, gül 
fidanı: yeşil sırlı küp \'e b~ra ga. 
rip· hulyalar \eren maniler. 

Bir kaybımı bulmuş gib •, yü • 
reğime sevinç dolmuşhı. Dostları. 
ma: 

- &>n dedim, General •Ay -
dın> ı tanıyorum. Çocukluğumun, 
büyük arkadaşlarından birıdir .. 

Ve anlattım. Hepsi. birJz im • 
renerek bana baktılar. 

O zaman, başımın i.çindeki ay. 
dınlıkta, yeni bir fikir dogdu. 
Demek, •bu mınfak.anın Allahı. 

diye tanınan adam. benim çoc:.ık. 
luğumun sevgilı •Aydın l!;~bey• i 
idi. Şu ha!dc. s.ıncıdan kn ranan 
ve bir tüı-: ü izin alamıyan hasta 
arkadaşa, b!r izın alabilird;m. O 
hasta arkadaş ~vıne gidH, karı-
5ının müşf;k bakımile l:.t:ki iyi 
olur .. 

Bu fikir, şekil'enck renkl<-ndı , 

kuvvetli, tatlı bir ümit haline 

gelerek başıma ycı-lıtş:i. Artık 
solgun yüzlü arkadaşa 1'akarkcn 
içim<len: • Yakında kurt:..lacak • 
sın! Vııı.ı.ana. ist•rahate A.avuşa • 

caksın!• dl>·ordı:m. 

Böylelikle günler geçt'. :acıı de, 
o ümidın sıcaklıgile ya.1~ciım. 

* İstanbula gelir gelm_ez, :ık iş•"' 
•Aydın Ajabey. in, nerc>Ot owr• 
duğunu tahkik etmek old'J. Ev • 
J:ymiş, ilci kızı varmış. ı:ckadar 
sevindim. Onun çocukların• gorf· 
ceğim. Ve kimbilir nekadar ııc,e
ceğim. 

~ Telefonla bir arm:Ievu alIT13 

sonra evler>n<? gitmek iıcabedı)or 
muş. 

Bır pazar günüydü. ·Aydın -~· 
ğabey. in evde olduğunu öğren• 
miştim. Teldon ettim. }!Rye<"an 
ve sevinçle bekiiyordum. Tatlı• 
berrak b" çocuk sesi: . f 

- Kimi istiyorsunuz c!rndıııı· 
Diye sordu. K,zı olma'ı . .Ne gv 

zel bir se>. 
- General ·A~·dın• la giirllı ' 

mek istiyorum ... 
- Pekı bır dak!k mü,~;ıdc " 

diniz! .. 
S ·ı. . . d ı·P onra a ı-ızenın Jç1n :. o .. 

ses uzaklara se~:endi. 
tt:" - Baha!.. Bacacığım .. firııı 

lcfondan istıyorlar... •c 
Gelecek. •Aydın Ağalı"' t 

Jronuc:acak, ev.L.'r.ne bit ı .. ·art' 
için müsaade is' .y{'(;i:ğiın. S "'lf; 

1 1 . 'I< 3 ' on ara, o sev•mı1 güzel ~·olu 

JıaZ:k ve :atlı o;dugunu ·atınıil' 
it .". k allıllı• e ıgım arısı He kon.• ~~·c: ::.' 

1 «u~ on ara •Aydın \ğa~y, le ' 
terek hatıraların" zı ar.Jcı':ırJl!;:J·.' 

Ahhede bir ayak scs.i duyu• 
Sonra bir )<adın tesı: 

- Kimi istiyı.ırsunuz'.. . 
- Siz General:n refik..:-.li:trı Jf."' 

sınız efendim?. 
- Evet! .. Kimsiniz?. 
- Ben Generalin eski t:r '''~ 

luyum rkndim. ı>'ze bir zı)';ı ' 
vapmak •s'irnrdum J • • •. • :Jl" 

Ne o? Ak~ı, çat.k lı!r ~ uı.lr ' ~ 
~ı karşıya gibiyım. TeJc'.ırıd8 
sözler kulağıma ç·arpıyor. 

- Kendileri dı~arı ç ~tıl~pı 
Görüşem.ezler ... \'oklar ,_.fefl ·

1 
,, 

Çal! Telefon ka~~ndı. '1u ' 
khl 1V" 

d"ye kapanan telefon ÇO"" • 

mun, kıymetli 1 nazlı, Jıa!ı· aJ~ır ~ 
nın billfır saray.tna ı;arp11ıı~ ,. 1 

· d k ı · 1 • '" ııa çım e ırr an bıl urların 111\~· 

acıs!le oradan airıldını. _.,r.. 1 

v''" Ah, ne olurdu, telefoııtı 11' 
Aydın aÇmh:; olsaydı da. ne d' 
bu inkisara dcişseydıri\. rı<' 0; 

muhterem refikaıs bi:d)<' 3 • 

bıJlôr sarayı ,.e Fancıdan k'". 
ııan hasla bir arırnd~~nı "hJı• ./ 
yıkmasa;.ıdı... ~ ,, 
1 

Bunu Biliyor mu i~iniz 1 

Bekımiı11te ıı: 
k1111aaılaa pallf d kıe 
P b k 

.. ..,J<ıP' 1 ı .. 
amuğun ugun u '" .rd• 

gördüğü o kadar ehenın11 > 0 .,,,... 

lerc bakınca, inJan. pa111ll!< < d~· 
saydı, acaba ne olurdu, d•) b• rt• 
şünüyor. Her yaraya, ııer ı- ııı· 
ye pamuk 1'1zım'. Si,;cr l<

1jofr' 
bilir ne kadar çok y.crıer" ııl;rıl' 

· · · c t' or· kalkar.ınız. :Sır yerınız 1, • .. 
yat mu sürülec~k? Fıı'>'" 1 ,n"1' 

~ 1 • .. .. e r senız ı.>i e. yıne lıstun e 
koymak J;izım' ~;ıı'l~"'.' 

Halbuki pamuğun ııed~f )', 
girmesi d.ün d~nılect"k ~a cl·~ıı!" 

.. sen 'f • yani aşagı yukaı ı yu7. . ~ ,, 
Pamuğun hekimlikte ıl r" • r 

k3 ~ ,tv · 
kullanılması, yaıııklara -0ını~· ,11 
da bir tesadüf ndıcesı ',.et ·~ • ~P 

Am.r'kada pamuk ~.,.:•·'. ,. 
mt"mleketlerın bıriıı•l~ . sıt "' 
.. · k· ·ıı;:I J • -ıl ; 
uzerın(' bır ko\·a a) . 3.._:)'tJ!ı ; 

külür. Çocuğun al'a•ı ~ k•·n°',ı 
rıun '3"Öm1eğini c.·ıkarara 'yı~ 1111 

sinin ~topladığı p3rııuk arB"''11; 
k he)tUll ıı;'' üzer'ne ko,·ara . . çtı<·ı ~· 

ğa ~ıkar. ? .r. nekı:;:., 1ahgt'e'' 
pamuk yıgııı uz<'rııı hiçbıı ~ 

. . e ,, """"''" Yudugunu guı unc ' k ı· '• • - b ra ı , ~o 
yaprrı~<.lan orad,1 1 ... far' ' 
~ yar•• 
üztrırı.dc t·oc.:ugıın t! 

tJl 
panıı-. · 1 ıı .ı~· 

k : ·csıı . r ,,,,, 
Bu '"'n k h "' halJC • 

beılı d«~ilN<' el~ 1" 111
" • " • 1 

""I • ,. .1 1 ıt 
r~k v..ınıkları pa :ıf'll I>'~t 
aiıil. hekim" An·dCf t""ıfl~ırıJC' 
" """ :;en«· za•ın b•ı w· ı.,..... 
ı..aı Jlı bi }'İn .r. 



~i B"r Gazetecinin En Zevkli Bir Hatırası: ı~·------- MiZAHi FIKRALAR--•·--~ 

ilan 
URiYET' in 1 A ' Bu 

d i 1 d iği GÜ n.. !~:k 'baBü~~kc:~~·:f~n 
ocuklar! 

• 
Çocufia ,ardım 

Adamcağızın biri, bir gün oo.. 
kakla giderken, ufac ı k bir ç1 -
cuğun bir ev in kapı zil ine yet_,_ 
meğe uğraştığı~• görüp "cıdı vP 
yanına gıdip: 

Mevlll 
Baba - Nasıl, mektepte iyi bir 

mevki.in vardır mşallah? 

23 yıllık gazeteciliğimde en 
çok heyecan duyduğum andır 
istanbul halkı toplar attlınca evveli 
şatırdı; fakat mes'ut haber çabuk 
Yayllarak şehir çiçek gibi donandı 1 .. 

Yazan: TEVFİK NECATI KOZOL 

·• 
C:i;,11ıhuriyetin ilanında (30 Birinci te§rin 1923 salı gii.nü.) Vilıiyette 
Yctı>ılaıı merarifl'I<! ait tarihi rea im. X i§arotli şahıs, bu lıa.tırayı 

yazan mulıarririmiz Teııfilc Necati Kozol'dur. 

~·Cumhuriyetimiz, bugün on s:
(Zınci yaşında ... Bu mutlu yıldo
n~llıünü kutluyornz. Daha binler. 
Ce Yıl tes'id edeceğiz! 
l' l3u canlı devri yaratan Ata.. 
~k, kim der ki: cSağ d~ğildir.• 

·eri yaşı yan ölür mü hiç_? ()• 
~eııı Öyle kuvvetle yaşıyor kı; bu
lun millet' onun açtığı inkılap yo.. 
lıııcta gidiyordur. Tüllk milleti • 
~t•türk birdir. Bir küldür. Ve bu.. 
~ıı ~u ~edianın, Türkün başında 

laturkün en azız arkadaşı bu 
llı~İ:3ddes bina kurulurken onun-
' b . . aşba~a. elele veren !smet Inö-
n~lr!üz vardır. Atatiirk, söyleme
llıiş tr.iydi ki: 
b·-.. Turk milleti her vakit kal. 
1ncten şef dıoğurmıya kadirdir! 
lııe bugün, dünyanın şu en ka-

1'fık, karanlık zamanında milleti. 
llıi,in başında dimdik, azimkar 
•e ÇOk hassas duran İnönü, Tür. 
!~n Yüreğinden doğan Milli Şe
~':1izdir. Ebedi Şefimizi, <ınun 
b ~l'ııtaz şahsiyetinde ve ruhunda 
~luyoruz. 

• • • 
~ Cazetecinin hayatı eskidikçe, 
· ~tıraıarı da çoğalır. Bunların 
~ n<1c aclları olduğu kadar tatlı-
1:rı da vardır. Benim de gazeteci

~k aleminde en heyec.anh _ve az!z 
~tıraını Cumh1ıriyetın ılanı ha-

esı teşkil eder: 
lı 1923 senesinde merhum Celal 

11 
41ınin (ileri) garetesinde çalı. 

ıı,Y0rduın. Gece sekreteri de ben
'ıı ır.. 29 Birinctteşrin akşamı ma. 

t ltıın başına geçtiğim vakit bu 
b~'llin ~ni badiseler do~uraca. 
t' 1 kısmen biliyordum. Çunku o 
~n~erde Büyük Millet Mecl~i 
~lUııetinin şekli ve Teşkılatı 
lııu iyede tadilat meseleleri z:ı:ıe".. 
l' bahisti. Fakat ne yalan soylı
"1~1rıı, Cumhuriyetin hemen ilan 
o\ ıl~oeğini düşünmemiştim bile ... 
, ~karadan Meclis müzakeerleri

;; Vo F'ırka içtımalarına ait tel. "•r· b, . 'ar gelmiye başladı. Haberler 
%·. " t !\q• lrıni tutmuyıordu. Çok mu e. 

~. ~ &tı. R:abinenin istifası haberi 

~Iıı ~ltıııştı . Büyük bir müşkül~t 
)01:" birincı sahifeyi tertıp edı-

u.ııı . 
' c.,, iki . •uı e Yarısı geçmiş, saat yı 
l~r.lıı~ıtu. Ajanstan telefon etti. 

!ıı Mühim bir haber gönderece. 
· İiiilteni bekleyiniz! 
'· ~odır? diye, sordum. 

l)\~ ~iı de henüz Ankaradan al. 
l.ıık. Beklememizi bildirdiler. 
~1ıth4 bir sabırsızlık içi~de 
ili• · A.caıı., bu h~ber ne olabılır
lı~ ~liste büyük bir vak'~ mı 
~iıı, ı;lı? Mürettiphanede ıçım 
~~ ~ Sığınıyordu. Saat üçü bul. 

ı u, A.jansa gönderdij(iın .ita. 

pıcı, koşa koşa bülteni getirdi. 
Mürettipler de meraktan titreşe. 
rek baf'ma toplandılar. Gözleri
mi dört açarak ve yüksek sesle o. 
kudum: 

•Büyük Millet Meclisi, Teşki-
13.tı Esasiye Kanununda tadilat 

1 yapın~ ve devletin şeklini Cum. 
. huriyet idaresi olarak kabul ~t
miştir. Cumhuriyet ilan edilmı.ş. 
tir. Cumhurreisliğfoe Gazı Mus. 
tafa Kemal Hazretleri seçilmiştir. 
İlk Cumhuriyet kabinesi de Baş.. 
vekil İsmet Paşa Hazretlerinin 
riyasetinde teşekkül etmiştir .• 

O kadar heyecanlı, o ıkadar coş

kundu.k ki, bütün kuvvetimizi~ 

bağırdık: 

- Yaşasın Cumhuriyet: 

Bu, beş altı arkadaşın sesi, mat. 
baayı çınlatıyordu; hemen sahi -

feyi başlan aşağı değiştirdim. Bü. 
tün sütunları dolduran manşet 

ve serlevhalarla bu, büyük inkı. 
labı tebarüz ettirdim. 

Burada gazeteciliJin b li yük bir 
zevki vardır. Şiredi o tatlı neş'eyi 

duyuyordum. Di.i.<;ününüz bir ke
re: Bu anda mühim bir hadiseyi 

bilenlerin ön safında idım. Çün- , 
kü; koca memleket ve İstanbul 

uyuyordu. Bu tarihi hfııdiseyı, ka. 
rar veren Meclis ile resmi makam. 
!ar, bir de gece matbaalarda ça. 
lışan gazeteciler biliyorlardı. 

Bu sabırlı (30 birinciteşrin salı) 
uyk.ularından uyananlar, bu mu
azzam inkllabı elbet büyük ıbır 

heyecan ve şevkle karşılıyaca:C -
Iar; fakat bizden sonra öğrenmi.ş 
olacaklardı. İşte gazeteciliğin do. 
yulmaz zevklerinden biri de ;bu
dur. 

Sabah olurken atılan yüz bir 
pare topla şehir halkı evvela şaş
kın sokaklara fırladılar; lakin 
mes'ut haber çarçabuk yayılmış, 
gazeteler de kapışılarak satıl -
mıştı. Şehir gül gibi donanmıştı. 

O gün Vilayette büyük mera
sim yapıldı. Merhum Vali Hay

dar bir nutuk söyledi. Yukarıda 
resiıncle (X işaretli) görüldüğü 

gibi başımda fes elimde kağıt nut. 

ku yazdım. Kolordu kumandanı 
General Şükrü Naili de orada idi. 

Gazeteci arkad~larımızdan şim
di Ulus Müdürü Naşit Hakkı U. 

Juğ ve halen askeri hizmetini ifa 
edoen Cumhuriyet istihbarat şefi 
Fuat Duyar, eski gazetecilerden 
Ramiz de vardılar. 

Bu unutulmaz hatıranın zevki 
ıçinde şu hatıramı yazarken bil
lahi gaşyoluyorum. Ve ıbugün da
ha büyük bir vecid ile bağırı • 
yorum: 

- Yaşasın Cumhuriyet! 

Tevfik Necati KOZOL 

diyorlar, o ne demek? 
Büyük anne - O çok eski bir 

hikay~r yavrnm. 
- Sen bilir ıı:isin? 
- Elbette! Ço:t, pek çok zaman 

evvel dünyay ı sel bastı. İnsanlar, 
hayvanlar hep boğuldular. 

- Sen na•ıl kurtuldun? 
- ?? ... 

Baltan nerede '1 
Bay Hamdinin arkadaşı Sulhiyi 

ziyarete geldi. Kapıyı açan ç JCuğa 
sordu: 

- Nerede baiıan? 

- D~i~ gitt;. Belki bir s:ı.•t~ 
kadar gelir. 

- Ya, vah, vlh! Demek c\işl 

ağrıyordu. 

- Yok, yok amca! Babamın hıç 

bir dişi ağrımıyordu. Yalnız an 
nemin dişlerini yaptırıııağa gitti. 

Minimini Necdete, bir kard0şi 

dünyaya geldiğini haber ve rmiş.. 
rer. Necdet: 

- Koşayım d.1 anneme mujde 
vereyim, demiş. 

- Dur çocuğum, dedi, senin 
boyun yeti.şm ıyor, be nçalo.yım. 

Ve uzun uzun çalarken, ço, uk 
kahkaha ile çalm~ğa başladı. f!ay-
re:ten don.a kal•n adarxağır.:n 

kolunuan tutarak: 
- Haydı şimdi savuşnl:m, dedi, 

~riden ev sahiplerı çıkarsa, ıJ<.ı. 
riıiz de dayak yeriz. 

Meıet:m 
- Anne, meleklerin kan .. tlan 

var mı? 
- Var yavrum. 
- Uçarlar mı• 
- Uçarlar ya,,rum. 
- Babam dün akşam hizmct-

ci kadına •meleğim• dedı. O dd 
uçaca mı? 

- Yarın uçacak yavrum. 

Mektepte yang1a 
Annesi - (Uykudaki o;:ıunu 

uyandırarak) kalk, kalk' n • 'ct~p 

yanıyormuş. 

Çocuk - (Gözlerinı ~çarai.) 

retmen de yaıı<l ı mı? 

Çocuk - Çok ıy; ıba<ba! Sobayı 
tam benıim srramın yanına kur .. 
dular. 

llaltahat lllm la '1 
- Hocan neden sana darıldı? 
- Kabahat 0enim mi? Ötı>lı:i 

arkadaşlarımın r~psi derslerini 
öğrenmişler de ondan ... 

la 'blylll delll 
Baba - Oğlum, mektepten 

memnunsun ya? 
Çocuk - Evet baba! 
- Canın sıkılmıyor mu ? 
- Evvelce h'ç tanıdığım yok-

tu, canım sıkılıy•·rdu. Şimdi ·lış. 

tım. 

- Ala, hooaıarın da senden 
memnun mu! 

- Evet hepsi memnun! 
- Nereden biliyorsU'll? 
- Müdürün :-... ndisi öyle söv-

Iedi. 
- Ne dedi? 
- Dün beni ~dasına çr '. ı•:dı. 

<Oğlulll, ded ı , eğer mekteplek' 
bültin talebe senin gibi olsaydı, 
bir dakika düştinmez, mektebi ka.. 
patırdım• gördün ya baba? 

Hayatın Hakiki 1 ı a&nıNLAaıçtN 

R l J " Duruşunuz, oman arınuan : tavır ve edanız 
(1 tnoı. sahifeden devam) 

sem, şimdi gözlerimin önünde ka
rısile kızından ayrılıp cbed · yycn 
bana döneceğini söyledi! .. 

Buna karşı ona: •- Yarın gÖ
rüşürtiz• dedim ve düşünmek i~in 
müsaade istıedim. Fakat crtesı gun 
randevuya gitmedim. Akşama ka
dar bir karar vermek a!l'Zus''.e dü
şündüm. Nihayet; bu yuvayt da
ğ:tamıyacağımı, gençliğini koca
sının yolunda harcıy.an karısına. 
istikhulini babasının varhğma 

bağlyan yaşmdak.i kı21ı11a kı:·a -
mıyacağtmı aııJıyarak kend:mı 
feday• karar verdım. Yakuıında 
dolaşanlardan, ncvakittir baba -
mm mrarla teklif ettiği l:>ir genç 
~in cevet! .. • dedim. Bu evet; ev· 
liliğ;imirı imzası yerine geçti. On 
be:ş gün sonra o gençle nikahlan. 
dım. Düğünümüzün yapıldığı gür. 
de Müeyyedin Avrupa.da bir t~ 
kik seyahatine çıkbığını duydum .. 

F.vlenişimle beraber her şeye 
feda ettim. Ne Adada yeşil çam. 
!arın a1lın.a uzanarak, ne pliıjda 
dalgaların şen ninnisini dinle. 
yerek, ne de aysız, yıldızsız gece_ 
!erde penceremin önünde şez -
longa yaslanarak cO• nu, aklatan 

sevgiliyi dlişünüyorum. O artık ? 
bir serap, hayır bir rtiya oldu. ne halde . 
Zaten ben on sekiz yılhk ömrü -
mün en qsı-z rüyasını o balo ge
cesinde görmüş, genç kızlığ ı mızın 

e.n saf emellerini hep haya :: ınin 
tahakkukuna bağlamıştım . Hü -
yamın sıabahı geç, çok geç ve acı 
geldi. Sevgi ve ümit nasıl şen bır 
balo gecesiode çılgın bir hüc~mla 
kalbimi doldurd!ı ise yine biı bal? 
gecesinde gönlümü <lldürdü! .. 

Ondan sonra balolara, erkeklere 
düsman oldum. Ne vakit gazete
lerde; haltı ilam görsem, arka -
daşlarımdan. kocamdan il9e.ın 
ürperiyor, titriyorum. Bu La
hatturla ı\'imcleki yara kanıyor .J 

vakil kendi.mi evliliğimin varlı • 
ğında berhude yere avutmağa ça • 
Jı.şıyorum. Fakat cilk aşk• denilen 
dirmıe-ı: ağrının ~ız!Ayışile buna 
muktedir ~lamayınca gözlerim 
yaşarıyor, ağlaya ağlaya ıssız bir 
köşe~ çekilıerek: 
,_Yalancı adam .. Nankör mah. 

lı'.ık. On sekiz yılhk gençliğimden 
tekmil bir baha'!' çaldın.. Kalan 
ömrüm bütün k!!j!. .. diye inliyor, 
inliyc·rum! .. 

Halük Cemal 

Dikkal ederseniz, görür>ünüz, 
şöyle kibarca yürüyen, otururken 
rahat, sakin, kendine has bir za. 
rafe\le oturan kadınlarımız n't! 
kadar azdır. Bu hal, ek..,riya nw-k. 
t.ep sıralarından kalan bir itiya
dın devamıdır. Çok ağır kitap -
!ar ta~ımak, dershanede sıraya 
fazla eğihnek sonradan tashihi 
çok müşkül gayrıtabiiliklere yoi 
açar. 

Bu bakımdan analar çocukla -
rına, bilhassa kız çocuklarına çok 
dikkat etmelidirler. Bflhassa on 
ıki, on ıbtş yaşlarında hiç farkına 
varılmadan vukua gelen itiyat • 
!ar, artık ınsanın bütün ömrjnce 
devam eder. Bu kötü il'iy.tları 

gideıımek için kimıbilir in anın 
ne enerj isı olmalı. 
Aşağıda bırkaç sual veriyoruz. 

Bu sualler hoem ann>e'ler, hem de 
çocukları i~n not edilecek sual -
!erdir. Bu suretle anneler içm de, 
çocukları için de dikkat edileııek 
noktalar b;rden tezahür <.'der. 
Dikkatle okuyunuz ve samimı -
vetle ce,·ap veriniz: 

Cumhuriyette ls
tanbul Belediyesi 

· 1 - Ayakta iken dik durı.ıyor 
m·usunuz? 

2 - Sırtınız düz mü? 
3 - Çeneniz hafif kalkık mı? 
4 - Karnınız çekik mi? 

5 - İki ayağınızın üzerinde 
sağlam duruyor musunuz? 

(6 ine< sahl[eden devam) 
inşa edilmiş, Taksim, Eminönü 
meydanları tanzim olunmuştur. 
1940 yılında yalnız yol in.şatına 1 
milyon 500 bin lira sarfolunmuş
tur. 

941 yılı içinde de 5854 metre 
makadam şose 10667 metre kat -
ran kaplama 380 metrelik mozaik 
parke yol inşa edilmiŞ'lir. Ayrı
ca Şişli • Kağıthane ve Kasımp -
aşa Halıcıoğlu yolları da yapıl. 

maktadır. 

Bundan başka Üskooar ve Be. 
yazıt meydanlarının asvalt inşa. 
sına da baışlanılmıştır. 

İSTİMLAK IŞLERI 
Belediy<mizin istimlak işleri

ne sarfettiği para da her yıl art. 
ml!jhr. Ezcümle yalnız son birse
nelik istimlak işleri için 1 ,367 ,885 
lira sarfedilmişlir. 

Eminönü istimlakine 260671 lira 
Mısır çarşısına 269126 lira, Tak
sim kışlasının açılmasına 50000 
Şişli polis karakolu istimlakine 
28900, Emirgan Kırmızıyalı 23690 
Barbaros tü~besine 16178 Beya
zıt Koska istimlakına 221725 lira 
müteferrik is!Lmlak işleri için de 
444870 lira sarfedilmiştir. Ayrı.. 

ca Taksim meydanının istimljki 
' için de 300,000 lira sarfedilmiş -
tir. 

Bunlardan başka Atatürk Bul. 
varı istimlakleri de devam olun. 
maktadır. 

Yukarıda.ki rakamlarda görül-
düğü veçhile ııon yıllar içinde 

şehrin yol ve iınar işlerıine sarfe. 
dilen paranın yekilnu Belediye • 
mizin yol ve imar işl~rine verdiği 
ehemmiyeti kolayca anlatmak -
tadır. 

MAARİF 

Maarif fl.aliyetiınizin bu yılki 
inkişafları bilhassa memnımi • 
yete şayandır. İstanbul Maarif 
Müdürlüğüne bağlı bulunan şe • 
bir kaza ve köy mekteplerinin 
m~allim ücretleri tedrisat levazı
mı Oçın 1939 mali yıhn.cla 129 hin 
lira sarrolunmuştur. Yeniden a -
çılan mektepler her yıl çoğalmış 
ve yalnız son yılda yeniden kaza 
ve köylerde 50 ilkokul k%at olun. 
muştur. 

Bütün bu ôuıhattan da anla -
şıla<::ağı veçhile eski.denberı ilimal 
edlien İstanbul şehri ancak Cum. 
huriyetin yara:ıcı ve yapıcı elite 
umrana kavuşmuştur. Belediye
miz her sahada gitlıiloçe artan bir 
nerji ıle yurdumuzun bu cennet 
,köşesini lrer yıl güzelleştimtt!k -
tedir. Şimdi de tEkmli dünya harp 
ateşi !çinde kavrulur, marureler 
harap olurken mes'ut Türkiyenin 
bu gözbebeği şehrinde daima um
ran ve tanzim faaliyeti artmak.. 
ta, harabeler gülüstane dönmek
tedir. 

SADETTİN IŞIK 

* Tenbel adam, iyi vatandaş 
değijdir. 

6 - Oturduğunuz zaman, dik 
durnyor musunuz? Yoksa ken -
elinizi bırakıyor musunuz? 

7 - Oturduğunll'Z zaman, san
dalya, kaenpe nya koltuğa iyice 
yaslanıyor musunuz? 

8 - Omuzlarınız dık duruyor 
mu.? 

9 - Başınız dile duruyor mu? 
10 - Oturduğunuz zamar, ayak. 

Jannızı şöylıe latif ve kendi ha -
!inde bırakıyor musıunuz? 

ıı - Hafif hafif mi yürüyor -
sun uz? 

12 - Yoksa ayaklarıntzı basa 
basa mı yii'rüyorşunuz? 

13 - Başınız dik mi? 
14 - Vücudünüz dik mi? 
15 - Omuzlarınız geri~ doğru 

mu? 
· ıs - El çantanızı koltuğunu -

zun altında sıkı sıkı mı tuturor -
sunuz, yoksa şöyle daha seı best 
mi? 

Bu suallere ya .evet. diye ce. 
vap verirsiniz. Yahut tereddüt 
ederniniz. Yahut da .hayır. ceva
bile karşılaşırsınız. Tereddüt et •. 
tiğiniz ve •hayır• diye cevap ver. 
diğiniz suallerin altını kı.rınızı 

kalemle çiziniz. Tavır ve edanıza 
uygun olmıyan bu hallerinizi tas. 
ltllıe çalı~ım-z. 
Okuduğunuz zaman, ış.ğın doğ

rudan doğruya omuzlarınızın ü • 
zerinden kitaba gelmemesine dik
kat ediniz. Ya21d:ğınız zaman, ya.. 
zı masanız boy\!nuza göre olma-
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Hünkarın dadısı ile yaptığı tavla partileri 
Hazinenin imdadına 

koşan Köçe Oglu - Padişahın bir sözü 

Yazan: HiKMET NiSAN 
ultan Aziz, zam.anının -en 

S müsrif bükitmdarlarmdan 
birı idi. O, Osmanlı ulke -

sini, muasırı olan Mısır llıdi'Vi 
lsmail Paşa da Mısır ey.aletini 
kasıp kavurmuşlar, şahsi amal 
"" ihtiraslarına alet ettikleri <!ev
let hazinelerinı tamtakır ıbırak • 
ml§!ardı. • 

Gerçı kenrlilerile hanedan aza. 
!arı, vezır ve vükelalarile aile ve 
taalükatı müd,,>bdep ve mutantan 
bir hayat sürmekte, bol keseden 
semahat eserleri göstermekte idı
ler. Fakat, aevlet ve millet müza
yaka ıçinde çalkam.voı;. memle -
kel de bir taraftan yavaş yavaş 
istiklalini .kaybederek, pad[şaha 
ve saraya para yetiştimıekte olan 
ecnebi sermayelerinin pen :esıne 

düşünyordu .. Bu itibarla ya~ncı 
teşekküllerin sayısı günden gune 
çoğalmış ve milli servet 1 0mc_n 
hemen pek mahdut, pek ba>, t bır 
şekıl Jlmış:ır. 

Tam manasile müstebit o:mak. 
ia beraber, son derece ırzametli 
ve zaman zaman müşahh.a ; hot
kiımlık aliımdleri gösteren padı. 
şahın en çok sevdiği ve zf'\·k al • 
dığı zeylerden birı de tavl a oyu
nu idı . Vezir ve vükelası re <)"a -
runda iyi oyuncuları intihap ede
rek onlarla taYla başında uzun 
vak:tler geçıren Sultan Aziz, ka.. 
zan.ılığı vakit bir çocuk sevincile 
_ pek güzel olan - ellerini birbi • 
rine vurarak izharı sürur eder, 
kaybetti-ği vakit de, asarı tehev -
vür göstermekten kendini mene. 
cemeroi. Devrin iyi tavla oynı -
yanları için sarayın kapısı açıktı. • 
Bunların arasında Agop Köçeoğ -
lu da vardı. Padtşa.hın en büyük 
kafadarı ,.e dostu olmak şert tine 
kavuşan bu zat, İstan.buluıı <>r• 
zeng:n sarrafı ıdı. Su! an A2ız 
gtb: bl'l' padi.şaha ne mün.ıscbeliP 
yanaştığını ve ne sutttle cmniy~
tini kazandıgını anlamak için, b!r 
nebze ondan bahsetmek faydadan 
hali değildir. 

• •• 
ğop Köçeoğlu'nun babasının, 

A Mısır Hidivleri İbrahkm pa
şa ile oğlu İsmaıl paşanın 

vekilharcı olduğu söylenir, Bu 
itibarla külliyetli bir mirasa ko -
rıan Agop, İstar.bula gcle"e.k sa:· 
raflıkla iştigale başlar. Zaman ıle 
ışıni büyülterek az bır mü·ld<!t 
zarfında memleketin namdar bir 
maliyecisi olur ve tabıatik Sul
tan Azize çatar .. Pad; şahın deli-

der ve tiyatroya girmeden evvel 
Agobun konağına uğrıyarak bi -
raz oturur, şahsına layık bir su. 
rette izaz ve ikram edildikten son. 
ra CJYUna girermiş .. Yine o devır. 
de yaşıyanların rivayetine göre, 
bazı defalar, cuma selamlığına 
çıkmadan evvel, Pad'liah, Agop 
ile sarayda tavla oyunwıa dalar. 
merasıme iştirak edenl~rle gü -
zergahta bulunan askerleri bir 
hayli intizarda bırakırmı~ .. 

Gerek saray, gerek maliyen<n 
ımdadına yeti.şen, ikraz ettiği pa
ranın faizile -zamanının en kud -
retli urı,ginlerinden olan, ve bor>a 
oyularında ihtısas ,ahibı bulun. 
mas< dolayısile efeııdı.sine de bır 
çok paralar kazandıran Agop, hu
susi hayatında da cömert ve ha
yırsever bir zat irroıi. Külllyeth 
maiyeti.le Alemdağına kır safasın:ı 
çlldığı vakit, orada kurulan pa. 
zardan birçok kumaş ve dokuma· 
!ar satın alarak köylü kızl4l.ra dl. 
gittiğini "" ayrıca nakdi ı~oer -
rularda bulunduğu söylendığı g-. • 
bi hini vefatında da ıki m'lyon 
altın mıras bıraktığı rıvayet o -
lunur ... 

• •• 
ir gün yin~ bir ış zımrull'da 

B saraya çağırılan Agop, he
men arabasına bineTck ma

beyine gelir ve şerelsudur buyu
rulacak iradei seniyeyi bekler. 

Epeyce zaman geçtiği halde, hi. 
lllfı mutat henüz hl1'2lura. çağırıl -
madığını görünce, karinlerd<>n. bi
rine yakla.~arak bunun •ebe.hını 

anlamak ister, ve şu cevabı alır: 
- Zatı şahane haremi huma -

yunda dadılarile tavla oynuyor -
lar .. 

- Ne va.kit başladılar? 
- Henüz şimdi harC'rol t"Şl'ıf 

buyurdu !ar .. 
Çerkez kalfanın pek iyi tavla 

oynadığını, Hünkarın da kalfa ı!e 
yaptığı partilerde, ekseirya ye • 
nilmiğini ve parhyi tekrarladığını 
bilen Köçeoğlu, hemen kalkarak 
evinin yolunu tutar ve külliyetll 
bir meblağı havi küçük el çan -
tasını hamilen tekrar saraya av -
det eder. Bıraz v·akit sonra haremi 
hümayundan çıkan Sultan Aziz 
de kendisinı huzuruna kabul eder. 

- Mihriban beni yine yendi, 
der. Beşe üç ile oyunu kavhe ttım .. 

- E!endımiz sag olsunlar .. 
- Oyunu kaybetmekle ka.ına.. 

dım, bir de ev kaybettcm. 
-! ... 

cesine sarfettiği parala, netice • - Ona bir ev va-dettim. Ber 
sinde sık sık boşalan hazineı dev. öldükten sonra süriınmes:n, ba -
let. Agop ile saray beyninde ~ıru sokaca!< bır yeri olsun .. Sen . 
anlaşma ve istikrazlar sa.ve - başka bir ış i<ıın ~agıı\mı;tım. fa ... 
sinde biraz canlanır .. Bu suretle kat bu iş daha reühim. Yarın bt>-
Agop, Padi§ahın hem sarrafı, hem nim içinı ... Nekadar da lazımdır 
de gö1ldesi olur. bilmem ki ... 

Bir taraftan sarayla olan parıı Vaziyeti kavrıyan ve Hünk.i -
işlerine devam eden Agop, diğer rın diyeceğini anlıyan Agop. lıe-
taraftan müzayikada oulunan men cevap verir: 
kirnselef'e de terhin ettikleri em- - Sara.yı hümayuna celbımı 
lak ve mücevherat mukabıliode mutazanmıın iradeı şahancler.ni 

· tebellüğ etliğim ı·snada, bir meb mühim ikrazlarda bulunur. Is -
tanbulun yegane kudretli sarrafı, !ağın tahsili ıle m~uld>üm. Ben

dehaneye uğramadan saraya loo<-
padişahın da mahremi esrarı ve tum. Arabada.lcı çan!amda iki !J•n 
aziz dostu bulunması ve dolayı -

altın milctarında nakit mevcuttur 
sile haizi itimat bir şahsiy~t te. Bu para şimdiden M!!hriban kal-
lakki edilmesi, Agobun o zaman. fanın emrine amade kıl:nabilır, 
lar her loula nas>p olmıyan bir mu\•affa.kiyeti ~ahaııelerını irade 
sür'atle külliyetli bir ""rvet edin- teliıkki ederim ... 

mesine müessir olur. Sultan A. Bu imi ve samimi t e !·lı ften çok 
zizin sayesind<' bu şeref ve mev. . memnun olan Hünkar, b:r taraf. 
kie ulaşan maliyeci, maddt v~ m:ı · ı tan Agobun işgıizarhvi le sadakat 
nevi bütün varlığını efendısıne ve basiretini takdir ~erken. di-
medyun olduğunu unutmaz. Ser- ğer taraftan da kendisıne bir ce. 
velinin mühim bir kısmını onun mile olarak; 
emr~ amade kılar. - Aferin Agop Bey, der. Os-
Beyoğlunda, bugünkü cŞelıir manlı ülkesi şimdıye kadar b1r 

Tiyatrosu .. nun karşısındak i ma. b(-k Abdülazize sahip oldu .. Fakat 
hut konağı, padişahı kabul ede- koskoca İstanbul da bir taı>e Kö-
bilıecek bir ta.rzda yaptırır. Fil _ çeoğlu gördü!. .. 

'.~----.. lllll:!•'lllııl""ıllllldll .. lllııı19111ıııPI~ hakika, Hünkar, şimdiki •Hris • ı..,. ~ ~ 
taki hanı• nın yerinde bulunan 
cNaum tiyatrosu• na sık sık gi -

h ki, çok eğilme2e mecbur kal • 
mayasınız. 

El çantanıızı, koltuğunuzun al -
tında o kadar sıkı.ştırmayınz. So.. 
kakla bir mağazanın vitrini önün
öen goeçerken, nasıl yürüdüğünü. 
zü kontrol edin~ 

* Ne mutlu Türküm diye. 
ne! * Cumhuriyet (olmaz)ı (o. 
lur) vaptı. * Vatan borcu çalışrr.a ile 
ödenir. * Büyük millet, Büyük ın
san yetiştirendir. 

- -- - - -
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İngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 1 
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"·------------------------------ No. 19 
Türkçeye çeviren : İSKENDER F. SERTELLİ 

Japonyada iki kere kullan dığım baltamı bu- ' 
rada kınından çıkarmağa mecbur kalacaktım 

BAŞ, DiŞ , NE ZLE, GRi P, ROM ATiZMA Bu mesele üzerinde J.-;rarla durmıya 
IuzJm gOnnt"dcn sö:t. verdim. Hfsso kı
s.:ca şunları anlatU: 

- Burada gizli çalışan bJr büro var. 
Bu bürodaki üç nı-eıuu.run üı;ü de ja

ı>on dılşmanıdır. Bunların vaz.ıfesi ja .. 
pon,yaya gidJp gelenleri bir miıddet 

tecessüs ve tarru;;si.lt etmektir. İşte siz, 
bu memurlann setini tak.ip ederek, o
nun hü.k:ı1rnete japonlar hakkında ne 
gbi ihbaratta bulun<luğunu öğrenccek
sıciz. 

- Bu o kadar güç bir iş değil. 

- Güç olan taralı ,udu.r: Eğer kas-
.en japonya aleyhinde uydurma ~ler 
yazJyo~a.. İşte o zaman •Mukaddes 
Balta> ya müracaat edeceksiniz! 

Bunu duywıea titredim. japonyada 
ı;ıncak iki kere kullandıgım baltarn1 
demek ki burada <.Ju klnından tıkar

n11ya mecbur olacaktım! 
- Mademki vaı;lfcdir.. Ne icap e... 

deı-ııe yapacafun. 
Dedim. Hlsso hayretle sordu: 
- Rcnginlz neden soldu?. 
-Hiç ... 
- Yoksa •Mukaddes Balla> kullan-

.naırta. meharetiniz mi yok?. 

- Bilakis .. Pek mahtrim.. 
- Tccnibe ettin.iz ırJ?. 
- İki kere .• 
- Talimden öoce mi. talimden son-

ra mı? 

- Talimden önce ;yapsaydım müc
rim olunlwn. Talimden sonra bu isi 
vrai.te halinde yaptım ve çok muvaJ: .. 
fak oldum. 

- O halde neden tereddüt ettiniz? 
Korkar gibi bir haliniz var! Ceklıı.iyor 
musımuz yok63? .. 

_ Hayır. Mister Hisso! Ne çekin
diğim bir kimse va.r .. Ne de korkuyo
rum. Sadece dü.şündüğüm bir nokta 
var ... 

Hisso eliyle ağzımı kapattı: 

dinlendirınek için b<ızan böyle gürül
tülri müz.ik parçaları dinlemiye mec
bur kalıyor. 

Böyle müzik gürültüleri hiç bir 
z.aman benim ka!aının ınuvazenesini 

bozmaz .. Bilfıkis hislerimi kamçılar .. 
Ve enerjimi arttırır. 

~'lister Hisso birdenbire 
dü: 

bana dön-

- Hayatımız tehlikede. Bir japon 
düşmanı geldi, Ve bu adam beni ta
nıyor. 

Dedi. Arka.mı tahta perdeye ver
miş. küçük localardan birinde yalnız 

oturan bu adam da öteki lokan.tada 
gördügümüz sivil memurlardan biri 
idi. 

Mister Hlsso: 

- BW1a (5 nwnara.lı haVye) der
ler, İşte japonlar aleyhinde namüte

nahi uydurma haberler veren bu a
dam, şimdiye kadar iki devlet ara

sındaki doetluk münasebetlerinin Iıı
kişalına mfuıi olmaktadır. Şimdi de 
beni tuzağa düşürmek istiyor. Aman 
dikkat el. Dedi. 

Hissoya sordum: 

- Hayatımızın tehlik<ıde olduğwıu 
nerden anladınız?. 

- Sık sık eli.ni cebine götürüyor .. 
r..ı.ancasını ;yoklu1or. 

- &yle bir ka.lııbalık içinde bize 
karşı -alenen slll.b. kullanmak. cesare
tini gösterebilir ml?. 

- EveL. Fvet.. Bunu yapmak için 
locaya oturmuştur. Siliıhıru boşaltır .. 
Ortalık biribirine glrer .. Ve kendisi 
arka kapıdan kaçıp gider. Kim oldu
ğu bile anlaşılmaz .. 

- O halde ondan önce davranma
mız ıazım .. 

Hissonun benz.1 sapsarı olmuştu. 
Çünkü (5 numaralı hafiye) artık eli
ni cebinden çıkarmıyordu. 

Nevralj i, Kırı k lık v e Bütün Ağrıl a rını zı D e r h al Keser 
İubında günde 3 kaşe alınabilir. Her yerde pu llu kutuları ısrar)a isteyiniz. 

ilanı Gayrimenkul satış 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Hursi Fresko 27699 hesap No. siyle Sandığıır.ızdan aldıgı 5750 liraya kar"§ı 
mutasarrıf olduğu Kadıköy Ca!erağa ma ha ilesinde Moda caddesinde eski 194 mü. 
yeni 262 No. Ju gayrimenkulü bJrinci de.rece jpotek etmJ~tir . 

Dosyada mevcut tapu kayıt sureti (K adıköy Calerağa mah. Moda caddesin
de eski l94 Mü. yeni 262 kapı 82 ada 32 parsel No. lu Şarkan Moda caddesi Şi
malen 28 parsel Garbcn 30 parsel Cenub en l parse1 ile mahdut 990 metre mu
rabbaı mesahası o1:ın k5gir evWr) mezkô.r gayri menkul 185 liraya karşı İstanbul 
Slograt Şirketine ikinci dereeed.e (ipotek olduğu glbi vergi borcundan dola11 
mahcuzdur. Bu fiPte.k ve haciz SandJk ve müşterilerin hukukuna müessir de
ğildir) Binaların iei d1şı boyalıdır. 

İkraza esas olan muhammin raporuna göre metlcür gayri menkulün umum 
ınesahası 1108 metre murabbaı olup bundan 154 metre murabba ı Jtaair ve 91 
metre murabbaı ahşap evin zeminidir. tJ:ç buçuk kattan ibaret olan kAgir evin 

birinci kaUDda iki salon bir mutfak bir kiler ik inci .katında dört oda bir sola 
bir hel.'i üçUncü katında dört oda bir sofa bir belfı bir ba.nyo üst katında üç 
oda bir sola bir hela ve üç kattan ibaret olan zemini Ugir üstü alıı;ap evin bi
rinci katında ilti oda bir sofa bir mutfak ikinci katında bir oda bir sa lon bir he-

Ilı bir daraça üçüncü kaUnda üç oda bir banyo ve elektrik ve terkos suyu tesi
satı vardır. Vadesinde borç ödenemediğinden dolayı 3202 No. lu kanunun 46 ıncı 
maddesinin ma tulu .tO ıncı maddesine göre satılması Jcap eden yukarıda yaz.ılı 
ınaa ~c ilti evin tamamı bir buçuk ay m üddeUe açık arttmmı;ya konmuştur. 

Sabi tapu sicil kaydına göre 1•Pilmaldadır. Arttırmaya gimıek ıst.ı;yen 
(mO) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarıımzdan blrinlıı teminat mek
tubu da kab ul olunıır. P r k., vergilerle belediye resimleri \'e vakıf icare
si ve tlviz bedeli ve teııaliye rtısumu borçluya aitt.ir. Arttırma şartnamesi 1.11.941 
tarihinden itıbaren tetluk: eunek LStiycnlere sandık ıukuk " ,·ı- , 
sinde açık b~lundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat da şartna
mede ve takıp dosyasında vardır. Ar.~lırmaya girmiş olanlar, bunları tt::tkık ede
rek sabJığa çıkarılan gayrimenkul ha:< kında her ıeyi öirenmis ad ve telfıkki 1 

olunur. Birinci arttınna. 15/12/941 tarihin~ müsadil Pazartesi günü CağaloA:- ı 
lunda kı11n Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapı1acakUr. Muvakkat ihale 
yapılabilmesi için tekli! edilecek bedelin tercihan alınması icabeden g ... yrimenkul 
müke1lctiyetlerile Sandık alacatını tama -nen ge-çmiş olması şarttır. Ak~i takdir-/ 
de son arttrranın taahüdü baki kalmak Ş3rtile 5/1/942 tarihine müsadi! Pazartesi 
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17.00 Anadolu Ajansınn Gazeteler 
için Y;.e:dırma servisi. 
17.30 Milli Piyango•nun Cumhuriyet 

Bayramı Fevkalftde Çekilişi. 
18.00 Program ve Memleket Saat A

yan. 
18.03 Fasıl Sazı. 

18.25 Konuşma (Dış Politika Hadi
seleri). 

18.45 Radyo Çocuk Klübti. 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve Ajans 

Haberleri . 
19.45 Serbeırt 10 Daklka. 
19.55 Müzik: Eski Köçekçe Hava

ları ve Oyunları . 

20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzik: Bir Halk Trüküsü Öğ

reniyoruz - Öğrenilmlş Tür
külerden Potpuri. 

21.00 Zlr.ıat Takvimı. 

21.10 Müzik: Ge~r Sving Takımı. 
21.30 Kontı.,<ına (Sağlık Saati ) . 
21.45 Jı..Iüzik: Riyaseticumhur Ban-

_dosu. ( Şef: İhsan Künçer) . 
Mi11i l\1arşlar - Radyo Koro'
sunun İştirnkiyl~. 

22.3-0 hfemleket Saat Ayan~ ve Ajans 
Haber JA?ri. 

22.45 Müzik: Dans Müziği (Pi.) 
22.55/23.00 YaTınki Program ve Ka

panış. 

giJ.nü ayni mahalde ve ayn. saatte son arttırması yapılacaktır, Bu arttırmada ---------------- Ban& şımdi bu hususta hiç bir şey 
söylemeyiniz. Zaten bu mesele üze
rinde zihin yonnıyacağınııı vadetm1ş
tln1z.. Şimdi ben size tekrar ediyo
rum: Amerlkada japonya aleyhinde 
i.nsafsız.ca çalışan bir büro vardır .. 

Bu btiroda üç memur çaJışmakUıdır. 

Bunların fiCfiyle on gün sonra tanış
mıya ve onun hükU111.oCte verdiği ra
porlarını öğrenmiye çalışacaksınız. 
Ona karşı c:Mukoıddes Balta> kullan
mak ciheti o zaman siz1n vereceğiniı. 

hükme bağlıdır_ Bunun için eimdiden 

size kat'i bir ~ey söyliyemem. 

- İ~te fırsat bekliyor.. Simdi 
ışıklar kararınca, yeni sahne açılır-

ken umarım ki, 

bo..<altocakUr. 
silfıhını üzerimize 

ıayrimenkul en çok arttırarun üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu siciBer ile sabit 
olmıyan alAkadarlar ve irtifak hakkı n h1p1erinin bu haklarını ve husu!ile faiz. 
·.-e masari.fe dair iddialarını ilin tarihlnde.n tibaren 20 gı1n içinde evrakı müs
bitelerile beraber dai remize bildinneleri Uzundır. B u sureUe haklarını bildirme
miş olanlar la haklan tapu siciller ile sabit olmıyanlar satı.ş bedelinin paylasma
sından hariç kalırlar. Daha fazla ma!Qmat almak istlyenlerin 40/2031 dosya 
No. ile sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu llAn olunur. 

. ıı ıııııııı;ıııııııır Şehir tiyatrosu 

11/ 

ır 11 / TEPEBAŞI DRAM 

T. iŞ BANKASI 

- Bu gizli büroyu ve memurlan
nı tanıyor musunuz?. 

- Evet. Hem de çok iyi .. 

* (Zetlc! Kadınlar Revüsü) sahnede 
gürültülü danslar yaparak kafamızı 
bir hayli §lşirmişti. 
Burası gurültülü olmakla beraber 

cğlenctll de bir yenli. İnsan başını 

(Devamı Var\. 

YENİ NEŞRİYAT : 

Her kalem 
Muharrir arkada~lardan Semilı 

Mümtaz'ın riyaseti tahririyesindc bu 
isimle ve yeni bir teknik ile on beş 

günde bir neşredilecek olan ilmi, ede
bi ve içtjmaJ gazetenin ilk nüshasl ö-

nümüzdeki Perşembe günü çıkacaktır. 
H. Nftzım, Abdülfeyyaz Tevfik, Fazıl 

Ahmet Aykaç, Bürhan Felek, Ulunay, 
Osman Cemal Kaygılı ve Hikmet Ni

san gibi güzide imzaların refakati tah

ririyesini temin eden yeni refikimlzi 
tebrik: eder, muvaffakiyeUer dileriz. 

İstanbul Defterdarhğından : 
Bakırköyünde Emrazı Akliye ve Asabiye Hastanesinin bakkallığı uç sene 

mtiddetle ve açık arttırma ile kiraya verilecektir. 

Arttırma 17.11.941 Pazartesi günü saat 15 de Milli Emliık Müdürlüğünde 
toplanacak olan komisyonda yapı.Jacaktır. Muhammen senevi icarı 150.- lira 

muvakkat tem.inab 33 lira 75 kuruştur. İsteklilerin muvakkat temnJattan mada 

sıhhat rapanı, hüsnühal mazbatası ve m ahkürnlyeUeri ol.m.ıdıgına dair vesika 
ibraz etmeleri muktezidir. "9459> 
---------

fstanbul Sıhhi Müesseseler Arthrma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

. ... 
DiıtKAT 

Emniyet Sandığı. Sandıktan a ıı.."lan gpyrımenkulü iPotek ıöstermek ist iyen
lere muhamn"llnlerimizin koymu:, oldulu ltı,.m.etin % 40 ını tecavüz etmemek 
'dzere iiıale bedelinin yarısına k adar hor( veTJllelı: ıurcUle kolaylık aaııter· 
ınektedir. (9474) 

~ İLAN l!.?~ - ~"'~""'~-N!" 
ŞİRKETİ HA YRİYEDEN: 

Cwnhuriyet Bayramı Münas ·betiyle bu akşam saat 24.30 da Köp
rüden bir Vapll:r hareketle Van.:.k •Y. Kandilli A. HisarıJ R. Hisarı. M1r
gün1 Kanlıca, Jstinye, Çubu.?du, Yeniköy, Paşabahçesi, Beykoz, Tarabya. 
KiTeçburnu, Büyükdere. Sarıyer, Yeni Mahalle ve R. Kavağına uğrıya-

'11 rak, A. Kavağına gi,ı,,ceıctir. ~ 

lstanbul Defterdarhğından: 
Vilfıyet Hükfunet Konağının (39905) lira (34) kuruş keşl!li çatı tadllat ve 

tamirat işi kapa!J zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Ekslltme: 17/11/941 
Pazartesi günü saat 15 de İstanbulda Milli Eml11.k Müdürlüğünde toplanacak 
olan komisyonda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat (992,90) liradır. 

il ;;;/\ ıll Bu ak~!~:1ıD2~,30 da 

HAMLET 

• 
5 perde 

İSTİKLAL CADDESiNDE 
KOMEDİ KISMINDA 

Bu akşam saat 2C,30 da 
KÖRDÖV"ÜŞÜ 

Devredilecek İhtiıa Beratı 
cHamur halindeki maddelerin 

ve bilhas.sa zeytinlerin santrifüj 
yap•lmasına mahsus usul. hak.. 
kındaki icad için İktısat Vekale
tinden istihsal edilmiş olan 23/10/ 
939 t.arih ve 2818 No. lu ihtira be. 
rat:nın ihtiva ettiği hukuk bu 
kere başkasına devir veyahut ica

rı Türkiy€de mevkii fiile koymak 
için salfıhiyet dahi verilebilece
ği teklif edilmekte olmakla bu 
hususa fazla malümat edinmek 
isteyenlerin Galatada, Aslan Han 
5 inci kat 1 - 3 numaralara mü
racaat eylemeleri ilan olunur. 

Küçük tasarrul hesapları 1941 ikramiye planı 
Ke§ideler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

tarihlerinde 

1 Ağustos, 3 İkinclteşrln 

yapılır. 

~941 iKRAMiYELERi 
-o---

~ Jit" ~ 
~ 1 adet 2000 liralık - 2000. - lira 1 8 ade. '!50 liralık - 2000. - 1 ,~ 

1000 • - 3000. - • 35 • 100 • - 3500. - ' 
750 > - 1500. - > 80 :t 50 Jı - 4000. - , ~ 
500 > - 200-0. - > 300 > 20 > _ GOOO. -

-, 1 

OTEL 
1 TOB&TLIYAN'dı 

5 lkinciteşrinden itibaren 1 

1 
Meşhur Macar Viyolonselist 

STEFAN 
1 KARNOEZY 

K onser ve Caz Klasik Orkes. 

trası ve Şantöz - DİZÖZ 

Lilo Aleksander'in 
iştirak ile 

tıısı 
Kahve ve Lokaıı 

Musikili Yemekler 

1 

Bugü n Açılı yor. 
8 

,I• 
Mukavele, ekslltm<?, Bayındırlık işleri umumi, hususi ve lennl şartnameleri Bu münasebetle saat l '.l'İ ~~ 

proje, keşil hülasasiyle buna milte!erri dlğer evr.ıc iki lira mukabilinde İslan.- itibaren verilecek # f. 

e TAKViM • Rumi 135 7 liılW' Hic:rl 1 ~90 ve bul Milll Emllı.k İdaresinden alınabilir. -~·""' 
DANSAN'a davet ev r 0 

B.TEŞllİN ŞEVVAL 

Danslı matineler İsleklilerin teklil mektuplarını ve en az bir taahhlitte (30000 ) liralık bu ı "• 
Ş~U Çocuk Hastanesinin 86 kalem i!Aç ve malzemei Ubbiyesi açık ek- işe benzer iı yapUğına dair idarelerlnden alınmış vesikalara müsteniden istan- . İstiklal caddesi No. j"~t 

..utmeye konulmuştur. bul Vilayetine müracaatla eksiltme tarih inden -tatil günleri hariç- üç gün JPEK Sineması meUı9 .J 

177 16 8 
Yı l 941 AJ 10 VasaU harıl 

r- Göz Hekimi w 
ı - Ekslltme 12.ll.941 Çarşamba günü saat 16 da Sıhhat ve İçtimai Mu- evvel alınmıı ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesikası ve muvakkat ( SABIK AYTEI") V' 

aft".llel Müdürlı.iiü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. teminat makbuzu 2490 numaralı kanwıu n tarl!atı dairesinde hazırlanmış kapalı 

VAKİT 

B. Teşrin 
S D s. n 
6 28 

ı Dr. Murat Rami Aydın ı 
2 - Muhammen liyat 86 kalem ili ç ve malzemei tıt:blye i~in 2689 lira zarf derununda ihale günü saat 14 de kadar Komisyon Relsli ğlııe makbuz ZA._. DİPLO~t.4 ·• ·• f~ 

9J kuruştur. • mukabilinde tevdi etınelerl !Azımdır. (9363) u ııw.,. " 
3 - MllWP..at te:n;nat 201 lira 74 kuruştur. 1 . 1935 senesinde Ankara 1 ~·,,. 

Gün et. 1 18 

29 
11 58 Öil• 6 48 
14 50 İkindi '34 Beyoğlu - Parmakkapı, İmam 

sokak No. 2 . Tel. 41553 4 - Istt~iiler ;,Jrtnamesir.j her gün konıisyor..da törebillrler. külte!:irıden aldlğım diplortl~f # 
5. - İs•.kUer 1941 yılı Ticaret O<\a>ı veslkaslyle 2490 sayılı kanunda yazı- j SAHİP VE BAŞMUHARRİRİ ETEM İZZET BENİCE bettim. Yenisini alacağıındB . 1~ ' 

17 10 Akt•m 12 00 

~arşam~a 18 43 1 32 f•luayene ve her türlü ı:ö• 
ameliv~tı fıkarna narasızda 

h vesikalar ve bu ~ yeter muvakkat teminat makbuz v~ya banka melttubiyle JIEŞRİYAT DİREKTÖRtl: CEVDET KARABILGİN • nin hükmü yoktur. r<t"ı; 

birlikte belli gün ve saatte komisyona g~.ı.~m:e~ıe~rı~· ·==·~9~40:3~·===============S=O=N==T=E=L=G=R=A=F==M==A=T=B=AAS==I========~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;~::;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;================A=v=ş=E'*°: ~ 1 

Yataı 

4 48 İmsü: 11 37 

'fARİHI TE.FRİKA: 32 1,-Edebi Tefrika No: sı------. 
= siıeı, 

ceklerıdir. B ll'günkü F~?rJsı>'I~ 
alakası olmıyan dü~' ııt"l 9 

bugünkü çıplak Parıs ıı ff"' 

lrın kat'mı hn.vi ahitnameyi güveler 
tarafından yenerek üzerinde ismi ila
hiden maada. bir ;.;ey kalmad1ğını ha
ber verdi. 

Ebu TalifJ ııe anJ.ı.1 üç gi.!o sonra 
Hazreti H;; • .ı·c Valıcıf<miz jrlinali da
rıbek.l .. l' !f';.!' .:.!t. HAZRETİ MUHAMMED 

VE MUHAREBELERİ '----- Yazan: :\J. SAMİ KARAYEL------" 

Jiulds:t, Kur"anı Azimüşşanın mı ci
zc oı~ bcl:igat ,.e fasahati a.kıl ve in
saf sahibi olanları hidayet yoluna sev
kcyledı. Araplar, Kur'anı Kerhnl Al
lah tarafından Resulüne gbnderllm~ 
bir din kitabı olarak kabul etn:..~ller. 

Ayatı Kermeyf bir mıecmuayi eş'ar ad
dettiler .. ve en beliğ ve kimse tarafın
dan o güne kadar söylenn1emiş şii"'
Jerden addettiler. Ve Hazreti Muham
n1edi (S. A.) en benam şairden bil
diler .. 

1'.,akat, gun geçtikçe Kur'anı Azl
müş.şanln bir mecmuayi eş'ardan iba
ret olm~y1p kul lafzından ve lisanın
dan ziyade LWti bir lisan olduğu mu
kayes('lerleJ münakıı.şalarla Araplar 
bflf'yninde inti.ı;a.ra başladı. 

O zamanın Arapları şiir söylemekte 
yekta idileT .. Araplar, en güzel şiirle
rini Kiıbede okurlardı. Ve yine en gü
zel olan şii rleri K 8bede hıfıederlerdi. 
Fakat, Kur'anı A.z.i.müwa.ııın ilaht be
Ug;:ıll ve al>orci her ~eyın fevklndo 

' 

bir bütünlük teıkll ettiği tebarüz et
mıye başladıkt.ın son a tc!errüd Kur'
anı Aziın~şanda kaldı. 

Dini mübin yavaş yevas tevessü et
mekte ıdiyse de iki seneden.beri Ha
şimilerin mahsur bulunan halleri pek 
fenalaşmış ve gördükleri istihkar ve 
istihfaftan maada Kurcyşiler tarafın
dan muamel~t ve mün..ı:-.cb.-:ıtın kat'iy
yen kesilmesi ve mahrumiyete düşül
mesi yüzunden çektıklerl istırap haddi 
aşmış bulunuyordu. 

Haşlmierin bu hali müşrikleri büs
bütün ısrar ve in;:.<lJ. scvkctti. Ve bu 
suretle err:ellerine mu\·,ıffak o!acakla
rını kaviyen zannetU:er. L.'ıJCn ehli 
İslam gün bcgün ~e yavaş ya\'aş ço
ğalıyordu. 

Bir e:ün Hazreti CebrH A1eyhisse-
1Am, ResulUllah EfencUmiıln yanları
na geldi. Mansur Bini Ak.rame tara

:tından itUla.kı ~ra ile yazılıp Kiı.benin 
duvarlarına asılmış olan ve Kureyş! .. 
ler taralından llfüslüma[l.!arla rabıta-

Fahri K5.inat EfenWmiz de vak'ayı 
Ebu Talibe beyan buyurdular. Ebu 
Talip Kureyşin toplandığı yere gidip 
bu hali söyledi. Bu haber 5a.h.i..h ise 
Kurey~iler levhayı oradan kaldırmak 
ve aksi takdirde Ebu Talip tarafındcı.n 
llazı-cH l\luhammedin (S. A.) himaye 
olun'11alarını mukaveleye bağladılar. 

IlW1un üzerine levha getlrildı. ı-·n

hakik.a üzerinde ne kadar yazı varsa 
cümlesı mahvolmuş ve yalnız İsmi i
llıhi n1evcut kalnuş olduğunu gördü
ler. 

Bu hali gören Kn~şilerin Ebu Ce
hilden maada cümlesinde hicab hasıl 
oklu. 

Fak•I Ebu Cehil: yalnız başıııa yine 
muhalefet ederek bunun bir mana. 
irade ebn(l'dii!;i aleltıde bir vak'a oldu
ğwLda ısrar etmek istedi. Lakin kimse 
kulak asmadı ve ahitname yırtıhp 

(levha) ahit ve misak !eslıolundu . 

İşte bu sayede sen.elerdeni:eri Müs
lümanların mahsur olarak tazyik ve 
jst:ıhia! altında ka..mıs olan muvah
hidine vaı.~ f'ı bir ferah ve inbısat y\.iz 
gösterdi . 

Ne 'aide k i. antl2n tamamen istifa
deye zam •r. b ulamadcn Ha.ueti Re
sulülloh E . r"' ınılze ypg~e t.Aml olıuı 

Ebu Talip ve H .l.Zreti Hatice Ana
mız.ı0 ~fatları Cenabı Risaletpe.nah 
Efendimiz için IevkaEıde teessürü mu
cip oldu 

Çü.n.1'.ü Ebu Tallp, hazreti Muham
medi (S.A.) himaye ettiğinden dolay< 
daı,;:a. Kurey~·i!er üzer:nde müessir 
bulunmuş idiler. 

Vıikı! Ebu Talip. I.ırntlim!zi himaye 
etmekle beraber veraıına kadar İsld
miy~'l kabul ~tm~19:rrdi. İınaıı ile 
mUşcrre! olamamıştı. 

Fokat, böyle olm.:ıkia beraber Ebu 
Talip. Hıızreti Mulı::ın1ınedi (S.A.) son 
derecede sever ve hJır.ayc ederdi. 

Haz,·efi Muhammr.t (S. A.) Ebu Ta
libiıı kabulü iman et.rı'lesinl son dere
ced.., ilrzv eylcrlerdi. LAkin, Ebu Ta
lip bühin bu arzulara rağmen imam 
kabul etmemişti. 

Ebu Talip, ölüm c.ifşeğınde Kureyşl
lerın en büyüklerini çağırarak: Haz
reti l"<ygambcrin davctıeri akıl kabul 
etmiyt:C"ek bir şey o!nıudığını, binaen
aleyh 3.tiyen Kurenitldn kamilen İs
lama gcieceklcrini sbylc.di. 

Ve kendisinden sonra E!endimlzin 
hin·ıayı;.sini bütün K u?eys kavmine va ... 
siyet ederek vefat etıi. 

(Devamı var) 

1 Hatır İçin Öldürdüler 
Yazan: AKAGÔNDÜZ • 

oofya. Ah Süleymaniye! Mı Sü.. 
leymaniye! Bek<liyesiz Köprü, 
sonra pis Galata rıhtımı. ..........• 

............................................ 
HiÇbir vatan istilaya uğrama • 

sın. Hele müstevli, Avrıııpalı o. 
!ursa! 

D ünya kaç milyar senedenber i 
kurulm% beşer kaç milyon se. 
ne<loenheri <loğm~? Bilmiyorum. 
tkisimn de yru;ını alimler uydu;.. 
ra dursunJar. B en şunu b iliyo • 
rum ki ikisinin de ilk günümen 
bugüne katla.- gelip geçmiş tarih.. 
ler şunu kayd edeceklendir: Var
lığın en kötü müstemJekeıcisi ve 
en vicdansız müstcvlisi Aoyrupa
dır. 

A'vruıpanın istiklbalde bir ceza 
görmesi mukadderıse bu cezanın 

gecikmemesini temenni e<lelim. 
Ben manevi bir leşim, manevi 

lbir ölüml-c ölmıi!;üm. Fakat ne 

memleketim için, ne ÇoOluk çocu
ğum için ya~amak istemiyorum. 
Yalnız ve yalnız bildiğim bilme. 

diğim dinlerin Allahlarından rica 
ediyorum. bütün Avrupanın kanlı, 
zalim bir istilaya u.ğradığım gör
meden madıdi ölümle ölmiyeyim. 

Şu mütareke devrini yazacak 
bir tarihci, ·b ir romancı çıkmıya. 
cak mı? 

HıTistiyanlığı ne Sen P iyer, ne 
Sen Po~ ne Sen Şu, ne Sen Bu 

temellenıdirmemişlir. E n büyük 
müwsir katakomp hıristiyanlığı 

tasvir eden Mişel Zevakuddur. 
Roma ve Anglikan k iliseJeri bir 
gün onu da a.ziz olarak ilan ede. 

ettıyse.. de"" •• ~ 
İşte bizim miHarekc ii>' J3 

yazaeaklar da oniardall .,;P ' 18r ·· _,,... ..ili ı akları h ,~ • çu .... u mı o ac J<Sc 
ha yüksek bircır taıhta çı 
<l \ '"y ır. . . ı , 

b·ı; r.;11' 1' 
Sen de avcısın, ı • ıJ1' 

1 - ' . J.ğı c!crinlcşm ş. ,Jer e , , ş ·il' 
\" .8•· ~ 

}ckct.cr de d:l'1:la.dJ 3 J<ıh'• 
lcr<l€ki çocuklar g'lıı lı~ .. 

' runur. rıd~ , , 
~arı• sı. 

Mesela civciv za, •. t tııfl , 
na c 1 il" Jik, çil mıntakaları ts.f· .ı•, 

. 1 8 t.1 r 1 ı rılmamı.ıı kemık er ıerd ' ' 
f ııve .. ı111ı 

kat bu, ne tuha c . görıJ1 ,. 

o mıntakada bir tek• ..,,,yd•,,,, 
rdeıı t"- ,ı 

y-cn karıncalar ne kokıJ ıtı'1 rı ' 
Jurlarsa olurlar· .- 'ktızaS' .. ~rıcr· 
!ar, tabii sevklerı ii~~ c•l' 
hemen o kemıklere . )<arırı ,wl 

. ·vıe~ı iı' 
Keklil<, çil cıvcı )<arırıc• ı;''' 
muhtaçtır. Anaları ,<·t ~:ı'·r 

d ·r.; va.-• ' J ikram edeme ı.,. ,;'1 
ruı yanıa ölür- (l>Ova1"

1 

1 


