
i n . s iklalin yegane 
oaranlisı cumhuriyettir 

Yazan: ASIM US 

r OTALlTER. yahut TopyekUncu denı
len devletler. Ingiltereye ihr~ç t~eb

büsleri akamete uğradıktan sonra bır tar~f
tan harbin siklet merkezini Akdenize ~cvır
mcğe, ln.gilt.erenin donanmasn:ı bu denızden 
cıkara.ra.k ve Süveyş kan.alı ıle O:~lta rık 
boğazını kapa.tarak eski dünyaya bakını ?1-
mağa çalışıyorlar; diğ~r ta~tan Macarıs
tan, Romanya gibi ı.5g~en . _altın~ geçen 
memleketlerdeki demokrııtık reJımlen . tama. 
men totaliter rejim haline getiriyorlar. 

Mihver devletlerinin böyle işgalleri veya 
nüfuzları altına geçen memleketler kendi si. 
yasetlerini kabul ettikten. daba doğn1,ı:;u ka. 
}ıtı:ıı:ı 1\>"artsı:ı: olarak Bcrlin ve Roma htikJt. 
metlermin emri a.ltına giMikt6il sonra bunun~ 
la iktifa etmiyerek bu memleketleri reJim ba
bak1mmdan da yine kendilerine bem.ctmek 
içir. uğraşmakta olmaları dikkat ile üı.crinde 
duıJtılacak bir noktadır. 

Evet, topyekfıncu devletler nic::in her m~~1-
lekette tonyekiıncu bir idare kurulınasmı ıs. 
tiyorlar? Neden dolayı her memleketi rejim 
itibarile kendilerine benzetmek üzerinde ı~
rar gösteriyorlar'? TopyekUncu rejim dünya 
Yilzünae insanları mes'ut etmek için yegane 
si~te~ olduğu kanaati ile her n:ı~mlek~tin ve 
rmlletin .hayrına hizmet etmek ı~ın 1!'~? _Ha
yır, tamamen hayır. nu devietlerın gırıştıklc. 
ri istila harbini ideoloji harbi ~kline çevir
melerinin sebebi, silah kuvvetile yapamadtk
lan ve yapamıyacakhlrı istila mak~adm_ı an: 
cak başka milletlere tatbik etnıek ıstedıklerı 
!?PYckuncu sistem yolu ile yapabileceklerini 
uınit etmelerindendir· kendi istila ve fütuhat 
siya.setlerine kendileri

1

nden kücük milletleri 
ve memleketleri vasıta yapmak istemelerin
dendir. 

l te son günlerde Romanya ile _Mac:arie:
tanda cereyan eden hadisc;ıer bu hakıkati gı.ı. 
neş kadar acık bir surette aydınlatan hir şekil 
ve ınahiyet almıştır. 

Macnristanm 1918 suıhundan so~ra i~t~
da ltaıya sonra Almanya ile anlaştıgını bılı. 
yoruz .. M~caristfn··u~umi . harı:teki . ~yiat~
nı bu ıki devJıe,.tınlrevızyonıst sıyasetının A'>
rupada galebesinden beklediği icin bu anla.~·
Ynaları tabii bulmak lazımdır. Son zamanlarda 
Almanya ve ltalya.nm Viyana. hakemliği ile 
T:ransilvanyanm milhim kıs'mmX Romanyadıın 
a~ış olduğundan Macaristan bu neticeyi_ t~ıt. 
tugu siyasetin bir zaferi gibi telakki etmıı:ıtır: 
Berlin ve Roma hükfımetlerine karşı minnet
~ bir tavır almıştır. Fakat Almanya Tran. 
silva.nyayı Macarista.M. temin etnıiış olmanın 
ınukabilini istemekte gecikmenliş, :\Iacaris
tandan ordularına aldığı geçit hakkı ile Ro-
ınanyayı işgal edivermiştir. · 

Şu kadar var ki, Almanya Mac11ristandan 
elde ettiği bu menfaat ile iktifa edemiyor. 
f1acar hükwnetinin Berline karşı itaatkar 
t ır 51Ya.set tutmasını kafi bulmuyor. Macaris. 
r:j.10

• k~di~ni t~mamile n~onnl sosyalist 
ı~me m~ıbak ettirmesini istiyor. Eski Ma

~a r. asvekı11erinden Imredi ile hükfımet par. 
•• ~ıne ~p Yi~ mebusun teşkil ettiği 
tis/1~ 1 Yenıden t.06kilatlandrrma., par_ 
_,,_1... ~fny~_ın_ bu ar..rusuıru talıakkuk ettir. 
·•=I\ vazı esın1 Uzerin.... al .. .. ü "M · . " mış gorun yor. 
t" .aeanffi:anı yenıden teşkiJatlMdırma,, par. 

bu memlekette t. .... n___ . t h"k" 
hır hal li _.ak_,~ vaz:ıye e a un 
her e ge rs_e, anc o zaına.n l\facaristan 
bir Suretle m~hv~ devletlerinin işine gelir 
kO ~afete gırınış ola_cakt.ır; zira Bedin hü
t ınetı tarafından venlen her emir Macaris 
ıianda en kilçiik bir itiraza · uğraınaksızm ve. 
laı;,;: getir:ileooktir. Icap ederse Macar ordu: 
1 r ondan sonra Almanya )ıesabma Balkan. 
y\ ~ Y<ıbn+ Sovvetler Birlif!ine. hatta Ttalyı:ı-

1 arıı harbedc.cekür.. Çünkü topyokflncu 
ı De:;om.ı 6 ınwio) 

VFA - H RVE DE u 

~ 1 iL: 23 * :SAH: 8192 

İtlA.Rl!l l!:Vİ: Ank,rP Ca.ı1. tS'T'ANBUT. *'?'f'l~Pıf; Vl\JC(T• pnııt.:'! lrntm111: 4A• 'T'cl,.frm: 2141:1 IYn1ıı 

Metaksasın ltalyan 
tekhflerıne kahra

manca vardığı 
cevap 

.Ankara, %8 (Bıı.)lllubarririmiı
dt•n telefonla) - İtalya ile Yuııa· 
nistan arasında normal münase· 
betler taınamile bozulmuştur. 
Dünden beri bu iki memleket biri· 
birine karşı harp halinde bulunu
yorlar· Çünkü İtalya. bir müddet· 
tenberi dili altında. sakladığı bak
layı arlık meydana çıka.rrrnş Yu· 
nanistanm §imalinde bir kısı'm a
raziyi alnıak, aynı :ııuna.nda deni2 
ve bava üslerini İn.g:lltereye karşı 
Akdenizde lnillamna.k talebile Yu· 
nan bilktmıetine bir ultimatom 
vermiştir· Ancak i1ç aaatten iba
ret bir mühletle ?erilen bu ulti
matom çok hakh olarak Yunan 
hükümeti tarafmdan reddedildiği 
ic;in !talyanm deniz, hava ve kara 
kuvvetlerine Yunanistana ka'Nlı te
ca \'ÜZ emri veribniştir. 

YunanistaDIIl İngiltere ile ınih· 
ver devletleri arasmda devam e
den harbe ta ilk göndenbeıi kanı,
mamak için ne kadar dikkatli ha
reket ettiğini herkt'!I ebiliyoı-. J<"a-

( D~ 2 iıtci<U) 

General rdetat.ısas 
itaıyan f s~ekJerlnt 

reddedhıce 

Yunanisian 

Diplomat gözüyle: 

V unanistanın 
yardımcıları 

l
"le 1·talya Bir yıldır ~ünya.nnı huzurunu boza.n muhanp saflar t' . 

'b" dü ye ışmı-

b 
.}b'onnufşl gı ~ki kn s;\bahtanberi de 

H a e u sa ara ı OD'\şu devlet da.ha 
karışmış bulunuyor. 

t 1 h 
Evvlelb~lerin. insanlık alemine 

t U Ş a r ayır ı ır neticeyle bir t .. 

-

bitmesini temenni edip s~a once 
duk- Şimdi, beklediğinuz buruyor-

y k t 1 1 yakml~brncak u sonu Unan l a Ô f 1 1 ran yeni bir hiı.d_Yerde uzaklaştı· 
-· ıse karşısında bu-

Bi r mıntakada İtalyan ~;~~o~-~gıımuzu görerek içimiz sız· 

f ak 1 Mukadderatın bu t il müda aaSl111 yarar dan mUlecssir olrna.k ece i tarzın 
Yf!.ngın nihayet B neye :rarar? 13 kilometre derın- ğinrledir- . nlkaıılann ete-

w Acaba sırayet ihtiınar 

ilkte ArnavuUuga ~~d1is;hl~:~ıt::~: elb;t;e~ ;:; . · ı duğunu kabul edi mumkun ol· 

girdi er küntin fiilen vtık Yor; bu müm-
.hti uuna da her za· 

. man ı mal verilcbT 
İtalyan - Yunan do- vap: l ır; kısa ce· 

1 Olmaz olmaz de 
nanmaları arasında maz! , ıne: olmaz, ol-

d 
1 

Fak:ıl hu Mttrlen . .:ı -

m11·"'are e ol u ~az .• ıgımız u.aa s.ıalrle mevcut v:ıziyet.P göre İtalya J 

(Y~ -1 ünci.U.W) (Devnnn 6 mcıda) 

Başvekilin 
nutku: 

Dlaya abvallDID gittikçe 
artan vebametı karşısında 

Türk milletinin göster
diği birlik , istiklal ve 
şeref aşkı en büyük 
emniyet silahımızdır ... 

gi e 
istikbale 
ballıyo z 
Ankara,28 (A.A.)-Cumhuri· 

yet Bayramının açılış töreni müna
sebetiyle Başvekil Doktor Refik 
Saydam bugün radyoda aşağıdaki 
nutku söylemiştir: 

Aziz yurtdaşlarim, 

On yedinci Cwnhuriyet bayra: 
mımı.zı kutlama törenini açıyorum. 

Dünyanın karanlık, karışık ha
li karşısında, milli birliğin güvenli 
ve hür haıJası içinde yaşayan Türk 
milletine büyük bayram kutlu ol
sun. 

Bu mes'ud anda, Cumhuriyeti
mizin banisi, milletimizin kurtarı
cısı Atatürk'ün manevi huzurunda, 
Türk milleti adına, minnet 'Ve ta
zimle eğiliyorum. 

Ve yine, Türk milleti adına, 
emrinde olmanın ve toplanmanın 
verdiği gurur ve zevk içinde, Milli 
Şefimiz Cumhurreisimiz ismet ln
önü'ne sarsılmaz bağlılığımızı te- . 
yit eyliyorum. 

Milli mücadelesi kadar, milli 
birliği de yer yüzünde örnek olan 
milletimizin, böyle binlerce bayra· 
mı şevkle kutlamdsı mukadderdir. 

Yurtdaşlarım, 

Türkiye cumhuriyetinin her yı· 
lının, milletçe yeni bir hamle ve ba
şarının kaynağı o(duğu hepinizce 
malumdur. Cumhuriyet ve inkılap 
rejimimizin geçen yıllar içinde, da
hi il ve harici hayatımızda, içtimai 
ve medeni alemimizde temin ettiği 
feyiz ve eserleri vatandaşlarıma 
sadece hatırlatm~kla iktifa edece
ğim. O eserler, her sene büyüyor Ve, 

f /)C'floOmı 6 mrtıda J 
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Diye~ 
GUllereD bu ... ~ ~ Jmım ......... 

Dl ~ı Vötlle ad, .bJl& Jl8iİll, Blle)'ta BUIDI 
BeYden baıka kendtdıt ._ ._ n•ımam .... 111-
Hrtn B1llDtl Be7tD bulem.ı de kendlille e'V'lenaek 
lgln evin ldlçtlk beyinden .. ~ ............. 1111 

tumyor? B6yle 4elDH bDe ..,_.. mutlaka okur J'Ull', 

efendi llDJfmdan, maat l8lılbl, "be1kl 4• .,.n.ıı pall1I 
tlmlellrdeclJ"-

Olllerea .AJıadoluda klrDl De. klttQc bsabalula 
a!ıaUll ne. fakir ye mııJ;ltao JıaSi: le tmn .mttıtdet ftll 
dJlh yqack. ODlaım dertlerine Ortak ... litlrapla..,U:

.. andı. hallra faydalı olmalı 1ıeeboa '~ olarak 

.,., bu .... cahlb· B1IMytiı B.letl .. , ..... 
ba dell 4oW' 11eelenıes! de aectm *lulu yUlllQ4eD ,,,... 
Jltlarmı ~ bir faklı ana ~ yamuna beQd 

ü 1ettm "Jı••ais bir lPldı· ~. lıldlleteıtne .ye. 

ha,..tnınl ,. eeJdln• 1adece ~ ıeıttGf. oıwat 
bldıb bu evde bu madıd nıeçlıul, lleıı.t kar&DJık bed
bahta alAb ~·Ct cJşt1nUı> bir ll&rıt tere4dtlt ettt
it btr aırada bir sin, f6Yle JAf olsun bu ev-ıenme 
tekllfJnl mcm recldetmlt olduğunu ~ ... nrdiil 
C8ftP om.... -tatımln ve tasa'YV1U1Ql 41emcla kor
kml~ ve te1dlb11 .,tdl: 

- Aman HaUDefendlcltJın, benim ~ evlen
me ~ mı? .. Hele dai'aıı bakalım. tlnidl ~ 
le on alt11mda cm ye&Ja4e d il, yirmJsınde 1tnnl 'be

;.r;1::tlnde bile evlemni)"OI'l&r·.. Dttnyannı tadım tatm•M, 
tozup eflenmeden, llilJaıin Hvldnl ...... 

'ı41lll:.lliıııl evlenbtm? 
.. ıled:D ....... 8nce hayrettn. 

~fAll!IH· .. "*lfWmla ---~ 

-·-

GOlserm evdeki eıiu lllCIQ1D balllem• 1aiıa ,.,,.._ 
~ Pbl bü:tıiını bir -. da *9rJalltl: ımı .... 
Mmda.111> ~ Oll1lll ... Wa ~ •: 
aıçıbap boyaJJ kaba ~ eDolD -.ıe llV8* 
yor ve bayleee pllba alam .-u ~u. 

Bu aeçıbqı • .. wıc11. amu. ,_.,. ~ 
burma bıyddı, Adeta 8flnne11 ..,..., koJ'll ve brai&llk 
bablh b1r adaoı· Sade 'beıl1eme imi Ulll, ltlkran a.m
mı da, Leyllyr da, Jaattl Glı.ereal a. aym nretle., .,.. 

Biz, fa.Qt lltet dol11, ltlllllJı ... 18P'lbnt meuıı ,.. 
de saıı1ti Jal kalacak bc1ar Jilrll balatlar1a ~· 
Gillleren k6fldln bah~ 1m edamla ~ Dk 
gttn Meta ltlsucetll bir ıUclde 7'lbe ....,.. sDıt. ra· 
hatli10t htt .. etnalttt: o b4u - .. bulallık ..... 
lqık nua.rlar. 



Niçin cumhu
rıyetçiyiz 1 
Yazan: Sadri Ertem 

Cumhuri;yetm cm yedinci yı.. 
1mda. bu auale daha vumhl& 
cevap verebiliriz. 

Niçin cumhuriyetçiyizf 
Türk tarihinin teki.mili h&t. 

lan bizi halkın, halk için .,. 
halk tarMında.n idaresini zaru
l't klldığı için cumhuri,.ıçl oL 
duJr. Filhakika tarilıba aeyri L. 
çinde 'l'llrk cemiyetinin tekamW 
IDerhaleleri uzun asır zarfında 
b8yUk istihaleler kaydetDJiştlr. 
tık kabilelerden itibaren aşiret
ler, dağınık millet, derebeylik, 
hrıparatorluk smı ile birer te. 
klinW merhalesi olmuşlar ve 
biriblrlerinl takip ederek TUrk 
rnilletfniıı jlerleme ~ 
devirlerinde ,... e&ntflei"
dtr. Tarihlıi ~ Myrl içinde 
cuınhurlyet deVlet teklmWtınUn 
IOıı haddini ifade etmektedir. 

. Şehir Haber·Leri. 
• 

Yunanistanla ticaret münase-
betler imiz devam edecek 

Yunan vapurlan Amerika aeferlerini tatil ederse 

Amerıka ile Basra- Bağdat 
yolu açık kalacak 

24 aaattenberi Yuııaıüatuada ce
reyan eden hAdiaeler, teJırlmla & 
caret muhitlerlnlD DUUI dlkbtl-
ııl Tllrk - Yuıwa ~--· 
ktma çe~ ~ ..... ~ 
TDıtiye Jle YunanlStaiı -
mevcut ttcı.d m~betlerln ele-

~- - - .bir sebep görUl... ~ son llU'"anlarcla, Yu· 

maddeleri vermektedir· 
Yunanlstanda 24: eaattenberl in· 

Jdpt eden hAdiıleler )'lbllnclen bQ 
tıc.r mlnuebatm c11lrmuıaa im· 
lrb Yoktur· Her iki memleket .. 
raamdald ticari mtlbadeellerfn tren 
yolu Ue devamı, pyrimtlmJdbı de
lildir· 

Halen, Tllrk!ye ile YUDaDlatq 
arumda harici klirfn&' anlapn111-
na göre Tllrldye, YuıWıüıtandan 
blr miktar alacaklı vallyettedlr. 

• ~- •' GörUp dUsUndUkçe: 
Meseleler: · -

Murakabe komisyo· Kıvılcım 
nundan evvel mura- sıçradı 

kaba memurları 
lazım 

ırtyat mur&kabe to. 
misyonu fhtlkAra mey. 
dan vermemek için m.ub. 
telif maddelerin ftyatla
nm tesbit etmektedJr. 
Buna rapıen iğneden 
ipliğe kadar bel kurut
luk 8l)'adaıı bet misJine 
kadar ihtikir ya.pllıyor. 

Mesell çikolata bir 
yerde bet. dijer bir yer. 
de aiti km'UltUr· Yumak 
bir ~ 30, dtier bir 
yerde 35 - 40 kuruftur. 
Pi~ kalmadığı 86y. 
ıenen lbtilı gocuk don. 
Jarı kırk kurula idL 
]!IDnde bulmwılv iki il· 
raya satıyorıu. 

Dlln, her devletin, hudutların 
en bU)'ilk dikkati harcadıiı ağn 
bavatı gllnlerdeyis. Yine her dev 
let Sinirlerinin akordunu bozma· 
ma'k için en btıyUk gayreti harcl
)'or. 'l'itizlllrten kuru otdan nem 
kapmak m~ma gelecek lf1l'J 
haasastyetten çek!niyor, diyorduk· 

Ne Yazık ld bugtln artık ~yle 
d1yecek halde deı:Jiz. Diln sabaha 
k&r11 Atlnadan çeldlen telgraflar, 
Anıavutıuk - Yunan hududun· 
ela, ilk harp kmlcımJarmm tutu· 
fUP P&rladığmı bildirdiler· 

İtalyan ıeflrl, gece aat U.çde 
Yunan devlet reJslni ~rmeğe sit· 
mlf ve uzuıı bir nota vermfltlr. 

Saat tlçte verilen notanın m'1d
deU, ne gariptir, Jd aaat bette bi
tiyor ve altıda da hudutlardan re
çit bqlıyormuş. 

Yarmm tarihçlsl, bu noktaya 
leldfğf vakit ne duyuak, ne dtlfll· 
necet ve hele naaı1 yazacak t bll
IDl.yorut Zımanm hldiaelere ve
receif rengi evvelden tahmbı et· 
mek dçttir. Fakat hldJı!e, ne ka· 
~-~· mantık cambaslık1arma 
.,..uma da hakikati örtmek gali-

ba kabtl obmyaeak· 
Bu saatte Yunanlı c!oiillliımm. 

sevgili vatanlan ve tarihi tenfl .. 
ri için kan dökmektedirler· Erke
ği olan bir ülkenin, alın }'U1ll bu
dur. Bütün bir iiuıllr n'met!le be&
endiğJmiz vatanın, bllden 1* gUa 
var ettiği, doğurup beBlecliil, btl• 
ytltlip yetlftlrdili ıımlemlll ~ 
mesf hakktdJr. Seve "" Cilt ftl'" 
mek de bizim vazifemls, ~ ... 
runda siliha sarılan adam, wf• 
şma iken de bir kalabahktlr- Kal.J 
binde şehit atalarmm yoldqbir 
yaşar· 

ŞerefıU olmJyanlar, Dd kat, al
çak bir yapyıp, kanlı bJr m.e~ 
da mağrur Dlr dlnlenlfl bla .... 
llat tutarlar· 

Çok ağır ft pek ehenmı!yetU. 
dakikalar içindeyiz- Yarın belkl 4e 
timdi Epa 8JDll'Iarmda tututu 
kmlcmı.m btıttın Balkanlan klltl 
tfJklar içinde bırakan btr yangın 
oldufıınu g3recelfz. 

Ne olursa olsun, Ttlrkln bnn 
defişmlyecektlr· Bqmınıda bize ta
tikW kazanclmıul, pnla vUDelt
mit, vatanı cennete d&a48ımlt 
'kahramanlar var· Bis- onlu'lll is
lerinde; geıt nedir bDm.eden. ,... 
rllyeceiis- Ne kaJlıhnWe kOlb. 
ne gDınlmlr.de telAt ft1'. 

Balda - ftGJM-ımrl"ll'll• 

Tera.k-kimn büyük nızı ile ke. 
nılyet ve keyfiyet bakımından 
TUrlı: cemiyetinin yeni karak
t.erler arzetmesi ve bir evvelki 
Dıerhalenin tasfivesi; daima ta.. 
rihl rolün bitmesi eskiyen mil. 
•eaenbı mtıstehase olması ile 
)erini daha ea.nlı, daha çok ha· 
1at şartlarına :uyana terket. 
Dleel teklinde Dıeyda.Da çıkm•e

nantatant mtılıbn miktarda torik 
Duq ~ gibi Yunanlıltuıdall 
memleketimize de muayyen mtl
larm ilıracI devam et;mfltlr- Da 
lOD olarak Yunaıılırtandan memı. 
:ıetlmize mal getiren nakil ...ıa
sı, Uç gün evvel Kalfgradlyanm 8 
mil açığında batan 190 toaluk mo
taruı Yunan yelkenllsi&r· Bu ı• 
mlıı1n içinde mühim miktarda cam 
hamulesl bulunduğu ma16mdur· m. 
ıasen Yunaniatan bize 11&Çyaiı, 
cam, madeni yaf, balık konserveli 
satmakla maruftur· Buna mukabll 
TUrldye, Yunan!a'ana bu1 gıda 

J:Mğer taraftan bfr Yunan acea
tesbün, hWdllııetimbıe mUracaat • 
1a, ebndlye kadar Pire - Nevy°"" 
b mOııhaatr kalan vapur •ferle
rini Nevyork - Pire - İstanbu· 
la kadar temdit lç:ba mtıııaacıe ilte
dJif maltbndur- Yunan vapurlan 
Amerika seferlerini tatil ettill 
takdirde Tnrldye De Amerika ara· 
mııda yeglne yol olarak B881'& -
Bağdat tranaltt ka)acaktır· 

J)e1ma80l1 fuulyeBi bir 
~ 25, diler bir yerde 
30, bir Uçüncli yerde tee 
daha fazlaya •blmak.. 
tadır. Bütün bunlar, mü. 
ra.ka.be komlByommun 
takibinden kurtul~ fa. 
kat halkı tlrldlten hAd1. 
&elerdir. Mürakabe ko
misyonu umumi hüldlm. 
ler verirken, hakild fL 
yattan haberdar olan 
memurlar alıcı gibi ee
hir içinde dolqıp bu gL 
bl kazanç petlnde ko
pnlarm yatasma yapııı

malıdır. Balk, ica.bmda 
bütün paraauu hWdlme. 
te seve •ve teeilm ede. 
bilir. Fakat IWJ.UD bu. 
nun kaza.nem& ilet ola
ma&. lpnt ettiğimiz 
vazifeyi belediye memur. 
lan da yapabilirler. y~ 
ter ki t91ebbUa edllıdn. 

Eminönü halkevi temsil ve 
tır. 
Osmanlı lmparatorbilltJ Sel. 

tut feodalitesinin ta.IJtlliJi ile 
Dlerkezini kurmak suretile bir 
tek!muı merhalesi an.etmişti. 
Selc:ıık feodalitesi mahallt kal. 

Lama ve potı el demiı leı inin 
fiyatı tesbit edildi 

spor salonu açıldı 

llMLJJ eiar edinmişti. 

lsveçe gönderilen ticaret heyeti
mız demir teminine çahşıyor 

Milli vahdet hudutları içinde 
'bllletmeyi, ve derebeylik folk
l&il ile yaşama.yı terc"'11P.Pit
U. Selçuk feodalitesi ~e.. 
tin şeklini izah edemeati. BilL 
ki9 bir milletin tekevvtlntl için 
bu denbeylikleıiıı tufi)'Ul il. 
am.cb. Ticaret VeJııiletl. Lama ve po6- )'et ayandırmqtır. 

Ana4olu berlnden yapılan reJ demlrlerinhı. ton tıyatlarmı tas· Diler taraftan tsveoe randerl· • -----llWlllllllllııl-. 
Ehlüıali» eeferlerl, 'V'8 prktan bit ederek alAkadarlara b!ldlrmJt- len ticaret heyetimll, memlekeU· 
plen f8tftl ordulan, Anadolu- tfr. Buna g3re 10 X 100 eb'adm· mfze IUzumlu demir malzemes:nın 
da ll08jıolojik manada bir miL dakl lama demirlerinin tonu ın temlnl için çabşmaktadır· Şimal Vapur seferleri 
Jet IWJrUl1Ull doğmasına hizmet Ura 69 kuruş, 20 santim kalmlı· memf'eketlerlnden, iea.p eden de- ~ çoğaltıldı 
etti. 'Merkeziyetin ruhunu ya. ğındakJ potrellerin tonu ise 160 U· mir malzemesJ tembı edildiği tak· ~ 
rata.n bu muhterf istilalar kar. ra 99 kuruştur.. Bllha.ssa inşaatta dirde, memleketimizdeki demir fi· Cumhuriyet bayramı mUnasebe· 
§wnda tek cephe halini alını§ kııllanrlan potrel fiyatl:ırmm tesbl· yatlarmnı snmfilkindcn daha IUl wı til d ola 6 
m; : na,..,. 44 ı• ~.. .... "'t.~ .... ... 
luln bu aoeyaı tema.ymter UW ·!J!ll!!l!l!tll! W 
rhıe temellerini kurdu. Merke. ok J k 1 Bu U:Pm da gece ı,ao 6., ..-,- rullllt din ~. M~ 
ziyeti tesis etti. imparatorluk u ç o c u ar 1 na ~:ı:.. ~z btl: ıc!!t~ :,.:: :.~sıJaıe !.!.: 
merkezini tesis etmekle feoda.. ne Ulve postalan tahrik edilecek· nı Drilteakip başlanmış, İstanbul 
liteyi tufiye ediyor ve ıııemle- 1 k d 1 tir- Kadıtll- lıllprll)'8 tlllnllf parti idare lıeyeti reisi Reşat Mi· 

~t::=~uk = yapı aoa yar ı m ar ;-::--uı.: :;:..:;-- :'ı.!ı"ıtt~ _,: ıııı,: 
nı kurar kurmaz yeni bir eek· --o- - başlıyan Mimar oğlu, sık sık aı· 
le, yeni bir bünyeye geçti. Bu 1 • • b• =~r ~en nutkunda eıcümle bUııye onun milli hudutlardan ıkincıteşrınoen itibaren yanı ır Albn fiyab ~-Bu.evler, yalnu lıerlumıs 
b\tması, bliyUk istill hareket. I t d I Dt1n altm fiyattan, btr araitt iki numart bir"""'' ifadı "'"' u.ır 
len idi, Bu istilA hareketi ta. faa lf8 8Vf 8SI baş ıyor liradan fula yllkselmJt, IODra ted· la thlfld.ir. Onlar, maıruflan ;ı;-
rllıbı bir vakıasıdır. Bu vakıa.. ricen dUtmtıattır- Evvelki gl1n "'!'i!c. d~ fOk dalıa mülıim, ,oı f,-
ya nıtıtenazır bir psikoloji de tlkokullarda Jkuyan takir ve kollan her okulda bulunan ~ 23,10 Ura olalı bir altm dtııı ıstıe 11ıli 4'unai müeısu1"14ir. Bu 
blttUıı imparatorluğa pmil htı. yoksul ~. .Pda. elbiııe, ki• ma muhtaç talebe sayısmı tesbit llseri 24:, daha .IOnra ela 25 liraya lıüllür ocaklaramn at•ft.m vuan. 

'Vlyet arzetmeğe başladı. tap vesair okul ihtiyaçlarmı temin etmektedir. çıJmııe, biWıara 24,50 lirada »- Ebedi Şefin elidir. v;t;,. "brttr 
lnıı..ratorluk korkuya mtıs- maksadile birkaç yıldanberi parti· t1krar peyda etmJetlr. ""'· onda binbir dıtUik, iyilik 111 taıltbe bir ahlAk, ıllsilei merati. ye -~ıı olarak t*1ddll eden ''ilk Sayı tesbit ltl 10 gOnde ikmal e· dofruluk vo•·· ar--ı. d•ı.-- :ı~ -
da _, ""'6 • ı.:~ıı>rı.: diletıf!lr ·- 15 • ....ı .. ı--:..ı- itiba· ,, fff " ... - ,..,._ N4J v ,__ yanan ve gayesi .,,._ o. okul çocuklamu bımaye uu. 11•.. ı-- .. ~ ~uulRIJUUQ.I sanılmaktadır. 1111 ideale dofru 1et1kldm Atamt1 

~ ve Mrefi yllkaek mertebede bu yılki faaliyetine bir tepinisani· ren yardım itine geçılectktir. Bu Aynca muhtelif t.eteJddlll« bi· bdreti 11e elidir. Biıf• bu idMI 
'buluııaıa1ı hulQl manasına anla. den itibaren ballayacıaktır. Birlik Yıl 15 bin talebenin doyurulacalı maye birliline yardım eı:1ec:ektir. 1olımda .o kadar kıla, ınk ilf bh 

l-ll bir zihniyet blk:im oldu. -=========:=:=========~=======================--~t.or ve maiyeti, kendin. - ·--
deli MVelki içtimai bünye ile 
~· eder, feodaliteyi tu
!:11i~:lıerkea halka ait ele ne 

-46-· 

...._ billıasla kUltilr namma Vı bundan sonra Pnna1n dana

.. lllevcut jse hepsini imha et. larmdan fevkallde ıevk almap 
~ bir vazife bildi tmpara.. başl~, yeniden, yeniden dan· 
~ n.lzamJ teokrasiyi da. ael:mifler·· Vasiyet uzun mQddet 
lal latibdadm emrin almaktı böyle devam edince doetlan M.W 

J'.t.etikde k !ıara kadar Burdet Kuper'e, böyle f0f5rllyle ,... 
Aşk ve macera romanı 

illııi..• an çıktan agıta c1anaetmen1n IOl)'eW 
;.c_~ MDl imparatorlufun h t uygun olamJYacalmı 11&,. 
·~ eartı tellkki edildi. Mil. r:n:.1: bunun halll ·için lir gate 
..S ietlnat etmiY!D1 bir hama dUfilnmflt, ve prensi kendine mali 

UIU vardı: Yeıııçeri. Ve 11· tıpvlr yapmJlo- .Artık Riv!erada· 
ru:hlyle, ~urlyle a. : bllttlzı masraflar preaba eltle 

buJunmıyan bır d(lşUnce P.PılıyormUI-- PrenS maaraf1an. 
ı mevcuttu: Medr&. brlılık olarak Dk~ 25 nisan 
Yeniçeri icra eder. aktamr eaat yedlde abmlo 18 llt

da bu iki kUvvet orta. 1an ubabı erkenden bankaya sitı= lllHmiyetl muhafua e. mit 20 blD dolan almJI " bir • M-.. lskolbtlk bir tefek· lla meydanlarda g3rillmemft. 
ldlr t&rant ifade ederdi YenL - Tabll K1s Burdet Kuper b
om milletht cbtmda ~ tek. valyellne karfı bilyllk bir hı.w.t 
nt~ aylan bb- Billh halinde i- ıllıym111tur· abba 
dl. - Hayır .. Btltnn bunlan p 

imparatorluk IDllcade1eJerin. larma gülerek anlat.mıl vı son; 
de ancak bu ild aftlha istinat da ıu neticeye varDUI: YJrml 
ed wnnlu: Fikir ve ltunet. dolar ıçm mi? Ne olur .. O tadar 

Fakat ne bu fi-kf1' dft:ıya ·mık ıtıaeldi k1 aldırmadım bile-.. o1ıl 
Yaaında bir i~ ~. ne 4; - Ve ldz de prense Iıalef 11-

1"1 Billb memleketi m&ISGblyet. nuz.. On 
ten kurtarıyordu. Pepe derin bir nefu aldı· 

l'ikrın ve sf.IAhm mafl~ Ur.inci konyalmı botaltb ye: 
ti her leyden ~ce kendiafne - Yalmzca tek heeaplan blll
~ettikleri imparatorluk de deill .. dedi· ÇUnld1 Tul-Tul ar 
ln&b bit aervetln1 blaat ldare ~ 
~t •Yifla.tıyord~. t&1ııl bu pek hotuma sitmedl: 

taıı ._,nıı fmparator'11k b'r taraf. _ l>oıtluğwnıs ne kadar za-
l'bıl ~t'dUtAmu, bir taraftan fik. lllalıdanberi denm ~T 
ıatı ~ örneklere göre ıs- - lkl-y ar var.- Bir gön 

tecrtıbelerine ~ N-'l'ul --- .... 
rı:.m.. ı -..ı tuna• -. •~ 

Yazan: 
' Moria dö Kobra 

me4en redd.etttm .. Nurl sDze1 cte
illmi? 

- Neden reddettin! 
- Bug1lnlerde bir tane daha 

btlyatUntı elde edebDmek tç1n .. Ktl-
tlk lıediyeJt blrcleıı kabul etmek 
dolru olmaz.. 

- Demek btlyUk Jokm&7I W
alll edlyonuııus. 

- Tabi!- Bir mnyarder bdm· 
la Jatmak 90 gl1n vadeli bir bo
llO)'U 1Utıim altına toynıak cı. 
aektlr. Eter bu bonoyu erken 
tnıdJnraanJs o yastık artık .. 
haram olur.. Cllnkt1 ba kadmlar 
kendllertıa1 naza geten erkekler • 
den daha çok hoe1amrlar· Korkak, 
'*1ncen olm•maJıdJr. Yalnız bu .it 
bira mtltktudllr. Muvaffak olabil· 
mek için b1r çok mahrumiyetlere 
btll.DJDam. 'Ye l&blr etmeelnl bil • 
mddlr. Kredlyt dalma mubafua 
etmet, 1Ubetten atmak ~ 
dır- Ben bu roltı tam bir ay ao Jra· 
nnJa OYJladDJı.. lD\ret clolltam 
Aleba, bir kalı"9 ft bir dilim ek· 
mekle beslenip sevlpıet mecburi
yetinde kaldım. Tut-Tul tam benim 
pDIDD& çıktı.. .Şftmanlaınaktaıı 
korktuia tela .. almklnM ,.... 
,_.. Gıda ~ .-.mıan tılr1 

Çevtren: 
Muzaffet Acar 

lalata ile bir bardak portabl _. 
yundan bqka Jmımima bil' 18)' 
gitmiyor-

- Dosrwnı Mınacak ha14• 
Jlll. 

Pepe eh kırpıyor ve Hilal U. 
pltarak: 

- Bayır, mabrmııiyete bir mu 
elet tahammtll eım.k klft gellyor.. 
fimdi mltemmeJ.. ı.tecllJm lllıl 
yeyip içiyorum. Sevgili dolltum ni
hayet benim öyle uous erkekler 
den olJDıdıjnnı anladı .,. JJl ita • 
reketlere bqladJ. 

- Bu iyi hareketlerden ne ku
tedlyorsunus- Blr bdmm bopma· 
• giden hareketi nedlr kl?· 

_ Bu Jıadmlar kendllerlnl ver-
c:Ukleri saman dejtl, yalımı Yerdik
leri l8ID&ll daha kıymetli olvJar. 
Başka n• olsun lırtlyordunus Jd t 
Bir kadın erkete mai111ı> olwaaa 
hiç bir şey dyaD etmez.. Sacteee 
bir kilçllk tttreylf, nya, eter ..,.. 
dll1 erkekle tatlı blr heyeca ,.. 
IBteD bir titreYll- Bunlar hep ta
~haller- ıoymett az.. Fakat 'Tl
cnıdunu deiU de, başka, maddi 1ılr 
ı•Y verine, tete bu iyi bir aJlmet,. *' bdlDJll fedak&rbima tpnt 
Ner-~ U'fOIRIDda .,_. 

BugQn biıtiln yurtta,_.,_.. fl4r 
di 500 ü geçti. Miinn11er " ,,,,. 
flİİrı Jııvakdr nalı oe lıad• Tirt 
çoculrlanndan Of yüı bine yahs 
aıaa '"". Y abaaı şılniıafıde bu r 
tüt 30 bitte 1alcmd11. 

Bu birlik ,,, beraberli• ocolmo 
tircrlmi Türlı .aıetini tloinuı 1fl' 
ttllmek,. ,,,.eım; ıaap bu7W• 
uıu Mili Ş,fi.Ue, u,JrWr .
tiyı r.ıe omm feyültlr lı~• 
.,.,,.,lerimiıi bir """ '*"'"'
n.ı ... 

Bundan sonra kordeltyı ~ 
Mimar oğlu vali ve belediye ~ 
ne: ' 

- Buraya Dk adımı sis --. 
demlıtfr. 

Vali, refakatinde harp abdeml-
81 komutanı ~ Alt 11\at 
Erdem oldulu ialde bOJOk kaJır 
dan içeriye ginnio, buna. c:liltr _. 
satirlerin ziyaretleri taJdı> etmiF 
tır. Davetliler, büyflk mOW. 
salonunda misafır edilmltlerdir. Bu 
rada da Eminöntl hllkeYi betlı•11 

ve lstanbul hukuk fakültesi hukuk 
başlangıcı ve tarihi doçenti y..,. 
Abadan da bir nutuk a5yliyeNt 
balkevlerinin et,.emnd,etbıl --., 
mıt ve deınip ki: 

"Halkevllri iM ,.,,.,,,. .,,. 
midir. Türlı ,,,,.,,.,. ..ı4= mıus bu 1taW« 4' 111«• 
lımcı ... 

Bundan __. "' arbitım il' 
.ı parçalar plmıt. misafirler bl" 
fede iJ:u ... ikram edi'millk'· 

Yeni bina 250 bin ~ JÜa 
bir paraya mal olmU§tUr· lstanbal 
semtinin mühim bir ihti1aam kir 
plmaktacbr. Bu akplll 21 -
itibaren salonıan ballı:a açılac:aktJr. 



Geer ı e a 
İta!yazı ıcte ıerlDI 

redde ıace 
Vunan·s an 

ile ltalya 
H 

Harbin Balkanlara 
sirayeti karşısında 

L--zumlu bütün 
te birlerı alıyor 

Ibtlyanm "A • a elçisi 
tarafından 

Yunanistana . 
verı en 

notanın metni 
Boma, 28 (A·4·) - 1talyanm 

~tina sefiri Grazzi, 28 teşrini.evvel 
e.nat 3 de Yunıın hilkllınetlne aşa
ğıdald notayı tevdi etmiştJ.r: 

ttaly hliküıneti, şlındik.i fhtilB.f 
nasmda miltcaddi\ defalar Yu· 

nan hükfmıetinln ynlnm normal 
AtiT:.a, Z su!' ve iki millet arasındaki iyi 

ıı biJd,rıyc : ~~uk milna betleri.ne değil, 
Bu bah at 3 te, 1 :ıll anı'"I u \e ınde b'"uıun :ı1- ı:ıynı ::amanda Yunrm hUkllınetiıtln 

Atina elr.isi Sıny r Gr:ızzi, hükfi· tur. RUZ\ lt, Aınenl~a.n bıtarafl~ bitaraf devlet slfatile uhdesine te
met reisi general ı !etaksası zıy~· kanununu Yunanistana tatbık ~ı.. rett:üp eden kati vezaife mugayir 
ret etrniıı ve kendi<ııne uzun bır mesini emretmiş ve bunun netıce.. bulunan hattı hareketini tebyin 
nota tevdi etmiştir. ındc Amerika Yunan alacakları etmek mecburiyetinde kalmıştlr· 

Bu uotanm, ~eraiti, Yunanistan· blok.· olunınuştur. Miıteaddit defalar ltalya hUkfl· 
ca kabili kabul görülmemı~tir. l.la \' oşıngtotı, 28 ( ~.A.) .::- Hu!, meti, Yunan hUkllınetini bu vazi 
lOm olan yegAne nokta, İtalyan gazetecilerle J.aptıgı ~oruşm~le:- feleri ifa.ya davet ve bunların sis
kıtaatuun bu cal)ah saat 6 d·ı Yu de Amerika •)trleşlli Hükumetmın tema.tik mırctte ihlA.l edilmelerini 
nanistana karşı yürüyecekleri key· ha'rbın Balkanlara sirayeti karşı. prote"t.o etmek mcoburlyetmde 
fiyeticir. sında lüzumlu bütün tedbirleri aı.. kalmıştır. Bu ibl!l keyfiyeti, Yu-

Bütün Elen milleti, Allahına !=.1· maya hazır olduğunu bildinni~tir. nan hükumetinin ke.nd.i kanı. sul&
ğınarak ve kralı ile hükumet reisi Hul. pcşir. p:ıra ile mal satın al.. rmm İngiliz filosu ta.rafından harp 
Metaksasm etraf mda sıkı bir kitle nıak ·• e malları Amcr"kan olamı. harekatı esnaamda. kullantlması
halinda toplanarak ferefini •. isti~· }an gemilerle nakletmek hakkın. na, İngiliz hava kuvvetlerinin 
ıalini ve memleketinin t<'mamiyetı· cl3 ki \mcrikan bıtaraf1 ık kanunu mühimmat tedarik etmclerlııJ. tes
ni mildafaa etıncğe annt"Y r-mi5tir. ı.u . ı... nıennin Yunani tana da ~- hll eylemiş ve ttaıyanm zararma 
Elenler, lfizımgcllr&e olmege, fa· milr 1akKındalu emirnarue..ı.in m~ı olaral: Yunıın ta.kmı adalarında u
kat insan gibı öJroeğe karar ver tcmeı olarak yarın neşredileceği de kerl bir istihbarat servisi ilıda..ema. 
~dir. söylenmi~ir. muvafakat eylemesine binaen çok 
Me m elı:iyo ,·erdiği ce''P . Hu! vaziyetin inld~aflarını pek vahimdi· 

Atir.a, 28 ( A.A.) - 'P?~artesı yakından takip ettiğini, fakat hıL Yunan hliküm ti, ltalya tara-
sabahz saat üçte ttalyan elçıcı Baş. dise!erde genii' mik\ a ta henüz ne. fındnn müteaddit diplomatik tc
vekil nezdine giderek ltalyan hi.·. tice istihraç edecel. mahı~ ette bı. §Cbblis.lere mevzu teşkil etmiş o· 
k-funetınin bir notasını te\·di et. lunmadığmı kaydcylemi~ ve hare. lan bo. hiidi.~"lC're vükıftır· Yunan 
miştir. Notada tngiltercye kar§ı kete geçmeden evH:I daha sarih hükfuneti, - ki hattı hareketinin 
muharebe devam ettiği müddetçe yeni resmi haberler bekledığıni ılfı... vıı.him n"tn}icini idrak etmesi 
Yanan topraklarında stratejik ve etmiştir. icap ederdi- kendi bitaraflığını 
-~1 ... ft1ann ltalyan ac:keri kuvvet. Yunanistanın Va,.ington elçLi muhafazaya matuf herhangi bir 
.nuıucu V 1 tedbir almak suretile muka.be-
leri tarahndan icabında işgal hak. Dianıandopoulo:., Şumner es lede bulunmamış, bilakis tngiliz 
la iste-ıilmcktedir. Eiçi nota mut.. ile bir gönişmede bulundurmu~ıur. mUsella.h kuvvetlerine tcshilat gös 
teviyatı kabill edılmediği takdirde Di2.mandopoulos, bu görüşme so. tererek ve ltalynnm dü§manlariyle 
Italya."'l kuvvetlerinin saat altıda nunda gazetecilere ) aptıgı bey. · mesai birliği yaparak faaliyetini 
taarruza geçeceklerini şifahen bil. natta demiştir ki: teksif etmicıtir· ltalya hükumeti, 
eli · ..: B ekil oo· ı b" ''Sumner Vels ile umum vaziyet " nnı~ır. aşv · y e ır mu2. bu mc:!ai birliğinin Yunan hUku -
melenin harp ilanına muadil oldu. hakkında ınnumi fıkır teatisinde meti tarafından a"kPri, bahri -ve 
ğu ce\'ab1nı vermiştir. bulundumm. .Fakat 1tal~·2 ile harp havai mahivette anla..-:malarla tes· 

Ncvyork, 28 r A.A.) - Belgrat hali mevcut olduğunu resmen bil. hit edilmiş ~lduğunu ishal eden de
''e So yadan gelen haberlere göre dirm~im. Yunanistan şeref ini, ic:. !aile malik bulunmaktadır· 
Yunruı.stan • Arna\-utluk budu. tiklfilini müdafaa edecektir. Yuna. ttaıya hUkumeti, İtnlyn aleyhine 
dunda muharebe baclamıştır. nistan bunu kralın ve milli bük( · müteveccih hareketin lnglltere 

~ etaksıı."m beyannamesi metinin idaresi altmda mutlak bir ta.rafından Yunanistana verilmiŞ 
Ati•:a, 28 ( A.A.) - Elen mille. birlikle yapacaktır. Eminim ki bü. ve onun tarafından kabul edilmiş 

tine hitaben neşredilen bir beyan. yük hür Amerikada efkfm umumi. olan garantinin eczasmdan oldu -
namE'de General Metak~ demiştir ye hürrl:ıtct için mücadelecı1ndc ğunu tahmin ile iktifa etmiyerek 
ki: "İtalya biz Ywıanlılan hür bir mem1cketimizi ~1mt ~urette tut. Yupan hUklimctinin lt.nlyo. ile harp 
millet olarak tanınmJ}'arak vatan maktadır." halinde bulunan devletlere kendi 
topraklannuzd<m bazı kısnnlan arazisinde mühim se,·kUlceyşi nok-
kendisine terketmekli~imizi iste.. tayyrrekri şiddetli bir hava m·•ha. talar vermek taa!lhUdUnde bulun· 
mi~ir. Bu talebi ve bu talebin ya: rebeEıne icbar edilmişlerdir. muı o!~uğunu bu meyanda. Tesal· 
pıhş tırzını bir harp i~t\nı telakkt Metnksns efirlmfalo gönıstii yanın ve Makedonyanın hava üsle-

etti.ifı"m cevabım verdım. Elenl.er k rinin l ulunduğu ve bunların Arna-
o Atina, 28 ( A.A.) - :Meta sas · 1 _,,_ 

•ı"mdı· ecd"d .......... ve onların bıze vutluk arazisi U:ıenne yapı acıu. " " .. ~ bugün Türkiye büyük elçisini ve b" _.,ft ... 11 1 - b"ldi temin dtigı- hürriYe.te rn.yık. Oldu. . lr aarru,.._ ><U anı aCDb'llll 1 • 
edeceğ Şundı silah Yug<>"lavya ve !ngiltde elçileriru ğhıi bt yan eder· 

ğumuzu isbat ız. kabul etmiştir. 1t ılya hUkumeti, Yunan bU· 
başına!" Yunanı tan _..;ı ..... istedi LA-ef:ln h d u h ri indeki 
l 'anaD Ttaaıaıınruıdıuıh:ç....m tebJf.r.& .,runm~ AUllJ e U U arı 8 C 

.. ~ &... liA f,,ondra, f8 (A.A.) - Hariciye t _,.l _... karg<>aalıklar çıkarma 
Atina, 28 ( A.A.) - Yımz.n or. 0

.l:'u- anıa ....,,... -

d\lıan ba'"""•mandanlığmm tebliği: nezart?ti tarafından bu sabah ncır ğa. mııtuf teşebbüslerini hatırlatır. 
.;n.. 

1 
. redfü:a bır hahere göre, Yunanis Bu &3.Jeplerdcn dolayı İtalya hU· 

ltalyan kuvvet en bu sabah sa. tan. vaadedilen yardımda bulunul· kftmeti, ba siyasetin !tnlyaya kaı
at beş oturoa Yunanistan • Ama. ması için lrıgiltereye müracaat et· !it tevlit edeceği netayiç hakkmda. 
'utluk hududunda kıtalarmuza hü. miştir. Yunan hlikiı.metinin nnıarı dikka
cıım etmişlerdir. Krtalanmız ana. Atlnadaki İtalyan elçisinin Yu· tini cclbetmi~ ise de bir faydası 
-...ıtan topraklanm müdafaa edi. nan lıüktlmetine müddeti saat 5 te görlilru.emi.~tir· Yunani9trmın bita
vorlar. biten bir ültimatom tevdi ettiğini ı ra.flığı, gitgide zevahlrden ibs.ret 
· ltah"aa mUdnf&ası bir not.-tada teyid eden haberler, Londraya kaimı:rbr· Bu vaziyettrn mütC'vcl· 

~ )tı.nldı gelın~lir. llt mesuliyet büyuk rlritanyanın 
Ati,...a, S8 ( A.A.) - Bir nok~ Yunan hükfuneti, ültimatomu ve on1.n d;gor ı ... ,~ti rt ı tu b sü· 

da Yunan krtalan İtalyan m:.:::!2.fa.. redcktmiş ve Yunan başvekili, t· rükla:ı ek siyasetinindlr· 
asını yararak 10 kilometre kadar talfaIUil Atina «>lçisine Yunan Fak:-t bund:ın böyle Yunan bil· 
<.lerinlilcte Arnavutluğa girmiş ol. lıill.1lmetinin bu ültimatomunu bir kfunetinin takip etmekte olduğu 
duklan bildirilmektedir. harp ilanı mahiyetinde telakki et· ıdya~etin Yunan n.razi i~i, İtalya. a
ıtalyanmr Jforfoya Uımç b&reketl tiğini bildirmi~tır. leylıme ~Uteveccıh hır Us _haline 

:raııtıfo.r Londraya henüz ültimatom getlrmegı veya bu ı~~l? ı:etirilmc-
Neı·york, 28 ( A.A.) - Belg~t.. hakkında tafsilat gelmemiştir. Bu- sine müsaad~ etme.gı. ıstıhd f .. ey

tan Trans radyo ajansına venlen nunla beraber İtalya hükumetinin !emek~ oldu:"u . aşıknrdır. 1!<iy1e 
bir habere göre: Yunanistandan bazı sevkulceyşi bir halin netıceru,. ı_talya ile_ 'Y ?na.-

Korfu civarında ltalyal".. , tal t k . . . ted"gw· sövlen· nlstan arasında sılalıh bir ıhtılılf-
ların inr2; t bb~u esnasında OOK a;mm er 101 ıs 1 1 ~ - tan başka bir şev olamaz. İtalya 
Yunan ve l talvan donanmaları a. mektedır. hilkfımeti böyle bir ihtilafın önü· 
rac:ınd" bir muha ebe olmuştur. 

1 
Londm, 28 <A·A·> - Bu~~a ne g~~k tasavvurundariır. 

Atinadan man bir habere göre ~yan Yunan harbi milnasebe • e Binnetice ltnıya hükumeti, Yu
düşrnan tayyarcle?J1L'1 şehir li.ze. nısan 930 da ceroynn ed,..n ııu ha· nan hükflmetinden Yunnnista.nm 
rinde gorüildüklen, fakat. bomba diseler hatırlatıl~tadı~: bitaraflığının ve ltalyanın emin 
atmadıkları bildirilmektedir. 1 - İtnlya hükumetı.nin ° za· gaarn1 isi olmnk Uzcre İngiltere ile 

Korentte knılm sayfiyecıl ma.n Yunan kara ve ~cnı~ hud~t- harbin devamı mUddcUncE.' Yunan 
OOınb:ılandı lannda mU~f ta.mamıyct.iı!e hü~- arazisinde bazı noktaları kendi 

Atina, 28 ( A.A.) - Yunan ga. met edecegı hakkında katı teını· kuvvetleıi ile işgal etmek talebin· 
k k nat v~rmiş olmn~: d bulunur· 

zcteler•ne göre ço yıikse ten uçan 2 - O ~aman İngiliz Bnııvekili e ltaıya hliki.ım~ti, Yunan hUkilm&-
15 ltalyan bombardıman tayyare. olan. Çc:nberlayn avam kamara , tm· den bu i.~gale mani olmamasnıı 
51 Ko-enti ve kralın yazlık ika be b 1 t -
metg:.,·ı... 

1 
olan Dcf ellıyi bombardı. smcıa §U. yanatta 11 un~mı U• ve ~gnli yapacak kıtantm milnı · 

•u· El Y~anıstan taarruza u;,~yıp d.a runa :r.ıuhalcfct etmcmeıılnl ister. 
man etmişlerdir. Fakat .'· t"ll avcı ciddi olarak mulmvcırN go~terch- Bu lutnat Yunanistana Yıman 
tay)arderi ve hava dah ba.~rya. ği takdirde lngiliz hUkumeli Y•ı · milletinin dUsmanı sıfatile sirıni -
ı.m ta:afmdan geri pü kurtulmti~- nan hUkümetinP mılMkiln olıın bii· yccokl.3rdir· ve 1talya bUkfuneti, 
!erdir. Korentde hasar yoktur. t~ yard.ımlar<la bu'unmoyı k"ndl muvakkat olım ve bir takan zıı.nı-

Atinadıı. açılnıı i8' ateş sini dorhal m~cbur htııı:1crler.e'ktlr· retio.rın neticesi ve tamamiyle to--
Atina, 28 ( A.A.) - Atina bu l'un nmtn.na. her rnrm ~11rdrrn daftll mahiyette bulunan bu işga-

o.abah harbın ilk tadını tatmıştır. yapılnca• un Yunanistanm hUkilmra.nlık 
Saat 9 da hava da fi bataryaları ha. Londnı, 28 c \.·A· > _ Rb~ terın haklarını ve istiklAlini ihlCl.l etme· 

lngiliz Kralının 
Yunan 

milletine mesajı 
Lond.ra, f8 ( A.A.) - lngiL 

tere kralr Yunan milletine aşs. 
ğtdak! hitabede bulunmuştur: 

Ywıa.nistanın şu müşkül an
larında. kahramaıı Yunan mille. 
tine ve Yunan kralı yeğenim 
Jorja §Uillan söykmek iste. 
rim: Bu miicadelede bizler si
zinle beraberiz. Sizin davanız. 
bizim davamradrr. Müşterek 
düşmannnıza. kar§ı birlikte har· 
bedeceğiz. 

Şüphe yok ki müşkül ve ağn
vaziy ]erle de karşı1aşacağl7~ 
.l~t bunlara. karşı her ikimiz 
nihai .zaferin kudretleri günden 
güne artmakta olan serbest mi~ 
Jetlere teveecüh edeceğine tan' 
bİl' iman ile 'kani olarak muka 

I 
t 

Diiıı gece Tak.<ıinı rncıı 1 ı ııımı görıiııit§ll 

C mhur"yefi 17 r ci y ldönü-
•• • mun .. ut a z 

bele tdeoeğiz. Cumhuriyetin on vedın<'i yıl 1 mutan Cumhuri\c-t abidesi önil-
H.a3dkat halde biz, bu med ve 1 baY!u.ını ~ün saat o~ Ü\;te Baş- ne _gelecekler ve orada komu. 

cezrin Jeb:imize tebeddül anm- ı vekıl Refık Saydamın nutkilc tanın vereceği emirle, bütüı1 
dan uzak olmadrğmuzı muta.ar. ba-şJ~ı. birlikler hazır ol vaziyeti ala. 
n7.larm kuvvetleri eksilmeye ve Şehır _er~enden bayraklarla cak ve direğe bavrak <'c'·il cek-
bizim gittikçe artan kudretleri. j' sM_lenrr~ı~ı. Daireler on iiçtc 

1 
tir. Bu sırada muzıka ıstiklal 

miz vaziyete ıhii.kim olmaya. ha.s tatıl edılın~e herkes sokaklarn marşını çaln.caktır. 
Jadığı anda hükmedebfleceğiz. dökülmUstiı. ~e re.c;mi, husuııi 
y y · t binalar elektrıklerle donatılmış. Bundan sonra hnztrlanan Çt:"-
e.şasm unanıs an ve onun lenkler cumhuri\'<.>t abidesine 

devlet adamları. Yaşasın Yuna. tr. - k cak r· ·1, k 
nistan kralı. Vil!.yetin ha~~rladıgı program o~at . v_e. ~:n ı "h~. <: onlrnt~n 

mucib"nc.e. bugun Tal• '•1Ce bit· geçı. ıesm1 ıcın .t ı tın" g~ ('('l"K· 
kutlama töreni Ye geçit resmi 1 lerdır. Saat 11,.~fl dcı gecıt rcA. Çör çilin 

. 
mesa11 

I.ond.ra., 28 (,\ ·A·) - B· Çörçil 
Elen Ba..şv<?kili MetaksaBI\ aşağıda
ki mesajı göndermiştir: 

İtalya tehditlerinin sııkin r.c~a· 
ret.iniz kat'§ısında tt>'!İrfiz kaldığı· 

nı görmüş ve bunun Uzerine asılı-17. 
itJıamlıtrla !ebepsiı bir hücum idn 
kend.Wni haklı çıkarmak isliycrek 
memleketinize karşı sebcp!'iz b;r 
tecavüze müracaat eylemiı;:tir· E-
len milletinin bütün itimadını ver
diği, Bizin idareni:ı altında son ay· 
la.rm tehlikelerine ve tahriklP.rine 
karşı koyup, Yunaniııtana lrigiliz 
milletinin hayranlığını kazandır
mt§tır· Elen milletini aynt ha.~let· 
ler, bugünkü tecrübe ııaatinde ko
nıya.cakttr. 

Size fktldarnnızda }:>ulunan bU· 
tu.n ,,._rdımt ye.pıu:n •ı,... Mü.şterek 

dü:;ım.ana .karşı muharebe ede~eğiz 
ve zaferi yapla.şacağız. 

Elenler k rahnın 
mille iae mesajı 
Athıa, 28 (A·A·) - Atina ajan

sı bildirlyor: 

Elen kralı majeste ikinci Jorj, 
Elen ı:;illetine hitaben aşağıdaki 
mesajı neşretnıi§tir: 

Elen milletine, 
Hük'ımet rci!i Yunanistanrn is

tiklillrıi tehdit eden 1tnlynya karı;ı 
ne gib ~erait altında lıarhe gir· 
meye mecbur edildiğimizi sizlere 
blldirdi· 

yaprlacaktrr. I mi ~şlıyacakt.Jr. ~ 
Sabah saat 9,15 ten itibaren . ~glooen ~nr~ saat fo d~ fe-

vali tebrikleri kabul edecektir. hıtltkte ş.ehıtlerı anma tı rrnı 
Hükumet kona<rmdn merasim yaprlacaktır. 

· bittikten sonra~ merasime da- Fatih kaymakamı ve lx>k-
hil olanlar saat ı ı den biraz diye :reisinin dyasM e ]l'('('ğt 
evvel Taksimdi? C'tıınhuriyet törende komutanlığı tem~:ııl et.. 
meydanındaki tri"ünctc toplan. mek ti.zere 42 inci topçu alayı 
mış bulunacaklardır. komutanı bulunncaklır. 

Merasim meydnnında topla. Gece de şehir ba.'}tan baFa 
nan krtalar, okullar ve diğer donatılacaktır. Halkevlcıri nı\i
birlikleri va Ji, yanında İstanbul sa.nıereler tertip ed<:'cPk, ~f'hrr 
komutanı olduğu halde muaye- ve itfaiye bandoları nıııhtı>lif 
ne ve tebrik edeceklerclir. meydanlarda konS<'rler vercce>k. 

Bunu miiteakip, Yali ve ko. lerdir. 

SABAHA .... ~ ............. ..... 
KA RŞ I -
ingrliz donanması 
yardım~ koşuyor 
Loml~ 28 (A·A·) - İngiliz 

deniz cl.izütamlannm YunRrif;tamn 
yardımI.ll& gitm&k Ur.ere yolda bu· 
lımddl:m 5frenilmi5lİr· 

Pt tras bombalan dı 

miyetllbdir· 
Şlındiye kadar alman malumata 

göre, biri polis olmak tir.ere dört 
ki~ ôlriı.11.ş. 17 ki~i vamlanmıştır. 
Hıı.l.k, eokaklardıı sükiınrti muha· 
faz e,JmJ1ıtir· 

YugoeJa,· Ra'!'·ckllt Korndn~<lan 
acele döndii 

Belgrat, 28 (A·A·) - Karadağ 
da olan Başvekil bu sabah tayyare 
ile Belgrada gelerek Prens Pol 
tarafmdan kabul edilmiştir. MUtea 
kiben Başvekil hariciye v<.' hnrbiye 
nazırlarmı kabul etmiştir. 

• * • 
Belgrad, fB ( A.A.) - Salfı.. 

Ataa, 28 (A·A·) - Dahili\ 1 ne· hiyetta.r mahfellere göre, E-
za.ret::iniıl tebliği: len - ltalyan harbi karşısın,la 

Bu aaba.b. saat 10 da her biri be· Yugoslavya hUkfımeti komşu. 
ı.;er ta.~ ayreden nıürrkkP.p 3 ltal · ı 
yan tauare grupu taı nfından Pat· trile işbirliği yaparak Balkan. 
ra.a ,a'.ııf tızerlne bir hilcum ~·aıııl arda su.lhun muhafaza.sımı de
~ ;)uman teslsntı. adliye sa- ı va.m eyli~ecektir. Yugoslavya 
rayı, 'J wyorgi un fabrikası, tel· hUkOmetı istikb:ıldc de bitı:ı. 
gra.fha., ve bir kaç .ev bombnrdı· 1 ra!lığıııa riayet ed<>ccg ni ve e· 
man ec imiştir· l\faddı hasar ehem dileceğini ümit etmektedir. 

Bu hüytik ~nde, şundan e.mi
nim ki erk{>k ve kadın her Elen 
sonuna kadnr vazüesini yapacak 
ve §alllı tarihimize layık olduğunu " ' ••••l.'3~:S~~~;:.ır~m~~E'.~!:il~l!!.?taaa 
göstere:ektir. Bır tek insan gibi 1 ı; :uiAT EDE~Lt<~lt • 
müttehit va disiplinli Elen milleti, 4NL !'llŞLARDm ld: c ıeı0i{ 
Allahıı. ve ırkımızın yfik.eek mu .. ~ Yarın ak 01 ·~ı 

ı-.ınem:ısı lıer ene ~eker na~·mrnoı. 
da en bt\yUl' filmini tnkdinı 

l:Mllmemlş b!r şahe .. eı 
kad~ratrna olan imanı ile .milı· 
raplan ve ocnklan için nDıaf zafe- [ 
re kad.·r ınilcadele edecektir· A 

Skoda fabrikaları 
bombalandı 

Londrn, 28 (A·A·> - Hava ne· 
zareti tebliği: Dlin gece ~om bar· 
drman tayyarelf'rindcn mUrekkcp 
ufak bk filo ÇE'ko lovakyada bu.'. 
lunan Skoda sillih fabrlkalnnna 
kar§I çok muvaffakıyetli bir hü· 
cum )'a!>IIU§ıardır· 

Bir d .. rn d,.ğll, ıu detıı ı;ormck ıs+ ... ı~ eccğlnl~ film. 

~-:!r: Nelson Eddy - i lon3 
Y nıı &'ece için loca kalm.'lıııı:ıtır. ~ umaralı koltuklar kııpısdıııal.1.adır. 

Telrfoıı: 40808 
... ~ _____ _.,._,...,,..,,._~-------~ 

&g< n, bııgcc·e ve yurın s K d 
y Tnır. nıı~tlnel<'rdı- eve n a 1 fJ 

llnltnnm n ~ J, 
rn.ı;rnllen lllnıl 

ı.taUneler ııaat 1 de oo,ııır. ~&'J~~':l!B'llli' 

Ttirk mllletl itmek, J\11111 Şrfi 

MiyUlderlııe \e Ordusuııa 83~gu;mı \e gfürn nı g~terın"'>ı 

için t.Pkmr eo tu. 

ÇA A MEZ 
l•ılnıl: Biitün btanbul hnlkınr 

TAK Sif., 

l
; ~rnanı krnıllnc d" t ed.oıı, 'l'ürlI O u unun \ e onun bu~ uı. 

kWD81lda.nlannm baştnn nşıı.ğı kahm lılt d• stanı olan Tllrı. 
inkdAbmclakf nll\lro ,-e lı.lorl güstercn Türkçr ,:ı;rlnlı w 

~u:r.ıü olan bu fllınl: 
rekcte ~ş ve tayyare meyda. diploma$ muhnrrlrinin bu ak5am sini istemez. Ve a.slA 1ım niyette 
nma ~ru §Chir iııerıne girmeye malllıllerden öğrendiğine g5rc Ati· değildir. 1talya hUkümeti Yu· • 
te.c:ebbüs eyleyen düşman tayyare. nadaki İngiliz elçisi İngiliz bükü 1 na.n hükumetinden bu ~ 
!erine ateş açmı5~ır. Halk ve üni. metinin Yunanlstana İtalyan toca· muslihane bir surette yapı1.maS1 
f ormal:ıriyle gençlik t~fü\tı men. vüzllıw karşı yaptığı müdafaada için ukeri makama.ta ieap eden 
c::.ıplan hiç heyecana kapılmadan llrtlda.rmda hulunan bUtün yardımı emirleri vermeslııi talep eder· 

TA Si ll 
BİLHASSA CUMHURlYET BAYRAJ. • ·r A GôHONUZ 

okaklarda tezahürlerine devam et. yapa.cağı hııkkmda general Mr-tak· ltnl) n kuvvetleri, muknvcınete 
mic;lcr ve tezahürcü1er ellı>rinde ln. sı:ısa teminat vermem için talimat maruz kaldıkları takdirde bu mu
gilfı. Türk, Yugoslav ve Yunan nlmı§tır. kavemet silô.hla kmlaeaJctır· Ve 
bayrakları ta.5rrnaktaydıl:r. Londro, - Yunanist~na tanmız Yun n hiiküm~ti, bun?an mUte-

A tina, 28 ( A.A.) - T~orent kr. Yuku bulöuğu zaman \ tmanlııtana vellit ll<'t.a,·ir!n meRulıvctlni yO'k 
ralı üzerindeki meşhur köppüye j ya.pılncnk yardrm t>lanı esase.-ı ha- lc>runiş olnenk ır . 
\'armaya t s eden Italyan zırlmm:ı:ıştJ. Rubicone, Attfonıo 

Oyun saatleri: ı - 2.30 - 4.30 - 6.30 - 9 da 
DİKKAT : Grup b1\1indc gelınelı: fstelcıı roekteplilf'rle hallun 
bu hl filml görchlluıek için ()Umhurl.)l"i Bll)Tamı mUıı:J.51". 
IK>tfyle aıı ve Çtırşıımbıı günleri öğl dPn cn"'t'I O \-e 1 1 dr il 1 
tt'ntllAtlı matine ;'lo1lpıla<".nlc1n". Bn nıntııırlrrde her yer lli ıru_ 
ruştUl'. Bu fllm ftJ nı 7.nmnnd& Anlmr.ı<la RRlk !ilnrrıuı"ındn 
mu,·aftııkı~ ı:tle ı:ö~tcrilınrlttedlr. 

PC'l, ·' nl.mıfJ' "hmlr .. 

· 'm!!illınııı ,~nııııı ! ................ 



Cumhuriyet devrinde 
başarılan işler 

Ewmmıu Edirneye bağlı~·an r/r " ·' (11 iiurindeki büyük köprülerden biri 
An Cumhuriyetimiz on yedinci ise 58 dir· Cumhuriyet devrinden yesi 30 milyona, sonra 100 mDyo

yılmı bitirip on eekizinci yılma evvel 4 yerde elektrik tesisatı var· na c;ıkanlmıetır· Bu bankadaki tev· 
but.ı. Hür ve mesut Tür.kiye, dünya ken, bugiln l~ Yi miltecavl.z yerde dlat ise 90 milyonu bulmuttur· 
.lllD bugünkü buhranlı devrinde elektrik tesisatı vUcude getiril· M e r k e z B&nkaaı hariç 
kendi mllll hudutları içinde mem· mi.ljtir· Mezbaha adedi de 90 dan olmak tızere bugün adetleri 38 e 
kıketin imarma ve in1d§8.f ma hi<: 450 ye varmıtlır· Hal binası cum- varan milli bankalarmıızm Men
bJ..l' ara vermeden çizilmiş program huriyetten evvel yokken bugün mi§ sermayelerinin yekiinu takri· 
dahil.inde devam etti· adedi 85 i, park ve bahçelerin ade- ben 130 mJlyon lirayı bulmqtur. 

Bugtın Türk milleti, lnönünUn di de 315 i bulmuştur· Hllkfmıet Maan"f 
etrafında yekpare bir kale gibi imar faliyetine hız verebilmek için 
toplanırut, istikbaline emnivetle belediye istimlak kanununu uılah 
bakmaktadır. Cihanda sulh, ~rtda etmiştir· 
ulb prensipini kendiııin&4J&.l" e- Köy meselesi: 

dttııniş olan Türkiye geçen on yedi Cumhuriyet hükümeti 18 mart 
aetıedeld kalkmına hareketlerine 192f tarihinde BUyUk Millet Meo
•Ytıı hnı: ve enttji ile devam ede· lisince kabul edilen Jı:öy kanunu De 
celrtir. köylertmize hak vazife ve saIW-

On yedi yılda neler yapılm11Ştır! yet, mesuliyeti p.hsiye vermJtör. 
Bunu usun uzun anlatmaya ne ıu- Köy kanunu köyün hüviyetini, bu
zum var! On yedi ıseııe evvelki susiyetlni daima muhafaza etmek· 
TUrk'ye ile bugUnkUnfl muk&yeee te ve köyUn ida?'Mini köylilye hl· 
edenler aradaki muazzam farkı g<;· rakmaktadır· Köy kalkmmuma 
rPb lırlpr. Başta cumhuriyet adli- cumhuriyet hUkümet~nin verdiği e
:ı. esini ele alalnn: hemmiyet göz önündedir. KöylU-

Teşkilô.tı esasiye kanunu ve Lo· nün takati Ustündeki büyük köy 
an ahtnamesi Türk ıı.dliyeaine me- jşlerinden ezcUmle zirai ıslahat ve 

deonl ve mUtıtaırU btr devletin ada· •uWııt. lllı1ll. ......_ =Mı 
1 t mUetıse11CSin.! temin ~u. Her haataUldarla mtıoaMJe, ft 

Hlrlü tesirden mUda.haleden ve kuaları, Ziraat Bankumm köyHIJe 
karttülasyon engelerinden kurtul- kredi vermesi, Ziraat Veklletmin 
uş bir Türk adliyesi cumhuriye- tohumluk vermesi devletin k6yUn 

tin eseri ve kazancıdır· Bövle sağ· ve köylUnlln kalkmmaema verdiif 
bun bir temel üzerine kurulmuş o· önemi göstermektedir· On yedi 

n bu müessese on yedi senedir yılda köylere çeşmeler, haf 'Ye 
ıllm ışığı altmda ldeal adalet yo- bah<;eler, mezarlıklar, r6brelik, 
!unu takip etmektedir· Ceza evleri çamaşırlıklar da yapıbıuftır. Köy 
asrlleştirllmektedir, yeniden ceza davası cumhuriyetin dava91dır. Bu 
evleri yapılmaktadır· Mahkftmlnrm dava !!Onuna kadar göturUleeeJrtir. 

Lozan muahedenameainden eY· 
vel mallyemis, mali kapltulbyon
Jarm kayıtları altında tam bir la· 
tik!Alden, vergi aistemine tuar
ruf f'derek ona memleketin hayatt 
ve iktısadt ih Uyaçlarma uygun bir 
şekil verebilmek im.klnmdan mah· 
TUmdU· HUkfunet ecnebilerden b· 
zanç vergisi alamaz, mllU iktaa· 
dm başlıca konıyucusu gllmi1lt 
reemfne el dokunduramazdı. Türk 
vatanında yabancı menfaatler en 
büyük himayeye mazhardı. Loaan 
ahtnamesile bu .kayıtlardan kur
tulduktan sonradır ki TUrk mali
yesi nefes alabilmiştir· Türk ma· 
liyesl bundan sonra kalkmma mü· 
cadelesine başlamış ve cumhuri
yet devrinde vatandaşlann kudre
füıe göre konan vergilerle devlet 
bütçesi muvaffakıyetle tezvin e
dilmiııUr· Türk maliyesi ldt ihtl
vaçlar için borca girmekten daima 
kaçınmış, memleket~ kendi varida· 
tı ile denk biltçesinı kurmuştur. 
Mutlakiyet devrinde devleti if1Aaa 
kadar götüren, meşrµtiyet devrin· 
de memurlara maaş vermek için 
bile hUkflmeti barice el uzatmaya 
mecbur eden açıklar ve müvazene
slzllkler yeni rejimde nihayet bul· 
muş, senelik bUtçe varidat fula
sile kapanmaya baştamıştrr· 

fa çalıştırılmalarına ~lanmıştır· Cumhuriyet Maliyeai 
cra kanunu geçen sene yeni baş· 

tan tadil edilmiştir· 
Adli t.eşkillt genişletilmiş, te· 

eınınuı yolundadır,kanunlarnnız en 
lcri kanunlardır. Muhakeme ve ic· 
ra usullerimiz tarafların ve alii.ka
hlarm bUtün haklarını gözetmPk· 
tedir. Hlldmler, avukatlar, adliye 
rnemurları ve mensuplan seciyeli, 
ınUnevver olarak yetiştirilmekte· 
dlr ve adliye itleri dalma bu iki 

knndan muraka l'1 edilmektedir· 

Cumhuriyet devrinde 
8elediye ve Köy 

kalkınması 
llalk hlldmiyetinden ve demok· 

l'UI eeunıdan doğan mahalli ida
l"eler Cumburiyqt devrindA mahal· 
1 nıahiyetteıd halk hizmetlerini 

1 
~n muhtar teeekldlllerdlr· Bun· 

k8; da hususi idareler, belediyeler, 
uy id&J"el~rldir· 

Huaus1 idareler gelir membala· 
1'Inın azlrğma rafmen on yedi yıl
da büytıt itler bqamnşlardır. Dok 
98.ıı milyon liraya yakın bir para 
9arfile huauet idareler şose, kal· 
dtnın, binlerce köprü ve menfez, 
1600 mektep, 76 hastane. 32 dis· :;:-r. & doğum evi, ıo çocuk 
rom~5 30 apor sahası, 9 hipod-

nrt 
•
90 

•lııema, 232 akar, 103 a-
' 81fat ı-..__ 41 depoeu lt7 -..-yonu, a)gır 

nağJ ~PDUW~e kaymakam 'ko 
kilom trel · Bundan başka 
tir en:e Yol tamir edilmiş· 

Belediyelere gelince. 
b rcilik tatblkab cuınıı~~~~::: 
ınetının teşekkülil ıe bul 
93() tarihli bPledi <' ve 933 t:'ı:ii 
Y v vollar k nıınlan u de bll· 
t n 1 div lerln ımar ve hareket 

· t e aslı bir nizama bağ. 
Bu plfınh hareketleri fi· 

etm k maksnilile de 933 de 
lcr nk sı kunılnıu tur. 

nh nn11 muhassalası 
ıc·ırı 'le-bilir: Cum-

nP SU)U olan 
245 den faz 

Cumhuriyet maliyesinin vergi 
mükellefiyeti bahsinde gUttUğU gaye 
halka mümkün olan her tllrlil ko· 
]aylığı göstermektir· Vergi itirazı 
ve kaza mercilerinin en tyi şektlde 
işlemesi için alman kanuni tedbir· 
ler mall teşldlltm kuvvetli ele
manlarla techlzi için erfedilen 
gayretler bu dUstunın tahakkuku
na mUtevecclh mesR!nin tezahür • 
)erindendir. 

Milli bankacılığımız 
Cumhuriyet devrinde milli ban· 

kacılık inkişaf etmiştir· bnpara· 
torluktan yalnız iki banka devir 
alınqtık: Ziraat ve ltiban Milli 
bankaları.. Her Sd bankadaki tev
diat vekOnu ancak U~ milyonu bu· 
lamıyordu. Cumhuriyet devrinde 
ilk olarak Ziraat Banh• ihya e
dtlınft, Mı ltukuılll tUIJul ..... 

Cumhuriyetin OD yedi yılı içinde 
kllltUr salıaamda tahakkuk ettir
dili bqarılar, biribirini takip e· 
den inlnlAplar itadMUe butta edi
lebilir. Bunlarm bqmda .. tevbfdi 
tedrieat" iamiyle anılan llytıder 

me hareketi gelmektedir· 
TUrJdyede hiWetm Uguı, ter'i

ye mahkemelertnm taıdırılmut, 
medrese ve tekkleretn aeddi, fal
cılık, Unlrilkçtlltllı: gibi hurafe Jı:ay· 
naklarmm kunıtulmım köhne usul 
ve zihniytelerden memleketimizi 
kurtardı· 

Cumhuriyet ida.reei TUr'k kültü· 
rüne millt ka.ra.kteıi.ni vermekle 

~~-~ ...... Wı' IDlul&p )'U'attl· Tim ...,.... 
ne uymıyaa .Anp baıfleri, dlltmi· 
ilin inldpfma ye ID8Dlelnıtte oku
ma yaananm taammtlmtble bll)'llk 
bir engel oluyordu. Atattlrk, TUrk 
milletine • kolay w en rasyonel 
harflerini verdi· BugUıı iki üç ay· 
ldt bir c;allflD& detTeainden aonra 
yedi yqmda bir Tllrk çocuğu oku· 
yup yuma öfreMbllmektedir· 

Cumhuriyet tulttlr tnktlAbı ka
dm terbiyesi eahaamda da parlak 
hamleler yarattı. Taaaaup yüziin.
den her meeleğin kapm kadmla
rın yüzüne kap&DJDDJU· lmparator
luk ilk taJw!lini bitirmiş olan lm
lara taludllerini yllkseltmek için 
rllfdiye mektebhıden başka mUes· 
le8eleri kapamıştı. Erkeklerin gi· 
rebileceği bUtUn mesleklerin kapı· 
larmı kadmlarmıı:za ancak cumhu
riyet idaresi açtı. Bugün Türk kızı 
ilk mektepten üniversiteye kadar 
btltUn tahsil çağında erkeklerle 
yanyana irfan yolunda ilerlemek· 
tedir. Cumhuriyet, şehir ve kasa· 
balarda tahsil çağında bulunan ço· 
cuklarm hemen yüzde yetmiş be
linin tahsillerini temin etmiştir. 
Köylü çoculdarmı da okutmak da
vası eğitmen turslarile halledile· 
ceJrtir. Cumhuriyet devrinde bii· 
Uln öğretim müeueseleri feyizli 
bir inkişaf göstermiş, üniversite 
kurulmuş, sanat okulları günden 
g1lne ziyadele,tirll~tlr· 

Nafıa itleri 
Cumhuriyet nafiasmm başarıla

n &raaında mUhim bir yer tutan iş· 
lerden biri demiryol inşa.atldJr.Cum 
huriyet hllkflmetimizin Türk is<:i· 
si, TUrk parasile anayurt içinde ör
dUğQ demlryol uzunluğu 3300 ki
lometreyi bulmuştur· Sivas - Er· 
zurum hattı bu başarılardan en mil 
himlerinden biridir. Cumhuriyet 
hUkQmeti demiryol inşaatına bU • 
yt}k bir ehemmiyet vermektedir· l· 
ran ve Irak istikametlerindeki de
miryol inşaatı hararetle devam et· 
m~ktedir. 

Nafia i!Jleri arasında su davası, 
şose v~ köprtıler yapı ve imar me· 
8.elelen de ayn ayı-ı planlar dahi
linde ilerı nuş vP ilerlemekte bu
lunmuştur. 

Sıhhat işleri 
;urdumuzda halkın Ağlığını ilk 

plana alarak çalJtan bir sıhhiyeci· 
lik ancak: cumhuriyetin illnı He 
başl~ttrr. Milli mücadelenin za
ferle bıtnıeslni müteakip Sıhhat 
Veklleti 925 de bir mesai progra· 
mı hazırlarn11, ve bu suretle işe 
koyulmuştur. Bu programm haşir· 
ca hatları, devlet tllbhat tefklll • 

• - ır.AIU1' • BDdNctrgpJııt' JHt 
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Memleketimizdeki Türk milletinin, dünyanm ve 1 
had:s3:erin 
bir huıasası bütün insanlığm zaıer bayramı 

On yedinci yılda memlek.eÖıt 
mizde geçen bidieeleri şöyle bQ.. 
.ıasa edebiliriz: 
I kincitevin 1939 

Milli Şef Meclisin bir teşrini_ 
sanideki celsesinde bir nutuk 
söylemış. Türk milletinin mec
lıs etrafında sarsılmaz bir kale 
' ,bi dünya hadiseleri karşısın. 
~ toplu ve dimdik durduğunu 
b dinniştir. Anavatana iltihak 
t> n Hatayda beş mebus seçiJ_ 
m 'ş, Tanzim.atı Hayrtyenıin 100 
uncü yılı kutl&nmıştll'. 
Cirincikanun: 
~vekil .refakatinde tırtısat 

Vekili Hüsnü Çakır olduğu hal
de Karabüke gitti: Fabrikada 
tetkiklerde bulunduktan sonra 
Zonguldağa geçti. Orada ma_ 
den ocaklannı gördl.Brten sonra 
beyanatta bulundu. Zonguldak 
kömür ha vzasınm devletleştiril 
mesi IUzumuna işaret etti. -

Parti grupu toplandı. Ha.ricL 
ye Vekili Saraçoğlunun izaha.. 
tını anlkışladL Londraya KA
zsm Orbaym reisliğinde giden 
askeri heyetimiz döndü. Bu ay 
zarfında Maarif Vekili Ta.nru.. 
sa., Dahiliye Vekili Kut.amoau. 
Sıhhat Vekili l!nincana gide. 
rek tetkikler yaptılar. 

Millt Şef 11 • 12 geceei refa.. 
katinde Klzmı Orbay olduğu 
halde Ermruma gitti. Hara.ret
le ka.rplandı. Erzunım ha.ttmı 
i111& eden Türk mtthendislerini 
tebrik etti. 

Millt Şef, Diyarba:kıra geçti 
rl birincilinUD ~ ~ 
can "hava.Hldnde bllytık aeL 
zele fel!keti oldu, binlerce va. 
tandae kaybettik. 
lkincikanun 1940 

Mil~t Şef, r.elzele fellketıim 
öğrenince, eeyahat.Jerin.t Erzin. 
cana kadar temdit ettiler. Bu
rada toprak altmdan çıkmış 
vatandaşlann maneviyatını tak 
viye eyleiler. 

Ankara.ya dönen Millt Şef 
millete hitaben bir beyannam~ 
....-.!tank Ate ., ... 
Um Jqinde1d beraberlfık -
,.tnde bugllnlerhı en as ar. 
smtı ile bitecei'fne imanım. var. 
dır .. 

Erzincan zemeıe.t durmadı. 
Bundan sonra Sıvas, A.maSya. 
Giresun, Yozgat, Şibinkara.hi
ear ve 'Karadeniz sahillerindeki 
şehirlerde de y.elzeleler oldu. 

Zelr.ele ~yonnue gibi, Bur 
88. ovasmı Beller batı. 300 evi 
sular götilrdU. :trmir de su altm. 
da kaldı. Dicle, Ceyhan taştı. 

Zelr.ele fellketine kurban o. 
lanla.rm ea.yısı te8bit edildi 
23.131 ölU, 7.994 yanlı ... .& 
ay zarfında zıelzele muhtelif fa
sılalarla İzmirde, Ege bölgesin. 
de Tekirdağmda, Koçhisarda 
devam etti. 

Zelzele mmtakasmdaki ceza 
hükümleri tecil olundu .• 

Numan Menem.encioğlu Pa.. 
riste İngiltere, Fransa ile iktı
sadi, mali anlaşmalar yapank 
döndü. Milli korunma kanunu 
meriyete girdi. 
Şubat: 

. ~ariciye Vekilimiz Belgradıa. 
gıttı. Balkan devletleri koneey 

tını genişletmek, köylere kadar 
götürmek, memleketlınizin ihtiya
cını karşılıyacak kadar doktor, ec· 
zacı, hastabakıcı, ebe, sıhhat me· 
muru yetiştirmek, sıtma, frengi, 
trahom. verem gibi hastalıklara 
karşı savaşlar açmak, numune 
hastaneleri, doğum evleri, aanator 
yomlar kurmak, srhhl içtimai ka
nunlar yapmaktı. İşte cumhuriyet 
devrinde her biri başlıbqm& sene· 
!erce çalışuak vllcude getirilecek 
ve ancak yıllarca uğrqıldıktan 
sonra .semereli neticeler alınacak 
bir programla iıse ba§lanıldı. 

Devletin bu işler için tahsia ~
tiği maddi vuıtalar sayesinde her 
sene leni bir hız alarak devam e
den mesai arasmda yalnız sıtma 
mücadelesinde mua\•Pne edilenle. 
rin 16 milyonu geçtiğini, tedavi ~ 
dllenlerin dört milyonu gec;tiğinl, 
kurutulan bataklıkların 320 mıı
von m tre murabbaı bulundu-u u 
ve açılan kanalların bir mil; on 
m('treve vardığını, halka dağıtıl n 
kininlerin 70 tona baliğ olduğu lu 
söylemek cumhuriyet dP.winc!C' 
8ıhhat Vekaletinin vatandaşlara 
hızmetinı ortaya koymak demek
tir· Sıhhat Vekaletinin programı 
bUviik hamlelerle ilerlem ktrdfr. 

On ~ edi l ılda Ziraat, gümFUk, 
inhisarlar, ticaret sahasında da in
ldp.flar kaydedilmift.lr. 

•-~~ ~~ l:umhurıyeti.~in. on yedıncı ) ıldonumiınü kutlu. 
~ Oım.atf-. ya nıı Turkıyenın değil, butun dunyanın, bft. 
tGrı inMnhlm zaferi ve ba) arnıdır . 
d ~1* ilk ~llAt ' .ı kU\ vet, ~ozunu kanun kudsıyetin. 

:.· e hır varbt sayan, demir } wnrnklu pek o,,lu zorba ıdı. 
• Bu demiT yumruk daha son il altın cıdh e l ek han oklu 

~itan oldu, hakan, fağfur, kayser, firaun, §< nşan oldu: 
:l· akat degışen, ) alnız kıyafetti. Ruh, yine o zo llhtu. 
_ Kabile, büyu} up millet olduktan sonra da • hukuku de. 
g!şmedı. Hatta kabı! ıle mıl et ara ınd~ · mecburı) eller ve çekilen 
çıfeler niıfu:s nisbetinde artını,, ek ılmemışti. 

Kabilede sergerdenın deri çadırı, halı sedirlen vardı. Kiler 
Inahzeni birkaç tulumdan ibaretti. Fakat sergerde hükümdar ol ın. 
~~ ça<!_ır d~ saray oldu. Tulumlar, mahzenlerle yer de-ic;tı. Çıplak 
ır tu~ yen~ mura a taç, sedir yerine altın taht istendı. 

'\ arun ılah kayserler, bütün imkan ufuklarını, kendi ı tah. 
l~rına kit~y~tsız go~yorlard~ ... Hukuku şahane" hudutsuz bir ;e). 
dı. Onun ıçıne gırmıyecek hıç bir hak ınm bir ipl k hısarı 
yoktu. ' 

ışte Cu~hun) et idaresi, bütün bunları tanhın goğsunden ko. 
~rıp at~n bır halk pençe!>idir. idarede insan zeka mm bulduğu en 
ruksek sıstern Cumhuriyet adını taşır. 

Halka hürmet etmiyen, halkı duşiınmi) en. halka hak 'e mi. 
~en hiç bir idare ~isteminin de uzun omurlu olacağına artık 
ınanılamaz. 

. ~ukarda, işte bunun içindir, ki Cumhun}et Bayramı, yalnız 
J:[.kun, değil, bütün dünyanın, bütün insanhvın bayramıdır, 

ım. HAKKI SCWA GEZGiN. : 

--------------------------------------------------· 
~ yapıldı. Vekilimiz 
ti 1 . sonra Vekiller Heye_ 
b ~önünün başkanlığında dört 
~tı. aaa.t 8Uren bir toplantı 

A~ok~undan binden fazla, 
!undan 2;nva.n binicilik oku-

Millt k subay mezun oldu. 
.. orunma kanunu tatbik 

~evküne konulduğundan lroor. 
dınasyon heyeti ilk toplantımnı 
;yapt~ .. Ilk oıa.:a~ .kömür aa.tışı 
ışlennın tanzımı ıçin bir birlik 
~lm.~ı~a karar verildi. E. 
regli komur havzası için İ§ mü.. 

giderek incelemeler ya.ptt. Dö 
ntlşte Mecliste izahat vererek 
neticeyi tepşir etti. 

Ahvali hazıra icabı bazı ver_ 
gilere zam kabul olundu. Reami 
otomobillerin tahdidi hakkında
ki kanun kabul olundu. Denis )l.. 
eesinden 55 genç mezun oldu. 

Haziran: 
Başvekil radyoda beyanatta 

bulunarak, Türk emniyet hava. 
sını bulandırmak isteyenlere 
karsı :::on derece hassas bulu
nuyoruz, dedi . .Milli Şef lnönü, 

Erzincan ftMketintlt't bir gö inıi~ 

kellefiy.eti kondu. 2.5 §ubatta 
Başv~kıl Refik Saydamın bir 
nhautkıle yeniden 6 halke:vi, 141 

Ik odası açıldı. 
Mart: 
~ekilin nutku ile bütçe 

Mec~ı~e verıldi. 940 senesı büt. 
:ru~n (262.312.140) lira olarak 

vztn .edildiğini bildirdi. Yük
aek nıUdafaa meclisi t ·· .. .. reial" ... non•.ınun 
~de . toplandı. Mareşal 

. ~k Etımesutta Türk kuşu 
gedikiı yuvasını teftiş ederek 
~~ gençlere bir hitabede 
ree undu. Nafia vekıli Mende-

N
. su bendl:>t ır.i actı. 
••an: 
.Mektebe devam etmiyen 

rw-k ge~~lerini~ 1!'emleket mü. 
ı:;aası ıçın yetiştırılmesini te.. 

n ~ecek beden terbiyesi mu. 
k~~ıyeti kanunu kabul edildi. 

1raat Vekili mecliste beya
natı~ bulundu. Türk köylüsiıne 
~~ıld~ kadar ekmesini bil. 

1 1• Zıraat Vekaletinin geni 
~rdımlar yaptığını ve yapaca 
gın.ı_. söyledi. 
nı Sıırdin Beşiri kazasında Ra 
. ~ dağında petrol sondajları 
ıyı netice verdi. İlk Türk pet. 
rolu bulundu. 
Mayıs: 
~vekil petrol mmtnk ına 

Ankaradan 1 tanbula geldi, 
Türk • Romen ticaret anl3.§Jlla. 
aı imza edildi. 

Temmuz: 
Mecliste ~vekil Türkiyenin 

harici siyasetini ızah ettı. Tür
kiyenin istiklal ve hürriyetıni 
müdafaaya karar vermiş tek 
bir vücut halinde wkuata intı. 
zar eylediğini söyledı. Bır çok 
ha.tipler de Türkıyenin sulhçu 
siyasetini ızah ettiler. 

Milli Şef, Yalovayı şereflen
dirdi. Oradan lzınite giderek 
İzmitlilerin dileklerıni dinledı. 
Sonra Floryaya dönerek Yeşil 
köy hava meydanı inşaatını tet 
kik buyurdu. 

Harp Akademısınden 39 su. 
bay mezun oldu. Yozgatta yme 
zelı.ele oldu. 300 kişı oldu. 60 
şı ağır, 300 zil hafıf olmak u-
1.0re birçok vaQındaşlar felaket 
geçirdi. 

Ağustoa: 

1nönU An.karaya döndii Mec. 
lıste Tilrk - Alman anlaşması 
tasvip edıldi. _ 'afia Velcı ı Trak. 
yada bir tetkik seyahatı yapa
rak döndii. 

Yol faalı)et'n n hararetle de-
v m " mi, birçok yollann 

( Lütfea sayfayı ,evlrlalz) ..... , .. , 
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astllle bırakma, 11.1dıaıa vic
dan Oatlade mes'aUyeU nedir 'l 

Avukat Aliş Ekrem 
Atakul'un cevabı 

la§taıı eVVel bitirileceğini söy. 
Jecli. 

Millt Şef Anıkaradan Yozgat 
tettkametinde ayrılarak Sıva.~. 
Tokat. Samsun Conıma kadar 
bir tetkik gezisi yaptı. Anka
raya döndü. 

Askeri ceza kanununda bazı: 
tadilat vücuda getirildi. Sefer_ 
berlik ve h a r P ZIUnanla
rmda vatana hiya.net edenler L 
ç.in idam cezası kondu. 

İzmir fuarı dokuz devletin 1'
tirakile açıldı. Beden Terbiyesi 
kanununa uygun olara.'k geru]lik 
kltlpleri teeekkül ederek faali
yete geçti. Askeri terfi listesi 
neşrcJildi. 

Eylül: 
Mill1 Şef, gençlik klllplerinin 

çall'§mnsını dikkatle takip ettik 
lf'rini Beden Terbiyesi Umum 
Mildilril general Cemil Ta.nere 
bildlrdiler. Asker ailelerine yar_ 
dun talimatnamesi neşredildi. 
Harfe! siyasetimiz Meclis Parti 
grapunda müzakere ve tasvip 
edildi. Pa~tçülerimiz memle. 
ket tclnde bir J)l"Opapnda uçu. 
su yaptılar. 

Başvekilin nutkıı 
(BCJ§ tarafı 1 inctdıeJ yoruz;. Kudretinden emin, istiklôli-

büyüyece.kriT. O inkdaplm hızını al- ni müdafaada tereddüdü olmıyan 
mış, değişı 1ez; yollarında emniyet- bir milletin fertleriyiz. Sulh ve İn· 
le yürüyor ve yürüyecektir. sanlık müdafaa kudretine, ve hu-

Dünya ahvalinin, gittikçe aT· dutsuz: ledcıkarlığına dayanan ira· 
tan vehamati karıuındcı, Türk mil· h azmimizi de dünya bilir. 
letinin gösterdiği olgun .ve asil biT- ' Aziz; vatandaşlarım, 
lik, aiikun ve oehar, iatiklcil ve ıe- Geçen sene de size aöylecliiim 
rel aşkı, bugiine kadar olduğu gibi, gibi, dünyanın en buhranlı bir deo-
bundan sonra da, en büyük emni- Tinde her vakitten daha kurJVetli 
yet silahımıda. Bu Biivenle istik- hakkına güvenen, ne hmici, ne da-
bale bakıyoruz:. hili bir ıatırabı olmıyan bahtiym 

Y UTtdaşlaTım, bir milleı:n fertlen olduğum~ 
Bayramımızı, büyük bir huzur, Ji;şünereh 17 nci Cum1'uriyet yrl-

ve emniyet içinde idrak ediyoruz;. dönümünü neş' e ile geçirmenizi bü-
H er Türk oatandaşının da laer za. tün kalbimle temenni ve Cumhun· 
man ve her oaziyette fikren huzu- yetin 17 nci yıldönümü bayramının 
runa ve kalben emniyetine güveni- b~ladığını ilôn ederim. 

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

Milli lsliklôliıı 
A 

yega~e 

garantisi cumhuriyettir 
(Be&§ t":raf• ~ incide~ . şUphe edilemez; J:uı:unıa .. be~:ıber, Al~-

rejim demek, bütün bir milletın Hıtıer. gı~ lar bunu d~ kifı gormuyorlar. Dıt.i. 
bir tek adamın emrine girmeal demektır ki, mal ki yakm bır zamanda general Antones-
mahlyet itibarile saltanat wı ıIUnden farklı ko yerine Demir Muhafızların reisi olan Hor. 
değildir; farklı ola.n tarafı saltanatta iktid~ Y!i Sima geçecektir. Fakat bu değişiklik de 
mlllet içinde dahil bir hanedana mensup bır yıne kili gelmlyccektir. Son zamanlarda Ro. 
tercl olduğu halde, topyekfı.ncu rejimde ~ l!'anY_a~a Alm.an ekn~l!yetle~ nasyonal. s~ 
bi bir devletin emrinde olan bir adam ola.bıl. lıst tıpınde lıır tcşkılat vucuda getırmf§tir. 
mesl ihtimalidir. Onun için Macarfstanda bir · Bu te~killtm başına da B. Şmit isminde bir 
kere lmredl ile arkad~la.n Hitlerizm siste- Alman geçmiştir. Al~ıan' ırkından olan ~ 
minde bir rejim kurduktan aonra Almanya. manya azlıklarırun böyle nasyonal sosyalızm 
nm işine gelmediği gUn bu rejimin başı de- tipinde bir yeni parti teşkil etmi§ olmalan 
ğl~cektir. bunlnrm reis~ olan B. Ş~itin de bir gün Hor-

Romanyaya gelince; onıdl'I cereyan eden ya Sima ~ıne gef'eeeğfni ve o zaman Ro. 
hldiseleri hcntlz unutmadık: Kral Kar:>lUn manya denılen memleketin tamamen bir AL 
Beserabyayı, Dobrucayı ve Transllvanyayı man vllly~ti haline: geleceğini göst;rir. 
kaybettikten sonra, memlHettcki nüfuzu ta. Z~dıyoruz kı, Macaristan lıe , Rom~ 
mamen, sarsılması üzerine -.ıtanat hakkını yada .reJim ile alikadar ol"n bu hare.cetler !e 
oğlu Mihale bırakınca evvelce Almanlar ile de*1ş.ıkl!k_ler n~en ~ol_:ıyı bir mc~l.~~ette mıl. 
anlaşımş o1aıı general Antoneeko krala ait JI ıstıkl~!m yega~e ısti;ıııtgahı .ıı~, Kl cumhu-
en mühim salahiyetleri alarak devlet reisi riyet re3ımi oldt'gunu ısbata knfı gelir. Cwn. 
mevkiine geçti. Uç beş giln eonra da Roman. hu;iyetimizin on yed!nci yı~d~nüm~ kutla. 
ya da tamamen Alman siyasetini takip eden d~gunız bugUnlerd~ cıh~n hadı.sc}erın~ b~ za. 
Demir Muhafızlar ile a.nlqtı. Demir Muhafız.. vıyeden bakınca bıı.e duşen mıllı vazıfenı'- ne 
larm reisi Horya Slmayi hükumete ptirdi. olduğunu da görebiliriz: 
Bundan eonra Ro~ ~ Jtp.11 a1tma 'l'ürld1e BUyUk Millet Meclitd De tecesaUm 
gireli. eden cumhuriyet rejiminin muhafazası iç.in 

Bu manzaraya bakmca, Romanyada hAkim Milli Şe~ Ismc~ Inön~ yüksek varlığı etra. 
olan kuvvetin tamamen Almanya olduğunda fmda bUtUn mılletçe bırleşmek... ASIM us 

Niçin cumhuriyetçiyiz! Yunanistanın 
<Bal lta'O/ı J anctlde). içinde tekevvün etti. Böylece yardımcıları 

tf. Fa.1iat bu qıla.malar onu 
mukadder olan lkibetten kurt&.. 
ram adı. 

Tereddi gayot feci btr §ekil 
almıştı. Korku ahldkı, ya;ban.. 
cıya esir olma teselllııi halini 
al~ 

Böy.le .. bir müesresenin bizde ço. 
cuk dilşurme, ÇOcuk öldürme ( kat. 
li nevzad) ve ı;ocuk bırakma suç. 
Iannı ortadan kaldırar'.l !ına kani 
bulunuyorum. Bu suretle çocuğu 
olmıyan yüzlerce ve binlerce aile. 
ler de muayyen günlerde gelip be. 
ğenecekleri ,.e milliyetlerini bile bi. 
lece.1-leri çocukları kanunun hlma.. 
yesi tahtında evlat edinebilirler ... 

muzaffer oldu. (BCJ§ tarofl ı incide) 

Millet, kendisini dUşmanJa kartmnıda §imdilik Yunanlatanm 
bir safta ~a dizmek iste. Oa kuvvetleri çarp13JD.8ktadır· 45 
yen imparatorluğu, lstikllllni milyonluk llalyaya kaıııı 6 mll
konımak için ta.eriye etti. Bu yonluk blr milletin mildafaa kuv
tasflyeyt yapan millet organf. vetlni Ustlin saydırmak için blrl
msyonu olan BUyUk Millet Mec. nhı lehine, ötekinin aleyhl
llsldlr. BUtUn bındmıranlık aa- ne tertib olunaca maddt ve 

manevi funlller de var· 1taı-1Slılyetlerini kendinde toplayan yanlan geçilmesi gUç yerlerde ye-
Millet YecUsi idaresi haklı bir nllmcsl gUç kahramanlıklar kaıF 
aurette Cumhuriyet demekti. lıyacaknr. Yunanistanm ilk yar-

Za(erlnf kazanan Cumhuriyet, dmıcısı kendi vatanını mUdafaa 
tmparatorluğu tasfiye etti. O. mevkilnde bulunmasıdır. 

ır:lhni tf · tA-• İkinci yardımcı Yunanl.stana p· 
nun ye nı cuuiye etti. rantı veren İngilizlerdir· 1ngWa 
Şimdi biz yenf kUltUrU kunı. denla ve hava Jı:uvvetlen lfmdlye 

yonıL Bu kUltUr, miisbet nme kadar Akdenhde !talyaya ınUeuir 
dayanacaktır. Bu kUlti\r TUrk olacak U.Jerden mahrumdular. Bu 
milletinin kültUr hususiretıert. mahrumiyetlerini biz.zat t~lyan-
ni muhafaza etmek davaamı lar bu harbi açmakla kendileri nt-
tahakkuk ettirecektir. hayete erdirmiş oluyorlar. 

İmparatorluk halkı, mU.bet 
i!ml aynı şekilde müşterek bir 
düşman tellklti etmJştl. Cum. 
huriyet halka ve ilme istinat 
edecektir. 

Tarihimizin seyri budur. itte 
bunwı için ~uriyetçiyiz. 

SADRI BRTRM 

Ortaokul ve liselere 
ahnacak meccani 

leyli . talebeler 
Orta okul ve liselere alınacak 

mecca11I leyU talebeler için Maarlf 
VekAleU tarafından bir müsabaka 
imtihanı ac;ılnıı§tı. Memleketin 112 
merkesinde 4-5 eylül tarihlerin
de mtlsa.baka imtihanları yapılmlf, 
flfrell imtihan evrakı mUhUrUl 
ıııarflar içinde Maarif Veklletlu 
g6ınderilmJşti. İıntihan evrakı V• 
JIA)ette Ü!: koınisyon taratmdala 
tetkik edilmi3Ur. 

Maarif Veklletlnden bildlrDdl· 
tine s«Sre devlet hesabına orta o
kul Ye liselerde meccani okuma 
tmtib•nnıa giren 4460 talebedm 
llO il ka:ıanmlfbr. 

DUn Yunanistanm İngi.lteredcn 
yardım istediği haberinden evvel, 
İngiliz radyosunun patlıyan hAdJse 
üzerine evvelce verilmiş garanti· 
yt hatırlatan neşriyatmı dinledik. 

VA.Jua tahminlerden biri İtal
yanlann bu hareketi, Mııııra yapı· 
lacak hUcum sırasında dik· 
kati başka yerlere çekmek 
ve orada g~recetı müdafaayı 
zayıflatmak için ihtiyar ettikleri 
rnerlrezindedir· Ve ttalyanlarm 
i'ranaadan emin oldukları ve Mmrr 
hududuna yoIIarnak kudretinden 
mahnım kaldıkları için ellerind!' 
bot kuvvetleri mevcuttur. 

Fakat İtalyanın mevcut mU!tkül
lere bir de Yunanistandn çarpı!l
mak mU"kUlUnU katmam da kendi 
lehine ka.bul olunamaz. 

Bugiln yann Yunan müdafaası· 
nm ve lnglllz yardımmm lnkJ;ıcıf 
levhalannı görı:ıeye baıı:'l''ahlliriz 

Türkiye Grekoromen 
birincilikleri başlıyor 
Türkiye grekoro::nen gü ·eş birın 

dlikleri milsalxı.kalanna ) an , 
çarşamba gilnü ~at 17.W da Bt. 
)'Oğlu halkevi sa!onu-:da ba-. ı 
c:aktlr. Federasyo!'lra mü aba!,a. • 
•c;tn feabeden bütün te t b ı t · • • 
ırı r~tır. MUsabakalara i ·t · 
cck taknnlann bazıları lıı.ı;u ı 
tanbula gelmiştir. 



or 
twı --..-: libd .. 

yal d n . 1 Sl(f NDERJ . .SERTE U.• 
29.10.940 Salı 

s.oo: ı>rognım ve memleket saat 
ayan. 8.0S: MUzlk: Ho.ttt program 
l Pl.) 8.lli: Ajanll habcrlert, 8.SO: MU 
ılk: Hatl.t programın devamı (Pl.) 

8.60: Ev kadull - Yemek U.teırt 9.00 
Mtızlk: Halk TUrkUler1 ve oyun hava 
lan (Pl.) 9.20: I<onuşma, 9 40: MU· 
zlk. 10.10: Konuşma. 10.SO: HUztk. 
Davul zurna n çitte nakkare ue me 
si.re .,.. oyun ııavo.ıan, Zurnacı tbra 
him ve arkadıışlarınııı l~UrlkUe, ıo.ao 
Konuıma, 11.10: Marıılar lPl.) 11.80: 

Beşıl'laş -Beyoğlu
spor 

Saıaç ane e bayram yeri güreşi Bugün hususi bir maç 
yapacaklar 

y e irci erle dolmuştu Şolırlmizin en kuvvetli tutbol 
• .. kımı olan Beşiktn.~la yine bi. 
rinci kUmenin en kuvvetli ta. 
kmılarmdan biri olan Beyoğlu· 
spor takımı, bugün Şeref sta. 
dmda hususi bir mUsabaka ya.. 
pacaklnrdll'. 

-47-
İkisi birlikte Saraçhaneba.şı. 

na doğru yürlimeğc başladılar. 
Hüseyinin kafasında, bUtUn 

gece sabaha kadar işleyen ve 
gittikçe derinleşen bir Ştiphe 
Vardı: Acaba Koca Yusuf, Hay. 
ınana aygırını yenebilecek mi? 

Hüseyin daha fazla durama· 
dı ... 

Yolda giderken sordu: 
- Nnsıl, kendine gtiventyor. 

suıı, değil mi? 
- Ne gibi..? Aygırdan mı 

bahsediyorsun yoksa? 
- Evet. Çok kuvvetli diyor. 

lar onu. 
- Nasibimiz yenilmek!e. ye

niliriz. Fakat, bruıa öyle gel!. 
Yor ki, bu adam sadcee kendi 
kuvvetine güveniyor. Pehlivan. 
ltktan, gilreşten falan anladığı 

ı. 

- E~cr böyle ise, me<JCle 
yoktur, ağam! Demir parmak· 
hklan bilken bfleklerin evel al. 
lah onun da canına okur. 

Bayram yerine vardıklan za.. 
ınan, sokak . başında dolaşan 
Nedim Beyle ka.?1'ıla..,<rt.ılar. 

Nedim Bey çok teHi.~lıydr; 
Ywmtıı görUnOP sevindi: 

- Hoş geldin, Yusuf pehli· 
Van! Ben de seni bekliyor 1 nn .• 

Yusuf selam verdi: 
- Hayrola.. Bir şey ml ''at'? 
- Yok canını Merak e ile. 

cek birşey yok. Şöyle biraz ko. 
nusma:k istiyorum da. 

HU.seyin arkadan '-ilrilmeff-e 
bll6ladı. .7 ~ 

Nedim Bey, Yusufun kolu· 
nun dibine sokuldu: 

- Bu ııdam mı.bahley!= ~ 
kenıden geldi .. 

- Haymanalı mı? 
- Evet. Erkenden geldi a. 

ma; karnr çok açmış, şuradaki 
tatlıcıda bir tepsi baklava ıs· 
tnnrlnmı lar •. Yemi~ Şimdi ye.. 
~nden kalkamıyor. Çadırın L 
çınde bir köşeye u1..a.nmrş. 

- Bundan bana ne Nedim 
B "B" ' ey·· ıraz sonra baklavaları 
hazmeder. Tekrar midesini dol· 
durncnm sırada, kendisine bir 
~: vermezsiniz.. Güreşe çıka.. 

- Ben de bunu demek isti. 
Yordum. Güreşi zaten nasıl ol· 
sa &.!1e<len sonra. yapacaksınız. 
Qııörr:m kapısını mtisterilere a. 
cın~ava kado.r vr.rsm yatsın i. 
Çerıde. 

- Yatsın iki gözüm, yatsm 
~sun. Bi1..im ncelemi?. yok. 
tl'c ı7~hane_ ile: çoktan beri gör· 
t rn "1u cıvnrı clıı. aeznıiş 
O?.n11t!': oluruz. o • 

• * • 
re ~ara<'ha.ne bayram yerl •. Gil. 

1 ~u~ an seyircilerle dolmuş. 
tu. Bır ya.nda yemişçiler bağın. 
Yordu: 

ti - I<;ıma şekeri .. Nane şeke. 
k ·· Horozlu şeker .. Tarçınlı şe. 
.er. 

dan geliyorum, dedi, bugün Yu. 
suf pehlivan burada güreşecek.. 
miş! Acaba vakit var mı? 

Nedim bey, ha.remağa.sını ya. 
kaladı: 

- Beyefendiyi beklerim, dedi, 
gilreşimiz bir saate kadar başlı. 
yacaktır. 

Ve heyecanlı bir ifade ile UA. 
ve etti: 

- BugUnkU güreş, dUnyannı 
en meraklı, en korkunç güreşi 
olacaktır. Zira Yusuf, Hayma. 
nalı ile gUre§eCekti. 
Haremağası, Nedim beye te. 

şekkür ederek ayrıldı. Bozdoğan 
kemerine doğru ilerledi. 

Mabeyn katibi Servet bey o 
gün bu mühim gUreşi seyretmek 
için - sabahtan - Çamlıcadan 
İsta.nbula inmiş ve öğle yemeği. 
ni Süleymaniyede bir dostunun 
avinde yemişti. 

Harem ağası koşa koşa Silley. 
maniyeye gitti. gUreş saatini e. 
fendisine bildirdi. 

Biraz sonra Vervet bey güreş 
çadınnm içinde yer alınıştı. 

Yusuf, Servet beyin geldiğini 
görilnce sevindi. Fakat, Servet 
beyin yanma gitmedi. Zaten o. 
nun gidecek vakti de yoktu. Se. 
yirciler çadırın içir.i doldurmuş. 
tu. Nedim bey istical ediyordu. 
O g'Jn yalnız Haymanalı. Yusuf 
güreşi yapılacaktı. 

Nedim bey birkaç pehlivan 
daha bulmuştu. Fakat, onlar 
bayramın ikinci, UçüncU ve dör. 
dilncU günleri gürcşeceklerdf. 

Yusufun o gece Bcykozda bir 
gUreşi daha vardı; Beykozlulara 
söz vermişti. Hatta gündüz git. 
mesJ lllzımdı amma, bu güreş 
mani olmu.~tu. Beyko1.da ciddi 
birkaç güreş yapılacaktı. Hava 
aydınlıktı, Yusufmı gUreşini ge. 
ceye bırakmışlardı. Yusuf Sa. 

1 
raçhnueb:ışmdM kurtulunca he. 
men köprüye inerek, HilseylnJe 
beraber vapura atlayıp Beykoza 
gidecekti. 

• • • 
Saraçhane giiresi; güreşten 

ziyade, iki devin dövü5\ine benz:. 
yecek gibiydi. Seyirciler bir 
Haymanalıya, bir de Yusufa ba.. 
kıyorlnr ve: (Devamı var) 

MUzik: Su e:ıerler1, mUU oyun ve 
zeybek havalan, 12.00: MUzlk: Uver. 
türler (Pi.) 12.15: BUyllk Mlllet Uec· 
llalnden naklen ne,..rlynt, 13.SO: mem 
teket •at ayan. ve aja:u haberleri. 
18.~: MU%1k: Hatif progrıun (Pl.) 

H.41i: Ankara şehir hipodromundan 
Q&klen neıırtyat: Geçit töıell1, lG.80. 
Saat 18 00 de tekrar. n~r1yat.a tıa.,ıa 

mak Uzere kapantı. 18.00: Program 
ve memleket saat ayan, 18.03: Cum 
b.ur1yet bayramı piyangosunun 10 !ıia 
yıa Stadında çekilişinin nqrl, 18 40 
Konu:ma, 19.00: çocuk 141lt1, Kara· 
göz lKUçllk AU tamtmdlUl), 19.80 
Memleket aat ayan ve Ajana haber 
lert, 19.150: MUzlk: Radyo kUme heye 
U koro: Yurt panoramıım, 20.115: Ra.d· 
yo gueteal., 20.45: TemJIU: Sııvaş ço 
cuklan (Yazıuı: Kemal Tözem>. 21.so 
Konugma, 21.60: MUzlk: Radyo aııton 
orke:ıtrl\31, 22.SO: Memleket u.t aya 
n ve A.jııne haberleri, 22.60: MUztk· 
Dans Milz.tğt (Pl.) 23.25/23.80: Ya

rm~t program ve lrop:ınıg. 

Sinema ve tiyatrolar 
Şehir Tiyatrosu 

ŞEHİR TİYATROSU 
'l'epo~ı Dram kamı 
Bugtln saat 20.80 da 

BtB AN~ 

••• 
Şehir Tiyatrosu Komedi kıammda 

Ustad Muhlis SebahııtUnln eseri bugtln 
maUne Mat (15.30) da (Efenin ao'-1) 
mtlll operet .ı perde. Yıırm gcıce ıuıı.re 
ııaat 9 da 1 - (Kerem Aslı) Ml1%1k11 
Şark masalı. 2 - (Mııh~se00cl Mu~. 

illl Efendi) Müzikli komedi 2 perde. 

Beyoğlu Halk Sineması 
Beyoğlu Halk stnenıast bugün mı.at 

ıs de: Film sonu: 
1 - Rn• • JnpoJJ harbi "Tllr1cs;d" 
% - TchUkoU macera 
1 - Ordu l.:ahramıı.nr 

Bize (Fitrcnizi Tilrk Hava 
Kurumuna veriniz) dedikleri za. 
nıan hiç tereddUt edebilir miyiz: 
Göklerin korunmasına. tercih 
edebileceğimizi hiç bir mesJle 
var mıdır? 

üçük ikaye: 

''Penbeıor!.T,, köyi.inUn biricik 
kızı Gulun, Çakır Ali ile evlen
mesi büyilk bir gürültü olmuş, 
köylU kızın bu ıntihnbına par. 
mak ısırmıştı. 

Gül, gilze!di. Köyde değil, 
Kasab~da bile üstüne yoktu. 
Delikanlılar p<;ı •\ a..'1e gibi dönü. 
yorlardı ctrafımh. Civar köy. 
!erdeki ağalar, kasabadaki zen. 
ginler bile bu nadide ciçeği ken 
dılerine 0elın etmek istiyorlar
dı. 

Fakat Gül, biltUn bu teklifle.. 
ri kulak arkası etti, köyUn en 
fakir delikanllsı ile evlendi .. 

Allah izin \•erirse ha~da bile 
yeti~iriın .• 

Demiş ve toroasmı sırtladığı 
gibi, arkasına. bile bakmadan 
kasabanın yolunu tutmuştu. 

Hakikaten Gül, cıtti de sılr
meğe, davarln.rını dn. gütme-Je 
mecburdu. Çünkil elinden tuta. 
cak, yn.rdmı ed"'cek im!!esi 
yoktu. Tarlalannm kenarında.
ki damda yalnız oturuyorlardı .. 
Asıl Gülün belini büken de bu 
idi ya!. 

Maç. saat 15 de başlryaca.k. 
tır. Müsaba.ka.nm hakemi ~:ı..zi 
Tezcan dır. -

Ortaköy Spor 
Klühünün kongresi 

Ortaköy Spor yurdu katibi 
umumfliğinden: 

Köyilmlizdc diğer bir klUple 
birleşmek ve nizamnamede bazı 
değişiklik yapmak Uzere kon. 
grenin 3 ikinelteşrin 1940 pa
zar gUnü saat 11 de yapılaca. 
ğmdan aza arkad~ların o gün 
yurd binasında bulunmaluı e. 
hemmiyetle rica olunur. 

----<o----
Tebliğ 

l\l:ıtbnat Takımı Bııı;kanlrğmılan: 
30 Teşrl.:ı.e\'Vel 9!0 Çarşambı. 

JUr·U saat 1,30 da Fenerbahçc ata.
dmria Galatasaray • F"ı.erbalıc;d 
maçından evvel tıı.kmmnızla Fener
bahçe tekaüt takımı ara.snıda bir 
maç yapılacaktır· Arkada.şlarm 
Çarşamba gUnU sn.at t.trde tutbo! 
levazımlarile bera~er Fener'>3hçe 
stadında bulunmalan rica olurıur. 

Sad kal itli' 
En lyt tyt Son 

K. K. .ıt. 
Buğdaydıuı .23 20 17 
A.rpadaıı •o M 11 
OzUmden 117 100 M 
Hava kuvveller!ml.zin yUkselmem ve 

artması lç!D her tUrllı yardımm ya 
pılması yurt borçlanmızm en bUyUk 

!erinden olduğu gibi bUtUn mlllellerl.D 
de kendi varlıklarmı korumak tçlD 
durmaksızın hava kuvcvUerlnl arttır 
makta bulunduklan görtılıııe.kte oldıı 

ğUnde.n bu hususta Diyanet l~lerl relıı 
llğtnden verilmiş olan tetva mucibine" 
snd:ıkal tıtır ve :r:ekll.t Ue mUkcllel o 
ıanı .. rm Türk hava ltunımunn yardmı 
lan ve bu suretle anayurdumu,..a hlı 
metle bulunu.aıara JUzwnu ehemmi 
yeUe ua.n olcnur. 

latan bul ?tIU rttsl 
F. Ulı:entt 

Diyordu •. Fakat aksi .. Ali de, 
neden gelmıyordu? 
Artık kış bnstırmı§tı.. Gül 

bilmiyordu ne ile uğra~ı-Jm.. A
liden bahar yoktu .. Krnhk uı.hi. 
1'.."">Si yoktu. I orl.uyo::-dll. üste .. 
lık €!imdi b"r dtı 'Hayalet,, me.. 
sele.:>i çıkrn~~tı. Gül b:ızı gece. 
ler beyaz gö!geciklerin kaçış
tıklarını penoereöen gözlerlle 
görilyordu. l{omşu kadınlar da 
bunu teyit ediyorlar: 

- Gı Gül, sen ne ediyon .. 
Hiç ev bir sene erkeksiz kalrr 
mı? İyi saatte olsunlar basar 
seni.. 

Diye korkusunu arttırmağa 
çalışıyorlardı. Gill icten içe kor 
makla be.ı:aber : "Bunlar hep 
n:~tar~ ışleridir .. ,, Diye düş~ 
n.uyor, bıraz teselli buluyordu. 

, Çakır Ali fakirdi.. Faklı-dl a. 
ma değme yiğitlerdendi. Köyün 
liaylfız delikanlılarının yanına so 
kulmnz, bir köşede işile gücile 
meşgul olur, Iuzım olursa civar 

baykı. tarladaki arkadaelarına yardım 
eder kendisinden daha fakir. 
dalı~ yoksul olanların da yar. 

Aliden nyrı kaldığı ilk ·gece 
davarlarını ircri ·e :ıldrkta.n son 
ra, ko~rnın s<>vlı~n. dua e.. 
derek yukarıya c:ıktı, kapıla~ 
iyice kapamış olduğu halde ı. 
<'inde garip lıir korku vardı .. 
B<?relcet hemen altından gelen 
hayvanlnnn sesi onu biraz avu. 
tuyordu. .. . 1',akat bu beyazlı 7jya.rctçile. 

nn ardı arası kesilmiyordu iti.. 
Artık her gece evin etrafında 
dolaşıyorlar, uluyorlar, kaprya 
vuruyorlar, canıarı taşlıyor. 
lnrdı. Kom~u kadınlar da GWU 
muhtara boyun eZıne i için zor. 
layıp dunıyorlardı .. 

. . .. . . . " 
d 

Ar:ıdan bir güz j?cçmfı:ı, fa. 
dımına kcşnr ?. k Ça m·~ı 

Sonra yakı~ıklİ del~kanlrydı at kır Ali görUnme ı:ı .. • 
da. Uzun bir bovu, gcnış omuz. Harp devnm edi;ıordı. ama, 

· ı terhis olunanlar d:ı vrırdt.. Giil 
ları arasına oturtu muş mun. 
tazam bir başı, kıvır kıvır si. her an gözü kamda kocasını 

Gül he!' gece korkudan titre
mesine raJınen: 

- Alim, diyordu, Çakrrnn .. 
O muha..1;-:kak gelecek .. . . . . . . . 

yalı saçları vardı. Çakır gözle. bekliyordu. ı'::ısıl be':1
emesin 

rinde dolma nu-n·i şimşekler ça. ki? Bir <::ı>-ne "~t"ftııCla ~ıer ı-ek· 
kar, etli dudaklarnun üzerine memicti.. Büt"n köy kocası as
gerilmiş kaytan bıyıldan1 sert: kere gitmiş olan 'bu giizele ası. 
er'•ek lınilnrma. daha kuvvetlı lıyor, tarlMia çalışırl·en rnh~t 
bir mana verirdi. b!rakm:ıvcrln.r, vor~luktan a • çılan ı:;ü.zel gö ~ 1;n;i. şurasını l\Iüthiş fırtmalr bir geceydi.. 

Ali ile Gülün bir vastığa b:ı.ş bııt"flqrm «evrcdivor'ı:ı.ror.. Ruzgar ıslı'dar calıyor, çakal 
koyduklarının Uzeıinden dah:ı Bir<'ok kimcı<'ler onu ekle et. scsl .. ri.ae ı·c.rı ıyoı uu. Akşam. 
b"r yıl bi'e geçmemişti. Bir-~ mek için ell"rinden geleni ya- dan bu la.) an tipi iki saat için. 
Aliyi rı '~E're çağırdılar.. Gıttı.. oıyor'ardı .. p ıe mtıh+ar artık d~ her tnrafı brtmÜ!'\tÜ. Hfilô. 
Kard~ le.ı i hudut boyunda va- kahvelerde b"le bu Mi~l Güle da devam ctliyordu. 
t:ın i~in can:ı•;rrken o, köyüıı<ie v~ır!jtın oı..:ıurtunu ll<''lt<'a söyle. Gül, karanlık gecede uzun 
yıwu ·lusunun koynunda kala- dıkten maadn. al'Zl.Itama muvt!f müddet ı ir ümit yıldızı araya. 
m2.7.ıdt ya!. f~k olabiltnek için de türlil de. rnk penc·~renın önünde oturduk 

a 
1 

•• •• •• ~i.U ile biribirlerine sarılarak dıkodular c;ıkarryor. hntt3. giz. tan sonra knHnnı • yatsı nama.. 
l)f ~ o:n n1e. dola: o, ıthi c:e menin baı::ına kadar ı;tieı:ı ı:Tİ" 1 ı.'e 7avaııı Gii"ü tehdit zmı kılıvordu ... B .. 'rden aşağı. d. a. 

r r T ....,.,.d m ~ yı "t · .:ı· "' ltü d d B • . ı v ,. . 1 u~ " 1 ın 1 r, Ali ayn:lrrken: dC' t'rı vordu. hafif bir güru uy u.. ırısı 
" · ... , . " hı. Neiıro - Kız Gı.il li1ülme gelecnk Gül hım1 arı kös dinlivor, lten kapıya mı vuruyordu? Dinl~i.. 
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Şehirden bir Röportaj: 
... --~-.-.-=---= ~ -

Bir doktor mut yenehanesinde 
neler iş:tilmez ? 

Bir anket münasebetiyle çocuk 
hastalıklan mütehassısı Doktor 
ki .. Bir müddetten beri lstanbul. 
dan hariçte bulunan biricik çocuk 
ha~talıklan mütehassısımızı eline 
geçiremiyenler adeta muayeneha. 
neye hücum etmiş .. 

Endişeli anneler, müteessir ba. 
lxı'.ann kollarında hasta çocuklar .. 
Kimi annesinin kucaf.rında uyuy2. 
kalmış, kiminin yüzü sarılı, kimı 
öksürüyor .. Bunların arasında sırf 
tıb~i muayeneden geçirilmek için 
getırilmiş tombul çocuklar da var. 
Bunlar diğer hasta çocuklarla te. 
maselmemcleri için ayn bir odaya 
alınmış.. 

Fakir insanlar çabuk dost olur, 
derler .. Halbuki bence dertli olan. 
lar daha çabuk biribirlerine yalda. 
şıyorlar. Dernek felaket insanları 
y.aklaştmyor .• 

Kadınlar arasında konuşmalar: 
- Sizinkinin nesi var hemşire. 

ciğim .. 
- Anlamadık ki kardeş .. Çocuk 

b~ .. Ağzı var dili yok .. On iki gUn. 
dur ağzına bir damla bir şey alma. 
dı, hep böyle dalgın yatıyor .. Na. 
ıar almıştır, dedik, özerlik yaktık, 
P:ıra etmedi.. Bakalmı doktor ne 
dıyecek .. 
. -:- Üzülme hemşireciğim, bir ter 
tıp ıiaç yaptırırsın bir şeyçiği kal. 
maz .. Cocuk kaç günl ilk? 

- Daha kırkını yeni doldurdu .. 
- Aman, sakın al basmış olma. 

sın .. Odada yalnız mı bıraktınız .• 
Ya köşeye süpürge, yahut da yastr. 
ğınru altnıa anahtar koysaydınız .. 

- Yok kardeşim yok .. Ne al 
basn ne mor .. O kadanna biz de 
dikkat ediyoruz.. Çocuğa bir hal 
oldu; durmadan a~hyor. Korkuyo. 
rum, göbeği fırlıyacak diye .. 

Diğer köşede başka bir hanım 
yanındal.; hanıma dert yanıyor: 

- Ayol kaç gUndür kaynanama: 
Çocuk kan gidiyor, can elden gidi. 
yor .. diyorum da bana: 

- Ç.OCUğun maşallahı var ayol, 
sen ağzını hayra aç. şimdi de o~. 
lurna doktor paralan mı verdire. 
ceksin? diyor .. Hani nerede ise 
oğlunu da kandıracak, çocuğu ça. 
tJ çatır çatlatacaktı .. 

Saat altıya yalan iki kişi kal 
mış.. Biri bir madam, diğeri iki 
hanım .. Tabii çoculdan da kucak. 
larmda .. Sıra o hanunların galiba.. 
Madam yanaştı: 

- Affedersiniz, dedi .. Ben dok. 
tora çocuğun kakasını gösterip çı. 
kacağım .. Bir dakika mıisaade e 
din de gireyim.. • 

Fakat lıay1r işte kapı yine zor. 
lamyordu.. Davarlar uyanmış.. 
lan tepinmeğe başlamışlardı ... 
Muhakkak a.şc.ğıda birşey var. 
dı. 

s.elfun verdi. .t • amaz bezini 
top.adı .. l{ilçük idare kandilini 
alarak korkak adımlarla odaıım 
kapısı~ kadar gelai. Açtı, so -
fayı tıt.reyerc-k geçti. &ı.niyeler 
asırlar kadar uzuyordu. İlerle
di,~ merdivenin başına geldi, a. 
§agtya.. kapıva baktı. 

Merdivenin alt başında bern. 
~yaz bir havalet hareketsiz du. 
ruyordu. • 

d Gül: tniitbJş bir çığlrk kopar-
.1· elındeki kandil söndü, mer. 

d:venlerden ncıağıya ağır bir ci. 
sım Ytıvarlandı. 

altZavaııı Çakır Ali, altı giln 
ett\~ece. kışla, karla mUcndelc 
za. 1 n sonra. yuvasına geldiği 
se:~ ancak karısının sıcak ce 
ti. mı kollan arasına alabilmiş. 

llfozafler AC An 

Ve girdi. Diğer iki t<adın hasta 
çocuğu nöbetleşe sallamaya devam 
ediyorlar.. Salonda bir de ben 
varım.. Bu sırada üç kişilik bir 
kafile geldi. lki erkek bir kadın .. 
Tabii yanlarında bir de hasta ço. 
cuk.. Erkeklerden biri galiba has. 
ta çocuğun babasını doktora tanıt. 
maya gelmiş .. Kırk beş yaşlarında, 
oldukça açık kafalı bir zat.. En en. 
teresan tarafı böyle gamh bir ha. 
vayı derhal değiştirip renklendiren 
bir neşeye sahip olması .. Geldi, he. 
men yanıma oturdu .. Biraz sonra 
kucağındaki çocuğunu sallamaktan 
artık yorulmuş olan bayan sor • 
du: 

- Siz de mi Ali Şükril beyi gö. 
receksi niz? 

Bu lisan bozukluğundan istifade 
eden neşeli zat: ' 

- Evet, dedi, annemin sntü ya. 
ramıyor. Söylediklerine göre s{ltU 
bozulmu~ .• 

• Kadın dalgın, yahut da devire. 
ceği çamı düşünmüyor ve safiyetle 
şöyle mukabelede bulunuyor: 

- Belki de bundan sonra bo.. 
z:ulmuştur. Dünyanın hali bul .. 

Bu cevap, kısa bir silk.Ot yara. 
tıyor .. Neşeli zat bana dönerek: 

- Aman beyim, diyor. çocuk 
mu Allah saklasın .• 

Kadrn derhal atılıyor: · 
-Peki beyim, sizin yok mu ki?. 

- Nasıl yok, Oç tane var. 
Ve neşeli zat derin bir nefes a. 

larak ilave ediyor: 

- Benim çektiğim, geçirdi~im 
hastalıkları kim geçirdi, hanım, di. 
yor .. Artık doktorlarla ahbap 01. 
duk.. Ham neredeyse akrab..ı ola. 
c.ağız ... 

lçi yarunış gibi göğüs geçiriyor, 
sonra: 

- Aklın varsa hanım, kız nı 
doktora ver .. 

Tavsiyesinde bulunuyor.. L::ı • 
dm: 

- Aklını ,·ar amma, kı-ım ) · .. 
Amma ne yapıp edip bir t "ne bu. 
lacağız artık .. 

- Sizin çocuk kız değil dem.'• 
- Üç tane var, üçü de oğlan .. 

İkisi evde, biri altı yaşında. bir 
dört yaşında .. Evde bir de nüzü:lti 
annem var, şimdi ikisi de kadının 
kafasnıa çıkını~. sacını baş.mı yol. 
muşlardır. 

Yanındaki kadına dönilyor: 

- Ayol kardeş, al §U çocuğu, sa. 
at ikidenberi sallamaktan kollarun 
koptu. 

Bu sırada doktorun odasından, 
biraz evvel açıkgözlülükle sırayı 
kapan madamın sesi geliyor .. 

Sırasını kaptıran kadın: 

- Gördün mü, diyor, madam 
na ıl bizi atlattı. Kakayı göstere. 
ccğim diye girdi, bir saattir çık. 
mayor.. Ah o madam çıks.ın, hiç 
değilse başımı sallıya.cağım.. • 

Kadın artık açılmış, derdini dö. 
küyordu: 

- Oğledenberi sıra bekliyorum. 
Hem de paramızla .. Ne olur, biraz 
fazla ve ucuz doktor olsa.. Hem 
boyle beklemek, hem de üç lira ver 
mek beni harap ediyor_ ç.ocuğu 
dahiliyecılere gösterdim. Bir lira 
"erdim amma o da para etmedi . 

Bu haklı şikayet bUyük bir nok. 
sarumıza işaret ediyordu, Bu sıra. 
da madam çocuğuyla çıktı \ e ka. 
&n: ' 

- Çok §ükür.. . 
Dedikten sonra içeriye daldı. 

Son müşteriler de çekilip muaye 
nehanede kimse kalmayınca ben 
de bir: 

_ Çok şükilr .• · 
Çekip doktorun yanma glrdim. 

MUZAFFER ACAR 
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" &: Dr. Murat R. Aydın 
:ı İ Beyoğlu • pannakkaps. imam 
iiaoknk No: 2. Tel: 41~ 
"3Muayene ve b~ • türla ıoz 
~:nmcliyab fıkare ıçı.n .,.,..._ 

_ P. I!,. '. H r<>nıı~ası: "İiZf' dek n.as;l ol.sa van~.. di kC'ıı<line: ses kesilmişti. Hayalet dedıko-
d n ~ n""pt l'~:ı: n.rav kntiplerin. j Çifti sur. davarlan gUt a.nba.r. - Bir Alim gel in de o za.. dularınm verdiği korku ile böy. - DokfCYr! Takfığmı:ı 
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Türki e Cumhuriyetı 

a a 
Kunılus if arihi: 1888 

Sermayesi: 10~.000.o?io Tür''> tirası 
Sube ve Ajans ~ :ledi · 265 

Zirai ve ticari her n~vi banka muameleleri 

Para biriktırenlere 2 8, 8 O O Lıra 
ve Veriyor 

ı.traut a• K ı uu H.um• nıı.ı vı: ihbara:. taaarTW tıe;ıı&ptaı-mcıı. eıı l\.ı. 

f:iO Ura..'lı buJıınumara senede • cıera (..ıkllecek kur'a Ue aşağıdald 
plıUıa ı;öre tk.ramJye dağttılacaktrr 

1 

4 

40 

.. 
• 
• 

1.000 Llralık 4'.000 
600 • 2.MO .. 
!50 • 1.000 • 
100 • 4.000 • 

lı o • 60 • 6.000 • 
l~H • 10 • l.800 • 
160 • !O • &.200 • 

otKKAT· HeMplarmdakl ptlralar bir 9elle fçl.rıde f>'l liradan aş.atı 

j ıemıyenıere lkra.mlye çıktığl takdirde % 20 ru.ıa.styıe verilecektt:r. 
Kur'alar aenedtı 1 defa: 1 EylQJ, 1 Bl.rln:ılk~ım. l Mart H 1 aaztran 
t~:i!ı.lertııde çakUecekUr. 

<irahk kat ve odalar 
Ankara Caddesımn en muteber yennde ıevkaıacte na1.aretlı 

havadar ve avdınlık bır kat kiralıktır. Ayni binada ayrıca kıralı].; 
rx!alar da \':trdır. 

\?akıt G;:ızetec:ı Tdarehanesıne müracaat. 

Dış, Nezle, Gri o, Romatizn1a ~ 
rv evralii~ kırıklık ve b..itün ağrılarınızı 

derhal keser 
tcabmua gunae ~kaşe al nabillr. 

fAK• ITLERlNUE!'ıı Sl\KlNINIZ. tmR Yt. •• DE PULJ,tJ KU'l'Ul.ARI 

ISRARLA lSTE'i :\1:z 

Dünyanın meş h .r şekercisi 

i MU 
1 

Bayran·1 günl 
. 

rı 

------
•· t,-~C~"'l<r~·~·~~ • 

"l: s~~~*~~~~~~~. ·--.......rr- r 

~-·· ÖSMANL BANKASI l1 ... 
1 

3! 'rORK ANONiM 61.r?tı::&TI 

~~
\·ı .• : __ TESiS }T~RIH~-1~31 jJ1) 

$111.rüferı vP Türkive Cümlıaripni #
1 

IJıı;,/iiı malr.ı•ıt>lt1nAmM 
ll9l f'lum,Jf'a/ı 101611931 tarihlt lif••rmfa l•nlık e,,ıJmıstı!, 

'14'611933 tJrih/, 2435 N•llJllrJhJRnıtıı Oatttf!J 

3i Sbrrtıayes1 ı t0.000.000 ın:mz Lfrnsı ~ 
9l ehtıy:ıt akçesJ r • 1.250.< .)() lngili:zı ı..ır~sa 

ı.: 1 ~ 
. 

PtyıtSamn en mOsait ~ ( •alüttanb ttVa.., 
kumbarasız) t;ıı•rraf heuptan ı:tç"tlH'-

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
!da.remiz ihtiyacı için te!grat ffnCNıJ.a:rı:ıun deva boynu demirine tP.ı;bl· 

tincl· kullaJJılmal< il.zere: (3000) kilo kendir kıtık almıı açık eksiltmeye ko. 
nuı.. tı§tuT. :Eksiltme 13/11/IHO Çarşamba .unu saat 15.30 da B. Postabane 
binu 1 karşuımda Valde Ha.nmm ikinci kat.mda. idaremiz umum1 depo mw 
ba..s llği odasında toplanacak mUdUrlük &hm satım komisyonunda ;yapıla· 
calc r. Beher kilosu muhammen bedeli 76 kur\la, hepıılnln 2250 llra muvak
kat ;emlnat 168 lira 75 kuruştur. 't'allpleriıı fennt ve ida.ri l}aı-tnamclerlnl 
gö:n ek ve mU\'skkRt tenıinRtlannı yatırmak Uzere çatışına günlerinde 
B. l >stabıı.n" Nna"ı birın.:ı katta müdürlUk !dar! kalem binalar ve levaz:ını 
km. ma eksiltme ~tin ve saatinde de 9-iO ae.aesl için muteber Tlcan•t Odll.l!ı 
v~ ~ı ve rnuv.tlkkat teminat makbu:tlle bit'Hkte komisyona ~acaatıan. 

J 0268) 

inhisarlar- umum 
LmOdürlüğünden: ....... 

I _ K:e§if, §tlrlname ve pla.nı mualLJsıce idaremizin Clb&ll !abrika. 
mıda yaptıracağı traı:ııı~t.Or binası: inşşatr pazulığa 

kanmU§tur. 
:rı _ pazarlrk 8.XI.940 cuma g1m.11 il.at 16 da. Kabataşta Ü!\'azım ve 

MUbayaa.t §Ubeslndek1 alım koırdı!Yonunda yapılo.caktır. 

m - Şartname Levazım §Ubesi -.emecınden 50 kuruşa alınabI!lr. 
~ - tstekıtlerin pa?.arhk için tayin olunan glliı ve saatte kanuni 

ves&lk ve % 7,5 güvenme p&1'8lar1yle btrlikte mezkQr komte. 
"~ yona mUracaatıan. (10364} 

Bi.: JCik Vilayeti Daimi Encümeninden: 
ftlA.yet hiZmetinde kııllanılmak Uzere il.al lrullaıııı.ıruş arızaauı: 939 mo. 

dalı -.r adet Şevrole binek otomobil1 puıın:.lıkla atm &lmacaktır . 
JllDlı.e.mJllen bedel azaınt 21500 liradiı.. 

lbale 18.11.940 ç.a.rl}e.mba gUntl ııaat Ul 4e VBA.yet dairnl encümenin~ 
qıı .ımıa octa.smda yapılaoaktır. 

QıalByi mUtealap teslim v. teeeııum m:uameı.1 yapılactığmdan muvak. 
kat 'lemi:D&t parasına IUzum yoktur. 

311. model ve evsafta. otonıobflt olup o mtm,.k ~leri.n otomobil. 
kıır:I. e birll'ci:e sözU geçen ihale ıı&aU nsn-.,ımnda &Umt eı:ıctlmende barrr 
bulı. ;malan. (10392) 

Mektepler acıl ı 
Şimdiye kadar olduğu ibi. bütün mektep 

ki ;aplarınızı "V AKIT., ki.itiiphane~inden ko· 
la thkla tedarik edebilirsiniz . 

. · .. ~ ' ., ,, ,. -· '" 


