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"Cumhuriyetimiz donuk ve durgun ' 
hir devrin adı değil, bilakis her gün yeni ~ k h · . u camıanın efradı ne kadar ~. 

'titıa arsı ile meşbu olursa o camiaya ~ .. 
· hayatiyet gösteren doğurucu, yaratıcı bir•: 

'li dl eden Cumhuriyet de o kadar kuv· ı~• 
o~ 4 

'h ~ 
~ 

yaşayışın timsalidir. 
Cumhuriyet, Türk Milletine, 

Devle\i ve yeni cemiyeti temin etti, 

f/ı 

çankayada 
cumhuriyet 

gecesi 

Cumhuriyetin 
ıs inci vıldön .. mü 

Cumhuriyet ~~--.,,,........., -~ ... 

yazan:~ 
hakkı tarık us ·----

1339 (= 1~23) 9 eylüldenberi I 
yeni ve milli bir vazifenin icapla
t"lnI takip ediyorum. yeni meclisi 
eski hII'Slarm yeni arzuların beşii:>i 
halinde sallamalc isliyenlcr sezili
yor. yeni bir vekillik daha. kurul. 
l\u: imar vckiı.leti... birinciteşri.ıı/n 
ortala.rmda ve bir aJı:şamı ~anıd':ra 
nm kuleli lköşkündeyiz. zemin t
ta, sağ köşe salonunu dold 
kadar varız. ~71 mu~taf& emal'in 
h uzu runda.yız. 

bahsin konusu büyü mlUotmee
IM hiikfunetJ.nin şekÜdir. 

aj:;"'ll oğla ahmed, bUlunıın-
lardan ve --o gü · adt ile- bU
yük millet meclisi ükfuncti ı;:ok · 
lini beğenmeyenl en biri.. .. 
• .~ziy ağa oğlun admı siper 

yaparak: 
- nJınıet beye göre, di}'Or; ııu .. 

kümetln şekli · uriyet o~ 
dır. 

bir bakışta her şeyi k 
resine alan harlkulMe nüfuzuyla 
gözlerini gözlerimizde veya yüzle
rimiz.de dolaştırıyor. 

fakat biz zaten üç ytlda.nheri 
bir cUmhuriyet ooğil miyiz? 

23 nisan meclisi bir cümhuriyet 
meclisinden lba.,Jm lbir şey midiri 

~azi mustafa kemal bUyiik mil
let meclisinin reisi olarak bir cüm
hurreisl değil mi? 

işte millet meclisinin seçtiği bir 
1cta heyeti reisi, işte millet mec
lisinin seçtiği vekiller ... hem ay. 
rı ayrı, hem beraber roecUııc ko.?'§ı 
memıl. .. 

sonra gazinin kendisi değil mi
dir ki büyük millet mee1is1 hükü
metini cümhuriyetten de Ustun. 
ondan da müteıkAmiJ bularak mü
dafaa etmiştir? o müdafııa bir gü
nün davasrnı ka.zn.nma.k için miydi? 

konuşuluyor. 
ağa oğlu bUy:ük millet meclisi. 

hUkfunetini bir türlil ibni lbir tas
nifin l~e sığdıramıyor, "- si
zin hülrimıetiniz ne?., diyen bir ya
bancıyı: "büyük millet me<>IV.i hü
kimıeti!,, CC'Vabiyle kandmun:ryor, 
bunu onlarm anlıya.cağı: bir keli· 
meyle ifade edemiyordu. hemen 
hemen bütün güçlük dıe buradaydı! 

Yazan: AS m lds 
B UGON bütün Türkler Cümhuriyetin on sekizinci 

yıldönUmünü cok haklı olarak sevincle ve · · 
harla kutluyor: cünkü bütün dünya mil! t ı arsısında 

lnsanhğın J. 
Bayramı 

bugün Tur İyenin derin bir gıp'La hissi uyandırdıgmı göz. tR cümlıuriyet tııayraııunı 
lerile görüyor. daha kutlulamak bahtiyarlı .. 

Ve memleketimizde herkesin gıptayla baktıg"ı bütün. ,ğına ~iş bulunuyoruz. Dini ve 
ınıni yrarnlarm her birinde hu· 

iyiliklerin en basta gelen amili Atatürkün emanet olarak u:.i blr r<"nk hl"""<llunur. Kimi, mu
bıraktığı cÜmhurİyet rejimi olduğunu ve ancak bu saye. ayyen lr inam~ın .)ükseliş, ya.yı
de Türk milletinin :::ı~ına 1ılli Sef gilli müstesna evsafta hş n~mı ha.retler, kimi tarihi 

bjr hfi.dlStden hız ve değer alamk 
bir devlet reisi gecmi bulunduğunu biliyor. le; ha.) !arını doğurur. 

Evet, Türk milleti Cümhuriyet ba}'rammı kutlarken Bu~ı etrafında herke&& bb.e 
sevinç ve nese icinde gögsünün 'kabardığını hissediyor; oi1.Ak hulftıak imkiını yoktur. Se.. 
cünkü milli hudu•&Jarımızı her taraftan saran liarp a.tesle- \lnr.linlzl IJ!lyla~yız. Fakat 1 ''cümhuri et bayramı", insanlığın 
rj arasında mazhar o duğumuz liugünkii sulh nimetinin lulluşablldiği en yük.-;ek bir T.afer-
bir tesadüf eseri olmadığını, bu muvaffakıyetin ordu dlr. Cü uriyct, beldeki sllihlar
kuvvetine dayanan dirayetli bir siyaset neticesi bulundu- dan e'" ı, len.far 'ld silihla.rla fet-

holunur: Gt-~I h~r :1.a.feroe kılıçla 
ğunu anlıyor. (Dct.ııomı C ncr.da) blr k:a.fa.nın da payı büyüktür. 

•••ıııf Ama slllh zafclerinde fikirle bi
lek aynı 7.anuı.nda ~ışır. lcfkiire 
fet.ihlerinde i-.c ,fikir bil&hm önün
dedir. İlkin o yürür. l"ola o açar 
n• neden sonra i5 sllillıa ka.lır. Hat. 
ti ç<ft< kere sililıa vazifenin kal
madığı ela ~örülmüştür. 

Cümhuriyet bayramının bütün 
öteld bayramlardan üstün tutuln
şunu, ~ıdıb"I bu mana derinliğine 
vermeliyiz. 

Bir memleket, cümhuriyete Jaı... 
vustuğu gün kcndislle birlikte dün
yanın biit iin hlir insanlan, hür me
denlyetlt'!ri. hür de\'lctleri de ba
nu, insanlık t:ı.rihinin bir zaferi sa
yar; kendine sevinç ve gurur payı 
ayınr, Çünkii cümhuriyetln bay· 
ramlan, bütün insanhğm ooynuıu
dır. 

Tarihin kaydettiği cümhuriyet. 
lere bakmız. Hemen hepsi~Je a
sırlık bir ır.ı.yrctin, a<ıırlık bir dl
dismenin kanlı meıl ,.e cezirini ızü
rürsünüz. Kızıl kul<>li satola.roan, 
menner , .e yaldız mah~eri sara.y· 
Jarda.n hürriyet hn'kkmı liopara.bil
mek kin, hendekler kurbanla dol. 
durulmu,, surlar tırnakla oyulma.5. 
tur. Zekanın yanı ba.5mda el de 
çalr,tı. Ciimhurlyet u~ndn harca
nan emek, diikülen ter 'e kan bir 
başka cihan yapmabra yct.eeek ka
dar bü~ iik \'e çoktur. 

llele sa.ı'k gibi hüktimdarla.nn 
senıRYi haklarn. sahip, ya.mn Alla.h 
<iapldtldan yerlerde, climhuriyet, 

hayII', gilçlük hiç de orada de
ğildi: 

-~~----~-----e---=--=------~---------· zihinlere, bir lıarika, bir mucbe 
'J'ilrkün yalntt. mı\k{)s talilnl ymrucklo lmlnnynn, ona. me5Ul bir tali de \."CZ"Cn haşranhğı , erir. 

(Devamı Sa. 2 Sil. 1 de) 

~ Ankaı" 28 (A.A.) - Ba.§vckil Doktor Re!ik Say. 
~ dam, bugün saat 12.150 de radyoda söylediği 8§8ğıdnki 
~ hitabe ilo Cumhuriyet Bayramı kutlama törenini aç 

mr,,tır: 

~ Sevgili yurdd&§larım, 
Cumhuriyet bayrammuzrn kutlama törenin! 14:1. 

~yorum. 
~ Til~kiyc CUmhuriyeti bugUn on.sekiz y84ın1 dol.. 
~ durm111 bulunuyor. Arkada bıraktığmuz yılların h!Wi· 
~ ııeleri artık dll.nya tarihinin matr olmugtur. Bu h!dl.se· 
~ leri yaratan ve yUrüten bUyük Türk Milleti, kendi be. 
vanları ka~ısmda ancak sevinç ve kuV\•et duyar. çnn_ 

~~ kU Türk inkıl!bı hariku!Ade bir hareket ve 18 yıllık 
~~ Türk Cumhuriyeti IJie dalma muvaffak, dalma galip 
~ bUyUk ölçllde bir mUcadelcdlr. 

~ Biz, bu sayede eski ve şerefli varhğımızr kurtar. 
~ mı§, içeride hürriyetimizi, drşarda iBUkllıllmizl koru· 

mak kudretini l.sbat elml§ bulunuyoruz. 
Bu mesut anda, varlığı kalplcrimlZdc daima ya. 

Milli ıjctiınlı. İsmet lnöniı (Devamı Sa. 4 sii . 6 da) 

~ 
fıyan Ebedi Şciimlz AtatUrkUn mtı.nc\1 huzurunda ., 
Türk milleti adına minnet ve saygı ile eğlllyorum ve ~~ 
yine Türk milleti adma emrinde olmanın verdiği gır.. .,.~ 
rur ve haz içinde Milli Şdimlz İsmet 1nönüne sarsıl. ~ 

~ U~!'lt-.:'Polı,:.\".I 
ınaz bağlarımızı teyit ediyorum. 4 -..r .. :-c;:-.-

Yurddaşlanm, ~~ 
~ NJmll'll 

Dünyanın karanırk ve knn§ık hali, Umil verici ol· ~~ 
maktan hAlA uzaktır. Avrupnda, Asyada, A!rlkadR, ~ 

milletler bütün varlrklarl;>1e çarpışryorlar. Hesapsız ""~ 
kan dökUIUyor, sayısız medeniyet tlbidelerl yok olu.. ~~ 
yOT, Harp harici kalan mllletler de bu koca buhran. ~~ 
dan muztarip oluyorlar. BugUııUn §artlarına karşı niı,ı.-,. 
tıetıe çok rahat durumda olmakla beraber memleketi· .,.~ 
miz de bunlar arasındadır. BUtUn sıkınWara göğüs ·l 
germe kudretini milli birliğimizde buluyoruz, yarmın ~ 

getireceği h!diseleri, bu birlik ve yurtseverlikle yr .. ~~ 
neccğ'imlzc inanıyoruz ve ona göre hazırlanıyoruz. ~~ 

.: 
(DC'Vamt Sa. ! Sü.. :J <le) ~~ 

~~ . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~.--.. ....... 

t~~rk~in~k~ı~la~b~ı~a~s~rı~y~ı~la~~ı~~t~f;~~~~~~~~ı~~~~;,,~,,~~~~~~SjOC~~~~~lj~~flJ:~~tıı En büyük kuvvet 
milli birliktir sığdırdı 



VA KIT 29 - 10 - 1941 ~ 
Kuf kasqafl' çan kayada 

cumtıuriyet c ·yet Maarifi müdafaası 
• 

gecesı 
( Btvl taraft. 1 incide) 

bir icra vcltille.ri heyeU.niıı her 
uzvunu ayn ayn mocllsten seçme, 
vfı.lua. millet hfi.khniyetinln söz gö
türmez bir zaferi'y~ll: faıkat blı'bi
nnden nyn a.yn za.ma.nla.rda ve bir 
ımlnbalık tarnfmdn.n yapılan &e-
1,.imler icra vcldlierl heyetinde a
ranacak ahenge engel Çiknr.ıyordu. 

aarıf eşkilahmızın hedefi, yetişmekte olan nes1e orıun 
kendi milletimize ve bütün insanhğa faydalı kllacak her 

nevi medeniyet vasıtalarını vermektir. Bu. terbiye 
gayemiz olduğu kadar mitil ideal mizdir de ... 

Mühim bİ' 
plan 

1 hazırıarıd l" 
/ 

Londra, 28 (A. J\,). ;>: 
SketcJı gazetesi yazıro~ı ~ i_ 

biiylllt ınlllct meclisi hUL1'mıet1 
bır bakıma cUmhuriyetin dn.hi te
kfı.müli.ı sa.yılaca.k knda'r sağlnmdı, 
Iiikin bir gUn bir meclis çrkıp da: 
"madem .k1 hfı.ldmiyet bendedir; 
dilersem bir p:ıd!şa.hı da kendime 
\raş ya.p:ımn,, diyebilecek ve böylece 
kendi hfılı:imiyetlni kendisi ilga v-0 
.ptal edobilccck miydi? 

YAZAN 

ı __ H __ aıııııİİııiııısıliııiilıia __ n ____ Aııiiiiiııiilıiiiiıiiiiııt ...... Y:iııiiiiiiü __ c_eı ___ ı 
mizdc okul binasını ve ı;ınıfını 
~endisi yapan tnlebe, htlkümet 
l>Utçeslne bu yoldnn truurruf te
min ettiği için değil, öğrenme.}i 
"iş" e bağliyabildlği için bizce 
·•yetişmiş,. sayılmaktadır. Bu zfh
r.ıyeti, bUtUn öğretim dereceleri 
içindeki çalı:şmalamnıza ışık ve sı
caklık veren bir kaynak olarak ka
bul ediyoruz. Sırf devlete memur 
yetiştiren tahsil milesseselerlmiz1 
de genç nesle idareyi bir ··~" ola
nık öğretecek cihaz haline getir
mek yolundaj1Z. 

Kafkasya.nm mUdafll~, 
hhrt bir plim hazrrla~~tıı. 61 .• ~ 
da İngiliz kuvvetlenı...- ~ 
bulunmaktadır. Bu p~·~ 
Rusynya taarruz et tfl'" 
Çörçil hU.kfUnetinin bO!! d fr 
m göstermektedir. e~ f1' 

ka.rar vermek serbestisiııin lbu 
kadar vahJ.m Illa11351yle ve kanuni 
ola.ralc, bir millet meclisinde de 
bulu.mna.dığmı bclirtoeck bir ifade 
lAztmdı. 

o gece hissettim ki gazinin dili 
altında.ki sözden çok yüreğinin iç.in.. 
de yatan esrar var. 

saatler geÇtf. gazi dağılan bah
el topln.dı Ve m(}Seleyi reye ko~u: 

- hükf.tmet!n ~lnin cümhıu
,;riyet olma.snu istiyenler ellerini 
kaldmmılar ! 

eller, hepimizln elleri !ke.lktı. 
••• 

bu.yük nutulkta 15 teşr1nievvcl 
1339 perşenıhc gUnUnU şöyle kay
dedilmle buluruz: "t&tblkl tein mll
AMlp zaman intizannda bulunda· 
ium bir fikrin tatbiki anının gel
dlilne hUkmetmiştim, bunu itlraf 
etmell)1m.0 

ben 25 teşrlnevvel 1339 da o za.. 
mıa.nkl maliye ~li 4lıasa.n fehnıi 
(gU.mU hane) ye 8l1kııdaşlık ederek 
o Mmankj intihap dairemin ilk zi
yaretini yapıyor, ilk ziyaretçis"ni 
ürkütmek btemiyen ka.radenlziu 
durgun göğsünde çankayn. geccs;
nln ferda.la.rm.ı dU.~Uyordum, 

29 - 30 ~nievvel beni tJrebo
hlda buldu. cllmhurlyetf, kuroou&u 
ve ilk bUyük rei:ıine ora.dan kutlu
ledmı; şimdi de bUttln millete 
klltlayorum. 

hnkkı tank .. 

Y edikule Surlarından 
düşüp yaralandı 

KaragUmrUkto Sultan mnhnllesindo 

Mmırff '\'t"klllmlz mı ın Ali '\"licl'I 

Cümhuriyet mnnrlfinin birinci 
vasfı lftyik olu udur. Hususi it.i
ka.tlar bir vicdan meselesi olduğu
r.a göre hayatm yarn.tıcıl•{;"I için· 
de sel'best ve tabii bir tarzda ol
gunlaşan ferdin vicdı:ı.nı:nı muay
yen bir dini in~ ııekline uydur
mak. devletin Işı değildir. Yeni 
nesilde ahlüld şuunı. feııUn, ce
miyetin devam ve bekasına bir v~ 
srta olması bıdı:nnından kuvvetlen
dirmek lıizmıdir. Terbiye, millet 
bUtUnlUğilne kendini faydalı kıla
cak insanlar yeti tfrmek için ya
pılıın teSlr ve telkindJr. Ameli a.h
Wan ve kleclizmin kaynıığı bu 
duygu olmalıdır. 

Tilrk cemiyetinin slllifsı:z bir iç
timai varlık oluşu bUtUn nuı.a.rif 
~llfı.tnnızm bclkemiğidir. TUrkl
yedc ne sınıf, ne tn.bakıı, ne de 
zümrf> okulu vardır, Her vatandaş, 
istidat ve kab!liyetlerine ve arzu
suna göre her öE;Tetim derccesin
<lcn fayüalanabllir. Okul tcşkilAtı 
o tarzda tanzim edilmiştir ki en 
o.sağı seviyeden en yükseğine ka
dar blnölr.nc bağlı bir biltiln ha
lindedir. Umu.rot tahsil mUessesc
lerbnizfn yanında meslc!k o'!:ulliırı, 

ne ikendi i<;l0rinde, ne de yekdiğ ~ 
l'i lmrşısmdn birer kapalı daire de· 
ğild:.r. Tilı'k mnarifi, teşkilatında, 
sosyal ananelerin tesiri altında 
kala.rn.k hlç bir vatandaş istidadım 
tikayıp hapseden bir kesiliş tanı· 
nıaz. Bu l)lı:ı.r, "Tek okul" mefhu
munu ve tatbikatını n n ''Tek mn
nrlf" düsturudur. 

mnmnk, kendi milletine sevgi ve 
onn faydalı olma ihtirastru duy
mak diye anlıyoruz.. Cütnhurlyetçl 
ve halkçı oimı:ı.yı, bu tmlııyıştan 

çıkarıyoruz. Sosyal terblyettıl.iin 
tetnUi, bnşkn ins:ı.nları dn scıvme
f1c nıU!ı!it şekilde men.sup olduğn 
ceml:yete bağWı!t ve onun lçm fe
dn1dl.rlı:'t du:rnusudur. 

Her Tilrkilıı vicd!tnmdn tek ihti
ras kaynağı olar.ık ~o.şayan TUrit 
cemiyetini idrak y lundan gelerek 
e.ynı zamanda hllıruınlst bir telil.k
klye sahibiz. Bizim anl!l.dığımız liU· 
manl:mıa.; Ui.tin ve Yunanda du
ran kapalı b;r hllmani.tmtı degilillr: 
dalın gerilere giderek, nerede fn_ 
san ve onun eseri varsa ora.lıı.rıı 
kadar sokularak, tabiat kruııısınd.ıı: 
~ aratıcı ve yapreı ktıdretirtl hayra 
kullanan bUıt:.in insanlığı, maddesi 
\'c mnruı.sllo bdr kavramadır. Bu 
ko.vrayrş llseleH.ınlze Hl.lince ve 
yunancayı soktuğu gibi yUkadt öğ-

rellırt nıUesseselerimlzde de Hitit, 
Silıner, Mısır ve Sanskrit dilleri 
için kllrsU açmrunıza sebep oimuş
lur. Tarih derslerinde en eski mil· 
leUer, bu bıikqm:lan aynı kıymette 
rer ıilmrştır. Kazılarda Et:iyi ara· 
dığunız kil.dar Yunan ve Roma e
serlerini de, aynı ilgi ile araştırı
.} öruz ve biınlıil"ı 11.ym önemle öğ
rellyoruz. 

Maarif teşkiliitınuzm hedefi, 
yeti~te olöiı nesle, onu kendi 
nilJletimize \'c bUlUn insanlığa fay
dalı kılacak heı· nevl medeniyet 
vasıflarını vennektir. Bu, terbiye 
gu.yemiz olduğu kadar milli ideali· 
mi.zdir de. MaarifımJzin ana mese
lelerinden biri olruı iş terb1yesl bu 
gayenlri teknik tecellisidir. ı.luh
Lelif llğvetfm derecelerinde, mev
zuun tabHı.tiiie uymak şnrtiyle, 6ğ-
1'etmek ve öğrenmeği, MŞlıırkeiı ve 
b:ttikteri sohrn 11.İş" E bağlı ola· 
tak görll~·oruz. "Köy cnsUlUlcri,, 

Cümhuriyctin en mühlm davala
rından biri, Tüıık camiasının, bH
hassa. 19 uncu asımda il.mde, tek
nikte, endüstri ve ekonomide dev 
a.dımlarile bilyilk hamleler ynpmış 
olan Garp medeniyetine, onun ta
bii bir uzvu olarak dnhil olmasıdır. 
Her ne kadar dava, memleketimiz· 
de yeni değilse de en az bir nsır
danbe.ri garp, memleketin nndir 
idare adamları ve bir kısnn mU
nevvel'lerl için bir hasret kayna
ğı olmuştur. Falcat bu uzun zaman 
~inde garpWaşma hareketine kuv~ 
vet vermek istiyenler, ne garbı 
tam anlamakta, ne de Türk mllle
t.Jnin riıhun<la yaşıyan kudret ve 
t ema.yilUerl hakkile sczebilmek4? 
~wiyet ve Atntilrık inkıla.bı
nm idrak seviyesine yükseleıne
iiılşlerdir. 

Onun için cümhuıiyet.im.izden 
evvelki pevirlerde göreneğe, sathl
liğe ve taklide daya.nan her teşeb
büs, etrafında haşin bir husumet
le çevrilmiş ve varılan neticeler a
rada fillinip gitmiştir. O za.manlıı
r.m yalruz maar.if tarihi b~ bu va
!uayı aydmla.tmak için kfilidir. 

Şimdi Orta şarltta, g ~t~ 
velin emrinde bir ınil>"oııer JI' f 
luıımaktadır. Bu asıcerl • ~~iP' 
kndan Kızıldeniz yohl. lle ,,~ 
lfı.hlnrln bol bol ıeçhiZ ~l 
Rus krt.alarmın 1ranJfl ~etlt.ıı' 
çekilmesi Britanya ~011>"""~ 
Knfka.syaya. glrmcsiPl ~ ~' 
raca.kur. Bu hlll"C'kfı t J. ,., ~ 
rolf Rundstedt'in l{~Jb't' 
kametinde hareketinl _ .~ 
ttr. ~~~ 

GENERAL VAVEL ~I 
Londra, 28 (A.A.) - ~J' 

velin geçen halt& TiLll!i 1 ~· ı 
ğl söylenmektedir. aenerıı:.Jll' / 
yanın mlldafaaaı \'C J.llllY;~ 
nuba doğru llerledlklcrl ış dl f"~ 
terek cephe tesisi ıuı~ 'f'ı?~ 
mU§lUr. Generalin ınar~ ~ 
ko ile de görllştüğil. ıngnııı!Jll ;ı 
.zablUerJnin Rostov ccp11cs 
cttlklerl söyleniyor. __.,/_ 

Finıa;,~i~ 
cephesırı ~ 

Muharebe kar fırtın• 
arasında oıuyor 

mektedirler t 
D.. . ...... teaM1 • .,j 

oturan Alinin 8 )'8.§mdAk! oğlu Da. 
vut, dUn Ycdlkule eCırlan Uzerlnde oy. 
narken mUvazeneslnl kaybederek ye. 
re dUştııU,tUr. 

"Tek maarif,. ideal'nl fertlerin 
ekonomik şartlan ile ahenklestir- ı 
mek için, blltiln öğretim d recelc
ıin:in meccani olması, mnar:fimlzl.ıı 
ta.bU bir karakteri oimu tur. Bu· 
ııun lenplarma. uyıırn.k olrullnnm:z
dn yatı talebesi iç:n okul idaresin
den ayn p3.DSiyon tC' ,kiliı.tı var
dır. Aynı prens pin yilk.sek öğretim 

Mıınrll \'eklllmtz talebeleri a.r.ı.sııub 

Cümhuriyetin dehftsı, işte bu ta. 
rihJ oluş::ı., gere.k nnlayış ve gerek 
yapL"] ba.knnmdan, bütün milli ta
rlliimi:roe da.ima Yt"lli kalacak bir 
iot.ikamet vermiştir. Herhangi bir 
yenilik hardketindcn önce, milli 
ruhun üstlinde oon devirlerin bl
:riktirdiği cansız Ve ca.nsız~tıran 
taba.Xayı atarak, hem kendimizi, 

11 tılsiııki, 28 ( A.A •. ~ ~ 
Finüuıdiya ceph~ f. 

bin, tamamen, kış ]..~;1 
diği burada belirtilıtıe fiııtıı 
detli soğuğa rağmeıı. ııo>?, 
Jutaları bütün cephe dil 
kar fırtınaları orta.:51tı de\.; 
gibi ileri hareketleriJ'le ~ 

uşman.ın :wu .. i 11· 
birliklerinin, her tiirlU ııet~ ;') 
mahrum kaldıkları ~ rl '1 
yor. Fin kuvvetleri, 9' d'J'JJ ~ 
fakıyetıennı, bnhas_:,~u0~I 
intizamsızlığına bOn<;..,& ~ 
Sovyet kıtalanna. dıw·~ 

Baomdnn ve muhtelit yeı1eriııdcn 
tehlikeli ırurelte yaralanıuı çocuk, 
Ettal haırtalınnestne kaldınlmı§lır. 

Büyiik Türk Ulusu 

l 
lıem de dünyayı doğru anlamak 
imkAnlarmr bulmayı ilk fa edindik. 
Bugün ıı.çikça. söyliyebflirlz ki 
Tilrk cemiyetini tam mannslle n.sri 
bir cilı.a.z haline gettrebilmek için 
artık, ne içtimai. ne de ekonomik 
h.i.ç bir mani kalmamıştır. 

Iar~ 

Albn Fiyatı r.'; 
. ti , Tarihin seyrini bahlmA açık ed n 

BUyUk Bayramın kuUu otsun. 
M. :NURl ÇAPA 

mUe~selerine de icaplara ·göre . . 
leşmill hedefimizdir. Bu milcs:;cse- (Baş tarafı 1 ıncide) 1 Her vakit söylediğim gibi, mesut 
lerde yatı talebesi iç'n pansiyon u- Her Türk vatandaıımm da tehlike· bir mllletJn çocukları olmak gunın.•_ 
sulilnUn tatbikine çoktan başlan· nin var ve geçmemi§ olduğunu bilm('.. nu duyarak, kutsaı bayramı ncııe ile 
ınıştır. Hnkltci istidat ve ihtiyaçla- ıılnl iatlyoruz. Buna hemen i!Ave et.. geçlrmenlzi dilerim. 

Taklit yerine ancak yaratmayı 

koyan bu h&va içinde, maarif'ıınlz, 
bütün diğer devlet hizmetleri gibi, 
inkılapçı Tür.k ruhu b;:ln gerçek 
bir ayna. olmaya ve geleceği kendi 
ışığı ile aydınlat.arak hazırlamağa. 

DUn de bir altının fi)" 
95 kuruştu. 

nn delAlettne ba.lmro.k bir k181m meUylm ki, knhnıman ordumuz, dtın.. Cumhuriyetin onseklzlnct yıldönO. 
tD.lebcye de burs verilmektedir, 1 den dnha kuvvctlldlr ve yann d:ı.ha mil bayrammm ba§l.adığıru llAn Maarif Veklll 

calış3na.ktadır. 

* lnsanıo.rm neııllnde bedenen hU Türk:ycde öğterim, '.kesin olıırnk kuvvcUI olacaktır. Ona g11venlmlz ederim. Hasan - Ali Yül"Cl 
kUm suren inhitat alAmeUerldir, te· milliyetçi bir nıh ta.şır. Biz, mıllir tamdır. ı---------------..__;:..__ ________ _ 
kAmW yok; !tkre.n de tekAmW yok; yetçill!;'i, milletirnJzfn bugiinden 1 Yurddaşlnrrm, söznmu bitlrmcdcn 
Elra -mucldlerle muhterllerl, ınaaıı. ta eski devirlere ktı.dar kesi tS z U- sizden bir ricam var: nerede ve han• Ne dememeli ? 
lanı yardım eden aehllerle insanları zanan ömrü içinde ynptıt"I btltlln gi iste olursanız olunuz; mektepte, 
l,t idare edenleri ayınruz- en mUte· büyük işleri, gördüğü saadet ve fc- tarlada, fa.brikıı.da, büroda çalışmız; 
Jlleddln lna:ınlar birblrlcrlnl öldUrü· IAketleıi 8a.nk.i bugiin vukua gel- bıkmadan, usanmadan, yılmadan çok 
yorlar! m!ş gibi kuvvetle ve ha.mi Ue iç- ı,;alı mu:. Bu çall§malar vatnrumwı 

* Doktorların Ueretl netleedo veril· ten yaşamn.k, bu tam ve mllşterek kuvvet verecek, iyilik ve .. erablık gr .. 
mek Adet oWıydı çoğu zengin ole.. şuur içine uzak ve ynk·n herhangi tirecckUr. 
mazdr. 1 b'..r millete karşı kin duygusu kat- Yurddaşlanm, 

Tefrika numarası: 103 

Bir başnıuharrir bir yazısına (1'"alanın alınkarası) başlığını koymu~. 

MetJnde de böyle geçiyor. 
(Yll?. karası) var, (alın karası), (a1nın kara yazısı) vardır? Fakat (alm 

karası) yoktur. 
(Falanın alnınm yazısı, alnının kara yazısı) demcll, (alın kanl.!r) 

ı'!cmemeli. 

" 
•fi' ,et 

Ve neticede şerefile uygun olup olma
dığını düşünmeden kendisini ve felaketini 
unutmak için o rastgele eğlence yerlerinden 
birine dalmak mecburiyetinde kalıyor 1 

Edeb 
romar üM~AIL~ 

Yazan : 1 
"EFIK AHMET 

SEVENGIL 

rupa ... Çocukluğundanberi bütün .ha~bİ ti 
çektiği şeyleri Semra Hanrmefencli gA~ 
mamen, maddi manevi manzarasiyle tılı lı'1 
padan yetişmiş, Avrupa havasiyle 58 

kadınla birlikte gezip görmek... 'f.'1 

- Böyle söylemeyiniz, Dündar Bey ... 
Uylkusuz ve i ki ile ve kim bilir ne biçim in
sanlnr arnsmda geçen geceler yüzünüze ade
ta vaktinden evvel ihtiyarlamış bir adam 
hali vermeğe başlamış; bir sabah tuvaletini
zi yaparken aynada kendinizi §Öyle biraz 
dikkatlice tetkik edecek olsanız krsa bir za
man içinde adamakıllı zayıflamı§. süzülmüş 
ve erimi!! olduğunuzu göreceksiniz, doğrusu 
çok üzüldüm... SıJ.hatinizi hiç di.işünmü
yorsunuz. yazık değil mi'> 

- Yazık olmuş, olmamış, ne çıkar .. 
Ne hale geldiğimi görüyorsunuz; buna se
bep sizsiniz, sonra şikayetçi de siz oluyor 
eunuz. 

- Elbette şikayet ederim ya .•. Kendini
zi çekip çevirmenizi, sıhhatinizi düzeltmek 
iıfin tedbir almanızı sizi seven bir arkadaş 
olarak istiyorum ! 

Ahmet Dündar bu konuımn şeklinde
ki hususi manayı birden anlamadı. Semra 
Hanımefendi cla:ma asdğıdan alarak, hafif. 
t.at1ı ve uyutucu sözlerle ~Vi füııkmm hidde
tini yatııştmna.lt ve yapayalnız bulundukları 
btt deıf batmda omm herhanqi bir tecavüzü
ne mftftZ kall'llftmftk mı :i-stiyordu '> Ahmet 

Dündan bu hallere koyanın kendisi olduğu 
yolundaki töhmeti ne kabul, ne reddediyor; 
sükutla geçiştirip başka lafa atlıyor ve genç 
adamı korumak, düzeltmek ve yükseltmek 
istediğini anbtmağa çalışan sözleri ar:ka ar 
kaya diziyor. Bunlar samimi mi? Vaziyeti, 
şu dakikayı, bu tehlikeli yalnızlığı geçiştir 
mek için mi? 

Şehre yaklaşmışlardı. Semra Hanım
efendi: 

- Ben apartımana dönüyorum, dedi, 
siz belki S"sli trnmvay istasyonunda kalmak 
istiyeceksiniz. Ben size telefon ederim; rica 
ederim, srhhatinizle biraz yakından alaka.
dar olunuz! 

Bu Ahmet Dündan ayrılmağa mecbur 
eden bir ihtcırdı. Boğazicinde ihemangi bir 
yere kapanılıp sevisilmedi, şehre girince Ah
met Dündar n apartnnamna veya Semra 
Hammeefndinin resim atölyesine gidilmedi 
ve genç adnm S · cıli tramvay ista,yonunda 
otomobıl~,...., l\"1..,0zya silkilip atıldı; fakat hiç 
de V•]qe )"'fi t,.,t--in edilmiAti; arnl rındaki 
sovı ve t ı.1·'·01i hava fl'iderilmis oldu. 

Ahmet Diindar Semra Hanrmef endi
n;~ her y. z mutlaka bir Avrupa seyahati 

yaptığını bilirdi; bu seneki seyahatin de 
yaklaşmakta olduğunu geçenlerde Semra 
Hannnefendiye ait haberler getiren eski bir 
ahbaptan duymuştu; kadına hiç bir şey 
bahsetmeden beklemeği, onun seyahat ha
zırlıklarını takip etmeği ve habersizce, na-
8ıl karıılanacağı meşhul bir sürpriz olarak, 
aynı gün, aynı vapurla ve onunla birlikte 
seyahate çıkmağı düşündü; madem ki Sem
ra Hanmıefendi memleket dışı seyahatler
den birinde beraber olmanın zevkinden ve 
böyle bir fırsatta. hiç bir da'kika yanından 
ayrılmamaktan ahsediyor! 

Avrupaya sefer... Scnelerdenberi ta
hayyül ettiği şey! Şişli istasyonundan Be
yoğluna gelmek üzere bindiği tramvay ara
bası icjnde de, daha sonra da kendisini bu 
Avrupa seyahati htılyasnun cazi~ine kap
tırarak heyecanlanmaktan kurtulamadı. 

Çocukluğundanberi, talebeliği zama
nmd.l da, S'Jnraki yıllarda da, lmralıda ge· 
çirdiği sükun, mahrumiyet ve inziva ayla
nnda da kaç gece radyo makinesinin uzak 
iklimlerden getirin içine doldurduğu hasret
le taşkın, ne bi.iyük bir istekle Avrupayı clü
şünmüşti.i; medeniyet ve hi.irriyet diyarı Av-

Ahmet Dündar bu yeni hulyanı~~ lf 
ki içinde kendisini çekip çevirerek hat ,tf'll 
yatma oldukça salah ve intizam bile ,re~ ~" 
imkanlarını buldu. Zaten yaz yaklaşf1ll~ 
şehir halkı sayfiyelere dağılmağa bB:~el' 
olduğu irin Beyoğlunda gece hayatı bı'r'te' 
hemen sönmüş gibiydi; barlar, kn ııt'o( 
içkili ve musikili salonlar bir bir kaP8 ,ı.,ıııı1 
du; !lleşhur musiki heyetleri Büyiikjli ~ 
Suadiyenin, Y eşilköyün, Floryanın be ~ 
lı kibar gazinoyaltırrnda r:alışmak uıe~ oıe, 
ri terkec!iyordu. Ahmet Dündar yazldı, ~~~ 
!erden birine taşınmadı, apartrmanın. ıe111 1f 
dı ve kendisine bir Avrupa seyahati }le~ 
edecek kadar parası olup olmadıP,ın~ f1 r.;. 
etmeğe başladı. Cihangirdeki kon°~,1 ~" 
tircliği kiiçiik servet aylardanberi hf'1 e~İrl 
yen ve devler srlbi eline geceni eriti!'e fo~ 
yiyen Ahmet Dündann banka defterıfl ,rl' 
zaran pek cok azalmıştı; para bittiktefl / 
ra ne olacak) Hic bir iş tutmadı~ınD· 
ve iradı bulunmndı~hna nazaran... •\O 

Bunlan şimdi clüsünmek isteffl~t: P' 
Semra Hanımefendiyle birlikte vapıbr ·te" 
Avrupa seyahatinin lezzeti, sonra çekt 

srkmtrya pekala değer. ,r) 
(Devaınr f 
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Bugün Taksimde biyik 
geçitresmi yapılacak 

Bugün hususi müesseseler de tatil 
Cumhurıyct Bayramı dün öğleyin l la.rla g~~ekıerdir. 

başladı. Resmi daireler tatil edilml§ Bunları polis kıt.alıı.rı, itfaiye. ızc·~ 

olduğundan Bokaklarda bllyük bir k a · ler, mektepler, Unlversılte ve yU!teck 
!abalık vardı. Şehir yer yer taklarla , okullar, .aporcular, m UhWI! hayır t.e. 
d tnc dallariylc, vecizelerle sUslen- ~kkUllerl. ve cemlyeUer takip ede· 
mi ti. Geceleyin ise bUtUn İstanbul cektir. 
Jektrlk zlynslyle kaplannu,tıtı, Bay. 

r m, bugUn hususi nıüessesclcr de kn· 
palı olacağından daha bUyUk m lkyaa· 
ta kutl.nnacaktır. 

B ı sabah 0,5 ta vilayet, komut.ar
lık, parti müme88illcrinden mUrckk ep 
bir h yet Edırnckapı §clıltl!ğine gl. 
d r k çelenk koyacaktır. Saat 13 te 
vali vUAyette tebrikleri kabul edocek, 
merasim 13,415 şe kadar sUrcccktır. 

S at 14 te Taksimde geçit resmi ~

lıyacaktır. 

G çit resmi a§nğıdaki sıra dahil in· 

d yapılacaktır: 

Ordu, şehir bandosu, lslik l(\l .M.a.r§ı 

v lnkıl~p i~in canlarını vermiş olan 
kıüıramanları temsil etmek üzere, her 
rütbeden subay, erat mal(l\gazilerle, 
ihtiyar gaziler, şehit analan bayrak. 

hakkult e t tirdi. 
J>c\ let in hiinyosi tasfiye edikli, 

de\ Iet \ c mlllet artı'k 1<-k unl>O.r
dur. l>e\ lct ml11et1n te~Uiı.tlamnış 
5('kliıUr. Jlalbuld impııratorlllk bir
birinden kültür farkları ile a.ynl
mı cimmlıtr ·yekunu ıdl, nüfH 
terkibi balrunınd:ın bfiyle bir dağı· 
nıldık arzcden devlet de si ·nsi fa... 
ali yet, 'atnndnşlann sosyal hare
ı,ctıcrl a.ncak büyir.ı: bir oportti
ni7.mle idare ohuıurdu. 

Halkcvlcrlnde hazırlanan zengin 
progra m dahilinde gece eğlenceler 

yapılacaktır. 

Bu ak§am ~t 22 de vali ve belr
diye reis i Taksim g azinosunda b ir b.'l. 1 
lo verecektir. 

.A.8kcı1 birliklerin yapa.cağı Ccner 
alayı da bu akşam saat 19 da Tak. 
s imden hareket edecektir. 

HAutEVJ.llRtNDE 

Bugün ve gece blltOn halkcvlcrlndc 
Cumhuriyet Bayramı mürınscbetiylei 
zengin bi.r k utlama. programı hnzır

lanmrştzr. Bu programa göre her ha'. 
kevf tören yapacak, h a lka k01180r, 

lemsll g ibi eğlenceler tertip cdecekttr. 

Bir çocuk daha at 
çiftesinden öldü 

EmırgA.nda oturan Zilınl otlu O yc-
11tnda Necdet, bayram yerinde bir at I 
tara fmd&n çlftcıenml§, Etfal haııl.2 _ 
hanesl.m kaldmJ:mı§tı. Necdet dUn öl. 
mUş.. ce!'JCdl adliye doktoruna mııayc· 
ne ettirilerek defnine ıııtıaal verllmi{
tır. 

Bu, bayram günlerinde at çittes! ile 
ölen ikinci çocuktur. 

Bir köylü 
Değirmencinin parala

rını çalıp nereye 
gömmüş? 

Bcyıkoza bağlı Ömerli köyünden 
Mehmet Soydn.n admdaki bir değir. 
mencinin içinde 762 lira bulunan et>. 

1 
keti, Hasan adında bir köylU tarafın. ı 

dan çalmmış, tahkikat sonunda suçlu 
yakalanmış, paralar köy mezarlığın· 
dakf bir meşe altında gömUIU olarak 
bulunmuştur. 

Hırsız Beykoz Sulh mahkemes!.nce 
tevkif olunmuştur. 

Milli Piyango bugün 
A nkarada çekiliyor 

Milli Piyangonun 29 Birincil . rln 
1941 fevkala.de çekilişi bugün Anka_ 
roda 19 Mayıs Stadında yapılacaktır. 

Çekilişe saat 17,30 da b~lanacak 

''e 18 de nihayet verilecektir. 
Bu çekl!Jşte 400.000 numaraya HiO 

IJlıı llrn ikramiye tevzi edilecektir. En 
lıUy1.lk ikramı~ 50.000 liradır. 

Kamyondan düşen 
çocuk 

Kasımpaşada Bahriye caddesinde 
oturan 6 yaıımda Fahrettln adında 

bir çocuk, tuğla yüldU bir kamyona 
binmek isterken düşmtl§, mubtel!f 
yerlerinden yaralanarak Has ki has 
taluınesıne kaldırılmıştır. 

Belediye - Evkaf 
ihtilafı 

Hususi idare ile E\·ka! aıaeındıı.ki 
rara ihtiJA.fını halletmek Uzerc BaQ_ 
\•ekdlct Y<'ni bir hakem heyeti tC' kil 

ctmışUr. Yakında faaliyete baflayıı 
caklır. 

Milli de,·let bUn~·esi hıunlC<'idlr. 

l\lilli de\ lct bfinyesi kUltlir vahde
tine \"O ate<;ll bir ruha snhlpUr. 
Biz cllmhuriy<'t· devrincle hu ruhi 
istlhnlcli g~irdik. Ve muasır bir 
milletin iskeletini kurduk. 

Fakir halka dün bedava 
to·rik bahğı dağıtıldı 

.Mwısır devle t ya,.c;amak için mu. 
asır ı.anunlnr \ 'C muasır bir zihni. 
yet ister. Un lmnunlar başından 

sona kadar ~-nlnız <lünya. i§l ola.n 
dc\lctin \e ferdin davnlıı.rmı müs
hct ilim 7.ibniyetine göre huırla
ynn bir o;erl mc\ :r.uattır. 

Dc\lctiınl:tin ruhu yepyeniclir ve 
mlı bet iliın zihniyctlne dayanır. 
Bu urcf.le nmcllmııooa an -
lıl ı-; tnr.ı:ı hudutlanmızda.n çıka
rıldı. Türkiye cUmlıuriyet i bu bü • 
'il eti ile i t ikbale inkılapçı olarak 
adım attı , .o b u \'Ssfını bili mu
hafn7.n etmektedir. 

Munsır de\'let teşkilata sa.bip o
lan, \C kuvvetli b ulunan de,·lettlr. 
Bunun için de,·letin ikbsaili kay -
nnkln.nnın tam bir iıotlklıile sahip 
olmnsr liUımclır. 

De' let isti'kliilini dıı gamntilere 
r:ıptetmek için iJ,-tısadi teşkili.t
bnma J!'iinl birinci pli.na aldı. Bu 
suretle cümhuriyet, yeni Türk de\' 
!<>tinin bir senteıJ oldu. Çtlakü 
muasır Türk de,·letinin b;tlklali ya_ 
ni eümhuriycU, rnllliye~J, devlet. 
çi, hall•c:ı, lilk, lnlnla~ı VMlflan 
ile 1 ir k\lldür . 

SADRI ERTE.il 

- Eğer tahmininiz doğru ise, 
derhal harekete geçmekliğimiz 
18.zun. Ben, yanıma sivil memur• 
lardan bir kaçını alabilirim. Son· 
ra sizler de varsınız .. 

- Yalnız şunu da hesap etme. 
li ki, evde gizlenen adam bize 
karşı koymak istiyebilir. Kendi. 
sini yakalamak, lbetki de bir ta• 
kım güçlüklere sebep olacaktır. 
onun için hiç bir tedbiri ihmal 
etmemek lazundır. Biz, arka.da· 
şnnla beraber si18.hlJYIZ. 

J<:mniyet amiri , "sen merak 
etme., der gibi b ir i.53rettc bu· 
lundu. 
Kısa bir zaman sonra otelde 

buluşmak üzere aynldık ... 
Çaney ve ben, emniyet amiri

nin ) anından çıktık. Otele vardı· 
ğrmız zama şoför, hanı harıl ye
mek yemekle meşguldü. Kendisi
ne çab uk davra.nrnasıru söyledik. 

Yirmi dakika sonra yannnıZda 
i.iç polis olduğu halde Sodney yo. 
lunu tutmuştuk. 

Ada önündeki ev civarına 9;el
diğimiz zaman . ortalık karanlık
tı. Evden de h iç bir ışık sızını -
yordu. 

Otomobili brraktık. Ve birkaç 
ak§<lm evvel geri çevrildiğim ka
pıya doğru ilerledik. ! çerden hiç 
bir ses gelmiyordu. 

Emniyet funiri: 
- Her halde uyuyorlar, dedi. 

Bu kapının çın~rağı nerdedir? 
Çıngırağın nerde olduğunu bi

liyordum. Çaldnn. Bir defa, iki 
defa, üç defa çaldım. Gecenin 
sükfıneti içinde müthiş akisler 
yapıyordu. Fakat hiç bir cevap 

Evvelki gün balıkçılaT tarafından 

tutulan 80 bin çift torikten, hayır 

müesseselerine, m ekteplere verilen 
meccani bahktan, ihraeatçılara ve ıs. 
tanbul piyasuma satılan mlkdarlar. 
dan .maada geriye 500 ton bııhk kal 
dığııu yazmı§tık. 

Bu belık:larm, •bU.7.BUZluk yUzUnden 
den.ize dökillmektense ha lka mcccn. 
nen dağıtJlmaaına. kara r verilm~tir. 
Ka.ra.nn tat.btkine dUn sabahtan il'. 

baren başlanml§tı r. 

DUn baUkhnne ve elvan, meccanen 
torik almağa gelen va~ndaşlarln do. 
lu idi. Tevzlata dUn ak§ama kadar ı 
ncvnm cd1lmlşUr. Bundan bnşka bazı 
bRlıkçılnr da, cemiyetten ayn olarak 1 
halka. gayet ucuza, meseli\ tanesini 
50 kuruşa torik satmışlardır. Bu he· 
saba gl:lre toriğin kilosu, bu glbl va. 
tandnşlara 115 kuruşa gelmiştir. 

, .. .. 
BiR CASUS OLDU 

.. . ' 
RULOU 

Büvük. heyecanlı zabata ve Casu:;luk Romanı 

59 tngilizceden Çeviren: H . M()NJR-
aJam.ryorduık. İki üç defa daha 
çaldım. Sor. çalışundan som··.ı, 

Pencerelerden biri açıldı . Ga· 
yet hiddetli bir ses: 

- Kimi arıyorsunuz ; ne i ti
yorsunuz, diye sordu. 

Em.niyet amiri: 
- Revsbi, sen misin? diye sor

du. Ben Boston emniyet am iri
yiın_ Aşağı gel, Seninle konuş
mak istiyorum 

Şayanı hayrettir ki, bu sözler 
üzerine pencere kapandı. Otor i
tenin hita.bı karşısında diren • 
menin manası olmadığını anla
mış görünüyordu. f çerdc bir ışık 
yandı, Bu ışık aşağıdaki pen
cerelere kadar uzandı Revsbi
nin elinde ibir lambayİa kapıya 
doğru indiği anlaşılıyordu. 

Az sonra bir takım 7.encir şa
ıurtıla.rı ile kapı açddı. Revsbi
nin kocaman vücudu göründü. 
Beş iri yarı adamdan mi.irekep 

olan kafilemize ibakınca h iç lhoş
ıanmadığı yüzünden anlaşılıyor
du. Fa.kat yol verdi. Birer birer 
içeri girdik. 

Bu arada beni gördü. Yüzü -
nün ile.desi bir kere daha değiş -
ti. Beni tannruştı. 

Eamiyet iımiri: 

- Revsbi ! dedi Bura va ciddi 
bir iş için geldik · Evinfzde kim 
oturuyor? · 

Revsbinin cevabı kısa ve kat 'i 
idi: 

- Hiç kimse oturmuyor c • 
fendim. 

- Pekala, dün buradaki adam 
kimdi . Sizin işgal ettiğiniz kı
sı~d~~ bahsetmiyorum. Büyük 
c~n ı_~ındeki adam ... Dün.,büyült 
evın ust kat pencerelerinden biı 
adam bakıyordu. Kimdi o? 

Rcvsbi, gözlerini emniyet ami . 
rinden <;evfrerek bana baktı 
Sonra tekrar emniyet amirine 
haktı. Ve hiç bir cevap vermedi. 

Emniyet fımiri tekrar etti: 
-:- Söyle diyorum. Heı· halde 

senın bilmen lfı.zrm 
Revsbinin birbirfn~ kilitlenmis 

gibi duran dudakları aralandı 
Fq.kat b ize bir sır vermek niyt>: 
tin?e olmadığı görülüyordu. N i
teh.,m: 

- Efendim, dedi. Siw bir şey 
söyliyeceğimi sanıyorsanız, ya
nılıyorsunuz. T ek bir kelime bile 
söyliyemem. Vazifemi bilen lbir 
Qda.ırum. Altmış senedenberi bu
radayım. Benden tek bir kelime 
bile alamazsınız. lşle o kadar .. 

- Fakat daha şimdiden bir 

Milli Şe!m dil bayramındaki hitntıclcrile öz dile dBnUş devrimi yeni 
bir hızlanma buyuru,.."'u almlf oklu Devrim vardrr ki bugünUn yaruuı. ta 
bir çold.uğun ırouanacağı blr r akAr:kk sayılır. llalbuk dıl d vrlmı bizf 
öz dılimize kavuşturme.. konUŞma. diU, yazı dili dly btzı b r aynlılrt..""m, 

ikilikten kurtarma, bUtun dO ndllkl runızı duyduklanmızı d ha kokı.y 

ıılıyleyip da.ha geniş bir ç Vl'('ye anlatmadır. Burad f,d kArlık bir çok. 
luğn değil, bir atlığa. dlişilyor. Bu azlık yazı yazark n ltl.'ndl kolayına. ~ 
miyeeek, Türk dilinin gelışmcııi yolunda kendinin d b r ö~evi oldu., 
dUşUnecektlr Ye böyle dll§tlnerck yrıZdıkça dilln y rmına daha erken trta 
basacak, ncsiUer arn.sındald anlaşma ayrılığını kaldıracaktır. 

Vakıt 25 yıllık ömnl içındo dinden geldi knd r bu f d k rlrğn dik 
kaldığı gıbi dil devriminin btitUn bUWn ışaroU rln uyup onun lzinoe git.. 
meyi de boynunun borcu bildi. Bugfuı d t>yle bıld l .ıı v n~ bir ne rlyat 
hamlesi yaparken ıhıızırladrtr mUsabakalardan b mı d,. dıl d vrtmintn ka
zancı için nyınyor. 

MUstı.bakamızın konusu oı. dllimi7.ılc• bir hll~v , ı.zıınh1ır. 

Va kıt bu yanşa ynlnız lise ve yük ' okulları Unh er it trt Çft.ğt. 

rıyor. 

B.r kişi birden faztıı. hlkAycslyle ynr a gir b • fa t, bir kL,ty 

bırden fnzla mUkl'ı.fat verilemez. 
lli İkinclt.eşrlne kadar gönderilecek hlkllyel r top! na k \ eçll 

hakem heyetinin önUne konulacak, dcrccclcndırm!.'s lSt nll ektir 

Derece vermekte gUdülen d~Uncc kullanıla 1 d im h k!y deki 
değerini iyice kavramış 'e benlmsemi olmamdrr l3u .ı m "' tten 
g!sl d:ıh.'l Ustun görlllUrse o birinci sayılac ktır. 

Birinciden b:ıı,ıka lkınciy , UçUncUye de mU fat r \"ertl k bun! r 
yirmiye kadar derece nlanlarln birlikle baslırrlnenktır. B r;tın'!lrak ktt.a. 
hın safi geliri de kıtapta yazısı bulunanlara Yeril c ktır. 

Bu muklı!aUar gnzetenın 25 ikincil ş n cumarte ı sa\'I ında bildiri.. 
lcceklir. Umarız ki mllsabak nıız yalnız dıl devrım v md bir yararlık 
olmaklıı. lmlmıyncak genç nesil içind<n v nı kal) 1 y tJenn de uynlı:p be-> 
lınnesıne yol açacaktır. 

Nişanlısını öldüren 
polisin muhakemesi 

Bir mllddnt <:>V'icl F'atıht nl anlı ı 

Hayrllnnisa ile kızın arkadaşı 16 y • 
şın<la Fahriyeyi tabanca il öldUrrn 
polıs memuru Ali Rızanın muhakcnıc. 
61Jle dün bırınei ağırcczad devam o 
lunmuıı. suçlu, 'ckllt \'D!'lltrısıylc mıı. • 
lteml.'ye Ekrem adında bır gC"ncin !'(' • 

mlnl vermi§ttr. 
Vekil bu l'('mtin dosyaya konulma_ 

ııını ilerde icap edince izahat verece· 
~i ııBylemiştır 

Fotoğrafın arkasında "Hayrlınn _ 
saya bir hAtırn, dıyc yazılı)dl B 
Fnhr!ycnin babasına göstcrilmlş, Ş<',_ 
ket bu resmin kaynı bin:ıderl olan Ek. 
reme ait bulunduğunu, HayrUnnısa 

lle ar.ısında her hangi bir mbtta ol· 
madığını söyllyc-r k: 

- Bu \"flknnın yegAnc şahidi olar 
Ekrem in itadcelnl çUriltmck için u•. 

durulm~tur. Yazı cin Ekreme alt d • 
ğ.ldir,. d mıştir. 

Neticede m uhnk mc mUddc umumi. 
nin müdafaasını sbyıernesı için ~ka 
bir gUnC' b:ralulmı tır. 

Hava seferleri gelecek 
ayın ortalarına kadar 

yapılacak 
Devlet hava ;>olları, cümhur.J

' et bayro.roı cfola) siyle İstanbul -
Ankara - A na hava seferlerini 
takn)eYc k r vennŞil"r. Sair :zn· 
mania a bu hatlara gid p g kn 
her glın birer ta) ynı e lahı is cdil
.n kte)d. Cı.imhun)ct bauamı 

clolayısiyle ik er t yyare t.ııh i 
knrnrla.şlın mı t.ır. 

D.lgn- tarafla.n Mun kala t Ve -
!<aleti, inl tnyyarC' e!crlerini o
rurnüzdclt aym ort 'llU'I. kadar 
tcmdidc' knnı.r vel"J'mŞ ir. 

Belediyenin istediği 
ko enjan verildi 

Almanya ile yapılan Uca ret anlaş.. 
am dolayı ~ 1 bcledıy Uç mIJyon 

1 rahk kont n n ııt m tır. B ~ek 

l t ancak 1 milyon SıO 1,r ık k b 
etml tir. Bu para il tr m~ y mal • 
mCBI, otobUs ve tünel kayışı gcUrtıM-. 
cektır. 

r ~n..11~_.l"Y' .-11 ~ .~ a'5 J L~LMP~JLJ,~ 
ürk ve Cum r eti 

eb dA 
B 1R insanın hayatınd:ı. "18" 

ya , ha) a.ti~ etin en diri 
yaşıdır. Fakat bir de\'let rejimir
n n hayatı, ebedi gcnçl.k ccvhc
ı idir. 

Türkiye cümhuriyeti, hnyata. 
gözlerini dipdiri olarak açmış, 
öylece füwam edip gidecektir. 
Milletimiz bu rcj mi. yıllanla.n 

şey söylediğini unutuyorsun. Bu 
evde h ic; kimsenin oturmadığını 
söyledin. Dediğini kabul ediyc.
rum. Fakat içerisine şöyle bir 
göz gezdirmek suretile tamamen 
m utmain olmıık isterim. Büyük 
ev açık mı! 

- Hayır efendim. Kilitlidir. 

- Öyle ist: ~çaca.ksuı ! (Emni-
yet amiri bu esnada bize döne
re!~. Revsbinin de işiteceği bir 
tarzda yüksek sesle konuşarak:) 
Buraya gelmeden evvel umum 
mtid ürlüktcn bir ''arama emri'' 
çıkartmıştım. Binaenaleyh sa. 
lfı.hiyetle evi nrastırabiliriz .. 
Haydi bakalım Revsbi .... en .ıı
nahtarlarmı al ... 

Revsbi e<;ki ısrarında inat edi
yordu: 

- Hayır efendim •. Bu hare -
ket, bana veriler1 emre muhalif 
olur . Çünkü bu eve. hiç kimseyi. 
hatta. kralı bile bırakmamak için 
talim~t almışımdır. Şimdi}e ka. 
dar bu talimatın dışına çıkma· 
dnn. Çıkmam ve çılanıyacağnn. 
Kapıları kimseye açmam. 

Emniyet fııniri sesini yükselt. 
Ü: 

- O halde kapıları biz kf'ndi
miz açmıya meC'bur kalınz. 

Bu arad.ıı. etrafa bakınıyordu. 
Derken, ocağın yanında bir hal. 
ka etrafına takılı ·birçok anahtar 
görerek: 

- Zannederaem bunlardan bi-
ri .• . 

(Devamı var) 

yıllara bir emanet gıbı devredf'.r
ken "ebedı}e• ka>nagı., kvpurc· 
rek tnşryor. 

Türkiyedc Ciımhuriyet, ebedi· 
dir ve her binmiz, bu kanaate 
bnrh olarak .:yaşamanın zevkim 
artırıyor: dt'ğel". nı ~ltiyonn:. 
i~p cdertie bu ebedi knynag;ın 

temiz 'C canlı sellerine n~nı d~ 
derecede t001iz 'e n.<ıil olan kan
larımızı ı.an tn'8.l"nk sah etimizi 
ele\ inJt'n de' ire ula! tııııcağn. 

Bugün 18 yacı;mda o an cihnhu
riyeti.mızi 18 b'n yıl da.ha sonm, 
nynı dine. yültsek, temiz, ka!ıl"a· 
man varlığı)le cfun muhafaza. 
ya. azın bniş olmanın heyecmı~ -
le sesleniyoruz· 

Var olsun ciimhuri)ctimiz! 

H!KMET MUNJR 

Talebelere mahsus 
tenzilatlı biletler 

Bu sene m kteplerin gec açılma· 
sı dolıı.yISiyle devlet dentiryolları 
VC' denL"o/OI nrmda talebe! r · i ın 
j az aylıırma mahc:us olınaka. iıze 
re satılan tenzil'tJı g,ıdip gelme bı
cUerlntn bu ayın son gecesin 
kad r uzatılmasına karar veril _ 
miştir. Bunun la. bera.lx'r bir t.ale 
be b:let ücretinin yi\zde onunu 
verdı !i tıı.kdiroe bileti bfr ay k-m 
yeniden uza.1.ıl bilecektir, Ancak 
bu biletler, mektep ıdarderindc ıı 
tasdikli izm kiı.gıdı ibraz eden t -
lehe) e verilecdt'L.r. 

lvırm yı evvelk ı Vak ııl 
2!1 BlrlnclW!lrln 1921 

T e le fon şirketinin 
teklifi 

Tc efon Şirk ti imtiyaz müddethıb1 
bit.ama yaklqcıası -Oz rlne h~ 
te mUracaatıe temdi~ imliyu tale 
binde bulunmu tu. Bu ta.lop Teddodıı.. 

ml"tlr, 



4 VAK l T 

Çörçilin 

Y an 
m:ı :ne 

Ruzvelt Bu sabah şehitli 
l{eraınatorsKa 

zaotedıldi 

Amerikanın tutacağı 
cepheyi kati olarak 

izah etti 
zivar ac 

- --o-- -

bı 

Y~irtKtoı., 28 ( A.A.) 
Bahriye günü münasebetiyle 

söylediği nutukta, Ruzvclt evve
la. bundan beş ay evvel, hudut. 
su.z müstaceliyet h&lini ilan et_ 
tiğini hatırlatmış ve ezcümle 

Oünihuriyet Bayramı dolayısile 

bugün Edirnekn.psı dL';ınd::ı.ki Şc· 
bitlik de ziyaret olunacaktır. 

Saa.l 9 da Cumhu'riyet Halk 
Partisinin vilayet m<'rkezi önUnde 
bir otobüs zi:raretçilerl alq) Fati. 
he getirecek ve orada bekliyen 

ikinci bir otobüsle birleşerek Şe
hitliğe gidecektir. 

C. H. Pnrtisinin ba.'jka ocaklR
rmdan da hususi vasıtalarla bu 
saatte ziyarete iştirak edilecek, 9 
buçukta Şehitlikte ziyaret töreni 
yaprlacaktrr. 

ç 
Bombaroıma" edif d demiştir ki: 

Orl.'1 .;nrktalii l'ııııan l;ıtnlnrı ha- 0 tarihtenberi miıteaddit hadi. 
-----------------

Moskovaya 30 kilo- ~rlıklarıııı hitirin<'e selcr oldu. Ordu ve bahriye, ga.ıp 
1 l ıd Yenilmez Yunan ruhu, yarnn J...-Urc$inin müdafan.f!ı i<;in metre ya ;: aşı ı 1zlandayı işgal ettiler. At:antfi.: 

Bcrl.n. !!8 ( A.A.) - Alman bir kere daha denizinde müteaddit Am~rilrnn 
başkumandanlığının tebliği: canlanacak gemisi batırıldı. 

Donetz havzasında çekilmekte Silah patl~alarma meydan 
olan düşmanın takibi devam et- V:ındnı, 28 C \.A,) - Çörçil, Yu· vermemek isterdik, fakat bu si-
mclcteöır. Alman kıt.alan dün nan.atanın ltaıyanlar tarafından ist . liı.hlar patlama.ğa başladı ve ta. 
Koramatorskay::.'ya gırmisler- lnsının yılı!' nUmU arifesinde, Yunan rih ilk silahın kim tarafından a. 
dir. Bu suretle Sovyetler birliği baş\ ekili Tsuderosa nşağldakl mesajı tıldığını tesbit etti. Ta.:ı.r~a uğ'-
tank im':ll oden en mühim t!ndüs. 1 gundcrmi§tır: rayan Amerikadır. 
tri merkezlerinden mahrum ka:- . 
maktadır Diğer mühim bazı en- Hclenlerın, ıııüttefıkler davası uğ • RuzYelt, bund~n sonra, Alman. 

Harko 
tehi e 

--<>--

dlistri ye~leri de Macar kıtalarr rund'l yaptıkları ve yapmakta olduk. yayı, .\merikahları a,çık deniz- ! 
tarafınd:;ı.n işgal edilmiştir. lıırı şeylerden dolayı, İngiliz milleti den kovma ar~usu beslemekle 1 

Cephenin diğer kesimlerinde nın ştıkranını, Musolinln!n clnayotını ilham etmiş ve demiştir ki: 'd 
harekat terakki etmektedir. bclir~n atAkadarlarla doıu bu yıldt. Eğer milli siyasetimize, silah evam 

Alman (ava kuvvetıu: Kerç li- cUmUnde c-ks<'ltuı"mız vasıtııslle Hr. 
1 

p:.tlamasmdan korku hfıkim ol· 

Şıddetii mu
harebeler 

ediqor 
manını c;ok müessir surette bom. lenlere bir kı?re daha ifade etmek i.<'. saydı, bütün gemilerimizin ve A!oslrova, 28 (A.A.) -- Sov· 
balamışlar ve 3 bin tonilatoluk terim. Arnavutluktaki Z.'\ferlerile dün karde.ş Cumhuriyetlere ait ge. yet haberl~r bürosunun dün ge-
bir düşman vapurunu batırrnı~- yayı miıtchass!s cJen ve nazı kudreti· milerin, limanlarında demırli ceki tebliği: 

Bulgar Krah 
Sobranya içtimaı münase

bet,I: mütıım bir nutuk 
söyledi 

--o--

s 
ilimal vericidir . !ardır. ne cJ.lretkll.rııne mukavemet eılen Yu. kalmalan icabederdi. 27 İlk~rin günü, kıtal.ı.nmız 

Britaoya deniz nakliyatına nan mılletlnln e aıren kaz.nndığl şöl>. • • . bütün cephe boyunca dilşmanla Sofya, 28 (A.A.) - Stefani: 
karşı y~pılan mücadelede Al- rete. Alman ve Jtnlyan tahnkUmUne ~uz:veit:. bunu ıp~tc::ıkıJ?. l!·t. çarpışmıştır. :Muharebeler bil- Sobranyanın yeni içtima devresi -
man nva.c; tayyareleri Yur- muknvcmet gibi ye:ıl bir §aşna Ulive lerı, bır c;hınya hakımıyetı pla~ı hassa !vlojaisk, Mnloyaroslavostz nin açılışı milnasebetile Bulgar1s
moutıh'un doğusunda bir vapur edilmiştir. OrtB§arktnkl Yunan kıtı>. yapm~s. olmakla. ve Al~an hfikt- Harkof ve Taganr.og istikamet. tan kralı Boris mühim bir nutuk 
kafilesi arasında seyretmekte o. ları lıazır1ıklannı bitirdikleri ve harbe ı mıyetını cer.ubı ı\merıka~a \'e !erinde şiddetli olmuştur. söylenıL'5tlr. 
lan topyekun 11 bin tonilatoluk girdıkleri 7.amruı, Yunnnistanm yenil· Panama kanalına yaymae;3 Ç<J• Moskova 28 ( A A ) _ Tazl' Kral, üçlil ~ta iltihak ve mih 
iki düşman ti~ret vapuru batır- mez ruhunu bir kere daha göstercce'Jr. lrşmakla itham e~ş, ı~lma_nya- tümenlerle takviye ~iİe'l Almar..- ver devletlc'rile c- tane işbirliği. 
mrslardır. Diğer lbir vapur da krdir. ŞimcH, çok sevllen meşrulı yı da, mevcut butün ?ınl~r~ or. lar H 3 rkof etrafındaki taarruz- 1 yapılması ııaycsinde, Bulgarista • 
P. Yurmouth'un doğusunda a~ır krallık altında bir demokrasi hUkll tadan kaldırmak arzusıyle ıtlı~n larını teksif cylemfalerdır ıım mili emellerini tahakkuk etti-
ha.sara uğratılmıştır. metı olarak ıllln edilen hUl<Ometınlz.ln eylemiştir. Ruzvelt, ŞU sözleri Londra, 28 (A.A.) ~ Mosko"va rııd,.. rebilmL<ı olduğunu kaydettikten 

Dün, Hollanda ve Manş sahil- 1ngiltere hUkCımetlyle lnglliz milleti. ilave etmiştir: yo..cru, Sovyet kıtalarınrn, Harkot' clva· aonra, Bulgar milletinin iki şefe ve 
!eri fü>:erindc 13 Britanya tayya. nin tam itirııadına ve mUzııhcretine Birleşik Amerika, cephede çar. rmda Alman takviye kıtnlnrının tnz. Alman ve İtalyan milletlerine sa
resi diışüriilmüştür. mUzahlr bulunduğunu, bu t'ırsıı.ttan pışa.n insanlara, her gün, daha ylki karşL'llnda, bir parça geriledllde. mlıni bir minnet duygooiyle bağ. 

Şimali Afrikada ~ tayya• istifade ile, ekscJAnsmıza. bir kere da· fazla silü.h vermektedir Bu bi _ nni ve §ehrin t~ikede olduğunu ilim h olduğunu üadc etmiştir. 
relerimiz Tobruk Qevresınde miıs ha beyan ederim. Yu~ıınistan yalnız zim ilk işimizdir ve gö;aerd.iği. etmektedir. Hükümdar bundan sonra, Bul _ 
tahkcm düsmnn mevzilerine mu- .ıcımım d~vırlerde değıl, fakat bu kar.. nıiz silfilıların ve her çeşit malın Londra, %8 (A.A.) - Radyo, pııznr. garistanm Romanya, Macaristan, 
vaffalqyetle hücum etmişlerdir. ralannıık dolu seneler zarfında daha j suların di"bine inmesi de milletin tesi akşamı Rus kuvvetıerinln Lenin· Slovakya ve Hırvas'tanla milnase· 
Düşman Alman toprakları Ü· büyük bır şan ve şeref Ş!\a,ası saçmak arzusudur Amerik~nın bu mal· gTad cephesind" lki noktasında mu • betlerinin Uçlti pakt zihniyetiııdcıı 

zerinde uçmamıştır, tadır. zemeyi verme.sini isteyen millet. vaffaklyet kazanmış olduklannt bildir millhem olmak SUrctile miliH'mmel 
Bcrlin, 

28 
( A,A) - D.N.B.- Yunan mllletınlo, menfur bir bo tir. Seyirci kalmamak hususun. mlştir. Kam ve ~amura rağlnen Ja. bir safhada devnm ettiğinJ. bclirt-

nin askeri bir rnenbadan öğren- yunduruk altında gösterdiği azim, daki kararımız, Amerika bahrL merovski tarafından kumanda. edll • miş ve Türkiye - Bulgaristan 
diğine gore Lenigrad'da çcnber i- bu şan ve ~refln delilidir. Fııknt, Yu yesine verdij!imiz ve hala mer'i mektc olan Rus kuvvetleri, Almanları münasebetlerinin 17 şubat 1941 ta-
çinde buluNın Sovyetler dün bir 1 ''d'" .. .. ·· .. ~ btr mevziden tnrdetm•nlcr \'C Uç top, 
kere daha bir ihraç hareketinde nan mıueunın çektiği mezalimin in • o an u.~an gorununce a~ 'll rihinde imza cdJcn dostluk dekla-
bulunmrya teşelf.lüs etmi.slerdir. tlkamı, kurtarıcı Pnnhelenlk ordu ta. etmek" emriyle ifade edilmişti. mitralyöz ve siper hnvnn topları zap· ra.syonunu nhkfunı dairesinde her 
Bu hareketleri gene geri püskür. rn!ından alınacaktır. Yunaniat:anm o Cumhur feisi, bundan sonra, tetmişlerdir. iki memleket için çok müsait ııe· 
tülmü.ştür. Bolşevikler ağrr .za• ğulııırı ve kızları tarafından kralları 1937 tar)hli bitaraflık kanunu- Ru!'larm zaptedilmlş otan bir topu 1 kilde inki.şaf etmekte olduğunu 
yiata uğramışlardır. ve ht!kClmetıeri arkasında, vatan kay· mm tadiline ait muhtelif safha. kullanmış oldukları ve birkaç Atma. cöyledikten sonra Bul.gnristanm 

Berlin, 28 ( A.A.J _ Stcfani: gusu ne vUcudc getirilen birliğin mu. lan zikretmiş ve demi§tiı• ki: nın l~ndl obl,\slcrlle maklul dUştUk • 'N.ııkıyc lelımcle dostluk ve itimat. 
Alman , esmi tebliğinde bildi- ko..tatı, muhakknk surette knzanııa • Ticaret gemilerimiz.in, müda... lel'i bfldlrllmektedlr. 'B~kıı bir cephe. duyğ'tt!:a.rile müteh:ıssis bulundu -

rildiğine göre, Alman k1taları caktrr. faa için silahlanmaları 13.znndır. de Ruıılar, btr gQn içinde Alm..'Ulların ğunu ilii.ve eylemi.:ıtir. 
dün Kramatuskaya'ya girmişler- Gemilerimiz, mallarımızı teslim. sekiz urruzuııu pUskürtmUşler ve Bulgaristarıın yeni komşusu Ar-
dir. Bu suretle Sovyct Rusya, en Roma Üz~ r ine de serbest olmalıdır, Gemileri- mukabil taarruza geçerek arazi ka . navutlu.klıı. olan milnasebetlel".i. dos 
bÜyük tank fabrikalarından biri- miz, Amerika bahriyesi tarafm. zanmı§lardrr. tane olduğu gibi, küçük bilyük, 
ni i':o.y.'betmi:ş bulunmaktadır. Y Ü r Ü Y Ü$ Ün dan himaye edilmelidir. Haddin. Lvütün milletierle de, memleketin 

\!lı:J, %8 (A.A.) - on: v· ld ön Ü T Ü den fazla kazanç teminine devam Fr ansadakı· Alman menfaatleri ve halihazır imkA.nıa.. 
Rus oep~estndt!ki vnzlyet hakkın • etmek isteyen küçük,. fakat tob- - rmın müsaadesi nisbotinde dosta. 

da alman haberler şiddetli muhare • 

1 
likeli bir sanayici eblliyctin, lJa b • ne münasebetler muhafazasına gay 

belerin devam ettiğini bildirmektedir. nieras;m e yalnız kendini düşünerek yaptığı rrn a\{annamesf :-et edildiğini söyleyen hüküm.dar, 
Ruslar gösterdikleri mukavemete rağ obstrüksyon'larzy!e, azmim.iT.e me."Illeketin sü.künunu bozmak 
men Alman ileri h&rekeUnl durdura. anı ld 1 hail ola,mıyacaktır. Azmimiz, Paris 28 (A.A.) - Alman ma· için yapılan ecnebi ta.hrfkatmın, 
mam~lnrdn', Tebliğtcr Alman tazyiki· küçük fa.kat tehlikeli bir iş~i re· kamları' tarafından aljağıda.ki lıe· hilkümetin enerjik hareketi ve Bul 
nln gün geçtikçe arttığını gösteriyor. Romll, 28 (A.A.) - .Roma üzerine isleri ekallıyetinin bizzat hakiki ya.noo.me neşrcdilntil}tir: gar milletinln birleşik iradesi kar-

Moskova cephesinde Alman ileri yürilyil,şUn on dokuzuncu yıldöntimU işçi davası için olduğu kadar bö._ Fransız halkına, fiISlnda akamete mahl<üm kaldığı· 
kollan şehre 30 kllometre meaııfeye nU teslt merasimi, bu ııabah, Romııda tün millet için de tehlike teşkil Devlet FührerCnin Nan.tes ve na isaret et.mi tir. 
gelmişlerdir. Sovyet ricali .Mookova... Mıısolini formunda, parti sıırayınm eden yalnız kendini düşünerek Bol'dD su.ikastlarmo. b:r mu:kabele Kral nu.t;kuna nihayet verirken, 
Yl tetıdll eden tehllkedftı bahsediyor. yeni merkezinde ,fqlst ihtilali uğrun· yaptığ'I dbstrükB'yonla durmıya.. biJ.miıaU oiaralc diğer rehinelerin BnlJrnnlardıı. katı h§.di,seler bclir
lılr. da ölenlerin yeni AbldP.Blnde, Dl.le;" ta. caktır. ida.mmı tehir ett.4,';ojni Fransız hj.i- dlği zaman, Bıılgarlstamn ordusu-

Leniııgradda. yeni bir hareket yok - ra!mdau açılmışur. Ruzvelt, müteakiben, Amerika tkmneüne bildirdim. Bu suret.le nu ııeferber ettiğin! ve ordunun 
bar. Moskovadıı. vaziyet dahi\ ziyade bahriyesinin misli görütmemiş Frn,...,_ı.._ bu ,.ına'-·ctler haıkkın- · li ..-....a k ı •,__,~ad k t HUk<ı~t bliyük konseyinin ve fa • . . tema.d" .......,u.<U..111 ..... ,, mıl toprakların harp S3.1mcsi yn. 
._.....,ece o unıa ..,.,.."'ti' U\"Ve . kuvvetın ve ordun. un_ m_ü . l• .1- yapılan ·-~kika.t.a. ictirak et ılın .. .. uW• tır •-nntn bü··m.. lk tn bi ..... t.- h:ı şist partisl dlrektııvarının bütUu aza rt kud t bel rtt kt ....., w.ıı " P asının onunc geç gıni haı -
"' ~~ m yas r ... ~;l re yen a ,.an ~ ıı:u ı ~ .. ~ me.k ve böylece bu mc.nfur sui • lntmış \'e şunlnn söylemiştir: 
lreti yapmalan muht.cıneldir. s: tezahUrata iştirak :ıerdir. sonra, askerlenmıze yer yuzun. •'-- -tla:rı: •---tt- e'-ednt·' enn· ı· bil -

- ...,,,,y.,, ••w 'ıu "Ordu b,..,.;ı,..ı..u muharebenin .Almanlar Rocftofun önUndc şiddetli Duçe, sarayın önüne loplıınan part.ı de herhangi milletin elinde mev- ~iil göstermek frası verilmiştir. ..., ... ..,.. 
bir mukavemetle knrşılaşml§lardrr. 

Fn.kat bu mukavemeUn Alman ileri 
ha"nıtretini durdur mıyncağı zannedill. 
J"OI". 

gençlik teşklle.tı kuvveuertnl te.ftl.ş et· c~! olanlar ka~'.l"' .~yi techizat ve Her I«ra.m;ızm alçakça. yaptlan bu misalle'rini gözöniinde tutarak hn
Ukten ve tn§ist mllıs ba§papau tnrıı • sılah.Iaz: vcrecegız. . . · yetleriın aydm.lanmasına yar- 1.ırlrklarmn. devam ve techizatmı 
!mdan açık havada yapıtıın ayini diıı.. Demış ve Rus ordusunun ih!ı- oım N,mek elinde olduğunu, aynı ikmal etmektcd;r. Bulgar ordu.su 
leclı..ten sonra, ölUler Abidesine defne yaçlannı sayarak, Rusyaya. Bır- zamanda tavır ve harcl•etilc va _ \•nzlfesini şevk ve az~le yapmağn 
den bir <;elenk koym~tur. !eşik Amerika ile İngiltere tan- tandaşlarınm rehine olarak kur • hazırdır . ., 

Bayra 
(Bas torDıı 

l .. fe 
Altm mühi\r u ~ 

nünde secdeye Jnl.J;~!Jf 
l•aldırmak, kolaf ·bıJJl
maz. 1nsa.nları, istı 
fiyete, rnı:5rutlrc!tcııııer 
~eclren küpriilenn, ııtı 
nsra ba ... ar. Ha.lbtıldeıı ~ 
sırlık hir zıınuınd~ ıtt" 
i.nrn bir muUııJd) c tııJı. 
vct sabahına kn\'tlc: 

· Rugün, işte bU tıli 
nin bu büyiik ·;n,ııll .... 

' • JlP" 
U,;ıyramı içindeyız. i 
siz milletlerin, ın!ı· 
ıakla5mı , sürül tıere 
Jnnn, kanlı musib~1 -110 

.. ''cutJ.V" n bu devırdc, 
kat ıl:ıluı. yükseUfOf·ıııı 

~fukaddes ha~ ~ 
nıınmnlar, r:~nlikleJ' ~ıO 
hür \'e esir btit.ün ili 
~ehriıyinlerlie bu .sc;i1 t 
olmakta.dırla.r. çun ~11tı 
lnsunlığuı zn.tcri, in 
rck ba:rnunııhr. O rJ ~ 

HAKKJ S 11 

Deyli Telgraf gJ 
göre 

zincire 
tutmak iS 

-~, • bı 
Fransa as~~rı 

olmaktan cıkarıltı 
sat:i kudre'°ti iıtthtı 

1.ondro, %8 (A.~.) _.... 

graf gazetesi, "Alı:n$DS1' 
. ·ot·· 

kaıkınmasını ıstcnu) tııı 
tında i:>lr makale neşr' 
muharriri, bu yazısıııd' t 
seni nlzıı.md:ı ı.•ransaY: -t 
olan mevki hakkındn \ ı 
tene verrntş olduklll11 ~ 
men Fransayı zincire 1 
tutmıığa karar vcrın!Ş 0 

maktadır. pııJ 
Deyli Telgraf, bU t.L' ... 

J'CI"' lAdelfiyada Tomas " >.ı 
m~ olduğu bir nıa1<aıc 
JAıdir. Bu makalede ,ı\.l~·-"''' ,. ... 
sayı ne h::ılc sokıns!C 
terilmektcdir. rl fıl 
Almanların gayete 

!Asa edllcblllr: ıııı'' 
AJikeri bir devlet 0 

ttC Fransanm katı sure J(ıl 

Fransanın iktisadi dC 
mnnya ile mUeadele • 
rette tahribi. 

00
rf 

Alman zıı!erindeII s şc) 
tar, FrLLnsnyı ne gibi e'-
vc imal edebileceğlI11 1 G 
bildireceklerdir. 1kl.II~ 0 
yUk bir kısmı ş:ınıdl c 
bulunmakta.dır. . 
Kemanın makaıes!Jll 

li tclgTaf, diyor kl: til,ı 
Almanlar, FransaYl ıı\ 

yıkmağıı tamamiylo JJl 
0 cJ<Oll !ardır. Almanlar, dd 

diye kadar muhal : ol 
yapmıığa da muvaf!a rll' 

HWAsa Rus ordusunun vaziyeti iyi_ 
l•cck yerde gıtUk~c gUçle§iyor. 
Liondrn radyosu Almanlarm vlmalden 
Voıogd~ doğru lleriiyerek Moııkova 
·~md& geniş blr çevirme hareketi 
~ istediklerini blldirm~tlr. ek. 
ne bir radyoya gtire Rostov tehlikede· 
dtr. 

Merasim esnasında Duçcnin yanm· 
dıın ayrrlmıyan Alman hariciye ne.uı
retı müsteşarı ve yabancı memleket.,. 
Icrdc.ki na:ıllcriıı şefi Bohle tararmdan 
da bir çelenk kon11lm~r. 

fmdan fazla miktarda tayyare, ı:ıuna dizilmelerine mnni olabilece- Ksalın nutku meclis ta.rafından 
i.?J> v~. t~b~~ mü~~rat gönde- ğ.ın ive kendine yakın olan esirleri sürekli al.kışlaııa karşılaruru.5tır. 

.Askeri bir znf'erl dCge 
mln edecek bir ııalc d 
sanın lld senede ödC ışıe 
nncnlt on senede ödCIJlşıı 

Deyll Telgraf, bund ,.0 

!arın Alsas • Lorend01~1 
!,!EBllBEl~3Bmı•••~ll gclerdc ynpmtş: oıaul< ıııt'• 

rılecegını soylerniştır. ku.rt."'U'alileseğini düşünmesi liızım-
drr. Nihayet, cumhur reisi. Ame. 

rikan milletinin v~zifclerini tarif Fra~ald· Alman ordunu gerek 
etmiş "Amerikalıların c:ok şid- bu tedhırlerc gerc!;re cyvelce tat

Harpte ölen !Qf.tst lejyonerler tı.bl • dctli inzibati tedbirleri~ tansik bik edilen tedbirlere bir r):Jıa mü. 

GOZ MU rEHASSISI ıuıt111rdan oohsctı:neıttc 

• • * 
ı...ııtra. ıa, (A.A,) - Röyter ajan. 

sı:ıt.ıa K•J'btaefWkl husu.si muhabiri 

desine de, öğleden evvel, Duçe namı· t •- ekl ı.,.-h" l k 
ve talim cd:jJcn kiltlelere karşı , racaa e .... em e ..... ...yar o nen • 

na, bir defne çelengi konulmu§tur. dura.mıyaC'.ak derecede acmizle- trr. . 
Rerlin, 28 (A.A.ı - Alman mat - miş ve gevşemiş,, oldukları tezi- , .. Pa.ri , 28. ıo. rn U 

Jll!IBYor: buııtı. Roma Uzcrine ytırUyUşUn yıl • ni reddederek demLc;tir ki: l' 1"8Jl8Mlakı ı~gel onlusu ı..·u.mruıdıını 
Iıılbftkıcwa ı..t.ikametlndckl AJman dönUmtınil teelt merasimini belirtmek . Piyade Genemi 
~ttn tıçUncU saomsı inkişaf tedlr. Bu memleket büyüktür, çünkü, Von tulpn:ı"cl 
etmekte ve ~nup cephesinde Stalino. Doyçe ~emayne Çııytung, Roma mütemadiyen mücadele C<len bir 

emaı Tar an 
Pazardan Oll§lta, ner gtlD 

OGLKl>l'~:S SON'RA 

Taksım, Kamet Palas 
1 nci kat 

1\'lefon: 

.,.. nkvtu haber verilmekte ıse de, Uzerine ytlril)'UşUnU, Duçenln vak • memlekettir Biz bütün tarihin 

~t m:ı.nenyntı clAn çok sağlam • Ule dU,UndUğU vnklnlnrın tnhakkuku en kudretli ~e en hür milleti Ol· I ~·---- LJa be> ı'n tefrz•k ası,----. .. 
ıın kndar geçen h!dlso.lcrnn chemmiye 1 duk. Bugün, muharebı: me\·zile _ __., fl j ' - , lıfoskovada, otobUsler, tramvaylar tini :belirterek "b:ı .. vak.lalar "Yl1- RC'- 1 rimizi tuttuk, milletimizi ve ata-

1 

AV 
.,.. metrotar normal halde işliyorlar. ma, ya .Mo!lkova,, eUmlesl içinde hu. I larımrzrn imanını mlicafaa et. RE A ı L 
~- agıktır ve erzak tevzUni llı.'I.'\ e llehllir.,, demektedir. 1 mcğe, Allahın, bi.zt., tan. vazife- ı 
~ıı.k için ylyocc1;< sntan iki Gazete, yl.rıml scnedenbt."TI, dilnya miz olarak tciakkt e!mel: hassa 
~ taaıa mağaza aı;:ıumştır. mtıletlcrfntn, mı iki vık at1U1mda yaştı_ ı smı verdiği şeyi y:ı.pm:ığa he.zı 

.Qir;Y;ok sokaklarda tanklara karşı dıklarını, bucUn, milyonlarca askerin, rrz. 
ır.o~k için müdn.fna tertibatı Yiku· bilkuvvo dize gelmiş bolşcvik ordu9U· --0--

da getfrllm~tır ve milis efradı. t.ale - nun son kuvvetleriyle çarp~tıklarmı Ati ant.ık 'te 
~ ve dığcr halk, şehrin uzakç~ yaznınktadrr. 

~rmdıı. V<! ~anın ilerlediği :.:--==================== s· ı .. batt 
Wüıametıcrde tank tmııklaruıdıın, mcktedlr. Kaimin civarındaki batak • ır petro gemısı 1 

barJJca.tlardan ve slpcrlerden mllrek.. lı.k böıgtılcrden yol..!ut: ormanlara ~ J 1"'evy!>rk, 28 (A.A.) - D~ 
kili> ewuıızuım bir mUd:ıfaa tertibatı Toula. ve Ktılouga lsUkameUnde ce • mMam.lartnı:ı tt:.diroiğine göre fn
~anmakııı mC1guldUrler. Seb7A' nup kestmterlnln tktncl derecedeki giltereye petwl taşıyan 6996 ton
~rinde ve kırlardaki uzak bal:- çamurlu yoll nna kadar bUtUn mer • luk Britis Maıi11er vapuru 20 ilk· 
Çıelaroe yıığınur, erimiş kıır ve rUz • kez cephesinde vaziyet böyledir. Bi • t~rinde Monrovianın 250 mil gar 
- avrwıtulan ıı.lbnda a~perler ve naenalcyh von Gohk'un, taarruzunun hında b;':' kafileve yapılan taarruz 
ltPeT' çukur\ n ka:tıyorl r. Bu yağ • ilçttncU safhasını te,<Jkll eden esaslı esnasında torpillenmiş ve büyük 
nııw w erlmlıt kar çok iyi yapılmış ncrt hareketleri Moj:ı!sk ve Malovy:ı· hir ihtimalle bıatırrlmrştır. J3'r gün 
yOi1ar m olmak fuıere Alman.. rosıo.vetz gibi iki !nllkamcttc teksif evvel ayni mahalde 

0

1..ehig :isminde
l•m...-be. ~111 çcı&~ • etmt;, otmas1 'bu suretle iz.ah od!lebllir ı ki Amcınlmn vapanı hatlr$nıştır, 

ro:nar ı 
Hayatın cck acı ve cirki.n tarallarını görebilmek icin onu 
bütün levsiyatile aktığı hapishane veya gizli evler kana. 
lım/.Qıt tetkik' etmek lazımdır. 

NUtaı A EB İÇİN 
&AZIRL 1 BOı::·~·~ ~~-

Hayatın bütün yaldızı, zevk ve sefahet alemlerinin par. y~uay gençlik "11 

lakllıjı altında hakikatin ~rt darbelerile sürüklonip cü. katipliğinden: 
1
j. 

rüyen bir varlığın hazin ve ibret alınacak macerasını Ce~c~, t 1i4,SO 

kudretli tahlillerden ge<:i.rerek anlatacaktR'. :tr.th°:{k=e~~~ 

'--}arın Haberde başlıyor. ~ı:r:u:a'!;~ 



\'e ed 
~ etlek söz olur mu? 

tı "•1AMIZ 
11a:11zde nafia ıııleri Cum· 
t ~eı kurulduktan sonra 
~ lıltUrk ve Milll Şefin dl. 

1lıa!ia işlerinde bUyUk' 
~ ınuııtur. Bu l§lere har. 
~ "e emekler millet ve 
~ ınettne derhal veyahut 

c;:11 llonra iade edilmektedir. 
t ~Urlyet idaresinde mil. 
tı'l:eatnc vermiş olduğu 

oıı ruı bugUne kadar as· 
le u Yalnız şlmcndltfcr ve 

llıJ ltltıınde sabit sermaye o. 
ete avdet etml§ bulun.. 

~ dUnyanm siyasi mli.ş. 
e>ı da nana programı. ah· 
\' edlg-1 tarzda memleket 
~ lktuJadt mUlAhazalarla 

,~_tatbik edilmiştir. Bu 
'ı;.rol l.nşaatma progTam. 
>et devam olunmuııtur. 

1\.~ 'e"rinde kurulan 3300 
. ~ ~ lug-undakl demiryolu_ 
,~t - Cizre hattının inşa. 
~t - lduıı. İran hududuna 
' de"aın etmektedlra. Bu 
,

11 
"ilA.yetıerlnde mUhmel 

lttıllıtntakaalrımızı refaha 
lUıı r. 
) eı1ııın 1Blahı da blUrll· 

>et e açılmış bulunmaktadll'. 
~ ~"rinde mllll yolıarm :j'\\k ehemmiyet veril. 
lıtr e zarfında bilhaııea 

'~ oıC:ok Yollar yeniden inşa 
S > Utınıuııtur. Köprü ln§aaı 
~ devrınde ba§lı b&§Ul& 
~ bt etınış, eakl köprOler 
121 bu rı. birer Türk A.bldeııl 
'I~ YUk köprU yapılml§tır. 
~ ~Unıızın başmda memle. 

1 
leeı de birinci plA.nda 

eiı._1tlıaadı, zlral ve sdıbl 
~!yet verilen bu iş te 

ltlda muvaffaklyetıe 
r. a 

llılla.rm ba§mda Sey. 
befrnıak1arı havzasında ve 

~)ltlt l"rrıe, Surgu sulan mec· 
~. lııencıeres, KUçUk Men

>-. °"n_kırçay, İğdir, Erzin. 
~11.r alarında, Meriç nehri 
~ ~ltlba bataklıkla.rındaki 

de& 
llt1tı "er... Su işlerimiz lçln 
teç et beş yıllık programın 

4!rı sene cıevam edllml§. 

SANAYİ HA YATIMIZ 
DUnya buhranına ra~ geçen bir 

sene zarfında milli sanayi, milli ma· 
dencillk lnki§af seyrinde devam et. 

§& edilm~tir. Su testsatr ys.pılmakUı. 
dır. SellUlOIZ !abrlkaBI senede 17.500 
ton sellUloz istihsal edecektir. 
Asrın dinamizmini teşkil eden Ka· 

.. 
tnönll kampmda ~ bavtM:I bir ftrk genel plAnöı1l bapıda 

mi.lj, ve bundan memleket ve nılllete 
maddi faydalar temin olunmuştur. 

Sanayi programının da. tatbikatı 
durmamış, lzmltte ikinci kA.ğıt ve kar 
ton fabrikaslyle sellilloz fabrikası in. 

"""·~~lft:'-~f·~"' 

.ra.bUk çeıı"lt ve demir fabrlkalanmız 

<la bUyUk bir inkl§af a mazhar olmU§. 
fl'Urk topraklarından çıkan cevherle. 
;ri l§lemı,,tir. Fabrikalar tam kapası. 
~sini vermeye yaklaşmıştır. Bu tak. 

5 

Cumhuriyet 
nasıl iliin edildi 

Denk bUdoe prensibini kuruhı4unda 
aruı. polıtika tel!l.kkl eden Cumhuriyet 
maliyesi geçen sene dUnya buhranına 
rağmen en yUkaek bUdceırinl verml{• 
tir. Bu TUrk maliyesinin büyUk ba§a. 

rııanndan biridir . 
Geçen sene Z&rfmda vergi tahsilL ayn programlarla bu i§l ba§armakta. 

tında her seneye nar.aran fazlalık vu· dır. 

kubulmUf, bankalara yatırılan mev. 
du&tı gittikçe yükselmJ§, iki partide 
olmak Uzere taaarruf bonoıan çıkanl 

mrştır. 
25 milyon Uralık olan birinci parti 

pek ıkısa bir zamanda satılmış bulun. 
maktadır. İkinci partl bonolarm satı· 
fi da bitmek Uzeredir. Bu da TUrk 
maliyesinin aağlamlığmın en bUyllk 
tar delilldir. 

SDDlll'EMtZ 

ADLlYEMİZ 
BUtün gayretini yurdda adaleti sil· 

ratıe tevzi ve temin makaadına ma. 
tuf olan adliyemizde, geçen Cumhu_ 
rlyet senesinde mevcut teşkilltı ve 
mUcsseseleri imkln nlsbeUnde ta.kvl. 
ye ve tevsi suretiyle ad.it cUıa.zıarr 
mızdan A.zami randıman temin edil. 

tnişUr. 
Bu arada baZt vilAyet ve kazalar .. 

da mevcuda ilA.veten yeni mahkeme. 
Hedefi halk sağlığı olan Cumhuri. ler açılmışttr. Ayrıca ceza evleri ıslah 

yet idaresi vatandqlarm 8&ğlık iflyle edl~ bir çok yerlerde aar1 ceza ev· 
de çok yakından alakadar olmaktıı. leri yapılmışl'lr. Bunlardan bir kısmı 
dır. Bu sa.hada da geni§ bir plA.n tat. a.çılmrş bulunmakta.dır. Ağır cezalı 
btk olunmaktadır. Bu program her ma.hkQmlardan ziraattc lstı!ade için 
aene da.ha kuvvetli, isabetli, ve hayrr· bunlar Ziraat VekA.letinln emrinde Dr .. 
1ı .semereler veriyru-. bizli mıntakasında çiftliklere sevke. 

Şehlrlerlml.zde ve köylerlmlzde halk dilmiştir. 
.sağlığı, sthhat vekAleUnln metodik Kayserldekl mahkQm kadınlar da 
mesaisi ve muntazam teşkllA.tlyle ve SUmerbank fabrikasında çall§tırılma. 
yurdd&§l&rrn işblrllği ile temln olun. ya başlanmıştır. 
mak yolundadır. HUkCUnet ve belediye Cumhuriyet adilyt!-'i bahUerinln bir 
doktorları, gezici doktortar, mücadele cilvesi olarak suçlu mevkllne dUşmll§ 
tabipleri tam bir ~nk iç.inde vekA. vatandaşlan ma.hkQm kalmaktan 
!etten aldıklan direktiflerle çall§lyor. kurtarmak, memlekete faydalı bir 
lar. Zaman geçmiyor kl, memiekeUn unsur haline getirmek için çalışmak· 
bir köşesinde hastahane, doğumevi, tadır. Ceza evlerinde atölyeler kurul. 
dJBpanser açılmasın. Bu sayededir ki rnBBı, mahkumların tarlalara, mader. 
memleketin sağlık durumu normal lere gruplar halinde sevkedllmesl bu 
bir haldedir. Şurada burada rastgell· 7.lhnlyetln mahsulUdUr. Bunda da mu_ 
nen sari hastalıklar ınahalll kalmak. vaffak olunmuştur. 
ta, halk sağlığını tehlikeye koyacak Cumhuriyet devrinde hangi Vekl.· 
salgın bir hal almamaktadır . .Memle. Jetin neler yaptığını uzun uzun y~ 
kelin birçok yerlerinde yerleştirilen ınaya ne hacet! Memleketin hangi ta. 1 
-.blt ve gezginci etUvler, temizleme Jafma giderseniz gidiniz. VekAleUerln, 
lstaayonlan bula§ICI hastalıklar mU. belediyelerin, hususi idarelerin ve biz. 
cadelesmde eııemmlyetll rol oynamak· ır.at vatandaşların ölmez eserleriyle 
ta.dır. Geçen sene yUz binlerce kişiye karşılaşıyorsunuz. Cumhuriyet devrin· 
qı, serum, aşı81 yapılmış, 2-3 milyon de yurtta§lar, hükümctle, parti ile eı. 
ınsan umumt muayeneden geçmiştir. ele verml§, 18 yılda geçml§ urrıarda 
Bunlardan sıtmalı ve dalaklı olanlar ya.pılamıyan bUyUk eserler yaratmlf. 

r.ynlmı:ş. tedavi edilmi§lerdir. lardır. 
'l'rakyadan prk hududumuza kadar Bu gUze.I Türk yurdu, etrafını saran 

20 yerde sıtma. mUcadele t.e§kUAtı ça. harp felA.ketlne rağmen dimdik, hUr 
lışmaktadır. Bu sa.yede birçok mmta· ıve mUstakiı, istikbe.le ümit ve itimat. 
katarda hastalık azalmı:ş, doğum ço.. la bakmaktadır. Yurtta sulh, cihanda 
ğalmıştır. Çocuk ô1Umlerinin bayii a· sullı prcnslplni ııiar edinen Tllrk yeni 
zaldığı da görUlmll§tUr. girdiği Cumhuriyet yılında da vatanı· 

Frengi teşkllAtı iso her aone 100 nı imar edeeek, her sa.hada yfice işler 
bin kişiyi muayeneden geçirmiştir. le;. başaracaktır. ÇUnkü Mlllt Şef TUrk 
tlmat yardım işleri de bUyUk bir e. I mWetinln ba§mdadır, ve millet onun 
hemmlyet almıştır. Srhhat VekAletl etraıtmda elele vermiştir. 
ile Krzılay ve diğer oemiyeUer ayrı YEKTA RAGIP ÖNltN 

zun bazı maddelerini tavzih için 
encümeni mahsus tarafından he.. 
yeti oelilenizc teklif olunan ka
nun la yihasınm kabulü münase
betiyle yeni Türkiye devletinin, 
zaten cihanca. malfım olan ma
lilm olm.ası 13.znngclen mahlyeti, 
beynelmılel maruf unvaniylc ya.. 
OOdildi. Bunun ioa.1bı taıbiSsi ol
mak üzere, !bugüne kadar doğru
dan doğruycı meclisin riyasetin
de bulundurduğunuz arkadaşım. 
za ifa ettirdiğiniz vazifeyi Reisi
cwnhur ünvaniyie gene aynı ar
kadaşınıza, bu aciz a.rkadaşınım. 
(Estağfunıllaıh, hakkınızdır ) 
tevcih edi~munuz! ·• 

Bu münasebetle, şimdiye ka
dar hakkımda izhar ibuyurduğu
nuz muhabbet ve samimiyet "Ye 

itimadı bir defa daha göst:er
melde yüksek kadirşinaslığınızı 
ispat etmiş ~uıyorsunuz. Bundan 
dolayı heyeti celileni:ae ıbütün sa
mimiyetj nôriyemle arzı teşek. 
kürat ederim. (F~urullah, 
Allah muvaffa.keyet versin!) .. 

Efendiler! 
Asrrlardanberi Şarkta m~ur 

ve mazlfun olan milletimiz, Türle 
milleti, ihalt'ikatte nıai!'dur teli"tk· 
ki ediliyordu. Sen senelerd"' mil
letinüzin fiilen gösterdiği k~bili
)'et, istidat, idrilk kendıi hakkın
da suizanda bulunanların ne ka• 
dar gafil ve ne kadar tetkikten 
UT.ak .?JCVallirpcrest insanlar ol
dağı.ın ı pek güzel i~t etti. Mil. 
let.imiz haiz olduğu evsaf ve li· 
yakat.I hükfrmcti yeni ism~le ci
h3n medeniyetine daha çok su
huletle iz'hara muvaffak olacak· 
tır •. <1nşafüıh). 

Türkive Cumhuriyeti, c·handa 
i~l ettiği ~ide la.yık ol-dut;l
nu asariyle ispat edecektir (İn. 
şalla.h). 

Arkadaşlar! 

Bu müesseseyi aliyeyi vücuda 
getiren Türk milletinin son dört 
sene m.rfında ihraz ettiği ZQ.fer, 
bundan sonra da ibirknc misli ol
mak mere tecelliyatını . gös~-
cektir ." 

• * • 
O gün y\ı:z !bir atım topla ilk 

Cum'hurreisi ve ebedi cumhuri
Jet ilin edilmişti. 

NIYLAZ/ ATIMET 

Taymis gazetesi 

ingilizler in 
Ruslara var dımını 

izah ediyor 
Londra, 28 (A.A.) - Halihazırda 

mthvere k&rJI Sonumdan Singapura 
kıı.dar lmtldat eden devamlı bir ln • 
gillz cepbesi mevcut olduğundan bah. 
seden Tayınla gazetesi, yazıyor: 

RUBYaya müzaheret etmek için 
"Bir garp cephesi açmak,. imkA.nm • 
dan çok bahaedllmiştlr. Garp cephe· 
sinden bB§k!ı cepheler bulunduğunu 

ve bu cephelerde imparatorluğun kuv. 
veUerlnl daha kolayh'kla ve Rwıyaya 
daha nafi şekilde kullanmak mUmkUn 
olabUeceğinl hatırlamak fena olmaz 
Bu ceph1Xle mllnakallt yolları ve va. 
sılalan daha çok vo d3ha emniyetli • 
dir. Bu cephelerde da.ha. pmdlden düş 
mania temas halindeyiz ve yahut ha. 
rekA.tı fşkA.l etmeksizl.n bu tcmıuıı t.e. 
min edebiliriz. Sollumdan Uzak§Rrlrta 
Singapura kadar lmtidat etmekte o • 
lan İngiliz ccphcsl, gerek rnUdıi!aa 

ve gerek taarruz lçln \'Ucuda g tiril· 
uılştlr ve lngil.iz imparatorluğu ile 
müttefikimiz Rusyanm mUştcrek da. 
vası için en bUyük meknt kuvvetleri 
muhbevldir. Bir de bu cephenin geri 
eındckl askcrl yollarla hava. yolları • 
mn büyük bir kısmı İngiltere ile Ame· 
rlkanm hAklmlyetl altında bulun 
maktadrr. 

RusıarJa 
ltal.9aniar1n 
çarpışması 

Koma, 28 (A.A.) - (Ofl) 

İtalyan kuvvctıerile Rus kuvvetleri 
nrasındaki son muharebeler çok §id· 
deUI olmuştur. Sebebi sa.dece Rus ku\ 
veUerinln adet IUbarile faikiyetl de 
ğll, Ru!lların hattı harbe ağır tank 

lar scvketmelerldlr. 
Bu haberi Corrlere Della Seranm 

Donetz havzasındaki husus! IDllM'H. 
ri vermektedir. 

Hava şartları, çamur 
yagnturlar yUzllndcn 
mUşkUl olmustur. 

,.. .•. 
mubarelMıllr 
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Ca11·, hurİlJel devrinde ,naarif Cumhuıi_!etn l811c Sanaqı ha11atı: 
''YWtseımck. neTıemek, devrim- C . t t· I k . d .., ylldonUmU T k · k · · v • dlJ 

ler yara~pJı:,_ancak bilgi ile ~ u unve maar 1 u aşma ıs'e gı . e n 1 og·retı m {I 
bndlr. Bilgisiz ınsa.n meyvasız aga· ( /Jaf tarafı 1 ıncide) , 
ea benzed ği gibi, bilgisiz ulus da gave ve tam ffi'" n sile vardı~ını ortaya On yedi yıl evvel saltanat ldareıı'. 1 
çökmei;e mahltürr.dur.,, düsturunu Ô .l • nln aczi ve hlyanetiyle çöken Osman. • • V t 1 ~s 
çok yi takdir eden cliınhurlyct hü· ,,

2 
..., • b 

111 1 
•• • l lı imparatorluğunun yrkmtısı altından og re men m ese t'/ 

:-ı,,:,.u ~-~9! ~!~':.":'1,:-:;.~~ a ı nış o uu u müs et de ı er e gorü voruz ~::.·~ı~:, :::.~·:.;:::-:..=~::! _.....,.,..._ ..... 
sinde bugiin, kU1.Ur memleketin y . H . tan sonra bUtUn gayretini milletinse. Dünya aanayünin hıkJşafı yir- tah8\1 senelerinde 
en Ucra kö: clerin:! kadar ulaşmr1- azan· a"'an Bedrettın Ülgen adet ve selAmetine, vatanın imarına mincl asra tesadüf etmiştir. 1900 meli sahadaki tatbik 
tır. Cümhuriyct dc\ftlnde yn.prl:ır verdi. senesinden ve bilhassa. umumi harp geniş ıııikyasta elde 
köy, ılk, orta ve ;>U' "c« ted.isattn 0 zamandanberi bu yoldaki çalıf- ten sonra Avrupa ve Amerika bü- Mezun olduktan soDtt 
JL1 te:trınıUllerı ve n-c:"cek yıllard malar durmadı. Memleketin her kö. tün varlığ-.nı bu uğurda sarfetme· otaj .iı9e kendJstnt yaıot1 ..... ~• 
....... ılacak maarlt kalkınma hare· ğe başlamış, bu sana;>i devletleri donsız '.L'-ettirmek ve ,,_ şeslnde Osmanlı imparatorluğunun wao 
tetlerini 6 mdi o:.Cuyucularmuzl., nsırlar içinde muvaffak olamadığı arasında başlayan rekabet gUnden cağı bütün mU külleri 
birlikte tetkik ede<:cb.,; .. z. gilne tezayüt ederken nihayet 1932 satını vermek, Dl _.~..11 bayındırlık eııerlerl vUeuda geldi. SUU" ,._, de umumt işsizlik buhranı her ta- suli\.·ct zevkJni tat 

iLK TAllSD. Hwrust tegobb .... erle be.p.rılamıyan rafta, ma.k!neleşmenin neticesi o- J 

Mtııt ve uımuml kültilriln teme 
lini ilk t;ah.8il te~cil eder. Bu mli 
lüm davaya elkoymuş olan climhu. 
rıyet hllki>.met!'; yeni rejim.n um· 
delerine göre te?"biye ve tedr.fl 
plb:Jan ha.zırlamıtır, 

1941 - 1942 derB yılı istatia 
tiklerine göre; öğretmenli okulla· 
rm :eaymı 6048 dir. BunJarm 1,277 
lll tehirlerde, 4,771 i köylerde<lit 
Okul aaym 1923- 1924 yılına na· 
araııı yUzdıe 38 artırl1'tır~ Bu okul 
larda va.z·fe gören öğretmen aa.yı. 
• da 14 760 LT. 7788 i köylerde 
8872 81 §ehlrlerde çab,,.naıktadır. 

tik taıhalle devam eden taleıbe
Uylerde; 42<:672, §ehlrlerde 376 
la 968 olmak Uzeıre 797,540 tır. 
ili yıl 80llra lbu miktar milyonu &-

111Cllktır. 

.Oh'MENU OKULLAR 

tO b6nl .bulan 400 nilflıatan az 
Jı6yleN öğretmen göndermek Uz.&. 
re, Maarif Vekileti, Ziraa.t Ve.ki· 
letl ile Jıı;bil'J.::11 yapanıık eğ1t.men 
t?lldlltı vUoude getirmJ9tlr. Bu 
~t ııeyeslnde 5200 köy öğret· 
men ve odtul laızanm1' ve 155000 
talebe faydal.a.nnwtır. Eğitmenli 
okullarda talebeye yurtbilgisi. he
aap, okuma yazma, zi....,..t :itleri 
pterilmektedir. Bilhaaıııa. zira&t 
tecrübelerine ameli bdumdan faz
la ehemmiyet verilmektedir. Zira
at Vektletinln <le ya.rdmu ısayeein
de köylere llet, tohmn gönderil .. 
mektedir. ÖnUmilızdeki ild yılda 
1000 eğitmen düıa yetiştirilecek • 
tir. 

KÖY ENSTlTtn.ERt 

Çok DUfU81U lı6ylenle Uk tamill 
kolaylrkla. yapmak, aynı zamanda 
köy aana.tlarmı öğretmek ve köyü
ne ~ı unsurlar yet:iftiımeık ü
sere iki yıldanberi bu müesseseler 
tetkil eıliJıra§tiı'. ırufreda.tı ile zen
&tıı olıan köy eMt.itüleri, ya.km bir 
zamanda köylere mühim elema.n • 
lar yet.ittirecek, ve yUkaek kabili
yetli köy çocuıkla.rma da yükseok 
tahail Y.8plD& imkAnlanm temin e· 
decelr.tir. Bugün 12 viliyette köy 
enstitUsU bulumnaktadır. lki sene 
sonra bunun 24 de ytlkaeleceğini 
&Gr'eceiiz. Buna &it planlAr huır
Jaıımış buluııaı:ıaktadır. 

MİLLE'r OKULLARI 

Bu okull.a.ra devam eden talebe 
m::ıttan 130,109 dur. Artma nisbc
ti okullarda yüzde yüz, talebede 
~117.de 38 dir. Bu mü.eescaelerin ted· 
risatı tam manasile yapabilrtıeleri 
için materyel ve del'8 ileti temini 

hıtne mUihim bir tahsisat aynlmJl
trr. Bııııua-. Wxmlıtuvar takımlan 
da temln cdilmlı tir. Okullarda Ju
zrlay gençlik teşkilıitı, talebe koo
peratifi ve spol" te eltkUlleri de 
vücudc getirllm'~tir. 

Hazırlanan plAn mucibince orta 
öğretbn, bilg , fUet, bina balı:rmm
clan inkişafa devam etmektedir. 

TEJCNtK TEDRİSAT 

Türk uluaunun sanayi baknnın -
dan nılihim fnk şa.flar temin de.bil
mesi anca!k bu sahada çalı.'ia
cak teknlik elemanla. kabildir. Ay
ili 7.8.JllMda se.nat hayaıtmda dşı
rıda ça.lışabllecek kim8elere de lil-

zum hissedilmektedir. Bu n~san
lığı gidermek Uzere teknik ö''l"C.ti
me ehemmiyet verilnıt , eı1cek sa
nat, inşaat usta, erkek terzilik, 
ticaret okullan, kız enatitilleri gün 
bet çeş't müeeeeae kurulmuştur. 

bir çok bUyUk sanayi eserleri, demir, !arak baş göstermlıti. Fakat bu _ receği talebeleri, 
0 

dokuma, k&.ğıt, ıeker veaalre fabrl • nun gibi buhranlar dev adunile yü- yacını bir defa dah& it 
ı.aları cinsinden mllesseseler devlet rüyen teknik inkişafı durdurma- rek, mevcut prograıtı1 

sermayesi, yahut devlet sermayesinin DU3, bl&k.iB bWı.ra.n arttıkça teza • fabrl:kalarnnız ibtlY~ 
ynrdımiylc tahakkuk etU. yüt etmiş, doğurduğu fhti!Atlar ne- rak, hazrrlaması içiJJ 

Memleketln her tarafında. yeraltı tıcesi olarak da ikinci c!han har- vermiş olur. Hangi CC-.. ı 
servetı~rl, yani bakır, demir, krom bi, aanayiin kudret ve azametine karsak bakalım bU ~~ 
ve saire cinsinden madenler lglen- rırtını dayayarak, dünyayı krvla bugUnkU §artlar altJll!';"M 
meğe başlandı. Yine imparatorluğun boy&DlJ!t bulunuyor. 1.1alinl almıştrr .. Dı.·.yebJJP ....... 
devrinde ecnebl aermayealyle yapı. ğre~ ıan <ttmlryolları devlet beaabma aa· Birlncl umum! harpten çok fa.kir 

1 

nususu yalnız 1~ 0 del' 
tın alındı, bunlardan ba§ka olarak ve yoluıul bir halde fakat cihan resine girenler ıçin 
memleketin demir yolundan mab- değer laükl1lJımlze kavup.rak çJık manda, bütün öğre ~ 

tı-- gUn ...ı'--'.Luri senede bir defa olsUJl~ 
rum olan yerleri demir ve çelik af. 6..._. \>UUl&I yet hUk(Unet.l 
ıarla örUldU. mukadder olan bugünleri tA o za- geler.imizde tetki 4* 

1939 Avrupa harbl paUadJA'ı za. man görmüt ve memleketimizi bir malan her baluındaO 
man bu yolda çizllmlf olan imar sanayi bölgeei. haline BOkmak için tiır. 

la bQyUk 
.... _,__ ilk admu ayak dokuma -.-ı.1 .. ..:_ JıO 

1 

program rmm en .... ı....... _.......... Fabrij{ala.rmuzm ife 
d lmı b 1 d "~-k le ataraıt bugilnkU eane.yi Tilrkl- ' ~--' mey ana ge ı u unuyor u . .....- vlrleri esnasında ~ 

programıa.nn blr kımu harp dolayı- yeslni meydana getirmeğe amıet- buluıunaları şarttrr~S 
mitti. İtte 80ll alman kararlar bu &lyle fillfyat aabuın& seçemedi: ya.. rikada bir metot 

hut dı§&rıdan ilk madde ve makine- hUBUlla hUık~tin ne kadar ya - _ -lııl kmdaıı taldp ve a.IAkadar olduğnu latsız ve o muesseell""'" 
lerln gelmemi bekllyerek seclktL oamlarmın kontı-o~l 1C 

lklncl Avrupa harbiıılD tıe.ılama- l&term.it ve ~mlekeUn ihtiyacı olan en ı ... -·mlu mil 1-" ica altında devresini • -.:. ,.JJı 
.ıımdan IODr& geçen iki eenellk lktı. .-.u eMC8e rnll • ~ 
sadl, aakert ve styalll buhran devri bma göre inkjpf ve ihdumı na- ı:dlr. Bu hal bel:ld, b 
L9e cumhuriyet bUkQmeUnln bahset- zan itibara almlll}lır. Sonsuz sc - langıçta. milessese 
Uğimlz bayındırlık programmı tat- vfnçlerimize veaile ol8Jl son ka - görülmiyecek bir ~llll 
bikte ne kadar !.sa.bet bulunduğunu rarla l5 erkek sanat okulu, 43 e.k gihın bu uğurda kU 
gösterdi. sam sanat okulu, 5 yapı okulu ve titiz davranılacaktır· 

1914 • 1918 harp aenelerl fçinde tiıcal'et lfaelerl gibi en milıbremJerl olursa.le bu feragat 'le 

dı:p.ndan getirilen ve bir klloeu an - 3 ısene mrfmda me')'dana getirlle- f..eseselerimizle ~birılil 
cak yUzlerce kunıp bQytık zorluk- cektir. Bu meyanda bir de ytibek bir değil binlerce iı,(jli 

teknik okulunun Ankarada iD§aaı edil ekt 
vğnıtmenlnl dinliyor 

1 

~arıda tef~~, ~~~A~n ,eker, timdi vanbr. ~ ec ır. . _..., 
en 1 au.-....... a.-.....-n bQUln mem. Bir yıtm fedaltlrlıia katlana - İşte kurulmasına .P'"."' 

dersleri vamtaaile de Türkiye cüm- leket ihtiyacmı kartılayacak pkllde rak meydana getireceğimiz bu mil· okullanmıun tf'nıeltıJ 
huriyetinin kuruluş ve gayeleri de ı bol bol yetlftlrillyor. Gerek ytlnJO, dltlelerin yerinde ve azamı ran. den bu hususlara her 
bu mUesseselerde genç~e öğre • gerek pamuk dokuma ClmlDden o- dlmanı verebilmeleri için bllh&Ma 
tilmekted:ir. Devam eden talebe lan efy& da yine :memleket iht1ya- fU noktaya temaa etmeği faydalı 
sayısı da 13 759 d M leket.i- cmm en bQyUk kunnmı k&J'fılayacak buluyoruz: Tedrie denildiği zaman 
ml2Xle başta• Unive:ite ~ Ü· surette kendi faıbrlk&larımısda yapı- i.it hatıra gelen öğretmendir. Ted riz. 
zere 12 yilıkse'k ta.hail m\ieeeeeeai lıyor. rl8lıı laymetı öfretmeııin bilgi ve 
vardır. Yüksek ta.hail .mile•e1ele- Karabök demir fabrLk&lllle bmıt zeltblylıe öıçüldllğQne göre açaea
ri memleket.inme 1kJm olan muıh- kAtıt tabrikul hiç oım·- l&ıend1 pa. bu ~ bildlrUen )rad. 

telif sahalardan mUtetıassrs yetiş· salı.alarmda. en zanırt otan ihtiyaç - rolarma göre, mevcut veya 3 ııene 
tirmektedir. ları temin ediyor. Zonguldak made- zarfmda Ankara teknik öğretimin

UMUMi KVLTCR 
HAREKETLERi 

ni gittikçe artan kömür •rflyatı. ele yetiftlrilıeceık olan talel>eler 
mızı tama.men k&l'flladıktaıı bqka ihtiyacı karfılamaP kUl gelecek 
harice mal Atmak lmkAnlennı Ve- midir? Halii:ıaılırad mevcut <JikuJ. 
recek derecede bir lnkı.,.ta :mazbar larmuzm Jhtiyacı hallddy)e temin 
olmut bulunuyor. Kaden arqtırma edilmediğinl nazan Wbara, alınak 
enauto..oııtın ııeneterdenberl devam her ~ evvel bu hUllUM. bir 
eden ısrarlı çallfmal&n da nihayet çare aramak icap edel'. BiM>a•a 
memleketimizde bir petrol labur teknik öğretimde tecrüıbeli öiz'et· 
bulmak OmiUerlııl en kuvvetli ema. menlere ihtiyaç vardır. Ankara 

KanijB 
Muhasa 

Cümhuriyet devrinde talebe ye· 
titt;irme işine ehemmiyea. verilıcliii 
gı'bi, umumi krutürU artıracalt :ma
arif hreketleri de vardır. Bu har 
reketlerln en bqmda mlbeler ve 
kütüphaneleri sayabiliriz. KütAlp • 
haneler ve mllzeler zengin eeerle· 
riyle ilmi tet.Jdklerde bulunmak._ 
tlıyenlere en gUzel materyeU.eri te· 
tnin etmektedir. 

relerlle takviye ediyor. teıuılk öğretme me-mlan adetçe': bir mab. 

" . . 
CWnihuriyet maarlflnhı uJ.qm.ak 

istediği ga.yeye, tam mana.sile ulaş 
tığını ortaya attığı bu mlihim ham 
lelerin tahaldkuk ettlğin1 görilyo. 
ruz. 

:MlllJ idarenin iyilikleri neUceal kifl g~ dahi aramlan evsafı 
ve umumt refabm bariz bir dellll haiz olabilmelerı içbı amell .ııa. 
oıarak devlet bütçemiz her aene da da hazırlamna.J&n icap eder. 
muntazam 8Urette artarak harbe Mektep a.telyeei ancak ktlçO& bir 
kadar ytlluelmlf, cUmhurlyetın ilk li.boratvvaroaıı lbaı-ettir. Bunun 
tesisi eıralarmda yUz milyon Ura. için de IU tedbir akla en yümı o
dan pek fazla olmıyan varidat ve lamdır: 
masraf rakamları 1939 Hneeinde 1 -- Branşı d.ahUiııde, teknik öğ 
Uç yUz milyon liraya yaklqDUftı. ret1miıı ilk tedriıs aeneai nlhaye • 

Bundan IOnra Avrupa harbi pat - tinde taJebeııhı bir 8eDe &taja ta· 
layuıca zaruri olarak fevkallde mil- bl tutuıduktan eonra tabeiJe de-

ftatl Stl .. .,., 

&Md yeri ~ AKl1 
lıer klı.bcıld8 

Hazırlan.an Wyük bir teknik pla 1 
nı l~ önümUzdeki yıllarda bu gibi ı lllTANBm. llEUIDIYml 

li mOda.faa tedblrt.rl fevkalade vanu. 
muratlara lUılUm pterdtli için 2 - Meaııı oldıdlıtan 80lll'& tek-
~ benber devlet bQtçemlzln ra.r uıgarf bir Mıe .taj görmeai. 
yekanu bet yOs milyoaa kadar çıJL 3 - Fabrikalanmızm, gerek 
mqtır. BummJa beraber, bOtOn bu rcmıl Ve gerebe h'Ll8Uat, bu ataj 
m....ııan lim<HY• kadar k.end1 imi· devrelerinde uaml yanbmda bu -

müeeeeseler yurdun her yanında 

çoğaltılacaktır. Bu işe 5 mi.iyon li
ra t&h&is edilmiştir. 

YtiKSEK TEDRtSAT 

lhtieaa aalhıibi eleman yet.U,tir -
m~ üzere climhuriyet hUk(Uneti 
yüksek tahsile de mühim bıi.r e -
ehemmiYet venru.,tir. lhti:eaaa .kıy
met verildiği gibi, inkılap tarihi 

1 IEBIB 
rfYArBOSIJ 
l'BPBBAll 
DllAM IU~'DA 

Akpm ıo.ao dl 

HAMLET (5 oertle) 
SON il.UTA 

l alilıl ôl. CGfld UİINl• 
KOMEDi KlSMINDA 

~ 20.ao ... 
KörDövü,ü 
-o--~ 

B,,vnq/u Halk ~inerr.: 
BugGn matine ıı ese. pce ı de: 
1 - Loreıl Hardt: Z&fw D&allfll 

(TDrkçeJ 
ı - Pamn~ ~. !'idi cace&er 

Yeni Eserler: 
"tktı d" y·· .. .. .. sa ı uruyuş,, un 

fevkalade aayıaı 
N anifa Vekilimiz genc::-al Ali 

Puat Cebesıoy, (İktısadi yUrü.
;!.ilşJ ün cümhuriyet bayramı ge. 
rPfine ç~ardığı 6 fonnal* zengin 
milıı<iericatlı sayısına Nafia işleri
miz hakkında eııeslı malUınat ve-

I ren çok şayanı dikkat bir başma
kale yazmıştır. 

Memcuanm bu say.ısmda cilmhu
r yet devrin.de TUrk nafiasmm ba.
<trdığı biitun eserleri anlatan bir 

" k yazılar, reeimler ve ddkUman 

1 

bulunmaktadrr. Kapağı, Uç renkli 
olarak Milfi Şef;rrlün reelmlerile 
&Ü!11enmi'}t r. 

1 Olruyuculanmıza tavaiye ede· 
riz. 

11 varidat ka)'D&klarmml& .kapat. lwwn••n. 
mat& muvattaluyet hUd olmUfbır. Talebeniıı ilk tedriıa llCDeei nib&-

Blrall enwt lfaret eıtlflmlz sibl. yetinde yapeca.fı .taj, ~ da. 
bu aeDe OQmhW'17etln on •Jdıdnd hlMnde, m11lıakemcdctn daha ge· 
yıldıl!DOmünQ kutlarken bir tarattaıı nif f.etelddllUne yvdmı ve lhtiya
da mllll hudutıarmmm her tanttan cı bazat &6Nrek h&miaıımumı 
Anııpa h&rbiDla atet çenberiyle çev. henüz mclttep aıraamd&yken te · 
rtımlt oldulUD& dikkat ·etmekten min eder. Böylel9de seri.Ye Jrala.n 
kendimizi al&mJyoraz. tbrah1m pey
gamberin ateflert gtllzar yapan mu
clZelıl gibi, c1lmh111Vet lltlkt:metlDln 
bl1tttn 99ld .,. batt& yel dOnyayı 

saran harp )'IUICIDI ortamMS& muha.. 
rlp ve gayri mubartp her memleket 
le doetluk mHmMlıeUerilll muhata. 
za ettstım gGrerek ~lr.de t&kdtr
kAr bir memnımlyet ~ 

Buhran içinde bir macera alyaaeU biz.. 
den uzaktır. 

Ancak ılmdiye k&dar bltaraılık ıı. 
)'aaetlne tamamlyle ballı kalaD Tllr. 
klyenln bundan llODl'& da. ayııl alyuet
teıı ayrılmak nlyetmde olmaman hu. 
dutlrmmı her tarattan Aran harp 
atefiDSD bir gOn mlDl emnqetımu.e 
Ye l.fttkWDfınlM llUikut yaJ>llll)'&C&tı 
hakland& tılr teminat tefkU etmfyech 
it clOfOntlltlne bu ııe.ııı.te hWdbneUn 
fimdlye kadar aldıfı lböyat tedbirle. 
rin bundan mara da Aft'Ull& .barbl 
devam ettllııge ahnmuma ne kadar I· 
l&bet ve saruret bulundatu kendlll,, 
ttadm UlJqdır. 1 

Dlm8 ~ Jd Avnqıa harbi 1 
Uıilılmd& pndiye kadar kendi mem. 
le~timlsbı •VIGnll muMf&sa etmı., 1 
olmaktan dolayı memnun olalım. J'a. 1 

~ 

Ylzde ,aı 
rom Ol 

ÇünKO 
"Bir Katku Romallfo< 
dotruya GOrctıcedd 

edllmlf t!t 

• 
Bir Katkae romanı, JC~ 

ıım. K&fkaa ırkmın 

Anupa harbi ilk patladJlı wn 
TUrktyenin umumi buhrana karp 
aldığı emniyet tıedblıterbıe fUlıhell 

gözlerle 1-kanlar nrdr. 191' • 1918 
harbinde Alm8D'J& ne aldedllc ıw
fak ııUl1 o uın•nlrl k&blnealn ka
nn haricinde o.manıı imparator. 
luğuıım bu b8l'be kanfmUmı muclb 
oıınuı iee bu def& lnclltere .,. Fraa. 
&& ile yapüan karplıkll )'&l'dJm pü.. 
tmm d& blltlln llrtlzul kayıtl&ra nı.t
men Tlrldye CUmbariJ'flÖD! b&rbe aıll 
~ iddia edenler bulllllda. 

ATtıılt 9thctl 7Jlma .... bar'*ı 
pmı:!lye lr&dar ......... 81İA1Ür TOr. 
klye11ln açlk bir tasna utnmadlk.. 
ça •u .,.._ bu a,-Mıtilı: ofreyanma 
kapılanlt ..-n kapelı .._ blılde tJb' 
ateş oyunm.a a~amı~ hakkmd& 
içeride oldlltu kadar d~ da her 

lleee Jrwet Tenrril ola if8Nkttr. 

Irat UbGn 'Nl'dlt! ... içinde teb1t , ... __ ..._ _____ ~ 

b llltfıuDertıd unutmıyabm ve h&rp 
telıııllllııım aettp çMblı aman bir meli' 
Jebtin aıllı .lçlDde 791&m&k &nu9UI!: 
da .. °"Q4lllm hiç aram&dJlmı 

- Mt.aüe ~ OD& sere 
tJ&tma mnn birlik ~de her fbtima~ 
lnlrp bazrrlıklı bulunalım. 

ASIM US 

Sizin gautenisJit• 
arzanuzu vazr11•' 
~ oerecı 



o " 1 Bqünkü ~~ 
ji.1 AY E J, ~8!..=. ı:.:-:.:.::~ 

ki2 yüz otuz dölar E:::..:E.: 
O. il~ . n ve halk oyunları-;- 9.30 KonUflll&: 
~ .__,. Çevıren: Ce\'at Tevfll Emon Kaliye Vekt.ıett &dm& Hamdi özgu. 

*'nktf sa11 G(ı - rette carpıyordu. Nl: 1989 Avrupa Ha.ıtinfıı bqlama· 
· Zencı kadın ya- - Elinizi yukanya kaldırmlZ lllDdt.n evvel ve eonraki denıelerde 

.....-_ &<;tı. Yatakta. diye doktor emretti •• cumlıuriyet m&lfyeet, uo B&1et mu· 
:-"'il bir uykuya da- - Pekala biliyoraunuz ki Bu zlğl, 10.00 Kon1JIUla: llaaril VekAletı 
~ siyah lekenin hareketi yapamı:yaca.ğmı ·• adın& thu.n Sungu: Son yıllarda ma. 

an bın rmi - Doktor, kapıya doğru iİerlecll; ant hayatımız, 10.20 Karırık tUrkU· 
L_ . . ve dışansmı büyük bir dikkatle !er, 10.45 Teme1ı, 11.30 Konutma: 
~ı ~adım. elin- dinlemiye başladı. Dışarda sea, Sıhhat ve tçUmat muavenet vekt.ıetl 

Uzak bır eczah:ı.n • seda yoktu. · adına Dr. Zeki Nuır .Barker: 18 yıl· 
~ Artık bir an bile tereddüt et• 1ık ntıhl ve fc;Umal çallflJla. ıı.ıso 
~ kadının meden odaya girdi; ve do'""''"'• KUzik 'll kıhtledı, saatine kasaya '-'1U~Afiltı, Bu ..... uet k"';...::: : a11ıar, 12.00 KonUfDla: Na. ta.at J ._ ... -J· ~ f1a VekAJetf adına Y. Ktlhendis Na· 

~aktı '·ardı. ve müst~el bir kasaydı. Bir mık KJper: Cumburlyetin 18 tncı yı· 
~· onu ~ı b.r çakı ıle bıle açılabilecek bir ya.. tında Nana iflertmı.z, 12.20 BQyW< 

• !Çine ı~ecektı. Bır pılıştaydı. Bu, onun .nbi bir us- Klllet Kecll.r!JıdekJ meraelmJn naklen 
~ bır miktar u ta için adeta bir oyuncaktı Bir• neırt. 13.80 Ajans, lU5 Senfonik 

Çantasınd.:ı.n çı- kaç dakika sonra para :;ı,~cun ... ~ll1ıDu-:~. · · d l bil 'rdi • procram, 14.45 Ankara Hipodromun. 
Otfd ~n ~u~esın en da sayı a ı • Kasayı kırmak- dakl meraalmin naklen ne,rl, 18.80 

agm ıçme dam tansa açması daha münasipti. Kap&nlf, 17.00 .Aııadolu AJamıınm ga· 
be aras~n~~ çıkar- ~asa~ı~ ö~de diz ~öktü ve zeteler iÇın yazdırm& servisi, 17 .30 

d~ol ın ıçıne dal- dugmesını çevırerek gizli ~edi Killi Piy•"""onun Cumhuriyet Bayra· 
. durdu. ke fe çalıştI, kasanın kilidinin -

b.h:'.' yarım SAS.t ev- b r tek adet üzerine tanzim edil- mı fevkalAde çekillflnln Ankara 16 
''4~ı tı. Yalm dığini derhal anladı. Biraz sonra maym Stadyomundan naklen nt!§rl, 
1...,_~ı deldiği bir k _ kasadan ufak bir tıkırdı çıktı 18.00 Saat a}'an, 18.03 P'uıı aazı, 
:"llltrxuştı. Tok - On saniye gec:meden kapak ha~ 18•

25 
KonUflD& <0 • poıtUka h&dfse. 

IOnra kas m fifçe oynadı; ve açıldı. ıerl), 18.f.5 Radyo çocuk klUbll, 1980 
~IaJ?-dı ve böy- Yalnız; kasanın içinde hiç bir Ajam, 19.45 Serbest ıo daklka, ın.~ 

llı_ ... b~tevıyatıru ele şey yoktu. Kasanın içinde ne bir Eski köc;ekce havalan ve oyunları, 
~ r. m· küla.t Gek mucevherat •. Ne para. ne bir tek 20.15 Radyo gazeteal, 20.45 Bir halk 

ıt:..2 ~~e üç ort ğın esham .. Ve ne de bir altm par- tUrkQsll öğreniyoruz: ôğrenllml.f tUr· 
:~ı. bu sefer çası .. Hiç .• Hiç bir 4eY yoktu. klllerden Potpuri, 21.00 Ziraat tak· 

~ışmış olacak. Doktor Ceymis, hastanın ya- vtmı. 21.10 Genç~r Bving t&kDDJ, 
~~" lnfilfı.k b'r in• nına yaklaştı. Bic;are adamın al- 21.30 Konutma. (S.'\ğlık aaatl), 21.45 
~va etmiye yarı- nından ter damlıyordu. Ukin, Rlyaaetfcumhur bandoeu, 22.30 Ajaııa, 

tll ten, hazırlamış gözleri iyice açıktı. Doktorun - , • 
~kuvvetli kalbleri yüzüne müstehzi müstehzi bak· çarıamba Perşembe 

291.teşrin 30 t.teırin 
b._löooünniye kı- tıktan sonra mınldandı · 

~h~ ili.çtan küçük - Doğrusu hayatımda böyle 
~~ığı takdirde bir seyle karşılaşacağım1 P.sı~ il. 
~ kilitlerini mit etmiyordum Hem doktor. 
~a ~ basıt bir luk .. Heni soygunculuk bir arada 
~ mıktarın ~- olduğuna göte kazancınız bari 

ka bi için çoktu yerinde mi? •. 
~ Doktor c~ymis, hayatında bu 
--~~· _n derha.1 tesi- kadar feci bir vaziyete ~

i. O, en 'ekc:i- nü ka.tiyen hatırlamıyordu. Ct· 
aksıameld n is- ·n n eaatini çıkardı; ve ada. 
Bir an için k n mm bir an evvel öhnesini bekle· 

tllecek, ve il)r tQ.Ç di. Fakat Şandler tekrar sö7Jeri· 
hastayı obilr ne devam etti: 

1Jevft.1:8 
lbzn': l'7T 

fjeYVal: 9 
emr: ns 

VaklUer \'uaU E:.n1 VaaaU Ezani 

OOneıır. 
dotuğl.ı 6.IT 1.1'1 6.t9 1.10 

ötle 11.18 
JldDdl U.M 
Allfam 11.10 

.... 11.63 6.49 
9.40 14.49 uo 

u.oe ıı.• 11.00 
y.... 18.tl 1.11 18.CI 1.11 

1-k '·" 11.11 ._., ıuo ti. - Biraz evvel para hususunda . m göğsilnü aç- pek !büyük bir meraka dilştllnilz. 
1
._ __________ _.. 

ıki defa ka be .Lakin, doktor, bu hususta hiç 

Yurtdat 

Bulmac~ 

SOLDAN SAOA: 

1 - 1naan (4), Kama (4), 2 F. 
vın uatu (S), kazanç (S), 3 af di 

lemek (4), çift aUrmek (4), .f. - Dil 

(5), 5 - Bir uzuv. (3l, 6 ZulQm 
eden (5), 7 - Anlatmak (4), Duvar. 
cı &Jeti (f.). 8 - Kışm yağan (3), 
dU,,llnce (8), 9 - Bir yerli hırlstlyan 
isınl (f.), let (4), 

YUKABDAN AŞAOI: 

1-= Valt (f.), cam yerini tutan bir 
.nadde (4). 2 - Evin UStU tS), tavla 
oynamak için !Azım olan §eY (S), 
3 Emelin cem'i (4), 150 yqına ks. 

<lar y8.§ıyan bir TUrk (4), f. - Ev .. 

lenme (6), 6 - Sagm aka! (3), 6 -
İdman (5). 7 - HUcum (4), geçen 
zaman f4), 8 - Epkem l3), eöz (3), 
9 Siyah adam (4), adet (4). 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmiş şekli 

SPOR ---------------
Lik maçları 
tstaaaıuı }"utbol Aj&Dlıjnıdan: kendinizi beyhude yere üzmeyi· 

ruz. Para sağlam yerdedir. Evet, 
gayet sağlam yerdedir. Yirmi' Türkiye b&rlıe glrmemlftlr. Fakat 1,11.Mt PAZAB G'll'Nn YAPllACAK 
bın dolar şimdi kumarcılarm ce. bir harp ekonomJa ~dedir. Onun LIK MAÇLABI 

inde bulunuyor. Amy'nin yinni 
b n dolariyle kumar oynadnn; 
ve kayl:kttim. Siı.e şunu itiraf 
edebilirim ki. ben hic; bir zaman 
kumarda borç bırakmadım. La
kin, sizin gibi bir soyguncuya da 
hiç bir zaman rast.gelmediğimi 
sôvlemem lizım. Aziz doktor •. 
Pardon, aziz soyguncu.. Acaba 

- sızin mesleğini7.de su vermek a
detten midir? .• 

Doktor, hiç bir kelime söyle• 
meden bir bardak su getirdi. 
Hasta, son bir hamle ile suyu mi
desine yuvarlardı. Arbk ı.ehir 
yavaş yavaş tesirini göstermiye 
ba mıştı. Lakin, ölüm döşeğin· 
d kıvranan hasta son sö:rJerini 

yliyebildi: 
- Ben, kumarbazdım.. Sar

h~tum.. Serseriydim.. Fakat .• 
Fak~t •. Hiç bir zaman soy~-
cu doktor öeğildim. 

Doktor Ceymi . büyük bir tah
kire uğramış bulunuyordu. Öl-
m k üzere bulunan hastanın na
z:: rı dikkatini celbede ek bir fje-

için "ta.t&rruf,. §imdi, iber zamand:ı.n •·enerbaboe Stadı: 
ziyade, bir mWt vazltedlr. lier TUrk Saat 9 da Unk&panı - Rami, he .. 
laratın bir mllD hlyanet olduğunu an. kem: Bahattin. Sadık, Hayri, 
lamalıdır. Ulzumsuz, maksatsız sar saat. ıı de Davutpao& - T<>ptapı. 

folunaıı on par& bile, Killi Müdafaa H:ıket: Halit Galip, Nurettin, NUıat. 
kuvveUmisden ç&lmmıt b1r kıymettir. Saat 13 te Taksim - SWeymanlye, 
Her zaman dllfUnmelfyiz ki, bu on Hakem: Selı\ml, Rept, Nihat. 
paraltk kıymetler, bir &raya gelince, Saat 15 le Fenerbahçe Vefıı. Hıı. 
mllyoniar dotar. l\.tm: Şazi Necdet, B:ıhatlln. 

Ulu.al 'Ekonomi 
ve 

Arttırma Kurumu 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUWUZ 
----~---

Şeref Stadı: 

Saat 9. da: Anadolu Hllll. Ha. 
kem: Şekip, Sabahattin, H. üzer. 

Saat 11 de 1stanbulspor - Beyoğ 

luspor. Hakem: E§ref, Mustafa, Fazıl. 
ıs Galatasaray - Altmtuğ. Hn. 

kem: Adnan, Muzaffer, Nejat. 
Saat l~ te. Beşlktaş Beykoz. Ha. 

kem. F r dun, Muzaffer Mileyyet. 
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MUCiZcLEB DOKTORU 
Yazanı 

PITIGRILLI 
F.~ai: 

~Pf/fl!·~ER ACAR f(t5 _____ _. 

Zuif eld başını salladı: 
- Bu çok uzun, dedi. Si:1.e 

Mihridat desem kifi det'til :nıi? • 
Fa.kat Zuifeld doktorların u • 

mumi felce uğram~ tehlike8İne 
maruz bulunan hastalal"a tekrar 
ettirdikleri kelimeleri kolaylıkla 
söyliyemedi. Doktor: 

- Biraz kan almamız lizım 
olacak •. 

Dedi. Bunun U7.erine Zuif eld 
derhal ceketini ç$ardı ,.e göm
leğinin kolunu sıvadı. 

Ye ıbu arada Zuifeld doktorun 
odasındaki ta'blolan hayranlıkla 
seyrederken doktor, Profesör 
Mayere !büyük acının Zuifeld U-
1Jerinde ne şekilde bir tesir icra 
etmiş olduğunu sorn}•ordu. 

Profesör Mayer şu cevabı ver -
di: 

- O feci kaza.dan, garip kahve 
c:eşmesi had'sesine kadar Zuifeld 
ağzını açıp bir tek kelime sbyl • 
miş değildi. 

Bu arada kiı~üğün dadısı sö. 
7.e müdahale etti: 

- Ağzını açıp konuştuğu za. 
manlar da ancak bir iki mana ız 
sual sordu, o kadar .. 

- Mesela ne gibi? 
- Mesela kUçlii;ü ezen otomo-

bilin "Ford'' marka olup olmadı• 
ğını sordu. • • 

KUc;üğün cen.a.ze arabnsı gUzel
ce sU:slenmiş, GQ<:Uklarm rağbet 
ettikleri at canbazhanelerinde 
~örülen atlara dönmüş, iki ku
çi.ık beyaz at tarafından <'ekili
yordu. 

Cenaze alayı Jansenius cadde
sinden 1{eeçl.'ken umumi parkta 
ke tane ağaclan arasına gızlen
mig olan hcparlôr gene eskisi gi
bi: 

"Çimenler üzerinde yürüme -
yin .. Güvercinleri ilrkütmeyin .. 
Güvercinler bu bahc;enın ~iir • 
dir " 

SÖzlerini 80ylUyordu. Livings-. 
ton şekercı dükkanı .önünde be
yaz önlüklü santıcı kızlar ağla
şıyorlardı. Antuvan Marşalda 
yapılan cenaze merasiminde gös
terilen ihtimamı aynen esirp -
miyerek dükkanının kepengini 
indirmiıti. 

İki caddenin birleştiği nokta
da bUyük beyaz eldivenli işaret 
memuru, cenazeyi. gönince bir 
an için durakladı, sonra 'beyaz 
eldivep)i elini yavaşça arkasına 
sakladı •• 

Cenaze ara.basından, kaibrine 
kad.;ı.r Piyer. küçük tabutu kolla. 
nnda taşıdı. Küçtik bir QOCUğun 
tabutu ne kadar hafif oluyor! .. 

Fa.kirlerin gömüldükleri } ere 
gelinceye 'kadar zenginlerin mc• 
zarları, asilzadelerin, markizle -
rin hususi mükellef kabırleri ö -
nünden geçtiler, lüks. zengin rne. 
zarlar, boy boy heykell~r. ~it 
<:f.'Şit mezar ta.şiarı. mu~zzam 
haçlar ününde adeta resmi gecıt 
yaptılar. Dllnyada kalanlann t • 

teki dünyaya ~ôçedenll'r i in k t 

laudlkları a:ptallıkları tamam.en 
gördüler. C nazeler, o iller, me
zatdan mezara d kcndı varl*
lahm ve cMişiindUkler'ni g-Ostcr
ım,e uğr ıyorlardı. Butün ha. 
yWtları b rlerine mt'ktu~r 
:vıollamak, küfürler etmek, h.-,. 
~ e geçen bu kim..eefeır, 
n hay t mt i oldukları 7.3lll&ll 
bile üsuı.nı l nni ıddia. etmek 
zava Iıl?ğında !bulunuyorlardı 

lnsanl r hayattav n apt&ı • 
lıklan ne k r QO , öldükten 
sonra da bır c:ok arı bu 'azİJM• 
ten lnırtulamı "Orlar 

Cinci · nn n~ara1ı olarak 
gömi.ıld il eri umumi mezarlığa., 
omilldu. F kir olarak öknl rin 

hakikaten o n erdir. İşte Cinci 
de ~ngın olduğu b de bunları 
arasına Jr.anı tı 

Mim hal ı kü üğtln mezaıTl
zcrine b:r iki çtl • r·ıdanı ile Qoo 
celeti hususi tel fon ahizelerijle 
birbirl rine esraremiz masalar 
anlatan ç· rden dıkti .• 

Teodor Zuifelde yapdan vaser
m~ tahmin olunduiu gibi mflB. 
bet (xxıod n tice <>rmışti. 

Vücuduna malaryalı kan !f!
kediklikten eoRra Zuifeld süliG
netle netı0€y.ı bekledi Mümıe
senin mUdüru ZuüeJdm etraıJn,,. 
da gidi bil' kontrol ktırınU§fıu.. 
l• a at u nafile bir tedbirdi. ~ 
kü Zuifeld umumiyetle sa.kimi 
Ekseriya Profesör Ma.yer, Leri, · 
Mim ve Piver Sen Silverı ile gö
ruşuyor, Levi ıle heyete, ytldız
lara ait mevzuları görüfllyor, 
Mayerle de evvelce uzun gezmti .. 
!eri sırasında mevzuub;Wıis edip 
uzun uzun munakaşa ettikJeri. 
meseleler görüşuyordu. Bir gun 
Mayer kendisine şöyle dem.itti: 
"Aziz dostum. ılım birdenb re 
yukselm i n b · r baaamak va,. 
zifesi görnıediğı takdirde insa • 
nm omuzları Uz.er.ne kapanan ve 
ıpsan~ ~boğ n ağır bir kapıdır .• 
Bır dıger seferinde de Q(>yle de 
nti li: "Siz dostum Zuifeld. sı 
tecessüs atn"töni Alına11 alimle 
rı gı.bi konueuyorsunuz.. Bu l 
Uml re gôN bir insanın Yab fl 
yE'dı mum, demiri ile b·r çlvı 
ma.nyezyuınu ile bir emtanta~ 
l k ı ık 'e ukozu ile de bir kah 
\ lik k r elde olunur '' 

Profe 'r Mayer acaba haklı 
mı, yoksa lıa ız mıydı! 

Zuifeld de Mayere şu cevabı 
verıyordu: 

- Siz ıbenim diişünüıJlerimı 
h'slerimi ynlnraca vücuduma ma 
lary.a.lı bir kan 7.erketmekle 4e
ği irm k için getirdiniz defil 
mi?.. Şu halde insanın biraz 
yağ biraz fosfor ve biraz demir
den ıbaret otduğu muhakkaktB' 
Madem ki bir iğne ile insanın ru
hu ü rind de bir değişiklik yap 
m k k ·1 olu)or. şu halde insa 
nm kıy tı yoktur, maddi oL 
makt n ilE'ri ~deom~ .• 

(~~ 
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kildc şahadet parmağını kaldır
dı: ve genç kadımn odasını işa~t 
ed rek, ya\aş bır sesle. fa~at bı~ 
hancer keskinliğile şu kelımelen 
m rıldandı: . 

- Ben de hayatımd 1 hi~ bır 
ac.lma bir fiske bile vurmadım. 

Hamal önden, Bay Ganü arkadan gidiyordu ve her 
dört yol ağzına p,eldıkl ri zaman lrt:cikin evini soruyor
lardı Nthayet sorduklarmd~n .ı::irı bunuıı Profesör 1reçik , 
olduğunu anhyarak nerden sormaları lizımgeldiğini söy
iemişti. Hakikaten sordular ve lrec;ikin evini öğrendiler. 

Evin kapısın:ı vardıktan znman Bay Ganü hamala 
bir: "Hay Allah T~l olsun! Teşekkür ederim." dedi ve 
kapıdan içeri girdı 

Ben, eğer bir kelepir olmazsa Bay Ganünün hiç lir 
~urctle imzasını ~tn ıyacağım bildiğimden, şaka olarak: 

- Bundan bövlc prağın asan 'lltikasını gezmek iste
miyenler buraya inıza.smı atPr ve Pan "Naprstek" de öğ
le yemeğini yer .. dedim. 

Bay Ganü: 

Dold:or bu sözleri. r.aten piş
m n olan hastanın canını almı

kafi g idi. Birdenbire. yüzün· 
de i kan çekildi. Teneff~ü .. ke

ildi Rober $andler ölmuştu. 
Tam bu esnada zenci kadın, e

r ndeki ilac şişe iyle odaya 2irdi. 
1 ~ in. <loktonın, ölünün göz ka· 
p klarım indirdiğini görmekte 
gecıkmedi. Kadın, adama karşı 
kinini ortava atarak ııtöz yaşlan 
ar smda: • 

- Artık. Allabm eline dfü:tü 
va. Işt0 kimsesiz insanların ha .. 
kimi ve koruyucusu odur. Eğer 
• · dinin hcl>eri olmuş olsaydı .. 
Z vallı kadıncaiız. son aenileri· 

(Devamı 8 incib) 

'I1B - Körpe böfrlllceyi usulU d&irealnde &ytklayıp 
U. "Osttıne tuz ekmeli Arzu edlltnıe biraz da ur• 

g bl yem~ll. Bu t rtib 1sparta t&ratl&nnda çok 

Bay Ganü, treçik'in kabine ine girdikten gonra gayet 
dostane bir eda ile: 

- O, gün aydm. Bay lreçik! • 'asılsın, iyi misin? .• 
<iedi. 

r lreçilc hayretle mi.ISafirine elinı uzattı Ve bir kane. 
peye oturmasını teklif ederken. bu kadar ~azik bir dostu 
nas'l olup da hatırhyamadığına canı sıkılıyordu. 

Bay Ganü 1reeik'e eazan "siz". bazan "sen" diye hi· 
tap ederek kendinin ı..;m olduğunu anlatmıya <:alışıyordu. 

- Beni tanım<ıdın mı? Siz Sof yada nazır değil miy-
diniz?.. • 

- Evet! • 
- E. ben. de Gral•yım! Dernek hem~ri oluyoruz. Ha! 

Ha! Ha! .. Slavyaı:in gazete indeki makaleyi hatırlıyor 
musun? 

lreçik kendini zaptederek: 
- Evet, batJrlıyonım •. cevabını verdi. 
- Seni, orada, amma da maskara etmişlerdi. Amma 

sen keyfine bak, h~ umurunda olrrı!l.c::ın Ben sizi ne kadar 
methetmişimdir bilseniz. Onlar: "İreçik, şöyle; lreçik 
böyle .. derler. Ben: "Affedersiniz amma. ;şler bildiğiniz 
gibi değil!'' derim. 

I~ik Bulgar-lan çok iyi tanıdığından Bay Ganünün 
bu llübaliliğine hi~ hayret etmedi. Muhavere birkaç da
kika bu yolda devam ettıkten ronra dah~ pratik -vadiye 
döküldü: 

Bay Ganü PJV sahıbinin evini methetmiye başladı. \ e 
ona hisaedilir ıbir derecede: ''Bir kişi ic;in daha yerlerı ol
duğunu ve bir misafirin burada kaıbul edileıbileceiini" an-

- Öyle mi? di)c bağırdı. Hay onlann aaan atikuı 
yerinde dursun, verin kalemi be! V in be! ,Şu kalemi da. 
ha çabuk verin be 1 Abe ku un kalemi ile olmaz mı? Ver. 
çabuk ver! Acele işim var diverek masarun ür.erinde 
duran büyük deft"'rt' bir aıl"

0

evvel va ib'lmek i in ötekin , 
berikini d'rsekleriyle kakrştırmıya başladı. 

Bir g'lrültüdur koptu! Birb·rl rinden kalemi almak 
için itişmiye başladılar. Bu arada d terin uzerine koca 
bir mürekkep damlası dam ttılar. N hayet Bay Ganu. 
n.iın titrek, kdlı ve terli eli deften şu ki ahenktdr kelıme 
ıle süsledi: Ganü Balkanski •. 

Svetko hikayesine de\:am etmiyeceğini s0yledi. 
ArkadaslarM.ıı 'biri: 
- Baloyu anlat! Bulgarların şerefine bir ba}Q verdik• 

terini söylemedin mi? de<f . 
- Ben bu baloya gitmedim. Bay Gaı U 'tti. Apropos 

o 2ftnü biz Bay Ganu ile berbere ittik. Bay Ganü o Ke<ıe 
bütün Çek kadınlarını k ndısıne meftun etmeyi düŞU11u
yordu. Ve bütün ' a :\le arzı endam etmek için ı&zım 
olan tedbirleri alıyordu. Bunun için de bir kıravat satın 
aldı. (Siz Bay Ganuyü ne sandınız) ~an ve sakalı QOk 
uzamrş olduğundan berbere gittık. Bay Ga.nü · emleye o 
turdu. Beri>er onun bıyıklarını gay t dikk.:ı.U bağladı v 
işine 'başladı. Orada bir s a ten fazla ka dık. Bay Ga 
yü memnun etmek kolay i w ı: 

- Burasını, h~r mı da' Ya una burasını da d 
be •• diyerek enses·n· öst ri) ~· e: 

- Sôy le un~ ı ni ın. r d«ti siYilce-
lerden birini kcse~e · i · dükt r h ! di rdu 

Berber aynada Bay G nunlın terlı QE!llı e in· 
kaşlarını görereı< B y G t nun zevkine ~yır 
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( Başluraıı ı incide) 
ıı de eczacıya vermezdi. 

- Misters Şandlerin tamamir· 
le parasız bırakıldığım mı demek 
istiyorsum•z? .. 

ve C'tli. 
Doktor, parmağiyle ma<:anın 

üzerinde duran para yığınını gös 
tererek: 

okulundan aldığım şahndetnamemı 

kaybettim. Yenisini alacağımdan er. 
kisinin hUkmU yoktur. 

SAİM YÜCF.L 

• • • 1 

- Paradan mı bah,ediyorsu
nuz? .. Bu evin içinde günlerden. 
beri parasızlık mevcut. Zavallı 
kadmcnğız kaç gündür ağzına 
bir lokma yemek koymadı. Ba
vılmasma yegane ti.mil de budur. 
Bir ay evvel son müceırherlerini 
de sattı. Düğün hediyesi ve ~
basından miras kalan her şeyini 
bu canavar bitirdi. - ~iyle laf· 
lar sarf ettiğimden dolayı Ccna bı 
Hak kusurumu affetsin - Bu 
ev de bizim değildir. :v1obilyah 
olarak kir~ladık Her sabah mal 
~ahibi gelip 'bizi· para için sıkış. 
tırıyor. Bize artık hiç bir şey 
kalmadı .. Hiç .. Hiç bir şey,,. 

- Burada sizin tam sekiz yüz 
otuz dolarmız \'ar, dedi: müsaa
de ederseniz bu ~ranm yanma 
kartımı bırakayım .. Belki günün 
'birinde size bir yardım1m doku

Liman dairesinden aldığım reislik 
şahadetnameml kaybettim, Yenisini 

1 alacağımdan eskisinin htikmU yoktur. , 
Karaköy: Hanönli 27 numarada. 
Mu4'tafll oğlu Abba8 Yaman, 

(37671) 
mır. 

DemC'k bu adi adam son daki
kalarında kansını diişünmii.5f.ü .. 
Kadın bu sözler üzerine aşkının 
bir an i<;in tekrar vücut buldu. 
ğunu his.setti, Lakin. bu bir atc· j 
şin kmlcımından başka bir şey ========~-------
değildi. Bir an içinde boıtuk ve ·::•,•: :m HELlos 110ESSESATI =. r.:,:;~ 
yırtıcı bir sesle haykırdı: -------------

Doktorun miitehayyir bakışla. 
rmı gören Sindi zavallı hanımı
nın !hikayesini anlattı. 
Kadın, bu ndarnm yüzünden e

vini terkederek bu adamın peşi. 
ne koşmuştu. Ve p~ra suyunu 
çekince adam onu terketmişti, 
Lakin, kansı tekrar yirmi bin 
dolarlık ibir servete kavuşunca, 
adam pişman olduğwıu ileriye 
sürerek evine döndü. La.kin. böy

- Robert! .. Robcrt! ... 

Bu sözleı i mütc:;ıkıp hıGkırık
larla ağlıydrak ölünün yatağı ö
nunde vıkılıp kn ldı. 

Doktor C<ıyınis yavaşçacık O
dadan çıkıp gitti ... 

lece bu parayı da kumarda batır- ~ ,., ,., ,., "' "' ,., ,., ,., ,., ,... ,,,, """ 
n11ştı. ,._'f" ""' • ""' '"' ""' "' • ""' ""' ""' ""' ~ 

Sindinin hiknycsi bitince, dok- 1
1 .._~ VOCu• Uddru: 

tor, evde kazara kalmış içki o- ~ Ahmet Akkovunlu 
lup olmadığını sordu. K~ın. ev- -._~ J'akslm TallJnbaae hi&ıı Nn. 1 
de bir şişe viskinin mevcut oldu- ~~ par.ardan maada bergtuı ııaat 16 
ğunu ve bunun da lbir tesadüf c- ~ t.en sonra. Telefon •012'1 ... 
seri olarak bir köşede kalmış ol- .._~ ~ 
d V '1 A t' ~ .. '"' '"" ,., "' '"' "' '"' "' "' ""' '"" ~ ugunu ı ave et ı. "' "' "' "' ""' '"' "' ""' ,.., • ,.., ~ 

Şubeye Davet 
Şubemizde kayıllr yedek nakliye 

teğmeni Avni BUge (42HJS) nin ver. 
<.llğl adreste bulunamadığı ve hA.len 
tnhlsarlar teftiş vazifeslle teftl§te 
bulunduğu polis yazısından anlaşıl· 
mıştır. Bu subayın çok acele şubemize 
müracaat etmesi, etmedığl takdirde 
hakkında 1016 sayılı kanunun madde! 
mahsusuna göre muamele yapılacağı. 

• • • 
Be"iktaş aı.;kerllk ı;ubesinden: 

Cağaloğlu Yerobatan caddesi A
layköşkü sokak 2 nunınrnda otu
ran yedek eczacı teğmen Tahsin 
oğlu 318 doğumlu Abdülkadfr 
(38471) in pek acele olarak şıılıe. 
mlze mlira.caa.tı, etmediği takdirde 
hakkında 1076 sayılı kanunun mad. 
dei mahsusuna göre muamele ya
pılacağr, 

Doktorun tavsi ycsi üzerine sı- ~ '•••••••••llİİİİllİİİİllİİİİllİİİİllİİİİllİİİİllİİİİllİİİllİİİİllİİİİllİİİllİİİİIİİİllİİİIİİİm•iİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmiİİ~ 
cak bir punç nazırıattı: ve uyku- 'li"l'"'rkl•e Cambarlyetl 
dan uyanan kadına içirtildi. u J 

Birkaç dakika sonra Misters zı·RAAT BANKASI Şandler, ölü odasında doktora 

Beyoğlu Ü!;üncii Sulh 
lilmllğlnderı: 

1 
9'1/1826 
Alcksandıra tarafından Beyoğlurı. 

da Galatasnrayda Köşe apartımanm. 1 

da Emlll.k 1ş Şirketinde Recai Baban j 
ve Bedia aleyhlerine aı;Llan alacak da
vasının nıuhnkemclerlnde: Dava cdl· ı 
!enlere illınen yapılan tebllğata rnğ". 

men mahkemeye gelmediklerinden 1 
talep veçhlle yemin davetiyesinin ıııı. 

nen tebllğlne karar verilmiş ve muc'
re ait olup tetkik olunan mukavele 
ile akdl icarda bıılunmadıkl:ırıruı dair 
yemin etmek Uzere muhakeme gUnU 
olan 1'1.11.941 Çarşamba gllnU saat 10 

da mahkemeye gelmeıeri için yemin 
davetlvesi makamına k11im olmak U· 
zere llAn olunur. (37667) 

Bir ev kadını aranıyor 
Çocuksl.ı7. bir cır tı:ln klmsesh: bir 

kadm hizmetçi a.ranryor. 1stiycnle.. 
rln Ankara caddefJlndo \"akıt Ki· 
tabevinde Bay lkhra.ma mUracaa1. 

ları. 

VAK 11 
Jazetede ı;ılULD 011tUD yazı Yt 
rutmıertD tıu.lruku mab.tUzdw 

A.BON'lll r AJUFl:lll 
aıtemleltet aıtemle&eı mülaki oldu. Doktor ölünün Ü• 

zerine bir yatak çarşafı scrdir ~wu.ı~ tarihi. 1888. - Sermayesı: 100.000,00C fürk Unla lç1nde c1ı§mı1ıı 

mcyi ihmal etmemişti, Şube ve Ajans adedi: 265. ı•- ,,.... ~ W1 l.6G IU. 
1 ayldl l80 •U • Genç kadın, yatağa bir nazar 

atf etll. Şimdiye kadar çektikle
ri ibu acı \aziycli unutturac.a.k 
kadar feci olmalıydı ki, gözlerin
den bir damla yaş akmadan dok• 
torun yanına yaklaştı. Ve lbu va
ziyetin bir an evvel düzelmesi, 
yani öleni kaldırmak için kendi. 
sine ~rdım etmesıni rica etti. 

Zirai oı tıcari 'ıtt naJi barıko muamıltltrl. 
" •Jldl t10 ısı4I • Para tıU1kUrenJett ı8.80e tın ikramiye !nrtyot. l JillDı 800 1600 • 

Doktor Ceymis ayaktaydı; ve 
git.miy~ hazırlanıyordu. Tatlı ibir 
sesle genç kadını teskine çalıştı 
ve ölünün bir an evvel kaldırıl
ması için 18.zııngeleni yapacağını 
vaadetti. A)Tllmadan si7.e bir 
şey daha söyliyeccğim, diyerek 
sözlerine devam etti: 

l'UUedeıı 8a1k&n Birıtg:I lçlıı 
ayda ~ ıwru, dUfWllJ'. Posta 
blr1Jg1Da prm.ıyen yerlere ayda 
1•tmlt be§er kur\11 zamme<1Wı. 

A.booe kaydım bildiren mektuı: 
" teıgr&ı UcretlDJ abOne param. 
ıııu posta Yeya banka Ue youama 
UcretlDJ ıcıare kendi Uzertne a1n 
l'tlrtdfeDlD ber poele mert&edno• 

., AJUra -- JllGID. 
A.dret değt_şUrme Ucret.ı ~ KrJ. 
~ O<JKE'l1..EKI 

no&ret l1A.nlarmm ADUDI • • 
tın eondaD lUbanD UAı:ı aaytaıa· 
nada .O. le; sayta.larda CiO ıruruş, 
clOrd1lDCtl 1&ytada 1: tklııct ft 
OçQDcUde 2; blrtoctde ': baflık 
yam kemDeıOe o llradır. 
~; gok devamlı llllfel1 

reakil UAıı Yereıılen ayn ayn tn· 
cıtnneıer yapılır. KemıJ ua.ı:ııaru. 
11Ult1m ııatın 00 kur\lltur. 

- Misteı ~ndler, son dakika
larında mühim bir şey hatırladı. 
Karşı köşede duran kasayı aç. 
marn için kilıt tert~batının nu
marasını verdi. !(asayı a~abi!me
niz için f'İze ibu adedı vereyim: 9. 
Kilit tertibatını 9 adedine getir
diğiniz takdirde k~sa a.<;ılacak
tır. Sizi uvandıracaktım.. Fa. 
kat kocaıuz. müsa~de etmedi. 
Yalnız kasada bir miktar :para
nın mevcudiyetinden 'bahsetti. 
Bu para He tekrar ailenizin yanı
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Böylece, bu son sözleriyle beL 
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bW-harekette buhınup)bulunma.dığını anlamak için bana: 
- Co panmlivi? - Bay ne istiyor? - diye sordu. 
- Söyle şuna. lifi lbir tarafa bıraksın! Şimdi lafın s:· 

rası değil! diye sa;•ki beni tercüman olarak tutmus .gibi 
bir tavırla b<r.na döndü ve: 

- Şuna söyle, sakalımı bırak.sın, hem ~apolyonun 
sakalı gibi ıbiraz <:ıvriltsin. anladın nu? Bıyıklarımı da öy
le tarasın ki ltalyan !kralının btyıkl2n gibi katarık dur. 
sun. Ha, ha. ha! .. Sen onun portresini gordün mü? Tıpkı 
ona ıbcnzetsin söyle de! dedi. 

Ben Bay Gani.inün arzusunu berbere harfiyen tercü
me etmiye kendimde cesaret bulamadım. Hiç usturanın 
ve tarağın yardrmiyle bir adamı nynı zamanda, hem Ü
çiir1cü Napolyoııa, lhem de İtalyan Kralı Humbert'e ben_ 
:1Jetmek kolay iş nıi? Hem lbcnzetilmek istenen de kimdi? 

Nihayet traş işi bitmişti. Bay Gnnü ke!:.eSini çıkar
dı. Açtı, Elini sok~rak kesenin içinden bir avuç para çı. 
kardı. Ve bize arkasını donerek onların ara ından bir ta
nesini aldı ve berbere verdi 

Fakat oyle bır tarzda v~rdi kı, bununla: "Haydi ney_ 
se, benden gitsin 1" dernek istiyordu. Verdiği para (20) 
krayserdi. Lakin aldanmak ihtim~li olduğunu \'e belki 
çok verdiğini his::;c:derek berberin keııdisini o !tadar budr..
la zannetmemesi için pannaklannı oynatarak: "Rest.o" 
istedi. 

Berber öfke ~le· ~ekmeccsini a-;tı. Parayı çcl,meccy.:! 
attı. Onar krayser~ik iki .&ikke ~larak me:-mer masanın 
ı.izerine fırlattı. Vlc öfke ile iç odaya geçti. paralar yere 
düıipnüştü, Bay Ganü ilk anda biraz şaşırır gibi oldu. Fa
kat ben ne old~t. anlamadan yere eğildi ve p;ı.raları a
larak bana: · 

-- 0.fkeli tüdoş! Kesesi boş! Haydi: bırak !)unları! 
Ben onlan bilirim. Onlar adamı yalnız soymayı bilirler .• 
BıMHer da Stav h4.! ~ laf .. dedi. 

8 BAY GANÜ 1REÇlK'1N EVİNDE 
Billim. MnltM .ilı!P! 

-
- :l9 -

- ~vetkonun hikaye ettiği da.ha sonra vukubulmuıı 
bir i§tir. Ben Bav Ganünün Praga daha evvel gittiğini ve 
orada uzun müddet kalarak oldukça gülyağı satışı yaptı_ 
ılım bili~·orum. leters'-'niz anlatayım? dedi. 

- Bay Ganü hakkında olduktan sonra, hiç sorma, 
anlat! diye bağırd1k. 

- Pekala öyleyse, dinleyiniz: &.y Ganü Viyanadan 
Prağa ,gelir, istasyonda iner. Heybelerini omuzlar ve İf:· 
ta ... yondan çıkar. Faytoncular ona faytona binmesini tek
lif ederler. Bay Ganü istemediğini ba~ile işaret eder. Qn_ 
ıar bunu tasdik i:;areti zannederler. İ~lerinden biri fayto
ııunu Bay Ganünün önüne reker. Bay Ganü kızar, sövüp 
saymıya başlar. Polislerden ıbiri iburıu görür, Ve fayton• 
<:ulara çekilmelerini söyler. 

Bay Ganü, bizım tarihimizi yazan lrcçik''in nerde o
turduğunu. kimden öğreneyim diye düşünüyordu. Öyle 
y~. 1reçik Bulgarıstanda ya.şamı~tır. Bulgarları sever. 
Bav Ganü lreçik'in evine gidecek ve "hayır olsun!", ''hoş 

.~eldin!" den sonra \hoş ibeş edecekler, lbclki oau evinde mi
~afir eder. Neden paracıklarını otelcilere versin. O sı
ı ada Bay Ganünür. önüne kınnıZT şapkalı bir hamal <;ıktı 
ve heybelerini taşımak istedi. Bay Ganü ona lreçik'in ner· 
de oturduğunu bilip bil.lT"ediğini sordu. Ha.mal bilmediği
ni, fakat sorarak !bula.bileceğini söyledi ve he•~bcleri al· 
mak için uzandı. Uı.kin Bay Ganü heybelerini vermedi. 
Bir kere, icinde gül:vağı miskallan var. Belki h3mal çiz. 
lamı Geker de Bav Ganü kalabalıkta nereye gittiğini ~öre· 
mcz. Diğer tararta-: hamalın giyinişi Bay Gn.nüye pek şık 
göriindü. ''Kimbilır beni ne kadar soyrnak istiyeçek" di
ye düşündü. 

Bay Ganii gayet nazikane bir tavırla ha.mala: 
- Zatıaliniz il<:riden gidiniz, ben arkadan yürüyece

ğim. Heybeleri bırakınız. ben taşırım. dedi. 
Bay Ganü bu r.euW<eti gösterirken şöyle hesap etmiş

ti : Hem hamalı kendine raptedecek, hem de heybeleri ta• 
ş1makl~ zengin olmadığını göstererek hamalın kendisini 
Yoft'naMna meydan btra.lmnyacaktı, 
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ŞiRKETi HAYRiYEOE# 

'°' Cumhuriyet Bayramr mUna.scbctlle bu ak§am saa.t 24·ll'tlo 
den bir vapuı· hareketle Vaniköy, KandUIL, A. Hisarı, R· Jl 
Kanlıca, lstinye, Çubuklu, Ycnlkoy, Paşabahçcsi, Beykoz. 
rcçburnu, BUyUkderc, Sarıyer, Yenimahalle \~ R. Kııvat'1~ 
A. Knvaı'trln. gidecektir. 

Belediye Sular idaresinden: 

Elmalı Uzinimlz için saç fıçılar içerisinde Elmalıda ~: 
Uzere on beş ton AIUminat de sut satın almaca.ktır. BU ııı• 
tlleceklerln 3.11.941 p:ızartC'sl gUnU snat ona kadar Tal<s111l ,?_ 
deki İdare merkezinde levazım scrvlslne mUrncaatıa :fiY!l~~) 
lerl. 
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