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EOI ŞEFTEN Milli ŞEFE 
Yazan: AsUK Us 

,....etin büyüklüğü nüfusu· btrakmak Jstiyormaş gibi geliyor. -.f;'11a, hududunun geni~ Vlkla Afatttrtdln öltbnllnden 
1, buhranlı zamanlarda- ııonra başlıyan clhuı bahnuıı he· 

~!!_e belli olur. Ba ha· nüz 2'00& ermı, değildir. Milli Şe· 
:~ §ef Ata.tt\rkUn ölümü fin sontefı;rin nutkunda pek güzel 
t.:~Ue baslayan buhran belirttiği gibi Türkiye henüz ne "8· 

~ İnönUnUn cümhurrel. 1.-it Ye nasıl !!ineceği belli olmırsn 
edills far~ Tür:k mille· büyük bir yangmm ortnsınıla 

0

bo· 
" lüğilnü göst-eren bir lunmaktadır. FUat ~Ye kadar' 

hlabillr. bliyök buhranın dalgalan arasmcla 
iln ölümü bizim için u- geçirdiğhnJz tecrübeler Türk birli
blr ka)·ıbch; Türk milleti 
~IUsinl İ5met İnönü· ğinln 8&1"51lmaz byuma dayana-

·-·-- ~slyetinde 1'aldu. rak bugüne kadar olduğu gibi bun· 
filtbnii '-"ndl kendini l· ... sonra da geftk d.,andan, ge· 

• rek ~riden gelecek her türlü ır.or-
!tcrtıı~nd~ Türk mllletl İ· haklan )'eaebi~ğimize btitün el· 
t.._-· beydı; Büyük Millet bu kaaaa Unnl tir , 
""illet İnönttnU Atautrke t 3e !f • 

halef ~t"rek ba lmtl-! J 

'-6nünün Cttmharrelsi Jo- U 

KUPONI 4RfMl7 
81 Ağustostan ltıbll ·'-., toplanacak 
ıcuporuamı IHl i;O ad.edlne mukab!t 
Y A il 1 'I olr.ıyuceı.ı llUTUP 
BANICML ~n Or.'\Sz Hr.t-. 
l"t'lllatımm tamımu ftr!l:cek*fr. 

rertap 

14 

59 

Büyük Reisicümhurnmuzun 
üçüncü yıl dönümleri 

Millt yasın en müessir f essllisi 
bu seçim olmuştu 

ürk milleti nnno etrafmda bir kale vücuda getir 
Uç yıl evvel söylediklerini hürmetle hattrhyoraz : 
··~ 'ntrk Milletinin Muhterem Vekllleıi; 
~ mtlftelı.lr olu, tereftl ft&lfeabde faonıli 11Pf1tl için 

._..tlJaıt* ....._ 11a aıicaclıl9mtza del·lettn ftll yftlOl'-1. \'llz.if~lııi ta'dl et· 
meiı: ~il &öeWrdhıiz. 817.lero fknd~l'!tı ı:oı.: ":ın•lnri "lıl•mnımt 
llllıdtaııederlm. 

~ llJ98eUlttrn ağır \ıulleyl ifa aıll'ıiceıı, t.ek l&tm.d:ıın, 
""8k 1'9tk MIDetiıttn itimadı \\' lnınun, !lİZlıı ~nmııla \"e sirJn c911· 

...._ tladMI olMe.ktır. (Det·cmıı Sa. 4 sü. 1 de' 

Milli yas günümüzde 
18 milyon, Ebedi Şefi sayğı ile andık 

sır""" 

bt .. rnuvaffalnyeUe ,·enıi. çxrçı·ı 

jiç ~1~ft.'i1-~.,.ır-M-WtW:t1-mr-~·--
•yılılcıldc bir 'akar 
ftllitemı ,..._ .. 

•ecıwaıa ......,.... 111.· 
gibi gö-dertmln öailn· 

1988 sabahı ..... 
• Mecliıt PariJ Grapu 

Hitler ve Nazi 
rejimile • IUyuet makamını i~· 

Celii Bayar Atat.ürkün İngiltere hiç bir zaman 
"""'--~ tebHğ edf)·or. ~ lh ı;._~ ihtiram sükutu. Gö~ au yapmıyacaktır 
~~ ala)'or. Hıçkll'lklar Londra, 10 (A.A.) - Q:>rçi1 
• .._... dakika solll'a Cüm- bugün U:>ndnda, Mansion 
ttr.eeu için gizli reyle House'de, yeni Londra belediye 
~i seçlnalne hafla- reisinin öğle ziyafetinde bir 
Wı...:- kim ıuımzet olacak~ nutuk söylemiştir. 
1 ~ dola§lyor. Malatya Bitlerin başladığı harp, de· 
-.ıet İnönü yok. Fakat m.istir, şimdi Avrupa krtasım 
._._ mane'i '\-arlığı ile sardı, şimal d<>iu Afrikasma 

....._-.. \'e nıhla.r onun mah- girdi, Asyanm en büyUık kımnL 
'>~ ile m~gul. Btitiin nı da içine alabilecek vaziyette
~- kimse ile dun~ dir. Bu harp, belki de :pek ya. 
.....:~ kendi reyini o- kında dünyanın geri kalan 

.._ '\'e karannda ol· dörtte birine de yayılabilir. 
-'cıaba parti i~de ha§· Dünya, Fransız rehinelerinin 
~ \'erecek olan hlr kaç J katliamı karşmında derin heye -
b lllı~ Merak edilen nok· cana dÜ§mÜ§t.iir. Katmerli dni 

• ;._,-.._~ reyini bir kiğıt nazi gulYaJ>a,nlsi Hitler dahi, 
~ ~ vetifor. hOnharlıklann doğurduğu dün. 
:;:ı.,,. tasnif ohunlyor. ya infialinin ~i ve be
t.:~ !'eyle Malatya mebu· yecanı k•l"Şlsında korktu. Hit. 

~lltlnün namzetliği ta- ler rehineleri öldürmek progra
:""'1'or. s...t OD birde Mec- mma devama cesaret edemedi 

heyetı toplanıyor. Bu (Devcımı Sa. 4 mi. 3 IUJ 
~~ neticesinde İsmet · 

.. -:J;:~~:":::. :2 Bulgarista_na 
, .. u-~..... nıistakillerle parti 

c..:- ~oıı~ı ::~: Yeniden Rus para-
!\ ~ Parti grupu ,.e gc- d · 
~ lslneı tnönllne ka~· şUtçUleri in i ,_, ... çıkmamuı ba ha· 

Melıidt kuneti ,·eriyor. '°•ra Meclise NınJa-
""" - neticesi kendisine 
~ lsmet lnöntt Reisi
ı -.:!__le ktinrilye ~ıkıyor. 

'it.... ~e kanununa göre 
' ,,,.. 'Ve ilk nut.ımno söy· 

~ ı... ilk nuktoncla en zi
~ "e 11-.~ cihet memle· 
'l -• emnlyet.lne ka~ı 
~termesirdl. O za· 
~ ve r;artlar içinde: 
.... il&fj der~e aniaşl-
, ~yetfn ne kadar 
...... ~ ~k g~eden hi
b.:... -vu-.a çıktı. Sanki d· S: ~ için Atat.lir

li' ~ bekliyonmq ve SLD· 

~ .. _ lllillethd kendJ ken· 
"e~k İı11nde :renlden bir 

.... ltrıtiha.ndan. geÇirmek-
1".hl"anm ortasmda 

.-.0-

Türkiye~e inselenniş, 
verecekleri cevabı 

hazırlamışlar 
SofJa, 18 (A.A.) - oazeteı.cr. 

Bulgar topraklarma indirilen para .. 
,Ut.çWere ait tahkikatın neticelerini 
n8§1"8tmi§lerdir 

Bulgar topraldarma bef parqUtçU 
• grupu indlrllm!§ ve bunlardan blrl 
Stnıma ne Se1Aıı.1k aruma bır8kıl 
DU§lır. ParqtıtçWerden lldal Ru.stur. 
Diğerlerinin çotu devlet mUdafaıuu 

ııakkmdakl kanun mucibince mahkOm 
edUen flrarl Bulgawlardır. 

Par&§UtçWerüa lfadôatne göre bun.. 
ıar yapmak tqebbllallode bulunduk • 
ıarı J§lerl bqarmak içln Ruayada y-.. 
tlşUrllml§lerdlr. Bunlar hareket et • 
medcn evvel kendilerine Bulgaristan • 

(Dooam1 S.. 4 ri. 6 da). 

DM Mltlbl ~....,.. gfbl .. 

rim!Zac d( ~ Sdiı\ us hltnur 

sanı ve seV'ği He. anıldı. 'tukard& halk 
ve gençllği Taksim A.bllSeai llon11nde 

yüksek tahsil genç'Htlnl. Sı.lraybumurı 

d&lti heykeli önlbıde, çelenkler taıpr· 

ken ve bir talebenin aletli hltabeelnl 

lrad ederken görüyoruz. 

(Y~ 'ile) 

Prof. Mim. Kemal'in hitabesi·[ ANKARADA ·vAPILAN iHTiFAL 
[ Şifll Halkevlnde Ebedi şeftndz için yapılan ibUlalilıt kıJ'tnMll Bbn 
adamnnız Profeeör Mim. Kenal 01.:o W11m bir konferarı" "'1rllllttlr· 
Mim. Kemal, At&türirl\ Dıı.mc tüllrrlnde tanımı"• orada. uzun mlMlıleı 
yanla.rmda buJunmllf, itJtiklll harbi~ kaburga kfllDlklert kmlchfı 

\'akit Ataıım IUDP'Jl~a\mı ~apmaş ,.e son baetahklaraun t.elbYlslnden 
!IClll nefesine kadar yaolarrnda bulunarak gli:r.lerlnl e.llerile kapıunıJtır. 
Mim. Kemal, konfcrawınıda. ~bedi ~elin ~z inlolAbla.rmı Walb et"" 

tikten 8oııroa A~ hlt.ab ('(lenık bu hi.tıra.larınr da çok u,cı:1. ,.e at.etli 
bir ifa.ele Do anlatmaJctadır. l 

- :Bu konferansı 2 ncl sayfamızda okuyunuz -

~LMAN TEBLiG. 

Sivastopol 
Gece ve gündüz ·. 

ateş _ altında 
---0----

Moskovada 
Alman tayyarelerinin 
bombardımanından 

OLENLER· VAR 
Es.ir miktarı 
3,632,000'e çıktı · 

50 tayya.re 
·c üşürüldü 

Mosko\ a.ya ~· Almaalar yeni ' 
taarraz 'hazırlıyor 

Bertin ıo (A.A.) ._ Alman 'Orduları 

b&§kumandanlığmm tebliği: 

Slva.Stopol dotusuııda ve Kerç ba
tı.mda glddetll bir mukavemet göste
'rell Kırımdaki dU,man ·geri kuvve~ 
rl pilaldlrt:Olmlt§Ulr. • • 

Slva.tltopola gece ve gtındQz daha 
§lddeW h&n. hilcumlan yapılm!§tır· 
.Benzin antrepolarmda ve anbarlarda 
bOyUk y&Dguıl&r çıkart.ılmıftır. Deni! 
iatlbkAmı limanında bulunan bir So\'• 
yet kruTU6rlle bUy\1k bir ticaret ge
mtal tam isabetle atd&n bomb&l&rla 
ağır hasara uğraDllftlr . 

(DeutJN Sa • .. aü. 4 do) 

MoskovÖ, 10 ( A A.) - Soıı -
teşrin Sovyet sa.b'h tebliği: 

9 -:.. 10 sonte§rin gecesi, kıta 
larımız bütün cephelerde düş
manla çarpışmudardır. 

Mosk-OV<J, 10 (A.A.) - Res 
mi bir tebliğde bildiriliyor: 

9 sonteşrin günU, bir çok Al. 
man tayyare gurupları. Mosko
va üzerinde uçarak evle.re bom 
balar atmışlardır. Ölenler var • 
dır. 

. Moıikooo, 10 ( A.A.) - Bu 
sa.bahki Sovyet tebliiin_e ek: 

6 ve 7 sonteşrin tarihlerinde 
yalnız Leningraq cephesinde 50 

( Devtı,,.. s.. .+ ri. 6 da) 

ı (Y~.+·~) -------

1 kö~emj 
razan nakkı tırık us 

benim 

nutuklar 
bl.z kontt~kan bir nıillct d«'ğillzdlr. bize "(l!Ull) kUçUğUn, (ailız) bU;,illtbı!,, 

Jcmlşlcr ... .yaııar~ımı.zın her aal'haaırı<la bu aözc uyan taraf daha. bizden cıla· 
nıdı:-. son dc~ccdc b.r 7.a,ruıct cluymadlkça ağzımızı açmayız. 

ankaradıı ges;<'n batta baı,ın §Cref~e Utı bQytık ziyafet verildi. UçU de 
nutuksuz .•. gazeteciler )llZRrlıır, konutmazlıır, dedik! 

itikadımca für bliyllk mc?.lyctlmlz de bu ... mz gU.ınUş, ısUldll allm! deıniJ 
dlğl için böyle dO'!'lınıntı\orum susmak değil, lçln:len konuşmak blr kemal 
al(lmctıdlr. her aklına gdcnl söylemek, yalnız, hayalın iki dcv~sln<le k-erı 
dini göstcrlr: çocuklukla lhtl~·arltkta ... 

yazı onun lçLıı gözU:ndc sözden U.t\hıdUr. boğazın dokuz boğum ohlu 
gıınu dfllmizdcn iyi kalernlml:ı: anlatablllyonlZ. 

ytoe bunun içlndlr, cumıcnln mantıki nıaammı bozan ibareleri ya&ı lıga· 
uıı hiç bir zaman hoıı g örmcd."1 ltonuşuı'ken kelim lerımiz, pek t&blldlr ki. 
zihnimize gcllı:ı sırasını taklb cdt'Ccktlr; lA.kln -kıllcmin klğıt üzerine dGk
tllğU sıılırlnrcla benim ıst~dl"•im gibi tıuıarrutla bulunmal• içln hem hakkna 
\'ar, hem vaktim. net.ekim ı'ıl:ı:ln oc öyle ... 

zannediyorum, geçirdiğimiz dünya harbinin &ağdan sold&n gö&le~ 
kulaklarımızı ht'dcf alarak gece gllndllz y11.plığı söz yaylım ateoı bizi nutlnl 
tutulmuş, ltUçUl• dilini yutmu hale ııokacnk . . 

Bununla beraber bır kJlZııncımrz var: nutuklar halkımızın ta.blll kablll
yetlndekl lnklsa!ı artıracak. imdi her kulağa giren l!IÖz lkl gözllmilzil 1*'
dcn açmaya hizmet ediyor. bir nutka nasıl mtına verilir, öğreniyoruz; me
lekemize çabukluk geliyor. tahmlnlerlınlzdcki isabet kuvvet buluyor. alt* 
iyice anlamı~ bulunuyoruz ki, Biya.ııt bir nutuk o nutka mubatab o1aDm ldlıa 
olduğu anlaşılmadıkça kapalı kutusunu açmaz: nutuklarvar ki .smırıarm dl 
§ına hltab eder görtınUr: fakat asıl taahlh etmek, bealemek iatediği dllMıl 
ve ltalb ıınırınrın içindedir. bru:~n da bunun akal olabilir. hatibin ~ri ıı.er
~Uııllnden çol< ur.tılttara b:ıkmaktadır . 

demek ke!lmelerlD, cllmlelerln \tend'ı m&naıa"rau tamamlayan. _._ 
bazan ıstddet verip hazan ıılddcUerinl ha.fi!leten, keli.mey beab8t8ıl -
bir mlna. katan söz unsur!an \"ar: bunlar kelime de,U, le8 cıeıa ........ 
ııutuklan anıamak ayı-ı bir san'at! 



merika b~tarfhğı -
nın ~a~k ınası 

koiavıaşlt 

Bir Amerıkan 
gaz tesıne göre 

Alman~a 
buna yardım 

edıqor 

V ~ K iT 

Prof. Mim. Kemal'in lıitabesi 
Atatürk ilç sene evvel tam bu ne yükseltiyor, iradeli bir heye--

saatte ruhunu kalbimize brrakara~ Atanın k·.ldreti - Realist Atatürk - Atatürk inktlab. canlcı ıztırnplarmı unutuyordun. 
ebediyet alemine intikal etm § bu- ları - Atanın kurdllğU rejim - Sulh ideali - Om.ın \'atan t.etıUkesl karşısmdft .• 
lunu'-'ordu. Aziz hB.tırası ruhumuz- Ö l d l . A• , .Atam, sen yaJnrz cephelerde ha-.; ebedi yeri - lüm e müca e esı - (a mn son da sönmez bir meşale olarak yaıjJ riç dli§mo.nlarla çarpışmakla ·knl-
ynn Atamızın bugün manevileşnWı arzuıu: Ankara madın içeride de bedbin ve Um.it-
huzımuıda gerin b:r tazim hi6Siylc aWeri sinsi hnrckctleri)le C' 'nnn 
eğilmek her sam!mi l'ilrkün öde· Atatllrk metnlekettc modern il- üç ~as içinde hulfı.sa edilebilir. İı;. sönmUş ve donmu§ hJslerlyle de 
necek bir borcudur. Bizlere daima. me, garp Aleminin kabul ettiği c· te bugün Tilrk milleti Atasının yn· mllcadcle ettin.. O buhranla ve he· 
enerji ve cesaret kaynağı olan A- saslara dayanan fiı .. .ci, içtiımaJ, ııd· rattığı bu inlulıiplarm icaplarını yceanlı zamanlnrdn başkumandan -
tamızm fani hayata vedaının bu li biltUn lnkılapla.n birer b;rer ve benimsemiş ve onun !ilzdiği yolda lı:k sa.na blr zafer hediyesi değıl 
matemli gUnUnnll yaşamak, o ruıi' en kısa bir zaman i~inc sığdıracak gBzlerlni nurlu bir istikbale dik· dehli ve kılıc:n•n hakltı olıirnk ve
yUksek .insanJn hnyat ve eserleri bir sUratle talıak:kuk ettirdi. Tn.bi· m1ş olduğu halde yü.rUmeğe azmet- rilmişti. ÇiinkU o vakit sen vatrın 
ni neler yaşadığını neleri yaşnttı- atin zamanın ve içtimai baya.tın miş blr millet karakterini kazan. tehl1ke.si karşısında düşmanın adet 
ğmı göroen ge<.;"nnek her Tilrkc icaplarından doğan blitün yenilik- mış bulunmaıkta.dır. UsUlnlllğfuıe rağmen onu aziz top-
dü§en bir vicdan ve kadirşinaslık !eri bir seri hal.Jıde memlekete Ataya hıt.ab ra.klarmnzdsn ko•:mak için elini kı-

Ncvyorl' ıo (A.A.) - Nevyork Tay \"l\ZÜ~idir. H.ç bir TUrk bu kaybın soktu .. Birblrini talkip eden evvel- rrk knbul'g:ı kemiklerin Uzeıine 
s sıızetesı dfyor ki: neısmt hn.zin heyecıınmı sönmez :rz· ki medeni~·eUeri.n hala Y&.61Ynn Atam, seni ben ilk defa oıarak basarak cepheden cepheye ko~· 
Almanya B.rlc§lk devletler hesab7• til'&bmı unutamaz. AtntUrklin ha· müphem ananelerinin blitıl itikat. Deme çöllerinde yabanı zeyt.n n- tun .. O vak:t biltün kalbiyle, bU· 
b!t::.rc..1ıl• meselesin! l:aUetmlşttr.. tırlanmadığı bir an yoktur, çUnkll !arının içtimai heyet içindeki mU· ğaçlan arasında kurulmuş. blr ça~ tun ruhiyle senin astı elleıine sa

ırle lk devletler bitaraflık kanunu • 0 nuu:irln kötü siyasetiyle fertleri nasebetsiz te.c;irlerini görUnil§lerl- dır içlnde ziynrct etmiştim. Ne ya- rılmı~. saraılmaz azmU iradene mu
n kaldmlm:ısını veyahut cezrt bir birbir'nden ayrılmış. siya.si varlığı- nl kald:rdı. Mcıdenlyet.in bu asil lan. söyliyeylm, o vakit nÇ".k mavi kadderatını teslim et.mü? bu Türk 
rzd de.!lştlrllmesını mUnakll§a e nı kaybetmiş b~ millet iç nde bir icaplanna intibak hamleei durma- S'özlerinden endnmlı, heybetli vU- millet!, butiiln senin manevi huzu
rken, nnz!le?', bizim hesabımıza bu millet birl'ği yaratacik ko.dar sev- dan o kadar ba.' döndUrllcü bir sU- cudundan ~ sakin ve mütevazı nında hu fı'l ... eğiliyorsa Jnsanlı!t 
escJC'yl ortndan kaldırml§lardır. Na. gi ve itimat telkin etmi..'.i bir bam- ra.tle ilerl;yordu ki bu değiş3diklc görUnU.,Unden bugiln bir m.fllet var ve k:ıdlııfnaslık vnzifeslni yapıyor. 
er, ıı.Unntıkte bize kal'!}ı harp ya mız b:r Jrurta.ncmı·zdı... rin ideolojisl.nl o anda knvramağn hğını kurtaran, ona eıı medeni in- Atam, sana herkes bir isim ver· 
yorlar. Biz de buna karşılık olmak Atanın Kudreti ~mkan bile yoktu ... Bugün görüyor ltılaplan, yaptıran şahikalar yara- di, herke:> seni birer Sifa.tla ta.v· 
ere harp yapıyoruz. . • ve tahlil ederek nnlıyon!2 ki bun· tan zekfi ve kurlretini seçem~- sife kalkL'.}tı. Sen Allahtan bUytik-
Mu?ıakkak ki birleşik devletler balı . Atatürk bfitı.in vatand:ı.slan bh' lar meğer bu günleri daha o gün- tim. Ha.lbııXi sen Anafartalarda slln. sen ynrı .Allahsın diyenler ol
esi, knrı:ılııştığı bUtUn nazı deniz ı ı~cal etrafında bir ~ye yolunda den düşllnen bir ;ıe'kanm yı:.rattığr . Tilrk milletinin bağrına basan dUı; .du. Faknt sana Atam At&tUrlı: na-
tıınrmı yahut dcnlzllstU korannlıı. birleştiren Meta bır dln yarat· hakikatler -:rcnl'teler- imi§.... manı süngünle denize attm, dök- m! kader yaktıianı bulunnmadı. 

tahrtp lçm elinden geleni yıı.pı ~tı ... Hiç bir memlekette. hlç blr Böyle b'r önderin nrkasnıdnn ıkhn tün. Çilnkil scı... yalnız bugUnkil neslin 
r ı dinde, hiç b~ rejimde. hiç bl' de· koşmazdı? .Muhtelif cephelerde dll§nlalllnr- değil, yarınki Türk nesillerinin de 
ı;;lz daha bek11yeb1llrdlk. Fakat bel< virde llfilıi blr kudret g~bi inPa"lla- la ÇlU'p:.şarak zaferden zafere koş- cı:bediyete kad&r bütün Türklerin 
medık CUretll. bir siya.set takip et. n lst.isn.asız şahsına bağlamış ne At::nm kurduğu rejim tun; en nihayet istiklfıl sava.cjm· ebedflc!'mll' öz Atasısın .. 

De~okrasi UzUl!lp bU...."lllmedl, te. bir pa.~--a~ ne bir kral ne bir a.ı m Atatürk cemiyet bünyesine in ti- Türk milletin n ha.yatını kurtar-
ddUt etmedi ve kuvvetii surette dar ne de bir fılozof tammıyonım. San- bak edemiyen siyasi ve içti.mai re· dm! ... Kökl~ b?i saltanatı ce- Ata.ilin ebedi yeri 
_._, ·~·rdu. •Amerikan kayıplarını ki biltlin bir millet bir ruh ola. akd -..ı:- h , • A•-- mı'llet """na bir ş"'·rnn "C 
ouu ·.. jimlerin yasıynm.-yacağmı t ir vird'tt, onun yc;ı. ... "" uik ha.kimiye- 14Ll•, .,... w-. • 

arlde tutm~lc l"ln A" iyi yol. h&k rak onun şahsında toplanmıştı. k 1 .. . . b' "adir"ln".,lık borcu nhliifn cs'10"111 .. " ..... ettiği çin i~e millet n p6i ·o op.sım tini tanryan yepyeni ır rejim kur- .. ,., ...., • uu. 
ımızı Çıtmed' ı"::i her yerde ve her Snnki 0 b~ iti. felfı.kctten feta t- bı'r ha· t--"ı olarak anıtlar -'"·tı' o" :: etiltle ba§ladı, Bu vesile ile millet dun! .. .l.2te btitün bunlar seniıı de· .. ...., U<A • 

asında Hltlere VUrmaı' ve kendi.. kete sUrliklenmlJ bedb:ı.ht Türh . l "ııkat "nrtmı nereve dikerlerse dik · onu, o da milleti iyice tanıdı ... A- banın enerjiıı:n,, mc-m eket seveı · • ... ~ • 
1 H1Uere karvı ç1rpı~malarm tak. mllletlnln kurtnr.t; sı ofarak gök· tatllrklln fnkıl!pçı dlıııağı durma • lfğhıin bugı1n sa....-srlma.z birer ü.bi- ı;inler, en sağlamı bayatını kurtaı-

yesıne vermektir. ten inmi§ bir kudretti.. dan milletin saadet ve refaht . çiıı desi olarak gözümüz önünde duru- dığın milletin kalb"dir. Bazan ta-
DUnya tnrlhlnln bugUnkU ısafhasm Millet ona bağlandr mll~et ona - aı· . biatm nankör rtlzgarları anıtın· 

er: p :.:.aııya mal olsn lllyaııet, CU3. 

t. hurnyct ve şeret slyaııctı de""ıl. 

kat uzla§Il\& ve korkaklık alyaseU. 

Rusqada 
ir çok garıeraller 

ter i e U 
• 

Moskova, 10 ( A.A.) - Halı{ 
omiserlerı meclisi dün akşan 
ir çok veni ~eneral!er tayin et 
1i~tir Bu. harbin ba:;'.::ı.mtıcm 
nb2rı Sovyet ordu~unda vapı. 
ı t vınlerjn en ~eniş mikyas~& 

J nı.l r. 
Tu :ı:?cncralı~ tayin edifonler 

unlnrdır: 
Piyade sır.ıfındarı · Bodin, Go. 

'novski, l{odlak, Sovıctnikof. 
Top~u smıf.ndcUl: Biklof, Gı. 

oraf. Goroç. Kornilodrugu, Ti 
O"l'>f 

k sınıfından. Tamnıı~i. 
Mecl•s bı:nd.a.n b-ı5 <a 38 tuğ. 
nernl tüm~enera1Jı:fa terfi et 
i tir .Bunlardan 19 zu piynde, 

!.l to~u 7 si hava ve 3 c:U tank 
r ıfma mensuptur. 

fıdeta tapmdı... Bu bağlanış ne L:ıledi ••• Hszırladıgı P alllyle yık~- yor!... , 
lan bir emperyn.JJzınin enkazı Uze- f-"-p ,.e ,--"e he--,· lurpnlayıı bilir, il.bideler yrkıl:ı.bi-

maddi menfaatin, ne bir korkunwı «ıı.aa CMoıJ .,,., lir k dd t · - b":- F-'·-t rinde barnw:aik blr yuva .. "7"1lll, , mu a esa çıgnene .ı.uı-. AAö 
ne de sadece bUyUğe mutnt bir in- - ,•J S,,,,..,_, harbinden btra.z vvel · ttı• cr-ı.· bi ·ı muztarip bir millete mernt b!r va· ........ J'a e Gcnın yn gın yer v il<:i.U r mı -
kıya.üın riyalttı.r bir tezahUril değıl- tnn ~·arattı ... Hnlkçı, cUmhunyetçl, Çruıkaynds.. bir k6şkiin bir ka:ryoln Ietin Jmlb:d'r. omm kadirşinas göğ· 
eli ... Bu içlen selen, kalpten ko- devletri bir rCJ'hn kurdu .• AtaUirt.: bir soba ve ikl saldaJ)"tldnn ibaret sildür. Onun içinde sörunJyccek e-
pan bir sevgJ ve saygının beliğ bir " m..ı..•ı""'• olan mıu-, ........ bir ..,._ bed" b' 1 k l ak k dünyada mevcut rejimlerden hiç vu~ .;~: 1.1ı.ç • ...., uw..- 1 ır var: o ar ya§lyaca , 
ifadeaid r. bir'ni tn.klit etmedi. ln.sanlann ta· sında ylne ızt:Irabınla. kal'!jılaştım... ölilmden kurtarorğm Türk milleti 

At&ttlrk blltlln milletin kalb ve bıa.ten milsavl olnmıyn~ dUşl!- Hqan Atının ürkmesiyle kaburga el>ediyete kadar senin nziz hatıra
nıhunda yarattığ: bu sevgi '!aygı nerek kW.S:Jt bir demo:kra.d ve;:tıe kemiklerin kTildı, ciğerlerine ucu m kalbinde bar:ndıracnlıtır. 
ve itiın::.11 hiçten luızanmış cleğ.1- .; ha.tan kmk kemik sana nefes nl· 
eli.!. Bu b'.n b!ı- ıztırabm milletini en layık ve kabil"yetli olan va.tan- dırmıyordu ... Iztıra.p insanın cesa· Ölümle mücadele 
kurtarmak içi.n ha.yatı pahasına daşlara her taı't'fm aç:k bulundu· rctlni ve maneviyatını kırar, insa- Atam, e-cn aylarca Olllmle mlıca-
gösterd ğ1 mUstesnn fedakn.rlığın rıılmnsı esasını da .kabul ederek ru nevmtt ve şuurunu alt;ü.st eder dele ettin. Her faniye: mukadder 
ve vatanseverliğinin bir ka~rlıj;'l aristok'raslnin makul prcns'plerin· fakat Atam .. sen o ,mit de ıztı. ölUm denilen reailte, herkese bo 
:.ıcli... den de i:3tifade etti. l5te halka rapla ktsrl:ın sefl'hti memleket sa- ~ı.ın eğdiren o z:ılim kudret en nf-

Realist Ata ko:ıtrolU, mlinevverlere ida.rC')'i bı- vaşma att k:.\rnl'la.r.nı -.erirken yi· hayct seni de yendi. Atam, değili· 
Ata.tfu.k Dehasiyle milletin re· rnkan modern bir rsemi tercih mez zannedilen gilncş de, sönmez 

fab ve saadetini rea.l'ze ctm~ğe ı;a- etti. F lvaiki bitlayette yik lan d~&- 1 \ dcnllen yrldızlar da, tükenmez de-
potizın harabdcri üzerinde buru· N 1 1 -. 

l~ım ideall5t ve rc~Us bir n• n- lan bl.r reji.o-ne içtimru bUnyemizin aSI yazmama 1 r ııilen denizler de durmak:!ızm deği· 
dı ... Ne bilmem, Dflanunun meta. ·-------------"· ııen ve vnrlrklanndan kaybederek 
fi " l' . d . tamamen mtilı:U ett:ifni kabul et· ı .:eki.iden ı::ekle ..,.;rer. Bunla.r da 

z ... t rea ızm.nc n~ e onun sıya· k U,..'ttir F' :ıc t A•-•"-'· ık (Klu""b) yazmamalı'· "' - co• 81 idealizmine kapıldı... Gaycs1z me • g ~.. · a a. ""'ı..uı<Ae ar- yavaş yavaş ebediyet girdabm:ı. 
realiteler fantazik f Sdrler ne de §1 milletin sn.rsılmnz olan itlmadı 1 Soruyoruz: Eğer böyle yazarsanız oğru yUrUıneğe mnhküm .. Bu cze-
feVknlbeşer idealler peşinde koş· böyle lfr bünyede bile b:r rej~ı ı;u haftaki Ckl ha.rfini hangi sesli li, ebel tabiat kanunlarmm her 
tu .•. O kendi hayat tcerUbclc-rin- sarsmlı!!m.:ı meyda.n vennecli!.., har.ne okuyorsunuz; (k), ki .scssı.z fani gibi sen de esiri idin .. 
den, memleketin ıztimolarından Atat.ürkün sal~ idef\11 bir ha.rftlr, ynnma (u) yazılmadan Atam, sen de ~imdi o ebediyet 
ald ğı ilhamla en medeni, nesli ı (ku) olrunaınaz; {U) ;ı .:zılmad:ın da !?.leminde lfıyemut b r fiklr ideali o. 
icap ve ka!>ll'yetlerine en uygu;ı A taturk memlekete zaferler ka· (kU) okuyn~zsm.ız. Jsrak Ytl{lryorsun... Kim bilir Çn-
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lllm do bQttln beı§erJyct ıııe 
tarı da, hıçlura hıçkıra 4~.ırıt 
yal\•armalllrl da. seni o ı:ııerz:ıı11!1-
ölUmUn pençesinden kurtara ~ısı 
knr~ımızdıı. ı;öz kamaştırıel u"'8' 
zerimize serpe serpe ufltll~ 
rup eden gUneş gibi .ııöod ~ 
Atam.- sen de tıplu güne§ 
yen gurup etmedin ~ e ttıll 
Al!lm, ben de fAnl maddiye .,ı.sı" 
ian a:ız ruhun lAyemut ~ ııl 
tarak YB.fty&eağma uıazıır-~ ~ 
bazı fclse!c doktrinlerinde ~ 
tapıarmd:ı.ki "ruh ebed1Y8~ 
ıctln, ulviyeUn, kem&1iJl e1' 
hakikat olduğuna ifade etıll~~ 
bir "doğum., dur. Fakat ne tfl'JI 
sun senin ruhunun ba§IınlS ~ 
kalbL'llizde her taratıınısd• df ~ 
na. ve onun ebediliğine bCD 
yorum. 

Atanm Mn arzusu:~~ 
Atam, talllmln haZltı tılt ~ 

olo.rak son hUtalıgınd& ~ ' 
bulwıdum. O G'Uzel vncu ... :---..,ı'...,, 
çöktUğUnU, gilzel m&\'l ~---~ 
eıl aöndUğflnll, o çok .uıtrll 0 ııtr,. 
oıan yUzUnUn namı sotdııl1"1 ~ 
görenlerden blrlylm. Bu ~..: ~ 
t!algm olın&dığm zamanı-;;,,~ 
ket, millet i§lerfni dU~~ 
umanmda da ylno onu ıt 

(llm. ""..#' 
HattA yatakta bir taratta!' ,,r~ 

raC&. yardımla döıı.et:ek k~ ~ 
mtş olduğun halde trlbUD" ~ ~ 
seni tabıı.aaUrle bekllyen aı et ~~· 
tap etmek istiyordun. ceıın" ,ı o;' 
d!ğin Ankaraya dönmek ıçtıı ~ ,-6 
dnr enbırsızlanıyordun.. Bil• pefl ,.t 
gUn gözUmUzfin önUnde ınldt af~ 
rctln UZ.\1 kuvvetlere, nıad rJ1 / 
!ara tahııkkU:nUnll ıtade eJe~t ~.ti 
!o halinde ıreyredlyordu. ~· ;r 
hııyet bu muazzam kudret ~ ,J 

znnnettlğlıniz enerjin de ıa ,ı. "'I 
Atam, ne hazın bir t.nllbdit ~.J 

leket ufuklarında. mllletlıı4' plJ" 
saadet arıya.-ı gözlerini tttriye 
ben kapn.lt.mı. ~c 

Atnırı, artık sen yalnız bir 
ralt ya,eıyorsun ..• 

1nöollniin kmnall~ ~ 
Alam, mll.stcrlh ol... Ş!Jll~ ~ 

ba§ımızdıı yaptığın lnkll&P"~ ~ 
uıcydıınlarında ı.ztıra.p ve ıe ~ ( 
ıc payla§an, sana ideal ~/ 
yıı.pnn lnönUmtiz ve bu _,, ., 
mnnet etUğln TUrk gençl@ ti,, 
bilen nzimltAr bir TUrk ınuıe ',I f 
Artık Türk milleti bund&tl ~~ 

mllleti elyast esaretten kU iJJ' ~ 
zan kahramanının dll§mıuı& , 'l'JI 
)i lnönUnde lndıren !nönllno:' ,,.,, 
dıuıı altıda aall vo mukaddes~ 
dogru yUrO.t.mekte dtWaııı .• ..ı 'I. 
Onun bazım slnlrJerlmiZe !~ ~ 
ba.zan heyecanlarımızı aru•·.,;v:' 
sesi, en buhrnnlı zamanı.ardş ~ f 
mlze bir iman ve em~~et_ .. u 'I f 
l§aret olacaktır. En ~ ~, 
manda devlet mesultyetlıd ır/ 
lan bu asU h&yrUlh&lefo, oalJS' ~ /. 
vUrUvcn hUkt\meUne bU~ ~ ~ 
hat ~-c snndet dilerken .Ata~ "' f 
hntmılarını derin bir rnınııe~ 
ranta ıınnn:ık m&.nevt h~ 

bir rejim kurmak ve bununla m l· zandırm!5 •bir kumandan olmaklıı• Hnydl fat'7.1Cdellm kl yanında böyle nakkale ~ehilleri, Sakarya, lnönil 
let.lnıl en medeni bir novı;.i)e yUk- beraber ne cih~lr olmak sevda· bir scaıı lır.rf bulunmıyan (k> nln ~eh:tıeri sen' omda nasıl istikbal 
scltmek i'>tedi... Atalilr.k bUtlln s:ına. kaprl~, ne de bu kuvvetin: sesli hartln! ondan sonra gelecek h"- etfler? Şiır.dl orad:ı ne oldun? Bil 
hayatında hiç bir zaman 6nhsi bir memleketin ııam bil tün muzta.rip cenin sesli hartı saymı:ılt bir l:nido . runıı canlarını fcja eden bu şehit. 
emel ve gaye tahlp etmcd ... O bli· bc:teriyeti nrefah ve saa.deti bari· dir; o hnlde de <ktub) şeklinde gör· leıin b:l§''.tıd.1. oroda da bir nur
tUn dehfuımı sadooe milletin" yllk· cinde bir g:ıye uğnınd!ı kullandı! .. 1 dU~Uınilz tclt sesli hrırf IU) dür; sun! ... F~'ltnt ma.verııda ne olur-
scltmek asrileştirmek, me:ienileş • O bilakis nıe.mlcltct hudutlan U.s- böyle bir ltlbnro. gHrc de (lrnll1b) ı::ın ol, oray:! kadar uzruıa.n bir mih , 
tinneğe hasretti. tUnden aş::ıra.k gUr 6e5lyle sıulh 11i.ı.- değil (kClUb) okumalt l~ımgcllr. rr..psın; önünde diz çöken bir mil- Eşreften seçmelef~ ~ 

mali h11$u ile eğiliyorum. 

vt:':CIZELER 
Atanm ını.,üı.pları hm: arı}·an bütün be!,;eriyete ııulh Yoksa bunu (lmltlb) okutmaıc için Jetin Ustünde nur saçan b~ mcşa- ~ "') 

Atatürlt saraylarda. yU:.'tSel< du- ve SÜ'!CUn tavsfy~ eden hlıta:blyle (tUrkı;ede kellme yazıldığından baı:kn lcı:ıin... Ej!kıyn, her ~;aldıtyı ~~J (J 

• Zengin can çckf~lrkcn ölU yıka
.larm, mezarcıların, mlrıısçılıırm, 
or.t'flerin gözleri seğlrlr, tcsanUt ka 

varlar içinde yaşrun:W.ı ... Yaz, k1.. sulh seven bir 'kumanüan bir dev- tUrlU okunur) devrine dönmek ıcı.zım, Tedtwl günlerinde.. °'.:" "'!) 
demcltsizin memleketin her köşe. Jet rei3i olarak tanmdı... 1 O halde ne diye arnb h:ırtıerlnl ve Atam, scnln ö~Um d<S§cğinde çekti· ııı:k ne rOtoo mW~~ 
sine koştu ... Zengin fakir deme.im Beşeriyet bu kadar asil ve lnM· ımıo.smı bıraktık? ~'i."l ıztıraplan bfJ: hekimler, hep pay ~ ~ 
z'n milletin hCT t:cbakndyle temaa tıi bir heyecanla kalbi ça.rrıan bir Biz türkçc y~-on.ız: flrenltço d • lıı.,,"llltığ'l hiç bJr zaman sönmJyen üın!t Hep bulur rrbf\M •trt-•~ 

u umumi ola bilir mı! etti .. Onla.mı neselPri kııdar ·ztx- insana tapmmaz mı? tıı. Fro.nsızcadn (k) ba§kD. O<U) leiiııl artırmağa ça.ııştık. Sana ıa.yık ~ 
• Tevazu olduğumuzdtLn küçUk G'6- rapla.nnı da bir1'11rtc pay~tı. Böy- Ata.tll~n yarattığı bu muar !>qkadır. olmadığın azaplan, ıztıraplan çekU· ı·aıılanod." kor mu h 

•=m=e:.:k=:dc=ğl=l=,=d=eğ=e=r=lm=lzd=e=n=f=azl=a=g=ö=.=l=e=bi='=r=A=ta:=:til::' rk==e=c:ı.n==fcd=n=ed=ilm=e=z==urn==in='k1=IA.=p=l=ar=IA=ikl=e=~=e=,::ga.rp:::ı:=~==l==(K=u=l=U=b)=yıızmaı===r,=(=kl=U=b=) =yn==zm:-=a.==re=n=tn=b=l=a.=tın==lnsat==sı=z=l={U=d=re=tıne,===lçtn============~::::= ~ memckttr. mi? ma, TUıtllcşme, mJUlef!!Dle olarak malt. için lııyan etUk ... Fakat ne yazık ki, ~ 

- Bana siz olsun bir daha böyle §eyler söyled"' DÜNKÜ KISMIN ÖZÜ 
HcnUz kız mektebi yol:ken Fatlht.kl Taşmekteptc lnz, erl:ck 
karışılt okuyorlıı.r. B3hQet, ?4''lkbule adın:la. bir kızın ka.ıtasıdır 

lltf ccnç evlerine b!lo beraber dönUyor:n:-. lid ıronelllt arkadaşlık 
ltalblerlnl birblrlertne bağl!lmı~tır. Behçet. bunu, Mnkb:ılcn.n 
bir haftnlılt hnstalığındnn sonra anlıyor. 

Mel-t~bin yirmi kızı içinde Makbulenin ayarında 
bir ·ı~incisine rastlanmazdı. Yahut Behçet öyle gö
rüyordu. . . "' 

Beh-;et, bir gece hı:ıngi sebepten ve niçin olduğunu 
anlar:ıadan hJn~ür hüngür ağlıyordu. Ve gözyaşları 
aki.ı~ça içi f .ahlıyor, rahatlıyordu. O gün her zaman!ci 
gibi Ma~:tbuleyi evine götürmü~tü, genç kız her zaman. 
ki güze!li~i, btlılığı ve gülü:nscyi§i ile Behçeti selam. 
lamı~ı. Y erm eene g5recek, gene beraber ders yapa. 
cak .ır ve bert\ ,~er eve döneceldcrdi. O halde n:,;1n ağ. 
lıyord:.ı? .. B:.ınun manasını Behçet bilmiyordu. Yalnız 
bu ağlama içinden geliyordu. 

Odanın kapısı açıldı, amcazadesi ve babasının ka. 
tibi Hayri içeri girdi. 

Hayri, delice sevdiği bir kızı bir gün göremez ol. 
duktnn sonra Keremle Aslı, Ferha• .. ln Şirin okull'.akla 
günlerini geçiren bir bedbahttı. Aşk hikayelerini oku. 
ya okuya doymaz, bir kitap elinde parça parça olcluk. 
tan aonra bir yenisini alır, taze hevesle tekrar, tekrar 
bir maceraya ba~ar gibi ve bu macerayı kendi sevgilisi 
ile yaıar gibi okurdu. 

. . . . . . . . . . . . 
Hayri, doğru söylüyordu. Beh-:ctte bir gariplik gö.. 

._du. Esasen o, Behçetle Makbuleyi yanyana gör-. 
clülrçe, Keremle Aslı hikayesini okur gibi bir zevk dzı .. ,...... 
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Hayri düıünüyordu, ki bu.iki genç, aşkın visalinde 
mestolmi!şlardır. Koklaşarak, dünyanın en bahtiyar in. 
sanlan gibi yaşıyorlar. 

Behçetin gözyaşları dinmişti. Hayrinin tözleri ken. 
disine cesaret ve ümit veriyordu. Bir hami bulmak, ıa. 
adeti için en biiyl;k bir '~alihti. 

- Makbule ile yalnız, haşhaşa ki!lıyorsunuz, kim 
bilir neler yaptınız timdiye kadar. 

• - ..... . 
1 

- Elbette onı' kuc~klamıı, öpınü~, sonra.. Evet 
sonra kim bilir el""·· Öyle ya, sen lroca bir delikanlı 
oldun artık.. Gül gibi bir kıza sahipsin .. Söyle bakalım 
Behçet, onunla geçen fJİzli maceralannızda hareketleri .. 
nizde ne kadar ileri gittfoiz?. 

Behçet bu ağır sözlerin, bu kendi mukaddes hisle. 
rini kirleten ithCLmların tesiri ile ürperdi, isyan etti. 

- Hayri Efendi; dedi. Sen ne atkı anlıyorsun, ne 
de beni .•. Rica ederim bir daha hana böyle .eyler söy. 
leme ..• Makbule Hn11ımla aramızda, senin bildiğin aibi 
~eyler ne «?<eçti, ne de geçer •. 

- Canım bütün mek'.ep b:r fikirde .. Sizin uygun. 
tıuz hallerinizi görmü~ •• neler, neler söylüyorlar •• 

Behçet, hiddetle gözlerini açtı, yüzünün rengi bir 
anda değİfmiJti. 

yiniz. Bu kötü iftiralardan nefret ediyorum. Jdlı 
Behçet, sözlerini tamamlamamı§h, kapı aÇ 

babası göründü. ~ 
Küçük kalfanın biraz evvel hiddetle kızaran 1 

timdi korkudan morannı§ ve titremeğe ha,lamı§tı. ,.!f 
Baba, oğlunun korkusunu çabuk önledi: di" 
- Üzülme çocuğum .. Söylediklerini kapıdan 

ledim, suçsuz olduğunu anladım. . . -' 
Behçetin a~ını arama, baba ile Hayri Efendı d' 

sında kurulmUf bir plandı. Hayri Efendi, eski i.fık ol dl' 
ğu için Behçeti tahrik edecek ve baba kapı ardlll 
konu~mayı dinliyecek'.:i. ~ 

Hi.§im Ağa, evladının mektepte, aile no. ~ 
berbad edecek bir suç İ§lediğini dütündükçe Ç~!""MI' 
çıkıyordu. Haysiyeti bet paralık olacak, insan Y~ 
çıkamıyacaktr. Onun için, kapı ardında oğlunun k ~ 
malannı dinlerken ter döküyordu. Neticenin and ~ 
gibi çıkması, babaya derin bir nefes aldırdı ve Y ~ 
olma endişesine bile kapılmadan kendini tutamt1 
içeri girdi. Haşim Ağa: 1'1' 

- Behçet, diyordu. Senin için çok kötü ıeyJer ~O' 
lediler. Ama bütün kalfalar ağız birliği etmi9ler .• .,.ıs: 
ca da onlar gibi diyormuş. Şimdi masum olduğuna 1 dlJ 
dım. Bugünden tezi yok, mektebe gidip ~ 
temizliyeceğim. .,;!, 

Zavallı Behçetin bir şeyden haberi yok\u. H•~ 
dedikodu almı§ yürümüf, dillere deatan obDGf ıd "" 
Makbul-enin annesi bile duymuştu. Ozerine titredl•·,p 
zınm bir namus lekeıi olarak yü~üne vurulması eıı 
en t-.hammül edilmez bir darbe olacaktı. ) 

(Devamı -
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bir milletin 
~endisidir 
~il lsnıet İnönü devlet re
;:ı bogün Uç yıl g~tl 

11• n eşiğindeyiz. Onu 
~e~ yıllar trut1nmaklıı 
~iz. Onu ~örmek \'e 
~ e )'asarn:ılt :ı.ndetinc 
\; lıtt kendileri iı;in bunu 
\; ~f s:ıyncoJdnrdır. 

.,g0 rdüm, onun de,Tin· 
~ discbil<.'nler tarihin 
~ti ara.<ımdn ebediyct
'tett alınr,ı olacald:ırdır. 

en bir p:ırt:ıdır. Bu. 
' için onun Tilrk hnya· 
~ta hayntmdn nru ıl 
'd~de ''c m:ıı er \'fedan· 

ta Olarak yer et tJğlni 
)e 

1 
tınıdır. 

~ llSan irin ebedi oL'ln 
tit hafıza rnda \'e dUn-

~ ı.ı· harıuı.smdn, k:ılhdc, 
nınetıe ıı.cıltln h:ıtır-. . . 

~ \tlıılar, büyilk de' let a
:"ılı etın dchnsını temsil 
~t hunun idn ebedi
' {et mefhumu metafi· 

• ef.'11, milli Ye be'5Cri 
. lt. 

~ların Ustllııdc cbc<li 
~en rruı<;cr uonı 

~ e nınletml tir. Knh· 
~~r, koruyucu bir mü-
l onu tnnn·or . . 
bit ~ Cok sebepleri ,-nr. 

\ ' kendi 1 ecphe<len, 
lı~" sUzülerck yirıc 

" · ~elan, ateşten silzü
,, lr r.n~r olarak Is· 
· b:1~a millet 9.flıınnda 
~~t~~~stü, \'c znft!rin de
~ıtlc beraber t-cmsll 
~ Z&.ferc koşan bir 
hı~tığu irin millet onıı 

\ oıerı hislerle bağlıdır. 
~rn.tnctin •vcrebllccc~..f 

lllahdottnr. Fııknt o
~lt a ,·erebileceği en 

"ile kalbidir. Bo knlb· 
htınnn cbcdilli:rl nr. 

,P, ilah 1z bir toplu· 
~ lbeycLınln.nmln. de' Jet 

tnran millet imde-
~\.._:" olması dil' 
~bitek deği

0

I, harbi 
:"il• ek Ve harpten sonrn 
~ bir uiznm nltmdıı 

\,.~ e bir in :ınm ebedi 
~ r olnı:ısı irin kufi
\.~ bi<lm milli 8climlz 
~~ \ 5.,flarlı:ı. m111cU

'ebe Yer alını trr. 
':lıı P, o, halktan gelen 
~~o, UŞen ,-e halk için 

\ 't'ift 1 kurnn bir in :mclrr. 
~~1111< tarihinin müstcs. 

•. ~ bUtUn chemmtyetilc 
daııC\ lınııarntorluktn, ne 
~ a ônceld ,]c, iri erde 
~t malolmuş, Jı:ıllu 

ı.'-ıoı !\İl eden bir politika 
~il~ llıustar. Dilnyn tnri· 
~İt f siyaseti diye mu-

~,l't·~ l) t05Jdl <.'decek O• 
1 ta ·· ı ı;orUşU. tanı ''blr 
~ in tıı kendi ldir. na 

la3s tıasını, mnlılyetin~ 
• ha da h:ı l!ı.yıın hala Ü· 
l!l'l.~11 lçinıleki diinyayn 

Ilı' c<leblllrl:ı:. Asırlar. 
"'-~lk~n bcldecli •i politika 
~ ~arı biri, halkı yiizde 

~rı bir insnn gelin~· 
lıaılcı si oluncaya kc.t!ıı r 

'\ lf .ıı hiı~rlmiyctinl lııı.klı 
~e ilde etmesine nnznri 
~ ~ b.ll iınkim yoktu. İnö
~llıakikn.tı bir kere da
i~k tı!5artıar içinde 1 bnt 
~l ~ 1çlnı1e bütiiu 

'1llutını Anlmrn l<nle
'- et 7ll\iyesine göre 
~ !'ılıı hUyük insan önün · 
~'itı~·etııniz değil, dilnyıı. • 
~~ dliŞmnn ı;unıpl:ırı 
~\l~•r. 
~ llıitı · tt, temelini ''millet., 
."it ,,

1
111< tecrübelerin yn

\.~, lcanhklıı hüdi ... cJerl 
1 ~~ llabırln tahlil eder. 

~ı~;crı o, memleket İ· 
~ hı il hıanılım \'e im-
~.lıit 111ta.nıara pi mnnlıl, 
~1 {1lıtur. Onn imli\ o 
,,.._ '" ki, ulh llcdi<-j 
~~t11~Yrağı ııltımla is· 
~ ha3 ': hnrıı ettiği 7..a 
1 ~tıd'ttt.rı u:tmıln ııte5 \'e 

kııl edır. 
~ cı~~artl:ır ic\nd~ onun 

~~ ~~I caydıl:'l ı;örülme· 
\.~ı~ hııtbinde, l..mnn 

1 &a
111 

<>laıı piren ipler 
\. -.q llıtın :tr lçinllc yine hü· 
~~ "1taf~ ctml tlr. 
~· ~itlletıenn 1 tildlillnc 
., lıf. l>tJ ~klnı I..ozan ulhn • 
~ t'tl sa dayanır. Ban· 
"lctı_11d rı eı'\•el söylcdlği 

l'ııtbnl\ aynı büyük pi· 
~nadan yn..samnlrtn 

~ladı. Balkanla· 

Bazı fırmcılar kendilerim~ 
verilen unlan satıyor mu ? 

içkive para 
dayanır? 

· Arabacı Omer çaldığı 
parayı bir gecede yemiş 

İstanbul. belediyesi iktıeat mü 
dürlUğü şehir ~ndeki bütün fı
rınları sıkı surette kootrole de. 
vam etmektedir. Bazı fırınlarda 
görülen ekmek sıkm~mın kaldr 
rrlması için icap eden tedbirler 
alınmıştır. 

Unların bazı fırmlar tıara.ftn. 

Et meselesi 
~üra~abe komisyonu 
dun hır karar vermedi 

Fiyat murakaıbe komisyonu 
dün tekrar toplanmıştır DUnk:Ü 
toplantıda komisyon et· isi üze. 
rindeki çalışmalarına devam et· 
miştir. Lakin, et istihsal mınta._ 
kalannda.n istenen malfunat ihe. 
nüz tamamlanmadığı için !komis
yon bu hususta dün de hiç bir 
karara varnmnmıştır 
Diğer taraftaİl, dfut de, fiyat 

murakc'be bürosuna mezbahada· 
h.; toptancıların perakende ka_ 
saplara yüksek fiyatla et sattık. 
lan fakat fatura vermedikleri 
yahut verilen fatur~an nark ü
zerinden tanzim ettikleri yolun
da şikayetler vaki olmuştur. 

Yapağı fiatışları 
Ticaret yeka.!eti yapağı fiyat. 

larmı tesbıt ederek şehrimizde· 
ıki Q.lfıkadarlara dün bildirmiş
tir. Bundan sonra iç satışlar bu 
fiyatlar üzerinden yapılacaktır. 

Bir hırsız mahkôm oldu 
Beraber yattrğ! od:;ı. nrkadn.şı 

Arifin elbise vo ayakkabılarını 
satan Haydar adında birisi ya· 
kalanmış, birinci sulh ceza mah 
kemesince altı ay müddetle h~p 
se mahkfun edilerek homen 
tevkif edilmiştir. 

nn lstlidali ,-e Jranm işgali lınlt
l;mdP.!d işaretleri İnönü slynseti
nin nasıl bir ka.iıleye istinat eti i· 
ğinl gösteren miıonllenlendir. 

Yine 1989 harbinin en karnnlık, 
en buhmnlı anlanndn. Türk de\' le 
tinin ittifak mnahcdelerlne gös
t.crdiği sadakat da bu davnmızı 
l! b:ıt eden delillerdendir. 

1nönü si--.setinin \'elaya mil-
J - • ' 

Jet Se\·gisine dayandığına misal 
nmynnlar, memleket! bac;tan bn§a 
dolaşabilirler. Ve her adım<ln. bu
nun blr eserine tesadüf ederler. 

lUcsnt bir \ııtan yaratmn'k, re· 
fııhlı bir millet sc\ iyesl hıı.lketmek 
irin yurdun en müşhül §artlara 
rni:'lllen hiılii. bir imar \C in a 
mnnznrn 1 arz:ettJ!;rlnl görürler.-

Uüf ün bu sebepler, onun niçin 
ebedi olduğunu lsb::ıf etler. Derler 
kl, insanlar puttan l•enclilerl ya
par, kendileri tap::ırlıtr. Hayır, o. 
bir ımt de~ldir. Ifü.~at millettir. 

Millet birllğfnl. nizıımm1 onıln 
göriiyor. DönlüncU yılın bıı e51-
i:rinden bu nılı \ 'e imanla ıu:lm1 nt ı· 
yonız. 

SADRI ERTEM 

Prenses burada bir Il\Üddet 
sustu. Beyaz ipekli mendille :tl -
mnı kuruladı. Sözüne cevam et· 
ti : 

"- Bir sene kadar evvel. pa.. 
paz bana bir plandan bahsetme 
ğe başladı Yavaş yavaş teferrü· 
atım vermeğe koyulduğu bu plan 
sayesinde büyük para k~zana
cağımızı sörlüyordu. O .zaman .. 
lnr kendisi Londranın kartiyclft.. 
teni demek olan art~r muhi· 
tinde oturuyordu. Ve o zaman
lar onu. oradaki odasında görür. 
dilin Kendisi bana gelmezdi, Ni 
havet bir gün o odada. plfının 
bütün lafsilatnı verdi. Üç kişiy· 
dik. Biri ben. öteki papaz Vil
ford. ilçüncsü de Mister Mozen. 
berg'ti. Bu adamı, o gün or~ya 
getirmiş ve kıymetli tn!}lar tıca· 
reti yapan birisi olarak tanıt
mıştı Mister Mozenbcrg b.:lna. 
pre~s Sarentzof olmak sıfatile, 
100,000 İngiliz lirası kıymetinde 
kıymetli mücevherat veriyordu. 
Ben bu taşların bana ait oldu
ğunu iddia edecektim. Gfıya Rus 
yadnn kaçarken beraberimde ge· 
tirmiştim. Bu mücevherleri 100 
bin İngiliz lirasına sigorta etti· 
recektim. Sonra bu mücevherler 
çalınacak, yahut çalırunL'] gıöl o. 
lac.a.ktr. Bu i§i Vilford Taver. 
ner idare edec~ti. Onun ardın
dan ben sigorta kumpany~ına 
giderek bedelini istiyecektim. 
Parayı aldıktan sonra Ü<} kişi a.. 
rnsında t<.ksim edecektik. Mo. 
zenberg 6.5,000 isterlin, Yılford 

dan ekmek yapılmıynrQ.k gizli 
surette satıldığı görülmiiş ıbu lıa· 
lin önfıne gcçilme~i için kayma.. 
kamlara emir vcrilıniştır. 

Dün ka7.alarda h'"UrUlan kon. 
trol heyetleri ani teftişler yap· 
mışlardır. 

396 sandıK 
çay geldi 

Son günlerde şehrimİZt" 896 
.sndrk çay f::'elmiştir. Ii'iyat mu· 
r:ı.kabe komisyonu bu caylurın 
fiyatlarını tesbit ettiği için bu
günlerde piyasaya çıkarılacak. 
tır. 

----<>---
Hindistandan 

iplik geldi 
Son günlerde Hindistan Kokoy 

ipliği gelmiştir. Bu iplikler, 'bi. 
lindiği üzere ?.eytiny:ığı çıkar
rruık için kullanılan çuvall~rm 
yapılışında kullanrlrnaki:adır. Fi 
yat murak::ı;bc komisyonu dUn, 
bunların fiyatını tesbit etmiştir. 

Bir bakkalla bir tütüncü 
tevkif edildi 

Şehremininde tütünciı Şükrü 
~keri 52, Sirkecide 15 numa· 
rada bakkal Emin de beyaz pey 
niıi 80 kuru.sa satmL5tır. 

Yakalanan muhtekirlerin iki
si de asliye ikinci ceza mahke. 
mesincc teVkif olunmuştur. 

Diğer t.P..ı aftan fiyat murn. 
kabe komisyonu da dün, K'UZ"' 
guncukta <Qakkal Davit oğlu 
Refaeli ihtik3r suçiyle adliyeye 
vermiştir. 

Feriköy civarında arabacdık 
yapan Ömer adında birisi, ev
velki gün, Şişlide bir apartı
manın üçüncü katınd"° oturan 
Vcdadın dairesine havagClZI bo. 
rularma tutunarak girmiş ve i e.. 
riden 180 lira para ile bir kaç 
lmt elbise çalıp kaçmıştır. 

Ömer 180 lirayı bir gece için· 
de Beyoğlunda hovardalıkta ye. 
miş ve dün yakalaranak birinci 
.sulh ceza mahkemesince tevkif 
olunmuştur. Omer sorgusunda: 

- Bizim gibi adamdan ne lbck 
lenir, ·hakim ıbey demiştir. Bize 
bir taraftan gclir, bir tnN&!tan 
gider. Bizi 'bu hale .getiren içki
ye para mı dayanır, ki? Bir 180 
lira daha olsa. yine vız gelirdi.,, 

Metresini tabanca ile 
ağır yaraladı 

T~rlabaşmda Fofo adında 
tbir kadınla metres hayatı ya
şayan Ahmet, dün metrcsile ço. 
ıcuk yapıp yapmama mcselesirL 
den dolayı kavga etmiş ve ta· 
bancasmı çekerek kadını ağır 
su~tte yaralamıştır. 

I•ofo. CeıTahpa.cıa hastanesine 
~;:aldırılmış, suçlu yakalanmış
tır. 

DUn, birinci sul:h ceza mah. 
kemesine verilen Ahmet, vaka . 
nın her ne lkad:ı.r kaza eseri ol· 
duğunu iddia. etmişse de tev
kif olunmuştur. 

Alacak yijzünden 
kavga ettiler 

Rafaelin suçu 44 kuruşa sat
ması 18.zım gelen makarnenin 
l:ilosunu 54 de ve barbunyanın 1 kilosunu <la yirmi kunı~a ver. 
mektir. 

Arnavutköyde. Vasilin kahve 
sinde yatıp kalkan ibalrkçı Van· 
gel ile bakkal, bir al~ mese
lesinden kavgayn tutuşmuşlar. 
dır. Kavga esnasında Battal bı
çağım çeloniş. Va~cli lb::ışmdan 
ve muhtelif yerlerinden ağır su· 
rette ya"rnlam!Jtrr. 

Vangcl Beyoğlu hastanesine 
ka\dırılmış, carih yakalanmış.. 
tır. 

--,-<>-·-- -
Bulgura azami fiyat 

konacak 
Ticaret Vekaleti gördüğü lü· 

zum üzerine bulgura azami satış 
fiy~tI koyacaktır. Konulacak 
narkm tesbiti için fiyat mura. 
ka.be bürosu tetkikler yapmak. 
tadır. 

~~~~-ö·~~~~ 

ilkokul öğretmenlerine 
konferans 

tık okul öğretmenlerinin mes
leki bilgilerini çoğaltmak ınnksa 
diyle maarif müdürlüğünün ter. 
tip etmiş olduğu konferanslar bu 
yıl da yapılacaktır. Konferans. 
larm öğretmenlerin mesleklerilc 
nla..kah mevzulerdan olmasr bil· 
hassa gözetilecektir. 

İlki bu ayın sonunda verile· 
cektir. Köylerdeki konferanslar. 
da 15 ikinciteşrinden itibaren 
~lıyacaktır. Şehirdekilerini ü. 
niversite profesör ve doçentleri 
verecek-tir. 

Hastahaneden çıkarken 
gömlek çalmış 

Gur.'.l.ba hastanesinde tedavi 
olunan Hasana ameliyat yapıl. 
ma ına lüzum ~örülmemiş ve 
hnstancden taburcu edilmiştir. 

Ancak Hasan, hastaneden çı
karken bir hasta..nm gömleğini 
çalrnL5, yakalanmıştır. 

Hem hasta. hem hırsız olan 
Hasan, bu gömleği yarasına 

earmak üzere çaldığım iddia 
ctmi§, adliyeye verilmiştir. 

Tramvaydan düşüp 
Yaralanan kadın 

Cinci meydanında oturan 70 
şında Zatiye. dün Amerikan 
kolleji önünde Bebek tramva· 
yı~dan inerken düşmüş, muh
telif yerlerinden ağır yaralana. 
rak Beyoğlu hastanesine knL 
duılmıştır. 

I" .. .. ıll 

BiR CASUS OLDURU ' LDU 
Bü~·ük. heyecaniı zabıta ve Casusluk Romanı 

---71 lngilizceden Çeviren: H. MUNIR-... 
Tavcrner 30,000 isterlin ve ben 
5000 isterlin alacaktım. 

"Papaz Vilford ve Mozenbeı
gin talimatı üzerine sigorta kum 
panyasile müzakereye giri§tim. 
Mücevherler muayene edildi. Kıy 
met takdir olundu Taksit ola· 
rnk 500 isterlin öd~yecektik. Bu 
parayı Uozenberg buldu. Fakat 
ben, kendi namıma ynbrdım. Bu 
sayede poliçeyi elimiz.e ald~n 
sonra, iş mücevherlerin çalınma. 
sına kalıyordu. İşte ıbu sırada 
papaz arkada§rmız, kumpanya. 
mıza bir kişi daha ilave etti K~r 
deşi Mark Taverner'i geti~lşti. 
Bu dördüncii adamla, yine papa· 
zın od~'3ında tanıştık. Mozen. 
berg de beraberdi.. Doğrusunu 
söylemek lfl.zım gelirse, Jıırsrzlı
ğm nasıl yapılacağını bire Mark 
Taverner anlattı. Yorkşayr böl
gesinin tenha bir nokta,.mda, ken 
disine Amerikalı milyoner süsü 
vererek, benim tanıdığım mu. 
cevher komisyoncularından biri 
vasıta.sile Wşları ele gcçireceh."ti. 
Bu plfirun teferrtiatını jki kar. 
deşle Mozenberg tesbit etti. Ben 
sigorta poliçesini şahsi bir mek 
tubumla beraber Mozeılberg'e 

venniş bulunuyordum. Mark Ta· 
vorncr, mücevherleri ele geçirdik 
ten sonra Mozenberg'e getiri;:> 
verecektik 

''EylQl ~yı ortalarmda Mark 
1:averner, Harrogeyt şehrine git
tı ve orada. ''Büyük Otel" e in. 
d!. 1smini Sirus P. Hayden'e çe. 
vırmişti. Bu isimle prenses Sa· 
rentzof adresine, yani bana bir 
~ektup Yazdı. Bu mektupta, be
n.ı~ ~ücevherlerim olduğunu işit 
tıgır:ı ve eğer satmaklığım ihti. 
malı varsa kendisinin alabilecek 
vaziyette olduğunu yazıyord:.ı 
Guya bu mücevherleri evlenme 
ÇAğında olan kızma düğün bedi· 
yesi 9larak vermek niyetindey
miş ... Eğer satınağa karar verir. 
sem, mücevherleri birisiyle Har 
rogeyt'e göndercbilirm.işlın. Ken 
disi oraya avlanmağa gitmiş ..• 
Mücevherleri gördükten sonra 
satın alıp almama.k hakkındaki 
karamı derhal verebileseğini ilfi· 
ve ediYordu . 

"Hadise bu merkezdeyken ben 
mücevherleri kendim götürmek 
teklifinde bulundum. Kendim gö

. türecektim. Fakat trende gider. 
ken çalınmış olduklarım iddia 

un manası 
Sessiz yerlerden geçtim. lfıır:ııı 

basamaklarından sükut diyarlnrınu 
girilen \"francler gezdim. Boş mn .. 
be<llerin kubbelerini dolılu~n ses· 
sizliği dinledim. \'ani <1iikiıtun ne 
demek oldubrunu öi,"l'enccek kadar 
ya~:ı.drm. 

Falmt., bunlann hepsi ldmsesiz • 
likten, bo~luktrı.n, öksüzlükten su -
suyorlanlı. Dün saat <ıo!rnzu be. 
S~e. sükfıtun ba ka türlü bir sJ
mnsi)1e knr§rlııstan. Mennerleıi 
füıt:Unde adını seslerine mUbnlağn. 
<11 hoparlörler tawın duygulu bir 
salonda binler<'.e gencin donmoş 
8!\flan önünde ükfıt, haır.baska 
bir §eY oluyor • 

Onon nabızlannm durduj;ru daki· 
kayı 1usa bir çan bildirdi. Tun~ yu
vndan bamya tttrel<, iniltlll ka
natlar ·fırfadı . 

\' c sustuk. Saniyeler gittikı.:-e 
uzuyor, gözle kul:ı.]( birbirinden ny
nhyonlu. E\'ct, ~özle kulak blr
bir'lerinl nrtlk anlamaz obnuşla.rdı. 
Çllnkü göz, lm.rşmmda yüzlerce ba-
m ıral:ın<lıl;'l aflar ,görüyor, a· 

J:'ttlar. dulluklar görüyor, fakat tm
lıık, hlc bir ~Y duymuyordu. Sü· 
kfıtu baskalaştımn, susuşa ürper. 
tici hUyüklük \ 'e derinlik ''el'en 
'le ~ha bu. 

Ata için, Türk ,·atanmm bu en 
biiyilk evlfıdr ~ susayonlnk. Ilcr 

şl'yde olılui,ru gfb1, "sükut,, da da 
onun i::lııtle yt!rüınek, ona uymak 
·ç.in susuyordlf.<. 

Sessizlik içinde ı.Uuümlz onunla 
ılnlu, onun huzuruna kndar yUk-
ı.chrnt. Sonra. tanı; h;uıçercli hatip
ler konu tula.r. SU?ifıt g!bl, ses de, 
dJI ele ona ,·nkfe-Oilmisti. Uıwa)i 
ilkin m:ıne,·i huzurunun heybetli 
sükutu c'loldurnyordu. Sesler :ııt'lll -
daymea, mcnnldbi dile geldi. Bi· 
zi görenlerden kim derdi, ki bu 
millet le o önder nrasmda düny& L 
Je ahiret \'ar. Ilayır, aramıza ne 
7.aman ı;innlş, ııe de mesafe dol· 
muştu. Susarl·en de, konu.5U11ten 
de bütün :ruh \•e nklmıızla kaoak 
kacnğn, c:uıcana oldeı-unnmı du
yuyor \'e lmaıı ooiyonlıık. 

Acaba Türk vnt.ruınım her kötJe· 
tımde. her buclV;'1Dd:ı, her daire
~inde ihal büyle miydi? Gönlll, böy
le olmıı.c;mı istiyor. l\lektcpte ol• 
ılağo gibi, banktı.da, büroda, mah
kemede, tnınn ayda, \-n.pnr vo 
trende de bn silliut divanı kanıl -
malıd1r. Bir kııç dnldblık bir za
manın m:ıddi kıymeti ne olursa ol. 
sun, o dakilmlara sığacak mıane

'\i Jaızancm ynnmıln lıiç bbr. Ba 
sade ruhun dileği, \icdruım bon:u 
def.rJldir; akıl da böyle ~. 

HAKK.l SOHA GEZGiN 

L~ aa ı ~~ 
iki bO Ok arkadaş ve 

bUvUk birl.ik 
[ NÖNO'nün varlığı, Ata-

tilrlt'ün hatırasını yürek
lcrimime iki misli can1aııdmyor. 
Biz Atatllı>k'ü, onun ağzından 
oldu('U ika.dar hiç kimseden bu 
kndnr derin, doğn.ı ve açık bir 
ifadeyle t.a.svir edilmi.' görmedik .. 
1938 yılı sonteŞrininin 21 inci 
günti Ankarndan btiUln Türk 
milleti ile beraber dünyanın kal· 
bine kan:ıı Atatürk vasfında o
kuduğu beyanname bUyilk, vefa· 
b bir nrka.dnşlığm eşi gôrülmc
miş derecede sa.mimi ve kavra~ 
y1şh bir takdir örneğidir. 

Vali dönüyor 
Bir kaç gün evvel Anknraya 

gitmiş olan vali ve belediye re. 
isi doktor Lutfi Kırdarın bugün 
şehrimize gelmesi beklenmekte
dir. 

----~---o-------~ 
Kapalı durak yerleri 
Sultanahmet ve Beyazıtta ya

pılmakta olan kapalı tramvay 
durak yerlerinden b~a Emin. 
önünde de bir ka~lı dura!t ye. 
ri yapılacaktır, ----o---

Altın Fiyatı 
Altın fiyatları biraz düşme,.,ae 

başlamıştır. Dün ib_ir ~eşadiye 
altınının fiyatı 25 hra 1<> kuruş, 
külçe altının ibir gramının fiyatı 
ise 354 kuruştu, 

Bir lider ardmda birlik ve j
nancm, biltiln bil" milletin duy
gularına tercüman o!anık en '\V 

zuhlu işaretini o gösterdi. 

loonü'ne inanmak, Atatürlt'e 
inıınmnltln. birdir. ''Devletmriziıı 
bfuıisi ve milletimizin 6addt hadi· 
mi: insnnlık iden.linin fi.cılk ve 
rnilmtaz alması, eı.iSiz kaııriımıuı 
,Atatürk,, ile devletimizin aynı 
temel tnşla.rmm satvetle kurulu
ıunda bllyük hizmeti g~ yük
sek ihata ve basiret timsili, in
sanlık ve refa.h illkilsünün nzimli 
ve necip şahsiyeti, kahraman İn· 
önU nmsmda sevgi ve saygı far 
kı yözctemiyoruz. 

Bir ttıebusumuzun pek yer.inde 
olarak ifade ettiği gı1:d "Knlhi
mlıde Atatürk, ba.şmıuıda lnönU.,. 
Cümhuıiyet Tilı1kiyesinln olgun 
vo ileri bir vnrlık olarnk "ilel
ebed pfiJida.r ka.lmasr" için bu 
veciz arkadaşlık kaynağmdnn al
dığunız ilhamla da.ima ateşli. 
daima uyanık !buluna.cağız. 

H!KMET MUNIR 

Fatih ve Süleymanİye 
camilerinin etrafı 

açnlacak 
Belediye, şehrin belli !başlı L 

bidelerini tesbit ettirmiş ve bun. 
!arın etrafını kapayan binaların 
yrktmlmasma karar vermiştir. 
Bu fi.bidelerin err başında; Fa
tih ve Süleymııniye camilerinin 
tam manasile ortaya çrkmasına 
engel olan ibinalann kaldırılma
sına ba.,cılar.ak'tır. Bu hususta 
icap eden plan hazırlanmıştır. 
istimlak işleri yalanda !başlıya.. 
ca.ktır. 

Yeniden iki hallC 
hamamı açılacak 

Son zamanlarda şehrin bir iki 
ikaznsmda açılan hallt hamamln
n ibüyük lbir rağbet görmüştür. 
Belediye bunlardan bas1m aynca 
Üsküdar ve Beşiktaş kazaların· 
da. da birer halk hamamı açım. 
ya knrnr '\~rmiş ve 'hazırlrklara . 
başlamıştır. 

IYirmı yıı evvelkı Vakııl 
11 lkfncltqrln 9%1 

Muhtekir kasapların 
tevkifi 

edecektim lki arkadaş buna iti
raz ettile; Bu suretle sigorta 
kumpanya5rnın bana sorabileceği 
bir ç0k suallere cevap vereme
mekliğim ihtimalinden bahsetti • 
}er. Mozenberg. daha i)i bir plful 
teklif elti. Esmor adında işten 
el çekmiş bir mücevherci tanı
dığını söylüyordu. İşten el çek
miş olmakla berPber, mücevher. 
lere dair mesela blr komisyon· 
culuk frrsn.tı çıkarsa, yine alB.
k~ar olabileceğini ilave etmiş. 
ti Muvafık bulduk Bunun üze· 
rliıe prenses Sarenmf olarak ta
nınan benimle, Mister Esmor 
arasında bir randevu tesbit et. 
ti. Bu randevu esnasında ben 
Mister Esmor'a, Sirus P. Hay
den'den gelen mektubu göster. 
dim. Mister E5ınor ala.kadar ol
du ve tesadüfe bakınız ki Sirus 
P. Hayden isimli bir Amerikalr 
milyoner tanıdığını ve ibu ada. 
mm yüz bin isterlin kıymetin
den daha bUyük malları da alabi 
looek mali iktidarda. olduğunu 
söyledi. Teklifimim muvaf~at 
etli. Mektubu kendisine verdim. 
Bundan sonra, Sirus P. Hay. 
den (yani hakiki isınile Mark Şehremaneti bazı mubtcldr kasap· 
Taverner) ile Mister Esmor ara. lnrm halka iyi eUeri göstererek bUA· 
sında bir takım mektuplar teati htre paketlerin lçtnc fena ve bayat et 
edildi. Nihayet bir gün Mister doldurduklarını h!l.ber alarak bunlar 
Esnıor bana gelerek, Mister dan bazılarmm derdCBtiyle mubteklr
Hayden 'i görmeğe gideceğini söy ilk mııddcsindcn dolayı divanıharbe 
ledi. Bu münasebetle milcevlıeı-
Jeri kendisine tevdi etınekliğimi tevdi edilmelerini talep etmiştir. Bu 
istedi suretle Derdest olunan ka.saplarm a 

(De1><Jmt WT) • dedi ôörde 'tlalll:t olmtL,tur. 



n arada yapılan ihtifal 

J!ı:ıll' kalbltıd Atıı&r.ım ııönn~ ~ı;lsi, rlıtnıakknt kabri önünde:n 
saygı Ue geçiyor. 

Anku.ra, 10 ( A.A.) - - Ebedi 
şef Ata.:.urkün fiçüncü ölüm yıl 
dünü.mü mi:r.asd>etiyle bu.gün 
bütün yurt içinde halkevlerir de 
odalnmcla, Parti kurağfarında 
ve mekteplerde yapılan ihtifal. 
!erle ebedi şefin btiyUk h~tırası 
anılmış ve taziz edilmiştir. 

lhtifnllere her yerde Atatür
kfin hayata gözlerini kapadığı 
onkikada sna t 9,05 de başlan. 
mış ve beşer dakika tazim sü
kutundan oonr.l. söz alan hatip. 
ler en büyüğiimüzün hayatını, 
ba§ardı;'?t in.Xılü.pları anlatmışlar 
ve büyu;. yasımızı en içten söz 
!erle ifade eylemişlerdir. 

Bu toplantıları takiben de, 
AtatürkUn heykel ve büstlerine 
çelenkler konulmuştur. 

Ankara buzünü derin ve sakin 
b!r yas içinda geçirmiştir. thti
fa.lin başlıy~ğı saatten çok 
önce btitün Ankara halkı Ata.. 
türkün muvakkat kabrine gi. 
den yollara dökülmüşlerdi. 

Milli şef İsmet lnönü, Ata
türkun manevi huzurlarında bir 
tazim \'akfesinde bulunmak fi. 
zere k.:ı.brc ge!dikJeri zaman 
muvakkat kabrin bulundui:u 
müze bin~':lı etrafında ~ok kesif 
bir halk küUesi yer alnrn~ bu -
lunuyordu. 

:Milli §ef, bu halk safları ara. 
sından geçerek kabre geldiklerı 
zaman, giri1 yerinde Millet 
Meclisi reisi AbdGlh&lik Renda. 
Bnşvcldl doktor Refik S;.ydam, 
genel kurm:ı.y ba~am mareşal 
F'cvzi Çakmak, vekiller heyeti, 
CUmhuriyet Ham Partisi Genel 
5Ckreteri. Parti }.!cclis Gurul11.1 
le Parti mUstakil ,ı,ırupu rais-

leri tarafından karşılanmışlar, 
ve hep birlikte ıçeri girerek 
Atatürkün m~nevi huzurunda 
eğilmişlerdir. 

Milli Şefle Büyük Millet 
Meclisi reisı, Başvekil ve Ma. 
reşal kabre birer menekşe de
meti koymuşlardır. Bu tazim 
ziyaretinden sonra milli şef, 
kabirden ayrılmışlar ve gelişle. 
rinde olduğu gibi, dönüşlerinde 
de vali, emniyet müdürü, mer
kez komutanı ve bir kıta asker 
tar:ıf ındnn selamlanınışln rdır. 

Bu ziy.:.reti, halkcvinde yapıL 
nuş olan ihtifalde bulunanlann 
hep birlikte yaptıkları ziya
ret takip eylemiş ve bundan 
sonra ebedi şefin kabri. bütün 
gün için Ankarada bulunan 
halkın ziyaretine ac:ılmıştır, 

Saat dokuzu yirmi gcı;e de. 
kordiplom~tik adına Birleşik 
Amerika Büyük Elçisi Mac Mar 
ray da ziyarette bulunarak kab 
re bir ~elenk koymuş ve beş 
dakika suren bir tazim vakfesi 
ile Atatürkün hatıt"nsını tazız 
eylemiştir. 
Öğleden sonra dn, okullar ta.. 

!ebeleri l:~._1annda öğretmenleri 
buJundu~u hnl ·" ebedi şefin 
kabrini ziyaret eylemişlerdir. 

Tiirk ulusunun bu büyük yas 
güniinü böylece yaşaya'll Anka
rnda bugün, bütun vekaletler, 
elcilikler, daireler, milesseseler. 
de bny,·aklar bUtün yurtta oldu 
ğu gibi yarıya çekilmi~. ve A
tatilrkün şehrimizdeki bütün 
heykelleri daireler, müesseseler, 
ve teee!•ktiller tnrafmd.;ı.n konu. 
lan ~elcnHcrlc ç,evrclenmiş bu
lunmaktadır. 

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

B"y"k e·s· "mhurumuzun 
il 

"ncü yıl dön"mleri 
fBn~ 1-" "'''" 1 ,.,,,.,,,f 

Bu nnd.3 Atattlrldln h:ıtunsı toselll bulmnı: a.cıl:ırl.3 dnlo olan imi· 
olınlWı az.iz tlmsıılldlr. AtntUrltl!.'1 fevkıı.lad3 hlı.ıuetlerlnl hngUnkU Tlirk 
4 ~1 tlnlo lıiln,l lıu'lo tnnı \.'O temiz eserler olara.Jt toooosUm otmbs l:"Öl"U· 
JOruz. J\ndlr bllcn vo bilyük evlat yetl7tlren mllletimlzln ytln>j;'1ndc, 
•'JiNııal At.ati.Irk,. n'.'.lı, IJC\'ii ve bllrmcı. IQinde obeclJ olarak y&)l,l-aol!>ktrr. 
Şulmuı \O tazim hlslerloıl siiylema.;o çl\lışıt.n eözlorlınln 11l1ln mtıluWbet 
ve ıakcl:r <luygularnuz.ı Wı w•settırdlğ!ıoo omlnlnı. 

lUuhtero.-n arkodaşlar, devlet '"" muıcttmlzln insani \"e moc\enlyotln 
asil lıoor.:nrrtne do~ nı dı.ırm.vlıın Uecleylp yuks.,leooğlne kati lıı:ucırn 
tarc!ır. 

l~) ük ve lm.lırıwl!UI. b1r mllletin hlzmetlnJe bulunııycınız: TUrk \ıL
~ın biıhln~ hlgbir t.oonvllıo tah:unmlll otm"7.,, hiçbir zor knrııısmda 
m.lll ~!arından '\"il~ mııJılyet.l, her zaınn.ndıuı rJynAio t.ıır.e wı 

caıı lı<lır. 

urk mili l d \ let l~, vatan konım:ı.k kadretlode, kendl oov
bcrindekl ltıymot ve r~ıetlcrc lstlnıa.t eden yapıcı vo )'nr.\tıcı bir mlllet
Ur. Sulh "\C tcmkkl yoluna lıUtun ~·rcılcrlııl a&il bir surette \'nldetml,j 
obn mlllı!tlmlz mecbur olursA,, ka:ıdl.5J vo ı;ıanlı ordu u gcçml k lırwn:ın 
larm Jın.yr.ı:ılığmı oelbodooek yml laıbro.mn.nlarla dolu ol:ı.n fodıı.ltı\r göt" 
.unu en prublt \-:ı.ılfelcilo Allslenı.flğe h.ıızırdır~ 

Türk mlllctbıl nz. zıı.nıanda bUyUk blr mo.1enlyot vlyc..'llne yillmelt· 
mı,, Türk milletine en kısa yold::.n temiz oomtyet tınyu.t:ını, reylı.ll terak
ki ) ollhrmı açmış obn lnkılllpla.r, kalb ve vloc!D.nnnıun en a:ılx var
hlt:bndır. 

Arl~şl.'lnm, 

~l.Ilt't hlzrnrtınde ,·nzlCelerln işi ifa •lunmıısını emel ecl?nmott tn,· 
lıca l.o)gımu.dır. 

R k~, tstllırnr ve emniyet iç1,ndo ça.lı,m:ı.kt:ı.n ba.')laı anusn olnnyn.a 
mili tı ,ı.;I iden ve rJ:ın u~·,, bUtlln vnt~ıb.)lar lçln mlls:ııvl 

bir onınlyet h:wMı lçlnıS bulunllunn:ığt, cilmhuriyt)tln cm kıymetli ni· 
mctl blllyon.ır.. 

\"ntı.ın ı;br arns da nwıh:ıbboti g1ml~tmek vo dertnle:ıtlrmeğt, cu 
eerdll vn:ıırc M3~ orm.. 

Arknd:\fla.r, 
TUr•: mm tlnln on reyb:ll bıt.:&ln ı: BllyUk Mlllet :aıccıı ldtr. 
occmt:.., b:.lyW• zorluld3n y~unl:t ol&n Türkl.)O llily\Uc Muıct ı~· 

il 1, c co!ccckte ı.l bUyUJ; s."\IWetlmn, Wer "\"o muvaffald.yoUOrln b~hM 

omen ticaret anlaşma
başlandı 81 

.. 111 

r e erine 

-------
CO ÇI 'in 

nu ku 

VAKiT 

Aman 
tebliRi 

( Ha.ş tarafı l ıncıctt) (Bas tttrr.ıfı 1 ;,,rftlp l 

Birleşik devletler donanması- Alman hava kuvvetleri, Donetz 
11e Volga arasmda ve Moskov::ı el· 

ıım büyük bir kısmı şimdi mü§- rafında.ki sahada külliyetli miktar. 

Ak denizde 
10 ltatgan 

• 
gemzsı 

batırıldı 
terek hasma karşı hareket ha. . 
lindedir da Sov>:et. na.klıye vasıta.lan tah • Londra, ıo (&d70 bu 9libaJı s de) 

Akde{ıizde, bizim kendi iaşe ı rıp etmıştir. ;-o~.1~~~r Aı:ıan ~.a - lngiliz bahriye nezareti, Akdenizdc 
kafilelerimizin bu denizden ge- ı yaş. tayy~: e · 1

• en, :;;a
1 

u· tngiliz fiıoeu taratmdan ıuwı.nıl:ı.n 
ç~i İtalyan donanmasının ma.. :zenne ta np ve ~angın a arı büyUk bir muvatlakiyeU reıımt bir 
neviy~tınm l.."II'ılışı, bütiin bun - ııtmllmışlardır. Lad ··ıu • ·-~·-" tebllt;lc bildirmiştir. tnguı.z babrlyt! 
1 bi · h. ıt. bu d ·zd h. en ve oga go eı.nuıuua ..... ar zım a a enı e a.. . V lşo U rind d nezaretinin reaml te~lğt gu,_.: 
kim olduğumuzu gösteriyor. · cere~nn ve. 0 v ze _e evnm Geçen cuma.rtesı gUnU. Nevtıand 

Lüzumu takdirinde Hint ok- eden harekat ~sncs~da, pıyade ve lAmerikAn tayyaresi) Upindo bir ln.. 
P Ü . - b""yük. d . zırhlı tank tesıı:ıllen 8-9 sontcŞ 

1 
yanusuna as lgc u enız . . b k ' til .. hi gtllz tayyaresi, torp!do muhrlplcrinl.n 
kuvvetleri gönderecek kadar 1 hrıin gecesı 

1 
ns ın skur? el mT~k 1;' refakatinde sekiz vapurdan mUrekkep 

k d . · · k tli hissed" r muvas!I. e mcr ezı o an ı v -en ırnızı uvvc ıyo. I . t . 1 rdir B U b t 

1 
buluwuı blr dllşınan vapur luıflleainl, 

nı zapte mış e . u m nase c -
ruz. 1 b" k • 'h' ikl rd Tarnntonun cenubunda Llbyaya gider. 

BUS{Un Alman hava. kuvvetle- e 1~0 aıesır v: m~öııı:ıu m ü ~ a ı ken görmllş ve derhnl lnglllz harp 
rine vüs'at ve adetçe en aşağı 

1 
gan~ ın~I§ ır. \ ne b"ll ~- geıııllerloe haber vermt,ştır. Her biri 

müsavi · hava kuvv~tlerine mn - ı Y7t 0 husu _urrntl~yı. ko riomo 1.kerı· 5200 tonluk ve aıtt pusıuk ~er top. 
ı .k b l . nı ve e emmıye ı as c vesı 1\ • 
ı U unu}oruz. 1 t rk d k s1 d"l kt la mucchhez olan orara ve Penelopl 

Kaliteden b:ı.hin d~hi etmiyo- 1 :r\ f c tere e :r 1 şme en ıngılız ha.fır kruvazörlcrlle ikişer bin 
rum. Pasifikte sulhun idnmesi 1 urcu roh u~ urb. k . . l k ' • tondan daha kUçUk hacımda Lans ve 
i · s· l ik d ı ti f ep enın u esımınc e ı muna· c:ın ır eş ev e erce sar e. b 1 d 16 ilkt . d lı . 120 ı.ayglog namındaki iki lngillz torpl. 
dilen gayetl~rin muvaffak olup rb: e r-rir c 

1 
t e3

9
n

5
n eni 1er~ft k do muhribı, bUtün auraUerilc dilşmanı 

l - b"I · F' k t n <-s n ınmış ır. zır ı ı .... n , o mıyacagını ı mıvoruz. n a , ı 79 k b. hl h karşılamağa koşmuşlardır. 
eğer bu gayretler IDU\'affak ol- 11 . hamyon, 

1
1r zır. ıdtrenkvlieıı · ert saatlerce süren bir aeyırden eonra 

b · ·ı · ı ·· r · , nevı arp ma zemesın en ıye 
mazsb a, u .. vesi ı e ~ .e ksoyd~l orub:n l li miktarda lğtuıam edılnuştir. pazar gcccsı sabaha karşı BMt birde 
ve unu soy cmegı en ım~ ır Ş k h b . d tmd" k d"cınanla temas vukubuımuştur. Tc. ·r b·1· k' B. ı "k ar mu are esın e ş ıye n - ...., 
vazı e ı ıyorum ı, ır eşı d 1 h . 1 • in mas vukubuldugu anda. seldz vapur. 
Devletler Japonyo. ile bir h:;r - ~~ ~beman3 "!2rp00e0s.rclierın sayısı ıuk ilk dUşman kafilcstıe, iki iaşe ge. 
be . l ilt . h . t-<ıA rı "n ........ . r 

gırerse. ng erenın arp ı - İsk k ahili . d misi ve tk1 torpido muhrib!le, 8 pus-
15.m bir saat bile gecikmiyccek. Al oçyh·anrn :kşar Us ri daüçıgm a luk toplarla mücehhez onar bin ton-
f mıı.n ava uvve e , n gece 
ır. . .. . 2.000 tonluk b:r vük gemisi batır• luk lkı ağır kruvazörden mürekkep 
Pasif ıkte. nufusları .. ınsan . ı.~ • mışlardır. Diğer blr ticaret gemisi ıklncı bir dil§mıı.n kafilesi daha ııu 

kının hemen hemen dortte fiçu - de bombnlarla ha.sam uğratılmış • hak etmiştl 
ne muadil devletlerle karşı kar tır tkl tatil tııglllz kruvazörü dll§ma. 

11 • 11 . 1941 

şı:r,a bulur:abilcceği ~ir ~ünya Stuka tayyareleri, Alargntc li • na topça ve adetçe Ustun oımıı.sına 
mucadelesı~c ta::ıamıle hız~m- manı bölgesini bombalarnıf'latdır. rağmen derhal hücum etmekte tered va hllcunıları, q,çının 
s~ rere ~ı~egı,1 J~pC>n .mıll~- Büyük yangınlar ve şiddetli infi • dUt etmemış ve gece karanlığında 1 ni olmamaktadır. 
tı ıc;ın netıccsı G?·~ ~uphelı bır laklar, hücumun tesirli olcluğun:.ı düşmana şiddetli bir ate§ açml§tır. 
macera okı.cak gıbıdır. 1 göstermiştir. tngııız !larp gem!Jerl, ıo düşman Litvinofun V • 
Eğer modern harbin temeli 

1 
Şimali Afrlknda Almnn savaş vapurundan onunu nteşllyerek batır. f l ..... 1,. n 

çelik~, yıllık çelik istihsali ye- tayyaresi teşkilleri, Ma.sra-mntruh mıştır. Bunlardan biri mühimmat ile se ır ıgı 1 (aA.-' 
di mılyon ton kadar olan Jn. civarında.ki İngiliz üslerine ve To'" yUklU olduğu elheUe, havaya uçm* Moskova, 10 

· · B "t · t .. ıı ı 10 bin t 1 k o nofun Vaı::Jn<rl-"na ponya ıc;m, rı anya ımpara or ruk yakınındaki istlhkfunlarn mı:· tur. Petrol e do u onu . :.' A•fi,VV r~ 
luğu ic;tihsalini hesaba dahi vaffakıyetlc hücum etmişlerdir nuncu düşman gemisi de alevıer ı~- dıren resmı tcb 1kiısl'! 
katmadan, yıllık çelik istilu:;.li Dün gece düşman blr gece. ev• de kalmış ve on saat sonrıı da. hAlA fun selefi. U~~~ de ~ 
seksen milyon ton olan Birleşik velkinden c:lııha az k~la.bnlık teş _ yanmakta bulunduğu göruımuıııur. halk komıserlıgın yitl 
D3vletlerle fiilen m~cadele ac - killerle, Almanyanın şimal batısm Blr düşman muhribi batıntmış, blr !11.esul mak~m_a ~r 
mak her halde tehhkeli olacak. daki bazı mevkilere, ezcümle nam ikincisi ağır hasara uğratılmış. üçün. ılnvc olunmakta · 
tır. hurgun ikametgah ma.hallcleıine cU bir düşman muhrlbinl.n de sonra 

Pasifikte sul!hun, hakim Japon bombalar atmı:şfa.rdır. dan yedeğe alındığı görU!mtıştUr. ln-
dcvlet adamlarının mahlm ar- * • Jf. gillz harp gemileri hiçbir hasara ug. 
zuları gibi, muıhıı.fa.z;ı. cdilecc. Londra, 10 (A.A.) _ (B.B.O.) ramnksızın, salimen üslerine dönmll,ş. 
ğini hararetle ümit ediyorum. Rus cephesinde yağmur ve kar fır. lcrdlr. lngillz harp gcmUerlne. dönU~ 
Fakat Uzak ŞarlctaJd Britanya tınıılarındıın dolayı, ehemmiyetli bir ıerl.nde clilşman torpil tayyareleri ta• 
menfaatlerini ve bUı~i.in bahis deği;;ikllk vukuuna. dair haber yoktur. rafından yapılan hUeum, tamamen a.. 
mevzuu olan mü~terek clavayı Yulnız Kırımda ııidJctll tnllhıinıbe1er ldm kalmıştır. 
mlldafa~ için bütUn hazırlıklar vukubulduğu bildlrllmcktedir. Alman.. cumartesi glınU mcrkezı Akdenlzdc 
yapılmıştır \'e ynpıİmakiadrr. lar, Kırımda gayet değerli muvaffıı. İngiliz tayyare!cn iki muhribin hima.. 

Bir çok mahfillerde bize söy • klyetıer kazandıklarım ,.e Kerç ııma. yesınde seyreden bir dUşman gemimnl 
lenildiğine göre, pek yaıkında nına doğru aknıağa devam ettıkıcrlnı ateşlemişler ve gemi mUrettebatını, 
Berlinden "sulh taarruzu., d~. blldiriyorlarsa da bu iddialarını teyit cankurtaran sandallannn b!nerken 
nilcn bir hareket !beklemeliyiz. edici ha.her gelmemJ§Ur. Almanıarm ı;ôrmUşlcr, re!tıkaUndckl İtalyan mub. 
Bunun bUtün işaret ve emare- sıvastopol ve Kerç önünde durdurul. rlplcrinl de mitralyöz ate~ıne tutmuş 
leri şimdiden b itaraf memle. duğu zannedllmelttcdlr. Rus rndyosu- !ardır. 
ketlerde belirmektedir. Ve bil- na. göre Almanınr, Moskovn cephe.sine 1nglllz başvekili Çörçll, amıraıllğe 
tiln bu işaretler bu istikameti yeni kuvvetler yığıyorlar. Moskovaya gönderdiği tebrik mesajında bu mu.. 
göstermektedir. I kıır§ı yeni bUyUk b!r t.ruırruz b~ln • vaf!aldyetın fevltalAde ehemmiyetini 

Bunlnrm hepsi diyor ki, dün mak üzeredir. H.tu cephesinde vaziyet tebarllz ettlrenık bu darbenin dil§ 
yayı cehennem lı~line sokan şöyle hulll.sa edllcbilir: Moslrnvanın maoın Afrika ile mllnakaltı.tma tam 
suçlu insanlar, fani bir zaf crlc şlmallgarbl.slnde kMn Volokoınmaltda wmanınrla indlrlld!ğlnl kaydetmıııtır. 

vo hn.k.sIZ kazanılmış ganimet- Almanlar, gtlnlerco suren kanlı mı:. IT,\LYANLAR 7 GEl\llYI 
I::!d e mukadderatın üzerlerine harcbcler<len sonra mllblm bir köyü K \BUL EDtvon 
kapanan ağından kurtulmağı zaptetmLşterdlr. Mojıılsk kes.minde 
ümit ediyorlar. Ruslar, mevkllerinl t.aııklm ile uğra. 
Şunu açık ve mutlak ol~ak şıyorıar. Mnloyarosıavcçto kııy<lo. dc

bildirme.1< isterim ki, ister mü- ğcr bir tebcddill yoktur. Moskovanın 

zahcrct görelim, ister tek başı.. cenubunda bir köyü geri alan Ruslar 
m za olalım, yol istediği kadar dilşmanı tazyike devam odiyorlnr. 
uzun ve vazife istediği kadar Lenlngradda kanlı muharebeler dc
çetin olsun. Bıitanya milleti ve vam etmektedir. Ruslar bir noktada 
milletin b~ında Britanya hü- Almanları pUskUrtcrck ilerlemişlerdir. 
kumeti, büyük dominyonlar hü. Karelide Almanlar, yeni kuvvetler 
kwnetiylc sıkı birlik halinde ha- topl::ımışlarsa da llerllyememlglerdlr. 
ro!;:et ederek, hiç bir z;.mnn Doneç havzasında Ruslar, muknbtı 
Hitlerle veyahut Almanyada taarruzlarla Alman ilerlcyl.şlnl dur 
nazi rejimini temsil eden her. durmuşlardır. Bu cepheüe bir Alman 
hangi bir parti ile müzakere- general!, blr Rwı tankı altında can 
ler açmıyacaktrr. vcrmlştlr. 

Ç3rçil nutkunda Çincien de 
bahsctmLcı ve demh;tir ki: 

Eğer bütün Çin ırkmm isti. 
laya karşı Ye i sfü:rnara kar§ı 
asil muka.vemeti Çin milletinin 
bütün oc;.klarının kurtulu§u ile 
neticelenmezse, bu, dünya me
deniyeti için en büyük ehem. 
ıniyette bir fcla!c~t olacaktır .. 
Bu. kalblerimizin ta derinliğin
den gelen bir histir. 

General vavel 
asya müdafii 

Yeni DehU, 10 (A.A.) - Hin· 
distan ordusu ba,.~uma.ndanı gene
ral Vavel, bugiln devlet meclisinin 
toplantısında bulunmuştur. Me<:l'6 
relsl, son iki yıl zarfında Hindis· 
tnnuı ve diğer Asya mcmlcketlcri-

F d nln emniyetlerinin general Vnvclln ra nsa a orta şa?ıktald muvnffnkıyetli hare
ketlerin: sarsılmaz &Ul"ctte bağlı 

Roı;w. 10 ( A.A.) - Bir İ
talyan gemi kafiiesine karşı ya 
pılan ve bugünkü İtalyan tcbli. 
e;nde bildirilmiş olan İngiliz 
hücuml=.rı hakkında iyi haber 
alan ltalyan kaynaklarından 
bıldirildiğine göre, topyekQn 
yedi İtalyan ticaret gemisi tab 
rip edilmiştir. 
Aynı salfıhiy~ttar kaynak, İn

giliz amiralhk daircsınin iki 
kafilenin ~is mevzuu olduğu 
\'e topyekfin 10 ticaret gemisi 
tahri}l edildiği hakkında verdiği 
haberleri yalanlamakta<lır. 

Yine bildirildiğine göre, lngL 
liz amirallık dairesinin bir İ
talyan krnvazörünün de batırıl 
mış olduğu hakkındaki iddi.Q.Sı 
da hakikate tevafuk etmemek~. 
dir. 
--<>--

Macar naibinin hastalığı 
devam ediyor 

Bııdnpeşto 10 (A,.\.) - Naip Ami

ral Hortlnln sihhatl hakkında neııre. 
dllen raporlar nteşln dUşmoôlğınl ve 
amiralin bir müddet daha yatakta 
kalması lA.zımgeld!ğirıl bildirmekte 
dlr. 

Buıqaristan 
Rus paraş· 

< B~ tcs 
do. bUyUk bir çete ıırı 

diğl, isyanın muhııl;k8 

?ıal!nln aabıreızltkll\ 

beklediği ııöylenml§t1r, 

hareketlerinden evvel .M 

lerinden Gorgl oımıu:; 
mişler ve ondan taW-:: 

Dlmitrot kendilerin! 
Depolan, fabrikaları 

rUleri, demiryollıırıtı• 
Almanları ve Bulgar 
rmı öldUreceykslnl.Z'. ...... 

Parnşüt<;Ulere ye~ 

da verilmiştir. 

Pıırnşütçülerc ayrıe
mal mucibince bunıar 
dlktert veya. Tllrk toP 
mcğc mecbur kn.ldıklntl 
G'ariatantla hazırııındı 
garlstan tarııfından 

sl!yliyeceklcrdir. 
11 ve 2J3 nğ'UstoSU\ 

bir kısmı denizaltı ııe 
rııklarıno. çıkarıı.ınıştır· 
nlstıerlnden mürekkeP 
Rusyadan gelınlşierdlf• 
bir ku;mı öldilrülmilŞ 
kalanmıştır. Bunıarrıı 

bir ırulkast fııal!yetllldf 
Pnrnşütçlller bClyUk bit 
ramışlardır. Bunıar, 

rına ayak b:ısar tnısl11 
tatbik edemıyecekler1111 

Ahali kendilerine :ınO 
yerde hUk(imete ) 
tnklplerlne koyuımuşt 
ter, Bulgarlstanda h tJ1ll 
zamr, balkın hlsstya 
kettekl kUltnr ve cJ<Oıl 
görUnoo hayrete dU..'111> 

j . k d k'" k 1 olduğunun Asyanının her tnra!ınkı a ın ure cezasına da nnlnşılmn; bulunduğunu ve Hin-
mahkum oldu d st..-ınm BU~illi Drltanyurun doğu 

Por.ıa ıu (A.A. ) - Nancy ve Do • 
mel hususi mnhkcmolerl. ltomünlst 
propngnndası yaptıklarından do!nyt 
bır kadını 8 sene, diğer btr kadını 

da 20 sene kUrek cezasma mah~ın 
etmiştir. 

mUdn!ııa bölgesinin t.cmcl lqmt 
t.eşkil ettiğnıi.n bütun Hintlilcrce 
menınuniye{Je takdir edild.iğJ.ni gc 
nemle iblağ eylemiştir, 

a akşam S·u·ME 
CARY GRANT - iRENE D 

GAil PAT RiCK ve ROUDOLF 
gibi 4 büyük Y ıldız'ın yara'ı:tıkları 

Ankara, 10 ( A.A.) - Türk - ı 
Romen ticaret anlasma~ı gö
rü.~mclcrlne bu~ün hariciye ve. 
kiıletinde b:ı-~anmış ve bu iı.ıt 
toplantı, Harlc'ye V<lkfileti U· 

mumi knUıi Numan Mcn~men. 
cioğlu ile Romanya cWsi Tele -
m~uein söylevleriyle açılmış. 
tir. 

ret umum müdürü Co.hit Za.. 
mangil ile Ha.san Sururdan nıü
rc'clccp o~n Türle ticaret heye. 
tine lforiciye umumi ki.tib mu- Finlandiya cevabı 

Genemi ceva.bmda, Hind stanm 
orta pt',,c: hareketinde insan ve 
malzeme olan el1emm.iyetll ynrdm: 
dan ta.mrunen rnalQ.mat.tnr oldul;"U
nu bildimıJştir. ilk GOz 

Hariciye Veıka.Jcti daire mU
dUrlerindcn Bedri Tahir Şa.. 
man, Ticaret Vcıtaleti d·~ tiı-a -

avini birinci srnü orta elçi Ce.. hazırlanıyor 
vnt Acıl:alrn riyaset cy!eJneld:.c 
ve alakadar diğer vckfiletlerden 1 ııeıslnkı, ıo (A,A.) - lyt hn.bcr 
de milşavirler bulunmaktndrr. rıJflll bir kaynaktan haber verildiğine 

Romen murahhas heyetine de gare FlnlA.ndiyanın kıtalarını gerı çolt 
eski nazırlardan orta elçi Oıris ı men tçln blrtcalk Amerika tarafın • 
tu riyaset etmektedir da.n vaki olan takit>. ver4!Ccğl cevap 

• lıtt'lc ç gtın l:ıllrfmd& bcltknmekt.ecUr. 

Bem Elçimiz 
Edirne. 10 (Vakıt) - DUn 

_geceyi şehrimizde ~cçiren Bern 
sefirimiz Vnsfi 1enteş. bn,~ün 
Kapıkule yolu ile 1sviçreye 
hıırekt':'t etmiştir. 

~e\.'!llmln en parlak ve en gUr.Cl l<omedlsl 1JOŞ1~ 
B1r cr'kek kıınunen knç zcvcoyc nıallk ol.i.b!Ur. J\srl JıJ 

J\Uk ... Bu gUnUn ev kadınları ... Sinemacılık tuemlndc bit 
Pdocek olan bu gUzeı filim için ~rıerınızı evvelden tedll 



• -·- TAKI~ 5 

·r~l!iR F11<RAJ
1 Bulimaca: Milli yas· 

G d" J 2 3 4 5 6 1 8 9 1 Dün Ebedi ~er Atatürkiin ölü-
arson yeme un 1 l 1 1 ·•! 1 , -- münün üçünciı yı dünümiı,dü·. Bü-

Par.Jse yeni gıiı:lcn bir İngiliz 2 1 15 • J 1 yUk Ata 'ÜÇ yıl evvel dün aramız-
lokantrum ye-mek yed!kten sonra ----;---------- dan aynlnuşf.ı. 
pa.nıamr öd'cnkcn Hmekforı !birer 3 1 1 1 I• l 1 Dün IİYJ. milli ~as miinesebctilc 

günümüzde 

birer sayarak :hcsap1ı:ı.ro.IB· "baE,ka 4 g 1 j 1 1 l m tinhrcrsitcde, halkevlerinde, olrul-

Çeviren: Ceoat Tevfik ENSON bir şey var nu?,, deyince. gtt1J10n 5 • ı 1' 1 1 1 1 •a larda anma törenleri yapılını;rtn-. 
kendi lbah§.Lsmt " iıntırlatmal"t ıç.in: _ 1 tJnivcT'Sİte<leki menı..'>im 

s-.~ y&6DlcbL ti!. Ka. la cie geçirm.&ği dtişünüyorou. - Bir de garson tıx-11deni:ı: de- ti j •' • I 1 1 '• ı 111 Üni>ersitedoki merasim ~ can 

Mcrltcz Kınnandanr general ~ 
mruı Akaç, 'illiyet, pat·ti Ye bele. 
üye crkruu. lstnnbul manr.if nüi'
,fürti Tevfik :Kut, Bnsm Birligi 1&
t-:.n17.ıl mmt.:ılm3I idare heyeti rel.. 
<-i H.-ı:iclu Tnnk Us, :ına.1blıa.t men .. 
rabini ve :binlerle geııç, iht.lyar, ka-
dro, erkeğin ~l et "ği kütı,., bir 
a&h nynın !kallta.mk ~~ foınde,,. 
baslnrı ~ Ebedi Ate.tfrrkü b\ir. 
mctl.0 aımınrur. 

~ bei.ıa ~ ~ Böy• Böylece hem Mr etmiş; ve hem milj • · 7 ~ 1 1 l • I 1 1 dan ve lıcyecanlt.~~lmuştu'r. Y~-
k:ııJm$. Valrtile de eenelerdenbcri ot.urouğu bl1 lngiliz soğtt'kkanhl :klıı .. u lmn:t S 1 I I I -

1 
I -

1 
- sek tn.hsil gençlıgı, yekpare bir 

· ~. Bu yüzden gi1zcl maliltaneye te'kror ka.\-ue- Jrğı vermiş: • I • !k.-ütle hclindo dün subclı Ebedi A-
l>aralarla kll"ü.k bir mu~ ola.caktı. Fllıcat bu ..ı.;ı .. unee· 9 1 j J•I 1 1 1 ta."'"I hürmetle amn:~ 

Bond:ın sonra Y ;"ttZ A b:: <Um 
din:ıUye ~elcrelt (A ta.t.ilritlin n~ 

sanbk cephesi) mevzulu n•ıtk ınu 
olnımıığn 1 lnmışitr. l lntTp, cz
Mimlc demiştir kj: 

ıs """'2 - u-ıır. ben ,,..~ H<Jiğirui " . 
.. ~_~toyu mükemmel rini birdcnbirc ~$ vnrmak fik· ..__, "'--- Üniversitedeki ih.tıfal, merkez 
! ~~yadı. Ve yu.t tinde de değildi: biç hab.rlamıyo:rum - Soldan Sıaia,.. Yakar4ao. ~ı: bUı.nsr holünde y~tpı:lmı:&tır. lhtlfnle 
~~ geçrimclt üze· - Sislen ~ Olduğum meb-

1 
1 _ mr {4), 1lBr1 atılan (4), 2 - c'Aoltuzu beş &eçe. be§ dıı.;iti,kal:Lt ih-

areyyanlanmı kira- l:iğr hemen hemen t.amMne2l elden 1 aH. al Kadm doklar (8), 'l'ftrlt1(3),3 - De- tiranı vakfcsilc ~. lbundaıı 
~ ]{Cil<lüıi do, bahçenir. çı'lmrm~ bh- va-ziyotteyim. Yeni • ...-,aalUm 8r rcet! (ü), damarda. do1apıı {3), ~ _ sonra rektör Cemil B"lsel heye-
~ bir pn.V}onda yatıp bir villA buldum. Hem de.ha bil- ------------ Ttmılet ruet.t (&), s _ Şik1ık (7), canlı bir hitaıbe irat ederek genç 

;,.. tı vaziyet karşımnda yük, hem de konforu fazla. Böyle. 6 _ "'-'t"' ("), 7 _~zikir cdi· liğ:in scvgi ve ih1irnmmn tercüm.a.1 

"- Bi.ıyük matemin" ı~tımbmı 
her yıldönUmilnde yudum yudum I· 
<'erlren soluk yüzlerimize a.kserlen 
içimizin acısmda. lıfumuıdan i7. rL • 

mynnlar nldnnn-lnr. Gereektcn ::P 
pınarları kurumucı gözlerimi:;de ya. 

""" ,...._ k" be"-'" ~ Jl)deudlrnııe Mfım'nrlı.ı!ıJn· ""'" ·- " ....,..._ .. !" mı ...... bj ~ ı.racısm1 .ıuı· ce bana. daha büyük bir lklr tc- len yer (5), yapmak (8), 8 - Ol<umıı o ..., .. UT. 
r nıcSken halindeydi. rnin edecek. «& NI~: bUmryen bey (3), 'l'cıprak :flçt '(S), Rektörden sonra iilLivcrsite 'I~ 

Q; >;c' liaı'\•ey·c bir seyyah Şatoyu eatmak istiYen a.dam. Bakrrk6y Cevizlik, §lıkeı' eokak No. 9 _ Yapııl•an bir ha.yvan (.t), bulun· ;nkıJabı tnrilıi profesörü Hrfzı Vel- an r arrltr, knlbimitin SJZISIT'dan 

Jraynak alan bir irn:ı.n ışığıdır. C 
kil gönüllerimizdeki ecıyı tutuıo: u· 
ran, Türklük RUUrunun <Sz at,(', ı \: 
ni AtatüııkUn nşlmun alevidir 
alev, büyUk ıı~m; Şerımizin Jru;lı et-. 
:; ifndelerilc • 'incıa.ıun .filirl ''e ma-

~ Cvi kiralıımnlt myc- tebe3sU:ın ederek ce\"ap verdi: 7' de tücc::al' lluan Kort;maz lle C~l- maın gllç yer <•>· det, inkılap ta.rihi oo'lmnmonn .A-
~ u n>ylcdi. Adam, Prnn _ Senelerdenberi oturulan ve be ŞengUn, Balıır~y Olmam#& No. taiürktin sahs">etini ; <..!SeTlerini 
: er <ic a~ rok fr:ınsızcn manevi bir k~'mcti haiz olan böy- f9 da memur lrlan Kan ne Sıtıayıe Dünkü bulmacamızın nnla.bn.J6tır. Müteak!ben biri ikız, 

it,: ikisi erl<ek olmak ıüzcre üç yüksele 
ll!, efendim; dedi. le bir şat.o kolay kolay clisize., B&rul, Bakırköy OeoYtz11k. KöçU.lıt b&· halledilmiş şekli ta.h.<ill genci, heyecanlı hit.&.'belerdc 

\ gcÇmcz. Kaça satın nlrnumz?. mam ,90kak No. 87 de polis Rıza. Tc- bulu --•- .ıı.-..ı ,__ l · ı · ''bit· t~lir mi)'im?.1 J 2 3 4 5 6 7 8 9 nn."lU\. m.....ua.-ı..uının us enne 
h efCll.d· Hn.rvey, ağzmdan kaçrrdr: ker ne >.:ne Nmri, Ba:ıarktiY zeytin· tercil:man olmul'hrr. Geiıı;lerin nu- nevi kabiliycı'Jni mütemn.diyen p 

ratan işler kinde" de "fikir. rr • 
ral, tcô.b"r ışığT ve bir enerji m
zıncsi" halliıde "nıhlıı.rmuzı nte 

'{tr Sitj ~~z etıne:t:>em. - Yüz bin... . Jik, m.~r BOkak No. 5 te §~ Ôl'Del" 1 ı iKi ı l•l•l•IA\ MIA 1 tuklnrmdan sonra. ll>edi Şefin 
- PCk&W... buyurun nnahbLrı.. Rabat ile Kmme :ıntgıç. Bakırköy 2 KTAfRTA:•I Ti R IAI M TUrk cencliğine lılta1>eleri, daha 

b....~aJna yol gösterdi. O- Pu.arlık yapıldı. Hadvcy derhal cadde.!iNo.:UldememurHllm1Saıt> 3 l iRI l l•l.T •IAIRIA 1 sonra da Milli Şefin Türk milleti-
~er. Pencereleri açtı, y\iz bin frs.ngı ödedi. Adam da, ne Neriman ~ BalarldS1 YllllboJu. ne hitnbesi oJtwımuştur. Merasim .. 
~:"h. mütemadiyen mo- bir da.ha ka.tiyen gelmedi, f.abrtk& ııııokalı: No.11 d6 terzi ŞJhap 4 •lAl•ISTAf Pl•ITI• den sonra gençlik, Sarayburnuna 

\"e u;>anık,, tutuyor dnim:ı da tu~ 
cııktrr. 

·t't"(O(J.en g'C<')riyordu. A- Harveye gelince, adnmın kırk M&ku Ue Pervtn İnci, ~ _,.. 5 • I • ! T 1A1v1 u K I • ı. giderek Ata1:ilrk abidesine ~elenk 
"».... ~ bir insancı ben7.i- sekiz saat prfmda yüz bin fran- t:r m. Ktnız l'IOk&k No. 5 te makinlllt - koymuştur. 

Hakikatte 'Ata.türk bugün dW.. 
den daha .ziyade aramızdadır. :SU 
lı.lemi terkeden ild Mustafa J\"em."11.. 
den füni olrou, et ve kC'mikten "li& 

ratılamdır. Fikir ve duygu Y~ -
tnfa Kemn.li, ebedi bir c vher lıa· 
linde iç.imizde, lkn!nmızda. ve gön
lümüzde her giln daha 90k yerle§~ 
yor. Atn.tilrk, zaman ve mek8nl l. 
çerçevelenmiş ferdi kalıbından sıv 
nlarak milli hüviyete bUrünen b'~ 
ruh oldu. Mnd.di \'nrlık engellerin-
den kurtulnn seyyal bir fikir cev 
heri hnlhıde usta.fa Kemal, her 
aiı ya.nnnızda, içimi.ıdedir. Milli ve 
siyn51 hnyn.tmııza. ait karar ve er h t 
!erin her safluısmda, ileriye do w .. 

ru nt.tığun.ız her adımda. bizimle 
beraberdir. Maddi \'arlığile milli 
roevcud.~·cti arasmdaki mesafe, a .. 
çıldıkça, Onun ..ınUba.rek hat.ıra • 

~.boylu ve ynlaştltlı fdl. gı göz.den çıka.mı.asma bir türlü B& 6 • iM • PIUIL • I Pf• Eminönü lWkevinde 
l:."11tn :ıkıl erdirem!yordu • Bedri Altmbay De Zelıra Tekt.«m. · 7 i( 1 fi NT •IK l • I T 1 A j i( Eminönü hn!kcvindeki ihtifal ~au Verdif;ri izahatr bU- ,.. • 11o farköy batltahane antı ~ aokak merosimi, saa.t tnm. dokuzu bC'ti da-

~ :ı~~: 8~~: Bu hikiyenin hoş tarafldrr. Bir No. ı:s te U8ta lık!ımet şen ile Me- 8 f ) S 1 l 1M1 • I P 1A1 P 1 A k'Jm geçe, ev reisi Yavnz Albadn-
dc facia ta.rafı var; onu da. a.nla- lNı&t KJp, Y~IJldJy H&tlı07U No. 

17 9 ıNf 1 1 K 1• l •1•IK1 Aff nm, Jıazrr bulmıanlan Ebedi Şefin 
tnlnn: Evl kn1t sekiz saat için de MU!ıendba Kemal Ar tle &frelma ruhunu t.nzlze l>eş dali!talik ilı 
kiralayan btlyük bir ruıtikacıydr. Oıen'ale Çet.lımo)-, Çeknl~ HJaarblc:U tiı'nnı vazfcsine dııvct eden eözle-
İngiltereye mUlıim bir iti için gel- Hacıbayra.m .90Jr&lt :Mo. 1• de bap rile ~lanuştır. Baştn, lırtanbul 
mişt.i. Harveyin bulunduğu Brig'h· Bekir Hmç f1fl Şertf• Akkan· 
ton §ehrine de gezmek ~in uğl"8r 
mıştı,• T~iüen H.arveyin €j&toeu 
nnzan dikkatini <:etbetmlş; \"e bu 
ıruretle içini gezmek arzugunu hbs-
setmişt.i. 

Küçtlk bir odada, şöminenin 
Uzerinde iki Sevr vazosu gWAine 
t.a.rptı. Bu vazolar gayet nadide 
bJr §eydilcr. HeJe çift olarak ele 
geçirmek gayet büyük bir teNr-

1.eslim et.mek 68rli- dUftU. 
lla.t.nı almağa. hazırım.. Böylece, kırk sekiz saatte yWI 

? .. bin frank kaybetmeeini ı.Ieıı 8' 

"' • .\"o dam, bu btr çift 'VVJO!lltm da iıki 
~~dü Sato oldukça milyon frank ed~ini çoktan 
t~ ~bllya.lann da. kestirmişti. 't U. Şatonun hepsi a.n· ,-----------

Bir gencimiz 
doktora verdi 

Yeni Eserler: 

Kızılay Mecmuan çıktı 
'Uç renkli çok güzel b!r kapak için· 

de KI.ZILAY'm f1.k mecnıuam çıknua
tır. RIZILA.Y'm ba •::r- bir ~ 
~11ıl gok ~- KIZIL· 
AY :mecnıtJB• rNlld blr dergi değil, 

bir ..ıon mecmuamdtr. 1stnde K11.mtaz 
Jl'aUt Fel1ik, mııma DenJz, Dr. GaHb 
Ataç, Sal&hatttn G~, Pıcıte.er 

Vuft Rlıofd, Dr. S&dl Iıma.k, lı'erld 

Zahlriıı 4;0k gtbıel 1Ull&rl. h!kO.yeleri, 
Cemal Nadir Te RAh'b Tabhin karl• 
kattır Ye r-tmıert 'nlrdır. 

Her ayın Dk pQ 9laM:alc olan bu 
aJon m~atnn olai" ucuıanmrza 
tanlye ederiz. 

11.11.1941 

7.8S Baılf prog:nm. 7.i5 .Aj&ll.9 ·-
berteri. 8.00 Senfonik parçalar, 8.l5 
EYbt aaatı. 8.80 )ıı[Qzf.k: Senfonik pıı.r
c;alar, 12,83 Kanpk prkt ve türkü· 
ler, J%.~ Ajans haberleri, 18.0 Kan· 
§tk f&Z'kı Te tQrldller, 18.SO Kanfık 
program, lS.03 Radyo .alon orkcatra
n, 19.00 Faad heyeti, 19.30 Ajans, 
ı&.~ Serbeet 10 dakika, 19ııli Şarkı 

. .-e t11rk1Uer, 20,15. ~o gazetesi, 
·20.45 Flüt. soloları, 21.00 Zira&t ka\'i
ıni, 21.10 Opem pot:purilert, 21.30 Ko
nu~a •(100 sene i5nce DUil yaşyar· 
duk). 21.4~ JOUlk 'l'Qrk mUZlği prcııg· 
ramr, :n.80 A,Jmw, 22.l.IS Cazband. 

~ ~ ederdi. EğCT P
eı.ı: !i~-at.a sat.arsa •• istedi
.. ~ a.ıa. bir Mto alablllr
S ~n aynlmak ken· 
~tllıç olacaktı. Ne de ol-

'' ti şatoya a~
~~- •'böyle dÜf!.ÜNnekle 
\'~~y_Ie de böyle de 
, ~'«'ıııt -....:ıumyordu. Bh\lcn

Monpeliye üniversitesinden me -----------
zun kcymetJi gençlerden Ut.fi 
Biran bu defa fen f a.kUlteeinde 
yüksek hendeeeden doktora im. 
tihanını muvaff akıyeUe vermiş
tir. Genç matenıatikçimizi • teb

Annesini Anyor 
18 8elle kadar n-ı bııı.b&mda.n ar 

n1an annem Lotçali Ha'öce km Mem
nuamıbı l'IOD dıef& ~ ~lttaa 
lblamunında Tcıy& KJzıltoprak lbla· 
murunda. bir kaeapl& evles:ıdlığinl 

öfrendim. Her 1k1 .1et11tte de kend181n1 
a.radmı, bu.11Lmadml. Klmııc nettrc ta 
am4ıldarmı bllın!yor. 

2E Salı Çarşamb 

1 > 11 il. teş· 12 il. teş. 

)llı "erdi : 
~ bin frank ... 
it.-...._,~ rakamdan ken
~~ll§tu. Sözlerine de

tı ır 
~ "<1, ~tç de satmak niyel)n.. 
~~~payını madem ki 
~ b unu gösterdiniz •. 
K~ 'lllunuyorum. 
~.~:etini dinler gibi gö
~' • derhnl cevap verdi: . "<3'' İtd yüz bin frnnga 
'\ ti ...... 

rik edcrfz. 

Bir çocuğun ayağı 
kırıldı 

· Ka~ oturan Ki.mi. 
lin 13 yaşındaki oğlu Münir, 
dün bisikletle gezinirken aynı 
sokakta oturan ı'\recmi ile kavga 
etmiş. Necmi, Münirin sağ a. 
ya~ını kırmıştır. 

Yaralı çocuk Etfal hastanesi
ne ka.ldrrılnuş, suÇlu çocuk •ya. 
kalanmıştır. ~-"l. Masanm U~er.inde 

~ la.~'dı. Ve mal sahibi-

~~t muameleyi ta.- KAYIP~ 
\ bir halde Ha.nıey 2M numaralı kaptanlık ph&detna· 

ıı.... . melnl kaybettim. Yenlairll eıac.tmı 
~~ •. ~a oturmaya dan e.'lklsinin htlkmU yoktur. 
·~ MEMDUH (8189') S tn itibaren . 1$ • • 

l'.,~ bahçedeki küçfi.k SUıuerbıınk Yerllına.llar pazan top-
~ kalkıyorum, Blr tan mağazasmdaD 7895 lltJ'& numaralı 

~,~._ de edin. Yer bulup hesabcarl cnzdaniY1C mal alacaktım. 
, "il Numarasını zayi ettiğimden dolayı 
~ ~ yenlslnl alacağımdan eaktatntn htlknıU 
'~tuı Yeni aa.hibi §eh- yoktur. 
~ l'ed:l. Ve küçllk bir SöğfitlQ Manifaturacı Mmt.ata 
~:-ıert!'8-~ döndU ve iC San. (1'7Tl8) 
~ ...... ÜÇilncU gfintl Hnr ".," 
~ b telerek: 9S6 - 93':' sene:ılndc Ankara Gazi 
~ Q~ dol Yl bu 1 Liıı~winden aldığım lise ve olgunluk 
~~acağı:m. Tekrıı.r si· dlplomatarmıı znyl ettlm. Yenlıdnl 
~~~ ı>a.rn verirsiniz? <;ılı:artbracatı:mdan eski~nln bUkmU 
\ı.~-;'~e FıtITTmı!?itı yoktur. 

'a:.~İhn.lyord~. Pek ıa.: Şebzıulcba§ı Fevziye caddOll No. 
'""'.YlJ dil§nk bir fiyat- 23 to Seııal Çevlkd. (31'7'8) 

~iN fA!OALI MALUMAT! 

llıurtavı taze muııataza etmek 
~ 
~tl~e muhafaza. et- rafn.dn nola.nı.k yenmok istendiğ! 
~~~al" "n'rdır Tll%e yu. vakit, Uti d:ı.k!ka daha pişirilmek 

~ ~~~t' &Uda b!r dakika ic:ıp eder. B:ı.c:;Jrn SC".kllde istendiği 
•Sa~ ve iyice kuru- gibi kulliınılır. 

8anıaıı içine kona- lkincl t.ertip ~dar: Yüz gram . a. __ ~alı: bir yerde rönmü.~ kireç toz ha.lhıe getirilme
~ ~ suda kaynımı'.\ ll. 01l gram toı §eker Uive edile

\~ ~ ~ be:">""8ZUU rn- rcl: hamur haline getirilme!{ ve 
1 ~\~t!td ğt içbı yumurta, yumurtalar kayboluncaya ka.dar 
~ tod a kalarak t.s?:el • I i~ine r;ömUlmelid.ir. 

er, Bu yumurta 

~ 
c KMan:• Şenal: %2 .._ 

~1:%1 KMlm: 1) 

Vakttıer Vaaatt Ez!:.!11 Vuat2 Ezani 
annceır. 
doğu(tt: e.o 1.43 e.u ı.Go 

Kendl8tnl tamyanlarm ve yerint bl-
1Plerin qağ'ıd&kt adrese malCımat 

~nMlerlnt iM&nl:ret namma rlca 

öğ1.. 11.53 7.03 na ı.oı 
iklrıcli H~ 9.4S lU'7 US 
AJqıam 1&5."> ıı.oo Ie.M ıı.oo 
Yateı ııun J.M ıs.ıs l.f.3 ederim. 

.._k 5.o:? 1%.06 (l.ftZ 1%.08 ~ta..~. Ml9aCDD 
BOkafDtda 49 llUIDM"Mla Nuri ot" Jn Halll Rlfat ~- ,. ___________ _ 

~-

- Abe .MihAl se.n biraz "çb.ıme" (1) ye kokuyorsun, 
ama kim 'bilir. Diye Bay Ganii MihaJa ihtaroa bulundu. 

Gözleri fal taşı gibi a~ılan Miha.I ise: 
-Kim? Ben mj? Aman böyle §e'Yler söyleme be kar

dqjm! Biri işitir. Zere duvarların bile kulağı vardl'l". Ka
zak eözünü ieittim ıni. berri srt.nıa tutuyor. Diye kendini 
mfıdafaa ediyordu. 

Ba.y Ganil kumam& gö'AinU kıparak yavaoça: 
- Serti sıtma tutuyOr h8;? Ruslar geldikten som-a 

Türk köyierinin d&wrlanm kim çaldı. hat Senin lbu zen
ginliğin ne vakıttanberidir, 85yle de! diyordu. 

Mihal: 
- Ba~· Ganü d~ söyliyelim be canmı. Senin 

~irmenlerin öe R\1115 vaktinden kalmadı mı? Öyle değil 
mi! 

- Haydi, haydi, sana da. insan lbir lit sayllyemcz ki. 
Vaktinde olan olmuş, §imdi öyle değil .. Şimdi Zaddunavs
kaya Gube:rniya, anla.dm mı? 

Mihal aeytanca göz{infi kıparak: 
- Anlamaz olur nıuyum be Bay Ganü'cüğüm, dedı. 

Ve kimsenin onlan görtn(;mesi için ellerini ağızlan.na gô-
tün-rek güldüler. · 

- Brey, akltr..ızı bnşımıa toplayın, dıltkat edm Eğeı 
bizi biri duyarsa gideriz gü~tilye! dedi ve hey çocu1ı 
o ne gaı.ctesi "Svoboda., mı dıye çır: ğo. esıencn. 

- Hayır bayım • Svobodno Stovo. 
Bay Ganü ya~ atkada§lanna: 
- Qınnn ama da okum&k istiyor ha! Ama korkuyo

rum. Şeytan alası .. kotnman,, duyar da atrnz sonra başı. 
mıza beliyı. 

Fa.kat tam bu sırada. öYle bir vak'a oldu ki bizim yol
cular yerlerinde donr.. kaldrls.r. Meyhanenin önilnde oyna. 
yan altı ~a.rında bir ~ irticalı bir ~ s&ytüyordu. ------(1) Rt1..t1 ~kerleri ~ giydikleri f9in Bay Ga.nti 
MiJw1!1 ''RuM/il~(n,. diyeceği 11erde, çi::meye koktıyoı mm, 
diycr. 

1 

Halkevlerinin rolü 
BEYOGLU HAT,Kın1NDEN: 
l - 18.11.941 Perııembe gUnU naat 

18 de Halkevimlzln Tepeba§mdııld 

merkez biru:ımtıda Ord. Pro!. Srddrk 
Sami Onar lam!mdıın ''Halk ldı.ı.rcsl· 
nin inki§&fında. Hallı:"Vlerlnln rom,, 
mc\"ZUUJlda mtlhlm btr lmn!erans ve· 
:recclrtir. 

2 - Konferanstan 60Ilra koromU?; 
mut.ad koruıerinl verecektir. 

S - Herkes gelebilir. 

"ne:erln Bnbasr Çocuktur . ., 
Çocul' ~rgeme Kurumu 

Genel Me-r'ked. 

Kanije 
Muhasarası 

namık kemal'in 
renll~thileın ettrt 

bUU'la)'BD: bald .• , tank Ol' 

Kadm, erkek, kiktlk lrUy1Ul bcr 
türk itin tckntr tefmtr oktmacııı. 
bir ldtalı 

llatı 8') Jmm• 

.... yeri ~'ARn ki~ 
ber kftabc:ıdıı tmtmmr • 

ma ca.nlamp §Ghml8§3.n mU§tt''l'S 
Tilrk ülkUsUne bı\:,.ırıtlığmıız daha 
gok artıyor ve stklıı{l:ryor." 

Yavuz Abadnndan sonra kürlll
ye gelen 5ehlr rnecUsi azasından 
Meliha. Avni, 21 teştitisani 1035 
dn Atatilrıkün ölilınü mUn~betilc 
Milli Şef İBmet lnönUnlin mUlet~ 
beyıuınamesini okmnu§tur. 

Daha eonra, :E1>cdi Şef Atatur-
kün cenaze merMimine ait kısa bir 
filın göstcrllmi • mcru.sime if;tirM; 
edenler mlltealdbcn Gülbanc pıu<
lmıa giderek Sa.rnybunuındaki .A
tatUrk 8bides"ne celnnk k~-muş -
l~ır. 

Beyoğlu lınJke\·inde 

Buradaki m.cnısime de dokuzu 
beŞ geçe bc.s dn.kikıılık ihtiram sU
kUtu 1lc bn~lıuım~tJr. Bundan son 
rn İstanbul parti idare heyeti :re
isi Rcşa.t Mima.roğlunun hitabe& 
dinlenmiştir, Onu takiben avukat 

l Mdkki Hilmıet de Atntn.rıktln ha
yat ve Cf!Clierim anlatan bir mı -
tu'k söylemi~. Milli 5cfin mille
te bcyannmcmnm okımmaısmr m&
t.eakfp. hep b!rlikte Taksime g"di
lere'k fıbideye ~emtlet" ~ 

-89- · 

Hayvanlar bile s~ kabiliyetine maliktir, Asıl~ 
f:arkhlık ataletinin bizi yerimİzde rnıhlamı§ olmasıdır 

Arpakati, eğer Beni yakandan tutarak ''Urviç , İna
nastımıa götürUr ve Iskır UÇUrUmwıdan aşağı ~ 
sam kıvnntılnr yaparak akan k~ü dcrcnhı esrarlı ko
nuşnın.srnı işitince sen dilim tmıkl&tmağa. b3§lıyacak veç 
Brey, bu tamamen lsviçro, hele bak! Bizim Bu)ga.ry.um: 
güzelmiş biz ıbudalalarsa bunu bilmiyor, tatil günleri ıı& 
kahvelerde kUfleniyonız ••• diyeceksin. 

Faknt Sofyeya döndükten ve (jOhrin boğucu havaıa:oı 
teneffüs ~i~en sonra (ietarjiye) .dalacak ve bir bat*r 
smuı sem yemden yn'kandan cckmesinc kadar kayıtemı'.k 
ıçinde kalacaksın! 

Haydi ~imdi Bay GanU':re gelelim: 
. Biz, Gen·nni<;ıc bütün gün ormanda geulik, Otların 
hzcrtndc yuvarlandık. Yedik, içtik. Rulıce. ve VÜC'utca eğ
ıenmeğe dalmış oian ccne'bilcrc baktrk, Onlar Jnuhtelıf 
oyunlar tertip erliyor, oynuyor sarkı söylüyor, koouyor ~ 
ntlıyorlrırdı . Onları gördükçe gıbtc ocliyQrdu.k. 

~a.m üzeri lezzetli bir kahvaltı yaptıktan ~ 
bıre:r kahve icmck için GCl"\•aniç'le lı~ girdik. 

Bır aralı'.k Orhnniyc S06a3mda zil sesi işitildi. Bir az 
som"'cı. yerden kallmn toz ibulutlan arnmnda fü; yolctlJ'fl 
hamil bir fayton göründü. 

Fayton banın önünde durdu. 1., ytondan )"Olcumın :i:ö
s i indi Favtoncunun nrlmsmda n üeüncüsünün ~ • 
tildi: . - • 

- Bay Mihal. tut şu hoybcleri, Dikkat et bir ye9 
carptırıp ta içindeki gillyağı mısknllarmı Xmnıyıwm,, 
Zere ötckin(' bunlardan lbw:;ka verecek !bir~ JO):. 

Bu sözlenien sonra f-.ytondan; B!zlın Bay Gaııü ~. 
Avrupaya. ıse:yaha.txı ÇTkinazdan evvel tanıdığmız Bl.Y Gft.. 
nü'nün ta keudisi. Yalnız ıııı farlda ld fhndi ~ 
takr:u~. Duruı;u data. nıcy'oetli idi ve kendisimn dllaft -
ı inden daha ü tün oldui:'1.DlQ. dair. olalı. ru.t da.1ıa fp 
yükselmisti. 



Toprak Mahsulleri Ofisi 
Umuın Müdür;üğünden · 

Şef ve şef muavini aımacak 
Merkez teşkilatımızda açık (170 ) ve ( 140) lira ay. 

hklı !ef ve !ef nwavinliklerine yüksek mektep mezun. 
larından 3656 ve 3659 saydı ba rem kanunlarına tabi 
daire ve müesseselerde 3 yıl ve daha ziyade h izmeti 
olup haklarntda iyi referans ahnabilecekler imtihansız 
tayin edilecekL:!rdir. 

Bu .vazifefore alınacakların ücretleri yukarki had . 
leri geç memek ~artile 3659 sayılı barem kanunu hü. 
kümlerine göre ıhesab edilecektir. 

Müracaa t e deceklerin: 
1 - Fili as!cerlik hizmetin i yapmış olmaları veya 

hilen aake rlikle ilişiği b'.llunmaması. 
2 - Mezun oldukla rı yüksek mekte p sahadetnamP 

aul -veya tasdikli s-.ıretini ibraz ~.'~melcri. · 
3 - Çah!mala.rına mani fena halleri bulunmadı . 

ğ.ını tevsik etmeleri. 
4 - Sıhhi durumlarının müsait olduğuna dair Ofis 

doltonın.dan rapor almaları. 
5 - Y a!la rmm 40 tan yukarı bulunm'amnsı. 

· li:z1111dır. 
"Jıl...ıbubat ve un işlerinin tekniğine vakı f olanlarlcı 
~ d;Jirri Jı akkile bilenler ·tercih oh.ınur. 

isteklilerin ilranılan vesikalarla ikinci te~rin on se . 
• · kader Ankarada umum m üd ürlük Zat isler i Mü 
~ne bizzat veya yazı ile müracaat etmel~ri. 

(8300) (9801 ) 

•.ı"\trkiye Cumbur1yetı 

ZiRAA T BANKASI 
llııMIU';'I~ : 1888. - ':>e:-maye,ı : 1 00.<JOO.O\~ l'urk LU~l 

5ube ve Ajans adedı : 265 
1irat 111 tiaır1 ''" nf'vı banko munmtlflrrı . 

Pw9 Wı4lı 1 eall!lft ~JIOO llf'9 tkrarnty r ~r1pt1 . 

.wu.t ~ uıabsra.l:ı .. Rltıe.rwa caa&ıTUJ 

tılJ ..,.... t · ' M ~ 4 cıeıe ' Uec~ i<Ur • llt 1.ıaıt1d11.~· 
...... r&"f lJa'eaDyt jg~JR l'P (t• rt 

• ... .... ..... 4.,,Me Un 

•• - • lılM. • • l, .... 
( .Mf 

IOt '4te.l 50 ll nı ' • lı '\.0()( lr 

l" " &,IM)f 
l8t ! t s.ıoı 

r..lar bir ııen~ ıç1ııoe :)O !lredıu: •: 
•KtUrde ııc:, ıt ~az.lulvtr "erli~~;. 

QIM&All': a...pııı r • 

ttı.m&,..,. Oauıııllll . 
-: u M:a~ ı; • : .-: 11 Eyıoı ı 1 qır1.nc.l1<A.nın.t • .A,.,h•t-

r • • rapıla. 

-•&llJ•--= 
SAHJBI : ASIM US 

· tfmumi nesriyatı idare eden 
Basıldıit ver · V AKIT Matba&,;ı 

. Refik Ahmpf SC1'E'r.~it 

-M -
• . ~olacak: adam _Avrupada y~mıştı. Şimdi A\·rupa 

bıle onun n ~rmda bır h içten ibaret kalmı.şt ı 
:::.01._eli.~e ool bıyığmıw yak'aladr. Elini ~na ~ötüre

rek. oks: rdil. Et.r:ı.fmda egk?.nmekle olan e nM>il"r<' 'bimm 
pobc.ıttin rrı.a1ı puslara baktığı gibi yan gözle bakarak ar · 
k~şfarma doiTu döndü ve başını salladı. Bunun.la: 

- Hay sizi tm•.lnya~yını d a kokmaym ! .• demek i~ti
~'1u· D '!'in Mr icini celtti. \~e: "\h, pratcr, prater !'' 

. l~erinde Bay :Mihal tesmiye edilen: ''Zatınız ne dedi
ı-c, ;mltvamatlım? <i°Ve SOf"dU 

Bav G:mü: - · 
- Ha\· "''Zİ lu7.İ.ayayım da kokm~ym!,. dedi. Ve: 

Pnl.t.erin ne denırı.. kluğunu b iliyor nm ·unuz? Ama nere
den mieooksirıi?.. Zaten anlat.ırağa da kalksam anhvamaz.. 

1 d . ' .J l!tltu: ,, cd ı. 
Kendi adi arkc-daşl~ına onu kımin anhyabileccğini 

g(;&teM11eJ.. nıaİii&1d:~ le yırnlarinda bir kar. 1x · h-iı'a fıçı ı 
buluna"l biı' erıı ~i f!' li'f'l!J1R yllkla arak musU:hzıyane bir 
teb~mte dağı gö ... tel"di ve: Da.s ist Bu~rischc ~ter. 
Ha b<> ha! diye -güldü . 

B i:-ndan· gör;leri dumımla.nmış oln.n şen grup, bizim 
.'ı{maııa 1rn.~-rct'" bakt ılar. İçlerinden b:ri, Bay (~anii'nün 
~ 'lyloo!~i e(v>'..kre ehe1rm"yct \'ermiyere1,, kendisin-- bir 
bardak bira UMttı \'e: P.r<r.;im \·as gospodin, 'bira 'ister ır.i. 
s ini?.? dil c sordu. 

Bar Ganii ken<li kendine: Beni bunlar d a anlamt)>ür 
i.a.r! diye düFündi.i . Ye ar1rndaşlarınm yamn::ı dönerek: 

- Bunlar ka.::nklar •. dhi kör;.üt.ük olmt:.ş!~r: ~i. 
Bundan sonra üc arkada." mıwhaneve nirdiler ve bize -'· ~= , ~ 

Y~tn ·vır nıasaya otu ı~uiar. Arkanı onlara cc\·rilmif; ol-
duguııda.n Bar C~ııü beni tantyam:ıd:. Tanıyam:ıd ıklarını 
da lfa:v Ganü'nün sözlerinden ni'lRdım : 

- Bunlar d:ı ötcldler gibi kafayı ~kmiAlcr ! Alrn:-ın 
ffifl.Jı ?it' rn"I"' 'c '. tje'(J, 

Bizim \vlc·ıılal' ;
0

ffa-.ır.da gizli ve c:i;idi bir muhaw:ı·e 
l>Mlaoı . Ben onls"Tı h=•" .. ·· •• ı - ·· ··"'; ;rıte~m. Çiin-
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Toprak Mahsulleri Ofisi 
Umum Müoür.üğünde 
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Küçük Tasarruf 
Hesapları 

s •. 1000 = soov.- .. 
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-1500.- .. 
c 1500. - .. 
= 2500.- .. 
= '11000.- .. 
= 2500.- .. 
- :;ooo. - .. 
= 2000. 

"Vakıt,, tiabevin iı:ı yen ı 
neşriyatından bazılar~ 
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~ü v:ıva~ <".esle konı :şuyorlar<lı. Bay Ganii fısıldayarak 
ark<ı.<laş1arma: 

Kotomanı (1) bu ak~2.m göreceğimizi hic 7.'lnnetmem 
ciinkii pek geç oldu. Ona armng~nlan yoHarı7.. Yan n bu
luı:;nıamız kin de haber g0ndeririz. O ne 7..aman saraya 
gideceğimizi ~ıraya kor. 

Bay Mihal ihtiyatla sordu: 
- Ama prense :mmagan :birşey istemez mi? 
&y Ganü Hfütimane bir secıle: 
- Hayır istemez! Burada her şey ''kotaman,, d a b i· 

ter. Bir keı:e onun gözünü lboyadm mı, SO:kahi.a donca gez, 
korkma! Bız ona avu1rntm yazmış oldu,..,<ru yazıyı vcriri7.. 

Okusun; eğer H\zımsa bazı yerlerini tas.'lıih etsin, ar· 
tık onun bileceği iş, 

Hem prensin k;rşısında ı-s ıkı durun brcy. sakın kork· 
maym, Siz lba nn ilakm ne yapacağıro , Bize tcnb:h ctmi§ 
oldukları gibi iberı: "ı\s\1-letrnea:b, sakın omm istif~mr kn· 
oul et.meyin zere Za.ddunavskıı yn. Guber.ıiyn (2) dedim 
mi . ~iz de benim a.rkrund~n : "Sakın asalei.mcab! diyo 
t ekt'H ediniz, anladınız mr ? " 

Bav Mi;ııaı muti'iı.ne lbir tavırla: 
- J;;löett.e, ~ka ne diyeb.iliriz, dedi. 

< 1) Ba11 Ganii'niüı. k f)famaK dediği o zanumlar Rtıl· 
gor J?aşve}:ili b:iuuıan m&}hıır I ata.mbÔl-0/ tu,r. 

( ~) lstmnholof t.an evvel gelen Bulgıır Ba.J1.ır.kıl/eri Ru.<r 
~ 1 11 -rti takip r ttiklcri. hald!", lstan bolof: Ruslaruı Rul. 
P,a ,., <ılaıır 7.-urtanıııııarımn .<ıcbe'bi, ,,, .. -ısta]ı:il bfr Bul~ c1e,,. 
l f · l:tırıw·k içi11 olmadı{µnı . hilf..fı:is IBtatıoulu ilaha lco/au
/?k u cılau:imek için 11u.l~arfatandmı bir "T11na ntcsi 1>fil 
:: , ııaı•i Zadrlıınavska Gııbrnıiya, kurın!ik i.c;fed ikf P.Titıi 
i!r i ~ .. ruı vr. Rus1art bıral.:p T iir1dye ile. dostluk Biya· 
.<;eti giidcn i7k Bulgar devlet adc.>nıdır. · · 

füq• Gm {i'nil ıı "Za<ld l'lfll ' 'l f:q,ım Gu1>crniılf1" rlemc.<?i 
'" F~uslorw "Tuna ötesi yölfıc" lıakkmdakı tc.;nQJıiillcriııi 
ıfade ı...f rook için ~ykn-~ir. 

Değirmenler içi 
kontrolör alınaca 

Ofisimiz emrinde çalı,an veya vilayeti.er-~ 
lediyeler emrinde itleyen değirmenleri ve bUJll 
tihsalatile kontrolüne memur T eşkili\ı Mu 
bunların mesailerini teknik icaplar dahilinde d 
etmek üzere 3659 sayılı kanunun 10 uncu mad 
cibince mezk\ır kanuna tabi bulunnuyarak 300 fı 
lira aylıklı bat kontrolörlük icin aşağıdaki C''5' 

bn1unanlar imtihansı z a l ınacaklardır. . 
Bu vaz ifelere tayin edi lecekler merkez leriıı; 

·icinde vazife gördükleri mfüldetçe harcırah k• 
· mesine göre ayrıca harcırah ve yevmiye ele aI.nc1' I 

Namzetlerin aşağıdaki evsafı haiz o1Jf1" 
~mıdır: 

1 - En aşağı orta. tahsili bulunup valsli ."e 
JÜyük değirmenleri mal sa hibi ve kiracı 51f atı le d 
tşle~miş veya ihtisas • .. em~?1inc yarayacak -~~zif~ 
garı 10 sene çalışarak degırmen ve un teknıgıne 
vakıf bulunmus olmak. 

"Bu bilgi gerek ibraz olunacak vesika ile .,e 
ofisçe yapılacak denemede isbat olunmak laı:ı~I 

2 - Fili ask~rlik hizmetini yapmrs veya h• 
kerlikle bir ilişi ğ i bulunmamak. 

3 - Çalıştıkları yerlerden ayrılmalarının fe 
!erinden ileri gelmediğini ve tavziflerine mani f 
leri bulunmadıg~ı tevsik evlemek. " .. , 

4 - Sıhhi durumlarının çalışmalarına ın° 
bnduğunu Ofis doktoru raporile tenik etmek:lıl' 

5 - İsteklilerin aranılan ves ik~larla birh .. • 
citeşrinin 18 ine kadar Ankarada umum müdürl( 
zat veya yazı ile müracaat e•,meleri. f 8302) 

-------
İstanbu l Be lediyesi ılanJarı 

Beyazıt tahsıl şubesi binasm\n ikmal ve lnşaau kapalı zarfııı 
sılt.mcyc konulmuştur. l\:~ı! bedeli t3175 Jlrn Ş4 kuruş ve ilk tcJ 
tıra·ı6 kuruştur. Mukav\')Jc, ekınltme, bayındırlık l!llcrl genci. hll1 

şarlnam('\eri, proje keşif hUluasllc buna mUte!erri' diğer cvr1111
11 

muka blllndc Belediye Fen t~leı l l\tUdUr1UğUndcn \"Crilccektir. tb•, 
1 S:ılr gUnll saat 15 de Dainıi Encümende yaptllicaktır. Tallplcrlll 

nıakbtız ,·eya mektupları, ihale tn rlhlndcn scltoz gün evvel beledi>" 
rııUdllrlUğUnc mbrac.ıatıu alaca1darı fenni ehliyet, !'41 yılma alt~ 
sı veıı!lnıları, imzalı §Jtrtntı.m<: ve kanunen ibrazı lA.zım sclcrJ 
ile 2i!l0 numaralı ltanunun tarlfatı çevresinde tıazırla~'tlcakfar1 
t\ijllıırını ihale gU.tıU Mat H de kndar L'>almt Encümene vcrınel 

BiR KAFKAS ROMA 
(illrt·u dilinden tercüme cdllmi' olan bu eser Ka O.aa ed 

·ııcfi; bir rt k , macera ve mJllı romanıdır. 
Umumi •'.:!ttş yeri: VAKlT • I<"lyatı 40 kuru§tur • 
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Toprak Ma 1sulteri Ofisı 
U ınum Müdürlüğünde~ 

Memur alınaca~ 
Merkez ve taşra teşkilatımızda münhal e1. 

( S5) , (100) , ( 120) lira tahsisatlı memurluklar•"' 
~·lise veya buna muadil tahsili olanlardan 3656 .. 
snyılı kanunlar hükümlerine tabi daire ve ~~ ' 
lerde (3 ) yıl ve daha ziyade hizmeti buluna~ ~ 
hansız, hiç memriyette bulunmıyanlar ıdl 
alınacaktır. 

Bu vazifelere ahnacekların ücretleri ~1'4 
hadleri geçmemek ıartile 3659 sayılı barem k•" 
k ümlerine göre hesab edilecektir. tiııİ ~ 

Müracaat edeceklerin fili askerlik hizrııe~J 
mış olmaları veya halen askerlikle iliıiği bulun. i' 

Mek'~ep ~ahadetname veya la$diknarııeJ'"ı 
veya tasdikli suretlerini ibraz etmeleri. 

Çah~mnlarma mani halleri bulunmadıi1"' 
etmeleri. . ofif 

Sıhhi durumlarının müsait olduğuna daır ~ 
torundan rapor almaları. 

4 
Jı 

İmtihan 15.11.941 Cumartesi günü saat 1 
kara~a umum müdürlük binasında yapılacakt11,f O:, 

isteklilerin aranılan vesikalarla nihayet ı st! 
günü öğleye kadar Zat İşleri Müdürlüğüne~~~ 
meleri. (8301) (~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Dil 1 ·.. . ; ..,... ' 

V A K 1 T matbaa51 

Kitap kısm11u gen-id8" 
taıızim edip açmıştı' 

Kitap. mecmua, gcızete basar• 
rabiler OAmtnA ,J;? (;.; :,,,_?"j a,hf• 


