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Bugün 
Bir dünya görüşünü 
ifade eden muaz
zam bir sistemd~r 
!'il"---- l'a2aıı. ------• 

1 
:l9 ilkte~rin bir bU-Blnngı~ de

ğildir. Bir hnr.ıl:n:n kl'fl:lil nokta
"ıdır. Millet olmanın \'t- si\·nsi hiı.
kiıniyetin mi1:cte m:ı.l ~tuşunun 
&aralıate konuşuldu:;ıı ~tiotlür, 29 
llkt~rin Tilrkiyede Cilmhuriyctin 
ıınuyasa:,.•:ı g:r::li'"•i ~lcıdllr. Bu lt>k 
kelime T-ürk milletir.in tarih!nne 
bbyük tn"'fiycnln. bUyult <lönftmtin 
i.fadesidir. 

O y:ı)nız sl'yasi bir rejim.in de
ki!, bir millet nıhunun, ddnya gO
ı·üşünUn, bir millet terkibinin k2'
Jite1~miş olmasmıu ifıı.clesi<lir, Si 
yasi o~nna<ıi1e cümhuriyet 23 ni
~an 1920 gdnUnden füli bir llll· 

rette başlar. (,.'ilnkü Büytik Millet 
lUeelisi hlikiımeti cllınhuriyet keli. 
ıncsi z?Kredilmeden bir ~Umhuriyet 
idi ve Türkiye clknhuriyetlni meo
Jioı riyaoıeti mnka.mı temsil ediyordu. 
Siyasi manasi1e bu cümhoriyetiu 
kurulu, şartlannr anlamak irin 
Mondoros müt'\ıekesinden ve o
ııun tatbiL"lltı önüncle Türk ha\kı 
ile Osmanlı imp.'lratorlu~ iktidar 
mevkiinin anlayı., \'c haJ"eket falil 
lannı göz öntlndf' tutıı\ıı.k lizım
öır. 

Türk hnlkı, istiJdil için diMlt
meğl isterken Osmanlı iktidar mev 
kii dıi~n safında yer tutuyor 
ve halka mfuıtevli ile birlikte km. 
~n atıyor. ve onu yakaladığı ,_. 
de iPe ~e1ıiyordu, lstikli.ldcn fe. 
ragıı.t eden İ1itidn.r me,·J,ii bir mil
leti temsil edemezdi. Millet keneli 
mukaddc!'t\tını AtatUrktin rehbeT
liği altında kendisi tanzim etti. 
Z3 nisan 19!0" ae Ankarada lrarii
lan. ve isti'klAI harplerini idare • 
den, mlJJetin dan .. <ıını tahakhk 
ettirton Büyük Ueclls hii!ifuneti bir 
cümhariyetti 

Fakat bugtln climhuriyet mef • 
bumunu iiirkiyede sadece vatan. 
da~larm tlİ'yMi hakimiyete ifti
rikte mil.oıa\'lli, ve siyasi hlirrite
t.e sahip oıu,ta eşliği mana.sında 
anlarsf'k bu kelimenin Türk miL 
letinin ruhunda ve kalbinde iflr. 
de ettiği m:m1tnm derinliğine in
mit, 0nu '1JUr b.ynakJarmdaki 
berra1'hl1 ile kavram"" oJmayn, 
19 ydhk t'llmnhiyet merhumu ar
tık bMm ic;jn ~ok koV\ etli bir ,e. 
knde tebellür f'tmİ~ manalar ifa.
de etmektedir. Bu mn.nalar vilzıh
tır, ıtarihtir, ve ruhun derinlikle
rinde y:ı..,:unnktadrr. 

(Dt!uamr ! nl'lidt!1 

~'1~111 Şef 
~~l'et bayramı m~cr 
~ AnkaraJa bulunan 

Atatürk yaşıyor, Inönüye İcra Vekilleri 
toplandı 

Ankara, 2S (A.A.) - İcra ve
killeri heyeti bugün saat 11 de 
Başvekil ŞUkrU S:ı.raçoğlunun ri
yasetinde topla~tır. 

«öateri töreninde 

IQ 6r:ılun'Jular 

ınayıs stadında 
~~il heyecan 
~ 19 ıs (A·A.) - Cumhu

tt~ncu yı:dönilmUnu kut
~ ~e iştirak eylemek u
~ ~ de toplanmış ola.n iz
t1 )'~ n öğleden sonra 19 Ma. 
~ -~~a izcilik g0ı:ı,teıile-
11t·~ ,_ . . Mim Şef Rcisiciim 

tti. ~tt- 411~nü de hnzrr bulun
ltıı~ at lıtiıu Şefin stactyoma 
~ ., tı. a.ı. hi&QY<ııı:nu baştanbaşa. dol 

t iç~ r.Je.rcc halkın heyecan. 
~I • Ş~~hUrlerile karşı! an
~~~ ~ tribUnUnde Bilyük 
·~~a, ~~liai. ~~ Abdlilhalilı: 
~~"""'· ~k.il Şükril Saraçoğlu, 
~'1 ıtt...ı..~üatakil grup reisi 
~ .\ıur ~ Ali Rana Tar -
l~ tatlı~ Valisi ve g;.ıroizon 
!'1tl\1 'aat j~ abn13 bulunuyordu. 
'~ lı..~ ~alld d'! izci alayı, önilnde 
f14 ~ ea, o, ba.Yra:'lt takımı oldu-
l'.lt~lltı.de ~a girmiş ve Milli Şe. 
.. \> lloıııra saygı geçidi yap 
~ Jt!_•tad.rn nıey?andu yer nımı§
~ı.._:1\11 ha Yeşil sahası Uzerinde 
~d-;;rıi en Yatınm blltlln hususi-

can 18 kllçUk teferrüatına 
(IJ lldırınqıarorr 

C(/Qaı, Sa, j .SL 6 d.a! 

d·e candan bağlıyız • 

Memur 
karneleri 
dışında 

Ekmek 
28 kuruş 
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- Ben nrtık dönmem, o zamırn 

ba1mnn: gibi bir adamla evlenirsi· 
nizt 

Demiştim. 

Bu söz onu sanki beyninden vur 
nuştu. 

Ve işte cok geçmeden, o hücıxn 
gecesi, n.lay kumondnnı heni çn· 
ılırdı: lstanbulda ıırkadaşlnnndun, 
t>fr minılay vnrmı!J; Vedide hanıın 

rendi onun vcısıtac;ile bo.5 kt'ığıdını 

stiyormuş. 

Birdenbire bütün vilcuduın buz 
kesildi; fakat çadır başımın üstiln 
de bir siklon silıi donüyordu. Onu 
~iğimf inkrır edemiyordum. Bir 
çok zamanlar, onu dilşünerck, o
mın kanm olduğunu bilerek ölme· 
yf de bir parça saadet, bir büyük 
tesem sayıyordınn. 

Yoksa bu da mı nasip dtjtildil 
Kumandana dedim ki: 

- Bu Lşi yarınki hücumdan aon 
.,. bmıksnk olmnz mı efendim? 

- Blr sd>eıP l'Ok uınnedcriml 
- Hayır .. Fakat.. Belki m~cle 

liir.aiı1 Srendino hnllolumn- da .. 
- Ne efl>IT 
- Bllcumdan saA olanı.k dönme 

71 ümld etmiyorum t 
- :Bu pc'k uzak bir ihtimaldfrl 

Yol:sa bile blle ölmek niyetinde mi 
sin? 

- ITedıalde. )l'aŞoMJlaktao 'daha 
nıhat oluntol 
~ımnı ;J'a,anınştı; ~ tı· 

lienıyorda. 
Kwruuıdnn dedi ki: 
- İmdene bAkim cıl 'fe aııht- al· 

'dullttnu unutma 1 Seni 9e'mleyen •e 
salt olarak dönmeni dtıa edece#l 
hnldc, nyrılınayı isteyen vefasız bir 
hdıruı niçin baı!l:mmalıt Cckttnın, 
ncryı anlıyorum. fabt zaten. ya· 
pmnk iroırnba katlamıbilmektlr .. 
Bunuol:ı beraber gene Seıı timntfll. 
F~r muvafık görllrsen ttıı !in şaş· 
1 ın kndıır.ı ıb1r met'tııv!a nuUıııf 
TerPyim, bClki }!01a gellrt 

Dimdik Te d~ru::en dnnı~r 
dum. Yedldeyıe ktımnndandan bfr 
m tap yım:lmn:ıL Bııon ~ lr 
temedim. ~imde ona k~ erbk. 
bQyük bir 1.:1 n buluvordmn. 

Bir lrnzu Postu içinde m:ıAnzr 
wı tok bir arslan boy göster~ .. 
Dedim ki: 

- Hayır, buna lüzum yokt fs· 
tedf~i Uitrch şirn,di ~ bar 

- Bunda .... &inD. lala. 
bOJftk ftmMlerf~ ,.,..mıltsml 

Dcdl. 
Ar:!. ae:t glftdQm w tiemtıı ~ 

ifan çıktını. 
Snbtıh:l ba2tr, sf:pe:ı!eıfu '!tfna'e, 

ansn"tı ıslılt entnrn'k Tiaşınımn 11.s· 
lftlndcu geçen kam torpIDerinln, 
gQllelerln a1tmdn, yıldmnra bft
bm. 

O goce sanki yıldıdnn bekt®m 
~ sectn·dt; ibayatımın son secesl! 

Ben !bö')1e :ınyıyordum. Hıılbtt 
ld, aldanliıı.şım! 

!J.CNCl -:ası• 
1920-sencsi birlncitqrinin ilk 

giln}crlydf. ~ ccl>esfnde ~ 
bir akın içln h:wrlnm,ordı*'. :Em-. 
.rimdcki cıitı yüz ki!Jlllk cıe1e ne 
dfi.qnana yakın ıbir ır.ö;yde ımla ver 
~Um. Stıb:dıa. ~ bir k'6y1ü bl· 
z.i Bal 1ılnhmrul sırtlan. anrsuıdakl 
kcd yolundnn ~ ~ftş:ınanm 
ı;:crili:rlne ı;6tQnıcd;ti.. 

Ornd:ı yollan kesınck. kGı:ırliled 
J'lkmıık. uftdt telek m*liye kollanoı 
yeni kıtalıın "nlt111l.:dc, dağıtmak, tel 
grnr tellirinl ~ lbaT'd olnn 
nzifcmhi yapacakbm, 

Bır .,- doltt:ştA1an eonra oepbe
mi~ ~ JjQ dflr b!ıfka 
hır k1ta bfmn )'erfmm ~ 

O gttn!e'r be:recan ft ate, stınıe
rbdi. 

Her tnraftan ~n, çiAaenen 
~ pnrça}nnan Tihfdyeyf km'tanmı· 

• Evlcnmcıınek millete zarardır 
'fe mnumt zaran defi~ 'V'ft:rsa bi· 
le hususi zarar ihtiyar olnnır; §U 

kanuni znrurelle bember beld\rlar 
ini.dar bir yettw teŞkil eden lnuıır 
ı. genç dullar:ın &hl tını mnhıtfu:tı. 
etmek kaidesi de vıı:r; bunun için 
evlenmek elbet mft~tır. 

* Üç senedir harp devnm edl· 
:J'Or: hu mMdet ~inde mn~nlar
m eskcrhl milyonln~a ~sn 
dQnyayn ~ccektf. Bu da mı ynn· 
~ hC' arı? Ro telef ~lno genelerin 
O()('uklnn olm<ıdıktnn b:ışka kendi• 
I ri de gürledi gjtti! 

#a colışıyorduk. Düzensiz ufok ce· 
telerle ve çoğu ipten k:ızıkton kur 
tulmuş adamlarla fş gürüyorcluf,; 
ordu lıcnilz pek küçüktü ve düş · 
man durrnodnn ilerliyordu. 

Ctıntıkknlede dOnynnın en bil 
yllk devlet Ye milletlerini bozifıınn 
uıtrntmı~~m ı,lmdl dunyanın en 
küçilk de\"let ve rn lllcllcrin elen bl· 
rl anayurdun gBbcl:llnde at o~·nnlı 
yordu. Ordusuz \'C ıılll'ıh~ız, bir a· 
vuç kahrnmarı, ılcrnıc çntrtın llA!ı · 
lnr ve cetclerle hu f<.tllAyı 5nlemck 
için d5itfi fiyordulc. 

Arkırmda knhın nlh ~cncllk çetin 
hayatı df\1ünn ·onlum. Talih beni 
yu~ırmnk, ııertleşllrmck, pımmlhı 
çelik yapmak fçfn ne Hlr.ımso hiç 
birini lhmnl etmemişti, 

Cıınnl.icnlt'de s51ı~mılrn ynralıın 
dım; Kııf'kostıı knrlar ntıındn kor 
inme bir kı, ı::cçlrdlm: i'iH r"nıe 
lindar adettı btız l<estldtm. Sonr:ı 
çllllere dn,ınrn ve bu serer i!IKlcrf 
me kndnr lnınıdıtm, ynnClım. Kurtlıı 
li~nyı "'cennet yem~!,, 1ı:a·dar tnl 
h tiutdu~ım, h:ıyvanlımn nyn'k fa· 
1 rinde topJonnn ~nhreH sulan 
"Ab~yet,, imt, gibi derin bir ar 
:m ile fçtfl'Jlm ıamonlar nz olmadı. 
Kana!da11 Jlalebln şfmaline kadar 
ıxnnuncıın bozlhına ~yarak çe· 
kilen bir avuç as\erin arasında ben 
de ıvlU"dım. Mütnrcl<e lmulinn<iı!ı 

zam.an: 
- Jile olmazmı anıt Tabın ktrrıtıı1 

'ifttf 
Diye avunmuştum. Fn:ktıt hülya· 

ln.nn knramMtsı geclkmcdt Ht'r 
mnıctfn kendi hudtı11an içinde. 
mib'tnkfl yn ayaenlft Te kendi tan· 
hine hl.kim olnCfl#ı hnkkındnki A· 
'merilcıın 'Prt>Pıtl?nndMı ancak ma~· 
ılup milletleri oTlıımnk için kurul. 
muş tuzak roınnn yaptı. Yeniden 
silMıJnnma~ Ortn Anadolu) :ı gıt· 

mek, (!~ tıknuı'lt Uızım geldi. Ev
Telkl macenılnr nnsıl bcldcnmcycn 
bJr hltdlseden sonra b3şlndise bu 
da 6yfe oldtı; tienl adettı r.orlııdr 

Jar. 
SllAbı bu-aktıltm TC çlf'tllAc d~n 

dO~ uman orayı ynndıın fnzla 
luırç bmdmn; astcıiHt ve ızdırap 
i>eıı1 Jyice ~~; ymnnşnk nr 
bamo kızdın'D1'o Clövmüş, iyice sn 
~; çeli1C 7aı>m~ı. Bu nıhta 
w tenı; bir. üamın. ne k.tı.dBT bo· 
-. olnraa okun, çiftlik ı,leT"lni kı
• urrutnda aııkf,slnden daı'ha din • 
dn bir tdde ~ ~he e· 
du.nı..dL 

Q q annanln 6lftmilnden ~ 
h b..,, beldnı btediğim glbi ol· 
h: alın teri. mGklfatını fr(mecektl. 
Pabt hn,t.ero11. )'eDf "'° mCihlm bir 
i4erGt ~ı~: Ct-.ardak1 
~~ne benti% d~ o!an B:
rnenllerdeıt rahtıt )'dttu. fzmttteki 
tnglliz bıvvetıerlnden 70z 
bulnmk pnıarmı bu rnvallıhtr. }'U" 

tamıyaeaklnn emiijl zorla bo!aı • • lanndaa geç:lnnelt kin u~raşfJ'or • 
l:rrdı. 

.Btr ae!:iah en gftnıl nttaaıshnin· 
dnn blrlne ycız ~dn}'l elan~ için 
1m1cle)'l ~erdim; biraz eonra 
ıreıi \il>ndüler. İr#ad l*Jı "deiı!n kj: 

- mn tarll!)"& aobnadı1m1 
-:Khıt~J' 
- Domuz deren !btrtmç a&m .. 

Ken lmeri ekiyorlar!_. 

Domm <!l!lft bit' E!ml':!ll ~. 
idi: eskidenherl ~yaslle ~ • 
httrdn. Chmdn tin~' Ermeni kGr 
ım. ~e nroı; h:ı.tttı QOCtIJduğtımdn 
onılardmı d~ çalı~ fdn ge 
Jtrterdl; içlerinde pek ijıi Te 'dftrOst 
olanlan lfa tiohmuyordtı. Bircokla· 
rile aost ~; ben de onlan 
gidm-dim. H:ıtUl on!ann 'dntertnı 
~ Myte ~l~ sııyılıt'dım, 

Duwn dııılk1 c:tttm ırldun~ 
- Haydi l)emobeT gfdenm r 
Dedim. 
Gftt : Tar1ad1l 6e ldşi çatqıyn: 

<Ju. Biri!! tohmn saçıyor, diğeri sr 
nklıyor Te Dçilncüsfi onlara 

0

)'1U'" 

dım ediY'OT'du. 
Bwm geldiğimizi gördfller; gör 

IDMıezliğe ge!rliJer. 
Tohum atan adııma Erınenke 

seslendim: 
- Ark~ lmiıtJayını l:ioş yere 

sa('mtı f.. Dar da biTm: konn;nlım t 
Biz onbra onlar bize doğra yll· 

rildiik. Btı ınrada fıc;finefi nd:tmın 
köye doitro ~mı s~dük. 

Karşımda J>03 bıyıklı bir ihfr 
:rarla bıyıkları h~fiz f('rlcmemiş 

bir genç vardı, İhtiy::ıra sordum: 
- Buraya nfein tohum atıyor 

sun uz? 
- flns:ın kendi tnrlnsındn Df' 

lı1terst ynpar! 
- Btmı.nnt ıantı alt olduRmıu 

iyi biliyor musun? Yanlıcılık olma· 
... ıır (Devamı oor> 

Günün adamları Bulgar Kıra 
nutku 

BUyUk Britwya. imparatorluk 
tirliği teşe...ldrlil ederken rlüşman 
milletleri kendisine ve birb rine 
d':l.st etmek mrrmı ço1• iyi bilmiş
tir. Bu bUyilk maharetin bir sem. 
to!Unü sizmek icap etseydi ı 
bımun için Jnn Sımats'ın portre
isııi kullanmaktan daha. doğru bir 
eey olmazdı. Bu a.snn başınclı 
Sımats lngltere aleyhine Boer ak
nı.balarile beraber harp ediyordu. 
l2 sene müddet içer!sinde yalım 
mcmlck~tini iş,,"'81 etmiş ole.nlan 
se-vmekle kalmadı, memleketinin 
eskisinden dnba hür olduğunu 
görmek sevincini de tattı. HIH -
1918 hnrbi smıJarrnda. Sımats ce
nubi Afrika. birliğinin mUm.essil -
lerinden birisi olm~tu. Bu hnrp 
sırasında imparatorluğun bUyUk 
devlet adamlarından birisi, Büyük 
Btit:ı.nyn. zaferi için heyecan ve 
ilba.m kayna..ltlanndan biri vldu. 
Bunun için, Çörçil ve Ru:ıwelt!e 
aynı yaşta. olan .mn~al. demok
rasilerin sesini yUkselt"En hatip -
lerden biridir . 

Mn.r~ 1870 de Holandah bir 
çiftçi ai'!esi içiJlde doğ:ınu:>tur, ilk 
tahsilini bir cenubi Afrika. köy o
kuluntb. yrı.pt:I. Zayıf, hastalıklı, 
mahcup bir ~ Olan Snnats Gr· 

knd:aşlnmıda.n ve. spordan ziyade 
kitaplarla me§gul oluyordo, ken -
dini hasta edecek deNcedc çal~ 
tr, ve parlak bir imtihan ve---etclt 
Stellenbohda Viktorya. kollejlne 
yrleşti, bumdan 6.a. hem edebiyat, 
hem fen be.kalpryamnı vererek me 
IZtln olduktan sonra Kembrlı:de 
Kr:ist Koltejde hııknk tah!ilini ~ 
tirdi, ~ aynı kolleje profes5r ol
du, Falm.t bir an evv.el cenubt Al
rı"lmya d6nmek arzusiyle yanıp 
tutqmı Smıat.1' İngiliz barosuna 
yazilı:mı.dan Afrika.ya döndü. 

Memleketine döndllğf\ vakit btı
tUn ga.yrctini Transva.l cUmhuri
yeti içoıisindc yaşayan Holandn
lılmn davası uğrunda kullandL 
Büyllk Brıtanya ~ B~ arnsm. 
da harp bnşlo.dığt va.kit Smıats 
lngı1terenin en korlkunı: dllşman. 
]anıdan birisi olmUDtıı. DUşma.n 
topraklarmda yapıtan çetin baskın 
lınreket1erinc!e l:mytık bir cesaret 
gi)steren ~aı nym zamanda 
fedat gönütiDer için iyi bir komD
tan oldtığuım. da-iSba.t etti, bu sn. 
retle ma~ lıem Afriknhlarm 
teveccUhQn.11, hem de İiıgiliz or
d osunun tt\kdhini ktwı.ndr. Ge~ 
avukat artık tecrObe ~rın.ilş bh' 
all'k t!t aaytlalıflird'i. 

Ho:ıp bitince, Smıats Trannal 
~ olan ~ dostU Bota.nın 
yanr başındn. ~ bayıı.ta dısn. 
dtı. S:mat:ınn bir tngfi~ l!fe,.ah&
ti ınrasrnda Tnınsvnı muhtar bir 
idareye Mil oldu "ve )ine bu aeya. 
htt mraımıda Smnats ee!Dtıb! Atrt
ka ~ bir tek h11m:ret Omldinin 
İngiltere ile i$bitli#l yapmnkta ol
dtl'fun a kamat ~cth'di.. Bıı :fildr 
mcmt~etttı :va ~n fnsanta.r,~ara
ımıda hi !m?'ffl"!anmadr: fakat Bo
ta Te SmW:9 tn~s bayı:e.ğr"&ılt!n
da bir ccmıbt A'!rik& t,irli'ğt ~ 
de ~r.m'-*: lg!n·~bıJmllta nrrar 
ettı,er. ~ bu iki admnm 
kuvveti ?e aJdr lllellmi gslebe çal. 
dı; oemı!i M?9.'ıi blrrı.ği 1909 da 
talHtkktık etti. Bota başvekil o1ı1tı 
ve Sımadı ~"ndine maliye nazs. 
n oltmık aldr. 

'ncıuof ihtıiUlarm !ialli ~ i~tt
mat inkı!.Ap ~elcleri bir :1mç se
ne için bu iki deV!et ad:ımını çok 
mcvgul etCi. }l\3]a\t 1914 de d<lha. 
bnyWc bir bıı!rranla ~tılar. 
1ngiltı.-re Ye Aha.ey& amımh 
haTP m,ıamıı,m. CenuM Afn"lmnm 
bita.re:f kab"M'm ~ bir aı -
lı1c Tm~ açıktan aÇlğ"a isya.n 
etti. Bu is.?an çok çabuk bastrnl
d! ve ba sa.yede Bota. ve Sıma.t3 
hudlltt1dd .Aımmı mtlstemlckeleri
nin ~ ~ mndafna 
vamtalan: lmzırlamak imkln ~ f?r. 
satm? lbnldu!!ar. İn&ntlmRyaeak 
kadar mn~ bir harpten eonıra 
SIIX13ts cemıh! gaı1>! Afnltasmda. 
kl Almanlan ycmneğe mavaffak 
oldu Te bn ~ Britanya ordu
sunda 'l'ufgenernllftı: ~ini Jt:a. 
zandı. 

Smiats titr dcvict ac!mnı oJaralt 
haiz bulunduğu meziyetler bilyak 
Britnnya b::ı6vtkitj. olan Loyd 
Corc'tm :nzı.an dikkatini ceR>etti 
ve !ngı'l.iz ha.1'p kabinesine alındı. 
Bu knbinede başardığı i~lel"den 
birisi de. o g\lnlerde gittikçe m
latnn Alman haV& hiicumlnrma 
karşı Londronrn mlldnfnas:r pi1Am
nt hamlamo:k oldu. Smınts o gUn
lcrde :Stıyilk Britanya.da bir ıııeyn. 
hat yaps.mk i~1erin ve nskerlerin 
manevjyatmı besleyen ce5aret ve. 
rici sôzle.r ıs.'Sy{~; harp ııahatan
nı da. ge7Xli; ve birle~ik ordul.-ır 
komutl!nlarmın wdirlni ve emni
yrtini lk<ız:mdt. 

Ve rsay muahedesinden biraz 

Jaa Simats Solya 28 (Hu11u!l) -

1940 da 70 yCl§ında leld 
mareıal olan Sim atı' an ka" 
rısı cenubi Alrikayı tayya" 
re ile bir bQ§tan bir bQfa 
dolCJ§ır, aıkerlere hediye 
dağıtır. Afrikalılar ona uma 
(büyük anne) derler. ___ ... 

Marept .Jan Slmatw 

sonbahar içtima devresi 
fakat Smıatıs oenutl Afrikadaki gtıııU öğleden evvel ltral 
tiitlln Hitlcr' aleyhtarla."'Inı bay • nutku Ue merasimle aı:ıl 
nığı altına topladı; ve bUyUk ~..r vekil ve harlc}ye nıızırı p 
ekseriyetle lı:ı.OOe karar verdi. bUtUn hUkQmet erkAııı, 1' 

Ceııubl Afrika lıarl>e hazır de- tik, generaller heyeti, 
ğildi, o da. bUtlln imparatorluk bir tl ve memleket.hı diğer 
likleri glıbi bUtUn gayretini sulh 11§ töreninde hazır bulu 
nimetlerinden geni!J iati!adeye talı Kral nutkunda demlştlr ~ 
l!İS etmi§ti. Binaenaleyh Sımats ••.Mukadderatı te.yin edell 
memleketinde harp sanayinü kur. manda memlekeUmlzin dJf 
mnk itin bir insanm elinden .:el- katı surette teııbit edilmlf 
ır.iyecek i31eri başarmak mecburi- HUMmet bu siyaseti Uçıtl' 
yetinde kaldı. 4 ay içerisinde ce- anUkomlnı.;rn pakf çe 
nubi Afrikwım harp ımna;ii ge. azim ve gılddetle devam e 
li~mi!', oonub! Afrı1ta havnlnrrnda Bu siyaset Almanya ile, 
çalışacak uçmanlar için uçak t~ ıetler} ve onlarm mUtt 
:imglhla.n ham1.arunıetı. Smıats dllrUst bir l§birllğf. esasıtf 
nldığr tedbirlerin isabeti harı> sı- maktadır, Hakkaniyete d• 
ralarınöa kendini gösterdi. Centı- vamlı sulh temin edecek 
bi Afrika ordufan Habe:ıistnn ve bir Avrupa nizamı yarat 
garbi a\frika ~ef erlerinde obUyUk ni benimsemi§ bulunan 
bir başa.""1 gl.iete'!'dl. Cenubi Afri· bu OlkUnün tahakku'ku 
knnm uçn!rJan ve denizaltı kuv - ber çalı§mağa hazır bul 
''l't t-ri cemıh! Afrika kıyılarında Kral tarafmdan eısyıe_. 
oldu~ kadar SUveyate ve §imal tç Biyuete alt kı.mımda 
yo~larmda bir çok muvaft'akiyetler mektedlr: 
ku:-andrlnr "lIUk1lmet. 12 nisan 

1040 da 70 yngında olan J:uı beytı.nnameal.nde faallve~~ 
StTnts BTitanya. ordusıında. feld· nı fzab etmııur. Bu ı.zan.-: 
rr.a.ı-cşal r•ltheııini k.Lznndı. Sımats den !ille konulmuı yo1uııcl' 
İngiliz ordusu ile ~tprşa -ak bnrp ba:ı:ı tedbtrlere ba§'vurm'! .. 
tecrtlbesi yapan bl.9arilar arasın- HUkt\met programmı tatllll""'" 
da lng.Jiz ord~sundn ~eJdmnre~al edecektir. Yol"llcıı b}r 118 

eonra Bota 5ldU, ve Sanata cenu- o'anlann ilkidir, Ma.rc~:ılc g6rilnU~ ınl§ olan Bulgar milleti 
bt Afrika birllğlnin ~vekili oı. itibarile ancak elli YB.f verilir. tarlhl cllemmlyetinl ta~'1 

u-ltk lkabinıe toplanttsmdıı. kendi- (*inde 12 saatten fazla ça!ı§ır ve olarak hllMmetin her ~ 
nl ö!en eski aritadqile mukayeae he rsnbah ~akla berabeı- at gc- aleybtan hareketleri &nJtll"" 
ederek gu alSzleri ısıly\cdi: ılntiııi ya.par. de.ki tedb1rlerlni11 ıtızumud' 

"'Ben onun kadar~ ve sabır- Srmntfl'm ane J:ayıın dn çok sa. etmekte •e bir tek topluıu' 
b bir adam değilim, beni olduğum dedir. Marer:tlin macera dolu ha.- yurdun muhatazuma, e 
~-u- ---ğ alı S yatında koca.ama daima bir jlbam ııunettne ve terakkialne ... .., ........ ~ı.c 6v&~ e ııruz.,, ı. A.ı:.. 
mats belki sabırlı bir adam değil.- kayn"'ti. otmuş olan .C§İ, cenubi Af. dır. Anayurt ile yeniden 
dir; ftı.kat mubaldmk ti açık glS. rika topnı.kJarrnı b!r !baıında.n CS- rundakl mncadelelerlndeD 
rilşl'll 've cesur ı,ır adnmdı. Cenubi bUr iba3Tna kil.dar tayyare ile dola- kalmamq olan yeni wrt 
Afrikanm i!('lbnal meselckrinl hal ıaı-ak askere hedjyeler dağıtır. takaların halkı normal ~ 
letmekte ~ metin ve b.tt dav- BUttln cenub' A'rika er"~ bu ka. ıe avdet etmekte n ut~ 

dı drna uıı.a (bllyOk anne~ adını ver· yaraları ona.rmağa ...e btrlW" 
ra~924 de Sımats muvakkaten po. mişlcrdir. KrzlamıdP..n birisi dok. garlsta.nm k&lkıumamıa ti 
liti.'ka.daıı ~ ve yerine Hert.- tor o?arak atııkcrl bir hastanede bir wrett4' çalifPDaktadJI' ... 
ı:og ~ti. O 'Nkit Smıats eeki ih- çah!PDUta, manevi lm ce:ıubi .Af. Ordudan bo.haeden kralı 
tiruma. ilme 't'e fels~eye dlSndU.. rı1ta hava kuvwtlerindc vazife dusunun muharip mazI•i.JSI' 
"Holizma Ye tdrlmlll,, i*nli bil" gönnekte, oflu Ceır.i iııe babast gi. ıu ananelerini muha!azaı-...., 
kitap ~. Bu kitapta, tek!- bi Libyadaki İngiliz ordusunön ılne verl!cn vazi!oleı1 aıı .... 
mmnn brl blltUttll blltiln P&n;!11&- askerlik vaıifeelnt yapmaktadır. devam ettiğini a!iylematlt• 
rı ara.smda tftın. bir lıhenkle yQrf1. Sımats'm lle!li yalnız Afrikadn duda tallm ...e terbtyenlll 
metti !hım geldiği fikri mtıda!aa '" İngflterede d~il btıtnn dünya. diyen tek~muı etmekte 
dilmi- Oen®t r:ı ~. tı.kl91er uy:ı~i!:r:ı.nkta.drr Bir 

e 1 
.....-. Af ka birliği, M",. iıafta e--1 Fcleırcnk k0ıral1' - ordunun vazi!esini bq 

hatt! g1lntın birinde belki de bn- • .... b ı d ıı,.,, 1•" t et c;csi maretal SJma.tm lra.bul et·ig·i u un ua .. na ,...re 
kikat lıa.1br1 alabllccek olan Afri. k memleketin ikttaadt 
ka b:h.'lEollt d«Mctlei fikri bu iki- vn it mare:ıl\t c.J)B 111 ııı6deri söy. ına81A dUnya harbinin gtt 
tab111 fetscfeeinddt kunet a~- Iemiftir: •'l!HrvC'l" ibu harbi kaza- blr vnsatte olmak il.zere 

trr, n:~az. Hattl bu har'bl ilanihaye sadlyatı ve devlet mali,.a~ 
1930 <ta dftnya tbı:ertne bUyUk ~ r kleyip gitiemez. Harp mihve · mQeaıılr olmakta bulunddr'"• 

bir pmg buhra.nı ç~ ve eenu. rin mUthte bir ııukutu ile bitecek- etmlltir. Çok §lddet11 ~ 
bt Af. ik tir ve onl4rın yıktlrıı..uıile bera • 

rı a altrn niilr:yeBmI ~ lber, dtlnya tarihinde Hk defa ola- bu aene devam eden kUr 
vakit Hcrtmg hllldkmeti ~ mtış. k cest olarak malıırul •TflS~ 
lrt11 bir vub'ette katm-ıı. Memle- ra dthıyaırmı en !dO çiı;ğllcr il- ··-~• tktr: 

~ urinde Yenid•.n .lto'rumak frraatı mı§tır. Bu 1.ııe ............. ~ 
~etin b~ bir devlet adamına .. d t ı _._ - 1·---elimlre geçecektir.,, e ea r ...... --.r-
ihtiyacr vardı. Ba. 'ftZiyct b.r§mn.. dır ld, h1lkamet mevcut fi 
da 6ım.!ııte h!T bidiıc· kalıhıesbıe fngiliz ı-aı:eteleri bn ~lcıi ya. haklı bir tekilde dağıtıılll 
Heıtrog ne iber'aber girmele ran ıarlrcn: ''Srmat:n tanıyanlar, o - rm mne11sir bir ıeJtllde 
oldu. 1939 da bayt!lc Britan::va bir nun 1914: - :ıs arasında.ld nutuk • temin! yo.'undakf tedblrıetl 
def8. 4.!aha Almanya ile cctin bir larmı hatct'le.yantk marc alin iyice dlı:mek ve aynca, bilh..
~ lr:atl&nmak mc"1Juriye. dD Unm.cden :rastgdle sliız söyleyen ve yerli mallar araamd&ld _,. 
tinde lrnlmca tar.fh bir defa. dahi\ devlet adamhı.nndan biriııi olmn. arumdakl mtıvazenenııs t'4 
t~ ~o.dı.. Cenab! Afri~ dııjr,, no!<ta.flJ'ndtı. :ısrı.ır ediyor Te ~vztn fondu vasıtaslle ,.d', 
mn,Mtftnl't ~ fle beZ1 muhit- "maresa.lin sôyt~iltleri muhakkak halelerde bulunmak 'l'.IJ~ 

ntnhıiktef' bqladt; 'tahakkuk t'decclttir.,, diyorlar, tır. Bundan b&§ka htt~ 

1 

ıın artma.sına, hal1t ·~ 
iyi temtnıne, hayat ~ ~ 
hına '" tnpat !aali)teti91' 
9lııe de ~qmaktadır. SAKA 

~~"'111!' ............... ..,. ..................... ~~----------------..ıı Ayni zanuuıda spe'"'° ..... ~• 
Harb ne zaman bit.ecek? Oteki bizde Ç-Ok... m,erbametaızce takip Te 

Harb1 umum! esnasında mare
ea1 i'oŞan ~e arkadaşla.n 
&ormııŞa:r: 

harp zamanına alt ~ 
Adamnı biri bnyUk bir ticaret· aykm hiçbir teoebbUse~f°' 

haneye mUra.caat ederek: 
ht18Usunda tedbirler ııl -__.,, 

- Piyer! iıaıp ne ımman bi
tecek!·. Seı:dn bi1mcıı lhmı. 

P.iyer, atkadqlannr memnun 
emeğe~: 

- ~ Ali! der. M.a.reşatden 
l1tr .,ey ö~em derhal gelip si
zi hal>erdaı- ederim. 

Bir glln, koça koea arltadaşh. 
nnm yanına .gelerek: 

- ~l koU\llttı,, der. 
Atbdnşlan: sorarlar: 
- Milkemınel! .. ne dedi! .. 
_ .. PiYer, ~e bakalun! Harp 

ne zaman biteeek ! ,. dedi. 

Berberde 
M:tıete!i - Kaça saç 1tesiyor. 

.ınınm! .. 
Berber - Kı:rk bet kunışa 
MUŞteri- Kaça~ ediyo.nıa

nuz! 
Bcr1Jer - On bee kuru~ .. 
Mü.,ıeri - Öyle iae saçlarımı 

Uraf e<Il.nlz. 

Sorulacak ıual? .• ~ 

Mucllim a.nlatryordu: 

- Büy\tk bir sermayem var. 
Aynı zamanda ticari işlerde ihti· 
sos ve tecrübe sahibiyim, Fikirle· 
rim<Jen de müstefit olur.mnuz~ 

- Pek alfı! .. Sermayenizi btra. 
kınız .. Ötc'k.i'eor zaten :bizde de çok 
var. 

Radyo ve gazete 

- Rnd;vo, kA.tiyell c024fı~n 
yerini tutmuyor?.. 

- Niçin?, 
- Paket yapilınaz da ondan,. 

Burun neye yarar?. 

- Oğ'luın, burun neye ynrnr? 
- Gömleğe elendim.., 
- Namı gôrmeğeT .. 
- Göz:ült!c görmeğe.• 

Öleceği yer 

Ne-rede öleceğimi b.ilmek i
<:in sen-ctmıin yarınını feda et • 
mektc bir a.n bile tereddüt etmem. 

- Bilsen de faydrun yoktur .. 
- Fayda.eoı yok olur mu? .. Ora-

ya gitmem. 

50.000 LİRANL.'i FAlzt 

-lşt.c 'buna para.,Ut derler. Ka
yıfl::ı.rmı: 'l:Jeğhmak ·aurctile sırtına 
:rera'Jtirirsin. Farzmıubf\l uçar • 
ken tayyare yandı. Kendini boşlu
ğa. atartıık şu dUğmeyi çekersin. Öğretmen - Oğlum, ~0000 li
Parn.ştlt nçılrr; sen de yavaş ya- rayı ylime yirmi ile faize yatırır· 
van Yere inerslıı. i sa ne temin eder? •• 

Tn~ebclcrden bhi sordu: Okur - Mükemmel bir ~a.hte-
...... Ya Paı-asilt acıJmazıa.. kfldık •. baş öğretmen... 

o 

Şarki Akde 
zeızeıı 

Ber1Jn, 23 (.A.A.) - ~ 
aragttr.ma enstıtUsUnQn 
aabah merkez tıg(l 1800 
bir zpeaa!e ve gallb bir lll:-11 
1d Akdenizde ola.n bir .,,
detml§lerdlr. 

Bann birliği azal~ 
Basın Bfrliğince ucus ı* 

tedariki için ça.lışao&k :aı"_, 
vUcuda geUrUmeai e.sasıar-. 
ııyacak komlayon vazııeJlld 
ttr. Arkad&§larımıu. d 
lzab edecek n aımacak ...ııı 
Qzertne kunılacak tqe1'-
ya bqlryaeaktır. 
Arkad&§l&nmımı Jl 

cumarteai gtlntı tam ııa.at si 
Eptjn6nfl halkevi salon_, 
nt rica ederiz. 



dı I! 
ERTEM 

~ (lJa~taraf, 1 nci saufadcı) 1 müstakil bir 11urette inkişafı, an • 
lct ~huriyet bizi bi'r milli dev- cak il<!ısndi ve. tekn~ faaby~tto 
lüy ıı-ı~ae .koyınu,tıtur, ÇünJ.iı Tür- tanuunıyet \'e ıstiklillı He nıüoı· 
İdn; C~huriyctini kuran mil:ct 1 l•ündıir, • • • Yeni fiatla ekmek sa ışı 15 

teşrinisanide baş ıyacak 
'•it, esı lt>rnaylilleriui "milli mi- Bunun için Tilrk mılletının mu-
~iltı~ !:~l'i'e\'esi il~ mlişıılıtı.as bir ;;e. asır milletler se.vi.ye~ine. ~ılmr~ : 
btıd ıf3do et11ıışUı-. Mılli mi~ak ması, ve iktısadı ıstiklilın temını 
~lt.14 tıtıarı nıUtecanis bir millet hu- clirnhuriyttin İQ gürU~üniı ifade e-
141 ~ kabul etnı-:-k demekti, İstik- den bir \'arlık oldu, 
littı· llrb.i bu <la\'ayı tnhaklmk et- fktısadi istiklali ,·e teknı1' bB
l(jJ' ı, htınuıı mnnıı.sı ndtır: Tür. tünliiğü kısa bir wmnnda yarat • 
leı·ede lll'tık tıhaU ve tebaa tlc\'- mak, meydana getirmek lfwınılı. 
ı.ıt! Yoktur. TürJ,iyedc dcvltıt mil- Bunun içln zıunıını, imkanları en 
11 ·~ te~kilfltlanmııı seklidir. Aha- rac.yonel sekildc ı.-unanmak, teş
le~e te~aa de,•leUıulcn milli de\'· kilatJ:ınmıık raroreti .'·ardır. Bu 
'İıı' f:eeı~ impnrntorluğun tasfiye- zaruret deyJetiu i'ktısn.<Iı. me;eI~le
lıa~? en çok dikknte layık olnn re mUdııhalcsini mantooleştirdi. 
~ 15tlerinden bi'ridjr. Çünl>ii lıu Türkiye cünıtıurlyeti siyasi bUr
ıı btle Osmanlı kozmopolitliği mil riyet ve siyas! mfi.sa\ııt esasm.ı 
lııt 'Yatın tccanüsU hakim olmu§- kabul ettnı-.kle e ıı.aeıı htılkrn hiikl-

Ô, miyetini pirensip olarnk kabul. e.t-
~ lllıuıir kozmopoJitlJği yıılmz nıi~tir. Ba ltibıll'J:ı. .demok.ra~ının 
lıtıı~2den iba:ret del'..-ildi Onun en gilzel nUmunesını \'ennı~tır. 

•eı:xı·r.. 0 
• ·ı · tl r an'stokra-l;:Uııaı: 1&ı son asırlanıuln yalnız . Ec;:ısen ~a'l ıı ıııı.r a . 

•ir . nıevliiinJn refalu olan tık hilnyeyı çokt:ı.ıı . t~fl~e etmı, 
l~ •ısaset \ 'e bir dünya ıtörü"li olduğu itin Cilmhunyctın hnfüç~ • 
'il ı.~~ siyaset hareketc:izllk dü~- Iık \'ftsfmı TUrkiyedc zıtlan ı1e 
lıa ~iselerj kal"5J mrl; pa it kal- mu.knyeoıeye i..'1lkiin yoktur. Saltıı
li ' ~~dUt aciz cldlncle kendi- nntın ilgası ile son halkçı tema. 
'ttı tO!ltetı)'o;du. Bu"linkii inıdeU, yül bUtUn kudrctlle iş bMmR getA 
~ i'1• ilktir, prestijli politikamı- mi~tir. • • 
lt\-1 tnlelenini millet olm:ı, milli Bütiin bu va!Jftan !le Titrluye 
~et lrurrna nuru teskil etınclt· cUmhuriytli' bir aUrli ın:uıap e er
~11}· • llıı JJıillet de Tlh'.iti'vecle elim- Jerfnin sentmdlr. Bn ınkıl~plan 
Uıa't~t demek millilc ~ek tiirk- muhıı.fıu:ı. etmek, onlan aerınleş. 

ı.ı.ı ""'l't • • k u h ·,,. t' -ıhunu mu-'oktli '"' ı ikn ''" hayat snhn mn. tırıne ~ m urı,,e ın: • 
hc-8:1' demektir lıı:ıf~.a etmek d('l11e1dir, 

ı,,:""ll devlet' '1111 b' d 1 Bi'zim cttmhuriyet bir kelime 
~~ ı m ır ev et o. • dU ö ıı-4•nn jfncle 
ı.ı~ 01lun. temelini Tü.l'k milleti <le:';ll. bir nya ~ r~.. • 
itti !:!kit etmesi tabii olur. Dev- eden ınu~7.zam bır sıstem~lır. Bu. 
~ kip eden millet'n Osmwılı giin bir lceJimeyj değil, bır haya
lt~ Politıiği içinde e~itihn~k ·s. tr, bir sistemi Juıtluyorur, t' ı.uıtu.. , husu iyetini bulup Eskı· müsteşarın b-ıiıı. ~ onn lliıtiin bir kıymet 
l\lt ba}°Ynınk milli bl.r an.o, işti. h 
~~:~·davruıı '.l'ürk mllH evini soyan ırsız 
'!bt ~in esa.sh ''ınifeleri nra- ı sene 2 ay hapse mahkiim 
~lii •Mir. oldu 

\·\t....-.: Ye ctlmburiyeti i tlklfU da bdmh h 
lıı,~an kun·et aJaral' kurulmuş- Ali admda bfr m rrmz, 
tl4,~~:ı.leyh o bi'r iç sınıf mü- ge~~nlcrde Eyllpt:e eski dahiliye 
11~ oq11liıı ifrıdesl değildir. Yani mU.St~ Etheıınin evine girmiş 
lıı "e So ı ve para, ipekli! elbiseler, gllmtlş 
1 ly~ \'yet ihtilJUine, ne de • taknnla.n vesaire birçok efJy& ~ı. 1\, losyalimıe karp ayak -
'hı. ~ ifadesi olan fa~iznıle mışt:Ir, 
~ ı..;;.~rta saymak m\lmktın<lör. Yakalanan hı1'9U: dlln aaliye ye-
~ "~,. 1 davnsmdan doğduğu 1- dinci ~ mahkemesi tarafından 
·ıııı .... asnu ı sene 2 ay milddet:Ie hapse, b'u kn.-
cf 8tıllt tahakkuk ettiren Lo. dar :nüddet de emniyet nezareti 
'SO.ndı:.n sonm da ı~tikllU altında bultmduııılmağa mahküm 
~~~ birinci pil!oda tuttu. Bo· edilmiştir. 
~ .. ~ deYlct bünyesini ona göre Maden kömürü tevziine 
~t °'-~ruretini duydu. Bu zam- ba•landı 
a~ı ~llnya içinde olap biten :r 
~~ e!'i dilnya ırazliyle ve i,im Hnlka mCıden kömllrii levzllne 
ı.~t ~e görebilecek bir vnzi. devam edilmektedir, 
"1 ~· 'tnıe ine yol aı:tr. Dev- Kömfir almnk üzere panılannı 
~ ~ dünya h~i'dir, dünya U yatırını~ olanlara tevziat yapılmn• 
t• 'ı bet İllin ve akıldan bıt!'J· sına başlanmıştır. Bayrnm snnterin 
1.~~ dayanmaz. Dlhıya i'le- de de klimür depolarında klimiir 
~~· dfı., tenkit ~i1ir, dina • verilmc<ıine devam edilecektir, 
/tt ~ lı.aYbettiği 1:aman kanun- Beyanname ftlmış olan vatand~'.! 
d'\l~ olunur, Hnlboki dio e- tara ktınunnevTt'lde yeni bir le\."Zı· 
~ltt ~ı:e tanzim edilmiş bir 1 at daha yapılacn~tı~. .. 
~ ~ ınıle ilk !llartlar orta- Mahnıkat ofıııne 24 motor 

l11t ~l kta.n sonm lıer ~y is· kömür geldi 
ı.. lr.,,_ l!lara mnhlrl\m olur. d' h..Jl.knt ofisine ~· 
...._tı ""hl'ı ·-·L. . . 1 Bele ıye ma .-.... 
ıı lı'l>L ı. •lımt tesıs ctme;;c m. 1 t ndan 24 motllr kli· 
.-tı • ~ı.a:ıtrıaz Dini gllrU~e dnya . nlden Bulgar s n d 
~ ~l"ato;]uk anlayı§r yerine mQr gelmiştir. Ayni zamnnk:ıll~~ 
i ;tıh.:. ıdnrc Jnırmnk zıımri id1, dun muhtelif b6}gelerlnde l Y 
~1tısl~'"?'et lın nmrettn hnduıla il miktarda odan gelmektedftir. 
t ~lc~S!lf etti. Mahrlıkat ofisinin k6m r ~ o
~ ctinıhtniyetınin temeli is- don nakli iç.in )en~lsln~ tazım o.. 
~ fı;in milli hıı.yatm lan muot temin edılmlş1ır. 

J\ıa.V Sa~Cağına 
~~ onur timsali, ey ulu Sancak! 
]( iikselir ruhumuz seninle ancak. 
ıl' 'lıdrctlcr yaratan ı•arlıldarına . 

allll.: biz ğeğilı diinya tapacak. 

Sende bu 1,büyiikliil( varT;cn-;;JsarıC<iJ:, 
'Adını snygile cihan ana~! 

~sil. Tianrmı::n benzeyor rengin, 
~ 0 11hi andırır bize bcnliğigin. 
ıı;nlı •avCl§larda mert Türk erine, 

lanı kaj'ııağısm, bulunm(l2 dengin. 

Sende hu büyiikliik tırrrfr.n a1aonccıJi, 
!Adını MYl!ile. cihan anacak! 

f;.~ı.enrıcnı Çenb,._ri ~ar.w ~ ;ıer yeri 

Arıkaraya giden VIU.i ve Bcledl 
ye Reisi Dr, Lütfi Kırdar dün sn• 
bah şehrimize dönmilştllr. 

\'Ali kendisile görüşen bir arka· 
dnşımıza şunlan söylemiştir: 

- .Ankaraya lstaobulun çcşldll 
iaşe maddeleri, bilho..ssa ekmek unu 
fşi etrafında temaslar yopmo.k, di· 
rektifler almak il%Cre gitmiştlm, En 
başta olnrak İstaobulun ekmeklik 
ununon bundan sonra da muntauı. 
man verilmesi için hükümetimizJn 
bize azami iınkAnlar hnhşetmlo bu 
lunduğunu şfikranla söyleyeyim. 

Ekmeklik un ihtiyacımız denin· 
ce, bunda memur sınıfı. memur n· 
Heleri ve halk da dnhildir. 

Bu suretle memur kartı almış o
lanlarla, halk kartı alanlnnn hep· 
si bundan sonrn günlük ekmek is· 
tibkııklannı eski.si gibi emin olarak 
fırınlardan alnblleceklcrdir. Tcl~ş
lanmağa aslA mahnl yoktur. 

Diger iaşe maddelerinin flynUır 
n ve piyasada kllfi miktarda bo· 
lundımbllmesl bakımlonndnn hn
~metimfz ana prensipler Ozerlndc 
ehemmiyetli tetblrler almnktndır .. 
Yakında bug{lnkft şnrtlar içindeki 
azami seIAhı piyasalarda görecc#iz. 

Ankarada bulundu#tım günlerde 
mesai arkndaşlanmln telefonla sık 
sık gör~erek fırınlar ve piyasa tef 

M aaril Vekilliğinin bir 
baıcmn: 

Dünya edebi atın-

tlşlerinde daha cidd1 ve da:bn sıkı 
davranmalarını tavsiye etmiştim, 
Bu husustaki kontrol v teftiş işleri 
nln son haftaki verimi lµtkkmda 
teftiş heyetinin ve iktisad mildürlü 
lfünün ba:zırladıklnn haPorlnn ala· 
cali un. 

Şunu da ildve edeyim ki, lhtlkı'I 
ra karşı bü.tün vnsıtalanmw v<ı im· 
ldlnlantnızı kullnnarak mficadele e· 
dec"#i:z. 

Ekmek kartlannı belediye ma~ 
bansındn bastırdık ve numıırııladık; 
yeni karUanmız da lstnnbuln mah· 
sus işnreller vardır. 

lstanbulun günlük buğdayı tn· 
mruncn burada kart nlnuş olanla· 
rn Jnhisnr edecektir. Evvelce o'• 
dulfu gibi hariçten gönderilen kort 
larJa fazla ekme tedarik edenlerin 
ve tehacihnden istifade ctmclı: JS'te
yenlerin tevlld ettikleri mevzıt ek· 
mek sıkıntısının da ~nnne secece.. 
Rimlzl umuyoruz. 

Belediyenin bu sefer hazırladı
Rı kartlarla nlnenRımız snnınıı: nn 
nnısınd:ı bir fark ol:ım1yaeak1ır. 

HnMnmızın, memur olsun, ser• 
best olsun günlük ekmeklerini ve 
emin olarak nlac-aklnnnı bllhns a 
tebarüz etlirmenirl bir dıı'h::ı rica 
edeceııim. 

e·· ük ~dada 
Bir kız pencereden dii§tü 

DQn gecey Büyükadadan, bir o· 
kuyocıımuz, mah:ılleyJ hc)ecnnn 
düşüren bir vnk'a hnbe&" verdi. A· dan tercümeler 

cambariyet Bayr 
mıada 13 ki ap 
daba çıkarıldı 

• danın, Alp:ıslan sokağında bir evin 
camlan birden kınlm~, bfiyfik bir 
gilriiltfi ynpan pcnçere kınlmasın· 
dan sonra bir kmn kc:ışıntıkta al-

M.aar.ll VekllliAinin dQnya ede. 
blyatındqn tercilmeler bnstmnnya 
başlamış olduğunu Tnktile bil<l'r 
miş. neşrolunan ldtaplnnn bnzılıın 
üzerinde de mQtalenlanmızı ~15yte
mlştik. Bu Cfimhnrfyet bnyramında 
Vekillik bu kfi111yattan daha 13 ki• 
tap satışa çıkarmnkln külliyatı kasa 
bir zamanda hemen 40 rakamına a
laştırmak başar.ısını göstermiş olu
yor. Eserler hakkındaki takdlrlerl• 
m~ ortaya dalrnıck için dnha mü· 
salt bir zemin belı:liyerelc ltilllilr 
hayatımıza şimdiden bu gO!tSI ha
beri Termekle iktifa ediyoruz. 

Çıkan Htaplar ırınlardır: 
EflAtundan. Alekslbad, Kırlton, 

Menon, Yon, Kıritya!, Evtlfron, 
Ldhfs, Lisb, Bomtırşeden: Figııro· 

nan dft!ilnft; lbsenden: Nora; Sek!' 
pirden: Jftl Sezar, Sttendnldnn: 
Kırmızı ve Sfya.h (fkincl); GötP." 
den: ViDıelm Mnyster. 

l sene 12 aya mahldim oldu 
Sabıkalı hırsıılardan Kar ı\11 

ge()enlerde Eytlpte otanın eSJd da· 
hlllye mftsteşan Ettıemfn evine gh• 
mı,, ipekli ~lar, elbiseler ve bfr 
hayli para çalarak taÇ10ıştır. 

Bttnlan sntarken yaknlnnnn Jı:5r 
Alt, dün asliye yedinci cezn mah
kemesine -verJlmlş. 1 sene 2 ay mOd 
detle hapis ccznııına cnıınlmıştır .• 

duğa s5rfilmüştnr. 

Mnlııılley:l ayaldandırnn bl\di c• 
nln mahiyeti ou imiş: Bu genç kız. 
eskidenberl inzivayı sever, ruht 
buhranlar eeçfrfrmlş, COk defa odn 
sına kapanır. kapLSlnı kUIUcr ve 
roman okurm~. DDn gece de oda. 
sına knpa~ fakat bir ıırnlık hn · 
va almak için olacak açtığı pencc 
reden müvazenesini 1tltl1>cdcrek 
dil müştiir. 

HAdlsenfn polise aksetmiş olacn· 
~nı dftşünerek BQyilknda m~rkC?.ı 
nln mnJılmntııııı. mürncnat ettik, Po· 
lbfn böyie bir hMlseden malômııtı 
olmndı~ bildirilmiştir. 

Tramvay idaresinin yeni 
tarifesi 

Tramvay idaresinin lıazırlamı' 
oldu~ yeni tnrifclerfn fntblkınıı. 

ild teşrinislınlden ltibnrcn lxıslana· 
caktır. • 

Tenvir.atta tasarrufa 

riaye"' edilecek 

C1imbmiyet bayramı dolayıslle 
umumi tenvirat yalnız bo akşıım 
ynpılaca1ctır, Bnyrnmın diğer ak -
şamlarını kömür tasarrufu dolayı• 

sile tenvirattn itidalle hareket cdl· 
lece'ktir. 

o~ıdelersin mutlu, §anlı zaferi. 
S ... ldarnan giikrcmi§ arslanlnr gibi, L k 

q. ırır diiıoman<1, coı;mı Tiirk eri· Buolln ilk maçını yapacak olan l ghlev, Tavetkoz, Sııneonov, os ov, 
• -- _, Bulgar fampfyon takımı hakkında Bclnkapov, Tcholnkov, Iarno!mv, 

Sende bu biiyii.lrliil• v'ör1\·en al SonC!u.·, maltlmat: 1 Petrov: Barov, Chlnvov, btı?lar~an 
~ 'Adını S~'f;i1e cilıan nnacald Gelen kafile 60 kişiliktir. Bnn· I kaleci Aldov SUl.vyndan, .snğıç Sıme 
8!.0rıırı: ''Neınutlu Türkiiın Diyene''1 Jardan ıs i futbolcu, birl antrenör 1 onov Meke?onyıı takımından alın• 
0·~2İlnii anon:; baksak çchren~· dir. Takımın esası Dulgnr Şampi· ı mıştır. S:ı.~ıç Simeo~ov "b°!°n Av· 

1tiind .. 7. ypntı Levski ve ikincisi J. s. C. tıı- rupanın Şipoştan bıle ustun tek 
il c egilsc/;, yere l:apansa ~ rafından kurulm"~ Vl.l Bulgnristır futbolcu olarak snyılmaktadır Sağ 14 saygı ycıisuıc.z; viicelii!irır... ...., 28 k h J \ 

• J " nın en namlı oyunculnrı da kndro- hııf Stamboliev ·erre eyne m -

S d b 1 l k' r. - -, ·~ ' 11 ,,., alınmıştır. Lcv .. ,·f, Rnpı'd ve Ad· leJ olmuştur. BuJg~r Millt tn~ım_ ının en r. Bu ·iiyii11· ;; ı•arh·en n o;,tmCQI;, .. ~ ~· _ 
ı , ı miravı 2 - o ve 3 - o yenmiştir. kaptanıdır. Beşiktaşlı Şfikruyu bu 'Adım snygilc cilıan anarnh. .,. ıı ı ki 

Biirhanettin Deran D~lktaşa karşı Çlkaracnıtı kndro: I oyuncu tutmll8a ca ı.şncn · ır. 
---~._ ________ ..;;.;;;.;.;.;;;.;;-~.-..--ıııımı-~:.ı .Al.dev: Zqaınıphov, Pelkov, Ghcor. 

iZ U AK E 
Bele iye re· si Cemal öz tevl if edildi 

ve se best bıraklldı 
Evvcild gece lzmi~ bir tc4.'1· 

rnf nldt'k. Sayfabmnm mnlrineye 
verdiğimiz mra.da gel.l?'.fB olJu!;"U 
ic;;in verdiği haberden dUnkU sn. 
ynnızda bıhsc imkan bulamadtk. 
Bugün ncklcdiyoru.z: · 

Hıı.bct', bütün l.z.miti bUtlln gün 
heyecan içinde bir:ıke.n bir muhn.
kemeye e.itt:lr. Evvelki gün İzmit 
ı;oJisi kendisine ynp1Inn bir ihbnr 
iızerine ista.syon amb:ırındn bir ~ 
raşttımada bulunur ve Konyada 
Cıvelek un fabrikasına gönderil. 
mek üzere getirilmiş on teneke 
g112yağı bulunduğunu tcs.oit eder, 

Anlr.ı.~clığına göre · 1z:ni: ihti
yne.mn ayrılnn bir maddenin b:ış. 
kn bir yere sevkcdi.lmesi milli ko
runma kanunu hükmUnce elkon. 
mn kı.nuıile tevzi c-dilen bir mad
denin :izinsiz 'bagJm bir ele nakli 
en.iz olımya.e:ık ki vıızıyette bir 
suç görll:.mfiş ve h-.mmı belediye 
rclı5i Kemal Öz'iln emtile ısevke
dildiği anlıışıldığı için kendisi 
mahkemeye verı"Imiştir. 

MilU korunma kanununun mu. 
nyycn madd"61 hllkı:nnne Ciire mu
hakeme altma a.lı:n:ınlann m v
kuf olarak muhakeme edilm~i de 
gene bn kanun ic.o.planndnndır. 
Bımun netle~i olarak dn bekdi
ye rcl.si tevkif edilmiş ve muha
keme başlamıştır. 

Bereket versin lıi mahkeme bir' 
gfindc Uç eeJse yaparak ~i bitir. 
mi§ ve muhak:cmc reis haklan da.ki 
ev'kif kar:ırmm kn.'ıdrnhn.Mnc ne. 
tıcclenmiştir, 

Bu en.balı bir mudaşmm kara
nn bcrs.et' olduğunu yazmrŞSa da 
bi~m aldrğmnz mnınmat başka 
tllrlüdilr, 

MahY..c-me ilk celsede vadyetln 
n3'drn.lıı.n:t:ın.'!1 için v:ilfiyct mnkn
mına b:m suslle:r tevcih etmiştir, 

İkinci celsede '\ilfi.yetin ~len 
cew.bı incelemniş ve yeniderı ba. 
.zı suallere da.ha cevap i tenmesi 
karnrlo~bm;tır. Bu sebeple ny
nr gtlndt' akdine lüzum görnıcn ü
çlincll oel~e vi.Uiyetten beklenen 
cevap gclmiş ve milddeiumumf ile 
Mkim ba vesika.ya dayanarak bn-
1-i'J m .. vzuuoıan suçun n"mi ko. 

ruıımn bnunu hllkflmlerinıe dahil 
olnmıyı:ıcağı .Jw.nnatine vararak 
evrakın ın&.urıa:r muhakeme en
eUmeııine verilme$in: !kanır ver
miıttir. lşte bu karar üzeri ne de 
belediye rtis.i hakkın~ tcv.kit 
.karannm knldmlmasrııa karnr ve
rilmiştir. 

MUhakame gece saat ona kadar 
sUrmu, ve bfitiln glln 1%.miti tş. 
gnJ ederek celseler bUytik bir ka.. 
lnbahkla takip olunmuştur. Bu saz 
larm !z:m.itlilerin ununu Yetiştiren 
Konya fabrikasmrı gene bu unlnn 
temin iı=lıı VC"rildiğini remnt bir 
mahkeme ile lifrenen dostlnn mu.. 
hnltcme altnıa n.lrnmanın ~ile 
lÇi bnrtaıhn, falınt: aldığı kararla 
YUz:U gfilen belediye reisinin et
rnfını nlmış!.nr, kucaklayıp 6pmüş. 
ler, büyUk lbir S6st<.':rıi ile evine g6-
tllrmUşlerdir 

~l o~ belediye rei8Jjği 
İzmit için z:ıman zaman böyle bir 
hAdise ırıew:uu olur. Bu genç ve 
cerbezeli zatm seçimi or:ıda dni
ma mesele teşkil eder. 

Hatırlardadır ki geçNı 
d evredı;'ki seçim pek hararetli ' e 
Kemal Ô4: de peki.l11 -
Yetli olmtıştu. R~ ~en =-~ 
Y.i hemen bt.ne lltar,,ı birde bıro.
knrıık gerçekten parlal: bir ge'c~ 
bt' !lmmn.mıştı, An~ ki kcn-~ 
diSinbı lıtU3 peşini bmıkmıyorJar 
ve hmat gözcti,p duruyorlar 

Şimdilik İzmit belediye r~isi İ1>
mitlı1enn anwıu temin için hatttı: 
fdarl ıb:ir ~ıvctt gtizc a.ldrmıış 
bir beccn."kli adam IJle'\•kiindedir 
i§de biı' Konyn ktllft.hr \"8.r mı yok 
mu, burasmr da ço1...r geçmede~ an.
layaenk'Jnr: Eğer Konyayn gide • 
cck on teneke gıs.z İz:mftte aırko
nu1m.tış da bunn knrşr gene fabri
ka durma~. İmıit:lilerin de unu 
ge'tınhıse o z:amnn da im Mclise
nin mnhMrin! h:ınitc on teneke 
gnz knzandmın e lmnunlıınn hll
kUmel~ni koruyan adam diye tn
ıuyacaklardrr. 

Dileriz ki lma:!t belediye ttlsi 
lbl5yle bir Konya ldlllhı giydfr.mM 
olm:ık !lÖYlc d'lm!:un kendisi dalıi • > 
gı • olmasın, 

Geçen Cumartesi akpnn rndYo" 1 ni cdillrtd, bu saha ile u~ 
nun ''rne eleler konuş.uYor,, natin· dııhn ziyade cesııret huJsunlıır ve 
de, hepimizin cok iyi tnnıdıltı, ga. yüksek bir gaye uArunda harcad k 
zeted arkndnşımn: Poto Ethem k<r lan emekler uzun bir zaman f~n 
nuştunıldu. Foto Etem, kendine ltıyik olduğu sarnnliyi görebilsin 
maim.ıs bir espri ve gftzellilde, ro· Hl · 
toğrofçtlığın ve fotoEtraf oektlren KMET MUNIR 
balkın hnsuslyeUerinl ban hoş fı'k
rnlarla, sQı>leyerok ıınlatııiten, mem 
leketfmlzde foto#nıfçılığın llımal e· 
dilen b1r lnrafına dokundu. ?.lan· 
zara fotoğnıfçılı#fle ~nn 
pek az olduğunu ~yledl .• , 

O hu mevzuu "mıınzıını fotoğ• 

nıfcılı#ı., diye ishnlendJrdl. Bjz 
"mcmleket fotoğrafcılı#t,, diyece
itiz. Cüııkil, mernl~cet mikynsındıı, 
bir ~ olarak g~riiYorm. 

Potoğrnfm memleket f'Çfnd '\'c 
dı;ında en büyük sevdirme vasıta
larındıın biri oldt$ıno d finOrsek, 
bu snhadnkf lhmıılimlri mnn bir 
noksan telfi.kkl c!mdo kad:ır vnra. 
bflcceltlmlzi snnıyonun. Bu ilun 1, 
yüksek krutnr muhit1erimlrin d 
dik1catinJ çıeknıi~ olııcak ki, Halkev 
lerlnln sık sık actıklnn milli foto!: 
raf sergileri, ''nıenılekc1 foto~r • 
çılı#ı,, m cesaretlendlrmcı.11 hedef, 
tutuyor, 

Fakat btı çekilen resimler ne o· 
luyOT Mfisııbnkalnr ne gilıl hlr ne· 
ticeyt' bağlanıyarT 

Bize ldzım olan şey, güzel Türk 
elinin muhteljf bölgelerinin ''stan
dnrd,, haline ge'miş ıı.ll>ihnlcrinin, 
meydana getlrilme..<;idir.,, 

Önce, hiç ohna:r:sn buna 11pm:ı. 
lıyız .. Bu maksatla Jfolkevlerinin 
actı#ı fotoıtrnf müsabnknlnn anı • 
sında şöyl<ı bir şeklin görülmesi nr 
m edilir: 

1) Her chrfn ve cfvnrının :ın' 
ot ve turf1.lll b:ı ı'llmdnn gfizel rc
slmlerfnf çekmek. 

2) Ba çekilen resimler nnmniin 
en g{lzellerlnl evırnrnk her şehre 
oU mtvıır halinde elbfimler vncude 
getinne'k. 

Ancak, bu h r 1 eti 
rlebUrnck tein fol ·r f • 
kiyet hakkını l ırurı 

Olur cesaret değil 

Cinscnc Yaşar adında bir hı~ıı.. 
Simkeş hanının yanındaki sebnın 

kilidini kırnrak fçcridcld ~ın 
borulan sökmüş, bonlan oroda fite 
yakıp t"riUııkcn Ynknlonmıştır. 

Cin.sene Yaşar nıalıkcme tnra.fın 
dan 2 ısene 1 ay 10 sün mfiddet' 
lı:ı pi ce-zaat na ç.a J'1> ılm ıştır. 

Otobüs fiyatlanna zam 

Ô'tÖbtblerin na dl fiyatlanne i . 
tedlklerl yenf z:Am betedfye tarafın· 
dan kabul odflmcmi~ttr. 

1 2& yıl evvelkı Vakii 1 
%9. 10. 91'1 

Alman misafirlerimiz 
Bugiiııkti Balkan tirenile Alman 

matbuatının on muhterem milmcs· 
sili şclırlmize gelecekler ve Osman· 
lı matbuatına misafir olacnkla ,, 

ruır. 

- P~mbe ' OU:MA 
ı. ~rln: 2• J. te&rln: ao 

§el'Val: 18 
Jln.:no: ı 7 7 

~ akıtıar Vııııatt Ezani 

Oğie 6.24 l.U 
tkıncıt 11,68 G.45 
Akşam 14.51 9.SB 
Yatm 16.11 1%. 
lmsııt. 
Güneş 

18,15 1.82 
4.47 ll,81 

-
Şenal: 19 
Bızır: 1'18 

\"asa tf Ezacı 

'J.%8 1,14 
1%.68 6,47 
115.'8 9,30 
ııs.ıo 1-2.1)(\ 
10.39 J.82 
550 11.41 
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ALMANLAR VOLGA KIYISINA ULAŞTI 
Novrosisk cephesinde 166 

us mevzii işgal edildi 
Redin, 28 (A.A.) - Alman or 

duln.rı başkuma.ndanlığının lebli
ği : 

Alman kıtaları Novosi.cıkinln do
ğu cenubunda günlerce süren çe
tin mu.h.arebelerden sonra t-u böl
geye hfiltim olan bir .sıra tepeleri 
i~gaı etmişelnlir. Tuaı.;se bülgesin
de dağlarda vücude geti'ri.lmi~ bir 
sıra müstahl;em küçük mev-zilerle 
tahkim edilm~ bir dil~ mevzii 
grupu Sovyct krtalannın inatla 
müdafaa$rD3. rağmen hücumla z:ıp
tedilmiştir Düşmanın bütün kar
ı.ıı hücı.:mla.rt pU~:kürtli.lmılıj ve düş. 
man nğrr kaytpdara uğratılmıştır. 

Aynı kesimde Alman hava kuv. 
vetlt'ri düşman mevzilerine ve Tu
ap.se ~hrine hüt'u.m etmil'lerdir. 
tiOOO tonluk lbir ticaret gemisi bom 
ba 'ile hasara uğratrlnuştır. 

Terck'in batısında snlı günü, 
Jntala.nmrzın hücumları tatmin e
dici neticeler vemıis ve b:ızı dü~
man teı;kUlerinin kuşatılmasını 
temin etmiştir. 

Stalingratta. Almanla.r ekmek 
fabrikasınm doğusunda.'ki bölgeye 
hücum ederek Volga kıyılarına 
varmışlardır. Bu suretle mühim 
Sovyet kuvvetle.ri. tar.ı..frııdan eid
detle mlidafaa edilen bir mahalle
yi de geçirm.işl~rdir. 

Abnan hava kuvvetleti bu kara 
hal'C'kAtını muvaffaıkiyetlc deatek
tcmişlerdlr, Şehrin cenubunda Al
man piyade krtaJarı düşman kuv
Yetlerinin müteaddit şaşırtma htt
eumlarnu !kanlı muharebelerden 
a.onra pü.s.kürtm.üşlel"<iir. Alman hü 
em:rıl&rr düşmana. Hazer denizin
de ve demiryoll:ın üzerinde bU -
yOk kayıplar vıerdirmişt:ir. 11 yük 
treni tah.rj,p edilmiştir. Topyeklln 
M)()() ton tuarmda 3 ticaret gemisi 
batırılmış, bir t:ica.l'et gemisi ile 
bir petrol g~i9i V'I? iki avize ya
tılrm§ veya hat.ı.r3. uğratılmıştır, 

Don ecphesl.nde Rooıcn uçaltla
rmdan yardım gören Romen bir 
Jilderi düşmanı vadb'c atmış!arda, 
""166 Sovyet mew.ü işgal edildi 

Beria.n, 28 (A.A.) - Alman la
:.taıan Novroobkinin doğu cenu • 
"1unda Z1 illrteşrinde, düşman e
linde bıılunan bazı hAıkim t epeleri 
~ nptot:mıişlerdir. Bu tepe.. 

ı lcır bundan 8'Jllraki harekatın üze-
'rlnde ehemmiyetli surette !.mit o-
1le.caJc ehemıntyettıcdir. Kaf'ıcasya.. 
'dıııılti Alman llataJan dağlık bölg e
tlerde d~"lma.n mevzileri etrafında 
t~ebbüs eden oe-zi dilıpnandan te
mi~lemi.şler ve ı 68 Sovyet ~vzij. 
Df işg"1ll etıztişleT<Iir. 

Volga kıyısına ata,tılar 
BN'lin., 28 (A.A.) - 27 ilktq. 

rJıı günfuıde Sta.l.ingrat iÇ'i.n yapı. 
lan nnıha.rcbelare igtirAk eden Al
man Jruwetlerinin ekmek fabn~ 
eile cRS1dlmlıanenin şill'\al bs.tısın
deki yerl<:ri içi.ne al'!ın biltUn ma
Jta~e Rus mi.ldafaasmı kırmağa 
rocıvaıfak olduklarını Alman or • 
d ul.an 'başlrmnanda.n.Iığt bildirmek
t edir . .Alıman piyade ve istihk!m 
kuvvetleri bir çok müdafaa mer
·~ni ~ et:rri.şlerdir. SollnL 
bu llruvvetler iblraz daha şi:naHe 

ma.balley.i düşmandan 
lerdir. Bura.da Ruslar 
~~bir ~ stP.erkr 

_ - ıttdi. A.vı:ıı .ı.Wnan-
~ A.bnan kuvvetlert Volga neh
rinin ~ u!a.'}mrşlardl?' 
. Diğe taraitan başka Atmıın 

hvvettef'i b!raz daha cenupta. bu
lunan bir benzin antrepo6Unu ele 
gcçiımeğc muvaffak olmuşlard:r. 
Vdtga kıyısına ulaşmak ic:f.tı yapı
lan 11'1! Ç~a.r sn.esmda bir 
~ h'!l!rp filotiUasr lbi.rbi.ri arkasına 
d~i.lmiş bu:lunan ~i bataryanm 
~~ tıoplarrnı imha dtnişt.ir, Ken 
dilıcrı kayıp vermeden, Alman 
=~ı 19 P.us uç.ağını dti~rmüş 

Batoıl3n RU!I gemileri 

B etl;l'I, !8 (F.:. P-) - Alman 
ba.şkoınutanlığcrun tbliğinde bil -
dirildiğ.fıae nazaran Alman hava 
kuvvetleri Ha:t.ıer denizi ile Kara
~de Rua gemiler.i.ne şiddetli 
~arda. bıılunmuşlardır Ha
seıı- dr.n.izi.ndc ccm.3.n 3. 000 tonluk 
• tkanıt gemisi batırılmış, ve 5000 
tonluk büyüle bir petrol gemisine, 
1 ticaret gem.isine ve 2 nıuiıP.fız 
&emisine a.tı>ş verilm·~tir Kn.racle
nhde ~e nımtakası~da 5.000 
toulll'k büyük bir ticaret gcrm.;i 
tam isabotle ağır .hasara. uğratıl -
mışıa.• Volg.anın şarkında Rus nak 
~at lııollamı.-a. karjt yapılnn taar. 
n:: ~lannda tamamen dolu 1-

m~.AJ 
oı:d:fann m mil r«tebftıtı tı& -

nıJrnd:ı n.bfMirilmJ~. Şııtt cep.. 
b~Di oen~ b<Hgesj Dr:ednde oe-
1'C'9'RD eden siddetJt ha.- muhırre-

belerinde 21 Rus uçağı dilşürül • 
müştiir. 

Alman zayfatı 
Stokholm, 28 (A.A) - Rus kuv. 

vet)ertnin Almanları Stallngrad ~h

rinin cenup kıammda geri attıkları 

8Öylenmektedlr. Bu l(eslmde altı gün 
içinde Alman ve Romenlerden en a. 
pğı 4000 kişi ve 16C tank kaybet _ 
mjşlerdir, Şimdi Rus kııvvetlerj Sta. 
llngrad'ın cenup mahallelerjne hakim 
tepeleri aşmış bulunmaktadırlar. 

Sovyet; teollğl 
Mo kova, 28 (A.A) - Moskova rad 

yoııu Staltn..<rradm §imal bat~ında bu 
lunan Sovyet kuvvetlerinin taıırruz. 

larına devam ederek Alman mUdafaa 
hatlarını yardıklarını, t'lkrlben 500 
Alman öldUrdUk!erinj ve bir mlkdar 
tank, top ve müstahkem noktaları 

tahrip ettiklerini bildirmektedir. Rus 
taarruzunun tankla.r desteklemekte 
idi. D~man lhtlyat zırhlı kuvvetleri 
nı _ iki yUz tank kadar • taarruza 
aokmuş fakat Rus piyadelll tanl;la.. 
rmm izlerln1 takiP ederek Almanlar 
la tcmaa etmeğe muvaffak olmuşla.r 
dxr. 

• *. 
Stokholm, 28 (A.A.) - Rus cephe. 

ilinden gelen en son haberlere göre 
askerJ durum flSyle JlulAaa edilebilir: 
St;allngradda Rus hUcumlan artm.qı. 
tır. Novroııiski çevresinde vaziyet 
Almanlar lehine dönmllftur. Terek 
çevresinde Almanlar kayda değer te. 
rakki!er yapmışlardır. 

Ttm<>een.k.o, pa.zarteaj gtlnU, Stalin 
gradm flmal bat,ıamda şiddetıt hü • 
cumlar yap~tır. Teyit edilemiyen 
bazı ha.berlere göre ıtınaı batıda Rua 
ıar, bazı mahallelere kadar eokul • 
muotur. Bir kealmde Alına.nlar 700 
zayiat vermiflerdlr. Diğer bir ke.siım -
de Alman zayiatı Uç bölUk kadar 
t;abmin edilmektedll'. Kızilllteorin 

tabrikaamda cereyan etm1t otan çar_ 
plflD&l&rda kızıl muha.fız lalV'vetler • 
den be.kiye kalanlar, tekrar httcmna 
geçmiolıer• de kolaylıkla pllakürt.11!. 
ın'll§tllr, 

LeniDCr&dd& kar ~ batla • 
ımttır. l.Adog& gô}UnUn un.arlan ge 
ceJerf donmaktadır. Rjetın ,tmaHnde 
Rwı taatrwı IW:fi'likları ~ekti& • 
d:fr, 

lloü°"" 18 (A.~) - Dofu cep_ 
heatııde Trans Ba.yk&l batp.uıde lal 
bafl&DU§tn'· Birçok 7erlere icarlar. 
7ağmlfttr. Hararet ctırdan ~k aşa. 
ğı dU§InO,t1l.r. 

Lonclr6,! 8 (AA ) - Son Ruı teb. 
llğjne göre Almanla r, Statingradda 
ve Tuap11enln f!.m&l batıamda dün 
taarruzlarda bllhmmu§lara da te • 
rakldler kaydedıemem{şlerdir. 

!zveatlya gazetesi Btaıtngradrn ce. 
nup Tar()fl&rmd& taarruz edecek va. 

ziyette olmıyan Alma.nlarm müda • 
faaya geçtiklerini yazıyor Şimdi 

Stallngrndın cenubunda cephe, va . 
roşlnrın arkasındakj tepelerden geç. 
mektedjr. 
Mo~kova radyomına göre Baltıkta 

Rus acniz uça.klan 600 tonluk bir 
dUşman gemisini ba tırmışlardır. 1n • 
giliz uçakları Rusyııda gene faaliyete 
geçm~!erdir. Şimal sularından geçen 
vapur kafilelerlni hımaye etuıek 

vazifesi, ıa.nil komutanlığı tayyareıe 

rlne verllmi§tlr, Bu euı-etle sahil ko. 
mutanlığının tayyarelerinin !ııallyet 

sahasına bir milyon kilometre mu . 
rabbalık bir bölge llAve edilmlştjr. 

Mosl<ova, 23 (Ditadyo) - DUn ge. 
oe yansı neı.ıredUen Rus tebliği: 

27 llkteşrin gUnU .ı:ıtalanmız. Sta. 
ilnS"rad mmtakaıımda ve Tuapsenln 
§imal doğusunda düşmanla döğUştU . 
!er. Diğer cephelerde kayda değer bir 
<ieğişjklik oımamıştır. 

Tebliğe yapılan HA.vede de §Öyle de. 
.aillyor: 26 ilkteşrinde tayyarelerimiz. 
takrıben düşmanın 20 tankmı. asker 
ve levazım yllklU 120 kamyon ve o. 
tomobillnj tahrip veyahut hasara 
uğrattilar, bir katarını havaya u • 
çurdular, & ba taryasnu ıwıturdular, 
bir tabura yakın plyadeslnı dağıttı_ 
!ar ve kumıen imha ettiler. 

Staliıtgradda kuvvetlerimiz amele 
mahallesine ve fabrikalara karşı ta
arruz!arıru yenUem!§ olan düşman 

piyade ve tanklarile muharebeler yap 
War, Almanlar kıtalarnnızın muka. 
vemctJnl kırmak için ardı ardına hü. 
eumlard& bulundule.r. Bu hücumları 
pUsktlrttük. Fabrikalar mahalle.ıılnde 
900 den fazla dtlşman su bay ve erin:l 
yok ettüt. 7 tank, 9 makinelltutek, 6 
siper havanını imha ettllc,6 bataryayı 
.wıturduk. 

Stallncradm flm&l batıaında bazı 

kelllmlerde muharebeler GlmU§tur. 
Kıtaat.muz, burada faa.1 hareketlerde 
bulunuyorlar. S dUşman tankmı haaa 
r& uğratbk. Bir bölüğe yakın plya • 
desiııl dağıttık ve lasmeın. yok ettik. 

Blr ba.tar'1&mız, 4t tanla, 23 kaza. • 
matı tah.rtb e t ti ve bir düşman ~ 
alpez batarya11111ı suaturdu. 

Diger ~ kesimde HltlercDer, kı. 
taıarmuz:m eltnde bulunan meak.1llı 

bir noktayı' geri almak için H saatte 
20 hUcwnda bulundular. 

BUtün bu hUcumlan, dutmana ağır 
zayiat verdirerek pQskUrttük. 

Almanlar, Tuapeenin ffmal doğu • 
sunda me.sldbt ~noktada abluka al. 
tma alınmış olan bir garnizona 80 • 

kulmak teşebbllsünde buJwıdu. DU, • 
mam pUskUrt:tUk. Kıtalarımız ifgal 
ettikleri mevzt.!erl, kuvvetle muhat&. 
za ettiler. Takriben 3 WIUk dÜ§man 
plyadeııııi.Dl ,.cık ettlk • -.-..._ 

..... ·""· ' 

Borneo Japon başkumanda
nı bir kaza neticesinde öldü 

Melburn, 28 (A.A.) - Tokyo 
radyMU, Borneodak.i Japon Jruy -
Yctleri.nin OOşk.umandanı general 
Manlci Tuhoneıi Ma.ydanın Sara. 

Dalga halinde 
yabancı tayyareler 

lsveç ıablll 
tlZerllldea açta 

stoldıolm, ıs (A..A.) - DQn ak. 
oam birçok yabancı tayyareler ~i 
arkaamda.n g41leıı. tıç dalga hallnde 
Göteborgun oenubuında. balw:ıe.ıı Bul 

~ kryisı açıklarında bir u~ak ka
zası neticesıinde öldüğü.nü bildir -
mdctedir. 

.... ~-. 

Ankarada dün 
yaptlan maçlar 
Ankara: 28, (A.A.) - .. Cfunhu· 

riyet kupası" futbol maçlarına bu 
gün saat H de Ankara Gücü stn· 
dında boşlandı. Birinci maç De· 
m.irspor He Maske5,POI'. arasında oy 
nandı. lık devreyi bir bire bitiren 
takımlar ikinci devrede birer gol 
daha yaparak ilı:i' ikiye berabere kat 
dılar. f'1""' ı 

kenburg bö!geeinde laveçin pil>-.,, 
Bundan sonra oyn:ın:ıcalı: ofan 

hlil lbertnden uçmuşla.rdn'. Bu ta,&. Ankara Gücü Gençlerllirliği maçı 
yarelertn htlviyeti te8bit edileme. 

aSkert bir müessese olan Ankara 
ml§tır. Gücünün mııç yapma mfü;aade:.i 

Saat 22 den biraz evvel t~ler son daklka')'9 kadar alına.madığııı. 
ger.e llı6h1l bölGeıti tberl.Dde g~ • den bu oyan ba~a bir güne Dıra· 
mtış ve §imal iatikametlnde uzaklaş kıldı. Bunun yerine Gençlerbirliği 
~rdır. • ı futholculıırı kendi :aralarında bir o· 

Türkiye - İsviçre 
ticaret anlaşması 
Ankara, 28 (A.A.) - Tllrkiye 

ile !.sviçre arasında ticaret anlaş-

ma.sı müzakerelerini yapmak üze

Yon yaptılar. 

Kupa machrına Cumartes[ •e 
Pazar günleri devam edilecektir. 

Almanyaya giden 
Fransız işçileri 

re Dr. Ebrad'ın riyD..:letinde ola- Paris, 28 (B.P.) - Almanyaya 
rak gelce İS\~ heyeti ile harici- işçi götüren tirenler halen tnm bir 
Ye vekfıletL ticari ve malt anlaş- intizom içinde Fransadım harekt:l 
malu mjjzakcre heyeti reiıli Dr. etmektedir. Pari&cki allkadar çC\·· 
~nn Zihni Sanu.s riya~iode ~!erde söyfondi~ine göre, şimdiye 
tcŞflkkül eden he-yetimiz arasında 1 kadar Alnınnynyn hareket etmiş o· 
a"1bak.ereicre hnriciye vekaletin- ı lan mült'hnssıs ~ilerin sa)"lsı en 
.rte ~4 az 60.000 i lmtmu~r-

Mısır cephesinde 
tank muharebeleri 

Her iki taraf bütün 
şiddetiyle çarpışıyor 

Kahire, 28 (A.A.) - Orta,ark teb- İngiliz hava kuvvetlerine men· 
llği: j sup bomba uçakları clnlgnlnr ha • 

26. 27 ilkteşrln geceaj kuvveUerf- Jinde uçnrok düşmanın ı;:eri hat • 
ml.z lekrar i!~rlemlşlerdir. Dün zırh· ı larına taarruz etmişler ve fsabctl••r 
lI kuvvetler araamdaki kar;ıııa,ına- kaybetmişlerdir. Tobruk limanı 
lar şımdıye kadarklnden daha büyük , yeniden mültefik uçaklarının ta• 
öJçUde otmuşlur. Çetin aava§lardıı.n : arruzuna uj!rnmıştır. Cereyan edeıı 
sonra dUşman tankları p UaktlrtUl - bava çarpışmalarında 21 mihver U· 

müş. dUşmana çok bUyt1k kayıplar çağı düşürülmüştür lnsilizler 10 
verdirilmi§tır. Bizim kayıplarımız ha uçak kaybetmişlcrdİr. 
fit olmuştur. Savaşlar devam ediyor. Düşman uçak meydanlıırı bom• 

Hava hUcumlarr 26 ve 27 tarih!e- bal m ı el af 'h 11 tla ·n:ı an ış ar ır. " ı vere er, rinde ne gece ne de gündüz azalma- f 
azla miktarda avcı tayyarele'l"ı 

mıştır. Taarruzt devriye UQuşlan ya.. göndenni5lerse de znyiatlıırı da o 
pan gece avcılarımız bir yunkera 87 

nhbetıe artmıştır. Tobruktıı bir 
dll§UrmUş, başka yunkers!er de hasa 

dü-sman gemisi bnlırılmış, bir ikin. ra uğratılmıştır. 
Dün mUtteflk hatıt bomba uçak- cisi de alevler içınde bırakılmıştır. 

larly!e av_bomba uçakları ileri kesım 
deki düşman toplulul<lariyle bava 
meydanlarına ve Ma.raamat.ruhun dok 
!arma hUcuın etmiflerdlr. 

21 düşman tayyare>ıf dü~ririilm5ş
li\r. Miıttefiklerin kayıbı 11 tayra· 
redir. 

İtalyan Tebli'ği 

Düşman esas itibariyle mUdııfaada Roma, 28 (A.A.) - ltnıyan ordu. 
kalmış, fakat akşam geç vakJt Heri !arı umumI kararglhının 585 numa • 
kıtalarımıza pike hUcurnu teş&bblL ralı tebliği: 

sUnde bulunmuştur. Bu hUcum, hU- Bilhassa MI8ll' cephesinin şjmaı 

cum eden uçaklarmnzm dağıtan ve kealmlnde ikf taratm zır!ıh teşklneri 
13 dllşman uçağı tahrip eden avcıla- ile piyade ıutalarmm taal'\'US ve mu 
nmız tarafından önıenmlştır. DUn kabil taarruzları birblrtn: takip et. 
gündüz tahrip edilen düşman uçak. mlştir. lnatlı bLr mücadeleye sahne 
lannm eaymı 18 dir. Bir o kadar d~ olan mQhlm bir meVZ{ fiddetll ~r. 
man uça.ğı da hasara uğratılmıştır. plflilalardan eonra elimizde kalmış 
Dllfman kayıplarının çoğu av uçağı. tır. Düşman dün 58 tank kaybı>tmlş 

dır. tir. B~ardan bir kısmı tahrip e# 
26 ilk.teşrinde tı.ç &ve.mm daha talı.. dilmiş, bir kısmı zaptednıntştir. 

rip edildiği ifmdl tesblt edilrnlftir. Muharebe meydanı Uz~'iDde cere. 
DUşman avcıları taratmdan Malt&- yan eden fiddetu çarpışmalar esna. 

ya yapılan hU.CUmlar devam etmı,ae ınnda onbiri İtalyan avcıları, onu Al. 
de hasar kaydedilmemiştir. manl&r tarııtından olmak Uzere 21 
Yukarıda blld.irtlen harekf.ttan 6 İngtllz tayyaresi dUşürülmUştür, Baş 

uçağımız dönmemi§t1r. ka bir tayyare de hava bataryaları. 
TelJllt mızın ateşjyle dUşürülmU;ıtUr, 

Kablre, 28 (A.A ) - Orf;afark A.. Bu harekettAn beş tayyareıntz d!Sn 
merikan kuvveUeri umumı k&rarcL memlştlr. 

hmm tebliği: Alman teblttl 
Ortaşark .Amerikan hava k uvvet. Bedin, 28 (A.A) - .Alınan ordu-

leri, dUn bUtUn gün kartı ta.arruzl&- lan başkumando.nlığınm tebltği: 

rma. devam etmişlerdir. Müttefik ha llıaırda EWemeyn cephesince pd.. 
tıı bomba uçaktan, or ta çapta bom.. detll mUda.taa muharebeleri muvatt;ı 
ba uçakla.rfYle hareket blrl11'1 yapa - kjyeUe devam etmektedir, Bllhasaa 
ra kin!f Manlannı, motörll1 kafllele- şimal kesiminde her iki tara.tın yap. 

frl. dUpıan t&iı.k ~lulaartm 1 'ft tifı hlie1ifiı'i r ve kar.şı hUcumlar sı. 
lıtarea matruh bölgesindeki dolı:Iarı rasmda kanlı pJn(le vp ,te.{\k muha-
bombalamşlardır. M te&iidld tam ı;; rebeleri olmU§tur. Bu muharebeler 
ııabeUw kaydedllmffttr. netk:e.ınde büyük ukerl ehemmlye. 

Boml:ı& uçaklarına ~akat eden av ti haiz bir tepe ell.mizd~ kalmıştir. 
uçaklanm.ız. oldukça atir d11fm&ll Düşman yeniden 53 tank kay'betmlg. 
mukavemetıyte k&l'fll&t~lardır. S Ur. 
me!llerschmlt 109 ve 4t tane " 542,, Şjddetu hava muharebeleri eana _ 
tipi İtalyan &TCım dtl§ürlllmtl§tllr. smda Alma.o ve İtalyan avcıları 21 

Mllt?e!' kaflleılne t,&al'rDS İngiliz uçağı dQşllrmll§lerdlr. Dlğeı· 
K ahlre, ıs (A..A) - Bjr mihver bir düşman uçağı uçak savar batar

g6Dll ka.flleslne, cenubi Afrika, Ame. ya.!an tarafından düşUrülmU,tllr. 
rik& ve İngiliz torpil uçakları tara.. l Akdenlzde batan mlhver gemlll"rl 
tmdan Tobruk ve Deme araıımda ya Londra, 28 (A.A) - tlkt~rln a. 
pıl&ıı bir taarruzda, ıkl taşrtm batı. ymda Akdenlzde İngiliz denlzaltıla.n 
rıldığı ve birinin de ciddi surette ha. 24 mihver taşıtmı bat:rmı,.,lardır . 
sara uğratıldığt tesbit edllmlftlr. Ka Bunlardan 14 Q muhakkak surette 
tile.ı bUtUn gece fa.sıla.uz olarak bom batmış, 10 u da ya batınlmIJ veya 
be.lanmıştır. A • _ ı •av olarak hasara. uğratılmıştır. 

Londraya söre • 
4 

lll• tekzip 

Londra.. 28 (A.A) - Mısır cen- Amsterdam, ~ ~A.-l.· - J?NB.: 
he!>in~n alınan haberlere göre, İngiliz istihbarat serviaı. -!sır cep 
müttetlk kuvvetleri mihver kuv- besinde general Aleksander'ln 1çlnde 
vetleriyle ııon çarpışmalarından bulunduğu tayyarenin yere dl\şerek 

-ıonnı dUşman hatlanna biraz daha parçalandığı hakkınJııki haberi tek. 
nüfuz etınişlerdir. zlp etmektedir, 

Londra radyosunda Cümhuriyet 
Bayramımız münasebetiyle 

hazırlanan program 
I;otidra: 28, '(A.A.) - Türk 

milli bayramı mü!UISOOettyle l ngi· 
lis radyosu 29 tıkteşrin için husu· 
sl bir Protrra.m hazırlamıştır. 

Tür.kiye saati ile 8,15 de İngiliz 
md'YQSUnun Tüne ve İngiliz memur 
!arının tebriklerini ibtiy.a eder bir 
mesaj ya:nJacaktır. 

Saat 12.3() da Brilanyamn Tür. 
kiyedeki eski büyük elçisi Sir Per
cy Lorenin bir mesajı yayıJacaJ.;. 
tır. 

Saat 15.15 de Slr V,.ıdbam De· 
edsin Türkçe bir mesajı. 

Saat l9,<f5 de Londrada bulu
nan bir Türk tarafından 29 İlkteş· 

rinin manası hakkında bir konuş· 
ma. 

BULGAR/S TANDA 
Soly3, 28, (Hususl) Bul(Jar ga· 

zeteleri Türkiye Cürnhuriyetinin, 
yıldönümü münaseıhetile doı1tane 

y:ızılnr yazmakincf ırlar. Sofyadaki 
Türk sefaretinde yann bir kabul 
rc·smi tertip edilecektir. Mir ${aze· 
fesi bu münasebetle yazdıAı bir ya 
zırla, Türkiyeyi yalnız Cümhuriyeı 
bnyrlımı münasehetilc değil, ayni 
zam:ıncf:ı öte<len~>erl takip ettilti bf· 
f:trn rtık dolayısile tebrike ı;A:rln ol· 
ıfııAunu ynzmakhdır. Aynf 1fn1ele 
btı sn·asC'tin her ta rafla takdir edil 
dlğini delil olıırak Türk - Alılllan 

W misMnnı PMl•tıelledlr. 

Pasifik cephesinde 
Vaşington, 28, (A.A.) - Genemi 

Mac Arthur uıııwni kararsôlııııın 
tebliği: 

Port Oarvin limanına 9 düşman 
uçağı taarruz etsniş, fakat husu f'. 

getirdikleri hasar az olmuştur. 

Birleşik milletlerin uçaktan Ti· 
mor adasında Dilliye karşı bir h9.· 
va akını yapmışlar, 3 şalopcyi tah 
rip etmişler ve yeni Gine ndasın· 
da bulunan Lae'dcki düşman uçak 
savar bataryalarını susturmuşlar -
dır. 

Kokoda çevresinde Aluanın ce· 
nubund:ıki yol müttefik hava kuv· 
veUeri tarafından .bOımhardıman e· 
dilmiştir. 

Q,·cn StanJey çevresinde kayde 
de{ter bir dc"ğişlklik olmamıştır. 

Daalmarlıa lllrallaa 
kan verlldt 

Vltl, 23 (A.A.) - S'°kbOlmda :ı 
B'ranmz i•tihtı&nt otıelne gelen bir 
habere göre, dttn Danimarka kralı 
Krlsttyana iki kue kan veıJ.NWatlr 

Krıılm aıhht vaziyeti umumlyetle cid 
dl eodtfelıer verm.1'1tı • 

29 Blrlnclt 

Türk 9! Ma 
münasebeti 

hakk nd 
Macar matbuat um 

dürü konf er anı v 
Budapeşte. (TPl. - 2 

Türkiye Cumhuriyet ba 
nasebclilc. l\lacar Hnrici 
tinde yapılacak bir resrn 
Mncı:ır matbua t umum m 
el Dr. Ullci • :,·jcz.ky, "1 
cnr münasebetleri,. hakk 
konferans verecektir. 

Yurt için 
yer deprem 

Ankara, 28 (A.A.) -
mız m:ı!Cımata göre bu sa 
mara ve E ge bölgeleri · 
ııadluda muhtelif yeırlerd 
lif kuvvet efe.kat hepıısi 
zararsız müt.-:a.Cdit yet 
olmuştur. 

lstan.bulda. 3,50, 5,~ ve 
mak Uzere üç, lmıirde 3 
5,35 5,44 7,25 de olmak 

• 5 Anka.roda 3,35, 3,40, 5,2 , 
da olmak Uzere beı, }. 
3,30, 5.20, 5,45 ve 8 SO 
üzere dört, Kütahyada 
5,30 da üç, bunun dışınd 
ile sekiz arasında muhtt 
!erde Es:kişehir, Bursa.. 
le, Gelibolu, lmroz, SitnS, 
ce. Sarayitöy ve daha d 
!erde birer yer depremi " 

Depremler:.n hiç bir zat 
snra ~bep olmadığı bild' 
dir. 

Erfart, 28 (A.A.) - t 
rt\~athan~i sizmografla.rt 
71 Avrupa saatile bu sa 
3 U 21) dk.ika 50 !mniye 
kez üssü te.kriben 1,800 
re mesafede samlan ve 
denizde vukuu muhtemel 
oldukı;s şidtJctli bir ye'l 
kaydetmiştir. 

Edirnede yer ıart 
Edirne: 28, (\'akıt) -

ce Edirnede yarım saat ar' 
defa yer sarsıntısı otrnuştııli 
yoktur. 

11011 ıeı 
- '(Baştarafı 1 ncl 

Bu gôster!ye, portatif • 
reği dikilmesiyle başlanııf 
nu takiben mızıkanın it 
hep bh-likt-: İstiklAl Maı11 
miştir. 

Bir talehcnin büyült 
§efkatli r.lakalarmdan dOI 
izcil~rinin minnet duygu 
diren söylevinden sonı-a 
kil! Ha.san A.l.i Ylicd, 34 
den teroiyesi öğrctmeol 
mış oln.n lzmir lisesi be 
:resi öğretmeni Nuri T 
ve 26 sene beden terbiY 
mnliği etmiş olan Kast 
sesi beden terbiyesi 
Necmi Dincere maarifin 
olarak bir lrtıpa vernüştit 
slir~kli alktşlarla kat!fll 
kadi~inaslrk hareketine 
koparan sonsuz şilkranl 
eylemiş ve 34 senelik 
yatında çok iyi tanrına• 
tulduğu Tilrk çocuğuna 
ceğine e!?ljn olduğunu '1 

adına söz vermekte haklı 
ğumı söyl'!miştir. 

Söylevin bu kl91nmdall 
c:iler çevik harektlerle ç 
mu§lnr, tatbikat oyuntaıf 
mıfflar kendi çaldrkJarl 
le, davulJnn ile, zurna)ltf 
mirin zeybeğini, Sivasın 
rını ve Err.urumun bari 
namrşlardır. 

G~teri}"O sahanın 
toplanan izclJerin başlat' 
de kaldn-drklarr beyaz ,·e 
futarla.rla ya• klan Tuı4 
ğrmn altında I;tiyilk )tfi~ıf 
zin ve~t"ği her vazife)'J 
caklanna başlan ilstilnde 6 
lan bu bayra.k ilzerine ~ı 
lcrdir. Bundan !Onra. fif)IW. 

öuman almış,, marşını 
Miııt Şefin önilnden g 
sahadan çıknıışlardrr· ~ 

Milli Ş~ lnönU biltOO 
l un an halkın takdirini 
bu ~tJ.en sonra 34,,,,,. 
terbiyesi öğretmeni ol~ 
etmiş bulunan hmir .J. 
~si öğretmeni Nuri T 
ve göster=.Aen eonra tiı!,,~ 
hRztr}aya.n Maarif V eidUW 
terbiyesi ve izcilik mUtl~ 
Aş.ir'le Gazi terbiye ~g. 
den terbiyesi öğretnıeDı 
run'u huzurl-ırma kabul 
ve iltifattn. bulunmuştllrdtr'~ 

Bu törende YnZife aıınııJ eP 
ğer beden tel"biyesi öğ°,.etl" ~ 
ili de takdirle Urşıla•lı'cAltl 
de buvu:mnuştaıodrr. • • 

Göırterfl.eıüen sonra 
hur halitm COl]lılun ı-eı:ıt .. ~ 



t9 ,_.__.. 
~clteı,rtn ~ -.AR'J'I' 

·Kudretli Cümharige-
20 yaşında timiz Hayat dili, 

•H Yazan 

aauı lllmetal!ab 
oztörs 

~~---------------------llellee C"mboriyelimizin bugf.n 

Dilin bileşt~ kebmelerio der· 
lenmiş toplımmış olmaması; daiıı
nık düzensiz bir kılıkta ya:-,·1tmış 
olmıısı; gelişi güzf'l ve kar~ık bir 
halde kullanılagelmesi o dili konıı
şan kimseler arasında canlı '>iT 
ba~lıhk töretemez. Her ne kadar 
bireyler arasınrla "konuşma,, ve 
"anlaşma,. dediğımiz ruh hnlleri 
meydana gelebilmekle hE!'raher o ka 
darla kalır. asıl nıhlarda nleşler. 
coşkunluklnr çıkerracak, ve kamu· 
sıl vicdanın duydujtu en yüce duy 
.mıları, ulusal dnyanışmayı töN>lecck 
en şiddetlı ilı;ı:ileri. b:ı~J ılı kl:ırı bi· 
reyse! vicdanlara aşılayarak canlı, 
kuvvetli bir araç b:ılfne R"eleme'l .. 
Çünkü dil henüz kendi ulusal var
lığını alamamış, derleı;ırruş, toplan 
mış, gramerin! diks:i.yonerin! lt:ı· 

zanmış bir dil haJJıne çıkamamı~· 
tır. (l) 

ba 11 'Yıldönfrmönü kutluyoruz .. 
le ;:anı Ulusumuzun binbir z'l· 

lu Olan tarihindeki bayram· 
llu llt\ ~büY'Üflildür. 

ltıtı; bul'iik bayrama nasıl ulaşlJ· 
~dil' 11111aınaıc ve onun değerini 
ıııı..ı ~~:k icin 19 yıl evvelki du· 
n ı' ~"lrnll'kfi durumu cok yakın 

anını 1ı: i 'l'ur}( a cap eder. 
~ele lJJusu, bu büyük bayrama 
~ \ h 1cin tarihin eşini yazma
r~ l'atnanlıklar, yi~itlHder gcs 

blaşrnı•tır 
Cüın y • 

' huriyet , akıllara hay· 
n bir düzen ve çabuk· 

ldıı en YiİkseJı: inkişaf derecesini 
~ .. 

IJ 
1bld.ı,af, 19 yılda dev adımla· 
er~· • 

tiiıe ll), aynf hız ve aynı e--
. d~anı etmekte bulunmuş~ 

Ayrıca Z-Onetrldak, Kozlu kö • 
mür haVHlan. b:ıt1U»D da Muşa ita· 
ıfar ba4!an-mMı ı.- Am&J ediJmo!k 
üzerf'df'r. 

'l'nl'ltil'e C·~-.. · t• • h · t Set, u.uuıurıye ının arıc ' 
t, ittı ticaret. nufıa, adliye, ma· 
Rı Qa ar vesair işlerinde gö~ter-

Yol kılaab eh muntezam b4r 
programla ile~eltledir. Bugfln 
Nafıa VeklUeti •ft!G , kilometrelik 
yol lnşaetı, prognmına kaydetmiş· 
tit. 

941 senesin~ yat l~aatJ fçfn 
ayrılan para ?ni~e ne milyol'I kft· 
sur .ura iken 94.2 de 1,000,000 Ura· 
yı ~mı~. 

Ula, diriminde dmn g~~ 
evrim devirlerinin bu bakımrlan 
ikiye ayrıldığını görürüz: nirind 
devir. Dilin dağ.ıoık yabancı keli 
melerle karışmış. derlenip topb·• 
mamış, baıtınlı ol<lu~u öz kurall<ır 
bulunup yapılm&mış olnnAu. ı;ı:elişi 
gftzel kullanılacteldijti devirdir. t· 
kincisi lse: Dil derlenip toplanıp 
kendi varlığına b?aşmuş, yabnnm 
~lerden sıynlmış, bulunmuıı olan 
öz kurallarına ha~anmış olarak dü· 
zenlenmiş, ve bunların sonucu ol<ı· 
rak dilde "birlik,, tih"emiş olan d,-· 
virdir. 

es~f"et, 'Viicude getirmiş oldu
~ lcier hak.landa bk fikir ver· 
~. c~ 'Yazı yazmak urı değil· 

~ili huriyetln canlı ve ebedi. 
!ııd 1 

kalacak eserleri karısısın
l\tj11 ~e haYranlık duyulur ve 

~dretine iman edilir. 
'!'at\ ~et ıiyaıetimiz 

~l bı· sıyasetinin ne kadar dft · 
ı l' s· 
·••rııala ıyaset oJdulfunu, yapılan 

Ilı& ra 8ÖsterdiAi riayet; bunu 
Şıııı~~ile canıandırmaktadtr. 

~~ alt] i;re kadar yapmış olduğır 
~ı~ \ a~trlaJar ve bu anlaşmolarn 
t ~ llhtıanıızın mahtyelint tet· 

1tı.1rı ~:~e\ oJursıılc, Türlı: polilflta· 
dıı~11 b 8a'Yeııine daima inanmt~ 
~lıtııı lJ. iôrü:rüz. Siyasi anla~ma~ 
llıaı 11nti zamanda inııant ~ iç• 
ı~~· 811

:telerle de takviye ediL 

c llJı'tQ'"d f • 1 • • :ııtııb u a aa ıı erımız 
•r~ ~l ttı:Yet HilMmeti, Milli Mıı: 

ethnize lA.zım gelen değen 

canlı )' 1,tir
iiJılllttli · 0ı.duınuz Cümhuriyetin 
. (;~~llıalarile dünyanın en 1
1ll! &!ı~ ."e eu kuvvelli ordusu 
ıııt2 "'Qlştir, 

~llınoa Miııt Müıfafan is· 

. 

-Sıhhat iflerimiz 
Sihhat Vtı Sosyal YIU'dım eeasln· 

nnın fenni ve ilnıt lL'>nllerini Cüm
huriyet idaresinin sihhiyesl kur· 
muştur. Bir )l'llndan bu işleri yapa· 
cak doktor, ebe. sthhat memurhrı 
yetfşlirilirlleo, bir yandan da <ıih · 
hat mOesseseleri kurulmasına hi'• 
yük bir ehemmiyet verilmişıt!T. 

1· . 
i ·;;,*i,jij· ;;.i:·M~.a.;; 

Mevcut baslaJ:!~in y~ 
çoı}ıılhJmış ve :ve~en 1500 yııtıık· 
lı 300 e yakın dispanser ve rrnaye· 
ne evi kurulmuştur. 

Sari hastalıJ:lııt"la mücadele iı;f· 
ne gereken hı.ala devam edilmekte· 

' ~"'1t~lmlz ~k ~ğiiıUl Türk erlerl Kudret ve kuvvetıne her &aıuao güven ebtleee• d~. 1 

~~·~;~ihtiyacı olan 120 mfJyonl·, ·- Dahili itlerimiz 
~~ z fevkalade tahsisat, Millt Mıı· , Dahiliye V•Aletlnin en mllbim 

d .ğ. iz önemin misM· vazifelerinden biri, memlekette asa· 
da~aaya v~r. ı. ım yişi temin etmek olduAundan, idari 
lermden bırıdır. teşkilA1m takviyesi için, bi~ok tet• 

birler alınmıştır. 
1939 senesi sonuna kadar husır 

sı idare bütçesinde 52,719,258 lira 
ııarfile muhtelif vitliyet bölgelerin· 
de okul, hastahane, spor sahası. si · 
nema, çeşme, elektrik, tesisatı ya• 
pılmıştır. 

Fakirlere 1'91'd1m için de bu se
neden itibaren Dahiliye V&kMeti 
EvhOa tenfasa geçerek aşhaneler 

açmaktadır. 

iktisadi itlerimiz 
Son yıllarda !klisad VekllletJ fk· 

tisadl işlerde büyfik hamleler at. 
mış, sanayi, programlarının tabak· 
kokuna azami ehemmiyet vermiş· 

Adliye qlerimiz 

Adliy~ VekAleH son yıllarda bfl· 
hassa .bınuo işlerini ele almış, ye· 
ili kanunlar tanzim etmiş, cesa ka. 
nununu tAdil ederek yeni hftldlm 
!erle hazırlattnım.ıfbr. 

Adliye VcldUet1, ayni zıı:nancla 
ceza evlerine de !)i:tyuk bfr f'bem
miyet vermiştir. ~lulan 1sllh yo· 
lun<!:ı hü)"flk bDmeflm ~öriilen ce· 
za c'·'""rinin mş~,biiyOk Mr 
hıda devlllJl e~r • 

Denlzll, Polıı, Sivas, Baültealr, 
M"Aniea, .EL\s!J, Gt.nıtıflıaoe, Maraf. 
Sivo..c;, Van ?ilJ.yeUeriode yapılmak 
ta oJan ceza evlerinin mllhlm bir 
kıımıı tamamlammı,hr. Cocuk islAh 
evlerinin feshine ait pilAnlar da 
bazı rJa nmıştı r. 

Maliye iflerimiz 
tir. Son s e n e l e r f n milli· 

Sümer Bankın işlettiği pamuk- ye işlerine bakacak olursak , 
lu fabrikaların istihsAli yüzde 41, 1939 yılına kadar, başta imJr hare 
kağıt sanayii de yüzde 13, artmış · ketlerinin yer aldığı görülür. Mil· 

tır. tiye VekAlcti, memleket kalkınmıı• 
İktisat Vekaleti mAden aroma ııında gereken hütün tetbirler' içio 

işine de sıkı bir pilanla devam et· 1936 _ 1940 yıJı sonuna kaclor 512 

mektedir. milyon liralık fevka!Ade IDhsisat 
Bilhassa maden kömürü istihsiıll almıştır. ·~ ... 

ni arttırmak yolunda mi.mim ça· --ıır:-
Jı.,malar kaydedilmektedir. Son se· Ticari iılerimfa 
nede istihsal 100 bin ton artmıştır. Butün dünyanın harp ha1fnde 

Nafia işlerimiz olması iklisadt bakımdan her meın 
Nafia VekAletinin en büyOk fa · lekelin az cok düzenini bozmuştur. 

aliyeti demiryollan inşaatıdıf. Bu Bu vaziyete rağmen Ciimhuri· 
inşaat iki yoldan devam etmek!·• yet Hükt\meti. ticari bakımdan mfi· 
dir. Biri, Diyarbakır • Cizre - f r:ık him hamlelerle ilerlemekte, mühim 
hatta diğeri de Elazi~ - Palu • l\feı • inkişaflar kaydedilmektedir. 
sin • Van - İran nattıdır. 

Her iki hat bizi komşu devle~ · 

lerimizden İran ve İra.kla bağlamıık 
Halkın bütün gıda maddelerin. 

den faydalanabilmesi için, ekmek 
de olduğu gibi, ticaret vekAJeti dl 

~er maddeler için de kart nstıliinD 
koymak üzere teşehbüslere glrlşm~ 
tir. Bu hwıusta sicil knrtlan ha 
zırlanmaktadır. IhtikArla micadele 
için geniş tetbirler alınmaktadır. 

Münakale itlerimiz 

1 Münakale VekAJeti çalışma pro· 
gramına hnla devam etrmık1edir .. 
Taşıma vasıtalarının yolcu sayısı 
büyük bir niıebette artmıştır. Gelir 

1 miktan yüzde 45 çoğalmış, maeraf 

1 

da yüzde 7 yi geçmemiştir. 

Maarif iılerimiz 

Bi18isiz, Ukıslımn çökmeğe moh 
ktlm olduğunu, her işte bilginin hft · 
kim oldu~nu çok iyi takdir eden 

. Cümhuriyet Hiikftmeti bu işe bil· 

Bu karşıleşfınnayı diJimizr de 
tatbik eder, ve dilimizin de böyle 
ikiye aynldıjttm görürüz.: Birine+ 
si "Lisanı O<ımanl,, ikiocisi de '1il 
devriminin yaratmaya, başhı<l ıitı. 
)leniden orlaya, kovmakta ol<ln~ıı 
"TürkC'e,, mizdir. (2). 

Gerçek diişünen kafa ile dil a~ 
rasındnki sıkı il!fiyi görünce "Os 
manlı düşünüşü., ile "lisanı osma· 
ni,, arasındaki bağlılık da keudill
Ainden meydana çıkar. Yabancı lı:e· 
limelerden örülmüş, yad kuralların 
etklsf ıJhnda kalmış olan o dilin i
fade ett!Ai aolamlar ne kadar or· 
taçağ düşüncelerini taşıyor ise, bu 
kelimelerle işleyecek olan karanın 
da o kadar geri kalacağı meydan· 
dadır. Türk dirimi ve Türk kafası 
ile taban tabana aykırt olan bu clü 
şünceleri ~vreye veren o dildirk·, 
büyük devrime gelinceye kadar 
Türle variıRınt Q.rtaçağ içinde ~·a· 
~atmış çaAdaş medeniyetten ı;ı:e 
Pi bnıaıkıkmştır. (3) 

Bundan dolayı asıl dil devrimi· 
ledirki, hizim ronesensımız başla · 
yacaktır. Her ne kadar dil toplam 
sal kurumlardan biri ise de, bütiln 
obir, kurumlar hep dile dayanır 
lar. Dilde ulusal varlığı bulmak 
iledirki, bilim ahlak, hukuk, es· 
tetik gibi kurumlar da ulusrıl kılık 
larını almaya başlarlar. Yabancı 
kelimeler yerine Türkçe kelimele 
rin anlatacağı kavramlar iledirki, 
düşünme mekanizması i~le<likçe Ö7 
'·arlık kendini gösterir. Türkçe sör 
Jerin yapılışında uluc;a] varlığın 
kendi vicdanımızda duydu~mnı u 
lusal benliEtlmizle olan bi~lilti Ö7. 

vorlıltımıza kendi kutsallı!hnı ve· 
rir. Bu da ulusal varlığı yapan o· 
bir kurumlar gibi dil kurumunun 
layik olması ulus diriminden gel· 
mesi kökeninin uliıs varlığı olına 
masile olur. Cünkü toplumsal di · 
ıoimde asıl olan ulusal varlıktır ; 
insan kendi toplumsal varlığını u· 
Jtıs dirimioden alır, ulus varlığını 
yapan kurumların başında ise dil 
gelir. 

İşte dil devrimi bütün toplum· 
sal kurumları ulusaT!andıracak, kay 
betmiş olduğumuz benliğimizi keı. 
di Ö7. varlığımızı yaratacak; ve '-ıi· 
biz de böylece kendi "Türklük., ü· 
müze. ve "insanlık,. ımıza ermiş o

lacağız. Bu ereke varmak için dil 
devrimi dirim alanında naıııl ken· 
dl öz varlığını alma yoluna girdisr., 
bilim alanını1n <la ayni yolrlrın ~·fi 
rilmeye başlaması gerekleşmiş ve 
başlı:ınııştır. Çünkü 'halk,, ve "yeni 
nesil., ile birleşmeye başlayan bu 
günkü toplumda dirim dittııı.i nasıl 
kendi öz varhı'fını alma yoluna gır 
mek zorumluluğunu duymuş ise, bi 
lim dilinin de ayni yoldan yürüme 
si zorumluluğu nl:ınca açıklığile 
kendini göstermiştir. 

Her ne kadar ilk balı;;ışla bilimin 
ml'mlrkcti. mlinıin vurilu olnm:ı7.: 
Bilim acunda olmakta olan ı:ıerçek 
likleri açıklama işini üzerine almt'> 
olup, olmakta olan olayları taraf 
sız hir gözle ~örür, ve tarrıf~ız b•r 
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ise de, bilimin bu açıklamnı.: 
kulfonclııltı nrııç Biı olııp. dıhıı ei 
i~e loplunı .. :ıl oldutıındsn k · 
kuruınl:ırınılun biri olaıı biHo 
dil arasındaki ilRI hur:ıda h 
söze çarpar. Zaten ins.n k 
nın d>., acun fi:ıf'ri~ o)an rJii-, 
leri bilim ltenmm halini ald 
biHm dilinin de ayai oevrede 
şan <1rnn keliınelerileo olmo!l1. 
kcnrUJit:tinden olorak orMyıı ç 
Cünkii, bilimin ola:)lıın a~ıl ' 
•e anlatwna i~i ilkin bu cewe 
bu revrede yaq.,,•nrı halk içjrı 
Ye ond:ın <;onr::ı hı1tü~ in~,.n 
çfnrlir. 

Bilimin yöbt"k ve <;e~kin 
labaltn:ra llz~ü hir-,ev olnp ha 
o .. rünrle oinn hö:rle bir tabak11 
dili fTp dirim cfi)j ıırıısındıı bfr 
kalık olmll'k 1A71ın gelec-l'gi yo 
daki "~:ıpık :Muımalar,, artık b 
hiç hir tieıı?m kıttmmmş. Riinü 
miş olan ıreri ve ~k peri rtü~ 
]erdir. Çünkü, hangi bilimi el 
:ıak onun diJinin o bMimi ya 
bilı.,'içlcrin, icinrlt>n l'mhındu 
toplıırnun dılinden, o halkın 

~ıl-. ..Mdt1wnıı me,·dandadır. Y 
M rre atımı.. 4ti'tlRı • b.tlim 
;,·mda bir İli:')ik k:tirnaz; ve ol 
varlıjhnı rluymıımış, ulus "1lrlı 
don babr.rc:iz kalmış ol:ın esk! 
kollllik hil~iclerinin sandıklan 
bHim gök ile yer arasında 
neidligl, neye yarayacnıtı anla 
mayan bir nesne baJine ttönmli 
lur. (4) Ye hQrJqD aooucn ol 
foplmnun bireJl!leri aramıdakl 
rılık daha ~iş. Ye uıtıs urlı 
arası çok acık iki •YT't bolibıı 
Ytnnış bir halde ıılu..'il!J nrhkta 
rin hir uçıınım açmış olur. (5 

Bundan dolayı bilim dilinin 
toplumun kullanmakta oldu#u 
rim ı1ilinrlen olmıı<:ı Rer4'v 

ken<lini gö~terir. Toplumun 
ffirlii biJirnden feJ!dmanl'Dl!sı, 
bilimin c:flrime, 0&v~ J'Onlm 
toplumun ıtfrimtni om göre 
ması, k11ra~ını ona 80-re ~e 
ı;onucunu sa~•ıA. aTbk bil 
<le çevrenin malı olmuş, bütün 
lum aydın, uyanık, bilgili bir 
şamaya enniş olur. 

lşte bilim terimlerinin Tü 
leştirilmesi yolundaki hareket 
zorluklardan do/mıu,tur; vf' ı 
.. türk kafası,, .. tftrkçe bilmek,, 
nu lutmuşttn". Gelecek yezıda 
sere dilini flÖrece.ıtiz. 

Halit Nim~t11nah lJ!l 
• Birin<:i yazı 17. 9. 942 t 

sayıda crkft'lı.,ıır. 

(1) Nitekim LAtincenin 
altınrfa kıtklıAı de,·irdeki Fransı 
ile. Fransızeanın etkisi altında 
dıjtı devirdf"ki Almancada ol 
gibi. 

(2) Bug\in konuşmakta old 
muz dilin noıı.ı.I <nmanhcadan 
sıynlmamıi$ oldu~unu Ye bn 
manlıcanın nasıJ birlikten uzak 
toplum v&rlJ111ını bize Y'aljaka 

oldu.ıtunu RÖmteılc için halktan 
riJe ve yeni nesilden birile k 
şruken yabancı hlimelerden · 
gelen ve bizi i}gi'lendiren anın, 
mazl•kları düsünmek yeter. Ru 
gerçclcliıtin önünde "Osmanlı 
ile, "Türkçe,. yi birbirinden he 
ayırd edemt>yen kafııJer bilme 
cimlzde hli.lil var n:udır'-

(3) - O<ımanh edibinin ve b. 
ninin di1c~i:vönl'ri "Kamus ve 
cümesi,. "Thırhan tercüme,. si 
meri de Aropçe ve Farsca gra 
kuralları oldu~u için o kaynak 
dan alarak hu R"ramerlın-e ~ 
uydurup Türk ~evre~hıf' ver 
binl1>rce kelimeler "Türkçe., 
7Jırarına olarak "O~ıınhcıı ... 
kendine !{Öre • enginleştinniş, 
bu srpık Yolda }"Ürüme rliine kıı 
Relm!ş; ''Türkçe dü-ıünüş., yol 
kap:ımıştır. 

(4) - Bu hakımdan ulı'\s va 
Rını hiçe sayan "Osmanlı bili 
nin ne karlar böyle olduğunu ı 
!anmadan görmek kabil midir? 

(5) Nitekim Osmanlı bilimi 
"medrese., rlili ile konuşan hilı( 
rinin bilimleri ne kndar ıılus r 
bir nelik taşıyor irlise. rli.işiinc 
ri ve dilleri <l,. o kaclnr ulus 
bizelıkte irli. Ve hanı;ti bac;ke 
toplum dirimini rlüsünen o. hil 
!erle halk ıır:ısınilrı ufok bir ilği 
le kalmamıştı. Bıı acı gerrekli 
karşısınrla bugünün hilgiı;-Ierini 
yanrtır:ıcak hir olay daha ı:ıör 
me1! .. 

(6) Hele konuya daha derin 
bakarsak "bilim., in hiriııek d 
top111mcın] olıiu"u göıe çarp:ır. 
kü toplum varlıı:tını yapan kur 
lıırdnn biri ı1e hilim<lir. nu ha 
tonltımsnl bir kurı•m ohın bilim 
linin ıtt' kull ;ınıl::ı fl<'lmekle ol:ln 
rim <lilincll'n olınmnıfon hı~kn 
lii olnmıy:ırağı gene kencliliJin 
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Meraklı ıeyler: 

Mektepte öğrendilderimizi 
ne zaman unuturuz 

Tarihte 

Şeb~ 

E H1.ııd kıtasmm keşfi ve ze.ıı.g!nllğ.
Diı:ı anlll§:ı.lmnsı üzerine Kraliçe bU. 
yük El.l.znbet zıı.marundn 1500 tarihin 
~ İnglllz tUCQrlarmdan te§ekkUI c. 
den kumpanya 1661 de yenilerek ve 
B;,nd'de tlcnretin kendilerine mUnha. 
mr olması, para. çıkarması, ad.ll kn. 
ır.a ve mahallinde harp v-.ı sulh llCını 

gibi muv&Uaklyettnı t-emln edici e. 
.oo.elarla da teçhiz ve tak\•Iye edil -
m t1. Pııdi§Sh Oih!ın.gir zamaIJmdn 
gıe1mJş ve yalnız Surat, AhmedA.bAd, 
Jmrumendel, Kemba.yet vehir ve Is. 
.kelelerde b1rer tıcaretha.ne açmak gl 
bl ~ va.al b!r mllaaade ~ olan 
ba kumpanya ımUdtlrlerl, gide gide 
Hlnd,fn karı,ıııkJ.ı#ından ve bUld'ımet. 

J.erizı zaafından l.ltii'adeye ba§lamt§ -
1udı. 

lngilizlerin Hind'de bU. 
yük istilalara haz.crlanma· · 
ları; Lord Klayv ve Entri" 
kaları - Ahmed ,fjahın pa· 
di§ah olu§U - Alganların 
Pencabı istilası - /hinci .A· 
lemgir zamanı -- Sihlerin 
isyanı - 19 uncu asır ba· 
gında Hindin ahı;a1i. 

memnuiyet kalkar.,, Bu, n~vnma u· 
mumt müdürleri ihtilaflar ihdas eı· 
melde ve ondan istifade ile harbe 
ve fütuhata teşvik eylemekte idi. 
Bu yeni devrenin flk umumi mü· 
clilrü olan Lord Kornvallis ı.am.ı
nındn (1786) İngilizler Dingale, .n· 
risa Behftraya sahiptfr1cr, Benftris, 
Gaıı:ipur dn alınıyor, Avadh himn. 
ye altındadır. Bomlıny miile.snrr1:• 
hiJı da civarının HhakiyJe genişh .. 
mlştir. 

Bir İsveçli Alim, bu mevzu Uz.e • 
rinc derin a.rtı§tırmalard:ı. bulun • 
muş ve 2000 kişin.in, bu mesele 
hakkında dUşüncelerini aldrktruı 
sonra ıill neticeyi elde etmiııtir. 

30 ve 40 yaş n.ralannda insan 
a.r, evvelce ci&"rendikleıi ... herıhangı 

bir şeyi ~nğı•yukarı hatırlaya • 
bilirleT. 

40 iJe 4:5 Y'8I! arasında vutil~ 
~ğrenilen şeylerin yUzde yetmişi 
unutu1maktadrr • 

Celladın kemendi boynuna · geç 
zaman fetva emini "aşkın bela 

u \J radık,, diyordu 
Ahmed Şah Abdali'nin 

Hinde yedinci seferi -
Sihlerin muvallakiyeti -
Hindistanda karışıklık -
lngiliz.lerin istila hareker 
leri - M eysur Sultanının 
muvallakiyetli muharebe • 
leri - lngilizlerin Sultan 
Tipuyu müttefik kuvvetler" 
le bozmaıı - Tipunun ıi· 
yasi ve askeri hazırlık ve 
muvallakiyetleri - lngiliz. 
umumi valisi Velleıleyin 
Haydarabad ve Püna pi§• 
vasiyle müttefik harelıetle· 
ri - Kahraman Tipunun 
ölümii. 

Yani bu ynşlarda tarihi, eoğrn
fi, !ennt malilınattan eser kalnu
vor ve en l:ilvUk vnkalann tarih
leri bile alnlda. kalmaZll"..ış. Buna 
mukabil riyaziyeden yüzde bir nis 
'1etind• dahi.bir m.alfımata rnst
lnnmnzmrş. 

Dördüncü Muradın me§hur bir 
fetva emini vardır: 

tafanosa çıkartır, orad:ın 
ratyayn. getirir. Bir yeniç 
lilbcs!nde ~l7mağn hazır 
hoca can-ü gönülden: 

llindistanın geri kalan kısmı 
her gfin değişen müşevveş bir ha
lita halindedir. İmparatorun nüfo· 
zu kalmamış, mc.rnle'keti bir ucun· 
dan ötekine kadar tam bir ana~i 
içindedir. Bütün Hindde yalnız 
Dekkan cenuhando.lci Meysur Sufüı
nı Sultan Haydar Ali ve oğlu Sultan 
T1pııdur ki, İll8iliz istHA.sına karşı 
derin bir kin ile muvaffakiyetli mu 
harclJclcr vererek yodi sen İngiliı:. 

Jeri zaman, ztımnn cidden t>ek buh 
ranh ve korkutucu tesirler altında 
bırakmıştı. Bu hükibnet her ne ka· 
dar ilk zamanlar ı-·ran.sızlnrdan i • 

Bunun ilk lAkabı, "7~n· 

bu acnelorde 1n.gtı1zleri tak. 1 
.lit hev yle dördClncU Hanrı tarafın. 
dnn taııarlruıa.rıık IU§llyö tara!mda.n 
tmc çı.kanlmI;i Fraru.ıız Hind onrk1 

50 yaşlrumda zihin yorulmak • 
tadır. 

Bir vaziyet karşrsmda ır.ektep 
bilglleri 40 yn.,cılamıa doğru tehli· 
keli bi'l' dı.rru:ına gimıt~ sayda.bilir. 

dust Hils()yin Efendi,. ild:ıc.i iı:mı 
<Şehtt HU!eyin) efendidir. HUııe
yin efendiye şehitlik la.kabı, pndi
ı;ahın iradesile boğulduktan son
ra, mollalar tarafından tnkılnııs
tlr. Zira bu zamanda Ulema safın
dan olanların idamları o kadar 
kolay bir iş değildi. 

- Ey a'1c ! uğruna keli 
clilmeseydi çok tatlı bir .. 
dun! der. 
Bostan~: 
- Hoca abde-teini al, r. 

kıJ.. 
Deyince de zavnllı aşrk 

mini: 
pn.nyaa da bu b1r devkıt mUes-

9'Se31 oldUğan.dıuı Kolberin ~a. 
ema rağmen devlet bjmayealne gtlve. 

bu vfr'kct .mırnıttak oıamamı~ 
tl bir &ralık DQplek.s Hind bUkQ. 

metleri ı:ı..rasmde.'11 lbWAftan l&tlto.de 
jlo 1nglll~lc.ı1 a~ rl~a da 
on'bc:~Ci r nin nazırlan tııra!mdan 
b1maye edllmel21ğlnden ba makaadL 
:mı ula~mnımo ve nllıAYot 1763 de 

sene ınahANbeelnl nlhayet.!eycn 
Parla mua 7le bugOn P'rall8Izln. 
:en ıı.lt bulunan psrçn.Iardıın başka 

ınud'n gen~ memle'l:etıerjnl kadretll 
:raktpıerlne terke mecbur olmuşlardı. 

Halbuki lngillzlcr tarafmdan Lord 
Klııyv hn tt4 'Jnımpaıı.yanm a.nıularma 
lllğmen cok faal '" entrikalı bir rol 
o~ğn başlıu:m;J, Bingııle va 
SlracUddevleyt bir .ııabte mu~ fle 
J[:!al edenık ammn but;ınnak ve bil 
Ji:ıs.sa Ujr Ca.teri hiyanetıe kazan • 
mnk yolu ile Prla.sl muharebesiy'Je 
lllngale, .Beb&r, Onsa vUO.yetıerlnln 

v~rgt rlnl dcrubdo ediYordu, Yan 
:m115tald1 Avadh vUA.yetıyle muahede 
yapnr&Jc ve ilerideki bUyllk 1at;ftrııara 
ft.t halinde tanzim edilmekte olan 
B1ngalcn.{lı oimallne karşı mu!ı.afar.a. 
ar tamamlanm.1§ oluyordu 

.A.bval ve r;ıeraltin nasıl lnkipt ey. 
ledlği eyice görUnmek lçtn Brjtanya 
bUkQ:metlnln yalnız Hind içindeki fa 
allyetl değil Hinde kom~ olruı mem 
leketlet'dekl ~ebbtls ve faaijyetıerl 
do gösterilm1ş ve kumpıı.nyan.uı umu 
mt mlldUr veya umumt valileri mu. 
nzuı.m ordulnrjyle devletlerle harbe_ 
dcrck lbtr hUkQmdar rolUnQ yapmış 
ve lnlsytıtiv de daima onlllrda bulun. 
mutı olduğundan onltı.rın devir ve za.. 
ına.ıı1arı tasrih ve ta.fall edllmlştfr. 

Padl§:ıh olan Ahmed Şah da bU -
yU bir seclyc ve kudret sıı.hlbl de. 
li1d1. Ve zaten bu ordu ve idare ile 
do çabucak blr !ııaliyet gösterjlemcz 
cU: senelerce ı.slab.ıı.t !.Azım ve bunun 
fçlıı zaman, e~as gerekti. Ahmed 
Ban zamnnmdıı önce Nadir Şah or. 
dı::rundn Hindlstana. gelerek Nadir 
Şabm ölUmUnde Klbll. Gazne. Kan. 
dnhar v Herntı zapt;edJp blr hu kQ -
met ren n oonnıt&n Pencabı :ı:ap. 

Lo.hora kadar ilerliYen Ahmed 
Dürnuı1 (Tıırftl!I) IAhor valisi 
1ltm1llk ne mn&hede yapı:ıuv ve 
1 Penca.p ft :Multftm da onun 
e ?ererek onu kendisine vekll 

8eÇllliştj. ~te bu Mlll:nUhnfilktUr ki 
aonralan İma.dUlm111k Gui ve birkaç 

tr k Hind hQkQmdart 
t;ııırldf w aıtan:ıtmn 

ııpıayet V'Cl:dli~l:t' 

B..ınwı ycrl'co ~ ohuı ik1nc1 
mzir ~ ı;ıı,mAnmd& padlph da, 

btltUn 1ııler lmadQlmatkfln e!inde 
kU. 

Şehit Hüseyin efendi bir takını 
"kerametler,. izhar eder, ''gaip. 
den,, haber verir, böylece bir çok 
safdillere kendisinin evliya oldu
ğunu zannettirirdi. 

Yalnız, 6~.retmenl:r müstesna -
dır. Hatt! öğretme sayesinde her 
gün yeni bir ı:ı:Yi öğrenebilirler • 
miş. 

tifade chniş ise de Haydnrtıblld Nı- lngiliz kralının Am~rikadaki 
zamı da Sultan Hnyd81' Alinin fu· 
la kuvvetlenme.sinden teliışa ·a~ 
rek n İngiliz siynsctine aldanar.ık 
o dn Mahnnıtalar gibi rnfişterc.k bir 
tehlike olan İngiliz istilasına karıı 
daygusuz ve barckctsh kaldı. 

Onun bu ''kerametine,, inanan
lardan birisi de. biUlhrrc boğulma
sına sebe-p olan dördüncü :Muraduı 

' evi ann~i idi. 

lngilizlerin Avadh, HaY" 
darabad memleketlerine or
du sokma/an - lngilizle• 
rin, Fransızların Hind'den 
atılması yolundaki hareket' 
leri. 

YA.ZAN 

Bal s 
• 

tma so bep ve U!ndlsine Ba.dık olan 
ŞUcatlldevlo ve Netj~ye hitL 
1ar gtydlrdl, 'Maharat.alar ve Slhler 
Uhoru lstllA etmi§ Ahmed Şah DQr 

raıı!Djn oğlu Timur Şahı da kovmuo
lardı, 

Bu hal Hind !l'llrk impamt.orluğa 

lç!D de bOy(lk lblr tclılike oldufımd&n 
Şa.b AlA.m derhal MUnırUddevleyf Ah 
med Şah AbMllye cönderdl. Ahmet 
pb 80.000 k:toillk bir kuvveUe )1h11-
ıttı: .AlAm de 10,000 kl§ltlk b!.r Jr:ııv_ 

vetıe kendisine lltiluık etti. Slh Ye 

lıl.ıı.hııratalann Prenıı Bbav b&flbuf -
luğundıı.ld 100.000 kf§lllk orduları Pa 
nlp:ıtta bozuldu. .Ahmet Şalı da w:ak 
lara kadar bu bOJ',,,."Un orduyu ı:ıtddet.. 
le kovaladı. Bu zafer Hlndistanm 
nın batmakta olan Türk imparator. 
luğunun ömrilnU biraz daha uzattı. 

·Fakat mim Hind kuvvetlerluln a.. 
zalnıas}yle de İlıgillzlerln daha kolay 
muvaffa.klyet kazanmalarma çok mu 
blm tesir ve yardım yapılmı,, oldu; 
Ahmed Şah AbdW gene Dcllıiye ka-. 
dar geldi. şruı Al~ tahta oturmak 
Civanb:ıhtt veliaht ve ŞUCO.üddevlqı 
vezir Nec!bUddovlcyl emlrUlllmera. ya 
parak kendlsf gene KandAbara dön. 
dU. 

Yine Jm sırada,.biıwk şeflerin 
de birleşerek Plş-çllnın b:ı.şbuğlu~L' 
.altında to,plnnan Maharntalar da 
fazJa'ituvveUenmfş Te hattı bir nra· 
IJ:k seri bir ha~ıe Dc.thr.,., bl!e 
alrerek impanıtordan OOzı arım ve 
mfi'saa'&t mt.ihs:tfine rmmıtf o1. 
~larirı. 

N~o~. 28 ( .A.) - Brodvey
de Ü( seneden.heri bir bina bor du 
ruyordu. Bu bina, bir çocuk bakım 
müssesinin kurulmasına elvcri~li 
idi. Sahibi arandı, fnknt buluna
madı Yalnız lbunun bir İ~liz ol
duğu anlıı.~Jldı. lngiJiz B B.C. rad. 
dosu lle yeniden araştrrmalar ya
pıldı. Nihayet lbinanrn e.:ıhibi ce. 
vap wnniııti, bu, İngiliz kralı idi. 
Blnaenaleyeh Birletdk Amerika ço
cukla~. İngiliz km.Ilığına ait bir 
b:in ada ynşn.maktadtrıa.r. 

Süticc ıl'm!l#l ~ ~r 
<Hnl ve ııikt mı ~e mft• Billz milli duygularını meharetle. 
hfin :bir fmdret lhnllnl ıılnnık şarka kendi siyıısetfnln tervici icln kul· 
do(tru Jlerileanfş ve Dellıl:rf lrorlnı· lanm~tır. Umumi valinin cok ge· 
tnn bh- hale .ırelmi~lerdf. niş Te ook faal s.fyaset ve hareketi 

Dalma İnsiUnme ~ olan kunıpanyıı mftdürlerJni tel4şa dü· 
Du)m"t'Yct Efdt\Dlann .Jstlltt cepılu• şiirmfiş.se do o, znten bunları "dar 
si tiz tide İngiliz h ·ına blr ruhlu fhUyar kadınlardan mllrek • 
mftıil ~ c'df}'Ol"dıı. kepJ>fr heyet,, <!iyerek dinlemete 
~nlar ıırtlk ffin.dt1e 'iievamlı J!yıl Bfumfiyor, fstelderini f nsllte· 

hüt6mct.&urncn'k bir emc1 ve kuıl· 1"8 nanrlarma knbul ettiriyordu. GI· 
rene deltillerse ele "'~:ır dıt yerin· de gide yerli devletlerin lrnrışıklık
de lo3rlh edfldiği i\zcre lmvvct!i lannı, İngiliz mQlkOniln mevcudi. 
bir ş®sfyet ve himmetfl ı>tr islam velini -Yeyahut ~mdece 5 ük0netini 
ideali tımıtten olan Ahmet Şah A~ teMIBeye koyan gidi Jıir dfişman. 
d!IU devrinde zaman zmnnn Hlndr. 111' teltkkf edi~r ve bu bahanrleı
l'e Dellıiye tadar Herilemekte ve le zorla mualıedolcr yaptırıyor ,.e 
te1ôlmekte idi. İ~tc on ~okmuneu ıkabul etUrfyor ve Hindin haritnsı· 
asnn ·nr nıslıntfa oynannea1t Te nı istediği şekilde tddiJ ediyordu. 
Britıınyanın muvnffa}dyett neft· Napoıeonan Avrupada yaptıkların· 
c6lenecek drn'nnn sıthn ve eı,bası dan kötfi gördfiğ(l şeyleri keodM 
MyJe<fJr. dırlıa dyııdesfyle Hindde }·nınyor -

1788 de Ert;nnhtnnda Ahmet 'du. EVYelô, Sullan Etpunun Fransa 
Sah llldn. Bu } ~ek Syeli Rho. . dan <IlSnen elçisinin İngilizleri 
nunan hfiknmdonn lSHlştl Hfnd Hindden kovmak vaadini getirme
Türtt fmpaml<>r1uğu için de büyiik sfni ltAn bir sebep snynrak ?ıfc.yser 
lf'n- dMtun y;boI.ınnsı demektir. sultanına tnamıza karar veriyor, 

O, bayatın kf&nydı ilim! mııe ve bunun için lfoydarfıbdd niznmı· 
'"1dderatm'da her.lııı:lde mftessfr o· na Fransız zal>itlerinin tensik ey~e 
lacnk SihlCTin. M:ınttdann ftzerin • dili 14.000 kişilik ordurunu dağı· 
de ezici ~ri,-Je fmpırrntorhılfıın hyor. Buna Pi.şvMını da kendi si· 

Şah AlA.m de KAlpi vllO.yettnl Ma. J.'tlk TC btllft:nnı lınfifl'etece.kti. NI· YIL'ictine kazanarak her iki~iyle hir 
tıaratalardan sert aldr. Bu mrada. tekim yedi defo Hln<!e seferi ve IJlı:te sultan TJpuya taarruz ederek 
baştaki vezirlerin ve niSbeten padl- Dclhf imJ>tlnltOrluğunu tamim ve onu ı>erişnn ediyor; kahraman Ti· 
oahm teınlz ııhlAk ve ııec!yetert ve takvfyesi bunun lcfn en J.."Uvvetti PU da öliiyor. Kozanıl:ın arazinin, 
Ahmed Şahın her ne makutıa olur. bfr delili feşkn eder. Kornvnllfs yarısını Meysurun eski Hindu Sü•ü 
sa olsun ıslAhkA.r hareket ve faalf • Hayd:ırt'blld ?\"hınnfyl Malı:mrtrıln.- nvunmasını ve yansını da \nrıııe -
yeti bu çtırUmU§ bükQmete yeni ve rmı da yııı'dıhnnı temtn ederek Sul lesinin vlirisine inde ederek onun 
muvakkat bir 'kuvvet a~ılaml§ o!du. ftın Tıpuy:ı te'krar tanrnız edf:ror, fiklerine Yererek sonradan yapacak 

Bundn.n aonra Sihlerln valiyi öldQ- hu mtı efilı: devlef1ere len~ ta'11 lan harpler için yardımlannı te· 
-p - ). onı almaları üzerine Admed bir b_..._"te -- ..... h-
... uuı =mı.. ~..,yım_ mcystır u· min ediyor. 1799 Tlptınun ölOmlı, 
Şah AbdOll yedinci defa gene Hinde kümdarı G11J1Jt~i bfitDn snlıil villi· ile otuz senedir Jngilizleri ve Maıl. 
girdi. Slhler yllzblni aoan kalabalık. l'ftlerini ~iyor (1792)'. 'rası ook şiddetli tehlikelere maruz 
larma rıığ'men Scrhinte kaçtılar. Za Fatrnt lca'hrnmon Tlpu bu h". bırakan en knhramnn lıfr dOşmn•ı 
ylatları ylrmJ bini &§kmdı. Fak.at · 1 -.1- k 

zıme ten ., ....... ayımı yeniden lı • salıneden çkilmlş ve artık sıra l\lıı· 
Hortı.aan ieyıuu bu zaferi yarı bırak. tırlnnmaRıı haşladığı eibi Afg:ınlal'· haratnlara gelmf5t!. Sebep Frnn~ız 
tırdı, Slhler tekmil vllAyetlerde kal- 1 si ... 

a 'J'&.::ıı tema.sn b:ışlıyarak "Ye onu 7alıitleri ve başlenndaki şefin ln· dılar. Ve sonra Kigmirl de .zapt-ettı. H' d d 
ın avasına k~narek r. ıor:ı gillzlerin müttefiki Pişvn aleyhiıı-ıer. lngflizlcrjn daha eTI"etce Bombay L - ..a ·ı 

AAU r ı erlctip Mmnarnın ..,, Silıter de bulunmasıyd1. Yeril hfikOmeth.'1' clvnrınd!l genJ.&ılemek an:ıunı yGztln - - • 

Hilaeyin eiendinia "gaipden., 
haber veren bir evliya olduğunu 
iştlr iııitmez, valda sultan: 

- Fetvt!. emin.ini çaığm bir de 
benim yıldızana bakcını! .. dedi. 

Biraz fazlaca zendust olc.n mol· 
la; güzelliği hayretle anılnn vnlde 
sulWım keneli.sifli çağırdığını du
yar duymaz, cübbesinin eteklerini 
y~lken yaparal;c ko:ıa kl)ea saraya 
gitti. Yolda: 

- Alelusfıl yolunu bulur. ay 
parçası gibi parlayan sultanı da 
elbet ''kemendi zulfime,, takarım: 

DiYe dUşUnUyor, 
VaJde sultan kendWni hiç de 

fena istikbal etmemişti· Ba9ında 
nltın sansı kadl\l' parlak saçtan· 
nın rengini 83.klaynmayan ince bir 
ba~ôrtU, 8Irlmda bilJfır kadar be
yaz tombul kollnnnı ipek bir maıJ
lah vardı. 

Valde sultan kırk yaııında .ka
dardı. Kadtnlığın tam olgun dev • 
rinde kendisine yirmi be§ yaı,ıındn 
demeğe kimse scearct edemezdi. 
Hoca Hüseyin efendinin tabirile 
tam bir "hubü afet'' idi. 

Hoca sultanın yıldızına baktı: 
- Sultanını, dedi. Derdinizle 

yanan nice üftndelerinlz hayır du
nnnJa meı:ıgulkcn, zinhar gam, 
kasavet bilmeyeceksiniz, ömrünüz 
uzun, istirah:ı.tiniz bol olacnktrr: 
Fakat herhangi bir biçareden bir 
''name,, alırsanız bunu da zinhnr 
a~yınrz' HP.ttd en yakın hari
miniz evladmız bile bunu duyma
ya!.. Sonra saadet tJI~mıımz bo
zulur! 

Hli9eyin Efendi bu ilk telkini 
ynptrktan sonra, gUzel sultanın 
hay:ı.lile kendinden geçmiş bir hal. 
de eve döndU: 

- O ne gl5z, o ne kış, o ne saç, 
o ne kol, o ne ten! ... 

Nihayet, bu tılsım tecriibcsini 
kendisi yapın.:ı.ya karar verdi. Gün 
lcrdenberi içini bir lnırt gibi yi
yen efklnı bir "name., ile valde 
eultanıı. bildirmeyi dil!:ıllndıl. "Ci
ğer köşem sultanım. efendim 1 •• di
ye mektubunu yaY.maga başlallı. 
''Aşkile ciğerinin kebap., o!cluğu. 
nu da bir h:ıvli cümlelerle ifnd~ 
ettikten son:-a ''ahlar, vahlar. of
Jnr!,. arasmd3 meşhur n~k mektu. 
bunu yazıp bitirdi. Ve bir :ı.rnl> 
e:ıriyerJn eline teslim ile valde 
sutlan:ı gönc!erdi. 

Vay yazan sen misin' Vnlde 
sultan: 

- Mendebur hoca! •. 

Bu ut dn Uı.horn dayıs.ı üzerine 
yUr1ldQ. Ve ouu atarak yerıne ba!ika 
birisini tayin ettiyse de, .Afgnnistun. 
da hUkQmdar 'bulunan Ahmet Şah 

J.; ndlnin himaye cttltf zııtın atılma. 
er Uzcrlnc tekrar yUrUyerek ancak 
tnU lft.ha ile d!Sndll. 

fizerinde müe:ss1r dnuılJa mtmıf!ak le aldatan muahedeler v. npmak:is den Maha.ratalarla çarpı~rtmI§, -
oluyor~ ?C hatUI. Nııpoloon Bonapar Avrut>ada İngiltere hüklinıetl, Frıın 'Mcysorun lrudreW hl\kQmdıın Hay _ 

dar Al1 de 1ngfll.z1er,in gtSr11Den telı.. tın ısın işgalinde İngilizler bıey lJe devnm el:melcte olan harpte 

Dedikt~ sonra hcnıen mektu
bu, o z.'U'Onn Bursa.da bulunan oğ
lu dördUncU Mumda g5nderdi. 

Ahmed Şah da oğlu Timur Şah da 
1ınparatorluk aUl~l ..... ndec b!rer kız. 
lu e\•lendl!er. 

Bıı bür ~ bUyWt hnle.flerl zamıuım 
dtı. ancak bir oytılet olan Atga.ıı.latan 
olmdl tekmil imparatorluğa fiilen bil. 
kim bir rol oyna.mo.kta 1d1. 

Evvelce başvekil iken azledllml§ o. 
ln.ıı 1mamU1mU\k tıı b:ı§Illda bulunan 

hine onunla da sfynst mftna.wbete YnTdımlarını 11lrnuınmak fstedlı;i, Ukeshıe ltar§I Maharatalara _,ardım İ e; 

S'l~ ngiliilerln Jilnd istilCt~ı Rusya ve Avustu,.._,.n_, muit yardım cyiedlğinden bu muharebe yedi ııene • " J -

sllrmttş -ye İngi11%1.eri çok ml1§kfil öırilndc çok nıtanpervcrane uğra~ lıırda bulunurken, VelJC;'!ley bIJdkioı 
vaziyetlere sokmuş olduğundan Kla.y mış ve lınltl ibn sıralarda mtittefik İngiliz orduları için Avadh ve Hay 
't'1n muharebeye sebep oımıı.sı hiç de Ma.harata, JfaydarAbild Nluımfon dnrnbılltnn para alıyordu. 

Şakayı hiç sevmr.yen, şnkanm 
n~ olduğunu bilmeyen pndi ah, 
hrnıen it*." irrufo ile fetva. emini 
HUscyin efendi ile, hocanın IJn
lata. kadm yaptığr oğlunu K:bn
sa ı;Urer. 

Fııkat bununln da hrrmnr aJn. 
maz: 

- Bre anamıza. name gönöe. 
ren bu kii!'ltı!l, benim pac'lhıah ol
duğumu umıtmu., mudur? 

- Af,ikm belil.sına uğra 
ye bağırır? .. 

Bu sözü diline tes'llih ed 
celladın kemendi boynun 
ğı zııman bile: 

- A.,ıtm belasına uğrll 
zünü tekrar ede ede bt:>; 

Asnn Uleması, bir a~l: 
den kurban giden bu 
"ı:;.eh.it,, lakabını takmayı 
dılar. "Zendust HU..a.eyin 
birdenbire "Şehit HUse.>ill 
di!,, oluverdi! 

Fas umumi Yalbl ve Afrfkll 
kuvvetlen komutanı 

General NogU 
beyanatı 

Pnrls, %8 (A.A..) - .AlX1w1 
nın Oranda bulunmaaı :ın 

Pöti Parizlyen gazeteaııı!' 
muhabirine beyanatta bultl 
umum! valisi general NofrO~ 
tir ki: 

"Fasa tecavüz ederek tıı 

yetıe kargılana.caklarmı Uffe 
ler ağır 'bir hayal lnkls3rıtı• 
cakl&rdır. Sah!l!erlmiz gar~ 
ııs..hlllcri kadar tahkim edil 
ellml.zde kıymetli kıtalar fi' 
küçUk l§arette yerliler ıı3 
(ıelerek bize fllihnk cdccel>~ 
Uç sebeble gev§emez bir 
mUdafııa edilecekUr. Bunl• 
elsi marc§&lln emrf, 1kfncisl(. 
ketin menfaati, UçUncUııU 
azmidir. Amiral Darlan bıs' 
dakl Fransızların earsıımal 
le hareket edeceklerine dA.' 
v~rdi Fransız Faıııhlar dP ıı: 
paganda Ue tehlikeye du~ıııll 
lan Jnıdelerinln lı.uvvoli ııe 
geri kalmıyacaklardır. 

aya b8 iti ~ 
Ç DCD bayt 

(Ra~tarafı 1 nci ı 

~"lllanh hnp:mıtorlu~ 
scııesinde h:ırp nlrunetıerı, 
belirdiği mıdn bir tam~ 
gilterc, diğer taraftan 
ba~rnrarnk ittifn.k teklif 
bu Y,{j <le\ Jet de Ru yanJll) 
i'Uci olduklarını i1leri sur"J 
nusanııyneaklnnru bileli •

1 O zrunnn Frnm>a ile togı · 
bu tarzda bir muıımele gli 
Imt ve Terakki hUkfımetl 
nı merkezi Anupa. de,ıet, 
eıncl:ı. harp Rğms atmı~tı• 

retle imparatorluğun inli rl 
tices.ini kendi eli ile hDt'ı 

Türk mJlletini imrıır' 
eıılmzı arıı..<>ınclnn kurtııtı'} 
ni bir hayata knvu~t.nrııtı 

11 kiln rehberliği ile kartıl~,; 
ihuriyet rejimicli'r. Uç seıı Jı 
dcvnm cclen yeni dün:l"n 
ı\tC!'teıt da1gal:ın nrnstJ1d1./ı 
ne kad:ır mllli hodutla~ 
niyetini \'e milU i tildiili~ 
saniyetini molınfn.zııya ıı1 
oJ:ın TU?'k milli blrlijp°'Dill J' 
tıunıı imkan \•eren yine. j1 
hurrciaimiz \'e ~filli Şefı":n 
İnönüııiln yüksek varfpı•j 
tem il ettiği cllmhuriyet 

dir. ·~İPJ 
k1! NecfbUdde""" kaçmrş oldu • 
~ pa.dlph kendisiyle anlaoa.rıı.k 
lmndlllmUlkQ o~k1 yerine getirdiyse 
de ıtımad edemedi. Şeh7.&de 'Mehmet 
All ~beri flktn .şehirden uznklaş
tırdt Ve oonnı.dn.n gtıljrorek kalede 
eardı. Fakat buradan k~n §ehzadc 
AYl!l.dh vlta.ycttı:ıe ŞUoaUddevle yam. 
na gitti. Oradan .AllııhAb1da geldi. 

tyt na.zarla gtSrUlmemkJU, Fakat kttm arutna da ihtfUif düşnrcrek birbir Gide gide bazı vilAyetlere 'de q 

panyıınm çok faaliyet ve burekett leriyle muhnrebeye tnhıştannuş ve hip oldu. Puna Pişvasını lngil!7. 
1ngiltere hUktUnctınl dll§'QndUrm<>ge lngilfz dostlarını çok tcııı,a düşfir. otoritesi allına soktu. Pfşvnnın ln· 
rog.lamııı ve 178-4 de ycnl bir kanun- müşlerill. Etillzlcre Jtıhl oluşu Maharata şenP.
la kumpanyanın faaliYOtl mll!kt, as. l 798 de ihtiyııtkiır olan Kor!!• rlni kızdırdı. Hnyd:ırtıbadın fn~;. 
keti, man i§leri Jcomlscrlcrln mura. vallisin yerine daha becerikli Ye lh:lere tiıhi olma'lındnıı dolayı ıiıı 
kıı.beırtne tabi lolmmıştı. Başlarında cürelkfır olan Lord Ycllec;Jcy geldi. bu mcınlckclc lnnrruıı: etmişlerdi .. 
üç mCı;nvlrle ~alt~ bir de umum! Rritanya elinde hııhınan Hind ara. Vc·lle~l<>y hıı nln·ulılcn islirnrleyr. 
mtıdllrU oıncaktı. Bu aıkı b?dblrler zisinc açıktan açıl!a dfişmnnea h:ı- l>nlkışnr:ık Hinde hir Fransız do -
hep kahraman Haydıır Alinin Brl - reketler karşısında btılttnm:ıdıkç:ı nnnması geleceği ve MnlınrntaJarın 
tanya ldarea:l Uzerlnde vukua. getir_ harp Hdnım meneden kanunu en ı lm ılıırJ:ı tem:ıs oocc<'ği ~ebeplerini 
diğt tesir neticesi fcll, seniş Stırcttc tefsir eder<>Jc bu yem ı zikrile lanmıza bnşJadı. A vnıpntla 

Deyinc .. li.r gemiye atlar !stan 
bula geliıı' .. 

Aııık fetva eminin\n oğlu G'llıı
ta kadısı ,..(endi. tnlihi açık bir in
l'"'tm.ış' on\''1 bindiiH gemi. c;6ktan 
b.:ı+.tzı ge<"l?'i!I hutunııvordu. 

Jlnrp i~inclc idrak etti!' ~J 
Ü('lhıcü cümhtırivet bııyrtıll' 
l:ırken A ta.ttirkİln nedellıııı 
ölrımiinrlen ewel Tllrk 1ı 
\"c Tiirk g-enr.li~ine cnıı1~ 
emanet etmis oldııt"Unu 

Be valiler şehzadeye olanca kuv _ 
veUerlyle yardrm ettllcr. Diğer valf
ıu: Sadutlnh, Hafız Rahmet Deven. 

de ŞllcaUddevlenln imdadına sel. 
.... Al!ahtl. tım <!!11!!!11! -
kOn m ğlublyet w sulh 1atemesf71e 
n l c ı dl. Fakat d6nUrte padiışabı 

ı d•l. İkjncl Şah .AIA.m Kilnoll §Cb 
rin 1 pad~ahuğrnı llAn etti. S:ı.ltana 

17il3 le yine bir k:ınun cık::ınınık umumi Tllli sultan Elpunun H:ıydııı· Amlcns munhcdcsi lmı:ılanır imın 
evvellcisinf lnsrlhle "l"ütuhot Bri· fillliıf nizamının ve Mnharat::ılann !anmaz yırtılmış olduğund:ın harp 
tanya milletinin 1emcnnilerlnf şeref kendi orduJıırınds Frans11. zabiti de,•::ım etmekte idi. Bunun için Ve! 
ve slyasellnfn lıillirında bir şcyd!r. bulundurdukl:ırını fı~nı lelUkki et· 1eslcv ele Hinddcki Fronsıt nıınl1· 
Umum! mficl!ir hüldimclin müsan miş '"e bunu kendi.,inr miidnhale kal:ırını zaptn devam elti ve ayrı 
desi olmnlmzın hiç bir muharebe. hakkı veren düş.manca hir hareket bir orrlıı ile de Hoydarfıb!ıd iizeri· 
ye glrfsmneı. Anrnk Hindlstnndn o1du~u prrnıılplni '"a7.clmiştl. ne yürflm<>l istcmfycn Sindiyo ve 
nrıtnnya menfantlt'ri ntr:\1ılne lı· • r.enf! lıa sırnlnrıl:ı 1nsiliz1erin N~gpur memlek<>llcriııl ınplclll. 
zırJanmış ve girlşilrni'I muha!imn· 1 Nnpoleon Bonnp::ırln aınnnsız bir "Tımur z:ım::ınınıl:ı JJindi~lıın' 
ne h:ırcl:cller nıkuunda yukardakl harp acmn'lındnn dola~ ı ortan lıı- Tur!, lmparotorhığu,. 

Fak:ıt biçare P.oırk hoca Hüse,,;n 
efendin;n gem;si ned"nse ı::ecik • 
miş' Padişah lstanbula ndımını 
:ıttılı• zı:ım<ırı o ita yel:Cenlcrini aç
m1cı bnlunuvorc!u. 

Dördüncü Mıırat bostnncıhaı:ııyı 
l'ir k:ı.vıklc. nrkasmdn.n g5..-ıdcrir. 
F.n~tanl'Ib..'\Şı hocanın gemisini A. 
rnstnfanos ~ ,,~farında vıık:ılar· 

- Pnd.:.C::<>h fermanı v:ıı'. 
Deyince yakasm:ı ya,pı rr Ayas 

nnlıyonız. Si)! 
".A,....,,,. -------
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I renin mektubu ! 

'~-+4alli-+-tast"...,...-t-t-t 
- Alman Hik&yai - _ • 

' 8 

zdati sa fı larda şu 
WljjileJeJeri 

ehmet Ali kAğ 
hissesi var mı dır ? Fred Fes'clım •MdıedM TU•tTL 1'JES mesuli et 

ltt• fim41 lıGUlıl ~ eak1 »tft.!ar 9 1--.lo-+-+--
yoruz. !Belki de dog:nıdu.r. ÇllnkU ~ ~ B1'ldl hnt!lslnt ,;.-; 1to1tll#& 

ottu k.Ukta.zı aonra, karıııaı.ııa d!kile.ıı 
de~ 11 C&raonun.a (bir kart verınlz) 

tekrar canııuuyor ve çocukluk arka.. 
dqı Lu~ F}.nke oııu tanımıyordu... 

• • • 

t.ı llA.?e deUm: Bu iki za.t umum 
mQdUrillkçe d1n!6DDlem:lştirl 

ııluuıebe, ~ Boııtı taklb ~ aytarm nı:unl geç.. 

uhabcre, penıonel servısıer1 :mncut t1ğln1 ~eye lüzum yok: :Mehmet 
olduğu haJCla • :mUeasesemJze mubut 

1 
.Alı KAğıtçı hazjrn.ndn a.zledllml§Ur. 

taı:ırj.k&1arm bir arada bUluı:ı.:mABI ha Şlindj biz lsveote mut.eh ara
•blyıe • bu ~t mnusesomfZde 

ınnameıeyt ~ 

parlar dn 7ah•mcdına 

ta~lrfaınm bu erken saatmda otelin 
t:ıı.1ct u henUz tenha idi. Gözleri ta'ran 
ı~ büytlk kristal avizenin parıltı. 
ıı. tııı •kaettlrcn, k&r§uıında~l bllyUk 
'1.hıaye, uı~u. Kadmh erkekli birçok 
t~lUetjn deveranı aynada g!SzUkü • 

Ak§am evine döntınoe, Peter dOL 
doğru yazıhanesine yUrildU. Kıymetli 
mektuplarının durduğu çekmeceyi aç 
tı. İrenııı mektubU orada dunıyordu. 
Biraz: tereddUtten JI01U'& alıp seneler
ce açmadığı zartı yırttı ve okudu: 

Soldan aa4a: 

du, 
.ı\ ' tı .. Ynada kendisin! sllzmeye başladı. 

c.Un bo llln Y\I, geni§ omuzları, parlıı.k 
b. b saçıarlyle yakışıklı bir erkekti. 
"'lllltı o ka 
tı d na dm erkek birçok ,doaUa-

a aöyJeınıaıerdl 
'{ '\il • 

tnı ba11ından bir ses: .... ~ 
~ ru buyurunuz efendim, dedi. 
h : kavracı. Birden e~eri titreme 
111 b §ladı. Karşıdaki aynada Lutr. 
·ld ayaıını göı1lyordu. Çocukluk ar. 
lre ~ı. hayatını kurtaran Lutz'un 
.l'e~hakkında malQmat alablleceği 

e adam olan Lutz•un ... 
/\ ... 

oltt kdenıztn ılık rUzgt\rrnm yüzlerini 
lta;l-"ıp, saı;Jarını taradığ, bir ak,am 
ıııı- rl adasındaki beyaz vlllAnın ö. 
'<llde ı 
•tıc ' ren Pcter.'1 t-linl tutmuş ve 

"Lutz, 
Cevabımı bck11yonnın, bunun ne o • 

lacağnu ve ne oıma.sı ]Azım C't'1dltf; 
nl blUyors\m. 

Biz d08tuz Lutz. tyl doetuz ve b6y 
ıo kalmalıyız defli mil' Sen de blll
yoreun, beD ıııenln için bir gllD bııh. 
settlğfn bUyllk A k a ğlllm, Benim 
için bambs§ka bir bU)ilk aıık mev -
cuttur. 

Lutz bel~-f b6Dll aon bir fyUlk Y8-
pabjllrsln. Sana bu mektubu get,.lre. 
nf!, senlnle benim aramızdıı bll"!Jey 
olmııdıtfnı ı;öylcmellsln. Korkanrn 
ki bunu ona ben ısöyllyeceğtm. Onnn 
da bıına adada kalaMtım daha üç 

JrÜ1l zarfında bunu ııöyllyccek cesaret 
göstereceğini znnnetaııyorum. Buna 
yapablUr mi ln T İki lnııanı saadete 
kavuşturmayı ıster rnl&ln Luh:T Se.. llıl§u bUy~k bir ricam var Peterl de. 

tlcacı· llrost kcndjslnden ilk defa b'ı ?:·ımlanrnla.,, 
~e b a bulunan trene dotru eğllml~ Bu mektup elinde geccnln kacına 
'tıu eyecanıa ne arzu et tlğtnj sor - kadar oturdufunu Peter de bflmlyor. 

§tu. ~n,. kız·. k 
" Bildiği blr§ey vanıa aab:ıba aqx 

l.ıı~ lliUyorsunuz ki Peter demişti mektubu yırtmIJ ve pencereye ya.k
l'or.t btr Bnata kadar gemisine bini 

Su Jft ... 
llıal' "'"'1ar Peterin gözlerini karart-
~ a katı gelmlııti. 

laşmıgtr. 

RUz~IU' uyanan ,ehrln damlarının 
tıurinden birçok beyaz kl!.ğlt parça. 
Jarmı yeni doğan güne§c doğru götU 
ı1lyordu. c-~ltı:~u. Yakışıklı, AUcennb Lutz. ço 

t~ k arkadaşı Lutz yoksa, onbeş 
il tu ır etratında pervane gibi dön Amiral JJarlan 
~~ ' genç kw knndınnay.ıı. muvaf. 
l'llj ~ı oınıuştu? Bu du~unce Pete - Cezayir de 

't' l'nlnı alt Ust etml,tl. Oran, 28 ( A.A • .J. - Amiral Dar • 
tıa~haiıınden, !§inden, arzularından lan di.ıu, öğleden sonra, 3 ağustos 
ltitatderkcn Peter lrenın g5zlerjndt> sunu İngiliz gemilerinin ateşile Mer 
ıtr llıı.llıktan daha fazla b!.r ~ey se. 
rı ll'!>tlbf. oıınu§ ve bUyük Umltıere kn. :;clkebır önllnde ölen 400 Fransız 

l§tr bahriyelisinin mezurlan başında 
~:ı.~lan taraçada trenin esmer uzun bir vakfe Jlc cJtilmiştJr~ 
'tlıınu kollarmm arasına alıp AmıraJ, ıbundan sonra Brölan 
lııel'll 0ttlği zamanlar bemtn Lutz ·ırhhsının çelik ~andukası içinde Si>n 
ı,,a çıkar, kızı Adeta zorla kol. uykularını uyuyan 900 bahriyeii 
lııtlct araamdan alır ve herkeıri glll. vı ıte uzakdan •iyaret için liman 
~la~ katııtan delice bir avlngl' ı ~cıkl:ırına gftmi••lr. Bunl:ırdan bir 

l>et • rnğu kenrisinin Pravnns Bröl&u 
~il ~e öyle geliyordu ki bu Lutz•. , e Loren zırhlılarındon mOrckkE'p 
~t:ıııe rtulrnanm lmkA.::ıı yoktu, Ce. 'iloyn kumnnda ettiği sırada mai. 
~ lte.~ln dib!ne gltse Lutz onu ora Yellnde çalı~mış bulunanlardır, 

~sılayacııktı. • 
lreııı 

%ıd elinden alan bu atlama kaM<• 
"ttı~ bUyUk blr hmo duyuyordı: 
llıı.tı lı Ollphesı yoktu, çUnkU kız <'" 

llılttt. aprfde ettJği ricayı §l:Syle biti•. 

il~~ I..utz gidiyor, ebeveynlm onu 
il~. ~ lllanıa mUsnade etmlyecekler 
ıııı.ıı;~ lllcktubu yazdım. Ona verir 
"t~e'klt; benıın ıc;ln çok mt!hlmdlr 
~ • Ur ederjm Peter, çok nazlltsl. 

l>;tın 
'i~e 8klarmı yakan bu zartn ses. 

Amiral Darlan bund:ın sonra il. 
mon tcsMerini teftiş elmiş, öğled<>n 
sonra garnizon subaylnrile g5rii~· 
ıııüş n• Oran bölgesi kumnndanı 
ı::enoral Buvaslllya misafir olmu~ 

hır. 1 
• 

Amiral Darlıınla genrral Juin ~u 
s:ıbah uçnkla Ccır.yire sirlcceklercfır 

VAK I T1 A 
ABONE 

OLUNUZ l'ttı hı baktyordu. tren onları ebedi . 
~ rbtrıne bağlıyacak sözlerc?e• 

~ı~ ne Y&zııblllrdl" ı ~- ,... ,... ,., ,., ...., v:.,,."".,,. .... .,,,,. ...... "'.,,,,. .,"~ 
~cııı1zı~c; dakika sonra, Peter kUc;1ık ~~ • Ahm;ı Akkoyunlu ~. 
tı ~ ttlverteslnde, dostuyla knr. I Qoeııh Hekimi • 
0rıuıı.ıa. ıy~ idi. Lutz mtltad neııeri tıc ~~ ralmlm TaUoıhaoe Palu No. ı ~~ 
Q~ Cid b,raz §akalnştıktan sonra bir .} ___ .... ber..t'" pat H ~~ , .::•ı,,. " Pıtmrdao ...-.- • -· r: 
• 'llu -!}erek .sormu:ıtu: ~~ wn fl()nra rtlf'fon 1111!'7 ~ 
()ııa •~ 8abah İren! gördün mü? B:ı.nn ~r "" ,., "' ,., ,., "' "'-."'"•"'"·•/' ... ,,/ ... ,." 
~e ""rdulh. .: .,,,,. ~ .,,,,. .,,,,. '"' ..,. .,,. , receıı <> .. ın bir ırunl ft{n cevap gön 
ıı, <laldtı, Göndermedi demek .. (Sus 

~cll11tzı 1
• C!falerl yaşa.rmı:,,tı. Birden 

Clıı, &onc gc"dl. Peterln omuzunu vur. 
ıı.elt cı rıı. gUIUmscdj.) Cevap verme. 
tı:?lı? e bir cevaptır de~l mi doa • 

l> •• 
il tter d 

İl. Otbt 0nınu§ glbl sc3.!i% duruyor. 
~. l1:1ıı ncıekı zart ateş gibi yanıyor. 
~a:en bir kuvvet z:ır!B doğl"I 
~~ ... 1-teyen ellnl tutuvordu 
·~ ~o • <ıtıoça ııtıınun omuzlnnru sarstı 

ldrar Yollan ~e reoa.ııU 
naııtalık.la n mOtelt lllJ 

Dr. KEMAL OZSAIV 
Avdet ff blllltalarmı ubult 

l"laflallllftlr. oeyoğlu lıttildA 
('.ad. 'llo 880 Runn Paltl!r• ıtst L 

üma!!lliMiiiS1&Siıl•l'eı: 4128' 

~nııuQ-u lta1 öyleyse Peter.) Vapurun 
tıı~ d ac.ı acı 6ttU. UtııJrlamağa gc fiapa~ı~ 
l'eltt ı~rı çıkmaya. bBşladllar. Londra l Sterlin 6.24 

ı::;tA:-CUUL uonMSJJlilN 

28.10.DU FJyntlart 

l~r ile.yar rıhtıma. ayak basınca Pe. Nevyork 100 Dolar 180.:IC 

~~:aıc. ~~arnadr (Lutz) diye hnykı • Cenevre 100 İavic;re Fr. 29.9 
dı. l'!' ındekf zarflıı. ileri doğru a_ Mndrld 100 Pezeta 12.937[ 

~~e a!\at bir polis onun ileri git- Stokholm 100 tsveo Kr. 31 ıs• 
' 'lın~Anı oldu. Zira vapur hare. ESILUI \~ TAm'1LA1 

~:t!:ırcıa;~l Ikramlye!i % 15 933 Er~anl 21·, 
>a bt.r gcı~nyanmı~ ol!\rnk dostu:ıa % 7 Birinci tertip Mllll rnUd:ı-
lr ilan l.u ınseme tıc veda işareti tan istikrazı 19. 
1 q,,. iz. berhnlde Pt>terln elindP 'ld >a " 1 'Ved ı:ı, 5 Elrlnci tertip MılU nı a. t bır a için s:ı.ııanan kUc;Uk be. 19 
O rne d "'rı 't:!''° ,,,. ~ ı:tlzıcı n il zannetml~ti. 

~lıa ga en beri bir.birlerini ne bir 
llııvıa rrnuşler, ne de bir havadis 
lr tdı, 

'o 'il l.tıt • 
llı-t z un gidişinden• tlç gUn 

adacıı,118e:ıaız~e ve mUteessjr olarak 
~ l'e~, iavbubct etmtşU. 
' ttı ekrıı.r ıtı'ne dlSnmUş ve sene 

re:ı h 
tzı• il Ummalı bir catışma lle 

' VUkııek mcvldlne eri:,;aıl~tl. 

1 - A1"ttırım:ı ile satı~. 2 -
lztırap veriş, bir fokinin ter.J. 1 
- Yinııı dört &aaUn tersJ. oywık. 
4 - Bir emir, ,i#rilik, alfabede btc 
bir harfin okunuşu, 5 - Bir 
ze, madenin kiri, G - BJ~ 
meşguliyet, eczanede satılır. 7 -
Bir emir, diğer bir emir. 8 - ~ 
ni ismi taşıyıınlnr, Asyamn cenu
bundıı bir ada, 9 - Bir ı;içc.k, 
JAie kibarlıöı, 10 - Tayfa, bkıder. 
giyilen bır elbisenin tersi, ıı -
Bir mabut, köpük peyda ~erek 

yükse.len. 
Yukardan aşa(JıYa: 
l - Eksiltme ile elışltır, ! -

Muztarip olan, adliyecilerin iş mev 
zuu, 3 - Dir mevsimin tc:rsf, kitap. 
4 - Yemek, kuzunun feryadı, h~ı 
nn toplanan. 5 - Bir yemiş, par· 
ta, & - Su hnllne geliş, alfabeden 
ıki lıarf yanyana, 7 - l\IcmJcket 
haline çıkacak para, esnaftan birl. 
8 - Kirden kalan, yerin tersi, tur
şusu olur. 9 - Frnrısnd:ı bir şehir, 
eski generaller, 10 - Bir Ef\ırupun 
reısl, bir göz rengi, ll - Para tor· 
bnsı, vücuduınıızun yumuşak kısmı, 

Diinkfi. bııtmacammn hanı: 
l - Serlkoan, T, 2 - Amerika, 

Abu, 3 - l\fi$8l, pamuk, 4 - Ant, 
ar:ıh, 5 - Remil, C, J .. nm, 6 - A., 
Çnlı~an, 7 - Tepeli, On, T, 8 -
A7., Nefic., Be, 9 - Net, L, Ke.mfk, 
1 O - LA!ı:fn, lrl, l 1 - Fişek, Su· 
san. 

f Buıünkü ;;d;J 
7.30 Program ve memleket sorıt 

ayarı. 7.32 Mllzlk: Marşlnr. 7.40 
Ajan~ haherlt>ri. 7.55. Hafif otkes· 
tnı müziği (PJ.) 8.30 konuşma 8.45 
Halk havaları. 9,15 Konuşm.ıı. D.30 
Karışık prognun (Pl.) 10.00 Tem· 
sil. 10.45 Saz eserleri ve OYlITl ha· 
vnları. ll.15 Konuşma. U.30 Rbn· 
şık program (PJ.) 12.00 Konuşma 
12.15 MorşJur. 12.SO Büyükmillet 
meclfsindeld merasimin nnl<len ne~· 
rf. 13.30 Af:ıns balıerlcri. 13.45 Sen 
fonfk eserler (Pi.) 14.45 Hipodrom 
dnki merasim. 17.00 Mflll PiyonF;o 
fevkalAde çeklllşinln naklen ne~rl. 
18.00 Program ve memleket sııat ıı 

yarı, 18.03 Hüseyni makamından 

şarkı ve türküler. 18.30 Konuşma 
18.45 Saz eserleri ve oyıın h:ıvaln· 

rı. 19Jl0 Konıışnın. 19.15 marşlar. 

19.30 l\fcmleKct s:ıııt nynrı ve Ajans 
:haberleri. 19.45 Pclıllvnn ve lrnrşı
lama havaları. (Pi.} Znm:ı, danı.I 

\•e çifte nakkare. 20.15 Rı:ıdyo qa· 
zetesl. 20.45 Armonlll Halk türkü· 
lerl. 21.00 Konuşma. 21.15 Tems'l. 
21.45 Müzik. 22.30 Memleket sn:ıt 
l'\"an ve Ajans hoberlt'ri. 22.45. 2?. 
-ıı Y:ırınkl pro '"'" ve knunnı<:, 

J'ÇWDlUllli Y• btıtuıı !abrikalarm fa. 
leri ta&llQ.k etUğt servtst-e toplanıDD,;1-

t•· 
Bu bytlyet teıAkk1 edilen emir 

&&lJ.mıat& ragme:ı UısM maınmatm 

kıt w zamaniyle anana ve ır. n.Uen 
liatclorhı 1hza.rma as ook engel t~ 
k1l etmektedir. Bundan başka kad. 
rolanmızd& kııl1tiye memurl rdan 
Ju.amı 4D.mr, teciller! t;aleb edllm.Ia 
olmBJ1ma rağmen. aakere aıınmıa bu
lunduğundan, mlles.sesemtz gllndellk 
fM.Jtre.tJr.ıc müteallik 1.,"'1erin tedviri.ne 
bile nAkAfi, do.r r :kadro ne <:al.I§
ma.ktadtr. Bu noktanın da yOk.eek 
~lrlerin va.kıt ve :cı:ruı.nlyle lntacL 
ruı. mA.ni bir keyfiyet olduğupan kay. 
dma; 

6 - Bundan baıtJm mtıessesemtzın 
umum mUdllr.tUk aervlıılerina mUtc -
nazır aorvislere malik olmamıuıı ve 
'lDerkezin mUteaddld eervte!erlnin ta.. 
leplerlne cevap vermek tçtn ancak 
ttar kadrolu servislerin bUlunm:ı.eı lb 
tiyaçlnrm knt, mütebell:lr vıuıiYette 

tesblt edjlmem!ıı bUJumnası buna gö
ırc teşkllAtlı:ınmo.ğa 1mkAD ver.memek 
tedir. 

zıra bir mnossesenfn mtısbet ve 
ımuvattnkiyetle iş g!Srebilmesl içln 
tbt).yaea glh-e tq)ti~tıanmaın bcdjht 
..,.e zanıı1dlr, 

'l - Her mtıe eısenlD ~Hğal mev. 
zuıarmm huaustyetlerl göz önllnde 
bulunduııılamk teknik faaljyetinln 
tedvlrine mllteaıllk lal.rtLrll\rm mlltc 
hASS18 elemruı!a.r tara.fmdan mahal. 
len verjlmesjnin daha !ımbetll olaca
ğının ve 8Uret1 umumlyede alman u. 
muml kararlara imtJ.ıınlen tıelmilt !. 
caplarm tatbikatında takyidtı.tm ar
tınımasmm mıısltıhn.ta daha. uygun 
oımnya.cağtnm arzma; ezctımte 1~ 
program!armnı tanzimı 8460 num.a.. 
ralı kanunun 86 ncı maddesi mucl
blnce doğnıdan doğruya mQessese 1-
dare komjtes} veznf!l cUmleslnden oı. 
duğu halde 5.8.1940 tarihli ve ıa:n 
sayılı emlrleri ile bu vazitenln husu. 
et b1r komisyona tevdi edlldlğl g6 • 
rfllmUşttlr. Kruıunun sıı'ıih hUk1lmle
rl ile telifine lmkA.n bulunmayan bu 
clhcttn de nrzma; 

8 - Vaziyetin etrıı.tııea !%ahı !çin 
mUdUr muavini Bay So.brl Pozam ve 
muhasebeci )3urban Mutıunu,ıı .ı\nlta... 
raya izamın& .ka.rtır verllill 

-8-

Bu jdare 1tomıtest kararı %(..1.1941 
de gönderllm~. kararda bahsolundu. 
ğu gibi tabrikanm mlldUr muavini L 
le muhnsebeciBi de Ankarayıı gltınfş. 
tlr. 

Şimdi hiç beklemt'ıljğin~ blr mnltl 

- ıoo- Harunu~ld'ln Oğıılları 

' Evvoın posta tatarı yeni geno bllknm:J:ırm yanına yıık 
ıa,ıp babu mı tıızlyo \'O tahta oturduğundıı.n dolayı tebrllc 
ettJ. Ondan ııonra llllşlmller ınm llo gelip kendi ini tıulye 

l'ttfler ve hlll.ilmdnrlığını tebrik tebrllc ve bl~t ctıtler. 

Bunun Uzerfno genç t!QkOmdnr, Baolmflcrln en Deri 

elcnlerloden SW yınan lbnl lllanauru kendtaine veltfl ya.. 

pnr.ı.k devlet adnmlarından ve me:nleketln tanıamı, 2:ıh [. 

)f'tlcrlnden kendisine biat almasını söyledi. 
l\lelcfan Sndtın, ka.labnhk arasında kerıdlne 1y1 bir yl'r 

bulma,, JtilD!ICnln an.zan dlkkat,Jnl cclbetmedeon m~rasjnıl 

seyredtyllriiu. 

Biat merasimi, blftlkten sonrıı, gen~ hUkftınıl!lr. omd 

hftzır but.ınanlara bir nutuk vermek Ur.ere aya~ lmlktı. 

Şimdi bcrl•es lrulalc lrn~nmı, E:n'nln ııöyll"Ceft bit beyf 

!ıfiıılemeğe ha7.ırlnnıyordu. 

Genç hUkO.mdıı.r, mnn) h:ımdO sena ettikten sonra 

anları ıKl;)locli: 

- Ey h::ıUc ve bllh:ıs!!!ı \bb:ısfler sıze şunu s!hll'\'fm ld 

y:ış:ıyo.nlı\r için ölllm muknddnrdlr. B ı l'mrl U bfyl kimse 

men ve ınkdr edcm6'L. Knlblerlnlzden sl•I hüzUnlert atımı. 

w y<'nl me"''ud günleri sUnırl knrşd:ıyına.. 85rlellklf' o:ıb. 

rf'41enlerln, ve nimete ~lo-nn go terenlertn ısevabını kıı.zn· 

tnrsınır. ( 1). 

Bu nutka dlnteycnlt'r, Emlnln kcndislııdan um1l'D!lynn 

bu cllrctlne hayran lnıldılar. 
1 Emin nutkuna bitirdikten 80nra n.n' neve g!Srı- orcln • 
mcnsııpfarma ıı.ı enelik Brzıı.k bcdcll verllmeıılnj emretti. 

tl> Mca'udl tarihi ve SiYerillmülAk. 

B kCDdlm1%1 ~ gOiı~illl 
mnn~ 

nıT_ 

elı et li Kiğı 
• ç 

Tür 
raporu 

<Ağıtçıh w ının isti 1 li e emn · afi 
için gerekli olan tedbir 

l l 

Mehmet Ali I{Ağıtçmın 1938 eeıııe... 

al.nde hmıt kft#ıt. .fabrtkaaım lımre 
ettiği mrada lktıımt ~kAıetinc ver. 
~ olduğu bir rapor elimize geotl 
Bu raporda Tllrk Ka.ğltçılıcmın iktL 
88.dl istlklAll ve ~tme emniyeti lo1n 
ormaiılarmıızda.n ne rıekllde fay 
la.nmak ltızmı geelccğt ır.ah edlllyor. 
Bu rapor okununca gör1llDr k1 anı. • 
dan d6rt sene gcçmjş oıma.ııına nığ. 
men bugu.nc kadar bu mevzun hcnllz 
al dokunulmnm.ıştır. Bu itibarlıı. Mlll. 
bu mesele ehemmif'ltlııi muha.fa.zıı et 
mektedlr; lıattA son dllnya h b ı. 

ctndc geçLr.c1l$im1z 1lç senelik bir tcc 
rilbe bu f§tek1 ehemı:ı:ılyetin der cesf. 

n1n 'bir .k.a.t; daha tc bıı.rQ.z ctmes ıııe 
ve bu ra~ mQdatna edl!en pren.. 
Blptekf 1B:ıbetin anlaşılınasınıı. bUe 
h 1.zmet etmJ§Ur, 

BahsettfBb:oız rapor oudur: 
ORMAN SANAl'tl 

Ya.pı kerestesi, möble k restcsf, 
maden ve telgra! direği, travenı, yak 
ma odunu gıbi ihtiyaçıardruı manda 
ecllllloz ve ktığıt sanayllnde kullruu. 
lan odun lhUyact da eoomml:y Uo g5z 
6nllııde tutu!mağa l!yik bi.r evzu • 
dur. Sellilloz, ktı.ğıt 'llO karton ima • 
lilıdc Jrufla.nıldıtı glbj ırun't ipek, sun• 
ı yün ve patlayıcı macıdelerin de bam 
maddeBini te§kll eder, 

Bllmer bank ta.rafmdan hmit'dc 
lwnılan ve h~cn i§lemekte olan kil. 
ğıt ve karton fabrikasının senelik o. 
dun lbUyacı 15.000 metre mikA.bıdır, 
Teala edilmekte olan ikinct kA.trt ve 
ooıınıoz :ıwmnıarr !§lemeye btı§layııı. 
ca bu thtJ.yaç 100.000 m8 olacaktır. 

Bu lbt.lyacm memleket ormanla • 
rmdan tedariki, To.ı:k kll.ğıtçxlıgmm 

lktisndt istikbali n 1.Jletme emnfyetl 
bakmılannda.n IA.zımdır. 

DUnyıı.cınkl tstlkrnrsxzlıklar ve b1r 
nıwi harp kuşkusu devletler! al\Ah • 
ıannıa:a aevkettlğinden pat}ayicj 
maddelerin ana ham maddce1 o!an 
scllQioz ve onun !ptidn ınalzemesfnln 
kıtlığına ırebeb olmuetur Bu yllzden 
yabancı memlekeUerdı:m kAğıt ve o. 
dun tedarlklnde bU,>1lk mUşldU t b<ı~ 

ı;il<ı ter;m l§tlr. 
Odun Btkmtuır llğıt ve elltıloz fab 

rlkamızı ve .acllutoza ıstlnnt eden sa 

nf\.)'ilmizi ~tablllr. 
Kagıt aenmm snna.yllmjzin. ~ 

CJ\SUs ve tnırt;ıatr, bu sana;>1ln ho:aı 
In&ddcloriııdcn c m1lhlmm1nı temızı 
ec\coek olan orman ytıntn de~ 
nllınasmı ~. l§tmaı aaııaıart 
gıilliıs, mllhauııeıt o n1!i tte te§itll o.. 
lan orman aanayU, yalnız ktıttıt ve 
aeııuıoz .fabr1kıımxzı hancı buhran .. 
l:ırdı4ı kurt.annakla kalmByacak. 
ıuıoza daynnıı.n diğer endUstrtyc de 
emniyet temın edecektir. Bunda.n 
batka in,tıaat, mahru,•at v. diğer mal 
z me pfyo.aala.rmda bariz s:ıl!Jı te
min e&:ccktlr. 

$ * • 
lle't"CUt mcha~ (1) aıman 

mah1matıı. CÖH 100.000 mS llk odan 
lbt.lyac:mmı, memleket ormatılann • 
dan tc&rik etmek mtımkllooll:r. An. 
cak m3 ttyatmm dhım plyMaama 
ttyabllem.m Jçtn i§letmo UBUllerjnin 
rasyoneı surette tanzimi, modern tek 
nıgtn ieamtma uygun eekildc ~ı . 
•a.t )'apılmtısı ~. 

Relım1 domıetere nazaran orm n n a.. 
rımızın kapladığı &Malar CC'm' o 

~.RlG,000 hektardır. (2) Bunun: 

c mbua- yeHl! 
0 ya ID 

(Ba,taraf ı S ncide > 
~ bir 6nem Temılştir. 

190 - 1942 der.ı yılında ılıc 
tahsile devam eden talebe sa:\ ı :ı 
800 bin, ilk okul adedi köylerde 
4771, ~ehirlel'de 1277, öğreı ı n 

miktan do 1500 dır 
Orta tetrlsata g~lince , de\ aın 

eden tııl c mlkton 180109, n 
ınfkhın Y'Üz<le •o dıt'.. 

On llrf y(iksek tnhsil mü~MJ· 
ne de 14,500 talebe devam etmek(<' 
dfr. 

Son nelerde bilhas::sa tek o· k 
telrlsnt:ı büyilk ehemmiyet T<'ril 
~e başlamnı:ştır. Bu ~ için beş , ıl
hk bir lmllmı programı hnzırl ~ 
mıştır. 

Bu suretle yurdun ihtiyııcı ol. n 
eknik elemanlan , bu mfiesses<'lrr 

sür tlo yet!stinniş olocaklardn-. 

Hannmrreşla•ın o unu. -97-

'1ı~ı ba ruftneeclmı t • 1 etmek lçlıı ayağa lmikt. 

lbnl Mtuınıı, da.> aruınuyn.rak llnıJne ınnnma.ı:n ba ladı~ 
bu mtmooclm! tcıoYl etmelc lçtn ayağa kalktı. 

rous Amiri, llk göntUğli zaman ltendistnt aoğuk blr 
şekjldo knr~ıladığı MeJcfıın BHO.na knreı şimdi bUyUk bir 
63) gı duymatn b:ı.tıladı. 

Blllu kendi ine \erilen p rayı kabul etmemesi ~ bu 

1 i sırf arkad&ıılık hatxn l~ln ynpmMı onun def;ı-rlnl bir ı,nt 
dıılıa nrtırııuştı • 

İbnl MAh:ı.n, ı· pıyn k~dar Melefan Sa40nu t~yl eder. 
ltrı.ı, oruı. !ıu bilgin adann tnkdlm eden kUlhanbeylerln reisi. 
ne d teşckkllr etme)1 ihmal ctmodl. 

Hl~, o sır:ı.d::ı. dıı:'lruln. beldeyen HAmldl hatırladı. Onu 
yanın. Çağırdı. fbnl l\tllhAO takdim l'tU: 

- Bir ev~t gibi bUylittUğUm IJU dcllknnlryı 8 tze tal<· 

tlim edboru ı. Onun saraya isti :ı.b etme lnl isti ·orum Bu 
i>ili •I bt>nd n es1rı;oml'mcnlzj nınnnm. 

Hlqı bunu BIJ.) 1 dlltf;t'n sonra HAmld dcrhnl tbnl M ıhn. 
n3 :,\ kla r:ıl elini öptU. 

I>oJ! nmlrj, bo t rbbeli d ikn.ıılry:ı Uzerck blrnz ctu. 
rakl:ıdı. onro. gülüm lyercl on:ı lendi: 

- O~lum, bu a~ıı.m u,akl !"ID lflll~:ı kal b •n yarı 
eenl rala gütürtırtını. 

Ve sonra Wrşc Mndlh 

- Artık onu dllşUnmo, l'ltedıtın glbt olaeaktrr. tnrş, 
f~t'l,kür ederek cıı,ıı.n ı;ıl it. 

Bu al~am ~ittiği hnbr.rlMden ~k ınemnc.n nlmı lbnl 

Etfadd. çok hOf!andıiJ lt-.lclıuı &dUna c1ı. rq1ıo U.
t&kat et 



-·- - Bir &allıu 

Bl~ pabancı dillere tercilnıı 
uiilmı, olGla ba uer, Ni1J0%1 Ah 

mel ıaratuıdaa dalrudoll ıııolru. 

ua Glirco dtltada te~ "''' 
mlıNr. Baılall ıona kadar aılr 
•ıflcuo H lmhran 2ıılıt menkıh. 
lert lle dola olan ba ufl• aeı 
Tttrlt matbuatında ilk nllmıı•e"ı 

~ ...... Dlm.-.... 
Baş, Diş, Nezle, Grıo, Romatizma 

1 

Nevral ii, Kırıklık ve 8utun Ağrılarınızı Derhal Keser 

ua.ı11ıenı1p .......... ~1DtıL I 
1 

ICABINDA GUNDE3KAŞE AL J NA B 1 Ll R 

Bilii.mu n Resmi Dairelere 1 

Veya o hükümdeki' 

...... ,.... .. _ ........... 
,...~ 1 

(Mevcudu asahnnttr) 

A.il Tark milleti l 
Tarih kadar eski?IL TM'fhio MI 

senci7is. UlıUamMtlD Mylk b9r 
ramı heplmhe Jmffu olsun. 

il. NURi ÇAPA 

ZA YI 

Mntekaidhl eytam " aramn ma· 
aşlarına mahsm lcoBandıtım tatbik 
mQhrilmQ ziri ettim. Yenisini ala. 

Müessesat 
I calımdan esklslnhı bGlcmG yoktur. 

('1482) 

T kk "ll ı Sehadeba,ı: Vldlnll Tedltpr ve eşe u ere ,. det ıo ni;:ı~·r.,... 

..._. ••INWrill ..,.. o tılllll field mrıeese•t ft ~ ,..etelerd9 •etreclllecek ...ıan, bir 

-...ıt lldııa& tMlllDdaa lııüal w prhl re te9dl edlhDelı;ıe idi. Bil llDdt;e& tlrket el79\'ID laall ~r 

Şubeye claYet 

Fatih Aalr.rlllc Sflbeainden: 

B. defa ~den t .. lds:ül eden ve bütün Türk matbuatmm alikadar olduju l - 339 dofumlularla A*erlllf 

1 

ne karar ftrilmlt olan kl88 bls
metlilerle 9"'llee askertlltn• ka· 
rar •erildllf halde mabtelff lebep 
1er1e ,ımc11,,. bdıar ..,,.leri sectrı-

Türk Basın Birliği ve ortakları 

Resmi il8nlar 
Urlimlt olllll ebll,..._.._llller ...
ke tlhidlr. 

2 - Toplamna 11tıııB 30. !G. 942 
Cama l6nO ..ı t da fllbe blnuın· 
dadw. 

Şirketin mevzuu iştıgali: 
R...ı daire oeya o ltıilıifılwlelıi dairelerin • ntlie•11llerin ticari rnalriyette 

olmtqaıı iUalanmn ..-t• oe ııw:maalarda oaair ilan yapclan yerlerde neıri ~ 
lıobal oe IHlfÜ' oaıtalanna ..Wip ,..Prleriıw ıaoa1111ııw. 

DIJ!9 JMlll ~ ...... 1alJle ....... dıalNler ll&alarml clolJudM clolra7M 

1 - V'*'la m61a9desidllt baar 
hfte mtlıkelleftertn tahulanaa •7"" 
ea d9911!t1JW l&nderDemfyecelhr 
den lfba Ula da•etlJW ....uaıma 
kaimdir. 

••• 
Feıtlt. M. 1. 

Türk Basın Birliği ve ortakları 
Resmi ilô.niar Şirketi 

Bana Alıkerllt ~ kayıt· 
h iken ltfbett meçtlul kalıp ... n
mllkta olM " ,_. Dlnıaa f6re 
Fatih A*erllk $6be9iDe 88lerek 1-
amet ....... -~ ...._ ,._ 
dip Ş4beye dllnmeyen Pi18de t1s· 

ne g&nclenneleri llam-hr. Ba ,mi flrket blltln remal iJlntan bir hıtizam dahirm· 
de ve kanuni müdc:letleri ZM'fmda Ye silnii ,amme iatenen her pzetede oetrini 
temin etmekte olcluia 11öi baadatmm " 75 ini de Bum Biriiji yardım tetkilibna 
YenDektedir-

tetment llerllnco& llelnneıt s..t:et 
T07,... '(18351) in bemea Ş6beın 
mftracaat etmesi, etmedllt bıılı:dlrde 
baktmda 1078 IQlh kan.nan bll
Hmlerine l&'e hnunl 
~me.ıı ll&n olanar. Taliye #taruttlfllli 6ü ,OW. oe,a Jifo diredi ınaıaoa..ıdara ,Bntlerilen rd 

ınf ila..larrn dairelerüıin rnaliimat oe rrmvalaltadan ° ltaricintle, gaute adları defifti" 
rilmek ..,.etiyle nqrine ıeıebW. etlUdifi öfFenilmelıtedir. ŞEHiR TIYATROSV 

Binaenaleyla ,...,,,, dalTelo, Ucinlarurı dUetlilıleri bütün biqiilı oe ,,antlJ9ık 
aiyaai •auıel..-de nqretl-- INr ~· la. lıa ıarahndan olmnmCUUll lemin etle
Wl...Jı iPn Jofrutlan dofrrqa oe ~ 

latanbal Ankara caddeei 80 namarah Ka,. Hanındaki •
.......... 

Da&• •ı&•• 
KJŞ MASALI 

llOllllDI IWllD 

Türk Basın Birliği ve ortaklan 
Resmi ilAnlar Şirketi 

YALANCI 

~. ASIM US 
BasrldıOt yerı V AKIT lıAJı. TBMSI 

U...UMI Netrfyatı idare ect.. 

ne t1nc1.....mdirler. Telefon: 21025 

-·- Baawııilıl'la~ 

................ - ·- * ........ lılr ...... 
._.etıte n :tp .ar - •• ,.....__ 1*'11"111 ....... .._, .. ... 

o ........ ~ .. ,..,..,....,.. .... ..,." 
...., lııeraber lıaplılm illa.de dılNa .. 'lulıl•• ......... 

Yola lrOJUldalrlan -. Pftft ,_.. onalJlr ~ 

~ 
._.~ne. .... ~.,.. ........ 

... Bald __ ,__ llmalet edell IDadD'e ·~ ...... 

llııllllerl erlıeaee ..... krmalı lıobt ......_ Mldedl. 

Poetacıı. • aeoe, a&raJUl sldlp llaruaarreeldla llltm ıı... 

.... ftlltalııda Yermedea lacıe polb •mlrlatla ..... ~ 
eau Mberdaı elmeJI dftbun"-L 

-·-
BiAT 

o ..... bltt8n ba ............... ..,.. .............. 

Wkuma lllçblr teYclea llabert Yokta. 
&rteml stlD maaadller, A.11119111ye ll8kamel:llll ...,_... 

a1aa a.tdadm aokalı.larma J&)"llanll llMa1111neftdln R-. 
l'ftd, ott• .._,,ala oa• JWlae &Mta ~ llallra Ula 

.-Yoıtardl. 

........ !!er, " ..,,.. ... ,,.,," ldetlert ...,. 1111 Jtılll 

................. etmelı .... .m, ................ 
~·,.... 

&"8lıl ...... ,... "' Oe:aMbfAlıılr 191 ..... , ,..... 

... fllı __........ M • •• .... .... dalre9lae sltıtl. ........ __ ............. __ , ..... ,,. 

•• u• s.w.ng1 

--•~ "' 

fdr B'ald • ...,.... ptıeoek maa adamlanıam .,....... kalııl. 
..... .ö71ecU. 

Bir mDddet ...... lbaı llMu IDlll1'9t1 ile ............ 

....,.... 11ttl On.7& p.rea ,........ edlıVlll. dnlet ..... 

t.rmm aruına lmtılarü biat ............... ,... •• _,. .. 
._. ıtrdller. • 

s.aa; n..ı MAh-m ,.......... dılraJ'Of'd:L 

lllloada, Bai'dad' da bulWIU a..t1illlerdea lle:t pieL 

181', komutanlar, devlet adamlan ftl"dı. 

F9111 tab&a CeoeD Emla, lllkbnclarlık ta11tına otar. 
mutta. YlrmlOc yatlarmcla Cllmakla beraber, ma&t,ıtJ ~ 

llyle " iri yan vtkıadlyle dalla y ... b '6rlD87orda. ae,... 

eellnıU. köoülr ........ cltbctla burunla ,artlllı .,..,.. (1). 

Y;tb.lbtde b&ftf ~ bosafa 9U'Cb. Kend191De lllUıemda .. dr 

elbtaealni l'iJdlrmltJer, batma lnymet.U maoefterle dalea. 

mı. bir •nk seofrmltlerdl Omuzlarına Taa'dald lmrdetl 
8allbbl claderdltı bllrdeyi atmq, eUae ldk6mdarblr ..._ 

anı alLUfh. Pa.rm&tmda o .... ırama seoeaıerta atıiDWI Adet 
elan bir )'kDll 9U'Cb. 

Bmln't> ba kıyafet Ooll yalofm11 ve llıeHlalDe ... im bir 
tleybet vumlttl 

Ontlede lfatlmller lakemlele..ın hertacle Mr •raya en. 
dmlfler. Dlter devlet adamları da ldmt lledlrlen ...... 

111Df, ktllll ·~ dan:70rda. 

&--. .Banmunetidln ölDmllıw mlHennlr 
'9riu· O it-. llımo dola aaloacla oıt yokta. 

Bt.-.. ıİoaa 'biat mer--ı baeladl. 

'~ ....... ı.r;p.ı. 

1 

Milli Piyanııo 
biletleri ortaklıAı 

Vuıt'ar okuyuoalarrna bir blzmette balaaamlı: pyee& ile 

tJtl .. M 1W plyaqo ort,aklıtı,, nı• 19 Blrlııc.ltefrill 1'8flde91 ....-. 

llJ'w, 8': lr~ lftlrak edea okuyucu .. ,_ diba de llAa ~ 

1180 dlır. K'i ~ aumanı.ema laabeC edeoetl lkrual,e, ......_ 

calarmuz arrwada .,.._ edllıeoek&lr.,.. 

~UO•~llrlY~\ bayrantt .. ., ...... .nıwıMlt- .............. __.. 
ır.- 116l7.tk lkraml79 ı...- .,._ * mölıılm Mr ,.... Mamll,.._,,.11 
.... ..Wlııl, ottakJana ....... ollBMl411r. 

hMe& edeoea para. lld ....... faal& 3 o - ...... il 

ec?Uecıek w lllw de tip' ıln o IPUWtte aa ....... Ba ellletl,.. 
de satarak pleoeL lı:eflde!ler " blU..... y.ı-..... ._.ta 

kefldNI IOlll bam .._. lılr tekli &atbfk etme,t •llADMk. • 
~re. maanea biletlere maanee mllrdar e1a1,_,.. lttlnık .tllllılırtlll" 
Rlw mak"'r.lan 11ertler llallncle olacak ve llaasl wtılm ..... 

namaralıtl'tll8 ort,alr oı.....-. Pl6a edl?eaektJr. lla mretle 111 

kiti 16 weya 158 bilete vtall o?wll, :.bet .-. para u bl•ıdar 

ela tablm edtıeMlltlr. 

Teni llapoalanmız 
Ye.& k1ıpoAlan- toplayan olı:u)'Uenlatmnz. bayram ertell 

lllM.._..ma a.acıak?ar, U -"bas ve 16 k11rııtla .U 1kiııc.I~ 

......_. tttlralr eaeoeldenllr. "ilim piyango onallhtı,, llUSID yelli 
euatnMla blrlaı1: ıtm ..,..,.. dalla etraflı ma?amat vee~ 

t. .. ll&NK.UI 
LaaaaaalJI 
8 a 8 e p L & 8 

1 lldDelıepta 
g._ldulDe •)'nl&D 

uuamı,..ı.r: 

ı a.dot 1000 l1r&1U 

1 • IOO • 
1 • IOCI • 
.. • ıoo • 

• IO 

• • 
• 
• 

Tlri11J8 CD•uarayetı 

ZiRAAT BANKASI 
&anal .. &&rlld: IMllll - elerma1..a: tOO WU.W.. uu~ ..-

.... 

~ulle " .,.... adedi: MI. '!it' 
• Zira' ~ ac.art Der ... ,,, • aaa muaDMı.tert. 

Para tllrUrtUeaıen tR.000 ura 11rramıye ewtyoa 

. 
"1raat 8aAJ&UID'la ırumtıeraü " lbtıanu ı:u&rn11 

D .. IO •tram llUU&D&rlara M HM • c:ıeıa .-.•Uec.. &ur'• ııe 
a.na IOr• ıau&miJe cıatnııae&llur 

"' : .... a.: ~ •.OOll ıtn ıoo &del !il ıırsıaa :::: , 
• .... • 1.UO. • ıscı • .. • - .... • 

'• -• l.°"• Hile &:I • .....-.. . .... . ..... .. ""' 
DIJDCA'I': B .. a ..... rmda!d 19&ralaı tılr • M M "'1(adt 50 ~:,. 
~ Uuamı~ çr?rtıtı ta?rdlrde 'Ilı 3'i taaıa.ııı ttrU.., 

lbll"alaı •HG• • defa. ıı ilan l1 Hazıraıı. U syıOL 
U Btrblclkanmıda cellUecıekUr . 


