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Başvekilimiz Dedi ki: Türkiye, Ne Harici, Ne. Dahili 
Hiçbir 1 stırabı Olmıyan Bahtiyar Bir Millettir 

• 

Me sut 
Türkiye 

Beynelmilel politika 
dleminde Cümhariye.. 
tin Tfrrk iyeye ayırdıfı 
yer ile ilelebed iftihar 
edecegi;r;; sanayi ve d,e. 

miryolu proflJ'amımı

;r;ın tahakkuku ile ebc
diy•,. öğıinecqfa. 

·ı 

Yazan: Selimi izzet Sedes 
Mes'ul memleketi larib ve ldılı::uk 1 

kll&plannın ...,ralarmda aramak Ç&-

fı çoktan geçti; bugün milleUerhı sa- 1 

adeti reJbnlerinln blrllfl ve bütünlü-
ğü ile ölpülmek*edir. Bir devletin i
daresi tecrübe mahsulü olmuştur.: 

rejimlerin selJimeti nazariyat saba -
sında değil fillyat ve tatbikat saııa.. 

smda meydana i!>kmaktadı.r. 
1923 tenberi, her yıl, Tiirldye Cum

huriyeti Türk milletinin saadetini 
artlırmıı.kta, Türk milletine her yıl 

geçtikçe, daha şanlı, daha şerefli, da.
ha mes'ut bir i.ti hazırlamakta oldu
iunu bilfiil fsbaJ etmektedir. 

1924 te ırözlerimhl geriye çevirip, 
bir yılın muhasebesini ya.pmca, uzun 
harp, ızlırap, yoksulluk yıllarından 

sonra Cumhuriyetin hiç bir rejime 
müyesser ol.mam.ış bir terakki hamle
si göslenllğlne sevinci• şabll olmuş
kık. Ondan soııra her sene geriye gu
rurla. baktık ve her sene sevincimiz 
bir kat dahır. arUı. Boıröo 16 mcı yı
lı kııtlarken, a.yni muhasebeyi yapı
yoruz da~ göğsümüz gene iftiharla, 
terelle kabal"l7or, gönlümüzdeki se .. 
vin9 bairumzdan taşıyor. 

On altı yıllık Comhurl...,ün moba
sebei am.aJJ sörii1en büyük işlerin, 

yfu akile ~ büyük inkıliplı. -
nn a.nJı bir i.bidesini 'eşkll etmekte
dir. Bu ibide varlığımızın, benliğim.i
zin mücessem timsalidir. Bütün ciha
nı ş.aşırt:ı.n, bütün 3.leml hayran bıra

kan, yakmlanm.ıza. olduğu kadar u
zaklarımıza da Türkü takdirle yadei
tiren büyük inkılıl.pJarımızın her bi
ri, bize medeniyetin nurlu l}ehrahmı 
açmış, her biri millete zafer ve refah 
temin etmiş, bizi saadetin huzur ve 
sökU.nuna kavuşturmuştur. 

Yer yüz.iinde en büyük saadet bes
lenilen ideallere ulaşmak değil mi .. 
dir? 

Emellerimize nail Oımu.1 mes'ut bir 
milletiz. Kanımız ve canımız baha. -
sına, uğruna. hayatımızı feda ederek 
istiklilimiıe kavuştuk; yeni bir 
snedeniyetln kaynağ·ı, medeni a
lemin dinamik kuvvetli ve kudretli 
bir unsuru olduk. Bu saadete hiç bir 
havsalaya sıtmıyan çok kısa bir za
manda. erişmek Türkiye Cumhuri .. 
yetinin emsalsiz mazhariyetidir. 

Anadotunun Karadeniz bitbnfnden 
Bulgaristan sahillerine, Ak.denizden 
Ynna.n.lstan kıyılarına uzanan Tür
kiye Cumhuriyeti tam bir vatan bü
tünlüğü, millet beraberliği enmuze
cidir. Beynelmilel politika ileminde 

Cumhuriyetin Türkiyeye ayırdığı yer 
müebbeden göğsümüzü kabartacak -
tır. Türkiye Cumhuriyeti dostluğu a
ranır. dostluğuna güvenilir, beyne) .. 
milel ivlE-rde sözü dinlenir bir devJet 
olmuştur. 

Garbin çok salihlyetli, çok değerli 
p.olitika. ve fikir adamı Edouard Ber
riot'nun ~özleri devleti muazı:a.maların 
CUml. uriyetimiz haJ,kındaki düşün

celerinin bir muha.'>.sali\c;ıdır, Diyor
lar ki: «Şarkla büyük bir ümit doğ
du, o bugünkü medeniyetin en ha
raretli kaynağıdır; onu ~elii.rnlıya.hm, 
lstikl,a.ı edelim, dostluji·11Du kazana .. 
hm, Bu yalnız bizim için değil, dünya 

sulhu icin de bir kazanç olur.> 

(Arkası 7 inci sayfada) 

SELAMİ İZZET SEDES 

Ebedi Sef Atatürk 
~ 

Büyük Bayram Her 
Tarafta Sevinç T eza
hüratile Kutlanıyor 
Dün Ankarada Heyecanlı Bir 
Açılış Merasimi Yapıldı 

CümhuriyeUn 16 m<:ı yıldönümü bayramı, B11.1Jvekll ve Parti Umumi Re
is Vekili Dr. Refik Sayda.m'm dün saat 13 te Ankara radyosunda bütün mem
lekete hitaben söylediği bir nutuk ile açılmıştır. 

Bu nutku Ankara Ulus meydanın da gençliiio bütün kalpleri ve heyecan 
ile sürükleyen içten teza.hürab takip eylemiştir. Bu merasime, Ankara.da top

lanmış bulunan kız, erkek bütün izciler ve kala.blık bir halk kütlesi iştirak 
eylemiştir. Önlerinde bir bando muzlka olduğu halde saat 13.30 da Ulus 
meydanwa &elen izcilerin zafer anıtı etrafında mevzi almalarını müteakip 

(Arkıw 7 inci sayfada) 

Yazan: M. SAMI KARA YEL 

BOYOK TARiHi 

ipek: 

TEFRİKA BAŞLIYOR 

Yakıric::IB 1 --

IE IBIE 
6ÜYÜK EDEBi TEFRİKAMIZ 

Yazan: SELAMI IZZiET 

KAÇANI KOVALIYAN AŞKIN ROMANIDIR 
ııuuııuııııııııımoıııoııw mııııııııııııııııııııınıuuıııunmuıuu uııııııııu Uıillllliüııııııııııııııııııııııu 

B~vekil Dün Bir 

Nutukla Büyük 

Bayra mı Açt ı 
Ankara, 28 (A.A.) - Başvekil 

ve Cnmbıu-bet Balk Partisi Umu-
mi Reis Vekili Dr. Refik Saydam, 
Cumhuriyetin on altıncı yıl dönü
mü ba:Jra.mını, bugün radyoda. sö:r
lediii a§aiıdalıi nutukla açmıştır: 

Azlı Yurddaşlanm, 

Bugün, Cumbu.riyeiimizin 16 m
cı Yıldöoiimü bayramı başlıyor. 

Hepin.bi hiimıetle selimlar, tebrik 
ederim. 

Cümhnriyeiiınizin banisi, Ebedi 
Şefimir; Ataiürk'ün aziz hatırası ö
nünde lıür:me.tle eğilerek iÖEe baş

lıyorum. 

Cümhuriyet rejiminin t~~ on 
beş sene zarfında, Türk milletinin 
dahili, Jıa.rici ve içtimai hayatında 
vücude getirdiği muvaffaklyetll e -
serler her sene biraz daha büyü
yecek, o inkıHi.pJar seyirlerini al
mış ve değişmez yollannda devam 
edeeektir. Onu, hepiniz biliyorsu
mu. 

Her geçen CumhtirQ.et yıll.i.!.ın 

milletimbıin ha.yatında, onun, bl

Hnmiyen tarihlerdenberi devam e
dip gelen asil varlığını tebarüz et
tirdiği öyle bidiselerle karşılaşıyo
ruz ki bu.rad.3 birkaç sözle yalnn; 
onu hatll'latmakla iktifa edeccjim. 

Son bir sene Jçinde, Tü:rk mUle
tinin g~diii büyük imUhanla.rı 

(Arkası 7 iDcl sa:rfada) 

Beyazı& meydanında dün 

Milti Şef İnönü 

,. 
•• 

l'CCekl m~ manzarası.: 

Milli Şefin 
Tarihi 

Nutukları 
Alhncı Büyük MilJet 
Meclisi Çarşamba 

Günü Toplanıyor 
Altınc.ı Büyük :\lillet l\le.clisinin 

birinci ak-lide içtima senesi önumüz
deki Çarşamba ~ünü Cumhurreisimiz 
Milli Şet İsmet. İnönü'nün Jrat bu ~ 
yura.cakları nutukla. toplant.darma 
başlıyacaktır. 

Beşinci Bü-yük '!\llllet Meclisinin ge
ııen 2? İklnclkiııun tarihinde verdiği 
tecdidiintihap karariyle seçilen altın .. 
cı Büyiik r..ıınet Mecilslnhı fevkalade 
içtima devresi geçen Pazartesi günü 
hitama ermiş bttlWJmaktadır. Bo 
devre esna:onnda ':\leeli."i 45 inikat yap
mış ve 145 kanun Jfı.yihas1 kabuı et -
m.iş ve muJıteJif meselelere ~ ... ir eJJi 
kÜSur k.arar ittihaz eylemişti;. 

--oo----

Bugün Açılış 
Merasimi Yapı 
lacak Binalar 
Bütün yurt ipinde Cwnhıırl1elin 16 

mım yı)dönümünün katlanmasına 

ı....,1anm,.1ır. 

B qün memleketimizin muhtelif 

,-ederinden aldığımız telgraflar, bu 
mes'ut yıldönümü i!;l:in yapılacak me
ruimle beraber her sahada vücnde 
getiıilmiıı olan imar eserleriııln, klil
Ulr müesseselerinin açılış ıörenleri

le birlikle dlier bir l&kım yeni bl
ııalann vaz esaslarının yapılacağım 

hlldlrmekledlr. 
Bu meyanda, Ba.yburd'da: 55.000 

Jlnya malolan elektrik santrali ne 
53.080 liraya inşa ettirilen Halkevi -
nin, muhteUI köylerde yaptınlan 36 
eğitmen okulunun, ayC"ır deposUDun 
açılış mera.simi y..apılac4lktır. 

Bursa da 
Bugiin doiumevinin küşat resmi 

yapıldığı rlbi yarın da Karacabey -
(Arkası 7 inci sayfada) 

Denizlerde Harp Şiddetlendi ! . 
• 

Hitler, lngilizleri 
Mağlup Etmek İçin 
Yeni Plan Hazırlıyor 
Garp Cephesinde Şiddetli 
Topçu Ateşi Tekrar Başladı 
Londra, 28 (A.A.) - Mütte -

fiklerin akıllarına birçok ihtimal
leri getiren Nazi zekasının son bu 
luşu, İ.ngilierenin yakında istila 
edileceğine dair verilen haber -
dir. Söylenildiji;ine göre şimal de
n Cnde mayrlla.nl.an mürekkep 
iki hat vücude g<>tirileoek ve Al
man nakliye gemileri bu hatla
rın arasında emniyetle İn,giltere
vc doğru gidebileceklerdir. 

Bir yandan da istihk.fun sınID
nın hücum kıtalan pa.raı;ütlerle 
İngiltererun üzerine inerek köp
rüleri, demiryollarını, cephane 
fabrikalarını vesaireyi tahrip e
deceklerdir. 
Diğer bir rivayete göre Hitler 

İrııgiltereyi tahrip etmek üzere 
3,-000 bombardıman tayyaresi top 
lamaktadır. 

(Arkası 7 inci saıfada) 

LEii 
Milli Heyecanın Vakarı 

Eier zabıta vokuatmııı çok eski - ı 
denberi lsl&tisliil lıılolmoş olsaydı, 
donanma geceleri hırsızlık, sarkın - / 
1ılık, cerh ve katil vak'alarınm artlı .. 
iı meydana çıkardı. 

Padişalıııı dotdııiu ve tabla cıktıiı 
geceler İstanbul ti en yüksek yamaç
larına kadar ten erlerle donatılır, vi.
rera konaklarının kapıla.nnda halka 
ıerbetıer, Jtmouatalar ikram edilir ı 
meydanlarda bandolar çalınırdL Fa

kat bütün bu eğlenceler, haz ve ik
ramlar. yüreklerde milli he3 cc:ın d.o
ğunna.dığı için,_ büyük şehirlerde vu
)luat artar, yer yer yangınlar çıkar, 
baskınlar olur, yankesiciler oriahiı 

haraca keser, adamlar vuruluı:, in .. 

sanlar öldürülür, karakollar iık.lım 

tıir.lım dolardı. 

Büyük mille' bayramlarımızda ise, 
bunun tamam.ile aksini cörüyonıs. 

Cumhurlyetlmhin yıldönümlerinde 

sokakla.rın sabahtan başhyan kala .. 
balığı ıiin karardıkc:a artıyor, bütün 

halk şa.f&k söküncüye kadar yollar .. 

da, meydanlarda, büyük ba.yramm 

sevincini gönlünde duyarak eğleniyor 

ve zabda bugünler ve bu geceler p~k 

az vukuat kaydediyor, halta hiç bir 

vukuat kaydetmiyen mahaller de °'"' 
loyor. 

Bu mutlu tezahür milli heyecanm 

doğurduğu vak.ardır. Duyduğum.us 

mUli heyecan ve vakarımızl& ne ka-

dar üUhar etsek azdır. 

SELAlllİ İZZET SEDES 



Hatıratı Yazan: Eski Topçu Müfettişi Emekli 

GENERAL KEMAL KOÇER Çocuğunun 
• 

- = - Suçunıı itiraf 
Azalari SeçerkeDEdenBaba 

assas avranmıştık 
BİR KOMİSY0'.'1 

Şcrke', teamuıe u arak yuzde 
iki b <;UK bır kom 
\C 

gımı:.. ... \:~ borcun: 
~l ın:. soy edım. 
Dıger tarafta;,, makamla he -

sapta d."'kat gozur c bu._wıdurui 
mak ı..ze:c, şır etın \ermek is
ted.J'ii komisyonun da kabul etti
gı v ma Utibundan du.şul<iugli ar
zedildi. 

Bu teklif ve karan bahis mev
zuu ederken, dostum Kalçi: 

- Ben Avrupan.n b.rçok yer
le · de ve hemen dauna maJ iş
lerde bulundum. Her yerde de 
komisyon teamüld r ve bu, as-
gan hır Jıaddır, de r. 

Bu: de kabul ct.iı,;imizi ve sa
hibine mal et.ı Jlllzi söyledim. 
Bır defa da hesapta lehimize 

dıört vuz lıralık bir sehiv oldu
ğur rkctin hes ,., burosu ha
tırlattı. Yanlış hesabı Bagdattan 
deg 1, uva.lon:yan hanındmı 
döndurmüş oluyorlardı, teşekkür 
le mııkabele ettik. 

bununla beraber, vazifesinin 
mahiyetini dalına ve herkesten 
gt:ıliyebumişhr. 

Tehlıkcii şahıslarla arn:ak mah
dut k ır eler temas etmiş ve bu 
a !arı muteaddıt uvelerin ta
mması n:ahzurlu görüınıüştür. 

Buyuk iş a<lamlarile mıinase
bet fırsat, çok mahdut kims ere 
ver lm,ştir. 

Ecnebilerle de her temas iti
mat uyandırmış ve verilen her 
sôz ye:ıne getirılmek, en güç bir 
iş tam vak inde yapılmak ve hu
susi emünasbetlerde de hakıki 
bır samımıyet gösterilmek saye
sınde arada kırılmaz bır rabıta 
tesis edilmiştir. Bu, o kadar kuv
vetli idi ki, hiçbir tczvır, hatta 
en tatlı menfaat vaıtleri de ışın 
aheng nı bir gun bile bozmamış
tır. B.r kaçı derdi ki; 

- Biz, havaıta, bu kadar çe
tin vazıye!lerde bu dürüs,üyü, 
bu ferağaı ve vefakarlığı görm~ 
dik. 

Kazayı Yapan Şoförden 

DavacıOlmadığını Söyledi 
Evvelki ,Un şehrimiz.de vu.kuaze

len ve 2 çocuğun Ohımü ile netice -
lf'ndiıini ya7.dığımı:ı o\.obüs kazaları
na alt tahkikat evra.Ju dwı Adliyeye 
verilmiştir. 

Kararümrükte crreyaıı eden birin
ci kaza)'ı :rapan şofor llasip 4 u.ncü 
a.ı.,;Jlye ctta muhakemesi huzuruna çı
karılmış ·ve sorgusu neUcesinde ka
zada kendisinin htç bir mes'uliyeU 
bulunmadıiı anlaşılmıştır. 

Ölt'n Şf·ref i:ı..m.ndekJ çocufun oto -
mobile tak.Jlarak faciaya kendlıinin 

Sf'b<'P oldniu. Şerefin baba!ilı tarafın
dan da teyit olunmu!f ve adam: 

«- Çooutum yaramazlli~ kur
ban l'iderek ce"Zasını buldu. Suçsus 
bJr toförü niçin hapishanelerde çurü
teyim':> diyerek Ovasından vaıgeç
tiiini muhakemeye blldirm.işUr. 

Bunun uı.erine tofor Haslp Berbest 
bırakılmışlar!... 

Beyoğlunda T07koparanda. vuku ... 
acelen % inci kasaya da, kua kur
banı '1 ,.-aşındaki Alf'ko;yu kendisDe 
oyun oynıyan ar:ıkadaşlannın değ

nekle kol"'ala71p caddeye ctkarmala.
nnm sebep olduiu anlaşılmqtır. 

----o<>----

8 ELE Dl YE 

Belediye Sarayı 
istanbol belediye tıarayırun bışası

ua ait müsaade Vekiller lleyetlDden 
alınmıştır. 

he.ediye Memurları 
Belediye memurlarına ait tekaüt 

kanwıu projesi Takında Dahiliye Ve· 
kil ti tarafın«bn Meclise sevk.edile· 
cekllr. 

1 

Oniki Beyaz Zehir 
Kaçakçısı Yakalandı 
Suçlular Adliyeye Verildiler 

Beyaz zehir kaçakçılarını sıkı bir 
surette ta.kip eden emniyet kat'akçı· 
lık tubesl memurları yeni movaff&· 
klyıe-Uer elde etml._lerdir: 

1 - E\·l-·eJkl &'Ün Kadıkövünde meş· 
bur aabık.ıhl:ı.rılan Deli :&\lehmedin e· 
vind~ ani bir baskın yapan memu.r -
lar; bu bas.km neUl'e~dnde Sü:ıan is· 
mlnde bir Jr.admla Mustafa otıo Meh
met, Suleyman n!"lu \hr-ıtt. Osman 
oğlu lsmail isimlerinde 5 erolnclyi 
suç U. t ·inJ~ yakalıuru-;l:ırth'. 

Evde 10 balon l"'e 100 g'raro eroini· 
le 2 bıçak ve husw.i Jistikler de bu· 
lunm.U.'}1Ur. 

2 - iiskıidarh eroinclJerdt"n :\olu • 
bittin isminde biri de memurlar ta -
nlından a7nca tutulmuşlar. 

Bu beyaz zeh1r müptelası elindrkl 

Memur Alınıyor 
Belediye l\1uhasebe 
Teşkilatı Eksikmiş 
~tanbul belrdiyesi mubasıe-be tq

JrlJitına 15 ve 20 lira asli maaşlı 60, 

hu.Jtuk işlerine 200 ve 400 lira üc -

reW 2 memur alınacaktır, 

İstimlak mıidiırhığu lı..1ılro-;u ccnış· 

JeW~·cektir. İkisi on bet:c-r lira, üdsı 

yirmi lira uli maaşh dorL memur Is· 

thnlü miıdtirlüğü kadrosuna. alma· 

calı:lır. 

İstanbul belediyesi .. ı işleri mü -

diirı.i SamihJe, mektupçu Nec:s.tlnin 

maaıı-lan 10 liradan 80 ıtra.ra Wmb:

lik itleri mlıdiırü Mo~tafa .. ·urinin 

4 gram eroini yutmuş, fakat kendisi 
TıbbJ Adliyeye geUrilerek mide muh
teviyatı çıkartllm"1br. 

3 -; Tophanede afyon ticaretile 
uğraşan sabı.kalı zehircllerden Halit 
oğlu Sefer, Alt oğlu Cemli lslmterin
de 2 kişi de bir kısım malla birlikte 
yakalanmışlardır. 

4 - Tablakalede toplan zehir ıt

careU yapan sabıkalı Arap Rafetın c· 
\ılndeki aramada da bir mikdar '!ro .. 
inle tı:S~racı» namlle maruf sabıkalı 
Ahmet suç u"Stü tutulmu'.}lardır. 

5 - Çadırcılar civarınd:J. seyyar e
roin sahcılarından h'lllail ve Hakkı 
da eroinlerle yakalanmışlardır. 

Emniyet müdürlüğti bu 12 sabıka· 
lı kaçakçı:ı.·ı d..in a.k~:ım ceç vakit ad
liyeye te. Um etmiştir. 

Fırtınanın Tahribatı 
T ekirdağda 4 Büyük 

Mot.ör B tlı 
İki ~tte evvel vakubulan fırtına· 

nın 'larmara b.kelelerinde yaptıtı 

tahribata ait malü.mat Kelmeğe baş· 
lanuşlır. Tekırdai limanında 4 bü • 
yuk motör batmış, Erefli ve diftr 
Marmara lskel lerınde bir çok san. 
d:ıl ve yelkenliler karaya vunnuş
hr. Bcşlklaşla da uç iane ~nezzuh 
liandalı sahile vurarak p3rçahuunı -
lardır.' Fırtına hafifiemt"kle beraber 
devam etmektedir. 

uda nya iskelesi 
Tam·r Ecilec k 

l\IU 'AFFAKİYETDI smRI 
Gn.p, tiyeıerilli seçmek•e has

sas rlavranmıştL Faal ıiyeler, u
=' wren mulıareb enle denen
miş, bırçoğu muharc e meydan
larında vara.anmış fedakar ar -
dır. Hatta grupa girın k arzusu
nu i ıar ~'(!enler ae etraflı tet
kiklere tabi tutulmuşlardır. Fa
a1 u eler arasına sokui!!'alan em 
ri verilenler bile, aranan şartlan 
haiz bulunmadık.an halde, ka
bul edıhnemişlerdır. 

Az bir muddet sonra maksada 
hakim olamıyacaklan anlaşılan
lar, ya hafif işlerae istihdam e
dilmış;.er, yahut grupla alakala
n kcsilmıştir. 

Direktörle dostluğumuz haki
ki bir kardeşlik sempır.isile ifade 
edilebilirdi, daha ilk görüşmede 
başlayan bu münasebet, ı:uc;lük
ler baş;ıösterdikx;e, eksilmemiş, 
biliıkıs artmıştL Dünyayı ve in
sasl;ırı çok iyi an:la} an bu bü -
yük şahsiyet, o hayat mücadle
mizc daima hayranlık, dıt ma en 
kuvvC'tli taraftarlık g<i tenni.; -
t;r. Kalçı, çok ince bir zekaya sa
hıpti. Umum Bankalar Direk'ör
ıu.:u zamanında bir gun buyük 
bir çek muhteviyatını almak Li
zere, Pe er.burgdaki bankasın
da, birisi makamına müracaat e
der. Kalçi, adam.n vazı} etını da
ha ılk adımını atarken suzr, çe
ke göz gezdirir, mtlyonlar;.a onun 
münasebeti olamıyacağını ırezer. 
Bir ikı dakika istirahat etmesi
ni, bu JTiüddet içınd~ paranın ha
zırlanması emn verileceğini ih
tar eder. Adam, intizar odasın
da kahvE'sini ıçerken gelen em
nıyet memurları tarafından mer
keze davet edilir, ufak tetkik sah 
tekarl~ı meydana ç:karır. 

MAARiF \ 

m"'·l!n 55 lirad&n 70 liraya çıkarıl • 

mıştır. 

Son Zamanlarda :W:udanyada va· 
purların yanaştığı büyük iskele lıa· 

rap val.iyete '"elm~tir. Bilhassa Trak 
sı .. trml vaplll'larm c;ıkma yerleri is
krlenln çok aşafı ·ına 1"eldiiindt"n is· 
kcl ye onradan bir Hive yapılmış
tır. Buna raimen vapurlardan «:ıknuı 
ve vaı:turlara l'lrme işleri wüşküt:ıt

la yapılmaktadır. Limanlar iııılctnu:t;I 

umum müdürhij ii :\'ludanya iskelesi. 

nl esa.sh surette tadil ve lnşa edecf'k· 

tir. 

Faal üyeler miktarının müm
kiliı mertebe az m..k tarda omla
ı;ına eheırunıyet venlmiştir. 

4 bölümüne önem ven.imiş 
ve her üye kabiliyet ve ihtisa
sına gore vazJe almıştır. 

Şahsi menfaat lu.;bir tarafça 
ara.,!llamış, mükfıfat talebine hiç 1 
bir zaman meydan verilinemış -
tir. En tch.ıkelı bir işin başarıl
ması gnıbun herlıangi hır men
subu ıcın yurt \e namus borcu 
'telilkkı edilmiş»r. 
Arkadaşlar arasında en sami

mi b r kru:deşli.k munasebeU ha
kimdı. Tahakkum, kat'iyyen m~r 
duttur. Hat . .ı bu- lŞÇ1 bııe hilll3. -
yeye ve ııurroot !ay ııtlı. 

Bu ..ık h:.x }et vecdi btr 
ket , =ı:.Jl devıım ve <-"l
tızamında e ı. M .w ıı:tihba-
rat ~emu~ o r sevkiyaıa 
C1a_ en ufak ır wnat ta et-
a.e eJ: emczlerdı. / 

Tç bıt edJJen ı;rogramın tam 
za .ru.la \ p ruzsuı: tatbıkı, 
butw. arka~larca mukadde5 
hır vazıfe olarak tanınmıştı. 
Şıdd Ui iş,,. ncelere maruz ka

lanla. da te.:;ki.a hakkında en u-1 
fak bir ıpueu vermemek gibi bü
yük bir yurtJ;e,·erlik eseri gös
termişlerdir. 

Meslek ve vaziyetlerini gizle
mek hususunda her alakadar bü
yük bır terbi~e sahipti. Bir -
çok arkadaşlar hatta en koyu mu 
haliflecie sıkı temasta bulunmuş 

Kalçi geçirdiği birçok vak'ala
n an atır, ruhları tahl.l eder ve 
muhitim.zde gördüğü dürüsti ve 
samimiyet enitikal ederek, itimat 
ve muhabbetinin sebeplerini an
latırdı. Fakat, o, yak!nlanndan 
iğrene muameleler gördü, ya -
zık ki, büyük zararlara uğradı ve 
nezih havatın.n cC"zasını çekti, o
na acırım. Ona Fikretin; 

·Sevdıklerimin hcps;nde bu hali, 
hep~ınde bu çırkın kecıı s.mas nı 1 

gordum• 
•Bır o.-m-u iclıimın but "n ezvGkı

ru :...rdum• 

Mısramı okurdum. Dos'ı:.m, bü 
tun o akibetlere mu!' azırcı-. T:..rk . 
çey ı de art k ogrenm;şt.. Beşer 
bayatından acı mıs~Ler getınr, 
muztarip hır hayat ta ınsan içın 
mW<addcr oldugwıu ha ı ilitll'
dı. A ırı kertede nıkbınal, aca
ba bunun da mı bir ceza ı vardt? 
İtiraf edeyım, ki, ben, hayatta o 
kadar temiz bir insanla birkaç 
yıl geçirdiğim haya ın tatlı he
yecanlarını hiç unutamadım. Ya
zılarımda ondan vakit vakit bah
settim. Çünkü o karakterin, ar
kadaı;larım gibi, ben de hayranı
yım: Uzaklarda ya:ııyan büyük 
dostuma selıim ve iblıram arım! 

(Arkası ''ar) 

E O c B 1 R O M A N : f;9 

r 
Selami izzet - Mefharet Ersin 

StP nle her şeyı;, ~.oksulluğa, j 
ma;J"umıyett>, hatta gozumwı bc
begı g.bı ,evd.ğ m baba ocağımın 
elden ~Klişine b le t.a.ııammül ede 
rek ha atınuı sonuna kadar ya
şam a aznıetmışt . fakat be
mm crei w haysiyetimı hiçe sa-
~ ad ç bu dan sonra 
her b _ ~ ar.ık•a bu un,-
mG a k nd.mdc 1:..r mecburi.~ ~t 

f;Or ~yorum. Artk duşun taşın 
karar sen v •. Ayrılmak ~in 
rr.ah remcve rsen ben m ra
caat ed ı , ıstersen de kendın 
ct.racaat et. 

Peyman co ayağa lı:a..kmıştı. 
Yıizu duda:t..'.3.rna k d r kor
kır..ç bir sanl:kla saraı."llllştı, 
parmakları bmbirmc kenetlen -

mi .. narin elleri titriyordu. Fa
kat halinde biraz evvelki buhran- ı 
dan eser kalına=ştı. Itidaline sa
hip, sakin ve mütevekkil bir ta
vırla: 

- B1na artık söyliyecek baş
ka hiçbir sözün kalmadı)!ını an
lıyorti'll, dedi. Bittabi bütün ilti
!!-amlarında, büt.ın şıkli etknn
de yerden göğe kadar haklısın. 
Yanız müsaaden!~ bir noktada 
yanıki j!ını idd"a edeceğ.ın. Ben 
bolki ı:aktlı!.e akılsızhk, tccrübe
sizlık, ııörgüsüzlükle büyıik bir 
hata işledim. Belki ben senin söy
ledığ.n her ~Y o!abiliı".m, fakat 
~bır zaman senin zannettıjıin 
.gıbi erkek avlamak için pusu ku
rabile<:ek kabiliyette hır insan 

lugiln Açılacak Köy 
ıektep eri 

Bugiin açılması mukarrer 22 ka.za 
kö7 mck1eplcriılln açılma tören! 7a

pılacalı.l.ır. 

Bu mekteplerin bütün eksikleri 
t&m&ml~ ve lalcbe ka7d.uıa nl -
ha7et verllmbı!Ur. 

l.Jers a.ıe1.ler,, sıra v. s. ihtiyaçla· 
n mektep idarelerine teslim ediJmi.ş
ür. Açılma mer.uiml için her k.ö7e 
bir encümen ve bir de l\.laarir mü -
fettişi cidecekUr. 

Bayramdan sonra Sah .günU dersle
re lıa.-;lanacııkhr. 

l:'cnidıe-n aeıltD&!! ı kararlaıt.ırılmuı 

mektepleruı adedi 73 Uir. 

·ı a il 
Cumhuriyet ba1ram1 mun betile 

bilumum İstanbul melı.;1epleri 28/10/ 
939 al lam l? den Jı/10/939 Pa -
zart.esi giuıU al~şamına kadar ta1il -
dir. 

Salı sabahı dt:aslere bışıa0acaktır. 

----0--

Bulgarist~n an Geltcek 
f öçınenler 

BuKUnlerde Buinrlstandan mem -
leketimlze 1500 kadar muhacir C"ele· 
cekti.r. Vapurla l'elecek olan bu mu-

çıkarılacaklar ve 
oradan Şark viliyeUerine cönderile· 
cek.lerdir. 

Alıikadarlar cerl kalan &'Öçmenle· 
rln bir an evvel Anavatana l"elmesl 
lçln tedbirler almışlardır. 

deıtı im. Rraz evvel para, pul, 
şöhret, hi•;hir .şey aramadan be
nimle sırf beni sevdiğin için evlen 
dii'inden bahsediyordun. Ben de 
tıpkı senin gfüi yaptım Ga11p, se
ninle sırf seni sevdiğim için ev
lendim. Biliyorum sözüme inan
mıyorsun, fakat ne yapalım, bu 
hak;kati bir kere daha tekrarla
maktan kendimi al.amıyorum. 

G l;p k rı•ın•n bütün bu söz
lerinden zerre kadar mütehassis 
olmamış gibi, bir tek ke:ime söy
lemeden duruyordu. Genç kadın 
sevgi ve tahassür dolu göıferini 
kocasından ayırmadan sözünü bi
tirdi: • 

- İnşallah Pak.ze ile çok, pek 
çok, bizim, aramv.a bu gölge gir
meden cn·elki s~a timizi andı
r1 bır saadetıc mes ı.t olursun 
Ga.ıp. Senin ha' mn için bunu 
biıtun kalbimle temenni ederim. 
Ve bir dakika tereddüt en sonra 
titrek hır sesle ita.ve ettı: 

- Avnl dan evvtl beni son 
hır defa opm z .nus ? 

Gal p :))aşını bile çcvirme)!e lü
zum gormedi: 
-Aramızda artık her şeyın bit-

IMüTEFE RllC -Mahalıi idareler rfıüdilrU 
Ge di 

Dahiliye VekiletJ mahalli idareler 

umum müdürü dün sabahki ek!Jpres

le Ankara dan tehrlmlz.e ı-elmlştir. 

SORUYORUZ! 

ArananBir Telefon 
Nuınarası 

Devl€"t D nılryolları mathaa. ı 
mustabdemJ~r ... d n Azb: lıtt.a:r 

yazıyor; 

c.- lla) darpaşa. i~ta ·yon undan 
evvelki «ün Şi i Eıtaı h tahane· 
&ine klefon ettim. Elimde son se
nenin tell'fon rehberi vardL ~uma
ra 80014 idL Fakal, dorı defa bo 
numarayı &ra.dıiıuı halde, kat'funa. 
hastahane çıkmadı. Galata.da bir 
bir şarap fabrikası çık ta .... 'ihayet 
telefon ldareslnin•merke"Zinl, yani 
Ol numara71 aradım. Kar ıma bir 
Bayan çıktı. Va'l.iyeti ~öyledlm. 

Bizi a likadar etmez, dedi. Bn ne· 
den ileri g-eH7or? .• Boşuboşuna. 4 
defa, neden telefon muhavere üc
reti vereylm?:t 

Bunu aliikada.rlardan soruyoruz. 

Soruyoruz! 

miş olduğunu bana tekrarlatma
manı nekadar isterdim. Ve bu 
söıı.erle kapıyı açtı, odadan çtk
tL 
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Gaiip çıkıp gittikten sonra Pey
man kendini "eniş maroken kol
tuklardan birine attı. Bir müd
det, başı ellerinin arasında, ses
siz ve hareketsiz öylece kaklı. ·son 
ra yerinden kalktı, zile bastı, ge
len hizmetçiye arabacınin araba
yı derhal hazır"ıyarak kap.nın 
önüne getirmesini söyledıkten 
sonra yukarı odasına çıktı. Pal
tosunu" sapkasını giydi, aşağı in
di. Kapıda kendisini bekliyen 
arabaya bindi. 

Pakize, bir akşam evvel Galip
le beraber oturduğu şiımineli sa
londa, ate:;ır kar:;.sına kıiçük bir 
oyun masası çekmiş, oturmuş ah
baıı.larına r-ektuu yazıyordu. Bır 
aı-alık bah<;C'de eve doıiru yakfa
şan bir araban!n gürültüsünü iş_i 
lince yüreği ağzına ged . nu sa
atte onu giırmcge gelen Gal'ptC'n 
başka kim olabilirdi? Ge~ ka
dın hev~'Canını ya•ıştırmağa ça
ılı.şarak kulak kabarttı. lliercdey-

Kaptan ve tt'akinistlerin 
Terfi isleri 

Deniıyoltan idaresi kaptan, maki

nist ve diğer g'emi adamlarının terfi 

işlerini blr niz.aınıı koymak Jclıı lıir 

talimatname hazırlaın!lkta.dır. ŞL'Udi

ye kadar Ju·r alh ayda bir yapdan im· 

tihilirda terfi hakkı ka"Zanan kap~ 

tanlar bu haklarının kartılığını fi· 

len g ıremcmektedlrler. 

T .. Hmatnanıe lıa.z1rl3ndıktan sonra 

muhtelif hlı:m"t nıudde11 ri:ıi dol -

duran denizciler ma ·ları ve vazife· 

teri yıikscltilerek terfi ettirllect-kler

dlr, 

Yerli malı kullanm~k, mi!li 
iktisadiyatın yükselen binasına 
yeni bir taş iliıove etmek demektir 

ULUSAL EKONOMİ 
ve 

se koridorda Galibin. sert, asabi 
ayak sesleri işiti:ecck ve bir da
kika sonra kapı açılıp, istediği 
bir oyuncağa mırlik olmak üze
re olan küçük bir çocuk sevinç 
ve heyecanile gözleri pırıl pırıl 
parlıyarak Galip iÇ€ri girecekti. 
Fakat g<'nç kadının ümidi boşa 
çıkmıştı. Koridordan Ga'ibin sa
bırsız adımlan yerine yaşlıca bir 
u ağın ağır ve temkinli ayak ses
ieri E(elivordu. Çok geçmeden ka
pı vuruldu, içeri giren uşak: 

- Bay Galibin karısı sizi gör
meğe gelmiş, kendisini buraya 
mı getireyim, yoksa misafir sa
lonuna mı alayım? Dedi. 

Pakize birden b're şa.şaladı, 
Peyman~a hemen bugünlerde kar
sıla<acaltını hiç ummuyordu. Şim 
di ne 'apacak, bu kadınla ne ko
nuşacak idi. Ömründe korku ne
dir bilmiyen ı:erç kadın biran 
için iıdf'ta korkuya benzer bir his
<e sarsıldı, sonra kendini topla
dı, uşağa: 

- Buraya al! Dedi. 
Biraz sonra Peyman kapıdan 

içcrı girdı. Yuzu sapsan ıdi. Göz 
kapaklan hafifçe şişmış, gözle-

• 
işsiz Kalan 
Liman 
Amelesi 
idareye Müracaat Edenler 

İşsiz Değillermiş? 
Liman işletmesi umum müdürlüiü 

ltslz kalan tahmil tahliye ameleleri· 
nin vaziyeti etrafında tetkikler yap. 

maktadır. 

İlk. t.ahkikati.a. ıarip bir neticeye 
varılmış ve idareye müracaatla ba.f· 
tada bir lira bile .ka:ıanmadıkla.rını 

soyUyen 30 - 4.0 amelenin en çok pa· 
ra. ka7.ananlar oldukları anlaşıl • 
mıştır. Geçen gün idarenin önünde 
toplanan bu amelelerden en azı bu a· 
yın 25 riınunde 2~ lira para kaı.an· 
mtt-jlardır. İelcrinde bu 25 cünde 45 
Ura kazananlar bile vardır. A.sü İ.'f is 
kalan e-kı;cri amelf"lrr ise idareye sık 
sık mıi.rac·aat etmekte ve ötede beri
de kendilerine geçinecek 1 aramak -
ta.dırlar. Liman idaresi bu vaıiyeU 
l'Özönünde tutarak karar l'Ut"CektI.t. 

-----o 

ADLiYE ------
Deli mi Yoksa? 

Dun gba.h köpri.toun Galata el· 
betinde ccrl'Jaıı eden bW harfen • 
dazıık Vf' polise hakaret hldlsaiinln 
muhakemtsi biraz nra asliye 4 ün· 
cu cezada corulm:!ştur. 

Suçlu O ma.n oflu llUsamettln is· 

mlnde bir c nçUr. İddiaya ıeore ken
di. l Galata nhhmın4 kalabahk a -
ra ında vapur beklf'yPn bir kadını 

sıkı tunuş biHıhare kendisinf' ibtarda 
bulunan polise de sövup J'Ulıtf.ır. 

Evvelce İzmlrde ytiksek btr adli:te 
makaır.ını Jş:ral ettlitni söyllyen su~
lunun. mahakeınedckl bazı &'arlP hal
lerinden dolayı mi.tp.h de altLD.a alın· 
ması kararlaştınlm.qtır. 

hakeme Karara Kaldı 
L'nkapanında Alfş lmıinde bir g-en

cl k rcından bıçakla ağ"ır surette J'&· 

rahyarak oldürmeie teşebbus eden 
llasan isminde birinin muhakememe 
dün aiırcezada bakılmıştır. 

l\lüddeiamumi: saclunun «Öldür -
mcğc teşcbbu5• fikrinin kat"i suret. 
te Mili olduitıııu göyliyerek lttzl • 

yoslnl lsleml~tlr. luhakeme karar& 
kalmışhr. 

Matbaadan Paspasları 
Çalmışlar 

Reklim matbaasının ~paslarını 

çalarak Yusuf O!iman lmılıı -

de blrWne satan Vahdet ve Yada 

isimlerinde 2 g'enç dün L~liye uzada 

muhakeme olunmuı;lardır. 

\'ahdetin hu lştf'n sonra bir müd· 

det izini kaybedcr<"k bi13hare müd

dcfumum ' k:ılcminc kitip olarak 

girdif'l ihbar olund.ılundau moha. -

keme bu ihbann tetkiki ve şabıt cel· 

bl için ba"'ka. blr l'Une bırakılnı~ • 

1ır. 

Süleynıaniye Stadın
daki Maçla·r Geri 

Bırakıldı 
Bugün Süleymaniye stadın -

da oynanacak ikinci küme maç
ları hafta içinde yağan yağmur
lardan dolayı sahanın bozulması 
hasebile tehir edilmiştir. Bu maç 
!ar birinci devre sonunda yapıla
caktır. 

rinin altı morarmıştı. Fakat bu
na rağmen vakur ve sakin bir ha
li vardı. ne o, ne de Pakize mu
:lat olan teşrifa1a girişmeğe lü
zum görmediler. Yalnız Pakize 
ev sahibi sıfatile Peymana bir is
kemle göstererek: 

- Oturmaz mısınız? Dedi. 
Peyman: 
- Teşekkür e<kriın, diyerek 

gösterilen vere oturdu. Pakize 
kapıya gitti, iyice kapadı, sonra 
kendisi de bir iskemle alarak 
Peymanın karşısına oturdu. Sö
ze ilk başlayan Peyman oldu. 
Genç kadın büyül< bir sül<i'.\n ve 
itidale muhatabının gözlerinin 
içine bakarak: 
- Biraz evvel Galiple konuştuk, 

dedL Bugün öğleden sonra çifilik
ten gidiyorum. Ne kocamın, ne 
de sizin benim yüzümden hi.çbir 
müşkütata maruz kalmıyacağı -
nıza sizi temin etmek istedim. 

Pa-kize .stcmed gı halde bir -
denbire belli belirsız kızard.ğını 
hisscttL Qünku !> Pcy~ardan bu 
şekilde bir harekete hiç te inti -
zar etmiyordu. Peyman dwıım 
etli; (Arkası var) 

16 ıncı 
Yıl .. 

-===o ===· ~ ~===:o 

M•mlekdi Cumhuri
)'et;n 16 ıncı Yılında 

Her Yıla Nazaran 
Macldi Ve Manevi 
Bakımlardan Daha 
Bü)'ümüf, Daha Kuv
vetlenmiş Olarak /d. 
ra/r. EdiJloru:&. 

Yazan: ETEM İZZET BK 'İCE 

Bugün ı:azetemizır okuyuca el
lerine geçtığı saatlerde memle -
kette on a:tıncı Cwnhuriyet Bay
ramı çoktan başlamış buıanacak
tır. Memleketi on altıncı yı da 
geride bıraktığımız y ılliıra na
zaran maddi ve maue\i bak= -
lar,tan daha büvümüş, uaııa kuv
vetlenmiş olarak ıdrak edı} oruz. 

Tek eksi,ğımız \'e uzun ümuz 
Eboo.i Şef Ata ıirkun a " zda 
olmamasıdır. Her fam llaya,ın 
b.r sona bağJanmaı;ı tesdlısıdir 
ki, bıze de bu boşlugun ac-.sını 
gi.dertiyor. 

Esasen Atatıirkıin, Tiırk vata
nı ve Türk Cumhurıye.i ad nda
kı memzuç varlıgı taı".hin bu.un 
seyrinde kendı } aratıcılıgı ve ,e
mel vasfını muhafaza cdeceı::ı i
çin on un fani ve cısm:ını var! ğın
dan başka da hiçbir şey kaybet
mış değiliz. Hele onun fani kay
bından sonra; onun yerll!de ve 
onun dehasında Milli Şef Inönü
nün m~'.erek ve miımtaz şahsi
yetiıni bulm~ oimamızın milli 
bünyemize verdiği huzur ve kud,. 
ret bize hal ve ıs ıkbal bakımın
dan ayrıca bir kuvvet kaynaklı
ğı ifadesi getumı:; bulwımakta
dır. 

Türk milletınin yaratıcı \arlı
ğının bu on altı yıl iç nde \'UCU

de getirdığı esenn azametı.ni bi
ziın icın ne ifadeye, ne de tasvi
re imkl\11 yox.ur. Bu yarat·cı ve 
hedefe varmak ç .n her tur u art 
ve kayıt bağından nıus ~ r,l-
1-tın azmındeki gayre ın hakiki 
dege,-ını ancak ilerinin tanhı o
na verecek; bu on altı yılın on 
altı asıriık bır ölçıi ıçuıe sıgab1-
leccl< harilrulade.ıgını ve 'en
mıni ancak o, ne.5ilden nesı...e e
bediyete kadar anlatıp sürdure
cektir. 

Bu:, bir milli bütünlüğün tam 
gurur ve mazhar.; etleri jçinde 
bugün on alıncı Cumhuriyet yı
lımızı idrak ederken muhakkak 
ki, dunyanın bir kısmı da kan ve 
ate:,e boğulmuş bulunuyor. Av
rupanın üç buyük devlçti harp 
halindedir ve yine Avrupa bin
bir meçhul, kabuslu ve karanlık 
hactıse.ve gebedır. Bu karanlık, 
kabusıu, meçhul alem karşısın
daki sü.~tin, emnıyet, bü.unluk 
ve a; dm yolumuzu da hıç şüphe
siz rejunimıze ve rejiıniınıze ha
kim olan hususiyete ve enerjiye 
borçluyuz. 
Rejimın kuruluşu günündenbe-. 

ri kendisi ıçın çızdıği harici ,.eda
hiıi politika volu ve sıste=dır ki, 
bize bugün bu fornhlıtı, bu em
nıy t ve _..,krarı get:rmi.ş bulu • 
nuyor. Ve ... yine bu yüzdend.!r 
ki, on a ~ı ncı yıla hiçbır mılleta 
nasip olmıyan kazanılmış biıyük 
sı) :ısı zafer erle, sulh, eınnıyet ve 
refah ~art.lan ile girmış bulu -
nuyoruz. 

On beş yılın memlekete getir
digı her biri yiız yıll - ener:ıiye 
tekabul €debilecek muazzam eser. 
Jerini bir tarafa bırakarak ya.:.
nız 29/10/933 ile 29/10/939 ar:ı· 
sındaki mahdut zaman mesafesi
nin, verim nı bile tebaruz ettir
sek yine biribirinden muazzam 
eserlerle karşılaşırız, ki, bu de
vir Mılli Şef İnönünün Cumhur 
Rellilıginin birinci yılıdır. İkinci 
on beş yıllık devrin birinci ka
deme ve merhalesi olan bu sene
nin en bariz vasfı dahilinde lam 
bütünlük, halka iniş, sayde mü
savat, iş, refah, kazanç ölçülerin
de faziletli tevzi; inkılap parti
sine ve halkevlerine daha .-~niş 
çalışma imkanları vermek, me
bus seçiminde haJ.k:ın reyini al
ma:k gibi sosyal mevzul:ı.r ve 
umran kalkınmaları, Erzı:ruma 
varış, gibi eşsiz muvaffakıyet
ler olduğu gibi dış pol;tika ba
kımından da en büyük zaferleri -
nin yalnız iki muııteı;em ve ta -
rihşümul eseri: .F!atay, kazan
mak ve Türk - İngiliz - Fransız 
itti:fakını yapıp Tuna boyundan 
Hint eteklerine ve Süveyş geri
lerine kadar arzın bütün bir par· 
çası üzerinde sulh ve sükıinu kw 
tannak, milyonların minnetini 
kazanmak ır. Yalnız, şu iki eser 
bir milletin tarihinde yüz yıllık 
öğüne; destanlığını ifa edebilecek 
kudreti kendi varıl,Ç(ında muha -
faza edecek ve yaşatacak eser -
krdendir. 

ETEM İZZET BENiCE 
(l'OT: Son Tcluaf"ın drterll &I• 

muhorrid malı:a.Jelerlalıı İkdam"da 
da neşrine müsaade e1ıulıür. Bllllll5-
sa Ana.dolu '\"e Traba okuyucuları ... 
mız için ('ok istifadeli olacak obn bu 
makalcle:rl bll&"Ü.odeıı itlbaTeJ'l muuta
sam ııaretle neşredeeeilıı.) 



Silah Ambargosunun Kaldı.~ılması 
•• 

Uzerine 

lngiltere ve Fransa 6000 
tayy·are, 10 O emi alacak 
İngiliz Gazeteleri Pittman Projesinin Kabulünü 

Mağlubiyet Sayıyorlar . Almanlar İçin Ağır Bir 
Vaşington 28 (AA) - Pitt -

man tarafından tevdi edilen bi
tarafık kanunLl p:rojesini ayan 
meclisi 30 reye karşı 63 rey ile ka 
bul etmiş ve bu suretle hükıl -
met tam bir muzafferiyet kazan
mıştır. 

lar. Bu senetl.,rin alakadarlar na-ı 
mma tanzimi muamelesi malla
rın ihracından evvel yapılacak-

tır. J 
5 - Amerikan seyris<>fain kunı 

Sovyetlerin 
Mühim Bir 

Kararı 54 demokrat, 8 Cumhuriyetçi v<e 
1 müstakH projenin lehinde 15 
Cumhuriyetçi, 12 demokrat, 2 a
mele - çiftçi ve 1 terakkiperver 
projenin aleyhinde reylerini kul 
Qanınışlardır. 

Pittman proje.sinin kfilıul edile
ceği evvelce tahmin edilmekte 
ise de 30 reye karşı tem.in edi
len 63 reylik ekseriyet hükfımet 
hesabına kat'i bir muvaffakıyet 
ve Ruzveltin harki siyasetinin 
otomatik surette teyidi mahiye
tinde telakki edilmektedir. 

panyaları Avusturalya, Yeni Ze
landa, Çindeki İngiliz ve Fran
sız imtivaz mıntakaları, Kanada 
Amerika kıtasının 35 dereee · şi
mal arzının cenubunda bulunan 
muharipl..re ait bütiin toprak -
]ara ve cenubi Afrikaya yaptık
ları servislere silah ve cephane 
taşımamak şartile devam edebi
leceklerdir. 

Yüksek Meclis Toplan
tısında İlan Edilecek 

Kabul edilen proje, müttefik
Uere büyük kolaylıklar göster -
nıekte, fakat Amerikan ticareti 
ve gemileri için pek ciddi takyi
dat vazeylemektedir. 

Proje, muharlolere silah satıl
masına müsaade etmekte ve A
merikalılar için muhariplerle o
lan ı na.sebetlerinde bazı tak
yidalı ihtiva eylemektedir. Bu 
takyida:t mucibince: 

1 - Amerkialıl'anrı muhariple
re ait gemilerle seyahat etmesi 
memnudur. 

2 - Amerikan vapurJaımın 
muhariplere ait limanlara girme
leri veya Reisicumhur tarafından 
ıgösterilecek ruan harp mm taka
larında sefer etm<>leri memnu -
dur. 

3 - Her ne şekil.d<> olursa olsun 
muharipler.. kredi açılmıyacak
tır. 

4 - Muharipler Amerilradan 
satın aldıkları eşyanın tasarruf 
senetlerini alma.ğa mecburdur -

Proje, ihraç <>dilecek silah ve 
cephanenin mevcut hariciye bü
rosu t arafırıdan kantrolü s}ste
mini ifa eylemektedir. 

:Londra, 28 (A-A.) Ayan 
m<\Clisinin kararı bu sabahki ga
zeteler tarafından hararetle se
lamlanmaktadır. Gazeteler ha
beri muazzam başlıklarla neşre
diyorlar. 

Daily Ekspres diyor ki: 
Amerika müttefiklere silah sa

tacak. Ruzvelt'in bu zaferi, önü
müzdeki hafta 300 harp tayyare
sinin Am<>rikadan hareket ede
ceği demektir. 

Ayni .gazetenin Nevyork mu -
habiri de şunu yapzmaktadır. 

Ayan meclisi bu karan bek -
lerımedik bir süratle ve ezici bir 
ekseriyetle vermiştir. Bu, Ruz -
velt ~çin de'lıŞC>tli bir zafer ve Al
manya için ı:ı., ağır bir mağlfıbi
y<'!ttir. AmbaTgonun kaldırılma
sının önümüzdeki hafta mebusan 
m..clisinde de kabul edilmesi bek 
!eniyor. Bunun üzerine de Ameri 
kan fabrikaları kendilerine müt
tefikler tarafından sipıariş edilen 
6000 tayyare ile 1000 denizaltı 
takip gemisini yapabilecekler -
dir. 

Sovyet Teklifi 
Tetkik Ediliyor 

Hatayda Mebus 
Seçimi Bitti 

Finlandiyanın İstiklali 
Tehlikede Değil 

r Helsinki, 28 (A.A.) - Başve
kil ile maliye nazın, dün Mosko
vadan dönen F'inlandiya murah
has heyeti ile birlikte Sovyet 
tekliflerini tetki:k etmişlerdir. 

Öğrenildiğine göre bu,.,"'Ün sı
yasi liderlerin iştirakile bir içtı
ma akdedill.ecektir. 

İyi haber alan mahfellerde ha
kim olan kanaate göre her ne ka
dar Sovyet talepleri bir derece
ye kadar arazi meselelerile alfı -
kadar ise de bu talebler, Finlan
diyanın hakimiyetini ve tamami
yetini tehlikeye düşürecek ma -
hiyette değildirler. 

---0-

Ruzveldin Mü. 
him bir Mektubu 

Nevyork, 28 (A.A.) - Donan
ma günü münasebetile Reisicum 
htlr Ruzvelt, Bahriye Nazınna 
göndehliği bir mektupta diyor 
ki: 

Deniz teslihatı devam etmeli
dir. Amerika bütün bir silahlı 
alem ile çevrilmiş bulunuyor. 
Milli Mütlafaasını kiıvvetlendir
m .. hdir. Birleşik Amerika dev -
Jetleri dünya ile sulh iç.inde ya
şıyor ve doğru ve şerefli bütün 
vasıtalarla sulhü muhafaza et-

1 
mek azmind..Oir-

19'22 denberi ilk defadır ki, hal
ka dor.anma gününde harp ge - 1 
mi lf"ri , e tezı!hlılar ziyaret etti
rilmı~t:r. 

---<>--
Dikilide Yine Zelzele 

Oldu 
İzmir, 28 (AA.) - Dikili.de 

r\ velki gün yeniden altı saniye 
süren orta şiddette bir hareketi 
arz olmuştur. Hasar yoktur. 

Çekirgelerle Mücadele 
İzmir, 28 (A..A.) - Çe:lfugelere 

karşı yapılacak kış mfü:adelesi 
i.çin ziraat müdürlüğünce iktiza 
eden tedbirl<>r alı.ıım.ıştır. Çekir
ııe ywnurtalarının imhası için 
ca lısılmaktadır. 

Halk Reylerini Parti 
Namzetlerine Verdi 

Ankara, 28 fAA.) - İkinci 
müntehip seçimi Halayın her ta
ra:f.ından bu akşam sona en:ııiş
tir. Rey hakkı olan halkm yazC.e 
seksen ve bazı mıntakalarda yijz
de doksanı bu intihabata i:;tırak 
etmiş ve Cumhuriyet Halk Par
tisi .namzetleri ittifakla scçiJm;ş
tir. Seçim bilhassa köylerde ha
kiki bir bayram yaratmıştır. Köy 
lere varıncıya kadar her taraf 
bayraklarla donatılmış, k't!ın er
kek köylüler saatlerce uza:<ta bu
lunan intihap merkezlerin~ akı.ı1 
etmL,lerdir. Şehirlerde de hai -
kın seçime aliıkası pek ziyade 
olmus kadınlar, erkekler rcka -
bet derecesinde sandık başları

na gelerek partinin namzetleri
ne rey vermişlerdir. 

HATAYIN NÜFUZU 

Antakya, 28 (A.A.i - Ant1k
yantn, İskenderun, K1.rıklıanJ 
Reyhaniye ve Yayladağ kazaları 
intihabı mebusan heyeti teWşi -
yelerinden gelen mazbatalar vi

layet idare heyeti ve heyeti tef-
ti iye tarafından tetkik edilmiş 
ve altıncı devre mebus seçimıne 
i1'tirak eden Dörtyol ve Hassa. ka
zaları hariç olarak Hatay vili'ıye- . 
ti nüfusunun 210,361 olduğu neti
cesine varılmıştır. İdare ve tef
tiş he,·etleri bu neti<:<> karşısında 
bu devre için Hatay vilayetinden 
b< ~ mc bus seçil..ceğini ilan ey l~ 
miştir. 

Alman Radyosunun 
Yalan Bir Haberi 
Kahire, 28 (AA.) - Hartum'

dan bildirildiğine göre, müttefik
lere ait vapurların Suutli Arabis- · 
tan limanlarına girmelerinin tah 
dit edildiğine dair Alman radyo
sunun iddialan doğru değildir.Bu 
şayialar Suudi Arabistania müt
tefilderin arasını açıruığa matu:f
•aır. 

Londra, 28 (AA.) - Yüksek 
Sovy<>t meclisinin gelecek top
lantısı esnasında Molotof'un bey
nelmilel vaziyet hakkında iz1ıha t 
ta bulunacaj'ıı öğrenilmektedir. 

Roma radyosunun bildirdiğine 
göre yüksek Sovyet meclisinin 
içlimaını müteakip hükfımetin 
ittihaz ettiği mühim bir karar 
ilin edilecektir. 

SOVYET PROTESTOSU 
TETKix EDİLİYOR 

Londra, 28 (AA.) - İngiltere 
hü.kfımeti, Rusyan.ın, harp ka
çakçıılğına dair olan cevabıru al
ınıştrr. Bu cevap, hariciye ve ab
luka nezaretleri tarafından dik
katle tetkik edilmektedir. 

Ankarada Açı
lan Resim ve 
Heykel Sergisi 

Maarif Vekilliği tarafından her 
sene Cumhuriy<>t bayramında a
çıhnası tekarrür eden devlet re
sim ve heykel sergisinin birinci
si.ııe ait hazırlıklar ikmal edil -
miş ve bu ayın 31 inci salı günü 
saat on beşte sergi evirıd<> açıla
cak olan devlet resim ve heykel 
se1'1(isinin mükiifatlan, bujgün 
saat onda seroievinde toplanan jii 
ri tarafmdan gizli rey ile tesbit 
edilmiştir. 

Bu mük~fatlardan 500 liralık 
bilinci mükfıfal ressam Zeki K<>
cameminin •Ata-türkün cenaze 
töreni• adlı tablosu, 300 liralık 
ikioci mü:kiıfatı ressam Turıgut 
Zaim'in cErciycş. adlı tablosu vr 
200 liralık üçüncü mükafatı ise 
müsavi reylerle 1'€5sam Arif Kap
tan'ın cKüçük Peyzaj• ı ile res
sam Bedri Rahmi Eyüpoğlu'nun 
5 numaralı figürü kazanmıştır. 
Üçüncü mükii.fat, müsavi rey a
lan ressamlar arasında taksim e
dilmiştir. 

Nazilik Galebe Ça
lacak Olursa 

Ottava, 28 (A.A.) - Radyoda 
bir nutuk söyliyen Mack<>nzie 
King, demiştir ki: 

- Avrupada Naz ilik galebe ça
lacak olursa, kürreiarzın diğer 
losımlarında hürriyet ne hale 
gelir? iki sene evvel Kanada hal
kı yeni bri Avrupa harbine işti 
rak <>tmeğe taraftar değildir. Biz 
de İngiltere ve Fransa gibi evve
J.ii bütün muslihane çarelere mü
racaat edilmesini istiyorduk. Ha
yata kıymet veren şeyleri kur
tarmak için taarruz korkusu için 
de yaşamağa devanı etmek ve 
kuvvetin dünyaya hakim olma
sını görmektense her türlü teh
likeyi göze almağı tercih ettik. 
Medeniyetin selameti için hayat
larımızı feda etmek zarureti kar
şısında bulunuyoruz .. 

T ekzib Edilen Bir 
Haber 

Kaunas, 26 (A.A.) - Mem<>l'in 
55 sene müddetle Litvanyaya ki
ralanacafıına dair yabancı mem
leketlerde dolaşan haberler sala
hiyettar mahafilce rekzip olun -
maktadır. 

20 Kişi Öldü 
Kopenho.g, 28 (AA.) - Avus

turyada kain Lin2 civarında bir 
trenin yoldan çıktığı bildi.ıi:l.meık
ı..dir. Kaza neticesinde 20 kişi öl
müş, 30 kişi ağır surette yara -
Janınıştır. 

Yazıklar Olsun 
eana ki.. 

Bir tarihk, yani bnndan on beş 
on alb yıl kadar önce okumuş oldu
ğum meşhur telif bir roman, ben1 o 
zaman İzmirln bazı yerleriue adeta. 
işık eim.lşti. Öyle ki roman mevm
uo1m cereyan etmiş olduğu bu yerler 
her gün burnumda tütmeğe, her ge
ce de rüya.tarıma ıirmeğe başlaIJllij

tı. Hatta. bir aralık bu yerleri gör .. 
mek için oralara. gftmeğe bile kalkış
mış, fakat nasılsa gidememiş, o yı

lın bütün bir yazını. o romaıım öz 
yurdu olan İzmir kırlarmuı çok de
rin, çok tatlı hasretleri içinde geçir
miştim. Bu hal, bence, o zamanın 
bir nevi daüssılası sayılabilirdi • 

Şimdi de kaç gündür, ayni çeşit 

blr daüssıla geçiriyor. ayni derinlik, 

ve ayni tatlılık. _ioinde bir hasret çe
kiyorum.. Şimdi de Enonıma ve Er
zurum yollarma. işığmı., 
Enurıım fimend.iferlnln açılış reıı

mlndcn dönen arkadaşlardan biri o
.raya ve oranın yeni yollarına, ;reni 
geç.itıe:rine, yeai köprülerine ve ora
lardaki yeni ümran faaliyeUertne, 
sonra Sjvasuı yeni Cer dölyesine ba

na öyle şeyler anlath ki ben, 

bütün bunlan tane tane ve ta11ı 1atıı 
ondan dinledlltt.cn sonra 

- Yazıklar olsun bana ki, dedim, 
burada da bana tali değil, lalishlik 
yiroldu. Baaı arkadaşlar, ,-idip bü
tün cana ca.n katan yenilikleri, güzel
likleri cöılerile ve bütün canlılık -
larile &'Ördükleri halde, ben ne için 

onlarla birlikte gidemedim, ne için 
bmıları görenıedJm, diye landım ... 

Ve bir rin vakit ve fırsat bulup ta 
buraları doya doya l'Örebilettği.m ~a
mım.a kadar da y.ana.cafun. 

OSMA."' CEMAL KAYGILI 

Balkanlarda Hakika
te Dayanan Siyaset 

Balkanlarda.ki politika vulyeh, ha

kjki hcs pl;&ra dayanan Jıarekellerlc 

acbm n.Ulma.&101 icap ettirecek hale 
gelmiştir. Şimdiki harp başlamadan 

seneJerce evvel, küçiik :ınta.nı var
dı. Çek Slovakyanuı, Almanya ile 
mevcut '1 Mart 936 tarihli ademi te -
ca.vüz paktına rağmen, 938 Eylfilıinde 
Südet arazisinin ilhakı, 939 l\lartın
da işgali, küeük ant.auta hitam ver
mişti .. 

Roma.nşa ve Yugoslavya, ittilakla
nna rağmen, müUefiJr.lerinin istilası· 
ı~a lilayd kaldılar. Romanyaıun Le

histanla a~keri ittifakı vardı. Lehis
tan istlJa.sına ve ilhakına karşı Bük· 
rf'ş hiikUmeti. ilin eylediği kat'i bi

taraflığı kuvvetlendirmekten başka 
bir l.ı.a.rckeUe bulunmadı, 

Sıya.sı lıildlselcri sıkı ve eı.r.ıilb t.e&
k.ü;ten ,fcçirince, Roıuanm siyasi ha
reketJerlode, Berlhı ve Moskova hü
kiune&.leriJe tema~ halinde buJundu
iunu anlıyabUiriz. BWJunla beraber 
hidiselerin tam miııasile olzunlaşmı~ 
bir hale geldlilne de benU. hllküm
leriınizi veremeyiz. Ancak, İla1ya si
ya.setiDin bu sahada, innııere ve 
Fraiıs:ı ile degiL Berlin ve Moskova 
hukü.meUerile anlaşma yollarında 

yurüdiığ-ö J'Ol"İllebUir, F~in ıı in

cJ yılına cirmeshıi kuUulayan italya
da radyolar gazeteler, Ak.denizin ser
bestisini, Adriyatlk denizinde emnJ _ 
yetin t.eminiui, Balkanlarda sağlam 

esaslar& dayanan sulhun tesisini ha.:r
kırrak tek.r:ırhyorla.r. Habeşistan, 

T.a-ablusprp miistemJekele.rinden, 
Afı·lka imparatorluiwıdau bahsecij _ 
yorlar. F:ışhnıfn kurmak h;tedig'ı im

ıtaratorJuğun yolla.rında İngiltere ve 
Fransa., möil«!hit bir mi.ııia halinde 
bul~uyorlar. Bu sebeple, diyebiliriz 
ki, ltalya siyaseti, diın olduğu gibi 
bugiın de Almanya ile, akidelerine 
r.ıd oba da, komuni:ımi tenısiJ eden 
SovyetJerle, müttefiki Almanya gibi 
birlikle yürümek karanndadır. 
Hidiselerin tetkıkı, tahlili, isabet
li denebilecek neticeJer elde etmemi
ze yarıyabilir. Roma ga7etelerinin ve 
siyasi ma.hliJleriııln ağızlarından çı _ 

kardıklar1 baklalar. Aukara muahe
desinin akdi ii2;erine, Balkan devlet
lerinin, İngil\ere ve Fransanın, diier 
bir tabirle demokrasi ee~hesinin te _ 
~irlerloe ve nüfuzlarına tabı bıdun ... 
malarmın önüne ceçmek mia.l oi _ 

mak isiendJğiui l'ÖS&ermektedir, 
Faşist İtaJya, Balkan devletJerlle 

mütıereken, İnciltere ve Fra.usayı m. 
bu camiaya alarak müçt.emia.a yürü. 

nı1.·ı. nJyetlerine muhau•!et göı"..kr .. 
mektedir. Bu sebeple Bertin ve Mos
kova btikümetlerinin mü:ı:abereUııi 
temin hususunda kat'i anlaşma yol _ 
larmdadır, yahut Yü.riidütü hu y~u 
kat'eylemiştir, diyebiliriz. 

HAMİT NURİ m~IAK 

Cumhuriyet devrinde yapılan 
demiryollan millet tasarrufunun 
bir eseridir. 

ULUSAL EKONOMİ 
ve 

ARTI'mMA KURUMU 

Müsterih Uyu Atatürk Büyük 
Millet Bayramını Gönülden 
Dilediğin Gibi Kutluyoruz 

Milletimiz Mecbur Oluraa Kendi•i Ve Şanlı 
Orduau Geçmiı Kalwamanların t:tayranlı/lını Cel
bedecek Yeni Kahramanlarla Dolu Olan Fedakar 
Göt•imü En Parlak Vazifelerle Siulemete Hazırdır. 

YAZAN: s. i. S. 

Mem.allki Mahr11Sai şahanenin do
ğudan batQa eu.nan lluduUan, ci -
ban efkirı umumiyeslnde İstanbul sı
nırları ve surları arasında sıkışıp 

kalmıştı; İstanbuldan çıkılınca. can
çekişen «Ha!-ıla adam» ile karşı 'karşıya 
,relinirdi; uçsuz bucaksız hudutları

na. rağmen memallki mahrusa.i şaha
ne cihan efki.rı umumlyesinde Piyer
lotinin a.vnç içi kadar bir yer kal -
mışb. 

CumJıuri7etimizin her yıldönümün
de parümlıin bir sö:ı:U kula.klanmız
da. ~ınlar: .Dünü anu.tma, bu günü 
daha iyi anlarsın!> Dün cNutuk::t un 
ilk sayfasındadır: «Osmanlı dev
letinin dahil bulunduiu grup harbi 
a::mwnide ınafl'Ôp olmuş,, Osmanlı 

ordusu her tarafta zedelenmiş, şeraiti 
aiır bir mütareke imzalanm.ı.ı;. Bü -
yük harbi.o uzun !Seneleri zarfmda, 
millet yorgun ve fakir bJr halde. 
Mınet ve memleketi harbi umumiye 
sevkedenler~ kendi haJ'aUart edişe.si

ne düşerek mf'mleketten firar t"t -

mişler ... Ordunun elinden esli.ha ve 
cephanesi ahnmaş ve alınmakta ... 

İtilaf devlrtler:I müiareke ahkimı
na riayete httam l"Ömıiıyorlar. Birer 
vesile ile ililitf donanmala.n ve as -
kerleri İstanbulda ... Der tarafta ecne
bi zabit vr memnrlan ve huSll!!:İ a -
damlan faaliyette ... > 

Türk vatanı rlden gitmişti. O kara 
gönlerde, o innftsiz anlarda bir k)şi 

vuiyete hakiuı oldtt. 19 Mayıs 1919 
da Mustafa Kemal Sam.suna ayak 
bash. 

Sil3.lısız, yl)·eccksiz on sene süren 

uzun bir harpten m .. glup çlkmış, oıa
nevi)·atı sarsılmış Anadolu ne yapa
bilirdi'! l:Tanm1ş, yıkılmış, aç, perişan 

bir diyarda Tiırk isUkliJi için sava
şa girişmek mi"U görülmemiş bir az
Ain. kU\''Vetine Piİ.l' iin olnuyan bir 
iradenin. Türk celidetinin ölmez ör
negidir. 

Anayurdun geçitlerinde dü,qnan 
süngü.sü parıldar, Anayurdun toprak
larında düşman mahmuzları şakır -
darken 23 Temmuı.da Erzurum, 4 Ey
lülde Sivas kongre.si toıılandL 

10 Nisan 1920. Vatanı satanlar İs
ianbulutı paurlığma girişirken, Bolu 
üstiınden Ankaraya kara yollle bir 
kalile geliyor. Mustafa Kem.al ve aı"'· 

kadaş1arı Akköprü ilerisinde bu ka
fileye karşıcı çıknnşlar. 

i~tanbu1dan grlen kaflle sabah er
kenden Ak.köy rüye ula~ıı. Mustafa 
Kemal yt"ni ı-clenh'rin ellrrini 51kma

ğa ba~lsdı. BiT yandan onJara: «.Hoş 

reldini:z> diyor, bir yandan da boy
nunu uzabp k3-labahk ara!&ında birini 
anyordu. Dört gözle- beklediii biri 

vardı. Nihayet C'Ordü, buldu, se1'1en
di. Güler ym:hi. mahcup fakat vaknr 

bir nefer kalabalık arasından sıyrı -
lıp Mustafa Kemale yakl~b. Öpüs
tüler ve ayni arabaya binip heyeti 
tems1liyenin karargi.hına gittiler. 

Mustafa Kemalin arabasına aldtiı bu 
ciller yiızlu '\·akur er İs.met Beydi. 

16 Mart 1920 de İstanbul hüküme
ti Yat:ı.nı sattı; 23 Nisan 1920 dr Mus
tafa Kemal Büyük Millet J\lrcJisini 

açtı. 

Hiçbir m111eti, isUkli1ini kazan -
mak i('in, hürriyetine kavuşmak için 

canını di-;ine takarak didinen biebi.r 
milleti i('indcn bC;yle vurmamışlardır, 
1920 kahbclğ"ini hJebir tarih kaydet
memiştir: 11 :\olayıs 1920 ae İstanbul
da fetva çıkardılar, Mustafa Kemal, 
arkadaşlarını \'e Türk mllletini ölü
me mahküm ettiler. İeimiz dü~man. 
dışllDlz diiışmanclı. Pad~b fetvasın

dan sekl.z ay sonra birinci İnönün -
de harbe «irdik, iki ay sonra ikinci 
İnönünde Türk sesini cihana doyur
du ve İsmet İnönü meydan muhare
belerinde yalnl?. düşmanı değil, mn
Jetin makfts talihli de yendi. 

1919 da İzmirl düşmana teslim e
denler Türkiln aJnma kara bir 
damga vurnaıoşl&rdL 1922 de M.,. -
tafa Kemal Mudanya mütarekestn..I 
hnr:aladJ. 1922 Türkün a.lnmdalı Os
ıaanlı hnparalorboPB- VV.111} ol
duğu kara damgayı silen tarlbtir. Sa
karya uıeyda.ıı savqı Türk lstfkli.U 
nin J'•lunu aı:tı. Damlapuıarda' «0» 
nun cihan tarihlerine geçen kum.an • 
dasını aldık: «Ordular ilk hedefiniz 
Akdenizdir!» İzmir bizim oldu, isıa.n
bnl bi~lın oldu, Tiirldye biz' mal.da. 

Evet, dünü unutmazsak bugünü çok 
daha iyi anlarız. 23 Nisan 19%1 de 
Büyiik Mlllei Medlsl milletin mo -
kadaeratmı eHnc aldı. ıo İkinr;~i -
nun 1921 de bi.kimb"ei milletin oldu. 
5 Atustos 1921 de Bqkumandall Mus
tafa Kemal Sakarya harbine girdi. 

23 Ağustostan U Eylül 1921 e kadar 
yirmi bir ~ siireD bu harp sonu 
üpnaalar firlı. topniuulan atıldı. 

20 Blrinciteşrlıı 19Zl de Fransa. ile 
stılb lmu edildi. 1 İklnolleşrlo 1922 
de padişah bal' edildi. 

21 İklııclleşrin 1922 de Lozımda u
mumi sulh konuşmaları başbıaea.ktı. 
Gazi Muslala Kemal: «Oraya gidecek 
insan vaziyeti bizim kadar kavramış 
olmalıdır» dedi. Lozana İsmet İnönü 
glttj, Müzakereler çok harareUl, çok 
münakaşalı, çok çeti.u devam ediyor .. 
du. Fakat İsmet İnönünün yaleın bir 
kayayt andıran azmi ve vatan se .. 
verliği önWıde h&ngi Jrade baş ede
bilirdi? 

Hem ismet İnönü yalnu. yabancı 
devtet murahhasları ile değil, bizim 
hilkümetle de eekişlyordu. Loaanda.: 
.Buraya pa.zarlığa &etmedim, i"te -
diklerim.in hepsini almağa geldim» 
derken 26 Mayısta da Gazi Mustafa 
Kemale şu telgra.fı ("ekti: «Hükümet
le aramızda ihtilat esası vardır .•. Ka
naatime g- r·~ ~ulh serdeUiği:n nukatı 

nazar dahilinde kabili temindir.» 
Loun Türk 1ar:lhinin muhteşem 

bir a.bldesldlr. Bu ibideyi dik<".o is
met İ.nönüne muahede U Te:mınuz 

19Z3 tc imza edlldikien sonra Ga:ı.i 
Mata"- K.emaJ şu &.e}&"rafı çekti: 
cMl'mJekete bir sllsileJ müfit hi:mııet
lt-rdf'_n ibaret olan ömrünürii bu defa 
da tarihi bir muvaffakiyetıe- tedviç 

etti:nlı..> 

6 Birincileşrln 1923 le Tiiriı onlusa 
İslanbnla girdi. 13 Birinclteşrin 1923 
te Ankara Türk devletinin merkezi 
oldu. 28 Teşrinievvel geresi iki silah 

arkadaşı. At&tiirk ile İsmet İnönii 
Çankayada ba!jba'?a verdiler, 28 Ki.
nunusani 1337 tribli te!:?kili.tı esasi
Yl" k onunuı f'kli drvlt'ti t.e bit ,_ 

den 1 inci maddesini ~u suretle i.adil 
ettiler: cTörkİ'.'7f' df"vletinln şekli hü

kümeti Cumburiyettir.• 
29 Te"rinievveJ 1922 dt' cece saat 

8,30 da Cumhuriyet nan edildi, bir 
ceyrek saat sonra Mo"Stafa Kemal Re
isicumhur intihap olundu. 

Atatürk İ!i;mt"t İnönü ile beraber 
mazinin son kalan lüzumsuz yadigi.
nnı da ortadan kaldınnağa karar 
verJiler. 3 :\tart 1'121 tc vUk 1iliet 
1\feclisinde $eyh Safvet efendi elli 
imı:ah bir takrir vererek hllci.fetin ll
ga~ını istedi. Takrir kabul olundu. S 
l\ofart 1924 tr o zaman Emniyet l 1 mum 
Müdürü olan Muhittin Üstündağ İs
tanbula geldi hllılfelin ilga olunduğu· 
nu vili.yctc tebliğ etU. İstanbul vaU-

• si merhum Haydar Millet J\.ff'clislnin 
kararın• Dolmababçede pa..U~aha oku
du. Metli efendi o gece İsta.nbulu ter
kedttektl Sabaha karşı sa.at 4 ü 45 
gece padişah yanında oğlu Öıner Fa
r11k ve iki karıs.ile firarı padic;alı 

Vahidellinin otomobiline bindi. !llai
J"eti diğer ara.bala.rda yer aldılar. Ka
file gat 6 da İ!>o.tanbul pol" mudürü 
merhum SadeLUnin riyasetinde yola 

ç>klı. 

Mari ölmü.45, yenl Türkiye doğ ... 

muştu. 
Bu tarih Türkün Amentüsüdür; 

bunları Wltıtmıya<'a.Rız '\'e Atatürkün 
sesi kulaklarımızdan gitmb rceklir: 

•'rttrk ınllktini, ınrdeni f'fhanda. 
li.yık olduğu mevkil' is'ad ebnck ve 
Türk Cumhuriyetini sar!ıiılmaz t.e -
meller üzerinde. her gün, da.ha ziya· 
de t.ak,•iye etmek ve bunun için de 

istibdat fikrini öldU.rmek. 
«Bugün \.'&sıl olduğumuz aetice~ 

asırlarda.rıberi çekilen milli mus.ibet

ır-·i intiba.hı 'e bu at.iz vatanın her 
k~sini mi uyan kaıılarm yoludur. 

.Bu neticeyi Türk gen~1iiine ema

net edlvorum. 
«Ey Türk gençliği! Birinti vazifen 

Türk ~iHtlalini, Türk Cumhuriyetini, 
ilelebet muhafa.u ve müdafaa etmek

tir. 
«M11htaç oldatun kudret damarla

nnda.ki asil kanda :meveuttu:r!:.1 
16 Yıl oldu. Bu on altı yıJ i(:inde 

ileriye, mütemadiyen ileriye doiru a.
tııan adımlar bö.tüa cthanı hayret .. 
ten ba:rnle ılüşiil'dü. Biz deill, me -
aeni dün7a.nm bütün :möt.efelllrleri, 
bütün ilimleri sö1lüyer. Diyorlar 
ki: Camhırrl,.etln on beş nida yqı
tığını Osmanlı imparatorlutu altı a -
sırda yapamamıştır. 

5 İltinclkinun 19il4 le bafta kaaa
nnnnn kabulü, askerUk müddetinin 
azaltılması, devlet tarafUtdan ckmir~ 
yolu inça.atına ba•lanrhna51, ~'iye ve 
evkf vekitletlerlnln. medreselerin, 
şcr'iye mabkemelrintn, i.şarm kaldı .. 
nıması. köy kanunun.un kabulü ile 
başlıya.n Heri hareketler, bir durma
dan, hi(' sendelemeden yürüdü. Bir 
zamanlar: cAsya isiiha veren blr ye
mektir. fakat yiyenleri zehirler, di

yen bak miitefekklrJeri, Avrupai bir 
sorfa başında ağızlarını şapurda-&an.k 

(Arkası 4 üncü sayfada) 

16 Yıl 
Bug-ün Cumhuriyetin 16 ıncı yıldö

nömüılü kuUuluyoruz.. Hepimiz. en 

büyük sevbıç Jçindeyiı. 

Çünkü, biz, dünü, onun acıl~nıu. 
onun ıztıraplarını, onun felitket.lerinf 

biliyoruz. Türk vatanı, Türk inkıli

bı, Türk Cumhuriyeti için kanlarını 

dökenler biziz. Yurdu vushi zihni -

yetli Osmanlı impara.torlutunun elin

den kurtaran, mistik havadan tutup 

çıkaran biziz. 

Dünü çok i;ri biliyoruz. Bir za .. 

manJa.r yurt, yuva, aile, cemiyet mil

let her feY, Boiaz_içinlıt bfiliır sula- -

nnda işveli kahkahaların cazibesine 

cönlönii kaptum.ış sultanın elinde o
·yuncaklı. 

Yurt S&raJ'l besllyecek bir esir, 

mill~ saltanı doJ'Ul'lnaj'a. ealışan bir 

köle idi. 

Asırlarca bu böyle şö.rdü. Türk 

köyJü:sii varı,nı ]'oğunu verdi. Kanını 

feda elti. Alim kakııoah labt Ü•erln

de otonalar, bir nuenin elinden şeb ... 

vet toplarken millet ha.rabe üı:erinde 

a~ıktan, sefale1.ıen, hastalıktan, ca ... 

hillikten inliyordu. Fakat, yaratıeı 

klld:retlle Türk milletini yeni bir ha

y&la kavwıturan o, Ebedi Şef Atatıirk 

Türk milletine. Türk «eneliğlııe en 

bıiylik eseri, Cumhuri. eti eman~t et

ti. 
Bugün on seki% mllyon bir kalb 

halinde Atatürkiin büyük e~erini i

lelebet yaşatm.a.ta ahdederken milli 

birllğl tecessüm ell.iren Milli Şefin 

bayrağı albnda bayram yapıyor ve 

JG meı 7ıldönüm:ünü kutluluyor. 

Milli Şe1 İsmet İnönü, dlln Türkün 

makfas ıa.J.iini yenen bir kumandan, 

bugiin Türk birliğini gösletto bir 

sem.boldur. 

Her yerde onun e,;erini. onun ~

ni duyuyoruı. 
Türk milleti. milli birliğin tim,.a

U olan Milli Şef'in iradesinde butUn 

kuvvrtıerini topladıll iQin kudretli 

varlığile ilelebet ya~yat"ak ve her 

ferdi g-ururla haykıracaktır: 

- Türküm ne mutlu bana .. 

ZEKİ CEMAL 

ZİYA GÖKALP'IN 

TVSİYESİZ KİTAPLARI 

Terbiye ProfesUrP İsmail llakkı 

Ealb.cıoilu :şöyle soylüyor: 

- Ziya Gökalp sos1·oloji ilminin 

koruc11$U olan DUrkha)•lJD'dan :M»nra 

en büyük sosyo\oğdur. 

Bir başka felscftti, Ziya Gökalpın, 

~rıD en mülıim letimaiya~ısı oldu '"' 

junu söylüyor. Bu mevzu ''e bu bif ... 

cf ~besüe abik.adar herkes, buna 

yakın fikirler ve iddialar Ueri sürü

yorlar. 

Aradan yıt1ar ır«llkten sonra, Oğ

reBdlğlmi• bu hakikatler bld blbak

km iftilıar ettirir. Demek oluyor ki, 

Gökalp, çapı bUyük "·e şümullu bir 

ilimdir. Yalnız Tiirk muhitinin ili

mi değil.. Bilhassa, ismall llakkı 

Balta.cıoğlunun bu va.didf'ki ot.orile
sine itimadımız olduiu içindir ki, o

nun sözlerine büsbütim inanı)orua. 

BunJar güzel~ .. 

Bir de Peyami Safanın Ziya Gök

alp i('!in yazdığı bir yazıya göz atıyo· 

rnı:. Pe1·ami Safa. Ziya G kalp'ın. 

yeni fehtefe ne'li yeni ge.nçl r tara

fından tanmmadığını suylüyor. je

bebi basil: ÇünküJ Ziya GOkalp'ın 

ne lri&apla.rı, ne de meemualarda inti

şar etmiş etüdleri, maka1el~ri yeni 

harfif're ~nllm.emi$, bir araya top

laDJp yeniden basmılamL"'hr. 

Bu hakikat ise. çok korkun~lur .. 

Peyamiııln bu iddiasına -hatta tfşa

sma diyebilirit:- inanmamak i('ln se

bep yoktur. 

Bu hal, Türk: ÜnJversiteıii irin en 

büyük eksiktir. Şimdiye kadar Ziya 

Gökalpın eserleri neden hatıra cel -

memişlir!. Bilınlyonu< Sadece hay

ret ediyOl'Mo tiatveniie Rektörlüğü .. 

... veya Maarif Vek&letlne düşen 

nı:lk, ...-ı. b• bliJ'iik Türk :ı

Hmtntn eserlerini bir araya topla) ıp 
ııastırmaklU'. 

Maarif Vek8.letinin, son zamana ka

dar bu kabU neşriyatta tesiri altında 

kaldıjı im.ili aşaiı yukarı biliyorua. 

Zavallı Zi,yagökalp ve onun zavaJb 

eserler\,.. $ijp11.,.;., bogüne kadar 

basılamazdı. Çünkü. onan kttapları

ru, bugüne kadar, Vekıiletln neşriyat 

mödiirlöiüne kim9e tavsiye eimemış ... 

ti ki. 

İlmi eserld'e artık sıra gelm~Udir, 

diyoruıı:. 

SÜKBti AHMET 
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Cumhuriyet 
e er Kaza 

• 
ıze 

rdı? 
• • 

Atatürk Son Krizi de 
Geçirmişlerdi 

16 İlkteşrin krizinde hükiimet; 
krizin bu hastalıkta savuşturul
ması imkılns:ızlığını gözönüne a
lara k birkaç komünike n~ -
mişti. Atatürkün bu krizi atlat
ması üzerine raporlann neşrine 
iüzum kalmadığı cihetle 22 il:k
teşrinden itibaren gazete sayfa
larında raporların neşrinden vaz 
geçilmişti. Fakat, 8 teşrinisani gü 
nü sabah raporunu müteakip ar
tık bu krizin komaya müncer o- 1 
lacağı kat'i bir fikir halinde te-

tipli.ğinden: 

· 16 Yıl içinde Başardığımız işler 

barüz ettiği için yeniden komü
nikelerin neşrine lüzum görül
dü. Ve bu husus al&kadarla.ra teb 
liğ edildi. .. 

8 teşrinievvel gecesine karlar 
birer saat olan müdavi hek:im
~erin büyük hastanın odasındaki 
n&betleri münavebe sııretile bir 
saate indirilmiş, bütün hekim
ler sarayda kalarak bu vazifeyi 
ifaya ve sık sık nöbet değiştir -
meğe mecbur ol:muşlardı. Bina
enaleyh Atatürlciin bu tarihten 
itibaren, 2 ,gün ve bir gece daha 
imtidat eden hayatları iıle hepsi 
her dakikadaki vaziyeti bilerek 
alakadar oluyorlardı. Sonra bü
tün bu tesbit edilenler sabah saat 
10 da ve akşam saat 20 de brrer 
rapor hal'inde tesbit edfüyor, ra
porlar müdavi ve müşavir he -
kimlerin toplu müşahedelerile var 
dıkları neticeye müteallik bulu
nuyordu. 

Yeniden komünikelerin neşri
ne lüzum gösteren kısa.cık mu
havere müdavi hekimler heyetile 
hükumet arasında RÖY le cereyan 
etmişti: 

- Atatiirkün sıhhi vazi<yeti na
su? 

- Vahametini muhafaza edi-
yor! 

- Yani? 
- Kriz devamda .. 
- Netice ne olabilir? 
- Sathi komaya müncer olur-

sa atlatılmak imkanları vardrr. 
Fakat! ... 

- Evet, fakat? 
Bu suale çok müşkül bir ce

vap, hiç istenmiyen bir mu.kaJbe
ienin acılığı ile karŞUık verili -
yordu. 

- Derin koma başlarsa bu ö
lilin hadisesine başlangıç olur ... 

- O halde komünikelerin neş
rile efkiırı umumiyenin vaziyet
ten haberdar edilmesi zaruridir. 

- Evet! 
İşte 7 ve 8 Teşrinisani gecele

ri, kasvetli ve ıslak birer lruı ge
cesi halinde ve bu vaziyet içeri
sinde sarayın havasını derin bir 
matemle buğulandırarak böyle
ce geçiyordu .. 
Yajinıur gece yarısına doğru 

şiddetini arttırmıştı.. Sarayın 
kurŞUnla örtülü saçaklarında sı
zan suların meydana getirdiği in
ce şırutı Ebedi Şefin kulağına 
kadar aksediyor, bu aksediş onu 
devamlı bir rahatsızlıkta bulun
duruyordu. 

O gece de 4 defa hafif zelzele 
hissedildi .. Hekimler, ve saray
da bulunan diğer zevat bu zelze
leleri duymuşlard_!. Yalnız kri
ze kapılmış olan Ebed1 Şef zel
zeleleri hissetmemişti. Bu hal de 
krizin komaya doğru seyredi~
ne apaç ık bir alametti.. 

8 teşrinisani krizin ayni halde 
devamile geçirildi.. Geee de va
ziyette bir tebeddül olmadı. Yal
nız Atatürkün rahatsızlıktan duy 
duğu ızhrap sinirli hareketlerle 
ifade sahasına geçiyor, doktorlar 
da, bitişik salonda uykusuz bek
liycn maiyet halkı da bu sebeple 
muazzep oluyorlardı. 

8 teşrinisani günkü rapor hü
kumetin verdiği emir ve müsaa
de ile matbuata Anadolu Ajansı 
vasıtasile tebliğ edilmiş, 9 teşri
nisani çarşamba günü İstanbul 
ı:ıazetelerinin yine birinci sayfa
larında 11'.lın siyah çerçeveler 
içinde bir gece evvelki ve sabah
ki komünikeler e.fkan urnuıniye
ye bildirilmişti. 
Neşredilen son komünikelerin 

adedi üçtür. Bunlar, Ebedi Şefi
mizin son sıhhi vaziyetleri, 8-10 
teşıinisanideki sıhhat durumla -
rındaki aşikar tehlikefi efkarı u
mumiyeye telmih ve ima ve va
ziyetinde bulundukları cihetle ay 
rıca tarihli bir kıymeti haiz bu
lunduklarından metinleri aynen 
şunları ihtiva ediyorddu: 

İstanbul 8 (AA.) - Ri· 
yaseticumhur Umumi .Ka-

1 - Bugün, İkinci-teşrinin 
sekizinci salı günü, saat 23 
te Reisicumhur A±atürkün 
sıhhi vaziyetleri hakkında 
müdavi ve müŞavir tabiple
ri tarafından verilen rapor 
ikinci maddededir. 

2 - Bwgün, sam 18,30 da 
hastalık birdenbire normal, 
seyrinden çıkarak şiddetlen
miş ve sıhhi vaziyetleri ye
niden c_iddiyet kesbetmiştir. 

Hararet derecesi 36,4, na
bız: muntazam 100, teneffüs 
122 dir. 

Müdı:ıvi hekimler: Neşet 
Ömer İrdelp, M. Kemal Öke, 
Nilıat Reşat Belger. 
Müşavir hekimler: Akil 

Muhtar Özden, Hayrullah 
Diker, Süreyya Hidayet Ser
ter, M. Kiımil Berk, Abra, 
vaya Marmaralı .. 
Efkan umumiye bu raporla 

heyecanın son haddine yüksel -
mişti. Herkes raporun tekrar neş
riJe meşgul bulunurken ayni ga
zetelerde Başvekilin bir gece ev
vel Ankaradan hareketle İstan
bula geldiğini doğruca saraya 
gittiğini de öğrenince bu hare
ketlerin mü terafik manasın -
dan çok sevilen Büyük Şefin sıh
hi vaziyetindeki tehlikenin apa, 
çık manasını anlamış, fakat bu 
kadar acı bir hakikati hissettik
leri halde biıibirlerine ifadeden 
dahi çekinerek neticeyi derin 
bir yeis içinde beklemeğe koyul
muşlardı. 

Ayni raporu Ankara radyosu 
da gece neı;riya1ı arasında halka 
bildirmiş ve öğle neşriyatında da 
Reisicumhurun sıhhi vaziyeti hak 
kında malumat verileceğini ila
ve etmişti. 

!Başvekilin İstarföula gelişin
de ve doğruca saraya gidişinde 
- hastalık sırasındaki her geli
şinde olduğu gibi .- Sarayda· fe'l/
ka!ade hadiseler cereyan etmek
te olduğu veya bu hadiselerin 
yakınl~ı da efkarı umumiyece 
kestirilmiş bulunuyordu. 

Celal Bayar, sa·raya gelince doğ. 
ru büyük hastanın yattığı daire
ye çıkmış. ilk tesadüf ettiği umu
mi katibe ayni heyecanla sor -
muştu: 

- Nasrl? Değişiklik var mı? 
Umum! katip Hasan Rıza elem 

le basını sallıyarak cevap verdf: 
- Maalesef çok fena! 
- Göremez miyim? 
- Hekimlere soralım. 
CE!liıl Bayar gözlerinde biri -

ken yaş katrelerini mendilile ku
rulıyarak daireye bitişik ve isti
rahaıtlıeki hekimlerle diğer zeva
tın ağlaşa ağlaşa bekledikleri sa
lona girdi. İlk tesadüf ettiği he
kime, Nihat Reşada büyük bir 
endişe ve heyecanla sordu: 

- Atatürkün sıhhat durumu 
nasıl? Tehlike apaçık mı doktor? 

- Evet efendim! 
- Ümit derecesi? 
- Ümit hiçbir wman kesil -

mez fakat vahamet aşikardır. 
- Neticeyi nasıl görüyonıu -

nuz? 
- Kriz, seyrinde devam edi

yoc .. Biraz evvel nöbetten çık
tım. Ben, büyük hastamızın ba
şucunda iken vaziyet komaya doğ
ru ilerleyişi gösteriyordu. Şu an
da komanın va başl.\lmış olması 
yahut başlamaJk üzere bulunması 
mevzuubahistir. 
Başvekil ümi !~i:ıili.ğin verdiği 

acı bir yeis içinde buııahyordıL 
Hekimin kısacık izahatı, kendi
sini Ankaradan buraya gelmeğe 
sevkeden bir gün evvelki komü
nikelerin muhteviyatını teyit e
decek, korkusunu kaviliyecek ma
hiyetteydi ... 

Bu sözler karşısında yorgun
luğu son haddine çıkan Başve
kil oracıktaki bir kotluf:a oturdu, 
şakakları zonklıya.n başını avuç
larının içine aldı, beklemeğe ko
yuldıL 

Saatler geçiyor, hekimler bir
biri ardına nöbet değiştiriyor -
lar, Ebedi Şefin yattığı daireye 
girip çıkıyorlardı. 

Nöbeti alan her hekim bir de
fa büyük hastanın yatağına yak
laşıyor,Atatürkün nabzını, tenef
füsünü kontrol ediyor, hararet
te değişiklik olup olmadığını 
yokluyor, sonra; yaşlr gözlerini 
mendillerinin ucuna kuruluyan 
hastabakıcıların elem dolu ba
kışları karŞısında bir köşeye çe
kilerek beklemeğe koyuluyor
du .. 

(Arkaoı var) 

Asırlara Sığmıyacak Kadardır 

1 
Bugün, Cumhuriyetin on alıtın

cı yıldöni!rnünü kuUıı:l'.uyoru.z. 29 
Birinciteşrin en büyük bayramı-
mızdır. Çünkü, Türkiyeye yeni 
hayat v-eren Cumhuriyet retiinıi
dir. 29 Birinciteşrin 1923 ten bu
güne kadar geçen yülar içinde, 
genç Türk devleti, tarihte, çok 
az ceıni:yetlere nasip olmuş bü-

' yük muvaffakıyetler ka!Zanmış
tır. 

Bize Cumhuriyeti veren Ata
tıürktür. Onun manevi huzurun
da hepimiz eğhlm~e barçlıuyuz. 
Cınnh uriyet ilan edildiği va

kit, memleloet harap bir halde 
idi. Biribiri ardınca devam etm.iş 
harplerden çıkmıştık. Bal!kan 
harbi, Traıblus harbi, büyük harp 
ve nihayet kurtuluş harbi. .. Biz, 
kurtı.cluş harbini, Avrupanm bi
ze hasta adam cretliği devirde 
yaptık. Artık, Türklerin bir da
ha dirilip canlanacağını ümit et
miyqrlardı. Memleketimizi tak -
sime kalkışmış1ar, vatanı yer yer 
işgal etmişlerdi. Kurtuluş harbi 
mucizesi, bütün dünyaya şunu 
ilan etti ki, Türkün ne olduğu -
n u, o zamana kadar, hfila, birçok
ları tanımamış1ardı. Es,.,-et ve 
zincire vurulmuş bir hayat altın
da muztarip bırakacaklarını tah
min ettikleri Türk, onların kafa
lannın içindeki haya.hleri pek kı
sa bir zamanda yok etti. 

İlk yantı,ğımız şey, memleke
ti düşman istilasından kurtar -
mak oklu. Atatürk milletin ba
şına geçti. Yanında İsmet İnönü 
,gibi, bir hayat değen sadık, bil 
gili, vatansever bir arkadaşı var
dı. Atatürk hazırlıyor, İsmet İ
nönü yapıyordu. 

Kurtuhış savaşı, baştanbaşa bir 
destandır. 1922 yılında, memle
ket. bütün yabancılardan temiz
•lf'Il·mİŞli. Türk ordusu, bir yıldı
rım süratile, zaferden zafere ko
$Uyordu. 

Lozanda şeref1i bir sulh yap
tık. Bütün dünya devletlerine 
yaşamak, hayat ve istiklal hak
larımızı tanıttık. Lozan kahra -
maru, yine İsmet İnönü idi. 

1923 yclında, Türkiye Büyük 
Milılet Meclisi Cumhuriyet> iliın 
etti. Sal~anat la.ğvedilrli. Meın1e>
kette halk idaresi kuruldu. 

KALKINMA DAVAMIZ 
Artık, Türk tıopraklarmda ge

niş ve mühim bir kaılkınma dev
ri başlıyordu. 

Türkiyeyi muasır medeni mil
letler Se'Viy esme çıkarmak li\zım
d ı. Osmanlı İmparatorluğu, yur
du senelerce ihmal etmi.ştL Dev
let teskiliitının şubesinde şuurlu 
bir faaliyet başladı. Program.la.
yapıldı. Şimdi aradan 16 yıl geç
miş bulunuyor. Bu 16 yıl içinde, 
asırlara sığmıyacak kadar mü
him işler başardık. Memlekette, 
Cumhuriyetin yetiştivdiği yepye
ni, sağlam, heyecanlı ve rejimin 
bekçisi olan bir nesil yetif;ti. 

Atatürkün emanet ettiği Cum
huriyeti, bu nesiıl, bütün kuvvet 

ı ______ _ 

Yazan: 

REŞAT FEYZİ YOZONCO 

Türk, öfftn, çalış, 

ve kuc!Mile muhaıfaza edecektir. 
Çünkü, Türk gençliğin.in damar
larında - Atatürkün söylediği gi
·bi - astı kan vardır ve bu kanda 
muhtaç olduğu kuvvet ve kud
ret te mevcuttur. 

Rejimin başardığı siyasi, içti
mai, iktısadi ve ilıni birçok inkı
laplar arasında, her şeyden C'VVel 
cemiyetin bünyesine ait değişik
likleri SÖY'leme-k lazımdır. 

Saltanat ilga eı:tildikten sonra, 
mcisuh h'8.1'>€dan azası, yurttan 
tardediıldi. Hal'irelik ilıga olundu. 
Devlet laik bir sistemle işe baş
ladı. Şer'iye mahkemeleri, med
reseler, tekkeler, zaviyeler ka -
patıldı. Tedrisat tevhit edil:di. 
Artık memlekette büyük bir 

refunn başlamıştı. Yeni zihniyet, 
yeni ruh hakimdi. Osmanılı ida
resin.i.n kiitıi.i, ihmalkar, şarklı 
kafası bırakılmıştı. 

Bundan so~.ra, kıya!fet inkılap
ları oldu. Fe<. yerine şapka kabul 
edildi. Kadın ve erkek kıyafet
ıleri ıslah ve tanzim edildL Vakit, 
saat, tarih formaitelerinde deği
şiklik oldu. Garn ıısulleri kaıbul 
edildi. 

DEMİRYOLLARIMIZ 
Bununla beraıber, yurtta, gen.iş 

bir imar hareketi başlarmştı. Ya
nan. yıkılan haraı:ı Anadolu şe
hirleri ve kasahaJa.rı yeniden ya
pılmağa muhtaçtı. Yolları o.mı
yan Anad-0lu yay laları yeniden yo 
la kavuşturuluyordu. Bu arada, 
yurtta, süratli bir şimendiferci
Iik siyaseti tatlbik edilmeğe baş
landı. Osmanlı idaresinin 70 se
nede yaptığı hatlar kadar, Cum
huriyet idaresi 16 senede yap
mıştır. Mevcut hatlar, tamir e
dildi. GenişJetj,ldi. Birçok şebe-
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keler, ecnılbilerin elinde idL A
nad~lumuzun .bağrında ecJııebi iş
letmesi... Bu, olamazdı.. Bunla
rı, birer birer satın aldık. 

Lo.zan sulhünde, birer bal; be
liisı olan kapitülasyonlar kalk. -
m:ıştı. Bıınun son izi olan kabo
taj hakkı da münhasıran, Türk 
.gemilerine geçti. 

Memlekette iktısadl faaliyet 
zira!, ticari ve endüstriyel ol -
mak üzere üç kısımda mütalea 
edilmek lazımdır. Evveke, ken
di yediğimiz ekmeği bile kendimiz 
yapamıyor, c:lı1ıa·ndan buğday ge
tiriyorduk. Cumhuriyet idaresi, 
yediğimiz ekmeğin puğdavını içe
riden istihsal imkinlarını buılduk
tan başka, her sene dışarıya da 
buğdaJy saima!l< yolunu bulınuş
tur. Köy lıüınün refahlna, kaHnıı
masma büyük bir eJıeınmj,yet ve
rilmişt.ir. Zavıııllı. Türk köylüsü
nün bı1-1ında bir bela olan ~ar 
veI'.gisi, Cııımıhw-iyetin i!Ianile be
ra;ber del'hal kaldırılmıştır. Köy
lıü geniş bir nefes almıştır. Bilgi 
köylünün ayağına kadar götü -
rükiü. Köy mekteplerine ehem
miyet verildi. 
MEKTEP, DAİMA MEKTEP 
Birkaç yı:l evvlel memleketi

mizi ziyaret eden Fransız Mecli
si M:eb'usan Reisi Edıvar Heryo, 
Anadoluyu gezerken şöyle de
mişti: 

- Nerede büyük, yeni, asri bir 
bina görürsem anlıyorum ki, 
mekteptir. Her yerde mektep, 
daima mektep ... 

Devlet Ziraat Bankasını ıslah 
ve tevsi ederek, köylüye yardım 
elini de uzatmış, müstahsil köy
lünün ihtiyaçlarını gidermiştir. 

(Arkası 8 ln~i sayfada) 
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BUGÜN 
MEıı....EK 

Unutulmaz "GÜNAHKAR KIZLAR,, filmini yaratan 

Sinemasında 

CORINNE LUCHAIRE 
ve ANNIE DUCAUX 

Senenin en güzel va en nefis FRANStZ şaheserinde 

ÇIKMAZ SOKAK 
Programa ilaveten: TÜRK - FRANSIZ. 

BugUn •a•t 11 ve 1 de tenzllAtlı matineler 

Askerlik 
Majinoya TaarruzMu
vaffak Olabilir Mi? 

Ton klora Karşı Dafi Toplar Bu 
Yürüyen Zırhlıları Durdurabilir 

YAZAN 
Emekli General Kemal Koçer 1 ----

Majioo müstaJhkem mıntaıkası, 
bitaraf memlekeüer hesaba ka -
tılmadığı haılde, İsviçrenin Bal 
yakın1anndaJn ba.ş.lıyarak Lük -
senbu~ 'un cenup ucuna kadar 
uzanır. Kar!sruhe'ye kadar olan 
kısım, Rhin taJbii maniine daya -
nır, Kar.isruhe karşısında, takri
ben bir zaviyei kaime teşkil et
mek üzere kmlır, ~mali garbiye 
doğru imtidat eder. 
Şimdiye kadar harekat, ıbüyük 

mikyasta olmamak şartile, he -
men daima Karlsruhe ile Lük -
senburg arasında cereyan etmiş
tir. Hararetli faaliyetler Sar
bruck'ün etrafında gbze çarpmış
tır. 
Mıntakanın cenup kısmı dağ

lık ve arazi kapalıdı.r. Bu kısım
da <•Rhin> üzerinde köprü atıl -
ması niSbeten güçıür, cereyan 
fazladır. 

Fransızlar, müstakbel teşebbü
sat üzerinde büyük tesir göste -
remiyecek bir ilerleme yapmış -
!ardır. Alman ordusunun da Rhin 
ile Lüksenbut • arasında mühim 
hazırlıklar yapıı.klan her gün ge
len jıaberlerden anlaşılmakta -
dır. 

Karlsru±ıe ile Lü:ksenburg ara
sındaki 100 kilometrelik bir sa
hada, N ansi istikametinde tev
cilı edilecek bir taarruz, muıvaffa
kiyete iktiran ettiği takdirde, 
Rhin gerisinde kalan Fransız 
mevzii tehdit edilebilir. 
Diğer taraftan Rıltin ve Mozel'e 

dayanarak Fransız ordusunun ic
ra edeceği bir taarruzda, muvaf
fak olduğu surette, Alman ordtı
su Rlıin üzerine atılmı.ş olur. Al
man ordusunun bu mıntakaya e
hemmiyet vermesindeki sebebi 
burada da aramak doğrudur. 
Fransız ordusu Verdun ve 

Nans.i istikametinde bir Alman 
yarmasını, Ştras.buııg, Nansi ve 
Verdun müstahkem mınta:kalan 
kuvvetlerinin müdaUıalesile dur
durabilir. Büyük harpte V erdu
nun oynadığı rol malılmdur ve 
burasının, be.r ihtimale kaI§ı, ye
niden müdafaa haline konuldu -
ğu da öğreniılıniştir. Başarılan 
hir yarma, yeni müstahkem mın
takalara çarpar. 

Alman ordusunun bu yarma 
hareketini başarmak için müra' 
caat edeceği ku'VVet, vasıta ve 
usulün nelerden ibaret ol:acağı 
propaJganda kabilinden ajansla
ra makal sermayesi oldu: 

a) GÜV:ElNİLEN TANKLAıR 
Tankın ası·i tahkimata karŞı 

büyük işler başaramıya.cağı her 
tarafça bilinen bir hakikattır. As
ri taılıkimat, en büyük tankları da 
tuzağa düşürecek mükemmel ter
hbatı haizdir. En kesif tank küt
lelerini tepelemek üzere, kolay
lıkla yıkılamıya.cak kuvvetii mev 
zilere yerleştirilnlli; olan tank 
defi tıopları, siddetli tevkif ateş
lerile, bu dalgalan kıracak kud
rettedirler. Diğer taraftan, bii
tün hafif ve orta çaplı toplar da 
bu savlete karşı bir ateş barajı a
çacaktır. 
Lağım tertibatı, bertaraf edil

melerine imkan bulunamıyan 
yeraltı lağım tertibatı ihtiyaca 
göre faaliyete geçirilir. Fransız
ların harekete geçirdikleri bo.ş 
kamyonlarla takip ettikleri te -
mizleme usulü de, bu maksada 
elvermiyecektir. Ağır larıklardan 
15 santimetrelik loplaria müceh
hez tanklardal). bahsedilmekte _ 
dir. B.u. nihayet zırhlanmış, oy
nak bır top demektir. Bu kulus, 
topçu için ancak bir hedef teşkil 
eder, püsküreceği ater,se hedef
sizdir. En ufak çaplı müdafaa si
lMıı. ateşlerden masundur. 

Muharebenin ,bu safhasında 
tanka karşı tankla mukablle ba
his mevzuudur. Ancak, tank taar 
ruzunu da dikkat gözünde bu -
lunduran müstahkem manzume 
teşlerile ve lağımlarile bu da!ga
vazife vermek üzere, yalnız a
teşlerie ve ağimarie bu dalgar 
!arın tesirini hiçe indirmek is-
tiyecektir. ,,..,.. 

B.inaena:leyh, tank kıitlel.eri ilk 
safhada hemen de hiçl:ıir iş göre
mezler. 

b) "HAVA KUVVETLERİ 
Hava kuvvetleri bıombal\ıriıle, 

makineli 1;iifek a~lerile iş gö
rürler. B.omba, şakullJye yakın 

bir yol t.ııJ<i,p eder; en ağır bom
baya da mukavim olan top mev
zilerine ve mürettebat sığınak -
!arına karşı bombanın ,büyük bir 
iş_ göremiyeceği şüphesizdir. Mar 
kineli tüfeğe gelince, bıınun da 
hatta tıoprak siperlere karşı, te
siri yoktur. 

c) TOP ATEŞLERİ 
Tahkimat, sistem ve tesir hu

dudu muayyen bütün silfilı.lan 
gözde bulundumı"'>tur. kolis ar
kasında oynanan teknik rol de 
nazari hesaba alınmıştır. Kafi 
bir kanaatle iddia edebiliriz ki, 
silfilı, Liyez'de ve Namur'da oldu-. 
ğu gibi, tahrip kabiliyetinde de
ğildir. 

Trehkiınata karşı istihdam edi
lecek bir kısım tıopçunun ileriye 
sürülmesi J&zım gelecektir. Bu 
txıpçu, barınacak vaziyete gelin
ciye kadar, hatta ma.!zeme.ce de 
azim zayiata maruz kalmıya mah 
kılmdur. Daha şimdiden karşı -
daki deprenmelere Fransızlar 
cehennemi ateşlerle cevap ver -
mektedirler. Taarruzu ateşlerle 
olduğu bir yerd boğmak bir kai
dedir. 

Bir girmiy veya yar~aya mu
vaffak olunduğuna göre de, kat't 
netice elde edileıniyecektir. Bu
na dair düşüncelerimi ayrı bir 
yazımda teı,rih edeceğim. 

Alman ordusunun elde edebi
leceği muvaffakiyetin, aralık a
razide, Alman tıopraklarında yer 
tutan Fransırı: zayif kı:ııvvetlere 
karşı mümkün olabileceğini dü
şünenl'er vardır. Bun.a •oyna,k 
hareketler., diyoruz. harıbin de
vamı müddetince, böyle müsa
raa:ları belki sık sık ve yer yer, 
görmooıiz ihtimal dahilindedir. 
Bu, ancak kuvveti israf eder, bi
naJberin semeresizdir. Bu geçil -
mez setler karşısında taarruz ha
zırlıkları görenlere: cBaşka bir 
dest arayıp rekzi buyan eyliye -
lim!. diyenlerin hakkı var. Fa-
kat, nerede? ' 

Cumhuriyetin 
16 ncı Yılı 
(Baş tarafı 3 üncü sayfada) 

Cumhuriyetin icraa.tın1 adım adllll 
takip etmetc başladılar. 

1 Eylfil 1925 te Kastamoni .. 
de Atatürk başında şapka i

le göründü: Şerefine tertip e
dilen töreolerde başl açık durdu. 
Millete uyuşuk bir ruh telkin eden 
tekkeler, türbeJer, zaviyeler kapatıl
dı. beynelmilel takvim ve saat kabul 
edildi, Türk medeni kanunu çıktı. 

K.aboiaj hakkı bizim oldu. 29 Mayıs 
192'1 de Ankara - Kayseri demiryolu 
işletildi, sınırlarımız loinde kaç kişi 
olduğumuzu saydık, Anadolu demir -
yollarını satın aldık, 5 Nisan 1928 de 
din ile devlet işlerini ayırdık, Tör
kjye Camhurlyeti liyik oldu, beynel
milel rakamları benimsedik, 9 Ağus
tos 1928 de Kem•I Atatürk İstanbul -
da Sarayburnunda harf inkıloibmı 

müjdeliyen nutkunu söyledi, iki ay 
sonra Türk harfleri kanununu Büyük 
Millet Meclisi kabul etti, 

Türk çocukları ilk tahslllerlni Türk 
mekteplerinde yapıyorlar; şehirlera

rası ve şehirler dışı telefonlarile ko
nuşuyonız. Memleketi demir ağlarla 

kuşattık, tren Enunıma ulaştı; ki
iıdımızı kendi fabrikamız temin e -
diyor, Hata7a sahibiz, İzmir telelonu, 
İstanbul telefonu, suyu, tramvayı, e
lektriği bizim oldu. 
Dünyanın bu karanlık, bu kanşık 

günlerinde, sınırlarda toplar gürler -
ken Cumhuriyetimizin 16 ıncı yılını 

mes'ut ve bahtiyar kutlarken, !\filli 
Şefimizin sözlerini tekrar e'deli.m: 

«Sulh ve terakki yoluna bütün gay .. 
retlerini asil bir surette vakfetmiş o
lan nıUJetimiz mecbur olursa kendisi 
ve şanlı ordusu geçnıiş kahramanların 
hayranhjıru celbedecek yeni kahra
manlarla dolu olan fedak:'i.r l'Öisüııil 

en parlak vazifelerle süslemeğe ha
zırdır.» 

Müsterih uyu Atatürk, gönülden 
dilediğin gibi «Ne mutlu Türküm di
yene!» sözü ile göğsümü:%ü ka.barh. -
yoruz:, ve gönülden dilediğin gibi bu 
büyük millet bayramını, «Ebediyete 
giden her on senede> daha. bfryiik 
şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah 
içinde kuUuyacağı•. S. İ. S. 
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MU 1-1 AMMEf • . aray- e a 
" Ilk Trenle Erzuruma Maçının Neticisi 

O
.Yazan: ZiyaMŞakir k ddTefrikaT:68 gı·derken go··rdu .. klerim Ne Olacak? 

Bugün li.k maçlarına üç statta 

mer U a es a • devam edilecektir. Bir taraftan 

1 TARiHTEN YAPRAKLAR 1 

ilk Mahye Nasıl Ve 
Ne Vakit Kuruldu? 

' havaların müsait gidişi diğer ta-•• . • T . J • Ankara, Sivas Ve Erzurum .. ~=~ec~:K'1a~:iı::'al~~ın 
şın Uzerını emız ettı Türk AzmıninŞaheser Varlığı ~:y~~t~=~ıa~~:~:~ 

Fad<at Jiazreti Peygamber, Bey-1 lan - (Müverriye) tepesi üzerin- y A z A N : ~ ::u:nB~~~~~~h~:;: 
tullaha da arkı>larıru dönmek is- dedir. Ve Mukaddes taş ta, bu 1 Şeref stadında oynanacak olan 

lstanbulda Mahyenin KanuniSüley

mandanberi Kurulduğu Anlaşılıyor 
----YAZAN:---..., 

' 
temiyorlar .. namaz kılar ve ktl• mescidin tam orta yerindedir. 'Z, e K l C e m El. l Galatasaray - Vefa maçıdır. Ga-
dırırken, bu iki mukaddes maka- Taşın etrafı, o zımrandan bu z&- _ latasaraylılar iki hafta evvel İs-
mm arasını kıble ittihaz ediyor- mana kadar itina ile mul:ı.afaza 

İbrahim Hakkı Konyalı 
·'~rdı. edilen sert ag·açtan yan•ı..... •• bir tanbulspora yenilmelerine rağ -"Q ~=..., Palandöğen dağ!larının yamaç- h ft .,,_ k k 

'''ledı·neye hicret buyurduktan n.<n·malclık ~ ""'VT''-'""~. Ta- men geçen a a =Y oz arşısın "' ~-· .,... =.._~ farına yaslammı.ş şehir bütün d •t b. 1 k" 1 
Sonra' bu U sulü tatbike imkiin bu- 0. ın üzerinde, zeminden itibırren a muannı ır oyun a ra 1P e-~ azamet~Jıe k.aljşımızd.a yükseldi. 
Junamamıştı. Çünkü, (Kudüs) (51 arşın) yüksek.l:iığ,inrle bir kul>- İşte birer ta:rilı yapmr!Ş tabye- rini farklı yen.işleri bir hafta ev-
beldesi, Medinenin şİrnal istika- be vardır. Bu taşın çaılınmasma ler .. İşte her karı~ toprağında vekli mağlubiyet ~ılarıru epey-
metinde bulunduğu grbi, (Mek- veyahut tahribe uğramasına ma- bin bir kahramanlık destanı an- ce unutturmuştur. Galatasarayın 
ke) de cenupta kalıruş_tı. ni olunmak için, ağa.; parmakilı- aLel kayıbettiği puıvanı Vefa karşısın-

Resulü Ekrem, bu iı:nkfuısız - ğm haricimde, zeminden ku b.be- la~;ıı!'e' ~İren Erzuıı.ı:rnlulaı- da derli toplu bir oyunla kazan-
lıktan müteessir iken: ye kadar yükselmek üzere demir rın yüzünde dıünkü, bı.ıgü.ttlcii ta- mağa gayret edeceğine şüphe yok 
(Fevelle veçhek.e şatre!. ınescidil potrellerden mürekkep, ikinci bir rihi okuyor ve Türk yurdu:n.a. kö- tur. Esasen tam kadrosile ve ol-
haram ... ) parmaklık daha vücude getiril- tü PÖzJ.e bakmak istiyenlere ilk dukı;a da çalıştırilmış olan Ga-

Ayeti kerinresi nazil olmuş... ım.iştir. cevap vereeek olan. bu ser had lafasaray takımı bu:giin kuvvet-
Cenabıhak tarafından, tekrar Bu parrnakhltların haricinde şehrinin yarınki kahramanlarım li rakibi karşısında bir hayli ter-
(Kabe) nin (Kıble) ittihazı irade - bilhassa müslüman.lar tarafın - görüyordum. liyecek fakat maçı kazanmak i-
buyrulmuştu. • dan büyük bir ehemmiyetle - zi- Dün Pasinler yaylasında at çin de elinden geleni yapacak - \ 

Bu ayeti kerime nazil old~ yaret olunan diğer bir taş daha koşturan A1paslandan başlaya _ tır. Iki tarafın da saha ve seyirci 
zaman, Resuılü Ekrem cBeııu vardır ki, an'..nevi rivayetlere na- rak 93 harbın· e kadar Tu··rk tarı·- avanta.ilan müsavi bulunduğun-

•• ;:<.:l. Othtkbeli civarında en büyük 
selme• mescidinge o,..e nama- zaran; Resulü Ekrem, (Miraç) ge- hinıe birer zafer destanı yazan köprülerden biri dan VefaJ.ılar Şeref stadında ra-
zının üçüncü rekatını k>lıyorlar- cesi, bu taşa basarak (Burak) a Erzururnılıılar .. Nihayet At.atürk.e kiplerine daha serbest mukabe-
dı. Namazı bozmadılar. Ağır a- binmiş ve buradan semaya yük- kucağını açan kahramanlar. ferdi olarak Erzurumda içimize lelerde bulunabilecekler ve bel-
ğır (Kabe) tarafına dönerek, na- selmiştir. Bu taşın üzerindeki iz- Erzurumutı. görulmeğe değer rurnda atıldı. .. Atatürk bir Türk ki hiçbir sinir bozuklugu göster-
maza devam buyurdular. Buna !er, ResuJü Ekrem.in ayak izi ile, yenlerini =?diren zat anılalı - karıştı. Bugünkü gezdiğiniz yer- ed ki ara:f b 
binaen bu mescide (iki kıbleli kendilerini Buraka bindirmek .. - m en i . t la temiz ir maç 

mescı.t) dedi,ler. Biri (Kabe) ye, 1·çın· taşı tutan meleklerin ayak yordu: J.erde 0 gezdi. çıkaracaklardır. Vefalılar nisbe-
- Erzurumun her köses, i birer Cumhuriyet te Eı-zuruma 13.- t muk.a em t d~b·le ~klen· 

B.amoııan rece lertııde mahye!er 

dı·g-erı· d~ (Kudüs) e korq gelmek ı"zlerı· tela·kki ed"--1~-"'- ••• şım· en v e e c 
1 c~-" -~ JJUıı== ,ehil yatag"ıdır .. ia. te şu gördüğü- yik olan ehemmiyetini verdi. Her G 1 t sar k d k 

U .. zere ı·kı· (Mthrap) inşa ettiler. dı·, Resulu·· Ekre~i~ ayak ız· ı· ol- ' a a a ay arşısın a mu a -·-· =·· bog" azda bir zamanlar dün- gün Cumhuriyet hiikumtinin Er- vem"'- muvaffak olabilecek.le 
Resuıu·· Ekremin Kudüs şehri- dug·u rı·vayet olunan yerde, bir ~"' -ya tarihi:ruin nadir kaydettiği bir ı zuruma bir !@unu görüyoruz. 1 k 

ne verdiği ehemmiyetin sebebi; güm~ mahfaza içinde, (sakah h•dıs· e oldu. Dün imar .. bugün şimendifer.. rinden maçı kolay ko ay ay -
Suh t··"-'-) de ·ıen taşın o ·rı dır B uk dd "' betmi'. •eceklerdir. Buna muka -( ra '""""' nı <oerı var . .. u m ' a eı taş- Birçok defalar istiLli.ya uğra - ·' 

beldede ve (Beytülmukaddes)in !arın üzerindeki kubbe, 12 adet .,....._, mış bu şehir bir zamanlar harabe bil Galatasaraylılara bu maçı 
icinde buJunması idi. mermer direk üzerinde yüksel - l halinde kalmıştı. Cumhuriyet hü bir hayli uğraştıktan sonra kaza-
.,.uı·anat ve rivayata. g.öre, bu mektedir. kı1meti onu mamure '.ıaline sok- nabikceklerdir. 
taş, (Mukaddes) ti. Çunku (Nuh Mescidi Aksanın bugünkü va- mak için mütemadiyen çalışıyor Bu maçtan başka haftanın mü-
Peygamber) in oğlu (3arn), ba- ziveti, Mekkedeki (Kabe) den Eı-zurumun imar pi.anı tahakkuk him kaqılaı;ması Kadıköyündeki 
basının emrile bu taşın üzerine ve Medinedeki (Mescidi şerif) etti. İşte şunlar.. Fener - Beykoz ve İstanbulspor 
bir mabet yapmış, bütün hayatı- ten büyüktür. Ve etrafı, kaie gi- Eski mimarinin yanında yük _ Kasımpaşa maçlarıdır. 
nı orada ibadetle geçirmşiti. bi bir sur ile muha1tır. Bu kuv- selmiş en modern binalar .. Mi- Fenerliler daha henüz tak.m-

:' ·a. .. Resülfı;l.lahın büyük vetli ihata duvarının (Suru kib- mar Necminin planını hazırla - !arın n tam tertibini bulamamış-
cecıu. (Hazreti İbrahim HaliluJ- li) denilen noktasından (3ı1ru şi- dığı bu binalar tam bir devlet ken ve her hafta yeni eleman -
!ah) ta Hi.caz tarafına gelirken mali) denilen noktasına kadar mahallesi11i ortaya çıkardı. !ar tecrübesine devam ederken 
bu m.abette uzun zaman kalmış. uzunluğu 660 arşın ... St1ru şar- Müfettişi umumfük bimısı. Ko- Beykozlular da enerjik oyunla-
0 havalide kendi dinini neşreder- kiden (Revakı garbi) ye kadar lordu binası. Halkevi binası. rile. geçen hafta da Galatasaray 
ken, orayı da kendisine (makam) !(enişliği de, 406 arşındır. Bunların ortasında yakında yük karşısında gösterdikleri muka -
ittihaz e)"lemişti. Mescidin büyük mihrabı, av - selecek olan Atatürk AnıtL. vim tabiyeye idame ettirecekler-

(Beyti Mukaddes) i inşa eden, uuda<lır. Halk arasınıdaki rivar Cumhuriyet caddesinden Her- dir. Daha fazla ene-rji ile oynı -
~Sü>yman Peyıgamber) dir. Bu yetlere nazaran, bu mihrabın in- liyoruz. Büyük bir bulvar .. Her yan Beykozun Fener karşısında 

• bed. - •-1 (taş) a b k ı Çalllboğazmd& büyük tünel ağzı zat, ou ma ı yapm<Uına, 0 şası ve i adet ma amı oıması, tarafında yeni bir bina karşımı- kendilerini müdafaaya muvaffak 
daha büyük ehemmiyet vermiş. (Davut) Peyg<>rnbere atfolunrnak Düşman şehre giriyordu. Bal- za çıkıyor. olmaları da lehlerine kaydedile-
Artık ondan sonra (Allahın taşı), tadır... (İsa) Pey,gamberin doğ- fasını kapan, sopaya sarılan ka- Sinema binası.. Yn hük\,met cek iyi bir puvandır. 
büsbütün kıymet ve kutsiyet kes- duğu yer almak üzere maruf bu- dırılar tabyelerde dü.şman topla- konağı. Posta ve telgraf .. ve niha- Buna mukabil daha ağır basan 
betmiştir. • lunan mahal ise, bu mihraba çok rı altında şehit olan kocalarının, yet Atatijrkün misafir kaıldığı Fenerlilerin Beykoz karşrsın-

Yahudiler de bu taşa mukad- yakın bulunmaktadır. karoeşlerinin, evlatlarının yan- ev .. Büyük kurtarıcının bir tarih da m'°çı kazanmaları normaldir. 
des nazarile bakmıştardır. On- Mescidi Aksanın muhiti, karni- larına koştular. yarnttığı şehirde çok kısa misa- Bu ma&tan evvel yine Kadı _ 
lar da bu taşın etrafına bir ta - len ziyaretgahtır ... Mescidin bi- O günkü mücadele .. Yetmiş ya- fir olduğu bu ev bugün bir dok- · 
kım mi\betıler yapmışlardır. raz aşag" ısında, _ ve, (Mehdi ıs· a) to .. ı . . köyünde oynanacak Istanbulspor şındaki kadınların düşman süva- run m.:.1 ımış... K d Jd··'-~· en 

(Kudüs) ve havalisi, Beni İs- denilen yerin tarafında - zeytin tilerine ka.-şı balta sallayışı ve Gönül isterdi ki .. IJ!>ktorun • asımpaşa maçı a 
0 =-.... -

ral·1 hu··kum· darı (Sıtkıya) nın e- • larıl uh t · b. k teresandır. Lik maçlarındanbe-• agaç e m a genışçe ır mey öı;lerine lqıtıp kaleden . ..:ışarı o- ri yenilmiyen ve G. sarayı mağ-
hnde iken, (Astır) hükumdarı dan vardır ki, buraya (Estabali vusu Türk tarihi için ufak bir hi- lı'.ıp etmeğe muvaffak olan İstaıı-
(Buhtunnasır) Kudüs şeıl:ıriıni zap- Süleyman) derllr. Buram da, kuv- kayedir. Fakat dünya tarihi için bulsporun geçen hafta Beşiktaış 
tetmek istemiş ... Fakat şehrin veıtli J;ir duvarla muhafaza al- Kartacayı gölıgede bırakan bır karşısında güzel bir oyun ve e-
kalesi kuvvetli olduğu için bu- tındadır. Burada da, (İsanın tah- hadisedir. Zira Kartaca kadınla- nerjik bir muka.vemet gösteren 
na muvaf.fak olarnıyarak tam iki tı ve mihrabı), (Meryemin mih- rını yalnız saçlarını kesti. Llkin Kasımpaııa karkısında nasıl bir 
buçuk SE'ne, Kudüs kalesini mu- rabı) (Havariyunun mihrabı), Erzurum kalesinde yüzlerce Türk netice alacakları hakikaten me-
Jıasara ederek mancinik iıle attı- (Nuh Pey~amberin mihrabı) nam kadını tırnaklarile dü.şmanı bo- rakla beklenebilir. 
ğı taşlarla, (Beyti Mukaddes) i larında mihraplar vardır ... Bu - ğarken şehit oldu. 
tahrip eylemiştir ... Böylece ha- rayı ziyaret eden ve namaz kılan Erzurumun kadını, erkeği 
rap olan mabet, sonraları (Key Müslümanlar, namaz esnasında Türklüğün hakiki nümunesidir. 
Hüsrev) tarafından tamir edil - (Meryem suresi) ni okumayı ve Türkün ise yaşadığını bilen na-
miştir. (Secde) etmeyi savap addederler. sıl voksa, Erzurumun da düşman 

Hıristiyanlar da (İsa) Peyı;anı- Nitekim, (3 üncü Halife, Ömer) çizmesi al•tında ezildiğini, inle -

Matbuat Takımı 
Futbolcularına 

Mahyenin tarihi kadar, :tıu ke
limenin kendisinin de tetkike de
ğeri vardır. Bu kebi.me Seli\nikli 
tarihi, Raşit tarihi, Asım tarihi, 
Letaifi Enderun gibi eski kitap
larda emim, elif, he, ye, he· ile 
yazılır. Vefik Paka cLehçei üs-
mani. sinde bu kelimeyi. şöyle 
izah ediyor: 

Mah~·e: Mahiyane kelimesinin 
galatıdır. ŞB!ırıye, aylık, aylıklı1 
müşaherhar demektir. Karu:lil ke
linıesini izah ederken de; Mahye: 
minare kandili, kandil donanma
sı, şehri ayin gibi kelimeieri kul
anıyor. cLehce-tül-li'ı.gat. sahibi 
bu kelimeyi emim, he, ye ve elif> 
ile Mahya şeklmde yazıyor ve 
•ekseriya Ramazan gecelerinde 
minarelerde kandillerle yapılan 
şekillerdir. Arapçası itşare, fars
çası şebbaız• dır diyor (1). Bür
hanı katı' ve Ferhenk gibi lugat
lerde bu kelimeye rastlamayız. 
Türkçe ve Osmanlıca lugatlerin 
hemen hepsi de bu kelimeyi hiç 
alm;gııı.şlar. 

cMah• farsça ay demektir. So
nuna nisbet yası getirilince cma
hi> olur. Balık manasınadır. Ge
ce çifte minarelerin aralarında 
pınldayan kandilleri ve haleleri
ni aya benzetmek isterlenken ba
lık manasına gelen cmahi. keli
mesinden fa·rked..ilınesi U;in yan
lış olarak sonuna - yalnız arap
ça kelimelere eklenmesi !ıizımge
len - tenis edatını getirmişler, 
cmaıhiyye> demişler, sonra da 
bunu dilimizin silikasına uydu
rarak .mahya, mahye. şekilleri
ne sokmuşlar. Belki de bu so~ 
aylık manasına kullanılan •ma
hiyye. kelimesinden ayırt edil -
mek içindir. 

Kelimenin nescindeki bu yan
hşL;;, anlayan Ahmet Rasim berin orada defnedildiğine ka- Kudüs şehrine muzafferan gir- diğini gören olmamıştır. 

nidirler. Ve bunun içindir ki, o- ıiği zaman, öye hareket etmiş.. Erzurum ile1ebet hür '11ürk şeh- Matbuat Takımı Umumi Kap- merJıum gibi son devir muhar-
raya, meşhur (Kamame) kilise- Ve onun bu hareketi, artık bir ri olarak yaşıyacaktır. 
sini inşa etmişlerdir. usul ve an'ane haline girrn~r. Serhad şehri olan Erzurumdaki 

Resulü Ekrem Efendimiz, bü- Ayni mevkide, Osmanlı Padi- bütün halk her an bu büyük ga-
yük cetleri, Hazreti İbrahim ta- şahlarından (Yavuz SuJtan Se- ye uğurunda hayatlannı feda et-
rafından ihya edilen bu mqkamın !im) taralından da bir cami inşa miye hazutlırlar. Esasen Erzu -
kutsiyet ve mebr'i'ıkiyet tel:ii.kki- ettirilmiştir. Bu camide bir ta- rumluJarın bu,güne kadar baba-

;~ı B kını ehemmiyetli dini ve tarihi l"~,,n-'-n t=vaıriis e1tiMleri bir !erini bozmak istemem,.,,er.. u - . u-a ,, 
suretle (Beyti mukaddes) i, kıb- nokta ve hatıraları ihtiva etmek- ruh vardır. 
le ;'tih.az eylemişlerdi. Ancak •tedir. Caminin büyük kapısından O da yurt için şehit olmak .. 
(K ble) hakkında nazil olan a- girildigi zaman, sol tarafta Bi'ri Erzurumda şehit vermemiş 
yetlere ittiba ederek, 0 icap do- varaka) denilen mübarek kuyuya hiçbir ev yoktur. Bunlar babala-
Jayısile tebdile lüzum görmüı;- tesaı}üf olunur. Ve artık bütün __ _ 
!erdi. o muhit, Musa Peygamberin, i- l!iij 

Bu derecede ehemmiyeti haiz marn Şafiinin, İsa Peygamberin 
olan bu ilahi makam~ ait bahse Hazreti Meryemin, Yahya ve Ze-
J:ıit. m vermeden, istitrat olarak, keriya Pey,gamberlerin \1esair 
şu mali'ırnatı da ilave edelim ki, zevatı muhtremenin mihrapları, 
İslamiyetin intişara b~ladığı es- İsa Aleyhisselamın ayak izi (Hı
nad~. Yahudiler ile hıristiyanlar zır Aleyhisselamın kapısı) gibi 
aras nda şiddetle hükümferrna o- (Mübarek) addedilen makam ve 
lan zıddiyet ve nifak dolayısile mevkilerle dnludur. 

.;bu Mukaddes mak<>rn her iki ta- Resulü Ekrem tarafından ehem 
raI! an da gizliden gizliye talhri- miyetle teH\kki buyrulan (Ku -
bata uğramış .. Adeta bir harabe düs) şehrinin en büyük husu -
haline gelmişti. (Romalılar) ın siyeti (Musa - İsa - ve, Muham-
bu havaliyi işgal etmelerinden med) dinlerine mensup olanla-
soııra ise, artık (Allahın taşı) nın rın, bazı mahalleri kendilerine 
bulunduğu yer, tamamilıe bir süı>- müşterek ziyaretgah addetmele-
rüntulük halilıe getirilmişti. ridir ... Mesela, (İsa) nın valdesi 
(3 üncü Haliıfe, Ömer) zamanın- (Meryem) in kabri, (Bı>bülesbat) 
da, ı,;;ım ordusu muzafferane(Ku denilen kapının hemen hari.cin-
düs) e girdi. o zaman Halile ö- de, bir kilise içindedir. Bu kili-
mer, (Mukaddes taş) ın üzerine seyi, Bizans imparatorlarından 
yığılmış olan siiprüntüleri kal• (Kostantin) in valdesi, (Hiline) 
dırtarak. oradaki mezbeleleri ka- (1) bina ettirnıi,jitir. Bu kilise 
ımilen temizle-tti. Restı!lü Ekre _ ve Meryemin kabri - Hıristiya:n-
min "·aktpe ktble ittihaz etti,ği aar gibi - Müslümanlar tarafın-
bu mualla makarna derhal bir ca- dan da hürmetle ziyaret edilmek 
mi yapı.imasın ı emı·etti.. (Camii tedir. 
öm~r) denilen bu cami, bugün Yahya ve Zekeriya Peyıgam-
bile oradaki mabetlıer arasında berlerin makamlarını ise, her üç 
temayüz etmektedir. dinin salilcleri tarafından ayni ta-

(AJJahın taşı) nı, ihtiva etmek- zim ve ihtiram gösterilmektedir. 
te olan (Beyti mııkaddes) deni- (Arkası var) 
len ( !.1escidi Aksii), Kudüs şeh
rinin - şimdi, İsH\m mahallesi o- (1) Helen - Elena. 

İlk tren Erzurum yolunda. 

rından bu ruhu aldılar. Yurdun 
isti klitli için bu ruhu evla t1 arına 
"erdiler. 

Erzurw:nilu kanını, canım, ına
iını verir. Fakat istikllalini asla 
veremez. Anayu~ttan ayrilamaz. 

Kara günlerde Atatürke kuca
ğını ,.çan Erzurum değil midir? 
Erzurumluların kalplerindeki en 
büyük iftihar levhası Q.üyük Tü,-
kün ilk hürriyet sesin.in Erzurum 
dan yükselmiş olmasıdır. 

Mil!li Birliğin i1k temeli Erzu-

Korkunç uçurumlardan biri üzerine 
kurulan bir köprü 

tarılığından: rirleri bunu, kandiller; mübarek 
30 Teşrinie'V'lel pazartesi günü geceleri ihya ettiği için cdirilik> 

saat 13,30 da Taksim stadında anlamına, •hayat• kökünden gi-
Galatasaray _ Fene~bahçe müte- bi •mim,ha,ye ve elif• ile yazmak 

hip olduğu bu eve Erzurumlular kaitleri muhteliti ile bir maç ya- istemişlerdir. Arapça mahya ke-
sahip olsun ve Atatürkün misafir pılacaktır. Arkadaşların futbol limesi, dirilik ve hayat manasına 
kaldığı bu bina inkılap müzesi 1evazımlarile 0 gün saat tam 13 mastardır. Kandil donanmasına 
olarak meydana çıksın. Pencere- te sıatta bulunmaları rica olu _ ya cmuhyi> veyahut •muhya> 
!erinden bugünkü sarkan kangal nur. denmesi !il.zınıdır. 
kangal sucııklar yerine Türk rem "" Halbuki ınahyeden ilk bahse-
zi olan avvıldızlar da~galarrsın.. ffi]~i!l=ii§l§§~~~~~=S!!!!§!l§liflit den kitaplar bunu emim, elif, 

Cumhuriyet yolundan ilerliyo- ~] 8 " k" s he, ye ve he> ile yazdıklarına gö-
ruz. Çifte minareler .. Eski Türk unun u por re başka tevcm aramaya lüzum 
san'atinin bugünkü Türk nesline ve imkan yoktur. Bu Saliyye, 
hediye ettiği tarihi abideler... Hareketler'ı Nevruziye, Mehtabiye gibi dili-

Nihayet Cumhuriyet tarihinin mize yanlış yerleşmiş bir keli-
başlan11ıcı olan kongre binasının medir. 
yeri. Taksim stadı : çatıların direklerini tuttur -

Ne yazık ki, bu bina yanmış. mak için en yukarıya ve ortaya 
Fakat onun yerinde Cumhuriyet Demirspor - Yıldız saat ahlan kirişe de ·mahye• deniyor. 
ıgençlii!jne yuva ola muazzam Bayram gecelerinde kandiller 
ve mocıern bir mektep binası yük 13, Topkapı • SUleyma.. iki minare arasına gerilen halata 
selmiş.. düm düz dızilir ve Ramazanın 

Erzurumun en tanınmış eseri niye saat 13, Beşiktaş- ı. yolcu olduğu anlatılmak istenir-
kuyumculuk imiş. 5 di. Bu $eklile Mahye dam kiri-

Llkin Palandöğen dağlarının Hilal saat 1 . şine de benzetilerek böyle ad-
çerçevelediği hudut içinde mah- landırılmış ta olabilir. Bu keli-
sur kalan şehir her. gün yeni bir Şeref Stadı : menin eskiden Havas dilinde 
dert ile yana ya-na bu san'ati u- cmahiyye• gibi okunduğunu da 
nutmuş. Köşed€ bucakta karşı- Alemdar - Ortaköy saat manzum parçalardan öğreniyo-
ıaştığımız bir iki san'atkar siyah b . ı ruz. Mahyeler eskiden Ramaza-
kehribar ile altını bir araya ge- 11, Şişli - Beyler eyı sa- nm on beşine kadar yazı, on be-
tirerek Türk işçisinin zevkini can sat 13, Galatasaray _ şinden sonra cta resim oıarak ku-
ıandırrnağa uğraşıyor Şehirde en rulurdu. Bir gün Şehzade mina-
ziy.;:de göze çarpan et bolluğu ve Vefa saat 15. relerinin arasına bir Zülfikar 
sebze azlığı... mahyesi kurulmuştu. Şeyfrıülis-

İki adamın zorlukıla kucakla- Fener Stadı : ıa.m Çelebi zade İsmail Asım E-
dığı kara lii.hanalarıd.an baı;ka bu fendi bunu; Sadrazamm.medh~e 
mevsimde sebze görünmüyor. wl S bir vesile yapmış ve şaır Nef ı-
Fakat et İstanbullu gözüyle müt- Anadolu - Beyog u por 11İl1: 
hiş ucuz. saat 11, Kasımpaşa _ Is- Aferin .,y rüzgarın şehsüvart sa:f-

Lakin kilosu 15 kuruşa yükselin deri 
ce Erzuru:rrfüil.aır (mmvolduk) tanbUISpOr Sa a t 13, Arşa as şimden;gero tigi süreyya 
derlermiş. F. Bahçe-Beykoz saat 15 gevheri. 

Erzurumdaki havat çok canlı. 
(Arkası 8 inci sayfada) J!ii - ~ (1) Lehce-&ö-llig-a*. Sayfa ?48. 

Mrsralann.ı şu şek.ilde tanzir 
etıniışti: 
Bu şebi f>erhlllldede mahiyylden 

Şehzadede 
'Seyredenler resmi tigi Zülfi.kar 

Hay deri 
Didiler muhyii devlet sadri asa:f 

menkabet 
Eyledi il.vize çarba tigi nusrat 

Peykeri 
Yeni nazımlarda bunu ma.hiyye 

olarak kulloınnuşlardır. Taıhiıiil
mevlevi Bey de c Ya Hazreti 
Mevlana. mahyesini görünce mi
nareleri nurdan kemerli iki mev
levi dervişine benzetmiş ve şu 
paI'Çayı söylemiştir: 
Sanmayın mahiyye diT ki mahe 

reskaıver olup 
Pertevile kubbei gerdunu ten

vir eylemiş 
Atlası cerh berine hamei zenin 

ile. 
Desti kudret namı Mevlanayı 

tahrir eylemiş (2) 
Kadir ~eoelerinde mmarelerin 

külahlanndan ~ğıya doğru kan. 
diller sarkıttlırdı. Bu şekildeki 
ışık süslerine •minarelere kaf
tan giydirilirdi> denirdi. Ma.Jıye 
halatları Şabanın son yarısından 
itibaren hazırla,ıı.ırdı. K.andilkri 
asan kıvrık iplerin adı ~ 
tur. 

Mahye İstanbulda ne vakit ku
rulmıya başlanmıştır. İstalrlıu -
Jun fethinden ooı:ı.ra yapılan çifte 
minareli ilk camielrde ma,!ıye ku
rul\ır muydu. İşte şimdiye kadar 
bir türlü halledilemiyen bir ta
rih muadelcsl ... 

Ahmed Rasim merıhum ilk mah
yenin Sultanaılımet camiinin ik
mal edildiği 1026 taihinde bu ca
mün minarelerinde kurlduğunu 
söylüyor (3). Mahflll. mecmua
sında tam yirmi sene evvel çıkan 
bir yazısında Ta:hirülmevlevi 
Bey de bu hususta vazih ve kan
dıncı bir kayıt bulamadığını söy
liyerek tarihçilerimizi tetkike dar 
vet ediyordu. Yirmi senedenberi 
bu davete icabet eden t.k bir ses 
yük;,r:>lmeıniştir. İlk defa ben bu 
mevzua temas etmiş bulunuyo -
rurn. 

Fatih, Beyazıt ve Yavuız devir
lerinde minarelere mahye kurul
duğu hakkında tarihlerimizde 
hiçbir kayda ve işarete rastla -
madmı. Fatihin (vakiiyelerıu'.le 
de sarahat yoktur. Yalnız kanuni 
devrinde canıilerin içine ve mı
narelere mahye kuruldugunu 
gösteren işaretler vardır. Hadi
katülcevamı sahibi Süleymaniye 
camini tasvir ederken: •minare
lerinde ve derunu camide olan 
malıyesi kendi vakfi kadimidir.• 
der, ayni cümleleri Sultanahnıct 
camü için de kullanmıştır H). A
yasofya maıhyeleri hakkında aa 
şunları söyler: •Sadn sabık da
mat İbrahim Paşa ~a~3letinae (5) 
mahyesi olmıyan çıfte mınareli 
camilerde alessc,•iye mahyeıer 
yapılmak üzere emri hümayun 
sadir olup her camiin m<.hyesi
nin masrafı kendi vakfından gö
rülüp t<JJ.k bu camü şerifin harçı 
mahyesi sultanı sabık Ahmedi Sa. 
]isin vakfından verile.~elmiştir .• 
Raşit üçüncü Ahmet zamanın -
d.a 1133 vakayiini kaydederken 
Usküdarın beş, on senedenberi 

( Lutfen sayfayı çeviriniz) 

(2) Mahfil ı mecmuası. Sayı 1 ı. 
S&yfa 182. 

(3) Menaklbü!lslam. Sayfa 414. 
(4) Hadlkatül CevamL CUt 1, say• 

fa l?, 18. 

(5) Ne-hlrl İbralı.im P-



SAYFA 6 

... 
Nakleden: Faik Bercmen 

Gece yansı, ao'ıtak lflrdenlllre ka
rıştı. Polis ve bekııl düdükleri dur
maksızın reccnlo ~ök6tanu deliyor -
da. 

Vak'a bir bakkal dükki.nmuı önün

de olm...,tu. Pollıı komiııerl J'dlşlnei-
7e kadar ortada maktiilclen ~-ka 
kimse kalmamıştı BaltaI da aeele a
cele dükkiru.n kepcnkleria:i tndJri

yorda. Komlııer, bakkaldan başkam
nı l'Öl'ell:leTinoe onu lstf.onp etmek 
mecburbetiıule kaldı. AfalhJ'an a -
damcafıs flllllan söytö~lldi 

- Dö.klr:inJW1ın önünde durduJda

n vakii kavra elmeie başladılar. Bir 
anda ıu.v .. a bllyüdü, draflan b~ 
klşl de toplanmıştı Bfr anJık afır bir 

elsm1n J'~re 711vulandıiuıı sördök. 
Sonra bir ıes: 

- İsma.1J Eren, sen ona bırak ta 
~mı. diye baiırdı, ben onun işini 
bitirdim. 

Yarım. saat aonn. iki polb İsma
il Eren'ln evine felmfşlerc!L i,-mail 
esuen sabıkalı Ye eenerl bJr achm
dı. 

Polisler lwılı hnlı ka1D71 ~dılar, 

DJha7et İsm•tıtn annesi 11J"kudan kal
kıp kap171 açmak meoburly~t.ınde 

bldı. Pollolerle komiseri &'Örünce a
falladı: 

- Bu vakitte ne ldbonunu? 
Komloer: 

- İmıail nerede? dtye 80rdu. 
- UJ'Uyor .. Bir '°Y mi var yine 
- Yatağında okluğa:na emin misi-

.ıılz? 

- ialeneııla reıın balun ı 
~ hal<lkalea ııyayordu; cüriil

'Cüri duymıea QaD.DUŞtl. Kan,.1&mda 
Poli!lert bulunca lçerledJ. Komiser 
b.eıaea.ceeik, n.Jçbı •eldiklerlni ve cl
na7eii anı..tta. Bv:nua ür:erine dell
kanlı daba llyade ioerliyerek kızdı 

... baiırdı: 

- Pekili. bundan bana ne! Şayet 
lı:alll ben olsaydım, orada bic klınse 
adımı yüUek ...ıe, :r..,....W. Cani
ler, ııbd ~k ioin benim lıımiml 
oria1'a atnll41a.rd.ır. Cinayetin olduiu 
oaaı ben ar1ar.ı1a.,.nız polis hafiyesi 
Nedimle beraber kahvede idim. 

İı;maUin ifadesi dotru çıkınca onu 
bıraktılar. Faltal bu sefer köcük kar
dql İbrahim! levkll eltiler. Halbuki 
İbrabim l<mlı abliıkh, kendi halinde 
bir cencU. Bu darbeden müthlt sen
delemi:· ve mustantlfin kal'fı mda i
fade verememişti. 

Mahkemeden evvrl avukat. İbra -
kimdl'.n bir te71er öfremnell: arzu.sile: 

- Oilam, eledi, biliyorum, ki ma
ınmıınuı, fa.kat bir ııe:rler oaklamakta 
olduğunu sez.i1onam. Bana her ff!J'I 
aıılatmaıısın! 

İbrabim, blç 9eaini çıkarmadı. 
Ertesi cü.ııü avukatın 1asıhaneslne 

fevkalade raijbet bulduğunu ııoe ı 
Bala.ban iskelesi civarında yapı
lan Valde Sultan camii de bu mu
hite müstesna bir parlaklık ver
diğı için Üsküdarlıların müraca
at. •ü.zcrine Padişah Süleymani
yc Snltanahmet ve Yenicami ıni
narelerıııde ynpL.agclen mahye
ler gibi yenı Valde Sultan carr.ı
indc de mah)e kurubnasını fer
man cttigi.nı yazıyor ve Ramaza
nın on sekizinci nazar ııününrlen 
itibaren hu camide malıye kurul
duğunu ve ilk mahyenın •Ya 

Rezzak• ıklnıisinm de cEliıam
dıil:lliıh• olduğunu ve bu malı -
)eler'n de renkli kandt:.lerle ya
pı d "'tnı ıı.Sve ediyor. 

Yine müverrih Raşıt 1134 va
kay.ını .ırıılarken •ceva.rrm istan
buldan Ramazanı şeriflerde mu
tadı kadım üzere mahye tabir <>
lunur kanadil ile tezyın olunmak 
Sülcymanive ve Sultanahmet ve 
iskele ku~hünde Valde camii şe
rifının - Yen.icam.ı. - minareleri
ne mahsus• oldugun.u yazdıktan 
sonra p:ıdışahın bütün salatin ca
millrinde mahyc yakılıruısını fer
man f:'ttigIDi şöylece tasrih edi
yor: 

cAyasofya. Sultan Beyazıt ve 
Ş.-hzade ve Sultan Me-hmet ve 
su,ıan .:>elim ve Ehü Eyyiıbiılen
•ari camıleri mir.arelerinde mah
yeler tertip ve teksiri cemaate 
biı.dl olduirundan gayri mahye te
ma.şasiçün evlatlarım mesafei btı
idcdcn Süleymaniye ve Sultanah
met ve Valdc camilerıne götür
mek meşakkatinden Ümmeti 
Mulıa-nmedı haliıs etmek surctı
lc sıgar 'e kebar tatyip buyu -
ruldu(6) .. 

Tar.Jıçi Asırr Efendi de 1135 va
kayıı esnasmda İstanhu. ve Üs
kudar camiler nele Süleyma:ııi
ye, Sultanalımet, Yenıcamı, Üs
küdardaki yeni Valde Sultan ca
milerinde Ramazan ge<:E>!erinde 
malıye yapıımak maru.f olduğu-

amı..ı celip ......,.ta şunlan anlalla: 

- H~bir kimse1e bir teY IÖylem.i
Yeoeitnir:e yemln edencnis, o zaman 
sise bir sır l<vdl edeceflm, Mücrim İs
maildir. Fakat o, poUs ballycsi Ne -

dlmle olan dosllalu sayesinde yabyı 

kurtardı. İbrahime .-elince, o, tama.
mile maS111Ddur. Nasıl olsa mahkeme 
huıvunda bera.et edecektir. Bunun 
için, bls, ~i tabii se:rrln<le bırakmağa 
kanr Yerdik! 

Ba bıabal üerine &Yukal blddetle
lllp: 

- Fakat ltu bnnnıs hi9 ie makul 
ve l.nsa.ni detildl.r, ded.J. Bö)'Je hare
malıkiun etmek.le yine ona, başka bir 
~Y d.eflldlr. 

- Bayır Bay~ hayır, dJJe anne 
kar.şıhk verdi, İs.maU cürüm işlemeie 
alr.pntt bir adamdır. Onu bir daha 
mahkô metmekle yine ona, başka bir 
cürüm iflemek fınab verilmiş ola
caktır. İbrahim i.'fe temiz bir gent:ür, 
mutlaka ben.et ~er. 

A vukatm bü1ün müdalaasına ve 
1.alüaüne rajmen, İbrahim iki 1ene 
hapse ma.lıkiim oldu. Delikanlı bu iki 
ydı bUlrdJ ve çıktı. 

Aradan bir ka< sene l'~mlşll. Bir 
&ün avukat ~yle bir mektup aldı: 

.Ben tevkifhanede 21 No lt. o -
da..<;-ındayım. Gelip beni cörm.enizı ri
ca ~erim.• 

Mektubun alimda imza yoktu. 

Avukat 21 numaralı odadaki ma.lı
kii.m:u &örünee şaşırdı Bu İbrablmdl. 
De-1ika.nh avakatm hayretini önliye
rek: 

- Evet, Bayım, benlaı dedi, artık 
yakamı bırakmıyOrlar. Bu sefer de .•. 

- Peki akrabalannur:.. amcalannız 
fal&n ne oldular? Sizl bimye etmiyor
lar mı! 

- Beıwdnt> linet olsWL Bütün ri,.. 

ealanma k.arş:ı sakır kaldılar. Muwn 
oldotumu bildikleri halde •«enki 
ma.hkümlyeliml lakayd bir şekilde 

karşıladılar. Şimdi bent dinleyin, a
ziz ava.kat, artık anhyonun. ki benim 

iein naınu.slo 't'e sakin bir hayat re -
firmek imki.D.ı kalmadı. Sırtıma. sa
bıkalı ve katil damıa.sını yapqt.ırdı
lar. Ne vakit V11kua.t olsa beni l~Un
tak ediyorlar. Hayahm bir lşkenf'e ol
du. Bu seft"r de ıı,tf"nrn fll cinayetıen 
haberim olmadıiı haJ<ff. tevkil edil

dim. ~ahkt'me huzurunda katilin ben 
oldu,!umo ~yllycrefim, ki bf'ni ida
ma mahküm l''t inler ve bu ııtıra.ph 

hayattan kurtulayım? Zira bir cün 
dahi hapistt" kaJmağa tahammtllüm 
kalmadı- Sizden ricam şu: İd3.mım
dan sonra benim ma. um olduiumu 
ı.f'r tarafa yayın ve bunu isbat edin! 
Hiç olmazsa bu suretle intikamım a
lınmış olur. 

Nakleden: FAİK BERCMEN 

nu kay~iktetı sonra Ayasofya, 
Fatih, Beyazıt, Sultan .;clım, 
Şehzade! Mehmet, Eyyiıp ve Üs
küdardaki Mihr'ma~ Sultan ca
mılennde -de mahye kuru:ması
nın ve• bu camılenn. avlu!arının 
da kandillerk ı, ıklandu- lmasınm I 
ferman edildc.ı;tnı yazıyor (7) 

Had:ka sah:bi Eyiip ca,.,,ıın.i . 
anlatırken: 

c 1136 tarih.nde umumcn Salıi
tın camılerine Ramazanı :;ıerıf -
lcrde mo:clıyeler yapıl-r,ak ..ze:-c 
fermanı hümayun sadır oidııgu 
esnada camıı mezburun minare
lerınm kametleri kasir ve mahye 
yapılmağa tahammiı!iı olmadığı 
cU,.,tten ikişer şcrefoli mücedde
deıı ik, m.nare bina olunmak fer
man olunup 1136 da tamam ol
muştur (8)> diyor. 
Şu kısa tetkikl('n sonra ögren i

yoruz ki, İstarlbıi: cam:lerinın 
bazılarında KanunidE;nber! m"h
ye kurulduğu muhakkaktır. Son
ra diji;er camilere de teşmL edil
mıı;tir. Cümhur:vel inkıiahın -
dan sonra mınarelere !atın harf
lerile halkı ıçtimai vardıma ve 
büyüklere hürmete teşvik eden 
veci,.lerle mahyeier kurulma
ya başlamıstır. Cumhuriyetin o
nuocu vılı ve daha sonraki yıl
dönüm!cri münase-hetile mahye
ler kurulmuştur. 

İBRAHİM HAKKI KONYALI 

(6) Tarih Raşit. Cll 5. Sayfa 307, 
437. 

(7) Asım tarlhL Sayfa 37. 

(8) HadUıatül Cevaml. Cilt ı, say
fa 244. 

İsraf Saltanat devnnin ah4ikı 
idı. Hesapla yaşamak Cumhuri
yetin. 

ULUSAL EKONOMİ 
ve 

ARTTIRMA KURUMU 

1 2 3 4 , 6 7 ! 9 10 

= .--!;;':'. H-• 
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1 - AlimeU olmıyan. 
2 - İyi pfşmemh, - Karar, 
3 - Yatan - Edat. 
4 - Kalınlığı - Erllmek. 
5 - Para bozan. 
6 - Falaka atan. 
'1 - Aptal - Büyük bir h.!yvan. 
8 - Oraya kadar. 

9 - Ce<ukl•nn bdeudiil, 
10 - Duruş - Damla. 

YUKARIDA:>; AŞAGI: 

1 - Bir isim - Bir kadın imıt. 
2 - Fener - Verilen. 
3 - Avlu - Notada bir ses - Edat. 
4 - Donuk renk - Yüzde bir öl9ü. 
5 - Molnıisız - Efendi. 
6 - Bir komşu memleket - Be7az. 
1 - Notada bir ses - Bir :rai' - Or-

la. 

8 - Memleket - Temiz kaJpll - Gı

da maddesi. 
9 - Besap1.a - Faaliyf't.. 

10 - Bin - Vermek - Oraya kadar. 

Fotoğraf tahliller! 
Bize f otcığrafınızı gönderiniz 
kim olrluğunuı.u söyliyelim 

HİIOIET YILMAZ (Beyazı!) 

Azimkir bir 

tip. Başladı(ı 

her işle son de

rece S('bat eder. 

Muvafak olma

dan vazileısinl 

Lerkctmez. Dlk

bl ve intizama 

çok ehemmiyet 

verir. Başkala -
rmı takliUen 
çekinir. 

M. KF-'lfAL 
cist:uıbul) 
Dikkatli bir 

tJp. Arkadaşları 
arasında ve her
kes tarafından 

çok lakdlr isler. 
Dikkat hassası 

kuvvetlidir. GG

rüşü kuvvetli -

dir. L~rarı çok 

ıoevf'r. 

* 

MEIL~T ALİ 
(İ•lanbul) 

Azlmkir bir 

tip. Faaldir. Ba'-
1adıiı her iıı;le 

çok rah~ır, ui

ra,ır. emindir. 
ıtrndisine gii\·e

nl fa7.ladır • .ı\.r

k ad a s 1 ı iı da 
ku\.'V'l"ilidir. 

SAGLIH 
Çocukların Yaşı 

Ve Boyu 
Coruklar doiduiu zaman 50 san

tim boya maliktirler. 

Bir ay sonunda 54, iki ay sonunda 
51, üç ay sonunda 60, dört ay sonu
da 62, beş ay sonunda 7t. altı ay so
nunda 66, yedi ay sonunda 68, sekiz 
ay sonunda 70, dokuz ay ~nunda. 72, 
on ay sonunda 74 ve 11 ay sonunda 
76 santim Kelir. 

İki raşmda 84, üeüncü yaşını 94, 
dördü.ncü yaşında 98, beşinci ya mda. 
103 ve altınca yaşında 107 santimet
re boyunda olur. 

Bu erke:k eocuk.lar lı;Jn olan haddir. 
Kız eocuklar l('fn bundan bir un

tlm aşaiı olacaktır~ 

1 FiNLER ve FİNLANDİV A j lfl:Aftlr ~YARllllffD~ 'flFAf<,}';,, 

Bu Şimal Memleketi +µ\( C~CI l~~ı61 
Çok Meraklı Yerdir 

Finlandiyadaki Turan Cemi-
• 

yeti ilmi Meselelerle Uğraşır 
Balbk denizi

nin Şark !!ahi -
llnde Heı.tnkl 

• körfezinden ""Şi-
malde KuAıp 

deııizloe kadar 

uzanan uhada 
yaşıyan Finliler 
Avrapada 
en Deri bir mil- ~ 
!el olarak laıım
mıştır. 

Türk ırkına 

mensup o 1 an 
Finlilerin .karak
terlerindeki ~ld
dlyet ve a.ıinı ve 
her saman Fin 
mt"nfaaUnl en 

başta lulm11t ol
mıılan Fin yur

dunu dalma ya
banf'tların la -
bakkiimündeıı 

l<artamuşlır. 

1917 seneswe 
kadar SJivların 
daha doiru.'111 

B.Wi çarJ.ıimm i

daresinin alım

da bulunan Fin 

IOerin çarbk lda

re"inde yaşıyan 

dıter milleiler

den bir farkları 

vardı. O da ken-
di milliyet, kendi dil ve idetJerini 
bütün t&z71klere karşı vnutmama -
sıydı. 

Mekteplerinde Ru.sça okut.ulurken 
Fin dili okutolor ve Fin ahlit.k Ve a
detinin ve karakterinin kuvvetlt"n -
:mn:I ic:ln uıP:raşıhrdı. 

Hele halkın kalkmma..'JJ için elden 
gelen her şey yapıJırdı. 

Bu hususta en ziyade faaliyet sar
fetmq olan Snelman hın1lndekl bir 
Fin milliyelııerverldir. 

Bu zat 60 bln adet gölü olan ve 
L011er memlekeU olarak tanınmış 

bulunan Finlandlyada lşba,..ına cre
tlği zaman memlt"ketin manzara!ln 
~yle idi. UaJk bat:ıkhJdarda 111ıtma· 

dan lnnlmakta, a('lık, "'e-falf't yiizlin
don mahvolmak!& idi. Şehlrlordokl 

Finliler ara~ında birlik yoli tu. Çarhk 
!do.resi altında ht>rk~ bir bayr.ık al
tında toplanaralı yerdt biriblrinin 
arkasından dedikodu yapmakta idi
ler. 

Snelman bütün bu yaraları. tc:ti
mai. sıhhi hataları tMblt etti ve 
m~mlekett yükseltmek l('ln iş4" llöy

dtn ba,lamak lıizun oldutuna ka -
naat ceUrdi. 

Bu hususta kendisin~ ·ardım r:de
rek olan Üniversiteli hakiki F'in l't"nf
leriydi. Bu lt't"OCltrln yardımı i1r. i e 
başladı. Kövlcrd<-n cııtma:ı-·ı kPS:nrk i

çin bataklıkları kurntmaia karar \'{'f
dL Kö~·hinun fHırlnl açmak içbı mr:k
teptere ihtiyaç olduğunu ve cahil 
Fin köylüsünün benlifinl millivetl -
nl, yarhiını ynlnız t~nhrf'rslt<-11 cenc
lr.rln öiretf'hilecr.tini anladı. Gene -
J("rte .-lf'le verdi. 

En kıu zamanda ha~·at addedilen 
bu h:i.db.e bir hakikat oldu. Fin kö:v
hisü &ıhnadan kurtuldu. Bilgi sahibi 
olmağa başhı.dı. Şehirli ce-nçlP.r ayrı
('a. arabalara kitaplar koyarak Sf'J'Yar 
kutüphane halindf' kö:Ylf're kadar 
ctttiler. Oralıı~da konferanslar vere
rı·k. kitaplar okuyarak balkın Lll -
g-ili olmasına gayret eUtıer. 

~ihayet köylü hakikati ,-ördü. İyi
yi kötüyü tefrik rde<'tk hale &:"eldi. 

Fakat Snelman için bu k;ifi değil
di. O mc-mlf'ketin en ileri memlekf't
Je-r ara.!<Oında olmasını istiyordu. 

Sporda, ilimde, bilgide en i1eri ... 
:l-laamaflh bu Ueri fikri Snelman 

b&$ka türlü anhyordu. Bunu göste
ren ro misal çok sayanı dikkattir. 

Bir rün Fin milli futbol takımı ite 
ttnebi bir memleket futbol takımı a
rasında futbol ma(ı yapılmı:tır. l\fa('
ta Fin takımı ka.zanmL~tı. 

Snelman bu maeta bulunuyordu. 
Fin takımı .talip .-elince halk kıya -
met koparıyordu. Bu e~nada Snel -
man bir nutuk irat ederek dedi ki: 

- Fin cen('lerl.. galiblyetinlz1 if'b
rlk edt'rfm. Fakat bu ayafını:ıda. yük
selen lop kiri delildir. Yıikııelttliinlz ,_ 

f'!nlandlyalı kadın 

faz.ilet olmahdır. Arkasında koştu -
ğunuı; fazilet olmalıdır. Yoksa biz u

faeık bir top peşinde fikirsiz. caye -
siz kGŞaD manda bacaklı ve öJı:üı ka· 
falı ıenc istemiyoruz. Bllıili, fazilet
li gene. isUyoru1. 

Filvaki bu tarihten sonra Fin mil
leti çok fabuk ilerledi. Halta 1906 St"· 

neslnde bUtiın dünyada kadınların 

üni,·ersitf'ye bile devamına müsaade 
edilip edilmedii:"i mü.nak.aşası yapıl

dığı e-ünlerde FJn kadınları siyasi ha
yata bilt' ab.ldJ. 

Fin g-entlerl ilimdr, bJlS"lde, !ilpOrda 
hakikaten ('Ok muvaffak oldu. Nite
kim 1936 olimpiyadında en çok al -
tın, rümüş ve bronz madalye ka
zanan millctlf'r arasında ikinci gelen 
Finlllerdlr. 

Sltmah batakhkların yrrlndr şim
di fabrikalar ;yükselmiştir Kalıt ve 

SellulOz ~nayU çok Uerltınlştlr. 

Fin mrm1,·keti kadar garip başka 
_!liçbir yer yoktur. 60 bin göl uzerin
dc- kurulan mf'mleket ba11tanbaşa a
dacıklardan mürekkeptir. ller adım
da bir göl ve her gölde birçok ada
cıklar .. Runlann üzerinde yükselen 
ram afa('ları, ormanlar Fin milleti .. 
nin esas servetini teşkil eder. 

Fin ml"mlekeUnin simal kısmı Ku
tup merkrr.lne kadar uıanır. Bura -
da 3 ay giindu7 ve 3 ay &ece vardır. 

Gündüz saat 12 de güneş batar ve 

ef'rafa ıurubun hiJznü çöker. 

Baltık sahlH.-rJode oturan Finliler 
tok çalL'jkandır. Kurdtıkları bu.;rü:k 
şehirler arasırıda llclsinki, Abo bu 
çah kanhj:ın ve ıemlzlifl11 en ..-ü:ıel 

misalidir. 

19·10 olimpiyadı Fin memlf"kclindr 

yapılacaktır. f'inliler bl! maksatla 
Bfrlindekl meşhur olimDiyad ~ha
sından daha bü~,:ük bir o;;aha haıırJ

dılar. 

Eirr celeeek seneye kadar dünya 
normal şekle girerse Finlandiya nıer
keıind(' Oelsinkide yapılan stadyomun 
bUyıik direklt"ri arasında dünya mil
letlerinin bayrakları sallanacaktır. 

Türk ırkına mensup olan Fin mil -
leti çok na.syonallslUr. TürklüğU dai
ma u~Un tu.tan ve biç bir zaman •
natmıyan Finliler (Avrupadaki Türk
ler birliği- Turan) kminde bir cemi
yet te..~kil eımı..,ıerdlr. Bu cemiyete 
Avrupadaki Türklerden ~lacarlar da 
iştirak e~lerdir. 

Macaristandaki Turan blrliil reisi 
Millet MeclisJnin en ileri izalanndan 
blrbidir. Finlerdekl birlik reisi de 
dvletin ileri l't1en şahsiyeUerinden biı' 
zattır. 

Turan birliği bet zaman konlerans
lar ,toplantılar tertip ederek Türk 
milletinin yükseklifinl tebarüz ettir· 
mt"ğe uğ"raşırlar. 

1 HALK OPERETi 
ı Bugün Matine 16 da ak,am 9 da 
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Mansurun Kurnazlığı 
Anlaşılıyordu 

Vezir Yunusun hakkı vardı... ( 
Meselenin iç yüzünün onun de

diğ,i gibi olması ihtimali çok kuv
Yet!li idi. 

Sordu: 
-Rimdi ne yı>palun? 
- Gayet basit... Abdulılahı 

zindandan çı:kartıp b~a bir ye
re kıtııatınz ... Mansur aıvdette 
sorduğu zaman amcanızı onun 
verd.iği emir üzerine öldürttüğii
nüzü söylersiniz. Bakalım ne ya
pacak .. Eğer Mansurun sizin ~in 
fena bir maksadı yok ise ve ni
yeti hakikaten yalnız Ahdullahı 
öldürtmek ise hu iş n.. zaman ol
sa olur. Fakat ölen bir adam 
bir da.ha dirilmez. Eğer niy<'ti baı; 
ka i5e o zaman AhdulJ.ahın ölme
diğini de ~ydana çıkarmak ta 
kolay olur. Bu suretle ü1.erinize 
at.lan ittihamdan kuıtulursunuz. 

Vezir Yunusun bu zekı pliinı 
İsayı hem memnun hem de müs
terih kıldı ve bu pliin üzerine ha
reketi kabul <'.tti ... 

Ha.life Ehiı Cafer Mansur Mek
kecten büyük üırıit]pr'<> döcüyor
du. İsan n kal.bind<'. ıstedıği gi
bi hırs ateşi tuluşturmuştu. Bi
naeırı::'Jı>.vh Baj!d<da geJd;ği za
man amcası Aptu)' ahı öldürül -
müş bu1acu.·f.!ına emindi. . 

Sonra da İsa hakkında Isıliım 
dinin.in k•sas hükmünü wrecek, 
ikisinden de bil suretle kurtul -
duktan sonra rahal, endişesiz bir 
saltar.at sürebil-ex:ekti. 

Hallfenin Hac; diinüşü Bağda
Ja girişı büyük tezahüratla kar
şıl.andı herkes yarı yolılara ka
dar dökülmüştü. 

Bu tezahür candan mıydı? 
Halifenin Saltanata karşı olan 

m<"Cliıhiyeti o derocede idi ki, en 
ufak bir ilımal:n acısını derhal 
cl.'lılada fermanl l çıkarırdı. 

Bu ltibarladır ki, halk korku 
zarul'{'ti ile istemiye istemiye is
tikbale çıkarılmış. zorlanmış! •. 

Ebü Cafer Mansur, i.;;te böyle 
sahte bir tezahür alayı ortasın-
da şehre girdi. , 
Yanı başında olan lsaya, am

cası Alxlullahı öldürup öldürt
medij(ini sormak, anlamak için ı 
sabırsızlanıyordu. 

Nihayet alay, kendi yaptırdığı 
büyük camiin önündeki geniş 
meydandan ~cçerkcn sa'l:ırede -
ımed •. 

İsay a hafifçe, fakat heyecan 
ve h lccan ıçindc sordu: 

-Ncyapl•n? 
- Ney~ 
- Abdullah hakkında verdi-

ğım emn? 
- İfa edildi ... 
- Öldü mü? .. 
- Evet... 
Mansur derin bir nefes aidı. 
GözlerindEo çakan sevinç ışığın-

da ayn; zamanda vahşi bır süru
rur d2 lem'aları seziliyordı.. ... 

Hıı.b: şey soylcmıedi. 
Fazla bir su.a.: daha so!'lPadı ... 

Tafsıl<!t isteme<Ii 
N rsıre liı.zundı?, 
Madem kı, Aptulah ölmüşlii, 

onda:. 11.elecek tc.hlike ortadan 
kalk:; ışt, ş1mdi luzumsuz taf
sı..ı d 'ernekt ziyade oleki 
tc'1ıLke\ . İsa tehlikesini de or
tadan kadırmak içı n icraata g:i
rişmc k Jtızımdı. 

Pl.:lnlnda muvaffak ofmas nın 
verdıgı bir itimat ve gururla sa
rııyına gır ı. İslirahat için daire
sine, hareme çekild. 

Hakikaten istirahat mı edecek
tı? 
Havır ... 
Da;,,arlarında kaynayan, tutu

şan ihtıraslı kanı onu dinlenmek
ten zıyade son kozunu da oyna
mağa, planının son noktasını da 
tamamlamağa sevke<liyordu. An
cak bütün bunlar bittikten son
radır ki, rahat bir nefes afabile
cek. huzura kavuşabilecekti. 

Derhal ve acilen amcası Ab -
dullahın karde.şlerine haber gön
~rdi: 

- Yarın huzuruma gelsinler,. 
zindanda olan amcam hakkında 
benden şefaat istesinıler. Eğer 
karde;leri hakkında şefaat eder
ler, onun bir daha saltanatıma eıı
~el olmıya kalkışmıyacağına da
ir bana teminat verirlerse amca
mı tehliye eder, serbest bırakı -
rım. Hatta elimden ~ldiği ka
dar izaz ve ikramda bulunurum .. 

Mansurun kurnazlığı anlaşılı
yordu ... Ahdullahın öldürüldü -
ğünü haber alınca evve!a, san~i 
hiçbir şeyden haberi yokmw; gı
bi öteki amcalarını teşvik ediyor 
v~ tatbiki imkanı olmadığına e
min bulunduğu için de bol kese
den vai1ılerde bulunuyor ... Son
radan onu öldüğü, öldürüldüğü 
meydana çıkınca da İsayı yere 
vurmak istiyor. 

Ert.es i gün ... 
Abdullahm kardesleri Ha.ıife

nın huzuruna geldiler 
Mansur, yalnız değiki... İblisa

ne 'Pliinını tatbik için vezırı Yu
nus ile amcazadesi !sayı da hu iç
timada bulunmağa çağırmıştı. 
Abduıiahın kardeşleri, aldı.lda

rı müsaade ve gördükleri sahte 
hüsnükabulden cesaret bularak 
söze başladılar. 

- Ya Mansur! ... Ya Eırurilmü
minin .. Dediler. Kardeşımız Ab
dullah zindandadır. O, bizim kar
deşimiz olmakla beraber scn·r 
de amcandır. Vakıa, ışled ı:,. suç 
büyüktür. Fakat bız scnb mer
hamet ve şefkatine müracaa• edi· 
yoruz. Onun bu kadar azap çek
tiı:i kaii ... Suçunu bağışla ... Ce
zasını kiifi gör \'t' onu Z:nda dan 
tahlis et! 

Mansur, hiç ıstüini bozmadı. 
Sözde merhame1e gelmış gibi 

bir tavır takın<11. 
- Amcamı belki ben sWcrdcn 

daha çok severim. dcdı. Fakat 
makamımıza ka:rşı olan isyan ve 
serke<;lik hareketi büyük bir cü
riır>:. ıaı. Bu sebeple onu:ı hak
kında bu mı.ameleyi reva gör
müştüm. Fakat madem ki, şımdi 
sizler benim şefaatime mür&caat 
Edıvorsunuz, eğer hundan sonra 
hiçbir fena harekette bulunmıya
cağına dair bana teminat verir -
senız bu müracaatınızı ka:bul e
der ve hatta amcam için hususi 
bir ev de yaptırtıp rahatını te
m in ey J.erim .. 
Abduilahın kartleŞ"Je,., bu :e

minatı derhal verdiler. 
Bunun üzerine Mansur, çok 

ciddi ve sert bir tavırla !saya dön 
dü. 

- Ben, dedi, Mekkeye gider -
ken amcamı sana emanet etmiş
tim. Or.ıı şimdi zindanından çı
kar ve kardeşlerine teslim e .,. 
!sanın bu anda Vezir Yunusun 

sözünü dinkdiğine ve amcası AJ>. 
dullahı öldür'mediğine ne kadar 
sevindiğine, şükrettiği; ' tasa\· -
vur edebilirsiniz. 

Maamafih hakikati derhal söy-
lemeai. 

Usulca ı lans:..ra yaklaştı. 
Kulai;ına eğildi:• ' 
- Ya Mansur. Dedı. Sen ne 

söylüyorsun? Yoksa aklını mı 
bozdun? Sen Hacca giderken ba
na amcamız AbduHahı öldurt .. 
Demıedm mi• Ş'mdı niçin bu !a
rı benırn üzerime sa:ldıf""'ak s
tersin? 

Mansur, !sanın bu si>zlerınc al
dırış c!med,, Bfüıkıs amcalarına 
döndü: 

- Kardeşinız Abdullahı hen 
burada yokken İsa öldürtınıiş_. 
Dedı. Şimdi bana, sen em• ver
din de öldürttiım, dıyor. Haşfı: 
Bu ya:la.,dır. Abdullahı İsa kcn-· 
di kendine öldürtnıiıştür 

Abdullah n kardeşlerı bunu'>. 
üzc-r&.nE 

- Madem kı, dcd er sen emil 
vermectın, cı halde vu bır cına 
yettir. Kısas lazım gelır !.;ay, 
bızc tesl m Et., B .z de onu o du-e
lim .. 

- SlZın obuı1 ve . L r ız &-o 

dam oıd rınenin cc-,ıs 'arımı 
çeksın .. 

Ahaulfah. kıu .. -er, hemen 
kıhç:3'"1llı S.;!'.•rdılar 
Oracıkta lsavı öldıirereJdH, 

Kısas edecelLerd .. 
Fakat İsa, artık harek~t z 

manının llt>ldiğir ı anlı::iı. 

Ortaya at~arak bağırdı 
- Durı..nuz! Madem ki. Ha ı

fe Abdullırhı öldür, Dı)e l'mik 
vermemış, ben de onu öıc.urm<
dim. Abdulılah sagdır. Onu sız& 
şimdi diri olarak teslim ed<'bili-
rırn. 

Mansur şaııırmı.ştı. 
Fakat bu şaşkınlık ve teE'SSiirU· 

nü bel:li etmek istemed . İsanın 
kendisine oynadığı hu oyuna sa
dece ru.,lerini gıcırdatmakla ik
tifa etti. Aı.duHah ta bu savede 
zindandan çıkanbnış ve k>rdeş
lerine teslim ed?lmi< oldu. 

Mansur ise, iki rakipten bırden 
kurtulacağına se\'inirken şimdi 
biri zindandan kurtulmuş diğeri 
kendine açıkça düşman iki bil -
yük tehlike karşısında bulunll -
yordu. 

Bu hadiseden sonra İsa, hayalı 
korkusundan Bağdatta fada ka
lamadL Halife Mansurun herlıa~ 
gi bir gün herhanıti bir saat ın
tikam ıçin yapaca!!ı kallc!;çe bır 
harekettC!n ürktü ve ... Kaçtı, 

Maamafih, daha resmen hilifot 
ve saltanat makamının vcliahdi 
idi. Esasen Mansuru kudurtan, 
ona karşı kin besleten de bu nok
ta değil miydi? 

(Arkası var) 
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fenl :raıııl&n mektep ve val1 Feyyaz Boınn 

G!remıı, (İkdam Mohahırinden) - , 
Karadeniz kıyılarının en oirin köşe
lerinden biri olan Giresun im.ar fa
aliyetinin devanılle daha farla C"ti.zel
leşmeldedir. Çalışkan Vali F07yu Bo

su&'un devamlı ve müsbet mesaisi bu 
şehri her elin biraz dalı& zeraglnleştlr
mekkdlr. Ayni zam.anda meall'keU.n 
lhtiya.c:larma crvap verecek Jüı:umlu 

çalışmaların 1uymetln1 art11rm.akı& -
dır. Ba faaliyetin eM"rlerinden olan 
115 bhı liraya yapılan ilk mrkt<-p 

ve 125 bin liraya ma1olan tam tesi -
sat ve konforlu hastahane binası cid

den t:ıkdire deE"er eserlerdt-natr. 

J\1ekleb!n 500 kişi ı.tıabındak! sa
tonwula her hafta (llalkcvl tarafın
dan tertip edilen) konferansl:ır veril
mekte ve böylece balkın i!itifade.al 
temin olunmaktadır. Giresunun bu

&iinkü ibttyaı:larının eu başında .Li

se» ı-elm•ktedir. 
Orta m•klebl bıtlren binlerce tale

be tah i11erlne drvam lmkinını ek.q:
rl.7eUe trmln edemcmektedlrler. Çün

kü Glrsu.n balkı çocuk.lannın başka 

ve uzak ,,.ııayetlerde tahsffierine de -
vam etmelerini te-mtn edebilmek için 
lizım olan masrarı leminde ı-üçlük 

çekmemektedir. .lla.a.rif Vekilettnln 
ehrmmlyetle nazan di~inl cel -
bederiz, 

* Karadenlzln. u.mau ve menbn.l 
belli olmıyan m.u1.biş ve diinyaca ma
liını futınalan vardır; Glreşun açık 

ve llman~ız bir şehirdir. Der sene 
xam:ın zaman bn fırtınalar yuzünden 

hayli insan ve küfük vesaiti nakliye 
kurban gitmf'kledir. Ba.zı zamanlar 

en cesur kaptanları, en kavi yapılı 
vapurları bile öiütmektc, yol 
eu çıkaruıaksı.ım, eşya ve hamule

sini lah11ye edcmeltslzln barınacak 

Umanlara k~ma.lrına, memJeketln U

caretlne. küçük mikyasta. olsa bile 

halel ı tlrmf'l<te oldaiımdan, bu mii

blm Umanda yapılma~n sureti kat'i -

ye-de aşikıir ola.n bir mendirek Ji .. 
zundır. 

H. ERKA)ol 

Mesut 
Türkiye 

1 Bugün Açılış 

Merasimi Ya
pılacak Binalar 

(Baştara!ı 1 inci sayfada) 

Avrupa temelinden sar.5ılm.ak. ce .. 

benneml aratacak bir man2ara gös

termek lsUdadJ.nda bulunduiu bu 

keşmekeş anlarında, Türkiye Cum

huri7eU yılulmar., aarsılmaz bir sulh 
anıtı heybeti ile durmaktadır. 

On altı J'ıldanberi, ıçUmaı ve ~ı -
ya 1 halardakl ilerleyi1Jmizin delil
leri ı-özlcrhnlrin önundl" duruyor. İs
met İnönu mfiletin ıki emeliııi de şu 
sözlerle hollsa etml-;U: aİdealimizin ve 
vatana karşı ödcmeie çalıştığımız 

borçların biri de Türkiyeyi endüstrl
le!j-tirmektir. 'Alemleket•nı:ı~n refahlı 

ve emniyetli lrtJkball ıçin bunu oµr1 

tu.tuyoru&.> 

Bu tuta.lan 1a.rt verilen her söz 
ıibi ,.-erine IeUrllmiştir. Sümer Bank 
hf•r ene ink~ eden sanayiimizln 
tem Urrinl atmı.!jtır. Fabrikalarımız, 

kombinalarının. demir ocaklarllDlZ 
lş!emeltledir. 

Tiırk J.tadesinin milleti mea•uı eden 

neticesini de bu.J'ÜD aldık. İsmrt İn
önü 19%5 te: cBülün memleket! baş

ianbap demir aflarla örülmüş Kör

mek en Düyiik. azmlmizdln demişti. 

İfade ettlil mDJeUn arzu.suydu. Bu 

7enilmez a.mılmb, bu idealimiz de 

tahakkuk etmlı;tir. Trenin Erı:uruma 

varı 16 mcı Cwnburiyet Yılının en 

mutla biı.dlselerinden blriııl teşldı eı .. 

il. Turkln CambmiJ'etl sana,.ı ve 
denı117o!u prolTaJlllllll:aD başarıldı -

iuu li.ardetmekle ebediJeD öviiııe -
eekUr. 

TiirkiJ'e mft'attm. 

'ot TürkiJ'e Alunt Jaı.UMıiı b• 

ilk J ıJ dönünıu.nde Atasının manevi 

baunııul& ciilettk um. bu ııııadeUni 

ulahYOI' ve dbor ki: Mesudu. Ata

türk: biııl ub4ı.rd•iuı s&&4d dünya 

durdu~e& ııa>idar obcakta, çiinkii 

l'ÖD diledi.iiıı ıib~ ebedlnle a

kıp cid ,., ber on s ede ba bi;ıoük mll

leL b.a1n.mını daha bilyuk bir tettfle. 

uad e, bıı.r;ur vo refab ~iade kul

layaralız. 
SELAMİ İZZET SEDES 

(Bu!> tarafı 1 inci sayfada 
Bandırnıa IJ(l51Si iiRrinde yaptlaıı 

IIa.nife ve Kandrrr kOprülerlnin ve 
yüz yelmi~ altı bin liraya malolan 25 
11.tlomctre u:ıunluiwıdakl Bursa -
1\-Judanya adalt yolunun acılı!jı ya
pılacaktır. 

Manisadeı 

Elektrik fabrika.sının, yeni ~ine -
manın, l\fanisa - Tur;utlu yolunun, 
Akhls:ırd:ı yapılan rartl ve Ifalkevi
nln açı!!Ş Uirf'ıılerJ )'&pılacaktır .. 

Çorum da 

Orta ol<ıal ile hastabane ııanon -
lannın, Sun&'urlu'da htik.ümet binası
Dm, l\'Iecltöı:Unde ilk ve iki köJ'4e iki 
elitim okulu.alUl Te Sunacurlu yolun
da. yapılan beton köprülerin açılaf

lan yapllacaktu .. 

Samsun da 

Halkevi bina.sile Samsan istasTO -
nunun makine, depo ve 1.am.irhane J .. 
le vllıiyet dahilinde hususi idare~ be· 
lediye ve öylere atı diier bir çok 
1).lnabf.n.a temelleri atılac:.k ve Tür
kuşu binasında Akçay, Terme köprü
Jerlnln, L:idtk hükômet konağınm, 

Havzada )'apılaa kütüphane bi»aS'"'" 
açılışları yapılacaktır. 

Denizlide 

!\Jcrkezde KÖkpınar elektrik san -
tTallnlD, Çal kazasının Bekilli, Kö -
şetl, Cam köy, Coı-asll, :iqbey köyle
rinde llkmektep, Daral, l\Ieler, İcikll. 
Cata.k köylrrlnde kö7 konakhrwın, 
BaklW kOJ"önde ltarakoJ bln•smm ve 
Dava.s.m Caıırı-an kö,.-ü.ude aıe.ktep, 

Sofular, Ovacık, Nikler Pap, Diril
~ln ve Ttkk.e köylerlııde kO:r konak
larının vaz esaslan yaPllac:aktır. 

Muhlis Erkmen Mos
kovadan Ayrıldı 

Moskova, 28 (A.A.) - Türkiye 
Ziraat Vekili Muhlis Erkmen ile 
refakatlerindeki zevat dün Mos
kovadan aynlınışlardır • 

Büyük Bayrain 
(Bal tacalı l inci sayfada) 

mmlka bulliıı ıntJdanı doldoran hal
kın, cençlijin lfti.roılu.le bLi.klil ~r
şmı ça~ ve i.bideye muıca.dd.U çe .. 
lenlı.ler l<onolm tw. Ge bir l&ci la
rafmdao çalınan bir selam borw.u ile 
ebedi Şef AlalGrk'e kartı bir dakika 
ihUram \""3.&:f sın.den lıi4Jnra ,.ençlik 
na.mll!a biLabclerde bulu.o.u.larak Turk 
l'ençJiğ;ıun Cunılıuriyet rejimine ve 
onun en bü.yuk mumeaili r.tuti Şef 
İnöı11i-7e karşı sar dnıaz ba.ı-lılılk ve 
sayl'ı duyguları ltade olunmuş, and 

içilmlşllr. 

Bo~ün büt.üıı yarli& olduğu gibi 
btanbulda da buyuk bir merasinı ya-.. 
pılacaktır. Glio.lcrdeuberi hUJ'iık bay
rama hazırlanan ıehrimiz duu geceki 
ten.-t.ratta m teşem bir mana.ra ar

zediyordu. 
lia.ddelerde bü,iik tak ve zarif k:ı-

7inat şehre b:unba~k.a bir giızelllk 
v~rmt•kteoır. llalk dun saat 13 ten -
beri buyuk bayramı tes'it etmekte

dir. 
Ankara, ıs (A.A.) - Gü11lrrden

ber1 (;umhuriychn 16 uıcı yıldonü -
m\illti en ceniş bir ~urette ve en muh-1 
teşem bir dekor lc:iDde kutlamak itin \ 
hazırJaıımak.La. olan Ankara, bu sa -

1 bahtanberi bıiyuk gwıun havası i -

çinde 7aşamak dtr. 1 
Bütun caddeler, resmi ve busu.si mü 

esesescl, rnaıua.l.a.r, evler baı;t.anba- 1 

şa ba)'raklarla, çiçeklerle, döviz - J 

lerle donatılmış bulunuyor. _ 
1 

Zafer il.bid~ı. Ebedi !}ef Ataturkün 
Balkevi öniınde v.e Yenitehirdek.i 
he:rkr-Uerinin kaideleri koa-..Ian JUZ
lerce relenk ile ôrhıhidW'. 

HATA'.\.DA 

Ani.aba, 28 (A.A.J - Comhnrl
yetin on atlıncı yıldönümü llatayda 
fevkalade tezahüratla kutlanacaktır. 

Bu müna.sebeile 7arın reoçlik Ata -
· .. ıc: büstüne çelenk koyacak ve Ha

tay mucadelesınde ıehU dtişenlerln 

mezarlarını zl.)'aret eyllyeceklerdir. 28 
Ilktc~rin günU. yapılacak bü.yi.ik. me
r&blın ve g-eçlt rnmini mıit.t-aldp o 
gece vali tarafından turizm otelinde 
bir cay :r:lyareu vf'rile-c,ktlr. 

Caddelerde taklar karulmut tıer 

tarafa Juliıbmuz.a dair dovlıler a..o;ıl
m.ıştır. Hatay halkı aoa\.·atana kavuş
tuktan sonra Uk defa b tiın Tiirk mil

letile beraber kullamak üzere hazır
l3n-'ıkluı bu buyuk ·e kutsal güniin 

htiyuk Sf"Vlnci fflnd,dirler. 

Başvekilimiziu 
Nutku 

!J!as ıararı ı inci sayto:cla) 

bir kere hatırlayınız. Vekarla, sii
kluıla, tarih.ne yakışan bir ta\.·ur
la dunya mlllel.lcrinin c-özü önünde 
cereyan eden bu imtihanları keıı

dliiinlo reeyüa.Dün medeni, dina
mik mllletlerlnden biri olduiu:nu 
bir kere daha. isbat etti. 

Bu imtihanları geçlrirk:en, Türk 
mUJetlnln gostrrdığl heyrcanlı ve 
asil birllk ve en d~iru yolda sükü
neUe ve Yek.arla yürüm:esi, bu.elin 
olduğu l'ibl L<;Ukbalde de lftUıarla 

aw:.lacak bir ı:aJuadır. 
Azız vatanda.şiarım, 

Dün) anın en buhranlı bir dev
rlıtde. bu,ı-ünü.Dden ve 7armından 
cmw, kuvvetll, hakkına gUı.·enen 

ve birlik içinde yaşıyan, ne harici 

ve ne de da.c i "''" ı:ıtı.rabı olma
yan bahtiyar bir millet olduğ'u.nıu
zu dtişuncreh 16 ıncı Cumhuriyet 
1·Udonu.wunü neşe ile ceı·irmeni
zi tt·menni ederim. Bizi, bu arzet
tliım ıcrait altında bu neş'eli gü
ne ula.flıran .l-lilli Şcfimi2 Reist
cumhurumuı İsmet İ:ıönü'ne min
net ve şükranlarımı arzeder ve 
CumhurJyeUn 16 ıncı yddôaiimiı 

bayramının basladığını ua.n ede
rim. 

34 Kişi Öldü 
Londra, 28 (A.A.) - İskoçya

da bir kömür madeninde vuku -
bulan bir kaza neticesinde 34 kişi 
ölmüş, 20 kişi kadar da yaralan
mıştır. 

TAKViM ve HAVA 

29 BİRİNCİTEŞRİN 1939 
PAZAR 

Hicri: ıssı Rumi: 1355 

10 ancu ay Giııı: 302 B. Teşrin: 16 
Ramaaaıı: 16 Hw.r: 171 
Güneş: 6.25 Akşam: 17.11 
Öğle: 11.58 Yal<ı: 18.IZ 
İkindi: ıuo İmsak: u1 

HAVA VAZİYETİ -l 
Y 09UkÖJ' mcteorolojl ialasyoaaa -

4laa alın&D •aliım•ta cöre .hava ,.-ar
dua TrakF&. Kocaeli Ege böl&"e.le.ri 
ile, Orta Anadolu ve K.araden.h kı
"Tılarının prp kısımlarında çok bu· 

Iutlu ve mevzii yaiışh, diğer bÖlp
le.rde umum.iyeUe buluUu &"ecmiş, 

rfrz:Ula.r oenubi istikametten, garbi 

böl.ıelf"rdc kuvvttlice, Ece denizlndc 
kuvvetli, dlğ-e-r yerlerde orta kUY -
nıte .....,.ışUr. 

DilD İslanbıılıla hava buhıUa ı-eç
mlş. rüzgi.r cenu.pian saniyede 1 - 3 
mr.b-e bı:ıla nınf.ttlr. Sa.at 14 te 
hava tasylk.1 1011,0 mllfbardı ö.ba

nel en yüksek 21.9 ve en düşük ıu 
sautıı-ral 1<&1dedl!mlşür. 

Denizlerde Harp orsa r 
iddetlendi ! .. 

(Ba:;tarafı ı inci sayfada) 

Ask>eri münekkitler, bunların 
perl masa'.ı olduğunu soylemek
tedirler. 

sek olduğu tahmin edJebilir. De
nız kuvv ... erimizin kazaııdık -
!arı bu muvaffakıyete r <:men, 
kerulı zayıatımız pek cuz'idir. 
Denizaltı gcmjlerımizin üçı.in -
den hiçbir haber alınmadığına 
nazaran bunlar kaybolmuş telak
ki edil<:biHr. 

Doyçland Ve Amiral Şeer Cep 
Kruvazörleri Takip diliyor 

MUHTEMEL ALMAN 
TAARRUZU 

/ 

1 
Bir Alman taarruzunun muh- ı 

temel şekilleri etrafında tahmin
ler yürüten gazeteler Hitlerin, in 
gil ercve karı;ı, IWlıi kuvvetle 
taarruzda bulwımak hedefini ta
kibettı~inJ, fakat Holandayı, Bel
çıkayı \'C İsv.çrey: çiı(nemek su
re ıw mı.,tcrek bıı hareket fa
raz.yesinı de gayri mulıtemcl gör 
mcw.ektedırier. 

Mar chesrer Gua?"' , n, Alınan 
kr..ıma&wı. ıJ'!ının şim ı, Frans&yı 

FRAN3IZ TEBLİGİ 
Paris, 28 (A.A.) - .28 Te:şrini

evvel sabah tebliği: 
Cephenin her tarafında g c 

sakin geçmiştir. 
DENİZDE BULUNA..'\ 

CESETLER 

Londra, 28 (A.A.) - Reutcr a -
Jansmuı biJdlrdJiine l'ôre, Doyçlan4 
ve Amiral Sshf'er llJmU ik1 cep knı
vuörıınün, açık denizde bolunduk
la.nna dair olan ka.naa.t cıtctde art .. 
maktadır. Da.Uy Telccrpf cautesl 
mulo!tirlerindcD biri, Amiral &:heer 
kruvazörünün Atlas d.eDlı.1 ce..nab11D
daa ayn!ıp Hanı bıınumdan tlolat -
m~ , .• pasifik deab:iDe I'~ ol -
mau. mu.hiemı-1 bl..-tund. u. orada 
Atlas merkuüıe m.zar~uı bala:. a.ğu 

yerin daha &1ir kqf..Wecetlnl HJ
lcmektcdir. 

Bir r İııôli• ltruv:ımrlcrt iN iki 

cep kruvazürunün taharrlsile meşıut 
oJap, bunlar her mod.eı a kravazorun. 

tim.dl ha.mil elduilı dcni:ı t.an arelerJ
le müt'"ehhez b11lu.nma.k.tad.JrW. De
alz üsüinde. her biri on bir Laçl1k a.ı

h 1.opla müct'bhaz bahıaan bu ccb 

knn·uörlert derecesinde kııvvrtlo 

musellih bf.çbfr k.ruvazor mn·cuı ol· 
ma.-ak.la bıera.brr, İnôlh knft.2.0l'

Jerinln &ür'ati, Alman krava.zorlerf
nia 'Sii.ratinftn beş altı mil fatlad.ır. 

ÖJ"Je k.L b• korun I" • İn~ihıı 
cemllrrl taratmdan coru1duklcrl tak
dirde. ne cnı.:d.en ne dr- b.k.1p\en b• 
çabilett\.lt'rdir. 

i. mal ederek bütün ı.ırvvctleri
nı İngiltereye karşı bir ;uaya 
toplama>< mecburiyetınde bulun
d" •unu, Holandanın istilası, ts
vıÇreninkinden daha muhtemel 
olduğunu yazmaktadır. 

ALMANLARIN HAVA 
TAARRUZU 

Firth Of Forth nuptakasında 
bu sabah hava tehlikesı işareti 
veru.n..ştir. Alarm. 30 dakıka 
kadar sürmüştür. İ ret verilme
den e\'Vel top seslerı işıtilmiş, 
bulutlann arasından pek yük -
seklerden birk.aç tayyare görül -
müştür. Tayyareler, biıı;bir bom-· 
ba atmamışlardır. 

Dı.nkerır , 28 (A.A.) - Bir 
Fransız balıkçı gc· isi Dunker 
gue'e hır Alınan zabıtinin ve üç 
Alman bahriyelisınin cesedini ge
tirrr ştir. Bunların geçenlerde ha 
t•r•lan bır Alman tahtelbahırinc 
mensup ı;.duklan zanner'il,,. ekte
dir. Sahilde iki ceset daha bulun
muştL<r 

B$ l\L!\'IA..~ TAHTELBAHİRİ 
BATIRILDI 

Parıs, ~8 (A.A.) - Fransı.z harp 
gemi1Erini11 dun buyük bır Al -
man tah ahı.rinı ~'ırdıklan 
yar. ~mi bır menbadan b i-

Romanyadaki Alman 
Ekall· yet· Arasında ·htilaf 

Harbiye • 'ezareti, bu sabah bir 
keş.f uc:uşu yapmak istiycn bir 
Alınan tayyaresinin İngiliz av
cı tayyareleri tarafından İskoç
ya civarında Dazkeith'de kara
ya inmeğe icbar edildiğini bil
dirm<'ktedir. 

ALMAN TEBLICi 
Berlaı, 28 (A.A.) - ·Ordu baş- 1 

kumandanlıgı tebliğ ediyor: 
Garp ccph sıncic, Moselle ıle 

Pa • .ıtınat ormanı ar=!".:ia faa
li) et biraz daha şiddetlicir. Düş- l 
manın Varndt ormanı g .bınde 
yaptıg• mcvz,ı bir taarruz püs -
kür ü~mu~tür. Ballık denizinde 
ve şimal den'zindc, ikt:sadi harp 
:nuvaHakıvetle devam e miştır. 

!'arp gcmüer:mı' tarafından 
teyıt e. ilrn ~aberlere göre, 12 ile 
25 teyrin ev\'el arasında, 109.370 
ııosmi tonil.iıtoluk 22 lll'mi batırıl
mıştır. 

Ecnebi matbuatta intişar eden 
haberlere göre, 12,606 tonluk dı
ğer üç gecmi daha batınlmış olup 
batınlanlar diğ<."rleriU> beraber, 
mecmuan 121,976 t~rJuk 25 ge
miye baliğ olmaktadır. 

Harbin bidayet:Uderberi batı
rılan ~emiler, bu suretle, cem'an 
475,021 resmi ton1i.i'ttoya baliğ 
115 gemidir. Teyit eıElıniyen 
haberler bu bil.lnçova dahil ol -
madığına göre, hakikatta, batırı
lan tonajın bundan daha yiık -

• c. z 

rilmektedir. [ 
ALMANLARIN BATIRDIKLARI 

VAPURLAR j 
Berln, 28 (A.A.) - Ne;;rcdi- 1 

Jen bir Alınan tebliğınde bildiril 
diginc ı;:ire harbin bidayetinden
beri 475.000 tonluk 115 vapur ba
tırılmıştır. 
Tebliğde şunlar ilave edilmek

tedir: 
•Tahtelbahirlerimizin U'1l!I -

den l'.aber alınamamıştır. Bun " 
ların kaybolduklarına bük-olu
nabilir.• 

BİR RUMEN VAPURU 
BATIRILDI 

Londra, 28 (A.A.) - •Oltenıa• \ 
ısmındckı R.ım<:'n Salu•ııç va
pun. bır A man tat tdblihın ta-
rafınd.ın b"t rıhıı;;t.r. Ba dan 1 
evvel vapu'"t.a bır yan ç kmış 
tır Vapu .!1 50 kiş elen ibard o
lan mü~ et. batı. JJ boğulduğu zan 
nedılrr ekteair 

-- -0-

Vilnoda Orfi İdare 
ilan Edile. i 

Kauo3'<, 28 (A.A.) - Ll van -
ya kıtaah dun bğ eden sonra Vil
no belediye daıtt ine gehniştti-. 
Rus Kıtaatı şehı.rde'1 5-6 kilomet
re öteye celtilınişlenlir 

Memurlar vaz.i! leri başında 
kalmak emrinı alın!Şlardır. Şe -
hirde örfi idare ilan olunmuş ve 
bir :n;keri '\"'ah tayin edılmiştir. 
Zloty muvakkaten tedavtll ede -
cektir. ~~tün emirnameler iki 
lisanla yazılmaktadır. 

Bülıe;, :!8 (A.A.) - dleaiu a -
j&a.w. bildirbor•: 

Romanyanın na&i olan \."e otmaTaD 
şefleri arasnula.Jd \ktilüflar artnıak
t:ıdır. Bir to;tlao tıda., & Urültillii ve 
hatkn aşın saluıeler bile olmaştur. 

Bir !'Ok tefler · üla e•işlenllr. Me
...ıa. a-uıya DUllİ <'Ole )IM1.IA Jriik
oek koaae,.inde Alm&11 ebll!Teli Jlli
:m.essili olan '\'oa Delt.rf(·b. \.'azifesin
dea tıel<iimlşllr. 

BidaycUe. lfitltriD tı1bsi mii.mes -
5W olup Almab sefurh tlC'arei. ale .. 

1t5i bolun.an IUld konr,,t.di :&.ar..U:md.aa 
idare edilen mütritlerle HeHru-h'ia 
emri altı.ndakl muıcdiller ... •' ında 
mİill1feret la tır Hrltrich, hali 
ba:r;mhld nrlyette ne Romıı.ııyKalı.I 

t\.lman ekatliyrimin vıı.ı.lyetlni nr de 

Alm:ın7a ile Romanya an ındak mu
nuebeUCTI deilşlirmemt:'l< taral lan 
idi. 

BerliDden Konra.dl'ye C'Ct 1t .. lo..1p, 

Romanya Almanlarıa Ataı;ıu.1->a 

hJcrct eltlcmck imkanları ın neler -
den ibaret. oldtıiu.nu aor.uı blr mek -
tup, bu ateşi k<iriiklmişti r .... aziler, 
resmen emir aldık.l•rı takdrdr, mu
hauret öomlt.elerl t.rık.il edeceklerini 
Brline bildirmlş1erdlr. Bu proje, 1'U
ab'Iarla. Sakson.l.l.rı .sou de.rere boJ .. 
nutsuzluia 6evket.mektecUr. 
SovyetlerlD lffal ettikler! 

Ann.k, 
polOD)"& 

mıntakasma civar mın.ta!Mdak.J U -
kıwlııa ekalliyeü. AIDlH1>J'• ııakle

dllmeil lı.bıal dınekkdi• Bunun ha
ricinde. Banat'da Tran ilva.DJOMia 'Be-
an.b7a cenabaada blllu.na.ııı Alman .. 

lr, mllerdell •J'nlmaia • e maı.alli 
meaiaaUuinln miid&fauıı !ela mm
tal<ll pııplar tqkUJne miilem&fil -

4lrter. ltoıırad. şlmdire ka4ar sacleee 

1 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bruıkasında kıunbanlı ""' lhbıına ta. arruf heoablarmda m • 51 llr_ lııılıı .. nl•R ıns•• 
t defa çekilecek kur'a ile ııpğıdaki plina &ön lkraınQ'e dııiıtılaeaktm 

• 
4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lirı 
4 )) 500 » 2,000 
4 )) 250 • 1,000 
40 • 100 • 4,000 

100 1 50 • 5,000 
120 ı 40 • 4,800 

• • 
• 
• • 

160 )) 20 • 3,200 " 
içinde 500 1.lndaıı apiı düpntyerılere lkraıııl)'• çıktılı OİKKA'n Besablarmdald panlar bir -

takdirde ~ 20 fazlaıı;ile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, \ Eylfıl, 1 Birincikiııım. 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

yakla.şmaja matuf mesai arf•tm'1 
olma.sına ratmen. neıtrlrh 0" oHlutu 
ı-ibi Sua.bıann rels1 Re!n TI lz U" de 
şinıdililı bozgşmuş bulunmaktadır. 

----O-

J porıyanın Amerika 
tere l:e Olan fl.Unas 

e iııg·ı 
et eri 

fibo. %1 (A.A.) - Domei -
tebU iediyor: 

Dünkü kabhır ıoplıı.ntı."1Dcl&. Bari· 

ci,ye Nazırı A..m.ı.ral ... "omura, bıi7uk 

Brit.a.nya ve Blrtqlk Amerika ile o
lııa uıiiıı&aebalm dlı•elUlmeshıe dair 
mühim teklillerde bul r. Ga· 
zetelett &ore, hilkiım.et .. Afık kapı> 
ve c.Berk.es ifla ~vi p..nn pren ... 
slııl•rbıe m te.ı'I ve nııl nb:ımm 
k.mulma.mu halddu ..ml:1ecek ma
bl:Tettek.I Amcrib lalrplı:ri..ı bbolo 

imidedlr. 

Garbi Ukranya Sov
yet Cümhuriyetine 

iltihak Etti 
Moskova, 28 (A.A.) - Garbi 

Ukranya milli meclıs. dün garbi 
Ukranyanın Ukranya Sovyet sos 
yalist Cumhuriyet_ne iltıhakını 
iHifakla kabul etmıştır 

Kanada İngiltereye 
Asker Veriyor 

Trtova, 28 ( A.A.) - Kanad11 
bakır müstahsilleri İngiltere ile 
480 milyon İngiliz liralık bakır 
hususunda bir anlaşma akdetmi' 
lerdic. Bu sure1le İngiltererun bir 
senelik harp bakır ihtiynç.l:ırı te
min edilmiş olmaktadır. 

Y enize1and İngiltere
, ye Müzaheret Ediyor 

Lı;::dra, 28 (A.A.) - Yeni Ze
land Başvekili Fra:rer memleke
tinin butün ınenabııni İngılız hil. 
kiımetiniıı emrine iunııde kılmaip 
üzere Lo.ndray a gelmiştir. 

ispanya İle lngiltef'cı 
Arasında Bir Anlaşmlll 

Londra, 28 (A.A.) - Alınan bir 
habere göre İngiltere Hariciye 
Nezareti ile İspanya hükUmeti 
arasında hasıl olan bir anlaşma 
neticesinde İspanya sivil harbi 
:esnasında İngll tere'ye getirilen 
üç bin İspanyol çocuğu gelecek 
haftalar zarfıpda memleketleri
ne iade ~rdir. 

Stanley ile Maiski 
Arasında Yapılan 

Müzakereler 
Londra, 28 (A.A.) - İngiliz 

ticar...t nazırı Stanley ile Sov -
yet büyük elçisi Mwki arasın
da yapı.laD koDolllimalan mevzuu 
bahseden Daily .Mail diyor ki: 

Bu konıışınalann siyasi mahi
yeü yuktur. Maamafih iki mem
leket arasındaki münasebatın tao 
vaxruhuna hizmet edecektir. 

'
Kaşta Kaza Kongresi 

Kaş, 28 (A.A.) - Kaza Parti 
kongresi bugün diğer ocaklal'dan 
gelen delegelerin iitirakile yapı-
l'."3k kaza idare heyeti seçilmit 
tır. Bu meyanda köylerden gelen 
ltal:ıbalık bir köylü kütlesi de 
dah.l olduğu halde hükümct doJo. 
toru Hadi Gürpınar •arafından 
halk.ı pasif korunma hakkında 
konferans verllmı.ş ve Be~diye 
tar f nda'l getiri en maskcl ıiıı 
isi.mali hakk <.!:ı ameli tecrübe
ler yapılınıştır. 
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16 nca Yıl içinde 

Cumhuriyet Bize 
Neler Kazandırdı? 

(Bat W-al• 4 öncö sarfMla) 

Diğa- bütün zıraat şubelerinde, 
hayvancılıkta büvük ilerremeler 
kaydedilmiştir. Memlekette ~ 
haıcm.i artmıştır. 

Ticaı-ete r.ehnre. evvelce, Os
manlı idaresi zamanında, cieovle
tin muayy= bir ticareti, ticaret 
sistemi, istatistıği , mırli, iktisadi 
bir rolü yoktu. Para, tıedavfil, 
bütçe, ınii-vazene, gümrük, veı:ıgi, 
böyle şeyler, Osmanlı idaresinin 
meçhulü idi İhracat ilıe ithalat 
arasındaki büyük fark, memle
keti yıkılmağa sürüldi:yoecek k&
dar korkunçtu. Ha- tarafta ha -
kim olan şu idi: 

- Hesapsıııl:ık! 
Devlet, gı:rtJ.a.ğına kadar borç 

içinde idi. Padişahların keyfi, he
vesi ve buda1al.ıklannın bir ha
trrası olan .()smanlı borçkırı• 
başmuzda idi. Cumhuriyet Tür
lriyesi, bu eski borçtan munta:z.a
ması ödem.iye başladL Ve halen 
de mühim bir kısmını ödemiş bu
ilunmaktadır. 

Memleketin bütün iç pazar ve 
piyasalanııda ticaret gayri Türk
lerin, gayri mi1li müeiseselıerin, 
bankalann elinde idi 

Cmııhuriyet rejimi, memleket
te milli bankacılığı, milli eınfil. 
yeti kurdu. 

SANAYİ HAYATIMIZ 
Endüstri hayatımız ise, Cum

huriyet idaresine kadar, iptidai, 
ookııan, bakımsız ve QOk eksik 
bir halde idi. Bir takım iptidai 
~ vımi.ı. Bütün yurtta 
tüten fabrika bru:aJıarmm &ayl.sı, 
bir iki yilil içinde bile değildi. 
Bugünkü rakamlar, binlerle i.fa
de eID1iyor. Billıassa, büyük sa
nayi p~amımızın tatbikine baş
landrlctan sonra vücude getirilen 
büyük eserler, kombinalar, fab
rikalaır, iftihar edilecek kazanç
lardır. Devlet her nevi sanayi şu
besine ehemmiyet vermiş bulu -
nuyor. Bütün ihtiyaçl:arıınız.ı, 
kendi milli hudutıtarımız dahi -
Jinden temin etmeğe azmettik. 

Devlet, 16 yıl içinde, memle -
ketin kalkınmasını temin eden, 
birçok yeni teşkilıiıt vfu:ude ge
tirmiş, birçok faydalı kanunlar 
yapmıştır. Eski,hurda, köiıne ka
nu ,, ·ortadan kaldırılmıştır. Da
lıili i'j.lerımiz, Maliye, İktısat, Na~ 
fia, Adliye, Maarif hülasa, her 
devlıet şubesi, yeni ve faydalı 
kanunlara kavuşmuştur. 

Ciimburiyet rejiminin büyük 
muvaffakıyetleri, her yıl artan 
ibir hızla deova:ın etmişti;r. Hiçbir 
kuvvet, bizi, yüriıdüğümüz yol
dan geri çeviremem.iştir. Türk 
:ink:ı1tıbı eşsiz ve kudretli hamle
ilerile, kısa bir zaınruıda, memle
kette büyük semereler w:rmiş -
tir. Yurtta, hissedilir bir refah 
iba.şlıam~tır. Haya< tatl:il~ı:ş. 
güzelleş.miş, tabü bir hal-e gir
miştir. 

SİYASİ MUVAFFAKIYETLE -
RİMİZ 

ÇumJıuriyet rejiminin en mu
vaffakıyetli cephelerinden biri 
de dış siyasettir. Atatürkün koy
duğu değişmez düstur şudur: 
Yurtta sulh, c)handa sulh!. .. Türk 
devleti, bunun için çalışıyor. Her 
türlü dış hadiselerin, bizi müte
essir edebilecek akisleri maha -
retle karşılanmış, yurt menfaati 
ve huzuru her şeyden üs"ün tu
tulmuştur. Sayısız Çetin harici si
yaset hadiselerinde, Türkiye, da
ima tam bir muvaffakıyet içinde 
ortaya çıkmıştır. Takip ettiğimiz 
dürüst poLtika bütün dünyada, 
Türkiyeve karşı büyük bir iti -
mat, sevgi ve saygı uyandırmış
tır. Bırçok purüzlü meseleler, 
dostane bir .şekilde halledilmiş
tir. 

Montrö'de, Boğazların askeri 
1"1!jime avdeti temin edilmiş, a
navatan parçası olan Hatay Tür
kiy•we dönmüştür. Birçok mem
leketlerle, dostluk, ticaret, ade
mi tecavüz, ittifak muahedeleri 
vapılmış, Balkan Antantı, Sada
lbat paktı gibi kıymetli eserler 
vücude getirilmiştir. 

Cumhuriyet idaresi, Türkiye
yi, sözü dinlenir, dostluğu ara
nan, düşmanlığından korkulan 
bir büyük devlet haline sokmuş-

l tur. Bugün.i<ü gene Türkiye Cum
huriyeti ile, dünkÜ Osmanlı İm
pa"a-torluğu arasında, belki, en 
mühim fark budur. Türkiye, bu
gün, her }"'rde saygı ile anılan, 
klIVV'etlı bir devlettir. Şerefli bir 
mevkii va:rd?r. 

Beynelmfleı. siyasi miiV>ızıene 
ve teınaslıardaki mevkiİmiZ, ro
lümuz, !esirlerimiz mühınıdir. 

Bugün, vazıyetimıız normal -
dir. Her.kesle dost geçınmek ar
zusunday:ız. Hiçbir l.s:imsenin top
rağında gözümüz yok. Bütıiin ga
yemiz, memleketi kalkındırmak
tır. Bun.un için de rahata, huzu
ra ihtiyacımız vardır. 

Türkiye.de yepyen i, taze bir 
hayat başlamıştır. Türk ceıniye
tini, Atatürkün dediği gibi, mua
sır medeniyetin seviyesine çıkar
dık. 

Pohti:kamızın ana vaafındaki 
bu berraklık, açı.kılık ve dürüst
lük, bize birçok dostlar kazandır
~. 

TÜRK.ORDUSU 
Hernım şunu söylemek !azım -

dır ki, Türkiye, genç Cumhuri -
yet rejimi, dünyada bu.gün sahip 
bulunduğu kuvvetli mevkii, eş
siz şeref ve itibarı, kahraman ve 
yigit Türk ordusu sayesin.de el
de etmiştir. Türkiyede herkes 
askerdir. Bütün millet askerdir. 
Türk, asker bir ıni1lettir. Bütün 
tarih, bizim kahramanlığımızı an
latır. 

Cumhuriyet rejimi, ordusuna 
liıyik olduğu ehemmiyeti vermiş, 
birliklerini asri silfiltlar, modern 
teçhizat ve. malzeme ile takviye 
ve ıslah etmiştir. Türk ordusu 
16 yıl içinde, dünyanın sayılı 
ve korkunç kuvvetleri arasında 
yer almıştır. Bu.gün Türk ordu
su önünde, herkes hürmetle eği
liyor. Çünkü, ordumuz kuvvetli
dir, azimlidir, kahramandır. Yi
ğıt ve merttir. Bu ordu bir mü
dafaa ordusudur. Vazifesi: Türk 
istik.Liilini ve Türk Cumhuriyeti
m ebediyen muhafaza etmektir. 
Turk ordusu, bu şerefli vaziiesi
ru yapmak için, geceli gündüzlü 
çalışıyor. Daima hazırdır. 

BAYRAM VE SEVİNÇ 
Cumhuriyetin bekçisi eşsiz 

kahraman Türk ordusuna bütun 
m..Jet minnet ve şükran hislerı
le bağlıdır. 

Bugün, Cumhuriyctımizin 16 
ıncı yıldönümünü kutlarken, ma
ziye bir kere bakmak, ne muaz -
zam eserler ba<ardığımızı anla
mak için kAfidir. Inkiliıbım ızda 
ayni iman ve hararetle yürüyo
ruz. Gayemiz, memleketin umu
mi refah meneni filemin daha 
fevki.ne, çıkan bir medeniyettir. 
Her şeyi başaracağız. Başaramı
yacajtımız hiçbir şey yoktur. 

Eşsiz dahi ve kahraman Ata
türk Cumhuriyeti kurdu. Büyük 
insan. faziletli vatanperver İs
met İnönü, Atatürkün emanet et
tiği rejimin başındadır. Milli Şef 
İnönünün yolu da ayni yoldur: 

Daima daha ileriye, daya iyi
ye, daha doğruya, daha güzele ... 
Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın 

Türk milleti! 
REŞAT FEYZİ 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

~~il~ ı~I . 1.j 
'111' 

...... n. 

29/10/939 Pazar gündüz 
Saat 1530 da 

AZRAiL TATİL YAPIYOR 
29/10/939 Pazar günü akşamı 

Saat 20,30 da 
AZRAİL TATİL YAPIYOR 

• •• 
İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISMINDA 

29/10/939 Pazar gündüz 
Saat 15,30 da 

HİNDİSTANCEVİZİ 
29/10/939 P_azar günü akşamı 

Saat 20,30 da 
HİNDİSTAN CEVİZİ 
30/10/939 Pazartesi günü akşamı 

Saat 20,30 da 
HİNDİSTAN CEVİZİ 

Boş, Diş, Grip, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal 

icabında günde 3 k&Je --

Halkevlerinde 
Beşiktaş Halkavi Cumhuriyet 

Programı 
1 - Z9 BirincU.eşrln 1939 Pazar 

l'Ü.DU sabahı saat onda Parti ve Halk
eviml2 a.zaları. çevremizdeki orta ve 
ilk okuJlar talebesi uğ"rrtmenlerlle 

birllkte Evimiz kuraiında top1aua -
oaklardır. 

Parti ve Halkevimiz, ötretmenler 
ve talebe nanıuıa verllecek söylev -
lerle Cumhuriyetin fazlJet ve nimet
leri canlandırılacaktır. 

Glühm ekmeqi.Gcıvrtıqifhooltıı)tlakarnası. Sczhriyesi. Pirinci. Fiyonqosu. Kuskusu 
İNGİLİZ KANZUK ECZAHANESI. Beyoğlu - İstanbul 

2 - 29 Blrlncl~ln 1939 Pazar rti
nti ak.tamı BaJkevimi2de Parti: ve 
Halkevl izalarma. parasız blr balo ve
rilecektir. 

İlk Trenle İSTANBUL DEFTERDARLIGINDAN · 

3 - 30 Birlncll<şrin 1939 Pazarte
si gtinu akşamı Evimizde blr mü -

samere tert.ip edilmi.=jtir. Bu musa -
merede halk hatipleri halkı ~dmla
tacaklar, ve Evimiz Temsil Kolumuz 
Faruk Nafizin son eseri (Aleş) plJ>e
sini temsil e11eceklerdJr. 

* FATİH HALKEVİ 
l - 28/10/939 Cumartesi &"ÜllÜ sa

al 16 da, 1938 - 1939 ders senesi zar
fında Evimiz biçki, dikiş derslerine 
devam eden talebelerim.bin işlerinde 
mÜJ'ekkep hazırlanan serı-imiz açı .. 
Iaı:aklır. Ser&i her &"İm Rai 10 dan 
20 ye kadar aınJı; bulundunılaealı. ve 
6/11/939 Pasarıesı rünü saat uı de 
kapanacaltlır. 

2 - 28/10/939 Cumarlesi &"ÜllÜ 1&

al 20,30 da llJ>alro salonumında bir 
toplantı J'&pılacak ve verilecek bir 

konferanstan sonra Faruk Nafiz Cam
lıbel'in (Alet) piyesi lenısil ecllle -
eektlr. 

3 - 29/10/939 Pazar günü saat u 
le 1938 - 1939 Biçki, Dikiş derslerine 
devam eden talebelerimizin yapılan 
imtihan1an netlccalndc muvaffak o
lan t.ılebelerl.miz Jçin haurlanan 
diplomalar mera imle tevzi edilecek 
ve merasimden sonra bir çay d,Jafe
ti verilecektir. 

• - 29/10/939 Pazar ciınü saaı 17 
de Evimiz bandosu Fatih parkında. 
milli parçalar çalacaktır. 

5 - 29/10/939 Pazar rimü saal 
20.30 da tiyatro salonumuzda bir 
toplantı yapılacak ve verilecek kon
fetanstan sonra Faruk Nafiz Çamlı
belin (Ateş) piye l t.cm~il edilecektir, 

6 - 30/10/939 Pazartesi gü.n.U sa
at 13 te Fatih parkında, saat 16 da 
Kara&lımrtik KUISf' meydanında, sa
t 4,30 da Jo'enerde ı kele meydanında 
hoparlörlü kamyonetle radyo tonik 
bir temsil verilecektir. Bu temsilleri 
bu meydanlarda biriken halk dinli
yeceklrrdir. 

"Z - 30/10/939 Pazartesi s-ünü saat. 

21 de tıyatro salonunda bir balo ve
rilecek ve balo saat 24. de kadar de
vam edrcektir, 

8 - 30/ 10/939 Pazartesi &"ünü saal 
24 te bayrama son verilecektir. 

MlblÖ!'OÜ HALK.EVİNDE 
Emınönü Halkevinden: 
Cumhuriyetimlzln lG ıncı yaldönü

mü şerefine hazırladığunız program 
aşağıya cıkarılnuştır. Tören ve müsa
merelere gelmek arzu eden yurddaş
larımızın yer da.rhiı yüzünden ha
zırlanau &iriş kartlarını Evimh bü
rosundan almaları rJca oJunur. 

PROGRMI: 
Gece sat (21) de Sullanahmelte 

meydan temsili. 
1 - Konlerans. 
2 - Temsil (Alef). Halkevl lenısll 

şube:,i cençJeri tarafından. 
29/10/939 Pazar: 
Saal (16) da Halkevl salonunda 

meraslnı: 

1 - İstiktaı marşı: llalkevi orkes
trası tarafından. 

2 - Konferans: Halkevi ReisJ A -
1rıih Sırrı Levent ta.rafından. 

3 - Konser Ev orkestra~ı tarafm
d:ın, 

Gece saal (21) de Sultanahınelle 

meydan l=ulll: 
1 - Konferans 
2 - Temsil (Ateş): llalkevi lenısil 

şubesi gençleri tarafından. 
30/18/939 Pazartesi: 
Saat (16) da Halkevl salonunda 

müsamere: 
1 - Konferans 
2 - Temsll (Ateş): Ilalkevl lenısil 

IJUbesi seneleri tarafmdan. 
DİKKAT: Hava yairuurln olduğu 

iakdirde 29 ve 30 Birlncitr!Jl'ln ak • 
şamları Sultanahmcı~ verilecek mey
dan temslllerl Evimizin salonunda 
yapılacktır. 

MES'UT BİR DOOUM 
Eyüp Halk Partisi kaza baş

kanı İbrahim Tarımın dün gece 
bir kız çocuğu dünyaya gelmiş
tir. 
Adı (Ülkü) olan bu yavrunun 

doğumunun Cumhurihet bayra
mı gibi en şere fli bir sevine !{Ü
nüne tesadüf etmesi, hem ken
disi hem ebeveyni için bir fali 
hayırdır. Arkad~ımızı tebrik e
der, ve yavruya uzun ve kutlu 
ömürler dileriz. 

Erzuruma 
(Baş lanfı 5 inci Ayafda) 

Müfetüş.lik, asker, zabit, sıvil, 
doktor, mühendis, inşaat müte
ahhitlerinin t0pl:and1ğı şehirde 
mütenıadiyen balalar verilir, çay 1 
lar tertip edilirmiş. 

Nitekim yenı Halkevi binasın
da verilen ilk süvarcdeki kadın 
tuvaıletleri cidden güzeldi. 

Maamaıfih, Erzurumdaki ka -
dınların İstanbı.ı:llu bayanlaxdan 
bir farkı var. O da kollarındaki 
altın bileziklerin fazlalığıdır. 

15 kuruşa eti yiyen aileler ta
sarruf ettik!leri, biriktirdikleri 
paraılan alim bılezik halinde top 
luyorlar .. 

Söyledikleri doğru ise, erkek
lerin kazancı, dereieleri ve mev
kileri, zevcelerinin kollanndaki 
altın bilezik adedinden ve k.alın
lı,ğından anlaşılıyormuş. 

tık şimendiferin girişi Erzu -
rumun hakiki bayramı oldu. Er
zurumlulaıın ruhunu terennüm 
ed€'11 lise talebesi bir genç kız , 
bu büyük bayram gününün he
yeranıru anlatırken 'Dürk yur
duna istikliıl veren ve Erzurum
dan tarihe haykıran Ebedi Şe
fin aziz ruhunu taziz etti ve Mil
li Şefe Türk gençliğinin ve Er
zurumluların hakiki bağlılığını 
gösterdi. 

20 yıl evvel Erzurumda yükse
len Atatürkün sesı Türk istikliı
tinin mübeşşiri idi. 
Buıgünkü Erzurumda yükse

len ses Tü.« işçisini r. , Türk eme
ğinin bir kelıme ile Türk Cum
huriyetinin zafer teranesidir. Ve 1 
onun sesidir. O ses, büyük Tür
kün serini ebedileştiren. Türkün 
maküs taliini yenen ve Türk y ur
dunu çelik al;ıavla ören Türk ima 
nının, Türk milli birliğinin tim
sali İnönünün S<'Sidir. Y aJnız Er
zurumlular dcgil, bütün Türk 
yurdu bu S<'Sle öğünüyor. 

ZEKİ CL'\IAL 

() 
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ANKARA 
28 • 1n. 939 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
100 İsviçre Fr. 
100 Florin 
100 Raylşmark 

100 Belga 
100 Drahmi 
1100 Leva 

100 Çek Kronu 
100 Peçeta 
100 Zloti 

Kapanış 

5.2125 
130.36 

%.9525 
6.62 

29.16 
89.04 

21.71875 
0.965 
1.58 

13.1125 

100 Pen&"Ö 23.16675 
100 Ley 0.93 
100 Dinar 2.4825 

ESllA)l ve TAHVİLAT 
Türk borcu prşiıı 
Türk borcu ın peşin 
1938 % 5 ikramiyeli 
Sivas ~ Erzurum I 
Sivas - Erzurum m 

19.85 
19.85 
19.56 
20.Sl 
20.32 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim) 

DAHILıYE MÜT AHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayenehane saatleri: Pazar 

hariç her giin 2.5 • 6, Salı, 
Cumartesi 12 • 25. fıkaraya 

wınunl Mümessili ve Neşriyat Di

rektörü: A. Naci, Basıldliı Yer: 

Son Telgraf Basımevl. 

Çocuk Hekimi 1 
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
Taksim - Talimhane 

Palas No. 4 
Telefon: 40127 

DEPO Aranıyor 
Tercihan 

deposu 
eşikta, tarafında bUyUkçe bir 

olanların Sümer Bank lstanbul 
fubesine mUracaatleri 

Senesi Hesap Adı ve soy 
No. adı 

936 227 Ropeu 

> 1138 jsmail 

• 3218 Artin kızı Paylan 

> 1640 Elya 

937 1079 Edvar! ve Nobar 

» 1550 Mehmet İnceer 

• 1194 • 

938 2975 Mu:;ta!a Öz Hasan 

• 8000 Ahmet l§ıksaçan 

939 805 Memduh Aırak 

> 1724 Onnlk 

• 2665 Cafer Yol<aı 

933 134 Mürşide Aziz 
936 496 Edvarı Malar 

937 4 Mustafa Ateş 

> 379 Hurşit O. Kasım 

> 10 Necıp J{;unit 

> 102 Asım Sözmen 

• 833 O' man Eı;doğan 

İşi Tlcaretgi.h adresi No. 

AşçL Ç. Kürkçüler 25 

Saatçı Ç. Zenneciler 40 

Şapkacı Ç. H. Elbi~eciler lf 

Gümüşçü Ç. Reisoglu. H 

Meşinci Ç. Keseciler 1-3 

()yuncakçL Ç. Ağasokak 1 

Oyuncakçı Ç. Kuyumcular 4f 

Soba tamircisi Ç. Bodrum han 54 

Terlikçi Ç. Bodrum Ji. üs 16 

Marangoz Ç. Divrik S. 40-44 

Mezeci Ç. Karamanlı 21 

Hallaç Ç. Hatipemin H. 8 

MatbaaCL B. Emin B. Reşit B. 7 
Kundura levazımı B. Makasc;ılar 2 

Lo1'.ıntacı B. Balabanağa DirclfJer 7 
arası 

Terlikçi B . Okçular 39 

Lokantacı B. Camcı Alı Orau 22 

caddesi 

Dok tor B. Kemalpaşa Gençtürk 15 

Terlikçi B. Yolgeçen ha.ı:ı 12/4 

Verginin 
Matrahı 

L. K. 
45 

6 

6 

54 

89 

180 

60 

30 

31 

72 

18 

27 

240 
135 

450 

31fi 

180 

260 

27 

Mlkdarı 

L. K. 

J l K. 
6 B. 

3 08 K. 
62 B. 
07 c. 

2 38 K. 
51 B. 
15 c. 

14 52 K. 
2 90 B. 
2 61 c. 
6 06 K. 
1 21 B. 
1 11 c. 
1 77 K. 

35 B. 
12 09 K. 
2 41 B. 
3 14 K. 

72 B. 

47 c. 
83 K. 
17 B. 
ı5 c. 

22 19 K. 
4 44 B. 

11 c. 
4 50 K. 

90 B . 
3 8ı K. 

76 B. 

69 c. 
108 00 K. 

10 63 K . 
2 H B. 
1 59 c. 

45 75 K. 

9 15 B. 
41 69 K. 
8 3{ B. 
7 50 c. 

24 71 K. 

5 99 13. 
4 60 c. 

58 86 K. 
10 97 B. 

9 87 c. 

938 63 Mehmet Nar can Mobilya B. Sarnıçlı H. 37 32 

o 91 K. 
O 18 B. 
4 24 K. 

> 83 Abdi O. Osma• Çadır Tam B. Çadırcılar 31 45 

85 B. 
76 c. 

6 50 K. 
1 30 B. 
l 17 c. 
3 31 K. > 161 Mehmet Sayar Kunduracı B. ÇadırcıliU" 120 63 

880 Süleyman Yıldırım Sayacı B. Okçular 45-3 60 
46 B. 

4 19 K. 
84 B. 
75 c. 

5 58 K. 
1 12 B. 
ı 00 c. 
8 97 K. 
1 39 B. 
l 95 c. 
l 20 K. 

• 134 Recai Çağlayan 

> 134 > > 

> 683 Halit Döventaş 

832 Salim O.Tevfllı: 

939 540 Mehmet Ergeç 

> 199 Yakup O. Yusuf 

> 25 İhsan Dunıkan 

> 537 Serkis Gezer 

• 537 • > 

171 Mustafa Işık 

' 59 Hristo Çolakldls 

• 2678 Salt Topçu Yılmaz 

Mobilyacı B. Çadırcılar 

> > 

Terlikçi B. Yolgeçen ~ 

> > 

Kunduracı B. Okçular 

Hurdacı ve soba B. Çadırcılar 

Elektrik T. B. camcı Ali Ordu 
caddesi 

Gazamadik B. Okçular 

> > 

. 
HurdaCL B. Çadıreılaı 

64 

10 

90 

114 

58 

34 

62 

Terzi B. CamC1 Ali Ordıı caddesi ıso 

Yorgancı Ç. Batiııemin a kat 2 

58 

38 IO 

27 

90 

125 

81 

209 

209 

42 

36 

24 B. 
22 c. 

5 10 K. 
1 02 B. 
o 92 c. 

14 43 K. 
2 88 B. 
2 60 c. 

62 00 K. 
12 40 B. 
10 82 K. 

2 16 B. 
1 95 c. 

35 73 K. 
7 15 B. 

82 70 K. 

12 54 B. 
7 85 K. 
l 57 B. 
l 41 c. 

11 54 K. 
2 31 B. 

13 c. 
5 72 K. 
1 14 B. 
l 03 c. 

Beyazıt Maliye Şubesi mID<ellellerinden YtJlı:arıda adı, 'M işi tlcaretgAh adresi yazılı ııalııslar terki tıcaretle 
yeni adreslerini bildirmemiş ve tebellüğe sal:lhiyeW bir kimee göstermemi& ve yapılan araştırmada da bulunama
mış olduklarından hizalannda gösterilen yıllara ait kazanç ve buhran vergilerini ve zamlarım havi ihbarnamelerin 
bizzat kendilerine tebll~i mümkün olamamıştır. Keyfiyet 369!! sqılı kruıunun 10 ve llinici maddelerine tevfikan teb-
liğ yerine geçmek üzere ilUn olunur. (8~74: 

TÜRKİYE İŞ BANKASI A. Ş. { 
DEN: 

Müessesemiz, İstanbul, Beyoğ
iu, Galata, Beyazıt, Kadıköy, tJ&.. 
küdar şube ve ajanslan gişeleri

nin 1 Teşrinismıi 1939 tarihlııd-en 
itibaren sabah 9,30 dan akşam 16 

ya kadar ve miliıtemirreıı. ru;lit o
~acağmı muhterem müşterilerine 
bildirir. 

Cumartesi günleri iıçin gişe sa
atlerimiz 9,30 - 11,30 olacaktır. 

• . , .. ' >: • ' -.. 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten IOlml ginde 3 defa muntazaman dişlerinizi hrçalayını~ 

' •• ~ • 1 Jı.ı.ı. ~ . • 


