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Nereye 
Gidiyoruz? 

Ba •oranun cevabını 
bizzat ve bilfiil Türlı 
milletinin i • tik b a le 
müteveccih akışında 

aramak ııe •ezmelı 
mümkündi;r. 

YAZAN : SUkrU Ahmet 
' 

Baf'rekllln radyoda söyledltl ll8• 

hılı, sözleri olduia l'ibl defil, keli· 
melerl maveralarmda mdmm mina
lan ile alıp lahlU etmek l<abfilyellnde 
.ıanJar içlll 001< daha mühimdir. 

Vali .,_ Gmual Bali ı ~7 lribtiııde 

Refilı: Saydam, kısa AfllJ Ralkunda 
üç mühim ııafhayı lebarüz eülrmelt
ledlr: 
Onbeş :rılcla ri!dbe ve rörtı: in· 

kılibı; on &Jlıncı nida rilrld;J~ ıa

lll<balde rürl<i:J'e. 
Bafvel<ll: 
•- Cumhuriyet rejiminin geç= on 

beş ııene zarfında, Türk milletinin 
dahill, harici ve içtima! hayatında 
vücude get.irdlll muva1!akiyeW e
serler her sene biraz daha büyüye
cek, o inkılAplar 8"ylrleriııi alınış ve 
değişmez yollannda devam edecektir. 
Onu hepiniz biliyo<ırun=.• 

DI-,en en kal1 ve veciz bir lprd 
"inde onbet rıJ.m muhe51••smı on 
alhncı 7ıJa ve onun rabıtamıda lsiDI.· 
balln eııglnine bafla.maldadır, 

O halde, rlirlı. iktidar mevkii ve 
!'ürk lnlı:ılip parllslnln mlimenls ve 
barls Tadı dtın olduiu ılbl burlin de, 1 
burün oldııfu l'ihl 7arın da dllnanıik 
inlulipço b.ktır ve.. ba ıstı1rmıe ..
mil bir bameUI :rürii7if lclndedlr. 

l\efU. Saydam, on allmeı nldald 
TürlllyeJi tö1le eanlandır17or: 

Cumhuriyetin 16 ıncı 
• 

Yılı lstanbulda BDyük 
Tezahüratla Kutlandı 

c- Son bir sene içinpe Türk: mil
letinin ceçlıdltl bil:rük imtilıanlan 
bir kere hatırlayınız. Vekarla, sükOn
la, larihine ,.~ bir tavırla dün,.a 
milleUeriııln cözil önünde cereyan e
den bu ımUhanlan kendisinin yer,ril
zünün meden1, dinamik milleUerinden 
biri oldlıtwıu bir kere daha isbat eı
U. Bu imlilıanlan ıı;eçuirken Türk 
milletinin &österdiği heyeanlı ve a
di bırli.lt ve en doiru yolda ırtiJdlnet.. 
le ve vekarla }'Ül'Ümesi buıiliı olduğu 
Cibi isllkhalde de ifiibarla alınacak 
bir vakıadır.> 

Gece Fener Alayları, Balo 
Ve Eğlenceler Tertip Edildi 

~vekılin ba oiWerl on aHmeı :rıJ
ılald Türkl1eoln lolnde balunduiu 
tart ve ftl1flarııı blrlnei lasınım, 
-,ıuıı dabUdeld YU "'" tnnıu laaYlr 
etnıektedlr. 

Rdill Sa-,dam, onb"' nl bo111D

(Arl<an 3 üncü 11.:rfada) 

ŞtlKKÖ AJDIET 

'.tiıtanbul, en büyük bayramım 
dün büyük tezahürat ve mera 
simlerle kutlulamıştır. 

Başfanba.$a bayraklarla ve ye
şill ik.erle süslenen şehrimizin so
k.akları ve caddeleriıni daha sa • 
bahın pek erken saatlerinde ge.. 
çilmez bir hale gelmiş, on binler 
ce İstanbullu, kahraman Cum
huriyet evlAUarını alkışlamak 
için sokaklara dökülmüştü. 

ııınouııınıeaınımın•ııııouıın•wıunııGınmııııuuıınıuıeıııııımıoınınınm 

1 IKİNCITESRIN ÇARŞAMBA ı 

ENÇ OSMAN! 
Yazan: M. SAMI KARAVEL i§i 

BOYOK TARIHT TEFRiKA BAŞLIYOR ~ 
e 

~ 
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BÜYÜK EDEBi TEFRİKAMIZ 
Yazan: SELAMI iZZET E 

§ 

KAÇANI KOVALIYAN AŞKIN ROMANIDIR _j 
ı oııııuıın•Jıllllloıınoıınmıu•••wwııııuu~ 

Alayın geçeceği ana caddelere 
sığamıyan İstanbullular, ev.erin 
apartımsınların pencere ve dam
lannı da doJ.durmuştu. 

Saa\ 9,30 da Vali Lut:fi Kırdar 
tebrikleri kabul etmeğe ba.$l'a -
mış, şehrimi.?ıde bulunan mebus
lar, İstanbul komutanı, askeri er
kan, Parti, belediye, üniversite 
erkanı, Cumhuriyet müddeiumu
misi, resmi hususi müesseseler, 
daireler, cemiyetler, spor teşkila
tı mümessilleri V aii ve Beledi
ye reisini tebrik etmişlerdir. Sa
at 10,30 da da Vali Lutfi Kırdar 
şehrimizdeki ecnebi devlet konso
loslarının tebrikatmı kabul eı
miştir. 

Saat 10,46 te Vali Lı1tf.i Kır
dar yanında İstanbul komuı.ru 
General Haıl:is Bıyıktay olduğu 
ha:lde vi.IAyetten çıkmış ve Beya 
zıda gelerek Üniversi'le bahçe • 
sinde ve Süleymaniye camil mey
danında toplanan kıt'alan tef • 
tış ederek bayramlannı tebrik 
etmiştir . 

.:>aa.t 11 i beş lle(e İsti.ki!! mar. 
şı çalınmıs ve büyült geçit resmi 
'ile baş)arunıştır. 
Başta yedek subay okulu oldu

ğu halde Kuleli, Maltepe ve de
niz harp liseleri talebeleri, aske
ri kıt'alar, itfaiye baaırlosile po
lis müfrezesi, otomobillerne it
faiye teşkilatı efradı, önlerinde 
şehir bandosu olduğu halde üni
versite, yülaıek mektepler, izci
ler, kız ve erkek liseleri, spor kı
yafeti.eri ile sporcular, temsili o-

(A:rkası 3 üncü sayfada) 

Merasim 

1 ·Milli Şef ""I ~ -- ıh Ank~rad~~ 

1 
ınönü'nün Yapılan 
Hitabeleri 

A!lkara, 29 (A.A.) - Camhur
rt"isi Milli Şef İnönü, bugün Cum
huriyetin 16 ıncı ytldönümü mil
haseblle bura<b İpodromda ya
ınlan büyük ceçJt mera.slmlne baş
lauırken Türk milletine kal'fl. rad
yo Ue bUWn ;rUJ'da 7ayıJan atafı

daki hitabede bulunmu,tur: 

Bas Şehir En Heye
lcanlı Gününü Yaşadı 

Böyıık Tiift mllleUne, 

Bu 1ene milli bayramı, dimp
nm fevk&llde hidlseler lı;lııde bn
lnndıriu bir samanda idrak edl-
70111s. Bütün mllletıerln T&rlık 
kaygusu. lçhıde yapdaktan bu se
neyi, mWettınfz, kendine ,UYeıü, 

:mlllet ha7'Mmda. nlfaksız beraber
llil ve valan müdafaası lı;lıı kim· 
sede fÜplıe bır&Jrnuyan ı:eUııllil 

ve hazırlığı Ue, mnvaffald:teili bir 
lmlfiıan 1UTetlnde ıeçirdl. 

Aziz mllletlm, 

Gelecek ııene senin bu sarsılmaa 
nsıtıarma, insaniyet ilemlnln, 
daha 7.lyade dikkat ede.eciiııe emin 
ol. 

Türk milletini, onun kalttaman 
Ye f3D)ı onlu.sana, vaian lsUltba
llnln ln7mcfil müJdcol olan rent 
nWlanmw mnhallbeUe oelAm • 
larnn. 

Az1s ntana..tanm, OD altmeı 

Cunııaarlyel baYJ'&llll luplnJ•• 
kulla olsun. 

Or GI. Wavel'in 

Türkiye Hakkın

da Beyanatı 
Kahire, %9 (A.A.) - Anadolu a • 

Jansmm Kahlredel<I hususi muhabiri 
General Vavel larafmclan kabul edJ. 
lerek kendlsiDe qaiıdal<I beyanat ...,_ 
rllmlşür: 

Küciill bir fGı>h• clalıl yoldur ki 
Ankarada lmııalaııa.n pakt en bliylilt 
ehcmmbeU haizdir. Ba paki, llal • 
lıanlarda n Dotn Akclenlıı:bıde ba.
nıım ldamal lobı k..,...elll bir imli O• 

laeakbr. 
Türkiye, i.arutere ,,... Pnmadald 

dosUnl<, barışı ve lıilrrl1ell WeyeD ve 

r:f::':.eL~~ Cumhuriyetimizin 16 ıncıj 
:.=~:. ı.a.:::=-=~ Y ıldönümünün Romanya! 
,·~:.~~~I- Yunanistandaki Akisleri! 

sı zız ır ahar. 

Yugoslav Ru. "Atatürk, İnönünün Şahsında 
men Başvekilleri Liyakatli Devamcısını Bulmuştur,, 

G.. .. d"I Atina, 29 (A.A.) - Atine Ar 1 
Oruşme ) er jansB.ıtün~ildiriyor;_,_ Tür' '-' . 

u gaze...,...,, .uyenm 
Bllknt, %9 (A.A.) - llomann ve Cumhunyet yıldönümünden bah-

Yuroslavn llafvel<Ulerl arasın<!& setmekte ve yakın şarka büyük 
lıudut üurinde bir mlilibl vuku • 1 banş ve nizam unsur}anndan bi-
baldııiuna dair yabancı memleket • ri haline gelen bu memleketin 

Ankara, 29 (A.A.) - Camhuriye • 
ıtn ıt ıncı yıldönümLi bugün bU.tun 
TurUa en COflkun bir baiWık teza -
hi:iratı içinde kutlanmtŞtır. Bu mera
ma, Tilrklyenln ba'llfClırlnde, Anka· 
nd& ne yüksek bir derecesini but -

muş, dundenberl bUytik bayramın ba
vaaı içhıde ya.ş.ıyan halk sabahm el'
ken saatlerinde fehrln ana yollarına 
dökülmüşlerdi. 

Ba.şt.&nba.,.a mtlli renklerle. bayrak
larla ve defne daJlarile ve clc:<"klerle 
donatılmış oJan yollar, saat 10 dan i
tibaren büyük geçit r~inin yapıfa
eaiı sabaya citmekt.e olan ha•k akı -
nmılan IOl'ilmez bir halde idi. Bu a-

(Arl<ası 3 üncü yfuda) 

Dün 
Fır ın 

Birkaç Kotra 
Ve Motör Battı 

Dün bütim l'ÜD ve rue şiddetle 
esen Lodos fırtınası oldo11:('a e -
Jıemmlyetll lahrlbal yapmı~lll'. 

Fırtınanın tesirlle Umanda batan 
motör, kotra ve sandallar tunlar
dır: 

Gece saat 19.50 de, Bost.a.nCJ ko
yunda balunan ŞUell Ali ll<'isln 
ldaresindelr.I -,ecll loolul< bo' yel
kenli kayığı De Emlik Bankası 

Utlplerlnden Münire ait 3 lonluk 
denb kotrası, Şaşl<mbalıialda mii
leahlıll Salihaddine ali lenenlllı 

molörli ve l<eu Şaıılunbakkalda 

iane&e alt teneuöh kotrası parça
Jamııııı ve ba lınlflll'. 

BIDllardaıı baııka Mehmet Reis 
aammıla birsinin idaresinde bu • 
ıaııaıı, 15 lonlıı!ı. Hın -,alr;.hı olan 
motarle, llıı.tıP kaptana alt yine 
l<um Jiilllü -,ellı.enU kayılı bal • 

mlfln'. 
Bıuılarlla.n maada llınan• daha 

1 SUJdal parea.ta..nnurttr _ Falr:at b• 
ııaııclallann lllohlplerlnlıı Jıirriyel • 
feri tabii olmıLID&llllljbr. 
İmanca 1&ylal :roktor. 
Bun1ari.an ba.Pa J(adıltöy, Da~ 

darpaııa, Adalar ... tlskWlar Ue 
ıı:&prü arumda n•mlar lfllye

mcmlşllr. 
a....~~~~~~~~~ı• 

LE 
leni• cı!ı.an haberleri RoDl&llJ'a aJa.ıı- ba.şardı,iiı terakkileri bilhassa 
aı l<al'i olarak f.eblp elmeltledlr, kayıt ve işaret eylemektedirler. 

Ayni barış ve nizam telakkile-
rine malilt olan Yunanistan ve 
Türkiye, Bal'kanlarda, yegane 
gayesi buna iştirak eden millet.. 
!ere müsmir ve müsalemetper -
ver bir sayi imkan teminine ma-

fstikbalinden Emin Olan Türkiye 

!Türk kadını, en büyük in-ı 
kılapçıyı sen doğurdun. 
............ , .... ,.. .,....._,,,,, .,,""""""" (Arkası 3 üncü ~) 

Ç&Jışaıı, çalışm•s\le pek lıaklı ola· 
rak övünen ve kendine ıüvendlfl ıcın 
alnım dik, l'ölsünli rerrln tulaıı rür
kl-,e, bütün mllieUer lstlkabal endtıe
ııl lolıule kıvn.ııırlıııkeıı, Dlfabu be-

raberllil ve bülünlöfii Ue kenc!lul 
refaha l<avuşluran Cıımlııul7eUııta 

H uıcı yılını l<nUadı. 

(Arkası 3 üncü saylacta) 
SELAMİ İZZET SEDBI 
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Hatıratı Yazan : Eski Topçu Müfettişi Emekli 

GENERAL KEMAL KOÇER 
= 

Büyük Makanılar, Grup Çalışmalarını Her 
Vaziyet'e Himaye Ve Teşvik Ettiler 

Birçokları için zarar veren un- ) 
surlar grup o3h sır.da menfaat- 1 
ler temin etmışleroi. Bu iş adam-

1
, 

lannı kazarur.a;,; iç.n takip edı
ien yoUar tehl:kesız de değ'.di. 
Nihayet, hayat ta :ehlikelerle sa
vaşmaktan ibaretti. Taliin bura
daki yard.mı ur...:tulamaz. An -
cak, biz de o kara talii yenenler 
cıhanın da ma iımudur. Biz de 
her teşebbüste o kudrete dayan
dık ve ufak mesaimizde muvaf
fak olabild ~. o kadar. 

Büyük makamlar, grup çalış
malarını her vazı} et.e h.maye 
ve teşvık buyurdular. Her mü
racaata derhL cevap alınır, m.lı. s- ı 
tacel hususlarda tr;graf başında 
emJ-ler teıiıkki edılirrii. Makamın 
çizdiı:i yol, yürür:ür yoldu. Yuk
sek iradeye uymıyan h;çbir te
şebbüs yapıimamışL Grup, em
re tabi ve amade, muti ve faal 
bir bir;ikti ve .ahoi h;çbir sıya- ı 
sete alet değildi. Grupun mes'ul 
üyeleri yüksek ,timat ve tevec
cühünü kaybe:memeyi daima ha- 1 
rekellerinde düstur ittihaz etmiş j 
[erdi 

Grup, mesaisi müddetince, İs- ı 
tanbulua samimi yardımlarına 
l'(ÜVj>nmişti. lünevver ve vatan
perver bu muhıt, hiçbir mlıza
heretini esil'l!€1r.Emü;li. Muhale
(eUer, bu yüksek müzahereller 
:k.arşısmda boğuimıya mahküm 
kalmıştı. Yurdun bu har agu -
şunda yaşıyan ve miıcadele e
den bir teşekküle, şüphesiz, mu 
vaffakıyet mev'ullu. Mıde si
yasetleri takip eden kirli harpie
rin de ceve'an sahası buldukları 
bu yerde s.ya.;;et.en ya uzak kal
mak veva bu faaliyetleri bal:a
lamak üzere tedbırler almak, 
mesainin sekteden vikayesini te
min ediyordu. G•, p, bu yoldan 
şaşmad• ve çıkmaz.ara d~medi: 

İşte başarmanın esası! 

PERAKENRE SEVKİYATÇILAR 
Deniz hayatı, güçlüklerle sa -

vaşmaya sevkeder. Denizin ter
biyeıkar kuvvetinin, kıyı halkı
nın karakterinde tecellilerini gör 
mek mümkündür. Dağlık arazi
nin de yetiştirici bir mahiyeti 
vardır. Gruo. Rize geııçlerir.den 
büyük istifadeler etmişti. Bun -
ların sayısı otuzdan fazladır. Miıl
li Müdafaa teşkilatı bu kuvvet -
ten büyük mikyasta istifadeler 
çekmişti. 

Kendi hesabına çalışan, haya-
1ını denızle. ı i! arıyan bazı.ar:, 
vazıyeli gözae bulundurmuşlar
dı. Milli ordunun henüz taazzuv 
etmedi/lı devirlerde bu cesur in
sanlar, bu.abildıkleri madde -
!eri Anadolunun yakın iskelele
rin kaçırıyorlardL Bir bakıma 

göre bu teşebbüs le takdire şa
yandır. i.ti.anın sınuıf'cı ve uyuş j 
turucu tetd:tlcrı karşısında bo
yun eğm ·yen, her teblıkeyi hiçe , 
sayan bu fedailenn haya larında ' 
biraz da inkişaf temin c'mclerı, 
sarih ve meşru hakları ıdi. 

Ancak, bu yol, hcdfe götüre -
mezdı, ıararlar da doğuruyordu: 

a) Motörü olan herhangi biri
sine mal verilemezdi. Herkese 
her zaman bildiğimiz si'ahımızı 
;ve mühimmat:m!zı veremezdik, u
fak bir korku karşısında kaça!< 
malı denize dökerek yakaııını 

&ıyırmak istiyenler bulunabilir
di 

b) Hangi mevat, nereye isteni-

yorsa, tam vaktinde, mürettep 
mahalle göıürülrr.el.d,r. Dazı mü 
tcşebbiı;.er ne bulursa ve nereye 
gotürebilirse, oraya sevkediyor- J 
""· Muharebe, muharebe ışinden 
an.anı ıyan kimselerin kafasile 
) apılamazdı. Bir moıörcü, ke -
naru.a ko~ ?de kazandığı aJam -
dan da hır ~eyler al.buirdi. Kıy-, 
meli ölçulemiyen, hangi sLaha 
a·t oldLıgu bL.inmiyen b;r cep -
har.e neye yarardı ki-

c) Herhangi bir iskeleye çıka
rı an maddeleri, cephenın ıh tıya 
cına göre içeri!.ere sevk e~mek 

içi.fi, yol, vasıta ve e:eman da bu
lunamazdı. Bu işler, zannedildi
g.rden çok daha çetın ve ince iş
lerdir: 
•Nev hevesler kim eder tanziri 

Ş•'ri kamilim 
cSuhbet.i sadra karışmak gib.dir 

dehlizden• 

Yazık ki, savaşımızın başlan
ırcında bu teşevvüşle de müca
do.e mecburıye•inde tdik. 
d) Bir mo"ör, nihayet, dört beş 1 
ton taş.yabılirdi. Bır mermiyi fi
a ının birkaç misıile salın almak 
sonra da muharebe işini başar -
mak nasıl mümkün olurdu? Açık 
gözler gördük ki, bu yolda çok 
müh= kazançlar tcmın etmek 
sevdasına duşmüşlerdi. Kazanç 
derctı, çapraşık vadılEre de sap
tmlab~ırdi. Birçok dedikodulara 
yol açılmıştı. 

e) Mes'ul şahsiyetler, her te
şcbbüsu okş,yamazlard • Metruk 
şura.:ıa burada atıımış müh.mma
lın da sevkedi.idiği gorülüyor -
du. Geçenlerde Ankaradan dönü
yordum, biri.>i İzmitten geçer -
ken bindi ve İstanbulla İzmit a
rasında iş.iyen molörıle eşya al
tında cephane taş:dığını ve mü
tareke devres:nde hayatını ka -
zandığ.ru bu köylü safiye.ile an-ı 
!alıyordu. Bu adamın ifadeierini 
bugünkü vaziyetini tetkik eden
ler böyle zavallı zihniyetlere a
cırlar: 

•Meyanı güftüglıda bedmestin iy
ham eder kabhin. 

•Şecaat arzederken mert kıpli 
sırkatin söy}er. 

Kur:lar, dumanlı günleri arar
lar. yırtıcı kartallar kadavralar 
Uzerind tagaddi ederler. 

f) Bü' ün bu menfaatler okşan
saydı ve bu vasııalar muntaza
man çaLşabilseydi de hasılat yi
ne bir hiçti. Vazıyetin beklemiye 
tahammü ü yoktu. Bu badir.,den 
çeteci zıhniyeıile, Çerkes Ethem
ler kafasi!e sıyrılmak mümkün 
müydü! Bir ordunun sevk ve ida
resi. dahi:ere düşen bir vaz:fe 
idi. O fevkalbeşer insanların çiz 
d:ği programları tatbik etmek 
ise, yetişkinliğe vabeste idı. İs -
tanbuldaki çalışmalar, art•k kuv- ı 

ve• ve int;zam kesbed~n mili or
dununki ile müvazi y.-rü ülme
li idi. Bu d d:nme yo!lan kapatıl
malı, menfaatlere set çekilmeli 
idL 

g) Bazı mo:örler tutıt~uyor, ta
şıdıkları maddeler denize dökü
lüyordu. Bu istik~mette çal şma
ların sezilmesi de fevkalade ma
ni tedbirler ittihazını davet edi
yordlL Bu baraj, muntazam mesa
iye set çekebilirdi. Bu gayretver
lere: •GÖ ..ı0 elme, gayri ihsan 
istemem!. demeli idi. 

!Arlr. ... var) 

EDEBi ROMAN: 60 

Karii Bir Kıs Sabahı 
Selami izzet - Mefharet Ersin 

_Billahi Galip sizin bu mese ı 
[edeki ro.ünüzden kat'iy~en _bah
setmedi. Fakat ben her ıkınızın 
de bırib:rinizi sevdiğiniz bEdi
ğimden bu husus· a zerre kadar 
endışe etmenize !uzum olmadı -
l!ını söylc.'Ilege geldim. Ayni za
manda evımi b.rakıp gitmeden 
evve isled' .:'•iz u~ahın azame
tını bir • ken • .n,., ~ soyle
m~e ı:: 

P ·zc bu •€ r mustclui bir 
eda ile r.uk.-': 

- Buvurun, sızi dinliyorum. 
Pey;. ~n bırd ,bire isyan etti: 
- Gu.mevm z. rıca ederım, 

ya.lvarının sıze, ne isterseıuz ya
pın. fak.t bunu yapmayın. Ben 
ayn;mak üzere oldugum evımı, 
kocamı ve çocuğumu düşünüyo -

rum. dz benim bu hali.ınle alay 
edıyorsunuz. Bu kadar kalbsiz 
misiniz sız, hiç merhametiniz yok 
mu sizin? 

Pakizenin kalbi çelik bir mah
faıa iç nde kapalı ldı, fa.k.ıt Pey
man.n sam.mi teessurü ona da 
tesir e.tL Bıraz daha mülayim 
bir tavırla: 

- Si.ıınle aiay e.mek nıyctile ı 
gulrnedun, dedı. BLınu b !:ki gay-, 
r Jıtiyari o arak yaptım. Bana 
ne sovlcm..k istıyorsantz söy;e - j 

y n, sıı.l dinliyorum. 
Peyman oturdug;ı yerde doğ

ruldu: 
- Size bir sual sormak istiyo

rum; sız hıç ömrünüzde ma ik ol· 
mad•ğ•nız ve malik olduğunuz 
takdirde sizi fevkalade mes'uL 

Biigükdere 
Yolıında Bir 
Kaza Oldu 

Bir Motosiklet Kam

yonla Çarpıştı 
Dün saat 11 da Zinclrllku7uda fe· 

el bir kaza olmuştur: 
Şc;liden ZincıruKuyuya relmekte 

olan Leonnn hbresindek1 647 numa· 
ralı motosiklet; mukabil taraftan ge
len şcför Hasan oi'lu Bekirin idare
sindeki kamyonla çarpışarak Leon 
yaralanmıştU'. 

Bu sırada Şişliden r;elen şoför Os· 
man ismındc biri otomobilini yerde 
yatan Leona çarpmamak tçin manev
ra yaparken hendeğe dü.şmu.ş Vf' için ... 
deki mli!jterilerinden biri ır 4lhtelif 
yerler.i.nden y;ı.ralatım1$hr. 

MAARiF 

rt.uaıı:mlere Dağıtılacal< 
Para 

K.ıllem atan ve mesken bedeJJerln
den alacafı olan maallimlere daj'ı

hlacak. para tem.in edilmiştir. l'.a -
luncla levuata baflanacaklır, 

Ders Saatleri 
Orta mektep ve liselerde tedrisa

ta her &iın saat M"klıde başlanması 

keyfıyetl, ali.kadarlarca iyi karı;ıln

m..amıştır. Pek daiınık bir vaziyet ar
zeden İstanbul tehrlnde her cün er
kenden tedrisata başlama.it ve bu ted
risata durlll3dan sa:ıt 16 ya kadar de
vam etmek ırüçlil.ltler cıkarmakta .. 
dır. 

Maarif VcUletl, mlirclllş, l\laarlf 
mü.dürü ve mektep müdiırlerinin bu 
hususa ait verecekleri raporlan e
hemmiyetle nazara dıkkate alacaktır. 

Şehrimizde çift tedrisatı yapan or
ta mekteplerin ayası fazladır. Bu 
mlkdar azala.cağı ,.erde her sene bir 
mikdar daha çofalmaklad.ır. 

Vekilelt.n celecek ders 7llında der

'"' ba•tama saatini deiiştlrmesl muh
lemeldlr. 

T uz:u l aiık ihracatı 
Yunanistan hükillnell twılu b& • 

lık lthallnl meoetmıştlr. Bunun üu:

rlne tehrlmh balık lhraca~ılan Tica

ret Odasma m.Uracaal etmişlerdir. 

Tlcarel Oda.sa ledblr dqü.ıımekledl.r. 

Konvans:l onal Geç G~ldi 
Dü.n sabahki Kon...-ansl;ronel treni 

l.lti saat cecik.mişHr. 

Semplon ekspresi büsbütün ı-eo 

kalarak tarı.fesinden beş saat farkla 
ancak aat on !kide relebilml.l}ilr. 

Ui.ıkümetimlzin cerJ "'tırdıtt taıe
~mhdro İ.Jı_gn Uras bu abah Pa

risten C'~lmlştir. Talebemiz İngiUzler 
ve Framızlarla 7aptığımıı; eon anıa_,. 
ma müna.sebeUJe Fraıısada fevkalıide 
dosllu,k tezahurleri yapıldığına şah.il 

olmuştur. 

Avrupada bulunan ü~ Hintli tacir, 
bir Mı:sırlı pre~ bug-iınk\1 Konvensl-
7onelin l'f'tird.fl yolcular arasında.

dır. Buclar ,ebrim.izden transit ola
rak l'Cflp Toros ekspre5Le n:ıemlekct· 
lerine cideceklcrdir. 

Otomotilden üüstu 
' Sirkecide lslaııTOD arkaauıti 51 Du-

manda otar&11 ismall, dün AhmMin 

idaresindeki oıomobllln arkasına a.
sılmış, fakat yere düşerek ağır suret
le T&rala::ıdıfuıdan Cerrahp..,. has
tahanesine kaldırılmıştır. 

edeceğini sandığınız bu şeyin 
hasretini çektiniz mi? 

- Hayır. 

- O halde benim kollejdeki 
vak'ayı nasıl bir duygu saikasile 
yap.ıj!:mı takdir edemezs.niz. 
Ben çocukluğumdanberi güzelli
ğe, daha doğrusu ıı;üzel ~!ere 
hasret çeke çek büyümüştüm. 
İçim titriyerek istediğim, özledi
ğim,. bütün çocuk.ar gibi ben;m 
de sarih hakkım olan güzel şey
lerden daima mahrum yaşam:ş
tım. Sonra bir dostun delale'i:e 
m•-ccani olarak koliejc ~·az•ldım. 
Bu ,,,. ı paraı\ın kudrdin!, hat
b vahşetini daha yakından gör
düm ve tattım. Bir insan· hakkın
daki hüküml<>rini arkas nc!ak.i es· 
vaha, ayağındakı papuca gere ve
ren arkadaşlar arasında müvaze
n<'m! k>ybel un. Netıcenin ne o;. 
dujtunu siz benden iyi bıllyorsu
nuz. Haıeketimi mazur gösterme
l!e, kend mı müdafaa elmiı e Ça
lışmıyorum, sadece beni bu ha
rekete sürükliycm sa.iki izah et
mek istiyorum. 

Pakize kollarını gö!!sünıln ü
zerine k.a vuşturmuş, başını ha-

- - -
1 K O A M 

Muallimlerden 
Daha Fazla İs
tifade Edilecek 
Muallimler Dersler
den Sonra Talebe ile 
Meşgul Olacaklar 
Tüksek mualUmle, Gazi Enıtltü.sü

nü bitiren ı1renç mualllmler, tayin e· 

dildi.klerı vllii.yrtlerde yalnız dersle

rini vermekle iktifa etmektedir. Ma

arif Vekili Hasan Ali Yücel trenin 

Erzuruma varması haseblle Şark vl

ll.;retlerlnde y&phğı tetklkler e. na ... 

sında tahsilini 7enl bitırmiş cenc mu· 1 

atllmlerden laylkile istifade edilme - 1 
dl.tini l"Örmü.ştür. Bu muallimler 

mektepte derslerini bUird\kten sonra 
talt>be ve .mektep haya~ue iştiC"al eı

tlrilmemekı.cdlz. RlbukJ Teni l<drls 
şarUarile mi.icehhn olarak mek.eple
rinl bitiren bu mualllm.lerden liyiki
le istifade etm:-k tazım gelmektedir. 
Vekilet, bunlar için bir lallmalname 
vucude cetirecektlr. 

Kamyon Davrildi 
Mezbaha.dan et yükJü7erck Ye ... 

şıtköye götürmekte olan şoför Nai.lin 
Jd:ı.reslndekl 3608 numaralı kamyon 
Halkalı eaddeıinde 15 oum.arah Ran

ctyanın evine çarpmış, kapıyı kll'IDış, 
kamyon dcvrllmJştlr. Kamyonda bu
lunan ameleden Yusuf ve Mehmet 
ya.ralanmUjlardır. 

* Şoför İsmailin 3006 numaralı 
otomobillnin akumülütörü tut~muş 

ise de söndürülm~tür. * Küçük pazarda k' .. hveci Alinin 
~kmecesinden bir lira talan Ahmet 
yakalanmış ve cürmü meşhut mahke-

Bir Genç 
• 

iki Kişiyi 
Yaraladı 

Eski Bir Kin Yi.'z""ınden 

Kanlı Bir Kavga 
Yedlkuledt;, Pı11ar sinenıasında 

kanlı bir kavra olmuştur: 
Davutpaşada Bobyar mahallesinde 

oturan Şerit oflu HalU; bir mesele· 

den dolayı sinenıada arkadaşı Ropen 

Ue kavg-a etmiş ve onu çakı Ue sat 

kolundan yaralamıştır. 

Bu aralık Ropenin komşularından 

Leon oğlu Tona;r arkada.şma yardım 

etn\("k lstemiş~e de Halil onu da a.r
k~andan yarabunıştır. 

Yaralılar tedavi altına alınına,'; 

mtlu 1akalanm.ışbr. 

----0<>-----
P OL l 5 - -----
Çöp Kamyonunun Yapliğı 

Kaza 
Şişhane TOltlJfanclan -tı inmekle 

olan 5674. numaralı çôp kamyona: zin

clrlerl kopma nrilceslnde; önden l'l .. 

den 1881 numaralı tak.siye ve 130 nu ... 

marah tramva:r araba~nna p.rparak 

kısmen ha.sara uğramalarına aebebl-

7et vermiştir. 

S ·z Atm:ş 
Dün l'ece İstikliil caddesinden ka.

nsile l'Hmek~.e olan Kemal isminde 

biri, karısına SÖ'I atan Ahmet otlu 

1-lasan tarafından dövüldüğiınü iddia 

etmiş suçlu yakalanmı,tır. 

mcslnde bir ay on gU.n hapse .mah- 1 
küın oımuıtur. . Başırıa S~ n al}B ile Vurmt'Ş * Tahır •smlnde bır şahu; Kumka- \ Üsküclarcla otlll'&l1 Mehmel, Hllml 
pHla iki kadına s:ı:taşmış ve onlara 

1 

· .. . k k isminde biz arlıadaJjı larafıudan ba-
oı.emur susu verır eo ya alanmış ı 

1 
ıma ııanılalye vunlmak ııureüle dö· 

Sllltanahmet ceza mahkemesi tara- vülm;;•tür. 
fından tevkil edilm.iilir. I ~ 

SORUYORUZ! 

Konser Biletleri 
Hakkında 

B:rib:rıerini [öJdUler 
Ü•küclarıla olııraıı Muslafa Ue Veli 

ve karısı aralarında çıkan kavi'& ne

llceslndc blrlblrlerlnl dövdüklerlndeD 

7aJu,lanm•JlardJ1'. 

Hayale Ve Yalana 
Dayanan lsnadlar 
Türkiye lle iulllore ve Jl'raDaa a

rasında. Ankarada imzalanan muahe· 
de • .bak~kat halde tedafui maksatlar ve 
cayelerle ba:ıırlanmaştır. Fakat. poll
ı,ka elastikidir. Ankara muahedesi, 
harp başlamadan evvelkj yıllarda 

olsaydı. şimdiki eibl ceniş hesa.plara, 
tetkiklere ;rol açmazdı. Çünkü siyasi 
akideler, bU)'ü:.k dcvleUerin politika
ları da şimdlki gibi fili çarın-iır.a. 

ınücadele halinde bulunuyordu. »u
cWı, demokrasi veya demokrat Jnxll· 
&ere ve Fransa hukümetleri karşL-.ın
da Na&l Aiman7anın harp halinde 
bulunduğu bir faraziye dei"il, haki .. 
kat1ir. l\'lenlaatll"rln, demokrat İn&'il
tcre ve Fransayı yıkmak g-ayclf'rlnın, 
ba:tı devletleri birleı;tirmiş olduğunu 

haklka1 olarak anlan1a.h.Y az, kabul et

meliyiz. 
Demokrat İngiltere ve Fransa kar

ıunndaki muhaısım ve muhalif ctp
lıcnln devletleri, Ankara muahedest
nln imzası akabinde İug-iltere ve 
Fran a .-aztlelerlnln ceniş ölçiıdekl 
tefsirJerlnden fazlaca ku.şkulannuş -
lar, Ankara muahedeslnln, tedafüi 
maksatlarla değil, medeniyeti, lnsan

ıı.tı. kıiçük milletleri kurtarma, de .. 
mokrast ideolozislnın zaferini temin 
l"&J'e ile lmzalandıi• hislerine, cliişü.n
celertoe kapılmqlar, nerede:rse Tür
klyenln bu parlak cayeler ufruna, 
İncıltere ve Fransa &aflarında tıa.rbe 
l"lreceflnl 7aymaia mu.htellf vas.Jt&
larla koTulmwılardır. 

Türkiytde, hükümet adamlarlle, 
7an resmi slyui mabfUlerden, mes
kür razet.elerln aykırı neşri:ratına taa.
dlk, teyit eden bir kelıme bile sar -
!edilmemiş, bll;i.kls Ankara muahe· 
desinin munha iran müdafaa, müte
cavize mukabelr 1"a1es1Je imzalancbfı 
söylenml tlr. İtalya ve mu.kür slya-
1ete tarır.ftarı mtmltketler ra.xetrlerln
de-, . arlye, Irak ve Fılişilnde, Türkl-
7enln emniyeti lle alakadar arazloln 
cıtil, Afrikadakl İneillere ve Fransa 
mü~temJekeJerinln Bolazlar VP Bal -
kanlar vas:ıtaslle Türklyenln iştira -

klte müdafaa edileerğine, İt.alyaya 
ve tarafdarı devletler aleyhine, Bal -
kan bükômetlerlnl de beraberinde 
7ürüterek, Cenubu Şarki ve Cenubi 
Avrupada, Akdenlz:te Türklycnln 
harekete .-eçeceflne, demokrasinin 
zaferini temin l'•J'Hile muharebeye 
atılacafına dair 7anlış, ha:rali haber
ler mütalcalar n .. redlt.,.ltllr. Halbuki 
bütün bu düşünceler, yazılar, &Ö11er, 
Türklyenln. ve Ankara muahedesloln 
J'•lnız mülhfaaya, sulba, fili t~vm 
h11i hariç olmak Ü1:ere bitaraflıfa ve 

harp harici lıatmafa daTanan ııf7a .. tı 
karşısında a.nrak mutaJata ve hayal 
lıelimclerlle lamf edilebilir. 

llAJ\IİT NURİ IRMAK 

Taksimde otaran olıuyDC111an

nuı:dan JlüseyUı KimU ya:ı.ıyor: 

.- Dün 7azıha.oemde oturuyor
dum. Matbuat eemlyetl taratmclan 
scldiklerini St)yli.yen ik.i &at 1arı.m. 
saatlik vatan. millet, matbuat kon
feransından sonra elime blr bilet 
lutuşturdular. Bilet 10 llralıktL 

(Olamaz) de;rJnce bet liralık l'ÖS· 
terdiler. Bileti okudum. l\latbuai 
ef'miyf'ti He alakası yoktu. Bu. bir ı 
yalancılıktL D:ıha sonra bilet \Ue
ri.nde bet ı,ra yazıyordu. B11nu da 
puarhkla daha ucuza almak mÜID
kWı oldu. 

Sungu~lu.da Bir Uçuruma yuvar
Adam Öldürüldü lanan Kamyon 

Akşam d:ı bir ecnebi do9:tum1a 
konuşuyordum. Ayni biletten bab
scttL Acaba bu kabil konser bile
ti, abonecilik, takvim satmak ve
saire gibi işleri kontrol eden :rot. 

mu?.> 
Okuyucumuzun haklı dileğini 

y:.zarken bu meseleye ılalr blr ke- ı 
re daha allkadarların nazan dlk
lıatlnl celbettıtımı.ı hatlrlatıTorus. 

Acaba o mesele ile bu mesele,.ı 

yakınılan takip edeD bir malıam 

JOk m11f 

Soruyoruz! 

tifçe yana e~miş, Peymanı din
liyordu. Birdenbire sözünü kes.
ti: 

- Bu hakikati ötedenberi ben 
de takdir etmiş ve sizi daima ma
zur görmüştüm. 

Bu sefer istihza sırası Peyma
na r.elmiş'.i. 3olgun dudaklarını 
haf .f bir tebessümle bü.kel'ek: 

- Ôy le mi? Dedi. Ulvücenabı
nız n minnet.arıyım! Ancak ne
dense bu yüksek duygunuz, sene
lerce sonra bu çirkin vak'ayı be- 1 
rum a:eyhime bir siliih olarak kul 
!anmanıza ve böy le:ikle yuvamı 
yıkmaj:\a çalıfmaruza mini ola -
madı. 

Pakizenin kan baş:na çrkrnış, 
bıhün ı·ücudü buz kesilmişti. 
Soğuk ve kat'i hır sesle; 

- Bir dakika müs~ade buyu
run, dedi. Ben senelerce evvel 
yaplı,/;tn z şeoydıın bahsetmiyo
rum. O zaman bir çocuktan baş
ka bir sey olmadığın zı ben de 
bıliyorum. Fakat geçen yaz çan
tamdan paralarımı aşırdığınız 

zaman ha.a çocuk muydunuz, l 
sor<:.rmı size? 

Geçen Pazar .-ecesi Sungurluda bir 
cinayet lşlerunlf, Atabey Jilablle •· 
mlan, Kahraınan namında bir ıenç, 
saat bir sıralarında, e1·ine dt>nerken, 
kapısm.m önünde &abauca ile öldUr&il
muştur. 

Tabanca sealerlnl duyanlar hldıse 
mabaUlne ı:r.l.diklerl zaman. Kahra· 
manı kanlar itinde, bayım bir halde 
bulmutlardır. 

Tehlikeli arettf' J'&ralanan Kah ... 
raman derhal Çoruma ıötü.rü.lmiıf i
se de, hayah kurtarılamamıştır. Faz
la kan zayi eden genç bir kao ıtaa& 
sonra Çorumda olm~lür. 

Mıiddclımıumllitln yaptıtı labkl -
kata nazaran, bu cina1ette birisi &Jet 
olarak kullanılmış ve cinayet bu & .. 

elam larafmdan lşlenm.işfü. 

Tahminen otuz yaşında olan Kah
raman, dürüsllüiü. iki kalpli.ili! ile 
kendWııl bütiiıı kasaba lıalkuıa ""v
dlrmlşU. Gencin böTle bir clna7ele 
kurbaıı cldltl bütiiıı kasabalıları mü
leeaolr ebnlfllr. 

Peyman iliklerine kadar ürper
di: 

- Ben sizin çantanızdan para 
almadım. 

Pakize acı acı güldü: 
- Tabii inkar edeceksiniz, hıl'

s1zlığuuzı itiraf etmenizi bekJ.cıni
yonım ki ... 

Peyman başını salladı: 
- Sizi ilona edıınıiyeceğiroi bi

liyorum, nasıl ki, Galibi de ikna 
edemedim. Ancak sözü da.ha faz
la uzatmıyacağım, sizin çanta -
nızdan para almadığımı tekrar 
ed.p gideceğim. Allahaısmarla -
dık. 

P~kize kalktı ve biran evvel bu 
kadını b3$1ndan savmak için der
hal: 

- Güle güle! D<'di. 
Peymım çıktıktan sonra Paki

ze: .oh hele şükur bu iş te bit
tı" Doye denn derin bır nefes 
aldı. Fakat iş hıç te tahmin et
tiğı gibi bitmiş değildi. Genç ka
dın öfkesi yatış'ıkça Peymanın 
ittihamlarında haklı olduğunu 
teslimden kendini a.!am.yordu. 
Evet o, büyük bir soğukkanlılık
la planını hazırlamış, ve bu plan-

Çankırı ... Kast.amonu yolunda bü-
7ük bir kaza olmu!jtur: Çankından 
kalkan ve Kastamonuya gitmekte o
lan bir b.IDJ"OD ıı:dere virajına g-eı .. 
dlil uman; firt:nlerln bozu.it olması 
yüzUnden me1kllr mahalde drvrll -
miş ve 200 meu-e derlnliiindtkı u -
curoma yavarlarınu.'ı'hr. Devrilme 11-

rasında, 701 kenarına düşen on iki 
7olclldan sekizi aj:ır surette 7ara .. 
Janmı:;hr. Ölen yoktur. 

Otorr:olıil Çarptı 
Fatihte Sofular mahallesinde 11 

7aşında Rüknettin çocuk dun 1'-lacar 
caddesinden ceçerke..o Muzatteria hu
susi oı.omc..bıli kendialne çarparak 
muhtelif 7erlerindco yaralaınqtır. 

Otomobilin Altında Kaldı 
Galalada oturan 9 T&Şlarmcla K.albıa 

dlin :ramva1 caddesinden I'~"" 
..,tör Sadetllnln 1963 aamrah otomo
bilinin altmcla kalarak 7aralmnqllr, 

Şoför yakal•nmıfbr. 

la hareket ederek bile bile, isti
ye istiye başka bir kadının saade
tini çalm.ştı. Bunu ne kadar in
kAr et.ae ne kadar göz yummağa 
<'alışsa, tununla ne kadar müca
deleye girişse yine bu her zaman 
için dejiişmez bir hakikat olmak 
tan çıkmıyacaktı. Ve bu hakika
ti böylece görüp teslim etmek 
bir anda Pakizenin bütün huzur 
ve sükilnunu kaçırmağa, onu i(in 
için muazzep etmiye kiifi gel
mişti. 

Dışarıda rüzgar fazlalaşmış, 
Adeta fırtına halini a'.mış, kar göz 
gözü görmiyecek kadar şiddetlen
mişti. Peyman, bütün hayatını 
kaybetmiş, cansız bir mahlük gi
bi, arabaya binerken arabacı el
lerini hoh.ayıp biribhine vurarak 
başını salladı: 

- Allahü51em bu havanın ar
kası yaman bir tipi fırtınasıdr. 
Bl'D böylesine birkaç kere rast
ge'dim. Görürsünüz bak. Güneş 
batıncaya kadar bütün yollar na
s:! kar!a örülecek. Allah açıkta 
olanlara imdat etsin. 

(Arlıası var) 

Ba tiy r 
Millet 

Baş,ekilin nutku en 
veciz, fok l t•n ku,·vetli 
tas' ir btlügatı ile Türk 
m lletininveTürkiyenin 
i~inde buluudui;,ru ,art
ları izah ecli yor 

Yazan; ETEM lzZ.ET BENİCE 

Son Telgnf, intl,ar saatlerinin bir 
zaruret ve icaLı olarak Cumhuriyet 
bayr;.ı.mı saywnı diın. yani, bayriDllD 
başladığı etin verdi. 

16 mel yıl üzerind ki duşi.incelerl -
mlzl biz de bu &ı..itunlarda dün '\-'ermiş 
bulunu)ordu.k. Aoc k. Türk milletınin 
içtimai ve siyasi bunyf'slne hl.kim bu
lunan ve Tlirkün butlin ik ıdar ve 
hüvi1eU.11in muhassalahğı ve timsalliği 

hJzmetlnl Jfıı edtn bu üo bayram C'U

nur.de, her turlu hariti ve siya i h.i
diset~ri bir tarafa bırakarak yalnı:ı 

kendi kendimizden bah ptmek da.hl 
hakikaten icıınf:rl dolduran intıbaların 
tfade.&lne kifayet etmemektedir. 

Her TUrk vatandaşı ılbl bi.J..im de 
bu aşikılr duyl'umuıun en büyük ve 
yeni mtle7yldeler.ı.nden b 1ri de 1a1m 

Başvekilim.izin nutuklan olmaktadar. 

Refik Saydam bu nutkunda en ve
ciz bir ifade şekli içinde fakat, en 
kuvveUi tuvir bel3.pti Ue Turk mil· 
Jetinin 1·e TürkiJ'enin içinde bulan .. 
duğu tartları t.eb:ırUz e&tirmekle 
17 .000,000 nun his ve dü,-üneelerioe 
bihakkm mümessUllk etmı.,tir. 

Jlafvcltll dlTor lıl: 

c- Son bir yıl içınde Türk milı.tl
nin geçirdiği büytik imtihanları bir 
kere hatırlnyınız. akarla, sükünla. 
tarihine yakışan bir tavırla dUnya 
mı.::ctlcrinın gUzil önünde cereyan e
den bu . t.hanl.ırı kendısinin yeryU
zünun medeni, ; nam.k mıllet!erinden 
biri oldu:Unu bir kere daha isbat etti. 

................................................ 
Dünyanın en buhranlı bir devrin

de, bugiınilnden ve yarınından emin. 
kuvveUi, hakkına '1ivcnen ve bırlik 

i~·inde ya=ıyan, ne harici, ne de dııhıll 
bir ızhrabı olmıyan bahtiyar bir mıllet 
olduğumuzu düşünerek 16 ıncı Cum
huriyet yıldônümi.ınil neş'e ile geçır

menizi temenni ederim. .> 

l\.Iubterrm Başvekilin, bu sözlerin· 
deki büyuk hakikati ve samimi;retl 
ayn<'n tevsik elmek için yalnız bugi.ın 
şehlrlerln sokaklarına dolduran, heye
canla l"Öiiislerl kabank valanda.şların 

yüzlerine l•akmak k&tldlr. Hepsinde 
ümU, hepsinde neş·e, hep inde huzur 
ve hepsinde bucününden ve 7arın1n
dan cüven bulan kuvvetine, hakkma, 
milll bütüntü.füne sahip bir varlıtın 

ceniş, ölçı.iye sıtmaz &Orünüşü .ardır. 

Dahildeki yaratıcı. huzurlu. "·ak:ırlı 

ve dUn1aıun çelı:tij'"i utıraplara, \ru
p;ınuı l'C(irdlii harp buhranma bic-.ı.ne 
bu vaziyete ve varhfa müteraf k bah
tiyarhfın millet btitünlü!Une c-etlrdiğ"l 

en bUyuk saadet k.:l·nalı:lanndan biri 
ve birincisi de biç fUphıesiz dahilde 
oldutu cibl harici bakımdan da hiçbir 

ızhra.bınııı bulunmama ıdır. 

Tiırkiye, Ebedi Şef Ataturkün te
melini kurdutu di.irüst ve gelecek 
asırlara mı.iıehakkını politikasının izi 
Uzerinde Vl\ :!\!illi ~rf, Cumhur Rci l 
İsmet İnönü'niın UderUti altında ve 
tam ifadesi ile: «BU&'linUD ve yannın 
cennetidir.• 

Son aylar içinde siyaset ufkwıda 

beliren her türlü ka.ra ihtimalfc-ri l'D 
)"üksek bir ba..,irel. ile yenmesini ve ber
taraf etmesini bilen ve Tı.irklyeyi dünya 
buhrana karşısında cennete (evirrn 
Cumhuriyet mevkii lktldan yalnız 

Türk milletinin dehi.sına ve tema;rü.1-
Jerlne ;rakı.şan bir kl:ra,ete sahip oı ... 
dutunu lsbat etmekle kalmamış; Tıirk 
milletinin a7nl zamanda ;reQÜ%üniın 

en şuurlu ve en büyük mllletlerlnden 
biri oldutıa baklkallnl de lsbat ehnlştır, 

Balkan antanhnın temeUertnJ ku .. 
ran, Sa.adabit paktına lmll ve müessis 
bulunan, Türk - So'9'J'el dosllafmıll 
en sanılmaz bir sulh kalesi halinde 
tutan ve nihayet Tllrk - fnctıı. -
....._ mlldafaa Itllfalııru tmzalamalı
la ea btlylilı ı.e.e<i. insani, medeul hbı
metlnl lfa edebilen bir millet ancak 
en büyük çapta bir mlllel ve böTle bir 
mllletln dnloll de en lıilJ'il.lı ılevlel 

olabilirdi. 
Türk mlllell, Cıımbar!Teltn 16 mcı 

71lmda IPe tarihi varlıfmda ve yara
dılışındaki bu hususiyet ve def;erl bir 

kere daba diiDT•Y& Iobal etmiş ve 

dahildeki, barlelelıi bahllTIU'biına lt

Uhar ..-e pru.rla hak kaz.anmıştır. 

ETEM İZZET BENiCJ: 

(Son Telr;raf'tan) 

Kapitüllisyonlu Saltanat dev -
rinde Türk:ve bir aç•k pazar tdi. 
Yiyeceğı bıı,!'dayı bi!e dışardan 
gelmli. Cumhuriyet devrinde 
buğday istiklalimizi de kazandık. 

ULU.3AL EKOXOMİ 
ve 

ARTTIRMA KURUMU 



Mus 
Zaf 
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Uyar 

Askeri Harekatın Yakında 
İnkişaf Edeceği Söyleniyor 
AJmıuı C•phesl, 29 (A.A.) - Ba

va. aJan.sından: 
Berllndcn habf'r ahndıiına cöre 

Alman Propaı~da :Sl·za.retinin Ii%ll 
11ervlslerlnde cRuzvelte karşı• naml
le blr sermaye lhda.s edUm[ftir. Bu 
sermaye, Ruzvelt'ln yeniden Reisi • 
cumhur intihap edllmf'sine karşı a

placak mücadelt>yc tahsis edilecek ve 
ba ma.~Ua Amerikan razetelerlne 

paraca yardım olunacak ve RuzvelUn 1 
bütün rakiplerine muavenet yapıla • ' 

eaktır. 

Wll•rln Masollnl ile telefonla tmlll 

uzadı7a rörü.şmUş olduğuna dair bir 
~la deveran eLmekt.edir. 

)luollııbı1n in1"iltere7e karşı icrası 

mutasavver büyük taarruzun muvaf
faklyet kazanması lbt.imalleri hakkın

de ıilphe ve tereddüde Wıar elmiş ot
duiu söylenmektedir. 

KİTLERİN KARARLARI 

Brüksel, 2~ (A.A.) - Yal<ında as

keri harekatın inkişaf edecefi Berlln
den blJdlrUmcktedlr, Bu hususla it -
Uhaz edilen kararları ancak BfUer 
ve askeri tefler bUmektedir. 

İyi haber alan mahflllerde söylen
diğine cöre askeri harekat İngULere7e 
k.aqı yapılacaktır. 

Paris, 29 (A.A.) - Birkaç ay !OD

ra Fransa ve İn;llterenln müşterek 

hava kuvveUtri Alman tayyareleri 
adt:diB1n Uç mlslbıl bulacaktır. 

ALMAS TAHŞİDATI 
Londra, 29 (A.A.) - Paris radyo

su. Almanların şimal denizi sahilinde 
Bremen Ue Hamburı a.ra~ında tah· 
şidat yaptıklarına dair Pari.se celen 
haberle:- teeyyUd etmektedir. 
İNGİLİZ PARLA:UENTO HEYETİ 

Parts, !8, (A.A.) - Cepheyi z.[J'aret 
edecek olan İnciltz parlimento he -
7r-U, dün ak.pm hava yoliJe buraya 
celmif ve cepheye hareket e1mişUr, 

llİNDİSTANDAN HAREKET EDEN 
KİTAAT 

Londra, 29 (A.A.) - Resmen bU
dlrıldifine l'Öre Blndlstandan hare
ket etmiş ola.n bütün kıta.at, kat'iyyen 
07ta.ta utrampksıııo 7erlerine vasıl 
olmuşlardır. 

SOVYETLF.RN ALMANLARA 
YARDll\11 

ın .. kova, 29 (A.A.) - Havas: 
l\.loskovadakl Alman lktısat he7e -

tinin rlde ettitı tık mü .. beıt netice, ikl 
aylık bir miıddet lçlnde Almanyaya 
blr milyon tonluk hububat temin e -

decek blr anlatma huaule ı-elm.i.f ol
masıdır. 

Cumhuriyetimizin 
Yıldönümiiniin 

Yunanistandaki 

Onaltıncı 
Romanya 
Akisleri 

(Bas tarafı 1 inci sayfadn.) 

tu! bulunan bir nizamm temeli
ni teşkil ediyorlar. 

Kat..merini, E.efteron Vima, 
ve diğer gazeteler Tı.irk milleti
nin bugün müsalemetpeı-ver e
mellerinde ve bü.ün komşulari!e 
müş'erek bir refah için teşriki 
mesai kararında Yunan mille -
tinin kendi yanında almış o:du
ğundan emin olabileceğini yazı
yorlar. 

Gazeteler ayni zamanda Ata
tı.irkün hatırasını hürmetle anı-
yorlar. 

Ezcümle Elefteron Vi:ına gaze-
1esi diyor ki: 

Dost ve müttefrk Türkiye ilk 
defa olarak b<ı büyük yı;dönü -
münü Atatürksüz kutluyor. Fa
kat hale.flerine Türk milletinin 
~ndLsi •arafından çizilen büyük 
yol üzerinde sevkini ilham rc;_in 
onun sadece hatırası, sadece gol-
grsı kaf.dir. 

ROMANYA'DA 
Bükreş, 29 (A.A) - Rador A

jansı bildıriyor: 

Bü!wı Rumen gazete'.eri, Tür
kiye Cumhuriyetinin 16 ın<:ı yıl 

dönümü mün.a.:ıebeti:e stay işkil-
, 1 rane makaleler neşredıyor.ar: 

Rumanya gazetesi bu hadise
ye birÇO'k fo oğraflarla tam bi_r 
sayfa tahsis etmiş ve modern Tu. 
kiycnin tarıhçesile kudretini ve 
Romanya ile olan münasebatuı. 
tebarüz etlirnLştir. 

Timpul gazetesi ilk sayfasın
da neşrettiği bir maka.lede, te -
~r bir Cumhuriyet <>-
1.an Türkiyenin katd\iği yolu 
bildirmekte ve onun müsalemet
perver ülkülerini, Kemal AUı~ür 
kün silinmez vas•flannı ve Tur
lriye i:e Romanya arasındaki dos. 
tuğu tebarüz e'tirmekte<jlr-, . 

U niversal gazetesı, Tuı:'kiyenır. 

·on 16 yıl için.de yaptığı içtimai, 
siya6i iktisadi ve kültürel inkı -
liıpları tahlil ve tebarüz ettiri
yor ve diyor ki: 

Atatürkün yapıcı dehası bütür. 
mille•.erin takdir ve hayranlığı
nı mucip olan b.r es~r başarmış
tır. Rumen mille:i muazzam ba
şarılarından dolayı takciir ve hay 
r::ınlık hislerini Türk miiletine 
arzeder. 

Kurent.ul gazetesı, Türkiyenin 
s.yasi, iktisadi ve kültürel saha
lardaki bn•anlanndan dolayı 
ıru.grur ve m.;f.ch.r olabileceği
m yazıyor ve ~öyl~ diyor: 

ı..:..~·ürk, İsme Irönünün şah
ı;ında liyakatlı devamcısını bul-
muştur. 

Le Modent, i:k sayfasını, cAt~
türkten İsmet iOOnü'ye• başlıgı 

al' ında "eşrettiği makaleye tah
sis etmektıxLr. 
Diğ€r bütün gaze'elerde dost 

ve müttefik Türıtıyeni:ıı. ~ar -
d ğı esere karşı takdir ve hay -
ranlıklarını bildiriyorlar. 

BUlıGARİSTAN'DA 
Sofva, 29 (AA) - Bulgar A

jansı bildiriyor: 
Türkiye Cumhuriyeti ba:yyamı 

münasebetile bu sabah Türkiye 
e:çi':ğınde bir resepıı'yon yapıl
mıştır. Resepsiyonda Kralın ve 
Başvekil.n mümessillerile hü -
kı'.ımet azası, ordu mümes.silleri, 
kord,plomatik, Harici~ e erkanı 
,gazeteciler ve diğer bir'Çok şah
siyetler bulunmus ardır. 

.MISIB"DA 
Kahır.,. 29 (A.AJ - M sırda 

biitı1n millet, bütün matbuat Tür
kiye miJ;i bayranu münasC'be.ile 1 
sevinç göstermekte. büyük şahsı
ye'!~r Turk•ye sefaretine giderek 
te'brikl€Ifoi anct~ktedir;er. 

l\1ukattam gaz.tes.: 
•Tı.irk:ye 1"L,li bayramını kut

luyor, bütün şark mille !eri bu 
hayramın neşcoır.e iştirak edi
yor. başlığı aJ.ında neşretliı\i 
bir ma-kalede, Türkiyenin geç_r
digi mücadeinin, milletn röne -
sans için u.·vi bir ümil ve Türk.i
yenin hayatında ve sayi ve fa
aliYe'.inde mücadeleye azimle de
vam için bır semboi teşkil eyle
dii!in~ Türk inkılabının yalnız 
askı:ri bir islahata değil, bütün 
sahalarda bir inkıliıp olduğunu, 
tam bir bayram için tokluğu hü
zün veren Ata1ürkün kendisine 1 
halef olarak manevi karıdeşi ve 1 

en iyi dostu İsmet İnönüyü bı
raktığ•nı, Ata<türk tarafından çi
zilen yolda salim idarenin İnö- l 
nünün idare ve dehası altında de-. 
vam e:tiğıni ve sa!ahiyolE, vata.ı 
ı>erver bir şahsiyet olan İnönü
nün kardeş milleti terakkiye doğ
ru götürmekte bulunduğunu bil
dirmekte ve bu SC'Vinç ve şeref
li günde tebriklerini sunarak 
kardeş mille in terakkiya:tını hay
ranlıkla takdir etmekte olan bü
tün şarkın da bu tebrike iştirak 
eyledığini keydeyledikten sonra 
Tür ki) enin tarihine şeref sayfa
ları ilave eden bu milli bayramın 
da müstefit olduğu medeniyet ve 
barış n bütün şark için temadisi 
1emennisini ilave eylemektedir. 

Finlandiyanın 
Cevabı 

Helslnkl, 29 (A.A.) - Finlandiya ( 
delel'elerl Fin1andl7a cevabını Salı 1 
ciınü M•koya7a söUlrecekJerdlr. 

Or GI. Wavel'in 
Türkiye Hakkin
d a Beyanatı 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

ı;anun Türk saWllerinl bcr hanl"l bir 
mütearnza karşı ,ıddeUe mudafaaya 
muktedir olduia ve 'l'urk ordusuna 
lizmı olan baz.ı modern ı:Jlihlarla ba ... 
va silihlarını vereblleeek. vu.iy&tl.e 
ba.lundağu 3'jlkirdır. 

l914 harbındekl Türkiye ve İngil ... 
tf.re yalan şarkta biribirlerfne karşı 
kuvvetli ordular çlkarmışlarOır. ııu
harebe talil bazen bir tarafa bazen de 
obur tarafa C'Ulılu. Faka~ iki ordu bi
riblrinl takdir ve vasıflarına hurmet 
etmeyi ötrendl. 
Şimdi be biribirine kaTşı muhare

be değil, lüZumunda yanyaıra. har -
bederek taarruza karşı ceçllmeı bir 
sed tqkll edeceklerdir. 

Reisictımhu.r ismet İnonü tarafın -
dan kabul edilmek şerefine nail o
larak şahsi ca:ılbesinln esiri, derin 
bilgisinin ve siya.si ve umumi saha .. 
Jardakl nüfuzUDun hayranı old~ 

Kendileri mükemmel İngilizce konu· 
ıruyorlar. Ti.ırk. ordusu kıta.atından 

pek anın ı-örmek fırsatını buldum. 
Fa.kat. hava meydanına indltlm :ıa

man beni selimlamakla mübahi eden 
1\-luhafı.ı kıtaatı efradının beden cö
zelllfi ve askerlik rev~l bende çok. 
şiddetli bir intiba hii.sıl eltl. 

Türk Kurmay Subaylarının emsal
siz olduiunu cördu.m. Meslelderlnl 
bakkile biliyorlar. 

Jllareşal Fevol Çakmatm yüksek 
mezlyetlerinl daha Tli.rkiyeye citme
den de duymuştum. l\lareşali fa]ıse.n 
tanımak ve evvelce işıttiklerimf ya
k .... da.n takdir etmekle dU,J'duium 
memnuniyet büyüktür. 

Türkiyrnln l'etenlerde blrkae gün 

geçlrdlıe:im mınt.akasını evvelce gör
mtmiftlm, Memleketin modrnleştl -
rilmesl sahasında elde edilen terak!ll
leri, Ankaranın inşasında takip edl -
lf'n bilgiyi b~klki bir hayranlıkla tak-

dJ" etUm • 

Ankarada Yapı
lan Merasim 

<Bastarafı ı inci sayfada) 
kı".1., zafer arub önünde bilhassa 

muhteşem bir manzara arı.etmekte ve 
batkın bu anıt öniınden g'eçerken blr 
ao du.rarak Ebedi Şefe karşı olan lh
tram duruşları bütün kalplerde en 
yüksek bir heyecan havası 7arat
maı..ta idi. 

Ankarayı sar&n bu çok içten se't'
ıri, sayı-ı ve sevlnç havası içinde bin
lerce halk bü;v-ü!t kutlama ıneraslm.1-
nln en büyük tttabürünü teşkil ede
cek olan Ct"çit. resmi saha~ına akar
ken, saat ı ı de Cumhuriyet llalk 
Parllil fdaTe he)'t'll haları, PartJ 

Genel Sekreteri Dr. J'ikrl Tczrrln 
başkanhğ-ında Cumhari1etln binist 
Ebedi Ştf büyük Atatürkün muvak
kat kabrini ılyaret ederek onun 
yük.,;ek minevi huzurunda tazimle e
ğilır:l.ş ve Parti adır.:ı Ataıun kabrine 
bit ~elenk ko1m11ıttur. 

Saat ı~.10 cıs Cumhurrelsimb Mil
li . ·er İnönü refakatinde Baş,·ek.U Dr. 
Rf'flk Saydam olduiu halde Ebedi 
Scfin mu,·akkat medfenlnl ziyaret 
t"ylemf,. ve çok muhteşem bir ('elenk 
koyarak bir ihtiram dakik.ası içinde 
Ebedi Şcf'in azb. hatırasını tadı: ey
lemiştir. 

Cumhurrelsl İnönü, Ebedi l;ı•f'ln 
kabirlerini ziyaret l('in EtnoCratı mü
ı:eslne cell~lerfnde Büyük l\llllet l\leo
llsl Re1->1 Abdulhalit Renda, Genel 
Konnay Başkanı Maref&.I Fevzi Çak
mak, Orıenen.I Fahreddin Altay, 
Ankara Vallsl ile Vaıt Muavin.I ve 
Emniyet Müdürü larafuıdaıı karşı -
lanmıttır. 

Milli Şef, ba .ı,.areu müteakip 
doiroca tebrllr:ltı kabul buyuracak -
lan MIUel Meclisine lqrlf e7lemlş

ler ve burada da batla Millet MecU
al Reisi Abdulhallk Renda oldııiu 

halde hökOmet erki.nı, rl:raset diva
nı azalan tarafından lsllkhal edil -
mlşler ve Meclis binası önÜJlde biri
ken kalabalık bir hallı: klilleal ile 
bqla ma.lka olduiu halde raslmel 
ihtiramı ifa e~temette otan bir kıt'a 
asker ta.rafından aelimla..nm.t!f.]ardU'. 

Millet mecltslndeki b11St1Si dairele
rinde kıııa bir istirahati miileaktp 
Mill1 şef, b. M. Meclisi ltl7asetleam
hor saJonunda İcra Vekilleri Heyeti
nin B. M. Meellsl balarmm, kano• 

denb- ve bava mensuplarının tem.ylz 
mahkemesi, şiırayı devlet, divanı 

mahasebat reis ve hatıırmı vekilet
ler ve parU erkinmın. bankalar ve 
diler mahalli müesseseler mümessll
lerinln ve banlan &aktben d:e ecnebi 
de-vleUer mümessfllerl büyük orta el
fllerile bu elc:UikJer müs~anru. 

kara, denla. ha,·a. ataşelt"rinfn tebrl· 
kJ.UannJ kabul bayurmutlardrr. 

MF.Rl\siM ı;AnAşr.mA 
Millet Mecllslndekl mer&lJmJ mil

teaktp Cumlıurrebimia: J'anlannda 
Genel Kurmay Baolı.aıu Mar-1 Çak
malı olduiu halde me.n.! lm uh•sm• 

r :Dağcı11ed ı 
Hani Bana Kitap 

Yaha? 
BaşlistüDe u:Wm, vereyim amma 

Bay Kitapçı baııa 't'ermıyor ld? 
- Ba~ kitapçılar cıs kim 
Diyeceksiniz. Kim ola<:ak, o kilap

lann basıp satma bakkwı benden ..a.
t.ın alnıış ol&n u.Lqerıfler! 

'\"akıa bu zatışerlflcr, benim klta.p
lanmı baslı.ktan soııra bunlardan p.a
ra~cr.:, yani yadicU olarak bana hlo 
vermediler detU; hele bu kUapçı.l&r
dan biri. pa.r~u. olJ.r~k ba.na, kendi 
kit.ahımdan, belki de oLmdiLD faz.la 
verm.i.JLi, ı-·akat ben bu otuLdan fazla 
k.iLabı, beni. yahut benim yazılarımı 
M!~eul aziz dostlara birer birer da.

iıtu.kta.n sonra ceriye kalan ve; 
- Hani yahu, bana kilap? 
Diyen et.ter bir kısım dosllanm i

çin de a7ni kitaptan bir dllzüne ka -
dar para ile a.lıp onların l'Önullerinl 
de bu suretle bot edebilmittinL 
Diğer iki kil:lbıma ,-elince, bun.lan 

basan Bay kitap;ı maalesef, birınci 

ve ucus flaUı klt.abdn.J basan kadar 
cümert tıkma.dJJ.&r, onlar bu kitaplar
dan, 7adi1U! olarak bana ancak bi
rer, ikişer &ane verdiler ve 07le iken 

ben yine: 
- ııa.nı bana kl&ap 7alıu, böyle ah

baplık olur mu? 

Diyenlere karşı, zannederim, ayni 
ki&aplardan para ile on, oıı beş iane 
alarak: 

- Bu)'llrun eanımm içi! 
Diye bunbrı kendilerine sun.abu .. 

miştim! 

Fakat bakı7onun, benim bu kitap
lar ortaya çıkalı blıer, iklttt 1ll ol· 
dulu halde, bt.ılm ahbaplar, dosUar 
bala. yold.1., şurad.1. bu.rada beni 7aka
layıp soru)'orlar: 

- Hani bana kitap 7ahu? 
İyi amma canım, c.ferlm, kitabı 

basan, satan ben deiılım kl.. Ben 
de flmdi lıi7.un oldukc:a onbn, &"idip 

kila.pçub.n üzerindeki fi.ıtla ab.yo -
rıım. 

• •• İşk bizdC'kl kitap işinin h:ı:zln bir 
tarafı dah:ı! 

OSMAN CI;.'\fAL KAYGU.I 

Nereye Gidiyoruz? 
~IJaş lactı.ı:ı l cı suyf ... ,1a) 

ca bir ('ıf Ullnde her yıl biraz da

ha kuvvetlenerek, şuurla.narak. istik
bale t.evecciıh eden milli bıi.tUnhi
ie ve J'tkparellğe bu ıureUe bi..Uıa.ss3. 
işaret ediyor ve onun mcı..:lck.ete ka· 
:wulımuş c.ldutu hayır ve feyzi işa
ret et.mi~ bulunuyor. Demek ki, on 
aU.wcı yılın en buiz hu.suslyetlerin

deJl birini Turk mill•linln milli ıa
ur, mUli veku, milli idrak., milli blr
llk bakımından bi.iti.uı dunya millet
lerine karşı vermiş olduiu lmo.ihan 
teşkil ediyor ve bunu eu dilrü.sı ve 
doiru yolda 7Uruyebllmek isabetiııJ 
Jta.merlcndiriyor. 

Jla.tvekU nutkunun lklncJ lumDmı 

dış 1>ollUka ve harici va.zlyet.l.ınb ba
kımından Türkiyenlo haline •e bin
neılce lstlkballne baj-larke.n de ou.nu 
söyiü7or: 

._. - Dllnyanın en buhranlı bir dev
rinde bugu.nunden ve yarınından 

emin, kuvvetli, hakkına guvenen ve 
bırlik içinde yaşıyruı, ne harici ve ne 
de dahili bır ızıırabı olmıyan bahti
yar bir mıllet oldugunıuzu duşu.'1crek 
16 ıncı Cuınl.W'ıyet yıldonumwıü 

ncş'e ile goı;ırmenw temennı ede
rim.> 

Refik Saydamın bu babı Ti.irk mil· 
Ietinln b;ılı ve i.ı;tikbali bakunından 

18,000,000 nwı coılerl önunde hio 
şüphe~iz bir ayna. •a:ılleslnl ı-örmek .. 
tedir. 

Hi('bir mübal3.Ca ve oldninndan, 
cörü.ndüğündcn ne bü7ük, ne de kü
çiık hiçbir akis kaydelmlyen ve ha

lılkatln ı;, kenıllslııl ifade eden bu 
aynanın delalell ve yolumuz üzerine 
verdifl aydınlıkla biı.l'iıl< Tiirk mil
letinin lslllıballnl daha iyi Ölçmek ve 
lakdir etmek le miimkiiadür. Ba IU-
hartadır k~ 

-Nerlye &1ıllyoııuT 
ırfbt bir som.nan ce.abıru bla::at Tirit 
mUlellııln istikbale milleveccilı atu-
tında aramak ve sezmek de mümkün 
ohııakladır. Ba ciıliş: Büyük Tlirkl-
:re.. En birük Türktre, roıcman lbe
rtndekl cldlşllr ve IS mcı yılda dön-
7a milletleri havranda muvaffül-
7elle nrdlflmlz bölün lmHhanlar hl
se bunan müjdeclllfl vazlfe!ilnJ ba7ır 
ve ularla ita ve ifade etmektedir. 

ştlıı:.Rt) AHMET 
~ 
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Ebedi Şef, 9 Sonteşrin Çarşa.mb~ ~ününü 
Tamamile Dalgın G!çırmışh 

Vaziyetin vahametı art.k göz
le görülecek, elle tutula<:ak bır 
şe~ıı almıştı. Atatüri< yatağın -
aa fev kaiaae artan, 122 ye çıkan 
teneffüsıle s:k sık nd<S alarak 
ve krizin ızllrab.le hafif rahat -
sızlik sesleri çıkararak yan.yor, 
en u.faıt gıirüıtıiden, çıtır>ıdan 
müteess.,.' o.an ve hassasıyetle ha
li 4baa geJJ!llŞ bul.:nan asaoı _sü
kunete dof:ru bir lıcrleyışıc ıt<r 
m•ya J aiuaşıyordu .. 

E.ueai Şeıın harekatında bariz 
b:r ;-orgı.ı.n1uk o zamana - 9 te~rı
n~ar.i ::.ı3u .satl - kaoar ccvvalıyet 
Ye er.eri sinı muhafaza edrn ba
kışınnn:ia da dalgınlık görüınıe
ğe başlamıiiL. 

He "~er, daireye bitişik sa -
lor. a toplanarak o glinun 1'omı.i
n:k.sm, ı:arafc edcrlerı<en Baş
\eıti! heyecanla sordu: 

- Nasıl? 
Hekim.er başlarını yere eğdi

ler acık b:r cevap vermedi.er, 
ta..:.rlarilc bu sorguya en kestir
n:e cev&bı izhara ugra.ş ıiar. Ce
ıa: Bayar yenicı.'.'11 suolu .. Ele.n 
dolu, matem yük.ü bu- duru.ş•a 
beklemege dC'Vam ettL 
Komun.kenın yazumas: bit -

tik,en sonra muaavi ve müşavir 
heKımler topluca b r konsul.as
} ona gEçWer .. ~aka bu s ferkı 
konuşma.arı, mubahase ~vzu
ları h< •• acğın seyr.r.e manı ol -
rr.ak -.zı;e.ıru xa; betrnc. ri cı
het.e tıbbı hususa a mu.ea~ık 
bul:..ı:nmu; o~. rapor.arın tanzunı 
işIL• ıhı. u ed.yordıl.. 

Bu konuşma sonunda günde i
ki defa n.,.redıi n raporı r n 4 
dcfa,ı a ç!J<.lrı.ır.as. k..r..r.aş sıı
d •. V<. .• k.beai Şcfaı cbe<l.ıe.e 
ın .ika ıııe takacıuum eduı sun 
gunden .ı:.baren 4 d<!a raı,or ve
rLd-- Bun.ar, sabah sırat :ıo da, 
14 ıe, 20 de ve 24 te verilı.ı. 
, Her rapor da 13 milyonluk 

Tür i<. ctımıas.nı içinden sarsan ve 
kan aı;, •• au büyuk mateme, A
ta,j .. nı s.ayoe~meA ac~sına aı.1şL_

rac2k kadar tehhkeyi ~,kça gös
terecek bır mahıyet taı;ıy .ırdu. 

Ai<.şam, ortaiık kararırken ya
p an muayenede nabz.n y.ne 
128 d~ ısrar ve intızamını kay
bcttigiılı, ıeneliüsün -? çok s.k
laşarak l:ı.2 ye çıktıgı~ı giıren 
hekimler artan d J,gınt f::n ko-, . . . 
ma. ile yer değıştirişine şarut o.-
duı r. 

Esasen Ebedi Şef, 9 Sonteşrin 
çarşamba günirnü tarr.•ınule dal
g ıı geçırm.,ş, yalnız arada ?ır et
rafmdakilere tevcih el *1 k:sa 
sualleri tekrarlamak surctile ko
maya girmediginı GE'W-tm.şt •. 
Ma=afıh bütün bun.Car artık 

korl:ulan neticenın, Buyıik A'll
türkun ebedıye e lntikaıın.n sa
at ve .:ıaıuka mese'. si oldugunu 
s:osLren te.ıahürlerdir .. 

1 
iş· e 9 3G:ıteşrın çarşamba gü

niı hckimi,rın sık sık v ı-'..ııt.:crı 
\ komunik_ J r sıra ıt•ba ı e bu ö-

lüı ı had ıs ın.n s.nt ve dakika 
işı 'oıdugunu ::.,ıkça gösteren b;r ı 
ifade taş yaraıt iınza~atı,yor, tıp
kı bir ısıl'(ın yavaş yavıı,ş tukeni
şinı, sönüşünü andıran bu azalış
la ebediyete doğru yükselen Ata
tıirk · son saa,Jerini yaşıyordu. 

9 Teşrinisani sabahı verilen ilk 
rapor şöyle yazılmıştı: 

Büyük Şefimizin rahatsızlığı 
bütün iht.mamlara rağmen va
hamete doğru seyrediyor geceyi 
rahatsız geçirdiler. Umumi halle
rindeki vaziyet ciddiyetini mu -
hafaza etmektedir. Harare~ dere
cesi 36,8, nabız 128, teneffüs 12.2 
dir. 

Saat 20 de verilen ve ç.ırşam
ba giınünü Ebedi Şefin han~i va
ziyette ııeçirdiğini apaçıl< ı:os;e
ren rapor da avnen şu mealde 
bulunuyordu: 

Riyaseticumhur Umumi 
Kiıtip:iğinden: 

ı _ Reisicumhur Atatür
kün sıhhi vaziyetleri hakkın
da müdavi ve müşavir Uıbip
leri tarafından saat 20 de 
nesredilen rapor ikinci mad
dededir. 

II _ Bugünü yo~ ve 
dalgın geçirdiler, umumı ah
valdeki ciddiyet biraz daha 
iJerlem~tir. Nabız mımt:a -

zam dakikada 124, teneffü• 
140, hararet derecesi 37 .6 dır. 
Yine aynı gece, ya"ı 9 sonteş-

rin ça:-şan\ba gimiınün ııeresı. sa
at ıs.~o de bıışı.~an koma, gıtıgi
de aer;n!eşerek Eoedı Şefın son 
lJ saatlik vaziyetının kentiinı 
göstcrdığı s:ıat 24 te ".erilen ve 
en son hastaL komunı~esı o.an 
r&por da aynen şu sa.ırian muh
tevı bu.un .. ~ urtl..ı: 

Rıyaseo.icumhur Umwni 
Kat.pliğindeıı: _ 

I - Reisicumhur Atatur
kün sobrı vazı; eL<'tı hak -
kıda mudavi ve miış~vir 
1abip en •arafıntl;:n s:ıat 24 
de ven en rapor ıkir.ci mad
dedfdır. 

II - Sa.at 20 den itıbaren 
daıg:nlık art~.ır. Uır.umi 
ahval vahamete ıkğru sey
relmekteciır. Hararet 37,6, 
r.aoız 132, teooffos 133 tiır. 
,:,aal 17 de ortalık kararmıya 

baş;Qm'4tı ... 
Büyü" haı;tanın yattı: < ~ -~ 

ye müca,·ır ııenış salonda. K•UP 
grup o ur:nuş ses:;

1
.L.ik .. ıçmde 

bch.leı;en bir kalabauk goze çar
pıyorılu. 

Bırnlı.rın arasında o zamankı l 
Başvek:, Ce ..ı Ba~ ar, Dahil.ye 
Vekıı;, An cp n:ebusu Kıl ç Alı, 
Bıleclk mebusu Salih Bozok, baş-, 
)ôVcr Ce"' ile yıizb-.şı c~".'.det 

. Y•" rl •. umumi kacıp ı ve o n'-'• (.; .. , . 
H s.ın ı ~a. kalcu ınzl'.s~ mu
d"''" SU'\: ~ , h rn racn A
k; 1f:L. ör oz.:~n. M. Kamı Berk 1 
Aı.. r \ ı:! ~1: rmara~ı, . ihat Re-_ • 
,.:, Hl}ru.ın.1 Dif:cr, Sureyya Hı
c..ı:ı t te bu.· nuyordu. 

I~ lclı~:k ı:ozl.ri salonun bi
rer kö:,es ne nııh.ı olara~ derin 
bır • .ık-.in~t <; n e bekleşıyor, a
rada b.r r;beaı Şe!i~ da:resinın 
kap.s1 a<;•liiıkça herkes matem 
do u ba -.şiarını o tarafa çevıre
rt'k : erden çıkan mahzun tav._r
lı hekimlere ı:ozlen1e bir anaa 
hir.b.r sual soruyordu. 

Hekinür sik sık odaya giri_P 
..,ı.ı orlar, nöbetçi arkadaşlari
le b.rlık e has.anın b~cundan 
ay.\ ::ô an ıırofaj: 1'- 1 er ~ 
mer ve M. Kemal Oke Le tek e
celı keıune'er konuşuyorlar, tek
rar vı:r.erine dônüyorlartl. 

(Arkası nr) 

İstikbalinden Emin 
Olan Türkiye 

(Bastara!ı ı lnd sayfada) 

Dün '"hrlmude dalJatanan Turk 
ba.,-nklannda. dun ıtehrımWle 'eçil 
resmi yapan kahraman orduda. dun 
şchr.ınlı.dekı nq'e. ve &evinçLe, b11tun 
va m hı.bati, Çumburiyelhı tanı 

m~deml ·tl lit'r bayrak. bet mah -
muz 'f11urh ı, her ceşk.on nida gözle~ 

rln onii»de bulun vaı.a.o.ı. butwı Türk 
ü!.kcl ·ri.ni 7aşa.hyordu. 

İşte bo muılu anlarda Milli .Şefin 
sesi, 7Urek..lerdek.i sevinci, conüller
dckl pvenl bir kere daha arUırdı. 

cBü\"Uk Türk mllletH 16 ıncı Cumhu
rlye& bayramı hc-plnh:e kotlu ohun!> J 
db'en ismet. inUni.i azi% millc-Unm, ts
UkbaJe korkusuz ve enıJişesb. varlı
ima emin olarak mutmaia bakabl
leeeilııl mııJdeledL Ufuklarclaıı afnk· 
lara 7ayı.laıı, her Tlırk\111 cöpıinii 

cıırııla kabartan bu ses dlmallarda 
silinmez bir Is btrakaeaklır. 

Milli Şefimiz dedi ki: 

.Billia mlllellerin varlık kayp
a leinde 1113d 1kıan ba sene7I milltr 
Umk, kendine &üvenlr, milli haJ'atıa 

alfaksn bttaberllit 99 - -
faasuıda kimsede fÜ.phe bıralmuy&D 

lkııdrelinl lııbaı eden .,..,.aııa.kiJ'eW 
bir lmlihaa aarellııde ceçirdL 

cAds aWelim: Gelecek. eeae, se
abı ba unıJmas v&5ıflanna lnııanlyel 
llemlnln daha •ll'ade dikkat edeceil

ne emim oL» 
Dünya fevkalide hldlaeler orla -

wmda p.Uı:aıurken. devlet re••tmkln 
ha oöıleri cöniillere fifa verdL Bir 
mlllele lsllkballnden eııılıı olmaktan 
ı1Aha bniik saadet lalaYVll!' edlle
mea. Türkll'e istikbalinden emindir. 

SELAMİ İZZET SD>Ell 1 

SAYFA - :1 

v 
1 

u 
Sovyetlerin T ah
şidatı Artıyor 

Cemaati, %9 (l\.A.) - llavas
Emin bir kaynaktan ltyit edfldJ • 
flne &'Öre, SoV7eL lstıhkim efradı Po
lou,adakt yeni Alman - . ovy"t hu
dudu boyunca hararetli faalJ7et I' S• 
t.C'rmc-k~dir. Bu yalı.Jıtarda Do 11 

Califyasınd:ı, euümlc Po1onyanl.D 
reruinde mubim tah fd t 7apılıri11 -

tır. B11 tatqidat. natya doinı :rapa} .. 
maktadır. 

MOLOTOFı;. sö:n.iYF.CEGi 
NC,Tl K 

Londra, 29 (A.A.J - Observer caze

tesinln diploma.tik muhablri B. ~lo

lotofon birk:uJ &'üne kadar muhim 
bir dema11ıana intizar ctmtltedir. 

llnharrlr dl or k.l: 

Zannedildiilrıe ı-öre olok>f 7ük-
9ek Sovyet meclıslnln lçllmaınd.:ın 

sonra, mue r olma.sa için İncili.ere
niıı peşin t.a.wlbl elzem oldufundan 
Doça71 MWikovanın muzahereLten 
lslinlı.if eUi"I hant lekL!lerl delil, 
banşm hale• miımkün odluiwuı cı..lr 
bir heyuıat yapaeaklır. 

-~ -<>··----
Cumh 1riyetin 

16 ncı Yılı 
(!la$ taralı 1 İDCl snybda 

!arak süsledik eri ot lr''>b il !i 
ile Kı:z·..ııy, Ycşıı y, Ç cuk Esırg€ 
n:e, Turk Hava, '.ı ur kuşu, U u
sa! Ekononu Ye Art .rma, E:ı -
dus n. b ·r. I? v •~nar ccmıyet
!erl g~11'rd;r. 

Buhassa a.,. n k: 'alarm!l ve 
Kule.ı ile Den z ıs erı talebe
lerinın mun~azam ız ış er" ha, .. 
kın takdirin1 vr al şın• toplam ş. 
tır. Alay Beyaz t <.n s -ra Su1-
tanahmet, Ankara c..ddesı, S.r
keci, Koprü, Ş.şhane yo~uşu, İs
tıkliıl catldesi yoluyla Taksune 
gelm:~tir. Yollarda kalır man 
Mehmetçik:er çicek yağmuruna 
ve alkış tufanına tutıılmuşiar -
dır. Halk kahraman ordusuna <>
lan guven ve itımadını bır kere 
daha giis ermiş' ır. Alay Taksım 
Cumhuriyet abidcs; etraf•nda 
yer ald:ktan sonra boru ile b:r Ti 
işare'.i ver".mi~ ve muzıkanın çal 
dığı İstik;Al marşıle b raber bay
rak çekme törenı yapılmı~t r. 

Bunu müteakip abideye vi!!
yet komutanlık, belcd:yc, Ha;k 
Partisi Halkevleri, üniversite, 
mektep'er, resmi ve hususi rnu
esseseler tarafında~ celrnkler kon 
muş ve n;crasime nihayet veril
miştir, 

Merasimden sonra Fatih kay
makaır.ının reis:.ıtinde bir heyet 
&lırnekapı şehit! ıtme g;derek 
Halk PartisI v~ Halkevlerı naml
na abideye ~knkler koymuş
tu:. He~ ette, lstarbul Knmuta.'l-
ğını t::ıalk Partısını ve d l!<r 

mah;' ii te!:-ekkulıen tems 1 den 
birer zat bulunı= uştur. Ayrıca 
bir hölük asker ile i'fa• ·e brnd~
su da srhi\likte merasl!'."e iştı
rıik etmiştir. 

Öğleden sonra birçok müesse
se ve eserlerın açılış meras:;m.e
ri yapılmışı ır. 
s~at 15 te: Atatürk köprüsı.i 

Valinın b!r nutkilc, Nişantaşı kız 
orta mektebi b.nası, Üsküdar be
lediye tahsil şubesi binası, Çatal
ca, Kartal, Yalova, Silivri, v~ 
Şişli İlkme~p binaları oaat lS 
da: Vali tarafından Ayaspaş_a yo
lu, ~ineklibakkalda 45 inci ılk
mek:tep binası,, saat 16.30 da_ Ka
ragümrükte, orta mekte_p bınas~ 
ve Kad!köy maliye tahsil şubesı 
ttı<>', :mle açılmıştır. 

Gece de her tarafta şenlikler, 
donanmalar ve fener alayları yrır 
pılmış, halle gece yar·sından son
raya kadar eğlıenmiş, bayramı kut 
!ulamıştır. b. 

Taksimden hareket eden ır 
fener al.ayı Beyazırla ve Ü~ü~~ 
dan kalkan bir a~ay da K~ 1 -~ 

., kadar gelmiştir. GundtL& 
~ece de mekteplerde ve Hal
,_ le . d meras!nı1cr ve m.:sa
.. ev rın e . __, ',_ ;•tır Vail 
mereler terüP """'.'- · f 
Liıt!i Kırdar ve refiltıı.sı t~ ın: 
d Taksim bahçesındekı yenı 

an inoda bir balo verilmiştir. Ba
~a kordiplomatiıte mensup kim 
seler de hazır bulunmuşlardır. 

---------
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SA'IPA-4 

Halifenin Yüzü, Mutat 
Çıktığı Zaman 

Tefrika: 68 

Olan Saatte Divana 
Gülüyordu 

Şimdiye kadar yazdığımız ta
rıh hakikatleri göı.ıönüne getiri
lirse göı'ülür ki, bir Hatife öl.ür
ken ekseriya ol:lıınu ve ondan 
wnra da karde;i.ni ve y.mut di
ğer oğlunu kendi maitaının.a g~ 
çirme-k üzere vasiyet ediyor. 

Bu böyle olduğu halde yine her 
dciasmda da saltanat sedirine ku
rulanlar bu vasiyet ahkamını ta
nımıyorlar ve, babalarının malı 
im~ gilıi çrulandıkları hilAfet 
postunu kardeşlerine, amorJanna 
vermek istemiyorlar, onu kendi 
ev !atlarına bir miras gibi bırak
mak gayeJSini güdüyorlar. 

Bu, bir değil, iki değiıl, hemen 
her HıW.fe blı- evvelki Halifenin 
va> _ 0 tini nastl hülrünısüz bıra
kıyorsa &-endinden sonra gelece
gin de ayni suretle hareket ede
ceiiini biliyor_. 

Mansur da işte böyel, Jrendin
den evvelki Hahfeniı> vasiyetini 
bozarak veliaht olan amca zade
sj İsanın yerifıe kendi oğlu Meb
cliyi geçirmek sevdasına düşmüş-
tü ... 

İsayı hotbebot ve sebepsiz ola
rak veliahtlilden a.zledemezdi 
ya ... 

Mu14.ka bir bahane ~· 
Mansur, ilk önce güzellikle Isa· 

ya veliahtlikten istifa eınesini 
söyledi, hatta adeta yalvardı. 

Fakat İsa bu teklifi kabul et
meyince onu öldürtmek istedi. 

Bir veliaht kolay kolay ıdam 
edilemiyeceğine göre de anfattı
gımız gibi anu ortadan kaldırmak 
ı.çin (Abdullah) hilesini buldu. 

Halbuki bu plan da suya düş
miu;t ü. 
İsanm Bakdatan gitmesi Ha.li

f eyi büsbütün kuşlrulandırdı. 
Ya gittiği yerde bir isyan çı

karırsa? ... 
Bunun üzer,ine<!:ir ki, araya de

liHer koydu, muraJı.b.a.slar gönder 
di ve: 

- Hiç değilse benden sonra 
Hilfilete oğlum geçsin ve oğlum 
Mehdinin veliahdi de yine Isa ol
sun. 

Dedi. İsa nihayet bu şekli defi 
beliı kabiJnden kabul etti. 

Mansur da derin bir ne:fes al
dı. 
Artık İsa tarafından bir endi

şesı kahnayınca tekrar amcası Ab
dullahı düşünmeğe başladı. 
Vakıa Abdulla.hın kardeşleri, 

onun artık hiçbir suretle salta
nat VL hi.Wet makamında gözü 
o ; ğına dair teminat vermiş
leruı. Fakat, bu teminata ne de
r<.'<!eye kadar itimat oluna.bilir- 1 
di ?. Bahusus ki, onu gizli maksat 
larla öldürtmek istediği anlaşıl
dıktan sonra ... 
Vakıa Mansur, cinayet teşeb

büsünü tevil etm~, İsanın ken
dı baş ıuı böyle bir hlle tertip et
tiğini, ona asla bu yolda bir emir 
veımediğini tekrar ey.lemiş ise
ci _. ıa ne Abdullahın ve ne 
de .... rdeşleıinin inanm.adıklan 
mıilıakkaktL 

O halde? ... 
O halde mutlak intikam almak 

istıyeceklerdi ... 
Mansur bu defa daha kat'i ola

rak amcasını öldürtmek, vücu -
dünü ortadan ka:dırmak kararı
nı verdi. 

» 
Abdullah ölmeli idi ve ... Öle

cekti .. 
Aradan geçen haftalar zarfın

da Mansur hep dü<ü,-dü. Gözü
ne hiç uyku girmivordu. 

İslam Hafüesi, artık halkın ida 
resinden ziyade işliveceği cina
yetin p!anlar.m kurmakla meş -
guldü. 

ETi 

Yazan: Ziya Şakir 
Beyti Mukaddesin şark tara -

fınuakı d~ı:ın etcgına bu,unan 
,,ç, İsa Peygamberin oradan se
maya ç.kt:g. rivaye o.unan (Ma
sadı İsi) ile, (Yu,;uf) Peygam
btr.n valdesinin mezan, (Eyüp) 
ve (Musa1 peygamberlerin ma
kamı, (Beytü:liahim) ve saire gi
bi b:r ıak.ım ziyaretg&hla·r da, bu 
cümledendir. 

(Mescidi Aksa) yı ziyarete gi
Nnler, mutlaka (B:ibul Hatta) 
deni.en kapıdan girerier. Bura
ya, (Hatta) denilmesinin sebe
bi hakkında da şöyle bir rivayet 
vardır. Cenabıhak, Beni İsraile 
buradan girmelerini ve (Hatta .. ) 
diye başlayan İbranıce bir dua 
okumalarını eı:rll'ctın.iştir.,. (Hat
ta), Arap lisanında (bir şeyi yu
karıdan aııağıya indirmek) de-

Bu plan, bu tuzak, öyle bir su-
retle kurubnalı idi ki, Abdullah 
içm ktırtulw; imkan ve ihtimali 
olmamalı idi... Ayni zamanda 
da kendisi sanki bu ölümü i5te
miyonn~ gibi temiz, :ınBsum blr 
rol oyn;ımalı idi. 

* Bir gece sabaha kadar oğlu 
Mehdi jJe l>a.şbaşa verip düşün -
düler. 

Ayni gecenin sabahı ... 
Hallienin y\iru, mutat alan sa

atte divana çıktığı zaman gülü -
yordu. 

An1aşıla:rı, geceki müzakere sa
ba.ha karşı mel'un bir pbi,ı) doğur
mu.ştu ... 

Mansur şu emri verdi. 
- Amcam ve kardeı;leTini şim 

di huzuruma çağınn. 
Ebu Cafer Maruıunm böy'.e er

ken erken amcasını ve kardeşle
rini daveti divan erkanı arasın
da :;iipheyi mucip oldu. 

Halife acaba amcasını neden ça 
ğınyordu? 

Mansurun Abdullahı öldürt -
mek istediği ve bunun için de ve
sileler aradığı artık herkesçe mar 
lfun bir keyfiyetli. Yoksa Hili
fe, bütün tedbirlıeri bir tarafa bı
rakarak onları açıktan açığa mı 
idam ettircekti? 

Böyle bir hareketin memleket 
ve saltanat için nekadar tehlikeli 
olduğunu bilen vezir Yunus Hali
feye sordu: 

- Abdullah hakkında bir em
riniz var da onu tebliğ için mi 
kendisini ve kardeşlerini huzu -
ra davet buyurdunuz? 

Mansur cevap verdi: 
-Evet ... 
- Eınirülmüminin Hazretleri 

bil; şüphesiz daima iyi d~ünür
'ler. Acaba arzularından kulları
nı d~a evvel haberdar etmek 
lütfunda bulunw:ar mı? 

Mansur, vezirinin bunu ne mak 
satla sorduğunu derhal anladı. 
Esasen Yunusun nazarlarında.ki 
tereddütlü bakışlar bütün endi
şelerini ~ığa vuruyordu. Bu en
dişe ise tabii Abdullaha karşı 

yapılacak fena bir hareketin tev
fü edeceği geniş ölçülü aksiiliı -
mel end4esiydi. 

Mansur dişlerini sıktı ve için
den mırıldandı: 

- Demek etrafımda olan en 
emin adamlarım bi.Je amcamın 
tarafı ... Onun tek bir kılma ha
ta gelecek diye tirtir titriyorlar. 
Ben sağ kaldıkça belki Abdıtllah 
bana karşı bir şey yapamaz. Fa
kat ben ölünce onun, bu herifle
rin de yardımları ile saltanatı oğ
lumun elinden almıyacağı ne ma
lfım? İşte Abdwahı yok etme ka
rarım vermekle çok isabet etti
ğim bir kere daha aşikar oldu. 
Şimdi yeter ki, bu sefer de pla
rum akamete uğramasın. 
İçinden böyle d~ünen Mansur 

cevap bekliyen vezir Yunusa 
gülerek baktı: 

- Anlıyorum, dedi. Merak e
diyorsun .. Fakat biraz daha sa
bır ... Aım!amla kardeşleri nere
de ise ge.riler. O zaman mera
kın zail olur. 

Abdullahla kardeşleri de M:ın 
surun davet emrini aLnca ayni 
teliış, e~ni endişe ve korkuya 
di.'ştüler. 

Ne Samın şekeri ne de Arabın 
yüzü fehvasınca malum hadise -
den sonrı: Halifen:n yüzünü ne 
görmüşler ne de görmek istemiş
lerdi 

(Ad<uı yar) 

Ef 
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mektir. Müslümanlar arasındald 
telakkiye nazaran Cenabıhakka 
karşı edilen dua, İnsanların gü
na.hınrn derecesini indirip, onla
rı (Zünupı tan ta'h.ir ettiği için 
(Ha-tta) tesmiyesi, olduğu gibi 
kabul edilmiştir. 

Bu m~terek ziyaretıgahları.n 
en mühimi, (Kubbei Süleyman) 
dır. Bu kubbenin al t ında, yerli 
bir kaya vardır. Rivayetlere na
zaran, (3üleyman) Peygamber, 
(Mescidi Aksa) yı inşa ettirip bi-, 
1irdiği zaman, bu taşa dayanmış: 

(Yaralı!. .. Senin nam'11a bina 
etti/(im bu mukaddes mabedin ik 
malini bana nasip ve müyesser 
et ti.ğin için, sana na sil teşekkür 
edevil'll- .. ) 

Diye, dua edip ağlamış ... 
Bu taı>ın üzerine yapilm.ış o-

IK•A• 

Bugünkü M r.ı ç Galatasaray Vefayı 
7 -O Mağlup Etti 

Galatasaray -Fenerle ile SABAH, OGLE ve AKŞAM 
Yeniden Karşılaşıyor Her yeme~ten ıonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

Oyun Tamamile Galatasarayın 
Hakimiyeti Altında Oynandı 
Dün Şeref stadında Galatasa

ray - Vefa günün en mühim mar 
çını yaptılar. Hesaplı ve şuurlu 
bir oyun. Bu oyunu oynıyaııı san 
Jormızılıl.ar oyunu 7--0 kazandı
lar. Takımlar sahada karşılık

lı olarak şu kadrolarla yer al -
dılıır: Galatasaray: Qmıan. Fa
rul~ Adnan. Eşfak, Enver, Celiıl. 
Salim, Buduri, Cemil, Sal.ahad
~. Saratim. 

Vefa: Safa. Ltltfi, Süleyman. 
V<llhit, Hakkı, Sefer, Necip, Muh
teşem, Sulhu, Mehmet, Garo. 

Oyuna Ahmet Ademin idare
sinde Galatasarayın bücumile 
baıılandı. Rüııgan arkasına alan 
Vefalılar Galatasaray kalesine 
birkaç hücum yaptilarsa da bir 
netice vermedi. Rü,,garı daha gü
zel hesaplıyan sarı kırmızılılar 
üçüncü dakikadan sonra Vefa 
kalesini bir tazyik çemberine al
dılar. Nihayet beşi,nci dakikada 
bu baskı semeresini verdi. 

İleri bir pas alan Cemil topu 
sürerek kaleye kadar girdi. İlk 
Galatasaray golünü yaptı. Bu 
golle da.ha ziyade açılan Galata
saraylılar hücumlarını arttırdı
lar. Vela mürlaiaası çok müşkül 
vaziyetlere düşüyordu. 14 üncü 
dakikada yine Cemil bir ileri pa
sını gole çevirerek ikinci Galata
saray golünü de kaydetti. 

Devre sonlarına doğru bir Ga
.lata<>aray hücumunda Vef.a müda
fii kasdi bir hareket yaptı. Pe -
naltı cezası verildi. Salim buırıu 
gole çe-viremedi. Ve devre de 0-2 
Galatasaray lehine bitti. 

saray ınar;ından eovvel ikinci kü
me maçlarına devam edildi. Bey
lerbeyi - Şişli ar.asındaki karşılaş 

ma güzel bir oyun oyıruyan Bey
ılerbeyin.i.n 2-1 galfuiyeti!e netice-
lıendi. 1 . 

Ortaköy -Alemdar maçında da 
Ortaköylüler 3-1 galip geld!ler. 

Fener Stadında 

B. Spor -Anadolu 
1 1 

Fenerbaltçe stadında günün 1111:: ma

cını Beyofluspor ile Anadolu yaph

lar. Ve maç ta iki tarafın ıı;Wıel bir 

OY11Dımdan sonra 1 - 1 berabere biUi. 

İST. SPOR: 3 - KASThlPAŞA: o 
Günün lldncl maçını İst. Sporla 

Kasımpap yaptılar. Bu maç İst. Spo

nın 3 - O plibiyetlle IılW. 

Fotoğraf t hlilleri 
6ize fotoğrafınızı gönderiniz 
kim olnuğunuıu söyliyelim 

İBSAN GÜNGÖR (Alı&aray) 

lkı&'ün saa< 15 le Ta.k•lm ıladmd& 
F'enerbabçe - Galatasaray arasında 

Clllllhurb"e& kapuı ma,eı o:rnuıa.cak.-
111' •. Bu miihlm ll&rtılqm&d&n evvel 
de kuvvelli MATBU AT lakımı 

Ue Fener - G. Saray tekaüilert muh
telitl hazırlık maçlarının blrioclsbıi 

:rapaaklardır. 

Bu maçın Matbuat takımı tarafın
dan kazaıulacajı aallhiyettar müt.e
bassular tabii l'Ö81ermeltledlrler. 
M&l;'ın halr.emi Ahmet İbsandtr. 

Fenerbahçe - 83ykoz 
1 - 1 

GÜDIİ:n son maçmı Fenerbabçe Jle 
Be:rkoz 7apWar. 

FENERİN GOLÜ 
25 inci dakikada ırerldeıı bir pas a

lan Basri topu kendi P71'eWe süre

rek akabinde attığı g-üzel bir ıutıe ta
kımının :rerıine &'Olünü yaph. 

FenerNhce bu devredeki hi.klın 

oynama.sına rafmen başka sayı ka -
ı.anmaia muvaffak olamadan dev -
reyi J - O bitirdi. 

İKİNCİ DEVRE 
İkinei devrede iki takım da can.la 

başla oynuyorlardı. 

BEYKOZUN GOLÜ 
37 inci dakikada safdan ilerJeyen 

bir Beykoz hücumunda orialana.n to
pa kale yakınında ya.kahyan Ki.um 
karışıklıkta vurdoiu bir .kata Ue Fe
nere beraberlik sayısını yaptı. 

Bu colden sonra Fenerliler can -
landılar ve Beykoz kaleslnJ sıkı.ştu
dılarsa da vakit. başka sayı yapma

ları.na lmJri.n bırakmadan mae J - ı 
beraberlikle bttıt. 

Taksim Stadı : 

i]9pci devreye V efalilar baş
ladı, daha ilk dakikada hakimi
yeti alan san kırmızılılar Vefa 
kalsini s&.rdılar. Bir hücumda Ve
fa aleyhine verilen penaltıyı Bu
duri _gole çevirdi. Bundan sonra 
yjne Galatasaraylı!ar hücumla
rına devam ederken Buduri ka
fa ile dördti<ıcü Galatasaray ger 
fünü yaptı. 

Az.fmkir btr 

llp. Çok iyi 

kalplldtr. Her -

kese iyilik yap

mak isler. İyi 

bir ev Jı:aclırudır. 

Kimsenin dedi -

kodusu Ue ut -

raşmu:. Kendi 

halindedir. Ze
kidir. 

1 

Yıldız- Demirspor 
o - 4 

Tekrar hücumda bulunan san 
kırmızılılar Salahaddinin nefis 
bir şiltile beşinci _go1lerini de ka
zandılar. Çok geçmeden yine 3a-
1:8.haddin Galatasarayın altıncı 
golünü yaptı. Oyunun bitmesine 
üç dakik;ı. kala Cemilin Vefa ka
lesine attığı şütü kaleci Safa blo
ke edemedi. Bu suretle Gaila! a -
saray yedinci golünü de kazan- · 
mı.ş oldu. Ve mühim maç ta ()-7 
Galatasarayın lehine bitti. 
BEYLERBEYİ - ŞİŞLİ 1 - 2 

ORTAKÖY - ALEMDAR 1 - 3 
Şeref stadında Vefa - Gala ta-

ıı 

KE.'llAL AKSAN 

(İstanbul) 

Hassas bir 

llp. Güzel san

atıan karşı isü

dadı fazladır. 

Dlkhllldir. Gö

rünüşe ehem • 

m.iyet venne. 

Kendi halinde -

dtr •. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, t<omatizma 
~evralji, kırıklık ve tutun ağrılarınızı derhal keser 

icabında gUnde 3 ka'ıt alı nabillr. 
Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

lan kubbenin avlusunda (Kubbe
tülervah - Ruhlar kubbesi) de
nilen bir makam ile bir de mer
mer mihrap vardır. Buraya (Hı
zır mevkii) de derler. Bunun alt 
tarafında, 17 mermer direkli yer, 
(Davut) Peygamberin •(mahke
me) si imiş. Davut, ()radaki ta
şın üzerine oturarak suçliıları 
muhakeme ede~ ... 
Müslümanların itikatlarına na

zaran, Resulü Ekrem Efendimiz 
miraç esnasında (Huru ayn) ı bu 
kubbede görmüşlerdir. 

Görülüyor ki, (Kudüs) şehri, 
Müslümanların (Kıble) si olmak 
şerefini kay betınesine rağmen 

diriler arasındaki kutsiyet ve 
mebni.kiyeti muhafua etmiş .. 
Bundan dolayıdır ki, (Ehli sa
lip) muharebelerinin yüzünden, 
bu beldenin muhiti, uzun sene -
:!er, korkunc ve kanlı bir haile 
sahna;i haline girmiştir. 

İÇTİMAİ ISLAHAT 

Rsulü Ekrem Efendimiz, din 
işlerini bir derecey kadar tanzim 
buyururken, muhitte bir hayli 
ıs:ahat ta vücude _getirdi. 

---
Evvelce de arz ve ~ etmiş

tik ki, o tarihte .tıü ! ün Arabistan, 
büyük bir anarşi içinde idi. Hiç 
bir şebİrde, kanun ve nizam mev
cut değildi Mühim ıneselelıer, 1 
ya adet ve teamüllere ve yahut 
ta, birkaç kişi tarafındaııı verilen 
hükümlere göre ~edilirdi. Bu 
kanımsuzluk ve nizamsuıWt yü
zünden bazı Arap kabileleri ve 
şehirlerin bellibaşlı a-ileleri, yek
diğerile husumet, harp ve cidal 
halinde!erdi. 

Resulü Ekrem:in yegtıne gaye
si, (insaniyet) e hizmet etmekti. 
Bunun it;iıı de her şeyden evvel 
(Ahliık) ı nizam ve intizam altı
na almak, ve insanlıı.rın ruhun
da (fazilet) hisleri uyandırmak 
elzemdi. 

(İslamiyet), tamamile ahl&k 
üzerine müesses bir dindi. .. Bu 
yüksek din, her kim oluısa ol -
sun, (İnı;an) lı.!ta ehemmiyet ve
riyor ... Bütün insanların müsavi 
haklarını tanıyor .. Hangi din ve 
hangi sımfa mensup olursa ol -
sun, haksız yere bir damla insan 
kanırun dökülmesine rıza göster
miyordu. Bunun içindir ki, Resu-

Taksim stadında oynanan Yıldız -

Demirspor maçını 4 - (i ----

mışkr. 

SULEYMANİYE: 1 - TOPKAPI: 2 
Günün ikinci maçı Süleymaniye ile 

Topkapı ar~ında yapıldı. Bu mti.sa

baka 2 - 1 Topkapmın ıratlblyeU ile 
blUi. 

BEŞİKTAŞ: 10 - llİLAL: O 
Günün ikinci maçı Beşik<aş Ue 

Hilal arasında yapıldı 
Oyuna Beşlklaşm hüc11DJl!e baş -

landı, Ve 25 inci dakikadan llibaren 
Beşlkf.ıuıın golleri başladı. Hü.snü va
sı"'511e üslüsle 3 l'OI yapan Beşlk
taşWar devrenlıı sonlarına dofru Şe
refin yaphfı 2, İbrahimln yaptıfı bir 
sayı ile l'OI adedini altıya cıkardılar 

İkinci devreye Hilil rü.zcin lehin~ 
alarak başladı ise de t:o.k l'eomeden 
Beşiktaş tekrar bikhnlyeH aldı ve 
biri Bili! müdafileri tarafından ol -
mak üzere dört col daha yaparak 
maçtan 10 - O ırallp çıktı. 

'Dürk vatandaşı, Türk pamuk -
lusu; Türk yünlüsü, Türk ipekli
si giyer yabancı mal sırtımıza di
keııdir.• 

UL~ EKONOMİ 
ve 

ARTTIRMA KURUMl.: 

.....ınunl Mümeıısill ve NeıriTaı Di
rektdril: A. Naci, Basılc!ıiı Yer: 

Son 'l'elgraf Basımevı. 

lü Ekrem, her şeyden evvel, mu
.hitindeki insanların ahl.8kı üze -
rinde ciddi bir ıslahat yapmak. 
Aııırlardanberi halkın rahat ve 
huzurunu kaçıran, onları bıribir 
lerile kanlı mücadeleler arkasın
da koşturan fena adetleri, cahi
line usul ve an'aneleri ortadan 
kaldırmak istiyordu. 

O tarihte Resulü Ekremin kuv
vet ve nüfuzu, henüz bütün Ara
bistan kıt'asına müessir olacak 
derecede değildi. Buna binaen Re
sulü Ekrem, kendilerine en yakın 
muhite hitap etmek suretilıe işe 
girişti. 

Evvela, İslam cemaatinin va
ziyetini tanılın ve tensik etmiŞ'ti. 
Zaten (Din) in verdiği emirler, 
kfıınileıı. (Ahl.ik) a müstenitti. 

İslamiyet, hi:çbir istisna kabul 
etmeden, her ferdiL biribirile kar
d~ yapıyordu ... !'badatın şekli 
ise, hiçbir cürüm ve cinayete 
meydan bıraknuyordu. 

Hurafatlen, batıl itikatlardan 
tamaınik uzaklaşmış olan Müs
lümanhr, tam bir ahenk ve saa
detferini temin eden bir satiyet 
lçi!nde y~ıyorlardı. 

§AGLlff 
İshal 

BaEı ishaller vardır ki deTamJ m

viyet için bir tedavi makamındMlır. 

Binaenaleyh ratsıeıe her t:shali kes

meie teşebbüs elmek le iyi defildlr. 

İshal barsak nezlesinden ilriye reli

yorsa evvel bir müshil almahdır (SO 

cram Hintyaiı). Bundan sonra llab-

z.i bir lli.ç almalıdır. 

• Yahu< iyice eritilmiş pirinç çorba-

11, yahut yumurıa a.lı:ı temeli. Fanili 

k"'" sarmalı. İsha.1 müzmin bir ,... 

kilde devam ediyorsa süt, çil eı ye

melldlr. 

Emzikli çocuklardaki ishalin sebe

bi de südün muntazaman verilmeme

sbıden ileriye relir. 

TAKViM ve HAVA 

Ticarethanemiz eskisi fibi kti.rk 
mantolannı 10 sene garanti ve 

ay vade ile ke-faletsiz oıarak satmak
tadır. Anadoludan ayni şeraitte ı::ipa• 

riş kabul etmekteyiz. 
Mahmutpaşa Kürkçü Han içerisinde: 

BEYKO Telefon: 
2ı685 

-AJ!:lllllWllWUUBllllUUIUllWUWlllillU~ 
30 BİRİNCİTEŞRİN 1939 
PAZARTESİ 

Hicri: 13S8 &umi: 1351 

10 uncu ay Gwı: 383 B. T,,rln: 17 
Ramazan: 17 Bwr: 178 
Güneı: 627 A,ltfam: 17.08 

Öğle: U.58 Yat.sı: 18.U 
İmsak: 

c:= ..... •• § 

I
;;;; GUNDUZ 
= = AYLIK MAG ZIN ~ 

'
;:;:; § 

İkindi: 14.49 

- HA VA VAZİYETİ 
··:.ı =e = 

'= 2 inci Teırin :-1 := 
= NOshas: Yepye'ı B~r = = Şeklldo Çıkıyor. = Yeşllköy meteoroloji istasyonundan 

alman malô.mata röre hava ;rurdun, 
Eg"enin cenup Jusunlarmda. az bulut

lu diğer böl•elerde çok buluilu ve 
mevzii yağışlı ceçmiş, rnzcir u.mu
ın.iyetıe cenubi istikametten doğu böl

g-elerle Akdeniz sahillerinde orta 

kuvvette, dli'er bölgelerle l\larmara, 

Ege ve Kara.denizde Lodostan fırluıa 
şeklinde esmiştir. 

Dtin İstanbulda hava bulutlu ve 

fırtınalı gecnıif, rüZC"ir cenubu p.r

blden saniyede 10 - 12 metre hısla 

esmlşlir. 

Sa&I 14 le hav& tazyiki 1004.0 mi

libar idi. Sühunet en J'illlsek Z2,9, en 

düşük 18.0 sanll&'ral ll&ydedllmifür. 

SA 
AN KAR~ 

28 • 10 • 939 
Kaııanıt 

1 Slerlln 5.Z125 

100 Dolar ıat.38 

100 Frank I ı.9525 

100 Liret 6.62 
100 İsviçre Fr. 29.16 
100 Florin 89.04 
100 Ra.yişmark 

100 Bel&'a U.71875 

100 Drahmi 0.965 

ilOO Leva 1.58 

100 Çek Kron-

1oe Peçe la 13.1125 

100 Zloll 
100 J'eqö 23.16675 

100 Ley 0.9! 

100 Dinar U825 
ESHAM Ye TAHVİLAT 

Türk borea peşin 
Türk boru m ııethı 

1938 % 5 lknmlyeU 
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:Miislüınanların bu saf ve te -
miz hayatı, henüz miisliima0 a1 .. 
ınıyanlarm derh.aJ nazan dikkat
lerini celbetmişti. Ve adeta mu
hitte büyük bir intibah eser Jeri 
belirmişti... Resulü Ekrem E
fendimiz, bu fuııatı fevtetroedi. 
Ve bu esas üzerinde ile giıişti. 

Evveke de an.etmiştik ki bü
tün Arabistanın sükUıı ve a;ayi
.şlııi ihlal eden, her gün beş aıı a
ile ocağının .sönmesine sebebi
yet veren en büyük felaket, (kan 
davaları) idi... Resulü Ekrem E
faıdinıiz, yapacakları büyük ah
laki ıslahata, bu noktayı esas it
tihaz ederek .işe girişti. Yalnız 
Müslümanlara değil, bütün mu
hitindeki inBanlara hitaben evv(r 
ıa: 
(Kan davası usulünün ref' ve 
ilgasına .. ) 

Sonra da: 
(İnsanların, yekdiğerini izran . 

edecek fiil ve hareketlerinin şid
detle menolunduğuna) dair bir 
beyanname neşretti. Bu emrin 
hilfilına hareket edenler, maddi 
ve ınAnevi ceza göreceklerdi. _ 

(Arkası var) 
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30 ENE 
denberi meşhur 

Bir Güzellik 
Reçetesi 

KUSURSUZ 

BİR TENE 

),{alil< ol

mak için 

SEME!lF.Sİ

Ni VERMiş 
BİR GÜZEY I İl< REÇETESİ. 

Sert ve esmer bir cildi :rumuşahp 

_be.Jazlatmpk için t5irl ispat edilmiş 
blr tarzı tedavi: l40lhur bir aktris 
siyah benlerinden Ye açık mesamele
r:inden ırurtulmak ve cençlık halini 

idame etmek için bu reçeteyi kulla
mn!ı. Bu sayede 'IO yıı;;lannda bile 
genç kadın rollerini oynamaya mu

vaffak oluyordu. (PancreaW:ıe ile 
tutiye edilmlı;) saf blnz süt krema· 

sını, ıene tasfiye edilmiş biraz zey
tinyağı ile karıŞtırıruz. Sonra bunu 
Dti Jusını sa1 krema il• tekrar karıştı

rınız. Eczacınız bu halitayı ihzar ede
bilir. Fakat az miktarda olacağı için 
pahalıya mal olur. Holbuld yağ'IZ be

yaz renkteki Tokalon kreminin terkl
binde musaffa zeytinyağile istihzar 

edilmiş bu kremadan vardır. Cildinizi 
besler, beyazlatır ve gençleştirir. Yu .. 

kanda resmini gördüğünüz gene ka
dın bize yazıyor: cTokolon kreminin 
üç günlük istimalinden aonra cildim 

açık, taze ve güzel oldu.> Tenin gü

zelliği için yağsız Tokalon kremini 
tecrübe ediniz, Bugün ınilyoı:ılarca 

kadınlar dünyanın her tarafında her 
sabah muntazaman Tokalan kremini 
kullanırıar. Müsmir neticeleri ıa· 

rantidir. 

' 


