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Clmburiyetimiz 18 yaıını- bitirdi 
Geriye 

tle ileriye 
bakış 

nız on sekiz sene . mi oı_ 

laan.ı.IU' şey delil... Bu on 
lenenin her biri hadiselerle 

yüklü, o kadar dok! ki, 
ömrü kadar uzun ıorü· 

ki büti.ın yolumuz üstün. 
seki~inci kilometre t&51-
'I bulunuyoruz! Her yeni 

e tqına vardı!ımız za.. 
hriye ve ileriye doiru ten· 
bir &özle bakmak iyi bir u-

bıraktılımız mesafeyi 
için de fU Uç ÖIÇUYÜ kul-

IUl'Ul var ki, asayiı, em. 
b6rtik iyi temel tatları ol. 
beraber bunwı üzerine aai· 
latikrarlı bir bina kıırmflk, 
İfilll ıünil ıünilne ıöreerk 
ınemnun etmek, idarenin 

leviye1inl phsl Amlllerln 
çl&•mak lazımdır. Bu 

Yapacak çok işimiz vardır. 
bfnuı baıtıanbaşa yeniden 

la muhtaçtır. H&ll yer 
:.:İyi blr vali, falan mev. 

bir memur ıeldh diye se. 
1
- ' -

1
-rinl, ufena vali ıeldh diye 

l n bezdiklerini duyuyo. 
Vt iıler bir idare makinesinde 

beddüllcr bu kadar alır 
. bu kadar istikrarsızlık 
az. Mevcut teftiş meka
zın, işlerin murakabe ve 

bakımından faidcsi de çok 
~tur. 

tali' illerinde planlıı yürüme
'trı k faidcsinl ı:orduk. On se. 
) ede iyi neticeler aldık, Fa. 
~ılnıağa muhtaç şey o ka· 

ki halkımızın saflığını ko
bakımından tıfıla korkunç 

fl>evanu Sa. 8, Sü. 5 de) % 

Tehl·ik~ geçme.c;li. Kahraman 
ordumuz_a-giivenimiz tamdır 

Ankara, ZB <A.A, >- Başvekil 
Dr. Refik Saydam, burün saat 
12,50 de ı:adyoda soyleditl &.P.1•
daki hifabe ile Cümhuriyet bay. 
ramı kutlama törenini açmıştır: 

Sevgili yurtdaŞlarım, 
Cümburiyet bayramımızın kut. 

lama törenini açıyorum, 

D.üiı. ·cümlıuriget Bagramını 
bıi. sözlerle açan Başvekil: 
"Nerede 

batlıh:ımızı teyit ediyorum. 
Yurtda,ıarım, 

Türkiye Cümhuriyeti burün on 
sekiz yaşını doldurmuş bulunu. 
yor. Arkada bıraktıtımaz yılların 

Eltıyo· K Ml.LLET, hadiseıeri artık dünya tarihinın . d 
o 1 u r s a n ı z o 1 u n u ~. bıkmadan, 

çalışınız ,, dedi 

Pünvanın ıt:ıranhk ve karı:;ık 
hali, ümit verici olm:ıktan b41l 
uaakhr. Avrupada. Asyada, Afri
kad:ı mUletler !tütün nrlıid:uıle 

~arpı,ıyorlar, Hesapsız kan anki. 
lüyor, ıayqız medeniyet lbideleri 
yok oluyor. Harp harici kalan mil. 
!etler de bu koca buhrandan mus
tarip olayotjar. 

malı ol"'uştur. Bu hadiseleri yara. U. san m ~ an I 
~ .... Y • tan ve yürüten büyük Türk mllle-

yı l madan 
Barülıiin şartlarına kartı nis. 

betle çok rabat darumda olmakla 
bleraber memleketimizde bunlar 

Tlrk mlUeti adıu minnet .Te S&J. aruıadadtr. Bütün sıkıntılar 
p ile ltUiyorum ve ıen, Türk röttis ıermc. kudretini milli bir -
milleti adaaa emriade ormanan 11.'j.lmlde bahayoraz, y-ırının ıetl. 

Yerdlll Pır•r ve baz ~tndıl "tal ..eetf laNiHlerJ, bu bitlik ve 
leflatb lnıet taönine •nalmu <Devamı Sa. 8, Sü. C de( -

Q\J OK iNSAN ti, kendi bqarıları karşı11nda ah. ıalip büyük ölçide bir mücadele. ramak kudretini isbat etmif ba-YE Ti 1 1 cak sevinç ve kuvvet duyar, Çün- dlr. . ıunuyorm. 
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T 0 R K . 
Cümhurigeti 
yaşa! 

Cümhuriyeü anlemak, sevmek, 
istemek yetınea; eau yaşamak 

11 

::n!e~e:::~ ~=ur~l~~~u:: 1 
rösteriyer; yarıaı dalla l'ftÇ, 
daha dinç Ye dalla ekaik.sla 
olacaklar. 

YAZAN: 
İsmayll Hakkı BALTACIOGLU 

Buaun Türkıye Cumhurıyetının 
XVlll inci yıldonwnunU kuUuyo
ruz. Tam on sekiz yıl onwı kara. 
sına uyaun, gönlüne uygun, irade
sine u.ygun olarak yaşamıya çalış. 
tık. 

Bu on sek!z yıl içinde içimizde 
bazı insanlar oturup uCümhuriyet 
fikri D nl kuru akılları ve soyuk 
mantıklarile ince eleyip sık doku
mıya çabaladılar. Onun tezatları. 

nı, zihni, pl.Ana, akil nizama uyan 
ve uymıyan yanlarını gbstermıye 
çabaladılar. Ancak, bu kitabiler 
Cumhuriyetin içine ıiremedıler, 

dışında kaldılar. 

Yine içimizde birtakım roman. 
tikler cumhuriyetin seyrine çıktı. 
lar ve ona ezbere hayran olthılar; 
onu gelişl güzel methü seni eyle
diler, Bu hayranlar da Cümhuri. 
yet denilen gerçek hayatın içine 
giremediler, dışında kaldılar. 

Bu on sekiz milyonun içinde ne 
birinciler ıibi kitabi, ne de ikin
ciler ıibi romantik olmıyan on ye. 
di D\ilyon insan vardır ki, Cümhu
riyetl mantığıyla, duygusuyla de. 
lıl, canı ile, ıücfi ile tam on se
kiz yıl yaladı. Bu on sekiz yıllık 
COm1)11f'l~i "•'1:Mn on. ~ ...-ıil.. 

~ •t.t· ~ yfu er igt
Jel', ~uklar ve ~~r. Bu M~ 
bu öz hayat kahramanları, COm. 
huriyeti düŞilnmeden duydu, sey. 
ret~en .evdi ve Cfhnhurlyet. 
kendisinin malt olduJu için, onu 
yaşadı ve şimdi bu hal'k kendisi. 
nin in malı olan btı on ıııeklz ;nl
lık CfimhUl"iyetl 1nıtlu)"'Or; kut'l• 
ıtn , hakkıdır . • Cümhuriyeti yurt bllıisi ve ICl8· 

yoloji kitaplarında okunur bir 
mefhum sanma! Cumhuriyeti, ya. 
nına vardıkça senden uzakJaean, 
bir cpyei hayat., bir mevhume 
sanma! Cümhuriyet her şeyden 
önce bir hayat, bir gerçek, tabia. 
tin içinde ve ona unun olan biır 

şeydir. 
Cümhuriyet, ilimlerin bize öJ. 

rettiti sosyolojik bir mefhum, 
diktaörlerin zorla kabul ettlrdiii 
bir rejim delildir; Türk Cümhuri. 
yeti bizim gerçek ve tarihi baya. 
tımızın vardığı gerçek bir merha. 
le, dilediğlmize, istedllimize uy
gun öz ve alaturka bir rejimdir. 

Cümhuriyetl yalnız okumak. 
anlamak .sevmek delil, ya,amak 
da gerektir. <:ümhuriyetl bir ide. 
al olarak yaşa! Her ideal ,ribi onun 
da, gerçekten doğduğuna. ıerçek 

bir hAl oldukuna ve yarının ıer. 
çeklerini doğuracaj"ına inan! 

Cilmhurlyetln bugünkü ıerçe. 
timiz olduğuna inanmalt6ın. Bu 
gOn yaşadığın gerçek hayatın Cüm 
huriyetten başka blrşey olmadığı. 

na, bu gerçeği rahatça yaşamakta 
olduğumuza lnanmalısınl Cümhu. 
riyeti yaJ&dığımız için onun mq. 
ru bir mAzisi oldujuna inanmalı· 
sın. 

Cumhuriyetin yarını da olaca. 
ğına ve bu yarının bugünden da
ha genç, daha dinç, ve daha eksık. 
siz olacajına inanman ıerek. 

Cümhuriyetln dünü ve bugünü 
gibi, yarınının da bizim istetimizle 
yaratılacafına inanman gerek. O 
mlzlnin ve o hAlin bu istikbal için 
kutlu bir hazırlık ve başlangıç ol
duğuna inanman gerek. 

Türk: iki büyük siyasi düzen 
var ki Tilrk CUmhuriyetinin temrl 
ta~larıdır: dü~ünce hürriyeti ve 
hak müsavatı. Bu iki ahlAk dQ.,. 
ni. dikkat et, sarsılmasın! Ne kor. 
kudan. ne de adaletsizlikten in-

<Devamı Sa. 6, Sii. C de) = 
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j Soruyorlar : / 
Şık tenekelerdeki 

kokulu yağlar 

Ya~.an: Maurus YOKAY 
«··-· Açık atılan 7.f'l~-tin}a.ğ· 

larının ekserlyctııı kıırışık nl
<luklarını blldlgtın ve midemi 
bozmaktan !;Cklndlğlm için, hlr 
kaç gün evvel, Balıl;:pazarında

kl yağt'ılann birinden cicili hl
c111 teneke kaplar içinde atılan, 

adı llizım değU, ek tra ek tra 
bir yağ aldım. Tenekeyi twde 
açtım. Şimdiye kadar ömrümde 
eşloo tesadüf etmediğim çok 
iğrenç bir koku ile l;:arşılnştım 

ve tabii yağı da, tcnek<'Slnl de 
kaldırıp attım .... » 

Üç kişi birbirile vuruşacak, 
herkesin karşısında iki hasım 
bulunacak. Heni de ne hasım. 

Düello üçüdü olacaktı. 

davranmak ve karısını kendisin. 
den evvel opmesinin acısını çıkar. 
mak ıstemışti. 

Toloki kcndınc mahsus zarif ar. 
sızlıkla derhal Duklc güzel kızın 
arasına girdi. MnnevraJarına o ka· 
dar maharetle devam etti ki niha. 
yet Duku, kızın annesinin tarafına 
itti ve Bayan Beldi ılc konusmağa 
mecbur bıraktı. Başka bir zaman 
olsa Duk bundan şikayet etmezdi, 
çünku Arankanın annesinin hala 
şt-hiıne bır giızellıği vardı. Fakat 
bu sanıyedc hcdefı guzel Aranka 
olducu için genç Kontun yaptığı 

ikinci arsızlık kendisini büliin bü. 
tun çileden pkardı. 

Tolokı, Arankayı eğlendirecek, 
guldi.ıreeek sozlcr bulup sölyedik. 
çe Dük hiddetten kôpüriıyordu. 

Bayan Beldi çok anlayıslı bir ka· 
dındı. İki erkek arasındaki gergin 
havanın farkına varınca sözil ne
zaketle kesti ve kızını kolundan 
çekerek salondan çıkardı. 

Duk, genç konta yaklasarak de. 
diki: 

- Kendi nisanlınız size ~aliba 
kAfi gelmiyor. Benim karıma da 
derhal goz diktıniz. Fakat artık 
bu kadarını kAfi görmeniz Hızım. 
dı. Her guzel kıza mutlaka kele. 
bek gibi konmanız mı liızım? 

Genç kont bu suale hiç cevap 
vermedi. Fakat hiddetli bir adamı 
delirtmeğc kafi, arsız ve sakacı 
tavrile şu sözleri söyledi: 

- Scvilıli dostum, gôrUyorum 
ki sıhhatınizc hiç bakmıyorsunuz. 
Renginiz htç tabii de~il. ya mun
tazam surette mussil içmiyorsu. 
nuz veya çoktanbcri kan aldırma. 
dınız. 

Dilk, Tolökinin kolunu koparır. 
casına sıktı: 

- Evet, ikimizden birinin kan 
aldırmağa mutlaka ihtiyacı var. 
Operasyonu ne zaman yapalım? 

- Yarın sabah işime gelir. 
- .Aıa, yol ağzında buluşalım. 
İki delikanlı o kadar yavaş ko· 

nuşmuşlardı ki salonll dolduran 
insanlardan hiçbiri olup bitenin 

HERGüN BiR FIKRA 
Evvela Allahın 

kullarına himmet 
sonra ••• 

Çelebi Sultan Mehmet, ~·umu· 

tak tablatll ,.e uysal olmakla be· 
raber ~ok gayretli ve celadetli bir 
padişahtı. Bozu unun kun:etlUl
iinden klna)e olarak ona cPehll
\&n Çelebi» IAkabı \erilınlşti. E,·. 
'elA ı;altanat hırsına kapılmıştı. 

De,letJn ıli.ı-:manları olan Kara
manoğulları 'e , ırp Ulahları ile 
elele 'erml , de,ıet aleyhine ha· 
rekete bile ı;:eçmh)tl. t"akat, ha te
~ehbıbünde mU\affak olmuş, oılı· 

nı hainJer arwıında anılm~kt:ın 

'e devleti par~alanınaktan kur
tarmıştı. Hatta, de' letl ikinci kı.· 
ran namını blle almıştı. 

Bu ı.at, Bursadakl l"eşU camii 
yaptırdığı ı.ırada, K6bel Muaz. 
uma)a b:u.ı hedi)cler gönderme
f:i hatırlar, yanındakilerin ayrı 

ayrı fikirlerini ııomr. Hep 1 bu 
dütiJnce~1 alkışlar. o eı;nada gö
züne ilişen hlr Bekta:tl dedesini 
çağırır, meseleyi kısM·a anlatır. 

Onun da rP~lnl araştırır: 
_ Sen ne der in erenler, Bey

tullaha hi:ı:met gerektir değil 

ml!-
Bt-ktaııl, yii~iinü buruşturarak: 

- Se~ b-Ulrsln ama padlşııbıın. 
.. , ell. hlı. Allahın kullarına him
met, 5onra da Be)1tıllaha hizmet 
ı;-erek. Blı.ler dururken yabancıla
rı ı;cvuıdırmek nf:ylne gerek. 

Ce'\abıru '\erir, milli duygusunu 
gö&terir. 

Rern de nasıl üç ki i ... 

farkına varmamıştı. Ferit Bey 
müstesna .•. Dilber ve merd Ti.irk 
salonun tlı öteki ucunda duruyor. 
du. Kollarını vckarla kavuştur. 

muşhı. Sofradan kalktıgı dakika. 
danbcri Arankayı gözunden ayır· 

mamıştı. Aratkanın, annesının, 

sonra iki delikanlının dudakları. 

nın hareketlerine varıncıya kadar 
her hallerini şahin gozile takip et. 
miştl. İki delikanlı, birbirlerinin 
elini sıkarak ve birbirine manalı 1 

bakışlar atarak ayrılacakları sıra. 
da birdenbire yanlarına yaklaştt 

ve ortaya şu sözleri fırlattı: 
- Siz Aranka Belti yiizilnden 

bir düello yapmıya hazırlanıyor

sunuz, değil mi? 
Dllk, sinirli sinirli sordu: 
- Bu sualin manası nedir? 
- ~H'ınası şudur ki bu düt!llo 

üçüzlü olacak, yarın yol aszında 
üçümüz birden bulusacağız. 

Bu sözlerden sonra döndü, iki 
delikanlının yanından uzaklaştı. 
Dük de gelini fazla ihmal ettiğini 
hatırlıyarak ayrıldı. Toloki yalnız 
kalınca kendi kendine düşünceye I 
daldı: 

- Şu ciddi adamlar da ne ka. 1 
dar çocuk ve deli olabilirler! Ha. i 
yatta zorla gam, keder, nefret, be. 
ıa aramanın manası var mı? Bir 
tek sözle kendilerini güldürerek 
bu !a~anın ifoüne geçebilirdim. 
Güzel Araııkadan bana ne? Ge· 
llnden bana ne? Dunyada başka 
ı::üzel kadın mı yok? Fakat yap_ 
madun. ÇilnkU bu kadar hoş ve 
eğlendirici bir fırsatı elden kaçır. 
mıya razı olamadım. Böyle bir dü 
ellonun ne yuvarlak masa r;öval· 
yelcri arasında, ne csevda mahke. 
mesiıı adlı eserlerde, ne de Paris 
kibar iUeminde misli yoktur. 

Üç kilii birblrilc vuruşacak, her. 
kesin kar§ısında ayni zamanda iki 
hasım bulunacak, hem de ne ha. 
sım ••• Seçme mi seçme ••• 

Bu diışilncenln neşesile davetli· 
lcr arasına karıştı, Bol bol içti, 
doya. doya latifeler edeı"ek güldü. 

Nihayet gece yarısından sonra 
oda ına çekilirken u~asına şu cm. 
ri verdi: 

<Arkası var) 

iE!Z2 Z!!2ZC 

BOYOK TORK ULUSU 
Tarihin seyrini bahtına açık' eden 

büyük bayramın kutlu olsun. 
l\f. Nuri ÇAPA 

Runu bir okurumuz ~azıyor 

\t:' soruyor: 
- Bu pis yağlan lük& tene· 

keler ve parlak teminatlarla ııa-

1 tıı:ıa çıkarmak halkı aldatıp do· 
Jandrrmak det;'lJ midir acaba! 

L 
.... _________________ ____ 

Üniversite ayın birinde 

açılıyor 
İstanbul Ünive-rsıwındc sonbahar 

devresi imtıbanları neticeleri dün 
ilAn edılmlşUr. 

Hukuk FakU tesındc muvafraki
yet derecesi yüzde 50 nlsbeUndedir. 

Bundan başka Üniversite, 1941 • 
42 ders yılı tedrisatına bu ayın 

31 ir.cı cuma gUnU başlayacaktır. 
Merasime konferans salonunda 

Cemil Bllscl'fn bir nutkile haşlnna· 
cak ve ilk ders•, Edebiyat Fakültesi 
profesörlerinden Bayan Halide Edip 
tarafından verilecektir. , 
Bu na ı iş? 

•• 
Usküdar alkevi 
zorla konferans 
verdirtmek mi 

istiyor? 
Prof. 15mayıl Hakkı Baltacmğ· 

lunun Üsküdar halkevine atık 

mektubu. ----· 
Ycuı Adam mecınuası ııablbl 

kıym1>tll fl'rhtrcııerlmlıı!den p.ro 

fesör tsmall Hakkı Baltncıoğ· 
lundan bir mektup aldık. VskU· 
dar Halke\'lnln yanlış bir iş ;)ap 
tığını gösteren bu mektubu ay
nen dercedlyoruı.: 

Vatan gazetesi Ne~ri~at 

::\ltiıtlirlüğüne 

19H _ 1942 ~·ıJınıı nlt olarak 
Usklldar Holkevı tarafından ha
ı;ılmrş ,.e neşredilmiş olan kon
ferans llskslnde 2/11/ 041 ta
rlhlnde '\C cpedaı;ojh> mevznlu 
konferan hanesine adımın 'e 
soy aclıının ~-azılı olduğunu gör
düın. Böyle bir konferans için 
bana t~skUdar Halkeı;I tarafın· 

dan 'aktlylc \'e usulü dairesin-
de mliracaat edilmiş \C böyle 
bir konferans için benim tara
fımdan hJçldm c~e blgCtna ı;öı. 

'\erilmiş değildir. Ancak bun· 
dan üç glin önce aitı geçen ha· 
sılı konferans listeslle birlikte 
Üsküdar Halke' 1 rel i tarafın· 

dan gönde,rllen bir mektupta hu 
emrhakiln lınbul edilme i lıı

tenmlştir. tl11kUdar Halke\lnln 
bu yol uz tekllflnl reddetuğim
den bu konferan ı '\ermlyecetl· 
mi llgllllerln hllmc i lı;ln ilin 
dmenlzl saygdanmla dilerim. 

\ 

• Yeni Adam gncteııl &ahlhl 
ı .. mayıl Hakkı Baltacıoğlu 

Dün Eminöniine yana an kayıklar aı;ız alıza torik dolu idi. Her gelenin eline bir tane tutuşturan 
balık~ılar, balıklarını ak ama kadar, bedava bile dağıtamadılar .... 

Derya kuz 
al, zebi 

rı ... Al bayım 
zebil •. • yor, 

• 

"Çoluğun yesin, çocuğun yesin, ken
din ye, ızgarasını, tavasını yap! 

Parayla değil bedavadır, bedava!,, 

tnf:Sln. Al şunları da kuteye yerleş
tir. Bız tekrar balık almaya gıdıyo
nız. 

Bir yandan bedava balık alıp dl
l;er yandan. 5 kuruşa, ıo kuruşa, 

100 metre otede balık satan bir suru 
çocuk gordUm. 

Err.inönllnlln asfalt kaldırımları 

dün akşam, toza bulanmış torlklerle 
doluydu. 

lki torik yakalayıp ÜskUdar iske· 
le.o;!ne doğru yilrUyen altmışlık bir 
lhtlyar. takatsiz kalmış bır halde, 

- Derya ı...-uzuluı, derya kuzula- tuhıyor ve clıne torlğı olan, kalaba-1 yanında.ki adama yalvarıyordu: 
rz..... lığı yararak, sıyrılıp gidiyordu. ı - Bır tanesini sen al. ikısl çok 

Din lst nbul 
bi çil 1 

Dün KöprilnUn Eminönü tarafına lstanbulda, dUn 20,000 çifte yakın gelecek. Buraya bırakacağım ama, 
geçen herkes, kayıklara istif olmuş bedava torik <lagıtıldı DUn şchıln gUnah. acıyorum. 
binlerce torik balığının, elden ele ka- ı hangi scmlınden, Çarşık pıdaıı, Fa· lstanbul dUn kadınlle. çocuCilc, 
r>ışıldı~ınt gördü lıhlen, :M:ccıdıy koyUnden ve ha.ttQ erkeğile evine hep torik t~ıdık Eline 
İstanbulda şimdiye kad:ır, çok KadıkuyUııdeıı ı;:eçın şsenlz muh k· torl#l alan herkes Allahın verdıği 

defa. böyle lorık çıkmış, fakat hiç k I< bir adamı ıluldı;•ıı sıluldıya. n· bu nın,ıete şUkrcdiyordu. Bır tancsı
blr zaman, İstanbul halkı dUn Yt:di· ğır b r toıığl, ltu3rugundan yapış- nln yanına yaklaştım. 

'ı ği kadar bol torik ycmf:rniştır. ınış sürUklcı·kcn ~örmU,.sUnüzdUr _ Kasaplar ettiklerin! bulsunlar, 
Kalabalığı yararak kayıkla.dan Kalabalıktan Sı)'-ı·ılıp g"ıye dön- dcd.nı. 

blrlne yan~tım. dUğlını zaınan rıhtımın gizli hir kö· _ Ah, evlad, df:di, orasını hiç 
Kim bilir nekadar ucuz satıyor- şesınde çuval " kUfelcre doldurul· sorma. şimdi mUşterı bulsunlar da 

!ardır? Bu kadar bol torik dedım ınuş bir sUrll torll;: gördUm. kızıl karamanı. Karnabat kıvırcığı 
ve herkesin eline bir tane tutuştu- B~ında yırtık elb ııell, yalınayak, diye yuttursunlar... Nerede o gUn· 
ran yağız çehreli bir Karadeniz uşa· Ufacık bır çocuk nöbet bekliyordu. ler? 

l ğının yanına sokularak: - Kimin bunlar? dedım. Bana elindeki toriği gostererck 
- Pazar ola, dedim. Peltek dı!.lc: iştahlı iştahlı: 

l 
Kayığa elini daldırdığı gihl bir _ B j!m, dedi. Ve tam o sırada _ Derya kuzusu mubarek, derya 

toriği kuyruğundan yakalayıp elime 12 • ı:: yMlarında lkt çocuk ellerin- kuzusu. dedi ve hava kararmadan 
tutuşturmaya çalışlı. do iki torikle ko a koşa. gelerek: evine yetişmek için hızlı hızlı ya· 

- Derya kuzuları muba.rek, der· - Aman dcdılcı:.... Kimse gör· nımdan ayrılıp gıttı. Faruk FENlK 
~·ı:. J;u::ıllorı, dodl .••.• 

- Yok, dedım, alacak değilim. 

bakmaya geldim. 
- Düşünme, dedi. Al. Bu beleş~ 

bir daha bulamazsın! Çoluğun yeııın, 
çocuğun yesin, kendin ye, kızartma
sını, tavasını. lakerdasını, plllikisinl, 
yahnisini yap. Nesini yaparsan yap 

' ve ye, tereyağ, mubarek tereyağ .... 
Sonra etraftaki kalabalığa done· 

rck ilAve etti: 
- Yiyin efendiler, yiyin, lıcl!liml· 

nallah, afiyeUe yiyin .. 
Her uzanan de bir torik tutuştu-

Alman yadan 
tramvay mal. 

zemesi gelecek 
Hilktlmct İstanbul Beledıyf:sine lfi

zım olan malzemeyl tedarik ctmesı 

ve ihtiyaçlarını karşılaması için yeni 
tedbirler almıştır. Bu meyanda da 
Türk • Alman Ticaret anlıışmaeılc 

Almanyadan malzeme setlrilmcsl 
için tstanbul Belediyesıne bir mU
yon liralık kontenjan mUsaadest vc
rllml9Ur. Bu mUsaado ile Almanya.· 
dan bilhassa tramvay, tUnel ve elek
trik malzemesi cgtlrllecekUr. 1stan. 
bul Belediyesi bir ihUyaç listesi ha
zırlayarak Ankaraya g6ndcrcceklir. 

H·amlet ve Kudüs mü/tisi 
«Tan» gaıctesiııde §Ö~lo bir haş- ~ında tôabit. gelirli vatanda~ların da 

lık gördiim: hlına~esi iı;ln gazetelerin hahl ıne\'· 

ı-:skl Kudils i\Iüftlsl 6ahncdc zuu ettiği tedbirlere dokunurken kı-
Eğer Hamlet mlinekkltıerl, henim saca: 

gibi bu başlığı sorecek olurlar58, «Nekadar tcdh!r almırsa alınsın, 
cı;kl Kudii l\liifttsl ~·andı demektir. e'" ela, bunlardan i tlfııde eılecelt o
«Am:ın, ı;ahne~·e bir yeni~! tıktı!:r> lan halkın e\cU olmasını temin et
dl~ e Hamlet'i bırakıp l\lilftJnln ya· mek lazımdır» demi.· 
kasına yapışacaklar. 

TABİRLERİ l'ERİNDE 
KULLANALI.lll 

«l'enl Sabah» ta şöyle blr başlık 
ı;öı.lıme Hişti: 

Açık gö:r; 
Bf'yoğlunda bir kadının kolundaki 

blleziklPri oıorla alıp katı~·orılu 

Bir kadını yere yatırıp da kolun
daki bill'Liği koparırt'asına !§Öklip a
lan adama <ıaçıkı;oz» denmez, ude· 
ce chaydulı> denir. Açıkgöz.Un na
muslu u olur 'e namuıılu açıkJ.tl.İL 

olmak biç do fena bir ey <tetlldlr. 
Haydudun uaınuslusu olur mıı bil
mem? 

EVE DÖNl\lEK S1YASETI 
Relk Halit, buglinkU ah\·aı kacşı· 

Hikmet l\lünlr de diyor kl: 

«E\cll olmaktan maksat ıınlaşılı· 

)'or. Nlsbeten daha ut'uı.a çıkan ev 
hayatını, alin ha~11tını tercih et
mek ... Şu takdirde bugünden da\ ra· 
nıp ı;eniş mikyasta bir «e\'e dön
mpJ< ı;i~asctio takip etmek zarımı
tindeylz.11 

Ben de bu «eve dönmek ı;iya ctio 
nl tefsir edeyim: 

Eve ı;abaha karşı gelip: «Aman 

babam n•ya karım duymasını> diye 

kunduraları sokak kapı ında çıkara· 

rak merdfveDlerl parmaklarının ucu

na basa baııa çıkmak siya etini icap 
ettiren hallerden ,·azı;ecmek ! 

TATLI SERT , 
Florentin elindeki dalı bahçenin tam VATANIN EDEBi ROl\IANI : TEFRİKA No. 5 tatlı yorgunluğun bir başlangıcı idi. Ya. 

tnk yapılmış, serin, temiz çarşaflar yn. 
yılmıştı. Balkon kapısı açıktı. Bahçeden 
güneşlenmi!i ormana mahsus kokularla 
karanfil kokulan geliyordu. Bu tahta 
parmaklıklı balkondan görünen kırmızı 
karanfillerin manzarası gündüz de ne gu. 
zel olacaktı! Fakat gece gelen kokuları 
insana bir ninni tesirini yapıyordu. 

ôrtasına fırlattı. Dalın üzerinde kırmızı 
parlak yemişler vardı. 

Genç kadın basını kaldırdı. Dalı gör. 
dü. Dalma blrşey soracakmış gibi ba
kan, ciddi giizcl gözlerile delikanlının 

yüzüne baktı. Dalı parmakları arasında 
bir an çevirdi. Dalı da ayni ciddi sorgulu Yazan: Vikki Baum "' 

bakışile süzdükten sonra bahçenin tam ondan sonra tırmanırım, Tepeye :kadar 
ortasına dikti. l"lorentin; bu dalı tam o henüz kimseler varamamıştır. Kaç kisi· 
yer için seçmiş oldugunu hatırladı. lerın olusunu nerelerden toplamışlardır! 
Kadın bir müddet daha bahçesine bak. Hiçbiriı:i bu yalçın kayalarda neler gor. 

tıktan sonra yerinden çok ciddi bir ta. miiş olduğunu anlatamamıştır. 
vırla kalktı. Kırmızı ve nemli kumla Otelci kadın da soze karıştı: 
kirlcnmis olan ellerini silkeledi birbirine O kayaların rengi neden boyle kı-
vurdu. Ebiscsinde ve pabuçlarında rütu. zıldır? İşte hep o düşenlerin kanından .•• 
bet lekeleri vardı. Florcntin düşündü: Langkofler homurdandı: 

- Pilcin ayakları ıslanmış! - Dilini tut.. ktıfi .. . 
Halbuki kadının kocası ayaklarını ıs- Florentin kesik kesik gülerek muka. 

!atmamasını, tren hareket etmeden tek. bele etti: 
rar tekrar tenbih etmişti. Florenlin a. _ Artık yatıp uyumak zamanı geldi. 
0am111 sözlerini hatırlıyarak kendi ken. Puding pek güzeldi. Odam da şüphesiz 
eline guldU. Çayırların arasından geçen hervakitki gibi rahattır. 
yokla yürüyordu. Etrafı gecenin ilk ka· Otelci kadın hemen atıldı: 
ranlığı ve sisleri kaplaınağa başlamıştı. _ Ne yazık ki bu defa size ayni odayı 

- 3 - vercmiyeceğiz, t-/ıron.. Tuki odanızın 
Otelci LOngkofler, Florcntin He bera. iki tarafa penceresi var, bol da güneş 

ber merdivenlerden çı'karkqn, şamdan- görüyor, Cigcrlerinden hasta olan bir 
da yanan mumun rüzgardan sönmemesi bayana venneğe mecbur ol,duk. Darıl. 
için elile siper ediyor, bir taraftan mi. mazsınız, değil rni baron? Size başka bir 
safirile konuşmağa devam ediyordu: oda hazırladık. Onun da manzarası gü. 

İyi düşiıniınuz. Ben sizin yerinizde· zeldir. Balkonu da var. Hasta bayanın 
olsam dii§üniır, taşınırım •• Kızıl Kayaya yattığı odaya tam bitiıilk •• 

Çeviren: Rezzam A. E. YALMAN 

Kocası soziınü kesti: 
- Sen de ne acayip kadınsı. Hiç dılin 

durmuyor. Hasla, hasta diye soylenip 
durma .• Ba~·an hasta olduğunu bilmiyor. 
Kocası gunesli oda verelim diy~ bize 
uhastao dedi. aHaslalığını da kimseye 
söylemcyinıı diye tcnbih elti. 

Florentinin canı sıkılmıştı, 
- Anlaşıldı, dedi. Burasmı hastaha

neye çevirdiniz, galiba... Bütiın gece 
öksürük sesi mi duyacağız? 

Eski odasının önünden ~eçiyorlardı. 
Delikanlının gözleri kapı eşığinctc duran 
bir çift pabuca Histi. Kahve rengi deri. 
clen küçücük kadın pabuçlarıydı. Etraf. 
larında rutubet lekeleri görünüyo'tdu. 

- Zavallı kız! Verem olacak, diye dü. 
fii.lndii, 

FlorenCin hasfuı insaınlardan hoşlan
mazdı. Odasına girince genis geniş nefes 
aldı. Cıgerlerlne bol hava dolduğunu, 
göğsünun genislcdiğini hissetti. Boğazı, 
dili, her şeyi sapsai;lamdı. Yalnız şakak 
larında hafif bir baş ağrısı hissediyordu. 
Bu ağrı, dag havasının verdiği hoş v.c 

Kızıl Kayanın tepesindeki bulutlar 
~anki kayanın başına takke geçirilmiş 

gibi duruyorlardı. Otelci kadının anlattı. 
cı gibi hıç de kanlı bir tepeye beni.emi_ 
yordu. (On ıki baı;~ daglarını da sis füt. 
müştu. Bu dağlarla otel arasını da ağır 
asır bugu tabakaları kaplamğa başlı_ 

yordu. 
Bahçede tahta pabuçlu birisi, elinde 

fener, ahıra girdi. AsaL;ı katla hususi 
kalem müdurünün karısı ticaret müstc. 
şarınııı karısına birşeylcr söyledi. Pen. 
cere kapandı. Bu sadanm ormandan ge. 
len garip bir aksi oldu. 

Etrafı derin btr sükut sardı, Bir taraf. 
ta bir çeşme akıyordu. O zamana kadar 
bu suyun sesi duyulmamıştı. Gökyüzü 
kapkaranlık, bir tek yıldızı bile yok. 
Gök görünmüyor, iakat msan onu tepe. 
sinde hissediyordu. 

Florentin ayakta hareketsiz duruyor. 
du. Dağların gece halini ne çok severdi. 
Scs!iz, arıusuz ~eceler_ 

~·r:, 1 Ü N 1 D llE ~ 
(;[Ü~ 

Ajans ve 
Fenerbahçe 

Jııllı!I. 

Ş u bizim Anadolu /! 
dl~·· 

&por muı;abakaları ıdtiP 
dn ı.ııorlıı ııllikad:ı.r oıaral> .1<91 
k 

.• f...ongrC'lerl ha,ıuU!ıi de ,erır~ 
ne hikmetse hu hu ustakl 1 et 
umumiyetle 'e hatta )S.lnıı: reıı 
bahçe klubüne mUnha ırdır· ~ 

l\lcmlc.kette Fenerbahçeden ,.. 
ka sı•or klUplerl de ,ıır. Falı•& ,ıı 
jansta hunların kongrelerıııe &ır". 
tafııllAta rasladrğımıı.ı pek bJ ,uıı· 
ynnııyoruz. Hatta, daha ı;oP iıll' 
!erde Galatasaray kJUbilnUP ıooo· 
koagen;I oldu. Ajan.,ımıt bU f"' 
ı;re hakkında hiç bir faaU~·e~ 
termedl. Galatasarayın koli 

111
.

llgllJ f'por,·ular herhalde .:eıı~tl' 
c;e kongresine aUıka goııUI-" 

den az değlldlr. 
onra Ajans memleket ıJÖı: 

rlndr.n ~alnız Fenerbabçe l~IP ;,.. 
mete katlandığına göre bl!l ~ 
a bu klilbün kongre 1 bil ,.
'erdl~l tııfsll~t hlidl5elere _, 
olsa:... 111ır 

ll1c.sela Ajans son kongrc)"fl _..-ı 
verdiği taf lldtta: «Birinci ~ 
takımın:ı mensuıı bazı oyunc ı13t• 
oynatılma ından ıloğeıı \il 

0 
o· 

cli~·or ki temaınllo yanlıştır· ıdlıf 
yuncular oynatılmamış de~ll· 

1
,rfj 

he~ etlle altıkodar bazı kltll~I it' 
kenclllerl hakkında serfcttAJdt ,ııır. 
nndı hakaret sayarak oyııaırı .,t· 
lıırdır. Bunun böyle oJduğuııO ıılS 
diselerl yakından takip etıeıı Jılf' 
gazetC<"llerdr.ıı başka henıefl dllP 
kes hlllyor 'e bunun b(i~lc 01 ~
nu Ajanstan ba,ka ı~ıtntiYeıı 
nıamış gibidir. 6flr 

Klilpte bir ikilik olduğuna ıııJr 
dönen şa> laların hakikat oını; 111' 

rıa gelinre aylardanbcrl gsıe ,.,P
tunlarına kadıır intikal !:deli tll(fff 
yet aı•aba «birlik» söı.llc 

edllrbillr mi'? uııfll 

llaklka.tte mevcut oımuŞ ıJı ııııı' 
son kongrede ortailan kaJdl~ııt" 
olnıar;ına ,.e «toplantının f"tll ıttl' 
çenlıı çözlilmez birliğini blr f)t ' 
daha meldana \uran bir ,rıpil 
larak tu sif edllmeslneı> en ~ 
memnun olıııılardanız. Fak•t ';'~ 
ı;ın ~alnı:z Fenerbahç.e kon~ 
bildirmekten ,.e adeta F~eııtt ~ 
idare h l'etlnln -ni. iri ~" r..Jd 
hareket etmekten kU ti"" 
ı:-örmelt mcınnunl3 etinılı:I ııı• 
iki kat eyllyecektlr _ •• aı 

KÖ~ 

=s=o=r=u=n=u=z=~ 

5öyligellJI! ; 
lslam Ansikloped~, 
1 - Boğaz; köyünde l üzbS~1 (ııf" 

Tlnıoçln &oruyor: btanbu\;. 
\crı;ıtcsı Edebiyat Fat<01 ,, 
mlıtcşekkll bir heyet ~~ 
hoz.ırlanan t !im An od;~· 
şimdi~ e kadar kaç cUı: 11 ~ 
mh;tir. her eilı.ünlln fil-St~ıt cd1 
bedeli postu. ııulu 'eya n• b~ 
rok gl:inderildlği takdirde ;,ı-r 
rın tedarikine dclfllet c(ler 
nlz~ 1 t 

ı.ad•r Cevap - Bugüne uııl-", 
cllz neşrcdilmlştır. Her c 

1 11s1' 
fiyatı birer liradır. Bedrllıt ,ıa~ 
olarak Ankara cadde.sinde ... ı!'ı' 

ııw iJ' tar Halıt Kltapevine yo ~ 
Cüzler derhal post& ile sdt 

göndcrlllr. ~ 

1 h !;t't!13 :Dfi rat' 
ıl•' 

Lakerda nasıl ya~pı 
Lakerdanın na ı1 yapıl 

soran okuruma ee\ ap: u;ırJI 
tat ..ıl-

ı~oclos Iıa,adn hıtulaP ae~· 

yapılan lakerclalıır makbul 1~,t 
dlr. Pek çabuk bozulur ,er. il" 
5İZ olur. Bunun 1)1~i pO) rs oıt~ 
ğı ile olur. Balıl,Jarı udcl cırt•I': 
ltr..stlkten \C mliteacldlf ~P 
yıkayıp kanım temızıcdli4t:ıı,,tl' 
rn, en nz. bir gece ncı sucl tıl' ıı' 
malı. Ertt'U ~abah tC'krar 111,rıtl' 
defa l ıknmnlı. Kemik srll drlrı~ 
kl kan pıhtılarını ınce bir t d.ı' 
ıe n) ıklamalı. Temiz ~v~ır 111 
rinde güneşsiz bir ) crd0 ı:ıııt~, 

lı w ' ı;aet kurumnğn bırakJllil ~r• ,. 
içi passız bir tcnckr) '" . 111ıJıı1il' 
iiıı:erlerlı tuı. ı;erpercl> ııtl 

i l ~il ti' 
7.aın urotte istif etn1C' · ı.~~· 
no hlr kaç -.-nprnk ıcab3 il,ı~ 

• k ' r. t'' 
kalın bir tahtadan h3! • tılt 
liı.erl ne de ağır 'e tenılı:,. ı: '~t 
kn\·uı> altımı klille l<arı~' ı; 

• ' alı• •I• ıtôseli bir )·erı1e bırukrtl !"~ 
• k 1ııl•· ·~ hııftn sonrıı açıp tıa ·ıı JıJr'~ 

tuı: 1;' 
ltüğıtlnrı 'e anırmış 1111 , 

nııcr '' tilerini n.t.ıp yerine ~ e Jlı;ırı 4 
malı \ie buna, balık pıır!; 1/1 : 

. kurıP 1•·· 
manıılo )ağlarını çı ae' r 
lıır temiz kalıncıya 1'3'U~11~11 

olunıno.lı. Havaya gorc• 18JC~ 
. ·· fçtnde 111' on be.ş yırml ı;un doJr' ı,ı.' 

lıallne gelıllkten s~nrB:ıtııııs" 
'e içinde zcytJnyaA:ı h 

ka nanoza. ko~:ma11· 
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Harp Vaziyeti 
·"-= IRANDAN HA 8 ER 
1~i taraf orduları 
~ış mevzilerine 1 

ı:reıerde girecek 
Yeni Iran Şahı 
ile mü/O.katım ~ Yazan: 

~an BORAN 
:!:U.tıkü tebliğlere göre doğu 

b 1nde vaziyet şoyle hulasa 
1 llir: 
~ l.enlngrad etrafında deti

ı >ok. 
~ l\lo kova başında dün Al. 

h ın şehre 10 kilometre yak. 
~ haber \'erlliyordu, Bugİln · 

:4llı berıere gore bu mesafe 30 
tireye çıkmıştır. İşin doğ. 

~Vaziyette hiçbir değişiklik 
' 1tıdır. Hava berbattır. Su. 
lt Yağdıkça arazi çamur ha. 

tıltlrni , moti>rlü ,·asıiaların 
~trin hareketi &:ii~leşmiııtir. 

\r \·a baş-ındaki ciddi mu. 

14 
tbeıer, .l\lojask'tan ve Ka. 

~an. l\10 kınaya giren esa 
~ ınhi ar ediyor \'e Alman 
'kıt'aları Kaluga - l\lojask 

) lki Ru müdafaa eeph i. 
~ araınamı lar ''e Mosko\'8ya 

1ttınemi.,.lerdir. Tabiye bakı. 
~n geni,. cephede tank hÜ. 
tı inıknnı 'azalmışt.ar. Za. 

Ctçtlkçe, yani havalar daha 
\ bozuldukça motorlü birlik. 
~t Ve tanklarla :eni cephe. 

t Ve uzun mesafelerde hare. 'e manevra imkanları da a. 
4 ~tır. 
~n askerinin, Rus abkeri. 
,11t_4akarlıtı ve cesareti sonsuz 

ır, Fakat bu in anların ve 
. ııs nıoUirlu va ıtaların ~ırf 

~1 tarafları nrdır ki, bunlar 
tıttur. insanlar için bunun 

~etmek kış me\'simindc 
öt cl<t oldutu kadar kabil de· 
~ llarekıitın ayni çapta, ay. 
~ lı devam edecetinl larzet. 
ltvkulceyşin imkan o-ldu. 

°' 111nutmaktır. •ı·anklarhl hii. 
~ ltıkinı Mo kovaya uzanan 
~t iki tarafındaki daı- arazi 
~ tı.ne inhisar edince, Ruslar 
~ Yı mukavemet edehiJirlel'. 

tebliğlerinde görüyoruz ki, 
ı.. ııc ,__ · 
~ Ilı 1 ...uaf da ,egece v.e ıun. 
~lllıarebe de\'am etmiştirıı 
~rni kullanmıyorlal'. l\luba. 
'~ artık gece yaıulmıyoı·; 

k t gunduze kalmı tır. Gün 
~~4bu muharebe hareketleri 
'ıı lllu:l<ll" diılUICUll~ .. C ..... 

~t~a haftanın müsait günle. 
~~ 1• kı a zamanlara inhisar 
~ lır. Uuntmıyalını ki gece. 
~~tor, günler de kısalıyor. 'l'cf askerleri de yakın za. 

it.adar keten elbise ile harp 
~ P.akat b~tin kapu$ara 
~ .tolara sımsıkı biiriınmek 

4r1Yetindedirler. 'I'aarruz e. 
tar için §artlar daha fazla 

~:1Ştir. Yeti~miş bil' ordu 
~ "slnıindc de harp yapar; 
ı.. ltarcı.at uçtc iki nisbctiıı
~hr 

-tıı • 
11ll cephesinde Mare..ql 'Iİ· 

) o, tahmin ettif imlz hare. 
~llı)or: Almanlar Rostof 

:\tı ttinde §İddetli bir muka· 
~f t kar ılaşmı~lardır. Ru:;Jar 
~:· l\Ioskovayı müdafaa e. 
tQ 

11de ve ay.ni azimle mnda
iS,(cklerdir. Artık Alman -
\\~ harbinin netire ı, Rusların 
~\' cellheslnde ıösterecekleri 
t\Q,tl'rlcte bağlıdır. Alman 
~tındaki yazılara ha kılır. 

teşa1 Timoçenkonun kı,ı 
~~it rna ksadilc vaziyetı ida. 
~ 'Ci meselesinde miısbet 
~~t sezilmektedir. Ruslar 
~il tabliye ettiklerini henüz; 

t mi lerdr. l\lareşal Timo· 
~·"Şimdilik Harkofu kurtar. 
.~ t Alman sağcenahını Ros. 
. s~112aklaştınnağa gayret ed i. 
)t tcenahı l\Joskova ile lrtl. 

~ltıa, temastadır. 
'tc lılar cenupta Dinyepcri 
~tl n sonra, l\loskova öniinde 
~/1ar ve boı:ulan Budyeni 

ıı:~•tı ll~ine takılmadılar. 
Ilı~ ana gore ~Ioskova sürat. 
~ tll!ak ve ondan sonra cenup 
• l 0hu harekata devam edile 
ti iltat hu harekat mumktin 
ttı. llusıar, l\loskovanın 100 

'd./e baı.ında hala mukavc. 
~l'orıar. Artık cenuba kay. "t lcı§ o bcilgeyj de kaplıya. 

•ıı, ltarşılarında !\i are al Tı. 
ı~0nlln l\Iosk0\'13. yanında 

1, ~1111tı ıibi bir mudafaa cep. 
.~ 'lcakıardır >'a • 

«la 2tlarımızda Almanların 
'\~ ~ Clarına ve Kafkas petrol. 
\ lldar gideceklerini yazmış 
~b~ ltııs1arın l\loskovayı bir 't Ilı ı:"U«lafaa edecekleri za. 

il.. Ilı lımaı delildir. Fakat şu. 
~ .,.11hakkaktır ki, nihayet 
\,, ~ t Don nehirleri bölgele. 
~'qı-1'4ı tetlrmcğe muvaffak 

ı~ı-ı"e Alman ordularını kı · 
~ nde baharı bck lemeğe 
il.it ttmeıeri kuvvetle muh. 
l ıı' lfarbin iki haftada bite. 

er· ba 1 surcnlerin, harbin ~ e. 

"Tam islibdaftan, fa m hürriyete birden 
bire geçmek müşkü l, fakat iyi şey,, 

~-------------------·------------J l'R\ eyli Telgraf gazetesinin Ya. 
~ kınşıırk muhabiri B. Mor· 
ton memleketimizin eski bir dos
tudur. Senelerdenberi sık sık An. 
karaya gelmiş, bize ait davaları 
iyice kavramış ve gazetesine çok 
anlayı:ılı yazılar yazmıştır. Mor· 
ton son haftalarda Ankarndan 
Tahrana gitmiş ve dönmüştür. O
rada yeni şahla bir mülakat yap. 
mış ve eski şah hakkında da ma
JUmat toplamıştır. intıbalarını bi. 
zc anlatmasını rica ettik. Şöylece 
anlattı: 

«İranın yeni hükümdarı ile bir 
buçuk ı:aat kadar görüşmek fırsa
tını buldum. Yirmi iki yaslarında 
mütenasip ve narin yapılı, ciddi 
ve vekarlı, siyah saçlı ve siyah 
ı;:clzlii, yakışıklı bir gençtir. İyi 

!ransızca söylüyor. Epeyce kitap 
okudueu, dünyanın ;idlsini kavra. 
masa uğraştıl:ı sözlerinden belli. 
dir. Suallerime cevap olarak ba· 
na dedi ki: 

«Vazifemizi meşrutiyet esasları 
dairesinde görmek azmindeyim. 
Bence doğru yol budur. Memleke
timiz bir çok ıslahata muhtaçtır. 
Hepsi aceledir. Fakat ister iste. 
mez sıraya koyacağız ve tedrici 
surette yapacağız, çUnkli hepsi va
sıta ve paraya dayanıyor. 

Mecliste ve gazetelerde serbest 
münakasalar ve tenkitler devam 
ediyor. Bir memleketin münaka
şa hürriyetinden tamamile mah. 
rum bir halden birdenbire tam 
münakaşa hürriyetine geçmesi ba· 
zı mü~kül vaziyetler doğurmakta. 

dır. Fakat buna rağmen hürriyete 
tahammül etmek lıizımdır. Hürrı. 

yet iyi geydir. Bir memleketin ida· 
resinden mesul olanlar için müna
kasa hürriyeti en büyük yardım. 
cıdır. Çünkü bu sayede hatAları 
_..._ -·- ·- lll•..ı-•- - ... ,_ .ı1-

ha tekrar etmezler. Suiistimaller 
varsa bunlar da açıkça teşhir edi
lir ve önüne geçilir. 

İngilterede meşrutiyetin tatbi. 
katı hakkında bir çok eserler oku
dum. İngiltere kralı Jorjdan aldı
'ım telgraftan ve sahsi yardım 
vaadlcrinden çok memnunum Bu 
telgraf bana cesaret vermliitİı:. 

Ben gencim ve gençllgin istik. 
bali hakkında çok alaka duyuyo. 
r'{m. Spora daha fazla ehemmiyet 
vermemiz lazımdır. Eskiden spor 
kıyafetlerini hoş görmeyenler, kı-

Anlatan: 
M OR T O N 

Daily Telegraph 
Yakın~ark muhabiri 

lerden uzak durmağa niyet etmiş
tir. Gayeleri çok samimidir. Eğer 
etrafında iyi müşavirler bulunur 
ve bunlar, genç ~ahın iyi 2ayele· 
rint tecrübe ve ihtısaslarile ta. 
ınamlarlarsa şah iyi bir hüküm
dar olabilir. Babasının bazı keyfi 
hareketleri yüzünden memlekette 
hanedana karfiı biraz küskünlük 
eksik değildir. Fakat hanedana 
ait bütün emlaki millete iade et· 
mesi ve genç hususi menbaların. 
dan hayır işlerine yardımlarda 

bulunması sayesinde şah şahsen 
kalbleri kazanmağa muvaffak ol
muştur. 

İranı ziyaret etlikten sonra tel· 
srafla gazeteme bir yazı gönder. 
dim ve Tilrk ve İran rejimleri ara. 
sında bir mukayese yaptım. 

Turkiyede kurulan inkılap re· 
jimi devamlı oldu, her türlü mi.ı~. 
külata galebe etti ve ortaya müs
bet eserler çıkardı, çünkü daima 
halkın ve memleketin menfaatini 
yegane r:aye bildi ve demokrasi 
esasları dairesinde inkişaflar ge. 

B. :\Iorton çirdi, Rejim bu sayede o kadar 

1 
istikrar sahibi oldu ve o kadar iyi 

sa spor_ pantaionile sezmeyi ka. kök saldı ki Atatürkün vefatında 
dınca bır hareket sayanlar vardı. rejim hiçbir sarsıntı geçirmeden 
Bu gibi fikirler ortadan kalkmalı bütün kuvvetile devam etti ve de. 
ve sporun en erkekçe bir şey ol· mokrasi esasları dairesindeki in
duğu anla51lmalıdır. Spor, gençli- kişa!ının arkası kesilmedi. 
ğe yalnız sağlam bünye temin et. Sabık şah Rıza Pehlevi de mem· 
mekic.kalmaz, ayni zamanda seci· leketine faydalı olmak istedi, Can. 
yeyi de inki~ar ettirir ve dürüst- ıı şahsiyeti sayesinde bir takım ıs. 
lüğc destek olur. Siz İngilizler lahat yaptı. Fakat ayni istikrar 
dünyadaki mevkiinizi kısmen spor ve inkişafı temin edemedi. Çünkü 
culuğıınuza borçlusunuz. Spor ölçüsü halk menfaati, gayesi milli 
İranda da her günlük hayatın bir tekamill değildi. Memlekete bir 
pa~çaı:-ı haline gelmelidir. çiftlik gözile bakıyor ve çiftliğini 

Iranda hiçbir zaman İngiltereyc ıslah etmek istiyen bir çiftlik sa. 
karşı düşmanca hisler duyulma· hibinin hislerini taşıyordu. Hane. 
mıfitır. Hatta karışıklıklar esna. danın menfaatini başlıca ölçü say
sında bile düşmanca hareket et- dığı için pek çok cmlftk sahibi 
medik. Siz buraya yollarımızdan oldu Bü:y:ük servet sahibLmcmur· 
"'"' ~mcıruucı ·~rımızaen 1suıaac lnr bir babane ile f~1er1nden uzak 
için geldiniz. Eğer size karşı dOş- laştırılarak mülkleri haneda~ 
manlık duySaydık pek çok sabo· millkleri sırasına geçiriliyordu 
taj yapabil~r~ik. Elimizde bunu İşte yeni kral halktaki hoşnutsuz: 
yapmıya karı unsur ve vasıtalar luk karşısında harekele geçmiş 
v~!.oı'. f~k~t doı:tluk hisleri besle. ve bütün hanedan emlakini mille· 
dıı:ıı~ız ıçın yapmadık.» te vermiştir. 

Dunya meseleleri hakkında mü Eski §ah İrandan ayrılırken ya. 
nakaşalarla konu~m~~ız bir bu- nrna fazla miktarda mal almamış. 
c:uk saat kadar surdu. Bende ka· tır. Kendisine devletçe maa~ bal:· 
lan intiba ş~du~ ki, genç İran şa. !anacaktır. Yirmiden fazla mai. 
hı, İran mılkt~ne ~arşı üzerine yeti ile cenubi Amcrikada ya Şi!i. 
aldığı mcsuliyetın a~ırlığını tama.• ye veya Arjantine gidecektir Ben 
mile duymaktadır. Iyi şeyler yap. !randa iken Bombaydan s~çtiği 
mıya ve her türlü keyfi hareket. hakkında malumat gelmişti,,, 

Gençlik, Atatürk ve inönüye 
bağllllklarını teyit etti 

An karadaki izciler Ebedi 
önünde hürmetle 

Şefi n k a b r i 
eğildiler 

A:ıkara, 28 CA.A.) - Cümhurlyc
tin 18 .nci yıldönUmU bayramı bu· 
gUn heyecanlı tezahürat arasında 

Başvekilin radyoda söylediği bir nu
tukla açılmıştır. YıldönUmUnU kul· 
lamağa hazırlanmakta bulunan baş 

Ş(lhir bu;Un başltınbaşa mılll renk· 
lerle sü:slenmi~llr. Bu "bUyUk töre-

l ~ecydb::11::~:~:ı; ı:~:~:~ b~~~~a ~~~ 
tUrk anıtının etrafında yer alnıışlal'
dır. 

Saat tam 12.50 de Ankara radyo· 
sunda çalınan İstiklal marşını Ebedi 
Şefın amtında toplanan l:'ençllk h~\> 

birden dlnlemış ve Başvekllın nutku· 
nu takıben bır kız; ıu:l ile bir erkek 
izci b rer hıtabe ile gençllğın Ebe· 
dl Şef AtatUrkUn bilyük eserme bağ Dlln gtte T Ak•lm mrycfıl nınr 11llc;leyen elo>kfrlkI.r 

binb , - ---
hlığını ve Mılll Şef ismet İnönüye DUn gece İstanbul şehri 
karşı l!onsuz sevı:ı \ e inancını teyit 1 11 d ki kl 1 
eylemişlerdir. Jzcıler aralarında 

seçUklerl b r heyet AtatürkUıı mu· 

\'akkat kabrini zlyııret ederek EhP.d! 

Şefin manevi huzurunda tnzlmle 

eğilmişlerdir ve bir çelenk koymuş
lardır. Bir diğer ~zci h~yeti de Ata· 
tUrk heykeline ve Emniyet abtdesl· 

ne ayrıca birer çelen]( 
lı.tanbulda CUmhurlyrt hay rıı ını 

Di.ln öğleden sonra. başlayan Cilm· 

huriyet bayramı mUnaaebcUlc gece 
şehrın her tarafı elektriklerle 
süslenmiş ve bllyUk meydanlara ko· 
nan hoparlörler \'BSJtasıle yııp.ılan 

nc~rlyatı halk biiyiik bir &eı:ın.çle 

gece masa arın a ışı ar a bezen 

VIFAT mlş l/ChtrlC"r. andırıyordu. 1 
BugUıı tıabahtan itibaren Cümhu· 

rlyet lıa:,Tamı mer8 ,.ımıne başlanmı~ 1 Muhendishaneı berrlı hıımayun 
bulunulacaktır. Öğleden evvel Ve.li ! muallın.11crinden emekli kurmay 

ve Belediye Reisi doktor L<ıtfl Kır- 1 albay lbrahım Neş'et İpekoğlu 
dar tebrikleri kabul edecektir. R<'S· rahmeti hakka kavuşmuştur. Ce

mlgeçlt öğleden sonra saat 11 ,30 da nazesi, bugiin F.renköyünde Sah_ 

"!'aksim meydanında başlayacaktır. 

cumhuriyet bayramının her sc· 

neden daha sevinçle kutlandığı ~ö-

zc çarpmaktadır. Polis Taksim mry· 

danında yapılacak geçit resminde 

rai cedıtıe, Yelkenli Dcğirmcn so· 

kağında (- Eski Kayışdağı cad. 
desinde) ki köşkünden kaldırıla. 
rak öclcyin namazı eda ve ma· 
halli mezkur kabristanındaki Aile 
makberesine defnolunacaktır. Mev 
lA rahmet' eyliye. 

Amerika 
harp 

halinde 

Ruzvelt dedi ki : 

Torpillerin cehen
neme kadar yolu 

var ... ileri ! 

Hitler bütün dinleri 
kaldırmak 

1 
E\'velki gün en mühim nutkunu ı 

soyliyen H. Ruz\'elt 

dir. İ§leri o §ckıldc tanzım etmiş 
lerdı ki, bu mustakbel vasal dev. 
Jetler arazısi Panama cumhuri) e· 
tini ve büyuk hayat yolumuz olan 
Panama kanalını da içme almak
tadır. Bu harita, açıkça gosteri
yor ki, nnzılerin maksadı bilahare 
bizzat Birleşik devletler aleyhine 
dönmektır. Hukumctiniz naziler 
hükümetl terafından hazırlanan 

dığel) bir vcsıkaya da sahip bulu. 
nuyor • 
Hitıer, islim. katolil.:, protcstan 

Buda, 1sraili, bütiın dinleri 
kaldırmak ta 3V\'urundadır 

Çok mufassal olan bu vesikayı 
naziler aşikar sebeplerden dolayı 
henüz gızli tutmak ıstıyorlardı. 

Fakat harbi kazanacak olursa on. 

iCMAL 
Ruzveltin 

iki feryadı: 
Memleket gidiyor, 

d:n gidiyor! 
v ....... · \11. H. ZAL 

ra RUZ\elt, denizciler ~nu 

(g} a \ c ıır .. ııe so~ !etliği nu· 

tul.ta, bıı~ tik !,'aptn !'ilahlar kullan· 
nı .;;;tı r. 

Amerll.ada Jınrııtcn kaçınmak 1 _ 
t il enlerin lıaşlır.ı rı.ı hı, Amerika· 
nın clo)!ruıl:ın doğrula tehdide mıı· 
ruz olmadıC,'lnı ileri ürnıektl. A· 
nıerik de' lct rcl"l son nutkunda 
işte bu ldılıal ı kokiınden 31kınata 

çalı!inu-:tır. En fuz.lıı ağırlıkta iki 
ıncrnıl kullanmıştır ki bunlardan 
biri Amerika kıt'a ını, diğeri Ame· 
rikalılardan pek rotunun bağlı ol· 
clu~ ıllnı tehllkcdıı gii ternıekte· 

dlr. 
B. Ru1.\elt., elinde B. Hith•r'e 

alt bir harita hulunduğunu iddia 
edlJ.or. Bu harita Cenubi Ameri· 
lmnın Alnurnl anın ha~ alinde ~ıs· 

şa)an lnrınkl şeklini ı;ô .. tr.rbor \e 
kıt'ayı Alman ld r!'!>l altında be1 
de\ letc ayın~ ormuş. Bunlardan hl· 
ri Pan3nı:ı kanalına da ahlp nlıs 

rıığına ı:orc Amerikanın ı an da
ma rııııı Mklın bulunacakmış. 

Amerikan ılC\ IC't reisinin nğ'ı.ın· 

dan <ıEllnulc• ılc·llllm \Br» dil erek 
!;'ıknn höylc bir lddlanııı Amerlkada 
ılerfn bir hısir UJ.andırmama,ına 

ilıtlınnl yoktur. Jlt•m ıle hlr tn':'la 
iki kıı' 'urulınuşhır. Zaten Reo:in· 
rı kollara karşı mUradele halinıtr 

bulunan Ct'nuhi Amerika hukfı· 

metleri de bu sa)~C bir kat dahıı 
tahrik edilmiş olacak 'e ııaı.l i>-t"· 
mine karşı ı:;ımnli 'e Cenubi ,\nıP· 
rlkanın müşterC".k bir cephe S.ur· 
ma:;ı fikri kun et bulnraktır. 

Rtı7.\ elt'in ikinci iddiası, 8. llit 
lcr'ln mr.\ ı•ut hlitlln dlnll'rl 'e mu·· 
kadeh!" kltaplıırı ıliln~ ~ ıl:ıünder 

kalclırııııık 'e (l\llıcndelem) adi 
c:;crlnl blltlın dUnyunın hlr t4!k mu· 

lar bu projeyi zorla tahmıl etme· kuıhfos ı.ıtahı haline koymft~ 
ge amadedirler. Bu proje, protes- emelinde olclıığuıııı clııirrlir. 

tasa vvurundadır 
tan, katolik, islam, Hind, Buda, 

!Uman ordusu mukavemet israili bütün mevcut dinleri ilga 

görürse yıkJ/acaktır etmek plAnıdır. Bütün kilısclcrin ı 
Va ington, 28 (A.A.) - Bahri. emvali Alman~a tarafından musa

yc gilnilnü tesit için verilen ziya., dere edllecektır. 
fetle, Roose\'elt, radyo ile neşre· Salip ve diğer butun dini tim. , 
dilen aşağıdaki nutku ::.öylemiştir: saller ortadan kaldırılacaktır . . Dıl 

Bundan üç ay evvel, Amerikan ve vicdan hürrıyetı sureti katıye. 
mllletine, istisnai ahvalin ve hu· de iskdt edilecektir. 

Gôrii111yor ki, n. Run elt, a:nınır 
umııııu ili'~ rtlrılıı bita raflk kanıı· 

ııuııclekı tadilleri mU7.akerc ed"ı·e· 

ği "ınula lrnllanmak iizen• bü;1 uk 
çapta mermller hlrlktlrnıı,tır. 

Rcsbt>lll görUlii.~ or ki bu son en
geli ortadan kııldırınak nıU<:kül ııl · 

ma~·acakt•r. Uu ela ~ apıldıktan ır.on 

ra Amrrlka harbe doğru yeni biı 

adım atmnkla kıılımı~ncıık, bir ka' dutsuz imk~nların mevcudiyetini Allahı Hitlerılen yuksek tutanlar 
t. .. 't.1er ~ı.,Hm. o •rih-tcnbcri .A'•r,µnacl. J krutC!';l e tihl iuhılu) or 

1 h l merhale~ 1 hlrdcn R~l·aktır. birçok §eyler oldu, Ordumuz ve Al a ı, iıtlerdcn yüksek sayan 
bahriyemiz, garp yarım küresinin korkusuz birçok insanlar, bugün ve eskim.ş olan 9.37 bitaraflık ka 
mudafaası için muvakkaten İılan. i:ıkenccye tabi tutulmuş bulunuyor nununun kısmen tadıli ıçin de re· 
dada bulunuyor. Hitler, iki Ame. lar. Medeniyetimizin kiliselerinin yıni vermi~ bLılunn1aktadır. 
rikaya yakın bölgelerde ve Atlan. yerine, ) alnız nazi hükümeti tarn- Ayan mcclsinin hariciye encu 
ti&in her tarafında ;;:emılerimize .fındnn gönderilen hatiplerin çalı. meni, lıitnraflık kanununun tat. 
hücum etti. Amcrikaya ait birçok şacağı beynelmılcl bir nazi kilisesi bikntını felce uğratan dığer mad 
gemi açık denizlerde battı. 4 ey. ikame ~dilnccktir. delerin de kaldrılmasını tavsiye 
lülde bir Amerika muhribine ta. Hitı_er, lnd~ ~erine, K:wga~ ~dlı, ctmıstir. Bu, hakikat ve namuskfır 
arnız edildi. Diğer bir muhrip 17 kıtabı, kıtabı mu~addes ılan l ıık yoludur. Amerika deniz tica-
ilkteşrlnde hücuma uğradı ve . ~decektır . . ret gemilerini, denizlerin çıngı. 
battı. Bahriyemize mensup yiğit fncıl yerme, Hıtlerın Meın raklı .} ılanlarına karşı kendilerini 
temiz yi.ırekli on bir asker naziler Kampfmn (Ka\·ı;:am) yazdıkları mudafaa edebilmek için silahlan 
tarafndan öldürüldü. Silah atmağı kitabı mukaddes olarak cebren dırmak Uızımdır. Deniz ticaret ı;:e. 
bertaraf etmek istedik. Fakat silAh kabul ettirilecektir. Mesihln salibi milcrimız dostlarım,zın limanla· 
patlamağa başladı ve tarih ılk si- yerine iki timsal kaim olacaktır. rına Ame;ıka mal7.eme Ye eşyaSJnı 
lahı atanın kim olduğunu tesbit B_iri ııa:nalı haç, dı{lcri de yalnız taşımakta serbest bulunmalıdır. 
etti. Bununla beraber netice itiba· bır kılıçtır. Kan ve. ~emır ılahı. Torpillerin cehenneme kadar yo 
rile asıl mesele son siliı.hı atanın Ş7H•at ve merhamet ıl~hının ~crı- lu var. İleri ••• Mılll irademiz, ge. 
kim olduğunu bilmektir. Amerika ..nı alacaktır. ne f ı k ı r. d e 

1 
nis sınai cihazımızın n\O~taj atöJ. 

hücuma uğramı tır. o 1 u r s a k olalım, hız, butün yclerlnin hepsine sozunü seçirebl 
Hıllerin torpilı, i::.lcr sahilleri· Amerikalılar, Hltlerın ve yardım. lccek mC'vkidc olmalıdır. 

mizde yaşasın, ister son derece de cılarının bize cebren kabul ettir_ Müdafaamızın e~aslı hatları bu 
rin olan bu mıllctın içinde deniz. m:k isti~ cccklcr~ ha) at tarzılc, gunün \ c yarının fcvkalfıde talep 
Icrden uzak ve dunyayı fethetmek ıçınde yaşamak ıstedı{:lmız dunya ıcrini karşıla) abilmek için şimd. 
istiyenlcrin yürüyüş halindeki or. şekli ve hayat şartlarını kendımı.z bütün dC'nızlerı kapatmaktadır. 
dusundıın ve hucum arabalarından 1 intihap ctmeliyız. Ne biz, ne de i. Deniz harp kuvvetlerimiz mu· 
toplarından uzak bulunsun, her 

1 
çimlzde hiç kımse ko::.tebekler g!· harebeye hazırdır. Hakikatte, bu 

Amerikalıya karşı tevcih erlilmiş· 1 bi yer yalında ve k~ranl~larda go donanmanın cilzütamları hAlen At 
tir. Hitlerin taarruzunun hedefi 1 mülmeyı ıstemı~oruz. Hıllerızmın ıa Okyanusunda karakol vazifesi 
Amerikalıları korkutarak açık de- işleri yürilyüşu ortadan kaldırıla ile harekete geçmis bulunmakta. 
nizlerdcn tardetmek ve bizi titri. I bilir ve bu sadece ve açıkça ya. dır Müdafaanın ilk hedefi Hitlerı 
yerek ricate icbar eylcmekti. Bah- j l'ı~acaktır. . . . . . . du~durmnktır. Hitler durdurulabi· 
rlyemiz bütün hattın gerisinde hilr Hıtlerlmlzln tabrıbı ıl,iıne ıştırak Jir \ e tahassuna icbar edllemiHr. 
metle ve .alçakça • durmak mcv- 1 etıneği taahhüt ettik Ba onun inhizamının bac:langıcı 
kiinde kalacak ve Hitler her de- Hitlerizmin tahribi işine iştirak ola
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caktır. ÇunkU Hıtler nevinde 
nizin kendi harp çevre i olduğunu etmeği taahhüt ettik. HiUcrızmin bir dıktatorlilk ancak devamlı vc 
söyliyebilecektir. şeamctine nihayet \.crmcğe ynr. her gUn artan zaferlerle yaşı. 
Elimde Jlitlerin Amcrikada emeli dım ettikleri zaman, biz de afif in vab!lir 
olduğunu go teren gilzi ı>lanlar sanların, her yerde daha iy. yn. Alr.on' ordusu. nrnka\'cmet gör-

var şayabilmek talihı ile cmnıyet, ı· dül!'ü takdirde yıkılacaktır 
Hitler, fütuhat proje!crınin At. nanı:. hiırıyet icinde rdaha kavuş- 1918 yılının hlıdı5elcrı, kuvvet. 

!Antik denizinden aşarak ötelere malarını temin edecek yeni bir Ji bir Alman ordusunun \'C yor 
geçmediğini söyliyerek müteaddit sulh yapılmasına yardım edece. rıun bır Alman milletinin, muka· 
defalar itirazlarda bulunmuştur. ği7.. vemet gorrluğü takdirde yıkıla. 
Denizaltıları ve korsanları bunun Hakiki harp cephelerındc mu. bileceğini isbat cden misallerdir. 
aksinı isbat ediyorlar. Bu suretle cadele ed n ın anlar ıçin hergün Cc aret ve tahammül kabiliyetini 
Hıtler. dunya ıçin duşilndüğı.i )e· gittıkçe artan mıktarrla malzeme takdir eden her insanın, Rus mil
ni nızamın tam projesıni yepmak· ımal ve iddıhar edıyoruz. Bu bi· letının emsalsiz mukavemeti kar. 
tadır. l\IesclA benım elimde Alnıan zim ılk \ e en ehemmıyetli vazi. şısında he) ccan duymaması milm 
)ada, Hıtlerin hükumeti tar:ıfın. femizdir. Hayati ehC'mmiyeti olan kun dcgıldir. Rudar, toprakları 
dan dunyada yeni nizamı tesis ta. silahların, malzemenin, iaşe mad. ve yurtları ıçiıı ç.arpıliıyorlar. 
savvuT1.ti1da bulunanlar tarafrn. delerinin lımanlarda kapalı kal_ 1 Amerıka: sonu ccimiyen tehli
dan yapılmış gizli bir harita \'ar. mamasını ve denizlcrın dıbine git kelerlc karşılaşmağa ah5ık oldu. 
dır. Bu, cenubi Amerikanın tama· memesini temin etmek milet:nıizin 1 ğu ıı:ın «biıyuktur o. Tarihimiz, keş 
mını ve orta Amerikanın bır kıs- vıııifesidır. Am--rikanın malzeme !cdılm"DlİŞ denizler, vahşi orman· 
mını gosteren ve Hitlerin bura. vcrmcsı milktimizin arzusundan hır, çoller, vadiler, f~yczanlar, ku· 
!arı ne şekilde y~nidcn tanzim ta. doı:;ınuştur. Bu rırıu açıkça istlh· raklılıır, yabnaeı zalimler, dahili 
savvurunda bulunduğunu anlatan !af cdılmiş, gcmıl<>··mız batırılmış mücadeleler, mtı.l.:zam iştiami, ik. 
bir haritadır. denizcilerimiz o~d1'.tı.limüştür. tısadi ve tabii meseleler karşı:.ın. 

Ritler, Panama Jı;analını B u n J a r n se) ırci kzl. da iktıhamı güç manialara mey. 
hudutları içine sokmuş makhğımız lfizı.nı g e 1 d i (? i dan okumakla vücude getirilmiş 

Bugün bu bolgede ayrı ayrı fikrindeyim. Bu kararımız, Ame- bir tarihtir. 

ti 1anıası için baharı bek. 
~ 21rn 1:clr':il:ini kabul ettit 

llAtcHsoruz. dınlemi tit. 
intizamı muh&faza için Uızm1 gelen 
tedbirler! alnuş bulunmaktadır. 

on dort memleket vardır. Halbu· 1 rika harp doııanmasına açıkça ateş Bugün, önüınilzdeki bu meydan 
ki Berllnin coğrafya mütehassısla· etmek emrinin verilmesi ile izhar okuyuşa kar5ı biz de mucadeleyc 
rı, mevcut bütün hudut çizgilerim edilmiştir ve emir mer'ıyct mevki hazır olduğumuzu ilan ediyoruz. 
silmi ler ve Amerika kıtasının ya. indedir. Bunöeıı ba.ka Arnerıka Milletimizi vo ccdadımıı.ın inancı· 
rısını kendi hakimiyetleri altına parlamentosu, icap \C şartların nı mlidafsa~a "e Ailahm tam va. 
almak için cenubi Amerikayı on ı fiddet ve kuvveti kar§lsında bugim zifemi! olarak uhdemize tevdi e l. 

•••••••••••••ıJ beş v.asal devlete tak.sim dmifler. arlık .tatbik kabil;yeti kalma~·an ı işi Y'1Pm;;ğa hazırı~. , --
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IHik#\l'I~ r EDEBi MUSAHABELER 
·-

Garp dillerinden 
tercümeye dair 

"'Engerek Düğümü ,, tercümesi 
Geçenlerde birkaç abbc.pla gö. y as la langue blen pendueD dür ki 

ru§urken içımizden biri milli har. ~ azan: .çenen kuvvetliıı demektir. Kuçük 
sımız bakımından çok ehemmi- Ahmed HOTINLI Larousse'a olsun bakılsaydı bu ga-
yetli bir meseleyi, garp dillerinden rip yanlışlığa düşı.ilmezdi, 
Turkçeı:nize edebi ve ilmi eserler Sahife 10 da «müsterih ()!., Mak. 
çevrilmesl bah ini açtı. Dedi ki: bir fıkra var: aanlaşmı& aileler sadım burada olümtimden evvel 

- Ter.ciımc edilen dili ve kendi şuphesiz yok değil; fakat ayni ma. kendi kendimi methetmek değil, 
dilimizi iyı blenler bile çevirme sanın (sofranın olacak), ayni mus. size karsı iddianamemi hazırla
i&ini dikkat ve ıtina ile yapmıyor- !uğun etrafında, ayni yorganın al- maktırıı fıkrasında da bir tenakuz 
lar. Sebep de şudur: Matbuat ve tında birbirine kızan, birbirlerin. dikkati celbediyor. «Müsterih oh 
okuyucular tarafından mürakabe den nefret eden iki insanın bulun· dan sonra aiddianame hazırlamako 
mevcut dcğ!l.dır. Matbuatımızın duğu ailelerin sayısı duşüni.ılürı;e tehdidi birbirini tutmuyor. Fakat 
bu vaufc), yc.-ine getirmesine yol boşanmaların bu kadar az olduğu. Fransıcza metne bakılınca görü. 
•çmak ıçın hel"birimiz birkaç ter. na şaşılır. Birbirlerinden ikrah h.iyor ki, romanın kahramanı, 
cümcyi gözden geçirerek raslıya. ediyorlar da evlerinin altına ka- Türkçe tercümenin tamamlie aksi
cağımız kusurlar.ı ortaya koyalım. çamıyorlar.D Evlerinin altına kac. ne olarak, bahis mevzuunun ne 
Bu suretle tercüme ile meşgul olan mak! bu ne demek? Bu cümlenin aölümünden evvel kendisine med. 
kalem sahıplcrini ikaz ederek hiç aslı şöyle: dls se detestent et ne hiye yazmak, ne de ailesi aleyhine 
olmazsa bundan sanra dikkatli ça· peuvent se fuir au fond de ces bir iddianame kaleme almak11 ol· 
lışmağa sc,•kctmlş .oluruz. maison!hı, yani: yekdiğerinden nef· madığını söylüyor. 

Aklıma yatan bu 1tcklifi ben de ret ediyorlar da bu evlerin içinde Gözden geçirdiğim bu ilk beş 
kabul ettim, Asılları ve tercüme- birbirinden kaçamıyorlar.11 Bu. sahifede ufak tefek birçok hata. 
lcri elimde bulunan kltaplardan rada «!ORdu tabiri «dans. yerine !ar daha var; fakat ileri gitmeğe 
evvelfı birini gözden geçirdim.
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ve ondan daha kuvvetli bir mana hacet yoktur sanırım. Kanaatimce 
Dokuzuncu asırda yaşamış ve us. ifade etmek için kullanılmıştır. B. Peyami'nin sırf ihmal yüziln
lüba fevkalade itinası ile tanınmış Gene sahife 8 de romanın kah- den düştüğü bu hatalardan biraz 
biı; Fransız edibinin meşhur bir ramanı tarafından karısına hlta. dikkat sayesinde kaçınması müm. 
eserinin tcrcilmesiydl. Fakat sahi. ben söylenen edilin iyice sarkabi· kündü. Öyle umuyorum ki bu genç 
felerine göz atar atmaz bunun liyor. Kazo ile çorbaya ve etlere lik günahının kefareti olarak oku
Tlirkc;eyc çevirmeden ziyade Fran- diar saatlerce münakaşa edebili. yucularına garp edebiyatının gü. 
sız müellifinin titiz ruhunu tazip yorsun• cilmlesinde adilin iyice zel e~lerinden iyi bir tercüme 
edecek bir Türkçe karikatür ma- sarkabiliyon sözil göze batıyor. sunmakta gecikmez. 
hıyetindc olduğunu görerek bir Bunun aslı Fransızca metinde cıtu Rauf Ahmed ROTİNLİ 
tarafa bırakmak lflzımgeldi. _ 

Ondan sonra eserleri itibarile 

Şişli Milli Piyango 

Fevkalade keşide 
bugün çekil iyor 

Büyük müsabaka
mızın neticeleri 

Büyük mükôfahmtz o{.on rod..yoyt11 Y enika~da 
Baskın sokağında 

8 numarada Hikmet Soyuheni kazandı 

r ~ 

Müsabakaya iştirak edsnl.er ara-
sında ekseriyeti kazanan cevaplar : 

1 - IC!ft'l:!!ti kurtarırım. 
2 - Sermaye yapıp c;alışırun. 

3 - Çocuiuımı feda ederira. '"' 
4 - Yakı~ıklı. terbiyeli, az meaıılt gen~ tercih ediliyor. 
5 - Herkes tara.tın.dan beie nilen gU.zel kadın tercih edihyor. 
6 - Sevdigile çölde yatamak, 
7 - Kadının kurtarılması. 

8 - Erkek çocuk tercih ediliy&T, 
9 - Servete kavuşmak için arızalı tayyareye binflmesl, 

10 - Kocaya musallat olan kadınıa güler yüzle karşılanması. 
11 - Sel~ma mukabele edilmesi. 
12 - l\Iemlekete faydalı bir işe sahip olma,iı. 
13 - Çocuğu kurtarmak için paranın alınması, 
14 - Otomobili duvara çarpmak. 
15 - Dostluk devam edemez. 
16 - Ederiz. 
17 - Şehirde çok para kazanıp oturmağı. 
18 - Para olmayınca samani ık seyran olmaz. 
19 - Arkadaş• bedbaht edilmez. 
20 - İdealden vazgeçilmez. 
21 - Köy kadını tercih ediliyor. 
22 - Köylü tercih ediliyor. 
23 - Asım Usun hayatı tercih ediliyor. 
24 - Devlet memuriyeti tercih ediliyor. 
25 - Bekfırlık sultanlık delildir. 
26 - Bir yuvanın tek başına sahibi olmak tercih 
27 - Gidlıie ayak uydurmak tercih ediliyor. 
28 - Yapıcı rolü tercih ediliyor. 
29 - DCişmanı kurtarmak tercih ediliyor. 
30 - İddialı bir arslan olmak tercih ediliyor. , ________________ __ 

ediliyor. 

M. üsabakaya i5tirak edenler ya, Merkez veterineri Meliha 
arasında çekılen kur·ada Alım, Arnavutköy birinci cadde 

radyo makinesini Yenikapıda Bos. Lila apartıman LUife Kafadar, 
tan sokağında 8 numaralı hanede Silivri, Çarşıiçi Havuzlu kahve so. 
Hikmet Soyubelll, porselen yemek kagı 5 numarada Muammer Gü. 
takımını Eyüp, Yavedud Yıkıktür. ner, .Maden, Saatçi Hüseyin İrken, 
be sokağı 37 numarada Salih Er- Sarıyer, Çarşıiçi 19 numarada 
ti.ırk, Omega kol saatini Beşiktaş Tevfik Ba!'rak, Samsun, Pazar 

bu asra mensup bulunanlardan F. 
l\lauriac ve A. Maurols'nin bazı 
eserlerini ele aldım. Bunlardan 
cıLe Nocud de Viperesıı dilimizi en 
güzel yazan muharrirlerimizden 
B. Peyami Safa tarafından tereli. 
mc edilmişti, ve uslüp itibarile e. 
debi kıymetinin ınuhafaza edilmiş 
bulunduğuna şüphem yoktu. İşte 
bu tercümede göze çarpan ve he· 
men hepsi kıymetli miltercimin 
dikkatsizliği yüzünden ileri gelen 
birkaç kusura, ilerisi için faydası 
olur ümdiyle, herkesten evvel B. 
Pcyaminin d ikkatini cclbcdlyorum. 

Halk evi 
400 çocuk 
giydirdi 

Temin olunan er
zakla mekteplerde 
öğleyin. sıcak ye· 

mek ver~lecek 

'Milll piyangonun Cümhuriyet Uzuncaova, Tuzbaba caddesi 6 nu. mahallesi Meserret sokağı 41 nu. 
bayramına mahsus fevkalAde çeki· marada Makbule kızı Gıllcan, Kö. marada Necdet Ayaz. Zoniuldak, 
lişi bugün Ankarada (İpodrom) mür sobasını Göztepe Bağdad cad. Kozlu incir harmanı nakliyat şefi 
daki törenden sonra saat 17,30 da desi Selim bey köşkü evkaf mü- Ali Erbaygil, Taksim, Talimhane 
(Sergievl) salonunda yapılacak- meyyizliğinden emekli İhsan Dli· Lamartin caddesi No. 48 Granit 
tır. ren, çay takımını l\luradlyc, Cami ~partıman s. Ural, Karabük, Ak. 

F. Mauriac bir katolik edib ola
rak maruftur. Bu hususiyetinin 
sevkiyle eserinin ilk yaprağına 
Sainte Thercse d'Avila'nın bir sö. 

Şişli Halkevl, çevresi dahilinde 
bulunan klmseslz ve fakir çocukla
rı ııevlndlrmeğc devam etmektedir. 

Yurdun dört köşesindeki merak. soka~ı 52 numarada t!.iccardan Sn., taş okulu öirctmenl Ali Eşi, Ban. 
lılar o saatte rad~ları yanında rı kavalth Osman Nuri 'Karmaç dırma, Osmanlı bankası veznedarı 
bulunarak çekiliş n bOtun safha. kerımes-ı Scın ha Kvıuıaç, _yuıııu cerrıu ·ıopçu Kızı ~- ıa 'l'opçu, 
Iarmı takip edebileceklerdir_ kadın elbiseliğinl Devlet Demir. Kayseri, Kazancılarda Turan Mal· 

yolları dokuzuncu işletme maki- bant, Suadiye, Taşhtarla Halima. 
nistlerinden Vehbi Görgeç, likör ğa sokak 5 numarada Nezir Ak ·oy, 
takımını Beylerbeyi Abdullahağa Savur malmüdürü Ulvi Ozangüç 
mahallesi' Dere çıkmazı 2 numara· oğlu Nezih Ozangüç, Gaziantep, 
da İkbal Bilcen kazanmışlardır. hususi muhasebe tahsil kfitibi Fah. 

Bundan bir mUddet evvel hayır· 

zünu koymuş, TercUmede bu mü. sever Halkevl mensuplannın binbir 
niıcat kılıklı fıkra, kimin sözü ol· itina ile hazırladıkları yerli yün ku
dllğu İ§aret cdflmiycrek, roman maştan elbiseleri dUn Halkevinde, 
metninin tam baıJına ve okuyucu- Şişli muhitinde oturan fakir 250 er
yu tereddüde di.işılrecek bir şekil. kek ve 150 kız ilk okul talebesine 
de konmuş, Fazla olarak bu par. dağıtmışlardır. 

Halkımız Cilmhuriyet bayramı 
piyangosuna büyük rağbet göster· 
miş ,.e bütiln biletlerin yurdun he· 
men her tarafında tamamen satıl
dığı memnuniyetle haber alınmış. 
tır. Bu mükafatları kazananlar he- ri Kab, 

============== ·diyelerini almağa geldikleri za. Birer adet roman kuanaolar: 
man resimlerini de getirmelerini 

çanın başlangıcı •... Dieu, consi· Bundan başka öğrend.ğimlze gö· 
deres que nous ne nous entendons 
pas nous • mcmes .•• ıt cümlesi 
• Yarabbi, takdir et ki biz kendi 
kendimizle bile anlaşamıyoruz • •• D 

-
•ı p E K -. rica ederiz. 

-, Birer ~u takımı kazananlar: 
re Halkevl mekteplere dağıtılmak 

Qzere Uç ton erzak temin etmı,ur. 

önUmUzdekl hafta içinde ilk okul-
Sinemasında : 

diye tercüme edılmiş ki itikadı. Jara dağıtılacak olan bu erzakla. 
mızca doğru değil. Burada ııs'en· mektepte sıcak yemek bulamıyan 

tendre» filli birkaç mefhumundan fakir talebeye her öğle vakti sıcak 
biri olan se comprendre soi • me. 
me CBk. Littre> manasında anla· 
şılmak gerektir ve cümle cYarab. 

Türkçe sözlü ve Türk musikili 

SELAHADDiN 
EY U B i 

yemek verilecektir. 
Şişli Halkevinln bu yardımları sa-

bi, kendi kendimizi, daha doğrusu yeslnde o muhitteki fakir bUtlin ilk 
tasavvuf diliyle, nefsimizi bile bil. okul talebeleri hem giydirilmiş hem 
mediğimizı itibara al ... 11 şeklinde de ttitUn bir senelik tahsil devrele
tercilmc cdiınek gerekti. İspanyol 
azize burada müslüman mutasav· r!nre öğleleri sıcak bir yemek bul· 

ve 

BOZ ASLAN 
vıflarının cımarifctl nefsn dedik. muş olacaklardır. 

Ha\kımızın coşkun teıahür

Jerile alkışlanmaktadır. 
!eri hali kasdediyor. Esasen ııken. Şişli Halkevlni bu hayırlı başarı-

dl kcndiml~e bile .anlaşamıyo. sından dolayı tebrik edem:. 
ruZD sözünden bir mana çıkarmak MUSİKİ: 
müşkül •.• 

Bundan sonra milellif. ikinci Ankarada resim ve 
heykel sergisi açılıyor 

MIDlr Nureddin 
yaprakta, romanın, tabir caizse, 
kahramanını tanıtıyor. Evlat ve 
ayalinin bu düşmanını okuyucula. 
rına takdim ederek, kin ve hisset. 
le kemirilen bu kalbe, denaatine 
rağmen, acımalarını istiyor ve dl· 
yor ki: Menhus ömriı esnasında, 

yanıbaşıncta duran ve bir şuaının 
kendısinl yakmasına ramak kalan 
nuru gôrmemiştir. Buna bir takım 
kötü ihtirasları mAni olmuştur, 

fakat o ihtiraslardan evvel, dini 
fazıletleri kıt ve kendi kendilerin! 
tazip etmeğl iş edinmiş birtakım 

hıristlyanlar onu bir tecessils şe. 

bekcsl içine sararak hakikati gör. 
mcslne mfmı olmuşlardır ... Hayır. 
bu ha~ısin sevdiği para değildi· hid' 
det f11 tınası ile surilklenen bu a. 1 

dam intikama susamıştı, Eğer bu 
odamı, ölumün kcstığl son itira
fına kadar dlnlemcğc tahammül ve 
cesaretiniz var. a, sevdasının ha_ 
kıkattC' neyi hedef tutmuş olduğu. 

nu anlıyacaksınıı." 
Romanın kahramanı kadar 

«Engerek düğümü• Unvanını, hat. 
tA miıellifin hüviyetini de aydın
latan bu parça terciımesl de bils. 
biltun hazfedilmiş, Halbuki roma. 

Ankara. 28 (Telefonla) - 31 

Birincitcşrin cuma günü saat 17 de 
şehrimizde devlet resim ve heykel 
sergisi açılacaktır. Ser~ide Maarif 

Sadettin Kaynak 
Mlzeyyen Senar 
Seanslar: 10,30 • 12.30 - 2,30 

4,30 • 6.30 ve 9 da 
Vekili Hasan Ali Yücel bir nutuk 1" :!I 

verecektir. •••••••••••••111 

,,.. ÇEMBERLiT AŞ -
SINEMASINDA 

Bugün matinelerden itibaren: 
Aziz yurdumuzu dolduran on sekiı milyon TÜRK'ün en büyük 
heyecanı şerefine: Mevsim in en muuzam en muhte em ve ~im. 
diye kadar &ördüğünüz ve göreceflniz rilmlerin en r uzeli 

o p E R E T 
VİLLY FORST ve MARİA HOLSTIN 'in 
Yarattıkları em~alsiz hlırikası. Baştan nihayete kadar fevka
lfıde iÖzler k:ımaştmeı lüks ve saltanat... Kalpleri titreten 
Aşk ve sevisme ı;ahneleri ••• Muazzam Koro ve akıllara hayret 

verici Bale gruplarile emsalsiz bir hArikadır. 

nın okuyucular tarafından hakki. Ayrıca: Hayatın Esran le anlaşılması için bu mukaddeme 
nin terciime edilmesi mutlaka ıa. 
zımdı. Böyle bir ihmale mazeret 
bulmak gUçtQr 
'Şimdi romanın metnine geçe. 

Hm: Sahl!e 7 de başlıyan şöyle 

TÜRKÇE tafsilitne ıayet enteresan Kültür Film. 
DİKKAT: Bu Kültür filmi bilhassa butün talebelerin görmeleri 

tavsiye eclerf'ı. 

Haydarpaşa, İbrahimağn Ceviz. 
likte 18 numarada Hi.ıscyin Suat 
Savaşçı, Kumkopıda Niş3ncada 

Tülbentçi mahallesinde' l 12 numa. 
rada ~akin büylik çarşıda koltukçu 
İrfan Çaltılı. 
Birer çift ipekli çorap kazananlar: 

Çankırı atış okulunda yüzbaşı 

Sadi Sargut oğlu Eren Sargut, J:!'a· 
tih, Atpazarı Aktaryekta sokağı 3 
numarada Şakir Uzunoglu. Sam. 
sun İnhisarlar ~icll memuru Mu. 
azzez Tokcl, Dörtyol eski belediye 
yanında 53 numarada Mustafa Er· 
gül, Polatlı, öğretmen Muazzez 
Dedekorkut eliyle Zehra Dedekor. 
kut, Taksim, Şirinyurd apartımanı 
2 nci kat Ayşe, Güzel sanatlar a. 
kademisl yı.iksek mimari şubesin· 
den Ayet Uluboy, Gelibolu Hoca 
hamza mahallesi Şengül hamam 
sokak 1 numarada Nezahet, İstan. 
bul, Küçükbcbek İbriktar sokak 
12 numarada Fatma. Adana öğret. 
men okulunda 1264 İsmail Blkct. 
Nişantaşı, Hacıcmin efendi sokak 
22 numarada CeJal Özden, Nazilli 
pamuk ıslah ve iıretme çiftliği ay. 
niyat memuru l\lustafa Arman, 
Ankara, Atıfbey mahallesi No. 910 
İbrahim Ados. Bakırkby, Osmanlı 
bankası apartımanı Nazmiye San, 
Adapazarı , Ağor cami yanında 181 
numaar Nahit Ekiner. 

Gazetemizin iki er aylık abone. 

sini kazananlar: 

Haydarpaşa lisesinde 934 nuına. 
ralı Adnan Urey, Ankara, Anado· 
lu Ajansı idare mudı.iru Ahmet A. 
kar kızı, Anadoluhisar, Toplarö. 
nıl 9 numarada Yahya Rasim Alp· 
eren, Beşiktaş Cıhannuma sokak 
numara 22 Hikmet Binğin, Konya, 
Muhacir pazarı 83 ünci.ı sokak No. 
25 Bülend Bafralı, Ankara, Yedek. 
subay okulunda 1452 Huseyin ö. 
zel. İstanbul Edirnekapı Sarayağa. 
sı caddesi 96 numarada Bedriye 
Yonat, İzmir, Karşıyaka Yemi~çi 
sokak 37 numarada liü~eyin R. 
Behman, Balıkesir lisesi edebiyat 
kısmında Rifat Hıçsönmcz, İstan. 
bul, Ccrrahpaşa caddesi 50 numa. 
rada Nihad Doruman, Bodrum, 
polis memuru Ziya Orken, Anlak-

Engin Yalaza, Ankara ön Cebe· 
ci. Behzad Tiğrei Fatih Kara&ilm. 
rük, Seniha Gizer, Beşiktaş Dere. 
içi. Ahmc• Özdemir, Bilecik Pan· 
car mıntakasında. Hüseyin Yağcı, 
Denizli lisesinden. Eşref Klimil 
Tinci, Kadıköy Bahariye. Mustafa 
Şekip Çelikiz, Bakırköy Yenima. 
halle, Nizameddin Seyhan, Aksa. 
ray Cerrahpaşa. İbrahim Babada· 
ğı, Balıkesir liscstnden. Engin, 
Pendik Kenan Arif köşkünde. Ay. 
şe Arkut, Çengelköy BekArdereı;i, 
sernmi Üngör, Kasım paşa Büyük. 
piyale. İzzeddln Doğan, Seydiköy 
belediye tahsildarı. İsmet Akpınar, 
Yeşildirck Rüstempaşa mahallesi. 
Melahat -lçgören, Tarsus orta oku
lunda. Kemal Salih Oiuşahin, An. 
kara Cebeci. Zeynep Zeren, Eski. 
şehir istasyon caddesi. Nuzhet Ba· 
rutçu, Bafrada manifaturacı. Feh. 
mi Yapıcı, Sultamıhmet !\akil. 
besd. Halit Yeprem, Geliboluda 
Cumhuriyet okulunda öğretmen. 

Nimet Şakir Seven, Beykoz Çayır 
caddesinde. Suat Nuri Kent, Ka· 
dıköy Yeldegirmcnlnde, Saim Tun. 
çel, Malatya Kayısı istasyonunda. 
Recep Tekeş, Adana hukuk mah. 
kemesi başkatibi, Süleyman Fikri 
Erzin, İstanbul hukuk fakültesin· 
de, Hasan Tahsin Denizcri, Deniz 
erbaş mektebinde. Bülcnd Akka. 
nat. İzmir Karşıyaka. Meral. Ada. 
pazarı posta şefi kızı, Mustafa 
Hikmet Özer. Üsküdar İhsaniye, 
Remzi Dalgıç, Aksaray Etyemez 
Cami sokağı, Vehlp Türkkan, Bur· 
sa Maksem mahallesi. Sabahat İn. 
ci, Sarıyer iskele caddesi. Nur 
l\Iater, Ankara Yenişehir Gi.ıreç 

apartıman. Hüseyın Kadri Tonguç 
Edirne Ayşekadın, l\lehmct Emin 
Antcl, İstanbul hukuk fakültesin. 
den. Sezai Dikbaş, İzmir Karşıya· 
ka. Zehra Küpeli, Unkapanı Hacı. 
kadın mahallesi. Mehmet Mithat 
Somer, Tarlabaşı Halepli sokağı. 

Süleyman Şevket Umar, Gümrük 
muhafaza memuru. Mustafa Nuri 
Peştemalcı, Bursa l\turadiye ma. 
hallesinde. Muzaffer Türker. Ve· 
zirkoprü. Niyazi Akın, Ankara 
Nümunc hastahanesinde. Tekin 
Özkcr, Denizlı Dclikl!çınar cadde. 
sinde. Sadiye Akyüz, Balıkesir, 

emekli Şehap Akyüz km. Nec. 
meddin Sipahi Balıkesirde piyade 
üst teğmeni. Cavidan Elibol, Mal· 

Po:is hafiyesi Necdet Sırçözen 

Saraylının saati 
}'azan : ladan Galip Savcı J 

N ecdet Sır;özen, yazıhanesin· 
de kendisini ziyarete gelen 

zatı dikkatle dinliyordu. 

- Peki? .. 
- Demir taciri 

buk ••• 
- Her halde bu da zeııı:ııı 

Zi~·aretçi soze ~ylıe başlamıştı: 
- Suadiyedeki köşki.ımdc otu. mi?.. , 

ruyorum. Manifatura ticaretile - Vakıa yeni tanıdım alil~ 
me~ulüm, Sultanhamamında bu· zengin, çok terbiyeli. ço~a•J 
yuk bir magazanın s&hibiyım. A. bir adam, Yaptığım tahkik -c 
dım Şukrü Dokumadır. re hic; değilse yarım nıı1' 

Sonra ~yle devam etti: dıyorlar. , 
- Bayramın ilk günu bir yere - Demek yeni tanıştın! ııy•rı 'I' 

k k - En•t, bir a • C\'Ve .. çı ma , es dostun ziyaretlerinı ka· )• 
bul etmek adetimdir. Bu fıdctJıni dııkı kcişku kırk beş bin tı;• Jı. 
bilen bazı kimseler beyram tebrı. tın aldı. tamir etti ve bır ~ 

1 d ·1 ·1 birJrJdC kine geldiler. Akşam olup da evde evve e aı esı r . et 
biz bize kalınca, karım mısafir sa· ycrlı>şti. Komşuluk ve. ad g ı• 
!onunda duran ufak. ' fakat çok 1 •safa geldiniz,. ziyaretıne ~ı 
kıymetli bi.r masa saatinin orta. Koşke getirdıği c~ya en 8 ~8 t 
dan kaybolduğunu haber \'erdi. ı elti bin !ıra tutar. İşte bu %~ 

Bu saati Beyoğlunun me<ı:lrnr zivaTetlmi iadC', hem de 
bir antikacısından bin iki yu~ li· tcbriki için geldi. 
raya almtştım, Abdülmecit devrin. - Başka.,,. . • 
de çırak çtkarılan bir saraylıya - Ha.an ve fffüey~~ sııılll 
ihsanı şahane imiş, Kıymetli taş. kardeşler dokuma fabrık8 

!arla süslü ve hakikaten antika hıbi olan iki kardeş. 50prı 
bir şey. l\Ieraklılar iki bin liraya - Kendilerini tanırım. JJ1 
kadar teklif ettiler satmadım - cıTamipckıı fabrikasın 

Evimizde karım ve iki kı.zım. dürü Kadri Becerikli... . l,'lll 

la oldum bir tarafa .. Emektar bir - Bu hususi bir fabrıka dt 
kalfamız, bir ahçı kadın, ortalık - Evet, Bursa ipekçilerin_ 
hizmetini gören bir kadın var. zata aittir. 
Bunların en yenisi olan hizmet~·i - Başka? 
on beş s~nedir yanımızdadır. Kı· - Başka... ba~ka .. • 
&acası her üçünün de mücessem Hepsi bu kadar. 

namus oldukla.rına kefalet ede. - Ya kadın misafirler? ta 
rlm. - Onların hiçbiri bahSc 

- Şu halde şüpheleri ziyaretçi. solona girmediler, 
ler~ çevirmek lazım geliyor de· - Emin misiniz? 
mek? - Kat'iyyen eminin1. I!~ 

- Vallahi, bu noktadan düşünü - Doğrusu saydığınız 1t tıe 
yorum düşünüyorum. şüphelene. hakkında en ufak bir şuP )il • 
cek kimseyi bulamıyorum. !emek hakıkaten çok gtlÇ 

- Belki doğru dÜşünüyorsunuz. imkansız. 
Fakat insanlar, meyveler gibidir. - Değil mi efendim? rtı" 
Mesele\ sapsağlam ı;örüneıı bir el· clcnbcri yanımda çalışan ıı 
mayı alınanız. kesti~iniz zaman bccımlc ,·eznedarım dışıııd• 111 
içinin çürüm!.iş olduğunu ı::örür. banka, fabrikı:ı gibi bilYu!C cgJı 
ı;ünüz. Misafirleriniz arasında da sesclerln müd!irleri ve)'a ·1,ıe dışından her suretle hürmet ve iti ri; digerlcri de zengin uıc 4, 
mada layık bir sütü bozuk buluna· _ Peki bu kimseler arııS1111e 
bilir. . atinJze iki bin liraya kadar 

- Hiç .. zan~etmı~orum do~rus~. 1 !erde bulunduguııu 
- O gun zıyaretınlze gelenlerın kimse var mı? 

bir listesini yapma_k her halde fay _ Hayır... _1r 
d~sız olmaz. Siz bırer birer soyle. _ Çok garip... Halli r g.. 
yın, ben yazayım. mc ele Fakat çalışaca§ıJ. 

- Hav hav tnl.flrr-il1>r h:ınl-ı:ı ..... ~ .. • • • • ... ... • ~ ~ 
sının müdürü Sırrı Özlplik... do• benim de hususi bir 1' ~ 

Ev•t? . . «ele'-
.. · · . yilrütmcklıgım lazım • ı; 

Muhaı:ebecım Nihat Sayar... Fakat öyle zanncdiyorı.ıtl1 ııı 
Ne kadar zamandanberi hiz· ayarda insanlar arasıncl9 ı; f" 

melinizdedir? aramak beyhude bir iş ol!l~~ıı1 ' 
- On bir senedir... nunla beraber hıçlıir ŞC:).ı ı:ıil oJ , 

- Peki? memek lftzımdır. Bu ışı. ıııı· ır 
- Mağazamın veznedarı Cahlt · · · getır .. ten sonra zıyaretınızc 8,-. 

Alır··· ki evinizde de bir arastır(ll d°~ 
- Bu da eski mi? Güle rrüle cfetl . zum olur... o 
- Dokuz senedir yanımda. 
- Evet':.. . ~. . ·s!ıllıet 
- Manifaturacılardan Ali Ak. Ertesi gün, lıstedekı ı 1'9 

yün, Mehmet Sırmatel ... batıka... rafında gizli gızlıye teh~ıcıı ~ 
başka ... Hasan Dilztire... tirmiş olan Necdet Sırçöı cııı1 

- Nasıl adamlar bunlar? rını bürosuna dayamış, ~ıiıı 
- Her biri en aşağı elll binle !erinin arasına almış dil # 

yüz binlik arası. du : (ArkP
1 

kara Şahin köyünden. İsmail H~k. işbaşısı. Rifat Bedri Atab~~~~ ~ 
kı Yazmacı, Beşiktaş Şenlikdede. ı dırmada emekli öğretı1'17'deıı 
Ahmet Bahri Tenciz, Eyi.ıpsultan Yazar, Haydarpa5a liscsııı ,,d 
iskele caddesi. İbrahim Sami Yıl. bii 'l'alay, Bostancı çayır öll 1 
dıran, Beylerbeyi Küplüce, Rıza ::\I, Mazhar Azay, Çorludıı ııııV'. 
Karaı, İzmit çarljı boyunda yağcı. başı, Ekrem Rü~tü sezer. C'~ 
Ulviye Berkmen, Aksaray İnhisar- tuhafiyeci. Asaf Osmıın s' 
ıar müdürü kızı. M. Şadı Tura, Bahariyede tuğla harnıa~e 61 ~ 
Tıp fakültesinden. Salfıhaddin Ü· 1 A. L., Bursada Çekid~1#;. , 
ıeç, Kastamonu Kale sokak. Sedat j men, İbrahim Etheın 1'J 
Hikmet Ba~arıcı, Kadıköy Kiıçuk rapcamll Dôkmeciler s~eb~ 
Moda Mehmet Nuri Ardahan, Ka. C., İstanbul sanat ınclt ı'-~ 
dıkby. Söğutlüçeşme. Nazire Esin, Nesibe Sirel, Hil~i fab~ 
Ankara Kireç ocağ~ Eskişehir so. daktilo. Kiımil Bezmen. 1'~ 
kak, Hayri Yavuz, Izmit deniz us- tasyon caddesi. Şerif /. ıll,t 
silnden. Halit Özüyaman, Edirne- ,Gölcükte i.ıst teğmen. 1'18 nele· • 
kapı, Molla A.;;kı. Kamil Faik Ak. Sarpel, Ankara sebze 11al:5~ 
tin, istan~.ul lııhisc.r fabrikasında, dık Vcf~lı, Darüşşafaka 1ir98ı ~ 
İbrahim Ozkan, .Maraş orta oku. L, K. Bılhan, İstanbu~ Z ıcı 1.. 
lunda öğr('jmen. Muazzez Acar, kasında. ~Iehmet Nurı l?,811,ııı 
Sıvas Akdcğirmen mahallesinde. <Devamı yarınki n\lt' 
Abdürrahman Paçacıoğlu, Bursa . 
da jandarma çavu~u. Muammer 
Zihni Keskin, İstanbul Balıkpazan 
ardiyeci. Mehmet Selim Özyürek, 
Turan fabrikasında memur. Yıl· 
dız Selen, Buldan Dörteylill oku. 
lunda, Salahaddin Yağızel, Van, 
Buğday meydanında bakkal Süley 
man yanında. İlhami ..Nuri Uraz, 
İstanbul lisesinden. Necmiye Tan
sal, Beyoğlunda kadın terzisi . Ze· 
ki Reşat Gökçe, Eskişehir istasyon 
caddesi Cemal Cenani Curacı, 

1stanbuİ tramvay idaresinde. İs. 
mail Tevfik Yüccbaş, Hukuk fa. 
kültesinden. Senih İnal, Mersin j 
Yeniyol sokak 8. Mehmet Ali Ak· 
alın, İstanbul Erkek lisesinden. ! 
Macit Yazıcı, Hadımköyunde as. 
tegmen. N, Z., Üsküdarda Tunus. 
bağında ebe. 

Birer kitap kazananlar: 

r . e 
Karileri1111ı 
soruyortJ~ı 

Riil ük ,.e alfıka cel~ ~ 
ıınbııkamızın ncticeıcrlJll pt~ 
'eriyoruz. Kaznnanlanll ııl' 
niıı bir kısmını buglill• ~it- f 
mını <1a yarın ne~re<teet" al .1 

• ıı111 .. ~dı"" 
Halkın bu Jt"lbi ıÇ ti rl 

miı,,ahaka,·n gi;sterdi ' 

. "''' ~· aliika iızrrine jtazet.e ..,p 
ti et'I hlr mlısahaka ter P ti' 

rar \rrnıl':'tlr. -j)c'rt ııs' 
nıı miisabaka e~·\rlk •• ı ~ 

·ı nll r zcmlycrekUr. Çiınkt . ,.,ıf' .,ı 

nıfüıabaka ~-aıımarnı ı.. 111 rf1)""1 ,1 
ıliğlni karilPriml:r.ıfen ~il,pi 
:-;111ıı arzu f\ttfginl~ ,ıtırı' ;' 
ı;eklinl \"C cin!!lnl bııe · ~ . "'~. de a:Ple<•Pk ,.e,·apıara ~·r ,. 
sizi dP~il hPrk~I aJ{ıl<fl ~ıl' 
olan mii ahakM~·n ba:~•"' ~ 

!ile. ~eklldc bir nıi\ fJ;rr 
yorsun uz! Bunu tıııte • 
ihmal ctmeyın. 

Osman Remzi Günay, Kayscridc 
Nalbur. Eşref Emi;en, İzmirde 
emekli veteriner. Hamza Dılren, 
Beyoğlunda eeketçi terzi. L. S. K., 
Aokara hukuk fakültesinden. Sa- ı 
lib Sabri Bilgen, İzmirde elektrık , _______ ,..........-



'-- ı~. ıu. ifi l ---------------::::.-------------------..-a11-A • -----.-~-----------·--------------------- ----
Tiirk·-ıal'ibiniD ea ~matın giinl 

Cümhuriget, 
evvel nasıl ilô.n 

sekiz yıl on 
edildi 

Bizzat Atatürk'ün, nutkunda 
tekra·r ettiğ i hat ıra l ar 

lltutdnietimizin şekli İstiklAl 
lesi günlerinde <Buyuk S: 11.feclisi Hılkumcti) diye ya. 

-.J Yordu. Bu hUklımetin bir ih
idaresi manzarası vardı. Lo. 
IUUıündcn sonra teşkilatı csa. 

il..: kanununda bazı tadiller ya. 
~ı ihtiyacı duyuldu. 
"'"ll.kf.ıınetimlzln şeklinin haki. 

Cümhuriyct mAnasına geldi. 
ııa .\taturk tarafından Fraye Prc. 
~tesinin Ankara muhabirine 
" bır mulftkatta ilk defa ola. 

4 if&de edildi. .. 
~ t.torkün muliıkatında liU soz. 
'"-rdı: 11Teskilfttı Esasiye kanu. 
ı..,.~lllda: aHakimiyct kayıtsız, 
ı.''llı ınilletindir, icra kudreti, 
~~- lalithlyeti milletin yegAne 
~ mümessili olan mecliste 
\~ır.:a diye sarahat vardır. 
\ ~i Cümle~ bir kelime ile ifa. Ebedi Şef Atatürk kurdutu Cümburiyetin Onuncu yaldönümünde 
~ilmek Jçin hangi h'.ıgatte Türk milletinin en yüksek heyecanına hıtap ederken. 

arallSın, mezkUr kelime sı arasından intihap olunduktan alarak şu yolda beyanatla bulun. 
~\ariyet) olacaktır. Bu cihet. sonra umumi heyetı Ci.ımhurreisi du: 
~ lciyenin dahili tekamıllu ta. tarafından Meclisın tasvibine ar. __. Fırka reisinin telthfini kabu. 
~- ~itmemiljtir. Daha tadiller z.olunur. Meclıs içt.im~ halınde de. le ihtiyaç kat'ldir. Cihan bizim bir 
~iler vuku bulacak ve bu. gilse tasvip ic:1 Meclisin içtımaına h. k'' "·1· 
~ı.... v u umet şe.. ı görüştüğümüzü bi. -muller Cumhuriyet esası. talk olunur.11 
~•<:aktır. Turkiyede simdi 0 1. (jYeni hır Vekiller Heyeti teşki. 

libı, ileride de dahe ziyade !ine dair fırkada cereyan eden mü. 
•tik bir Cümhuriyet kuru. zakerelerin neticesinde müzakere 
ve bu Cümhuriyet. garp kafi görülduktcn sonra bir takım 
iyetıeri esaslarından hiç. takrirler okunmuş. Bu takrirler. 

liyor. Bu müzakereleri bir netice. 
ye batlayıp ifade etmemek, zaaf 
ve teşettütü uzatmaktan başka 
blr ljey değildir. Bir tecrübeden 

bahsedeyim: Avrupa devletleri bu 
hususta beni ikaz ettiler. uDevle
tinizin reisi yoktur, dediler. Şim· 
diki şeklimizdeki reis, meclis rei. 
sidir. Demek ki siz bir başka reis i ·· M 

Türk Cümhurlyetinin ilk Reislcümhuru Ebedi Şef Atatürk ile onun ilk Başvf''•lli Milli Şef nonu bekliyorsunuz." Avrupa düşüncesi 
Cümhurlyetin ilanı ınrasında ber zaman oldutu ılbi fanyana. işte budur. Halbuki biz böyle dil. . 

şünmüyoru~ Mille~ hAk~iyeti. ~·~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ne, mukadderatına fiilen sahiptir. ) 

~y~:~'!:t;;n::d:~ku:eiki~;~~oe:~~~ı t 923 de c u·· mhurı·yetı·n 
Cümhurreısı olmadan, Başvekıl 1 
intihabı teklifi kanunsuz olur. . 
Bunda ııüpheye mahal yoktur. Bas 

~~~il~~l~~~;~:~n~ç~:.nu~a:~ n;,~;; ı· ı aA n g .. .. An karanın halı· 
~:sz~=:~~!~i~a!:!~~!~i~;~~~n!~:~ 1 unu 
fın uzatılmasında mana yoktur. · 

Enver 
Fırkanın, bütün millete karşı iıze. 
rine aldığı mesuliyetin icaplarına 
gorc hareketi tevfik etmek zaruri· 
dir.» 

İsmet Paşadan sonra Abdurrah. A nkaranın parl~k güneşli bir 
man Şeref Bey merhumun beya. sonbahar öğlesi. Hafif bir 
natı arasında şu satırlar vardı: 

trHükumct şekillerini saymaja 
lüzum ypk. «Hakimiyet kayıtsız, 
şartsız milletindir11 dedikten sonra 
kime sorarsanız sorunuz bu, Cüm. 
huriyettir. Doğan çocujun adıdır. ıı 

Müzakere kifayeti kabul olundu. 
<Devamı Sa. 6, Sü 4 de) §§ 

rüzgirla havalanan kesif bir toz 
bulutu, Ankara kalesini bir tul 
gibi sarmış. Sokaklardan, orta A· 
nadolunun vefakar ve fedakar 
canlı nakil vasıtası eşekler geç. 
mektedir. Sineklerden ve kısmen 
de tozlardan korunmak için kah. 
ve ve lokantaların pencerelerine 

Beh nan anlatıyor 
geçirilmiş elan elek tellerinin ar- mi§hr. 
kasından tek tük insanlar görün. ı Muhabir, bu mü~lm mulAkatı, 
mektedir. biran evvel, gazetesıne bıldirmek 

He.nuz yemek saati değil... için temize çekmek istemekte. 

Avusluryada çıkan a:Nue Freie 
Presse. gazetesinin Ankaradaki 
muhabiri, Büyiık Millet Meclisi 
Reisi Gazi Mustafa Kemal tara. 
fından kabul edilmiş ve muhabi· 
rin sorduğu su_allere cevaplar ver. 

dir ve bu maksatla da Taşhanda 
tını.ine ilk çıkan Anadolu lokanta· 
sına dalmış ve bir masanın başına 
geÇ'{l iştir. 

Tam o sırada, saçında bir tek 
ak, yüzünde bir tek çizgi olmıyan 
baııı kalpaklı İkd,'lm gazetesinin 

..:;retle farklı .olmıyacaktır. ~ den Kemalettin Sami Paşanın tak. 
\Ilı kezle neresı . olaca.ğı sualıne riri kabul olunmus. Bu takrire 
~ cev~bı ~ermışlerdı:. göre ben, umumi reis sıfatile me. 
it letımizın . merkezlnı hlıdise. , selenin halline wnuml heyet tara. , 
~in ellftlştır. Artık ortada fından tevkil ve memur ediliyor. 
bir mesele kalmamıştır. An. dum 

Ctrmhui ı, •""'- menre. lWÜzakerenin cereyanı esnasınaa 
·' a. ~hil 923 tarihli İstanbul ga. 

de çıkan 23 Eylul tarihli 
~kara telgrafında da: aYeni 
lttı Esasiye kanununun on 

'11ne kadar Büyük Meclis ta. 
n müzakeresine başlanaca. 

>tııi kanunda birçok yeni esas. 
~h~ndutu ve yeni devletin is

C'l'urkiye Halk Cümhuriyeti) 

Çankayada lkametgAhımda bulu. 
nuyordum. Kemalettin Sami Pa. 
sanın takririnin kabul edilmesi Ü· 

zerine içtimaa davet edildim, İçti· 
ma salonuna girer girmez doğru 
kürsüye çıktım ve şu kısa müta. 
laa ve teklifi ileri sürdüm: ıı Efen. 
diler dedim Vekiller Heyetinin in 
tihabında fikirlerde teşettüt oldu. 
ğu anlaşılmıştır. Bana bir saat 
kadar müsaade buyurun, bulaca. 
ğım hal suretini arzederim.11 

ve Türk gençliği 
-com11urıyet 68yramı 

genç Ankara muhabiri Mecdi Sad 
reddin lokantaya girmiıı ve ecne. 
bi muhabirin masasına yaklaıı 
mıştır. Meraklı gözlerle onun yaz. 
dıjı satırları tetkik etmiı ve son. 
ra hiçbir şey anlamamış gibi lo
kantadan çıkmış ve 'tel(!'aftlanede 
soluğu aJmııtır. 

17 eyh11 1923 senesinde İkdam 
gazetesine çekilen telgrafta şu sa. 
tırlar bulunmaktadır: 

te.fıtt olundutu • söyleniyor. 

:\ 'l'eırinievvel 1923, Ata türkün 
t...._ -da cismet Paşa, Fethi Bey, 
'"'"'llanki Milli Müdafaa Vekili 

Pata, Kemalettin Sami ve 
>.18lar, Rize mebusu Fuat, 

iL. - rahlsar mebusu Ruşen Es. 
~~!er. bulunuyordu. 
·~k nutkunda diyor ki: 
"'ıek esnasında (Yarın Cüm. 

~'ti ilAn edeceğiz!) dedim. Ha. 
hınan arkadaşlar, derhal fik. 

()lttirak ettiler. Yemeği terket. 
L.~•kikadan itibaren, hareket 
••kkında kısa bir program 

, ettım ve arkadaşlara vazife. 
'rdfın 
• () ı~ birlikte bulunduiu. 
'rlcadaşlar, erkenden beni 

Uer, Yalnız İsmet Paşa 
)l(la misafir idi. Onunla 
kaldıktan sonra bir kanun 

lllüsveddesi hazırladık. Bu 
'elese 20 İklncikAnun 1337 
) 1-t-ihU teşkilAtı esasiye ka. 

devlet şeklini tesbit eden 
' rint ıu suretle tAdll etmiş. 
lrıncı maddenin nihayetine: 
~e devletinin hükumet 
cumhuriyettir. J) cümlesini 

ttttın. Üçüncü maddeyi şu 
lacın ettim: 
l'ltiye devleti Büyük Millet 
tarafından idare olunur. 
hUkCımetln inkısam ettlli 

"ıbeJerini İcra Vekilleri va. 
idare eder.• 
tl başka TeşkilAtı Esasiye 

llrıun 8 inci ve 9 uncu mad. 
'-~ele tAdil ve tavzih olunarak 
t ~ler yazıldı: 
'l'~ ~: - Türkiye Cümhurre. 

lti:ıre Büyük Millet Meclisi 
he:ıretı tarafından ve kendi 

'-'laından bir intihap devre. 
lııtthap olunur. Riyaılet va. 
~l Cümhurreisinln intiha. 

0 
r devam eder. Tekrar in. 

1llnınak caizdir. :a 
: - Türkiye Cümhurrelsi 

~ıı:elaidlr. Lüzum gördükçe 
'Meclise ve Vekiller He. 

ti)'aaet eder. 
: - Baıvekil, Cümhurre. 

1"den ve Meclis azası ara. 
~llir. Diler Vekiller yine 
tarafından ve Meclis Aza. 

Universiteliler arasında toplanmiş 
demeti 

11Teşki1Atı esasiye kanunu değiş. 
tirilecektir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi hükumeti tarihe karışa· 

cak ve Cumhuriyet illın edilecek. 
tir.11 

milli bir lıegecan 27 birlnciteşrin 1923 ıünü, saat 
beşe dotru toplanan Mecliste, Fet. 
hi Bey kabinesinin lstifanamesl 
okı.ınarak, gerek Fethi Beyin ph· 
sına, gerek Vekiller heyetine baı. 
lıyan tarizler bir anda durmuş ve 
Meclis mehafıli yeni kabinenin 
kimlerden mılteşekkil olması 11. 
zım gelecetlni düsünmeğe ve lis
teler yapıp bozmağa başlamıştı. 

Reis Fethi Bey, tekhfı reye koy 
du, kabul olundu. 

Bu bir saat içinde icap eden ze. 
vatı Meclisteki odama davet ede. 
rek onlara 29 İlkteırin ıecesi ha. 
zırladığım kanuni tf'klifin müs
veddesini gösterdim ve fikir mü· 
davelesinde bulundum. Zevalden 
sonra saat bir buçukta fırka umu
mi heyeti tekrar Fethi Beyin reis. 
liğinde toplandı . İlk söz bençle idi. 
Kürsüye çıktım ve şu beyanatta 
bulundum: 

11Muhterem arkada~lar, hallinde 
müşkülata uğradığınız meselenin 
sebep ve illeti, bütun arkadaşlarca 
anlaşılmış olduğu kanaatindeyim. 
Noksan, kusur takip etmekte oldu. 
ğumuz usul ve şekildedır. Mevcut 
teşkılatı esasiye kanunumuza gore 
bir Vekiller Heyeti kurmağa te-

/ 

Dirdane Cemallrll 

şebbüs ettijimiz butün arkadaşlar· Türk gençlerine Cumhuriyet 
dan her biri Vekilleri ve Vekiller bayramına ait lntibalarJnı sordum. 
Heyetini seçmek mecburiyetinde Aldığım cevapları birer birer asa· 
kalıyor. Umumi heyetınizin bırden jıya yazıyorum: 
Vekiller Heyetini seçmete mecbur Hukuktan Yunus Tosun: 29 bi. 
olmanızda görülen müııkülAtın 
halli zamanı ielmiştir. Geçen dev. rinciteşrin 1923 Türkiye Cumhu. 
rede de ayni suretle müşkülAta te. rlyetinin ilanı günüdür. Bunun 
sadüf ediliyordu. Görülüyor ki bu yıldönilmü geldikçe, bu büyük 
usul birçok karışıkhklara sebep eseri bize emanet eden tarihin eş. 
oluyor. Muhterem heyetiniz bu siz kahramanı, Ebedi Şef'imiz 
müşkülün halline beni memur kıl. Atatilrk'ün, bu ujurda kanlarını 
dınız. Ben .de bu arzettilim kana. 
atten ilham alarak düşündüğılm akıtan Türk yijitlerinin ve Cum. 
şekli tesbit ettim. Onu teklif ede. huriyetin şanlı meşalesl~ elinde 
celim. Teklifim kabule mazhar o. tutan İnönü'nün önünde saygı ile 
tursa kuvvetli ve tesaniltlü bir hil- eğilir, onları ıözlerim yaşararak 
kumet teşkili kabll olacaktır. Dev. anarım. 

!etimizin şekil ve mahiyetini tes. Asude kutan beeycanı 
bit eden ve hepimiz için ıaye olan 
Teşkilatı. Esasiye kanunumuzun 
bazı noktalarını tavzih lAzımdır. 
Teklif şudur ... dedikten sonra ma. 
!Cım miisveddeyi okunmak üzere 
katip beylerden birine uzatarak 
kürsüyü terkettim. Teklifimin ma. 

Cumhuriyet bayramına ait hisle. 
ı-imi nasıl ifade edeyim bilmem 
ki ..• Ben bugün yalnız sevinç ve 
gurur duyarım. İçimden hür, asu· 
de bir kuıun heyecanı taıar. 

hiyeti anlaşıldıktan sonra müna- Bayramların bayramı 
kaşalar b9şladı. Tıp sin sınıfından Muzaffer Ak· 
Münakaşalar esnasınd Adliye pınar: Cumhuriyet bayramı bence 

Vekili Seyyit Bey dedi ki: ~ayramlar.ın . bayramıdır. Bizim 
şey delildir. Mevcut TeşkilAtı E. ıçln her tilrlil. sa~detlerin ifadele. 

· k tavzih ve tes ri, varlığa ve ınkişafa alt her tür. sasıye aoununun • . . 
1 bltidlr. Kanunları ihtiyaç yapar, 1 lil }ttıyaklarımız bugünün iç nde 

. 1 toplanmıştır. Yapmak zevkinin 
nazarıye er yapmaz. .. . . 

B d a İsmet Paı:a söz en yuksek şeklıni buıiln duyarız. , ••• un an sonr ,, 

[ 
T oployan : ] 

Neriman H / K M E T ·------Biiyök salb zaferimiz 
Ticaretten Sururi Uras: 
- Bugün dünya ateşler içinde 

kavruluyor. Biz ise, gözlerimiz 
daima ilerde, istikbalden, halden· 
emın adımlarla durmadan ilerli· 
yoruz. Ben bugün, Türk milletinin 
büyük bir azim ve imanla elde· 
ettiği büyük sulh zaferinin heye. 
canını duyuyorum. 

Atamızın onuncu yıldaki sesi 
Tiçaretten Hayrı Yüney: 
-' Cumhuriyet bayramı denin. 

ce hür ve müsta)(il bir millete 
me05Up mesut bir insan oldutumu 
tam mAnasile idrAk ediyorum. 

Ben bugünü unutulmaz bir ha. 
tıranın vecdi içinde geçiririm. Her 
yıl Atatürkün 10 uncu yıl bayra. 
mındakl sesini duyar gibi olurum 
"e içim ürpererek bu sesi dinle. 
rim, 

Nar bayramı 
İktısat son sınıf Cevdet Kanılı: 
- Cumhuriyet bayramı, kurtu. 

lu3la başlıyan iyi günlere bir ıe. 
çit, bir yoldur. Karanlık dünya. 
dan aydınlık bir dünyaya geçietir. 
Ben bu bayrama ışık, nur hayra. 
mı derim ve buiün kendi kendi. 
mi daha iyi görür ve duyarım. 

Kendi kendimiıia efelMllsl 
Hukuk son sınıf (mezun) Meh· 

met Kayran: 
- Türk milletinin geçirmiı ol

duju istibdat devirlerini cum}\ııfi. 
yet bayramında hatıra ıetirlr ve 
buıUnkü halimize ıükrederim. Ha. 
kUd saadetin hür yapmakta oldu· 
iuna alt imanımı her yıl bu vesile 
ile yenilerim: «Ne mutlu bize ki, 
derim, kendi kendimizin efendlsl
yiu ve her yıl Cümhuriyet bayra 
mında bağlarımızı daha yeşil, bul. 
daylarımızı daha olgun, evimizi 
daha ılık ve liiri!' bulurum. İçimde 
mAnen zengin bir insana mahaus 
rahatlılı duyarım ... 

Ebedi sulh ideali 
Tıptan Lutfi Yogurtenotlu: 
- Cumhuriyet bayramı en bil· 

yük ;:ıilll eenlik ıünürnüzdür. Bu
ıün her türlü milli ıstırapların, 

kinlerin, elemlerin uiuştuğu ujur. 
lu, aziz bir lilrtdür. Bugün Tiırk 
milletınin ruhuna cl.;edl sulh ide. 
almm sindiii ıündür. 

Saadet türkösünun natmeleri 
Tıp son sınıf Lutfi Sipahi: 
- Türk 'milleti şanlı tarihin! 

bugün cihana alkışlattı ve yüce 
Atamız sevgili İnönümüz buıün 
•>ı2<. saadet türküsünün en güzel 
najmelerinl duyurdu. Cumhuri· 
yet bayramı benim için en kutsat 
bir bayramdır. 

,. Halk, merak içinde yeni kabi. 
neyi bekliyor, gazeteciler, harıl 

harıl mebuslarJ arayıp fikirlerini 
soruyor, Çankayada ve istasyon. 
daki Riyaseticumhur hususi kalem 
binasında toplantılar oluyordu. 

Ortaya çıkan bu Vekiller heye· 
ti buhranı, Meclisteki bütün kaş. 
ları çattırmıştı. Eski Vekiller he
yetini beğenmiyen mebuslar, yeni 
bir kabine kurmak istiyor, fakat 
namzedler üzerinde bir türlil an· 
]aşamıyordu. 

. 
ilkbabar1mız %9 teşrinde başlar Yunas Tosun Bu hal, ayın 28 inci ıünll de 

devam etti. Yalnız, akşam geç va. 
kit Gazl Mustafa Kemalin otomo. 
bili Meclis binasının onünde dur· 
du. Halk ve gazeteciler araaındı 
bazı rivayetler dönmete başladı: 

Cotrafya ikide Sadık Çubukçu: olduğunu görmekle hazzın en tat. 
- Cumhuriyet bayramı Türk lısını duyuyorum, 

bütünlüjüniln bir ifadesidir. Ba. Hakkın tuhia 
na göre mevsimler bambaşkadır Hukuk üçte Hasan Pazarbaşı : 
ve ilkbahar 29 birinciteşrin günü _ C h lyet bayramı hak ve 
başlar~ Türk mill~~inin varlıtı adaleti~";.u~~da fılizlendiği mutlu 
b.uaün. kaynaşır, fılızlenlr, yese. i bir gündür. İçtimai, nizami hak 
rır. Tilrk vatanında her mevcut . d dizgı·nler İşte her 29 

- İçtima halinde bulunan fırka 
idare heyeti, bir heyeti vekile Us. 
tesi hazırlamış. Gaziyi omun için 
davet etmişler, 

.. h . t k sayesın e. . 
bugun yeniden ayatıye azanır. birlnclte11rinde tiakkın tulüunun 

Milli hildmlyet duyeusu sevincini bir daha içimde duyar, 
Ticaretten Ziya Kazaner: saadete kavuşurum. 

Sabırsızlıkla geçen uzun bi~ za. 
mandan sonra, Gazi Meclis kori· 
dorlarında gözılktü. Derhal bir .fı. 
sıltı baŞladı. Kulaklarını kabar. 

- Şu anda size asıl duydukla· Milli alimetletl yid 
rımı söylemek iktidarını bulanu. 
yorum. İçimdekileri kelimelerle 
anlatmak çok ıüç hattı imklnsız 
olacak. 

Kısacası ben Cumhuriyet bay. 
ramında milll hlkimiyeti bizzat 
kendi benlitimde kuvvetle hisse· 
derim. 

Gelecek cinlere lnalllf 
Ticaretten Necati Ardat: 
- Bu bayram bana eski ıünleri 

düeündürilr. O eski karanlık köb. 
ne devirler, bu yeni dolan devrin 
parlak ııuaları icerlsinde kaybol. 
muı. erimiş, gitmiştir. Ben Cum· 
huriyet bayramında bunları gözü. 
mün önünde canlandırır, gelecek 
günlere daha kuvvetli, daha ümit 
li bir inanııla bakarım. 

Bepimlı ayni saadete ortak 
Ticaretten Reşit Rahvancı: 
- Buıün çok mesudum. BQtQn 

Türk mllletlnln ayni saadete ortak 

Hukuk üçte Fethi Cağatay: tan gazeteciler ıunları duydular: 
- Ben her Cumhuriyet ba)Ta· - Gazi, listede isimleri olan ze-

mında tarihimizi, Atamızı, İnönü- vatın da rey ve muvafakatlerinin 
nü ve kahraman ordumuzu, şanlı alınmasını söylemiş. Hariciye Ve. 
bayratımızı bir daha yAd ederek klıleti için namzed ıösterilen Yu
gözlerimin yıunde onları sonsuz suf Kemal Bey, bu vazüeyi kabul 
bir vecd il~ canlandırırım. edemiyeceiini bildlrmiı. Gazi de, 

Bayramların en rüzeli idare heyeti basına kaU bir liste 
İktısat ikide Ali Beoen: tesbit etmelerini tavsiye etmiş. 
- Bugün bana hep ilk mekfep, Bu sırada Mustafa Kemal, ya. 

orta ve lise hayatımı hatırlatır. nında İsmet ve KAzım Paıalarla 
Bayram günleri merasime iştirAk Fethi Bey de olduğu halde Mec. 
için can atar, o günü sabırsızlıkla listen ayrlmıştı, Ortada dönen bir 
beklerdim, Tatlı, samimi, temiz habere göre, Gazi, o gün Ankara. 
heyecanlarım vardı. Bugün de ya gelmiş olan Kemaleddin Sami 
ayni kudsi heyecanlar içindeyim. ve Halit Paşaları Milli Müdafaa 
Fakat Cumhuri~t bayramları be. Vekili Kazım Paşa vasıtasile Can
nim içimde tatlı hatıralarla uzan- kayaya çağırmış. 
makta, varlıjımda mukaddes bir Sıkıntı içinde ıeçen bir ıece. 
duygu halinde uzamaktadır. Cum- den sonra 29 birinciteşrin 1923 
huriyet bayramı bayramların en sabahı saat ,,nda Halk fırkası ıru
ıUzelidir. 1 (Denmı Sa. 1, li. ı de) § 
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ihtısasın yeri 
muza güvenımız 

• 
1 tamdır 1 önü'nün nu ku 

Türk - Bulgar 
münasebatı 

1 ki parti usulü çıkmaz yoldur. Bütün teftiş 
hey'etl~ri meclise bağlı bir divanda toplanmalı 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

IE skıden kalma itiyadlarla emelleri, kendi ihtiyaçlarının tet. 
bır takımımız demokrasi kikinden doğmuşsa ve ihtısasın 

murakabesini liOyle anlarız: Bir süzgeçinden geçmişse bunların, 
tarafta bır hukı1mct fırkası bulu. liahısların müdahalesinin fevkinde 
nacak, kar ısına da bir muhalü bir tek milli program teşki~ et. 
fırka dikilecek. Hukıimet fırkası mesi icap eder. Böyle bir milli 
hük<ımetin icraatına emin bir si. programı gerçekleştirmek İliini de 
pcr hizmetıni görecek. Muhalif Halk partisi gibi bir tek milll par. 
fırka da bir hucum kuvveti ha- tinin ve ondan doğan hükQmetin 
lınde her tarafta kusur arıyacak, benimsemesi doğru olur. 
gorunre uzerınc saldıracak, ten. Memnuniyetle sôylcnebılir ki 
ltid edecek... bizde Halk partisi böyle bir vazi. 

Mürakabe ve lenkid lüzumlu ı feyi başarabilecek bir mekanizma 
bir şey oldugu için bunun iki par. sıfatilc. git.gide çok iyi bir imtihan 
ti sıstemıle infazı bılc bazan iyi gcçirml§tir. Entrikaya, ibtırasa, 
netice~er vt'rt'bı! ir. Fakat müra. I hususi menfaate alet ~lı~aktan 
kabenın bu şekıldc yapılmasJnın uzaktır. Aksine olarak dürustluğe 
uyandıracağı fenahklar, tcmın ve tcmizli~e bekçi olmak hususun. 
edeceği faydalardan kat kat faz- daki rolü gittikçe berrak bir şekil 
hıdır. almaktadır. Parti islerinde umumi 

Nazari bakımdan pek mantıklı kfıtip olarak Dr. Pikri, umumi 
ve makul görünen iki parti siste. katip muavini olarak Zonguldak 
mi: hakikatte lhlırasın, kinin, ne{. mebusu Halil, İstanbul mümessili 
retin, çok zararlı bir ikiliğin kay. olarak Reşad gibi hep kor kadı ti
nagıdır. Vatandaşlık birlik ve pinden, seçıyc ve dilrüstlük bakı. 
ahengini ancak istisnai bir hale mından biıkulmez insanlar görü· 
koyar. Her vaUındaşa parti ve sı- yoruz. Parti unsurlarının böyle 
nıf ayrıhgını gösteren bir damga ölçülere göre seçilmesi, iyi bir is. 
vurur. Yavaş yavaş işler öyle bir tikamette yol alındığının en açık 
şekle dokulur ki birinin beyaz de. garantisidir. 
diğine dıger taraf kara demek za. Bir tek parti sistemile müraka
ruretıni duyar. Musbet tcnkid ve be kurabilmek bakımından biz 
murakabe derken iş garez, husu. bütün dünyaya örnek olabilecek 
met, şahsi benlik iddiası !ieklini bir vaziyetteyiz. Bütan dünya de. 
alır. mokrasi adı altında yapılan reza· 
Yakından tetkik cd<!rsck görü- Ictkrden, dedikodulardan ve kuv. 

rüz ki iki parti sistemi hiçbir vçt israflarından şiklıyetçidir. Ba
memlekeLte gayeye uygun netice zan adil bir diktatörlüğe ağzının 
vermemiş, daima demokrasiyi suyu aktığı dakikalar bile oluyor. 
doğru yolundan ayırmıştır, Hele Demokrasiyi gayelerine uygun bir 
bize hiç gelmez. Bu yolda geçirdi. surette işletmek için ortaya kona. 
cimiz tccriıbcler çok acıdır. Yeni cak güzel bir örneğe bütün dünya 
tecrubeler<' girişılmcsini ıyı ni. hasrettir. 
yetler besliyen hiçbir vatanda!i Bôyle bir mürakabe sistemi şu 
isteyemez. iki umumi esas dairesinde kurula· 

Bır memleketin inkişafa ait bilir: 

1 - Mebuslar doğrudan dogru. 
ya halk tarafından seçilmeli ve 
halkın adamı olmalıdır. Milli 
programın gerçekleşmesi mesuli
yctini taşıyan Parti, namzedler 
arasından memlekete ve gayeye 
zararlı gorduklerıni kendi namzed 
listesinden hariç bırakabilmelidir. 
Parti iptidadan böyle bir süzgeç 
vazifesini gôrmekle nizam ve is. 
tikrar gayesi tatmin edilmi!i ola· 
cağından muhtelif namzedler hak_ 
kındaki seçim bir dereceli ve giz
li olmalıdır. 

2 - Busun ihtısas asrındayız. 

Tenkld ve mürakabe vazifesinin, 
fevri ve tesadüfi J. is ve intıbaların 
tesiri altında yapılması zararlıdır. 

Meclis, halkın hakiki emel ve ih. 
tiyaçlarını umumi hayata sada· 
katle aksettirmekle beraber ihtı. 

sas bakımından rrni tetkik ve mü
rakabc vazifesini Meclise bağlı bir 
teftiş ve murakabe divanı yapma. 
lıdır. Muhtelif Vekfıletlerde Ve-
killerin maiyetinde birer memur 
diye çalışan, y.apılan işlerin kuru_ 
lu usullere uygun olup olmadığı
nı araştırmaktan ileri gldcmiyen 
ve ihmallerin hesabını soramıyan 
teftiş heyetleri tamamile kaldırı. 

larak hepsi birden tıpkı hesap di
vanı gibi Meclis namına vazife gö. 
rür bir hale getirilmeli, Devlet 
Şurası da Meclise bağlanmalıdır. 

Böyle bir sistem sayesinde bir 
taraftan siyasi ikilik ortadan kal
dırılmış olur, bir tarafüın da mü. 
rakabenin ihtiyaç duyduğu tcnkld 
ve teftiş mekanizması hem icra 
kuvvetlerinin emir ve tesiri altın· 
dan uzaklaştırılır, hem de geçici 
his ve tccssürlerin menfi ve yıkıcı 
havası içinden kurtulur. 

Ahmet Emin YALl\IAN 

1923 de Cümhuriyetin ilanı 
günü Ankaranın hali 

(Ba~ı 5 incide) § hepsi ayrı ayrı tarihin malı ol
punun t.oplandığı haberi liiınşek muş bulunan mebuslarımız sabır. 
suratıle Ankaraya yayıldı. Gazete. sızlanırken lj8ir l\lehmet Eminin 
cıler, Meclıs korıdorlarında bu teklifi uzerine hepsi ayağa kalk
toplantının ne netice vereceğini mışlar ve cyaşasın Cumhuriyetı> 
bekliyorlardı. Meraklı bir halk diye bağırmağa başlamışlardı. Bu 
kütlesi Meclis binasının karliısın. ses, en güzel aksi sadayı sokakta, 
da toplanmıştı. Heyecanlı ve kesik halkın arasında buldu ve bir defa 
mecellelerle konuşuyorlardı. An- dah Meclisin diıvarlarını sarstı: 
karada sanki, tarihi bir günlin - Yaşasın Cumhuriyet! 
yaşandığı hlssolunuyordu. Sıra, Cumhurreisinin intihabına 

Bir aralık grup dağıldı ve da,ıl· gelmi~tl. Meclise reislik eden İs· 
masile beraber, Meclis grupunun met Bey, reylerin tasnifinden son. 
Gaziyi kabine meselesinin halline ra, Meclisin kararını bildirdi. 
memur ettiği Isitildı. ı Meclis, mevcudun lttifakile Anka- ı 

Hakıkaten bir müddet sonra, ra mebusu Gazi Mustafa Kemal 
Gazi geldi ve tekrar toplanan gru. Pasa Hazretlerini Cumhurlyet ri· f 
pun içtimaı çok az sürdü. yasetine intihap etmişti. 

resinin ortasında bunalınıs olan 
milletler. o bayrağa bakarak le· 
selli bulmakla ve o bayraktan 
kuvvet alarak yarını beklemekte. 
dirler. 

Atatürkün hakkı var: Türkiye 
Cumhuriyeti, cihanda işgal ettiği 

mevkie llıyık olduğunu eserlcrllc 
ispat etmiştir. 

Ertuğrul ~evket 

TÜRK 
Cümhuriyeti 

yaşa! 
Gerek Mcclıs binasında, gerek O gece, Cumhuriyetin ilanı ve 

Ankarada fcvkalfıde bir ahvalln Reisicumhurun intihabı, gün gor. <B~ı birincide) = 
dönduğti anlaşılıyordu. Meclisteki müş Ankara kalesinden atılan 101 sanlara hayır geldiği bu Alemde 
çalışma odasına çekilen Gazi, ba- pare topla cihana bildirilirken ta- görülmemiştir. 
zı mebusları çağırıyor, onlarla u· rlhin yenilmez kumandanı, kah· Türk; iki büyük ahlak kuralı 
zun uzun göruşüyordu. raman Mustafa Kemal, arslan ye. var ki Türk vicdanının mayasıdır: 

Öğleden sonra, saat br buçukta lelerini andıran sarı saçlı başı, ve büyüklere karşı saygı, kliçUklere 
fırka umumi heyeti tekrar topla. Türk milletini daima iyiye ve mü- karşı savgl, Bu iki milli ahllık ka. 
nırken gazetecilerin kulağına !i1l kemmelc gönderen vakur ve dik nunu, dikkat et, sarsılmasın! Ne 
sözler gelmişti: yürüyüşile Meclis kürsüsüne yak· saygısızlıktan, ne de sevgisizlikten 

- Gazi, bugünkü tc§killıtı esa- !aşıyordu. Yalnız kendisine yakı. insanlara hayır geldiği bu Cılcmde 
siye kanunu mevcut oldukça ve §an o büyük tevazu ile, naçiz §Bh· görülmemiştir. 
Vekiller heyetine dahil azaların siyeti Cumhurreisliğinc seçtikleri • 
Meclis tarafından teker teker se· için l\Ieclise teşekkür ediyor ve Türk; iki korkunç ihtimal var-
çilmesi mecburiyeti devam etlik. diyor ki: «Türkiye Cumhuriye. rlır ki, liimdiyc kadar kazandığımız 
çe muşklllAtırı bertaraf edilemiye- ti, cihanda işgal ettiği mevklc Ilı. bUtün maddi hazneler! bosalltırır 
cegi kanaatinde imis. 1'irka umu· yık olduğunu asarile ispat ede-
mi heyetine te§kiltıtı esasiye ka. cektir... Türkiye Cumhuriyeti, ve yarattığımız manevi değer· 
nunun tadilini teklif edecckmis. mesut, muvaffak ve muzaffer ola· lcri elden çıkarttırır: Medeniyette 

Bu haber. bir anda Ankara so- caktır. n gerilik, külturdc soysuzluk. En 
kaklarını dolaştı. Meclis binasının Ankaranın asfalt bir caddesi ü. ileri medenlyetlcrin tekniklerini 
ônilnden Taşhan ve Samanpazarı· zerinde, modern bir kahvede, es- benimsiycceksin, Avrupalı olacak 
na dogru uzanan cadde, iki keçeli ki Ölüd gazetesi muharrirlerinden sın; fakat, milli olan dcğcrlerin
insanla doldu. Her kafadan bir ses Enver Behtan Şapolyo bana bun· den hiç vazgeçmlyeceksin: Türk. 
çıkıyordu. Heyecana kapılmıyan ları anlatırken mert hüviyetile sün, Turk kalacaksın. Ahlakta, 
tek şey, Ankara kalesinin bürçle. bütün milletlerin dostluğunu ka. hukukta, dilde, sanatta, muaseret
ri idi. zanmak istedikler! Türkiye Cum- tc, hayat felsefesinde Türk kala. 

Saatler geçiyor, sabırsızlık artı- huriycti, Cumhurlyct bayramının caksın. Medeniyet alacaksın; fa-" 
yordu. Acaba fırka neye karar ve· 18 inci yıldônfimünil kutlamağa kat vicdan almıyacaksın. 
recektı? Nıhayet akşamın altısına hazırlanmaktadır. Ankaranın mas- İki büyiik tarihi tecrübe vardır 
doğru grup lçtlmaına nihayet ver_ mavi semasında yüzlerce Türk ki, bu içtimai düsturun hak ve ha_ 
di ve derhal Mcclıı; toplandı. harp tayyaresi uçmakla, Ankara kikat oldugunu gösteriyor. 

Samiin sıraları tıklım tıklımdı. hipodromunda kahraman askerler Birincisi: alemin ııöldü ıı dedi~i 
Mcclıse Çorum mebusu İsmet Bey ve kahraman namzcdleri talebeler bu milleti Atatürk, taklit eseri ol. 
riyaset ediyordu. Mecliste, büyilk resmi geçit provası yapmakta ve mıyan, oz Türk olan polıtikasiylc 
y~r sarsıntılarından evvel ortalı~ı millet rahat, huzur ve sükün için. istikl{ıle kavuşturdu. 
kaplıyan derin, fakat manalı bir de bundan 18 yıl evvel kurulan İkincisi: alemin uateşe girD diye 
"'"cci:zlik vardı. Cumhuriyet idaresinin ilk Başve- çağırdıgı bu devleti İnonU oz Turk 

~ıhayct teşkilatı esasiye cncü- killiği mesuliyetini deruhdc etmiş olan politikasiyle sulha kavuştur. 
m,.nının müstacellyet kararilc olan Milli Şefi ismet İnönünc. du. 
,,. .. lise sevkcttiği yeni tadil Uıyf. mukadderatını teslim etmis bu· Bu millet kültür ve karar i:ıle. 

hacı okununca, yeryerlnden oyna. lunmaktadır. Dünya, kan ve ateş rinde ne zaman kendine sormuşsa 
dı. Cumhuriyetin ilanı isteniyor- deryası haline gelmiş bulunurken, 1 en doğru cevabı o zaman almıştır. 
du. Genç devlete, yeni şeklin bir 1 yalnız Turk ufuklarında sulh bay. Çamlıca: 28·10-941 
an evvel verllmcsi için çırpınan ve rağı dalsalanmakta ve harp badi- i. Hakkı Baltacıoğlu 

(~ birincide) -
yurtseverlikl~ yeneceğimize ina
nıyerm v-e ona göre bazırlanıyo. 

ruz. 
Her Türk vatandaşının da teh

likenin var ve geçmemiş olduğu. 
nu bilmesini isti} o ruz. Buna he
men ilave etn\eli}1ın ki, kahra. 
man ordtunll'Z, dünden datıa kuv
vetlidir ve ya11111 daha kuvvetli 
olacaktır. Ona güvenbniz tamdır. 

Yurtdaşlarım, sözümü bitirme. 
den sizden bir ricam var: Nerede 
ve hangi işte ohırsamz olunu'.!:; 
mektepte, tarlada, fabrikada, bü
roda çalışınız; bıkmadan, usan. 
madan. yılmadan çalışınız. Bu ça
lışmalar vatanımıza kuv~·et vere. 
rek, iyilik ve ferahlık getirecek
tir. 

Yurtdaşlarnn, 

IJer vakit söylediğim gibi. me. 
sut bir milletin çocukları olmak 
gururunu duyarak, kutsal bayra. 
mı neşe ile ı:eçirmenizi dilerim. 

Cümbııriyetin en sekidnri yd. 
dönümü bayramının başladığını 
ilan ederim. 

Cümhuriyet 18 
yı 1 evvel nası 1 
ilan Bdildi ? 

(Başı 5 inrlde > §§ 
Ondan sonra teklifimin umumi he· 
yeti, bunun arkasından maddeleri 
birer birer okunarak müzakere ve 
kabul edildi. 

Bundan sonra fırka Içtimaına 

hitam verildi, derhal .Meclis içli. 
maı açıldı. Saat' öğleden sonra altı 
idi. Kanuni teklif, kanunu esasi 
encümeni tarafından usulen tetkik 
edilerek mazbatası hazırlanırken 

Meclis sair bazı meselelerle meş. 
gul oldu. Nihayet reislik maka
mında bulunan ismet Bey Mccli· 

şu mallımatı verdi: «Kanunu e. 
sasi encümeni, Teşkilfıtı Esasiye 
kanununun rndiline dair layihanın 
acele ve derhal müzakeresini teklif 
ediyor. n (Kabul) sesleri üzerine 
mubata okundu Teklif v chile 
müzakere cdilıii. Nihayet kanun, 
birçok hatiplerin: aY.aşasın Cüm. 
huriyet!ı· sadalarile alkışlanan hl
tabelerile kabul edildi. 

Ondan sonra Cümhurreisi intf· 
habı için Meclisin reyine müraca. 
at olundu. Toplanan reylerin neti. 
cesini reislik makamında bulunan 
İsmet Bey, umuml heyete, şu su
retle tebliğ etti: «Türkiye Cüm· 
hurrclsliği için yapılan intihabat. 
ta reye yüz elli sekiz zat iştirak 
etmi!i ve Cümhurreisliğine yüz el. 
li sekiz aza müttefikan Ankara 
mebusu Gazi Mustafa Kemal Paşa 
Hazretlerini intihap etmişlerdir.» 

radyo ile y yı ac Bulgar Kralı, 
söyiediği bir 
nutukta dedi ki: 

Yerli ve yabancı mehafilde «Bulgaristan, Türkiye 
lehinde dostluk ve nutka büyük bir 

itimod duyguları 
ile mütehassis ehemmiyet verilmektedir. 

Ankara, 28 <Hususi mııha· 

birimizden telefonla> - Bü
yük l\liUet :\'leclismin ı İkind 
teşrindeki teptantısınıla Cüm. 
hurre~imiz Milli ~ef İsmet İnö 
nWıün mühim hk nutuk söy. 
liyecekleri•i evvelce bildir· 

l\tilli efimiıin ı ikincit~- bulunmaktadır» 
rin gıinü saat 15 de Büyuk ! ııi" 
nıillet ~leci isi kürsü~ünde Sofya, 28 (A.A.) - Ste a ~· 
verecekleri nutuk radyo ile Sobranyanın yeni içtima de 11•· 

sinin açılısı münasebetile Sil,,~ 
biıtün memlekete yayılacak- r istan Kralı Boris muhim bit 

tır. b" tuk soylemiştir. ..,j}I 
Nutka yerli vbe ecn~ ıt ma· ı Kral, uçlu pakta iltihak ve. ':'.ı 

hafilde büyük e emmıye ve. d 1 ·cbtt111 
ırer ev etlerılc dostane ı. ~ 

rilmcktedir. J 
1 

yapılması sayesinde, BulgaristBur,. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ mılli emellerini tahakkuk et p \ 
bılmiş olduğunu kaydcttikteı:ı ,., 

miştim. 

Fransadaki 
idamlar 

Papa, Fransız 
Kardinalile uzun bir 
görüşme yaptı 

Geriye 
ve ileriye 
bakış 

<Başı birincide) % 
derecede gerideyiz. Başka mem. 
leketlerlc kendimizı olçtüğiimüz 

zaman içimiz rahat edemez. Umu. 
mi vasıtalarla ve Kızılaya, Çocuk 
Esirgemesine, Verem cemiyetine 
benzer teşkilatt';I vatandaşları gö. 
nüllü diye çalışmağa alıştırmak 
suretile daha geniş mucadelelcre, 
atılmak bir zarurettir. 

MaariC işlerinde de miktar iti
barile çok İli başarıldı. Fakat plan. 1 
lı çalıŞma ve kalite bakımından 
çok geriyiz, Barem kanununun 
diploma kayıtları koyması, maari
fimiz için bir felaket olmuştur. 

l'eramators..: 
kaya işgal 

edildi 
Leningradda 
Sovyetf erin bir 
ihraç hareketi 

akim kaldı 

·a, Bulgar milletinin iki şefe s• 
Alman ve İtalyan milletıerıııe ıP 
mımi bir minnet duygusile b' 
oldugunu ifade etmiştir, ı;ııt 

Hukiımdar bundan sonra. 1,ıı garlstanın Romanya, Ma~arl5ıııC· 
Slovakya ve Hırvatistan ılcııııfS: 
nasebetlerinin üçliı pakt zi ııııl. 
tinden mulhem olmak surctılt\uı 
kemmcl bir safhada devam c u•· 
ni belirtmiş ve Türkiye - Sil bl 
ristan mUnascbetlerinin 17 Ş~ııJ 
1941 tarihinde imza edilen .~ııı4' 
deklarasyonu ahkamı daıre·os• 
her iki memleket için çok tı1 p 
şekilde inkişaf etmekte old111~ 
söyledikten sonra, BulgarlS ııııJ 
Ttirkiyc lehinde dostluk ve 11

11
tfll

duygularile mütehassis bulU 

Bcrlin, 28 (A.A.) - Alman bas tunu ilflve eylemiştir. ·r1' 
kumandanlığının tebliği: j Kral, nutkuna nihayet vcrıbt1 

Donetz havzasırıda çekilmekte Balkanlarda kat"i hadiseler cJıl~· 
olan dü§manın takibi devam ct. 1 diğl zaman, Bulgaristanın o~ıııııl 
mektedlr. Alman kıtaları dün Pe· / mı seferber ctt.ğini ve or . ,,, 
ramatorskoya'ya girmişlerdir. Bu milli toprakların harp sahne~,ı 
suretle Sovyetler Birliği tank imal ı pılmasının bnünc geçtiğini . 
eden en mühim endüstri merkez. Jatmı!i ve !junları söylcmiştlf· 
!erinden mahrum kalmaktadır. Di. «Ordu bugUnku muharebe~' 
ğer mtihim bazı endüstri yerleri misallerini sozbnünde tutarıı1' 
de Macar kıtaları tarafından itıgal zırlıklarına devam ve teçhl~ 
edilmiştir. • ikmal etmektedir. Eulgar 0 • 

CCphenin diğer kesimlerinde ha vazifesini şevk ve azimle ).,f' 
rekat terakki etmektedir. ~a hazırdır. !) ~ 

Bcrlin, 28 (A.A.) - D.N.B. nin ~, ....ııı 
askeri bir menbadan öğrendiğine 
göre Leningradda çe~bcr. içinde -~il'!.,,.,, n f..1 i~f f 
bulunan Sovyctler dun hır kere ~ ~ •• : 1-i l ~ ;aı, 

1 daha blr ihraç hareketinde bulun· 
ma~a teşebbüs etmişlerdir. Bu ha- H k f t 9 
rckctleri gene geri püskUrtülmüş a r 0 
tlir. Bolşevikler ağır zayiata uğra. 
mışlardır. Alman 

Kafkas 
müdafaası 

tazyiki arttı 

Bunun üzerine Atatürkün söyle. 
diği nutukta şu sözler vardır: 

«Teklif edilen kanun layihasının General Vaveı 
TIDlse' gitti 

Sovyet kmt1alst' 
tazyik karşısıod• 

geri çekiJIJOt 
:Memleketin iktıoodi cihazı on 

kabulü münasebctilc, Türkiye dev. sekiz senede çok zcnginleşmlııtır. 
letinin: zaten cihanca malum olan, Hareket noktamızdaki demiryol· 1 
malüm olması Uzım gel<m mahi. · d 1 · · dd ıarımız, sanayiimız, ma en cr•mız. yeni cephe ı'çin M k t k tirı 
yeti, milletlerarası maruf' unvanllc su iıılerimizle bugünkü tcchizatı- os ova is i anıe 
yadcdildi, Bunun tabii icabı olmak k f k d 1 d h 1 ki · de mız arasında ço ar var ır. Fa. ren o ozır 1 ar Alman yu"' ru" yü~iı 
üzere; bugüne kadar doğrudan .IL d d h -s 

kat bu saı""a a a a geniş bir yopıldıg-ı bildiriliyor d"( 
dogruya Meclisin reisliğinde bu. görüşle, daha verimli usullerle inkişaf etmekte 1 

.1 

lundurdug-unuz arkadacınıza ifa Ankara <Radyo gazctcsı" ) - -r-
" halledilecek davalar, yapılacak iş. 50\") 

ettirdi~iniz vazüeyi (Cilmhurreisi) İngiltereden bildirildiğine GÖ- l\'Ioskov 28 (A A ) - • J!> 
.. ler çoktur. · a, · · $~ 

unvanile yine ayni arkadaşınıza, re General Vavel birkaç gun haberler bürosunun dil11 
İçtimai inkıHıbımız düne ail için Tifüse gitmiştir. Orada teblı"gı·. ~.r:J 

bu Aciz arkada§ınıza tevcih edi- rv 
pek çok işleri yıkmak zaruretinde ! Rus kumancianlarile Kafkasla. 27 İlktcşrin günü, kıt'B~~ııl' 
idi, Bunların yerine yenilikler rın müdafaası hakkında görü. büti.m cephe boyunca dU·l ... 9' 

şc.!ektir. İngilizlerle Rusların bı ,,... "' ko;}'duk. Fakat ortalık henüz du· çarpııımıştır. Muharebeler .ıııtl' 1 hazırladıkları planda Karade. tz v 11 
rulmamıştır. Süratle hareket ihli- M"ojaisk, Maloyaroslavos : cıe S 

nlzden Basraya kadar bir cep- ti rıll 

yorsun uz. 

Yacile yıktığımız enkaz arasında ve Taganrog istıkame e 
hasletlerden mahrum sanılıyordu. he kurulacaktır. Bu maksatla d tr l t t , 

. . kurtarilmağa muhtaç kıymetler irancla hazırlıklar yapıldığını c ı 0 muş ur. raıe_1,r 

Asırlardanberi şarkta mağdur ve 
mazltim olan milletimiz, Türk mil. 
leti, hakikatte fıtratında mevcut 

Son senelerde milletımızin fil. kalmıştır. Yeni gidisleri de ten. İngilizler bildirmektedirler. Moskova, 28 CA.A.) - j\lrı"l'~ 
len gôslerdiği kabiliyet, istidat, id. menlerle takviye edılen zl3"1' 
rak, kendi hakkında suizanda bu. killi bir gözle karşılamağa, kendi Harkof etrafındaki taarrU 
lunanlann ne kadar gafil ve ne ihtiyaçlarımıza daha iyi uydur. ç·· · ı · y teksif eylemişlerdir. fıet r 
kadar tetkikten uzak ve zAhlre ba mağa, zararlı olabilecek istidatları orçı ın, unan Londra, 28 (A.A.) - ~o si J1lıı. 
kar insanlar olduğunu pek Cilzel onlemeğe muhtacız. Eskiliğin ten· jansının Kuybi5efteki hU511 

isbat etti. l\lilletiıniz. haiz olduğu kit kabul etmiyen taassubu ne ka- Başveki ı ine m esa1· 1 ha biri yazıyor: ,.lf!"' 
vasıfları ve liyakati hükOmetin ye_ dar zararlı olabilirse yenilik ta_ Moskova ıstıkametindcld 1 il"; 
ni ismile, medeniyet Alemine daha assubu da o kadar zararlar ~sıl i.ondra, 28 (A.A.) - M. Çorçıl, yürü)'u5ünun uçüncil safh;~esıt\ 
çok kolaylıkla göstermese muvaf. edebilir. Yunanistanın İtalyanlar tarafın. şaf et.Mekte ve cenup ce ,e! 
fak olacaktır. Türkiye Cümhuri- Fakat her lieY birdenbire ideal dan istilasının yıloonümü arcfesin- Stalino'nun suk~u haber e'1 '" 

yeti cihanda işgal ettiği mevkie ölçulere uymadı dıye §ikAyet et. de, Yunan ba5vekill Tsuderos'a a_ mekte ise de, Sov~et ırısll ~ 
layık olduğunu cserlerile isbat e· meğe ve yese diismeğe hakkımız §ağıdaki mesajı göndermiştir: cl'an çok saglamdır. trııt!'': 
decektir. yoktur. Herbirimlz kendi evimize, Helenlerin, müttefikler davası 1\1oskovada, otobusler.h8ıcıe 1 e, 

• •• Milletin teveccühünü daima kendi i§imize bakalım: Acaba ar. •.•:r:ırunda yaptıkları ve yapmakta l 1ar ve detrolar normala ,•e. ( 
. i t d . 1 s· l açıktır . .., ıst na noktası telAkkl e erek hep zularımıza tam uygun bir düzen olduklan ~eylerden dolny\, Ingilh: yor ar. nema ar 1' !("' , 
beraber ileriye gideceğiz. Türkiye kurabildik mi? İdeal ve arzu ile milletinin şükranını, Mussolinlnın lak tevziinl kolaylaştırrna ıl' ı11 
Cilmhuriyeti mes'ut, muvaffak ve vasıta ve imklın arasında daima cinayetini belirten aH'ı.kalarla dolu yecek satan iki yüzden fa ,., 
muzaffer olacaktır.n epeyce mesafe vardır ki, bunu yok bu yıldonilmünde ekseıansınız va.

1 
gaza açılmıştır. '!\toS){" r. 

Meclisce Cı.iınhuriyet kararı etmek zamanın işidir. sıtasile Helenlere bir kere daha 1 Londra, 28 (A.A. > - • 11 Jl', 
29/ 30 İlkte~rin 1923 gecesi saat Bundan ilerisine ait olarak da. ifade etmek isterim. Arnavutluk. ! radyosu, Sovyet kıt'aıar1~!1; 1'

11
!. 

sekiz buçukta verildi. On beş da. ima soracağımız sual §U olmalı· taki zaferleriyle dünyayı mütehas- kof cvarında Alman tak' 
1bır 1"1>

kika sonra, yani 8,45 de Cumhur_ dır: Zamanımızdan iyi istifade e- sis eden ve nazi kudretine cüret !arının tazyikı karşısında. ·rı telı' 
reisi intihap edildi. Keyfiyet ayni diyor muyuz, azami verim alabi. kflrane mukavemet eden Yuna~ ça gerılediklerinl ve şchr;1'tct11r 
gece biitün memlekete tebliğ ve liyor muyuz? milletinın esasen kazaııdıt:ı şöhre· j kedc oldugunu ilan ettı1 S)~~ 
her tarafta gece )arısından sonra, On sekiz senede gittiğimiz yol tc, Alman ve İtalyan tahakkümu. 1 Londrn, 28 (A.A.) .- rıdiJır., 
yilz bir pare top atılarak ilan olun. şunu gostcriyor ki bugunkü usul. ne mukavemet gibi yeni bir ş~saa Kuybişcfteki muhabu-ı b ıı ~ 
du: , !erimizin sebep olduğu zaman ve ilave edilmiştir. Ortaşarktakl Yu- Stallno çevresinde ~ın1aldede ft~ 

Ilk kabinenin İsmet Pa§a tara- enerji israflarının önüne geçebi. nan kıt'aları hazırlıklarını bitir. ba Ciden bilyilk yol uzerln rtlef_~' 
fından teşkil edildiği ve Meclis lırsek Turk milletini eşsiz bir is- ı dikleri ve harbe girdikleri zaman, Itır tı:ınklarla düşmanın ~oY 
Reisligine Fethi Bevin seçildisi 1 tikbal bekliyor. Yunanistanın yenilinez ruhum.ı bir şiddetle hücumlarda bU

1 

malı.i.mdur.11 Ahmet Emin YALMAN kere· daha göstereceklerdir. dır, 
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~I NEŞRiYAT 

BRİÇ 
~ ve kıymetli iktısatçıları. 
~:Say Necmeddin Mete Brıç 
. Yeni bır kitap ne~retmiş· 1 

~ OYlll?larının en temiz ve 
1 

Olan Briç meraklılarından 
~tson» sistemine heves 

için çok muhtasar ve fai-
bit kit.ap olan Briç, adlı eseri 

okuy.ucuanrnıza tavsiye c_ 

~un Avrupa ve Amerikada 
ı...~in, mecmuaların sütunları 
'1WI eden, hakkında yüzlerce 

lleşredilmiş olan br~ e>yunu 
bizde şimdiye kadar tek 

~azıımış değildir. 
~~dtn Meterıin 95 sahife 
kısa bir hacme sığdıPtnaya 

bu eser, memleketimizde 
?.evkinin yayılmasına Amil O· 

derecede itina ve dikkatle 
'Ştır 

ilifi~ de mukaddemesinde 
ettiği gibi bu kitap, modern 
icaplarına uygun bir ha· 

'iit-rneği istlyenlerin şimdiye 
karşıl~hkları büyük bir 

ii yenmekte ve b~ bir sa. 
doıd~maktadır. ..... . 
l~kop meydonı 
Qğaçlorıdırılocok 
'•pı meydanındaki inaaat 

edilmiştir. İstanbul beledi· 
.:: Bahayı a~açlandırmak için 
'l. iCa bir proje hazırlama-kta· 

' ~Ydan ayni zamanda teıwir 
tır. 

~ itli Rızamn muhake
~lle ·dün devam edildi 
ıt_lnttddet evvel Fatihte nişan· 
~~ninnisa ile kızın arkadaşı 
~'ilde. F.ahriycyl tabanca ile 

il Pelis memuru Ali Rıza· 
~emesine diln de birinci 
~ devam edilml§, suçlu 
Vasıtasilc mahkemeye Ek

.bir .gencin r.esmini v.er. 

~ bu ı.resmin dosyaya konul. 
i~ide icap edince izahat 
iıu söylemiştir. Fotografın 

dfayrünnisaya bir ha· 
di;ve yazılıydı. Bu Fahriye. 

Stvıtet adındaki davacı olan 
gösterilmiş, Şevket bu 

1ı.,, kainbiraderi oian Ekrcmc 
~iHllu, Rayrilnnisa ile 

herhangi bir rabıta olma. 
~yerek: 

t~ v.ak'anın yegane şahidi 
ltreıntn ifadesini çürütmek 

ll),furulmuştur Yazı da Ek. 
-..~ değildir.». demiştir. 
ı..~e muhakeme, müddeiu. 
~~ mutaleasını söylemesi 
~ bir güne bırakılmıştır. 

\~i>Q fiff.ifeleTi yakmda 
~1 tatbik edilecek 
~iye lktısat müdürlüğü şeh

faytonlar için bir tarife 
l'llıştı. Bu tarife dün bele. 

claıtnı encümenince kabul e. 
ir. İki i.ıç giıne kadar da 

geçilecektir, 
r. -o--

~iku/e sur/an üzerinde 
~"arken tepe aşağı ı 
~ düşmüş 
'llznrukto Sultan mahallesin· 
~ Alinin 8 yal}lndıı.ki oğlu 

'>ıı dün Yedlkule ı;urları üzerin· 
tlt arken muvazenesini kaybe· 
~,!ere dilşmilştUr. 

dan ve muhtelif yerlerinden 
!ı. ııurettc yaralanan çocuk, 
isle.nesine kaldırılmıştır. 

lf. -o-
i!lrnyonun arkasma 
takılayım derken 

\diiştü ve yaralandı 
~r>a.şada Bahriye caddesinde 
~ :Yaşında Fahrettın adında 
~ • tuğla yUklU bir kamyona 

isterken düşmüş, muhtelif 
llelen yaralanarak Haseki ha.ıı

ltaldırılmıştır. 

c 
~ket; çalıp cebindeki 
Para/an mezar/Jğa 
~ gömmüş 
~~ bağlı ömerlı koytlnden 
ı Soydan adındakı bir değır 

il 11 1çtnde i62 lira bulunan ca
isazı adında bir köyıU tara· 

l' Çalınmış, tahkikat BOnunda 
't ıı~alanmış, paralar koy me· 
~it llti bir meşe ıtllında ~ö
~ ra.k bulunmuşl ı :-. 

~ 
01 

l:lt'Ykoz sulh nı-ıhkl'nlesince 
Unrnuştur. 

~t . 
;~.~1Ftesile yaralanan 

'nci çocuk da öldü 
llnda oturan Zihni oğlu 9 

~'t ?-;ecdet, ba)Tam erinde bir 
~'tıdan çtftelenmiş, Etfal hıuı

ltatdınlmıştı. Necdet dUn 
Ctsec:ıı Adllye doktoruna. mu· 

~ ~lfriıerek defnine ruhsal ve-

~~~ gUnlerinde a.t. çıft.811· 
-.q~tw:. 

Baş·Diş·Grip-Nezle-Kırıkhk·Soğ'-kalgınhğı-Romatizma·Nevra~j: 
Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser, isim ve Markaya Dikkat. 181 P I N Yerine Başka Bir Marka verir:erse Şidd;}tle Reddedini ~. 

DiKKAT 
Emmebasma tulumbalar - Yang1n ' 

söndürme aletleri 
Bütün itfaiye levazımı depo5u: 

Sirkeci Antalya haa No. 19 

ŞAKiR AKTAÇ 

BULMACA 
Soldan S&ğa.: 1 - Oerkese mah· 

sus: Hint Okyanusu adalannda.n bl· 
ri. 2 - Terzi malzemuinden biri; 
Pek fena değil. 3 - Taharri edeme· 
di. 4 - Nefi edatı; İlgi; Zamanın 
taksimatından. 5 - İrat; lçtikleri· 
mlzden. 6 - Şaka: Kahn ıicim. 

7 - PllriizsUz; Yurdun bUyilk kıs· 

mı. S - Kaplıca; Pişmemiş. 9 -
Kraliçe; Yemek; Bir nota. 10 -
Merhamet etmek 11 - Sahip; Do· 11-
kunmak. : • e. • • 
Ytıkarıdan aşağıya: l - Makcup ' ~ 4lıt • 

olmadı; Çok değil. 2 - Otlak. Çu· 
buğun ucuna ta.kılıp ılçine tütün dol
durulan kabı yapan sanatktr. 3 -
Birinci. Muharrir. 4 - Bir şeyin 

ce\'heri. Toplama. 5 - Çok iyi. A· 
nadokı Ajansı. Bir renk. 6 - Otu· 
rulan yerler; Beyan edatı. 7 - SU· 
rUkllyrrek. 8 - Duvar; Çark ve 
testere gibi şeylerin ı;enttğl. 9 -
:Elem: Bir nota: Bir ;qota. 141 .:_. 
Bağlama edatı; Birli; Bir nevi pey· 
nir. ıı - HA.ba vardı; Yama. 

Dünkü bulmacamızın halli 
Soldan sağa: 1 - Çekirdek; Ma. 

2 - Elem; Ama.nos. 2 - Keman; 
Ark. 4 - İken; Drm. 5 - Panayır. 
6 - Matbu; Vasi. 7 - Es; Efzun. 
8 - Yollama; Ay. 9 - Çalkama; 
Aka. 10 - A!Am; Caz. ıı - Lınsa; 

Ilıca. 

Yukarıdan aşafıya: 1 - Çekişme; 

Çal. 2 - Elek; Asyalı. 3 - Ke· 
ınent.: Olan.' - İman: Belkla. 5 -
Pufl•ma. 8 - Da; Da; Zam. 7 -
Emden; Umacı. 8 - Ka; Mavna; 
Al. 9 - Na; Ya; Azı. 16 - :Mor; 
Islak. 11 - Askeri; Ya.ma. 

GONON RADYO 
[.BORSASI.] CPROGRAMı=ı 

28 TEŞRİNİEVVEL 9U 
1 Sterlin 5,22 

132,20 
12,89 
30,38 

100 Dolar 
» Peçeta 

100 İsviçre kromı 
Esham ve Tallvillt 

1933 Türk borcu I 
1918 İstikrazı dahili 
1933 İkramiyeli Ergani 
1934 sıvas • Erzurum 
Anadolu Demiryolu tahvili 

NUKUT 
Türk Altını (Hamit) 
Türk Altını (Hamit) 
Kalın beşibirlik 
Altın gramı 

ı.. .. 
23 35 
22 00 
20 45 
20 55 
49 00 

24,90 
23 90 

116 00 
3 49 

TAKViM 
29 TEŞRİNİEVVEL 9U 

ÇARŞAMBA 

Ay: 19 - GÜN: 302 - BIZIR: 17'7 
RCMİ: 1357 - Birinclteşrin 16 
HİCRİ: 1368 - ŞEVVAL: 8 
VAK.İT ZEYALi EZANİ 

GÜNEŞ: 
ÖGLE: 
İKİNDİ: 
AKŞAM: 

YATSI: 
İMSAK: 

6,28 
11.58 
14,50 
17.10 
18,43 

4,48 

1,18 
6,48 
9 ,48 

12.00 
1,32 

11,37 

Yeşilay Gençlik Şubesi 
Umumi Katipliğinden: 

cemiyetimizin, 1/ 11/ 19'1 cumar· 
teııl günU nat U,30 da EminönU 
Halkevinde yapacafı aylık toplan
tıda bUtUn Uyelerimizin bulunmala· 
rı rica olunur. - DOKTOR 

TABANTO 
Dahili hastalıklar mütehassısı 

(PNÖMOTÖRAX TATBİK 
EDİLİR) 

Tünel, Şahdeğirmen S. No. 5 

Tel: 49296 

---DOKTOR---· 

ÇİPRUT 
Ciidiye ve Zilhreviye Mütehas
sun. Beyo~lu Yerli Mallar Pa. 
zarı karşısında Posta soltajı 
köşesinde Meymenet apartmanı 

J,el: 4"53 

7,30 Program 
7,33 MUzlk 
7,45 Ajans 
8,00 MUzlk 
8,15 Evin saati 
8,30 Müzık 
8,45 Konuşma 
9,05 MUzlk 
9,30 Konuşma 
8,50 MUzik 

17,00 \"~zdırma 

servisi 
17,30 Milli Piyan· 

gonun 
çekiliş! 

18,00 Saat ayarı 
18,03 Fasıl sazı 
18,25 Konuşma 
18,45 Radyo 

Çocuk JdUbl 
10,00 Konutma 19,30 Saat ayarı, 
10,20 MU.zik Ajans 
10,45 Temsil 19,45 Serbest 
11.30 Konu~& 10 dakika 
11,50 Müzik 19,5:5 MUzik 
12.00 Konuşma 20,1:5 Radya gaz. 
12,20 B. M. Mecli 20,45 MUzik 

sindeki me· 21,00 Ziraat tak. 
rıuıım 21,10 Mllzlk 

13,30 Saat ayarı 21,30 Konuşma 
13,45 MUz:lk 21.45 Müz.k 
H,45 Ankarada.Jd 22,30 Saat ayan 

mera.sim 22,4:5 MUzik 
16,30 Kapanış 23,00 Kapanış 

Beyoflu kazası tapa sicil muha. 
fızlıfından: 

1-941/6644 
Bcyoğlunda Şişli mahallesi Bü. 

yükdere Zincirlikuyu sokağında 

kain eski 9 No. lı müfrez tarla 
Hasan Amir kızları Adile ve Be. 
sime uhdelerinde olup bunlardan 
Adilenin vefatile veresesinc inU. 
kal surctilc tescili ve Besime his. 

sesinin de satışı için vflki milra. 
caatta sözü geçen gayrimenkulün 
müdevver defter kaydında 3382 

hacız sıra numarasına kaydedllmiş 

olan Senedatı Umumiye Müdirı

yetinin 28 Mart 336 tarihli numa
rasız yazısile ve evrakına milra. 
caat kaydile bir takyidin mevcut 
oldutu görülmUş ve hacız evrakı 
bulunamadığı gibi mahiyeti de 
meçhul kalmış olmakla terkini ci· 
hctinc gldileceginden mezkur gay. 
rimenkul üzerindeki haciz ile a. 
lakilı bir kimse bulunduğu tak. 
dirde ilAn tarihinden itibaren bir 
ay zarfında 1/6644 numara ile 
Sultanahmette Tapu dairesinde 
Beyo~lu Tapu sicil muhafızlığına 
müracaatla iddiasını bildirmeleri 
ilin olunur. 

labiıarlar Umum Müdürlüğünden 
Malın ciıısi 

• 
Kırınızı mUrekkep 1/2 kilolu 

» toz • 
Sabit • • 
Büyük maşa raL'ltiytr 
Toplu i~nc 100 sramlık 
Pünez raptiye 
Makineli klasör 
Zamk fırçası 
Cetvel tahtası 50 cm, lık 
Cetvel tahtası 75 cm, ilk 
No. 6 çizgili katıt 
Karerenaf kağıt 
Ki.ıçi.ık karbon kaı;ıdı 
iyi nevi kopya kalemi 
İyf nevi renkli kalemi 
İyi nevi kalem sapı 
Sarı kalem ucu 
Mürekkep ıastisi 
Yazı makinesi 
Cam süngerlik 
Yumak sicim 
Kağıt kıskacı 

Şapoğra! makinest 
Yazı takımı 4 parça 
Bez kaplı silmen 
Yazı makine fırçası 
Yazı makine yağı 
Yazı makine bezi 
İstampa 

Miktarı 

500 Şiş:. 

200 Paket 
250 J> 

2.000 Kutu 
5,000 J> 

500 » 
ı.506 Adet 
~.000 » 

200 » 
100 J) 

250 Top 
250 J> 

250 Kutu 
5.000 Adet 
5,000 ,,, 
1.500 ,. 
1 .000 Kutu 

10.000 Ade.' 
1.000 :J> 

300 » 
1.000 » 

400 • 
23 • 
75 J> 

8 » 
100 » 
250 • 
500 ,, 
300 • 

1 - Müfredatı yu1Ca.rıda yazılı 29 kalem kırtasiye nümuneleri 
mucibince pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Pazarlık 7/10/ 941 Cuma günli saat 9,30 da Kabataşta Le· 
vazım şubesinde müte~ekkil alım komisyonunda yapılacaktır, 

.a - Pazarlık sırasında kalem tekilli kabul l!diUr. 
4 - Numuneler sozU geçen ~ubede her giln lJlleden sonra gi;· 

rülebilir. {9350) 

Türkiye · Cümhurigeti 

Ziraat Bankası 
Kurul\18 ta.ıihi: 1888. - Serma ye.sı: 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajaııs adedi: 265. 
Zirai ve ttca.rl her ııe \i banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,CJ:l O lira i.kra.uıiye \'eriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarııız tasarruf hesaplarında 
en a.z 50 lirası bulunanlara sen~e 4 defa ç~k!lecek kur'a ile a.şatı· 
daki p!A.na göre ikramiye datmlacaktır. 

4 det 1,000 llrahk 4,800 lira 100 adet 50 liralık 5,800 lir.a 
" » 580 » 2,8t0 J> 

' :J> 250 • 1,800 > 
120 J> > 1,880 > 

40 ll> lfO > (,fOO > 160 J> 8,280 > 

DİKKAT: Hesaplarımızda.ki paralar bir sene içinde 5() liradan 
aşağı dti~miyenlere ikramiye çık tığı thctirdc % 20 fazlasile 
\'erilece!rttr. Kuralar senede 4 defa, 11 Mart'., 11 Haziran. 11 Eyllll, 

11 Bir!nciklnun da çekilecektir. , ______________________ __ 
İLAN 

ŞiRKETi HAYRIYEDEN: 
Cumhuriyet bayramı münascbetile bu akşam saat 24,30 da 

Köprildcn bir vapur hareketle Vanikoy, Kandilli, A. Hisarı, R. 
Hisarı, 'Mir&ün, Kanlıca, İstinye, Çubuklu, Yeniköy, Paşabah. 
çesl, Beykoz, Tarabya, Klreçburnu, Büyükderc, Sarıyer, Yeni. 
mahalle ve R. KavaCına uğrıya rnk, A. Kavagına gidecektir. 

RADYO NUZHET 
MOESSESESI 

Radyo makinaları imal 'e tamir atelyesi her kudrette 
Amplifikatör ve tesisatı, Transformatör ve Redresör 
Boblnajı, bllümum Radyo aksamı, lAmba, oparlör V.S. 

GALATA: Vo~'"\·oda • Bankalar Caddesi Voyvoda Ban No. 11 
Telefon: •3712, Posta kutusu: 1826 

Deposu: 
Z. SAATMAN 

. . 

TORKiYE 
IŞBANKASI 
Kllclllı taaarruf 1941 lKRAMIYEt.ERI 
heaapları 11'41 

1 ... ıoDD llnılı* s:: -. -
1 • ı.- • =--- > 
1 • ,. > s::~ > 

iKRAMİYE PLANI ' :t -> :c: JOG&.- • 
• > ., > -=..._ • ........ ' ..... 1 ...._ • > - • :c: ..._..... • 

ı .... 2 

biti 'O 8 • 8D • m • :ıı:::; 4ıGlllL- • •m., ,....._ -> • > :c:IOQA.- • 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Üniversitede açılacak talebe kantinini idare etmek üzere bu iş. 

lcrde çalışmış olanlara ihtıyaç vardır. Şartları öğrenmek istiyen· 
Jerin İdarl ve Mali İşler mı.idı.irlügı.inc mı.iracaatları. «9444ı> 

iSTANBCL BELEDİYESİ Ş E fi İ R T İ Y A 1' R O S U 
Tcpcbaşı dram kısmında g İstikl~ı Cad. Komedi kısmında 

Bu akı;ıam saat 20,30 da 

Bu ak.fam saat 21,30 da KÖR DÖGÜŞU 
HAMLET 

s.Jıilıi '"' Nepiyat Müdürü: AHMET EMİN YALMAM 
Buıldığl yer: \ATAN MATBAASI 



Fe nerb ah c e 1 ilerin 
mağ ôbiy t seb p er" 
-
Başllca amil, birarada ça l 1 şma.k 

imkanı bulamamaları olmuştur 

1 Yazan : G Ö R E N ER j 

Sporcu 'ençliğin buyük h&:lıi-;i M;l!i Şef Reisirümhurumuz ismet lnö'liı 
şeref tribününde ve Ebedi Şeften .:mili Şefe 

18 • • 
ıncı 

' . ' 

l!Jl n 

İki e7.eli rakip kal"'ıla';!ma sından bir enstantane 

Bugün hiç §Üphe yok ki, yine ı sun, yanında kendisini oynatacak 
spor efkarı umumiyesinin ytızde bir arkadası olmadıktan sonra mu 
seksenini iki ezeli rakip Fl:ıner- vaffak olmasına imklın yoktur. 
bahçe - Galatasaray taraftarları Nitekim bu son maçta Fikret baş. 
teşkil ediyor. Ve onun içındir ki, tan nihayete kadar kendi şahsi 

bu iki guzide kuli.ıbümilzün her gayretile topu yakalayıp yaptığı 

karşılaşması, spor muhithıde bil· birkaç hücum müstesna muattal 
yük bir hadise olmakta, bir tarafın ve oyuna seyirci vaziyette kald~ 
ıalıbiyeti taraftarlarını sevindirir. Galatasaraylılar da nücum hattın
kcn, diger tarafıR. severl<!rini de da Fikretten baska i,) görecek o
acılar içinde kıvrandırmakt.a ve yuncu olmadığını anlıyarak onu 
belki de günlerce, bu neden böyle sıkı bir surette marke etmeleri 
oldu, bu mağlubiyet neden doğdu Fenerbahçeyi felce uğratmak için 
diye düşündürmektedir. kfıfi geldi. Fakat Fikret buna rağ. 

Son karşılasmada sahadan mag- men yine bir iki defa sıyrılarak 
lüp çıkan sarı lfıcivertlilerın ma". bunlardan birisini golle neticelen
lübiyct sebepler'lnl ~erne kadar dirdi. Diğcrlcrni de gol olacak va
maç tenkidini yaparken kısaca i- ziyetlere soktu. 
zah ettikse de bunu etraflı Bu as oyuncunun yanında Nai. · 
bir surette tekrar araştırmak her mı bir Fenerbahçe mühacimi ola· 
halde faldcsiz değildir. rak değıl on ikinci G. Saraylı ola 

Hiç ıiüphe yok ki, Fenerbahçe· rak gostermek her halde daha doa. 
nin mağliıbiyetinde başlıca amil, ru olacaktır. Çilnku bir buçuk sa
bugünkil idare heyetinin ıs başı. at içinde ne Fikrete ve ne de Me
na geldiği zaman belki de hüsnü- lihe bir pas veremediği gibi ken. 
niyetle, fakat uzun zamandanberi disine miısait vaziyetlerde veri. 
spor sahasından, kulup idaresin· lcnlcri de hasmın mi.ıdahaleslne 
den uzak kalmak neticesi bugünkü lüzum kalmadan ayaklarına ver. 
şartlara gore, kulüp idaresinin ne di. Ve Fikretle dif,ler oyuncular 
demek olduğunu bilmemeleri yü. arasına lıdeta bir duvar çekerek 
zUnden düştuklcri bazı hatalar ve onu takımdan tamamlle ayırdı. 
bu hatalarla oyuncularını darılta- Bu sene maalesef, Melihi de Fe
rak bir hddlsenin doğmasına sebe· nerbahçe hUcum hattı için tehli. 
blyet vermeleri olmuştur. keli bir oyuncu olarak değil, çok 

Bu ht\dise tabiatlle çocukları Cena bir vaziyette gördük. Esasen 
sahadan uzaklaştırm)ş ve hafta. Melih, geçen senelerde, atletik ka 
!arca tnklnl halinde antrenman biliyetinden istifade ederek yanın 
yapmaktan menetmiştir. Biliyoruz daki arkadaslarının vermiş olduk· 
ki, futbol her şeyden evvel takım 

1 
ları namütenahi paslar içinden bir 

oyunudur. Anlaşmamış bir takım iki tanesini gole çevirerek parlı. 
hernc kadar birinci sınıf, as oyun- yordu. Halbuki Fenerbahçe hücum 
culardan dahi teşekkUI etse mu· hattında Melih! oynatacak bir o. 
vaffak olmasına imkfın yoktur. yuncu göremiyoruz. Onun içindir 
Futbolda esas olan beraberliktir. ki, elli defa gollük vaziyete girerek 

Pazar günü Galatasaray karşısın ancak iki gol yapan Melih, böyle 
da gördüğümüz Fcnerbahçe, fut- gelisi güzel düsen iki fırsatı da 
bolda esas olan beraberlikle oynı- kaçırınca ortadan tamamen siline. 
yamamış ve anlaşamamıştır. İşte rek faldesiz bir hal aldıeı gibi za. 
mağlubiyette de bu Amil olmustur. rarlı da oluyor. Soliçte 'ördüi:ü-

"Maçın 2.1 gibi az bir farkla ne- müz Cemal,. canlı bir oyuncu ve 
tlcclenmcsine gelince, bu da daha yarın için olabilir ı:oı:ükmekle ise 
zjyadc Galatasarayın fena oyu· de, daha bu&:ün Fenerbahçe birinci 
nundan ileri gelmiştir. Nitekim ı takımında yer alacak ve iş göı-e. 
pazar günU Fenerbahçeyl mağlCıp cek vaziyette de~lldir. Sol açık· 
eden Galatasaray takımı, geçen ; taki Cemile gelince, biz bu gençte 
haita belki de fert itibarile sarı 1 bugün Fenerbahçenin bu mevkii-
lAclvertlilerden daha :ı:ayıf olan nl dolduracak bir oyun görmedik. 
Beşikta5a mağli\p oldu. Demek Göri.ılilyor ki, Fenerbahçe hücum 
oluyor ki, Beşiktaş takımının bir 1 hattından bugünkü şcklile mu. 
arada çalışarak anlaşmış bir vazl- vaffakiyet beklemek imkansızdır. 
yctlc Galatasarayın karşısına çık. Muavin hattında Ali Rıuı çok 
mnsı galip gelmesi için kafi geldi. fena idi, Bilhassa ikinci devrede 

Bugiln Fenerbahçe takımında sahadan tamamlle silindi. Hiç ça
kaleslnde müdafaa edecek bir Ci· lışmadığı ve belki de maçtan ma
hadı, hücum hattında da gol çıka- ça sahaya çıktığı görülüyordu. 
rabllccck bir Fikreti var. Öyle Bir takımın belkemiğini teşkil e. 
zannediyoruz ki, Cihat vazifesini rien merkez muavinde gördü~ü· 
yaptı. Ve gol farkının az olmasın. muz Esat ta goz tutmuyordu. Ay
da başllca f\rr\il oldu. Fakat hücum ni zamanda takımın kaptanı bulu. 
hattına gelince şunu kaydetmek nan bu oyuncu, oyunun tarzı ce· 
icap eder ki, bu hattaki bir oyun- reyanına gôre, taktik yapmak, ta. 

nekadar kabiliyetli olursa ol- biye kurmak. aksıyan tarafları gör 

Cumhuriyetin 18 nci yllı 
deki spor faaliyetleri· • • 

ıçın 
Bugün büyük bir sevinçle kut. 

!uladığımız Cumhuriyetin on seki· 
zinci yılına girerken, on yedinci 
yıl içindeki spor faaliyetlerini, şu
rada kısaca kaydedeceğiz. 

On sekizinci 711 içinde en bilyilk 
~or hadiseı;i olarak hiç ..,üphe yok 
ki, Samsun . Ankara kO$USudur. 
Bugün aramızdaki yokluğu ile bil. 
yük bir acı duyduğumuz büyük 
kurtarıcı Atatürkün, anavatanı 

kurtarma yolunda Samsuna ayak 
bastığı ve Samsunda bir güneş gibi 
:veni doğduğu günii sporcu gençlik 
kendisine bayram yaptı 

Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü 
muallimlerinden Hasan lsınlnde 
bir genç çok güzel bir buluş yapa 

rak bi>yle kudsi ve gençlAAin ken
disine bayram yaptığı günde Sam. 
un - Ank&l'a ara ında bir bay. 

rak yarışı yapılmasını ortaya attı. 
Ve bu müsabaka işte on yedinci 
yıl içinde en büyük bir hadise ola
rak kayd<!dilebilir. Bayrağı da bl. 
rincilcrc Reisicümhurumuz Mllli 
Şef İnönü vermek hitfunda bu· 

lund•. 
Bu yılın Turkiye futbol birin. 

İstanbul ve milli küme ~ampiyon u 

ciliginde Ankara bırinclsi · Genç. 
Ierbirliği İstanbul birincisi Besik· 
taşı yenerek Türkiye şampiyonu 
oldu. İst.anbulda yapılan lik maç
larında ve milli küme kar4ılaşma. 

larında siy~h. ~yar:ılar ~amplyon 

olmak muvaffakiyetini kazandı· 

lar. 
Diğer sporlar güreş, atletizm, 

deniz sporlarında da ı~tanbul böl
gesi Türkiye birincisi oldu, 

Bu on sekizinci yılın da sporcu 
gençlik için muvaHakiyetli 6:eÇ. 
ı:xıesini temenni ederi~ 

1V1hl tepoa ortasıada 

mekle mükellef olduğu ve takımı 1 tile de irtibat temin etmekten U· 1 ve derme çatma denilecek bir ta. 
ıdare mes'uliyeti iızerinde bulun. zak kaldı. Aydın bUtün enerjisini kımla çıkmak mecburiyetinde 
duğu halde, bllfiil bazı lüzumsuz ortaya koymakla beraber arkadaş. kalması Amil olmuştur. 
hareketleri, topu anudane bir şe- larilc nlaşmadı. Bek hattıl'lda va. Şunu da kaydetmeden ıeçmi· 
kilde ezmesi, fantaziye kaçmasile zifl'sini yalnız l\Iurat hakkile ya· 
kendisi idareye muhtaç olduf:unu pabildl, Cemal Fenerbahçe için yelim ki, pazar günü Galatasaray 

kar§ısında gördü:ümüz Fenerbah
çe takımından bugün için bir iş 
beklenemez. Bu da herhalde ku. 
lUplerine bağlı olan Fenerbahçe 
taraftarları için çok acıdır. 

ortaya koydu. Hücum hattını des- daima tehlike oldu. 
tekliyecek ve müdafaayı takviye Netice şudur ki, Fenerbahçcnin 
edecek bir hattın nazımı olması mağlübiyetinde, yukarıda da kay. 
18zımgelirken, bilt\kis müdafaaya dettiğimiz gıbl doğan ihtilaflar 
yilk tahnıil ettlğf ızibi hücum hat. 1 dolayısilc takımın çalışamaması 

lstanbula atletizm 
ajanı bulunamıyor 

Bu gidişle aranan vasıflarda 
b"ulmak güç olacaktır 

Kemal ONAN --' Yazan: 

.. ·ııii"tıf 
Eı1ki atleti2m a,ianı bir müsaba !<ada hakem olarak goru • ,., 

61ıe 
Türkıye atletizm birınciliklerın· ı.ı;:ına getirilecek. ki~sedcbir ,d~ 

de cezalı bulunan atlet .Muzafferin, sınar aranıyor kı, boyle • gıı' 
bölie direktörüni.ın hiı;e sayılarak hakikaten bulunması çok 
ko~turulmasile dogan hadise ile zümrudankadır. oıııı•ıı 
bölie atletızm ajanı Alı Rızanın, Evvelfı atletizm ajanı t 0ıdııJ 
aynlış anlatılarak evvelA vali tara çln bu ışi anlamamak şar dC '~ 
fından azil, bilahare bu azıl ka. gıbi, anlamıyan kimselere ı:t r. > 
rarı seri alınarak istifasından son· ki cfcndimcilikn yapacıı gofi 
ra inhilal eden ajanlığa u.ı:erindcn Ali tıakikaten bu şartlara \: ıı~vıı 
aylar geçtiği ha de niıla bıri i ta- j n olam z. Çiinki.ı o h~ ıotd1~ 
yin olunamadı. bir sporcu, senelerce rnıll t bıl 6" 

Haftalık bir spor mecmuasında yı sırtında taşımıs bir atlcıısd' 
teekilAtın bugün içinde bulunan hada olduğu gibi her sıı bll ıı 
ve yine bu teşkilata bağlı bir mü. kafası ışliyen bir adatıl· r ıtl 
essesedc miikcllefiyet islerinde bir Lam manasile ehli oınn b• • 
memur olarak çalışan FLıruzan dır. zil dtll, 
Halil ftAjan aranıyor» başlıklı ya· Besim, şu bizim atıctlz ol•~ı 
zıda İstanbul atletizm ajanlığına ce akla gelen Besim de etılıe~e" 
bir zümrüdakanın bulunamadı- i Çlinkü nasıl olsun ki, o. ın<all'~"' 
ğından bah~ederek ortaya birçok 1 te atletizmin beşığinı ;ş, tW tı1 
isimler atıyor. müteaddit rekorlar yaplflııs•>' '1t 

Bu isimler arasında Mehmet A. limplyat görmüş, Galatar dll s ıl p 
linin bu gi'bı işlerin marjında kal. senelerce atletizmin ba5ıll t>JIS r;i 
mata kar~r vermiş bir insan okiu- bir kulübiın kaptanlığ~ııısıııııf1'1 
ğu için. o. Besimin hatiften bir tanhğını yapmış, Ah di ~ r 
ses 5C"mediği için olamıyacağını Burhan Feleklerin, IJaıTI ıııt ~· 
ileri sürerken bu arada doktor lerin, unvanların ve bUtl pat ~ 
Nureddin diye bu işlerde bizim 1. daha birçok memlekette 
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çin olduğu kadar bütün spor cfkfl- kinesin! kurmuş insaııları t 11ııl,~ 
rı umumiyesi için de yabancı olan d<! ajanlık yapmış, fa~a 01Jt111 
birisinden . ve ~!.dık Ceyla~i di:,~ iç.in aranan v~sı!ları ha

1(r. c1' r 
atletizmin beşıgı sallandıgı yuz bır sporcu, hır ıdar~cld1 t ,rı ,., 
metrenin 14 saniyede kosulduğu, Diter akla gelen ıslırı e 91t111ıır sırıkla iki metre atlandığı günler- da bugünkü şartlara gore ,·ıı~ıı 
de koşmuş atlamış birisinin ismin. kın gelenler var fakat rı~ 1~c1c , 
den bahsediyor. ki, aranan vasıflar ~end~tırflıllt 

Evet aylar var ki, İstanbula at· lunduğu halde, bu ışe ,; rınıf'-·~ 
letizm ajanı bulamıyorlar. Ve ben ne mani geçimsizliği "11ıırıılt ,Oö' 
bu gidişle bulacaklarını zannetrni- Yukarıda da kaydetti ı;ilı.11 ıJ. 
yorum. Çünkü bu buluşa ömür görillüyor ki, bbyle bi~1 ,uç c 
vefa 'etmiyecektir. Nasıl bulunsun ankayı bulmak bir haY 
ki, İstanbul bölgesi atletizm ajan. caktır. 

Yarın ki maçla' 
. L e 
Galatasaray- Beşiktaş, F. barıY 

lstan bulsporla karşılaşıy~~IİŞ ~ 
Gala~asaray, Fenerbahçe, Be- 1 bu karşılaGması bir rt 1~~~ 

şikta, Istanbulspor kuli.ıplcrlmiz, I vaziyetine sokmu§tur. rb~ıı-; 'I 
Cümhuriyet bayramı tatillerinden kadro ile çıkacak Fcneıııııoc 
istifade ederek kendi aral:mnda yapacağı bu oyun her ı> 
hususi maçlar tertip etmişlerdir. çetin olacaktır. ş 1',r. t'1" 

Galatasa ay Bcş1ld8 ı l•r ~ 
Bu anlaşmaya göre yarın Galata. r • B şiıttllş 1 ıtl 

masına gelince, c t.:ıı1' 
saray, Bcşiktaşla; Fenerbahçe de Hakk y vuz ,,e "' .. ı 
İ oyuna ı, n ııc•".d 
stanbulsporla karşılaşacak ve aralarına alarak çıl> i8w. 

matbuat takımı da Galatasaray te. Eksik bir kadro ile c:;~ir " 
kaütıeri ile oynıyacaktır. karşısında bcklenmh•efl 111rıt1 _, 

Bu birinci sınıf dört kulUbUmü- yet elde eden BeşiktaŞl~ll re~~ 
zün de oynıyacakları oyunlar ay. kadrolarile yapacaklar\ bir ş 
nl zamanda birer revans mahiye. maçını hakikaten a1lı1'll 1 

,,:'f) 
tinde olduiu için hiç şüphe yok sokmaktadır. c:;ıılllıııı ("' 
ki, alAka ile takip edileceKtir. Matbuat takımının ı.an'''r 

, Giınun ilk maçı saat 13 de Fe. tckaütleri ile yapacdı crıı~1 1~ f' 
nerbahçc - İstanbulspor arasında da herhalde futbol nı ıcil'ııltl 
olacak, geçen hafta İstanbulsporun eğlenceli ve zevkli do d'J. 
Fenerbahçeyi 1-0 mağlQp etmesi satacaktır. ~W1 

~~ 


