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onun karıısında zincirler erir, taç ve tahtlar 
yanar, tacida rla r mahvolur. Milletlerin esa
reti üzerine kurulmuı müesseseler her fa · 
ra fta yıkılmağa mahkOmdurla r. 

M.K.ATATfuut 

Atafürk'ü 14 yıl önce bugün kaybettik 
-0--

0ndan ilham 
• 

·ve kuvvet 
YAZAN: 

Ahmet Emin YALMAN 

• 

B u sene kendimizi Atatürke her Lotlosta par('a1anan Salacak iskelesi 

C.D.P. üe istizah _, 

zamandan ziyade yakın görü
Yoruz, tÜJıkü matem günümüzün 
llifesinde: •Atatürke hiç bor
~Unıu.z yok. Onun askeri sahada 
ı:Plı#ını kim olsa yapardı. İnkı.
b Plarını ise istemiyoruz, kötu 
t Uluyoruı. demek cür'ctini gö5-
eren cahiller, nadanlar, ortaya 
~~s, milleti doğru yoldan, te
ğ 1 ve fayiı yolundan a>•rma
" il Ve karanlık taassup ve reha..:t istikametlerine sürüklemeğe 
.. ~1ıını1Jardır. Bunlar; bizi yık
... kki isteyenlerin, birliğimizi, te
l;ek. tniıJ, ltibanmın, §trefimizi 
tek eıneyenıcrtn, bilerek bilmfye
aı ' ileti \Te kötülük vasıta:.ı 

14 
11YorJar. Zav3lblar aeınmağa 

takı•iri veriyor ı .-r!l'lııı.....~~ 

Yıktırlar. 

in ruak~t bir cihetten davaya biz
~' ~l'i de oluyor. Tenvir ve ik:
ru \ıazltemlzin tamam olmadığı
toı bize hatırlatıyorlar, terakki 
r.ıı utıda müeadele şevkimizi ta-

Yortar, alevlendiriyorlar. 

J\. taliirkün büyük bir basiretle 
ıııaı.:ktlğl tohumlar, bugün tam 
1101 .. Ull~r vermeğe başlamıştır. 
bl.t\1:?ku yüksek nıilletlerarası 
ti 

1 
iiınlzJ, en :z.iyade onun ese

Ya.° ı"n tokgözlü Alilli Misak sl
dft~ ine, lnkılAp ve Jayiklik gl
~e ?e, modern ve geni" millet 
ıı.z.•nsanıık telakkisine · bor,lu-

Dün toplanan C.H.P. Meclisinde Balıkesir hadi
seleri tenkid edildi; iktısadi durum, asôyiş ve 

iç politika meselesi hakkında Millet 
Meclisine takrir verilmesi kararlaştı 

Ankara 9 - C. Jf. P. Meclis ıpılmış, Balı kesirde Halk Partisi 
grupu bu~ün, pa1.ilr olmasına mitingine. mukabil tertiplerle 
rağmen toplannuştır. Bugilnki m5.ni olunuşu ile İnönünün vi
içlimada birçok millelvekilleri Jiıycte sokulmayışı hararetle 
söz almışlar. iı: p~litika mesc- tenkid edilmiştir. 
leleri üstünde durmuşlardır. İktısadi durum \'e asayiş mc-

Bilhassa !nönilnün son E~e seleleri üzerinde de muhtelif 
seyah3lindcki h3dise1er üzerin- millet\·ekilleri tenkidler yapmış 
de çok heyecanlı lc:onuımalar ya Devanu Sa: '1 Sü: 6 da) 

T.Babaoğlu, Saınsun 
valiliiinden alındı 

Babaoğlu; Sağlık Bakanlığı Tetkik K.urulu 
üyeliğine tayin edildi. Ziraat Bankas ı idare 
Meclisi Başkanı Y. Ziya Erzin emekliye ayrıldı do~lattirkün öliimündenberi on 

la.ra Yl~ ~eçmiştir. Bütün arıza- Ti· 11E Muhabiri '_dır" 
tok' .~u.~un noksanlara rağmen, ı\nkara 9 - Samsun valisi ti ve belediye mensuplarile, ara-
111;0 !•kur milletçe Ataıilrkün doktor Turgut 'llabooğlunun Sağ sında ihtilaflar çıktığı ve bu 
~aea~vi ~UzılJ'un.a a~ık aıın_ı3, çı- lık Bokonl.'~.ı tetkik kurulu üye- yüzden idari hayattan uzaklaştı
liıt b b~r mevkı~t.eyız. Tarıhır;ı!· liğine tay~ı. kararlaştırılmıştır. rıldı4ı söylenmektedir. 
b•ilı elkı ~· en yuksek ,.e en ılı- Bilindi~i ~ıbı Turgut Babaoğlu, Bilindiği gibi Turgut Babaoğ
!tlı1 b teah dtvrinin eşiğine var- evvela ltalatya valililine tayin lu, Samet Ağaoğlunun kayınbira
dtv;ı uıunuyonı1. Ondan almaga edilmiı;:, oradaki malüm b3dise· deridir. Bazı mahfiller Turgut 
"~tı rrı ed~ccğlmiz ilhan1 ,., ku\'- 1 ıerin ruhurundan sonra Sam- Babaoğlunun idari hayattan a .. 
lttı 'ı·'~~erı tamamlayacağız. :\1.1- sun \'al:.liğine naklolunn1uştu. lını.şını, Samet Ağaoğlunun Baş 
det, a)ık o1duğu terakkiye, saa.-ıBabaoğlunun \'a1Uikte mu\'affak bakan yardımcılığından ayrılışı 

•!bette kavuşturaeağız. olamadığı, bilhassa Samsun par· <Devamı Sa: 7 Sü: 1 del 

Dr. 

İsrail ' in ilk 
Cumhurbaşkanı 
Weizman öldü 

.ı11odat•d Prtta 

Kudüs 9 - İsrail devletinin 
ilk cumhurbaşkanı ve büyük !i
loıof Haim Wcizmann bugün Re 
hobothdak: evinde uzun bir has 
!alığı müteakıp 79 yaıında öl
müstür. 

Bu sabah cumhurbaşkanlığı ta 
rafından neşredilen tebliğde bil 
dirildiğine göre, 'Veizmann bir 
kalp kriıi neticesinde ölmüştür. 
Tebliği İsrailin meşhur doktor
ları imzalamışlardır. Bütün rcs. 
mt binalarda, elciliklerde ve kon 
solosluklarda bayraklar yarıya 
indirilmiştir. 

Saat onda toplanan kabine 
cumhurbaşkanının hatırasını an 
dıktan sonra cenatt metı1simi 
hazırlıklarını tnü:z.akere etmiş· 
tir. HükOmetin bu toplantısı i<
rail devletinin dört buçuk yıllık 
tarihinde ilk defa radyo ile ya. 

<Devamı Sa: 7 Sü: 8 del 

Milli yas gününde inkılapçı 

Türkiyemiz, Ata'sını, 
heyecanı ve bağlılığile anacak 

Muhtelif gençlik teşekkülleri 
beyannameler yayınladılar 

bütün 

/ 

Yurdun her tarafında ihtifaller yapılacak~~ 
Radyolar hususi prograınlar hazırla ıdı 

. 
lstnııbııldnki 

Aııııın 

Töı·e~ıleri • 
1 

Alalürkün niı nilşını ebediyen içinde saklıyaeak olan Ankara• 
daki anıt • kabir iıışaatının bir parçası 

GI.Lecip, Atatürk'iin 
izindeyim, dedi 

Kenya'da yeniden 

Mısır Başbakanı, dün Türkiyeye yayınladığı 
mesajda diyor ki: «Atatürk in kılapları bilhassa 

Mısır'da derin akisler bırakm ıştır» 

Kahire 9 - Mısır Başbakanı ve Siliihlı Kuvvetler Komutanı 
General Muhamınel Necip, Atatürkün 14 üncü ölüm yıldönümil 
münasebetiyle, bugün Kahire radyosunda ürk milletine bir me· 
saj göndermiştir. General Necip, bu mesajında Atatürkün yalnız 
Türkiye için değil, fakat ayni zamanda bütün hür milletler 
için de büyük bir önder ve kahramanlık timsali olduğunu sÖY· 
lemiş ve bütün hayatını Türk milletinin saadet ve refahına 
hasreden bu büyilk insana Türk milletinin de candan bağlandı
ğını belirterek, bu mütekabil sevgi sayesinde Türkiyenin hür
riyet ve istikbaline kavuıtuğunu ilave etmiıtir. General Necip 
şöyle demiştir: 

tevkifler yapddı 
Muhtelif yerlerde, Mau · Mau'lar tarafından 
kafaları koparılmış kedi ve köpeklerle bunların 
üzer/erine asılmış tehdit mektupları bulundu 

A.ııroefated Pruı 

Nairobi, 9 - P:ızar olmasına 
rağmen buaün de 1\Iau Mau tet 
hişçi cemiyetine mensup şüphe. 
!ilerin tcvkifinf' devam edildiği 
\'C daha fazla temizlik yapılaca
ğı bildirilntekledir, 

nin tehlike halinin ne kadar 
devam edeceğini ı;öyliyemiyecc. 
ğini bildirmiştir. Vali ondan son 
ra polis mensuplarına gösterdik 
!eri gayretlen ötürü teşekkür et
miş ve muvaffakıyet temennisin 
de bulunarak şunları söylem.iş. 
lir: 

«- Netice gayretlerimize de. 
ğC'cektir.~ 

•- Atatürkün yarattığı bilyük eser ve inklli.pların tesiri 
yalnız Türkiyede kendisini göstermekle kalmamış, fakat ayni 
ıamanda bütün hür mi1letlerde Ye bilhassa M1sır üzerinde de
rin akisler bırakmıştır. 

Bugünkü Mısır Atatürkün izi üzerinde yürümekte ve her 
Mısırlı Atalürkü hürriyet ve kahramanlık lideri olarak kabul 
etmektedir.• 

General Ne<"ip. mesajını şöyle bitirmiştir: 
•- Atatüık ölmemiştir. Atatürkiln ruhu her Türkün 1'1 

hürriyet sever her insanın kal binde yaşamaktadır.• 

Poli:ıin ve askeri kuvvetlerin 
Fart Hail bölgesine yaptıkları 
bir baskın neticesinde Kikuvu 
kabi1csinc nıcnsup 80 kişi Ya
kalanmış ve bunlardan 46 kişi 
sorguya çekilmek üzere alakon
muştur. 

111au Mau yemini clmiı olan 
12 kişi Nanyukidc ve 27 kisi de 

Bnynı•'ııı, Şereflikoçhisnrı %iynı•eti 

111eruda tevkif edilmiştir. Ayrı. ı:~· ~.~~-~~-~--...,...,. __ _:. 
ca muhtelif yerlerde kofaları ko 
parılmış kedi ve köpeklerle bun 
ların ii1crlerinc iliştirilmiş teh
dit mektupları bulunmuştur. 

Nycri bölgesinde askeri dev. 
riyclcre mukavemet gösteren bir 
Kikuyu yerlisi öldürülmüştür. 

Kenya Valisi Sir Evelvn Ba
ring bugün Nairobinin 15. mil u
zağında bulunan Riau'da Kenya 
polisi n1ensuplarına hiç kimse-

r 
Sara Ertuğrul yarın 
«Amerikanın Sesinnde 
KonuJacak 

Nevyork Jlususi rtluhabi· 
rinıiz Sara Ertuğrul yarın 
akşam •Amerikanın Sesi• 
radyosunda bir konuşma ya· 
pacaktır. J\rkadaşı mızın bu 
konuşması. saat 19 da kısa 
dal:;a 13, 16. 19, 25, 31 met· 
re ve orta dalga 215 metre 
üzerinden )·apılacaktır. 
~ ................ ... 

Cumhurbaşkanı Celil Bayar, beraberinde Bakanlar "' milletveklllrri ol duğu halde evvelki ıiln 
Şereflikoçhisara &iderek orada bir n utuk söylemiı ve bu nutkunda, demokrasi rejiminln yer. 
leılp kökleımekte oldufunu belirtmiıtir. Resim, Cumhurbaıunıcı, Koçhldarda kartı!....,. 

keıı ıösteriyor 
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Atatürk diyor ki .. 
........ .... ............ 

Milletlerin huzuru, sükunu, 
saadeti 'rbirine ba -- lıdır 
Bir milletin yalnız başına refah içinde 

yaşaması mümkün değildir 

. ' 
• • 

R omanya Dışişlcrl Bakanı 
Antonescu 1937 de ı\nkara 

yı ziyaret etmişti. Bu münase· 
betle Ankara Palasta tertip •· 
dilen kabul resminde Atatürk 
de bulunmuıtu. Atatürk Roman 
ya Dıılılcri Bakanı ile hasbu· 
bal şeklinde ııörüştü. 

Çok yüksek bir siyasi ahUk 
!elsefesi teıkil eden bu kıymet· 
li haJbuhalcle Atatürk demiş
tir ki: 

)!illetler gam ve keder bil· 
memelidir. \raktile kitaplar ka· 
rııtırdım; hayat !ıakkında !i
lozonarın ne dediklerini anla
mak istedim. Bir kısmı her $C· 

yl kara görüyordu. •) iadem 
ki hepimiz. sıfıra varaca~ıı dün
yadaki mu\'akkat ömUr e na· 
sında ncs'e ve ı;;aadete yer hu· 
Iunmaz diyorlardı. 

Baıka kitaplar okudum: bun· 
lan daha akıllı adamlar yazını~ 
Iardı. Diyorlardı ki: ı)ladem 
ki sonu nasıl olsa sıfırdır, ba· 
ri ya$adı~ımıı milddetçe sen 
ve ıatır olalım.• Ben kendi ha
reketlerim itibarile ikinci hayat 
tellkkisini tercih ediyorum. 
Fakat su kayıtlar içinde: 

Atatürk köylülerle ıörü5üyor 

ren adam bir şey bekler mi? 
Adam yetiştiren adam da, ~i· 
çek yeliştirendeki hislerle ha· 
reket edebilmelidir. Ancak bu 
tarzda dilşilnen ve çalısan a
damlardır ki memleketlerine 
,., milletlerine ve bunların is
tikbaline faydalı olabilirler. 

Bir adam ki meml~kctin ve 
n1illetln saadetini düşünilr, o 
adamın kıymeti birinci derece
dedir. Esas kıymeti kendine 
veren \'e mensup olduğu millet 
ve memleketi ancak şahsiyeti 

ile kaim gören adamlar millet
lerinin saadetine hizmet etmiş 
sayılmazlar. Ancak kendilerin
den sonraki1cri düşünebilenler 
milletlerini yaşamak ,., ilerle 
mck imkinlarına nail ederler 
Kendi gidjnce terakki ve hare· 
ket durur zannetmek bjr gaflet 
tir. 

miz bir h5di!iienin bize bir gün 
temas etmiyeeeğini bilemeyiz. 
Bunun için be~criyetin hepsini 
bir vücut ve bir milleti bunun 
bir uzvu addetmek icap eder. 
Bir vücudun parma~ının ucun
daki acıdan diğer bütün aza 
müteessir olur. 
•Dünyanın fil~n yerinde bir 

rah:J:tsızlık varsa bana ne~• de· 
memeliyiz. Böyle bir rahatsızlık 
varsa tıpkı kendi aramızda ol
muş gibi onunla alıikadar olma
lıyız. Bu hadise ne kadar uzak 
olursa olsun bu esastan şaşma
mak l&zımdır. İşte bu düşünüş 
in!';anları. milletleri ve hükOmet 
Jeri hodbinliktrn kurtarır. Hod
binlik şahı;;i olsun, milli olsun, 
daima fena telakki edilmelidir. 

Q halde konuştuklarımızdan 
şu neticeyi c;ık:Jracağım; 

Tabii olarak kendimiz için 
bütün tazım gelen ~eyleri dü
şüneceAiz ve icabını )·apaca~ız. 

Fakat bundan sonra btitün dün 
ya ile alakadar ~laca_ğız. 

Kısa bi; ~is~ı:· :Ben· rıskcrim. 

ait bir mrsele üıerinde durdu-
ğum sırada yaverim dt'di ki: 

Mustafa Kemal Atatürk'ün 

* 
* 
* * 13 Mart 

* 
\* 
ı * 

11 Ocak 

Ekim 

'* Eylıil * 13 Nisan 

* 6 EyUll 

* 
* 
* 13 EylQI 

* Z7 Kasım 

* 9 Ocak 

' T 

* 25 Kasım 

\ 

* Z7 Ekim 

* 1 Mart * 2 Şubat 

\ . 
* 25 Nisan 

' 

* 1 Hat.İran 

* 8/9 Aluıtoı 

* 10 ARustoa 

* 10 Aralık 

* 14 Ocak 

biyografisi 
Hazırlayan: F. F. T. 

1881 - Mustafa (Kemal) in SelAnik!e do
~uşu. (Babası Ali Rıza, annesi Zü
beyde). 

1893 - Selanik Askeri Rüştiyesine girişi. 

(Kemal adını burada almıştır.) 
1895 - Manastır Askeri İdadisine kaydı. 

(1889 da ikmal elmiştir.) 

1899 - !stanbulda Mektebi Harbiye (Harp 
Okulu) piyade sınıfına girmesi. 

190% - ErkAnıharbiye (Harp Akademisi) 
sınıflarına geçmesi. 

1905 - ErkAnıharp Yüzbaşısı olarak orduya 
katılması. 

1906 - Şamda gizli • Vatan ve Hilrriyet• ce. 
miyelini kurması. 

1907 - Selanikte Uçüncü orduya nakli. 
1909 - 31 Mart hAdisesl üzerine İstanbula 

yürüyen }lareket Ordusunun erklnı
harbiye reisi (kurmay başkanı) ola· 
rak İstanbula hareketi. 

1909 - ÜçüncU Ordu zabitan talimgahı ku
mandanhAına tayini. 

1909 - 38 inci piyade alayı kumandanlığına 
tayini. 

1910 - Mahmut Şevket Paşanın crkAnıharp 
reisi (kurm3Y baskanı) olarak Ar
navutluk harckitına iştiraki. 

1911 - lstanbulda Erklnı Harbiyci Umumi
ye (Genel Kurmay) ye nakli. 

1911 - Binbaşılığa ter!ii. (20 haziran 1907 
de Kolağası olmuştu.) 

191Z - Trab1usgarpta Tobruk taarruzunu 
muvaflakiyctle idaresi. (1011 yılı 
sonlarında gizli olarak ve ~lısır yo
liyle Trablusgarba geçmişti.) 

1912 - Bahdse!it Boğazı Kuvayı mürettcbc
si HarekAt şubesi mUdürlilğilno la· 
yini. (Bir müddet sonra Bolayır kot. 
ordusu erkinıharbiye reisliğini de 
yapmıştır.) 

1913 :... Sofya ataşemililcrliğine tayini. CSof
yada bulunduğu sıralarda ayni ıa
manda Bükreş, Belgrat ve Çetine 
ataşemilitcrtikleri de kendisine ek 
vazife olarak verilmlsti.) 

19H - Kaymakamlığa (Yarbaylığa) terfii. 

1915 - 19 uncu fırka kumandantı~ına tayini. 
(Bu fırka Tekirdağında kuruluşunu 
tamamlamış ve 25 şubatta ~laydosa 
gelmiştir.) 

1915 - Arıburnu ıa!erini kazanması. (Çtkar
ma ayni gün olmuştu.) 

1915 - Miralaylığa (Albaylı~a) terfii. 

1915 - Anafartalar gl'upu kumandanlı~ına 
tayini. 

1915 - Anafartalıır ı:a[erinl kaıanmas1. 

1915 - Kumandanlıktan istHası. (Bu lı,tHa 
Ordu k~mandanlıgı laralından kabul 
edilmemiştir.) 

1916 - Edirnede 16 ncı kolordu kumandan
lığına tayini. (Bu kolordu Diyarba· 
kırda ayni numara ile tekrar kurul
muş ve Mustafa Kemal 27 şubat 1916 
da Edirneden ayrılarak Resülayn'a 
gitmiştir.) 

Bütün insanlıA;ın ,·arlı~ını 

kendi phıslarında ~ören adam 
lar bedbahttırlar. Besbelli ki 
o adam fert sıfatile mahvola· 
cektır. llerhangi bir sahsın ya· 
sadıkça mC'mnun \.'C mes'ut ol
ması itin lizım gC'lcn :şey, ken. 
disi Ic:in değil, kendisinden son 
ra gelecekler için çalışmaktır. 

Şimdiye katkır babsctti~im 
noktalar ayrı a)·rı cemiyet. 

lcre aittir. Fakat bugün bUtün 
di.lnya milletleri aşağı yukarı 

akraba olmuşlardır \'C olmakla 
meşguldürler. Bu itibarla insan 
mensup oldulu milletin varlı4ı
n! ve saadetini düşündü~il ka· 
dar bUliln cihan milletlerinin 
huzur ve r('fahını düşilnmeli 
ve kendi milletinin saadetine 
ne kadar kıymet veriyorsa bü
tün dünya milletlerinin saadeti 
ne h3dim olmağa elinden geldi. 
j!i kadar çalışmllıdır. 

Umum) ~arp(e 'bii: ordunµ_n ba: 
şında idim. Tifrk1)·cde di~er 
ordular ve onların kumandan· 
tarı vardı. Ben yalnız kendi or- ı 
dumla deAil, öteki ordularla da 
meşgul oluyordum. Bir gün Er- ı 
zurum ccphcsindl'ki hareket1ere 

1 Nlıan - Niçin size ait olmıyan mc * 
selelerle de u~raşıyorsunuz * 617 ARustoı 

1916 - Mirlivalıl!a (Generalliğe) tcrlll. 

1916 - Muşu ve Bitlisi dUşmandan kurtar
ması. 

~fakul bir adam ancak bu su· 
retle hareket edebilir. }Iayatta 
tam ze\.·k ve saadet ancak ı;ı:e· 
lecek neı;illerin şerefli varlı· 
jı, saadtti icin çalışmakla bu· 
lunabillr. 

Bir insan böyle hareket eder 
ken •Benden . onra gelecekler 
acaba böyle bir ruhla tahştığı
mı Carkedecekler mi?• diye dü· 
e:ünmemelidirler. 1Iatt3. en mes
ut olanlar hizmetlerinin bütün 
ne~illerce mcthul kalmasını ter 
cih edecek karakterde bulunan 
lardır. 

H erke ın kendine göre bir 
zrvki var. Kimi bah('e ile 

meş~ul olmak, güzel c;ir;ekler 
yetiştirmek ister. Bazı insan
lar da arlam yetiştirmekten hoş· 
!anır. Bahçesinde çiçek yetişli 

Bütün akıllı adamlar takdir 
ederler ki bu vadid<- çalıo:mak
la hiç bir ŞC'Y kaybrdilmcı. 
Çünkü dünya milletlerinin sa 
adetine çalışmak, diğer bir yol
da kendi huzur ve ~:ıadetini 
temine çalışmak demektir. Dün. 
yada ve dünya milletleri ara
sında süktln, \'Utuh ve iyı 

~eçlm olmazsa bir millet. ken
diı;i için ne yaparsa yapsın. ı

zurdan mahrumdur, Onu u:in 
ben sevdiklerime şunu tavsiye 
ederim: 

M illetleri sevk ve idare eden 
adamlar, tabit e\.·vcll ken

di milletinin mevcudiyet ve sa
adetinin Amili olmak isterler. 
Fakat aynı zamanda bütün mil 
l<>tler için aynı şeyi i"temck 
lazımdır. Bütün dünya hadise· 
lcri bize bunu açıktan açığa is. 
bat eder. En uzakta zannettiği. 

Cevap verdim: 
- Ben bUtUn orduların vazi

yetini jyicr bilme1.scm kendi or. 
dumu n:ısıl sevk ve idare ede· 
cC'~imi tayin edemem. 

Bir devlet ve milleti idare 
vaziyelinctr bulunanların dai
ma gözününde tutmalan JAzım 
gelen mesele budur. 

Bu mün:ısebetıe muhterem mi 
safirimizc şunu diyeceğim: 

Ben dü Undüklerimi sevdikleri
me olduğu gibi söylerim. Aynı 
zamanda lüzumlu olmıyan bir 
sırrı kalbinde taşımak iktidarın 
da olmıyan bir adamım. Çünkü 
b("n bir halk adamıyım. Ben 
düşündüklerimi daima halkın 
huzurund:ı söylemeliyim. Yanlı
şım vars::ı. halk tekzip eder. Fa 
kat şimdiye kadar bu açık ko
nuşmada h:ılkın beni tekzip et
tiğini görmedim. 

«Atatiiı·J~,, oı·atoı·yosıı bıı gece çalıııacak • ., 

r 
BestekAr ,., Orkestra sert. F er it Tüzün, Cahi t Külebi'nin •. \T,'\. TC RK• adlı eseri üzerine bes

telemht oldulu •• \ T.\T ( RK• oratoryo'sunun son pr~va l arı. csn :ı'iıncl a or~e. lrayı idare eder'ke~ 
ıörülmekted ir. Bu e erin ilk lc~~sı nda, Prof. Nurettın Sevı~ Ankara Dellet Konservatu v~_rı ,~.o 
rosunu idare etmiştir .... \ T.\T l" RK· oratoryosunu, Amerikanın Sesi ~acly?sun~n Ataturk. un 
ölüm yıldönümü münasebetiyle te r tip etmi1 ol duğu özel programda dınlenıleblhr. Bu özel 
proınm bu gece uat 19.00 • 19,30 da 25, 31, 49 metreler kısa ve 215 metre orta datıalar· 

dan dinlenilebilir. 

* 
* * 

5 Mart 

5 Temmuz 
Ekim 

* 15 Aralık 

I* 1 Al ustos 

* 26 Ekim 

* 31 E kim 

* 5 Kaaım 

* 1 Kasım 

* 3 Nisan 

1917 - 2 ncl Ordu kumandanlığı vekaletine 
tayini. (18 martta asil olmuştur.) 

1917 - 7 ncl Ordu kumandanlığına nakil. 
191'7 - 7 nci Ordu kumandanlılından ayrıla· 

rak tstanbula dönmesi. .-
1917 - Veliahd v,hidettin (Sultan Vahidet-

tin) le beraber Almanyaya gitmesi. 
(5 ocak 1918 de dönmüştür.) 

1918 - Filistindc bulunan 7 nci Ordu ku
mandanhAına ikinci dela tayini. (18 
eylOlde kumandayı ele almıştır.) 

1918 - Düşman tarruıunu llalebin cenubun
da ve bugünkü hudutlarımız üzerin· 
de durdurması. (Düşman taarruzu 
19 cylUlde başlamıştır.) 

1918 - Yıldırım Orduları Grupu kumandan
h~ına tayini. 

1918 - Adana mülakatı. (Musta!a Kemal, 
Ali Fuat (Cebcsoy) Paşaya artık 

milletin kendi haklarını kendi ara
ması !Azım geldiğini söylUyor ve an
laşıyorlar.) 

1918 - Yıldırım Orduları Grupu ve 7 nci 
Ordu karargAhının IAğvı. (Mustafa 
Kemal 13 kasımda fstanbula gelmiş-
tir.) 

1919 - Merkezi Erzurumda bulunan 9 uncu 
Ordu mUfe!tişllğlne tayini. (15 hazi

randa 3 ilncü Ordu müfettişi olmuı
!ur.) * 19 Mıy11 1919 - Samsuna çıkışı. (16 mayısta lslan-
buldan ayrılmıştır.} * 21/22 Haziran 1919 - Amasya mukarreratı. (Musta!a Ke· 
mal, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebcsoy 
berab.erce hazırlamışlardır. Refet Pa· 
şa bizzat Ama.yaya gelerek, Karabe
kir Paşa muhabere suretiyle iştirak 
etmişlerdir.) * 8 Temmw: 1919 - 3 ancü Ordu müfettişliğinden ve as-
kerlikten istifası. * 23 Temmuz 1919 - Erzurum kongresine rei5 seçilmesi. 
(Erzurum kongr<'10;i 7 ağustosta me-

* 4 Ey!Cil 

* 11 EylCil 

* 1 Kasım 

* Z1 Ardılı 

* 24 Nisan 

1919 -

1919 -

saisini bitirmiştir.} 

S ı vas kongresi reisliğine setilmesi. 
(Sıvas kongresi 11 eylQJde mesaisini 
bitirmiştir.) 
Anadolu ve Rumeli Müda!aal Hu· 
kuk Heyeti Temsiliye reisliğine se-
çilmesi. 

1919 - Erzurumdan milletvekili seçilmesi. 
(Birinci Büyilk Millet Meclisinden 
itibaren Ankara mebusu). 

1919 - Heyeti Temslllye ile beraber Ankı
raya eelmesl. 

1920 - Türkiye Büyük Millet Meclisi reis
lillne seçilmesi. (Meclis 23 nisanda 

~·'. 

Celal Bayar diyor ki .. 
• 

Atalürk'ü tebcil etmek her 
Türkün namus b rcudur 

Atatürk, bu vatanı hurafelerden, efsanelerden, 
vahi fikirlerden tamamen temizlemiştir 

Atatürkli n çocuk se,·gisi: Küçü küçük Ülkü ile me~gul oluyor 

A tatürk hayata gözlerini ka-
padığı zaman Başvekalette 

Celal Bayar bulunuyordu. Yeni 
Cumhurbaşkanı seçiminden 
sonra da aynı vazifede kalan 
Celll Bayar Mecli•tcki nutkun. 
da şunları söylemişti: 

içersinc asırlardanbcri sinmiş 
olan hurafelerden, efsaneler· 
elen, bir takım dahi fikirlerden 
tamamen temizliyerck, kuv· 
vetli bir rejim kurarak mes'ut 
ve müreffeh bir halde bize ba
~ışladı, Türkün ebedi bir teh· 
Jikcye düşüyor sanıldıA:ı ıa
manda imdadına koşarak fell 
ketten biti kurtardı. Zeval bul· 
maz istiklAlimiıi ve ebedi müd
det vatanımızı Türk rayeti i~· 
tiklA.U altında yaşatmak imkl· 
nını buldu ve verdi. 

,Denilebilir ki siındiye ka· 
dar hiç kimse bu kadar valan
~ümul, bu kadar aıemşümul bir 
acı duymamıstır. kendi ruhu
muzda bu acıyı hissediyor ve 
kalblmlıin kanadı~ını duyuyo
ruz. Ttirk milleli Ribi vefakar. 
bü)'U kbir milletin kendisine 
bin bir mahrumiyet içersinde 
en büyük muva(fakıyetleri te 
min etmiş olan bUyilk bir ev
IAdı hakkınd• başka türlü ha· 
reket etme.sine esasen imki.n 
yoktur. 

Alatürkü sadece bize vatani 
hizmetler ifa etti~i için sevmi 
yoruı. Aynı zamanda tam ml
naslle klmil bir insan olduğu 
i('l nde seviyoruz. Atatürk vefa. 
klrdı, mütevazı idi, her şeyin 
hakkını yerinde verirdi. 

Atatilrkün hayatı ve mazisi 
hakkında söz söylemc~i k"ı 
bir celseye sıAdırmak en müş 

Atatürk yaraiı bir vatanı 
kurtardı. Bu yaralı vatanı, 

* 11 May11 

* 10 Mayıs 

* 5 Alu•toı 

* 23 Alustoı 

* 19 Eylôl 

* 26 Alus!oı 

* 30 Alustos 

* 1 Eylül 

* 10 EyJ(ll 

* 1 Kagım 

* 14 Ocak * 29 O~ak 

* 8 Nt.an * 9 Ağustos * 29 Ekim 

* 1 Mart 

* 24 Al ustos 

* 3 nıart 

* 15 Ekim 

* 9 Ağustos 

* 24 Kasım 

* 11 Mayıs * 10 Kasım 

açılmııtır. 11 aaustos 1923 te ikinci 
defa seçilmiştir.) 

1920 - İstanbul hükumeti tarafından idama 
mahkQm edilmesi. (Bu karar 24 ma
yısta Sultan Vahidettin tarafındın 
tasdik edilmiştir.) 

1921 - Mecliste Anadolu ve Rumeli ~!Uda
faai Hukuk Grupu başkanı olma~n. 

1921 - Başkumandanlı~ı seçilme,;, (31 eklm 
1921 birinci, 22 subat 1922 ikinci, 
6 mayıs 1922 de UçUncü dela temdit 
edilmiştir.) 

• 19Zl - Sakarya meydan muharebesi. (13 ey-
lülde nihayet bulan bu sanşı Mus
tafa Kemal idare e!mlstlr.) 

1921 - Meclis tara!ından Müşirlik ve Gazi 
unvanının verilmesi. 

1922 - Büyük tarruzun başlaması. (Baıku

mandan Gazi l\lustafa Kemal). 
1922 - Baskumandanlık meydan mu.Harebe. 

sinin kazanılması. 

1922 - Tariht emri. (Ordular, ilk hedefiniz 
Akdenizdir, ileri!). 

1922 - lzmlre girişi. (İzmir 9 eylôlde kur
tulmuıtur.) 

1922 - Saltanatın kaldırılması. (Teklifi Mus
tafa Kemal yapmıştır.) 

19%3 - Annesi Zübeyde Hanımın ölilmU. 
1923 - İzmirde Uıaklzade LAtife Hanımla 

evlenmesi. (5 aQusios 1925 de ayrıl
mıştır.) 

1923 - Dokuz Umdeyi llAnı. 
1923 - Halk Partisin! kurması. 
1923 - Türkiye Cumhurbaşkanlığına ilk de

fa •ecilmesl. (l kasım 1927 de ikinci, 
4 ni<an 1931 de UcUncU. 1 mart 1935 
te dördüncü de!a seçilmiştir.) 

1924 - Büyük Millet Meclisinde HilAfetin 
ilgası hakkındaki nutku. (Meclis 3 
martta karar vermiştir.) 

1925 - İlk defa şapka ~iymesi. (Kanun 25 
ağustısta çıkmıshr.) • 

1926 - İstanbulda Sarayburnunda ilk defa 
heykelinin dikilmesi. CAnkarada ilk 
heykeli 4 kasım 1927 de EtnoQralyı 
Müzesi önUne dikilmiştir.) 

19%7 - C. H. P. kurultayındaki bUyUk sıvası 
~utku. (Nutuk beş gUn sürmüştür ) 

1928 - lstanbulda Sarayburnıında harf inkı
IAbına dair nutku. (Türk harfleri ka
nunu 1 kasım 1928 de kabul edil
miştir.) 

1934 - Büyük Millet Meclisinin Atatilrk 
soyadını vermesi. 

1931 - Gayrimenkullerini Hazineye vermesi. 
1938 - Ebedi ve bUyük Mustafa Kemal Ata

tilrk'iin ölümü. (Saat 9,05) . 

kül olan bir iştir. Yılnıı müsı· 
adenizle çok sevdigi ve çok gü· 
vcndigi btiyi.lk milletinin irade. 
~ini temsil eden bu kürsüden 
onun mlneviyetıne hitap ede· 
rek diyorum ki: 

Atatürk, 
Seni sevmek, "tebcil etmek 

her Türk vatanseverinin milli 
ödevi, namus borcudur. 

Benimle beraber heyeti ve. 
kileyi teşkil eden ırkadaşlırım, 
ıhhllhn ve inkıllbın t l ilk 
güriündenberi, büyük ve ebedi 
şefimizin hayata göıtinil yum
du~u dakikaya kadar ilinde vı 
peşinde, yolunda suurla yü rü· 
dük. Bu bizim ebedi ıflibarı 
mıı<lır. Hiç eüphesiz büyük 
Türk milletinin secb·esine ve 
karakterine uygun olarak vücu 
de ictirdi~i ve bize hedive etti· 
~i rejimi korumak hakkındaki 
ihtirasımız öltüsüzdür.• 

r- "' 
Atatiirk'teıı 

Vecf:el.er 
* Kendilerine bir mllletln 

talihi tevdi olunan adam· 
lar, milletin kuvve.t ve 
kudre tJnl yılnıı ve ancak 
yine mllletin hakiki ve 
kabili lsll hsal menfaat· 
leri yohınd a kullanmak· 
la müktllef olduklarını 
bir in hat ı rla r ı ndan çı
karmamAlıd ı rl a r . 

* F elsefi hıyatın r arlp bir 
tecellisidir ki her nif! vı 
yeni ıeye kartı mutlakı 
bi r kuvvet çık ar. 

* Siyasi, askeri muulferl· 
yetler ne kad ar büyük o· 
lurıa olsunlar iktısıdt 
muu Herlyetlerle te tvlç 
edilmeıler se kııanılan za
ferler pAyldar olmaz. 

* Harp u rurt vı hayati ol· 
111ı lıdır . Haya tı millet 
tehlikeye mal'UI kalma· 
yınca harp bir clnayettlr. 

* Büyük ıeyl erl yalnız bil· 
yük mllletler yapar. 

* İnsanl a r ve insanlardın 
mil rekkep olan r:emlyet
ler her ıeyden evvel bu· 
tün fer tlerlle salim bir 
1.ihnlye te ııhlp olmalı· 
d ır l ar. z ihniyeti uyıf, 
çürük. sakim ol an bir he· 
~·eti tçtimalyenin bütün 
mesaisi h eb adır . 

* Hi klmiyetl milletin uh· 
deıtnde tutrn.ık demek; 
bir zerresini , ıı n ıfı, ismi 
ne olurıa ol11un htç bir 
makama verdirmem.ek de 
mektlr. * Mes'ullyetten korkan kU· 
mandant arın hiç bi r va· 
k itte icap eden kırırlırı 
veremediklerini, bunuıı 
netices inde l11e aı:: ı fell · 
ketler husule geidlRinl 
bizza t ben de muhtelif 
u manlarda görmüşüm· 
dür. 

* Hl klmlyet verilme• alı · 
n ı r. 

\,._, ___ .... 
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Olüm yatağından 
nasıl doğrulduk l 

Kurtulus ve varlık 
~ 

mücadelemizde Atatürk'ün 
/ 

tam rolü nedir ? Ona neler borçluyuz? 
BUtün dünya mUttefikti: •Av

rupanın Hasta Adamı• adı 
verılen Türkiye artık ölmUıtU, 
bir daha dirilemezdi. Mirasını 
taksim etmek zamanı nihayet 
ielmişti.. .. 

İngillere Başvekili AskUit 
bu umumt kanaati ~u sözlerle 
ifade ediyordu: •A\Tupanın 
Hasta Adamının mezar taeına 

neler yaıılacatını bilmiyorum, 
fakat muhakkak olan birşey 
"·arsı o da şu ki Hı~ta Adam 
muhakkak surette ölmüştür; 
artık dirılemeı. • 

Türk \'llan~everleri kan ağ
lıyorlardı. Etraftaki umumi 
manzara. en ılır endişeleri te
yit edecek yoldaydı. Bütün bir 
millet, son neresine yaklaşınca, 
ne iibi hıll.r ba11ö•tcrir, bun-
ların hepsini apaçık &ör-
mek mümkUndü. İstikbale 
doğru hiç, ama hiç bir Umlt 
kapısı görünürde yoktu. 

On dört cephede 
harp 

narı sene müddet 14 cephe 
tiıerlnde kahramanca (ar

ı>ısmıe.tık. Harpte cilssemize 
nlsbetle çok ıaır ve yüksek 
mes'uli\·etler tı$tmıştık. Çanak
kılerle -muazzam deniz ve kara 
kuv-\·etıerini mı•Iılp etmiş. ta
rihin senini d•ğiştirmlıtlk. 
Diğer cephelerde üzerimize ge
niş kuv,·ptlcr çekmiş, onlarlA 
P!.n('ele5mtı. Birinri Cihan Har 
binde basrolterden birini o).-na
mıştık. Nihayet blr gün R•l
mıı, birdenbire herı•Y çökmüı
tü. 

19 •ı-IOlle 30 eyini 1918 ara
sırıdı Fili~tln ,., Suriyede son 
muhareb•lor olmuştu. 27.000 
tüfekten ibaret kalın kuv\'etle
rimiııe epeyce çırpınmı,, fıkRt 
boz11unı uQramııtık. 30 •ylQlde 
Allenby'nin kuvvetleri Şama 
iirmi•ti. Bundan hir ıün ev
veı. yani 29 eylı'.11de BulııriAta~ 
kayıtsı:ı:, eartsız teslim olmuı, 
ıarp tarafımızda geniı bir ııe
dık açılmııtı. Son muharebe
lerde askerini boıgundan kur
tarıp intizamlı bir şekilde çe
kilen tek ordu kumandanı sı
fatıyle Mu•tala K•mal Paşa ls
tanbula bir telgraf çekmiş, mu
kavemet kudretinin sona erdi
llni, sür'atle sulha doğru git
mek !Azım g•ldi~ini bildlrmiı
ti. 8 ekimde İzmir Valisi Rah
mi Beyi Yunan sulanna ı:ön
dererek. İngilizlerle bir temas 
fırsatı aramış ve mütareke \'e 
sulha talip olmuştuk. 

Bundan birkaç gün 
harp kabinesi çekildi. 
devrinin liderl,ri olan 

sonra 
Hırp 

Ta!At. 
Env-., Cemal Paıalar ecnebi 
memleketlere kaçtılar. 

AU,nby'nln 
blr nutku 

Q dakikada dünyanın hiç bir 
yerinde tek dostumuz yok

tu. Bulunsa bile kimsenin ığ· 
tını ıemasına ve bizim lehimi
ze bir söz söylemf':~İne ihtimal 
Yoktu. Harp zamanında. bil
hassa Ermeni tf'hciri dolayı
aıyte ale)"himite yapılan bir ta
raflı ııropı~andalar. bütün dün
Yayı bizim ale"himlze ayaklan 
dırmııtı. Biltün kinler, tn •up
ltr, varh~ımıza ~öz dikenlerin 
lhtır.,ları ortalığa botanmııtı. 
Gen. Allenby, Kudüste söyledi
li bir nutukta. bize kıreı tam 
bir zaferle neticele-nen harbin 
•on Haçlılar seforl olduğunu 
llln etmişti. Çarlık Rusy•sının 
aradan ç1ktı~ına •sevinen ingil 
lero, Fransa, ltalyo. İn~lllz pe)'
ki sıfıtıyle Yunınistın, top
?•klarımıu aralarında taksime 
hazırlanıyorlardı. Erzurum, Van, 
Sıvıs ve Adanayı da içine ıl- · 
ll'ıak üzere genis blr Ermenis
tan kurulma'lı fikri zihinlerde 
Yer etmiıtı. İnRllizler. Kürt is
likll! fikrine sarılmıılar, Şar
kt TUrkiyede bövlece diler bir 
Peyk tedariki fikrini akıllarını 
ltoymu.ı.rdı. 

Mondros 
lllütarekesi 

Bu arada Mereşol İzzet Paşa-
nın idaresi altında vıtınııe

:er, temiz, ağırbaşlı bir kabine 
1 baıına ieldl. Fellket daki
k.asında vtkarlı harekete geç
tı. Rıhriye Nııırı Rauf Bey 
l.tondrosa ıönderildl. Amiral 
GıJthrop'lı mütareke müzake
releri cereyan etti. Amiral, bU· 
~Un İtilll devletleri hesabını 

•reket ediyordu. 

\·erh!ı. centilmence \ekın, fn. 
ııiliz diline ve İngiliz ruh ve 
zihniyetine Aşinalığı J>ize çok 
şeyler kazandırdı. ?.femleketirı 
askeri bakımından i~gal edil· 
memesi, istanbulda müttefik 
gemisi bulunmaması, Kara.de
nizde iş görecek müttefik deniz 
kuvvetlerinin İzmiti Us yıpmı
ları, TUrk sularına Yunan ge
misi gelmemesi, kabul edilen 
~artlar arasındaydı. ?ıtemleke~ 
timizde bulunan Alman ve A
vusturyalı eski müttefiklerimi 
zi İtilif de\·letlerine tcslin1 et· 
memek noktasında ısrar ettik, 
Türk civanmertliğine leke sür· 
dürmedik, bu noktadan vazge
çilmezse, mUtar,ke milzakere· 
terini kesece~imizi söyledik. 
Neticede dediğimiz oldu. 

Menfi bakımdın 
zemin hazırlıyanlar 

Bu, o zaman için bilyilk bir 
mlnevt zaferdi. Dürtist ve 

azimli bir hüktimet, iş başında 
kalsaydı ve ıhidlere hürmet et
tirmek imkAnını bulsaydı, bel
ki de hadiseler başka bir ce· 
reyan takip edebılecektl. 

Fakat iyi mi olacaktı, kötü 
mti olacaktı? Bu nokta münı
kaoaya muhtaçtır. Harpten o 

I 
• 

kadir bezmiı, o kadar yorgun 
düşmüstük ki o sırada devlet. 
ler bize karşı hakkaniyet ve iti
dal gösterselerdi; milli bir ha
reket kolay kolay doğamaya
cak, Türkiyenin ana yurt arazi
!iine tamamıyle sahip kalması. 
tam bir istikl;il itinde yurdu 
nun sahibi olması, terakki yol· 
larında ilerilemesl, liyik bir 
cumhuriyet rejimine doğru ge
lişmesi belki de uzun zaman 
mümkün olamayacaktı. 

Hariçte Loid Corc, Cleman
ceau, Venlzelos ve Zaharof gi
bi adamların, dahilde Vahidet
tinlerin, Damat Fedtlcrin tam 
bir ·Türk istiktaı ve terakkisinl! 
ait zemin ve imk8n1 menfi ba· 
kımından hazırladıklarını iddia 
edenler hiç de haksız değildir. 

Altıncı Mehmed'in 
mel'um rolU 

padişah Altıncı ?ıtehmct Va-
bidettin, Abdülhamıdin yo

lunda yürümek emelindeydi. 
l\lilletl süril, kendini çoban sa
yıyordu. Talat Paşanın tavsiye
siyle iş başına getirdiği vatan· 
sever izzet Paşa kabinesini bir 
ay içinde istifaya mecbur etti. 
?ılebusan meclisini dağıttı, ken. 
di adamları vasıta. ıylc milli 

. ' 
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mukadderatı meçhule doğru 
sevketmeğe, işgal kuvvetlerine 
yaranmağa, ecnebi esareti ıl· 
tında kendıne blr altın kafes 
hazırlama~a koyuldu. Bir taraf. 
tan hUkllmetin gösterdiği mu
kavemetsizlik ve yaranma, di
ğer taraftan devletler araınnda 
kıskançlık ve rekabet, mütare
ke ahidnamcsini hükümsüz bı
raktı. Bütün memleket iıgale 
u~radı ,.e yabancıların hükınil 

oltına geçil. 
299 nisan 1919 da !talyanlar 

Antalyaya asker tıkardılar. 9 
mayısta Ortodoks Patrikhanesi 
lstanbul htiknmetiyle münase
betlerini kesti. 15 mayısta İıi
lAf de\'letleri, ?\.londros mütare
kesini ve Vilson prensiplerini 
hiçe sayarak, Yunanlılara 1z
miri işgal salfıhiyetini verdiler. 
Yunan kuvvetleri, İtilaf dev
letlerine ait zırhlıların hima
yesi altında, onların açık tas. 
vip ve yardımıy1e karaya çıkı· 
rıldı ve tahakküm, kıtal, im.hı 

hareketlerine girişti, 

Türkiye ölüm 
yatağından doğruluyor 

nıum halinde ıörünen Tür
kiye, bu kahbece hançer 

ayında İzmlre bir tahkik heye-

• .. 
--~ 
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darbesi netlcoslnde bUsbütiiıı 
yere serilecek yerde ölüm ya
ta#ından dotruldu. Her tanı
ta Reddi İlhak c•miyetleri ku
ruldu, mıhı!ll halk, kendi im
klnlariyle mukavemete airiıe
rek yer yer mücadele cepheleri 
vücuda getirdi. Bir kısım ku
mandanlarımız da bunlarla açık 
veya kapılı bir ıurette lıblrll
ği edi):or ve netice ılıyorlardı. 

Tilrk ruhunda beliren isyan 
o kadar şiddetli idi ki it1ıl 
kuHetleri, !stanbuldı dı pro
testo mitingleri yıpılmaıtnı ve 
İstanbul ıazetelerinin tiddetli 
neşriyata airiımesine mini ola
madılar. Netice olarılc, atusto;; 
ti ııönderildi. lstiklll mücadele 
mizde mühim bir rol oynayan 
Amerikan Fevkallde Komiseri 
Amiral Bristol, 28 ı&ustos 191~ 
da İ•tanbula ıeldi ve bu heyete 
reis oldu. 

Brutoı heyetinin 
raporu 

Ekim ayının başlırındı ko
misyonun raporu fıtanbul

da neşredildi. Bu rapor, Yunan 
idaresine kırıı alır lthamlarlı 
doluydu. Varılan netlcoler ıun
lardı: • Yunanlıltr, İzmlre sırf 
aSAyiıi muhafaza itin Jönde
rılmiıler, fakat aS1yişi bozarık 
burasını ılhaka kalkıımıılar
dır. Bu llbık, kabul edilen 
prensiplere aykırıdır, çUnkıl 
halkın büyük ekseriyell Tilrk
tUr. Galeyan eden Türk hisleri 
karşısında Yunanlılar buraııını 
Türklere karşı kendi kuvvetle
riyle müdaludan Acizdirler. 
Yunan askerinin çekilip yerine 
müttefik askeri Jönderllmesi 
doğru olurdu. 

Amerika, İngiltere. rrınsı 
ve İtalyanın iştırakıyle yapılan 
bu kıt'! tavsiyeler htlkUmsilz 
bırakılmış ve böylece Anadolu
dı akın kanların baslıca m~s
uliyeli, rıporun tcıbını yer&!e 
getirmeyen devletıerin üzerin
de toplanmıştır. 

İzmirin isgılinden sonra 
King - Crane heyeti adlı hır 
Amerikan tahkik heyeti do !s
tanbula gelmiş, Türk vatan!e
verlerlnl dinlemlı, bu mes•le
Jerin birden fazla tarafı oldu
lunu kavramaga ve bu fikri 
Amerikayı ıksettlrme&e başla
mıştır. 

Yepyeni bir ıahsıyet: 
Mustafa Kemal 

A ntılyı ve lzmirin iıi•ll su-
retiyle bızim hakkımızdaki 

idam hükmi tatbik safhasını 
geçerken, hldlselerin ubne•in
de yepyeni bir şahsıyet Jörün
müı ve başrolü ılmııtır. Bu 
~ahsıyet, AbdUlhımlt devrinde 
meırutiyet fikrine aarılan, 31 
Martta Haroket Ordusunun 
kurmay reisliğini yapın, Trab
Jusgarptı dövüşen, Çınakkale
de başrollerden birini oynayın, 
her askert ve vıtanl vazifenin 
altından kalkın Must~fı Kemal 
Paşadır. 

Mustafa Kemal, llkönce iz
zet Paıa kabinesine Harbiye 
Nazırı stfatıyle girme~i ve faal 
bir rol oynamağı düıünmüıtUr. 
Bu kabine dört haltı içinde te
kilince ve lıler kötüye dotru 
iıtmete baılayıncı, kendi kö
şesinden hldiselerl takip etmiş, 
vaklt vakit bızı müdahalelerde 
bulunmuştur. Bunlardan biri, 
Mebusan Mecli!inln Padiııb 
tarafından dalıtılmasını tinle· 
mek itin bazı gozoteler vasıta
sıyle neıriyata giritmesidir. 

Fakat tehlikeler azgın bir ha-
le ielince, lstanbuldı görüle
cek blr iş kalmadığına inanmıı 
"e umumi müfettiş sıfatıyle 
Anadoludı bir vazifeye i•tmlş
tlr. Dikkat edilecek nokta ıu
dur ki Mustafa Kemal, ıs ma
yısta Yunan liiali vuku bulur 
bulmaz yola çıkmış ve 19 ma-
yısla Samsuna ayak basmıştır. 

Mustlla Kemal 
olmasaydı ... 

A tatürk, kurtuluı hareketinin 
liderlilini üzerine alma

saydı, Türk milleti yııamıya
cak mıydı? Bir lstlklll müca
delesi yapılmayacak mıydı? 
Anadoluda hiç ıüphe yok ki 
vatansever, bi12ili, tecrübeli, 
başarılı kumandanlar eksik de
ğildi. Fıkıt Atatürklo sonra-

~ dan çok esaslı Jt)t!Selelerde ih
tillf haline dilşenler de ıu nok
tada beraberdir ki mev
cut içinde en yüksel< çap. 
ta olan kendisiydi, başka 

\ 

.._ 

General Barbord tarafından Erzurum'dı çekilen bir resim. (0 rtadı Atatürk, sıl:ında Bekir 
Sami, Rauf Beyler) 

Afatiirk- Harbord 
miif Gkatından 

sahneler I 

Harbord <<Bir millet soruyor: 
intihar kararı verir? .. >> 

Atatürk cevap veriyor' «Emperyalistleri~ --,;~~~si~~-ı 
dü_şmü_ş bir kuş gibi tedrici ve sefil bir ölüme mahkum 
olmaktansa babalarımızın oğulları sıfatıyle vuruşa 

nasıl 

vuruşa ölmeği tercih ederiz.» 
.................. ~............_.. 

B irinci cihan harbinde Gen. 
Pershint:'in kurmır reisi 

bulunan Gen. Horbord 1919 eY· 
101 ayındı Sivııa varıyor. Be
raberinde kırk klıilik bir tet
kik heyeti vardır. Bunun lçın
de Ermeni ashnd&n bir subay 
ve bir mühendıs bulunduğu 
için terafsıtlık milvazenesini 
temin .ımek mak.adile Robert 
Kolej profesörlerinden Hllse
yin Bektış, tercüman ııfıtilt 
seyahate iştirAke davet olunu
yor. 

İstanbuldı bulunan iıgal 
kuvvetleri, böylı tetkik yapıl· 
masına taraftar detıldir, a;a
Yil olmadığını , hayatluının teh 
Jikeye maruı kalobilecetıni 
söyl!yer!lı generali korkutma· 
ta çalışıyor. Fakat reneral va· 
ıifesini ıörmekte ı~rar ediyor, 
Adına, Halep, Mardin, ve Di
yarbakır yoliyle Uk önce Sl
vasa, sonra Erzurum& gidiyor. 

O sırada İstanbulla her tür!U 
münasebet kesilmiıtir. Temsil 
heyeti Anadoluyu idare edlyor. 
Mustafa Kemal Atatürk, Uçüı> 
cil ordu kararılhındı Ameri
kalıları kabul ediyor. Müllkat
ta batır bulunanlara temsil he
yeti Aıısından, sonraki Bışve· 
kil Rauf Bey, eski Vııınrton 
••liri Ahmet Rüstem Bey, .,. 
ki Beyrut valisi Bekir Sami 
Bey, Hüseyin Bey, dlger llraf· 
tın General Harbord 'un ırkı· 
daşlarından Gen. Mıc Coy ve 
albay Martindir. 

N•ırettlll hltıralardan anla-
ııldığına iöre Gen. Hır

bord, Anadoluyı bir taraflı o
larak '• işittiği türlil türlü rlvı· 
yetlerin ve fikirlerin tesiri al· 
tında gltmlıtlr. Türkler harp· 
!erde baıarılar iösterdikleri, 
fakat hlt bir zaman ldll ve 
mükemmel bir idare kurama· 
dıkları, azlıklara hakkaniyetle 
muamele eıtemedlkleri, daima 
ecnebilerin vuilltine muhtaç ol 
dukları hakkında Franm B•ıve 
kili Clemenceau'nun 1919 hı· 
ziranında Pariste sarfetUli söz 
!er kulaklarında çınlıyor. 

Gen. Harbord, lehte olarak 
AtatUrkiln bir portresini çizi
yor. Başını nıçık olması, &· 

!indeki bir tesbible sinirli bir 
tarzda oynamuı diklı:atlnl çe
kiyor. Sonradan ölreniyor ki 

Atatürk bu konuşmayı malar
yıdan hasta oldutu ve harare
tinin yilksok bulundutu bir Si· 
rıda yapmıştır. 

G •n. Harbord, soze şöyle baı 
lıyor: 

- Giriştiğiniz hare'ketin malt 
sıdı nedır? Bunun hakkındı 
tilrlil türlü sayialar \'iT. Biıt 
hakikati anlatır. bizi tenvir t · 
der mi!liini~'! Sanrı sillbınıı, 

paranız nereden geli ·or? 
Atatürk birinci cihan har

binden evvel ve harp esnasın
da Ct!reyan eden hldıst!lt!rin 
bir levhasını çizdikten sonra 
kısaca diyor ki: 

- Ermeni tehcirinden bah
sediyorsunuz. Biz bunun tıtbi
kine ait safhaları hoş görmüyo. 
ruz. Fak;ıt nihayet bu tatbikat
tan gayri mes'ul bir takım Çt!· 

!eler su~ludur. Halbuki ltilAf 
donanmaları. )fondrris müta 
re.kesini çi~niyerek Yunan kuv
vetlerinin tzmire çıkmasına 
destek olmuşlardır. Orada ce· 
reyan eden ve müttefik tttkik 
htyetinin raporunda tıfsilitı 
bildirilen kitalle:rin ve boğaz· 
lanmalırın mes'uliyetini dol· 
rudın doğruya taşıyorlar. 

Bizim hare:ketimizden mık· 
sıt, vatan müdafaasıdır. Bu· 
nun İttihattılıkla ve)'a diler 
herhangi bir siyasi emelle all· 
kısı yoktur. Bütün millet, teh
likeyi görüyor. Buna karıı nef· 
ırıini müdafaa ihtiyaci1e müca
deleye atılıyor. Bu millet hare
keti için herkes varını yoğunu 
ortaya koymuştur. Paramız, si 
llbımıı böyle temin ediliyor. 

G eneral Harbord'un anlattığı 
na göre Atatürk <özlerin· 

de gayet berrak bir ifade tarzı 
ve mUkernmel bir mantıkt te· 
rıelsül vardır. Hü~eyin B'y söt
leri kısım kuum tercüme edi· 
vor. Atatürk. temsil heyetinin 
mukavemet hareketini bizzat 
icat etmediğini ve acmadığını, 
Yun•n işgali üzerine başlıyan 
har@ketleri sad@ce nizama koy 
dulunu, neticede Erzunım ve 
Sivas kone:relerinin faaliyete 
gettii!ini anlatıyor. Mill! mha· 
kı tahlilden. geQiriyor. Bunun 
yedinci maddesi üzerinde bil
hassa duruyor. lkıısadl. sınal 
ve fikri bakımdan ıeri bulun-

"'*~~-----~------- ---~~· 
dutumuzu, emperyalist emel
ler be~Jememek şartile bir bü
yük devletın rehberlitıni ve 
yardımını hoşnutlukla kırş.ılı

yacaltmız.ı söylüyor. 

tııhat bir bucuk sııt sürüyor. 
Harbord a1Aka ile dinliyor. 

Arkadaştan not .alı ·or. Ne_ti
~•de Harbord, su sözleri söy
lüyor: 

- Söderinizi ıllkı ile din
ledim. Ben bu \·azıfeye ıetiril

diJim uman Tilrk tarihini o
kudum. Gôrdtlm ki milletiniz 
büyük ordular hazırlamış, bü
yük kumandanlar yetistirmi;
tir . Bunu yapın bir millet, mut 
lakı bir medeniyet sahibi ol
malıdır. Bunu takdir •derim. 
Fakat bu,ünkil vaziyetinizo h
ka!ım. Baıta Almanya olmak 
üzHe dört milU.fiktiniz. Dört 
sene muhır,be ettiniz. net1rl!
de mağlnp oldunuz. Dördünüz 
bir ırada yapamıdı~ınız bir se· 
yi, bu vaziyetinizde tek başını
u yapmaE:ı nasıl dıişünebilir
siniz? Fertlerin intihar ettit:i
ni vakit vakit gôrüyoruz. Şlm· 
di de bir mille.tin intiharını 
mı şahit olacatız~ 

A tatürk, büyük bir heyecan 
içinde aşağıdaki şu cevabı 

veriyor: 
•- Gonerale t•ıekkür ede· 

rlm. Tarihimlzl okumuş, mil
letimizin büyük ordular, bil· 
yük kumandanlar yetiştirdi~i· 

ni, bunun icin milletimit:in me
deniyetine sahip olması JJ.zım 
i•lecelini takdır ve kabul •di· 
yor. Fakat şunu bilme~ini is
terim ki biz, emp~ryalistıerin 
p~n('e~ine düşen bir kuş gibi 
tedrici, serıt bir ölüme mah
kam olmaktan ise babalarımı
zın o~lu sıfatile vuruşa vuru· 
il ölmPti tercih ediyoruz.• 

Atatllrk, bu son sözleri söy
lerken, l\11Cile, bir pençeye 
dil$müı bir kuş işareti yapı
yor ve avucunu sıkarak tt!dri
cl ve sefil ölümün ıeklini gös· 
teriyor. 

Harbord, ve arkadaşları, ses· 
sizce ayığı kalkıyorlar: 

- Bız de olsak öyle yapar
dık ... 

Diyorlar ve Atıtürkle ark&· 
dışlarının elini ~es~tzce sıka· 
rak oradan uzaklaşıyorlar. 

• 

General Ha.rbord Errurum'da (J alında Kinm Karıbeklr Paıı> 

Atondrosta fellket çemberini 
l'Artnık müyesser oldu. Galip 
devletlerin ortayı koydukları 
·~•Yılsız, ıartsıı t'slim• pren
•ıbine biz boyun eğmedik. Mü
~•kaıı yo\iyle neticeler aldık. 

•ur Beyin hararetli vıtanse 
Büyük Ataturkün 14 üncU ölüm yılı anılırken, kabri de tam.~~ ı.~nmak üzeredir, Resimde 

nıl · Kabir lnıaatından bir 11fha goruluyor 

..1. hiç kimse, bütün kumın

...,_ danlar tarafındın tabii lider 
diye kabul edilmek istidadını 
iösterıniyordu. Bundın blşkı 
Mustafa Kemalin öyle soziflerl, 
öyle ıeniı ıörüılerl, m!lletin j 

(DeıamıSa:7Sü:3de) 1.. ................................................................ .. 
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( İKTİSAT VE PİYASA ] 
Yeni bir dış ticareti 

rejimine mi gidilecek ? 
Geçen hafta içinde piyasada en ziyade üzerinde durulan 

tnevıu , ithaJltın kısılması ve llerkez Bankası tarafından kredili 
tahsis talepnamelerinin üzerine 11953 senesi ocak ayından son 
ra hükumetçe tesbit edilecek tediye şartlarına uygun olarak 
ödenecektir• damgasının vurulması olmu~tur. 

Muhtelif tefsirlere sebebiyet veren bu muameleyi resmi çcv 
reler şu ıekilde izah etmiılerdir: 

ıİbracatın azlığı dolayısı ile elimizdeki döviz stokları pek 
fazla değildir. Yılbaşına kadar yapılacak ihracat mukabilinde 
toplanacak dövizler kredıli ithali.ta tahsis edilecektir.• 

Bununla beraber piyasada, hükümetin yeni bir dıs ticaret 
rejimine doğru gittiği de ı.uarla ileri stirillmektedir. Her hal
de alınan bu tedbirin ne gibi bir maksada matuf olduğunu an. 
cak zaman gösterecektir. Piyasada da bu husus, nazarı dikkate 
alınmakta \·e hAdiselerin inkişafı ehemmiyetle takip edilmek.. 
tedir. 

Bu arada 18 milyon liralık ithal tahsisinin verilmiş olması 
piyasada memnunluk uyandırmıştır. Söylentilere nazaran önü
müzdeki günlerde 35 milyon liralık yeni bir tahsis listesi da. 
ha çıkacaktır. Bu suretle ithalatın tahdidi dolayısiyle spekü\3 
tif şekilde fiyatları artmaya ba-layan ithal mallarının normal 
seviyeye inmesi sağlanabilecektir. 

Fındık 
Piyasasının 
Durumu 

Tahvil 
Fiyatları 
Yükseldi 

r -
B ORSA 
İSTANJlUL BORSASININ 

8.11.·952 

.! ı: • f.• Ka pa: ,,, 
1 ~ı erli n 71"1.ii0-790 

100 D<:ı1 ıa r ~0.30 z~o.::ıo 

ıoo Frı naız Fran•ı o.eo o.so 
ıno Ltret .t ı. so ,ı. .so 

ıoo ı~,.h:r• Fr•nrı &' .03 eı .oa 
100 n orll\ 13.68.CO 73.68 . .ıO 
100 Belt lll& frınıı 5.60 S.50 
100 Drahmi 1 .876 1.&76 
100 CrkD.•loT•k k ur. .S..SO .S .;o 
100 İ&Ttç Kı;ı.r . . il.l:! .50 &i.12 . .50 

ESHAM n: TAJIVİLAT 
:; 7 FAİZLİ TAHVİLLER 

SıT&& • .l:rıurnm I 
Sı,·aa · En utum :!-7 

19i l D rmin·olu J 
1 0.ıı Df'mirroıu ır 

19.t'.? Demiqolu ll[ 
llillt ııl ud•faa I 

~filli ll ildıı.h.a II 
liilr lltidaf•& It I 
llillt llıidafaa I \" 1 

Z.l'&U Banka~ı I 
li) l :! Zira• t B. II 

::! l.80 

!Z.00 
:!ı .7S 

;:: ı .j:) 

.. 1.00 

113. :?5 

~~ 6 FAİZLİ TAHVİLLER 
19.ıl D. I'" u Yl 
Kalkınma I 
K alk.mm& l[ 

Kalkınma Ill 
19,j fı tikrı ı.ı I 

19&5 İıtikraıı II 

i Si i~ l ikrau 

11'.:! .60 

ıı:.eo 

ıı~ .60 

ll!:.60 
112.60 
ı ı:ı.eo 

111.60 

Denizcilik Bankasından 

beklediklerimiz 
Yazan : REFİK NOYAN 

xapitülisyonların denlzcilik kıs 
mının , yani limanlarımız ara 

sında ecnebi vapurların yolcu ve 
eşya taşıma imtiyazının kalk 

masından beri yirmi yedi sene 
gibi uzun bir zaman geçli Bu 
müddet zarfında Seyrüsefain, A
kay, Denizyolları namları altın. 
da işliyen ve şimdi Denizcilik 
Bankasının idaresine geçen ge
miler imizin kıymetlerinde, tonaj 
larında ve işletmelerinde iyi iler
lemeler oldu. Akdenizde ecnebi 
memleketlere giden gemilerimi 
zin her !'5eyinden herkes az çok 
memnundur. 

Fakat kendi sahillerimizde İŞ· 
letilen gemiJer ve onlann idare 
tarzları ıstırap vericidir. VlkıA 
içlerinde gemisini ve personelini 
iyi idare eden kaptanlar varsa 
da bunlar azdır . 

Öyle kaptanlar görülmüştür ki 
mürettebat ve yolcu ile geminin 
bütün idaresile hiç alikadar ol

tc yoktur ki güvertenin üzerine 
kapatsınlar. 

Bazısı idareden çekindikleri 
i~in hayvanları alıp yolcularla 
beraber taşımak mecburiyetinde 
kalırlar . Bir kısmı da bu işi men 
faatlerinin temini için yaparlar. 

Medeni bir millete yakışmıya. 
cak bu hallere idaren in şimdiye 
kadar nihayet vermemesi üzüle
cek bir şeydir. 

İdare madem ki yolcu taşımak 
salihiyetini kanunen üzerine 
almış bir müessesedir. Bu işi 
ya tamamile yapmalı ve yahut 
yapamıyorsa kanunda bir tadillt 
icra edilerek hususi teşebbüslere 
yolcu taşıma hakkı verilmelidir. 
Binaenaleyh idare yolcu taşıya

cak gemilerine hayvan almamağı 
kat'i şekilde kararlaştırarak tat
bik etmel~dir. İdarenin elindeki 
gemiler buna göre tasnif ve tadil 
olunmalıdır. 

mazlar. Kendilerini herkesten Bu esas kabul edildikten sonra 
yüksek görürler, kamaralarile yolcu taşıyacak gemilerde 
kaptan köşkü arasında kalırlar. t3di1At icra edilerek güverte yol 

Halbuki bir kaptanın her şeyle cuları için ilstü kap;ıh yerler ve 
alikalanması ve yemek zamanları yataklı ranzalar, hel~ ve duş ma
yolcularla beraber bulunması, halleri , yemek yerleri yaptırıl
salonlarda, güvertede onlarla ko- ması elzemdir. 
nuşup gemisinin idare tarzından Bunlardan başka düzelmesi i
rnemnun kalıp kalmadıklarını an cap eden hususlardan birisi de 
lcması ne kadar iyi bir şey cılur. her vapurda me\'cut doktorların 

Kaptandan kastimiı süvari de vaziyetidir. Bunların bir kısmı 
İhracat imklnlarının önümüz- Ban bankaların piyasadan mü ·~ 5 FAİZLİ TAHVİLLER nilen l inci kaptanlardır. Bunlar maaşlarının azlı~ı ve hariclen \•i-

deki eünlerde artacatı ilmit e- bayaada bulunmaları tahvil fi. Erı•nl 2 .s.oo (Bin işçi bir başçı) ata sözünü u zite parası temin edemediklerini 
diliyor. Bilhassa muhtelif ticareti yatlarının nisbi olarak yüksel- Jk:r•miy~· 111 :;a -~ . ı o nutmamalıdırlar. Fakat onların ileri sürerek vazifelerini 13.yıkiyltıı 
heyetlerinin piya&alarımuxlan mesine sebebiyet vermiştir. ı ıcram i yıll ~r. ıı ııdıtaa :ı 3 . 50 bu vazifelerini yapıp yapmadık.la· yapmamakta, yolcularla, ~eminin 
mal almak maksadiyle memıe. Artış nisbeti yüzde 7 faizli tah 11rranı.irtll D. T olu I\ . ııı . ıo rını daima konrol etmeleri lizım lemb:li{!:i ile hi~ al3kalanmamak 
ketimize geleceği haberleri bü.1 villerin beher yirmi liralık ku- ı ıu·ımlTı ıt 9.ıı n. ıoıu v ıı:ı .oo gelir. Bir Amir yalnız emir verir tadırlar. Doktorların daima mu· 
yük bir memnunluk uyandırmak püründe 20. yüzde 6 faizlilerin 1 9 ~ ı T•hTili l Ofl. :ı :s takip etmez alakalanmaı"a ma. ayyen bir yerde bulunmaları ve 
tadır. yirmi liralık kupüründe ise 30 1932 Zir• •t a. ı ı r 1 0::.:ı o !yetinin gevşek davrandıkları, işi oradan ayrılmaları halinde mii· 

Bununla beraber, ileilHer ih· kuruştur. ı o.:; :ı Z l rı ıt B. ıv. ıo ı .s o benimsemedikleri her vakit ı;::ö- rettebattan birisini bırakarak ne 
racat mallarımızın fiyatlarını Halta sonunda borsa ~u fiyat- !,4,5 FAİZii TAHVİLLER 1 rülen şeylerdendir. rPde olduklarını b•lirtm•l•ri ve 
dünya piyasalarına nazaran a. tarla kapanmıştır.: 19, 0 TahTl!l 1o :ı .g s Böyleleri ne kadar güzel, temiz bu suretle her tarafta (Doktor 
yarlayamadığımız taJ<dirde _ihr•- Yüzde ~ faizli 933 Erı:ani 25 BANKA HİSSELERİ gemilerde çalıştırılırsa çalıştırıl nerede?) diye kendilerini arat· 
c~t. yapman.ın çok gu.ç olabılece- liradan, 938 ikramiyeli 24.10 li· )lerktı B•nlr. :ı ı :>oCl ~;ınlar onu idarelerile berbat bir tırmamaları lizımdır. Halbuki 
j:ını de belırtmektedırler. radan 1941 ik.r3miyeli DD.Y. ı 1 Banlı.aaı ~ :ı:;.no hale getirirler. ı;imrli bir çok l(('ıTdlerdP ~öriilen-

• 

GENERAL ALI" FUAT CEBESOY(/# 
~~~~ -----

Garp cephesi 
Üç ay gibi kısa ve bu hranlı bir zamanda kendi vasıta ve 
salôhiyetlerimizle teşkil ettiğimiz ordu, disiplinli, tôlim 

görmüş, her nevi harekete kabiliyeti olan bir ordu idi 
- 249 -

Arkadaşlarım ın 
Fedakülıkları 
Sayesinde 

Şimdi tekrar garp cephesine 
dönüyorum. Cephe kuman

danlığına tayin edilip, fiilen 
vazifeye başladığım temmuz 
ayından ekime kadar geçmiş 
olan üç ay gibi buhranlı ve 
kısa bir zamanda yalnız kendi 
vasıta ve sal3hiyetlerimiıle kü
çük bir ordu teşkil etmiştik. 
Bu ordu, hakikaten disiplinli, 
talim görmüş , her nevi hare· 
kete kabiliyet ve iktidarı olan 
bir ordu idi. Bu hususta bana 
değerli yardımlarda bulunmuş 
olan cephe kumandan vekili Di 
yarbakırlı K3zım (rahmetli Ge
neral K.3.zım İnanç } Paşa , dev
let demiryolları umum mü
dürü miralay Behiç (eski Na
fia Vekili ve Faris büyük el
çisi sayın Behiç Erkin), cephe 
erkıinı harbiye reisi binj:)aşı 
Saffet ( l\laaril ve Milli \rn. 
dafaa Vekili rahmetli Saffet 
Arıkan), etk3.nı harbiye reis 
vekili binbaşı }luıaffer (sayın 
emekli Orgeneral 1\fuzaf{er Er· 
güder} Beylerle kolordu, grup 
,.e flrka kumandanlarile mai
yetlerinin hizmet ve fedakar. 
lıklarını burada tebarüz eltir
meği bir borç bilirim. 

Garp cephesi kumandan vekili 
Diyarbakırlı Kizım Paşa 

ve iki toplu obüs bataryasın• 

dan ve bir süvari bölüğünden 
müteşekkil, süvari kaymaka· 
mı Atıl Bey kumandasında 24 
üncü piyade fırk ası. 

2 - Yetmişinci, 126 ve 127 
nci piyade alaylarından ve 
dört toplu sabra, iki toplu ce
bel ve iki toplu obüs batarya· 
sından ve bir süvari bölüğün
den müteşekkil, erkinı harp 
kaymakamı Arif (Eskişehir 
milletvekili maslüp Arif Bey) 
Bey kumandasında 11 inci pi
yade fırkası. 

3 - Yüz seksen dokuzuneu, 
190 ve 1~9 uncu piyade alay· 
!arından biri dört ve diğeri 
ik i toplu iki sahra bataryasın· 
dan ve bir süvari bölüğünden 
müteşekk il kaymakam İZZ<!ttiıı 
Bey kumandasında 61 inei pi· 
yade fırkası. 

4 - Altmış sekizinci, 69 ve 
31 inci piyade alaylarından ve 
biri dört toplu cebel, diğeri 

ik1 toplu sahra bataryasından 

ve bir sUvari bölüğünden mü· 
teşekkil erk3nı harp binbaşısı 
Ömer HUis (eski İstanbul ku· 
mandanı General Ömer Hllis 
Bıyıklay) Bey kumandasında 

23 üncü piyade fırkası. 

Bilhassa fındık mahsulümüzün IV. lİl.lO liradan, D.D.Y.V. 112 T'•ııı r ed.I. B. 13 00 Jc.r bunların aksidir. Doktnr aran 
ç~k. s.ıkıntıh ~urumda olduğu liradan, Ziraat Bankası ili. T. Tieırtt n. ~ ı o B ununla beraber şunu da söyle chl!ı zaman bulunmaz. Kamaralar Yerli top kaması 
bıldırılmektedir. Kabuklu fındık 102,30 liradan. IV, lOl.SO lira· ~nıan Cim..nto 33.00 mek insaflı olur ki böyle 

1 
cia höeeklPr, fartler vardır. Car. l"apılması 

he topçu kumandanı miralay 
Galip (rahmetli General Galip 
Tekok) Beye de söylemiştim. 
Galip Bey bu mühim işi Uz~ 
rine almıştı. Kendisinin neza
reti altında bazı mütehotsıs 
topçu zabitleri ile atölyenin 
ustabaşılarından Eşref (eski 
Ankara milletvekili Eşref Bey) 
ve arkadaşlarının gayretleri sa 
yesinde kamaların evveli a
ğaçtan birer nilmuneleri yapıl-

5 - Otuz yedinci, 39 uncu 
ve Denizli milli piyade alayla
rından , iki topıu sahra ve iki 
toplu cebel bataryalarından ve 
bir süvari bölilğünden müte
şekkil erkAnı harp kaymakamı 
Nhım Bey kumandasında 57 
nci piyade fırkası: 

ların 100 kuruştan alınmasına dan 951 tahvili 106 25 liradan Sark De.tirmınltrl :ı 7 . 00 vaziyete düsmüş kaptanlar ve c:aflar ve ~aire ki!"'l idir. Yataklar 
rağmen .~Ç f~d.~kJar 190 ~U~}a mu~ele &örmüştür. • 0,ırı .uıh B f:" 7z oo mürettebat itersinde ilk zaman- fenadır. HelllPr temiı detildir. 
kadar duşmuştur. Halbuki ıma. Yilıd 

6 
f . l' 941 D D y Vl Ohhra ,TOn A.nd l .fJ' 00 larda şevk ve arzu ile ('alışmak Güverte yolcularının bulunduk. 

liyesi ile birlikte iç fındığın en e . aız 1 • • • • ':'ô 60 h ı ~• .And. istiyenler olmuş fakat sonralan tarı yerler pislik ve koku içer-
aı 210 kuruşa mal edilmesi lil- 112-60 ~ıradan, Kalkınma I. -.oo halktan ve idarrden gördükleri c:inrltdir. 
zımdır. Fındıklarımıza, Alman .. 112•60 lır.adan, Kalkınma 11· PARİS BOR ASI a13kas ızlıklar. müşküller karsısın 'türf'ltf'ba tın yemekleri dr? i~· i 
yadan baıka hiç bir memleket 112·60 . !ıradan, Kalkınma III. ALTIN FİATI da nihay,,.. (Çalışıyorum, uğraşı· cleğildir. Bunların elbis•lPri yek· 
talip olmadığından ihracat vazl .. 112•60 ~ıradan, 948 f.stik~aıı .. 1· 1 ı> 'lı: ,., • " 49 ı. cıı ~ yorun1 kimse ehemmiyet vermi· na~ak olmamakla beraber pej-
yelim.iz hayli şık!şıktır. 1 ~2 ·60 liradan muamele gormuş. fı) Dcıl ır :ı 9 ' rr. ;,:or artık beyhudedir.) kanaatile nıürdedir. 
P AMUK ttir. SERBEST PİYASADA meyus olarak işleri benimseme· Acentelere gelınce: Bunların 
PİYASASI Yüı.de 7 faWi Sıvas - Erzu· DÖVİZZLER mejt~ başlamış olanlar da vardır. çoA:u eski zihniyPtl,.rini hiç de. 

Pamuk piyasasında uzun mUd- rum 1. 21.80 liradan. Sıvas - Er sı,rll" Ll ı" 11&0--11i( Fılhakıka bu alA.kasızlık has. J .iştirmemi~le-rdir. '.\fenfaatlcrin 
dettenberi devam ede,elen dur .. zurum ll • VII. 22 liradan, 941 S"Tlitı •'•• il 11.00-1 ı -:o ta!.ılı ~ade ı:emilcria ~apta~ . . ~e den başka hi(' bir ey dü~ünmez · İ 
gunluk son bir iki ı:ün içinde bi. D.D.Y. 1. 24,75 liradan, 941 D. D<>tu """ 4'0- 1" muıtttobatlarında değı l butuıı lr r. Kam •ro bilellor i ıı i mııav,·en 
raz zail olmuştur. :a.ıaamafih bu D.Y. 11. 24,55 liradan. D.D.Y. 111. Dol•r •ltkııt .J l'i:-ı 5 J devlet te şkilat ınd a , h alkım1ıda bir r. ~ man ic:er. inrle \'e s ır~ · ilP 
hareketın daha ziyade sun'! ol- 24.00 liradan, Milli l\lüdafaa 1. Dolar ~-. 'r. 4 fiB- i r;7 da oldıı ıZ u cihetlr bu zincirlen1e \·rrn1İyt:'rek İll\fPdiklerine tahsi ~ 
duRu da belirtilmektedir. 23,65 liradan, ıır. 1\1. 11. 24,45 ti· İsTi r• F ın9.so-ı ı o vaziyetin )·enı bi r ruh, yeni bir rderler. t ' iild,.re de aynı mu:ım~ 

İzmir akala 1. )er 2~252 radan; M.M. Ill. 24.6ö liradan, BORSA HARİCİ ALTIN 
1 
zihniyet ile .. ıslahı .• üzerinde. ~uru leyi yaparlar. Yine acenteler ka. I 

kuruştan muamele görmektedir. M.l\l. IV. 24.85 liradan; Ziraat FİATLARI lacak en muhım ışlerdcn bırıdır. mar3 bulunmayınca haddinden 
Adana ve Jjdır mallan ise 225- Bankası I. 22.45 liradan, Ziraat Ccınhurirı t 39.e0-39 70 Bu yazımızdaki mevzu gemiler fazla salon bileti \•PrirlC'r. S:ılon 
230 kuruştan satılmaktadır. Yal. Bankası II. 113.25 liradan muaa ~!at 4 '1. 20 46.30 olduğu için diğer hususatı sonra. VP kamara ilcretleri ara~ınd;ı ' 
nız:, ~lısırda, pamuk fiyatlarının mele &:örmüştür. R~~at Elzaı.I .ı:? iO ' 2·80 ya bırakarak onlar üzerinde du· (ark olmadı,lı halde kaptanlar sa- ! 
birdenbire düşmeye başlaması İHRACAT Hami ~ ' 0·70 ' 0·60 ruyoruz.... lon yolcularını boşalan kamıırala 
üzerine, zaten dünya piyasaları. DURtmIU 'l"ahJt 3!1 .:?o 1~ ·30 Bir imme müessesesi olan ve ra yerleştirmezler. Fakat beri ta 
na naıaran yüksek durumda olan 

7 
kasım ıünü Ticaret Odasın- G~~~: o. Hollanda. 3!~0~0 3~~0~

0 
sahillerimizde volcu taşımak hak rafta mürettebat ve saire yer-

pamuklarımızın büyük partiler kı yalnız kendisine verilmis bulu !erini böyle yolculara para mu 
halinde ihracına pek ihtimal ve- dan F.O.B. 876·202 lira değerin. İnriıi~ lir•n s:a. lo 62.~0 nan Denizcilik Bankasının birin kabilinde tahsis etmekten çekin 
rilmemektedir. de 25 adet menşe şehadetname- ~n:~i~C.lorr& !~:~~ !! ~~~ ci vazifesi taşıdıJtı yolculara in- mezler. Salonda yatan yolculara 
YAPAGI si alınmıştırA.ım b 

1 
B. ıtoroı •ı.:ıo , 1,, 0 san gibi muamele edilmesini te- hiç olmazsa bir battaniye ve bir 

Bir taraftan yeni orduyu teş-
kile uğra şırken, diğer ta

raftan da onun esliha \'e topça 
olan noksanlarını ikmale çalı ş· 
rnı ş lık. Bu meyanda Türk ka
biliyet ve kudretine parlak bir 
misal olan bir hadiseyi anlat. 
madan geçemiyeceğim. Eskişe
hir esliha ve mühimmat depo
sunda kamaları İngilizler ta
rafından alınmı~ her cinsten 
loplar vardı. Yeni le ekkül e
den fı rkalarımızın topçuya o· 
lan ıh liyacı çoktu. O sırada Es 
ki ~C'hirdc nliikemmel bir şi· 
mendifer atölyesi de me\'cut
tu . Topçu mütehassı s ıabitle

r imizlc atölyede bulunan kıy· 
metli u staba şı larımız başba ş:ı 
vererek bu atölyede toplarımı. 

za kama yapabilirle r mi diye 
düşünmü ştüm. Mütalaamı cep 

mıştı . Bu nümunelere göre a
tölyede şimendifer rayları eri
tilerek kamalarının asıllarının 

dökülmesine muvaffakiyet bl
sıl olmuştu. Yapılan atış tec
rübelerinde bu kamalar hiç 
bir arıza göstermemiş ve bu 
cinS kamalı toplar kurtuluş sa. 
t•aşlarının sonuna kadar mü
kemmel bir surette kullanıl
mıştı. Bu işin başarılmasında 

gayretleri görülen bütü.n arka
daşları şükranla yAd etmeği 
bir vazlf~ bilirim. 

Garp cephesinin 1920 yılı 
Ekiın ayındaki kuruluşu 

1 920 yılı ekim ayında garp 
cephesinin kuruluşu şöyle 

idi· 

1 - Birinci, 32 nci ve 143 
üncü piyade alayları ile. dört 
toplu sahra, dört toplu cebel 

1 

Bu fırkalarda birer islihklm 
bölüğü ile birer de muhabere 
takımı teşkil edilmişti. 

8 - YUz yetmiş altı ve 135 
inci piyade alaylan ile üç to~ 
lu bir cebel bataryasından mü 
teşekkil erkinı harp kaymaka· 
mı Hayri Bey kumandasında 
mürettep fırka. 

7 - On dört ve 5 inci süva
ri alaylarından müteşekkil sU· 
vari kaymakamı Suphi Bey ku 
mandasında birinci süvari f ır

kası. 
Elli yedinci piyade fırkası 

ile mürettep piyade fırkası ve 
birinci süvari fırkası merkezi 
Konyada bulunan erkinı harp 
miralay ı Fahrettin (savın Ge· 
neral Fahrettin Altayi Beyin 
12 nci kolordusuna bağlanmış· 
tı. 

f Oe\' lmı \11r> 

PİYASASI Bu arada anyaya 42 in i İarlcr• Fraqı ,ı.00 , 1,: 3 min etmektir. yastık verilmesi icap ederken 
ra değerinde 15 ton koyun deri. KÜLÇE ALTIN FİATLARI H:ılbuki bugün herkes görü· bunlart da vermezler. Yolcular • Yapağı piyasasının istekli ol

duğu müıahede edilmektedir. İt 
halltçılar, Amerika \'e Fransaya 
ihraç etmek üzere mal almakta. 
dırlar. Zaten şehrimizde yapağı 
otoku da azalmıştır. HAien 200-
300 tonluk bir stok vardır. 

si, 1974 Ura değerinde 918 kilo yor ve biliyor ki idare yalnız ka-1 öteden beriden para ilo temin c· ı 
KRETONLAR 
• • •• 

Anadolu yapağıları 234 kuruş 
tan muamele a:örmektedir, Trak 
ya yapağıları ise 270-280 ku· 
ruştur. 

Bandırma, Balıkesir ve ~lusta 
fakemalpapda yapağı mahsulil
nün şehrimize getirilmeden 300 
kuruşa satıldığı bildirilmekte
dir. 
Yıkanmıı güz yünü 435 kuruş. 

tan muamele görmektedir. 
Konya standart tiftikleriyso 

WG-525 kuruıtur . 
YAGLJ 
TOHUMLAR 

Yağlı tohum piyasalarında u. 
mumiyetle durgunluk müşahede 
edilmektedir. Yaaıı tohum sa
tışlarında herhangi bir gelişme 
müşahede edilmemektedir, 

Bu sene, pamuk ekimine da· 
ha ziyade önem verildiği ıçın 
.susam istihsali aı olmuştur. Su. 
sam piyasası isteklidir ve 100 
kuruıtan muamele görmektedir. 
Su5am fiyaUannın yükselmesi 
muhtemeldır. 
Ayçiçeği fiyatları fstanbulda 

teslım 36 kuruştan, keten tohu. 
mu ise yine İstanbulda teslim 
~9 kuruıtan muamele görmek· 
tedir. 

Kitre piyasasında durgunluk 
müıahede edilmektedir. 

iranın, daha iyi \·e standart 
kitreleri bizden yüzde 25-30 ku 
ruş ucuz: fiyatlarla ihraç etmesi 
bizim mallarımızın satılmasına 
imkAn bırakmamaktadır. 1952 
)'Ilı yaprak kitre rekoltemizin 
200 tonu bulacdı belirtilmekte 
dir. İranın rekoftesi ise 2500-
3000 tondur. 

Doğanca köyünde 200 

ev yandı 
Kırklareli, 9 (A.A.) - Baba 

eskinin Doğanca köyünde dikkat 
•izlik yüıünden çıktığı bildirilen 
ve 250 hanelik köyden 200. bano 
ıinin yanmasına sebep olan yan 
ıın hakkında ilgililerce tahkik•· 
ta başlanmıştır. 

PERDELiK TULLER 
DEKORASYON MAGAZASI 

3 5 3 • 

DN'UAI& S~O 800 1 1 d k keçi derisi, 20257 lira değerinde MtbID 60S eıo mara yo cu arına • o a ısmen - derler. 
25040 kilogram yer fıstığL Stao.dart ~ 05 407 bakar, güverte yolcularına hiç c ı 

A.B.D. Ye 799 lira d erinde Yerli (lOOD mm.) , 0., 597 hemmiyet vermez. Onların .bulun. B unlardan başka sahillerimiıde f 
dukları yerler acınacak bır hal- ijliyen her gemide projektör 

979 kilogram tuzlu b "• 42084 ALTlN BEŞiBİRLİKLER d d' K b 1 d l Jira değerinde 15030 kilogram e ır. ışın am ar ara o uyor· ve radar bulunmall\ı her bakım -
torik 13kerdası. CumhuriTtt 1118.00 :?oo.oo lar. Bir tarafta hayvanlar bir ta. dan lizım iken bir kısım gemiler 

R61&t 363.oo a6s.oo rafta insanlar pislik, koku içersin de bunlar da yoktur. 
Avusturyaya 16800 lira değe- Reeat t:ı:ad 310.0D ıı s.oo de yatarlar. Yazın güvertede gü Yine idareden beklenilen şey · 

rinde 7396 kiloeram oğlak deri. II• mit ~9 1 .00 ::: n::! .So neş ve yağmurun altında atıkta ıerden birisi de. 5ehir içi vapur 
si, 5064 lira değerinde 2320 ki· A&il '.:! eo.oo Zfi":.oo birbiri üstüne ve ekseriya ha.y- ıarında da görillen, haddinden 
logram iç fındık, 27850 lira de- 'Vahit :! ıı o .oo Z 6:ı .oo vanlarla beraberdirl('r. Altlarına faıla yolcu almanın, pisli~n. mer 
Rerinde 250 adet halı ve sccca- ,_ ____ D;;.· .;' •'· .;A;,,·.;A;;l,;••;,;•;;.• --: 1 serecek bir şeyleri olmıyanlar ruşat eskiliğinin, gecikmelerin vE' 
de. kuru tablalar üzerinde yatarlar. sair alikasızlıkların da gideril -r 

Finlandiyaya 16072 lira del!•- ALTIN mesidir. • • 
rinde 435 kiloıram bağırsak. PİYASASI Bunların ballorini kaptanlar, Hülba g~miforimizin pek ÇO· s UTUHL AR ~f\ rn ~ t? u M ~ /!\ 
Fransayı 6323 lira değerinde Hafta başında yükselmeye ba!'5 kamara yolcul arı bulunduk- ı!:u tam manasıl e bakımsızdır. .f J ~WWV W ~~ 

32 ton kuru kayısı. layan altın piyasası hafta sonu- tarı yerlerden seyrederler. fçle- ~unl arı görmek i(in merkezdeki 1 

ingiltcreye 67651 Ura değerin na doğru düşüklük göstermiş.. rinde acıyanlar da vardır. Fakat alikalıların kendilerini hissettir. •••••----------
de ıo ton tiftik. tir. bir kısmı aldırmaz. Güverte ve meksizin bir yolou S(ibi dola~ma 

YENi ISTANBUL hakkuk edeceğini ümit ediNo-
ruz.• 

isviçreye 21335 lira değerinde Amerikan seçimlerini Cumhu ambardakiler de bunlara baka lannı ve her geminin her zaman COMHUlllYET 
10 ton iç fındık. riyelçi Partinin kaianmış olma- rlk bazısı içinden bazısı da açık- ve her hususla sıkı · bir teftişe 

İ 51 ve altın stoklarımızda diışük- tan hC'r şeyi söylerler. Kaptanla- tabi tutulmasını ön pllı.na alma 
sveçe 42434 lira değerinde rır. Pllerindt" kifi dert:'cede ten· lıdır. 

163ö kilogram ba~ırsak, 91518 lük. olduğu havadisleri piyasayı _ 
lira değerinde 13148 kilogram yükseltmiştir. Halbuki durumun 
yaprak tütün, aydınlanması üzerine, fiyatlar 

1 birdenbire düşmeye başlamııtır. 
talyaya 17920 lira değerinde Altın kar b ı b a orsası yapan arın u 

50 ton ceviz kütüğü. yüzden büyük zararlara uğradık . 
Yugoslavyaya 417300 lira de. lan bildirilmektedir, 1 

ğerinde 200 ton iç fındık. Halen Reşat 46,30, Gulden 
Yunanlstana 4050 lira dele· 38,00, İngiliz 52,20, Külçe ise 

rinde 2500 kilogram keçi derisi. 5.92 liraya kadar düşmüştür. Al 
32071 lira değerinde 52450 ki- tın fiyatlarının daha da düşe
logram keten tohumu. 12800 li· ceği anlaıumaktadır, 
ra değerinde 100 sandık yumur Ziynet altınlarına karşı ise 
ta ihraç edilmi$tir. piyasada talep vardır. 

Ticaret ve Zahiı·e Borsası 
8.11.1952 - Cumartesi 

Buğday Ofisin Dökmo Kg. 28.63 
~ıercimek kırmızı iç çuvallı • 53 
Mercimek yeşil iç • 60 
Nohut naturel • 35 
Soya lasulyası • 4~9.5 
Keten tohumu > 60 
Ayçiçeği tohumu Dökme • 35.25 
Fındık iç tombul • 191,:5-196 
Un 79/81 rand. 72 ki. Çuvallı 2613-4000 
Un 65/'15 rand. n ki. • 3215-J300 
Razmol • 14.:5-17.62 
Kepek • 145 
Sadeyağ Siverek eritilmiı • 645 
Tiftik naturel • 460-465 
Sıtır salamura kasap • 215 
Koyun salamura hava kurusu • 263 
Koyun salamura tuzlu kuru • 140-155 

Krş. 
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ÇANAKKAIJE 
ABİDESİNE 

Y AHDiM Liste: 21 

Bir c' ,·elki ,·ekı1n .......... ..... ... ... .. .............. . 
Genel l{ıırmay Başkanlığı _ daire leri ......... .. .. . 
Rum cemaati (ikinci yard ım) .... ................ . 
Genel Kurmay lst;hkim dairesi ............... . .. .. . 
Kara KuvvPtleri Komutanlığı ....................... . 
İstanbul Oeniz Birlikleri Garnizonu ............ .. . 
Ankara ~lerkeı Komutanlığı ..... .................. . 
İstanbul Hukuk Fakültesi ............. ................ . 
Ankar.1 :~ırhlı Birlikler Okulu .................... . 
Burdur Belediye Başkanlı ğı ....................... . 
Harp Okulıı .... ........................................ . 
Beyazıt ilkokul öğretmenleri ................. ..... .. 
Anbra Müzika Okulu .. .. .. ......................... . . 
İstanbu! Vakıflar Başmüdilrlilğü memurları .. 
Gedikli Shh. ve Teknik okulu .................. ..... . 
SaR\ık İ•leri müdürlüğü ............................ .. 
Ankara ~fuhafız Kıtası K. • ......................... . 
Beyoğlu Tahsil şubesi ............................ .. 
lst. L<V. ArnlrliAi Muayene heyeti Sb.ları ..... . 
Taksim Tahsil şubesi ......................... . ..... .. 
Eminönü Emniyet Amirliği memurl arı 
Abbas Erturan .. ....... ................................ . 

Lln 
120.983 21 

770 26 
1.500 

134 
324 50 

1.167 12 
88 50 

304 15 
245 50 
100 
375 10 

23 50 
35 
67 
Jt 40 
25 

300 
13 50 

110 
7 50 

Sil' 
15 

Ahlal'tan Yusuf Ziya Özdemlr .. ................... 25 ı 
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KOLAY 
VE ZOR BAKANLIKLAR 

Nadir Nadi Bakanlar aras ı n· Habip Edip . Törehan 

YENi SABAH 
ŞÜPHE VE 
TEREDD ÜT DEVRİ daki deği~iklikler münasebeti Bakan lıklarda yapıl a n deli· 

le yapılması tok kolay bir ta- şikliklerden bahisle diyor ki: \ 'eni Sabah kabinenin ala· 
kım basit işlere bugiine ka «Bizim siyaset. idare ve hat- caiı şekil ile mukadderatının 
dar bili teşebbüs edilmediği· ta husust hayatımızda görene- hi l:i ş üphe ve tertddüt mev· 
ni söylüyor, diyor ki: ğe çok bağh ve rnuhafazaklr ıuu olduğunu sö) lüyor, yarın 

}lukuk devleti mefhumu, bir zihniyetimiz vardır. Onun dan emin olmıyan bir kimscnift 
muhalefet yılları boyunca De- ıçin memleketimizde bUyük u~n vadeli sonımlulukl arı üze 
mokrat Partinin ideta şeref bir inkılAp olan Cumhurh·et rine alam1yacağınd an bahisle 
bayrağı halinde idi. Atatürk kurulduğu zaman bile eski Ba· diyor ki: 
inkılipl arının bir an ortadan bıili idaresinden bir çok nü· Baksanıza, Amerikada Cum· 
kalktığını düşünmek ise Türki muneler aldık ve idare sistemi hurbaşkanı seçimleri başlama· 
yeyi K3ş3.nivari b!r idarenin mitin esaslarını ondan ayıra· dan evvel bile, Demokrat ikti-
kucağında görmekten {ark.sız madık. Halbuki yeni zamanlar. dar rneflô.ç bir hale geldi. Bil· 
dır. Hukuk devleti kurulma- yeni düşünceler bir çok yeni tiln isler durdu. llem yalnız 
yan bir yerde rejim, iş başın · Jiklere lüzum ~östermektedir. Amerika işleri değil. bütilr: 
da bulunanların hayatına ve Bu sebepten ~imdiye kadar dünyan1n ehemmiyetli davala 
onların ruhi vaziyetine daya- elde edilen tecrübeleri gözö· rı a(ıntıda kal::h. Ne Kore işi, 
nıyor demektir. tnkıl3pların nüne alacak olursak memle- riddiyetlc eli? alınabiliyor, ne 
5arsılması da doğrudan do~ru ketin esas davasını teşki l e- Birl eşn1i~ fl.filletlcre kuvvetli 
ya demokrasiyi tehdit eden den islerde mütevazi bir tes- c.;imalar i~tirak edi;ı.·or. Her· 
bir tehlikedir. Bu şartlar altın kil3tla bürokrall\iye kapılmaya. kes \ ml'rika Cumhurb:ısk:ını 
da, şimdiye kadar ba~arılan rak Bakanlıklar kurm3klığı. "e('imlerinin ı:;onunu bekliyor . 
işlere rağmen aydın vatandaş mız hükUmet Reı .. inin işlerini Bu anl aşılır Jnla~ılmaz İngi· 
ların kaygusunu :versiz sayma- cok kolaylast1racak ve n1cm. Iİ7. Dışişleri B~kanı Eden der 
mak gerektir. l<'ket idaresinde bir takım ye hal Amerika:.•a koşmak lü· 

Yeni de4'işikliklerden sonra nı hue-iinkli \'a7i,.etp göre Ba zumunu duydu . Şuınan'ın da 
tazelenmiş bir kadro ile Uçün· Bu düşüncelere dayanarak da onu takip :."de<'e~ine şüphe 
cü çalışma yılına girecek olan idare makinemizin yenı vazi- ~·oktur .Sa ~· ın ~tendcres de 
Demokrat hükfımel, yukarıda 'etlere .ı:öre de.ı:iştirilmesi, ka- bütün sallam3l;ırdan sonra 
kısaca işaret ctti~imiz hukuki bine azalıklarını vUcude geti- kafi kararını ,·ererek kabi· 
ayarlama hareketlerine ~irişe· ren Bakanlıkların arttırılması . nesine nihai c:c.hresini verse 
cek midir? Bütün dile~imiz nr. bugünkü vıtziyele ~öre Ba ,.e artık bu ekiple vol alaca· 
bu sorunun vakında fiiliyat i){' kanların de~ismrsinden daha ~ım dese. hen1 kendi arka· 
müsbet ~ekilde cevaplandırıl önemli buluvrJr ve er ~ec bu ri111ı;:lır1"~ . hPm biltün memle· 
dıfına şahit olmaktır. en1elletimi1:in de bir gün ta. t.-,.tııı h .. .,ıır ,.,..,l"rPktir 

-~~~~~--~~~~~~~~~~~~~m;.~~--............... 
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Oıı dört yıl sonra 
A tatürk'ün ebediyete intikalinin on dörduncü yıldönümU 

müna~ebetiyle eski gazete kolleksiyonlannı karışhrırak 

o zaman dünyanın her tarafında neler yanldığını. neler ıöy. 
Jendiğini gözden g(lflrdik. Gördıık ki bulun dl1nya Atıturk 

i~in ağlamı5tır, Batı A\TUpadan Çin'e kadar Avrupa ve Asya 
kıtalarında; 1\-lısır, Tunus, Cezalr ve Fastan Cenup Afrikayı 
kadar bütlin Afrika kıtasında; Slmal ve Cenup Amerikada; 
A vuc;tralyanın en uzak köselerlnde rıkan gazetelerin hepsi 
günlerce Atıtürk'ten, onun buyU.klüğilnden bahc;etmi~lerdtr. 

Dünyanın gösterdii:i bu ali.kının AmiJJ, Atatürk'ü.n Türkl· 
yeyi inkırazdan kurtarmasından ziyade yaptığı lnkılAplar, 

ac;ırlar boyunca geri bırakılmış bir memleketi yükseltmek iı;in 
urfettiğl gayrettir. Atatürk, muzaffer bir kumandan sıfatıyle, 
tarihlerde 51k sık görüldü&ü Jibl, kendi nefsi için herı•YI ya
pabilirdi. O, bunlardan hiç birisini istemedi, yalnız mllletlne 
faydalı olmağa çalııtı. Halli yalnıı milletine değil, insanlığı 

faydall olmalı arzu etti. Bütıin dünyanın hayranlıjını kaz.an. 
dıran i~te budur. 

Atahirk'ün öhimil müna~ebetiyle bir Danimarka ıaıetesl 
• Yirınincl asırda dünyanın en muanam v1kıasını yaratan 
adam•, bir Letonya gazetesi ·Zımanımııın de\·let adamlannın 
en bü~ütü•, bir Çin ıaıetesl •Atatürk'ün öhimü bütün dün-
3-'lda bii:rük blr boştuk bırakmı5tı,r•. bir Macar gazetesi ·Ata
türk öldü. insanlık fakir dü~tÜ•, bir İngiliz gazetesi •Vtkar 
ve ha}·siyetin bir ıaftan ibaret kaldıfı bu asırda Atatürk vekar 
,., hay~iyetin canh timsali idi• diyor. O ıünlerln hancı gıze
te5ini a(':ıı;anıı bu tan.da yanlar görürsünüz. O, kuvvet ve kud
reti Tıtrkiy~ hudutlarını ıı;an müstesna bfr eahsıyettJ. 

İkin({ Dün:va Harbi esnasında 1\lısır'da bulunan, büyük 
Veoizelos"un ollu bugünkü Yunan hü:.kfimet adamı. Venlıelos: 
•Atatürk, hıbam ve Knl Aleksandr •al olsalardı İkinci Dün
ya Harbi tıkmazdı• deml~ti. \ ... eniıeloı'u ve Knl Alelı:!!iandr'ı 
bi1mlyoruz; fakat Atatürk, o müstesna eahsıyet ut olsaydı 
muhakkak ikinci dünya harbinin önüne geçecek bir yol bu
luı:<lu. 

Atatürk asırlar bo)"UDC& yeU~en en büyük Türk evlldıdır. 
illemleketi inkırazdan kurtaran, millete nefse itimat hissi ve
ren, yaptığı lnkıUplarla ı•rl kalmı5 m•ml•kell bugünkil m•
deniyet seviyesine çıkaran odur. Onun btiyUklüj;Unii bütün 
dünya kabul ve teslim etmektedir. Beslenilen haynnlık hissi 
seneler trçtikçe kuvvetlenecek, tarih Atatürk'il ıelectk ne
ıillerc büyü.k insan nümunesi olarak a;östereck:tlr. 

Enis Tahsin Til 

İstanbul' daki anma törenleri 
(Ba~ı 3 üncüde) 

Teknik 'Üniversite radyosu da 
Atatürk için hususi yayın prog
rarnı~rı haıırlamı~lardır. Bu tö
renlere ait tafsilatı aşağıda bil
diriyoruz. 

\'llftyette 
Şehir meclisi üyeleri, daha ön

ce Üniversitede yapılacak olan 
töreni takiben saat 10 da VilA
Yette toplanarak Vali ve Bele
diye baskını ile beraber Saray
burnundaki Atatürk heykeline 
giderek çelenk koyacaklar ve 
ihtiram, duruıuııda,..lıu.Iunacakl.ır
dır. 

l.inlveraltede • , 
İstanbul Üniversitesi tarafın

dan tertiplenen tören saat 9 da 
ren Fakültesi konferans salo
nunda yapılacak ve muhtelif ha
tiplerle birhkte Üniversite Ta
lebe Birliğinden de bir temsilci 
konuşacaktır. 

Marmara Lokalinde 
Türkiye Milli Gençlik Komite 

si, Türkiye Jllilll Talebe Fede. 
rasyonu ve Türk Devrim Ocak 
!arı t"4'afından saat 11.00 de, Be 
Yazıt Marmara Lokalinde bir tö
ren tertip edilmiştir. Törende 
Vah Fahrettin Kerım Gökay ve 
Rthçet Kemal çag:m konuıa
••klardır. 

Teknik Okulda 
Teknik Okul Talebe Cemiyeti 

taraJından tertip edilen töreni 
lnüteakıp. okul bahçesine diki· 
lecek olan Atatürk Heykelinin 
letn.eli atılacaktır. 

Atlas Sinemasında 
Milli Türk Talebe Birliji ta. 

ra.tından tertip edilen tören, ıa. 
•t 15 de Atlas Sineması1ıda ya· 
Pılacaktır. Birlijin bu toplıntı-
6ında Cumhurbaşkanı Celll Ba. 
Yar ve C. H. P. baıkanı İsmet 
lnönünden eelen mesajlar oku
nacak, Ata'nın muhtelif cephele r1nt belirten konuşmalar yapı. 
acaktır. 

C. H. P. Teşkilitında 
C. H. P. Teşkilatında tertip 

edilen anma töreninde; Ata'nın 
R~ntliğe hitabesi ve inönünün 
lnıllete beyannamesi okunacak ve 
~ta·ya ait birer konuşma yapı
ac:aktır. Bu törenden sonra par
~ t~.msilcileri Sarayburnundaki 

hturk heykeline çelenk koya
'•ktardır. 

~lillt Türk Talebe Birliğinin 
Be\'annamesl 

n Atatürk ölüm yıldönümü mü 
lii'.ebetile MilJl Türk Talebe Bir 
A.~~ın neşretti~i beyannamede 
ti . nın varlıl(ının Türk mille· 
~tının. varlığında erimiş olduğu, 
b lllhuriyetin Ata ile başladı~ı 
ı:1 ~rtilmekte \'e şöyle denilmek
~dır: 

i-"'~iz Türk genci: 
rı ~lıkbai senindir. istikbal, ya· 
kirı. ı tnes\ıt ve mürefreh Tür· 
'l'Kediı. Bu yolun başlanç:ırının 
tn· l'k inkil.\plarını da milnde· 
y~ç Olduğunu anlamış bulunu· 

rsun 

ıı~u sebeple. cumhuriyet inki· 

13~rı_~ın bekçisi sensin. 
tan llYuk Atatürk, cumhuriyeti 
!'rıi ~ emanet etti. Cumhuriyeti
~ıı~ın koruyucusu olduı:unu. son 
ıeı arda gecen bazı, üıUcü hldi
kıner karşısındaki heyecanı. ta
le ~ığ~n tavır ve azimkA.r ifaden 

ıı·ebrtmiş oldun. 
S UY.uk Atatürk: 

~Uve.nı. sevmek \'e seni anlamak 
tır \et_ı_rniz ve imanımızdır ... Ha
?ı.J..:.~ onünde hürmetle eğiliyo
.\tw 

fll'1.~k DerneA:inin beyannamesi 
__ urk gencliği' 

lluyük AlatUrkiln 14 üncü Ö· 

lüm yıldönümü içindeyiz. 1stik
lilimiz tam, Cumhuriyetimiz bü
yük gelişmeler yolundadır. Ata· 
türkten, TUrk isliklllini ve Cum
huriyetini emanet alan Türk 
gençli~i. bu konuda anlayış ve 
azimle vazife başındadır. Zaman 
zaman eski yazıyı isteyen, !ese 
hasret çeken, çok zevceH evliliğe 
dönmek fstiyen, Atatürke ve o
nun inkılAplarına dil uzatanlar 
görülüyorsa da bunlar millet mu. 
vacehesinde, Atatürk ve inkıl!ıp 
anlayış ve se\'gisi önünde erimek 
te ve yıkılmaktadırlar.> 

• Radyo yayınlan 
Ankara ve fgtanbul radyoları, 

ölüm yıldönllmü dolayısıyle müş 
terek bir program hazırn.mışlar
dtr. Bu programa göre yaytn, bu 
sabah saat 8,45 te lstik!U mar
şıyle baılıyacak ve haberlerden 
sonra Atatürkün !Ant hayattan 
ayrıldığı anda, yani saat tam 
9.05 de ~aygı süklltuna başlana
caktır. Radyolar bu sükfit vak· 
fesinden sonra yayınlarını öğle
ı·e kadar tatil edeceklerdir. Bu 
~ünasebetle hususi program ha
tırhyan Teknik Üniversitenin 
\'ayınlarıyle Ankara, İstanbul \'e 

izmir radyolarının milteakıp 
!)rogramlannı, radyo sütunumuz
da bulacaksınız.. 

Amerika 
Pakistanda 
Üs kuracak 

(Başı 3 üncüde) 
IAblandırmakla alakalı hükıi 
met makamları naıik nokta 
!ardan bıri olan Orta Doğu· 
ya daha fazla aaır sillblar 
göndermeyi ve Pakislan or .. 
dusunu teşkilAtland,ırrgaya 
başlamayı hedef tutan yeni· 
plinlar düşünmektedirler. 
Bu muhtemel plAn mucibin. 
ce Rusyanın başlıca sanayl 
merkezlerinden doksan da
kika uçuş mesafesinde bulu 
nan Pakistan topraklarında 
Amerikan hava Usleri inşa 
edilftcektir. 

Amerikan resmt şahsıyet .. 
leri, Pakistan htikO.metinin 
~·11rdım görmeyi çok arzu et
tiğini bilrtirmektedirler. Fa 
kat Hindistan da dahil, bazı 
ı.:zak • Doğu memleketleri 
mU trrek gUvenlik 'Programı 
na karşı soğuk davranmakta 
dırlar. 80 milyon Pakistanlı 
komUnist Çinin gölgesi al
tındadır ve Sovyet sanayi 
merke1lerinden U('akla iki 
~aat me~alede bulunmakta
dırl:ır Güvenilir müttefikler 
olduklarını isbat eden ve 
dah• fazla a~ır sil~h isteyen 
Tilrkiye ve Yunanistan gibi, 
Pakistan da iyi bir muharip
tir 

Bir askeri heyetimiz 

Arap memleketlerini 

ziyaret edecek 

Amman. 9 (T.H.A.) - Kudüs 
Radyosu bu geceki neşriyatında, 
Ankaraya ıtfen dikkate şlyan 
bir h•ber yayınlamıştır. 

Bu habere i,!Öre, bu ay içe
risinde bir Türk askeri heyeti, 
Arap memleketlerinin başkentle 
rini ziyaret edecek \'e Arap hil
kümetleriyle Orta • Şark savun-

Ölüm yatagıudan nasıl Soğuk algınlığına karşı 

~------· ve .~oğul< G R •ı p .• N . 
dogrulduk ., • ıtuıubellı Gıtlt>IN 

ncıvcı\cırclcı ' t· 

(Başı 5 incide) 
olgunluğuna ve kudretine öyle 
imanları vardır ki askeri safha 
geçtijtten sonra modern bir 
devlet kurma işinin onun yap
tığı kadar cesaretle başka biri 
tarafından yürütülebileceğine 
ve kısa bir :zamanda bugünkü 
itibar 'ie varlık seviyesine va
rılacağına ihtimal vermek güç
tür. 

Bundan baıka bugünkü Tür
kiyenin esas temeli, hedefinden 
hiç ıaımayan tokgözlü lllilli 
Misak siyasetidir. l-Ierhangi bir 
askeri kumandanın veya ku
manlardan mürekkep bir heye
tin, böyle bir siyaseti milli bir 
an'ane haline koyacağını ve 
memleketi maceradan alıkoy
ma kudretini göstereceğini de 
sanmıyoruz.. Diğer taraftan 
Türk kurtuluş ve istikl:il ı~ı 
öyle mukaddes bir mücadele
dir ki bundan takım takım ku
mandanların, devlet ve siyaset 
adamlarının ve bütün milletin 
derece derece şeref payı var· 
dır. Bunu mahdut kişilerin in
hisarı altında diye aöstermek, 
l\lustafa Kemalin hiç bir 'zaman 
hatırından geçmı?miştir. 

Erzurum kongresi, 
Harbord heyeti 

Hadiselerin seyrini kısaca ta
kip edelim: 

Mustafa Kemal P•şa, milJl 
dAvanın sevk ve idaresini eline 
aldıktan sonra askerlikten isti· 
fa ediyor. 23 temmuzda Erzu
rum kongresi toplanıyor ve is
tiklali tehdit eden tehlikelere 
karşı ilk milli mukavemet cep
hesini kuruyor. Bunu 9 eylül 
1919 da Sıvas kongresinin daha 
kat'i Ye umumi kararları takip 
ediyor. 

İngiltere, Türkiyenin tasrfye
si bakımından başlıca rolü oy. 
narken, Amerikayı da işe karış
tırmak istemiş ve İstanbulda 
mHletlerarası bir idare kurul
ması ve bunun başına sonradan 
Amerikan Cumhurreisi olan 
l\lr. Hoover'in geçirilmesiı1i 
tekli! etmiştir. Hoovcr, herşcy. 
den c\·vel Osmanlı İmparator· 
luğu ile Kafkasya l'aıiyetinin 
tetkikini, sonradan bir karar 
\'erilmesini istiyor, Gen. Har· 
bord'un idaresi altında kırk ki
§ilik bir heyet buralarını doll· 
~ıyor \"e ravorunu veriyor. 

Harbord'un Atatürkle Sıvasta 
cereyan eden millikatı, yeni 
Türk milli hükumetine ait me•
ki ve kıymetin hariçten resmi 
surette ilk takdiridir. Sıvuta 
Jlarbord'Ja olan konuşmanın 
nasıl cereyan ettiğini ayrı bir 
yazıda tasvir ediyoruı.. 

Yeni milli idare bütiln Ana
doluda sağlam surette kurulu
yor. isyan çıkarmağa ve Sıvası 
suikasda uğratmağa çalışan Ma
latya mutasarrıfı Galip tutulu
l·or, muhakemeden sonra idam 
ediliyor. 

nı llll Misak 
kabul ediliyor 

A nadoludan gelen tazyik kar-
şısında Damat Ferit kabi

nesi çekiliyor. Seçimlere giriş· 
mek üzere Ali Rıza Pasa ·kabi
nesi iş başına geliyor. 11 ocak 
1920 de İstanbulda toplanan 
:rııeclisi l\Icbusanın 28 ocak 
1919 tarihinde Milli Misakı ka
bul etmesi ve öldüğü sanılan 
Tilrkiyenin varlığını belli etme
si, mirasçıları ürkütüyor. 9 şu
bat 1920 de Fransızlar Jllara,ı 
tahliyeye mecbur kalıyorlar. 
Ayni tarihte Türkiyenin taksi
mine dair 1917 nisanında İn
giltere, Fransa ve İtalya ara
sında imzalanan gitli muahede 
i[şa olunuyor. Bunun tesirini 
karşılamak üzere İngiliz Baş
vekili, Türklerin 1stanbula sa
hip kalacaklarına dair 20 şu
bat 1920 de bir nutuk söylüyor. 
2 mart 1920 de İngiltere hü
kQmetinin İzmirdcki Yunan iş
galine dair muhtelit heyet ta
rafından haz.ırlanan ve daha 
evvel i[şa şeklinde kısrlıen neş. 
redilen raporun resmen neşri· 
ne mAni olduğu illin olunuyor. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi hükQmetı kuruluyor 

11 mart 1929 de Emir Faysal, 
Suriyede krallık kuruyor, 16 

martta Istanbul işgale uğruyor, 
bir takım vatanse,·erler ?oıtalta
ya nefyolunuyor. T.ürk Mebu. 
san meclisi cebren lngiliı sün-
güleri altında fesholunuyor. 
Bunun üzerine Anadoluda hak-
lı olarak mevcut milli hükümet, 

tertip olunuyor. Venizelos Lon. 
draya gidiyor. Bursa istikame 
tinde bir askeri taarruza geç
mek üzere izin alınıyor. 21 \"I? 

22 haziranda noulogne'dc top 
Ianan müttcfiklerara~ı konfc:
ransta bunu açı~a vuruyor 
ve 22 haziranda taarruz gt"l'.., 
meğe baı:;lıyor. 2 temmuzda İn 
giliz ve ı·unan kU\'\."etleri be 
raberce Bandırmayı işgal edi
yor. 8 temmuzda Yunan ordu
su Bursaya giriyor. Ayni ayın 

sonunda Yunanlılar Trilkyaya 
el uzatıyorlar. 

uzaktır. 

t.rmumi taarruz 
başlıyor 

ih11'al e ~,/ 01.,,cıv• 

""eyin\"ı.. 
ı._::::...----~ 

SC\·res 
muahedesi 

1 O ağu3tosta imıalJnan Sevres 

23 ağustosta Dahiliye Vekili 
Fethi Okyar vasıtasıylc Lon

drada yapılan son bir sulh tc
ebbüsü neticesiz kalınca Yu
nanlılara karşı umumi taarrıız 
başlıyor. askerlerimiz 9 eylül
de İzmir~ giriyorlar. 7 ekim 
1922 de l\Iud3nya rnütarekcsı, 
:!3 temmuz 1023 te Lozan sul
hu imz:ılanıyor. Hasta Adam 
adı verilen Türkiye, dört küsur 
yıl süren bir mücadeleden son
ra yepyeni bir varJı~a kavuşu. 
yor. Bundan sonra kısa zaman
da iç nizamını tamamlıyor, ll
yik bir ınodern cumhuriyet 
hü\•İyetine )'Ükseliyor. Emper~ 
yalizme ümitler veren bütün 
l!erilik unsurlarını üzerinden 
ı:;ilkiyor, atıyor. 

.. GRiPiN 
l(ınınlı b ş· 

. nezle a 
grıP ve da bir çok 
ıangı,cık~arı önler. 
fena ı 

• 

• 

• 
• 

Baş, diş, adale, sinir, Wm• 

bogo, romotızma 

te5kin eder 

ağrılarını 

Bayanların muayyen za· 

manlordoki sancılarına kar• 

J' •on derece faydalıdır 

Sürcıtle hazmolur ve derhal 

tesirini gösterir 

Mideyi bozmaz, kalbi ve 

böbrekleri yormaz.. 

muahedesi ve ayni zamanda 
İngiltere ile Fransa \'C İtalya 
arasınrla imzalanan gizli anla. -
ma, Türkiyenin istik13ljne, müt 
tcfi.k1er zaviyr!:ıinden son \"tti. 

yor, dar bir sahada, hertürlü 
hükümranlık haklarından mah
rum, bütçes.i, bunun tatbikatı 

sıkı bir ecnebi kontrolü altında. 
üç nüfuz ıahasına ayrılmış 
peyk 6Cklindeki bir Türkly~ 
hazırlayan t-ir muahedeye İ:ı
tanbul hükUmP.tinin temsilcile
ri imzalarını basıyorlar. 

Şarkta Ermeni Cumhuriyeti 
ile muharebe haşlıyor. Kilikya 
da kurtuluş hareketi inti"3f 
ediyor. Bu arada '\'unan Kr1lı 
Alel\,sandr 25 ekimde ölüyor, 
14 ka~ım se~imlerinde Venizr
los hemen hemen ittifakla dü
ıOrülüyor, Kral Kostantin tah
ta çıkıyor. 

1918 sonbaharındaki manza 
rayı yakından gören ve ölüm 
saati geldiğine hükmeden her~ 
hangi bir Türk \'atanseveri icin 
bu muauam netice bir mucize
dir. namütenahi fena ihtimalle
re kar~ı hir tek hayırlı ihtima-

lin gerçrkleım05 i manasına ge. Lodos fırtınası T. Babao!!lu, Samsun 
lir. Bu i,de ivi talihin rolü c:::1 

vardır, karşı tarafın hataları- (Başı 3 ünrüde) •ı• .ır• d ı 
nın yeri vardır. Bütün mille· da yolcular fırtına yüzünden bin- v ı~m.!l.eD a m 1 
tin azim ved ga)'B·reti en başta memişlerdir ... D.~nizc.ilik Bankosın (Başı 3 i.Lncüde) ril Vedat Bayru bu vazifeden 
ıelen unsur ur .. tdınun~a bera. rlan dah~ buyu~ ~ır \'apur kal- ite alAkah görmektedirler. Fa- kendi arzusile ayrılmış ve yük .. 
her deha derecesın e bır sevku rh.rmacoı. ıı~. tenmış ıse de kabul e kat bu tahmın· do._u de•ı.ldı·r. 
'd · l'ksek" t l'd "' & "ek mürakabe üyeli~ine tayin ..,. ı :ırenın ve Y 1 ..,ap a ı er- ·dılmemıstır. ı Birinci naklin daha evvel karar- dilmiştir. 
liğin ne kadar ağır bastığııu Gecf' ı::aat •arı~da Köprüden Jaştığı ve ikinci nakille hiç bir 
büttin Tılrk milleti kavramış, Adalara kalkma..ı:;ı ıcap eden va- allkası bulunmadıgı anla 5ılmak. Ziraat Bankası idare meclisi 
onun için de milletine bı· ka- flur da hu seferini van:ıımamıs ve tadır. baskanı \'usuf Ziya Erzin <'~ Sakarya muharebesinin 

akisleri dar nimet temin eden büyük ancak dün saat 6.40 da Köprü· k 
t ki k Diğer na1dJ1er endi arzusile emekliye ayrıl-

adamı baştacı e me e :ılma .. ~en K•,ıko".,·e mu··c::kı·ı·ı•tıa ••"•bı·ı 1 
'l0 ocak 1921 de Ankara hü
Y kümeli, Türkiyenın biricı':< 
hüktımeti olduğunu ilan edı
yor. istanbulla ~\nkaradan Lon
draya heyetler g6nderilmekle 
beraber, Ankara hC)'C'tİ sözcü 
mevkiinde bulunuyor. 1921 C'Y· 
lülünde sona gelen Sak::ıry.ı 
muharebrsi harp talihini değiı· 
tiriyor. Bu zaferimizin arife
sinde, yani 10 ağustos~ yuk .. 
sek müttefikler harp mrclhd 
l\lilli Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki harbin hususi hJr 
harp oldu~unu itan cdjyor. İn
giltere, Fran:,:ı, İbly:ı ve Ja
ponya buna kar~ı tara[sız 
olduklarını hilrliriyorl:tr. 

11 
... u · .. ,.. ' şçi_siıortalar_ı umum_müdü- şt mış, onun pserini ve ruhunu miştir. KaO.ıköyden Köprü~oe se- !!!!·-'-'-----------

20 ekim 1921 de Ankarad.ı 
Fran$ızlarl;ı imzalanan anlaş. 
ma, bir hususi sulh mahiyet!rıi 
taşıyor \"e cenup toprakları 
mızdın ,frap<ızlAtın tamamıyJq 
çekilıne!ine ve normal müna
M!beUcrJn kllrulaıaJın.:ı yol D('l• 

yor. 
22 martla 11, nisan arasıntll 

mUttcfik devletler, Se\'l"es mu4 

ahedesinin esaslı şekilde tA.di
lini kabul ediyorlar, fakat tek
lifler bizi tatmin etmekten 

f' 

ebedi bir ilham kaynalı hali- fer vapılamamı<:tır ..... cavret• ro
ne koymuştur. Bu milli tesanüt morkörü de Hayda:rpa~ada baflı 
halkasının haricine düşen bo.!- bıılunrluhı sırac!a demirini tarıva 
gunculara, cahillere, sakat ruh~ rak i .. kPle önilnP düşmüştür. B:Jt· 
lulara acımaktan başka yapa- ma tehlikesi rösteren romorkör 
cak ~ey kalmıyor. varrlımcı romorkörler tarafından 

tmit y1ld111 \·erlP~e alınmak suretile kurtarıl 
mücadele · bayrağı mııı:tır. 

S:ıbaha karşı Karad•nire hare-

A tatürk artık yaşa~"'an bir in
keti mukarrPr olan ..... çorumıı va 

san değildir, bizden kendi· 
• • • • . 11 - h' b' .. t•ru rln lnrins vüziinrten kalka-

sı ıçın ~t 1 >:~~etıı h ıç t' ır §el Y f""'l:ıtn1:ıı: :ınrık riiin ö~lf'\'(' doğru 
yoktur. ~rı ıa1 _sıye 

1•
1 
var~·. ff .... .,.,d~n hırt'ket etmi~tir. 

ğım:zın hır t~me 1•. ca.n ~ hır 1 nün :"'1T'l'1an ıaman ı;aıtnak ha
nıillı bağ halıne gırmıştır. Bu !inde yatan vaO'mıırun rli me~in 
baj:ı kırm3J1:a calıc:anl:ır, ancak den sonra fırtın:ı da süktlnet bul. 
dUıı:m:ınların hesabına çalışmıj mucotur. 

oluşrlar. d .
1
, t k ı• d Fırtın~ Sala.r:1k i~kele~ini ta· 

unu a ı i1Ve e me cızım ır H . . . 
k' ··r· d" ,..,. d.. k' mamen arPm ı~kPlc~ını de kıs-

ı o um oıc6ın~. uşcn e& 1 men harap Ptmistir .. 
]~asta Adamın. dunyanın en A)Ttt'::t $İddet1i fırtına F:ı;;ki~tt 
ıınde \e en modern ruhlu, en hir k d h" d'I · B'l '1< Tb 1 -11 tl . d b" . h e a ar ısse ı mıs. ı PC"ı 
ı ı ar ı mı f' erın en ırı a- böleecıinrlp f;rtııı:1nın ~irlıirtinrt,.rJ 
tine gelmesinde başrolü o:ı·n:ı. r!ıemiryohı iiıl'rinP rlPvTi1"n fllllf{" 

yan Atatürk, yalnız Türklerin lar trenlerin seferlerini gf'ciktir
teccddüt kahramanı df'ğildir. mistir. 
Bütün dilnyarla istiklalin ve Telefon şebekesind11 d~ fırtına 
hürriyetin hasretini duyan mil- "İ.lıilnden ehemmiyetli ha!=iar ol· 
letler için bir ümit yıldızıdır; 1nuş ve konuşma zaman zaman 
lı!r miicaMle bayrağıdır. 

_..Alııııı.. arızaya u~ramıştır. 
' Ankara Ek~µrpı:;i 2 saat 

ZEYNEBiME ŞiiRLER ~eç geldi 

Atatürk'ü 14 yıl 

Önce bugün 
Kaybeffik 

<Başı 3 uncüd•l 
fakat aynı zamanda eserlerınin 
c:1imdik ayakta durdu~unu gör
mrkten doğan bir ~urur ve hu
zur içinde tekrar amyoruz. Ya
rattığı eserin ve inkı1ipların da
ima var olmasını, onun madde· 
ten yaşadığını farzetmekle bir tu· 
tuyoruz. 

Bugün memleketin üstünde 
yilksPltn demokrac:i güneşi, Ata
türkil her cephesile yaşatmamı 
zın bir netice~idir_ Atatürkü s"v 
menin ''e ona bağlı kalmanın tE'k 
vecibesi, Cumhuriyetin ve inkı
lapların bekasına abdetme'ktir 

14 yıl öne" ölümüne hı('kıra 
hıçkıra agladığımız o insanın a 
cısını, ancak ona borçlu oldu,tu
n;,uı emsalsiz sadakat duygusunu 
daima yaşatmakla giderebilece. 
~iz. Bu, Yurtsever olmanın. dah1 
doğrusu Türk evlldı olmanın ilk 
\·ecibcsidir. 

Baker'in 
r:ugUn On Kasım Zt'ynt'!J 

Ankara Ek<presi dün iki '3at. 
ı •en fazla bir gecikmeden sonra 
J ö~leye yakın Haydarpasava , .. a~ıl 
1 olmuştur. Yolda kancalardan bi· 

Josephine 

I :ıpk~ıra bulutlar dola~ır ba~ımızda 
ı~:ıpkrıra rengince uğursuz ... 
B:ık ... bir emir gelmis de ellerimize 
1;ayr.1kJarı yarıda unutmu~uz ... 

On J(a,..ıın'ı bilir misin çocuğum? 
'\'ıll:ır yılı bir kara gün oldu bizt', 
r.akma bugünkü bilimize 
'Biz ail:ımac;ını bilmezdik e\"vel 
İçinıiı<len kan gitse .. 

Bir milletiz şimdt 

bir sözü 
ri koptuQu icin katar Karaköyde Buenos Aires. 9 CA.A.) _Bir 
uzun müddet kalmıştı. 

Jeıık Amerika adalet bakanlığı· Bur,!iada 
Bursa. 9 (T.H.A.) _ Son fır· nın, ı:izlice ı:eri dönmeye kalkış 

tına yüzündPn Bursa şehri kor tığı takdirde, kendisini memle
kulu dakikalar geçirmiş \'e mil- ketten çıkarıp çıkarmamak hu
him hasarlar kavdedilmiştir, susun~a tet~iklerde bulunduğu. 

Set ba::ında a;ırdidP bir cınar na daır. Vaşın,tond~n gelen ha. 
fırtına tesirivle sökillmils ve ci- b.~rler Uzer_ıne zencı şarkıcı dan 

' \"arında bul~nan e\"lerin üstüne 1 soz ~o5e~hıne Ba~er: 

1
. yıkılmıştır. Bu ellerin Uı;t kat- •Bırleşık Amerıkadan k~ğ~l· 

1Fı.rı yıkılr1ıtından tahliye olun- m:ılda ~ere[ duvarımıı dtmıstır. 

Weizman öldü 
(Baıı 3 uncüdel 

yınlanmış olacaktır. 

'Veizmann'ın nJıı pazartesi sa 
bahına kadar evinde kalacak ve 
bu arada halkın zıyaretıne mu
saade edile(ektir. Halen Londra 
da bulunan Weizmann'ın oğlu 
Benjamin'e babasının ölümünü 
bildiren bir telgraf cekilmiştir .. 
Cenaze mera~iminde bulunması 
beklenmektPdir 

Bu 5abahki kabine top1antısın 
da bir konuşma yapan Başbakan 
Da\'1d Ben Gurlon cumhurbaşka 
nının müstesna meziyetlerini ve 
\'ahudilt're bir \'atan kıumak t
ein sarft"tmiş oldutu gayretleri 
belirtmf'ttir. 

\peni .rumhurba5kanı 30 gün 
itinde ft.Çilecektir 

İn(iltt"rt"'nin tAdvtti 
Londra 9 ( A.P.) - İsrail cum 

hıırbaşkanı \\"eizmann'ın ölümün 
rfpn dolayı Kraliçe- F:Iizabeth ve 
B.,bakan Churrhill bu<ün •n 
t1e!'ın teıesürlerini ifadC etmı~
lerdir. 

Murray öldil 

San Francisco. 9 - Birle~;k 
Amrnka Ç•lık İşçileri Bırlıği 
Baş~anı Fhilip llurray buglln 
San Francisco otellerinden birin 
de olmilştür. 

Şüpheli bir şahıs 

öldürüldü 

Çekm,.cenin h1imarsinan kö
yünde cephaneliğe üpheli blr 
şekilde yaklaşan Ali Karaca nO
betçiler tarafından öldürtılmtı,. 
tür. Ali. nObetçılerin müteaddıt 

dur emirlerıne itaat etmtmiştır. 

Yedı!lilnden yetnıisine yas tutan 
Dertlinıi1 öyle büyiik, de\·amıı l.y1e az ki. .. 
Nasıl dindirilir göz.yac;larımız 

muşlardır. -------- C.H.P. lileriıı toplaııtışı 
C.H.P. üc istizah 

Öz akJ:ımas:ı göz aklamaz ki. .. 

Ser l\Iustafa Kemal'l tanıyamadın 
GOrenıedin masmavi gözlerini 
n da St'ncile)'·in bir çocuktu \"aktiyle 
\Hın ~ibl sa('ları \·ardı Zeynep 
Kalbi den;en Öylesine .• 

Bir t:ırtad:ı Öğrenmic;tl vatan bekçiliğini 
Karg;lJan kovalaya ko,·alaya :uustafa 
\'el eser, gün vurur ak~amlara-dek 
K:t'irtdur yanardı elleri 
Ekinl('r ortasında .. 

. Burün On Kasım Zeynep 
Kt.pl·;.ıra bulutlar dola~ ır ba~ımızda 

Kapk;ora rengince uğursuz .. 
H:tk bir emir gelmi~ de eJlerimiıe 
r.-vrakları yarıda unutmusuz .. 

• J(LİDE Gl1LlZ.\R ERGÜVEN 

• 

Takriri veri r 
(Başı 3 Uncüdel 

!ardır. Neticede Büyük Millet 
'-leclisine üç istizah takriri ve
rilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu takrirlerin biri, iç politi· 
ka meselelerini, digeri Asayiş va 
ziyetini, üçüncüsü de iktısadi 
vaziyeti şümulü içine alacak
tır. 

İç politika hakkındaki istizah 
takririnin Faik Ahmet Barutçu, 
asayiş mevzuundaki takririn Av
ni Doğan, iktısadl vaziyet hak· 
kındaki 'takririn Cahil Zaman
gil veya diger bir millet\'ekili 
tarafından verilmesi kuvvetle 
muhter.ıeldir. 

Daha eV\·el de İnönünün se· 
yahati hakkında D. P. idare he· 
yetinde'1 Rıfkı Salim Burçak 
tarafından bir istizah takriri ve
rilmişti. Bu itibarla ~feclisin ilk 

1

C. ll. P. Şehreml.nl Uçt- kongr.esi dün yapılmıı ve hatipler ikH 
celseleri istizah, mücadele ve darı ten.kid etmışlerdir. F"sım. kongrede bulunan delege:lerl 
münakaşaları içinde geçecektir. ' teriyor 

(Türkiıe Büyük Millet Meclisi -ı-----
hükfimeti) sıfatıyle. resmi bir HOŞ MEMQ 
şekil alıyor ve buyuk meclis 

- Altı da üstüne benzer. 

23 nisan 1920 .de toplanır.or .. 1 .,K_ı,....M...,..-O_L_U_Jl_S_A_N_S_E_N-·'"ıM-;-:i::-E::-N~,'" 
Bunun uzer.ıne meml •..• tıa oı.-i"Elli ~Evuıı.ı 

her tarafında ısyanı.r. fesatlar SOK~AM!! KOCAN.'! 
VÜZÜMİI KAfANA 8•~ ıoı<BA 

«Bekir» Jilebi kurtuldu KiMSE' eı,Eı;:•R,C.VL r:-~"'.:::;:: 
Londra, 9 (A.A.) - Amelant' ("tc;..."ını~) N\\SAFIR UETıRO • 

ile Schiermonnikooı adaları a- GO~E ME ~"' •l. 
rasında karaya oturan 9402 ton ~. ~~ ~ 
luk •Bakır• ~ilebinin tehlike- l,:.r· j/ 
den kurtulmuı olduğu bugün bil 
dirilmiştir. 

ması hakkında - ;-üzakerelerde 
bu!unacaktır. 

Radyo, Türk asker? heyetinin 
evvelA Kahireye gideceğini ora. 
dan da Beyrut, Şam, Amman ve 
Bagdad• uğrayacağını bildirmek 
tedir. 

SA"401KTA-
HAvoı <;.tK, 
'OOKTOR-~~~;:'.:'1 
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1 VATAN --------------------------- ----·--- 10. 11. 1~5! ---

Galatasaray ·Beşiktaş 
diin 2 -2 ber bere kal ı 

Profesyonel küme li~ maçla
rının en ehen1rniyctlilerinden 
biri olan Beşik ta - · Galatasa· 
ray maçı. dün :\tithatpaşa sta· 
dında, yağmura ra~men, 25.000 
seyirci önünde yapıldı. 
Takımlar ~ahada şu kadro· 

ı. ·la ) er aldılar· 
Be$ikta1: Erı::-un - Kii.mil, 

''edii - Eşref. .\li ihsan, 
'usrrl - Sülr;vman. Recrp, 
se,·ket, Fahreltin, Co kun. 

Maç, çok sür'atli bir şekilde cereyan etti. 
Beşiktaşlılar ilk gollerini penaltıdan attılar 
F .Balıçe-B.Sporıı2·1 yendi, Adiilet-K.Paşa 1·1 berabeı•e 

· Galatasaray: Turgay - :Sa; 
ci, :"\ermi - .\ti, :\luzarrer, Ro 
her - tsfendi.\.·ar, ltilcnet, Re· 
ha, llüseyin, Bülent. 

Jlakem: Sulhi Garan. 

Oyun cok _,ıkı başladı. Gala· 
tasarayın sa~dan bir akının· 

dan sonra ikinci dakikada Sü· 
Ieymnnın fe\'kalade bir şutunu 

Turgay çok güzel b:.r uçu~la to- ::.::7?~~~~~;::!~~;::;~~~:=~;, pu kornere gOndererek önledi. 1 

Sekizinci dakikad~ Galatasa- J~!~~~!.~~~!~~t~~~~~~ ray 1srendiyar . Reha kombi-
nezonlu güzel bir akını Be~ik· 
taş aleyhine korn( rle netice· 
lendi. Onuncu dakikada sağ· 
dan sola intikal eden bir Be· 
sikta. hücumunda f'ahrettinin 
t;utu kaleyi bulamadı. On be· 
Şinci dakikada paslaşmalı bir 
Besiktaş hüeumunda :\tuzaffer 
ıska ~ecti. Coşkunun sıkı ŞU· 
tunda top kalenin pek yakının
dan avuta çıktı. 

İlk on beş dakikanın on üç 
dakikası Beşlkta:şın hAkimi)•c. 
ti altında geçti . 

On altıncı dakikada seri bir 
Be5iktaş hücumunda Recebin 
şutu a•·utla neticelendi. On P,.d'!~':.I.: 
yedinci dakikada Şevketin yer 
den şutunda Tur:ay topu bloke 
etti. On sekizinci dakikada Ga. 

• 

ıatasarayın üstüste iki hücu. l(ı~::.::.'.!!f;~~~.:i...Jı\:J~ .... :::...~.._!!.:..2~:ı);iL.._..f...!._!:;;~...:__:.::.:,~~ij~:Jii~~i~~Z...~~ mu. tehlikeli olmakla beraber -~-......, 
netice.,iz kaldı. 

Yirminci dakikada yağmur 
tamamile ke.sildi ve güneş açtı. 

Yirmi ikinci dakikada Şevke
tin yerden ~ulu kale yanından 
avutla neticelendi. Yirmi dör· 
düncli dakikada çekilen şut 
ta topun :\tuz<ıfferin kolun;ı 

çarpması penaltıya sebep ol
du. Penaltıyı Rcrep çekti ve 
Be,ikt•şa bir gol kazandırdı. 

i·irmi altıncı dakikada Gala
tasarayın sağdan ortaya intı· 

kal eden hücumu kornerle ne· 
ticelendiyse de Galatasaray kor 
nerden faydalanamadı. 

netice alamadı. Yirminci da
kikada bir Beıiktaş akınında 
"ilzel ortalanan topu Recep bir 
kata vuruşile kaleye gönderdi. 
Turgay bloke etmek üzereyken 
Fahrettinin Cavul olması biraz. 
~üp&eJi rnüdahalesile muvaffak 
~lamadı. Bu suretle Beıiktaş 
ikinci golünü kazandı. 

Yirnıi dördüncü dakikada G.:ı 
Iatasarayın Reha vasıtasile sağ 
dan sola intikal ettirdiği hü· 
cumda Bülent yakından bir gol 
fırsatı katırdı. Yirmi beşinci 
dakikada lsfendiyar pek nıü· 
sait bir gol fırsatından fayda· 
ıanarnadı. Fakat yirnli sekiıın. 
ci dakikada sağ me,·kiinde to
pu yaka!ıyan Reha uzakça me
safeden yerden ve tam kale 
köşesine bir sutla Galatasar:ı~ 
l·ın beraberlik golünü yaptı. 

Devrenin ikinci on beş da· 
kikasının on dakikasında Ga· 
latasaray hAkim oynadı. 

Devrenin ikinci on beş da
kikasının· dokuz dakikası Be
şik.taşın h3kimiyeti altında geç 
ti. Otuz birinci dakikada Reha 
\"akınından re yerden bir şu
f.unu Ergun önleme~e muvaf· 
!ak oldu. Otuı ikinci dakikada 
Necmiyi atlatan Şevketin n1Ü· 
kemmel bir şutunu da. Turgay 
uçarcasına bir plonjonla topu 
bloke etti. Otuı üçüncü daki
kada Galatasarayın ~üzcl bir 
hücumu kornerle neticelendi. 
Otuz dördüncü dakikada Coş. 
kunun soldan bir şutunu da 
Turgay ileri bir plonjonla topa 
h.1kim oldu. Otuz sekizinci da 
kikada İsfendiyarın ~erden bir 
şutunda top yan direğin he
men dibinden a\'Ula gitmekle 
Beşiktaş bir golden kurtuldu 
Kırk birinci dakikada Beşiktaş 
kalesine doğru havadan gelen 
topun demarke bulunan Reha· 
nın Onüne düşmesi bu oyun
cuya bir gol fırsatı yarattı. Re 
ha bu fırsatı iyi kullandı. topu 
sürerek kaleye sokuldu. müda
haleye teşebbüs eden Ergunu 
da atlatarak Galatasarahın be
raberlik sarısını yaptı. Biraz 
sonra da ilk de,·re bitti. 

Otuz birinci dakika sağdan 
kaleye "'Önderilen topu çok 
ı:;:üç bir pozisyonda haval~na· 
rak ve yumruklıyarak ha ı U· 
lide bir kurtarı~ yaptı tuz 
yedinci dakikada Süleymanın 
kaleye gönderdiği topu Tur· 
;:ay güçlükle ileri çelmeğe mu· 
\"dffak oldu. Otuz dokuzuncu 
dakikada Ergun ba~arılı bir 
kurtarış yaptı. Kırk üçüncü 
dakikada Fahrettin, fena bir 
vuruşla bir gol fırsatı kaçırdı. 
Nihayet oyun 2 • 2 beraberlik· 
le sona erdi. 

Dıin l·apılan Galatasaray - Beşiktaş maçLnda; Turga.)ın bir kurtarışı. 

İlk devrenin son on beş da· 
kikasının on bir dakikasında 
Galatasaray hakim oynadı. 

fkınci devrenin ikinci daki· 
kasında isfendıyarın $Utu biraz 
da tesadüfi olarak topun Er· 
guna çarpmJ:sile Beşikta~ ka
lesini tehlikeye di.ışilrdü fakat 
Galatasaraylılar 3)'aktan ayağa 
dolaştırdıkları topu kaleye ata
mıyarak 3\'Uta tıkardrlar. Dör· 
düncü dakikadn tehlikeli bir 
Beşiktaş akınında Fahrettinin 
bir <utunda Turgay topu blo
ke etmcğe mu\·affak oldu. Be· 
şinci dakikarl:ı Fahrrttinin !'ağ 
açıktan kaleye doğru ort>ladığı 
topa Se\"ket reti"mek üzere i
ken Turgay ilP\·i bir plonjonla 
buna mflni o!du. Onuncu daki
kada ortadan bir Galatas:ıray 
hücumunda H lkmetin onune 
bıraktıAı topu sıkı bir ~utla ka
leye gönderdi. Fakat Ergun 
gü1el bir kurtarış )·aptı. On 
birinci dakikada \luzafferın 
bir hata~ile kale önünde yalnız 
kalan Se,·ket Tur~arın zama
nında bir çıkışile s:ışırdı \'e 
topu Turga~·ın eline ,·erdi. 

1 
Bundan sonra Tur2a\· iki mil· 
kemmrl kurtarıs daha yaptı. 

!Ik on be· dakikanın dokuz 

1 
daki\:ası . Besikta.şın hAkimiyeti 
altında a:ec:tı. 

Ga}Jtasarıy dört dakika hA· 
kım oynamakla berab~r bir 

İkinci devrenin son on beş 
dakikasının sekiz dakikası Be· 
şiktaşın h3.kimiyeti altında ~eç 
li. 

.\hmel Bahtiyar 

Adalet Kasımpaşa 

kar,ılaşamsı 

Dün Şeref Stadında oynanan 
.~dalct Kasımpaşa maçının 

ilk dcvre.-i 1/0 .\daletin lehine 
bitmi tjr. İkınci devrede canJı 
oynayan Ka:ıJmpaşa, Kayhanın 

aya~ı i1e beraberlık golünü at. 
mış ,.c biraz sonra da netice 
değişmeden oyun l/ l berabere 
bitmişt, 

Takımlar sahaya şu şekilde 

<;ıı\mıştır: 

,\DALET: 
Erdoğan - Fahri, Salim -
Sel<ihattin. Halil, Rahmi -
Erol, Nrcmi9 Jlalit, Orhan, 
Salim. 

Profesyonel 
Puvan 

K ,\SIMP.\Ş.\: 

'lehmtl - l\enan, .,\Ji - ts. 
nıail, Çelin, Secdtt - Ta.)'· 
.>ar, Duı·sun, l'ılbbah, Secat, 
Kayhan, 

ırakem: Feridun Kılıç. 
(;alatasaray - İ.!ttanbulspor 

amatör maçı tehir edildi 
Galatasarav - İstanbul.spor 

amaLOr maçı ~ 1-J berabere i-
kC'n yağmur dolayısiylc hakem 
tara[ından tehir edilmiştir. 

Fenerbahse • Beyoğlu 

Spor ması 

D ün saat 11.30 da FenerbJh· 
çe ile Beyoğlu.spor. Fener 

stadında beş bini bulan birse
yirci kütlesi önünde kar~ılaş· 
tılar. 

Beyoğluspor: J\Jarkuças -
Baharoğlu, ('içepulos - Rem· 
ıi, 1'1aroli, !'lustara - Yafa, 
Kadri •• \nastas, Sehim. I\'iko. 

Fencrbahçe: Salihattin 
!Ui.ijdat, I\Juammer - I\l. Ali. 
Sediın, .ı\kgün - Fikret, Fa· 
hir, Feridun, Burhan, ,.\bdul· 
!ah. 

Jtakenı: Tal'tk Özerengin. 
!Ik dakikalardan itibaren 

hücum teşebbüsünü ele alan 
Fenerbahçeliler, Beyoğluspor 
kalesini zorlamaA:a başladılar. 
On beşinci dakikada, Burhanın 
bır hücumunu on sekiz içinde 

lig Maçları -, 
Cetveli 

T ,\ 1\ 1 ~I L A R "· G. B. ·"· ,\. \. P. 

FE:>IERBAHÇE 6 6 19 3 12 
VEFA 6 4 ı .5 7 9 
G.\LATASAR.\Y 6 4 1 il 6 9 
BEŞİKTAŞ 6 4 1 1 20 10 9 
K.\SDIPAŞA 6 3 2 ı il 9 7 
ISTANBULSPOR 6 3 2 ı 10 13 4 
BEYOGLUSPOR 6 ı 3 2 6 8 4 
BEYKOZ 6 1 4 7 10 3 
ADALET 6 4 2 3 il 3 
E'f:\İYET 6 6 28 

Beyoğlusporlu müdafi farnllü de yağan bir yağmur altında 
bir hareketle durdurduğundan cereyan etti. 
hakem penaltı ,·erdi. )lüjdat İlk on dakikada top, iki de· 
sıkı bir şutla Fcnerbahçenin fa boş kalan Beyoğluspor ka· 
ilk golünü yaptı. lesine girerken, birer tesadüf 

!Ik on beş dakikada Fa!ıır 
ile Fikret. yakaladıkları mü
kemmel fırsatlardan istifade e· 
debilselerdi. Daha oyunun baş. 
larında Fenerbahçc 3 - O galip 
vaziyete ,geçebilirdi. 

Fenerbahçe takıınının. bil
hassa hücunı hattının becerik· 
sız ve bozuk o)·unu devam e· 
derken Beyoğlusporlular yir 
mi sekizinci dakikada sağdan 
bir hücun1 yaptılar. '.\lüsait bir 
\'aziyette topu yakalıyan Kad· 
ri, güzel bir ~utla takımının 
beraberlik golünü yaptı. 

De\.Tenin bundan sonraki 
kısmı karşılıklı hücumlarla de. 
vam etti. Vazi.)·et 1 - 1 olunca, 
Fenerbahçenin temposu bü>
bülün bozulmuştu. De\'re, bu 
:.ekilde l - l sona erdi. 

!kinci derr~ sağanak halin· 

eseri olarak beklere çarparak 
kornere çıktı. Yirminci d:ıki· 
kada Fahiri sagbekc ~Iüjd;;.t:ı 
~ağiçe alan Fenerbahçeliler. 
Beyoğluspor n1üdafaa~ın1 çcnı. 
ber içine alnuşlardı. 

0.>1unun son )·edi dakikası 
kaL·şılıklı hücumlarla gecti ve 
maçı Fenerbahçeliler böylece 
2 • 1 güçlükle kazanabildiler. 
Fenerbahçe - Beyoğluspor 

(Amatör) 
Dün Şeref stadında saat 9.30 

da Fenerbahçe · Beyoğluspor 
amatörleri karşılaştılar. 

üstlin bir oyun çıkaran Fc· 
nerbahçeliler, devreyi 2 • o ga. 
lip bitirdiler 

İkinci devre hayli çetin ol· 
du. Bu devrede Fenerbahçeli· 
ler, Cemal \'e Suphi ,·asıtasile 
üı: gol daha yaparak maçı 5 • O 
kazandılar. 

Napoli boks karması 
Ankarayı 4 - 3 yendi 

Ankara 9 (Telefonla) - Dün 
s::ece kalabalık bir seyirci küt· 
le i önünde yapılan .\nkara 
'Xapoll boks karşılaşmaların·" 
Napoli karması 4 · 3 galip gel 
rniştir. 

.o\lınan teknık neticeler ŞÖ)'· 
ledir: 

51 kiloda: Orhan Tuş ftalyan 
Relluci 'yi sayı hesabile. 

54 kiloda: Sadi Erdaş ita!· 
yan \lberto.>·u sayı hesabile. 

57 kiloda: Jtalyan Borracia, 
Lütfi Akta,ı sayı hesabile . 

60 kiloda: Yusuf ~!ergen, ı. 
talyan Lambertoyu sayı ile. 

63.5 kiloda: ftalyan Lom
herto. Hasan Bayraktarı sayı 
ile. 

67 kiloda: ttalyan Ru~geri 
Renso. Hakkı Gündoğduyu it· 
tifakla, 

71 kiloda: ftalyan Da!piaz, 
Saim Saygılıyı sayı ile yenmiş· 
lerdir 

Ankara bisiklet turu 

Ankara 9 (.\.A.l - \nkara 
bisiklet turu• yarışma51 buqün 
. .\nkara, Karabük ,.e Konya bi
sikletçilerinin ıştir3kiyle ya· 
pıldı. 

Alınan teknik neticeler ~ÖY· 
ledir: 

ı - Abbas Yiğit. 
2 - Sadık Şen. 
3 - \'aşar ErtaL 
4 - İhsan Erkal. 

BULMACA 
1 1 1 4 1 • 1 -.. .. 

-f,oloiııı Sı!i'• ı - Ounyanın bu· 

J""Uk tuclu ~u lıirll..:ntiltrindtl\ birı . ..:. 

ll<'r zaman, Bir rnu~ikl i~antl. 3 -

Bo) i"r.cnln bııı Jr,;1!(151 lltJ:aıı ti&· 

tı. ' - Bir Prlo.ek ı<tı. 5 - lle~ kı· 
dın, htm erkek adlarından bırl t" Ll1ı> 

i:artıi. e - • . , . 7 - İıtı!.'.bal. s -
.lhı .. ~•ll•t. 1 

Yukırı<lan .\~ı:ı;a 1 - h'.llr• r•r 

ı;ı~ı Uir h•YT•n fl'mi. 3 - Cır me11 
,.a. a - Lisan: F"ıı.. -l - EnılrliJr:. 

3 - l'ar.t. 6 - H1J""T11n k nılurıı ı 

7 - 1 llmın ı.trılarınrlan bıri; Dır 

t~ıt cttn•l. 'l - A~ırı O• 1"· 

EVVELKİ GÜNKÜ 
Bl.iUIACANIN HALLİ 

Solda• ~a>!a: l - Poyraz. 2 - Fr 

er. 3 - Tuj; [b. 4 - )l.tırak. ~ -

Ruam; .i.ll. 6 - An Al. 7 - Dedı· 

ı-1. 8 - f:n; E1 ~la. 

lukırıdın .\.şaJı)a. 1 - Potur. :?

Bu. 8 - Yı}ma. 4 - Amıde. ~ 

Afet; ~t;-. 8 - Ztbra. 7 - A:.,.ı 

s - )li~ı..ı. 

~J 
ISTANBUL 1 

10 Kasım 1952 - Pazartesi 
Aıaıurkun l t. uncıi Oluı Jıldonumu 

milnaaebetble Ankara ve L.ıanbul Had· 

yoları :rırın mütltrelı.tn a~a.;ıdal;.i pro· 

ıramı ,-ırınlalaeaklardır: 

J.!.J, Jıtiklil ).far~ı. ı .. -00 )feın!e· 

ket .;,ati ayarı, Alatiı.rkiin bir nutkun· 

dan alııımıs wtl Ti liıtwrırr. 13.~0 

Üile ••ıttHİ. JJ.".; Oaf Datını Du·' 

ruan Almıı ~lanı ve Ataturki.in Genı;;li· 

l• bi.ta.bı:al fTLirkire ltilll Talebe l'o
dt-raı.ronu to.rafıııdanı. ıa . .ı..; Kapa· 

nıı. 

J 7' .~S .\~ılı~ ,., Proaram vı Saat A.· 

)iri. 1 .00 Çocuk ıııtl. l~ 00 Saat .\. 
yarı ,.. Hıbeı::tr. l'J.Jj Tarihten Llıt 

Yaprak, 19.~0 CumburQ·etln Onuncu 

Yıl :\laroı '°' Turklyı nilll Tıh-be re 
der•!:ronu t.trıfınrlan (do\rilnd, lıtı· 

tl'l'.i .Aı11örk .Aıaıurk Ti Gen~hk, ı·a· 

b&nt:ı bıı~ırı~a Ata•brk) konuı11n.Ja :.." 

ı.aıma. ":O.ı5 na.Jyo GazttUI. 20. ·ı.ı 

.Aıaıurl..hn Onuncu Yd ~utku {kendi ' 

ı,i il~) ,., Onunru Yıl Marıı. :o. i ·, 

Genl'lknrruay Temıll BürMu ı.Jına ko 1 
nu,ma (..\'kf'r ve komuı.tıı Aıaturk) 

Rurmı,. Yu:baıı C:amet Kuıo;-u ıır,1!1 

tın.. : l (IO Ka·tı11ıl•r Bırlltl a<hna .\ 
Mıl\ırk bakkıa<ta konıuıııa •• ,,ı,·ı · 
:?Ll i J,.talt.!.tke da.lr konutm• (~lı 

tıu F•ik l'eıı.ık t•rafından), :?1.30 At 

turknn ıt•di~i ı lr.tr ( Rehı:rı h:tınal 

('ıil•r tarılındınj" :?I 10 Aııtılrk. hıi;; 

kında ııirler IT11rkl1e lI:llf Talebe Fr 

4trasyonu ıa.rafındın) :?l LO 'l ilrkıyto 
Mini Talebe Feltrıu;>nn t .. tanbul t~· 

lı;ıliıtı ıdırıa lonu2ma (~lıiın1aı Çoruh 

tatı!ındın). ::::.oo !>filli Turk Tılebe 

P.irlıfl arl.ını konu,ı:ııı (Kimurın Eı-· 

lir•;. ı tarafııı<lanı ::~ Jl llı\ .. •rltr. 
23.00 hı ;..ı.il ~Iır ,., K1111ını 

TEKl\İK ÜNiVERSİTE 
:C• ı., .A·.ıh, ,.-9 A!atlirk un olum ... 

ılonumıı mi.ınaıtbtoı.: :e, l"n·· 
•t11htdı rırodan .\nıııa Tu· 

rtn indtn rorort•j 

nnporraj•n hlraı:ı:ıında lı.aı•a.-

nı,. 

1 Z M t R 
JJ. ~-'.\•:ıhı ve Prcı;rım. l'\.00 Aıı / 

11ın ıul. l.l.Oj ~ıı:raı ıukütuna ırt<:ı 

19.00 Aı;;ılııt "' llah"tlrr (.\nkır.t na•I 
nsnndııı nakltn) 111.13 Tar hltn Ilı 

ııror.tk ı \nkara R.1.ıroıunılaıı. ııalleıı} 

l~.20 Say;rı ıııkıl~unıı. ~,,.çı' {.\ııkar• 

flııJyo.untlıın nıkhml. :o.ı; .\ hı .,,. 

Rıldyo fiııe, ı. :?O ın .\taı ırl.un ktın 

di ıı.P !n<l<ın On•ıncu Y J Xıı•ku. (.\nl.ı 

ra nıılyosundın nıkltn). :?Q.1j Ka· 

rıanı !111---Svenska Orient Linien 

GOTTENBURG 
limanımızda bulunan 

SUNNANLAND 
1 

Miçam'lı 

RADVOLİN 

ı=== * Bir kadın tavalye istiyor ıı- ==.., 

İstanbul Sular İdaresi Memur ve Müstah
demleri Yardım Birliği Yönetim Kurulu 

Başkanlığından 
Birlik 'Onetım kurulu nizamnamenin 9 uncu maddtsi gere. 

gincc uın~nlİ hcyctjn 15 k11sım 1932 cumartesi günü saat 
13.30 da idare ml'rkcz bin.l!Hnd:ıki birlik nıerkezindc fc\•kalJ.
dc toplantı.>·a çağrılmasına kar ar vcirlmi~tir. 

Birliğe mensup )azanın muayyen ~ün \'e saatte toplantı ye. 
rinde bulun:naları rica olunur. 

Ruznanıe: 

~ltvcut niz:ımnamenin tadili. (17378) 
----~-------~~ \'apuru eşya)·j ficari\'l'" ata. 

rak 10 kasınıda \XVERS
HAMBURG-ROTERDAM 
- A~!STERDA'f - KO. 
PE:>IH.\G - OSLO ,.e İS· 
VEÇ ve Fİ:\"LAXDİY,\ li. 
mantarına hareket edecek
tir. Tafsilat için Galatada 
Tabir Handa 3 iincü katta. 

SCANDİNAVİAN l\EAR 

1 ,.: __ Türkiye Kızılay Derne yi 1 
lı I Genel Merkezi Başkanlığından 

Türkiye Kızılay Dernrı.:ı·tin ola[!anüstli kon,6re:ı.ı 19 ka· 

I
l ı sım ıo;;:? Çarşamba gunti ~ab:ıhı saat 10 d:ı Ank:ıradakı Ge.

1 
nel 'tcr,.;rı binasında topkın.:ıcaktır 

EAST AGEJ"CY 
Vapur Acentalıgına müra· 
caat. Tel: 449~3 . 2 • 1 

Ankara lig masları 

. .\nkara 9 ( ANK.\) - Bu; ün 
. .\nkarada yapılan Ji~ n1:ıçla
rında Ankaragücü Harp Oku· 
!unu 7 . ı. Gençlerbir!iği de 
Deınirsporu 3. 2 yenmişlerdir. 
Gençlerbirligi . Demirspor ma. 
çında yine bazı müessif h&di
seler olmuş, hakemin idaresiz· 
liği yüzünden oyuncular saha· 
da birbirlerine kasti olarak tek 
me \·urmaya bat;Jamışlardır. 
Genclerbirliği santraforu Hfldi 
karşı tarar kalecisini kas.ti ola. 
rak yaralayınca, Demirsporhı 
Tiko Mehmet Hadiye hiç bir 
sebep yokken tekme vurmuş 
ve o da ınukabelede bulunınuş 
tur. Bu durum sahada karg:ı. 
~alıkların çıkmasına stbebiyet 
vermiş, bu sırada tribündeki 
taraftarlar arasında da kavga
lar çıkmıştır. Tribündekı kav· 
galar )·atıştırılmış ise de ya. 
ralananlar me\•cuttur. 

GenC'I :\Ierkez Kurulu liyrleriyle 19:;2 yılı olağan top
lantı .. ına fı:tiriı.k etmiş bulunan dC'legclerin belirli gün ve 
saalte trı;riflrrı rica olunu:. 

r;ll~DE'l: 
iıı••ııi .\nattlıük titdil tasarısının ıncelenme.,i. •••• 

Eminönü Rami Otc6üsleri 
/. E. T. T. Umum Müdürlüğünden : 

11 ka ım 1952 salı giinünden , ... ren Eminönll-Rami oto. 
bü.,Jcri Taşlıtarlaya ()·eni yapılan gôçnıen cvI('rine) kadar U· 

zatılacaktır. Eminönü - Taşlıtarla bilet ücreti 35 kuruştur. 
Seferler sıkla~tırılmıştır (17752) 

Haydarpaşa Nümurıe Hastanesi 
Basf ababetinden • 

llast.:ınemizic 6 kadın mii tahdeıne ihtıyaç \'ardır 
t'itE'klilerın 'c:)ikalariyle birlikte başhckimlı~e müraeaatlarL 

(li62J) 

Hu sayıda razı ıslPrlnı fiilen lrlarP rdtn mes'ul nuıdür: 

llF.l .lıl \'f'!\EH 
(V.\T\I\) Ga?('f("('İ1İ'4 \.'f' '\1'tfh'1'1('1h!c I'. \ ş - fstanbul 

tmtiv.,1 t;;,ıhihl· ''' .\' KORl.E 
VATAN MA'l"B.,ı\SI 


