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TJJLEFON :· 20795 G 0 N L U K SiYASi HALK GAZETESi 

"n .nı he- ~n 19ebillrdldır 
ısla nu~ i'incancılar, Rıza pasa 

yokusu 59 - 81 - 63. Telefon: 22oeo 

108 inci. Subay kafilesi dün 
büyük merasi le uğurlandı 

&!& 

Başvekili iz sanc k t imi r· · · ki: . 

.Mtlli Şeflnrlz, Cümhuıiyet Ba_yrıunında Ankara lpodromunun şeref trihüniOıde 

i 11 i ş e f i n ~il& ··~'l>m~:ıw-• --

ba yramlaşnlasıl 
bmct İnönü gibi Milli Şefler milletin kalblerin~ 
fethederler ve onları millete telkin ettikleri 

da, Başvekilimz Doktor Refik 
Saydam, Milli .Mildafaa Vekili 
Saffet Ankan, Hadciye Vckilt 
Şükrü Saracoğlu, ~dliye V'Cı..ili 
Hasan Menemcncioğlu ve İklı
sat, Gümrük ve !n11Lc;arlar Ve -
killel'ile mebuslar:ımız, Genel · 
kurmay İltinci Başkanı . Mülki 
ve Askeri rical hazır bulunmuş
tur. 

ŞARK CEPHESiNDEN RESİMLER 

f Alm~ntar 1-
rı bildir~ w 

Sovyetle r Ku~ . 
. yanın adasında • ltimad sayesinde selame ve saadete götürürler 

Merasime İstiklal '.Marşile baş
lanmış, bunu müteakip Başvc· 
kil Refik Saydam şu hitabede, 
bulunmuştur: 

1 hezimete uQradı r;:::-.· Ya~an -,\- -
c::y•ncahid YALÇINJ Milli ŞEfle Devlet , 

11
- Buraya gelirken ordumu

zun Ba.ı;ıbuğu, Milli Şefimir., Rei- ---•<>••---

~a~ ,. li' eisleri arasında 
18inci yw mUnasebc- ~~~~~--~~~~----

l'ı We »illl Sef İdmet ln- ~ebı ik ve -teşekkür telgrafları 
teati edildi 

llli. A.nka.rada. geçıt. r~bas$-r 
~~ l'adyoda irad ettiği bir 
~labe ile blit.ün vato.ndaşlarla 
"'~.la§tı. Bl.l hakikaten blr ~y:ra.m oldu. Ç\tnkU Milli Şef!n Ankara, 30 (a.a.) - Cümhuriyetimizin 18 inci yıldönü· 
~tında.n işittiğimiz terninkfu· ınü münasebetile Sovyet Cüınhuriyetleri Birliği R~$i Ek.se-. 
~eleı- hepimizin içinde derin lnns Kalinio, Macar Krallığı naibi Ekselans Amıra.~ Hor~ı, 
"'il' huzur ve itimat dnJgası yük- Irak Kra.fllığı naibi vasi Emir Altes Abdullah, Şarkı E~dün 
9elttL Millt Şefm vatana hitap Emiri AJtes Emir Abdullah, !:;uô.di Arabistan Kralı MaJesle 
~erken izhar ettiği metanet, Üçüncü Abdülaziz, Bulgar Kralı Majeste ücüncü Boris,_ Al-
~endisinde her zaman şahit ol· ma.n Devlet Reisi Ekt>elans Adolf Hitler, Mısır Kralı MaJeste 
dı.ığumuz ve bu vt!Ailu ile bir ke- Fan.ık, Japonya İmparatoru Majeste Hiro . Hito, Rtunanya 
te daha. müp.Iıedeye fırsat bul· Kralı Majeste Mikail, 1ran Şahinşahı Majeste Mehmet Rıza 
d~ı..rz vazife ve mes'uliyet.. Şah Pehlevi, Fransa. Devlet Reisi Ekselans Ma.refial Peten, 
b~. milletin kabiliyetine ve Amerika Cümhurrt>isi Ekscliı.ns Franklen Ruzvelt, lspunya 
"atanın iıstikbeliue sonsuz bir Devlet Reisi Ekselans General Franko. Portekiz Cümh~ 
"nniyet, bwer için yüksek bir isi Ekselfıns General Connono. İtalya Kralı Majeste Vıktor 
ders hizmeti gönnUştür. Büyük Emanuel ile Reisicümhuruınuz ::\filli Şef İsmet lnönü ara..c;ın-
Şef.r.n misali gorak bir sahaya da karşılıklı tebrik ve teşekkür telgrafları teati oıwunuştıır. 
dÜ3nüş blrwhum olmıya.ca:ktır. Başvekilimizle Stalin arasında 
Qece gündm milletin ve vata · !Un mukaddcı·atını iyiliğe doğnı .Ankara, 30 (a..a.) - Sovyet Cümhuriyetleri Birliği Buş-
lleV'k ve idare hususunda her vekili Ekselans Slalin ile Başvekil Doktor Refik Saydam 
~ve gayrete katı~: arasında cumhuriyetin 18 inci yıldönümii münasebetile teb· 
~ çekinmıyen lsınet _!no!lu rik ve tc.jekkür telgrafları teati olunmuştur. 
liı.zıerin de kendi irşadı daıresın· lngiliz Genelkurmay başkanının telgrafı 
de hissomizo dilşen vazifeyi Anukara, 30 (a.a.) - İngiltere Genelkurmay Başkanı 
Yapmn!kta olduğunıtızı.1 görmek- General Dill Cümhuri)'.et Bayramı dolayısile G~nelk":rmay 
le şüphesiz bahtiynr olacaktır. Baalw..nı Mareşal Fe\>zı Çakmağ'a tebriklerini bıldirmış ve 
İsmet 1nöni.i hepimizi çetin· Mareşal F'evzi Çakmak mukabeleten t~ekkürde bulunmu§tur. 

\'azifclerin bekleıınclttc olduğunu 1 _ .. 
biı:e }hta.r ederken şu fırtınalı 
Ve buhranlı devrede vat.anın 
bi~lcrden ne istediğini tii ruhu • 
tnuzda hissediyoruz ve Şefin 
~Jtabını cevapsız bırakmamak 
ıc;in içimizden en yUkse'k fe<!_a -
ıtarhk hamlelerinin kabardıgını 
~rüyoruz. Biz Şefimizle iftihar 
ettıği.miz kadar Şefimizi de biz· 
<len memnun bıraJrnr.,ak surette 
Vazife ve vatanseverlik eserleri 
g&,~crirsek memleketin şu bfı.. 
<_!ireyi muva.ffnluyctlo atlataca· 

SPOR 

gtnda şUphe yoktur. -_--..,.-----=---=-=:-================ 
İsmet 1nöııü'nün dediği gibi, ancak bn derdin hakkından gele· tamamlamak hususunda gayre.-

,, b•'yük. l ti.mizi arttıracalk ibir teşvik amili 
uiiny:ı.yı sa.muş olan u bilir er.,, . Yanınııın tesirleriıu ımemlek.eti- Elğer Cüm.huriyet 18 sene- hizmetini görüyor. 
~e duyuyor, fakat tedbir- dcnberi atalet ve basiretsizlik Bir daha. böyle bir dünya 
siz ihtiyatsız bir :ıınroketin da- içinde yaşamış olsa idi bugün buhranı ile karşılaşmamayı çok 
~1· ne büyük ıztıranlar tcvlid e- Mili Şef vatanına bu ;kadar em- tomenni ederiz. Fıakat bizim 
debilecok olduğunu p&illa talk- n\yetli bir nazarlar bakamaz ve sun'ita.ksirimiz olmadan meı:n
dir etmekteyiz. !ctinabı imkan· (bizlerde bu azim ve kararı, ibu leket ayni dünya yangınına ibir 
~ız olan dertlel'dGD ve iizüntü- feda'kô.rlık ruhunu göremez- daha şahit ol~ Cümhuriyet 
letdcn hissemizi a.urken başı- dL idaresinin !'eyiz ve nimeti ooeri 
tnızdakilcrin doğm düşünme · Çiinkü sarfedeceğimiz feda, - olarak ibugilnkü :kadar da dar
le:-i ve iyi idare etmeleri sa.yesin- karlıklann, katlanacağımız ıztı- lik içinae kn:Inuyacaktır. 
<!e içtinabıı.a imkan bulunmuş raplanu boşa gfüniyec~n~, ibll- 18 senedenherıi Cümhm·iyet 
acılan da ~iinerek müteselli 5.'.kis vatanı yi.ıntseltmege bl2JDlet bayatın ve realitenin müteaddit 
<>hnakta ve istikbal için ümit edeceğine hepimiz eminiz. U- jmıti.hanlanndan geçti. Fakat 
hutm,ıldayıt:.. mumi Harbin ydksulukla:rınl ve hepsinde muvaffakiyet ka.7.andı 

İsmet iııönü'nün ıınillett.c.n L.:;.- azaplarını haıtırla.yanlar içimir.de ve hepsinde kalblerimizi, Cüm-
'· O ~""""an milletin ıh.uriyet rejianinin TU.tk milleti 

lt.'Clifi roü.<;bet işler hitabede pek ço.11.tur. ......,.. 
"}U k~imelcr jf'l_inde hülasa edil- binbir ihtiyacı, acı ydkluıldarla i~ en iyi bir idare şelkli oldu-

r- :_A...:\ .ı.~-ıarıa ~ ... ~.t ... sı ğunda ve cümhuriyet şeflerinin 
trıistir: ,,...,..le mahsul, idareli ~u- ve ııuıııuı.nsl7~ ~s~ · -, ~ u...... ıı...ft-- • sahadaı o- v_atanm iy:ı'nMn;, zc.'ki ve şuurlu 
reıı:u hllreamn.k., okulda, iş ye- yordu ....... --ncrun ııuı.ugı bi:r dl>sfince ~ idrik ve temin 
tin1", tarlr..da. he.r za:mandan ıursa. olsun kendi ga.yretıi.mizin ._ 
7jyade ç-ı· .. mı:ık. Bu yalnız için- mahsulleriyle ihtiyaçıanmızı eyledilclerlne derin bir emniyet 

iUL..,.. • kabil ol Bu t.ev'lid eyledi. !mıet İnönü gibi 
de b\.ıhındufrumuz buhraıı dev- n,iSbeUe temın uyor. -~ ·1 ...r.f· _,_,.;ı;~ .... • "rUyoruz. Milli Şefler milletin kulblerini 
tcsı için de,;U, her 7.a.ma.n ruhu- nun .l\a 1 gt=m;., .• ~u ... gp ıfetiıecİerlcr ve onları millete t.(1.1-
llluzda meN<ff.c ırnlınnğa l.'Ayık Fnknt bu müşahede ·~izi yo'ıi.cıe l.iı hayat ve necat dü~.turuduı-. diişümUyor. kin ettikleri ltimad sayesinde 
Qfu.kii ~ef sbylUyor: "Şuurlu, Çiinkil muvaffak olduğ~~ seli'ı.met ve saadete götürürler. ı ahı ma.n milletler ~eri görmek, ~cnnuzı liÜSQlin Oulıicl YALÇIN 

G. Saray Beşiktaşı 
İst. Spor Feneri yendi 

Yazısı (3) üncü sahifede 

. ' CUMHURiYET 
AYftAMI 

SENLİKLERI 
Bertin Türk klübünde 
ve Londrada toplantılar 
yapıldı, Halkevlerinde 
büyük müsamereler 

verildi 

.... . ' ' .. 

Alman fleı kollarına n.enınip erler, Aarkof mıntalıı..ı.s;ntia t 
Harkof mınta.kasındl4 ı-;ovyet müdafaa hatlanncia... 

--·-,ı 

Eminönü Hlak

evinde Kpc>r ~tr.t

terik>ri yapımı 

~enç lrn•Janmız. . 

• 
Yurtta, Londnl 

w. ~rdnJ.f' )U

pılan törenlere 

ait w.f sili t. 2 nci. 

sayfamızda.dır. 

-- ----------'-

Donet~ vadit1inde 
takip devam 

~diyor 

...... \.Al"""' tın nu • • v .. ~. 

Dooeb nehirJ 
mansabına vardttar 1 

Berlin, 30 (a.a.} - Almn.n ..:
mumi ~..rgihının tehhğino.
e,..~·ümlc bildiri~ine göru Al
man kuvvetI<,rl lvnm \ '"tım ,,. 
<lasırıda hezimeı..e ngı :.nn rı .. , 
man lutalarını sı!·J~ırına • · ı .. 
lal'. Bir kaç bin esir rulll:iJlL" ı 

Müttefik kıtalar. Doııet:. 
Yl karı mocrasu.a. kadar ileı h..
mi.-slel'dir. 

A1.ına.n tayyareleri, Lening.ı. a· 
o~. Vt. M oskovn üzerine g-" e 
mues31':· akınlar yapnuşlardu·. 

'1GCW kıtnb.rı 
BudaptŞte, 30 (a.a.) - lı.1ıı
~ kıt.-ıl:u· ~vyet muJm;-.'L .e 
tim kırarak 'Oo..1et.ze va.nnışl"r • 
dır. Bu ha.r&at esnasında · ·r 
!t~aca: Birliği 120 esir ~~ış ;.c 
hır agır tank mis:ıdcre otım.i ·t:r. 

F'inl rin m•!'\<\fftuu'.\·oti 
Bclsiııki, 30 (a. .. ) -~ l'inhiJl· 

dlyrı hu.v:ı. k1.1vvctıeı Murma'1 ·'< 
demil')'lllunun. Karl.ı.ma.b ..• 
malindeki kısmını ço. müc J' 

c:·ırcttc ~mbal~~ '><' ı; ç;:ıpta 
• ,mbala.·ıı muteadllıt ını !a.rı 
t.~.hrip etmiştir. Afjkcr ve 'l'lii 
bimmat yüklü uzun bir ktc:.r 

{Sonu sayfa S cütun 5 c:, 
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üniversite 
:==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::=::::::::::::::::~~ 

------------~ __ l_K~~~~-r~-·-::_:_;_·----=--

B 
• ıstersc pek kısa bir zaman C A N L [ Doğrudan doğruya ealaıma 

ugiın mera• icin olsun, sulu benzin bir mem· tariz edeyim: Bir gece Uça: .:·.ı.-
leket tedbiri ~erçevcsinc girin- • d~ mu·piı:ten Ankara palas:ı o-

sı. mle açılıyor ce. lüks otomobilin süslü kana- B E N z l N tomobiJlc gittik!!! lki yüz ır.et-

... • .--»o«-

pesine oturacağımıza şapa. otur- ıu )'avarya yok. Ne kadar ,,.yıp 
d k cleğil mi'! 

İstanbul üniversitesi bugün u . , . y AKA GU" ou"z saat 8.30 da merasimle açılacak ~imdi anladık mı canlı benzi- azan : \.oklarını gUrdfün ki gilzcl ha-
tır. Bu münasebetle üniversitede nin cihan değer varlığını? vada bir duraktan öteki duraı:ı-a. 
büyük mern.._c:tlm .. ~apılac8:1t Vtı." Ü· Canlı benzinin ne olduğunu Yarış atı, binek atı, araba atı, yiiz mctrelfü yeı· için)~ otobitsç, 
niversite rektöru Cemıl Bılsel tabii anladınız. At! }{urban ol- pulluk atı .. İşte bitmez tükenmez ya tramvaya binerlerdi. 
bir nutuk söyleyecektir. duğum canım at, canım binek canlı benzin kaynağı. Hiç sa:ıımayalım ki ne Yakit 

Yapılacak merasim için üni- atı, araba atı, ziraat atı. Bı·günlcri cep deflerlerimize biteceği belli olnıays:n b\l ha:-p-
versite rektörlüğli bir progmıa Şimdi anladık mı memlekette kırmızı kalemle yazalım da harp ten sonra da dünya bemıin bui:ı· 
hazırlamı9tır. Bu programa na· ı atcılığın ilerlemesi için canla ten sonra mıllet'Çe paçaları sı- mny:ı.ctı.klır. Çünkü di\nyu o ko. 
zaran üniversitenin eski ve yeııı başla çalışanların fikirlerindeki yayalım. dnr harap olacaktır ki -§itndi· 
talebesi sabah sant 8 den itiba- isabeti? i911 de Parisde son atlı onıi- den olmuştur- binde birini tamir 
ren üniversite merkez binnsuı· ı İstanbul civarındaki binek a- nibüs kaldırıldığı giln merasim için bugünkü muharip ordular-
da toplanacaklardır. rabaları şehre akın ediyormuş. yapıldı. Orada idim. Fakat bu- dan daha çok benzine muht~ 

8.30 da merasim üniversite İstanbul için nefes verici hir günkü Fransa pedali bozuk bi- olacaktır . 

lt ~ · · hep bir agı~ zdan so"y fayda. I<'akat tek başlı. Geldjk- sikleti zor buluyor. genç gın.ın · Bunun i"incilr ki bi% canlı ben-
}
. -'~I ·İstiklal ma-ı ile baş leri yerler vasıtasız kaldı. Bilyu"k şehirlerimizde bir çok ~ ıyec~ erı Ay -

1 
zin ''oluııda çok ciddi ga,Tetler 

lıyacaktır. • Eğer atcıhk yolunda memle- ' ı semtler \'ardır. Her semt olduk- sarf~tmoğe borçluyuz. " 
Müteakiben Rektör kürsiiye keti ikaz edenleri dinlemiş ol· ça geniştir. Bu semtlerin binek 

gelerek bir hitabede bulunarak- ı saydık, şehir i"<;lerindeki nakil a.rnbalarl olmah. Semtten sc>mte Bol canlı benzine kavuştuğu
tı zorluğuna düşmezdik. l gidecekler otomobile binebilsin· muz glin UçUncü cihan har'bini 

r:Rektör bu hitabesiııde Univer- Petrolsüz ır.ncrnlcikeUer iQin at, lcr. Fakat biz böyle bir tertibi\ itidal v~ soğuk kanlılıkla k&."'~1-
sitenin beynelmile1 ilim saha • canlı benzindir. Cihan Harbin- akhımza getirmedik. Ya ne ya.p- layabiliriz. Bu lınrp sonunda ne-

sındaki nıevkii ile Darülfünunun :d:c:n:so::nra:::dli=:h:i·::::::::::::::::tı:k:?:::;;:::::::::::::::::::::::::::::lcr:'i::ol:a:ca:ğ:1~u~ı~g:ö:rcc:::c:g:i~:::;:::::=: 
(Sonu sayfa a sUtun 2 de) 1 - - F ....:.- ::.::-= .... 



hiyanet eden adamlar 

lYazan: \, Simone -57- Oovirvn: H. Cahid Yalç.n 

, Bonnc: ısrar etti: 1 
- Er ..nim 1d harp çıkma.ya-, 

caktır~ < di. Ailelerinizi ba.']kal 
tarafa ~ ııanıanızn hacet yok-
tur. 

Dostum olan bir gazeteci der
hal bana telefon etti. İkimiz de 
1ınrılarımızı taşra.ya göndermeyi 

. dilşünUyorduk. 

vakyayı istila niyetinde olduğu
nu b 0 ldirdi. Evvelce başvekil 
ı'adyoda bir nutuk verdi. 

YEN1 S.ABAU 

ş' 1 
par. ak ge. • . ) 

OKUYUCU 
DİYOR 1(/: 

Fırmcdarm keyfi hare
ketlerin e m~ni 

olunmalıdır 

Bir knrlimizdcn şu mektubu 
nlıiık. Abk:ıdar mnkamiar'..ıı dlk
kllt n:u::ır.ınn arzediyoruz: 

31 

Eylulün 26 mnda, IIltler B<>...r-
linde SportpaTu.st.diı. m~ 1 
bir toplantıda nutuk verdi. Be • 
neş ve demokr:ı. er aleyhinde 
tahkir ve tezyif ile dolu sözler 
söyledi. Mr. Chamberlain'ı 'cısa.
en tebrik etti. Sonra, her zaman 

Bizim §ef.İn odasında, bu rad
yo nutkunu dinlcdlk. Bıttiği za
man, içimizden oğu İngiltere ile 
Fhı.ıısarun. boyun eğecekleri in
tib ını almıştık. İki fıkra bilhns· 
sa pc':t dikkate ça.rpıyordtf. Bin
si ~dur: 

"Uzak .hir memlekette, halda.
rınd!ı. hiç bir y bilmediğimiz 
insaı:Jar arru.ıında bir kavga var 
diye bizim siperler kazmak, gı:ı.z 
rnaskoleri tecrlibe etmek mecbu
riyetinde kalmamız ne kad~r 
mü ıi ' t,arıp da ılmuz uır 
şeydir!,, 

CümhuiUyet Bayramının "tl- l _Q~,;.;. 'U .. - nn...:-'- I"\.-.: ~ 'il: • ve .t>nk "'\.rol. 1&-.. li gllnü dUn "'""...;ınllde ~ .n • .., ~ ""1Ul lil1lll J ı.-- &~ 
· cunc ~· .C'nhl." •• haberdar olduk. Oemiyet, kör" sağır vo dilsfz v.ı. i-apıla.n muhtelif· cğlcncc1:ırlo fZU""uusuınm:n ll ~ • etmek .. "yetin 

dıntun gnyret, ~det ve ihti
mama r.ıfmen fırıncılıın ısl:ılı ı.a
bli olmruyor. Giln gcçrmyor k1 
istanbul.da bir cbn d~ çık

ll16lS:ll. 

y m ğnf tle 
bir zam;ın tu yı aklındun 
J"<: rm hgı vaıu rind n binnı 
ya tı, l:l\ az c1vaz haykırdı: 

'SlidE'tl re , it tal b m Avnı
.P a op ~ ait en son davam
dır. , t tr mesele i b r l • .!r" 
hal ı i k n sonra, mütebaki 
Çe!: ı \ le h alıikadar de: 
ğilim lln.ttiı huJullarını garanti 
e • bil hazırım. Bız Alımın-
~ bi t e Çek bile ısteme-

yiz ! ,, . 
Yine 2o Eyluldc, İngil z han

ciy n ı tı tarnünd:.uı bir b · 
yannamc neşredildı. Esaslı fık
raları şudur: 

"Sil lcU r havalisinın ilhakı 
hakkındakı Almaıı talebi Fran
sız, İngiliz ve Çekoslovakya hti
kumetlerı ta.rafından ely~vro 1 
kabul edilmiş bulunuyqr. Fakat 
lnclliz Da.ı vekili tn.rafındnn sar
fediJm iş olan lıiıtün gayretlere 
rnfunen, Çekoslovnkyaya ka:11 
bir Alman taarruzu vukua gelır:
ee bunun derhal neticesi onun 
i~dndınn. koşmak olacaktn . Bil· 
yük Brite.nyn. ile Rusya do. mu
hakkak ki Pr1ns.'Ullll yanında 
me\ ki aln.cnklo.rdıv.,, 

Bu son derece ehemmiyeti ha.
iz bir beyann.t idi. Frn.nsız hal
kma hakiki vaziyeti gösteriyor
du. Fransa.nın yalnız başına ka
la,.ağma dair şiddetli bir Wmk ı 
y~pılıycndu. Fakat tereddüt ve 
~pheye imkiı.n bıraknın~a:n b.u 
beyanat Fr.ı.nsanın fngılız '\iO 

Rusya yardımına itimad verebi
lcceğint- n~ID;a meydn.na koydu. 
Bitler Çekoslovakyaya hücum 
ed&ek olursa, Fransa, Çekoslo
vokya; Sov,yet ordularlle ve lı.
giliz ve Fransız filolari~ lıarbet
uıelt mecburiyetinde kalacaktı. 
Bonnet tarafından bir şey yapıl 
ıııru4ro.. .... 'ın.~~,,,~"7l:mİ 
hakiki vüs'nt ve nisbeti hakkın
da açık bir manzara karşısınd 
bulunuca.ktı. Bunu görünce de 
Fransa hakkında ancak müsaid 
bir netice çıkı:ı.rabilirJcrdi. 

Onun için, Bonnet'nin ilk ışı 
bu tebliğin Fransız ku\'Vei ~a
ı-seviyesi üzerindo husul getir
mesi pek muhtemel olan iyi tc· 
ai.ri hiçe indinnek olncııktı. 

Eylülün Zl sinde, Sağ: cenah 
gareteleri, Bonn t'den aldıkları 
talimat U7.erine, Londradan gel
diği söylenen bu tebll~ . sallf:e 
bir havadis olduğunu ıddin.. ~tti
ler. Yazdıklarına. bakılırsa., ii'ran 
sız hariciye nezareti vuı:u b~
lan bir ist.iruzacn bu ba.1'ta nıç 
bir maiüma.tı olm!ıdığı:ıı yan 
-etmişti. 

A · · •· de ~~-ıö- re.naha men-
ynı ~ ·~ hh . sup me:,uslardan rr0ra as o1r 

heyet Londra beTanatı hak.lun
tlıi Daladicr'yi 11~·aret etti. O, 
M~ Bonııet tt.rnfından bir tez 
ltere göster ~ ~~de.. heyan~ -
tm "Londraoancıy · nezaretın
de ehemmi.etsiz bir sivil ıne
mur taraitJdan ~dır old':1ğtı,, 
söylcniy rdu. İngıltere . h.illrlı
metini, beyanatının tesın bu 
sura iz.al v~ msJıYedildi. 
Bı arada, Havas njanaı Hit

br:t 28 Eylfılde öğleden sonm 
+ ikide umumi seferberlik 

.a.pılmruıı için emir verdiğine 

1 ı ede ve Fr n~l i.rçu:· 
ki i v ziyetı bu tarzda dü ü: 
nüyorlarclı. C'hambt:'rla n ıkı 
meml~k t ki orta mıfın bü;v"k 
b kı ınıınd ki hissiyo:tı e;ıyct 
d u olaı k ifnde etmiş bulu
nuyordu. Fal t bir thglliz baş-
\ ckihnin, c crr kmdi memkke
t'ndcki ve muttefil n IDGlli"

k imfoki cengaverlik rulıunu 
takvıyeye ge~kten: azmetmiş 
bulunuyorsa, bu türlü hissiyalı 
ileri sürmesi garıp gelıyo du. 
Daha ziyade, hnrb ünek ıstcmı- ı 
yenlerin c retlerini takvıya 
etmek istediği ı.annedilehilirdi. 

Diğer mühim fıkra şu idi: 
"E ,er bir faydl1 temin edecek 

olursa Almanyaya üc;:çüııcü bir 
se\•ahat yavmalda tereddUt et -
miy.eccğnn. Fak t f1U sırada 
ta\ .u;sut yolunda faydalı bir şey 
yapabıleceğimi zrumetmiyorun~ .. 

Bu cümlenin manası şu olabı
lirdi: Eğer b3.fika biri -mesela 
Mussolıni- tavassut yolunda fay. 
dalı bir şey yapabileceğine ilıti
mal v rirse, o zaman Chamber
lain de t"krar Almanyaya git • 
mektc tereddüt etmiyccekti. Bu, 
Bonnet'nin son dnkikada Mus
soliniım işe karışacağı hakkında 
dostuma söylediğı sözleri garip 
ve nıellhus bir surette teyit edi
vordu. Bundan birknç gün evvel, 
·Bonnct'nin ga1..etelcri Mussoli
ni tarafından bir tavassut vuku 
bulacnı:!ını haber vermişlerdi. 

J:ylülün 28 inci günU s:ı.bahle
yin lngilız filosu seferber edil
mieti. Bu seferberliği Quai d' 
Orsayda yüksl'k bir memur te
lef onla bana haber vermişti. 
Soıdum: 

-- Demek h rn o1Arn1r'1 

.::.. Ben d öyle v.a.nnediyonım. 
Tekrar sordum: 
- Bonnct ne düşünüyor? 
- O nikbindir. Şu sırada. 

Fmııço:S Pıetri ve kalemi mah
sus mildilrü Jul Hemy ile oda
sındadır. 

fü iminin hnyranı olan 
Pietri ile Bonn 'nin hnyrauı 
Hı-nryden hiç. iyi bir şey ~ıka -
mıwlı. Gaz.e i d ard n bir 
kaçuu ziynrct ettim. Netice şu: 
Yür.de 25 e karşı yU:zde 75 ile, 
harp pek yakındı. Bir taksiye at~ 
ladım ve Bonnet'nln politik~ 
sına muhalif olan nazırlardan 1 
birini görm gittim. Odasında ı 
çalışıyordu. Onun fikri şu idi: 

- Mebusan meclisinde bir 
mukavemet politikası lehinde 
ekseriyet vardır. Hem aağl:un 
bir ekserivet! Daladier bunu ta
kip etmek mecburiyetinde bu
lunacaktır. 

Bu ekacriycttcn o kadar emin
di ki yar.mı saat ondan bahset -
mekte devam etti. Tcminabna 
göre, bu defa Bitler işi berbat 
otmişti. Sordum: 

- Mussolininin tavassutu ınc. 
se!Cfii ne oldu? 

Derhal cevap verdi: 
1 

- Yalnız aitler talep ederse 
o tavassut edecek. Ne Fransatne 
İng.il.te.re, bir ihtiliıf vuktlunda 
İtalyanın yeri taayyiin etmiA ol
duğunu on gün evvel söylemiş 

zevkli ve neş'cli geçmiştir. Bay- ~ının bir mf.11...+ .. ,.. ~'n 
ram münasebetıle resmi daim- •'""'J" 

lerin kapalı olınası, bir çok V&- Bu güzel teşebbüs hn:kkmda 
tandaşlann sinema, tiyatro ve sağır, kör ve dilsizi~ c~iyeti 
eğlence v erlerini doldurmalanna 1 reisi B. Süleyman Gök bır ır.u-
ımb p olmuştur. habirimize su izahatı vermi tir. 

tc f ha evlerinde, bir ---::ıtoc--- "- sagır, dilsiz ve körıcr 
cok mC>rasim 'li cö-lenceler ya- Dün gene bir sürü mektebinin açılışına ait b" Un 
pılnııştu·. Bu arada Eminönü mı ameleler tam3Jllla.nmıgt 
H.alk('vind<>, halk vinin sporcu es af adliyeye verildi Şimdi, tasdik olunın::ı.k iı ... cre 
ı · tle ı b r t p ~ ntı v bır çok Ba.lıkpaz::ı.rında ynğ üzerinde Vekfılete gönderden c • u 
JımnnsUk gö. terileri yapmışlar- ticar t} pruı tacir Ynni Dost.oğ. musaddak olarak icıcl olunınnsı
Citr. ıu ke ısine mUra.ca.a.t eden ba- nı bekliyoruz. Bunlar geldiktC>.n 

Bayı-nm, dün nkşam bittiğin- zı bakI.alrura TI·abzon yağı ol- sonra mektep açılacaktır. 
den bu sabalıtan itibaren bütün madığını söylemiş, fa.kat yapı.- Mektebin kadrosu şimdilik 25 
:res - daı r \:e okull'U" mutad lan tıahkilrn.t sonınıda Cürnhu - talebe olarak tesbit olunmuştur. 
fruı.ı.iy tlerin bru layacakla.rrlır. r:iyet buzhanesinde saklı olarak Bunlardan 10 tanesini höI'lcr tcş 

Hususi. ıniı :;e eler ve teşek- 263 teneke Trabzon yağı bulu- kil edeceh-tir. Mektebin bütçesi 6 
küller dundcn itib<mm esasen narak kendisi yakalanmış, adli- bin lira olarak kararla.ştırılını~-
faal yete geçmiş bulunuyorlar- yey.c verilmiştir. tır. 
dı. Ayrıeü, Kapalıçn.rşıclıı. Kadı- İmkan bulursak ileride talebe 
Yabancı matbuatta akisler köy mağazas? sahibi Mıgırdıç adedini art.tırncı:ı.ğ'l7- Mektep ley 
Bükrcş, 30 (a..a.a) - Rumen ..kumaş, na:lbur Saim :kalay, As· Ji ve nehari olacak, fakir olan

matbuatı Tür.l iye Cüınhuriye- mnaltıııda attar Hıristo çay, Jar cemivet ta.rafından burndn 
tinin on sekizinci yıldönllnıli mü- 'farlabatlnda bakkal Yorgi be - bedava tahsil ettirileceklerdir. 
nasebetil yaptıfil neşriyatta. ynz peyı1ır, Ycnışehirdc knsap :Mektebin müdürllirrtinü bir dok
Tiirkiyeye bUyülc bir yer nyır - bim'itri et, Cymhuriyet cadde - tor yapacak ve talebeden senede 1 

makta Kemal Atatürk'iin yara- sinde tiliilııcü Öjeııi ile Gn.lab:ı.da 800 lira alınacaktır.,, 
1 bcrlık 've yapıcılık ruhunun Mil- mezeci Armenuki bira, Kopalı 

li Şef İsmet 1nönil'nlin ve mesai Çarşıda munifaturac.ı l\föri ma- O ff 1 L ı· --.... 
arkada§larının şnhmndn .. d<:v~ nifatura. ve Ycnimahnlledc bak- ;·---
ettiğini belirterek Türkıyeyı kal Mardıros da beyaz peynir ü- 1 k U" Ç U" k h B b C r ) 8 r 
methliscııa etmektedir. zerinde ihtikar yapına.X suçun - l:,. __ _. ___ .....,_a:::ıo:a:oo-ai 

Ankara.da lzcilt'.r, Şclıitli{;ıi d yaknlnnmış, müddeiumumi- * Şırketi Hayrıycnln )eni kıs 
ziyaret ettiler liğe teslim edilmişlerdir. tarl!esi yarından itibaren tatbik mcv 

Ankara, 30 (Hu.ı:;usi muh&- ----....... - küne girecek.ti. Şirket, bu tarife ile 

1 
birimimen) - Bugiin bir a.ske- k Bebek hattına fazla vopur tahsis ct-
rl mm-reze ne tburaya gelen iz- Şa ca şey m~tir. 
cilerden mürekkep bir izci bölü- * Tiroret Vekuletinin emri ne 
ğü, Cebeciden Şehitliği ziyaret --o--- seçen ay l.çinde bcynnn."lmcyc ~bi 1.U-

etmiş ve bir çclen:k koyarak §&- ispanya dahua1 harbı" tulan ve tstanbul piyru::ı.sından alınıp 
1 

hitlerimiu hatıral:ırmı anmıştır. H umumi mafaznlam konulnn kuru fa-
BerUu Türle kfübiln )'UJ}ıbıı esnasında ispanyaya sulyelerin bugünlerde Uttnc:ına mU-

nınmshn go"nderiten yumurtalarm saade edileceği haber verilmcltt.c.-db-.I Berlin. 80 (a.e..) - Oümhuıi-
yetin 18 inci yıldönmU Bcrlin bedeli henüz tediye 
Türtk Utlübünde ıımua.nmıştır. 0 ı u n m a m ı ş 

Buna bir misDl olarnk size Cüm 
huriyct b:ıynunı {dinQ başımdnn 

geçen bir vnk'ayı anlatnca~ım: 

A m uzcrı c mck almak için 
Aksara)d:ı Cerr:ıhpaşa finnıua 

gittim. 
Ekmek er dım ) k droıler, ne 

z rnan çıknnlrıcnk clıye ordum, 
yaruı ccvobıuı verdiler. Henüz ö
nünden nyrılmamı tım ki bir iki 
klctnin fırının nrk k pı d 11 

ekm klcrlc çıktık! ııı ördllm \e 
doncrck fJrırıcıya 1 d ekm 

klnm lnrll bana ,. c n n lcri 
Gt'bt"blni sordum. Aldıgım CC\ np 
sudur: 

- Dukkan 'bi71ın. elonek bl7.'m 
ve keyi! bizim! 

Cerrohpaşada bir tane fırın 

'ardır. B.1yrnm munnsebı?tilc bak
kal d ıkklmlarırun da knp~lı bu
lunduğu göz. önünde tutulur .ı o 
eh :ır halkının ugrndığı mu kul3t 
anlaşılır. 

Halkm bu en muhim ihtiyncunn 
bir fırıncının keyfine kurbac e
dilm~ mllll koruiuna kanununa 
teınns eder zannederim. Atnk dar 
makamların nazarı dikkatin r,el
bctmcnizi saygılarımla dllcrım.> 

omen icaret 
hey'eti ge 1yor 
Yakında Ruma.nyndruı şehri

mize bir ticn.ret h"yeti geleceği 
haber verilmektedir. Bu heyet, 
mevcut ticaret anlaşmasına dair 
ta.kibatn ait esaslar Uzerinde tc
ı:ruısla.rda bulunacaktır. 

Harp Alkadomisi komutam 
general Ali Fuat Erdem ile c
mdili gen~ral Hüsnü Erltiletin 

İspanya. dnlıill harbind !'1"' 
vel şehrimızd n J;>panYt;Y~ ~o~ 

ARSIN DOGURDUGU MESELELER 

de ha.:ır GJuitpınu~.}?.1: ~ı!~ 
bir nutuk söyleyerek yurdu 1 
kurtaran htir ve mUstn.kil Ata.. 
tüıık. neslinin mücadele ve mü - 1 
cah desini ynşa.tmış, bunun va.
risi olan gençliğin vazifelerini 
A vrup:ı ile Asyayı saran bmı> 
içinde 'DUrk vatamnm Milli Şe
fe mcd~'lln olduğıı sulh ve sü
«~fınun değerini to'barUz ettiıırnie, 
Atiı.tüılkiikn ulu hatırasını 1iızi2 
ve Milli Şefe duyul.nn sa.rsılmaı; 
b:ığiılığı itnde. eylemiştir . 

iz asta ne i 
hazırlı la ı 

S~uz t iye -:lıneıniştir. Bu• 
na sebeb de, yumurta hmnulcs1· 
nin Barselann. vesair yerlerde o 
zamanki iht' lciler tarafından 
müsadere edildiği yolunda.ki ld
dielar idi. Ha.b r verildiğne gö
re bugünkU İspanya hükfuneti, 
Türk yumurla ihracatçılannm 
haklarını teslim etmiş bulun -
maktadır. Yumurta ihracından 
İspanyadaki blo,kayunızı.n yüz 
bin liradan fazla olduğu kuvvet
le tahmin edilmektedir. Tcdiyat 
Merkez Bankası vcsıtasile yapu 
laca.ktır. Ancak, aln.cakh tacirl& 
rin vaziyetlerini tevsik ettirme
leri §nrt koş~a.ktndır. 

Hububat fiatları 
yükseliyor 

Zahire ve hububat fiyatların -
da.ki ~klik devam etmekte
dir. Dün, ·susam ve keten tohu
mu fliyatlannm 28 kuruştan 54 
:kuruşa. çıktığı görillmliştilr. Hal
buki bu fiyat hn.rpten evvel 18 
kuruştu. 

Bu çok mühim ve muazzam bir: iştir. 
bağlanan yol Basra yoludur. 

Ümit 

-:-----Yazan: 
-· _ _,1. Emekli Gere.al Kem~i Koçer I~== 

oSkova konferansı Sov- c) !Mtılıarr.ik: vasrta, 
TTn-f-1 .... -. y-_:ı.__, p~..,.,.ı"p d) tek lıatkırda intiuım temi-
.r>"UJ.<;;~.. uıuuıu • "'•""' ni ve 20 trenin tahr.lki ~"'" hat-

itl'oa.riyl fuı!blıl etmiş vu ine ay - 1 
için k.ararlaşUrı!:m ha.rp ırruıd - ıtııı ıslfilıı, 
delerinin yola çıkarıldığı, hatta. e) MUrettep ımaJha.llerc se\k 
QıX ....,...'k: şeylerin de teslimi t&- ı "çin kamyon, arn.'ba, iı_çj ve ilh, 

"'!<"' f) Ha. va taatTUZlıı.roıa ka.ı .;:.o min c.tlilmiştir. Avam I\ nmn ra-
nda bir . . a:rtiai "-........ ar- nakliy ... :tın k:onınmnsı, 

sı ışçı P • ~ Y ı g) Değişen silah ve v·..untn ü
dun hakl~da alii:l\adarl;..rı sor-

1 

zerin " miire!:tOOaCn yetışti.ril
guya çekiyor, tek cephelı harp- me i 
teıı baılısediltyor: Her m.i.is:üd ' . 
y.old akrp · d ek ı 1 h) Bu m.a.hame ve mnddenm a:;:-0roın!1 g=en ·nylar içinde iıpal_ ve ihzarı. batınlan.Uu.-ın te
Ç(& büyük İklrylplıı.ra uğradı: blfiSL 

Uzun zamandan beri üzerinde 
çalışılan İstanbul büyük Deniz 
lıastnlınnes:i hazırlıklarına, yeni 
Türk - Alınan ticaret anlaşma
sının inYmsından sonra daha 
fazla hız verilmiştir. Zira, bu 
muahede ile hastahnne vesair 
inşaat için lilzmnlu malzemenin 
temin edilebileceği kuvvetle söy
lenmektedir. Şimdiye kadar teş
kil edilen Dnizyolları reviri ile 
liman sağlık sorv.isinden milsbet 
neticeler alındığı için Münakalat 
V e.kfilcti böyle bir deniz hasta
hanesi kurulınam fikrini yeniden 
ihya etmiştir. Bir milyon lira 
sarfilc yapılacak olan ha.stn.hane 
den MUnnkalat Vckfiletinin şeh
rimizdeki müesseselerinde çalı
§.an bütün işçiler ve n.ileleri isti
fade edebileceklerdir. 

Küçük San'at erbabı için 
Kimyevi madde satışı Alman tehliğlerine göre 2(} bm 

tıı n3c, 15 bin tayyare, 27 bin 
rop! 

* 

Çorumlu•fbr.ahim adıuclıı b1 

mn.hkum, dıiıı,. iki Sl\ ıl mcı: 1.1 
ru.n ınulıa.fazasında. olarak 
küdu.r hapish.ruıesıne getirilir 
KıS.lklı ile Üskilcla.r ar da. 
kcrpııınr mcJ.·k.ilndc, memurıatU 
bit- !l.lllık gafletinden lı:.t.ifudcı 
deı·el. biıdeobıre ka.çmış b 
t.sınlar· arasında koşmuğa ha: '.ı 

1 

ıuı:ıtır. 

Halk Bankası, elinde bulunan 
ve bugün küçük san'at ve tica
ret erbabının nrndığı kimyevi 
maddeleri satışa çıka.rtmnğa ka 
rar vermiştir. Bu iş için İstan
bul halle sandığında bir de ko -
misyon teşkil etmiştir. 

Rus ordusunun mlikavcmetin
de en mühim Rmil, bu sil!bbr
dı. Bu mukava:netin devnmı 
için, bu oıxlunun hiç değ.ilse 
kCkla.nnuı kapa.hlması. ger " -
dir. San'at bölgelerinden mlliıim j 

Sivil memurlar ken.dIFjnc · 
dcia; 

- DUl'! dip bağımııçla..'"S:l. 
ınabl~um lbıa.him durm 
memud:ır tam n: edccekleı i S1 
mda keıclisicin birdenbire ka 
bo!dufuıı.u. 1ı yretl" görm·· ' 'P 
dir Nih y tbost:ı..rı yapı an 
~ma sonll!lda İbmhimin t '1• r bir havadis tebliğ etti. Tea

.tin tı:ı:raftnrı matbuat tekrar. 
ba.ğıı:mağn başladılar. Tekrar, 
Bonnet'nin talimatı Uzerine, bu 
haberin memleketi harbe sUriı.k
~ istiyen Moskova ajanlan
c.m bir icadı olduğunu iddia.etti
ler. Fnı.I.sa hariciye ne?.areti de 
teyid oder bir malfımab bulun-
113.dığmı bildirdi. 

olan bir adamdan tavassut talebi 
edemez. r----

- Fakat gllZC'.tcler bmıun höy 1 

bir ıkısmı hasım isgali n.Jbnda
dır. Ham maddeleri veren ka.v 
nn.ldardan yüzde 50 - 60 1 d 
elden çih."Illlşt.ı.r. ln.<;a.n mena;l:;i~ 
ren;cindir, fakut, silah altın:ın a
lınanlar yet:iskfu de olı:alar, t -
günki.i harbin ic ··~:nna göre tl'1~- ı 

·- irı.r kııyust!ll!l; ·u~ ve lı • • 
larak ö' füğıi n!lla.cıı ı mıştır. 

Vn.k:':..yaı ÜS!rüdar ~· dde • 
mumlliği el koym~~ w.ı·c.; 
başlnnmışt.Jr. 

Mcınleketin her tnraf ına heyc
ıan •ıerici yaftalar yapıst111l
.rnştı. Bunlıırdn krmıen ŞÖ:) le 
bn!f.yordu: 

"F:nı.nsızla::, sizi aldatıyorlar! 
flo.lk cephesi sizi harbe sürüle -
enek istiyoı, cizi harbin içtin:ı.
n imkinsız ol~~ruı. inandır.
nalr için sahte haberler ncşrcdi-
ror.,. 

Pierre Flandin'in imzasını 
~yan yaftalar sef erbcrliğe kar 
rı protestoda. bulunuyorlardı. 
'ir kaç &at sonra bunlar yırtı
lp pa:-~alnndılar. 

r.füallin.Jer birliğinin buna 
zeı- ya:f"L'\lnn da meydana 

fkb. Euıuarda "usul yE!ılıut 
trestij mülalw.mları dolayısile 
ie\ l ~ adamlarının ınil7.akcratı 
ı·kılo.a u • tmaları tahıı·;ımül 
dih,. b'r ey olc.:ıdızı . yan 

Ju 
1 . 

le ola.ca.,,.öına drı.ir havadislerle 
dolu. 

İstihfaf He cevap ve..rdi: 
- Gazeteler y.ı.znrlnr. 
Elylfılün 28 inci günü ah 

saatlerinde yine böyle konuştu
ğumuz sm:::ın & arisi Bertin \'e 1 
Londraya ba -ııyan tc!Pfan tel
leri pek hnrarctli idi. Bonnct 
Berlindf! Fmnçois Poncet ile 
Londrada Charlcs Corbin'e yeni 
talimat gönderiyordu. Berfin se
firine Hitlcrc yeni ve daha vüsi 
tekHflcrd~ bulunması tcblig olu
nuyordu. Bu teklifler hakiltnttc 

1 onun Godesberg:dc ileri sUrdilği.i 
talepleri kabul demel:ti. Londra 
daki Corbin'c d İngilizleri, Ro
madaki sefirleri vasıtanile, ta
vassut için Hussçılinıye mlira
c:ı.at etmcğc ikna etmesi blldirl
livordu. lRte büt:iln bunlar olm·
~en FranSız kabinesine dahil bır 
nazır da barın. bunJ nn imkan
mzlığından bahcı>d1yordu. 

B rlin1e Hıtl r Ch r bt.ıl 
den 

a ad r ~ç • 
rdılar. ve 

er, 

u dular 
- Gece yarısı d m mı bo ıu -

yorl.ır yok! ., 
- Polis' •.• 
- Bekçlliı! .. 
D.ıye bafr.ışınal r tWnıC<.:e baş

lanmı tır. 

Nıhayet b:ıZL koı~ular f zla 
dayanamamış ve dı.,-an çıkarak 

ltendllerıne artık evlerine gitmc!e
rinl "e halkın uykusunu bozmama
larını uy lcmı lcrdır. Bunlardan 
Must t.ı n ıht..r kızmış \ e ıkl 

üç komşunun tlzerlııe etılarnk ken
dilcrını du .uştür. Nihayet polis 
gclrru . arhoşlar1 yakalı.yarak kn
rnkı>la götürmustilr. 

Haı;wn, Mu tafa ve Tevfik dilu 
1h mnhkeınesine 

n ilo 
ra c asına 

hi: edihneleıi :mt'i bir ıncc.;i)un 
yettir 01 Juyu yirmi J • • de
v mlı mes.ı.i teslih etm co '· 

eli, 2.nca.'k g ıd kı komh naların 
ver"mine gı've n l"!ır. 

Rusya.ya. a.g clııki c t el-
de derced.ilcn m ·taı•ı 'c ::k 
için ie3.P etl~ vasıta v 
dik:hati. caliptir: 

Adet 
Tank 20.000 
Top 27 000 
Mermi 2-70.000 000 
Ham madde 

1.l.2C 001 
Bu yükü taşım ak için ' 

t 1'yc VO WuniJ 

6 .AYLIK 
S AYLIK 
1 AYLlK. 

1400 ICr~ 27QD Krf. 
7Cı0 .. 14 o • 
40!1 it 
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Tarihten bir yaprak 

• 1 Yazan: Tarilunen 1 

an!zado Mehmet Ataul
lah Efendi Türk ilınil ir-

nın ~ · k bır simasıdır. 
ısi tankat· ilmiyeye mcn

Yan:i sarıklı r~caldcn olmak
~raber yalnız zamanının de-

\r • belki bugünün bile b yret 
hL _vkirle nnılacak miımtaz bir 
""'1 ıyctidır. 
Aı'eıımet Ataullah Efendi her 

tJden evvel vak antl'\is sıfatüe 
5'i i! ettiği tarilrile mr hurdur. 
,llil \'aki 'Şanizade tarihi,, ünva-

e anılan eseri gerek üslub, 
~ks muhteYa itibarile Nai
~ latı"lıindcn sonra en kıymetli 

Yadigfırıdır. 
a A.iıcak bu kıymetli müverrih 
l'ııi amanda çok kuvvetli bir 
~a.zıyeci, pek bazik ve san'atm 
'tıı.. Yedi tiıla sahibi bir hekim 1 .. fevkalade müstaid bir res-

1 
~ ve musikisina.s yani müm
~ bir artist idi de. (Tıb), (Teş
'!"), (Hesap), (Heyet), (Re • ı 
~), (Musikli), (inşa), <ş!.ir) 
~ ilim ve fenlerde teferrüd e
~ ~u münevver sarıklı fazla 
:"'U okuyup ve yazacak ka
~ Yani mükemmelen Fransızca 
.. bilirdi. 
~Bilhassa zamanı nazarı dikka.-

alına.ca.k olursa Şanizade Meh 
~ Ataullah Efendinin ilmi 
~ti önünde hürmetle eğil • 
~eğe imkan yoktur. 
Mı .A..lelaoo bir rcknhetin ve ko
~ bir en t.rikanın kuı:ba.nı olarak 
~asında yesinden ölmüş bu
·~ bu değ'erli ilim adamı 
1~2~) hicri tarihinde taz:ild 
~Ye yani hocalık mesleğine 
~.Ük. etti. (1235) tarihinde dev 
1.ti.n resmi müverrihi demek o
~ (vak'anl\visliğ~) tayin olun-
1' İki sene sonra da sa.drazn.m-

l'ln nw..a.reti oltında bir vazife 
~ EMmf ~üfctti 11~ de yük
"'\l!{ Uhde.sine verildi ise de 7.ama.
~tn Padişnhı ·kinci Ma.hmudun 
~k.iın ba.şısı Behçet Efendinin 
~ı:ıedine ve rekabetine kurban 
tiderek (1241) tarihinde vak'a
lltlvis1ikten azlolundu. bir sene! 
~rn. da haksız yere Bcktaşi
;:ıtıe itham olunarak arpalı~-ı O· 
'11.ll Tireye nefyedild.i ve rnenfa-
111nda kahrından öldü. 

Ş . d" b. *zek. .. 1 mı ı u ı ve munevver 
Türk alimini sürdürerek 

~vuıa. sebeb olan hasedcı ra
~binin görgüsüz, cahil ve müf
ltid bir harısicah olduğuna hük
~edec$giniz değil mi! ~ira ~u 
::!"ece muktedir ve bilgıç bır 
.. IU'k çoougunu cahil ve bozuk 
f.'1hlu bir uy:ıeraız mahvedebi·I 
ll'. 
L liayır yı:ınılıyorsunuz. çünkü 
ı-nizadenin, mahvına sebeb o-, 
~:aJcibi de kendisi kadar 8Jim 
~bir zattı. F'ilva;ki Şnniza.de
lttn dtl§manı hekimbaşı Musta
fa Behçet Efendi de tabü ilim
etle doktorluktaki müstesna 

!_ilgi ve kabiliyeti ile meşhurdu. 
~lPkı Şanizade gibi hekimbaşı 
~ ~rihçi, şiirde mahir, riyazi 
~erde mUteba.hlıirdi. Ecnebi 
!:erden yalnız Fransızcayı bi
h Şaniza.dedcn fazla olarak 
eın Fra.n.sızca, hem de hıgiliz
~. okuyup yazar bu lim.nlar
"4&11 tercümeler yıı;pa.rdı. 

* 

Behçet Efendinin dalkavukla· 
N bu sözll zavallı Şaniza.deye 

yükleterek hemen efendilerine 'ı 
yet· ~tirdiler. 

Behçet Efendi evvelce Frruı -
sızlann ısırı istilasından balı-1 
seden Arapça bir tn!"ihi Türk -
çeye t rciıme etmış ve tarihçilik 
teki 1ktida.r ve kabiliyetini izhar 
etmişti. Lakin her nedense o lıe- 1 
kimbaşıhkla övünür, kendisine 
müverrih denilmesine kızardı. 
Şair İzzet Molla da ef ~-ıdinin bu 
zif ım bildiği için o nükteli la-
rizini BaVW"lllUŞtu. 1 
Vakıa Behçet Ef cndinin bu 

son 15.tifeden çok alınıp zaYallı 
Şanizadenin büsbütün aleyhine 
düşüp köyline kadar yürüdüğü-' 
nü haber alan şair İzzet Molla! 
latif esinden mütecssü olarak: ı 

- O sözıi ben söyledim. Sa
nizadenin haberi bile yoktur! 
demişse de pek geç kalan bu 
tekzibin fa.idesi görülmemiş ve 
hekimbaşı ne yapmışsa yapmış., 
(1241) tarihinde rakibini vak'a
nüvislikten ailettirmeğe muvaf
fak olmuştu. 

* H ekimbaşı Behçet Efendi 
ilmine ve fazlına rağmen 

oldukca kindar bir zat imiş ki 
rakibinin vak'aulivisJikten azli 
ile iktifa etmedi, onu lstanbul
dan uzaklastırma.k · çin her <;a· 
reye baş vurmak küçüklüğünden 
kendini koruyamadı. 

O aralık İkinci Mahmut yeni
çeri ocağını ilga etmiş, Bektaşi
leri ve Bektaşiliği mahva uğra
şıyordu. Hcki.mb~ı düşmanı 
Şauiadenin Beşiktaşt.a. bir iki 
arkadru ile vücude getirmiş ol
duğu ilmi bir eemiyete devamı
nı diline dolayarak bu .zevatın 
ilim cemiyeti t~plnntıln.rı perdP
si a.lbnda gizliden gizliye Bck
tasilik ayinleri yaptıklarını pa
dişaha duyurdu. Hünkar da isi 
inceleyip sık dokwnaya lüzum 
görmedi. Şrmi7..ade Mehmet Atn
ulla.h Efendi ile ilim arkadası 
Fernıh Efendivi ve kurduklı:ı.n 
ilmi cemiyetin ·hl.misi Abdfüka
dir Bevi Bektasillk su<'ile nef -
yedivefdi. · · 

Şanizade arpn.lığı olan Tire 
Jka~sınn sürillmüştii. Bu büyük 
alit.n bu haksız muameleden c::ok 
müteessir oldu ve menf asında 
kalınndaıı öldü. Bilhassa kendi-
sine Bektaşilik isnad edilmesini 
bir türlü hu.nıedememişti. 

~ 

Ş air Abdülhak Hamidin 
büyük amcası ve haddi 

zatında. çok kıymetli bir ilim ve 
fen adamı olan hekimbaşı Mus
tafa Behçet Eteııdi sırf bir mü
nafese yüzlinden Şanizacle gibi 
çok biiyük bir Türk fühnine kıy
ması ve bu ytiksck Türle dehası· 
nı menf asında kahrından sön -
dürmesi gerçekten kemaline ve! 
ilmine yakışmayan affı zor bir 
zaftır. Zira Tilrk irfanına. bircok 
kıymetli eserler bırakabilecek 
iktidarda.ki bir dehayı beyhude 
yere heder etmıiş olmaktan baş
ka (Şanizade tarihi) gibi pek 
kıymetli bir eserin natamam kal 
ması, milli irfan bakımından bir 
günahın işlenma.,ine de sebep 
olmuştur. 

İ şte en münevver, en yüksek 
bu iki mümtez sima, bi

l'az da. etrafındr•,kilerin dedi ko-
~~ıu~le birbirlerini çekemezler- Ne diyelim, Tanrı lıeı· ikisine 

ı. de rahmet eylesin ... 
Behçet Efendi tiçncü Selim za ============== 
~da da samyın helcimba...51sı 
~· Bu iki fazıl. lisan bılır 'fürk j 
ıtliıni bira.z da ctrafındakilenn f a:yretkeşliği yüzlAıden, birbir
~~i i~a-!.er dururlıır, nük • 
~er sanrurlardı. 

Bir aralık bir itayia çıktı. Gu
l'a Şaniznde ra..krh; için: 

üniversite bugün 
merasimle acıhyor 

' (Başa 1 inci sayfada) 

. - &>Jıçet Efendi lrn!rimbaşı ilgasından itibaren geçirdiği te
lae uen de baş hekimim! eli!- kfımül safhasını izah edecektir. 
~ş. Br. gUzel 're zarif nii'ct.e ay- Rektör hitabesinde Universiet
hh.ca ağızlarda dolaştı ve hekim nin geçen seneki rruıdıınannm 
~'llll kllplere cindlrdi. Artık temas edecek ve bu randıman 

• er ilri filiL'.liıı t.ars.fuırlnn, mü- hakkında. i.Zabat verecektir. 
~dleri, gayretkeşlez.~ bu cümle· Müteakiben üniversitenin en 
~l dllleriııe dol:ınıışlu.ı', bu ilti kıdemli talebeleri birer nutuk 
~zıı ~ilgici biıb.iri aleyhtnc kış- söyliyecek ve bu suretle ınera-

li:ıp duruyorln.rdı. sim soru:ı. erecektir. 
~ür.te ve hicivl-~lc meşhur -.mmı•••HIEl!JlllB!ls:ı.iiS 

~J.ir İzzet Molla da bo durur mu uı 
~. İki rakip ar:ıs.ı.ndaki mtııuı.- lyı· saatte olsunlar' 
~~i btl bUUin körükliyecck • 
ır nUkte de o yumutladı ve: ~ 

tı · - Erkfi.nı d ı; Jetin haline ba-
t n, b·r müv rr· (Bencct E-
etldiyi \ ı kimb 'e b h,.lrl

q 

.· . .... .. . .. .. ' ..... ~ 
·YENİ SABAH 

'i MW 

En r 
Sovyetler h 
bildiriyor: 

d·s~~'ı 

·~SABAH 1 • 
1 

Güzel Bursada çirkin · 

R syaya yard •l 
bir manzara .... 

~ • -o-- Yazan: A. C. SARAÇOÔLÜı 

-ıtl''!e--e - ~uf~da vgzı·yet Japo ~ları Ortaşarka bir B ursa sn.dece tarlht bir 

Büyük Britanya üsleri 11 a e e leri e A e ikan heyeti Tilnk şehri değildir; Yeşil 
Amerika ya fehditka bir ' vdet elliyorlar gidiyor ::,1~~~~ gelm4J 

·terkedilecekmiş ! h a 1 a 1 d 
1 

.. ~ BoıiıbSy, 3cr'(a.tı..) - Hin~ Vaşington, 30 (a.a.) - Gene- Bu mübarek Türlt beki o 
Nevyork, 30 (a..n.J - Ossoci- 41(.andaID Japon tAaıannın bil· rnl Maxvell'in başkanlığında bu hiç bir k~ :\~ki sıze geç-

ated Press'in verdiği bir habere -o- .. · yük kısirlı Japoeybya hareket lunan bir heyet, yeni bir Mave- mişte,n menkıbeler fınılı.laınn -
göre Amerikan ordusu şimdi Harkofta azı•ler .ın.~•<+;r.-:n1 5 1.: .. ru1r bır· l•afiile,I rayi İrruı demiryolu in~a ait sın. Biüçük bir mescit, yarı ıh.n-
Alaskada şimdiye kadar görül- ,.wu!:i... /'4L n..ı,.,~ • İngiliz teklifini mahallinde tet- rap bir medrese, üzerini otlar 
medik ö~üde büyük manevralar Japonya hükiimeti ta.rafından kik için pek yakında orta şark bürümüş y06Ull:lu bir~ 
yapm:ıktadır. 120 bin Ö)Ü Vel'dİ Hinclistanda ve orta şarktaki gidecektir. hafızn.nızı harekete getiı rek 

Britanya üsleri 1 --o-- Japon tebaalarını memlekete Bu yeni demiryolu Sovyet Rus zibnin"zde ~ veleli !hatıra .kasır-
Nevyork, 30 (n.a.) - Ameri- Tayyareler, ilk defa getirmek için hazırlnnan Biye yaya gönderilen ma.Ireınenin top gası oan.ladırtinıyn ikiID gelir. 

ka. ajansları Va ingtondan bil- B 
1
. b Maru vapuru ile ay başında .Ta- lu olarak sevki işine tahsis edi- Onwı için güzel ve şlıin Bur-

diriyor: er ın ölgesini leccktir. sn.mız:n Tlırk yındun a · tos-
Atiyen kendi tarnfmdan kul-

1 
bom baladı ponyaya gideceklerdir. Bu yeni hattın teçhiz edilebil- nu b:.r m ;ı; Kıt v' dıı. \ e 6 ıe 

lanılmak üzere bütün Büyük Eri '11fevkıı/ Japonlar mcsi maksadilc ahiren birleşık onun içindir ki ifil ·erme ·adar 
tanva üslerinin Ameri,kaya ter-! Moskova, 30 (a.a.) - Öğle Şanghay, 30 (a.a.) - Japon- Amerıkatlan ray ve müteharrik Tütk olan bu şehir Tüı~ün .MC!K-
kedilmesinin birleşik Amerika üz~ llkne.;:;~~en t.€.:ı.>liğ: lar hesabına faaliyette bulun • malzeme vermesi istenilmiştir. kesi sayılır. 
hükumetince lnO",Utereden talep • '"'4ı- ..,. gecesi kıtaları - B .srtUla ı. .....,,., Volo,·olaınsk M · "sk mak SU"U ile Ç!inliler tarafından a * edilmiş olduğu siyasi malın.filde .. us.o ,.. • OJat ve ~ Bn.ğdad, 30 Ca.a.) - Rusya. 
tnbmin edilmektedir. Maloyaraslavets istikaımetinde töhmet altına alımın bir takım için Basra körfezine gelen mal- 1~, gönUl, tarihi hatıra ba-
Rtızveltin slJ'!ılciliiji w.sikalar mütemadiyen çar.pışmağ'a de- katolik misyonerler, Hunan eya- zemenin boşaltma usullerini tef- kunınclıı.n bu a.erocc ;amg.ıı 'c:-

görülomiyor vam etmişlerdir. lctinin yeni hükumet merkezi o- tiş etmek üzere Rus ordusunun şil Bur:,ayı, herhangı bır T :ı~ 
Va.<jington, 30 (n.a.) - D. SovyetJerinj R.-rlln 00~ lan Leiyang'da mevkuf tutul •

1 
bir mümessili Basraya gelmiş - 'beldesınden Ziyade tarihe ı;e ®-

N B . 1 akınları tı"r tınıya hürmet.Kar abonnl;;A iSU)-

.Rei~ Ruzveltin pazartesi gün- Moskova, 30 (a.a.) - Resmen muşlardır. ~ . diği içındir ki 'bir müşahedrn.ıizi 
kü tk d w bildiriliyor: -----~-... --- Al t bl• "" • buraya kaydetmeden geçeıniye-

nu un n mevzuu bahsettigi 29 - 30 İlkte:•n·in gecocıı· Sov- 1 man e 1gı -esrarengiz dünya haritasım gö- "J"' "" J h ı d cegız: M.J.um.dur ln O anlı 
rebilmek için gazete muhabirle- h~ ;ıYYaı_:;!_e_rj- Berlin 'bölgesine (!ua sa a ann a (Baştarafı 1 iııci Sayfada) Tüıklerinin iurrmil9 old .lan 
rinin uaptıklan +,...-uJ...ı..Us beyhu- ır ava. ~ yapmıtJlnrdır. Y . h ed" . ımpara'toduğun lbani.'3.i Sa.lt.Jn 

.J ~ Sıı·-c- ~-'·-~ h d fl üz ım n ilmıştir. Finliındıyıı. kor 0 k b de olmu.atur. uı.ı ve ~n c e er e- .r illllanm a ri Bursad Jır . 
Alman !imatbuatlnm hücwmu rine yangın ve infilak bombala- idam ve mahkumiyetler J;~;t ~'Y~~~~~~ıg~~ Şehrin Milli Mücadelede diiş-

Berlin, 30 (a.a.) _ Alman riyle !beyannameler atılmırur. . d w .;1- manrlan istirdadı uğrunda şe-
b Sovyet tayyarecileri yangınlar sürüp gıdiyor ogru yol nhın büyük ıbir Sov- hit di.İ.;,<;en Türk çocuklarının 

mat uat müdtirli Her Dietriclı, ve ı"nfilı:'·lar oldugun~ u gö"""·u··..,_ ~ yet yük gemisini batırmışlar . k b · d Sul ,.,_ __ "Voelk·sch B b htcr 1 <ıA ..... ·':J' LOndra,"3Q (a.a.) - Prag"'da dır n rı c gene tan ~1arun 
ı er co ac ., gnzc- lerdir. . 

tesind.e yazdığı bir makalede Kalinindo Alın1l . t yurda ihanet ve kunda.k~ılık suç Oik,"Sada vaziyet tilrbesi yakmında inşa edi:.:n:iş-
r<?.s Ruzveltin g~p faaliyetine MoSkova, 

30 
(a.a~) zay~~ larile itlıam edilen dokuz Çek I..ondra, 30 (a.a) _ Sovyetle- tir. Bir zxmn.nlar cıl ano">".ir ol-

hucunı etmektedir. etrafında Alman'ft- beş bı"n o-·· ölüm ce?.aSllla mahkfım edilmiş- rin çekilmesini müteakip, Ru _ muş bir devlet kuran ahrn-

Garpta akınlar 
lngiliz tayyareleri Brest 
doklarım bombaladılar 

Londra, 30 (a.a.) - Hava ne
?Aretinin tebliği: Bombardıman 
servisine mensup tayyareler dün 
Brestde bir di.işman deniz üssü-! 
ne taanı.ız etmişlerdir. Dokla.nn 
arasında bir çok bombaların I 
patladığı görülmtiştiir. 

Hollandada düşmanın hava 
meyt1&n'hln:nu-cda--i;aaıTUz:ı ~iF 

nıiştir. Tayyarelerimizden biri 
dönmemiştir. 

ltaly<Jda 

L;,14- lerdir. Cezalar infaz olunmuştur. 1 man bir Türk kumandanıyla 
m zayiat vermi.~erdir. ÖlU - idama tna1i1cfon kıadm ımen er tarafından işgal edilen iilklerııı kn.dar Türk olan bir 

l d 36 
Odesa şe'lırindc, anüstevlı1er !bir 

er arasın a ncı makineli Kostantin, 30 (a.a.) - Diva- şehri dt\.cımandan geri almak için 
Alman t.. · ık d çok ınikcıküllerle karşılaşmalrta- tlı 

wneru uman anı ge - nıharp encümeni bir devletin a- dırlar. Alıı an ve Rumen ist.ilı _ ta canln.rını feda. etmiş aziz 
neral Affenbacher de vardır. jn.nları ile münasebette bulunan 1 sehıtlermıiz yunynna. vat.arlar. 

Alma l tak 
"be li k, kam müfrezcleri Rusların çc- .J • 

n arın n n el tan 27 yaşında bir Fransız kadınını Biıı Tü:rlni muaV\.'en bh· d"'"-
200 k 120 ikl O 

kilmesinden evvel muhtelif yer- 'J., u ""'' 
·amyon, motos et, 4 idama, harp esnasında devletin rede istiklli.line 1·-'"'<Ih"'"·-·1• ıto 32 · h .. ,.....,. 3

2 
lere bırakmış oldukları ıbir çok ıuı. ~ı.ı.ıa..n. 

' ~p, . sıper avan ""1'""• harici emniyetini tehlikeye koy- ı gizli maynln.r ve saatli bomba- KUdretii ı.>ir devlet :kurmuş. cli-
agır mıtralyöz;ü tahrip edilmiş- duklan için iki kişiyi 20 ve b""' 1 ti w ge~ rlerı Tünklin ;5'ti1·1 ~ 1 : ... 1·~ru-ti ~ an pa atmaga devam ebnek - - ~ ın.u 

r. sene küreğe ınahkfun etmiştiı·. 

1 

tedirlcr . illuik İ!:.W r,iil..- güle öl:!:r..uJl bil-
Hu.fif ilerleme 14 7wmünist ================== mis Türk dililverlc.rinin. ezeli 

MoSkova, 30 (a.a.) - Kızı] Parla 30 (a.a.) - Hususi malı istmıhat yerleri bugün m:ılha.1-
Yıldız gazetesinin cep·1ıedeki mu keme 14 komünisti albdan 20 be ----.. H J. R l C 1 ---, le çocu:ltlarllllll kJ.ydıra.k ıbır-
ha'birinin bildirdiğme göre Al- neye kadar muhtelif kürek ce- dk lbir o rnadıklan bakımsız w' 
manlar, Vololrolaıınsk'dan Mos • zalanna mnhkfun etmiştir. k Ü~ Ü k ha b 0 r l 8 r m ydau<lır. Vfı.kıa ortada bir r 
koYa cephesine yeni ibir taarruz Slova1...,yada tedbirlc1· türbe ile bır sütun var amma., 
yapmı.c;lar, büyük :ıni·ktarda tank Berlin, 30 (a.a.) - Slovakya.- * Potonvi'le - Donkel Hoıınc bunLırın hemen arnasındruk.ı si-
ve nıotörlü itfaiye ktıvvctleri da Yahudilere karşı yeni tedbir- m::ıdt!nınde vukua E;elen bir infıla;;.- nc:ıınaya duvaılı.d vazifesı gvren 
kullanım.ak suretiyl~ hafif hir ler alınmıştır. ta ulcnll'rdcn ıs k:iş-.nin cesedi, kur- ma.vı ooyalı oluklu saçuı cer-
ilerleme ıka.y<letpıişlerdir. Bundan sonra Yahudiler tren- tr.rma ekipl ri trrrrıf ıdan, cnkır nl- çeveled.iği manzara n-> türi>ede 

lU~tk~ Ct;Jlf' ae It:".LU'C''U..-..2 :rtt.<uc.• ...... " ............ - • , .._.__,---.... nP. .dP. Abide altın a vataıı.Yınn 
Londra, 30 (a.~.) - Son harp na giremiyeceklerdir. -k Şanghny - Pazar - paz.!!rt~l ~mili:ıı-eK natu'alar.i}le mU~ 

telgraflarını zikreden 1.joskova 41· Alman tayyaresi düşil?"Übııüş! gcc butiin Çin üzerine çöken mat- s~p olııııyccak dl'!I'CCl;de I&lübali
radyosu, merkez cephesinde Al Londra, 30 (a.a.) - Buraya hlıı soku! dalgası bırçok insanın olil- dir •. 
manlaıw sağ cenaha doğru iler- gelen bir habere göre, diln, Mos- müiıc tıe!>ep olınu tur. ı . Evkaf Umum Müdürlug··;:;.ünUn 

Roma, 30 (a.a.) - Dün öğle- !emeğe ~ebbüs ettiklerini bil - kova civarında, 47 Alınan tay • ı (A.A.J dikkat nazarını .nn.ı..::...:.ım 
den sonra., düşman tayyareleri dirmektedir. yaresi düşürülmüştür. ~ ...... ~ 
Reggio, Calabria ve Ca.tantaz.e Odesa harap Ural7ara 1."!Urulacak milcwfitı ===:1::==

4

====d=::=. ===d=::============== 
eyaletlerinde bazı mahallere a- Londra, 30 (a:.a.) :-MOskcwa 1lath on ra a yapılan ~su, "Kızıl YüdiZ., gaz.ete- Nevyo.rk., 30 (a..11.) - Nev· 
kınlar yapmışlardır. Atılan bom sinin harp mulıa'birine atfen, y<>rk siyasi mahfillerinde tah-
balar meskfuı merkezlere ve bü- Moskovanın cenubu ga.rbisindo min cdildi!;rine göre, Sovyet hU- bu•• yu•• k to•• en ·', 
yUk bir kısmı lıasa.d i§lerile uğ- kain Tula bölgesinde vaziyetin !kfunetinin, Ural'lar boyunca ye-
raşan kadınların t~kil ettiği iı;ı- tdıclitldi.r bir hal aldığını bildir- ni bir ;müdafaa hattı re isi için 
· 1 tesadüf tm"şti mektedir. verdiği tarar üzerin, gencrnl 

çı grup arına . . ~ 1 
• r. OdE!sa. harap bir eehir halini Maksvelin ıiyaseti altında bir En büyük bayramımııda Huiciye s ~azıri Ederl, 

Hasa.rat ehemmıyetsızdir. Sıvll almıştır. Şehrin rıhtımlı uzun • şimali .Amerika askeıi fen hey- G lk b k ... nı Gene ı 
aha:liden ıo kişi ölmüş, 42 kitli luğunda bulmıan kunı suların al eti Vla:divostoka., oradan da U- ene urmay aş o. ~ Dill ve Bahriye 
yaralanmıştır. tında kalımştlr. rllara kadar gitmek üzeroclir. Nazırı Aleksandr da llılundutar 

Dünkü hususi m çlar 
Galatasaray Beşiktaşı, istanbulspor 

Fenerbahçeyi mağlüp etti 
lstanbulun en kuvvetli dört 

!klühü arasında tertip edilen dün
kü hususi maçlar lbinlerce fut
lbol meraklısının Şeref stadına 
akın etmesine vesile oldu. Çok 
çetin geçen ımüsabakalar neti
cesinde Galatasaray Beşi'ktaşı, 
lstanbulspor dn Feııcııbalı~eyi 
ıma.ğl\ıp ettiler. 

lst. Spor : 2 - Fencrbalıçe: O 
Günün ilk karşılaşmasını Fe

nerbahçe ile İstanbulspor ta
iluınları yaptılnr. Sar1 siyahlılar 
en kuvvetli şekilleriyle saiıaya 
çı.ktılar. Bunru mukabil sarı la
civert takım her ~anki gibi 
7.ayıf ibir lkadro taşıyordu. 

Bundan istifade ederek maçın 
başınd2ll sonuna kadar oyun.dn 
hah.-imiyet tesisine muvnffaik o
lan 1Stanbulspoıtlular oyunun 
!birinci devresinde Kadirin aya
ğiyle iltl gol kazandılar. İkinci 
devrede hızlanır giibi görünen 
sarı lf:.clvert tak:mı rakip .kn.le
ye bir iki tehlikeli iniş yaptıysa 
da forvetlerinin tecriibcsi.zliğin -
den lbir türlü sayı ~pm~ mu
vaffak olamadılar. lStanbulspor 
lular da ellerine düşeıı flrsatlan 
havadan, yerden gelişi güzel '"u
ruşlarla heba ederek gol adc
clim ilir türlü arttıramadılar. 

Maç 2 - O sarı siyah takımın 
lehine .bitti. 
Gamtı.samy tckaütferi: 1 -

l'tl. tlruat: 1 
karsıl 

ray birinci devreyi üstün bir o
yunla 1 - O galip bitirdi. 1kinci 
devrede Matbuatlılann büyük 
lbir gayret sarfettikleri görülü
yordu. Nil:e1rim oyunun SOlllan
ııa doğru Neja.dın sa.vurduğu 
şiltle beraberliğe ulaşmakta ge
çtkırnediler. MaÇ da 1 - 1 bera -
berlikle bitti. 
G;-fa1ıa6arny: 2 - ~taş: O 

Gliniin son ve en mühim kar
şılaşmasını Galatasa.myla Bc
şiJctaş takımları yaptılar. Go
çen haftaki zayıf Beşiktaş ta
ıkmıma mağlfıp olan San kırım
zılılann s:ı.ıhndn e.n kuvv\;tli şek
liyle görünen rakibi karşısında 
bu sefer alacağı netice mera:r 
ldili~'ordu. Çok güz.el bir oyun ı 
karan Galatasaray talnını snha
da.n galip ayr.ılmnğa muvaffak 
oldu. 

Takımlar söyle idi: 
Galatasaray: Osman, Salim, 

Faruk, Musa, Enver, Eşfak, 
Hikmet, Arif, Cemil, Mu :t:afn, 
Gazanfer. 
Beşfü~: Mehmet Ali, Ya

vuz, Yani, Feyzi, Hirist.o, Çaçi. ! 
Sabri, Kemal, Hattı, ŞUkrü, 

:Esref. 1 
~Hakem: Şazi Tezcan: 
Oyuna ~ ktaş ~ dı. To

pu del"'ha.l kapan nrı kır.:nızılılar 1 
siyah bey-..z k~ . e yüklendiler. 
E fakın ' n s duğu ütı 
ı:ı: 'ın. L Alinin ellcrınde kaldı. 
Z hızl n 

yordu. Hikmet v.a.sıtssiyle inki
şaf eden Galatasaray hticumln
n Beşiktaş kalesini sık sık ka· 
rış.tır:ıyor. Siyah ibeyazlılar to
pu zorlukla kalelerinden uzak· 
!aştırıyorlar. rur;st.onuu uzun 
vuruşunu Jrapan Sabri, • rı 
kırmızı raleye attı. Hakkıyı bu
lan top sıkı bir vuru. la ika.le di
reklerinin üstünden a:vutu boy
ladı. Gnlatasar:ıylılar kısa ve 
seri paslarla tekrar &>şiktaş 
kalesine yüklendiler. Arifin mü
kmunel bir :ıra pasından isti-

1 fade eden Cemil taknnınm illi 
sayısını yaptı. 

J3c..tjktaşlılar bu gole derhal 
mu1 abele etmek gayesiyle bir 
hamlede sın'l kırmı7.ı k:ı.l"YE' in
diler. Osman mükemmel bir cı
kı la topu Ha.kkının ayakla -
rınd:m !raptı. Oyun c;ok !;eri ge
çiyor. BC5ik1:aŞa naz ran da.Jıa 
derli toplu bir maç çıkarmağa 
muvaffak olan Galatasaray tı
kum siyah bey z k.ile önlerinde 
müsa.id g'Ol pozisyonlıınna knvu
şuyor. Fnxat Bcsiktaş nıi.i<irıf.ı
asının f eda1rar oyunu beliren telı 
likele:r.i savu...:;tunıyor. l<lu.n 
Gazanferin sürüp ortalvııgı 
top siyah bcyak kaleyi yine ka
n tırdı. 

İkinci devre: 
Beşiktaş ikinci devreye H'.e

maJin yerine !brnhimi, Ya\'u -
zun yerine de Hiiseyıni nlJrak 
takviyeli bir şekilde çıktı. Si
yah beyaz takımdaki ibu de -
~ikili< kendini göstermekte l 
gecikmedi. Oyunun ilk anların
da Gnlatasaray Jrnlesine yerleş -
meğe muvaffak olan Bcşikt:J h 
hıra Salimin ve Faruğun feda
kar hameleleri Ye topu zaman, 
zaman söküp çıkarmaları gol 
fırsatını vermedi . 

GnJ.a.tasaray takımı da Arüin 
.;o1itünün .kale direklerini sıyıra -
ı·ck .avutu boylamasıyle üçüncü 
golünden uzaklaştı. Top elıneri
yctle san kırmızı kale yakınla
rında dolaştıyor. Zamanla B· • 
s Uış tazyikinin art.tığı görü -
rülüyor, Hakkınııı sıkı şütünii 
Osman mükemmel Bıo.~e etti. 

Landı 30 ( ) m::..ı.· / .. .. • a.a. - ;ı..uunye 
Buyük elYiğinde Cümhuri ti 
18 

. . 
1 

ye n 
ıııcı yı CA.ııiimünli kutl kı . • a.nıa 

~~re tertı~ ~len toplantıda. tn
gıltere hancı~ nazın M. Au . 
thoyn Eden ı. genclkuı 
başk~ general ... Jolın Di~~~ 
bahrıye nazırı M. \.exa d h 
zır bulunmuşlardır. n er n-

Sir Deedcs, gece L dra rnd 
yosı.ı. ile bir nutuk oo . · 
hı.ilfı.saten demiştir ki~nış ve 

"'l'ürkiye akıllı hareke'I. . 
ve yıkılmaz amıi ile bütiin'lyle 
dillere ve yüze gülmelere~.· 
men bu tehlikeli seneler esni. 
sındn kendi istiklfiliııi tama.."'1tly1 
mu'lıafaza. etmiştir. Hlç şüµ'.he 
yok ki Cümhuriyetin ilim edil
miş olduğu 29 İlkteşrln 1923 
tarihindeki Türk: ruhu 19!1 se
nesinde de aynen yaşamakta -
dır.'. 

'···~;.--:··. _ ..... ·;~,ı""" ....... __ ... ~-... ~ .• • 

Türk-Romen iklı
sat müzakereleri 

ba~lıyor 
Bükreş, 30 (a.a.) - Tlirk -

Rumen ekonomi anlıı.şm::ı..~ı mü
zakerelerinde bulunacak olan 
Rumen ekonomi heyeti, lsUınbu
la hareket etmistir. Göıi.işmclo
rc Son t~riııin iJk haftası içinde 
başlanacaktır. 

. -""' n Sabah n,, 1: 
i an fiyatları ! 

Kr. 
750 
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~azan: M. Sami Karayel 137 ;J . 

Benı' tile ö.re oyun verdfm. ve dkk:aılık bir adaıpm karşunnda l".t:-;-~...ı...,.:~~~~+.....;.:.~~ı 
__.,~ vallaıh, billihı değil. ! ~ti. Hal böyle<i1terı yctndş 

pesetı:im. . barınamıyordu. . 3 
Dedi .. Ve ıınş::ııya :ıudelı giire-- Etıb.em ~ Alı pehlivwJa Af-7";-::~~~n;...;~n.,;.....,,.:.~-,1 

ftİn acımmda şiddeUe.ibıaftıket et- derd yarunaga. başlnd?: 
tiğjnin ~>lerlıli izah et.ti. Pa - Pehlivan, ne oldu bu bizim d-:-~---:.~.a.ı::.;;;=.;r=.;.;::;;;~.....,:.tı 
ea da:lkani olmuştu. pe!hliva.nlara. böyle .. 

Hergeİeei alel.OOele ~landı. -Ne olaclıat paşım1 H.\ç!. 
.Aı-ap Sıılt ~ .idi. IDç de gii- - Nasl hi9 '! Ecln.11 çarpnnya. 
reş yapmak lstemiyotdu. Başı- d6Jldillet'. 
na geleceğini a.ntnmıştı. - iNe yapım>lar ~ 

Cazgır pehlivanlnn takdim -Anıp, Koca V~
etti. ~asını yaptı. Meydana şımnda We ~yor. 
salıverdi. Peşrevler canlı ohnuş- . -L :Paşam! . Ev:ı.-elce d<: armt.
tu. Hergeleci. her vakit olduE:ru tim.. Ters geliyor bu herif onıa.-
gibi pek canlı bir peşrev yaptı. ra... . 

.~rap Sait de a§ağı kalmamak -:- Hay . ~ah ;nüsıtalıakmı 
için çırpındı. Hclfı.lla.."imalar tl'l versın .. Ne ı~ar bu . 
oldu. Ve güre.'j basladı. _ - Paşam.: ll~ ~~ı.:ml~1; ya.ptı-

Fakat Hergclec.mııı asabiyeti gı oy~~ , ~ordwıuz mu. 
yii1.ilnden belli idi. Pek acul ol- l -G?~1~·· • 
du;;ı görüliiyordu. Arap Sn.idi. ..-:: Hıç .. ~yle. bır oyuz; gör-
Ri.ıstem gibi çareabuk yenmek dwıuz .mu şımdiye !tadn.r. . . 
ıstedıği yüzünden ve etvannda.n - Yok ... Za;en bilmem ki... 
belli idi. Ethem Paşa da sinirli . - Pa.,~rn. oen 1:>u yaşa gel-
idi. Ali pehlivana dönerek şunla- ~m •. Padi.~a.h ~va.nı ol~tnn .. 
ıı .!iu,·ledi: \ allah böyle ibır ?Ymı gorm~ 

- -WPehlivan, İbram, çok sinir- dml:: En ~sta pehlivanlıı.rda bi-
li deffeil mi?. le gorm.ed.Lnı... ., 

_ F vet paşam. - Nasıl yapmıştı onu. _ 
- l 'nu de.. RUstem gibi çarça- - ~sıl ra;PaC8;k? ,Old:ugu 

buk ('ttadnn çıkarmak istıyor.. yerde bird~bıre ~eı:td!· .. ~ 1 
-- Öyle görünüyor .. Fakat gli mının pa.çasıyle ~~ .onluı-

reşlir bu, paşam. Belli olmaz. den ~ttu ve çekiru!e önü.."le a-
- h'vt:t, orası öyle lakin bi- bverdi .. 

tım Arap düş\inccli .. - ..... - Pa~, bu ktvlar güzel ve ı 
marifetli oyun görülmemiş ... 

-Ya! .. 
- Bu ma:nevrRyı ben, bimş 

1 

7~1G Proerrun, 
7.33 Müzik 
7.45 Haber kır 

;\füzik 

eserleri 
U.45 Haberler 
lS.00 ŞarlrilaT 

ta.30 Müzik 
14.00 Mütlk (pU 
18.00 Progr?Jn 

l.IM3 F'tıstl SRZl 

18.40 Mlizık 

ıs.oo 

19.15 
Konu~ın:ı 

Mllzlk 
19.30 Haberler 
19.45 Müzik 
20.15 Rndyo 

~a~i 
20.45 :M:Uzik 

21.00 z. tu'kl.1ml 
21. \o T.e!I\.-ti l 
%2.0-0 :wtzik 
22.30 Haberler 

.tt.45 M(lzfk 
2ı.ri5 Knpnnış 

Zııman, ha~at lçbı. ~em biı" un.sur, 
Yuvıı. 10 - T~nınmış kadın biı· me

busun soy odı, çok yoğnıur yagarsu 

hasıl olur, . .. •''ti " . , ı~ 

1234 567890 

olsaydım, mandayı bile iba.c;tır:ır
dnn .. 

Yozgat Nafıa Müdürlü.ğünden 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 
İKRA ılYE P " 'I 
KEŞIDELER: 4 Şubııt, 2 Mııyı•, 

1 

ı adei 2000 Liralık = 2000.-Lira 
8 > 1000 > = 3000.- > 
2 :ıı 750 > = lGOO.- > 
4 > 500 > = 2000,- > 
.8 > > = 2000.- > 

35 > > = 3500.- > 
60 ~ 

diş, nezle, grip, ron 

DOKTOR 1m21s:E11 

l HAFIZ CEMAL 

Lokman Hekim 
Dahili) e .Ptlütt'h!IB:'!ısı 

Divanyolu 

Umumi deposu: Z. SAATMAN, Sultıı~ 
Zayi Evrakı bulana h C b 

nakdi mükafat amam amcı aşı han .-;:::::1 

29/10/1941 taıihlnde Eıninlinünde E 
nüfus hüviyet cüzd:ını, nv tezkeresi, mnfyet otomobil tamirhanesi 
~ehadctnmnc ve bonscrvisler.i hr.vi Biliımum otomobil mot6rlerl, şABi ve makas işleri teminatll 
bir zarf düşUı ülmuştUr, Hiç kimse- olarak tamir edilir • 
nin iııine yarrunıyncıık olan bu evra- Adresü Sirkeci &llums5ğUt Erdoğan soka.k No. 5 
kı ~rlneı Vakıf bhnd Yerli Mallar .A.hmd Ytlma"1 oo Andıilla1ı Demirdc1c1' 
Pazarı Muhasebesinde Bey Cezmiyo r================::.::==============--
gctircnc ümid>-.. :fevkinde nakdi 


