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Bugün Cümhuriyetimizin 17· nci 
--'"'10 

' Harici ve· 

Dahili Hiç 
Bir lstlrabı 

Olmıyan 

Memleket 
Yatın: M. Zellenya 'SERT EL 

S ayriı Bafvekilimiz Refik 
Saydam, CümhUJ"iyeti

mizin on altıncı yıl bayramını 
açan nutkunda Türkiyeyi muz. 
tarip dünya içinde harici ve 
dahili hiçbir ımrabı olmıyan 
memleket olarak tavıif buyur
dular. 

Bugün on altıncı yılını kutladı
ğımız Cümhuriyetimiz için bun. 
dan daha büyük bir meth olamaz. 
Hakikaten bugün Türk~e. muhte
lif hastalıklar içinde kıvranan in
sanlık ortasında harici ve dahili 
hiçbir ıstırabı olmıyan bir memle
kettir, ve bu mazhariyetini Cüm. 
huriyet rejimini kuran Ebedi Şef 
Atatürk'e, ve onun mesai arkadaşı 
İsmet 1nönü'ne medyundur. 

Yılına Girdik 

Bu~ Cümhuriyetin 16 ncı yıldönümünü ıevinçle, heyecanla, 
ne,e ile kutluyonız. Bu bayram pnümüZde, Cümhuriyetin büyük 
biniai Atatürkün aziz hitll'Mmı mi~etle anarız. Ve dünyanın 

içinde bulunduğu mütkül tartlara rağmen, Türk milletini rahat, 
huzur ve emniyet içeriıinde bu ıevinçli güne ulqtıran Milli Şefi
miz lımet lnönüne sonsuz minnet ve tükranlarmıızı ıunanz. 

Şenliklere 

Başvekilin 

Söylediği 

Bir Nutukla 
Başlandı 

---o-

Bugün Şehrimizde de 

Büyük Bir Geçit 

Resmi Yapılacak 
Ankara, 28 (TAN Muhabirin

den) - Cümhuriyetin 16 ncı yıl. 
dönümü bayramı, Baf vekil ve 
Parti Umumi Reis Vekili Doktor 
Refik Saydamın bugün saat 13 
de Ankara radyosunda bütün 
memlekete hitaben söylediği bir 
nutukla açılmıttır. Baıvekil mıt
kunda demittir ki: 

Baıardan Eserler 
"Aziz yurddaşlanm, " 
Bugün, Cümhuriyetimizin 16 ncı 

yıldönümü bayramı başlıyor. Hepini
zi hürmetle selamlar, tebrik ederim. 

Cümhuriyetimizin banisi Ebedi 
Şefimiz Atatürkün aziz hatlrası ö. 
nünde hürmetle eğilerek söze bqlı.. 
yorum. 

Milletin bu iki Büjük Şefi, 
on alb aenedenberi memleketi 
harici utıraptan kurtarmak, 
~vamlı bir ıulh içinde yqat,. 
!Dik ·~ eııertna .. iilmf yap- ~-'-"=·-

Cilmhuriı,t rejim~ geçen on 
bet .ene zarfında, Tark milletinin 
dahili, harici ve içtimai hayatında 

vücude getirdiği muvaffakiyetli e
serleri ve inkılaplan burada tekrar 
edecek değilim. O eserler her sene 
biraz daha büyüyecek, o i1'kılaplar 

seyirlerini alınış ve değişmez yolla. 
nnda devam edecektir. Onu, hepiniz 
biliyorsunuz. 

tılar. Tüdriye buclatlannı Av-
napadan ıelebilecek tehlikeye 
kartı emniyet albna alan Bal
kan Anta.nb onların eıericlir. 
Türkiyenin tark ve cenup hu
dutlanm temin eden Sidabat 
paktı onlarm eaeridir; Sovyet. 
Türk doatluiu onların eeeridir; 
hulita Türkiye on alb tene 

mJıh içinde Y&faıDUflA, ve bu
pn küçük büyük bütün millet
ler harp içinde veya harp teb
likeeine maruz iken Türkiye 
hali harpten uzak bulunuyor
sa, bunu onlara medyundur.Bu
siin Awupadan Türkiyeye ıez. 
len yolcular yeni bir dünyaya 
imnit kadar huzur ve emniyet 
duyuyorlar. Çünkü memleket
te Avrupadaki harp havaaı, 
harp arkmbıı, harp tehlikesi 
yoktur. Hayat normal seyrini 
bybetmemi9tir. Böyle olduğu 
için de muztarip dünya içinde 
Türkiye ıstırap duymıyan na
dir bahtiyar memleketlerden 
biridir. 

Tayyare ve 
Yetiştirecek 

F abrikal.ır Siparişi 
Yetiştirmek Uzere 

F aaligete Geçiyorlar 
Ambargonun 

için Ağır 

Kaldırılması Kararı Almanya 

Bir Mağlubiyet · Sayıl.yor 

Her geçen Cümhuriyet yılınm mil. 
!etimizin hayatında, onun, bilinme
yen tarihlerdenberi devam edip ge. 
len asil varlığını tebarüz ettirdiği 

öyle hadiselerle karşılaşıyoruz ki bu
rada birkaç sözle yalnız onu hatırlat
makla iktifa edeceğim. 

Çet in imtihanlar 
Son bir sene içinde, Türk milleti

nin geçirdiği büyük imtihanları bir 
kere hatırlayınız. Vakarla, sükunla, 
tarihine yakışan bir tavırla dünya 
milletlerinin gözü önünde cereyan P

den bu imtihanlar kencfüinin yeryü
zünün medeni, dinamik milletlerin. 
den biri olduğunu bir kere daha is.
bat etti. 

Bu imtihanları geçirirken. Türk 
milletinin gösterdigi heyecanlı ve a
sil birlik ve en doğru yolda sükunet. 

Vatington, 28 (A.A.) - Pittman eden bu takyidatı kabul etmeğe ha. le ve vakarla yürümesi, bugün oldu-
tarafmdan tevdi edilen bitaraf- Zirdır. Ayan meclisinde temin edilen ğu gibi istikbalde de ütiharla anıla-
lık kanunu projesini ayan mec· ~seriyet, bu projenin mebusan mec cak bir vakıadır. 

(Sonu, Sa: 10; Sü: 2) Rooaeuelt I' . 30 t. .. - 63 il k lisinde daha zayıf bir muhalefetle H ul.l (Sonu, Sa: 10; Sü; 6) 

R Y I 
ı.:: etm7.'T:e b.:':uretlr:~~ karşıI·ı.:r:~,~ö·:::~:::· ~V k il B umen ve ugos av letam bir muzafferiyet kazan.. Proj~: muhariplere silah satıl~a- e ı• erı•mı•z ayram 

mıttır. ı sına musaade etmekte ve Amenka. ' 

B k
•ıı • T . 34 Demokrat, 8 Cümuriyetçi ve 1 lılar için muhariple~le ol~n .münase. 1 • . Ih • 1 

aşve 1 eri Una Müstakil, projenin lehinde 15 Cüm- betleri~de bazı t~yıdatı ih~ı~a eyle. çın tısas arını 
huriyetçi, 12 Demokrat, 2 Amele mektedır. Bu takyıdat mucıbınce: 

Uz eri• nde Go·· ru·· ştu·· ıer :ı~~~~: :'":ı:~::ik~~~~~ıl::~~r~in m1e;;: ;ı;:~~r:::i m~=~~:~t. ~e_ '' TA N Anlattılar 
Pittman pr?jesi~in kabu~ edileceği re a;-un::l~r .. nsi=~:~r::;. ~eiıi~:: '' a 

evvelce tahmın edılmekte ıse de 30 hur tarafmdan röıterilecek olan harp mın
Bükref, 28 (Huauıi) - Ro

manya Batvekili, bugün Yugos
lavya Batvekili ile Tuna üzerin
de bir mülakatta bulunmuftur. 

Diğer taraftan, Hariciye Nazırı Ga 
fenko, bugün Roinanyanın Türkiye, 
Yugoslavya ve Bulgaristan sefirleri 
ile uzun bir mülakat yapmıştır. pa.. 
fenko ve sefirler dün kralın ·~
rı1e yapılan diğer bir touı:ı,ntıd~ da 
hazır bulundukları için bu 
tik faaliyete ehemmiyet 
tedir. 

Nazi Şefleri Arasında 
Bükreş, 28 (A.A.) - Reuter bil-

diriyor: 
Romanyanın Nazi olan ve almıyan 

şefleri arasındaki ihtilaflar artmak
tadır. Bir toplantıda, gürültülü ve 
hadden aşırı sahneler bile olmuştur. 
air çok şefler istifa etmi~lerdir. Me
sela Romanya milli çete partisi yük
~ konseyinde Alman ekalliyeti mü
~li olan Von Heitrich vazüesin
~ çekilmiştir. 

• (Sona, Sa: 10; Sil: 2) 

reye karşı temin edilen 63 reylik 
ekseriyet hükumet hesabına kati bir 
muvaffakıyet ve Roosevelt'in harici 
siyasetinin otomatik surette teyidi 
mahiyetinde telakki edilmektedir. 

Kabul edilen proje, müttefiklere 
büyük kolaylıklar göstermekte, fa. 
kat Amerikan ticareti ve gemileri 
için pek ciddi takyidat vazeylemek
tedir. 

Ecnebi milşahitlerin söyledikleri. 
ne göre Amerikan efkan umumiyesi 
Amerikanın Avrupa harbinden uzak 
kalması icln azami rrarantilerl fhtift 

takalarrnda ıefer etmeleri memnudur. 
3 - Her ne tekilde oluna olıun mu.. 

hariplere kredi açılmooacalrttr. 
4 - Muharipler Amerikadan ntın al

dıkları e,1anm tasarruf senetlerini alma_ 
ia mecburdurlar. Bu aeneletlerin alS.kadar
lar namına tanzimi muameleıi maUann 
ihracmdan evvel 7apılacaktır. 

5 - Amerikan ıe1riıefain kumpan,,.ıa.. 
n Avuıtral1a, Yeni Zeltnda, Cindeki tn
riliz ve Fran11z imti1az mmtakalan Ka.. 
nada, Amerika kıtasının 35 derece Şimal 

Ankara, 28 (Tan Muhabirinden)
Cümhuriyetin 16 ıncı yıldönümü mü
nasebetile vekillerimizin ihtisasları. 
nı öğrenmek için kendilerine müra
caat ettim. Adliye, Hariciyt", Maarif 
ve Gümrük ve İllhlsarlar Vekilleri
mizin cevaplannı bildirfyorum: 

Aclllye Veklll Fethi 
Okyarnı lhtlıasları 

arzının Cenubunda bulunan muhariplere .. _ Cilmhuriyetin 16 ıncı yıldönü
ait bütün topraklara ve Cenubi Afrika,,. mü münasebetile benden ihtisasımı 
yaptıkları eerviılere ıillh ve cephane taıı-
munak prtiJle denm edebileceklerdir. eoruyorsunuz: 

(Sonu; Sıa: 18 SU: 1) Cümhuriyet idareshıln Tflrklyeye te-

min ettiği faydalar, artık göz kamaŞ
tıracak derecededir. Bunu görmiyen. 
anlamıyan kalmamıştır. Türkiyenin 
dahili vaziyeti hiçbir zaman bu de
rece emin değildi. 

Vatandaşlar arasında sevgi ve te
sanüt hiç bir zaman bu kadar sami
mi olmamıştır. 

Cümhuriyet idaresinin umran sa
hasındaki muvaffakıyetleri a!:ırlar. 

danberi bu gibi eserlerden mahrum 
kalmış olan Anadolumın her yerin
de &öze çarpmaktadır. 

(Sona, Sa: 19; Sil: 4) 
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Belediye 
Kadrosu 
Genişliyor 
... ~ 

Bir Kısım Muallimlerin de 

Dereceleri Yükseldi 
Belediyeye ait işleri taldp etmek 

(izere Anlcaraya giden belediye mu
hasebecisi Muhtar, dün şehrimize 
dönmüştür. Muhtar, Ankat"ada bele
diye ve hususi muhasebe memurla
l'ına ait barem cetvellerini de tasdik 
ettirerek beraber getirmiştir. Bu cet
vellere göre 15, 17, 22, 25 ve 40 lira 
maaşlı muallimlerin barem derece
leri yükseltilmiştir. 

Bundan maada, belediye muhasebe 
kadrosuna yeniden 60 memur, hukuk 
işleri müdürlüğüne 400 lira maaşlı 
bir avukat, 200 lira maa:ılı diğer bir 
avukat. 20 şer lira maa~lı üç memur, 
istimlak müdürlüğü kadrosuna 15 li
ra maaşlı dört ve 20 lira maaşlı iki 
memur alınması Vekaletçe de kabul 
edilmiştir. Ayrıca yeni kadroda be
lediye zat işleri müdürü ile yazı iş
leri müdürünün maaşları 80 er lira
ya, temizlik işleri müdürünün maa
şı da 70 limya çıkanlmıştır. 

Belediye muhasebecisi Ankarada, 
Sultanahmette yapılacak olan bele
diye binasının yerinin istimlakine ait 
menafii umumiye kararını tasdik 
ettirerek beraber getirmiştir. Muha
sebeci, Dahiliye Vekaletince ihzar 
edilmekte olan belediye memurları 
tekaüt kanunile belediyeler teşkilat 
kanununa ait layihaların hazırlan -
masında da bulunmuştur. Yakında 

Meclise sevkedilecek olan bu layiha
lara göre, belediye memurları dev
let hizmetine, devlet memurları da 
belediye hizmetine geçtikleri takdir
de barem kanununun ayni hükiimle
rine tabi oldukları için bu kanundaki 
barem derecelerile geçeceklerdir. Bu 
nun için Dahiliye Vekaleti yakında, 
Divanı Muhasebatın da mütaleasım 
aldıktan sonra barem kanunu hak -
ktndaki izahnameye bir fıkra ilave 
edecektir. 

MOTEFERR1K: 

f opkapıdaki Fakirlere 

~ardım Edildi 
Her sene Cümhuriyet Bayramında 

muhitindeki fakirlere erzak dağıt
mak suretile yardımda bulunan Top
kapı Fakirlere Yardım Yurdu dün 
de bu hayırlı işini tekrar etmiştir. 
Dün üç yüz aileye birer kilo yağ, sa
bun, pirinç, şeker, fasulye ve ikişer 
kilo da patates ve soğan tevzi edil
miştir. Bu yardım, bu yurdun mües
sisi Doktor Galip Hakkının vefatına 
tesadüf eden kanunusani ayında da
ha geniş mikyasta tekrar edilecektir. 

Muğla Mebusu 
Vefat Etti 

Muğla mebusu Doktor Hüseyin Av 
ni, evvelki akşam saat 22 ile 23 a
rasında kalp sektesinden ölmüştür. 
Cenazesi bugün Şişlide Saman yo
lundaki evinden kaldırılacak. cenaze 
namazı Teşvikiyede kılmdıktan son
ra Asri mezarlığa defnedilecektir. 

327 de Tıbbiyeden çıkmış olan 
merhum uzun zaman Muğlada dok
torluk yapmış, sonra sırasile Muğla 
sıhhiye müdürlüğünü, belediye reis
liğini ve fırka mutemetliğini ifa et
miştir. On senedenberi Büyük Mil
let Meclisinde Muğlayı temsil ediyor 
du. Milli Mücadelede hizmeti mes
buktu. Ölümü zayiattandır. Ailesine 
sabır, merhuma rahmet dileriz. 

---oı---

M. Turhan Tan 
Rahatsız 

üstat 1\1. Turhan Tan, birkaç giin
.ıenberi rahatsız bulnnmaktarlır. İ
yileşir iyileşmez, okuyucularımız, 

üstadın her gün zevkle takip et.tik
leri yazılannı gene bu sütunlarda 
bulacaklardır. Kendisine acil şüalar 
temenni ederiz. 

Ebedi ve tarihi günümüzün 167n. 
cı yıldönümünü coşkun bir heye
canla tes'it ederken, onu yaratanın 
önünde eğilir, yaşatanmı iman dolu 
bir sevgi ile selamlar1z. 
B,ayramın şen olsun büyük Türk 

milleti. :M. Nuri Çapa 
................................................. 

TAN 29 - 10 - 939 

GONON RESiMLERi: Cümhuriyet Bayramı Hareketleri 

Dün gece şehrimizde yapılan tenvirat: Beyazıt meydanının görünüşü T opkapı Fakirlere Yardım Yurt/ unun tevziahntlan erzak alanlar 

Büyük Bayramı 
Kutlulu}roruz 

Bu Büyük Gün Şerefine Bugün 14 Yeni 

Müessesenin ve Yolun Küşat Resmi Yapılacak 
Cümhuriyet Bayramı dün saat 13 te, Başvekil Doktor Re

fik Saydam tarafından radyoda söylenen bir nutukla memle· 
ketin her tarafında açılmıştır. Bayram münasebetile diin sa
at 12 den itibaren şehrimizde resmi daireler ve mektepler 
tatil edilmistir. 

Dün ya;ılan merasim \kaymakamı tarafından idare edilecek 

B ek b 
.. .. itfaiye müzikasile mahalli heyet ve 

u sen ·i ayram pazar gunune .. . 
t d "f tt"ğ" · · "t · · e teşekkuller de merasımde hazır bu-esa u e ı ı ıçın, geçı merasımın 

iştirak edecek olan ilk ve ortamek- lunaca~tır. Ayr:ca kazalarda ve H~l-
tep talebeleri dün mekteplerinde top- kevlcrınde aynı za.man~a. merasım 
!anarak tezahiirat yapmışlardır. ,. yapılacaktır. Merasım bıttıkten son-

B "Ik •· ·· ı k d 1 ra Cümhuriyet idaresinin son bir se-
ayramın ı gunu oma o ayı.. . ·-· 

·1 d"" F tih H lk · b" d b' ne zarfında meydana getırdıgı eser-
sı e un a a evı ınasm a ır 

dik. · · 1 E · a·k· k ler yine merasimle kuşat edilecektir. 
ış serp,!Sı açı mış, vın ı ış urs- .. .. . . .. 

1 · t' k d k 1 · Bugun kuşat edılecek yenı mues. 
arına ıs ıra e en ız arımı2:1n mey. 

d · ·t· d'kl · 1 t h" d"l seseler ve eserler şunlardır: ana ge ır ı erı eser er es ır e ı -
· t• B d b k d" w • H lk 1 - Gazi köprüsü yarın 15 de. 

mış ır. t':t an aş a ıger a ev-
i · d d d'" k t 1 t l 2 - Ayaspaşa yolu 16 da. 
erın e e un a şam op an ı ar 3 N" t k ortamektebi 
yapılmış ve temsiller verilmiştir. - ışan aşı ız 

Şehrin muhtelif semtlerinde, Cüm_ 16.30 da. 
huriyet meydanlarında hazırlanan 4 - Kücükmustafapaşa ilkmek-
taklar dün saat 13 den itibaren bay- tebi 15 de. 
raklar ve çiçekler, gece de elektrik. 5 - Sineklibakkalda 45 inci m~k-
lerle tenvir edilmiş, bütün şehir hal. tep 16 da. 
kı tezahüratla bayramı karşılamıştır. 6 - Karagümrük ortamektebi 

16.30 da. 
Bugünkü mermim 7 - Üsküdar belediye tahsil da-

iresi 15 te. 
8 - Çatalcada ilkmcktep 15 te. 
9 - Bakırköyünde ilkmektep 15 

de. 

Doğu ve Egemen 
Vapurları İçin 

Garanti İstiyoruz 
Almanyaya ısmarlanan vapurlar

dan Doğu ve Egemenin tesenümü bir 
müddet daha uzıyacaktır. Harp halin 
de olmasına rağmen Almanyanın bu 
vapurları teslim için vaki müra
caatı tetkik edilmekle beraber, bu
günlerde tesellüm imkanı olmadığı 
anlaşılmaktadır. 

Almanya, bitaraf dcvletlerb va
purlarını da torpiUediğinden kendi 
tezgahlarında ısmarlanan yeni va -
purları da yola çıktıktan sonra batır
ması ihtimali vard1r. Vapurların 1s
tanbul limanında tesellümü garanti 
edilirse mesele kalmıyacaktır. 

Fırtına Başka Limanlarda 
da Zararlar Yaptı 

Perşembe gecesi patlak vererek sa 
baha kadar devam eden fırtına lima
nımızdan başka civar limanlarda mü
him kazalara sebep olmuştur. 

Marmara Ereğlisi önünde ve Te
kirdağrnda dört yelkenli batmış, Te
kirdağında müteaddit deniz kazaları 
olmuştur. Liman dairesi bu kazalar 
etrafında rapor beklemektedir. 

Bir Çocuk Çiğnendi 
Şoför Ardaşın idare ettiği3409 nu

maralı kamyon, evvelki gece saat 
24 te Tozkoparan asfalt caddesinden 

inerken yedi yaşında Adut oğlu Eli

fe çarpmış ve öldürmüştiir. Tahkika

ta müddeiumumi muavinlerinden 

Hicabi el koymuş ve suçlu Beyoğlu 

Bayramın kutlulanmasına ait asıl 
program bugünden itibaren tatbik e
dilecektir. Bu programa göre bugün 
saat 9.30 dan 10.15 e kadar devamı 
etmek üzere vilayette bir resmi ka. 

bul yapılacak, komutanlar, belediye, 
vilayet ve Parti erkanı tarafından 

vali makamında ziyaret edilerek te~ 
rik edilecektir. Bunu müteakip şeh-

10 - Kartalda ilkrnektep 15 de. 
ıı _ Yalovadaki ilkmektep 15 de. meşhut suçlar müddeiumumliği ta -

rafından tevkil edilm!ştir. 

rimizdeki ecnebi konsoloslar toplu 
olarak hükumet namına vali tarafın. 

dan kabul edileceklerdir. Bu mera
sim bittikten sonra toplu bir halde 
Beyazıda gidilerek komutanlarla be_ 
raber, orada kendilerine tahsis edil
miş bulunan sahalarda yer almış o
lan askeri kıtalar, mektep talebele

ri ve diğer kıtalar teftiş edilecektir. 
Kıtaların teftişini ikmal eden vali ve 
komutanlar Beyazıda gelerek sureti 
mahsusada hazırlanmış bulunan tri
bünlerden geçit resmini seyredecek
lerdir. 

Geçit resmi 

Geçit merasimi tam saat 11 de 
müzikalar tarafından çalınacak olan 
İstiklal marşile başlıyacaktır. Komu
tanlann önlerinden geçen kıtalar 

Zeynep hanım konağının ve Hasan 
paşa karakolunun önünden geçerek 
tekrar Beyazıda gelecekler ve ora. 
dan tramvay caddesini takiben Tak
sime gideceklerdir. Taksimde Bele. 
diye, Vilayet, Parti ve hususi teşek
küller tarafından hazırlanan çelenk
ler abideye konulduktan sonra İstik. 
lal marşı çalınacak, bu es.nada direğe 
bayrak çekilerek selamlanacaktır. 

Şehitlikteki merasim 
Bundan sonra Edirnekapıdaki şe. 

bitlikte de merasim yapılacak, aziz 
şehitlerin kabirlerine çelenkler ko
nulacaktır. Burada merasim Fatih 

12 - Silivride ilkmektep 15 de. 
13 - Şişlide ilkmektep 15 de. 

14 - Kadıköy maliye tahsil şu

besi 14.30 da. 

Bu merasime ait olmak üzere hu

susi davetiyeler yoktur. Protokole 
dahil bütün erkan ve memurin da. 
vetli imişler gibi merasime iştirak e. 
deceklerdir. 

S - Erzurum hattı kaç senede ya· 
pıldı, kaç liraya mal oldu, ıimdl lstan· 
buldan Erzuruma kaç gUnde veya kaç 
ıaatte gidilecek? 

C - Erzurum hattının ilk kazması 

1933 te Sıvasta vurulmuştur. Hat 6 se
nede inşa edilmiş, dUnyanın en arızalı 
ara:ı.isinden kayadan dnğlar delinerek, 
uçurumlar aşmlarak yapılmıştır. Bugün 

Bir Çocuk Yandı 
Kasımpaşada Cami sokağında otu

ran Ahmedin oğlu bir buçuk yaşında 
Vural, kazaen mangala düşmüş, muh 
telif yerlerinden yanmıştır. Vural, 
Şişli çocuk hastahanesine kaldırıl -
mıştır. 

rum ve havalisine şimendifer yapmak 
hakkı Çarlık Rusyasına aitti. Yine sal
tanat devrinde bu havalide asayiş yok
tu. Erzurumla İstanbul arasında yaz 
günlerinde 41 günde yapılan seyahat 
te ekseriyetle bu asayişsizlik yüzünden 
neticelenemez, 101cular ya öldürülür, 
ya soyulurlardı Erzurum hattı da Cüm
huriyetin bize verdiği büy!lk nimetler
den biridir. 

* l 
Haydarpaşadan Erzuruma iki günden 
az bir zamanda, yani 45 saatte gidil
mektedir. Kısa bir zaman sonra 36 sa
atte gldilece}dir. Eskiden yaz mevsim- S - Sıvaata yeni yapılan demlryol· 

l 
lerinde Erzuruma 41 günde gidilebilir- !arına alt tesisat fabrika mıdır, tamir 
di. Bu yolun yapılması için 17 milyon atı>tyesl midir? 

1 
metre mik~bı toprak tesviyesi, 856 bin C - Tamir atölyesidir. Fakat büyük 
metre mikabı tahkimat, 33 büyük de- bir fabrika vasfını haizdir. Tamir için 
mir köprü, 153 tünel yapılmıştır. Hat- lazım olan malzemeyi ve yedek kısım

ı tın inşası esnasında 18 milyon lira işçi ları bizzat imal ve istihsal eder. Loko
E yevmiyesi verilmiştir. 155 bin ton çi- motifleri en hurda teferruatına kadar 
1 mento, 186 Qin ton ray ve travers sar- sökerek ve parçalarını yeniliyerek ta
l folunmuştur. Yol 72 mllyon liraya mal mir eder. Bu şekilde senede 150 loko-
1 olmuştur. Bu hat Türk sermayesi, Türk motif tamir eder. Ayni şekilde 200 yol - 5 

l 
emeği ve Türk işçiliği lle meydana gel- cu ve 1800 yük vagonu tamir edecek- i 
miştir. Saltanat devrinde Tlirk hükıl- tir. En küçük cıvatasına kadar bu fab- : 

! metinin kendi toprakları üzerine de- rikada yapılmış olmak şartiyle senede i 
1 

miryolu döşemek hakkı yoktu. Err.u- 700 yük vagonu da imal edilecektir. i 
: • •• - ................. - ....... __.___._,_______ == -· 

Milyonluk Bir 
Dava Açıldı 

Bir Tüccarımız, 

Aleyhine Dava 

Sovyet 

Açtı, 

Ticaret Mümessilliği 

Tazminat istiyor 
Asliye İkinci Ticaret' .Mahkemesi dün milyonluk bir tazmi

nat davasına baktı davacı portakal tüccarlarından Hakkı Şeş
bcştir. Müddeialeyh Rus ticareti hariciye mürnessilliğidir. 
Hakkı Şeşbeş Rusya tkareti hariciye mümessilliğine porta· 
kal vermek için bir mukavele yapmıştır. 

1 
Bu mukavelede alıcı ile verici ara. 

MAHKEMELERDE: sında bir ihtilaf çıktığı takdirde Rus-

MacellCinos Vapuru 

için Mahkeme 

Karar Verecek 
Çanakkalede vukua gelen bir kaza 

neticesinde İtalyan bandıralı Kapa
pino vapurunu batırdığı için iki sene 
evvel asliye ikinci ticaret mahkeme
si tarafından ihtiyati haciz altına a
lınan İspanyol bandıralı Macellanos 
vapuru şimdi Haliçte bulunmaktadır. 
Muhakeme devam ederken iki tara
fın avukat ve mümessilleri sulh ol
mak için mahkemeden mühlet iste
mişlerdi. Esasen muhakeme de bütün 
safhalarını bitirmiş, karar safhasına 
girmiş bulunuyordu. 

Bu vapuru tesellüm için İspanya
dan bir heyet gelmiş ve davacı taraf
la işin sulhen halli için müzakerele. 
re başlamıştır. Fakat mahkemenin 
bir kararı olmadan vapur kanunen 
hiçbir müesseseye ve teşekküle tes
lim edilmiyecektir. İki taraf ihtilafı 
sulh yoluyla halleder ve bunu da 
resmen mahkemeye bildirirlerse, 
mahkeme o vakit haciz kararım kal
dıracak ve vapuru alakadarlara tes
lim edecektir. Macellanos, Cümhu -
riyetçi İspanyollara ait olduğu için 
tayfası Rusyaya gitmişti. Tesellüm 
için gelen heyet yeni tayfalar getir
miştir. 

Şeker Şirketi 
Aleyhindeki Dava 

Hazine eski şeker şirketi aleyhtne 
600 bin liralık bir alacak davası aç
mıştı. Davaya asliye ikinci ticaret 
mahkemesinde devam edilmiştir. 
Mahkeme hesapların ehli vukufa tet
kik ettirilmesine karar vermi~ti. Eh
li vukuf raporunu vermiştir. Muha
keme bu raporun tetkiki için talik e. 
dilmiştir. 

Herkesi lsırmak isteyen 
Bir Deli Getirildi 

Dün Ankaradan müddeiumumili
ğe, Kemal isminde bir akıl hastası 
getirilmiştir. Hastanın sırtınd~ bir 
'fanileden başka bir şey yoktu. Elleri 
arkasından sımsıkı bağlanmıştı. Ö
nüne gelene dişlerile hücum ediyor, 
ısırmak istiyordu. Bu garip hasta, 
tevkifhane otomobilile tımarhaneye 
gönderilmiştir. 

yadaki ticaret bürosunun hakemliği 

kabul olunacağı tasrih edilmiştir. 

Hakkı Şeşbeş portakal temin etmiş, 

İstanbula getirmiş, Rusyaya sevket. 

miye müheyya bir hale sokmuş. işte 
bu sırada Rus ticaret mümessill1ğile 

davacı ·arasında bir ihtilaf çıkmış, 

portakallar Rusyaya sevkedileme

miş, kısmen çürüdükten sonra satıl. 

mıştır. Hakkı Şeşbeş de bundan za
rar görmüştür. Aradaki kıymet farkı 

büyüktür. İşte Hakkı Seşbeş bu far

kın alınmasınır ve ihtilafın Moskova

da Rus ticaret bürosunda değil Türk 

mahkemelerinde halledilmesini iste

mektedir. Mahkeme Türk mahk~. 

melerinin bu davaya bakmıya salahi

yettar olduğu hakkında karar vermiş 

fakat temyiz mahkemesi, hakemliği

ne müracaat edilecek olan Rus bü

rosunun resmi makam olup olmadığı 

tesbit edilmediği için bu kararı boz
muştur. 

Mahkeme Hariciye Vekaleti vası. 
tasile Rusyadan bu büronun resmt 
makam olup olmadığını sormuştu. 

Dün gelen cevap okundu. Bu büro. 
nun on beş kişilik azası bulunduğu 
ve her vakit içtima halinde olmayıp 
icabında toplandığı bildiriliyor ve 
bunun resmi bir devlet müessesesi 
değil, içtimai bir teşekkül olduğu il!· 
ve ediliyordu. Davacı vekilinin mü· 
dafaasından sonra dava. tetkik için 
talik edildi. 

T A K V 1 M ve H AVA 

29 ltkteşrin 1939 
PAZAR 

!O uncu ay 
Anıbl ı358 

Gün: 31 Hızır: 177 
Rumt· !355 

Ramazan: 16 Birinciteşrin: 16 
Güneş: 6,26 - Öğle: 11,57 
İkindi: 14,59 - Akşam: 17,10 
Yatsı: 18,46 - İmsak: 4,47 

Hava Vaziyeti 
Yeşilköy Meteoroloji istasynundan alr

nan malumata göre, hava yurdun Trakya, 
Kocaeli, Ege bölgeleri ile Orta Anadolu 
ve Karadeniz kıyılarının Garp kısnnlannda 
çok bulutlu ve mevzii yağ-ışh, diğer bölge
lerde umumiyetle bulutlu geçmiş. rüzgar
lar Cenubi istikametten gayri bölgelerde 
kuvvetlice, Ege denizinde kuvvetti, diğer 

~ ... ~____...... ........ d k yerler e orta uvvette esmişti-r. 

Türk Vatanı Bölünmez 

Bir Bütündür 

Dün Istanbulda hava bulutlu gec;mis, 
rüzgar cenuptan saniyede 1 - 3 metre 
hızla esmiştir. Saat 14 te hava tazyiki 
1011,0 milibar idi. Sühunet en yüksek 21,9 

........- _ _____ ___ ~ ~ _ _ ve en düşük 14,0 santigrat olarak kayde-
-...lh.&..'5--~~n..ıx...Lnıw> dilmistir . 



~GüNI 
Milletlerarası 
Haya ta 
Türkiye 
Cümhuriyeti 

Yazan: ômer Rı2?fl DOGRU l 

B ugiin on altı yaşını tamamlıyan 1 
Tiirki:ve Cümhuriyetinin on 

altıncı yıldöniimiinü kutlamakla 
bahtiyarız. Bütün Türk milletinin en 
samimi sevinç ile tesit ettiği lıu bay. 
ram, her yıl memleketin yükseldiği. 
ni, Türk kalkınmasının ilerlediğini 
ve tahakkuk ettiğini gördüğü gibi 
Türk milletinin milletler arası ha
yatta da layık olduğu şerefli mevkii 
işgal ettiğini, beynelmilel kıymetinin 
giinden güne daha iyi tanındığım dn 
görüyor. Dahili siyasetinde muvaf. 
fak olduğu derecede harici si;rasc1in
de de mmıaffak olan Türkiye hugiin, 
beşeriyetin geçirmekte olduğu harp 
hailesine rağmen sulhiin en kuvvetli 
mesnedidir. Bilhassa dünyanın bize 
ait ve bizi çeneli~·en bölgesinde 
sulh, herşeyden fazla Türkiyenin 
kuvvet ve kudretine ve dünyanın bu 
kısmında hissolunan emniyet bilhas
sa Türk varlığına dayanıyor. 

Tiirkiyenin diinya siyasetinde ha
iz olduğu bugünkii mevkii bir tek 
cümle ile hulasa etmek müınkfüıdii.r: 

Tiirkiye, kendi mukadderatına ha
kimdir. Fakat hakimiyet, Osmanlı 
de-vletinin hakimiyeti gibi, dizginle
rini başka1arının eline veren bir hil
kitniyet değildir. Bu hakimiyet Türk 
milletinin elindedir. Tiirk milleti bu 
hBkimiyetini kullanarak mukad<lera. 
tma verecegı istikameti doğrudan 
doğnıya tayin ediyor ve bu işi başa. 
rrrken yalnız kendi menfaatlerini 
değil, insanlığın yiiksek menfaatleri. 
ni, "'e sulhün devamını gözetiyor. Iln 
yüzden Türk milleti mnva[fak ol-

Büyük Millet 

Meclisi Çarşamba 

Günü Açılıyor 
Ankara, 28 (TAN Muhabirin. 

den) - AJhncı Eiiyiik l\lillet 
Meclisinin birinci alelade içti. 
ma senesi önümüzdeki çaTşanı
ba giinii Ciimhurrcisimiz )Iill1 
Şef İsmet İnönii'rıün irat buyu
racakları nutukla toplantılarına 
başlıyacaktır. 

Beşinci BüyUk Millet Mecli. 
sinin geçen 27 ikincikanun ta. 
rihindc verdiği tecdidi irıtihaJ,> 
karariylc seçilen Jltın<:ı Büyük 
Millet l\.IecJisinin fe\'kalade iç. 
tima devresi t{e~c•ı pazartesi 
giinü hitama ermiş bulunmak
tadır. Bu devre '.!snasında mec
lis 45 inikat yapmı~ ve 145 ka. 
mm layihası ka~>Ul etmiş ,.e 

muhtelif meselelere dair elli !:i: 

kiisur karar ittiha.1.: eylemiştir. 

··------·-··· ... ··············--··--· .. ···-·-·· 
Rus Meclisinde 
Verilecek Karar 

Londra, 28 (A.A.) - Yüksek Sov
yct meclisinin gelecek toplantısı es
nasında Molotofun beynelmilel vazi
yet hakkında izahatta blllunacağı öğ
renilmektedir. 

Roma radyosunun bildirdiğine gö
re yüksek Sovyet meclisinin içtima
ını müteakıp hükumetin ittihaz etti
ği mühim bir karar ilan edilecektir. 

lngiltere - Sovyet Rusya 

Rus • Fin Muzakereleri 

Rus Teklifi Finlandiya 
Hakimiyetini T amamile 
T eh1ikeye Düşürmüyor 

HeJsinki, 28 (A.A.) - Beşvekil ile 1 Memurlar vazüeleri başında kal. 
maliye nazırı, dün Moskovadan dö. mak emrini almışlardır. Şehirde örfi 
nen Finlandiya murahhas heyeti ile idare ilan olunmuş ve bir askeri vali 
birlikte Sovyet tekliflerini tetkik et- tayin edilmiştir. 
mişlerdir. Memel meselesi yalan 

Bugün siyasi liderlerin iştiraldle Memelin 55 sene müddetle Lit-
bir içtima aktedilecektir. vanyaya kiralanacağına dair yabancı 

Söylenildiğine göre her ne kadar memleketlerde dolaşan haberler sa. 
Sovyet talepleri bir dereceye kadar lahiycttar mahaiilce tekzip olunmak. 
arazi meselelerile alakadar ise de bu tadır. 

talepler, Finlandiyanm hakimiyeti- Kati protokol imzalandı 
ni ve tamamiyetini tehlikeye düşü. 
recek mahiyette değildir. 

Litvanyalılar Vilnoya girdiler 
Kaunas, 28 (A.A.) - Litvanya kı. 

taatı dün öğleden sonra Vilno beledi
ye dairesine gelmişlerdir. Rus kıta. 
atı şehirden 5 _ 6 kilometre öteye çe
kilmişlerdir. 

Eski Polonyada 

Yeni tdare 

Sovyetler Birliği ile Litvanya ara
sında Moskovada 10 ilkteşrin 1939 
da imzalanan karşılıklı yardım ve 
Vilno mıntakasının Litvanyaya ia. 
desi muahedesinin birinci maddesi 
mucibince iki devlet arasındaki k::ı.ti 

hududu teferrüatile tesbit eden pro
tokol dün Moskovada imzalanmıştır. 

Ha+ardan Beş 
Mebus Çıkacak 

............. ....._ ...... , .. ___ .., ____________ ...... 
Tayyarecilerimiz 

EBEDİ ŞEFiN 

Huzurunda Eğildiler 
Ankara, 28 (A.A.) - Bugün Türk

kuşunun öğretmen heyeti ile hava ge. 

diklisi olmak üzere yetiştirilmekte o

lan &edikler hazırlama yuvası talebesi 

iki yiız kişilik bir kafile halinde Ata_ 

türk'ün muvakkat kabrine ve zafer a
bidesine çelenkler koymuşlardır. 

Genç tayyareciler muntazam kıyafet 

ve yürüyüşlerile her tarafta halkımızm 

takdirini kazanmışlardır. 

Diğer taraftan da Türk ziraat mü_ 

hendisieri birliği tarafından zafer abi

desine muhteşem bir çelenk konulmuş 

ve bu vesile ile !bide önünde ziraat 
mühendislerimiz Milli Şef İsmet İnönü 

ve Cumhuriyet rejimine bağlılık teza.. 

hüratmda bulunmuş ve bir daki!ca sü

kilt edilmek suretiyle Ebedi Şef Ata_ 

türk'ün aziz hatırası tiziz olunnıu~tur. 

.............. ·-···························-····--·-
Bertin, Ruzveli'in 
Nutkunu Beğendi 

Brüksel, 28 (A.A.) - Rooseveltin 
geçen günkü nutku Alman hariciye 
nezaretinde oldukça müsait bir §ekil
de karşılanmıştır. Amerika Reisi. 
cümhurunun Amerikalıların hiçbir 
zaman Avrupada harbetmemeleri la. 
zım geldiğine dair söylediği sözler 
Amerikan milletinin kati vaziyetini 
gösterir surette telakki olunmak.ta -
dır. 

Moskova, 28 (A.A.) - Garbi Uk
ranya milli meclisi dün garbi U'..cray
nanm Ukranya Sovyet so5yalist cüm_ 
huriyetine iltihakını ittüakla kabul 
etmiştir. 

müzakereleri · Şarki Ukraynanın büyilk. arazı par 
İngiliz ticaret nazm Stanley ile çaları taksim edilmiştir. 

Antakya, 28 (A.A.) - Antakya, ts
kenderun, Kırıkhan, Reyhaniye ve 
Yayladağ kazaları intihabı mebusan 
heyeti teftişiyelerinden gelen mazba
talar vilayet idare heyeti ve heyeti 
teftişiye tarafından tetkik edilmiş ve Bir Amerikalı mebusun 

Sovyet büyük elçisi Maiski arasında ı. 790.000 dönüm arazi ı 73 bin köylü 
yapılan . konu~ma.ları ~evzuubahis arasında taksim edilmiştir. 

altıncı devre mebus seçimine iştirak bir teklifi 
eden Dörtyol ve Hassa kazaları hariç Vaşington, 28 (A.A.) - Kaliforni-

makta ve her yıl, onun yeni bir ham
leyle, yeni bir şalıikaya vardığı gö. 
rülmcktcdir. 

Tiirkiye 

eden Daıly Maıl dıyo~ kı:. . . Faris, Polonya sefareti, Polonva-
Bu konuşmaların sıyası bır mahı- • nın Almanlarm işgali altında bulu

yeti yoktur. Maamafih ikı memleket nan yeni mıntakalarını tahdit ed~n 
beynelmilel hayatta arasındaki münesebatın tavazzuhuna Alman kararnamesini şiddetle pro

yalnız kudretli bir maddi Yarlık, hizmet edilecektir. 
·ı testo etmiştir. 

olarak Hatay vilayeti nüfusunun yanın demokrat mebusu Havenner, 
210.361 oldu,ğu neticesine varılmıştır. 

1 
mebusan meclisine bir takrir vererek 

İdare ve teftiş heyetleri bu netice müttefiklerin geçen Büyük Harpteki 
karşısında bu devre için Hatay vila. borçlarına karşılık olmak üzere Ok. 
yetinden beş mebus seçileceğini ilan yanustaki İngiliz ve Fransız müstem
eylemiştir. lekelerinin Amerikaya satılması hu-yalnız mı letler arası eınniyeti sağ~ı~ Löndra, 28 (A.A.) - iş dairesi rci- --~l---

Almanların Bir 
Propagandası 

İkinci müntchip secimi Hatayın susunda hükumetin m2rkur devlet
her tarafında bu ak~am sona ermiş, lerle müzakereye girişmesini teklif 
Cümhuriyet Halk Partisi namzetleri etmiştir. 

ittüakla seçilmiştir. Donanma günü 
---o-

lamhyan ve sulhu nıiidafaa eılcn bir si Oliver Stanley ile, Sovyet Rusya 
kuv,·et değildir. Tiirkiye, milletler Elçisi Maiski arasında, mevcut tica
arası hayatta kanun ve ahlak haki. ret anlaşmasına benzer diğer anlaş. 
miyetinin en yiiksek örneğidir. Ta. maların akdini tetkik maksadiyle, 
ahhiitlerine sadakati. imzasına hiir- ilk temas yapılmıştır. Bu temas, iJı_ 
meti; her ihtilafı sulh yoluyla, mii- zari bir mahiyeti haiz olup, müzake
zakere ,.e anla~nıa yolu ile haJle te. relere birkaç güne kadar başlana. 

Kahire, 28 (A.A.) - Hartumdan 
bildirildiğine göre, müttefiklere ait 
vapurlardan Suudi Arabist;ı.n liman- Heyetimiz Moskovadan 
larma girmelerinin tahdit edildiğine Ayrıldı 

Dün donanma günü olması müna
sebetile Reisicümhur Bahriye Naz~. 
rına bir mektup göndererek Ameri. 
kanın silahlanması lüzumundan bah
setmiştir. 1922 denberi ilk defa halk 
donanmaya ve tezgahlara alınmamış. 
tır. 

şebbüsii ve 'bu yolda muyaffakıyeti caktır. dair Alman radyosunun iddiaları doğ Moskova, 28 (A.A.) - Türkiye Zi. 
bunun en kati dl'Jilidir. Kaçakçılık Jr.~mtrolüne dahil olan ru değildir. Bu şayialar Suudi Ara- raat Vekili Muhlis Erkmen ile refa

bistanla müttefiklerin arasını açını. katindeki zevat dün Moskovadan ay-Maddi bakımdan da, manevi ba. 
kımdan da insanlık için en güzel nli. 
rnune olan Tiirkiye Ciinıhuriyeti, on 
altıncı yıldöniimiinii en CO§kun se
vinçle kutlamakta yerden göğe kadar 
haklıdır. 

Milletimize nıiilJarek olsun, derken 
Türkiyeyi bu seviyeye yükselten bii. 
yüklerimizi de en derin hiirmet ve 
muhabbetle anınayı en değerli şük. 
ran vazifesi tamrız. 

Çekoslovak yanın 

Milli Bayramı 
Faris, 28 (A.A.) - Çekoslovak 

milli bayramı münasebetiyle B. Osus 
ki, bütün Çekoslovak cemiyetlerine 
mensup mümessil heyetlerini kabul 
etmiş ve bir nutuk söyliyerek, Çe
koslovak milletine, beyhude istırap 
çekmediği ve hakikatin galip gel"!
ceği yolunda teminat vermistir. 

Öğleden evvel, Polonya protokol 
şefi Kont Morstier, Osuski yi ziyaret 
le, Çekoslovak milli bayramı mi.ina. 
sebetiyle, kendisine Polonyanm teb
rik ve temennilerini iblağ etmiş idi. 

Çocuklar için de 
Maske Yapıhyor 

Ankara, 28 (TAN) - Kızılay mas
ke fabrikası yakıncla çocuklara mah
sus gaz maskeleri imal etmiye başlı. j 
yacaktır. Bu husustaki tecrübeler 
bitmiş ve >muvaffakiyetli bir netice 
alınmıştır. 

--o
Kızılcahamamda Bugün 

29 Mektep Açıhyor 
Kızılcahamam, ('rAN) - Kazamı

zın muhtelif 29 köyünde, son üç ay 
içinde başlanılan mekteplerin inşaa
tı bitmiştir. Bu 29 köy mektebi, 
Cümhuriyct bayramında (bugün) 
merasimle acılacaktır. 
Kazamızda Eğitmen teşkilatı da 

genislctilmekte, ei?itmen adedi kırka 
eıkanlmaktadır. 

Sovyct protestosunun, müzakerelere 
mani olacağı zannedilmiyor. ya matuftur. rılmışlardır. 

. . 

• 

,f•fA D'l S Et:-E RlN i Ç y, U Z ü. 
Berlindc Führer'in rb·aseti altında yapılan toplantı hak
kında şu malumat verilmektedir: Bu içtinıaa Al • . 
man na7ırları, erkanıharbiye reisi, kumandanlar, Mos. 
ko\'a, Ankanı Vf'! Roma sefirleri, muhtelif merkezlerd«>n 
gelmiş nazi şefler: iştirak etmiştir. İ~timada 200 kişi 
huhmmuş ve müzakere fasılasız surette 48 saat devam 
etmistir. 

Bitler, ilk defo olarak bu içtimada huzurunda sigara ve 
i~ki i~ilmesine müsaade etmişti.o. 
İ!;timada şu meseleler konuşulmuştur: . 

1 - Dahili vaziyet: Sovyet anlaşmast halk arasmda na
sıl hir telilkki uyandırmıştır, hükfünete muhalif ne ~ibi 
cerı-~ anlar vardır: bu cereyanları susturmak için ne 
:rapmalıchr ve millet uzun bir harbe dayaırncak mı? 

2 - Garp cephesinde: Tedafüde mi kalmalı taarruza mı 
f!.C<'melidir, taarruza geçilirse nasıl bir plan tak{p etme. 
Jidir? 

3 ·- CalkanlaTda İtal:va vasıtasile bir bitaraf hlok tes. 
kil ettirerek harp cep.besini yalnız garba inhisar ettir
nwk miimkün müdür? 

4 - G:ırp cephesinde müdafaada kahrı İngiltercye ha. 
vadan ve denizden saldırmak kafi midir? 

5 - Dahilde komünistlerin kıyamına mani olmak için 
ne 3·apmalıdır? 

VL'rilen kararlar hcniiz malf1m dl'ğil<lir. Fakat garp cep
hesinde son giinlerde yapılan tahşidata bakılırsa bu iç
timada karadan ve derhal bir taarruza karar verildiği 
tahmin edilebilir. 

* Btılgaristandaki son kabine değişikliğinin sebebi 
sudur: Kral, Köseivanof a Dobrica meselesi hak
kında şu veya bu şekilde Romanya ile anlaşma
sını emretmiştir. Fakat kabinede Dobrica Bulga.ı 
ristana terkedilmedikçe Romanya ile konuşmaya 
muhalif olan nazırlar vardır. Kral, bu azayı kabi-. 
neden çıkarmaktiçin Köseivanola istifa etmesini 
ve R·~manya ile anlaşmaya tara/tar yeni bir ka
bine kurmasını teklif etmiştir. 

• 

o 

Simdi tesekkül eden kabine Romanya ile anlas-, , , 

mak için elinden geleni yapacaktır. 

* l\Ioskovadt:n bildirildiğine göre, Stalin, kcndisile Hit. 
lcr arasındl teati olunan son mektupları bugiinlcrcle 
bütün diinyaya neşredccektir. Bu mektupların, biı-ı_:ok 

karanlık ktılnıış noktaları aydınlatacağı, ''e Sov:vP.t -
Alman miımısc~batının mahiyetini biraz daha teharfrı 

ettireceği umulmaktadır. Bu Wb:ı.:la, bugi.in, çok bil. 
vi.ik bir alakavla beklenilen hadiselerden birisi de, bu .. ' 

ıııaluc•n mckt upların neşrohıııacağı tarihtir. 

* Vapurlar, trenler, ve kamyonlarla 10000 kilomet-
reden uzun bir mesafeden geçirilen Leh altınları 
Romanya, Türkiye, Suriye ve Akdeniz yolundan, 
Parise varmıştır. Bu altınların miktarı, 80 ton
dan fazla tahmin olunmaktadır. 

* Siiylcnildiğine göre, uzun içtimaını tamamlıyan nazi 
erkanı tarafından birçok mühim kararlar verilmiştir. 

Bu gizli karar)aTdan, şimdilik öğenilebilen1er şunlar. 

dan ibarf!t1ir: 
1 - Alın:m ınillelinin mane\•iyatını takviye etmek, 
2 - .. Sinir harbini,, uzatmak. 

* Söylenildiği.ne göre, Almanyanın garpte yapması 
muhtemel sayılan taarruzun Belçikadan geçmesi· 
ne imkan kalmamıştır. Zira Almanlar, casusları 
vasıtasiyle, Belçikanın Alman hududundaki is
tihkcimannın, Majinonun devamı sayılabilecek 
derecede kuvvetli olduğunu öğrenmiş bulun
maktadır. 

Belçikalılar, Umumi Harbin çok acı tecrübesin
den aldıkları dersle, Umumi Harbin nihayetin
denberi, bu istihkamların inşasına çalışmışlardır. 
Öğrenildiğine göre, Belçika, lngiltereden ve 
Fransadan aldığı 20 milyon lngiliz lrası.nr da, ay
ni istihkamların takviyesine harcamaktadır. 

~-------------------------------------------------------------------------------------------= 
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Hayret! 
Yazan: B. FELEK 

Size: 
- Çökmüş bir imparatorluk 

enkazını bir taknn fedailer aldılar. 
On altı senede bir yekpare miJlete 
dayanan muazzam bir dedet, mo
dern bir de\'Jet kurdular. O. şimdi 
dünyada sözii geçen ve lafı <>dilen 
ba~lıca devletlerden biridir. 

Deselerdi, inanır mıydınız? Çünkü 
on altı senede muazzam bir de\'let 
kurmak değil, bir çocuk adam ola
mı~·or. 

r.,,akin hadiseler bunu bize bizim 
memlekette gösterdi. Bu müşahede
yi yapmak ve benim gibi bunu kari. 
lcrine yazmak ayrı bir bahtiyarlık
tır. 

Perişan olmuştuk. Alman impara. 
torluğunun peşinde girdiğimiz ma<'e
ra harbi hizim tarafın m.ağluhiyetile 
hitmi~ti. ::uağhip İmparatorluk. yer 
yer <'ıkan isyan ve ihanetlerin elinde 
parcalannıış bir arslan postu halin. 
de idi. 

Halk bassız, iiınitsiz. tesellisiz ''e 
idealsiz. bezgin bir kiitle haline gel. 
misti. Siyasi heves ,.e tecrübelerin, 
Türki:rc toprakları deneme :reri ol
mu~tu. 

Simdi adını cihanın eğilerek andı. 
ğı bir Tiirk cıktı. Ne yaptı, yaptı? 

Bir a\'UÇ \'Cfakfır \'e fcdakarla mil
leti ve memleketi kurtardı. Buraıla 

hunun destaımu yazmak mi.imkün 
değildir. 

Atatiirk nuru daha ;\·eni belirirken 
ona asi adını veren A vrupada on altı 
~·ıl sonrn onun kurduğu Ciimhuriyet 
hükl'uncti, dostluğu en çok aranan 
bir muazzam de·det oldu. 

Daha diin, İngiliz gazetelerinin 
Türki~·e hakkında (devleti mua7.Za. 
ma) tabirini kullanmakta olduklarını 
gören, işiten her Tiirk bununla ne 
kadar ih·iiMc \'e kendi kudretini ,.e 
kıymetini hu karlar ç-ahuk ve hu de_ 
rece miisbet sckilde inkişaf ettiren 
ku\',•cte ve rejime ne derece hayran 
ve minnettar olsa ~·eridir. 

On altı seııe evvel bizi tanı~·anlar 
bugiin diinyailnki \ akur mevkiimizi, 
İ<:erideki metin idarı?ıllİ7.İ \'e millet
ler hükimıct arasındaki derin an. 
laşmayı gii•.-Miikce tanıyamarnakta

dırlar. l\fc,1ei!'i, kanaati, goruşu \'e 
nihavct tWı liği ne olursa olşun her. 
kes hu noktada ıniittefiklir. 

Tiirkiye Ciimhuriyeti. diplomasi, 
inki!)af, ten·kkl '\'e yükselme yolun. 
da siirat rökorun11 kırmıstır. Bizim 
kadar cahuk kendini toplamış. hi
zim kadar cabuk km·,·etlcnmis _ hele 
Bü;ri.ik HaJ'll ını-ğl(ıbu - bir miJlct 
\·ar<;a gösterin! 

Hayrettir vallahi. barret! 

Dikilide Zelzele 
Devam Ediyor 

İ7.mir, 28 (A.A.) - Dikilide evvel. 
ki gün yeniden altı saniye süren orta 
şiddette bir hareketiarz olmustur. 
Hasar yoktur. 

---o'---
lzmirde lhtikarla Mücadele 

İzmir. 28 (A.A.l - Gazeteler, şeh. 
rimizde faa liyctte bulunan gaz ve 
benzin şirketlerinden birinin ihtik&r 
yaptığı sabit olduğundan hakkında 

kanuni takibata başlanıldıi!ını vnz. 

maktadırlar. 

Avusturyada Tevkifat 
Londra, 28 (A.A.) ·- Budapeşte

den bildirildiğine göre, Hitlerin mü
cadele etmek üzere, Prens Staphem. 
bergin idaresi altında Avusturyalı gö 
nüllülerden mürekkep bir tcşekkiıl 
vücude getirildiğine dair dolaşan ri
vayetlerden dolayı Ges~apo tarafın
dan, Avusturyada, eski Heimvehr 
mebusları toplu bir halde tevkü e
dilmektedirler. 

---oı---

lrlanda Tedhişçilerinin 
Elebaşısı 

Londra. 28 (A.A.) - Son Irlanda 
tethiş suikastlerini tertip eden Vin
cent Crompton 20 sene küreğe ;nah
kıim edilmiştir. 

Manisada Kız Talebe 
Yurdu Açıldı 

Manisa. (TAN) - İnöııti kız enc;
titi.isündc kız talebe yurdu acılmış
tır. Rağbet cok fazladır. Müracaat e
den çocukların tefriki işlerile meş

gul olmak üzere beş muallimden mU
rekkep bir komisyon teşkil edilmiş
tir. 



4 

SPOR: 

Yarınki Galatasaray 
Fenerbahçe Maçı 

Bu Maça Fenerlilerin Rıza Göstermesi 

Galatasaraylılar İçin Bir Muvaff akiyet Sayılıyor, \ 
Fenerbahçe - Galatasaray klüpleri, TAN: Dünkü spor sütunumuzda i-

yarın Taksim stadında husnsi bir kar ki ezeli rakip karşılaşmasını okuyu. 
şılaşma yapacaklardır. Bu müsabaka. cu!arımıza bildirirken tashih hatası 
spor efkarı umumiyçsindc alaka ile olarak maç günü bayramın 2. ci gü
beklenmektedir. 1 - O lık maçın dedi. nüne tesadüf eden pazartesi JtaZıla
kodusunun devam ettigi şu zamanda cağı yerde pazar olarak yazılmıştır. 
Fenerbahçeye böyle bir maç kabul Tas_...hjh eden ve maçın pazartesi gü
ettirmek, efkarı umumiyetle Galatr.- nü yapılacağını bildirirken okuyucu
saray idarecileri için '!;ıir muvaffakı- larımızdan öziir dileriz. 
yet sayılmaktadır. Çünkti. sarı kır- Süleymaniye Sahası 
mızılılar mağlubiyeti telfıfi etmek Bundan evvel Süleymaniye sta -
imkanını veren bir fırsat elde etmiş.. dında maç yapmanın imkiırtsrzlıkla.rı 
lerdir. karşısında ikinci küme klüplerinin 

Her iki takım da sahada tam kad- şikayet etmekte olduklarını yazmı~
rolarile oynıyacaklardır. Fakat unut- tık. Ajanlık, sahanın oyun oynanmı
mamalıdır ki, Fenerbahçe, Galatasa- yacak bir vaziyette olması dolayısi
ray, bugün yapacakları lig maçların- le Suleymaniye stadındaki bugünkü 
dan yorgun bir vaziyette çıkacaklar. maçları tehir etmiştir. 
dır. Galatasarayın karşısında Vefe, 
Fenerbahçenin karşısında da Bey -
koz, ihIJJal edilmez birer kuvvettir. 
Böyle mühim maçların ertesi günün
de bu iki takımın karşı karışıya gel
mesi klüp taraftarlarını düşündür -
mektedir. Fenerbahçeliler müdafaa
larını Şevketle takviye edeceklerdir. 
~ğlebi ihtimal şöyle bir kadro ile 
Galatasaray karşısına çıkacaklardır: 
Cihat, Lebip, Şevket. Ali Rıza, Ay
tan, Esat, Fikret, Basri, Melliı, Re
bii, Fikret .. 

Maaınafih, Fikretin sakatlığı do1a
yısile bugün oynayamıyacağı gibi ya
nn da oynamarr;ıası muhtemeldir. Bu 
vaziyet olursa, Yaşar ortada, Melih 
içte, Basri de sol açıkta oynıyacaktır. 

Galatasaray da şu kadro ile aynı. 
yacaktır: 

Osman, Faruk, Adnan, Salim, En

ver, Celal, Salahattin, Eşfak, Cemil, 

Boduri, Sarafim. 

Büyük j!laçtan evvel Galatasaray, 

Fener tekaütlerini Matbuat takımı 

Karabük Fabrikasında. 
Çalışacak lngiliz 
Mütehassısları 

Ankara, 28 (TAN) - Karabük fab 
rikasında vazife alan İngiliz mühen
dislerindan 20 kişilik bir kafile bu
günlerde Karabüke geleceklerdir, 
Takarrür eden esaslara göre, Kara
bük fabrikasında 80 İngiliz mütehas
sıs çalışacaktır. Bunların kırkı ha
len vazife başında ve yirmisi gelmek 
üzere olup mütebaki yirmisi de ya
kında gelecektir. 

-0---. 

lngiltereden Kitap ve 
Mecmua Gelebilecek 

Anka;a, 28 (TAN) - İngiltere ile 
aramızda I?evcut 27 mayıs 938 tarih
li ticaret ve kliring anlaşmasına 

merbut listeye kitap ve mevkuieler i
çin üç ayda bir kontenjan ilavesi hu
susunda İngiltre ile hükumetimiz 
arasında yeni bir anlaşma yapılmış-
tır. 

-0--

TAN :"-======================= 29 -10 - 939 

r BORSA 
ÇEKLER 

28 - 10 - 939 

Londra 5.24 
Nevyori: 130.025 
Parls 2.96875 
Mt!Ano 6.675 
Cenevre 29.315 

Amsterdam 69.405 
Berlin 
Bıiiksel 21.7875 
Atına 0.97 
Sofys l 5875 
Prag 
Mııdrfd 13.1825 

Varşova 

Buda peste 23.28875 

BUkres 0.935 
Belgrad 2.495 
Yokohama. 30.745 
Stokholm 31.19 
Moskova 

ESHAM VE TA rrv11.A 'I 
20.10 
20.25 1 

Sıvas - Erzurum I 
Sıvas - Erzurum V 

~ ...... ____________ ,,; --Cümhuriyet "Olmaz .. ı 
1
' Olur.. Yaptı 

Y O C EL 
YOCEL Atatürk'ün en hüyfi.k 
eseri olan Cümhuriyeti, O'nun 
ölüm gününde anmak için 

ATATÜRK 
ve 

CÜMMURİYET . 
FEVKALADE sayısı 

1 O ikinciteşrin Cuma günü 
SAAT 9zu 5 GEÇE 
satışa çıkarılacaktır. 

Yeni Eğitmenler 

işe Başllyor 

ANi BiR ÖLÜM 
Muğla eşrafından Şevket Ağa kızı 

Bayan Muzaiferin kocası ve Ziraat ANKARA RADYOSU 
Manisa, (TAN) - Horosköyü E- Bankası müfettişlerinden Mustafa Türkiye Radyodifüzyon Postalan 

ğitmenler kursunun ikinci devresi Eralın kayınpederi Muğla :l\1ebusu Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 
bitmiş, yüz mezundan altmışı Bah- Doktor Hüseyin Avni Ercan vefat Dalga Uzunluğu 
kesir, kırkı da Manisa vilayetinin etmiştir. Cenazesi bugün saat 14 tc 1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 

11 . · k" 1 · l r. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. mua ımsız oy erme tayın o upmuş.. Şişli Samanyolu sokak 60 numaralı r. A. P. 31,70 m. 94!16 Kc~ 20 Kw. 
lar ve gitmişlerdir. Böylece Horos- evinden kaldırılarak Teşvikiye ca Pazar, 29. 1 o. 1939 
köylü kursu, iki senede yüz altmış miinde namazı kılındıktan sonra 
keyümüze muallim temin etmiştir. Zincirlikuyu Asri mezarlığındaki 

İyi neticeler verdiği görülen kur- aile makberesine defnedilecektir. 
sun tevsiine karar verilmi~tir. Bu Mevla Rahmet eyliye. 
maksatla Mütevelli çiftliği. Maarif 
Vekaleti hesabına satın a1ınarak kurs 
oraya nakledilecektir. Kursa yirmi 
bin lira• kadar mütedavil bir serma-
ye de verilecektir. 

MevUidü Şerif Tehiri 
1937 senesi Cümhuriyet Bayramı 

günü Şişli Sıhhat Yurdunda bir a

meliyat neticesi genç yaşında haya.
1 ta gözlerini kapayan tüccardan Şe

ref Gensoy eşi Bayan Mürşide Gen-! 

soy'un ruhuna okunacak olan mev
lUdu şerifin Kadir gecesi hatim du. 
asiyle birlikte Firuzağa camisinde 
okunacaktır. 

~--lli!mB ___ , 
TA SİM 

Sinemasında 

Telefon: 43191 
Kahramanların zafer destanı, 

Film dünyası ve edebıyat ale
minin en yuksek eseri 

HAR B! 
Charles Boyer 

Anna Bella 

Tamamen 

TÜRKÇE 
Şimdiye kadar hiçbir filme mü
yesser olmıyan rağbeti kazanı

yor. Ayrıca: 

EKLER JURNAL 
Bugün saat 11 ve 1 de ucuz ma
tineler. Seanslar: 11 - 1 -

2.30 - 4.30 - 6.30 - 9 , ______ _,, 

Saat: 7.30 İstasyonun açılışr (Muhtelif 
dillerde) İstiklal Marşı. 7.35 Müzik (Sabah 
müziği - Neşeli plak). 8.00 Ajano; haber
leri v. s. 8.15 Bayrama ve merasime ait 
haberler. 8.30 Müzik (Plak) 9 00 Son. 

12,30 İstasyonun açılışı (Ecnetıi diller
le) İstiklal Marşı. 12,40 Ajans ve meteo
roloji haberleri. 13.00 Müzik (Küçük Or
kestra). 13,45 Cümhuriyet Maliyesine u
mumi bir bakrş mevzulu konuşma. (Ma
liye Vekal.fti neşriyat müdürü Bay Hamdi 
Özgüre! tarafından). 14.00 Büyük Millet 
Meclisinden naklen neşriyat. 15.00 Hipod
rom sahasından naklen neşriyat. 

17,00 Açılış (Ecnebi dillerle) Istiklfil 
Marşı. 17.10 İktısat Vekaletini alakadar e
den devlet hizmetleri mevzulu konuşma 

(Sanayi tetkik heyeti reisi B. Süreyya Ay
demir.) 17 .25 Müzik (Plak marşlar) 17 .45 
Cümhuriyet devrinde kültür inkişafı mev
zulu konuşma (Maarif V. müste~arı .Bay 
İhsan Subgu tarafından) 18.00 A ians ha
berleri v. s. 18.20 Müzik (Radyo cazı) 
18,50 Cümhuriyetin XVI. yıl dönümünde 
sıhhi ve içtimai yardım işleri mevzulu ko
nuşma (S. 1. M. V. sağlık propagandası 
umum müdürü Bay Dr Zeki Nasır Barker 

1 tarnfınclan) 19.05 Türk müziği: 20,15 Mü
zik (Plak) 20,20 Türk müziği: 21,00 Cum
huriyette münakal5.t işleri (D. D. umum 
müdürü Bay Cemal H~yet Sertel tara
fından) 21,15 Müzik (Plak) 21.45 Cümhu
riyet devrinde naha işleri mevzulu konuş
ma (Nafıa Vekaleti su işleri reisi Bay Sa
lahattin Büge tarafından). 22.00 Saat aya
n, ajans haberleri v. s. 22,20 Müzik (Caz
band - Plak) 23,30 Son ve İstiklil Marsı. 

* Her gün yalnız kısa dalga 31,7 m. 9465 
kc/s postasx ile neşredilmekte olan "Ya
bancı Dillerde haberler., saatleri aşağıda 
gösterilmiştir: 

İranca Saat 13,00 ve 18,45 de 
Arapça ,, 13,15 ve 19,45 d~ 
Fransızca " 13,45 ve 20.lS de 

~~:;~;~~~~ , , ............................................... ._ ... ._ ............ ._, 
Bütün gençler ... Bütün genç kızlar ... Bütün sevenler .. Velhasıl bütün şehir halkı.. 

Bu hafta S U M E R sinemasına 
Koşuyor ve şen 

şuh yıldız 
DEANNA D U R B 1 N 1 in 

ILI< 
ka1-

Yüksek Ehliyetncmeliler 
Çağırıhyorlar 

Eminönü Askerlik Şubesinden: Yüksek 
ehliyetnamelilerin ıubede toplanma günü 
31/I. Teş./939 Salı günüdür. Mektebe ka_ 

yıt kabul muamelesi I/2. Te§. 939 Çarpın 
ba günüdür. 

karşısında seyretmek ço):t zevkli ola- Evliaf Umum Mjidürlüğj.inde 
c~Eski Milli takını oyuncularını Ankara, 28 (TAN) - Evkai umum 1 Fransızca sözlü ve ep mükemmel filmini takdir nazarlarile seyrederek candan alkı~lıyor.' 1 
sahada görmekôeski günleri hatırlat- müdür!üğü teşkilatında ücretli çalt- MUSİKİ... AŞK ... ZARAFET ... VE NEŞE KAYNAGİ 
mak noktasından seyre değer bir şan bir kısım memurların esas tç,ş- İlaveten: EKLER JURNAL, en son dünya ve harp haberleri, suvareler için yerlerinizi evvelden temini edi-
spor hadisesidir. 1 kilata alınmasına karar verilmiştir. ~-lll!!!lll!IR•IJllll!l!ll!I• niz. Telefon: 42850. Bugün saat l 1 ve 1 de tenzilatlı matineler. 1 

Bu tarihte şubeye müracaat edecek yük
sek ehliyetli kısa hizmetliler niıfus cüzda
nı, ehlıyetnaıne ve okul diploma91 "Veya
hut (vesikalarile) ı;ubeye gelmeleri bu ta
rihten sonra gelenlerin müracaatları kabul 
edilmiyeceği gibi haklarında r kanuni 
muamele tatbik edilecektir. 

BU iPE 
GÜN 

e SARAY 
SINEMALARINDA BiRDEN 

Filmin baş roliiııdc sc,·im]j IIAZII\llMIZ 

ı•ERİHA...~ ile birlikte 

Filimde cnf es bir tip yarntan 
l\IUA'Ml\IER Ahçıbaşı roliindc 

1-ALLAHIN 

CENNETİ 
Senaryoyu yazan : 

ZIYA ŞAKIR 

Baş rollerde : 

MÜNİR NUREDDiN 
HAZ 1 M 

FERi HA TEVFI K 
BEHZAD 
HALiDE 

MUAMMER 
HAD 1 
SA t D 

PERiHAN 
SU AV i 

GÜLSEREN 
Ş 0 LE 

YASEMiN TÜRK MÜSİI~İSİNİN BÜYÜK ÜSTADI 
MüNİR I'<ıl"UREODİN ilk dda olarak baş rolii 
oynadığı "ALI.AHIN' CENNETİ,, filminde 

Suvareler için numaralı biletlerin erkenden aldırllması rica olunur. Telefon: i PEK 

iZMIRDE 
ELHAMRA 

Filmin baş rolünde FERİilA 

TEVFİK sevimli küçiik yıldız 
GÜLSEREN'lo birlikte 

Musiki 
~ 

Kısmı ! 
Bilhassa bu film için bestelenen 
ve Münir Nurcddinin söylediği 

1 Aşlun Sesi 
2 Aşkın ıstırabı 
3 Deli Gönül 
4 Aşkın Zaferi 
Şarkıları ile UVECTÜlt ve 
SAÇLARIMA ~K DÜŞTÜ 
şal'lusını bcsteliycn Iliiy~ik 

san'atkarımız 

SADEDDiN KAYNAK 
---,O>---

Klasik Türk Musikisi : 
DEDE EFENDi 
$AKİR AGA 
ÜÇÜNCÜ SELiM 

---<O S 

SÖYLE BÜLBÜL 
vo 

AHÇIBAŞI Şarkıları 
Muhlis Sabahaddin 

44289 • SARAY 41656 

Büyük s:m'atkarlarıınız 
BF.HZAO ve HAI.irm 

Genç ve sc' imli arthtlcrimiz 
SUAVİ ve PEitJHAN 

Seanslar: 11,15 - 2 - 4,15 -
6,30 ve 9 da. Bugün saat 11,15 
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29 - 10. 939 

29 İlkteşrin 939 

A 
ABONE 

Türkiye 
BEDELi 

Ecnebi 

-ı 

1400 
750 
400 
150 

Kr, r Sene 
6 Ay 

2800 Kr. ,. 
• 3 Ay 
• 1 Ay 

1500 
800 
aoo 

• ,. 
• 

.Mllletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırasl)le 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşlndır. 

Adres değfştirmE-11:: 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul tltıvesi IAzımdır. 

Bayr m 
Süslerin 
Ahenks· 

e 
ik 

B ayram şerefine, giizel f stnn-
bul şehri, bermutat, bir gc. 

Un gibi :süslendi: Şimdi şehrin her 
evinden, hntta Jıer kulübesinden bir 
bayrak sallanıyor. Muhtelif cadde. 
]ere yine zafer takları kuruldu. Hele 
bu akşam, İstanbul şehrinin s<·vinıli 
ve güzel çehresi, güzellik enstitüsün. 
den henüz çıkmış cici bir kadın gibi 
açılıp, aydınlanacak: Kim bilir kaç 
mislini bulmuş olan ampuller, bu ge
ce İstanbulu gündüze çe~·irccekler: 
\'e biz, bu nur bolluğu içinde, geçir. 
diğimiz kara günlerin bir dahn hi~ 

dönemiyeceğine inanmanın saadetini 
duyarak eğleneceğiz ... 

Fakat bilmem, bu biiyük sc,•inç a
rasında, \•e ;bu göz kamaştırıcı ışık 
bolluğu içinde bile, bazı yerlerde tez. 
:rinatrn, bazı yerlerde de tenviratın 
zevksizliği gözünüze batmıyor mu?. 

Znf er taklarından bnzıları, hiç tc 
ince bir ze,•k mahsulü sayılamnzlar. 

Bnyrnm şerefine donah1mıs olan 
bir çok vitrinler, gözü okşnmı:ror, 5-
deta ısırıyor. Bayraklann renkleri. 
ve boyları arasında, göze hoş görlin. 
meyen bir ahenksizlik var. Bazı yer. 
]erde, çoğaltılmış bulunan ampuller 
insana oralara rastgele serpiştirilmiş 
hissini veriyor .• 

Halbuki, büyük bayrnmlarımızda, 
bir parn daha dikkat -ı-c bir: -par.çit 
daha külfete katlanmnk ş:ırtile, is-
tanbulun sevimli çehresine, biraz da
ha göz okşayıcı manzara vcrebilmik 
elimizdedir. 

Biz, ince zevkli bir milletiz: Ca. 
milerimiz, müzelerimiz, bu hakilrnti 
bütün dünyaya isbat eden eserlerle 
dolu: Bugün, bazı kozmopolitlerin 
kiibik eşyalara imrendikleri bir sıra
da, bir çok Amerikalılar, birçok in. 
gilizler, birçok Fransızlar, evlerini. 
" k 1 .. ,, t . şar usu u ezyın etmeyi mürec-
cah buluyorlar. Birçok Avrupnhların 
ve Amerikalıların salonlarında, Tiirk 
çinisi, garp ressamının tnblosunclan 
daha mutena bir yer buluyor: Bu da 
"tezyin" zevkimizin, bize gurur ,·er. 
mesi lazım gelen büyük bir zaferi
dir. 

Fakat .galiba bayram sevinci- şelı. 
rimizi siislerken olanca zc, kimizi 

• göstermemize meydan bırakmıyor 

Vakıa, İstanbulun tenvirini, tezyioi. 
ni, tamamlle belediyeden istemeye, 
beklemeye hakkımız yok. Faknt, he. 
lediye, kendi yaptığı eserlerde, biraz 
daha killfeti göze alamaz mı?. 

Ve halkı teşvik irin orijinul mii
:sabakalar açıp, mesela, Jıer semtte 
evini, veya diikkfınını en iJ i sfü,Jeycn 
vatandaşa, miinasip hir hatıro, bir 
Jıcdiye vaadedemez mi?. 

Bu sayede hem şehir daha inre hir 
zevkle süslenmiş, hem de halk, eğ'. 
Jenceli bir müsabakaya sokulmuş o. 
lur kanaatindeviz . . 

Bakalım, gelecek ilk milli b:ıy. 
ram, bize samimi temennimizin s·c
mcrelerini göstcr~bilecek mi?. 

Kaptan ve Makinistler için 
Yeni_ T~limatname Yapıldı 
Denız Tıcaret mensupları ile K3.p

tan ve makinistlerin muntazam terli 
Ieri ve bu işlere yeniden intisap ede. 
cekler için deniz yolları umum mü
dürlüğü bir imtihan talimatnamesi 
hazırlamaktadır. 

Talimatname bir kaç güne kadar 
hazırlanıp Münakalat Vekaletine gön 
derilecek, tasdikten sonra tatbikata 
geçilecektir. 

:······················································: 
5 Cümhuriyet devrinde yapılan de- 5 
S miryolları millet tasarrufunun b'r e- ! : . 
i seridir. i . . . : 
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Haftanuın 
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yram ve Sadri.zam 
K afiyelice düştü amma 

iki kelime arasındaki 
münasebet nedir, diyeceksiniz. 

On altıncı yılı bugün kutla. 
nan milli bayram münasebeti
le gazetemiz ve her gazete si
ze Cümhuriyet hükumetinin 
o kadar kısa, yani bir insan ya
şı için rüşde eri,mek bile aayı
lamıyacak bir zamanda batar
dığı işleri taf silat'le bildirmek
te, ruhunu ve manaıını candan 
kopup gelen heyecanlı maka
lelerle izah etmektedir. Ben 
bunu başka tarzda, maziye ait 
bir bahis üzerinde bazı ibret 
verici ve oldukça tuhaf hatıra
lar ve fıkralar yazıp devirler 
arasındaki farkı meydana koy
mak suretile yapacağım. T e
bessüm bugün, hergünden 
fazla hakkımızdır, _,.... 

Hem yeniyi tam görebilmek için 
eskiyi gözönüne getirmek 1 A 

~ · azım 
degıl midir? Hatta ben bunu de-
ğil bütün dünyaya parmak ıs:rtan 
bir inkılap karşısında, yıkılıp açı
lan meydanlar ve caddeler !çin 
bile faydalı, lüzumlu görürüm. Me. 
selfı isterim ki şimdiki Eminönünün 
tanzimi işi bittikten so':lra, bir ta
rafına, eski karikatür manzarasını 
olduğu gibi canlandıran bir maket 
konsun, yenisinin faziletini anla
mak için ara sıra camekanının ö
nüne gidelim ve yukardan, kuş. 

bakışı buna bir göz gezdirelim: 
- Ne imiş, ne olmuş? 
Diyelim. Eminim ki tekrar yola 

düzeldiğimiz zaman yürüyüşü

müz daha kuvvetli, nefes alışımız 
daha canlı olacaktır, r.efsimize iti
madımız......artmıs, öyle olduğu için 
de hayata muhabbetimiz fazlalaş
mış bulunacaktır. Mukayese imkii
nını kolayca, göz ile görülecek, el 
ile tutulacak şc-kilde vcrdirmiyeıı 
bir terakkinin zevki ya1·1 yarıya a
zalmış demektir. 

onun içindir ki, daha geçen 
gün vefat eden muhterem 

bir sadrazamı düşünerek selefleri. 
ne zihnimde bir geçit resmi yaptır
dım. Sanki tavan arasına çıkmış, 
bir harap sandığın ıÖniine çömel. 
miş, babadan kalma eski gazete 
sayfalarını, resim çerccvclerini, 
pazarda revacı olmryıın lüzumsuz 
ve kıymetsiz eşyayı karıştırıyor

dum. Sanki düşünürken parmakla
rımın ucları tozlanıyor, genzime u
zun müddet havadan, güneşten, in. 
san gözünden ve el temnsından 
mahrum kalmış o acaip tavan ara
sı kokusu geliyordu. Evlenmeden, 
erkek muhabbeti görmeden ihtiyar
lamış kadın vücutlerinde de mev
cut olduğunu sandığım kapanık 
koku, sevgiden mahrumiyet koku
su ... 

Salih Paşanın vefatile havatta 
kalmış olan sadrazamlar liste;i ka
panmış oluyor. Osmanlı saltanatı. 
nın en yüksek ünvanını taşıyan bir 
tek fert, artık, dünyada kalmadı· 
sadrazamlık tam manasile tarih~ 
karıştı. Gençlik için bu, belki de 
bir hadise teşkil etmez. Fakat ö
mürlerinde bir hayli sadrazam 
görmüş olan bizleri, ne olsa. nzıcık 
düşünceye sürükliyebilir: bir ta. 
kım acaip hatıraları canlandırır, 

Cümhuriyet devrine ve bayramı
na kadar geçirdiğimiz inkılanları 
gözönüne koyarak mazi ile halin 
mukayesesini yapmıya yarar ve 
bayramın kudsiyetini daha kuvvet
le meydana koyar. 

Benim ilk hatırladığım sadrazam 
Halil Rifat Paşadır. Fakat daha ev
vel, evde isimleri geçen bir takım 
yakın günler sadrazamları da ak
lımda yer etmişti. Bunlarm içinde 
en meşhuru Ali Paşa idi. Bilmem 
sizde de öyle midir, kısaca Ali ısmi 
bir şiddet, kuvvet, hiddet tesiri 

~an: Refik Halid 

yapar, bu isimdekiler (benim kü
çük adım da Alidir) insana serttir, 
ataktır, patavatsızdır, tok sözlü, 
geçimsizce, dik kafalıdır gibi ge
lirler; herkese senli benli hitap et
tiklerini, "merhaba,, diye kestir
me selam verdiklerini, hatır sor
mak ve hatır almak bilmediklerini 
zannederim. Halbuki A yı mek 
miktarı çektiniz mi Alin.in hüvi. 
yeti tamamile değişir, fazlasile ne
zaket kesbeder, gözünüzün önüne 
ifrat derecede terbiyeli, nazik. ha1-
ta narin bir adam gelir; "zatı ali
niz., diye konuşur, kendinden 
"bendeniz,, diye bahseder; düğme
leri iliklidir; otururken koltukta 
tam yer almaz ve bacağını baca. 
ğının üstüne atmaz. Ali bıyıklarını 
büker, kahvesini şapırdatarak içer, 
esnerken elini ağzına götürmeği 

lüzumsuz bulur; Ali ise içtiğt şu
rubun yarısını bardakta bırakır, 

esnememek için çenesini sıkıştırır 
ve karşısında aksıran olursa "şifa. 
lar olsun,, derneği unutmaz. 

• 
işte çoğumuza bu hissi veren, 

hatta belki de ayni isimli-
ıere terbiyeli hüviyeti ekliyen zat. 
o sadrazam Ali Paşadır. Ali Pa~a, 
zamanına yetişenlerden rivayet, 
hem ufak tefek, hem setresi ilikli, 
mahviyetli görünmeği seven, aşm 
mertebede terbiyeli bir devlet ada
mı imiş. Bir gün, vali mazulü Ö
küz Mehmet Paşa ismile maruf bir 
zat İstanbula gelmiş. şahsan tanı
madığı sadrazamı ziyaret için ko
nağa gitmiş .. Buyurun, buyurun, 
içeri almışlar, baş kö~eye kurul
muş. Bir müddet sonra yan kapı 
açılmış, içeriye yerden yapma set
resi son düğmesine kadar ilikli bir 
adamcağız, sünepe sünepe girmiş, 
kenar iskemlelerden birine şöyle, 
usulcacık ilişmiş. Öküz Mehmet 
Paşa oralarda değil, pestenkerani 
bir seliım vermiş ve iltifat olsun, 
sohbete vesile teşkil etsin diye bu 
biçare, sönük, silik şahsa hıtaben: 

- Efendi oğlum, demiş, ismini
zi sorabilir miyim? Hangi kaleme 
devam ediyorsunuz? ' 

Öteki kemali mahcubiyetle: 
- Ali bendeniz, Babıalide bulu

nuyorum. ,-
• İnönü Türk bir.iğinin tim-

salid:r. 

• Hayatta en hakiki mürşit 

ilimdir. 
• Mücadelenin kuvveti ilim

den ve çalışkanlıktan iba
rettir. 

• Medeni hayat herşeyden ev
vel sıhhi hayattır. 

• En büyük eserimiz, Cümhu· 
riyetim=zdir. 

• Kemal:zm bayrağımızdır. 

• Büyük Millet Meclisi Türk 
idaresin·n kaynağıdır. 

• Atatürkle bizim kadar in-
sanlık da öğünsün. 

• Egemen.ik Ulusundur. 
• Kendini tanı ve tanıt. 
• Milletini sev ve sevdir. 
• Türk genci! Atatürk, Cüm· 

huriyeti sana emanet etti. 
• inkılabı seven, yayar. 
• Dünü unutma, bu günü iyi 

anlarsın. 

• Görütte bilgiye, giditte ül
küye inanırız. 

' Deyince, ancak lakap veya soy-
adı itibarile öküz olan Mehmet Pa
şa, anlaşılan hem ferasetli, hem 
hazır cevapmış, hemen paşanın e
teğine varmış: 

- Kusurumu ismime bağışlayL 
nız, bendeniz de Öküz MPhmet Pa
şa kulunuzum! demiş. 

Sadrazam Kamil ve Sait Paşa
ıar da bu siyasi mektebin, yani .Ali 
Paşa terbiyesinin şakirtleri idiler. 
Her ikisi de selefleri gibi ufak te
fek, zahiren terbiyeli, düğmeleri i
likli cinsinden idiler. Damat Fe
rit de alafrangalığına bu çeşniyi i. 
lave etmek isterdi. Zamanında es
ki terbiye bozulmuş, nazırları ara
sına fırkacılar da karışm1ş oldu
ğundan bunları terbiye ve teşrifn. 
ta d~vet için kendisini Ali Paşa 
cenderesine sokar, karstsındakileri 
terbiyeli maymuncı. çevirıniye ça· 
balardı. 

yukarda ismi geçen Ifolil Ri-
fat Paşa, oğlunun Köprü ü

zerinde bir Arnavut tarafından 

katli üzerine büsbütün çökmüş, 

hasta ve yaşlı olduğundan bahisle 
bir kaç kere vazifeden affını iste
mişti. Fakat hünkar, Yunan mu
harebesi onun zamanında kazanıl
dı diye, uğurunu deM~liği sadra
zamından ayrılmağı bir türlü gö. 
züne kestiremezdi. Biçare ihtiyar, 
bir gün saraya gitmek üzere in1i
ye üfliye arabasına binmiş, fakat 
yarı yolda kendini tutamıyarak 

büyükQC bir kabahat islemiştı. Ne 
yapsın, o halde padic:ıah huzuruna 
girllir mi? Yıkanmak, çamaşır de
ğiştirmek için geri, konağına dön
müş. Vay efendim vay? Dakika
sında padişaha curnallar: Sadra
zam, ne gibi gizli bir maks~tıa, a
cele evine dünüyor? Bir mabeynci, 
iki yaver koşa koşa, çala kamçı. 

konağa gelmişler, sor:nuşlar. pa
şanın çamaşırı daha h 0 nüz olduğu 
halde duruyormuş, isbat için Ön
lerine sürmüşler: 

- Buyurunuz, bakınız, işte se
bebi bu! 

Gelenler boh,..avı altn <;l\rava t:ık
dim etmişler. Sultan Hami• te iğ
renç camasırları gördükten 'ion .. a 
rahat bir nefes a1mts. R lki de, 

• 
• 

Birimiz, hepimiz, hep miz 
birim"z için. 
Dağılan çöker. Daima bir, 
daiına toplu. 

• Türk vatanı bö!ünrnez bir 
bütündür. 

• Milli iktısadı Cümhur"yet 
yarattı. 

• Türk topraklarında, Türk 
sularında, Türk gök'erinde 
Türk bayrağı. 

• Denk bütçe, düzgün ödeme, 
işte Cümhuriyet maliyesi. 

• Halkın bağrından Müda
f aai hukuk, Müdafaai Hu
kukun bağrından Cümhuri 
yet Halk Partisi doğdu. 

• İnandılar, doğüştüler, ka
zandılar ... Bıraktıkları ema
netin nöbetçisiyiz. 

• imtiyazsız, sınıfsız bir mil
letiz. 

• Türk inkılabı Türkündür. 
• Birinci hakkın y~amak, ilk 

vazifen yafatmaktır. 
• Altıok andımızdır. 

mükafat olarak, mahlulden bir ko
nak da ihsan etmiştir. 

Yine bir ihtiyar vezirıa sadaret 
alayına ait bir hatıra: 

O devirde bando muzikanın ça
lacağı havalar pek mahdut, halkt 
heyecana getirmesin, vatanperver
liği kamçılamasın diye pek uyutu
cu, hiçten şeylerden, ağrr şarkılar. 
dan ibaretti. Körün bilmecesi gibi 
ağzı var, dili yok, nefasi var, canı 
yok, yaşlı, etliye sütlüye karışmaz., 
Allahlık bir zat olan c;adrazamı sa
raydan getiren muzika tam Ba
bıfıli caddesinde rast makamın -
dan, ağır ağır: 
Bir acaip habı gaflete düstüm, 
Ne uyutur beni. ne uyandırır' 

Şarkısını tutturmuş. Muzika u. 
yutucu, güfte uyku muskası .. Sad
razam arabanın içinde, eski tabirle 
"beynen nevm vel yakaza,, dedik
leri yarı uykuda ... Arabanın atla· 
rı, bir kazaya sebep olmamaları i. 
çin, hem yaşlı, hem uslu cinsinden, 
gösterişli olmalarına rağmen kuzu 
kadar uykulu ... Arabacı ve seyis te 
hem emektar, hem bezgin, hem ter
biyeli, yani uyku vaziyetinde ... 
Yıldız sarayı uzakta, sisle.M bürülü 
uyuyor ... Babıali pancurlan inik, 
hademeleri el pençe divan, sus 
pus uyuyor; seyre gelen halk, her 
türlü heyecan ve nümayiş kabili
yetini kaybetmiş sünepe ve si
lik uyuyor... Sadrazam uyu-
yor; atlar, seyisler uyuyor; 
şehirler binalar uyuyor; halk uyu
yor ve bu dekor ortasında muzika
nın mahut uykulu bestesi derin de. 
rin horulduyor. 
Bir acaip babı gaflete düştüm ..• 

ı şte Osmanlı devletinin ida
re makinesi, istibdat dev

rinde böyle inım inim dônerdi; 
Meşrutiyet devrinde ise gaeı!'.' ga
cır ve ters döndü, parçalandı. Sad. 
razam Kamil Paşaya, bazıları ta
riz makamında: 
Asiyabı devleti bir har da olsa dön

dürür 
Demişlerdi, o da şu cevabı ver

mişti: 

- Evet ama ters döndürür! 
O ters dönüse senel~r~e bizle!.' 

şahit olduk. Bütün bunlar içindir 
ki, bugün her tak altmdı:m bir ge
çip cümhuriyete bin şiıkrctmek a
sıl bizlere bir vazifcdır ve cümhu
riyetin mukayeseli keyfinı sürmek 
te tam manasilc c;·imu1 i ve d"rırı-

liği ile biz yaştakilere mul.eıddcrciır. 

' • Ne mutlu Türküm diyene! 
Cümlıuriyet ( olmaz ) ı 
(olur) yaptı. 
Vatan borcu çalışma ile 
ödenir. 

e Türk ordu•u düşmana c!üş
man, sulhe dosttur. 

• Tembel adam, iyi vatandaş 
değildir. 

O Dün bu günümüze imreni
yor, bugün yarınımıza im
renecek. 

• Eskinin sonu Sevr, yeninin 
başı Lozan. 

• Her fabrika, bir kale. 
• Yarım iş bilmeyiz. 
• Türk kadını, en büyük inkı

lapçıyı sen doğurdun. 
• Türk gibi kuvvetli. 
• Tarihle yafıbz, en genç mil

letiz. 
• Gök de toprak gibi, deniz 

gibi vatandır. 
• Biriz, birliğiz. 

• Halk içinde, halkla beraber 
halk için... ' 

• Yurtta sulh, cihanda aulh. 
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ta\))Yi?XE 
Cümhuriyetin 
16 ncı .2"'·''°·3c, 
Yddönümü 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

1914 • 18 harbjnde, düny:ıyt ye. 
ni baştan taksim için silllha sa. 

rılan Avrupa emperyalizmi, Sen 
muahedesilc Türkiyenin yalnız iktı

sadi değil, siyasi hakimiyetine de son 
vermişti. 

Türk milletinin hakimiyetini de
ğil, bir saltanat ziimresinin, ve bu. 
nun etrafında toplanan soyguncu bir 
sınıfm hakimiyetini muhafaza et. 
mek için, saray ve erkanı bu niunhe. 
deyi kabul etmişlerdi. İstiklfıl harbi, 
Avrupa emperyalizminin knrannı 

bozmak ve ecnebi emellere alet olan 
milli istiklfıli feda eden saltanat ego
izmini yıkmak için doğdu. 

Lozan muahedesi, milli istiklalin 
kefili, cümhuriyct te, milli Jıakimi
yetin bayrağıdır. Osmanlı impara. 
torluğunu bütün iktısadi, içtimai, si
yasi bünyesile tasfiye eden cümhll'l'İ· 
yet, Tiirk inkılabile, Türk milletim) 
daha ileri bir medeniyete geçişin e
sas hatlarını çizdi. Cümhuriyet Halk 
Fırkasının benimsediği altı ok "Cüm 
huriyctçi, inkrlUpçı, Ja~ik, milli~~tçi, 
devletçi, halkçı" nltı ştar, Türk mil
letinin bir içtimai bünye deği~ikliği
dir. Bugiinkü Türk Çiimhuriyeti bu 
altı vasfı ile, hükimiyeti millete dev. 
retmiş inkılapçı bir devlettir... Mu. 
hafazakar bir zihniyetle, irticnı bay. 
rak yaparak bu bünyeyi değiştirme. 
ğe teşebbüs edecek her sınıfın mez. 
buhane hareketi, karşısında inkılap. 
çı Türk milletini bulacaktır. 

Çümhuriyet, Türk milleti için, bir 
milli hakimiyet .sembolü, hnkimiyeti, 
köylüsü, işçisi, her sınıf halkiyle mil. 
Jete devreden bir devlet şeklidir. A· 
tatiirkün, İsmet inönii ve diğer arkn
daşlarile beraber kurdukları bu cUm. 
huriyet binasının temeli, bütün ~ir 
millet ve bütün bir halktır. Türkiye 
için artık geri bir nizama geçiş d·e. 
ğil, daima ve daima daha ileri bir de· 
mokrasi, daha ileri bir cümhuriyete 
geçiş, daha yüksek bir tekamül mev. 
zuu bahistir. 

Bugün 1939 harbinin içindeyiz. 

Her hangi bir emperyalizmin Tür. 

kiye cümhuriyctine kasteden istiln<'ı 

hareketi, Türkiyeyi yeniden payla~

mak tcsebhüsü, karşısında saltanat 

ordulnrile Anzavur çeh'IC'rini değil} 

16 senelik cümhuriyet terbiyesi gör

müş, halkçı ve inkılfıpçı, cüınhuri. 

yetçi, Tiirk milJetini, ve yeni ncsUk. 

rini bulacaktır. Tiirki)e 16 seneli'' 

ciimhuriyet hal atmda, Osmanlı im
paratorluğunun geri bıraktığı bir 
milleti ve geri bir nizamı tasfiye ile 

uğrn tı. Çiimlıuri~ etimizin giıntlc11 

giinr tel AmiiJ ctt'~i iri.ala mızın 

en fcvi li sc>mcr 1 rlni ,·er li ı hı,. 

le' irde hort'n~ nn emı en 
nkıcı hnrbıle kar in ık. . Bu hnr 
in enıpcrl li mi \ ıl.ınn 1111 ·,d,Jı c. 

biliriz. Fakat. m"lli k rh Jtıc; I· '' l' 

inden sonra. iç!inıni il'rn •ki 

1 

da il r: biinyc 'asıf'arilc t 1 ' ı t

den Tiirk ciim'lurh eti. nk h u d 1 
daha ilt'rİ teki n .. llcrc n nı7dfü. 
Çiinku bt t kAıni !ün tC'ınrllcri kn 
zılmıo;tır Geri un urlar tn fh • cdil
m .,.;tir Harp bizim için ııtlnt lnt'al. 
bir badfrl'ılcn ha ı.rı h'r c;cl :lr~ildır. 

Ne cmpcr~ arst bir de' let gibı dün 
vaııın 'eni sc~ rinc U\ PH'll :ı nı ·ı .... 
temi •kcci 'a ıf1 rımız. ne dC' lıizr 

"Zaaftan ha kn bir şe\ gctirnıh ccek 
olan hnskıılarmın toprnklnrındn geo-
7.İimii?. 'ardır Biz sn dece hu 1 f'i c;ene. 
Jik ciimhuri ctimİ7.İ clnha miitek:l
mil, daha ileri bir teknik \'C tl'fnkki
\C ınnzhnr etmek i tİloruz. Ne bir 
clevlete fılet olarak. ne de enıperyn. 
list emellere kurban olarak bunu fe. 
da edebiliriz. Ancak empcr~ alizmin 
yıkılmasına vnsıta olursak, ciiınhurl. 
\'etimize ebedi 'havat temin <>tmic; o
hırıız. l G ıncı •ıl döniimiimii7.ti bu i. 
ınan. fakat bu endişelerle kuttulu~o-
ruz. 

Türk Ordusu Düşmana 

Düşman, Sulhe Dosttur 

~--
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939 Harbinden Sahneler • • 
29-10- 939 

Karada 

Fransaya nakledilen lngiliz askerlerinden bir kıta: Vapurla Fransaya geçmek üzere bir lngiliz lim.anına giderken kendilerini uğurlıyanlara veda ediyorlar. 

Bütün teçhizatını yüklenen bir lngiliz askeri, 

lngiliz toprağında içeceği son sigarayı yakıyor 

------------------. ................ ..--~ ....... _ ____ .......... -IWlt, . ........ " ... ...... 

1 \.... _________ ------·---·ı .......... ~ ........ 
Cephe Dışında Hazırlık _ ............ -' 

Fransaya nakledilen bir bisiklet taburu, Maiino istikametinde ceDheye sevkedilivor 

wwwwww 

""\ 

Cepheye Doğru Hareket 1 

~-·--------------···-------------------..) 

r 

Cepheye ilk olarak sevkedilen Fransız kıtal(1rl. 

na mensup bir asker, karısı ile vedalQ.fıyor. 

ı·ransız tank/an, cepheye nakledilmek üz.ere muhtelil istasyon [ardan açık vagonlara bindiriliyor Cepheye giden kıtalar, Alman topçu ateşi menzili haricinde, teftiş edilmek üzere Tıazırlanıyt;,rlar 
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Deniz 
Harbi 

:Atlantikte bir :Alman tahtelbahiri tarafından torpillenerek batırılan bir fngiliz şilebinin tayfaları 'Amerikan gemisi tarafından kurtarılıyor 
Bir Alman tahtelbahiri, bir Amerikan gemi•inl 

muayene ettikten ıonra serbest barakt}'Or 

Torpillenen bir lngili.:z gemisinden sağ kalanlar 
bir Amerikalı gemiye alınıyorlar 

Batırılan lngüiz gemisinden kurtarılanlara Amerikalılann 
verdikleri ilk şey, sigara olmuştur. 

Atlas Okyanusunda batırılan bir lngiliz şilebinin bütün mürettebah denize inen 
lngiliz tayyaresi tarafından kurtarılıyor. 

/ngiliz Aquitanü:ı vapuruna tahtelbahir dalii toplar konmuş ve gemi bu suretle denize açılabilmistir. 
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Gen~ Türkiye Cümhuriyeti, bugün 17 yaıına basıyor. Cümhuriyetin nasıl ilôn edildiğini anlatan 

aşağıdaki yazı, size, bu mesut yıldönümüne ait hôtıraları bütün heyecanile yaşatacaktır: 

o o o 

Cümhuriyet NaSıl 
·ııan Edilmişti? 

T ürkiye Cümhuriyeti, çe. 
tin bir aav8.f sonunda 

milletçe kazanılan bir "zafer 
hakkı,, drr. Millet, bir yandan 
yurdunu dütmanlar elinden 
kurtarmak için - tarihin kay
detmediği ağır tartlar altında
N.V&f& atılırken, öbür yandan 
hürriyetini ve mukadderatını 
bir daha tehlikeye dütürmemek 
kararını - için için • almıt bu. 
lmıuyordu. Sıvas kongresinin 
henüz kurulduğu günlerde A· 
na.dolunun İstanbul ile alaka
sını kesmekte gösterdiği teha. 
lük ve Damat Ferit kabinesini 
bu &uretle dütürmekte iltizam 
ettiği tecellüt, denilebilir ki, 
dört yd sonra kurulacak olan 
Cümhuriyeti müjdeleyen ham
lelerden biri idi. 

Evet, 19 Mayıs 1919 da ilk te=
mel taşı atılmış. 30 Ağustos 1922 
zafeııile kemale erdirilmiş, Mu
danya mütarekesi ve Lozan musa. 
lehası senetlcrile ebedi canlılığr 

medeni aleme kabul ve tasdik et. 
tirilmiş olan istiklal savaşının mu
kaddes hedeflerinden biri de cüm
huriye~ idaresini tesis etmekti. 
Harp henüz devam ederken Büyük 
Millet Meclisince kabul edilen teş. 
kilatı esasiye kanununda: "Haki. 
miyetin millette olduğunun" tas
rih ve Mudanya mütarekenamesi
nin imzalanmasile beraber 'salta
natı şahsiye" usulünün Hiğvedil. 

meşi de millettçe takip olunmakta 
bulunan o hedefi vuzuh ile hisset. 
tiren tarihi vesikalardır. 

Bununla beraber Cümhuri-
yetin ilanı, pişmiş bir aşın 

sofraya konulması gibi kolaylıkla 
vukua gelmemiş ve Atatürkle İs. 
met İnönünün bu iş için de başba. 
şa vererek çalışmaları liızım gcldL 
ği gibi iki milli rehber arasında ka
rarlaştırılan esasların Meclise ka. 
bul ettirilmesi de uzun münakaşa. 
lardan sonra mümkün olabilmis. 
tir. Bizzat Atatürk mesut hadis~ 
yi şöyle anlatmaktadır: 

"28 Tetrinievvel 1923 gü

nü İsmet ve Kazım P~lar
la Fethi Beye Çankaya ya be
nimle beraber gelmelerini 
söyledim. O gün Ankaraya 
gelen Kemalettin Sami ve 
Halit PB.falan da davet et
tiğim gibi, kötkte tesadüf 
ettijim Rize Mebusu Fuat 
ve Afyonkarahisar Mebusu 
Ruten f.fref Beyleri de ye
meğe alrkoydum. Sofrada: 
"Y arm Cümhuriyet ilan e
Cleceğiz,, dedim. Hazır bulu
nan arkadatlar, derhal fik
rime İftirak ettiler. Yemek
ten sonra dav«lilerim er

kenden beni terkettiler. Yal
nız İsmet Pa.p köfkte misa
fir kaldı. Onunla bir kanun 
müavettesi hazırladık. Bu 
müavettecle T efkilatı Esasi
ye Kanununun devlet şekli
ni tesbit eden maddeleri ta
dil ecUliyor ve birinci mad
denin nihayetine "Türkiye 
devletinin şekli hükUmeti 
Cümhuriyettir,, cümlesi ila
ve olunuyordu,,. 

Aziz ve Ebedi Şef ertesi gün Bü. 
yük Millet Meclisinde bir kabine 
teşkili için - boş yere_ sarfolunan 
emekleri ve uzun uzuı:ı yürütülen 
münakaşaları kısaca söyledikten 
sonra kendisinin reis sıfatil" fır. 

ka içtiınaına davet olunduğunu, 
bir kabine teşkil edilebilmek hu
susunda yardımına baş vurulduğu-

.----Yazan: 
M. Turhan TAN 

• Ankarada Büyük Millet Mecli.ai bincuı önünde yapılan 
toplantılardan birine ait tarihi bir hatıra 

nu hikfıye ederek şu suretle sözü. 
ne devam ediyor: 

"İcap edenleri rnaclistcki o. 
dama çal:'lrtarak kendilerine 28-
29 teşrinevvel gecesi İsm~t Pa
şayla birlikte hazırladığımız ka
nuni teklif miisveddesini gös
terdim, fikir mlidavelesi.nde bu
lundum. Zevalden sonra saat bir 
bu~ukta fırka umumi heyeti tek. 
rar Fethi Beyin reisliğinde top. 
lanclı. İlk söz hende idi. Kiirsiye 
çıktım ve şu sözleri söyledim: 

"Muhterem arkadaşlar! Hal
linde güçliiğe uğradığınız mese. 
lenin sebep ve illeti, bütün ar. 
kadaşlarca anlaşılmıştır kanan. 
tindeyim. Noksan ve kusur, ta. 
kip etmekte olduğumuz usul ve 
şekildedir. Filhakika, menut 
te~kilatı esasiye kanunumuza 
tevfikan ~ir vekiller heyeti tcş. 
kiline teşebbüs ettiğimiz 'Zaman 
arkadaşların her biri vekiller in
tihabı mecburiyetinde bulunu. 
yor. Hepinizin birden vekiJJer 
heyeti intihabına mecbur olma
nızda görülen giiçlüklerin halli 
zamanı gelmiştir. Geçen devre. 
de de ayni güçlüklere tesadüf 
ediliyordu. Demek ki bu "usul 

birçok karışıklıklara badi oln. 
yor. Heyeti celilcniz bu müşkli. 
lün halline beni memur ettiniz. 
Ben de bu arzcttiğim kanaatten 
mülhem olarak düşündüğüm 

şekli tesbit ettim. Onu teklif e
deceğim. Teklifim kabule maz. 
har olursa kuvvetli ve mütesa. 
nit bir hükOmet teşkili kabil o
lacaktır. Devletimizin şekil ve 
mahiyetini tesbit eden ve hepi. 
miz için gaye olan teşkilatı esa. 
siye kanunumuzun bazı nokta
larını tavzih etmek lazımdır. 
Teklif şudur." 

O sırada "Gazi,, diye anılan A
tatürk, bu kısa hitabeyi bitir

dikten sonra -İsmet Paşa ile birlik
te. hazırladığı müsveddeyi katip 
beylerden birine veriyor, kürsüyü 
terkediyor ve münakaşa da başlı. 
yor. Lehte söyliyenlerin sesi gür, 
delnleri kuvvetli olmakla beraber 
bu mühim işin bir çırpıda başarıl
masında tereddüt edenlerin ağrz. 
lan kolay kolay kapatılamadığın. 
dan İsmet Paşa söz almak ihtiya. 
cım duyuyor ve kürsiye gelerek 
şu veciz hitabeyi irat ediyor: 

"F ırkA reisinin tekJifini 

r LO.K.MAN HEKtMIN öGOTLERi . 

VEREMLİNİN 
•• 
O ksüriiklerin en meşhuru, e. 

debiyatm temeli demek o. 
lan aşk hiknyellırine kadar girmiş 
olduğu için, verem hastalığındaki 
öksürüktür. Eski zamanlarda bir 
gencin askı karşılık göremeyince 
yahut anadan, babadan yüz bula
mazsa o genci verem hastalığına 
götüriir diye zannedildiğinden, ve. 
rem hastalığının atnmetlerinden 
biri olan öksürüğe de aşk edebi· 
yatında adeta ihtiramlı bir yer ve. 
rilirdi. Kesik kesik kuru öksürük 
aşk darbelerinden biri savıhrdı. 
Şimdi aşkın verem ha~stalığına 

değil, bu hastalığın bazılarında 
fazla aşıklığa sebep olduğu bilin. 
diğinden kesik kesik öksürmenin 
ôşıklığa delalet ettiğine inanan 
kimse kalmamıştır. Bu türlü ök
sürük çok defa, sadece, verem has
talığının aliimctidir. O da her va. 
k~t. değil. Geçen gün de yazdığım 
gıbı, verem olmıyan Bayanlar iste. 
ri hastalığına yahut çocuk yatağın. 
da bir kadın hastalığına tutulduk
ları vakitlerde de öyle kesile ke. 
sik öksürürler. Öyle öksürenin 
göğsünii i) ice muayene ettirmesi 
iyi bir ihtiyatlı iş olursa da kesik 
kesik öksiirüğün verem alameti ol. 
maması da mümkündür. 

Bir Bayan tanırım ki bundan 
otuz yıl önce kesik kesik öksürme
sile ailesini ve hekimlerini merak
landırmıştı. O zamandanberi hala 
kesik kesik öksürmekte devam et
mekle beraber afiyetle yaşaması 
kesik kesik öksüriiğü merak eden. 
leri meraklarından kurtaracak bir 
misaldir. 

Eskiden öksürüğü verem hasta. 
lığının mutlaka liizumlu bİı' ala
meti diye sayarlardı. Hatta büyük 

ÖKSÜRMESi 
bir hekim "öksürmeycn bir hasta. 
ya verem denilemez,, diye kesip 
atmıştı .... Bu da hiç doğru değil
dir. İnsan verem hastalığına tutu
lur, hastalık haylice ilerliyebilir 
de hiç öksüriik olmaz. Verem has
talığının bütün Akciğerlere yayı. 
lan şeklinde bile öksürük hiç bu
lunmıyahilir. 

Onun için, öksiiriiğii hemen "in
ce hastalığa,, bağlamak doğru o • 
madığı gibi, o hastalığı anlamak 
için de öksüriiğii beklemek yanlış 
• ve tehlikeli • olur. 

Bu kesik kesik öksüriik verem 
hastalığından geldiği '\'akit de ök. 
sürmek daima becit ve mutlaka 
lüzumlu değildir. İnsan öksürme· 
ğe, yani göğsiinden bir şey çıkar
mıya lüznm olmadan öksiirdükçe 
göğsiinii daha ziyade yorar. O \'a. 
kit öksiiriik daha sık gelir ... l{uru 
öksürük ihtiyacından daha kuv. 
vetli ihtiyaçları bile tutmak müm. 
kün olunca, niçin kuru öksiirüğii 
tutmıya gayret etmemeli? Bu gay· 
reti veremli olan da kuru kuruya 
öksiirdükce, gösterebilir. 

Öksiirükle göğiisten bir şey çık
tığı vakit bile - çıkacak" şey pek 
çok olmayınca _ öksürüğü tutmak 
mümkündür. İnsan öksürüğü tut. 
mıya kendisini alıştırınca. göğsiin
den çıkacak bir şey olduğunu his
settiği halde de öksürüğünil tutu-
1'8k sonra biriken şeyleri bir defa. 
da çıkarmak için öksürmeğe mu
vaffak olur. 
Öksürüğe karşı en iyi ilaç ök· 

sürmemeğe alışmaktır. Buna alış. 
manın da pek giiç bir şey olmadı. 
ğını herkes kendi üzerinde tccrü. 
beyle anlıyabilir. 

kabule ihtiyaç ı<at'idir. Şu 
dakikada cihan, bizim bir 
tekli hükfunet görüttüğümü
zü biliyor. Müzakeratımızı 

bir neticeye raptedip ifade 
etmemek zaaf ve teşettütü 
idameden başka bir tey de
ğildir. Bir tecrübeden bahse
deyim: Avrupa diplomatları 
bu hususta beni ikaz ettiler, 
[Devletin reisi yoktur, şekli 
hazırımzdaki reis, Meclis Re
isidir. Demek ki siz bir bat
ka reis bekliyorsunuz] dedi
ler.Avrupa düşüncesi itte bu
dur. Halbuki biz, böyle dü
şünmüyoruz. Millet; hakimi
yetine, mukadderatına bil
fiil vazıülyettir. o halde hu
nun hukuki ifadesini söyle
mekten niçin çekiniyoruz? 
Reisicümhur olmadan bat
vekil intihabı teklifi kanun
suz olur. Bunda fÜpheye ma
hal yoktur. Ba~vekilin inti
habım kanuni ve mümkün 
kılabilmek için Gazi Paf<l 
Hazretlerinin teklifinin ka
nuniyet kesbetmesi lazrındır. 
Umumi zaafın idameai ma
nasızdır. Fırkanın bütün mil
lete karşı deruhte eylediği 
mesuliyetin icaplarına tevfi
ki harket etmesi zaruridir.,, 

O sırada İstanbul mebusu bulu-
nan meşhur tarihçi rahmetli Ab
durrahman Şeref, İsmet Paşanın 
sözlerinden şevke geldiğinden kür
siye koşuyor, tatlı tatlı konuşmaya 
koyuluyor ve bilhassa şu unutul. 
maz cümleleri söylüyor: 

"Eşkali hükumeti saymaya lü
zum yok. (Hakimiyet, kayıtsız ve 
şartsız milletindir) dedikten son. 
ra kime sorarsanız sorunuz, bu, 
cümhuriyettir. Yani doğan çocu. 
ğun adıdır. Amma bu ad. bazıla. 
nna hoş gelmezmiş. Varsın, gel
mesin!" 

B irnz sonra fırka ictimaı ye. 
rine meclis içtimnı kaim 

oldu. Ve Atntürk'ün kanuni tekli
fi kanunu esasi encümenine gidip 
gelmeyi muteakip kı~a bir müza
kere yapılarak, belki 19 Aö-ustos 

'-' 
1919da, belki 4 Eyllıl 1919 da, bel. 
ki 30 Ağustos 1922 de doğmuş, fa. 
kat her vatan sever Türkün idra
kinde ve hayatında pek azfa bir 
varlık olarak yaşamakta bulun
muş olan mukaddes çocuğun adı 
"Yaşasın Ciimhuriy~t., aviızeleri 
arasında -Büyük Millet Meclisi ta
rafından resmen. kondu. 

O gün 1923 senesi Birinci teş
rin ayının 29 uncu günü idi ve ka
rar, tam saat sekiz buçukta veril. 
mişti. 

O sayılı günün üzerinden tam 
on altı yıl geçti ve bügün cümhu. 
riyetimiz on yedinci yaşına girdi. 
Bu büyük eserin hakiki haliki o
lan Aziz Atatürk şimdi aramızda 
yoktur. Kendisinin yüzünü göremL 
yoruz, sesini duyamıyoruz, lakin 
gözlerimizi kalbimize çevirdiğimiz 
zaman orada cümhuriyet rejimi i
çin beslediğimiz sarsılmaz sevgi 
ile birlikte Atatürkün de aziz si. 
masını görüyoruz. Onu kalbimiz
de ve ruhumuzda görmekten nasıl 
geri kalnbiliriz ki Türkiye cümhu. 
riyeti ile bu cümburiyctin ilk rei
si güneşte nur, damarda kan gibi 
birbirine bağlıdır ve daima da öy. 
le kalacaktır. 

Millet Meclisi, Türk 
• 

iradesinin Kaynağıdır 

f 
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Büyük Bayram Gününde: 
• 

Cümhuriyet 
Çocuğu Nasıl 
Düşünüyor? 

Yazan: Naci Sadullah 

B ir ilk mektebin son sınıf ta
lebeleri arasındayım. Etra-

fımı çeviren çocukların en büyükleri 
on üç, on dört yaşlarında .. Hepsi
nin esaret görmemiş, istibdat gör
memiş gözlerinde, mesut geçmiş 

bir ömrün beneksiz berraklığı var. 
Hepsi de sulh içinde doğdular. 

Kazanılmış zaferlerin bayramları
nı tada tada büyüdüler. Harbin 
maddi, manevi mihnetini, saltana
tın katlanılmaz kahrını· çekmedi
ler. Tekke, medrese hikayelerini, 
tıpkı Piyeclotiyi okuyan garp ço
cukları gibi gülümsiyerek dinli -
yorlar. Eski harfleri Ifiyeroglife 
bakar gibi seyrediyorlar. Çarşaf, 

onların, havaya ve rşığa muhtaç 
körpe bedenlerini kalın, kara bir 
kefen gibi sarmadı. Falaka masal
larını, nazlı yüzlerini buruştura, 
buruştura dinliyorlar. 

Kırmızı fesi, yeşil sarığı, kara 
cübbeyi birer antika gibi, müzeler
de seyrediyorlar. Fakat acaba bu 
küçük ve mesut insanlar, her gün 
yeni bir "geriliği,. daha geride bı
rakarak ilerlerken yaşamadıkları o 
bedbaht ve karanlık mazi hakkın
da ne düşünüyorlar? Ve bilmedik
leri o knra günlerin, bugün ortada 
kalmamış bulunan bir çok garip 
hususiyetleri. onların bakir ve ma
sum muhnyyilelerinde nasıl şekil
leniyor? 

Bunu anlamak için soruyo -
rum: 

"- İçinizde, hiç çarşaf, fes giy
miş olan var mı?,, 

Küçük kızlar, ve küçük delikan
lılar, çetin bir imtihan sualine mu. 
hatap kalmış gibi duralayıp biri
birlerine bakıyorlar. İçlerinden bi
risi: 
"- Hnyır .. diyor, modası geçmiş 

şimdi onların .. ,, 
Ondan sonra, cevaplar biribirini 

takip ediyor: 
- Ben babamın fesli resmini 

gördüm. 
- Biz geçenlerde, yolda bir fes

li görüp, peşine düştük. O zaman 
karnaval mevsimiydi. O fesli, en
tarili, adamı da maskara zannet
tikti. Fakat sonra. adamcağızla a
lay ettiğimizden utandık: Çünkü 
o, maskara değil. yabancı imiş .. 

- Ben çarşafı da gördüm: Kü
çük kardeşim yemek yemezse, an
nem. ninemin çarşafını giyip "u
macı,, oluyor. O zaman, zavallı 

"Mesud,, un ödü patlıyor: Önüne 
ne koyarlarsa hiç sesini çıkarma
dan yiyor! 

- İçinizde sarığı bilen de var 
mı? 

- Ben görmedim! 
:_ Onu feslerin üzerine sarar .. 

larmış, fes kalkınca, sarı~ı silindir 
şapkaya sarac~k değiller ya? 

- Sarığın yeşili de olurmuş. 
- Sarıklılar kara cübbe giyer-

lermiş. 

- Ha ... Kara cübbeyi gördnni 
ben: Adliyede avukatlar giyiyor .• 
Ama sarıklnn yok .. 

- Sarığı bilmem ama, "Sanğı 

burma,, tatlısına bayılırım ben ..• 
- Tatlısını bilmem ama, kendisi 

tatsız şeymiş! 

- Siz tekkenin ne olduğunu bi
lir misiniz? Medreseyi duydunuz 
mu? 

- Yıkıldı onlar .• 
-Teke mi? Pis kokulu bir hay-

vandır o ..• 
- Hayır .. Sen bilemedin. Tekke 

başka, teke başka ... 
- İkisinin de biriblrine benzi

yen bir tarafı var: İkisi de pis ko
karmış! 

- İçinizde eski harfleri bilen var 
mı? 

- Hayır ... 
- Onları öğrenmek zormuş çok .. 
- Şimdi bizim hizmetçi bile er 

xuyup yazma biliyor: Eski harfle 
olsaydı öğrenebilir miydi? 

- Tıpkı Çin yazılarma benziyor 
onlar. 

- Evlerinizin pencerelerinde ka· 
fes var mı? 

- Bizim evde yok ama, ben 
gördüm kafesli evleri..' 

- Bizim ev kübik ... 
- Kafes arkasında oturulur mu? 

Pencere, eve ışık girsin diye açıl
maz mı? Kafesle kapatılacak olduk· 
tan sonra, evlere pencere yaptır
manın manası ne? 

- Kim icat etmiş o kafesleri 
kuzum? 

- Sultanlar ... Zaten bütün mil
leti kafese sokanlar onlnr değil mi? 

- Cümhuriyeti seviyor musu
nuz? 
- Bu da sorulur mu? Bizi bütün 

bu saydıklarınızdan cümhuriyet 
kurtardı.. Şimdi ne fes, ne sarık, 
ne medrese, ne tekke, ne çarşaf, 
ne saray, ne de saltanat var. 

- Şimdi saltanat sırası bizde .. 
- Biz bu saltanatı cumhuriyet 

sayesinde sürüyoruz! 

Zeki bir çocuk, tşıltılı bakış
larını gözlerime dikerek so

ruyor: 
- Cümhuriyetin en çok nesini 

seviyorum biliyor musunuz? 
- Nesini seviyorsun? 
O bulduğu ve beğendiği nükte

sine benden evvel kahkahayı sa
vurarak, masum ve samimi bir ne
şe ile cevap veriyor: 

- Bayramını! .. 
Diğer bir yavru: 
- Ben de öyleydim ama. buse. 

neki bayramı sevmiyorum, diyor. 
Merakla soruyorum: 
- Niçin? 
İnce. mahzun, süzük yiizlü ktz, 

ufak başım önüne e~iyo:-. Sesi. ba
har riizgarlarile iirperen söğüt yap· 
t"ağı gibi titriyor: 

- Çünkü .. diyor .. bu bayram A.. 

(Devamı 11 mcide) 
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Son Yıl lt;inde B asardıklarımız 

TNll Erzw aftla wirtlifi .... 7'ıPJan 6iqülı merasime ait intıbalar oe SırNUta ltıınılan Lelıomotil - V aıon atölye.; Atili,. VMili Fetlti ~ elillle • .,.iten.. 
Geçea Wr COmlnıriyet Jlh, 

Tlıis drilletine, birçok rmi 
..an ...ıen kuandll'IDlf n 
mabtelif memleket claftlan 
a-iDcle iaabetli kaıvlann .. 
'-11 Ye bu kararlardan W 
biriain tatWldne ......... ı.-

•--- daçok ftrimli ok • 
..... A,airda, IOll bir,.... .... 
wffalayetli ............ imi&-

- -- bir JU171.,..... .... 
* MiDi Şef fn&dinln, daha baf

w1ri1111f r,amanındenberl 

~ bfr azim ile baprmayı 

kararlqtırdığı "bütün memleketi 
daalr atlarla aımek llyasetı", L 
ld cflmhmf1et bayramı arasında L 
ld mGhim zafer daha kazanmıştır: 
!Dı tren 11 Kanunevvel 938 de Er
slnrena, 20 teşrinevvel 939 da da 
Bmmmıa glrmiştir. Milletimlztn -di paruı, bndl bd,ı.t. kendi .. 
.... fstlhsallne muvaffak oldlL 
la bu neticelerle gurur duymağa 
~ verdır Zira daha dün denL 

llıilPıMBı AM"NUU. tötJe 
d1D'1UD, flnaendlfe fllı~nınll4 Mt 
Jd beceremeyecek •n1'1an ~ 
muazzam eserlerile bu zanları IO.. 
.. çıkardığı gibi çok parlak netice. 
Jer elde etmiştir. Düşünmeliyiz 
ld, mınll, yalmz Divriki ile Ke
mah aruınclat, bazısı pek uzun o. 
la ~en razJa t(inel, yine o m1k.. 
tada. dik kayalıklar üzerine atıl. 
Dllf kopriller vardlr. Bütün bun
lul18pall da Türk azmi, Türk ıra. 
'CllllcUr. 

Çilmhufyet ~llk6iDeu. cfem.lryo.. 
la lnpsına 400 mllJ"OD liraya ya. 
ba para sarfe~ lmti:ruıı de
*nln'ollarmı satın ~ .. ele 
D ldiaur milyon Ura ~. 
Püat, bu mesai mub~--. 
llbtin IÜDef dolan yerinden ta;. 
... batan yerine kadar flmeni• 
De pttp gellnmeli temin olun.., 
-., Tiirklyeyi ören demir alla. 
l'8'1D 7*1lnu 7 bin kilometnyt • 
~.Diler taraftan, demir- , 
,oıu varidatı da bilyük bir Jm1a 
~ MeseJA 1923 te demiryo. 
ht nrldatı bfr milyon 179 b ·n lira 
Jken simdi 40 mn,an liraya yak
INmıftır. 

~fi1As8, cGmhurlyethı demlryolu 
~ hem ukerl. hem lktıladt 
laaJmnlardan m~ketl takviye e. 
.... tam bfr safer bıabmıfbr. 

12 T~ 939 da Sfvu. 
ta llCzlu bOyük cer atalyeslnl de 
•atmamak JOzımcbr. Senede 200 
~ 800 yük vagonu, 120 Joko. 
9*11 tamir ve '700 yük vaıoau 
... edebilecek ~ olan ltu 
--,. ıfhıde 1200 _ ısoo arasında 
.. çahftıı'aC*ktu'. ft tlmendffv 
._.mınwini tamamıı,.... buyfik 
lıılr -.rdlr. 

• -~emirgolununBu Yıl Erzuruma Varma ı, 
Cümlıurigetin Göz Kamaştıran Büyük 
serleri Arasına 1 ürk Azminin, irade inin 
Hegbet/i Bir Orneğini Da atmı tır 

Bu evlerbı rimh~ Jdllt6ı. 
rünü vermeite, im .,. erkek 
gençlerimizi bedeni ve filu1 saha
da yetiştirmekte, almış bulunduğu 
faal vazife göz önüne getirilirse, 
her lene lldeaertnln arttanlmasm. 
dakl isabet meydana pbr. Hal
kevlerlnln içtimai sabaclald mühim 
yardımları da unutulmamalıdır 

1932 ele aneak 14 Raant açıla
ISflnıltU. .. 1lJ v!Ujetlertmfzln 
ve maham Parti örgtltlerlmlzln 
gayret ve yardımlarlle yenilen a
çala açıla baaün ~ ~ 

.-.; 
met ~ rlyueU albnü ve 
Marepl J'eni Çskmak'm da lşti
rakile vukubulan lçtimamda. dev. 
Jet mübayaatmda komisyonculu. 
jun ilgasına ve "Yeklletıerln büyük 
mübayaalarda ecnebi fabrikalarla 
temas ıesJs ederek miibayuJf te. 
mln edebileceklerine karar ver
mlfttr, 
Komfsyonculuğun husus! kazane 

zemhıi tefkll etttiği ve bu arada 
devlet ve millet meQflinin baleL 
dar olabilecejl haldnndUJ. iddia ve 
ihtimalleri köJdlnclen yok eden bu 
karar, cllmhmiyet hfllnlmetlntn lc
ftatl ~ bqh batın• bir 
lllWJd alacak bymet .,. ehea!ımt. ,..... 

•oılem len& infai7eeilifinf ...., •• .,,. r-1.,,,.arlıti ~ li 
1111 ...• .,. Cl8tltarl7917flı...,..""1nt1f-.1ti ,,,_.. ...... 
ile ,,..,.,.. ıel• Uıi ,.,._,,,... H"""8 , ... ,,.,,,,,.,.. 

lnalM •lh'*lanm tıiJlı .,ıe. 
~. , ........ 
C . B. P.rtlll brultqı A

tat6r~ 1lfula ba.thtıe 
Parti tüzültlnde ,.apılmMı zarwıe. 
ti basil olan tldilAtı &6riipnelı: O. 
zere 26 Kanunevvel 938 de Anka.. 
rada fevkalide bir içtima akdey. 
lemlftlr. Neticede, ıüzuğiııı genel 
bapanltk hakkindeki maddesı it. 
tlfakla deliştirilmiştir. Kabul edL 

~...,. c. H. Parti-
... ~-....... -,. ............ 'l'Gr. 

.... ~ m0 ..... Olan 

-~ ....... -~ IJ« liiliıMBi AJnaa kurutta,da 
Gen:t61t kurul eeçbnf de yapılmıf. 
ismet İnonü mühim bir nutuk soy. 
lemlftlr. 

C. H Partisi Beflncl Kuraltayı 
ile 29 M9U 939 da topJ.DJll1'. 4 
~~liii'm~ 

hDI lff•..,a• w proıram 
pnJtlwl umamt &e,.ete tevd1 ve 
bla MMlar dabDlncle mevcu! nL 
um111ame tadil edilmiş Partı teş.. 
killtı yirmi mıntakaya aynlmış 
ve Parti müfetttişllklert ihdas o. 
lunmu,ıur. En mühim bir yenilik 
olarak ta, Partlhbı Blly&k Millet 
Meclis!ndekl ana ll'U~ Nt
b "Parti mibtaldl ..,.._,. adile 
bir mOnrkabe ~ ricut.veril
İldfll' ltiıiultaJ' "P~ mo.takil 
~" ,.,bkfarr ~ Parti genel 
.... ,. ~ a&teriJen 
~ ve ba trupun vazife 
.... lallbiJet)ert hUla.nc!akl teklif. 
leil de kabuJ eıım.tlr 

Kvultayda: ~ muhtE-Jlf 
memleket mı11ielerl görüşülmiif, 
illekler ileriye 8ilrilmtlşt6r 

Mnu Şef tnanny. kU'fl mll1ethı 
du:rmüta oldutu minnet ve fiik. 
ranm bir nlfan4'8I olmak ben 
İnönbde bir beJkellerbdn Nbl 
baklnndald dilek te lrandtayd ... 
nıkll allnflarla taavlp edllmlftir. 

manlann iltihakile daha ziyade 
kuvvet bulmuftur 

Diler taraftan memleket içinde 
muntazam hava postalan yapılma. 
.... IUfecWen pyretler bJr yıl 
6nceye nazaran daha •merelı ..,. 
tttceler ....... İzmir Ankara ~ 
dana, İstanbul aruında da munta. 
zam hava nakliyatı baflamıftF. 
Havacıhtumza aft mesut had.la 

leıden biri de Ankarada Btimesut 
yolu üzerinde yeni hava ~ 
gumazun açılmıı olmalldır 

Deniz lnfCllJec•ğl 

Dentlcllile ve kuvvetli bir 
donanma bulundurmaya 

bfl)ilk ehemmiyet veren cilmhurL 
J,rt hWdllnetl. ınoclmı deniz lnp. 
trc'lllb>I memlekete y~ 
.......... de dalma 6n pllnda tat. 
Jmlfbu Geçen bir cGmhwlJet .... 
nesi lçhlde, bu 1Qldüt m•ı'"'n L 
kl Hmere.l daha e1cle edllaılftlr 

-Haliçte lnp edilen "Atııay•• d-. 
nlzaltı gemisi 19 Ma111 939 ~ 
1ik bayramında "Yıldıray" denim. 
altı gemisi de 28 Ağustosta deııt.e 
lndiri1miftir. 
.. lldla ..... l/ln lnllltW 

........,. AJmU &ımaklil hen-
'- ftıol•'hl ~ TlrktGI". Me.e1l 
-Yılchrq" d~ Alman .. 
mele ceman 148 bin uaı çalışmıı 
oldula halde T1irt amelealnln me. 
salal bir mu,. 8S bin saati baL 
m1iftm' BinaellaJeyh bu iki tahtel. 
baldre Türk lfçlilnln eseri &özüyle 
hakımıi peJı: doğrudur. 

Bu bilhassa ilerisi tçtn çok L 
mltıi ve hayırh bir baflangıçtlr 
Deniz inşaiyecllillnl memlekete 
yerleştirmek huauaunda h ~ 
mesaisini allnşlamak ıenkUr 

lmtiyazll Şlrlcetler 
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Cümhuriyetin Yıldönümünde Ambargo Kalktı 
Amerika Müttefiklere 

8000 Tayyare ve 1000 
Denizaltı Verecek 

Garp Cephesin"de 

Pir Alman 
Denizaltısı 

Batırıldı 

Vekillerimiz 
ihtisaslarını 

Bayram 
Anlattılar 

(Başı 1 incide) 
Proje, ihraç edilecek silah ve cep. 

hanenin mevcut hariciye bürosu ta. 
rafından kontrolü sistemini ibka ey. 
lemektedir. 

Kanun projesi, sah günü ınebusan 
meclisinde görüşülecektir. Orada da 
tasvip edildiği takdirde, müttefikler 
tarafından evvelce sipariş edilmiş o
lan ve ambargodan dolayı teselim e
dilmiyen mühim miktarda tayyare ih 
raç edilebilecektir. Bundan başka, in 
giltere ve Fransa hükumetleri derhal 
5750 harp tayyaresi sipariş edecek
lerdir ki, bu tayyarelerin bedeli 
takriben 450 milyon dolar tutmak.. 
tadır. İhraç edilmek üzere bekliyen. 
lerle birlikte müttefiklere verilecek 
tayyarelerin miktarı 8000 tahmin e
diliyor. 

Amerik"a Gazetelerine\! 
Nevyork Times gazetesi, bitaraflık 

kanunu projesinin ayan tarafından 

kabulüne dair yazdığı makalede di. 

iYOr ki: 
4'Ayan beynelmilel kanun mucibin 

1<;e, kendilerini müdafaa etmek üzere 
~ilah satın almalan bahsindeki inkar 
!kabul etmez haklarını demokrasilere 
!iade etmek suretiyle öyle bir tedbir 
ittihaz etmiştir ki, Mebusan Meilisi 
;tarafından da müzaheret gördüğü 

ttakdirde bu milletlerin, harbi çok 
~üratle bir neticeye ulaştırmalarını 
l:mümkün kılacak ve bu, bizim kadar, 
onlann da nef'ine olaraktır.,, 

Nevyork Herald diyor ki: 
uMem.nuniyetle görülüyor ~. Me. 

l>usan Meclisi, matlup olan süratle 
1ıareket edecek ve bu suretle bu ka. 

• fJlunu, Avrupada hüküm süren fası. 
(lanın sonundan evvel mer'iyetc ko. 
yabileceğiz.,. •• 

Ottava, 28 (tA.A.) = Amerika A. 
~an Meclisinin silahlara ambargo 
konmasını kabul etmemesi Kanada' 
:da memnuniyetle karşılanmıştır. Bu. 
ırada hasıl olan kanaate göre İngiltc. 
a:enin yaptığı bu harpte Amerikanın 
czenginlikleri Kanadanın zenginlikle. 
rine inzimam edecektir. 

Kanada bilhassa tayyare siparişle. 
iriyle alakadar olmaktadır. Amerika. 
dan alınacak tayyareler, İngiltere he. 
.sabıtıa Ji!ot yetişrme planırun tatbi
ki.µe yardım edecektir. 

Londrada Memnuniyet 

Exselsior gazetesi diyor ki: 
"Dünkü karar Amerika efkarında 

hasıl olan değişikliği isbat ve büyük 
bir ekseriyetle Roosevelt'in zaferini 
teyit eyler. Ayanın hattı harekelı 

mücrimi irae ediyor ve hükmünü ve
riyor. Esasen Roosevelt de nutkunda 
şöyle demişti: Bir milletten, hattı 

hareketinde olduğu gibı, fikirlerm. 
de de bitaraf olmasını iste.-r.ek im
kansızdır.,, 

Belçikadaki Akisler 
Brüksel, 28 <A.A.) - Ayan mec. 

lisinin karan Belçikada derin bir a
Iaka uyandırmıştır. 

İlk intiba şudµr ki, bu karar mu. 
hasamatın başından beri kaydedilen 
en mühim hadisedir ve Roosevclt 
için şahsi bir muvaffakLyet teşkil e
der. Müttefikler gerek maddeten, 
gerek manen takviye edilmiş olu. 
yorlar. 

Harici ve 
Dahili Hic 
Bir ıstırabı 
Olmıyan 

Memleket 
· (Başı 1 incide) 

Avrupa memleketlerinden bir
çoğu harici bir tehlikeye maraz 
olmasalar bile, dahili buhranlar 
yüzünden muztariptirler. Türkiye 
böyle bir ıstıraptan da masundur . 
Cümh4riyetin banileri dah!Jde ıs
tırap kaynağı olabilece1t bütün 
imka~n imha etmişlerdir. Mem
leket daİıilinde milli birlik teessüs 
etmiştir. Ekonomimiz sağlam esas
lara dayanmaktadır. Yeryüzünde 
sansürsüz, tazyiksiz yaşıyan nadir 
memleketlerden biri de 'J.'ürkiye
d ir. 

İşte bugün Cümhuriyetimizin 
on altıncı yılını tesit ederken, gö. 
rülen manzara budur, ve bu man.. 
zara bütün milletin kalhini sevinç 
ve gururla kabartsa yeridir. 

Londra 28 (Hususi) - Fransız harp 
gemileri, dün, büyük bir Alman tah. 
telbahirini batırmışlardır. 

Doyçland ve Amiral Seheer Al. 
man kruvazörlerinin Okyanusta bir. 
çok İngiliz harp gemileri tarafından 
takip edildiği teyit olunmaktadır. 

Takip gemileri her modern kruva. 
z~rün şimdi hamil olduğu deniz tay. 
yareleriyle mücehhez bulunmaktn. 
dırlar. Deniz üstünde, her biri on b;r 

(Başı 1 incide) 
Halkın, halk tarafından, halk m~n· 

faati için idaresi bugünkü Cümhu· 
riyet rejimi sayesinde artık bir rea· 

lite olmuştur. 

Harici vaziyete gelince, Türkiye 
devleti büyük devletler arasında ve 
medeniyet cihanı önünde hiç bir zcı. 
man bu derece şerefli ve yüksek biı 
mevki ihraz etmemiştir. 

Türkiye devleti, insanlık, terakki, 
medeniyet ve zulme ve tecavüze kar
şı mukavmet hususlarında rlevletler 
arasında en muhterem bir uzuv ola
rak tanınmıştır. 

İşte cüm.huriyetin 16 ıncı yıldönü
mü münasebetile bir kaç cümle ile 
ifade e,debilecef!im ihtisasatımm hu· 

inçlik altı topla mücehhez buluno.n lasası.,, 
bu cep kruvazörleri derecesinde kııv Hariciye Vekili Şükırü 
vetle müsellah hiçbir kruvazör mev. Saracoğlunun ihtisasları 
cut olmamakla beraber, İngiliz kru. 

"- Türk cümhuriyeti bir yaşım vazörlerinin sürati, Alman kruva-
daha girerken, Türk milletini dahiJ. zörlerinin süratinden beş altı mil 
de ve hariçte, hayatın her safhasında 

fazladrr. Öyle ki, bu korsan gemıle. . d h ··k 1 ·· ·· · ı· ·1· .1 . t f d .... 1 bır derece a a yu se mış goruyo -
rı ngı ız gemı en ara ın an goru • c·· mh . t" 16 1 .. . . .. rum. u urıye m ıncı yı mm 
düklerı takdırde, ne gozden, ne de. .. .. .. . . · 

17 
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t k . t k b'l kl d" son gununun. reJımın ıncı y ının 
a ıp en aça ı ece er ır. . .. .. h f b" 

B 1. d d"l b" t bl" vd ılk gunune, gece yarısı, mu a ız ır 
er ın e neşre ı en ır e ıg e . . .. b d 1 ··s 

h b . b d b . 475 000 t 
1 

k asker gıbı no et evrec erken: &.-
ar ın asın an erı , on u b'" .. k f' 1 l" · ·· 

115 · ·b t ld y •• Al h na, uyu şe ı, ç gun mec ısı, mu-
gemı a ırı ıgı, uç man ta _ . . 

. . tecanjs bir halkı ıle her an kudretı 
telbahırınden haber alınamadığı bil- b'" ük' b" ·11 t b" ük" b" 
d . ·; kted" artan uy ır mı e , uy ır 
ırı me ır. l" d" d a·v• . d 
Alm k ·h .. h . , varlık tes ım e ı~orum.,, e ıgını u-

an ararga ı, uç ta telbahırın .b. 1 d v · · . yargı ı o uyor um. e yenı sen~nın 
kayıbını ılk defa haber vermektedir. ..

1 
b . tk• b" t l he mu e essım ve vaa ar ır avır a 

Almanyada, Berlin tarafından neş- . . 1 t ·· .. "b" oluyo. 
pımıze e uza ışını gorur gı ı 

redilen zayiat listelerine kimsenin 
itimadı olma.<lrğı anlaşılmaktadır. 

Nitekim ~ndra ve Paris tarafın. 
dan verilen sarih haberler karşısın. 
da Alman ricalinin sükutu halk ara
sında hayret uyandırmıştır. 

Bir Norveç Gemisi Daha 
Gelen haberlere göre, Oltenisi is. 

minde bir Norveç gemisi bir Alman 
tahtelbahiri tarafından batırılmıştır. 
Gemide daha evvel yangın çıkmış ve 
50 kişi ölmüştür. 

80 Adman bahriyelisi dün bir İn. 
giliz ticaret gemisi tarafından İskoç
yada bir limana çıkarılmış ve temer. 
küz kamplarına sevkedilmişlerdir. 
Bir Fransız gemisi de, Dünkerk'e bir 
Alman zabiti ile 3 Alman bahriyeli. 
sini çıkarmıştır. 

Goodwin yakınında batan Alman 
denizaltı gemisi enkazında hiçbir ce
set bulunmadığı, son dakika$ tesbit 
edilmiştir. 

• City of Flint Amerika vapuru, 
Murmansk'dan hareket etmiştir. A
merikalı mürettebat içindedir. Gc. 
mideki Alman mi.irettebatın vapuru 
pir Alman limanına götürdüklcd 
zannediliyor. 

r 

rum.,. 

Maarif Vekili Hasan Ali 
Yücelin ihtisasları 

"-Yeni Türkiyenin başlangıcı ve 
bütün kudretlerinin kaynağı olan İs
tiklal mücadelesi, tarihimiz boyunca, 
olup bitmiş hadiselerin en mühimmi 
ve en verimlisi oldu. Ondan doğan 
Türkiye CÜil)..huriyeti dayandığı mil
li varlığa bahşettiği feyızle 16 yıl 

içinde Türk vatanını, genç ve gürbüz 
bir uzviyet olarak milletlar arası ca· 
miaya kattı. 

B,.ugün Türk milleti, Türk vatanı 
ve Türk cümhuriyeti, düny:::ı. millet
leri arasında büyük insani ideallerin 
tahakkuku için aranan ve dayanılan 
bir mevcudiyettir. Naçiz bir vatan
daş olarak bu mukaddes varlığın ge
lişmesi ve ilerlemesi yolunda bütün 
hayat ve emeğini vererek çalışmak· 
la bahtiyarım. Her Türk gibi cüm
huriyetimizin yeni bir yaşını idrak e
derken yeni bir hizmet ve vazife 
yılına girdiğimi duymaktayım.,, 

inhisarlar Vekili Raif 
Karadenizin lhtisas•arı 

Londra, 28 (A.A.) - Amerika fı. 

yanının, silah ambargosunu kn.ldıran 
kararı üzerine !ngiliz efkarı umumi
yesinde husule gelen derin memnu. 
niyet, bu sabahki gazetelerde büyük 
başlıklarla tebarüz ettirilmek~edir. 

Daily Express diyor ki: 

lskoc;yaya Taarruz 
Londra, 28 (Hususi) - Harbiye 

1aşı 1 incide) Nezareti, bu sabah bir keşif uçuşu 
Bidayette, Hitlerin şahsi mümes

Rumen ve Yugoslav 

Başvekilleri Görüştü 
"- Cümhuriyetin ilanı, Türk mi1-

letinin terakki ve inkişafı için bir 
başlangıç olmakla beraber, her sa
hadaki tekamül ve ilerleyiş içinde bir 
istinat noktası olJ!luştur. 16 yıl için
de Tü'k milletinin muhtelif sahalar
da gösterdiği inkişaf ve milletler a
rasında almış olduğu mevki her şey
den e.:vvel milli hakimiyete müstenit 
bir idare kurmuş olmasının eserle-

"Amerika müttefiklere sil!h satacak. 
Roosevclt'in bu zaferi önümüzdeki hafta 
300 harp tayyareainin Amerikadan hareket 
edeceği demektir ... 

yapmak isteyen bir Alman tayyaresi-
sili olup Alman sefar~i ticaret ata- nin İngiliz avcı tayyareleri tarafın-
şesi bulunan Nazi Konradi tarafın- dan İskoçya civarında Dazkeith'de 
dan idare edilen müfritlerle ı-ıeit. karaya inmeğe icbar edildiğini bil
rich'in emri altındaki mutediller a- dirmcktedir. Ayni gaz~tenin N evyork I:Q.Uhabiri 

de şunu yazmaktadır: rasında münaferet başlamıştır. Heit- dirmektedir. Tayyare mürettebatm
"Ayan Meclisi bu karan bek1entnedik rich, hali hazırdaki vaziyette ne Ro- dan ikisi ölü, biri yaralı olarak ele 

bir süratle ve ezici bir ekseriyetle vermiş. manyadaki Alman ekalljyetinin va- ı geçmiştir. 
tir. Bu, Roosevelt için dehşetli bir zc.fer ve 
Almanya için de ağır bir mağlubiyettir. ziyetini ne de A!manya ile Roman. Hirth of Forth mmtakasmda tehlike 
Ambargonun kaldırılmasının önümüzdeki ya arasındaki münasebetleri değiştir-, müddeti otuz dakika devam etmfatir. 
hafta Mebusan Meclisinde de kahul edil- memek taraftarı idi. ı' İki taraf tayyareleri arasında mancv-
mesi bekleniyor. Bunun. üzerine a,, Ame. ral"rı halk temaı::a etmı"st"ır Berlinde K d" ·· l ·ı· ,.. ~ · · rikan fabrikaları ~endilerine miıttefikler n onra ıye gonc erı ıp, · v İ ·ı· 1 · 

R Al l Al 
Dıger taraftan ngı ız tavyare erı, 

tarafından sipariş edilen 6000 tayyare ile omanya man arını manyaya ·· 
dün cenubi Almanyanın bazı mın-

ıooo denizaltı takip ~emisini yapabilecek. hicre,t ettirmek imkanlarının neler- . 
terdir . ., de 'b t ld v b" k takalarında keşıf ucusları yapmıslar n ı are o ugunu soran ır me - ı • • · 

F d k• Akı·sıer ve hepsi de üslerine dönmüşlerdir. ransa a 1 tup, bu ateşi k0r·üklemj,ştir. Naziler, 
Par.is, 2_~ (Hususi) - Gazet('ler 1 resmen emir aldıkları takdirde, mu

Amerika Ayanmın ambvrgoyu kal- haceret komiteleri teşkil ~dceklerini 
d~~~ası rnün~sebetiyle mütalealar Bcrline bildirmişlerdir. ' 
yurutmektcdır. Bu proJ·e s b'l 1 s k ı . . . , ua ar n. • a son arı 

Pet~t Parısıen dıyor ki- son derece h ts ı " k t k .. . . . . oşnu uz u«a sev e me -
"Dun Amerıka Ayan Mechsının . "' 

• y. • • • tedır. Ancak. Sovyetlerin işgal ettik-
'\'erdıgı karar bılfııl ambargonun !-:al-

1 
. p· 1 k 

d 1 t d A" erı o onya mınta asına civar mın-
ırı masını azammun e er. yan . . 

Garp Cephesinde 
Gaı;-p cephesindeki harekat hak-

kında neşredilen son tebliğde, cep. 
henin her tarafında sükünet hüküm 
sürdüğü bildirilmektedir. 

Fransız Başkumandanlığının ak
şam tebliğinde de cephenin muhtelif 

ridir. 

Bir yandan da istihkam sınıfının 

hücum kıtaları paraşütlerle İngilte. 

renin üzerine inerek köprüleri, de. 

!lliryollarını, cephane fabrikalarını 

vesaireyi tahrip edeceklerdir. 

Diğer bir rivayete göre, Hitler İn-

giltereyi tahrip etmek üzere 3.000 

bombardıman tayyarest toplamakta. 
dır. 

Askeri münekkitler, bunların 

peri masalı olduğunu söylemekte ve 
şunları ilave eylemektedirler: 

•·tngiltereye karşı yapılacak akınların 
müessir olabilmesi için ileri hava üsleri 
mevcut olması 15.zımdır. Avcı tayyareleri 
için İngiltere ile Almanya arasındaki me_ M 1 .. d .. ak 1 . ald v takadakı Ukovına ekalliyeti, Alman- noktalarında keşif müfrezeleri mü-

ec ısın e muz ere erın ' ıgı Ce- kl d"l Y• k \ı safe pek uzundur. Avcı tayyarelerinin hi-
reyan müttefikleri iltizam etmekte yaya na e. ı .megı abul etmektedir. 1 sademeleri olduğ •bildiriliyor. mayesinde hareket etmiyen bombardıman 
ve onlara Almanyanın asker: gay- Bunun harıcınde, Ban'lt'da Transil- ı :-on~rada.n bildirildiğ~ne ~i)r:, tayyareleri ise müdafaasız birer silahtan 
rctlerine karşı mütezayit vasıtalarl:ı vanyada Beserabya cenubunda bulu. muttefıklerın akıllarına, bırçok ıhtı. başka bir şey değildir. Esasen Almanların 
mücadele etmek imkanını temin ey. nan Almanlar, nazilerden ayrılmıya malleri getiren nazi zekasının son Hollanda'yı istila edecekleri bu mülahaza.. 
Iemektedir. Yeni Amerikan kanunu, ve mahalli menfaatlerin müdafaası i- buluşu, İngilterenin yakında istila ya binaen ısrarla söylenmektedir.,, 
bütün muharip!ere silah ve mühim- çin müstakil grupuplar teşkiline mü- edileceğine dair verilen haberdir. 
mat satılmasına mlisaade eylemek. temayildirler. Konrad, şimdiye.kadar Söylenildiğine göre, Şimal denizin
tedir. Fakat denizler hakimiyeti sadece yaklaşmıya matuf mesai sar- de rnayinlerden mürekkep iki hat 
münhasıran müttefiklerin elinde bu. fctmiş olmasına rağmen, Heitrich ile vücude getirilecek ve Alman nakli. 
lunduğundan ve böylece kalacağın- oldugu gibi Suab'ların reisi Rein ye gemileri bu hatların arasındn.n 

dan mezkur karardan fiilen yalnız Holz ile de şimdilik bozuşmuş bu- emniyetle İngiltereye doğru gidebi-
müttefikler istifade edeceklerdir._ lu~ktadır. leceklerdir. 

• 
İsviçre ajansı, Fransanın şimal hu-

dudunda 12 Alman fırkasının tahşit 
edildiği hakkındaki ha1;Jerin katiyen 
hakikate uymadığını ve bu tahşıdatın 
hususi bir endişeye sebebiyet verme. 
diğini bildiriyor: 

Fethi Okyar 

Ş. Saracoğlu 

Hasan Ali Yücel 

Raif Karadeniz 

Bu sayede, Türk milleti, kendisine 

mukadder olan daha büyiik inkişaf 

ve tekamüle doğru yol alacağına kuv 

vetli bir iman taşımaktadır. 

Biz cümhuriyet bayramlarını ya

parken, cürnhuriyetin kurulması için 

yaptığımız büyük mücadeleleri ha

tırlamakla beraber cümhuriyet dev

rinde geçen yıllardaki gayret ve fa_ 
aliyetimizi ve bunların bariz eserleri
ni bir kere daha gözden geçirerek i
Ierdeki senelerde yapılması lazım

gelen hamleler için de ayni zamanda 
kuvvet alıyoruz.,, 

Emin KARAKUŞ 

Bir Alman taarruzunun muhtemel 

şekilleri etrafında tahminler yürüten 

gazeteler Hitlerin, İngilt0reye karşı, 

külli kuvvetle taarruzda bulunmak 

hedefini takip ettiğini. fakat Holan. 

dayı, Belçikayı ve Isviçrcyi çiğne-

mek suretile müşterek bir hareket 
faraziyesini de gayri muhtemel gör

memektedirler. 

Manchester Guardian, Alman ku

mandanlığının şimdi, Fransayı ih

mal ederek biitün kuvvcf.lerini İn. 

giltereye karşı bir araya toplamak 

mecburiyetinde bulunduğunu, Ho -

landamn istilası, İsviçraninkinden 

tiaha muhtemel olduğunu yazmakta

dır. 

• 
Kanada Başvekili bir nutuk söyle-

miş, Kanatlanın Naziliği y1kmak için 
harbe girdiğini, kuvvetin dünyaya 
haklın olduğunu görmektense her 
tehlikeyi göze aldığını söylemiştir. 

Diğer taraftan Kanada İngiltere. 
İ1in senelik harp bakır ihtiyaç;larmı 
temin etmek üzere bir anlaşma imza. 
lamıstır. 

29 - 10 - 939 

Şenliklere Başvekilin 

Nutku ile Başlandı 
(Başı 1 incidel 

Aziz vatandaşlarım, 
Dünyanın en buhranlı bir devrine, 

bugününden ve yarmınden emin, 
kuvvetli, hakkına güvenen ve birlik 
içinde yaşıyan, ne harki ve ne de da. 
hili bir ıztırabı olmryan bahtiyar bir 
millet olduğumuzu düşünerek 16 ncı 
Cümhuriyet yıldönümünü neşe ile 
geçirmenizi temenni ederim. Bizi, bu 
arzettiğim şerait altında bu neşeli 

güne ulaştıran Milli Şefimiz Reisi. 
cümhurumuz İsmet İnönüne minnet 
ve şükranlarımı arzeder ve Cümhu
riyetin 16 ncı yıldönümü bayramının 
başladığını ilan ederim." 

Ulus Meydanında 
Bu nutku, Ulus meydanında genc

liğin bütün kalbleri h<.?yecan ile 
sürükleyen içten tezahüratı takip 
eylemiştir. Bu merasime, Ankarada 
toplanmış bulunan kız, erkek bütün 
izciler ve kalabalık bir halk kütlesi 
iştirak eylemiştir. Önlerinde bir ban
do müzika olduğu halde saat 13.30 da 
Ulus meydanına gelen izcilerin zafer 
anıtı etrafında mevzi almalarını mü. 
teakip müzika bütün meydanı doldu
ran halkın, gençliğin iştirakile İstik. 
lal marşını çalmış ve abideye müte
addi t çelenkler konmuştur. Genç bir 
izci tarafından çalınan bir selam bo
rusu ile Ebedi Şef Atatürke karşı bir 
dakika ihtiram vakfesinden sonra 
gençlik namına hitabelerde bulunu. 
larak Türk gençliğinin Cümhuriyet 
rejimine ve onun büyük mümessili 
Milli Şef İnönüye karşı sarsılmaz 
bağlılık ve saygı duyguları ifade o
lunmuş, and içilmiştir. İzciler Ulus 
meydanındaki bu tezahüratı mütea. 
kip ve halkın sevgi gösterileri arasın. 
da şehrin ana yollarından geçmişler
dir. 

k 
Günlerdenberi Cümhuriyetin 16 

ıncı yıldönümünü en geniş bir suret. 
te ve en muhteşem bir dekor içinde 
kutla!TI-ak için haZ1rlanmakta olan 
Ankara, bu sabahtanberi büyük gü. 
nün havası içinde yaşamaktadır. Bü
bü tün caddeler, resmi ve hususi mü
esseseler, mağazalar, evler baştanba
sa bayraklarla. çiçeklerle, devizler
le donatılmış bulunuyor, zafer Abi. 
desi, Ebedi Şef Atatürkün Halkevi 
önünde ve Yenişehirdeki heykelleri. 
niq kaideleri konulan yüzlerce çelenk 
ile örtülüdür. 

Memlekette Bayram 
Ankara, 18 (A.A.) - Bugün Tür

kiyenin baş şehrinde, Ankarada ol· 
duğu gibi bütün yurt içinde Cüm. 
huriyetin 16 ıncı yıldönümünün 
kutlanmasına başlanmıştır. 

Memleketimizin muhtelif yerlerin. 
den aldığımız telgraflar, yarın bu 
mesut yıldönümü için yapılacak me. 
rasimle beraber her sahada vücude 
getirilmiş olan imar eserlerinin, kül
tür müesseselerinin açılış törenleri
le birlikte diğer bir takım yeni bi. 
naların vaz esaslarının yapılacağını 
bildirmektedir. 

Bu meyanda, Bayburd'da: 55.000 liraya 
mal olan elektrik santralı ile 53.600 liraya 
inşa ettirilen Halkevinin, muhtelif köyler
de yaptırılan 36 eğitmen okulunun, aygır 
deposunun açılış merasimi yapılacaktır. 

Bursa'da: Bugün doğum evinin küııat 
rehmi yapıldıiı gibi yarın da Karacabey -
Bandırma şosesi üzerinde yapılan Hani!e 
ve Karadere köprülerinin ve yüz yetmiıı 
altı bin liraya mal olan 2S kilometre uzun_ 
luğundaki Bursa - Mudanya asfalt yolu-
nun açılışı yapılacaktır. . 

Manisada: Elektrik fabrikasmrn, yeni 
sinemanın, Manisa - Turgutlu y<'lunun, 
Akhisar'da yapılan Parti ve Halkevinin 
açılış törenleri yapılacaktır. 

Çorum'da: Ortaokul ile hastane pavyon. 
!arının, Sungurlu'da hükumet binasının 

Medtözü'nde ilk ve iki köyde iki eğitmen 
okulunun ve Sungurlu yolunda yaptlan 
beton köprülerin açılışları yapılacaktır. 

Samsun'da: Halkevi binasiyle Samsun 
istasyonunun makine, depo ve tamirhane 
ile vilayet dahilinde hususi idare, belediye 
ve köylere ait diğer bir çok binaların te
melleri atılacak ve Türkkkuşu lJlnasının 

Akc;ay, Terme köprülerinin, Ladik hükO. 
met konağının. Havza'da yapılan klitüpha
ne binasınm açılışları yapılacaktır. 

Denizli'de: Merkezde Gökpmar elek-
trik santralının. Çal kazasının Bekitli, !{e
şeli, Çamköy, Cogasli, tsabey kövlcrinde 
ilkmektep, Dagal, Meler, İcikli, Çatak köy_ 
ler;nde köy konaklarının, Bekitli köyün
de karakol binasının ve Davasın Cagırgan 
köyünde mektep, Sofular, Ovacık. Nikfer _ 
bahçe, Dirilsin ve Tekke köylerinde köy 
konaklarının vaz'ı esasları yapılacaktır . 

* (Biiyük bayt'am miinasehl:'tiyle 
şehrimizdeki lınzırlıklnra. l·ı~ı:ün 

yapılacak geçit resmine nit tafsi
latı ikinci say faınızda l>ulacnksı
nız). 
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Karışık ve nasıl yapıldığı belli olmayan bayat çocuk gıdalarile 

yavrunuzun sıhhatini tehlikeye koyarsınız. 

'1 Or. SUPHI $ENSES j 

1 fdrar yolları hastalıkları mütehassısı 1 
Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lek-

AUahın yarattığı gibi saf ve tabii hububattan yapılmış 

A 
ZLO u 

A 
LA 1 

'itamin 

Kalori 

(uvvet 

Kudret 

Sıhhat 

Neş'e 

Enerji 

Zeka 

Çocuklarınıza Yediriniz 

Pirinç 

Yulaf 
Buğday 

İrmik 

Patates 

Mısır 

Türlü 
Mercimek 

Bezelya 

Badem 

Çavdar 

ÖZÜ 
Diin:1 ada mevcut 

çocuk gıdalarıııın 

en nıiikeınmelidir. 

H SAN DEPOSU : Yeni Adresi, Bahçekapı Beyoğlu Tramvay durağı kar!;ısınd<ı 
Yalı Köşkü Cad. No. 6 8 ,ra!!I _________________________________________ , 

DETA 
DEMiR VE TAHTA FABRIKALARI T. A. Ş. 
Merkezi: Ankara, Selônik Caddesi Arda Apar>manı 

Fabrika adresi: Deta - Adapazarı. 

Soba, Poyra, Etüv,· Her Nev'i araba 
1 

ve yedek aksamı ile kereste kurutma hususunda mütehassısdır. J 

\. Bilumum döküm, Demir ve tahta işleri yapılır. ı 

r - ' T. C. ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Liras• 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Dr. HAFIZ CEMAl 
Pazardan maada saat ( 14,30 dan 13 e 

Salı, Cumartesi 12 ye kadar fıkaraya. Di • 

.ranyolu No. 104. 

Dr. Hayri Ömer 
ZOhrevt ve elit tıııstıılıld~rı m0•4!ı-,.sc:ı 

>ğJeden sonra Beyoğlu Ağacaııı 

ıırşısında Na 133 reıt>ton :43!'ix 

TÜRKİYE 1Ş BANKASI A. Ş. den: 

ler apartıman. Fakirlere pArasız. 

---- Tel : 439~ , 

Osmanlı Bankası 

1 L A N 
Osmanlı Bankası Galata idare mcr

kezile Yenicami, Beyoğlu şubeleri 

veznelerile kiralık kasa daireleri 1 
sonteşrin 939 çarşamba gününden i
tibaren diğer bir işara kadar aşağıda 
yazılı saatlerde açık bulunacaklar
dır: 

Vezne saatleri: 

Saat 9.30 dan, saat 15 e kadar. Adi 
günler, saat 9,30 dan, saat 11,30 aka
dar cumartesi günleri. 

1 Kiralık kasa dairesi saatleri: 

Saat 9 dan saat 16,30 a kadar. Adi 
günler, saat 9 dan, saat 12,45 e ka
dar cumartesi günleri. 

29. 10. 939 

Beşikten mezara kadar sa91am 
ve beyaz kalan dişle~,.~" '---

Diş macunu kullananlar 

bir çok tecrübelerder 

sonra neden daima 

RADYOLIN 

de karar kıhyorlar ? 

Çünkü RADYOLIN 
8 Dişlerde (Küfeki - Tartre) 

husulüne imkan bırakmaz. Mev 

cut olanları da eritir. 

Dişleri mine tabakasını çizit 

hırpalamadan temizler ve par

latır. 

8 Ağızdaki mikropları % 100 

katiyetle öldürür. 

9 Diş etlerini besler, diş eti 

hastalıklarına mani olur. 

Ağız kokusunu kese!.". 

Siz de sabah, öğle ve alişam her yemekten 
sonra günde 3 defa 

OliN 
KULLANINIZ '91 .......................................... ~ 

Müessesemiz, İstanbul, Beyoğlu, 

Galata, Beyazıt, Kadıköy, Üsküdar, 

şube ve ajansları gişelerinin 1 Teş

rinisani 1939 tarihinden itibaren sa

bah 9,30 dan akşam 16 ya kadar ve 

TÜRKİYE GENEL SATIŞ YERİ 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Paıık-1".lında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarmda en 
ıu 50 fü·ası lıultmnnlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile a~ağ'ldakı 

plana göre ikramiye dAğıttlacakhr. • 
4 Adet l.OOU Liralık 4,000 Lira 
4 .. 5011 " 2,000 " 
4 " 250 .. 1,000 .. 

40 " 101) ,, 4,000 " 

l 00 .. - 1 ,, 5,000 " 1 
J 'JO .. 40 ,. 4,800 ,, 
160 .. 211 .. 3.200 • 

IJIKKAT· Hesaplarındaki paralar bir sene iç1nde 50 liradan aşağı 
d ınıyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir 
Kurular senede 4 defa, ı El lfıl, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarihlerinde ccl.ilcccktir. 

I müstemirren açık olacağım muhtc. GENERAL ELECTRIC MÜESSESESi 
1 

rem müşterilerine bildirir. 

Cumartesi günleri il;ın gi~e saat
lerimiz 9,30 - 11,30 olacaktır. 

Beyoğlu, istiklal caddesi No. 20, Telefon: 43849 
ve I~tanı...uı satış şubesi: Sirkeci Mimar Vedad caddesi No. 30 - 32 A ve Y. Kelesoğlu 

~ ...................... 1111r.:m .. m• .... ~t1111m1ı•s'PEam•ae1:mmm ....... Hlllıııı 

Pastil Antiseptik 

Soğuk algınlığı, nezle, ve teneffüs 

yollarilc geçen hastalıklardan korur, 

grip ve boğaz rahatsızlıklarındrı, sı.ıs 

kısıkhğmda pek faydalıdır. 

iNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

wzwı 

lstanbul Defterdarlığından: 
Semti Mevkii Sokağı No: Nevi Muhammen Se- Kira müd- Muvakkat 

nelik kira bedeli deti teminat mik-

Lira tarı Lira K. 

Aksaray Etyemez Davutpaşa 9 ev 120 Üç sene 26 80 

Çardaklıhamam. 

" " 
7 dükkan 84 

" 
l'J 90 

Beşiktaş Vişnezade Camimeydaru 21603 201 
" " 

22 45 
metre mu-

rabbaı 

bostan 
Yukarıda vasıfları yazıh üç kıta gayrimenkuliin Üç senelik icarr hizalarmda gös

terilen Senelik kira bedelleri üzerinden ayrı ayrı açık arttırmaya konul.nw;tur. 

İhale 6-11-939 Pazartesi günü saat 14 de Milli Emlak Müdürliiğündc müte

şekkil komisyonda yapılacaktır. Kira bedeli dcirt müsavi taksitte ve peşin olarak 

tediye olunacaktır. Taliplerin yukarıda gösterilen muvakkat teminat ile muayyen 

gün ve saatte komisyona müracaatları. (8588) 

Avrupa ve Amerikad:ı bile P~k büyük şöhret kazanan _, 
1 .. 

ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR 
Ticarethaneleri pazar günleri açıktır. 

Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıkiiy "msalsiz 
KAYMAKLI LOKUH ve KESTANE ŞEKERİ Ramazauı Şerif mti-

BEYOGLU - İSTANBUL , nasebetile gayet leziz Baklavalar ve Fevkalade Tulumba ve Muhtelif 

~ı••-----·---------------- \ tatlılar =• ~ 


