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Bir Otobüs 
Bir Saatçi 
DükkCinın·a 

Girdi 
Dün akşam saat 18 de şehrimizde 

yine bir otobüs kazası olmuştur. E
dimekapı ile Cihangir arasında işle. 
yen 3144 numaralı otobüs Beyazıttan 
hareket ettikten sonra süratle yolu. 
na devam etmeğe başlamış ve Çar. 
pkapıya doğru gelirken önünde bu· 
lunan tramvayı geçmek istiyerek sol. 
dan yana kıvnlınış, fakat bu sırada 
mukabil cihetten gelmekte olan Top. 
.kapı_ Sirkeci tramvayına çarpmıştır. 
Şoför, yoluna devam etmek ve tram
vayın önünden kaçmak isterken, ge. 
rek biraz evvelki musademenin heye. 
canı, gerek acelecilikten frenlere ha. 
kim olamamış ve otobüsün ön tarafı 
Gedikpaşa yokuşunun başında bulu· 
nan saatçi dükkanından içeriye gir. 
:miştir. Dükkana giren otobüs, nüfus
~· bir zayiata sebebiyet vermemiş, 
yalnız dükk:arun vitrinini hurdahaş 
etmiş ve bir de bu sademenin tesiri. 
le otobüs içinde bulunan yolcular
dan bir çocuk yaralanmıştır. 
Kazayı müteakip tahk\}tata el ko. 

nulmuş ve bu yüzden aeyrüsef er bir 
müddet durmuştur. 

Diğer Vesaiti Nakllye 
Kaza lan 

Tıbbiye talebesinden Leonun ida. 
resindeki motosık.let Zinciri~ 

dan geçerken, Bekirin kamyonu ile 
~ışmrştır. 

31.10. 939 

GUN.UN RESf MLERI: Dünkü Kazalar 

Lodos lırtıncuının .-a ile ilolJuiduğu Kaaıköy parkı Çarııkapitla tramvayla çarpııarak dükkana giren otobüs 

61 Bin Liralık 
Bir Dava Aç~ldı 

Bir Papaz Ölüsü 

Uğruna Bir Cemaat 

Denize Gömülüyordu 
Dün, Marmarada hayli tehlikeli 

bir cenaze merasimi olınu~tur. 

l Lodos Fırtınası 
Devam Ediyor 

Leonun sol bacağı kırılmıştır. Bu Bir 
esnada oradan geçen 1889 numaralı Kadımn 61 

Satıfmış, 

Bin 

Satanlar 
Liral.k Bonosu 

Meydanda 
36 Lirayo 

Yok 

Burgazdakl manastırda haftada 
bir din! merasim yapan rahip Öz. 
meç, cumartesi günü bir hendekten 
atlarken, kalb sektesinden vefat et
miştir. Papas, sağlığında Feriköy 

Yeniden Bire; ok Kazalar T esbit Edildi. Bu Arada 
iki de Bina Yıkıldı, Nüfusça Zayiat Yok taksi toförü Osman yolun üzerinde 

yatan Leona çarpmamak için, direk-

sfytmu sola kırdığından, bu otomo. :Asliye Dördüncü Ceza mahkemesi altmrt bir bin köım liralık 
bil de hendeğe yuvarlanmiştır. İçin. emlak bonosunu 36 liraya satan bir sahtekarlık muadelesini tel
de bulunan mfişterllerden Ahmet k"k etm kt d" 
hafif lind al L 

ı e e ır. 

çe e en yar anmıştır. eon D Tooka ıda oturan Seyit kızı NA.ıha Dala'dır. iddiası 

mezarlığına defnedilmesini vasiyet Evvelki giln öğleden sonra tiddetlenen fırtına dün de bütün 
tlll lçln, cenazeyi İstanbula geçir. gün devam etmif, bilhaaaa denizde muhtelif kazalara sebebiyet 
mek üzere kendisine müraC'aat edi· vermittir. Rasathanenin fırtınayı önceden haber vermesine rağ .. 

h
len dkapttan bHa

1
sanf Kriıral bköyle bir men, alınan tedbirler kafi gelmemiş, birçok yelkenli karaya vu

ava a stan u ııe e ne çı amryaca-hastaneye kaldınlllllf, tahkikata bq- ava.cı 0 

lanmıştır. tudur : 

* Şoför Ahmedin idare ettllf 1640 
numaralı otomobil Şişlide HalaskAr. 
gazj .caddesbıden geçerken, yolun ke. 

ı>t "' J • 
narındaki 281, numaralı tramvay di-
reğine çarpmıştır. Otomobilin ön 
kısmı tamamen parçalanmış, çok 
sarhoı olan. şoför Ahmet te muhtelif 
yerlerinden aiır surette yaralanrn!Ş
tlr. * Dün sabah saat sekizde Sirkeci 
garında da bir kaza olmUJtur. 

Ma'kfnlst AhmedJn idaresinde bu. 
lmıaıı 33501 numaralı lokomotif, 
hatları açıp kapatmıya mahsus san· 
tra1m önündeki makasın demirini 
kırarak yoldan çıkmıfbr. Ve tam bu 
noktadan itibaren aynlan üç hattı 
da kapatmıştır. Bu yüzden ser\'is öğ. 
leye kadar yalnız bir hatla yapılabil. 
miştir. Kazada insan zayiatı yoktur. 

Eski Po&s Müdürünün 

Muhakemesi Yann 
Atatükün cenazesini Dolmabahçe 

.sarayında ziyaret esnasında 11 kişi
nin ölümüne, 8 kişinin de y~ralan. 
masma sebep olmaktan suçlu eski 
İstanbul polis müdürü Salih Kılıçla 
muavini Kamranın muhakemeleri. 
ne yarın sabah İunit ağırceza mah· 
kemesinde başlanacaktır. 

Sıçan Salcihattin 
Tevkif Edlldl 

Hırsızlıktan ve yankesicilikten bir 
çok sabıkaian bulunan Sıçan Sala. 
hattin dün öğle üzeri Beyazıttan 

tramvaya binerek Harbiyeye 5itmek 
istiyen Bulgar tebaasınd<ın Filibeli 
Fehminin tramvay basamağında cüz 
danını çalmıştır. Fakat ka~arken ya. 
kalanmıştır. Sıçan Salahattin hemen 

meşhut suçlar müddeiumwniliğine 

verilmiştir. Nöbetçi olan asliye dör
düncü ceza mahkemesi da vaya. bak
tı. Sıçan Saıahattinin suçım~ sabit 
gördü ve hakim kendisine bir b11çuk 
sene hapis cezası verdi. Salahaıtin 
derhal tevkif edildi. 

Nasıha Dalanın Yunanistanda bJ-ı-

raktığı emıikine mukabil gayrimü-1 Yugoslavyadan Bir 
badiller komisyonu tarafından 611991 

liralık istihkakı tesbit edilmiştir. Da- Ticaret Heyeti Geldi 
vacı tasfiye kanununa tevfikan ka-
lan istihkakına mukabil hazine tah-

vili alınak için meşgul olduktan .son
ra bir gün gayrimübadil bürosuna 
müracaat etmiş ve kendisine §U ce
vap verilmiştir: 

- Bayan; siz fstlbkakınızı birinci 
noter Eşrefin tasdik ettiği bir vesika 
il~ Ortaköyde Pişmiş sokağında 88 
numaralı evde oturan Hüseyin oğlu 
İsmaile temlik etmişsiniz. 
Nasıha Dala bu cevaba inanmak 

istememiş ve nihayet büro kendisi
ne vesikayı çıkararak: 

- Bayan işte noterin tasdikli tem 
liknamesi, hem Nasıha siz değilsi
niz, asıl emlik salµbi N uıharun fo

toğrafı da bu vesikaya yapıştın]. 
mıştır. Demişler ve kendisini tanı
mak bile istememişler .. 

Türkiye - Yugoslavya arasında 
ekonomi münasebetlerinin arttırıl

ması İçin dün şehrimize on kişilik 
bir Yugoslav heyeti gelmiştir. He
yet bugün Ankaraya giderek temas
lara başlıyacaktır. Heyet reisi dok
tor Mihaloviç gazetecilere beyanat
ta bulunarak: 
"- İki dost memleket araSil'lda 

ticari mübadelelerin arttırılması için 
Ankaraya gidiyoruz. Mevcut ticaret 
anlaşmasının daha geniş ölçüde işle
mesini temin etmek suretiyle müte
kabil ticaretimizi inkişaf ettirmek 
arzusundayız.,. Demiştir. 

POLiSTE: 
------ ..... 

Atıyla Beraber 

Çukura Düıtü 

--'- 1 b" k kü" limanında ecnebi vapurlara hayvan ğını söylemiş ve nihayet öli.iyü Bü. r~ parça anmif, ır ııım -

Yükadadaki katolik mezarlı~ına gö· çük merakip batnut ve iki bina yüklemek için kullanılan büyük sal 
ö demirlerini koparmış ve kayalıtra 

türmeğe razı olmuş, iki papas ve üç yıkdmıttır. çarparak parçalanmıştır. Silivri ll-
kadmdan mürekkep cemaatle, BU- Şimdiye kadar tesbit edildiğine manında Mustafanın üç ve Ahmedin 
yükadaya doğru saat on birde yola göre, Fenerbahçe Alyon sokağında de dört tonluk yelkenhleri fırtına 
çıkmıştır. 39 numarada oturan Nesimin kotra- esnasında batmışlardır. 

Dalgalarla bilyük mücl'.r!elelerden sı, batmış, sahipleri henüz buluna- Dün akşam lzmitten gelen Uğur 
sonra, motör, Büyükadayıa yaklu;. mıyan 12 sandal ile,. Beykoıdn da vapuru da epeyce tehlike geçirml§, 
mıf, bu sırada makine hava yapıp Chell gaz kumpanyasının iki mavna. yolcular bir haylı telaşa dilşmüşler. 
birdenbire stop etmiştir. Bunun il· 81 sahile çarparak parçalanmıştır. dir. Vapur iki saat rötarla saat 18 
zerine motör, derhal demt.r atmış, Bir motör yalıya 'arph de limana girmiştir. 
imdat lpretl vermiştir. ~avutköyünde Sarraf burnunda Vapurlar Galata rıhhmınıı yana~a 

şidd 11 ld lt d demirli bulunan Rifata ait bir motör mamaktadırlar. Büyük vapurların 
ki Fakat fırtına de~ 0 ~ un atn. demirini taramıı ve bir milddet de- yolcuları sandallarla fırtınanın tesl-

mse motörün im a ına gıtme~n Ş- nize a ... ıldıktan sonra sahilde milhen. 
tir K t b i tte kt k . 11 rinden uzak rıhtımlara çıkarılmak· . ap an u vaz ye ' uza a ı dis Celllin karısı Zebraya ait yalıya 
Y lsk 1 t ı ·· r.- L ti l ta, küçük vapurlar Sirkeci ve Top. unuı e es n goııı:ıme ıres rm ş , ııılddetle çarpmııııtır. Motor hasara 
dil Ik rd ı ı :r :r haneye yanaşmaktadır... men ve ye en ya ım.y e kan, uğramıı ve yalının duvarında 30 san 
ter içinde iskeleye doğr\ı yol almıya tim geniıliğinde bir yara açmıştır. Bazı yerleri su bastı 
başlamıştır. Karadaki tahribat İki gündenberi devam eden fırtına 

Fakat, zaten makinesi işlememek. Karada da tahribat yapan rı~tına yüzünden deniz suları Kadıköy rıh· 
te olan motör kendini tekrar sulara müteaddit ahşap evlerin çatısını u- tırrunı aşarak kumluğa hücum etmiş
kaptırmıı ve bir müddet dalgalar ._ çurmuı, bayram münasebetiyle ku- tir. Mühim hasarat kaydedilmemiş
rasında yuvarlandıktan sonra, kap. rulan taklardan bir kısmını hasara tir. Fırtına esnasında, Bayram müna 
tan zorla, kıyıdan epey uzak bir ka. uğratmıştır. Bu arada Beşiktaşta De- sebetile yapılmış olan takların tah-
yaya demir atabilmiştir. reiçinde Emlaki Milliyeye ait 12 nu- taları uçmuş ve Kurbalıderc kısmen 

İşte bu sırada, motörı1n batmak n- maralı ev yıkılmış, İstanbulda Koca- taşmıştır. 
Nasıha Dala noterin tasdilçiylc 

kendisinin yerine geçen mevhum 
bir kadının 61 bin küsur liralık e!n-

.J-re mahall i d 2 37 1 Haliçte de denizin seviyesi yükse. 1 zere bulundu~unu gören Yunus fab- uc es n e - numara ı 
Kartalda ncirli caddesinde otu- 5 F" d lerek Hasır iskelesini sular basmış-

5 d C 1 b. ci · - • tl rikası amelesinden Cemal, ıdarenin ır evse ait üç katlı kagir bina bir 
lakini 36 liraya sattığını görün- ran 1 yaşın a ema ın ıgı a 8 müddet sallandıktan sonr.1 çökmüş- tır. Sular dükkanların içine kadar 

tarlalar arasında dolaşırken atla be- sandalına atlamı~ ve az~ın denize a- · k k"'f d ki · · d b ce vurulmuşa dönmüş ve hemen aıa- ~ tür, insanca zayiat olmamıştır. Çö- gırere u e ve san ı ar ıçın e u-
raber beş metre derinliğindeki bir çrlmıştrr. Cemal, evvelft baygın bit k d'l . lunan malları ıslatmıştır. Bazı çukur kadarlara ve mahkemeye müracaat en ev sallanırken tahliye e ı mış-
çukura düşerek muhtelif yerlerinden halde bulunan kadınları, ~Nıra iki 1. ı du""kkıinların da içi yarım metre ka-ederek bir sahtekarlık karşısında kal ır. 
yaralanmıştır. ihtiyar papası kıyıya çıkarmıs.tır. d il d l t dığuıı söylemiştfr. Polis, müddeiu. Küçük merakip işliyemiyor ar su e o muş ur. 

mumiliıt ve asliye dördüncü hukuk l spanakla Zehirlenldi Motör de halatlarla karaya çekll- ·Ege ve Marmara ile Karadenizde Karadenizden güçlükle Boğaza gi-
mahkeme~ ayrı ayn faaliyete geç- Beşiktaşta Kılıcali mahalllesinde miştir. fırtına devam etmektechr. Küçük rebilen odun yüklü motörlü gemiler 
mlşlerdir. Neticede de sahtekarlık or oturan tramvay biletçisi Hasan yedi- Ölü papas, saat beşe doğru bir O- merakit> denizlere açılamamaktadır- dahi güçlükle Arnavutköyüne gele-
taya bütün çıplaklığı ile çıkmıştır. ği ispanaktan zehirlenmiştır. mı.san tomobille Üsküdara nakleı:iilmiş, o. lar. Yolda bulunan merakip te en bilmişler ve orada çifte demir atarak 
Temlik senedinde fotoğrafı bulunan Beyoğlu hastanesinde tedavi altına radan İstanbula geçirilmiş ve Feri- yakın limanlara sığınmı§lardır. Fır. barınabilmişlerdir. 
ve Nasıha rolünü oynıyan kadın gi- alınmıştır. köy mezarlığına götürülmüştür. tmanın sükunet bulmasına intizaren 

bi bu tahvilleri temellük etmesi la- Karadeniz Boğazı methali bir çok 
zım gelen Hüseyin oğlu İsmailin de yelkenli ile dolmuştur. Kadıköy, A-
ortada ve verdikleri adreslerde bu- dalar, Yalova ve Anadolu hattına 
lunmadıklan anlaşılmI:jtır. dün de vapur işliyememiştir. Yalnrz 

Sahtekarlar yakalanacaklarından s - ietanbulda bir fikir veı eodeblyat 8 - 1940 yılı ortaokul ve liseler im· 
1 
Haydarpaşaya muntaz.a:n seferler ya 

·· h l mecmuası c.ıkarmak 1,.ln deporlto yatır· tlhan tallmatnam11lnl nerede bıılablll· ı pılabı'lmiştı'r şup e enmiş olacaklar ki gridip se- " ' · 
mak lhım mıdır? rlm? Devlet DenizyoUan İdaresinin netled alamam1°t .. rdır. Bununla be- c M "f v k"l 

~ - aarı e " etinde ve maarif Trak vapurunun Bandırmada.... ~"h-b N h D 1 C - Siyasi olmıyan mecmualar için ··d ·• ~"' 
ra er ası a a a takibata devam et mu ürlüklerinde bulabilirsiniz.. 1 r'ım·ıze kadar seyahati epe~·c~ tehJı·-mektedir. Çünkü istihkakı olan ha- ı teminat vermek 15zım gelmez. Matbuat • " -

kanununun 9 uncu maddesi bu kaydı keli geçmiştir. Vapurun batmnk teh-
zine tahvillerini henüz alamamıştır. münhasıran siyasi gazete ve mecmualar 8 - Veni uauldı arıcılık yapmık için likesi karşısında yolcular telaşa baŞ: 

Bu temlik sen d 0 

• • t ı· · · için koymuştur. Siyası gazete ve mec- fennt kovan ve teferrOatını nerede bu-

TA K V 1 M ve H A VA 

31 llkteşrin 1939 
S AL 1 

10 uncu ay 
Arab! 13~8 

Gün: 31 Hızır: 179 
Rtımt· 13ı;5 

Ramazan: 18 Birincitesrin: 18 
Güneş: 6,29 - Öğle: 11,59 
İkindi: 14,48 - Akşam: 17,09 
Yatsı: 18,41 - lmsak: 4,49 

Hava Vaziyeti 
e ının ıp a ı ıçın labtıı 1 1 lamışlar, cankurtaran yeleklerine sa-

mevhum Nasıha ve Hüseyin oğlu İs- mual:ır fstıınbulda beş bin lfralık te- r m Yeşilköy Meteoroloji istasyonuncfan ah-
ı . 1 minat mektubu vermekle mükelleftir• C - GalAtıı.da Perııembepa7.ttnnda zi- ıl rılmışlardır. . nan malumata göre, hava yurdun Akd·n·Lz mail aleyh erme as iye hukuk mah· t ın k E ~ 

ler. raa etleri satan mağazalarda bulabi- Bundan baş a rdek limanına kıyılarile Orta Anadolunun Şark ktsımla-
Ayvahkta Yağmurun kemesinde açtığı dava da hayli iler- e lirsiniz. gitmek üzere evvelki qün yola çıkan rında bulutlu ve mevzii yağışlı, dı ğer böl-

lemiştir. Mahkeme bunl:4'ı polis va- 1 9 - fmam ve mOezzlnfer devret me• • 1 Kutcu şilebinden hiç bir haber alı. gelerde bulutlu ıec;miş, rü:tg~rlar Cenup 
Zararlan sıtasiyle tekrar aratmış, gazete ile muru mudurıarT 8 - Oruç tutmak l9ln mutlaka eahur 1 namamaktadır. bölgelerde Şimali, diğer hölgelerde Garbi 

Ayvalık, (TAN) - Geceliyin ba~ ilan etmiş, fakat buna rağmen bula- yemeOl yemek zaruri midir? Bazı limanlarda ve bilhassa Zon- istikametten Cenup ve Doğu bölgelerde 
r C - İmam ve mOezzinleT" deovlet me• C - Bu, onıı: tutacak adamın taham- orta, diğer yerlerde kuvvetli esmiştir. lıyan yağmur üç saat kadar sürmüş- manuştır. muru değildirler. Bunlar maaşlannı di- mfilüne bağlıdır. SRhur yemeği yeme- guldakta tahmil, tahliye işleri tama- Dün tatanbulda hava bulutlu geçmiş, 

tür. Bundan sonra bir kasırga çık- Mahkeme evvelki günkü celsesin- yanet işleri bütçesinden alırlar, ayn bir den ertesi akşama kadar ac durabilirse men durmuştur. Batı karayel fırtı. rüzdr Cenubu Garbiden saniyede 
8 

_ 
10 mış, bir çok ağaçları devirmiş, zey- de Hüseyin oğlu lsmaili gazete ilan- nizamnameye ve çalıştınlma şartlarına · sahur :yemeden de oruç tutulur. S:ıhur nası bütün şiddetiyle devam etmek- metre hızla esmiştir. Saat 14 de hava taz-

tin1iklerde de hasarata sebep olmuş- lariyle tekrar ca~ırmıya karar ver- ba~ıdılar. yemek mutlak ve ml'<'huri değildi... t dir yiki 1010,7 milibar idi. Sühunet en ytiksek 
mı"ştır· . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! e · 192, en dü~Uk 1~0 untigrat kayd~Umi~ 

tur_. __________ ~----------------~~----~----------------~~~~----------~--------------------~----------~--------__:--D:..:iğ:e:r:...::tar=.:a=ft:an:::...~K~a~r~a~d~e~n~iz~i~n____::E~n~e~z'.:....:....:h~··:...._~----------------------------~ 
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IBUGüNI 
Hindi.stan 
Meselesi 

Yazan: ômer Rı213 DOCRU L 

Y eni Büyük Harbin başlaması 

üzerine Hindistan ınilll kon
gresi, İngiltere h ü k u nt e t i n i, 
harp hedeflerini ilana davet 
etti. Da\'etin sebebi, llintlile. 
rin yeni bir dilnya nizamını te
min için yardıma hazır olmaları, fn. 
kat emperyalistik gayeler güden bir 
harpten uzak kalmak istemeleridir. 

Hindistan milli kongresinin bu 
daveti Uzerine, Hindistanın umumi 
valisi, kongre rllesasile, Hindistan 
prenslerile, Hint Milslilmanları lider. 
lerile uzun teınaslara girişmi~ ve so
nunda bir beyaı: kitap şeklinde ne,. 
rolunan bir vesika ile Hintli milli. 
yetçilerin davetine icabet etmt,tır. 

Verilen cevapta izah edilen illt 
nokta, İngiltere ile müttefiklerinin 
tecavllz tehlikesini bertaraf etmek 
için harp ettikleridir. Harbin dalta 
henilı ilk merhalelerinde bulunmnk 
dolay:ısfle fnıilterenin umumi valisi, 
harp hedefleri üzerinde daha uzun 
b:ahlar vermefe IUzum ıörmemlf, 
fa.kat f.ngilterenln Bindlııtana karşı 
n:ıdye~nl tasrih etmek iııtlyerek ta.. 
kip olunan hedefin Hindistanda me· 
sal bir hük!imet kurmak ve Hindis. 
tana dominyon statüsü temin etmek 
olda!unu anlatmış ve bu hedef't ta. 
hakkuk ettirmek için de blr yuvar. 
lak masa konferansı toplamak lbım 
•eleceğitıl söylemiştir. 

Bu beyanat Hint milliyetçilerini 
tatmin etmedi ve başta Gandl olmak 
üzere bir~ok Hint rüesası bu beyana
h muvafık görmediklerini ilan etti. 
ler. Çünkü Hindistan umum valisinin 
bu beyanatı, Hindistan meselesini 
halledecek değil, belki hallini gecik
tirecek mahiyette telakki edildi. 

Hindistan halkının bugünkü harp. 
te 1ngiltereye mli7.alıeret icin. körü
kiln1ne har~ket de~il, fakat ne y:ıp. 
trklannı, ne yaparaklannı bilt'rek ve 
varılacak gayeleri p('şlnden kavrıya. 
rak hareket etm~k istemeleri, onun 
lçin kendi reyleri ve kararları alın. 
madan· bir harbe i'tfrak etm~ğe rnzı 
olmftdıktannı ilan etmeleri, şiinhe 
yok ki, bir milli olgunluk alftmetidir. 

Hintli1erin get:en Biiyilk Harp sı. 
rasmcJaki vazi~·eti ile bugitn ihtb·nr 
ettikleri bu vaziyet ara!!tndaki biiyiik 
fark, hicbir kim~enin göziln<len knc. 
mıyacak derecede rniihimdir. Hintli. 
ler gel,'en harbe, kayıtsız ve şartsız 
bir ~ekilde i tirak etmi~ler ve harp
ten sonra sadakatlerinin mükafat 
görmesini beklemişlerdi. Bugün İ!e, 
Hintliler: e·vvela harbin nirin kop. 
tuğunu, lngiltere tarafından iltizam 
olunan davanın ne mahiyette olduğu. 
nu anlamak, umumi dava ile hususi 
dıh•alan arasındaki nıiinascbeti tc. 
bariiz ettirmek, umumi davaya nıii
zahcretin Jıususi davalarını ne dere. 
ff ilerleteceğini ve nereye götürcce. 

ğini arıkça bilmek ve ona göre karar 
vermek istiyorlar. 

Demek ki geçen Biiyük Rarp ile 
bugiinkü Biiyük Harp arasındaki Ca. 
sıla, dünyanın bu kısmında hosuho
şuna geçmemiş, Hindlstanda milli~·~ 
. uu.ru, lstlkIAI şuuru adaınaktllı in. 

klşaf etmi~tir. 

Hindistan umum \'alisi ile Hlndls. 
tan milliyetçilerinin noktai natarı o. 
rasmdaki ıniibayenetin tezahilrii iizo
rfne milliyetçiler bütiin Hindistan 
eyalotleriniwaşında bulunan milli 
hiikiunctleriX"'iş başından nyrılmala. 
nnı kararlaştırdılar. Horgün bu hü
kumetlerden birinin istifa ettiği ha. 
beri geliyor. Ve bu da İngiliz siyase
ti ile Hindistıırun milli siyaseti ara
sındaki ayrılığı tebarüz ettiriyor. 

Fakat Hindistan umum vailsi bu 1 

ayrılığı bertnraf etmek için sıılışıyor 1 

ve Hindistan rilesasını bir toplantıya 
davet etmis bulunuyor. 

İhtllaf bu toplantının netlr.esfne 
~öre ya kati bir mahiyet alacak, ya • 
hut i7.ale eclilccektir. 

Fakat anlattığımız hadi~"'l<'r, Ilin
distan meselesinin ne karlar büyük 
ehemmiyet kazanmış olduğunu apa. 
~ık gösteriyor. 

lstanbul - lzmlr 
Hava Seferleri 

İzmir, 30 ( A.A. ) - Devlet Hava 
yolları İzmir - İstanbul hava posta 

Inglltere ve Fransa hUkümetıerinin, Amerikada yapılan en ıon mo del ve en bUyUk aflr bombardıman tayyarelerlnden külliyetli mikt ~a 
satın :lmıya k~rar verdiklerini yazmıştık. Resmimiz bu tayyarelerden birini göstermektedir. Bunların dört makineli tilfe~i ve İkı tane d:rşa 
rapne atıcı top arı hulunmaktn vo pervaneleri, kanatlarının arksınrla olup, sUratlerl saatte 300 mildir. • 

Lehliler 
Almanlara 

Selam 
Verecek 

Finlandiya Kat'i 
Cevabını Hazırladı 

Moskova, 30 (A.A.) - Tas Ajansı 
bildiriyor: 

29 teşrinievvelde Batı Rusyası 

milli meclisi Lvov'da toplanmış ve 
ittifakla bir karar sureti kabul ede. 
rek, Batı Beyaz Rusyasmın Sovyet 
Sosyalist Beyaz Rusya Cümhuriyeti 
ile birleştirilmesi suretiyle Beyaz 
Rusya milletinin ayrılığına nihayet 
verilmesini istemiştir. 

Yarın Rusyaya Götürülecek Cevap, FinlCindiyanın 

Yapabileceği Tavizin En Son Haddini Teşkil Ediyor 
Londra, 30 (Hususi) - :Merkezi temin ederek murahhas heyete kati 

hükumetle temas ederek Finlandiya. talimatını vermiş ve cevaplarını ha. 
nın Sovyet tekliflerine karşı cevabı. zırlamıştır. Bu cevap, Finl!ndiyanın 
nı hazırlamak üzere Helsingfcırsa d~ yapabileceği tavizin en son haddini 
nen Flıı murahhasları yarın Mosko. teşkil etmektedir. 

ya hükumeti hiçbir şeyi tesadüfe bı
rakmak istemediği için müdafaa ted.. 
birleri almağa da devam etmektedir. 

Sovyetlerin teklifleri hakkında 

resmen hiçbir şey malum olmadığı 
gibi hazırlanan cevap hakkında da 
en sıkı ketumiyet gösterilmektedir. 

Bu kararluın ilanını müteakıp 
Kızılordu kıtaatı bir geçit yapmış, 
ve iki milyon işçi, muallim, miüıen
dis, ve memurun iştirakile bir mi
ting yapılmış, Meclisin verdiği ka. 
rarlar hararetle tasvip edilmistir. 

vaya hareket edeceklerdir. FinlAn. Sovyet Birliğinin Finlandiya istik
d_i_ya h?Ic.Cırn~ti son iki günü, parti laline saygı göstereceği hakkında ve. 
rucsasıle mu:ı:akerelerle geçirmiş ve rllen teminat, umumiyetle nlkbinU. 
sonunda fikir mutabakat ve birliğini ! ğe müsait olmakla beraber Finlandi. 

Rooıevelt'in mesajı 
Diğer taraf tan Mister Roosevelt ta. 

rafından gönderilen yeni bir mesa. 
jın, Amerikanın Moskova sefiri tara
fından Sovyet hükumetine verildiği 
bildirilmektedir. Anlaşılan Mister 
Roosevelt bu mesajında, Amerikalı. 
ların Finlandiya hakkında besledik. 
leri sempatiden bahsederek müzake. 
relerin ileri merhalelel'i hakkında 

kendisine malumat verilmesini iste
mi~tir. 

Kopenhag, 30 (A.A.) - Pol~nyada 
sokaklarda kadın ve erkek bütün 
Lehliler yaya kaldırımını Almanla
ra bırakmağa ve Alman ordusu ve. 
yahut Nazi Partisi subaylarını şap. 
ka çıkarmak suretiyle selamlamağa 
mecburdurlar. Lehlilerin Alman ka· 
dınlarma söz söylemeleri ydsaktır. 

Diğer taraftan Alman kumandan
lığı, Polonyada günlük ihtiyaCl ge. 
çen eşya satışını yasak etmiştir. 

\ 

---<>--
Hirıdistanda Buhran 

Madras, 30 (A.A.) - Kabine, Hin· 
distanın istikbali hakkmda umumi 
vali tarafından yapılan beyanatı pro 
testo için istifasını vermiştir. Mad
ras valisi Lord Erskine, Hindistan 
sivil servisine mensup üç İngiln; me
muru ihtiva eden bir kabine teşkil 
etmiştir. 

Burada söylenildiğine göre, Mad. 
ras kabinesinin istifası, ne umumi 
vaziyet·i ne de Kral N ::ıibi ile siyasi 
zi.mamdarlar arasında y::ıknıda yapı
lacak olan müzakereleri ihlal edecek 
mahiyette değildir. 

Harp ve 
Amerikahlar 

Va§ingfon, 30 (A.A.) - Meclis Ha
riciye encümeni 'aza.Sından demokrat 
Luther Jhonson radyo ile yaptığı blı
yanatta demiştll' kl: 

"Ambargonun kalkması ile mü
himmat fabrikalarının gayet yüksek 
te mettüler elde etmesinden endişe e. 
denlere haber veryim ki bu hususta 
kabul dilecek olan vergi silfıh sana
yUn.ln Hadden aşırı kA.r temin etme
sine mani olacak derecede ağır ola
caktır. 

Bitaraf olmıyan bu~ünkft bitarof 
kanunu değiştirilmedi~l takdirde A
merika da gayet kısa bir zamanda 
muharebeye sürüklenmiş olacaktır .. , 

Londra, 30 (A.A.) - İngifü; mat
buatı dikkatini yeniden Amorikanın 
bitaraflık kanunu üzerinde teksü ey. 
lernektedir. 

Gazeteler milmessllter meclisinde 
miicadelenin senatodan cok dsha 
şiddetli ve elde edilecek ekseriyetin 
daka zayıf olnca31 mülalaasındadır· 
lar. 

ltalya, Bükteş, Belgrat ve Atinadahi .elirleri va
sılasile Rı:>rnanya, Yugoslavya ve Yunanistan hü
kılmetlerine, bir taarruza rığt'adıkları takdirde 
kendilerine aakeri yardımda bulunacağını bildir
miştir. Bir taraftan Ja bu devletleri Romada bir 
Balkan konferanaı için iknaa çalışmaktadır. Ro
mad'ıQ toplanacak Balkanlar konferansına, ltalya 
ricalinden lngiliz taraftarı tanınan Grandi riya
set edecektir. 

• 

• 

* ltalyo, l\b<'ntlı1tnn hUkumetfnt de. So\•yet 01dulan ta. 
rafından bir tnnrruza uğradı~ı takdirde yardım ~dece. 
~ini hi1dirnti~tir. Macaristan da Ronuınyaya, Soy~·et 
orduları Beıı;arabyayı işgal ettiği takdirde, Macar ordu• 
Jarınm Sovyet kıtn1arının ilerlcmefiine m.Ani olmnk ldn 
Trmı911vanyayı işıal edectığinden haber vermiştir. · 

* 
Yu~oslavyada buluttan 600,000 Alman, hiikame· 
te müracaat ederek Almanyaya tehcir edilmeğe 
razı olmadıklannı, ve böyle bir kaı·ar verilirse 

Viyana Sergisi 
Ve Türk Pavyonu 

Beynelmilel Viyana sergisi, Avru
panın harp içinde olmasına rağmen, 
muvaffak olmuş bir eser sayılabilir. 
Sergiye iştirak eden İtalya, Türki
ye, Macaristan, Bulgaristan. Roman. 
ya ve Slovakya devletleri arasında 

en gitzel ve en büyük pavyon, Tür. 
kiyeninkidlr. Pavyonumuı sade ol-

masına rağmen, zara!eti ve teşhir et. 
tiği maddelerin iyi seçilmiş olması 

bakımlarından Türk iktıs:ıdiyatına 

seref vermekte ve her gün binlerce 
kişi tarafından ziyaret olunmaktadır. 

Sergide Milli Şefimizin güzel bir 
portresi etrafına konulan Vı:? memle

ketimizi yabancılara tanıtmak husu. 
sunda iyi bir fikir veren Türkiycye 
ait muhtelif manzaralardan başka 
Almanyaya ihraç edebileceğimiz 
malların nümuneleri vardır. Bu a
rada bütün yaş ve kuru yemişleri· 
miz, her nevi yağ, hububat, yumur. 
ta, Ş:lrap, tütün, şekerler. yiln, kL 
liın, clişleri göze çarpmaktadır. 

litvanyalrlar VilnoJa 
Litvanya milisleri dün sabah Vil. 

no şehrini tesellüm etmişlerdir. Kı. 
taatın şehre girişi sevinçle karşılan. 
mış ve binalar Litvanya ve Sovyet 
bayraklarile süslenmiştir. 

Kışlalar hala Sovyet kıtaatmın ls
galinde bulunduğundan Litvanya k~
taları geceyi açıkta geçirmişlerdir. 

B;rknç yüz Lehli talebe Litvanya 
aleyhinde haykırmak suretile teza
hüratta bulunmağa teşebbi.is etmiş. 
lerdir. Tezahüratcılar dağıtılmıştır. 

Letonyadaki Almanlar 
Letonyah Almanların Almanyaya 

iadesine müteallik mun.hcde, bugün 
Letonva adliye nımrı 11~ Letonvada
ki Alman elçisi tarafından iın;alan • 
mıştır. 

buna mukavemet edeceklerini bildirmi~lerclir. 

• 

* Alm:ın~·anın Romanyaya karsı olan ' 'aziyeti hirdenhi\'c 
dP.ğhmiştir. HitJerin, Romanya ile kovga için bir vesi. 
le lr.:ıt etmek istedilinden korku!maktadır. Nnzi mrıt
bnat \'e radyoları Roman:rn~·a hiicum etmekte, ve hii. 
klimeti petrol istihsalitını % 20 azaltarak Alman:\'nYn 
petrol vermek istememekle ithaın etmektedirler.' (in
rlnı;in ga7.ck~i, Roınnnyanın bu suretle hareket icin 
İngiltere ve Framad~n emir aldı[!ını söylemektccli;. 

* Moskavadaki Alman ticaret heyetinin Berline 
gönderdiği raporun bir şureti lngilizler tarafın
dan elde edilmiştir. Bu rapora göre, Ru• ,imendi
lerlerinin % 60 ı tek hatlıdır. Bu ıebeple kartıdan 
Almanyaya yapılacak nakliyat mahduttur. Ayni 
zamanda hatların genişli~i birbirine u;ymamakta
Jır. Bu sebepten ayni vagonu bütün hatlarda yü
rütmek mümkün değildir. Sovyetlerin Almanya. 
ya geniş mikyasta yardım yapabilmeleri i,in en 
az altı ray lazım olduğu kanao.ti vardır. 

geferlerini nisanda başlamak üzere 1:.-------------------------------------------------------------..J 
tatil edecektir. 

Böyle 
Mu hare 
Olur! 

e 
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Yazan: B. FELEK 

Bu sözU hen söylemiyorum. Yer. 
li yabancı bircoklarının ağzın. 

dan isitiyorum. Lfıkln haklı da bul. 
muyorum doğrusu. Neden mi? dtye
cek!liniz. Şundan dolayı haklı bul
muyorum ki: hu ınnharehe denilen 
~ey u:r.akt::m kolay edfür bir şeydir 

• ;mn içine girince işfn (nevri) de:S-l. 
c;Jr (Galiba bu kelime renk mtınasına 
olan le,·n'dcn galat!) 

Kah,·ede mit-iniz? Karşıntzdaklle. 
rin şöyle görii§tüklerini göriirsUnUz: 

- Oku bakalım dolikanlı! Ne vnr 
gazetelerde? 

- Ne olsun? Muharebe vnr. 
- Hangi muharebe yahu? Böyle 

muharebe mi olur? İki taraf girmi~
Ier tabyalara.. birkaç kal'akol çar. 
ınşıno:sı.. beş on tayyare .. şakacıktan 
bam bum. 

- Canım ö~·le ama! Elbette onla.. 
nn bir bildikleri var. 

- Ne bildikleri var yahu! mç de 
mi muharebe görmedik? Ben Balkan 
harbinde ~atalcada idim. Seferber. 
likte de Kafkas repheslnde idim. Bi
zim blUlder Çanakkalcde şehit dU~til. 
Bacanak kanalda yaralandı. Hey 
kuruın. Biz oldum bittim muharebe. 
de pişmiş adanı.ız. 

- Halil usta! Öyle söylllyorsun a. 
ma, simdiki muharebeler estrui gibi 
değil? Ten bir şey yaparsan · arkası 
çorap söküğil gibi gidiyor. 

- Nereye gidiyor, nercye (ld"ı.. 
yor? Boş laf etme delikanlı! Senin 
aklın ermez. Buna muharebe demez
ler, buna fındıkçılık derler. Senin 
muharebe dediğin, bft,lanın efendi. 
me :ısUylivcylm bambordumanl!ı .. ve. 
rirsin giilleyi, verirsin gülleyi, ya
karsın cephaneyi! Anladın mı? Arka. 
dan do bir sün~ü hücumu, girersin 
sipere .. Baktın ki; karşı tarafta mlt. 
ralyöz var .. birkaç tane el bombası 
savurdun mu, onları da haşlarsın! 

Ondan sonra gavret ıiingtiye dttşer. 
l\fuharebe öyle ofur .. Ha! eğer kar~ı 
tarafta asker fazla ise bu sefer arka. 
sına çete sal! Stivnrt çeteleri. Biz 
Kafknsta kaç defa dil man cephesi. 

nin ardına diiştüktii... 
• 1 

- iyi ama o zaman tank falan 
var mıydı? 

- Tankın antil<ası val'dı. Tnyyarf' 
de vardı .. tahtelbahir de ... 

Bu ve buna benzer miitchas ıslann 
hergiin, her yerde, trnm,·aydan adli· 
ye koridoruna, hastane poliklinik in. 
tizar salonlarnıdan bezik alemlerine 
kadar her tarafta b11rnm buram ser
dikleri fikirleri mecburen dinlemek 
saanetinden kurhılamn7:SlntZ. Lukin 
bilmek lazımgelen .,c,· şudur ki; mu
harebe istenen şekilde siddctli olmu· 
yorsa bu, Almanların böyle bir şCl o 
cmınret edemeyişlerinin neticesidir. 

Zira İngiliz \'e Fransız silfılılnrının 
\'a7.lfcsi Alınenyaya taarruz de~l. 
dir. Onlann taarruz ~ilnhlnrı, Al
manları abloka ederek. gıdasız, para. 
saz, sil3hsız. cephanesiz buakmol-tır. 
Her ~eren giin onların lehine kayde
dilen bir zafer parçasıd1r. lngi1iz ,.e 
Franc::ız donanma ve ordularınm va. 
ziCesi bir Alman taarruzunu bekle. 
mek \'e kırmaktır. Amn bn sistem 
dünyanın Jıo..;una gifmİYormus! 01n. 
hiHr. Si7.e huııClan e''"cl bir kere da· 
ha su fıkrayı ,·azmıştım. Burada da 
hu milnnc;chctlc fokrnr erfobitirint: 
Ayrık kökii bir glin bir tarlnya 

gelmi-<. rlt>mi ki: 
- Kuzum tarla! !\ lnlı ''cr~in , gc. 

nis. llol t0tna!nn ' 'ar. Bana da bir 
köcıcdr bir karı<; :vor ' 'erir misin? 

Tawla. hu r1>Jimı::i7. ota acıınıc; ve: 
- Hay hay! Şu kennrda sen tle gc. 

çin! demiş. 
And:ın allı ay ge~er germez t:ır. 

l:ıdaki di~er oflar •e ekinler nyrık 
kökiinden o karlar hizar olnrnc::lnr ki 
gidip tarlaya "ika''"' rtı ,işler. Tarla 
da ayrık kökiinii ca!!ırıp: 

- Ayol! Sen şuracıkta kesede ba
na bir yer göster dedindi. Şimdi tar. 
lada herkes ı-;enden ~ck\'acı . nu ne 
iştir? dt>m?ş ve su cevabı almış: 

- GKıllm! Benim rnhat m , ·erin
de! Cenı ~nk1lım dısarı ftkqnı' 

İngiliz ve Frıın ı:tların rla 'fnlino 
hattında ve dP"b:lel'de rnhnHnrı ve. 
rinde. Canı ıı;;ıkılrın \•arsa dıc::nrı ~ık. 

(LOtfen snyfavı cevirıniz) 
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Bayramın Uçüncü Gününde 

Birçok Yeni Binaların 
Küşat Resmi Yapıldı 

Cümhuriyet bayramı münsscbeti· 
le dün de şehrimizde, inşaatı biten 
birçok müesseselerin kü§'at resimle
ri yapılmıştır. Evvela saat 14.30 
da Kadıköy malmüdürlüğü binası. 

nın küşat resmi yapılmıştır. 
İki kat üzerine inşa edilen ve 72 

bin liraya mal olan binaya Kadıköy 
malmüdürlüğü, Kadıköy tahsil ve 
tahakkuk şubeleri, Üsküdar tahsil 
şubesi yerleşecektir. Yeni binaya 
mütekaidin, eytam ve eramil man5· 
larının tevzii için bir de salon ilave 
e<iilmiştir. 

Defterdar, buradaki merasimi ik
mal ettikten sonra, nafıa müdürü 
Bedri ile birlikte İstanbul tarö.fına 
geçerek, Fatih malmüdür:üğü bina. 
sının da küşat resmini yapmıştır. 

56 bin liraya mal olan Fatih mal· 
müdürlüğü binasına Fatih tahakkuk 
'Ve tahsil şubeleri de yerleşecektir. 

Binanın henüz ikmal edilmiyen e
lektrik tesisatına ait ufak tefekler de 
ikmal edilerek, bir haf ta sonra yer -
leşilecektir. 

Bunlardan başka Pendikte yem 
yapılan istasyon binasının tJa küşat 
resmi dün parlak bir şekilde yapıl
mıştır. 

Bütün Yurtta 
Diğer taraftan yurdun rr:.uhtelif 

-yerlerinde açılış veya vaz'ı esas tö
Tenleri yapılan imar eserleri ve kül. 
'tür müesseseleri de şunlardır: 

Tokat'ta 150 bin liraya mal olan ve be$ 
.kilometre mesafeden getirilen ııehir içme 
,ltl7U tesisatı ile merke:ı; pazar nahiyesile 
TUThalda yapılan modern ilkmelcteplerin 
Te üç nahiyede tesis olunan pansiyonla üç 
"ilkokul ile muhtelif 13 köyde yapılan il
lı:okul binalarınm resmi küşatlan yapıl
..mrıttır. 

Gaziantepte, belediye tarafından tesis e
dilmiş olan mezbaha, soiuk hava deposu, 
barsakhane ve şehir fidanlığı ile bir kul 
te,kll dfeıf'hayvan panr ve deri satışı bi. 
nalarmm açılışı yapılldıştlr. 

Pendikte dün merasimle açılan yeni istasyon binası 

Tirede, belediye tarafından 250 bin lira 
sarfedilmek suretile getirtilen şehir içme 
suyu tesiııatımn belediye müesseseleri mü
düriyet binasının ve hayvan pazarının a
çılışı yapılmıştır. 

Bayburtta belediye tarafından SS bin li
raya yaptırılan elektrik santralının, 500 
metre uzunluğundaki büyük caddt>nin, 53 
bin 600 liraya mal olan halkevinin, 15 bin 
liraya mal olan aygır deposunun ve muh. 
telif köylerde inşa edilen 36 eğitmen oku
lunun küşat resimleri yapılmıştır. 

Kayseride 90 bin liraya mal olacak hü
k:Umet kona(ınm temeli atılmış ve 95 bin 
liraya in!!a edilen İsmet İnönü Kız Ens
titüsünün ac;thş merasimi yapılmıştır. 
Kı.zıkahamamda 29 köy mektehi açıl • 

mıştır. 

Zonguldakta yeni gümrük binasının, iyi 
su tesisatının ve soğuk hava deposunun a
çılış merasimleri yapılmış, şehir gazino
su ile otelinin de temelleri atılmf!$ttr. 

Kastamonuda kız enstitüsünün, liı;e pav
yonlarmın ve çocuk esirgeme kurumu bi. 
naıımm açıhş törenleri yapılmıştır. 

Erzurumda muhtelif köylerde 13 ilk
mektebin ve şehirde tesis edilen büyük ha
vu:ı;un açılışı yapılmıştır. 

Merzifonda 83 bin liraya mal olan su 
tesisatı açılmıştır. 

I 

Elazıkta 40 bin liraya mal olan büyük 
ilkokulun açılışı yapılmıştır. 

Yo:ı;gatta vali konağı, modern mezbaha, 
Surgunda Parti ve Halkevi binaları, Bo
ğazlıyan kazasında iki buğday ambarr, 
Hamam nahiyesinde Parti binası ile selek. 
tör binası, bir köyde nahiye mi.idürlüğü 

binası ve muhtelif köyde inşa edilen 10 
ilkokulun açılış töreni yapılmıştır. 

Bitliste halkevinin ve mezbahanın açı
lış törenleri yapılmıştır. 

Karsta yapılmakta olan 500 kilovatlık 

hidra elektrik santralına yardımcı olarak 
tesis edilen 60 1,cilovatlık santralm açılış 
resmi yapılmıştrr. 

Krrklarelinde halkevi binası ile Babaes
.ki elektrik santralı ve halkevi bınasmm 
ve muhtelif köylerde tesis olun:ln dört 
eğitim okulunun açılış törenleri ycpılmış
tır. 

Giresunda Cümhuriyet anttı ö]c 1 O ders. 
haneli büyük ilkokulun açılışı y:ıptlnıı~tır. 

Siirtte yeni ilkmektep binası ile asri 
fırının, vali konağının açılış merasimleri 
yapılmış, hükUmet konağı ile Siirtin iyi 
suya kavuşmasını temin edecek olan bü
yük su havuzlarının vaz'ı esasları yapıl
mıştır. 

Trilyede iskele ve 40 metre uzunluğun
d:ıki rıhtmıın açılışı yapılmıştır. 

Fener -Galatasaray 
Maçı Yarıda Kaldı 

Fenerli Bir Oyuncunun, Hakemin Kararına Rağmen 
Sahadan Çıkmak istemeyişi Buna Sebep Oldu 

• 

1 ki ezeli rakip Fenerbahçe • Ga-
latasaray dün Taksi.m stadın. 

da beş altı bin kişilik bir seyirci küt
lesi önünde karşılaştılar. Fakat, Fe
nerbahçeliler 2 - 1 galip vaziyette i. 

t en müsabaka yarıda kaldı. Maçtan 
evvel bütün tahminler Galatasaray 
lehine idi. 

Bilhassa Fenerliler üç kıymetli l}

yunculanndan mahrum idiler. 
Takımlar karşılıklı olarak şu şekil. 

lerle dizildiler: 

Galatasaray: Osman • Faruk, Adnan -
Rı!ak. Enver, Celil - Salahattin, Gündüz, 
Cemil, Budori, Bülent. 

Fenerbahçe: Cihat - Lebip, Sevket -
Ali Rı:ı;a, Zeynel, Hayati • Fikret, Naci, 
Yaşar, Orhan, Basri. 

Hakem: Şazi Te:ı:can. 

Fenerbahçeliler, rüzgan arkaya a. 
tarak oyuna başladılar. İlk dakikalar 
karşılıklı hücumlarla geçti. 

Oyun mütevazin bir şekilde devam 
ederken 5 inci dakikada Fener mü. 
dafilerinin hatasından istifade eden 
Cemil, sıyrılarak k:ıleye kadar girdi 

ve çok srkı bri şütle, Cihadın müda
halesine rağmen, ilk Galatasaray go. 

ınnJar. muharebeyi onlar etsinler! 
Bilmemiz tamndır ki; bazı millet. 

ler beş sene beklemeyi beş :rUz, bin 
adam harcamı~·a tercih ederler. Çiin. 
kü oralarda adamdan, adamların he. 
1ab1nı sorarlar. 

lünü kaydetti. Daha beşinci dakikada 
kaydedilen bu gol Fenerbahçe taraf. 
darlarını çok korkuttu. Fakat Fencr
bahçeliler, bu golle harekete geçtiler. 
Canlı bir oyunla derhal Galatasaray 
kalesini sardılar. Soldan açılan bir 
Fener hücumunda Basri topu Orha
na geçirdi, Orhan Yaşara havadan 
gönderdi. Yaşar da çok sıkı vole bir 
şütle topu ağlara takarak "beraber1iği 
temin etti. Bu gol maçın heyec::ınını 
arttırdı. Zevkli bir oyun olımığa baş
ladı. 

20 nci dakikada Basriden açılan 
bir Fener hücumunda top Yasara 
geçti, Yaşarın güzel bir vuruşu Fe
nere ikinci golü de kazandırdı. 2 - 1 
galip vaziyete gecen san lacivertli
lerin, galibiyeti elden kaçırmamak 

için bütün enerjilerini sarfettikleri 
görülüyordu. Olanca kuvvetlerile 
Galatasaray hücumlarına karŞı koy. 
mağa başladılar. Bir Galatasaray hü. 
cumunda Cihat muhakkak denecek 
bir golü uçarak güzel bir plonionla 
kurtardı. Devre de bu suretle 2 _ 1 
Fenerba hcenin lehine neticelendi. 

ikinci Devrede 
İkinci devrede her iki taraf da ta

k1mlarmda tadilat yaptılar. Fener. 
bnhçeliler hücum hattına Melihi, 
Galatasaraylılar da Sarafimf sol açı. 
ğa, Bülentli sağ açrğa, Salfilıattini ic;e 
almışlardr. Oyun çok seri başladı. 

Rüzı?an arkasına alan san kırmızı.. 

lılar bütün kuvvetlerile Fenerbahçe 
kalesine yüklendiler. Gerek müda
faanın canlı oyunu, gerekse Cihadın 
yerinde müdahaleleri gol kaydına 
mani oluyordu. Beşinci dakikadan 
sonra Fenerbahçeliler bu tazyikten 
kurtularak hücuma geçtiler ve oyun 
mütevazin bir şekil aldı. Dakikalar 
ilerledikçe asabi bir hava esmeğe ve 
oyun sertleşmeğe başladı. Fakat ha. 
kemin güzel idaresi ve yerinde mü. 
dahaleleri oyunun tatsız bir şekle 
girmesine mani oluyordu. 

Devrenin yirminci dakikac;ında i
di. Ali Rıza bir favul yaptı. Bu hare
kette kasit gören hakem. kendisine 
dışarı ç1kmasını söy1edi. Ali Rıza ha
kemin bu kararına itirazla oyundan 
çıkmak istemedi. Hakem kararında 
ısrar ediyordu. Bütün Fenerbahçeli. 
ler, Ali Rızaya dışar1 çıkması için 
rica ediyorlardı. Bu arada Fenerbah. 
çe başkaptanı Nedim. sahada ~örün
dü. Herkes Ali Rızanın Nedim vası
tasile sahadan çıkarılarak maçın 

başlıyacağını beklerken o da oyunun 
hususi olduğunu, ve Ali Rızamn kap. 
tan bulunduğunu ileri sürerek çıka
rılamıvacağını hakeme söyledi. 

Verdiği karardan dönmesine im
kan olmıyan hakem, oyunu tatil et. 
mek mecburiyetinde kaldı ve maç ta 
bu suretle oyunun bitmesine yirmi 
beş dakika varken maalesef yarım 
kalmış oldu. 
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İŞİN ŞAKASI 

Kule 
Yazan: NACI SADULLAH 

Ben, lııtanbulun ne kadar karanlık bir 
,ehir olduğunu, bilhassa böyle bay

ram günlerinde ve bayram sonlarında fat'
kcdiyorum: Mesela şimdi, Cümhuriyet 
bayramı sayesinde, İstanbul şehrinin çeh
resi, pudrasını, boyasını sürmüş, perişan 
saçlarını tatlı bir renge boyatıp kJVJrtmış, 
ve tuvaletini itina ile tamamlamış genç ve 
gü:ı:el bir kadının yü:ı;ü gibi aydınlandı. 

Cep Kruvazörler i 
Korsan Harbinde 

Neler Y·apabilir1er? 

Fakat bu ışık bolluğu, İstanbul şehrinin 
yüzünü ağarttığı kadar kı~artryor da: Zi
ra, birdenbire bilmem kaç miııli artan bıı 

aydınlık, Istanbul şehrinin, eskiden, yarı 

karanhkta seçemediğimiz birçok kusurla
rım da meydana çıkarryor. 

lngilizler in Saf G.emileri, Cep Kruvazörleri ile 

Boyölçüşecek Hale Konulmuştur ve Belki de 

Almanları Bir Mağlubiyete Uğratacaklardlr 

Ben, bayram gününde keyfinizi kaçır

mamak için, ışıkların bollaşması yuzun
dcn gözümü:ı;e çarpan bu yeni kusurları 

sayıp dökecek değilim. Bilakis, bugün, sa
dece, İstanbulun "Bayramlık ışıklan., ara
sında yer alan yeni ve güzel bir eserden 
bahsetmek istiyorum Bu eser. bizim Sir
kecideki "Kule,. dir. 

Gazetelerimiz, içinde ampuller yanan bu 
kuleden: 

- "Münevver!,. 
Diye bahsediyorlar ... 
Bu "Münevver kule., ne k:ıdar ıtiii!siimü

zü kabartsa yeridir doğrusu: Ziro. . bu ku
lenin rekzolunuşundan sonra, kimse çıkıp 

ta : 
"- Sirkecide "Münevver., yok!., 
Diyemiyecek ... Ve bizim cadde, bı: "Ku. 

le., sayesinde, bayramdan bayrama, "Mıi
nevver,, yüzü görecek 1. 

* Unutulan Harp 

Bizim üstat Ömer Rrza Doğrul, ge~en 
ıtün yazdığı siyasi makaleye $U serlevha
yı koymuş: 

Okyanusta k.:ırsanlık yapan Almanların Do:;~land kruvazörü 

"- Unutulan bir harp!,, 
Meğer, üstat, bu serlevhamn aTtmdaki 

yazısında, "Çin - Japon,. harbinden hah.. 
sediyormuıı 

Halbuki, serlevhaya bakıp ta, yazı!'mı o
kumadan evvel, ben onun Garp cephesin
den bahsedeceğini sanmıştım 1 

Halbuki, üstat, asıl "Unutulan hıorp,, i 
unutmuş! 

li'nni!' 
ANKARA RADYOSU 

Tilrkiye Radyodifüzyon Postaları 

Tiirkiye Radyo~o Ankara Radyosu 
Da lga Uzunluğu 

r. A. Q 
r. A. P 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw 
19.74 m. 15195 Kes. 20 Kw 
31.70 m 20 Kv. 

Sah, 31. 10. 1939 

12.30 Program, ve Memleket c;aat ayan, 
12.35 Ajans ve Meteoroloji haberleri, 12.iO 
Tilrk Müzlfi. Çalanlar: Vecihe, Ruşen 

Kam, Cevdet Kozan, Reşat Erer. Olc:.ıyan: 

Almanlar. Büyük Haı"µte olduğu 
gibi bu defa da korsan harbi 

yapmak ve ticaret harbine geniş 

mikyasta devam i(Lll cep sınıfı iki 
kruvazörünü açık denizlere salınış.. 
lardır. Son gelen ajans haberlerine 
göre, Atlantikte dolaşmakta olan ve 
bugüne kadar 22715 mecmu tonaj
lık ticaret gemisi batıran Doyçla.11d 
ve Amiral Şer kruvazörleri; Alman
ların Versay muahedesinden sonra 
yaptıkları cep sınıfı gemilerinden
dir. Doyçland, Amiral Şer, Amiral 
Grofspee isimlerini taşıyan bu ge. 
miler 931 ile 934 seneleri arasında 

denize indirilmişlerdir .. Her biri o
nar bin tonluktur ve 26 mil süratin
dedir. Ağır bataryası 6 adet 28 san
timetrelik, vasat bataryası 8 adet 15 
santimetrelik toplarla teçhiz ediL 
miştir. Hava hedeflerine karşı 6 a
det 10,5 santimetrelik ve 8 adet 3.7 
santimetrelik toplarla 10 adet maki
neli tüfeği vardır. Bunlardan başka 

8 torpido kovanı ve 2 tayyaresi var
dır. 

Almanlar, Versay muahedesinin 
Almanlardan 10,000 tondan fazla ge. 

Bu sözlerden anlaşılıyor ki Kro
nel mağlubiyeti, İngiliz efkarı umu
miyesi üzerinde çok fena bir tesir U· 

yandırmıştır. Bu mağlubiyeti telafi 
ve deniz hakimiyetini elde etmek 
için: Merhamet bilmez, aman ver
mez, yaptığına nadim olmaz. lakap
lariylc anılan Lord Fischer Amiral-
liğe getirilmiştir. • 

Lord Fischer ilk iş olara lt Alman 
korsan gemilerinin takibi, ve yakala

narak imha edilmesi için kuvvetli 
kruvazörler ayırmış, bunla1·1 Amiral 
Sturdee kumandasına vürmiştir. 

Nitekim, Kronel vakasından bir 
ay sonra Falkland'ta Amiral Stur
dee, Amiral Spee'yi muharebeye 

mecbur etmiş ve Alman kuvvetini 
tamamen imhaya mHvnffak olmaş. 
tur. Bunun üzerine bir .ay evvel ma

tem havası dolaşan Londra sokakla
rında bir ay sonra sevinç havası es
miye başlamış ve bu suretle 914 yı

lının 2 inciteşrininde muvaffa!·oyet 
kazanan korsan harbi bir ay sonra 
İngilizler tarafından yok edilmiştir. 

* 

Muzaffer İlkar. 1 - Tatyosun Suzinak 
peşrevi, 2 - Udi Cemil - Suzinak şarkr: 
(Göz ağlar eski eyyamı sefaya), 3 - Os
man Nihat - Suzinak şarkı: (Ne mü,kiil 
müş seni sevmek), 4 - Sedat Öz toprak -
Suzinak şarkı: (Ne çok çektim haHetini), 
S - Vecihe: Kanun taksimi, 6 - Rahmi 
Be:v - Suzinak şarkı: (Bir esiri hasret et
tin), 7 - Faiz Kapancı - Suzinak sarkı: 
(Yatağını gülden yapsam), 8 - Faiz Kn
pancı - Su:ı;inak şarkı: (Unutma a canım 
ilkbahar olunca), 9 - Su:ı;inak Saz sema
isi. 13.30/14.00 Müzik (Karışık Haff Mü
zik - Pl.), 18.00 Program. 18.05 Memle
ket saat ayarr, Ajans ve Meteoroloji h3-
berleri, 18.25 Müzik (Ca:ı;band • Pi.), 18.55 
Konuşma (Ulusal Arttrrma ve Ekono'Tıi 
Kurumu tarafmdan), 19.10 ·Türk Müziği. 
Çalanlar: Cevdet Çağla, Şerif İdi, Hasan 
Gür, I - Okuyan: Radife NeyJik. l -
Hüzzam peşrevi, 2 - Yesari Asını - Hüz
zam şarkı: (Sevdalı ela gözlerinin). 3 -
Sel. Pınar • Hüzzam şarkı: (Ümidini kir
piklerine). 4 - Sadettin Kaynak - Kürdi
lihicazkar şarkı: (Bir gün yaşadık), 5 -
Sa!8hattin Pmar _ Kürdili hicaz kir şarkı: 
(Bir yalan söyle de), 6 - Kürdilihicazkar 
Saz semaisi. 

mi yapmak hakkını alması üzerine B u seferki harpte de Almanya.-
bu sınıf gemileri yapmışlardır. Bu nın korsan ve ticaret harbine 
gemiler tamamen kayııakl.a yapıl- ehemmiyet vermesi, elindeki cep sı
mıştır. Bu suretle tasarruf edilen 
siklet yerine top ve torpido tahıye 
edilerek diğer devletlerin 10,000 
tonluk kruvazörlerine nisbetb bü
yük faikiyet elde edilmiştir. 

mfınm üstünlüğüne güvcndiÇrinden
dir. Fakat İngilizlerin elinde bulu

nan Renown. Hood Repuls saf ge
mileri son tadilatta Almanların cep 
sınıfı kruvazörleriyle boy ölçüşcbile. 

Bu gemilere 54,000 beygir kuvve-
t . d k' ı re konmu .. t cek şekle sokulmuştur. Korsan har
ıdnd.e ma ~ne eh k ş 

1
ve mu e- bine mani olmak için tahsıs edilecek 

a ıt mayı ma ru sarnıç arı y::ıpı- 1 . . . . 
]arak hiç bir yere uğramadan seyre- bu gemıler Almanlara ıkincı hır 
debilecekleri mesafe, azami hadde Fa1kland mağlubiyeti daha kazan
cıkarılmıştır. Bu gemilerın nısıf kut- dırmış olacaktır. 

ru seyirleri 10,000 mildir. Boyları =============== 

II - Okuyan: Mustafa Çağlar. 1 -
Hikmet Bey - Şevkefza şarkr: (Ben esiri 
handenim), 2 - Nikogos - $evkefza ~ar. 
kı: (Geçip te karıJıma), 3 - Hasan Gür: 

182 metre ve genişliği 21.7 mctredır, 
mürettebatı 965 kişidir. 

A imanlar Büyük Harpte korsan 
harbine başladıkları zaman 

düşmanlarını şaşırtmtşlar ve hayli 
uğraştırmışlardır. Ve elde edilen mu 
vaffakıyetler üzerine de bu işe fazla 
gemi ayırarak kuvvetli ve süratli 

Kanun taksimi, 4 - Hasan Gür - Eviç 
şarkı: (Bir sebeple gücenmişsin), 5 - H;ı. 
san Gür - Eviç türkü: (Atladım bahçene kruvazörlerini açık deaizlere sal
girdim). mışlardı. Harbin ilk aylarında tngi-

19.SO 
0 
~;n;~~a (~il~_.ziraati - ta~u~~u., liz donanmasım hayli mE:'şgul etmıŞ-

luk), 2 . urk mu:ı;1gı: Halk musıkısıne ler ticaret harbine geniş mikyasta 
ait örnekler - Sadi Yaver Ataman. 20.15 ' .. . . 
T"rk mü.zig"i· s 1 • . k başlıyarak muhım mıktarda tıcaret u . az eser erı ve yenı şar r. . . , 
lar. Ankara radyosu küme ses ve saz he- gemısı batırmışlar ve nakl;.yeye ma-
yeti. İdare eden: Mesut Cemil. ni olmuşlardı. Bilhassa Gneisenau 

21.00 Konser takdimi: Halil Bedii Yö- ve Schorhorst ismindeki Alman kru
netkin, 21.15 Mü:ı:ik (Radyo orkeo;trası - vazörlerinin muvaffakıyetleri pek 
Şef: Dr. Practorius), 1 - Gluck - Mottl: ~ 914 ) 
Balet Suiti. 2 _ Weber: Preziosa Uver. büyük olmuştur. Hatta 1. 71 1 

türü, 3 - Rimsky - Korsakow: ı\ltrn ho- İkinciteşrinin 'birinci günii Amıral 
roz oper<lsmdan suit, 4 - M:ıillart: Les Cradock idaresindeki İngiliz kuvve
Dragons de Villars Uvertürü. 2:?.00 Memle. ti Şili kıyılarında ve Kronel açıkl~
ket saatTayha:

1
r: Ajans h~berleri, Ziraat, Es- rında Amiral Fon Spec. kuman dasın. 

ham - a vı at, Kambıyo _ Nukut Borsa- . . 
sı (Fiyat); 22.20 Serbest saat. 22.30 Mü- dakı Gneısenau ve Schorhorst kru. 
zik (Opera Aryaları • Pi.). 22.55 Müzik vazörleri tarafından imha edilmişti. 
(Cazband - Pl.), 23.25/23.30 Yarınki pro- Bu vakadan sonra İngiliz Amiralli
gram ve kapanış ğinde değişiklikler oldu ve bu sıra-

Dinamit ile 
Kuyu Açan 

larda Churchil söylediği bir nutu~ç:
ta: "Şu dakikada deniz satvetimize 
darbe vuran ticaret harbi değildir. 
Gneisenau ve Schorhorst gemileri-

1 
ameleye ihtiyaç vardır. dir. Bu dakikadan itibaren gözetece

Posta kutusu 406 numara- J ğimiz ve arıyacağımız ticaret harbi 
ya acele müracaat edilmesi. olmıyacaktır. Bu gemiler olacakbr . ., 

'---------• demişi. 

ÖLÜM 
Dr . S. Bilgin 

(Agop Simonof) vefat etmiştir. Ce. 
naze merasimi bugünkü salı günü sa. 

at 14 de Beyoğlu Balıkpazarı Erme. 
ni kilisesinde icra kılınacaktır. Bü-

tün arkadaşlarının ve kendisini se. 
vcnlerin , bu ölüye karşı lazım gelen 

son vazifelerini yapmak üzere mera. 
simde bulunmaları. 

Fıtralarınızı Hava 

Kurumuna Veriniz 
Istanbul müftülüğünden: Yurdumuzun 

hava müdafaasr esbabını temin hususunda 
pek kıymetli mesaisi görülmekte ol::ın ve 
ald1ğı teberrüatr Kızılay ve ç.,cıık Esir
geme Kurumu gibi hayırlı te~~kküller ile 
paylaşan Türk Hava Kurumuna her 
veı;hile yardımda bulunmak mühim bir va
zifedir. Binaenaleyh bu bapta D!yJnet İş
leri Reisliği tarafından verilmiş olan fetva 
mucibince sadakai fitir ve :ı;ekat ile mükel
lef olanların mezkur Tiirk Hava Kurumu. 
na yardımda ve bu vesile ile de memleke
timize hizmette bulunmaları lüzumu sa
dakai fitırın nev'i ve miktarile beraber ilin 
olunur. 

En !yi İyi Son 

KP KP KP 
Buğdaydan 12 20 10 o 9 10 
Arpadan 16 30 ıs o o 00 
Üzümden 83 20 66 30 50 00 
Hurmadan 00 CtO 133 20 00 00 
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TAN 
ABONE BEDELi 

TOrklye Ecnebi 

1400 Kr 
750 .. 
400 • 
150 • 

1 Senı 
6 Ay 
3 Ay 

1 Ay 

2800 Kr • 
1500 • 
800 • 
100 • 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olınıyan memleketler tçin abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 18, 9, 
8,5 liradır. Abone bedell peşindir. 

Adres değlstirmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruslult 
pul ilflvesl llıumdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Yorgunluğu 
Gizlemek 
Feragati 
B üyük bayram günlerinde, bir. 

denbire birkaç misli kalaba. 
lıklaşan caddelerde, birdenbire bir
kaç misli artmış bir neşeyle içen, gü. 
len, gezen, eğlenen insanları, muhte. 
mel ve muhtelif kazalardan koru. 
mak, başarılması çok güç bir vazife· 
dir. Bunun içindir ki, böyle günler. 
de, asayişi temine memur olan üni
formalı ve üniformasız vatanda~la. 
rm sırtladıkları mesuliyet çok ağır· 
dır. 

Fakat, bayram günlerinde, muhte. 
lif şekilde müessif vakaların, hndisc. 
lerin, kazaların çoğalmayışmdan da 
bellidir ki, asayişi temine memur O

lan vatandaşlar, ağır ve mesuliyetli 
vazüelerini büyük bir dikkat, gay· 
ret ve muvaffakiyetle başarmakta

dırlar. Bu bakımdan, onları büyük 
bir samimiyetle takdir, ve tebrik et. 
mek de bize düşen bir vazifedir. 

Yalnız, bu münasebetle, bu vazi. 
feyle mükellef olan memurlarımız· 

dan bazılarına, mühim bir noktayı 

hatırlatmadan geçcmiyeceğiz: Zira 
böyle günlerde, asayişi temin etmek 
vazifesile mükellef olan vatandaş. 

lannıızdan bazıları, maalesef, ağır 
yorgunluklarının tesirine lüzumun. 
dan fazla kapılıyorlar. Bu yiizden, 
onların bazı sert müdahalelerine, hu 
l}ckilde bir muameleye hiç de müs. 
tahak olmıyan vatandadar muhatap 
kalıyorlar. Verilen bir direktife ita· 
at etmekte geciken dalgın veya bati 
mizaçlı bir vatandaşın menıurlarda 

uyandırdığı tabii hiddet, hazan, hi~ 
auç~uz kimselerin rencide olunmala. 
rına sebebiyet veriyor. 
Vakıa bazıları görmiyen, hazıları 

duymıyan, bazıları söz dinlemiyen, 
bazıları memurları izaç etmekten 
zevk duyan. bazıları sinirli, lıazılan 
wrdum duymaz birçok vatandaşlara 
meram anlatmanın, söz dinletmenin 
güçlüklerini takdir etmiyor değiliz. 

Fakat bilmeyiz bu zorlukların, ~·or. 
ıunluklann ve bazı nahoş vakacık. 

lann memurlarımızda uyandırdığı 

tabii bezginliğin tezahiirlerine şahit 

olmamak arzusunu duymamız da çok 

görülür mü? •"•"·~· 
Vakıa, o derece a~ır, \'e o derece 

yorucu bir vazife gören vatandaşlar

dan daima miitebessim bir çehreyle, 
çok müfrit bir nc:ıaket beklemek. a. 
be~ ve insafsızca bir talep olur: Zira 
ft çok yorucu vazifeyi ha-saran vatan. 
daşlann da, tıpkı bizim gibi sinirlrri 
bulunduğunu · unutmamak mecburi. 
yetin deyiz 

Fakat \"azifelerinde gösterdikleri 
titizliğe, dikkate, fcdaknrlığa. gHyre· 
te, bir parça daha sabır da katarlarsa. 
kendilerine karsı duvdui?'um\t7 tak. 
diri birkaç misli arttıracakları mu
hakkaktır. 

Onlardan beklediğimiz sadece yor. 
runluklarını daha muvaffakiyetle 

gizlemek feraıtatini de göstermeleri
dir. Namesru bir mitingi dağıtırken 
kullanılan haklı şiddetle. en hiiyük 
bayramı kutlayan bir kalabalığı ni. 
2ama sokarken gösterilmesi ta:ı1m 
gelen sefkat arasındaki fark, bugUn. 
kHnden çok daha büyük olmaltdır: 
'Ve bi7.im. mesuliyetli vazifelerini 
muvaff:ıki:yetlc basaran mr.murlaTı. 

mıza karc;ı dm·acaihmız yerinde tnk
dir, bu iki muamele şekli ara<ıındaki 
fnrk nisbetinde hii~·iiyecektir! 

Millet Meclisi, Türk 
iradesinin Kaynağıdır 
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Bu yazı, lngilizlerin, AnliaraCla imza eClilen Türi • 

verdiği ehemmiyeti tebarüz ettiriyor ve bu 

f ngiliz • "Fransız liarıılılih yarchm pal<tına 

anlaımanın neticelerini tahlil ediyor. 

o o o 

Ankara Anlaşmasına Verilen 
Ehemmiyetin Manası Nedir? 
T ürkiye sadık bir dost ol

duğunu iabat etti. O
nun zeki ve muktedir Hariciye 
Vekili Saracoğlu, Rusya ile bir 
mukavele imzalamadan Mos
kovadan döndü. Çiınkü Tür
kiye, Franıa ve lngiltereye 
verdiği ıöze ihanet etmek iste
memittir. 

Bu karar, diplomasinin iki yüz
lülük günlerinde bir ilham kayna
ğı ve ayni zamanda bu, o milletin 
içinde ruhu hala yaşıyan büyük 
Atatürke bir tazim ve hürmettir. 

Hem sadık, hem de kudretli bir 
dost. Haritaya bakınız. Garp dün
yasında pek az memleket onun ka
dar hakim bir mevki işgal ediyor. 
Diplomatların senelerdenberı An
karada Türkiyenin dostluğunu ka
zanmak için karıncalar gibi meş
gul olmalarına şaşmıyacaksınız. 

Görüyorsunz ki, Türkiyenin dost 
luğu, bütün Akdeniz devletleri 
ve sahilleri Karadenizle yıkana~ 
her devlet için hayati bir ehemmi
yeti haizdir. 

Rusya bu dostluğu arıyanların 
en hararetlisi oldu. Onun şimdi 
Türkiye ile bir pakt imzalama
mak hususunda vermiş olduğu ka. 
rar, iki memleket ar:ı~ındaki ar
kadaşlığın nihayete ermesi demek 
değildir. Romanya dahi Türklerin 
dostluğunu arıyan ve kazanan bir 
memleketir. Sebeplerini aşağıda 

izah edeceğim: 
Türkiyenin kudreti Boğazları 

tahkim etmeğe mÜ3aade aldığı 

1936 senesindenberi çok yükseldi. 
Habeş Harbi Milletler Cemiyeti
nin küçük devletleri himaye et. 
mekteki aczini meydana çıkardığı 
sıralarda Türkiye talebini teamül 
daires~nde yaptı. Britanya ve Rus
yanın müzahereti ile Boğazları 

tahkim hakkını elde etti. Bunun ü
zerine Boğaziçi ve Çanakkalede 
yeni kaleler inŞa edilecek Türki. 
yenin diplomatik ve stratejik. kud
reti bin misli daha art~ı. 

İşte bu suretle Türkıye Kara
deniz kapılarının nöbetçısi oldu. 
Bir hafta evvel Sofyada bir Türk 
diplomatı benimle Tü:-k ordusu
nun ve Türk askerinin yüksek 
harp kabiliyeti hakkında konu
şurken gülerek: "Bizim bir kısım 
halkımız çalışmaktansa harp et
meyi tercih eder,, diyordu. 

Ş imdi bu topları. kullanacak 
ordu iyi teçhız edi!ınış, 

kendine güvenilir, ihtimal ki za
manımızın en büyük askerı olan 
Atatürkün ruhunu teneffüs eden 
bir ordudur. O Cümhurıyctin me
darı iftiharı. büyük ve muzaffer 
Gazinin gözbebeği idi. 

Britanya, Fransa ve Türkiye a
rasında bu hafta mütekabil yar
dım paktları imza edileceğini duy
duğumuz zaman niçin sevinmeli
yiz? 

Yine haritaya bakınız. Nazil ere 
karşı Romanyaya verdigimız ga. 

rantiyi göz önüne alınız. Görecek
siniz ki, bu garanti anc.ık Türki
ye. Fransız ve İngiliz ha:-p gemL 
lerin1, ve eğer zaruret hasıl olur
sa, kıtalarını Karadenize kab'.11 et
tiği takdirde bır manayı haiz oJa_ 

bilir. 
Eğer bu olursa, o zaman Mütte

fikler Nazil ere arkadan taarruz 
etmek fırsatını ele geçireceklerdir. 
Bize o kadar çok kan ve göz ya
şına mal olan Çanakk:ıle harbin. 
den maksat ta bu idi. 

Şimdi Türkıyenin dostluğu :.~e. 
harpte kazanamadığımızı sulh ıle 
elde etmis bulunuvoruz. 

B undan başka ve ay:ıi derece
de hayati mülahazalar var. 

Petrolü ele alalım. Ağırlık ve hac
minden dolayı petrol, mümkünse 
daima, denizden nakleclilir. Şimdi 
Türk topları Batum ve Köstence 
limanlarından gelen Rus ve Ru-

Yazan : 
Emrys Jones 

Boiaz.ların askerileştirilmesine ait bir hatıra 

men petrollerinin geçeceği geçit ü
zerine tepeden bakmil.ktadrr. Son
ra İtalya için hayti bir ehemmiye. 
ti haiz olan Rus buğd:ıy ihracatı 

dahi Boğazlardan geçmek mecbu
riyetindedir. Ayni suretle yine o 
geçitten mukabil Rus ithalatının 
muazzam bir kısmı da geçecektir. 

Hiç bir memleket modern dün
yada buğday ve petrolsiiz yaşıya. 
maz. Türkiye, petrol istihsal eden 
bir memleket değildir. Fakat Ro
manya, Kafkasya . ve Ir3k gibi pet
rol sahalarına çok ya~m olma•;ı 
dolayısiyle daima bunlarıtl birin. 
den petrol tedarik edebile('eği şüp 
hesizdir. 

Bundan başka petrole sahip o
lan komşuları Türkiyenin müsaa
desini almadan onu çıkaramazlar. 
Hakikaten Türkiye zafer kapıları. 
nın önünde bir nöbetçiJir. 

Türkiye Edirneden Kafkasya ve 

İrana, Karadenizden Akdenize, Su· 
riye ve İraka kadar uzanan 768400 
kilometre murabbaı arazisi ıçinde 
diğer kıymetli kaynakla.:-a malik
tir ve 18 milyon nüfus beslemek
tedir. 

Anadolu yaylaları ona bol et ve 
hayvan mahsulatı te~in etmekte
dir. Ve kendine yetecek hatta ih

raç edecek kadar zahire'5i vardır. 
Karadeniz kıyılarındaki kömür 
madenleri mebzul mahrukat ver-

mektedir. Krom itibarile zengın
dir. Demir, manganez, ve bakır 
madenlerini işletiyor. Sonra yün 
ve pamuk ihraç etmoktP., kendi ih
tiyaçlarına kafi gelecek kadar 
ipek ve kendir yetiştirmektedir. 

E ski Osmanlı İmparatorluğu
nun çöl olan yerlerinde bu

gün yeni şehirler ve fabrik:ılar 
yükselmiştir. Başşehir Ankara A-

liii 
1 MAHCUPLUK 

LOKMAN HEKiMİN ÖGÜTLERi 

VE TEKLiFSİZLiK 
İkisi birbirinin aksi gibi gelir 

ama, bircok defa teklifsizlik • daha 
doğrusu öyle görünmek • mahcup
luğun neticesidir. Tabii külhan
beylerinin aralarındaki teklifshli· 
ği söylemek istemiyorum, efendi. 
den adamların göstermek istedik
leri teklifsizlik ... 

Mahcupluk, kadın olsun, erkek 
olsun, insanı içtimai hayatta pek 
ziyade rahatsız eden bir haldir. 
Mahçup insan kendini olduitu gibi 
göstermedikten ha.,ka, etrafında. 
kileri de oldukları gibi göremez. 
Kendini olduğu gibi göstı>reınemesi 
çekingenliğinden, tereddiidiinden, 
halk arasına karısamamasından 
ileri gelir. Mahçup ·insan esasen 
kibirsiz olduğu halde, baskaları o· 
nu kibirli, azametli bulurlar. 

Etrafını olduğu gibi görememesi 
de fazla hassas olmasındandır. 
l\lahc;upluk sinirliliğin alametle. 
rinden biri olduğundan mah<:UP 
insan, sinirlilerin hepsi gibi, her 
şeyden çabuk müteessir olur ve 
bundan dolayı işittiği sözlerin, gör
düğü hareketlerin manasını yanlış 
çıkarır. Kendisine gösterilen ger. 
çekten bir iltifah sahte :ıanneder, 
biraz teklifsizce söylenilen sözü 
hakaret sa~·ar. 

Mahc;up bir insan için içtimai 
hayatta muvaffak olmak pek güç· 
tür. Hayatta muvaffakiyet, şahsi 
meziyetlerden haşka • belki onlar
dan ziyade • insanların arasınn so· 
kulmasır.ı hilmeve. kendini sevdir. 
tneye hağlı old1;ğ'undan, kendi,.ini 
göste.rme~·i ve baskalarını olduk
!arı gibi görmeyi bilmiyen mahcup 
ıman hiiti.in hayatında s1kınh ce
ker: Bir yere gitmesi lnzım, sıkı
lır. gidemez, gi.inlerce gedktirir. 
Sonunda git<ıe bilr "öyli~·eceği siiz. 
leri söyliv~ınez, dili tutulur. Gör. 
mek istediği ic;ini hfühütiin kanş· 
tırır. pisman olarak geri gelir. 

Büyiik, kudretli mütefekkir a . 
damların arasında mahçuplar pek 
c;ok olduğundan mahc;upluk pek 

c;ok tetkik edilmiş, ciltlerle kitap. 
lar yazılmıştır. Bunları yazanlarm 
hemen hepsi de kendileri mahrup 
adamlar olduğu siiphesi7.dir. J\tah. 
c;upluiru tahlil Ptfenler. ihtio:asları· 
na, ''ahut kendilerinde ı?ördiikleri 
eksikli~e bakarak mahcunlulra 
türlü schepler J!Österirler: · Kimlsi 
sinirlerinin :ıavıflı~ını, kimisi ı?ÖZ. 
terinin i~·i görmediğini. ha71Jar1 
kanıiaki kırmızı kiireriklerin hiraz 
eksikliğini, ha.,ılını da para,.17. ol. 
malarını mahçup1uğa sebep bulur. 
lar. 

Sehcnlerin hövle pek başka has
ka tiirlii f!Öriilmesinden dola:'·ı 
mahcunlui?a karo:ı p.fü;tp,.iJen rare
ler de başka haskadır: GÖ?:liik tak
mak. tansivonu arttıracak Harlar 
almak ~ibi:.. ~ 

Bu rarelPrin her hiri mahr11p. 
ların ha.,ılarına helki fa:'\·rlalı ola· 
bilir. Fakat mahcur•luğa karsı 
simdh·p kadar ıröo;terilcn c;arelr.rin 
en h·isi , en lıib•iik mahcnplardan 
hiri olan filo7of .T. J . Ruc;<;o'nun 
tın•<;yiP t>ttii!i teklifsiz olmıık çare. 
sidir. O hüvük mahcun ,·akı& '.'"iiz. 
sii7 olmav; ta''"h·e t>ıf Pr"P dr her 
mahr11n onun kaJ:ı,. l.ih·iök olam1. 
''llC'::ıthndPn tPlc1ifci'71ik r1P1'f>C'CSİn· 
de kalm11k dahfl ihth·Rth olur. 

J .. T. Rus5o tahi::ıf filozofu oldu. 
i!11 irin. onun hııltfuibı ''e kendisi. 
nin i5tif11de ettii?i ra,.t>vi hac;ka 
mahçuplar da kpnıH lcendile,.ine 
hulur ''e on~ıJn istifatl,. Pdeı.-ler. 
Omm irin t<'klif..i7. eördiii!iinii7. in. 
san lanıı hirroi'u esasen mahrun İn· 
sanlarchr. On1RT mahcımln1'11n ö. 
nHne ba<;ka tiirlii ı:rrr('ntedikleri i. 
rin. en favrlalı buldukları bu volu 
tutnrno:l:udır. • 

Kendi kPndilp,.inf> hu voln hula. 
mn·an hask:ı mahr11nl:ıra • hillıas<ıa 
ırenrlere • daha ivi .. irıi huhmcavsı 
kadnr favc;iye edilehilerı-k care de 
budur: Filo7ofun .,.ö,•lediP.i derece
ye vnmadan teklifsiz olmıy:ı c;a. 
foşmak ... 

tatürkün bir sembolüdlir. Sanki o 
onunla Yenı Tiırkiye ıle Eski Tür
kiye arasındaki uçurumu kuvvet
le göstermek istemiştir. 

Türkiye istikbale bakıyor, fa
kat halin realitelerini de güzelce 
kavrıyor. A vrupanın diplomatik 
çehresi değişmekte olduğu için hiç 
şüphesiz İtalya ile bir anlaşmaya 
vasıl olmayı arzu edecektir. Zira 
Türkiye Garp sahillerınde kaln 
Oniki adada da İtalyan top ve tay
yarelerinin mevcudiyetini biliyor. 

Küçük Asyada yeni baş şehir 
Ankaranın inkişafı yanında Avru
pa kıtası üzerindeki eski payitaht 
İstanbul nüfuzunu kaybetmiştir. 

Atatürk baş şehri ırkının beşiği 
olan memlekette kurmağa kıırar 

vermekle çok isabetli bi: hareket
te bulunmuştur. Atatürk milletine 
eski Osmanlı İmapntorluğunu 
tekrar diriltmek,,fikrinden vazgeç
meyi, ve daha ufak, fakat daha ha
kiki ve daha saf bir Türkiye yarat. 
makla iktüa etmeği öğretti. Bu
nun için Yeni Türkiyede Arabis
tan ve Mısırın zıyaı için yeis, ara
zisi elinden alınmış bir millete 
mahsus kin ve gayız yoktur. 

Atatürk Türkiyenin <;fyasetini 
bir cümlede hulasa etmişti. "Yurt
ta sulh, cihanda sulh.,, Bunun için 
o her türlü emperyalist emelleri 
bir tarafa bırakarak komıuları ile 
paktlar yaptı. Bütün istediği şey 

uzun bir sulh devresi idi. Bu dev
rede yeni Türkiye yükselecek, A
nadolu çöllleri organize edilip sa
nayileşecekti. 

F akat Naziler başka kararlar 
verdiler. Eski "Şarka. Doğ

ru., genişleme tehdidi Hitlerin ida 
resinde yeniden canlandı ve Nazi· 
liğin Avusturyayı zaptı, Macaris
tanı tedhişi. sonra Tunadan Ro
manya vasıtasile Karadenize in· 
mesi korkusu ile bu tehdit haki
kat olabilir hale geldi. 

Bu yaz Bükreşte bir Rumen 
diplomatı bunu "Hitler KaradP. 
nizde kendi arazisinde yıkanmcıya 
kadar tatmin edilmiyecektir,, cüm
lesiyle ifade etmişti. 

Bu tehdit Romanya sahillerinde 
Nazi hava üsleri tesisine matuftu. 
Buradan geniş petrol, maden ve 
diğer hayati ham maddeler kay

naklarına sahip olan Küçük Asya. 
nın istilası çok kolayl:ı~acaktı. 

Türkiye, Atatürkün halefi İs
met İnönünün idaresinde harekete 
geçti. Sovyet Rusya ve Romanya 
ile bağlarını kuvvetlendirdi. İşte 

ihtimal bunun içindir kı. Nazi hır
sına ilk olarak Romanya yerine 

Polonya kurban düştü. 
Böylece, Moskova ile pakt yap. 

mamak kararı yüzünden Ruslar 

değil, Almanlar dehşetli bir diplo
matik mağlübiyete uğramışlardır. 

Ankarada, müsbet bir faaliyet 
gösteremiyen, maamafih tehlikeli 
bir diplomat olan Von Papen 
var kuvvetiyle Türkiyeyi mütte. 
fiklerindcn ayırmağa ç::.lıştı. Hiç 
olmazsa Türkiyenin bıtıu·aflığmı 

temin edip Çanakkale Boğazmı 

ecnebi gemilerine kapatmak ısti
yordu. 

Teşebbüsünde muvaffak olama. 
dı. Fakat hadise Berlinde değil, 
Moskovada cereyan etti. 

Hulasa. Türkiyenin kararı, hiç 
kimse için diplomatik bir zafer de
ğildir. Maamafih biz bu yenı pakt. 
la sevinebiliriz. Çünkü o. Türkiye
nin Cihanda hakkın hakimiyetine 
yaptığı bir yardımdır ve dünyaya 
muahedelerin kolayca yırtılıp atı
labilecek "birer kağıt p.:ırçası,, ol
madığını hatırlatıyor. 

Eskinin Sonu Sevr. 
Yeninin Başı Lozan ----......... -~ 

m~::ın;m 
Cümhuriyet 
Bayramı 11 . 1.0. 3q 

Karşısında 

Eski Nesil 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

I• htiyar bir mütekait yazıyor: 
"Cümhuriyet bayramında tak. 

lar ve donanma için bu kadar masraf 
ediyoruz .. Halbuki bu harp dolayısile 
bütün dünya matem içindedir. Bizim 
bayram yapmamız doğru mu? Bun
dan başka, İngilizlerle şimdi dostuz. 
Bu bayramı tesit, onlara kar~ı bir 
saygısızlık olmaz mı?" 

Bu iki mütaleayı okuduktan ~on. 
ra, birincisi için verdiğim hüküm 
"irtica", ikincisi ic;in verdiğim hü.. 
küm "köle ruhu,. hükmü oldu. Bu 
hükümlerde bilmem ki insafsızlık 
var mı? Belki de bu kari, bir harp 
zamanında bayram yapmağı çok gö. 
recek kadar melankolik bir tiptir. 
Fakat bu düşünüşte bir samimiyet 
aramak imkanını bulamıyorum. An
cak Cümhuriyet heyecanını duyma
mış, mazi ile alakasını kökünden ko.. 
parmamış bir kafanın Cümhuriyete 
karşı bir lakaydisi olabilir ... Herhan. 
gi bakımdan alırsak alalım, bir mem

.leketin, bir balkın, kurtardığı istik. 
lali ve hakimiyeti için bayram yap. 
masını, masraf yapmasını çok gör. 
mek, o istiklal ve Cümhuriyete kar. 
şı candan bağlı olmamağı ifade eder. 
Cümhuriyet bayramını tesit etmiye.. 
lim de, hangi bayramı tesit edelim.? 
Dini bayramlar hariç, milli bayram. 
]arın bütün istiklil muhtevasını için. 
de toplıyan Cümhuriyet değil midir? 
Bu Cümhuriyete varıncaya kadar bu 

milletin döktüğü kan, yaptığı istik~ 

lal ve kurtuluş harpleri, Sultanlann 

keyfi idaresini, mutlakiyetl yık· 

rnak, halk hakimiyetine müstenit bir 

devlet kurmak için değil miydi! 

Cümhuriyet işte bize onu getirdi. Et. 

rafımızdaki harp değil, içinde bulun. 
duğumuz bir harp bile bizi bq,,),ay:ı.ı 

ramı tesitten menedefnez. Bilakis e. 
ğer ordular bir gün karşı karşıya ge. 
lip dövüşeceklerse, bu istiklll ve 

Cümhuriyeti korumak için dövü~e.. 

ceklerdir. Hatta bu bayram en kanlı 

bir harp anına rastgelse, bütün ordu 
ve halk, kanlı süngülerle bu bayramı 
tesit edecektir. Cümhuriyet namına 
yapılan masraf değil, dökülen kan 
dahi en yerinde sarf edilıni§ fedakar· 
hktır. 

İkinci mütaleamn içinde doğrudan 
doğruya bir köle ruhu saklıdır. Ec

nebi devletlerin, kapitülasyonların ~

zici taz:yikı altında uşak gibi boyun 

eğmeğe alışmış bir neslin kayıt ve lh.. 
tirazı, korkusu gizlidir. Bu tip, salta. 
natın bize bıraktığı son yadigardır. 

On altı sene Cümhuriyet terbiyesi 
görmüş bir genç bu mütaleayı oku. 
yunca, muhakkak nefretten evvel 
hayret duyar ... Bir devletle müsavi 
şartlar altında bir ittifak yapmak, o 

devlete karşı maziyi ve hali inkir 
ederek, ona köle olmak def:ildir ... 

Cümhuriyct bizim bayramımızdır. 

Bu Cümhuriyet İngilizlerle yapılan 
bir mücadelenin sonunda dahi kaza. 
nılmı olsa, bizden gayri hiçbir dev .. 
Jeti alakadar etmez. Bilakis bugün 
müttefik sıfntile yanyana durduğu
muz bu de,·let dahi Türk Cümhuriye. 
tinin terakki ''e tekamiilünden sita. 
yişlerle bahsetmektedir. Fakat salta. 
nat nesli, köle gibi sultana baş eğme
ğe, ecnebi devleti fahimesi diye ya. 
hancı de\'letlere uşaklık etmeğe o ka
dar alışmış ki, bu hfüün bir milletin. 
bayramını dahi ona fedaya har.ırdır.
işte bu iki nesil arasındaki farktır ..• 

Bu mektubun sahibi, saltanat dev. 
rinin sultanına köle. ecnebi de,·letin 
tahakküm ve tazyikma boyun eğmiş 
hir usaktır. Fakat Cünıhuriyetin ço. 
cuğu için. ne sultan, ne hakim, ne de 
mahkum vardır.... Müsavi haklara 
sahip ferd, müsavi şartlara sahip r.ıil· 
let vardır. Cümhuriyet bunu gf'tir. 
mistir. Ciimhuriyet nesli. hangi ta. 
raftan ~elirse gelsin tahakküm \°9 

tegalliibe son \'erinceye kadaT dö. 
vüşecek. ve bu bayramı ne pahasına 
olursa olsun kutlulıyacaktır. Eski 
nesle söylenecek tek bir söz vıu, siz
den o kadar aYTıldık ki, bir daha bir. 
leşmemize fmkAn yok. 



• . / 

Amerıkanın 
( llmbargoyu 
Kaldırması 

Ne Demektir? 

Hitler Karargihını 
Gudesberg' e Nakletti 

(Başı 1 incide) 
girmeğe mecbur olduğunu düşünerek 
muhasım devletlere silah, mühimmat 
vesaire satılmasına ve sevkine karşı 
ambargo konmasını faydalı görmüş. 
lerdL Halbuki bugün bu kanunun 
tamamen tatbikı demek, demokrasi
lerl totaliter devletler ka:-şısında 
yardımsız bırakmak demekti. Çünkü 
Alman gemileri denizlerden çekilmiş 
bulunuyordu. Bu silah ve miihim
:mah Amerikan gemilerinin de taşı
ması yasaktı. Şu halde ambargoyu 
tatbik etmek demek, kanunu sadece 
demokrasilere karşı tatbik etmek 
demekti. Onun için Amerikan Cüm. 
burreisi bitaraflık kanununun tadili 
lüzumuna kanidi ve bu maksatla der
hal kongreye ambargonun kaldırıl. 
masmı isühdaf eden bir tadil teklüi 
yaptı. 

Tadil teklifinde şu maddeler var. 
dı: 

1 - Muhariplere silah satışı am. 
bargosunun kaldırılması; 

2 - Muhariplcrle yapılacak alış 

verişin peşin tediye esasına göre ya
pılması, yalnız 90 günlük bir kredi 
açılabilmesi; 

3 - MuhariplMe para ikraz edil
memesi; 

4 - Amerikan tebaasının muha
smı devletlere ait gemilerle seyahat 
etmemeleri; 

5 - Amerikan gemilerinin muha. 
zip devletlerle iş yapmamaları; 

6 - Amerikan gemilerinlıı topla 
techiz edilmemesi. 

dır. Halbuki 1ngiltere Bahı-iye Nazı
n Mister Çörçil, 13 Alman tahtelba
hirinin batırıldığını ve 5 tahtelbahi
rinin ciddi surette hasara uğratıldı. 
ğını bildirmişti. Hasara uğrıyan talı 
telbahirlerden birinin de batmış 'ol
ması muhtemeldir. Bun~an başka 
Mister Chamberlain bir Alman tah
telbahirinin batırılmış ve birinin 
tahrip edilmiş olduğunu söylemişti. 

Buna mukabil Almanların kendileri 
on üç tahtclbahirlcrinin üslerine dön 
mediklerini haber vermiş, Alman A
miralliği de 9 tahtelbalıirın battığını 
ilan etmişti. 

Korsan Gemileri 
Paris mahafili, Alman cep kruva. 

zörlerden Amiral Şir ile Doyçlandm 
Atlantikte gözi.ıkmelerinden bahse
derek diyor ki: 

"Ba iki kruvazör, müthiş bir korsan si. 
lahıdırlar. İngilizlerin Stonegate ve Nor. 
veç \Vhans"'n vcıpurlarını Deutschland !~ru
vazörünün batınn11 olduğu en emin kay
naklardan öğrenilmiıtir. Amerikanın City 
of Flint vapurunu da yine bu kru,•azör ya
kalamıştır. İngiliz Clement vaourunu da 
Cenubi Amerika açıklarında Adıwral Sheer 
kruvazorünün batırdı~ı tahmin olunuyor. 
Mezkur kruvazör hakkında elde mevcut 
yeglne i:ıaret budur. 

Her ne olursa olsun, Atlantik denizinde 
korsanlara karşı takip hareketleri başla. 

mıştır. Bu, c;ok uzun sürebilecek mü~ül 
bir iştir. Bu hususta Emden kruvazörünün 
faaliyeti hatırlatılmaktadır. 

Denizaltı harbi de vahiml~miştir. Altı 
İngiliz ve iki bitaraf vapur batırılmıştır. 
Ingiliz vapurlarmın üçü 1spanya sahilleri 
açıldarmda torpillenmiştir. Mıittefiklerin 
hesabmıı da şu muvaffakıyetleri kaydede
liın: Alman teblif:nde batUiı bahsedilen 
üç denizaltısından ba~ka geçen hafta üç 
Alman denizaltısı batırılmı~tır. Bunlardan 
ikisi İngiliz ve birisi de Fransızlar tara
fından imha olunmuştur. 

Bu teklif, bitaraflık kanununun 
demokrasiler lehinde tefsiri rlemekti. 
Bu teklifin kabulüne kadar da, Ame
rikan hüklınıeti derhal muharip dev. 
Jetlere yapılan sevkiyata karşı şid. 

detli bir ambargo tatbikına başladı. 
Hatta dominyon ve müstemlekelere · 
bile silah ihracına müsaade etmedi. 

Müsellah b r Ingiliz ticaret gemisinin 
mürettebatı da bir denizaltısını At!aııtikte 
top ateşile batmitiını tahmin eylemekte
dir. 

Hava Harbi 
Londra, 30 (A.A.) - Bir Alman 

tayyaresi, ilk defa. olarak, nefsi Jn
giltere üzerinde uçmuştur. Bu tayya
renin üzerinde uçtuğu şehir Şimali 
Garbide kain ise de ismi söylenme. 
mektedir. 

Bu teklif Arnerikada büyük müna. 
kaşalara sebep oldu. Yalnız kongre
de değil, matbuatta, radyolarda, kon. 
ferans salo.nlarında da münakaşalar 
devam etti ve Amerika adeta ikiye 
ay:tilaı. Hatta bir aralık bu tadil tek. 
lifinin reddedfimesi ihtimalleri ço. 
ğaldı. Fakat nihayet kongre büyük 
bir ekseriyetle Rooseveltin tek lifini 
ve ambargonun kaldırılmasını kabul 
f'tti. 

A mbargonun kaldırılması de
mek, Amerikanın zengin kay. 

naklarının ve kuvvetli sa.nayiinin de. 
mokrasilere açılması demektir. Bil. 
hassa tayyare hususunda Amerikanın 
yapabileceği yardım, demokrasilerin 
daima Almanyaya üstünlüğünü te
min edecektir. 

Nitekim İr{giJtere ve Fransa derhal 
Amerikaya 90,000,000 İngiliz lirası 
kıymetinde sipariş vermişlerdir. Bu 
siparişler içinde 6000 tayyare vardır. 
Sipariş edilen tayyareler, Amerika. 
nm en meşhur bomba tayyareleridir. 

Sovyet - Alman anlaşması Avrupa 
harbi üzerinde ne kadar müessir ol. 
muşsa, Amerikanın ambargoyu kal
dırması da bugünkü ve yormki harp 
vaziyeti üzerinde o derece tesir icra 
edecektir. Çünkü Sovyet Rusyanın 

Almanyaya yapabileceği yardım, İn. 
gi1iz ve Fransızların Arnerikadan te
min edebileceği yardıma nisbet1e pek 
%ayıftır. Harp bir yıpranma harbi 
olduğuna göre, böyle müessir bir 
yardımın harbin akıbeti üzerinde oy. 
myacağı mühim rolü de tahmin güç 
değildir. 

Onun icin Amerikanın İngilizlere 
ve Fransızlara serbestçe top, tayya
re, tank ve harp ma1zemesi satabil. 
ınesi demokrasiler için büyük bir 
kazanç ve kıymeti ölçülemiyecek ka
dar mühim bir muvaffakiyettir. 

Elen Milleti, Vatanı 

Müdafaa Edecektir 
Atina, 30 (A.A.) - Kral George~, 

yeni tayyareci subaylara kılıç tevdii 

merasimine bizzat riyaset etmiş 
ve bu münasebetle söylediği bir nu-
tukta ezcümle demiştir ki: 

Biz havacılığımızı ancak iiç sene
denberi organize etmiye başladık. E
len milleti, havacılık için alman 
vergilerden gayri kendiliğinden bir 
de iane toplamıştır. Dernek oluyor ki, 
lüzumu hissedildiği zaman, Elen mil. 
Jeti, arazisini, denizlerini. ve hava~ 
anı tam müdafaa edecektir. 

İngiliz tayyareleri tarafından hü
cumla karşrlanan Alman tayyaresi 
İskoçyaya Bcrxwickshire şehirlerin
denb iri üzerini gerilemiştir. Bu şe
hirde alarm tesisatı bulunmadığın

dan, ahaU sokaktan muharebeyi ke. 
mali sükunetle seyretmiştir. Hava
nın sisli olmasına rağmen tayyare
lerin şekilleri seçiliyor ve atılan si
lahların s~sleri duyulup ateşleri gö
rülüyordu. 

Gerek rnutaarrz gerekse dafi tay. 
yareleri denize doğru uzaklaşm1şlar· 
dır. Açıklardan gelen silfıh sesleri on 
dakika sürmüştür. 

Bus abah şimal denizinde, Doger
bank cenubunda karakol vazifesi gö. 
ren bif İngiliz muhribinin iki Alman 
bombardıman t..-ıyyaresinin taarruzu
na uğradığı amirallik tarafından ha. 

ber verilmektedir. Muhrip hiçbir ha
sara uğramamış ve insanca hiç zayi. 

at almamıştır. 

Londra, 30 (Hl1susi) - Bugün İn. 
gilterenin muhtelif yerlerinde havs. 

tehlikesi işareti verilmiştir. Kent'in 

şarkında görülen hüviyeti meçhul 

tayyarelere İngiliz tayyareleri muka. 

helede bulunmuştur. 

Verilen malumata göre, iki Alman 

tayyaresi, bir İngiliz tayyaresi1e har. 

be tutuşmuştur. İşlerine giden insan

lar ve çocuklar btiyük bir intizam i
çinde s1ğmaklara girmişlerdir. Ayni 
saatte Londrada Whitehall mahalle. 
sinde tehlike ic;areti verilmiş ve 15 
dakika sonra tehlike sonu düdüğü i
şitilmiştir. Keza Kingstaross ve Saint 
Pancras mahallelerinde de alarmlar 
verilmiştir. Frith of Forth'da da bu 
sabah tehlike düdükleri ötmüs ve a
larm yarım saat sürmüsti.ir. Çok uzak 
mesafeden top sesleri işitilmiştir. 
Diğer taraftan Rövterin Fransad~ 

hava kuvvetleri nezdindeki muha.. 
biri şu maltimatı vermektedir: 

"İngiliz tayyarelerinin, Alman tay 
yarelerinin her taarruzuna karşı yı-

kıcı bir şiddetle mukabele etmesi için 
tedbirler alınmıştır. Bu şiddet Alman 
enerjisinin zayrflıyacağı her noktada; 
iki misli artacaktır. İngiliz tayyare...; 
leri Almanyada hedef olarak kıtaat 
tahşidatını, deniz üslerini, mühimmat 
fabrikalarını seçecekler, fakat hare. 
ketleri bizzat Almanların hattı hare. 
ketine bağlı olacaktır. Feci .mukabe-

TEBLIGLER 
.... Faris, 30 (A.A.) - 30 ilkteşrin s~··i 

bah tebliği: 
Gece sükllnetle geçmiştir. Düşmanın 

bazı baskrn hareketlerini tardettik. 
Paris, 30 (A.A.) - S0.10.939 tarılıli 

Fransu: akşam tebliğ-i: 
Cephenin her tarahnda, keşif kolla

n faaliyette bulunmuşlardır. Mevzü 
topçu faaliyeti olmuştur. Ke~lf ve av
cı tayyareleri sıkı surette cahşm1ştır. 

Harbin ilk 'll)'T nrfmda, m1t111t1u 41 
bin tonu bulan altı adet Fran.<;ız tic:a_ 
ret gemisi ziyaa uğramıştır. Ayni iki 
ay zarfında dört gemi müsadere edil
miş, bunlardan Halb isimli Alman yük !. 
gemisi batmıştır. Difer üçünün tonaj İ 
mecmuu 19 bin ton olup, bunlar bizim i 
tarafımızdan kullanılmaktadır. Demek J 
oluyor ki, muhasamatm başmdanwi fi 
ticaret filosu ancak 22 bin ton la7bet- i 
miştir ki, bu da fiilen deniıoık bulunan İ 

Fransız tonajr mecmu'lmım J'\i&de tak- i 
riben biridir. i 

--------·----------------------=· leyi davet edip etmemek Almanlannf 
elindedir. 

* Bugün, dalgalar N arfolk sahiline 
bir Alman tayyarecisi.nin cesedini 
ge~irmiştir. 

Brüksel 30 (A.A.) - milliyeti meç. 
hul bir tayyare, öğleden sonra, Nan
cur civannda yüksekten uçmuştur. 

Hava d8..fi topçusu faaliyete geçmiŞ
tir. 

Kara Harbi 
Paris, 30 (A.A.) - Havas Ajansı

nın askeri vaziyet hakkındaki yarı 

resmi tebliği: 
"Almanyanın, harbin taribi.nde 

kati olması icap edeceği kanan:tinde 
bulunduğu haftanın başlangıcı cephe 
de havanın ilk defa olarak güzıel geç 
tiği geceye tesadüf etmiştir. 

Sekiz gündenberi sulu karla karı
şık olarak fasılasız bir surett.:?f yağan 
yağmur dün akşam güneş ba!larken 
durmuş ve kuru bir soğuk ba~amış
tır. Bununla beraber toprağın kuru
ması için bu vaziyetin bir kaç gün 
ve hatta haftalarca devam etmesi la
zımdır. 

Cephede faaliyet aşağı yukarı dur. 
gundur. Yalnız Blies bölgesmde bir 
kaç istikşaf faaliyeti kaydeclllmiştir. 
Ayni bölgede istihkam amC'liyesilc 
meşgul olan Alman askerleri birden
bire mitralyöz ateşiyle karşılaşmış 

ve işlerini yarıda bırakarak çekilrni
ye mecbur kalmışlardtr. 

Cephenin hemen gerisin<Je ve Al
man arazisi dahilindeki kıtatat tahşi
datında hiç bir değişildik görülme. 
miştir. 

Havasın akşam tebliğh 

Faaliyetsizlik içinde ~çen uzun 
günlerden sonra, bugün tayyareler 
havalanmıştır. Avcı tayyare filoti1-
lalarının himayesi altında keşif tay. 
yareleri, Alman hatlarının gerisini 
tarassut etmislerdir. Hava şeraitinin 
düzelmesi, Fransız - İngiliz ke§iI tay
yarelerine bol malıimat toplamak 
jmkanım vermiştir. 

Birçok Alman kıta:atının ateş battı 
gerisinde toplandıklan ve Rhin neh
rinin sol sahilinde sevkiilceyşi büyük 
ehemmiyeti haiz ta.hşidat yapıldı.ğl şu 
sırada, bu malumat, bilhassa mühim
dir. 

Karada, ileri karakol1anmızın fa. 
aliycti ayni sekilde devam etmekte 
ve bu faaliyete, her iki taraf topçusu
ı:;un müdahalesi ve Fransız ileri ka
rakol mevkilerine karşı yapılan ufak 
taarruzlar inzimam etmektedir. 

Havalar Fenalaıtı 
Yine Paristen verilen malumata gö 

re havaların fenalığı, Ren nehrinin 
ötesinde olup biteni bilmek ıstiyen 
Fransızları bir hayli üzmektedir. 

Fakat, bir şey yapmak mümkün 
değildir. Dün iki taraftan biri bir tay 
yare uçurmıya imkan bulamamıstır. 

Maamafih Fransız keşif kollan fa
aliyıet göstermi~ ve bunu bilha~sa 
Mosel1e tarafında Arreguemin~s'in 
Şarkında ve Warnet ormanının Gar
binde yapmıştır. 

Alman umumi karargahının Ge
ıôcsberg'e nakledilmiş olduğu teyit 
olunmaktadır. Hitler - Chaınberlain 
mül.fıkatı bu şehirde vuku bulmuştu. 

Hitler Mütereddit 
Londra, 30 (A.A.) - Yorkshire 

Post gazetesinin askeri muhabiri Al
manyanın taarruz meselesindeki hat. 
tı hareketinde değişiklik olduğunu 

haber veriyor ve diyor ki: 
"Alman şefleri böyle bir taarruza 

tara!dardırlar, fakat Hitler tereddüt 

Şehrimize, tayyare miihendisi Ageate-r'in reisliğinde 4 İngiliz tayya· 
re mühendisi ge1miştir. Mühendisler, iki gün burada kaldıktan sonra 
Ankaraya gideceklerdir. 

Romanyada Bitaraf Bir Balkan 
Bloku için istişareler Yapıllyor 

(Başı 1 incide) 
''Italyanm ıülhlan, memleketin hat"t> 

kudretini açılı:ça ıösterir. Memleket her 
ihtimale lı:arşr lı:oyabilecelı: vaziyettedir. 
Trabluı, Habeşistan ve İspanya harpleri, 
Arnavutluktaki r.eri hareket İtalyanın ge
rek manevi, ıerek maddi kuvvet ve kudre. 
tini bütün dünyaya göstermiştir. İtalyamn 
müselllll kuvvetlerini takviye için tahsis 
olunan on yedi buçuk milyar liret memle
ketin harp kabiliyetini ve hildiseler üzerin
de kaU bir tesir yapan .kuvvetler arasında 
Italyanm birinci derecedeki rolünü arttı
racaktır . ., 

* Alman elçisi Von Makkenzen, f taL 
yanın Avrupa harbi karşısındaki va 
ziyeti hakkında hükumetine sarih i. 
zahat vermek üzere Berline har~ket 
etmiştir. 

Tekzip eclilen bir haber 
Bükreş, 30 (A.A.) - Romanya ga

zeteleri, Sovyet kıtaatının gCıya Be
sarabyaya girdiğine dair Kopenhag
tan çıkan yalan bir haber hakkında 

Tass ve Reuter Ajansları arasında 
teati olunan telgrafları neşrediyor
lar. Reuter'in objektif olarak bu 
malumatı verdiğini ve Tass'm da bu 
haberi infial ile karşıladığını mev
zuu bahseden gazeteler, bu infiali, 
Rnsyanın ileride de Romanyanm ta
ınamlılığına riayet edeceği suretinde 
tefsir etmektedir. 

Maamafih Alman unsurlarmm te
laş çıkarmağa çalıştıkları kaydolun
maktadır. Bazı Alman ticarethane
leri Besarabyadaki şubelerine bütün 
mallan eski Romanya topraklarına 
nakletmek emrini vermişlerdir. 
"Türkiye ile ltalyanın el birliği 

yapmalan mümkündür,, 
Londra, 30 (A.A.) - "Daily Teleg

raph" m diplomatik muharriri, İtal
ya tarafından son senelerde takip e
dilen siyaseti uzun bir m:ılcaledc tet
kik etmektedir. Muharrir, Mussoli
ninin itidalci tavassutunu Hitlerin 
kabul etmemiş olmasına teessüf ey
lemekte ve Mussolininin harbin Ak.
denize yayılmaması hususundaki ka
rarını alkışlamaktadır. 

Mussolininin son haftalardaki hat
tı hareketi ise onun gerek bir İtal
yan lideri gerek enternasyonal bir 
devlet adamı olarak mevkilni inkar 
kabul etmez bir tarzda yükseltmiştir. 
Şimdiki harpte aldığı vaziyet Mus
solininin iktidar mevkiine geleliberi 
muhtelif münasebetlerle gösterdiği 
kiyasetli muhakemenin yeni bir de
lilidir. Bu cihet. Şarki Akdenizin 
başlıca iki devleti. İtalya ve Türkiye 
arasında Balkanların birliği yolunda 

etmektedir. Hattı hareketteki deği. 
şiklik, şüphesiz denizde ve havada 
bir hücumu ve ordu kısmı küllisine 
Almanyayı müdafaa gibi tali bir rol' 
verilmesini derpis eden Görlng • Rn
eder planı yüzündendir. Alman gene. 
ralleri bu hattı hareketin Almanya. 
mn ananevi kuvvetini temsil eden 
ordunun prestijine ehemmiyetli su
rette zarar vereceği kanaatindedir. 
ler. Buna binaen generaller bu planı 
protesto etmişlerdi ve muvaffak da 
olmus görünüyorlardı. Fakat Göring. 
Amerikada ambargo kalktığı takdir
de müttefiklerin hava kuvvetlerinin 
artacağını ve bu suretle havalarda 
bir Alman taarruzunun rnuvaffakiye. 
ti ihtimalinin azalacağını bildirmiş
tir. Almanlar hiç şüphesiz Göringin 
nasihatini dinlemeğe meyledecekler. 
dir: Müttefikler çok kuvvetlenmeden 
havada taarruz etmek ve Sovyetler 
Birliğinin Alrnanyanın yardımına 

koşması için ısrar eylemek." 

faal bir teşriki mesai yapılabileceği 

ümidini kuvvetlendirmektedir. İngil· 
tere ve Fransa da Balkan Antantın· 

dan ayrı kalmakta ısrar ederse Bul· 
garistan nezdinde bütün nüfuzlarını 
kullanacaklardır. 

lngiltere, harbin Balkanlardan 
uzak kalmasım isti)',r' 

Filhakika İngiltere, Balkan devlet
lerinin harbe sürüklenmesini iste
miyor. Bizzat kendisi Fransanııı ya
nında harbe girdiyse münhasıran AI 
manyanın cebren bütün Avrupaya 
hakim olmasına mani olmak içindi. 
Eğer Almanya, şimdi ve sonraları 

Balkanlara hakim olmıya teşebbüs 

ederse İngiltere oralarda da taarru
za mukavemet imkamru bulacaktır. 
Fakat Balkanlılar bitaraflıklannı mü 
dafaa hususunda birleşık kaldıkları 

müddetçe İngiltere onların bu kiy:ı
setini takdir ve dostluğunun sarsıl
maz müzaheretini onlara temin eyli
yecektir. Üç büyük devlet arasında 
girişilmiş olan şimdiki harbin bu üç 
devlet arasında neticelenip netice
lenıniyeceğini·söylemek bir kehanet 
olur. İngiltere ve Fransa yeni dost
lar ve düşmanlar bulabilirler. Fakat 
şuna emin bulunuyorlar ki, hiç bir 
Avrupa devleti, bitarafhğtnı müdafa
adan başka bir sebeple bu harbe gir 
miyecektir. 

Rusyanın Balkanlarda gôzü olup 
olmadığını ve ihtilafı Cenubu Şarki
ye de sirayet ettirecek mahiyette bu 
lunup bulunmadığını istikbal göste
recektir. 

Geçen harbin sonunda, sulh mua
hedeleri galip gelen muharipler tara
fından dikte edilmişti. Bitaraf mem
leketler bilfiil silahsız bulundukların 
dan haklarını arayıp temin eylemek 
imkanını bulamamışlardı. Fakat bu 
harpte böyle olmıyaca~ttır. Sulli.ün 
akdine. bitaraf memleketlerin noktai 
nazarı kati bir rol oynıyacaktır. 

Tahşit Kamplarında 

Almanlara Y apdan 

Zulüm ve işkence 
(Başı 1 incide) 

nün en adi hadiseleri arasındadır. 

17 - 18 yaşına varan delikanlıl<lr bu 
işkenceleri irtikap için alıştırılıyor 

ve her gün işkence yaparak müma
reseleri arttırıyorlar. Hele bu kamp. 
lara düşen Yahudilerin yaşadıkları 

hayat, tam manasile cehennemidir. 

KurfUna dizilecekler 
Paris, 30 (Hususi) - Paris - Soir 

gazetesi tarafından verilen maliımata 
göre Nazi hapisanelerini tasfi;ve ede
cek olan bir komisyon Himlerin ri

yaseti altında teşekkül etmi~tir. Tas
fiyeden maksat. şüpheli sayı1ı:ın adam 

ları öldürmek ve yeni mahpuslara 

yer temin etmektir. Son zamanlarda 

bin kadar kişinin kurşuna dizilmek 
suretiyle tasfiye kurbanı oldukları 

bildiriliyor. 

Japonlar Üç 

Kanadahyı Öldürdüler 
Tokyo, 30 (A.A.) - "Domei,, Siu

çeu katolik kilisesine mensup üç Ka
nadalı misyoner Japon nöbetçileri ta 
rafından öldürülmüştür. Japon ma
kamları tahkikata başlamışlardır. 
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Bayram Bü ük 
Tezahürat 
içinde D .. n 

Nihayete Erdi 
(Başı 1 ~cide) 

rusunu bu güzel günde sevindirmiş 
ve yüzlerini güldürmüş olmas1dtr. 
Bütün bir memleket hacminde, tek 
bir kalb heyecaniyle yaşatılan bu 
mutlu günde .gerek Halkevlerinde 
yapılan toplantılarda, gerek halk 
kürsü1crindc söz almış olan hatipler 
j bu kudsal günün büyük ehemmiyeti
! ni tebarüz ettiren Ebedi Şef Ata
türkün büyük hatırasını hürmetle 
yadederek Cümhuriyet rejimine ve 
Milli Şef İsmet İnönü'ye karşı bağ
lılık ve muhabbet hislerini teyit ey
lemişler ve Climhuriyet idaresi al
tında her sahada başarılmış olan e
serlerin değerlerini anlatmışlardır. 

Bükreş Elçiliğimizde 
Bükreş, 30 (A.A.) - Türkiyenin 

milli bayramı münasebetiyle Türki
ye Büyük Elçisi ve Bayan Tanrıöver 
Büyük Elçilik binasının salonlarında 
parlak bir kabul resmi yapmışlardır& 
Kabul resminde hükumet azalan, 
saray Mareşali, yüksek devlet me
murlan ve fikir, iktısat, içtimaiyat 
alemine mensup bir çok tanınmış ze
vat hazır bulunmuştur. 

Atina Elçiliğimizde 
Atina, 30 (A.A.) - Türkiye Büyük 

Elçisi Enis Akaygen, dün, Büyük EL. 
çilik binasında, Türk Kolonisini ve 
Türk - Yunan cemiyeti azasını kabul 
etmiştir. Kabul, çok samimi bir hava 
içinde cereyan eylemiştir. Büyük El
çi, mütcakıben, muhtelif Elen rica. 
linin tebriklerini kabul etmiştir. 

Dün gece, Btiyük Elcilikte parlak 
bir kabul resmi tertip olunmuş ve 
bu kabul resminde Elen hükumet a
zası, Kor diplomatik ve Atinanın 
yüksek muhitine mensup bir çok 
kimse hazır bulunmuştur. 

Stokholm, 30 (A.A.) - Cürnhuri.. 
yetin 16 ıncı yıldönümü dün Elçili
ğimizde yerli ve ecnebi birçok müm. 
taz zevatın huzuriyle ve merasimle 
kutlanmış ve bu münasebetle yapı. 
lan kabul resmi gayet samimi bir 
hava içinde geçmiştir. 

Peşte El~iliğimizJe 
Peşte, 30 (A.A.) - Cümhuriyetln 

16 ıncı yıldönümü bayramı münase
betile Peşte Elçimiz ve Bayan Ünay. 
dm tarafından Elçilikte parlak bir 
resmi kabul yapılmıştır. Kabul res.. 
mindc Macar fikir alemine mensup 
bir çok zevat, heyctJer ve buradaki 
vatandaşlarımızdan 150 kişi bulun-
muştur. · 

Turan Cemiyeti, Yukan Macaris.. 
tan Turan Cemiyeti şubesi, Yukarı 

Macaristan Üniversitesi talebe birli
ği namına gönderilen heyetler tara.. 
fından memleketimiz ve Cümhuri. 
yetimiz için sitayişkar nutultlar söy
lenmiş ve Elçimiz Ruşen Eşref Ü. 
naydın kısa bir hitabe iradcderek, 
mukabelede bulunmuş ve misafir. 
leri, Cümhuriyetimizin, Cümhurrei
simizin, Türk Cümhuriyet bayramına 
bu derece kalpten iştirak eden ve 
Türk milleti hakkında güzel duygu.:. 
lar izhar eden Macar kardeşlerin şe. 
ref ve saadetine idarei akdaha davet 
eylemiştir. Misafirler, Elçiliğin mü
kellef büfesinde izaz edilmişlerdir. 
Turan Cemiyeti toplantısında 
Budapeşte, 30 (A.A.) - Taran Cemi. 

yeti, Cümhuriyetimizin yıldönümii müna
sebetiyle ayın 27 sinde Peşte Dariilfünu
nunda bir toplantı tertip etmiş ve reis 
profesör Çollsoki açış nutkunda Türk mil
letinin harikul§.de terakkisini hararetli söz. 
!erle ifade etmiş ve Atatürkün dehası \le 
ba,ardığı büyük fikir hareketlerim teba
rüz ettirerek, onun şanlr arkadaşı ve ha
lefi Milli Sefimiz İnönü'ye ve kardeş Türk 
milletine saadet ve muvaffakıyet dilemiştir 

Bunu takiben doktor Medreski, Türk 
milletinin nümune olacak kadar yüksek fa
ziletlerini anlatmrş, General Laelnnhah da 
Türk, Macar milletlerinin men~cleri hak.. 
kmda haritalr ve krokili bir müııahabede 
bulunmustur. 

Bay Howard, Türk milletinin fikri ka
biliyetinden bahsederek, bu millet ile Ma~ 
car milleti arasındaki kültürel hareketle
rin bir tarihçesini yapmış ve iki millet a. 
rasında daha s1kı bir kültürel t~rikı mc· 
sai lüzumu etrafında temenni izhar eyle
miştir. 

B~ Bahnda Oç Çocuk 
Doğuran [(adın 

Gaziantep, 30 (A.A.) - Dün bu
rada Cümhuriyet bayramı tesit edil
diği esnada doğumcvinde bir kadın, 
biri erkek ve ikisi kız olm.ık üzere 
üç çocuk doğurmuştur. \Talimiz er· 
kek çocuğun adını Cümhuriyel koy
mı;~tur. Üç yavru ve anneleri sihhat 
tedir. 
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TELEFON: 24310. 24318. ~ 3'9 
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5 KURUŞ SiYASi HALK GAZETESi 

150 KURUŞA 
BiR KÜTÜPHANE 

TAN, yakında okuyucularını yok pahasına zengin 
bir kütüphaneye sahip edecektir. Bir iki güne kadar ve

receğimiz tafsilatı bekleyiniz. 

Ankarad~ Yapılan Geçit · Resminde 

Milli Şef, tebrikleri kabul ettikten sonra Meclia binasınaan çili.ıyorlar Milli Şelimiz, Mareşal Fevzi Çakmakla beraber fiipodrom yolunda 

Geçit reımine i,tirak eden kahraman Mehmetçiklert çelik adımlarla ilerliyorlar Memleketin d~rtbir yanından gelen izcilerimiz, tribiiniin önün"Jen geçiyorlar. 

Evvelki gün :Ankara ıtaclyomumı dolduran muazzam kalabalıktan bir .flÖrünüs Ecnebi devletler mümessilleri stadyomcla büyük geçit resmini takip ecliyorlar 

Büyük merasime iftirak eden izciler, mıınta~m aılımlarla ilerliyorlar Büyük geçide i,tirak eden motörize kıtalarımızClan bir kısmının geçişi · 


