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Onaltıncı yıl kutlu olsun 

.. 

Başvekil 
Milletin en büyük 
bayramını dün bir 

nutukla açll 
Aziz Cumhurbctimizin on :ılııı cı 

lıldönümü dun hüıün nıenılckrıı<" 
öğleden sonra h:ılkın coşkun ırı ı· 
hiırnliyle b:ışl:ıdı. Bu nıfın:ıschı l it' 
sa.yin Dıış,ekilımiz Doktor fülık 
Sal dam sa:ıt on üçte r.ıdy-ocl:ı mil 
lcte hlt:ılıen şu nutku söllcdilcr: 

Cumhuriyetin ı 6 ncı yıldönü. 
tnü bayramı bugün öğleden itib'l. 
ren _başladı. Bu sabah şehrimi~. 
dekı bütün mekteplerde miJli ı_. ... ,_ 
ramı kutlulama toplantıları va· 
Pddı ve büyük gün etrafında. 

(Detıamı 5 incide) 

''inönO Türk , birliğinin tinısalidir,, 

Sayın Vekillerimiz 
Saraçoğlu, Fethi Okyar, Hasan Ali Yücel ve Raif Karadenizin bayram 

münasebetıle kıymetli ihtisasları 

GaNctemi::e ihfisaslarmı 7ıiff,.,.,,, 1 sayııı Hariciye. Adliye, ~faarif Giimritk 'l'C 1n7ıisar1ar Vekilleri 

Hitler'in 
harp planı 

Almanlak ingiltere
ve paraşütle akın 
yapacaklarmış 

. Loı:dra, 28 (A.A.) - Mütte
.ıklcrın akıllarına birçok ihti • 
mallcri getiren nazi zekasın.ın 
ya~ında istila odee<?ğine dair 
verılcn haberdir. Söylendiğine 
göre, şimal denizinde maynta.r . 
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k . kı : ki: Vekili diyor ki: rck koprülen. demiryolların -
': ''Cumhurivetin on altıncı yıl- "Yeni Türkiyenin başlangıcı ''Cumhudyetin ilam Tiir ceph:ıne fahrikalarrnı vesaire • 
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llA C:lzll 
,, 

insanlar memleketinde 
[ılllılllı_....,. ___ Yazan: SADRI ERTEM ----·• 

JUzim ocakta yanan kUtük
benzemiyor. 

:Sdare kandlll onun yanında 
e karanlığı, nahiyedeki ıu
llmbası alaca karanlık sa_ 

lardan daha iyi kavramış bulu. 
nuyorlar. 

Bir köyde şöyle bir manza
raya r astgeldlm; namzedinin 
lehine hareket etmek için nu-

r. fus kayıtlannı lehlerine kul
rman mUhendisl evine kur- lanmak arzusunu -duymuşlar_ 
, evin için .gUndU:1; gibi. dır. 

e yarısına kadar onun evi- Bunun için de isimlerden is-
karşısına gittik, oturduk, tifadeye karar vermişlerdir. 

cereden sanki &'Ün dofu- Muarız taraf, mütemadiyen 
rdu. itiraz etmekte ve şu sözU lleri 
)Dışarı çıktı,ımız zaman a.:L sUrmektedir: 

serinliği çölunUıtü. Uzak- " - O adam yoktur. Ölmüş-
, yerlerine dönen lllelr.lerin tllr. 
eri ıellyor. Sokak aralıkla- " - O adam köyden gideli 

1tqr1unllefl7ordu. seneler oldu dlyrolar. 

ı 

i{ÖJ'Clekl bu makine atkını Böylece it ekseriya çetinle- • 
ttallyorum. Gerçl benim şir! Ayni fikirde olmıyan, ay_ 
Jerde ıördUlüm makine ni şahse reylerini vermlyen, 
ı aUyoularca kilometrelik sandık başında mücadele eden 

dea blr avuç toprak da kadınlar insana hem cUret. 
Mıktan bjr parçadJr. Bize .bem de demokraai kUltUrUnUn 
..,ıer aulatmayc. kifayet tuuru hakkında bir fikir ver-

4• bir temayUld•n, bir '' mektedir. 
uua Uadealnden batka bir Kocasiyle muarız olarak 
WUcllr. kartı tarafa rey veren blr1la-

•ıktae7e uıun ZAman haL dma sordum: 
aq bir memlekette yat- .. - Reyini kocanı sevmedi-

r betler ıtbl, bulut hu.ret! llll için mı onun istemedlfine 
er glhl mallmeye hasret çe- verdin. 

bir memlekette bu ansl- Kadın gözleriyle beni ıuz_ 
yer yer teıahtlrlerlae de dU: 

t olm11or de1Wz. Zauıan - Kocam, dedi. Benim ko-
n memlekcthı bir kate. ,, camdır. Ben de onun karısı. 

e devri-daim makin•abai icat ,. Bea onu aeverJm, ölse ajlarım. 
liJıi ldclla H.eu aaf vataıı- .Arkuından bapa ere var
lara telladef deülyor. Bva- mam. O da ben ölaem batka 
n ruht teaU1J.llerlal bqka karı almaz. Fakat muhtar 1'1 

rdan aı-. da ma~ 1. b.,ka! O bu ı,te benim gibi dü-
k_.. --"' .1---• ıilnmüyorl a sev ..,.., .. uu.ı - ..._oıuu, Türk köyUnUn tam demok. 1 Amil neclJr? 

Bence bunu marul bil' ruı. ratik olmaya çok muaait bir 
hürü ıglbi lla1"al etlek ldle I09yal bllııyeal var. Bir teknik 
al ruhun enllonal7an.ada balulAp oau inkltaf ettlrmete 
yan. bir anuaaa Jtae 111• ook yardım edece.ktlr. Köy ile 

uzca ifadesi diJ'• kabul et· '' devlet araaında Uçttncü bir 
k hatalı olmaz. :mevcudiyet aot:ral bünyenin 
JlaklneleşmeJ• qerea ııv hakiki icabı olarak tetekkUl 

lyet içl:!ode J8'J7011U- B&. etmiş delildir. Temel parazit-
öyle geliyor -.ı, memlebthı. lerin mevcudiyetine raımen 

demokratiktir. 
kHiesinde .ıaaldae MTSlll. Teknik inldpf ve hesaplı 
su, ihtirası mneauu. J'a- bir iktısat JJOUtlk.-ı bu demok-
ı>iz bunları wall ~a- raUk bUn7e.,. '11\lY"fl'Ü~•"'~ 
oyuncaklan, JMll l&fdil ..,.. k"" 
ların icatlan .lıır.UD4e gö· lir. Sanıyorum ki, bu mınta a

da göze çarpan. deuı.okratlk te-
.B°.ıru:İr psikolojik llaaled:ir. mayüllerin haklkt sebepleri 

bünyeden prtla uzak 'Ye yakın 
XXJ tariht Amlllerdlr. 

KÖYDE DEJIO .. AM Türk köyU Kamu eauına 
Devletle millet :k6J'4- 7ekpa- dayanan bir teıekkUldUr. Geri 

• Bendeki bu hla .keadin- olması temelinin kamuı olma-
kuvvetlendlre11 llOy mütar- sına mani olamamıştır. 

oldu. Köy mulıtuları aut Ta. Fl'lkya devrhıdenberl 
a en iyi vatan~ar aıclu? demokratik bir ura! anane hU-

7le bir'iddlada bu~ak kim sürmektedir. J'rlll:ralılar 
kA.nı yok. Fakat köJ'cle mtıla.. kendilerine bir devlet relıl seç 

seçilmek şehirde MI' IMaa,S mek istedikleri zaman sabah. 
makam~ işgalde• cM .-C- leyin yolda rastgeldiklerl llk 

• HattA aralarında nıukaye- insana bu vazlteyi kabul etme
lmkAnı bile yoktur. Kuşlar- sini söylemişlerdir. 
filler nasıl birbirinden ayrı Bu vazifeyi kabul eden 'Mi-
ler, bu iki 1ş de böylece bir_ das,, dır. Midas devlet reisi o-
nden far.kll'dır. tunca onlara devlet sembolUnU 

Xöy muhtarlarının intihabı işaret etmiş, çift Aletlerini L 
leketin her tarafında için, llhlar mertebesinde mukaddes 
yapılan blr mücadelenin saymıştır. Çift Aletlerinden bi

ce aksetmlyen, şehirler ı. rlni bozmak, hayvanları, çift 
gizil kalan bir safhasıdır. hayvanlarını öldürmek Frikya 

htar j.ntlhabı zamanı bu lılarca büyttk cinayetti. 
lerde Adeta büyUk de_ Bu efsanenin ışığında görU-
traallerln küçük çapta mü- len hakikat şudur: 

le organları faaliyete ge_ tş hA.klmlyetin menbaıdır. 
r. Köy etkArıumumlyesl istihsal vasıtası mukaddestir. 
p, grup bölttnüyor. Köy o- Hakikatle mücadelenin bir ni

da, ocak başlarında, zamın esas oluşu da insanın bu 
kenarlarında, ağaç altla- kudsiyetten bir parçayı haiz 

d& namzetlerin adları Uze- olmasını icabettlrfr. Frikyanm 
konuşuluyor. demokratik ananesi böyle bir 

amzetıerin mazisi, tsUkba. tarihe maliktir. 
azara çıkarılmış bir çamaşır Diğer taraftan lstiklAI har. 

herkesin gözU önüne seri- binin ateşi içinden bizzat alev 
r. Bu bazan tatlı bir odedi- halinde geçen insanlar "MUsa
u mevzuu olarak kalıyor. vi haklı millet, müsavi hakir 
namzedin şahsiyeti üzerin- insan., davasını şuurlarına 
tellr bırakmıyor. Fakat nakletmişlerdir. Birçok muh

bir küçük falsonun ifşa_ tarlar gördüm ki ; bunlar milli 
namzedi mahvediyor. mücadelede "Kuvayi Milliye .. 

Uhap günleri köşelerde, böll1klerlnre gönüllü olarak 
klarda yalnız bir namzet çarpışan askerlerdi. 

kmda sözler söylenmez. - S O N -
ız verilen kararlar sandık 6 Eylül 030 

mda tekrarlanmak üzere 
kümeleri dağılmaz. Te

ttll eden etkA.rıumumiye 
plan derhal organize fırka
hallni alır. Defterler tutu-

• Köyler gördüm intihaba 
yetil olan bütün insanla_ 

ettere kaydohmmuştur. 
ey verileceği gün herkes 

asi iktidarını kullanmak U
sandık başına gelmiştir. 

!zamlı, hesaplı rey mesele-
endillğinden köyleri kapla
tır. Güzel sözUn, haklı oL 

:a tayda vermediğini köy 
r ook zaman evvel anla
r. 

unun Ic;lndlr lcl in ti hap tü
nnt de şehirdeki insan-

~ -> 
Pazar Pazartesi 1 
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Cumhuriyeti kutlama programı 
.. - ._, -- - ~ - ~ ~-- _, ~ ,_, ~ -

Gazi köprüsü, Agaspaşa yolu 
22 mektep bugün açılı1ıor 

Şehir büyük bir şenlik içinde 

Cumhuriyetin on altmeı yd· 
dönümünü kutlamak t1.zere geh
rim.i.ıde bir kaç gUndenberi de~ 
vaııı eden hUU'lıklar dün öğle 
ülel'ine d<>iru tamamlanmlf, 
gelırin bütün hinalatı bayrak -
larla ve ampullerle .u.lenmif, 
muhtelif pçit yerlerine bUytlk 
taklar kurulmuatur. 
Haaırluwı 'Procram• röre, 

~yra.ın dün öflıeden IODl'a baf
Janııfbr. Gece muhtelif cemi • 
~tler, halkevleri, okullar tara -
fmdan eğlenceler tertip edilmiş 
müsamereler verilmiştir. Bugün 
de, şehirde geçit resmi, bazı 
müesseselerin açılış töreni ya -
pılacaktır. 

Bayram günlerinde inkılap 
ve Cumhuriyet mevzuu etrafın
da. halka söz söylemek isteyen 
yurttaşlar için de muhtelif yer
lerde halk kürsüleri kurulmuş -
tur. 

BUGÜNKÜ MERASiM 
Bugün merasime sa:bah saat 

9,5 dan 10 a kadar vilayette va
li ve belediye reisi Lı'.itf i Kır -
dar tarafından kabul edilecek 
tebriklerle başlanacaktır. Saat 
10,30 dan sonra 10,45 e kadar 
Vali toplu olarak konsoloslarm 
tebriklerini kabul edecektir. 

Tebrikler tamamlandıktan 
sonra vali, yanında İstanbul Ko 
mutanı ve Cumhuriyet Halk 
Partisi başkanı oldugu halde 
Beyazıt Cumhuriyet meydanı -
na ~elecektir. Burada yer al -
mış bulunan grupları, halkı göz 
den geçirecek ve bayramlarını 
tebrik edecek, tiribündeki yeri-

1 
ne e-eçecektir. Bunu müteakin 
müzika İstiklfil marşını çalacak 
ve geçit resmi başlıyacaktır. 
Geçit resmi a~agıdaki sıra üze
rine olacaktır: 

A) Ordu, 
B) İtfaiye bandosu, 
C) Polis, 
D) Sehir bandosu. 
E) Üniversite ve yüksek o -

kullar, 
F) İzciler, 
G) Lise ve muadili okullar, 
Hl Sporcular. 
f) Muhtelif teşekküller. 

Geçit alavı. Beyazıt. Sulta -
nahmet, Sirkeci, köurü, Şiı:ıha · 
ne, Tepebaşı. İstiklal caddesi 
yolivle Taksime gidecektir. Ge -
cit töreninden sonra bu törPnde 
bulunan zevatın hn7.11rile abi -
dt.'vc celenk konacaktır. 

Beyazıt meydanındaki mera-

simden sonra Edlrnekapı phlt· 
liğine gidilerek aziz aehltlerln 
hatırası anılacaktır. 

HALKEVLER1 
Halkevleri Cumhuriyet bay • 

ramı münasebetile ~ndUz me • 
ruim ve ~ece de eğlenceler ter
tip etmiılerdir. Ev gösteril kol
ları bayram gilı}lerinde yeni ha 
zırladıkları milll piyesleri tem
sil edeceklerdir. 

FENER ALAYLARI 
Gündüz mera.sim yapıldılı 

gibi gece de gehrln bUyUk yof -
Iarında.n geçmek Ur.ere .Jstanbul 
Komutanlığınca fener alaylan 
tertip edilecektir. 
AÇILIŞ RESMİ YAPILACAK 

YJJR.Ua 
Bugün Cumhuriyet bQ.yramt 

dolayısile §ehrln muhtelif ~rnt
lerinde yapılan yol, köprU ve o
kullann da. açılma töreni yapı-

lacaktır. Bu törtnler 1Unlardıl': 
1- Gazi köprUıU sa.at 10 da 

Vali Llitfi Kırdar tarafmd&n 
aoılacaktır. 

2 - Avaapap. yolu, saat 16 
da vine Vali Uitfi Kırdar ta • 
rafmdan a.çılıt.caktır. 

3 - Nlşa.n.t-.şı kıı orta okulu 
nu aaat 16,30 da Vali Lfltfi 
Kırdar açacaktır. 

4 - KUçUkmuıWapatıt.da 
63 Uncu ilkokul saat 10 da. 

5 - Sinekllbakkalda 45 inci 
ilkokul, aaat 16 da. 

n - Karagtlmrük orta okulu, 
saat 16,30 da. 

7 - OıkUdar belediye tahıil 
guheıi saat 15 de. 

8 - Çatalca. Bakırköx Kar
\ai, Yalov•, IUlm" tlft *"" • 
lanndaki yeni inşa edllen köfı 

1 "6xııllarr. saat 15 de. 
9 - Fatih maliye tahıll ıu -

besi saa~ 16 da açılacaktır. 

Yeniden 105 mualli, ı 1500 göçmen 
min yeri değişti d h• g llyor 

lıtanbul emrine verilen 
muallimlerin tayinleri 

de yapıldı 
!kinci ilk tedrisat kadrosu 

vekalet tarafından tasdik edile
rek dün alakadarlara tebliğ e -
dilmiştir. Yeni kadroda 105 öğ
retmenin yerleri tebdil edil -
miştir. 

Muhtelif mıntakalarcla 
sö9men köyleri 

kurulacak 
Önümüzdeki hafta için:ic Bul

garistandan 1500 muhacır gele
cektir. Muhacırlar Tuzlaya çıka_ 
rılacaklar, oradan Şark vilayetle. 
rine gönderileceklerdir. Bwı-dan 
sonra son bir sefer daha yapıla
cak, bu seneki göcmen nakliyatı
na son verilecektir. Bu yıl Ro. 
manya ve Bulgaristandan vapur. 
la 15 bine yakın göcmen ~etiril. 
miştir. Bundan başka birçok yurt 
taşlarımız da kendiliklerinden 
göc:etmişl~rdir. 

Haber a)dığımıza göre, hük(L 
met gelecek yıl Romanya ve Bul
garistandaki yurttaılannuzdan 
mühim bir kısmını memleketimi. 
zc getirmek için şimdiden hazır. 
Iıklar vao,..,aktadır. Hf"r sene yaz 
ortasında bal\Jıınan nakliyata ge. 
lecek vıl ilkbaharda başlanacak 
ve daha çok vapur tahsis e-ine. 
cektir. O zaftlana kadar memle
ketin muhtelif yerlerinde de göç. 
men köyleri kurulacaktır. 

Tekirdağı Hayrebolu maarif 
memuru Naci Çatalca Büyük -
çekmece yatı okulu başöğret -
menliğine, Hayrcbolu ikinci o -
kuldan Emine Büyük<;ekmece 
yatı okuluna, İstanbul kız öğ -
retmen okulu mezunlarından 
Muazzez Sarıkaya Silivri Ça -
yırdere öğretmenliğine, Nevin 
Çatalca yatı okuluna, Hadiye 
Üsküdar Alemdağı yatı o'kulu -
na, Orta öğretmen okulu me -
zunlarından Leman Soyer Si -
livri Kurfalı vatı okuluna, Sa -
cide Yüksel Kurfalr vatı okulu
na. Fazilet Varol Şile Kayakor 
yatı okuluna. Cansel SeJimoğlu 
Catalca Sazlıbostan okuluna. 
Canakkale merkez okulundan 
Hüsnü Basaran Alemda2ı vatı 
okulu yar ba.şöğretmenlifine. Ege ve Mermarada fır-
Mudanya İsmetpasa okulu ba. - • 
şöğretrneni İsmet Dikmen Ça - tına devam edıyor 
talca KumburP-"az kövU okulu tki gece evvelki siddctli fırtı-
başöı'Tretmen.liı?ine, Ankara m.er I nanın tahribatı hakkında yeni 
kez Ulus okulundan Ratıp Rıle malümat alınmaktadır. Marmara
~-a:bakoz köy.ti başöi?retmenli : nın birçok limanlarında bircok 
gın~, Balıkesır ~a~:aş~~_?e nahı: kayık ve motörler karaya düş.. 
v~~ı ~ara.calı koyu ogret~en~ müştür. Tekirdağı limanında da 
DurrUsemın Tann~~lu Sılıyrı dört motör batmıstır. Nüfusça 
~~yalar okulu başoın-etme!'lı - zayiat olmamıştır. Bundan ba1ka 
gıne, Erzur~. ;nerkez .ca~l~ - Beşiktaşta üç sandal sahile çar. 
yan okulu b~~~e~ı .~hıoe parak parçalanmııtır . 
Çatalca Tepecık kovu oı.n-et - F h · . w 

ı " ğ' z ld k k ırtına, afıflemesıne ragmcn, men ı ıne. on~ a mı:>r ez E M er· 1 kul .. w t · G'i .: ge ve armarada hill devam TUVe o u OITT"e menı ı ?Jn etmektedir 
Çatalca Karacsı 'köv okulu öğ - · 
retmenli~ine. Balıkesir f"-.önen ============= 
Tuzakçı okulun<'latt HAki Catal
ca Orman h kovii baJıöı7retrnen -
liğine, Orducla Gilzelordu okulu 
baııöı7retmeni Saim f'..sttalca 
na~ Y<'nice baı;ewretmenlirrine, 
B<ılılu·~ir muAUimlerinnen Bel -
kis Catalca Dursun köyU ba -
şöğretmenliğinc, Bandırma ikin 

ci okul başö~tme11i F.nime Sa
rryel' RulJ'Plifen~ri ba~et -
menliiiJ"P. TelrirdflJJ muallimle
rinden FSlbio Buzhane yatı o -
kulıına. Kırkb~l'eli öc?retmerıle -
rinden f s111et Sile fıııa knv bıı. -
uöM-etmen.liğine tayin edilmiş
lerdir. 

IDD JD__~ -
Sulh ve imar 

Yazan: H ilttnel Mlinir 

S ULH demek, inaanlık ve 
medeniyetin birçok difer 

nimetlerile ber&ber "imar" de
mektir. Sulh içinde dünya, ma
mureye döner. Harp, yçl bir 
medeniyetin lnoumı bile anoa.k 
ta1&ri11 ~retile "bqanr".,. aul
hll korumak isteyenler, da.ima 
sunu ı& önUnde tutrnuılai'dır: 
Aylar, yıllar, uırlar boyunca 
vUcude getlrilmit mamureleri 
bir anda yıkma.ına.k; yıkılmuı
n& meydan vermemek! .. Metle· 
nt dünyanın her kilomtre mu • 
rabbaıllıda milyonlara malolmU§ 
mamureler bulunuyor. Alınan • 
yada öyle... tngllterede öyle ... 
BUtUn medeniyet A~puı, A&
yuı. Afrikaaı. Avustralya. ve 
Amerikasında öyle ... 

Geeenlerde Moıkovadan dö -
nen Hariciye Vekilimiz, baya -
natt• bulunurken, o 'bUyijk mo
dem §ehlrde JrördilğU imar ve 
in•a e-.erlerinden de bahadiyor1 

ezcümle temell yeni atıJnııı o-
- tüt "Sovyetler Suayı'• nın mijs

takbel manzarası hakkında ü
nıf~rini izhar ediyordu. 

SaracQflunun verdifi ma.liima 
ta ffÖre, "Sovyetler &rayı" Uç 
sene sonra tamrpnlanıp bP«Un~ 
kU Moıkovanın l>tlvUk i114a 
pr~ında layık ol4ufu. yeri 
alarak. şimdi orada •örfllen 

difer hArikalar aruma bihakkın 
katıfJTIJ' bulunmaktadır. 

lfte bu, en •(IJnlm! 'bir •tılh 
temennisi ve lıaretidtr. Zira 
imara imUn veren ıulhttlt. Ve 
sulhU korumak, mamur bir 
medeniyet dün.yasını korumak 
demektir. 

Böyle bir sulhün devamına 
engel olmak acaba kimin ve 
nasıl elinden gelebilir? 

••• 
lngiliz gazetelerine dair 

T URK - Fransız - İngiliz 
muahedesinin imzası 

münasebetile ~ördüğüm lngil • 
tere gazetelerinde derin bir 
memnuniyeti ifade eden man -
zaralar ~öz çarpıyordu. Her 
bir İngiliz gazetesi büyük pun
tularla bi.7.den bahsediyor ve 
bahsederken en sitayişkat' cüm
leleri kullanıyordu. 

Bu arada Dafly E:.r:preas türk
çe bir manşet vazmışt:I: Birinci 
sayf aamın en başmda. türkçe o
larak "Yaşa Dost Türkiye!" 
kelimeleri göze çarpıyordu. 

Bu temhüriln en h~ gi· 
den tarafı, aynı gazetenln bir 
kenarında. gözil alan "ay yıldız
lı" Türk bayrağıdır. tngiliz ga
zetesinde çıkan bayrak resmi
mizin hem "ay" hem de "yıldı
zı" doğru dürüst çıkmıştı. Tür
kiyeye gösterilen itinanın bence 
en müessir tarafı ... 

Pekiyi bilirsiniz ki bu cihet 
- !n~ltereninki de dahil olmak 
ü:zere - ecnebi matbuatta ulma 
pek uygun olarak gbsterilebil -
miş değildir. Bayrağmuzm 
"ay" ve "yıldız" mı olduğu gibi 
dlişüremzlerdi. Ya "ay' 1>ek a
çık kalırdı; yahut "yıldız" ı pek 
uzakta ... Son zamanlarda bay -
rak nizamını esaslı aurett.e tes· 
bit edil> ı>ropaganda yapmaklr 
ğımız da bunun üzerinde ha.yli 
tesir etmi~r. Memnuniyetimiz 
verindedir. tnsa.n kendi bayra -
ğmı vabancı ülkelerde bile aynı 
zarafet ve J!'flzellik icinde göl"' 
mek istivor. Hele bir dost mem~ 
lekette bilhassa .. , 



Fetava-yi şerifeden sonra 

Sancak-ı şerif huzurunda 
Bir müculıid-i nıulılis lisaıııııdcııı: 
J 

- .'.\Iüfti-lcııaın hazretlerine ithaf olunıuu~lur 

Ey rayet-1 pejıgamber, ey ümmtd..i ehiri 
milyonlarla kulu bun; 

Ey ııefha-i gaylıiyye-i nusret, ki safiri 
Vecd.aver olur ruhuna şarkın ve cenubun; 

Kudsiyyet·i feyzinle açıl, rengini göster, 
varsın soluk olsun; 

Ebsar-i muvahlıid gibi baştan başa her yer 
Bir al ve yeşil uiır-i tecellaya boğulsuııı. 
Ey mevc.i teselli, saçıl aklar-i sühud'a, 

zehhar ve ·müheyyiç 
Bir Iahzacık açsın gözünü şir-i gunudc, 
Bir rnhzacık olsun asobiyyet matemevviç. 

Bir lil.lızacık, ey seyf-i cıhad, oyna kınrndan, 
aksın koyu kanlar; 

Yaadeyleyor Allah, olacaktır sana kurban 
İslama fenalık düşünenler ve yapanlar. 

Boş bir uçurumdur ki ölüm doldurur ancak 
vicdan-i siyahm; 

Gafil medeniyyet, seni en sonra muhakkak 
Hüsran ile tetvic edecek akU tebahıu. 
Gel yak beni, ben şimdi tevekkül ve sükunum, 

sen ejder-i pür kin; 
Zehrinle kudur; gel, sana her katre-i hiınuru 
Bir karha·i tel'in olacaktır şerer. agin. 

Ey ümmet-i masfıme, kanatlar .görüyorsun, 
ztim rüdlli kanatlar; 

Onlar seni hıfzetmeye, .. atlar görUyorsun, 
Hep şılle-i cevvalc.i berkıyyeden atlar, 

Onlar sana ervahı yetiştirmeye hadim. 
Allahma şükret! 

Şükret, ve maasinc olub taib-ü nadim, 
Hakdan taleb-i ecr..i cihad et ... ne saadet! 
H.abbim, ne saadet ki bu gtin din uğrunda 

emYalimi verdim; 
Rabbinı, ne saadet, ne saadet ki yolunda 
Emvalimi, eskalimi, amalimi verdim. 

Arlık yürürüm, ... listlime volkanları atsan, 
olmam mütezelzil; 

Ey gayz-r mehin, lahzada bin korku yaratsan, 
Olmaz hücümiHin şu bUytik azmine htlil .. 

Artık yürüyorum, ... avıı-i huda miş'aLi rahım, 
bi-hazm-ü iradet; 

Peygamberimin sancağı oldukça ııenah1m 
Elbette benimdir ebedi savn.U selamet 
Artık yürürüm ... Yıldırım insin, beni yakmaz, 

boğmaz beni tufan; 
Ben hıl'z-ı molılikteyim, elbette birakmaz 
Onlar beni dlişmanlnra, yoktur buna imkan. 

Gözler yumulu, sine açıl;:, can müteselli, 
vicdansa pUr-limmid, 

Artık koşarım vecd ile, sermest-i tecelli, 

Her lahzada bir afet eder vecdimi tecclid. 
Artık beni ezdikçe beHl, hazz.u hUzurum; 

ben Rabbime doğru. 
Her an müteveccih, mütevekkil ve sahurum; 
Ölsem de ne mutlu bana kalsam da ne mutlu! 

- .\.şri ıııulııırreın - iil - har:ım 13:l3 

'l'EV l•'İli: l •'lli:RE T 

italya 
~ abancı bir diplomasi-

ye tabi olmıyacak 
~uLon.d~a, 28. (Hususi) - Bu
ll.i 1 ~. f.ışıstıerın Romaya yürli
ı:n ı:;u n tin ı 7 inci yıldönilm ti ol
tı. asr dolayrsiyle Mussolini bir 

lltuk sövliverek "'L'-18izmı·n Yal · - .r' '- . ' 
·ı nız inı,;a ve imar etmek YC! 1 eı·· 
ll.i 1 ?.itmek hakkmr istediği. 

'j~ soylemiştir. 
la \.ont Cianonun gazetesi o
g;ı 'relegraf, dilnya bir kasır
n' içinde bulunurken 1talya
('~ll Sulh i<;>incle olmasını işaret 
lo ere~ ltalyanm "yabancı dip. 
r lllası zoriylc hr.rhırngi bir ka-
ar aın y d" . - . lli laga sevke ılenııyecegı-
" Yazmıştır. 

Çekoslov~ın kurtu
luşunun yıldönümü 

kutlulandı 
~li~Onclra, 28 (Hususi) - Du
l{ll • Çckoslovakyanın 1918 de 
lerı Uluşunun, yıldönl.imü Çek
çe){ tarafından kutlnlanmıı;;Lır. 
tar osloYakyacla Almanlar ta-

lfldan ·· · 1 · · 1 ln:ık; numayıı;; ere manı o_ 
ll.ıış suretiyle tedbirler alın
ı:n~ ~.a <la, muhtelif surette nli
liau} ışıı;_r yapılmış, polisle mü
seı cınc olmuş ve birçok kim_ 
~r t<'vkif cclilmist: r . 

~iy lc_ser Çekler, milli renkleri 
bıl( lllıştir. Çekosl oval{yaıun sa
til{ Londra sefiri Yan Masa
tab' Londra. radyosunda bir hi
rnı::.7 bulunarak Çeklerin bu. 
leı·in·u mateme rağmen neşe
e:ı..ıkl 1 tnuhafaza ettiklerini, ç-o
<:le ha.tının hürriyeti ye i<;>erisin
l"lac: Ur hir Çekoslovakya bulu. 
~ar;k olan hUr lıir Avrupa için 

lŞtıklarınr söylemiştir. 

Halayda seçim 
Beş mebus intihap 

edilecek 
Antakya, 28 - Antakya, ~

kendernn Kırıkhan, H.eyharı.ıye 
ve Yayladağ kazaları intihabı 
mcbusan heyeti teftişiyclerin · 
den gelen mazbataıa: vil.a~et 
idare heyeti ve heyetı teftışıye 
tarafından tetkik edilmiş ve al
tıncı devre mebus seçimine iş · 
tirak eden Dörtyol ve Hass_a 
kazaları hariç olarıık Hatay vı
layeti nüfusunun 210.361 oldu
ğu neticesine varılmıştır. İdare 
,.e teftis hevetleri bu netice 
kar~ısında bu devre için Hatay 
vılavelinden beş mebus seçilece
ğmi ılan eylem>~tir. 

İkinci rrüntehip seçimi Hata
ym her tarafıı:da dün akşam so 
na ermiştir. Rey hakkı olan 
halkın yüzde seksen ve bazı 
mmtakaİarda vüzde doksanı bu 
intihabata iştirak etmiş Ye 
Cumhurivet Halk Partisi nam -
zetleri ittifakla seçilmiştir. 

Seçim bilhassa köylerde ha -
kiki bir bayram yaratmıştır. 
Köylere varıncaya kadar her 
taraf bayraklarla donatılmH' 
kadın erkek köylüler saatlarca 
uzakta bulunan intihap merkez 
!erine akın etmişlerdir. Sehir -
lerde de halkın seçime a!§kası 
pek ziyade olmuş kadınlar, er
keklere rekabet edercesine san 
drk başlarına gelerek _Parti?in 
namzetlerine rey vermışlerdır. 

Dikilide yine zelzele oldu 
1zmir, 28 {A.A.) - Dildlid~ 

evYelki gtin yeniden aıtr sanı
ye sur en orta şidtlette hir ha. 
raketiarz olmuJ_t~. Ha~r yol!; 
tu r. 

VA KiT 

Berlinden Londraya altı 
nokta 

Bugünkü 
sulh 

üzerinde cevap 

sebepleri 
tavassutuna dair 
harbin ve 

Alman radyosu, İng il iz ajansına bir mukabelede bulundu 
Bertin radyosu dün gece, Lon. 

draya altı madde üzerinde cevap 
veren neşriyatta bulunmuştur. 
Mevzuubahis olan metin, bugün. 
kü harbin sebepleri, harpten ev
vel Almanya ile yapılmı~ diplo. 
matik temaslar, İngilterenin Al
manyaya gösterdiğini ileri sürdi.i. 
ğü bazı müsait vaziyetler ve ni
hayet sulh teşebbtisleriylc mi.ina
sebattar olarak "Röyter" İngiliz 
ajansı tarafından ne§redilmiş bir 
izahnemeydi. 

Röyterin izahnamesi altı nok.. 
taya temas ediyordu. 

Birincisi, Almanyanın mecburi 
askerlik ihdası, hava kuvvetini 
artırması, Ren mmtakasrnı aske. 
rileştirmesi, Avusturya ve Südet. 
!eri işgal hususundaki taleplerini, 
sulhperver usullerle hal icin İn
giltereden yardım gördüğü yo
lundaki iddia idi. Bertin radyo. 
su bunu reddederek şöyle demiş. 
tir: 

"İngiltere mevcut haksıziıkları 
sulhperverane tadile taraftar ol. 
saydı, bugün Almanyar:ın kenldi 
kuvvetine dayanarak -bizzat tadil 
etmek istediği noktalara itiıaz et. 
mezdi. İnyjltere as1a sulhperver 
bir tadil usulünü kolaylaştırma
dı. Bilakis, Almanyanın tadil sL 
yasetine şiddetle mukavemet et. 
ti. 1933 sen·esinde - ki :\iman. 
yamn tadil siyaseti henüz başla. 
mıştr - İngilterede harp parti
si Fransayı bizim i.iz!'rimizc kış. 
kırtmağa teşebbüs etti..."' 

Berlin ra·dyo:su ikinci r.olcta o. 
larak İngilterenin Al:ııanya ile 
anlaşmak istediği yolundaıd na. 
zariyesine cevap vermiştir. Bunu 
da anlasma tesebbüsleri eanasm
da ingiltereni~ henüz silahlan
masını itmam etmemiş .))rluğuna ı 

atfetmiş ve "silahlanmanın ta
mam olmaması sulh sevgisi de. 
mek değildir" dcmistir. 

üçüncü nokta İngiltereni ı "o
lonyaya venliği garanti ve Pclcn
yanın Alman tekliflerinin reddi
ne dairdir. 

Berlin radyosu, bu noktaya ce. 
vap verirken, Polonyanın, daha 
önceden Almanyayı çemberleme 
siyasetine dahil kılınması dolayı. 
siyle teşci edildiğini iddia etmiş, 
ve hele Polonya hariciye nazırı. 
nm Londrayı ziyaret etmesinden 
sonra, Polonya hükfımetinin AL 
manya taleplerini tamamiyle red
cledecek bir vaziyete getirildiğini 
ileri sürmüştiir. 

Röyter ajansının kaydettiği 
c:ördün-cii nokta, Çek bLihranına 
ve Münih konferansına temas et. 
mekteydi. Rövtere göre İn (!İliz 
Basvekili Cemberlayn, Münihten 
! nyiltere ilo Almanya arasındaki 
ihtilafların "badema istisare 70-

luyla halledileceğine dair'' Hit. 
!erin vaadiyle dönmüştü. Ve hat. 
ta "bu hal zamanımız icin - ı'h 

demektir" demişti. Altı ay sonra 
Bitler Çekoslovakyayı ilhak ede
rek bu vaadine ihanet etmiştir ... 

Berlin radyosu, bu mese!e in 
kabahatini de yine Çemberlayn'a 
yükliyerek sulh imkanlarının in. 
giltere tarafından bozulduğunu 
iddia etmiş ve Münih anlaşması. 
nın diplomatik bir mağlubiyet 
halinde gösterilerek İngilterede 
silahlanmanın teşvik edildiğini i. 
lcri sürmüştür. Berlin spikeri, 
esas vaziyette gayri tabiilik ol. 
madığmı anlatmak üzere Slovak
yanm istiklal ilan etmesinden 
bahsetmiş ve bu vaziyetin ingil. 
tereyi değil de, komşu bir mem. 
leket olan Almanyayr alakadar 
eder bir hal olduğunu söylemiş. 
tir. Nitekim bilahare Çek reisi 
Haha ile anlaşmak suretiyle bu 
meseleni"l nihayetine ermis bu. 
hınduğunu ilave etmi1_tir. 

Röyter ajansının izahnamesin
deki be§inci ve altıncı noktalar, 
bugünkü harbin başlamasına ve
ya sulhun derhal teminine dair 
olan askeri harekat ve Musolini. 
nin sulh tavassutuna aitti. 

Berlin radyosu harp baslama. 
dan evvel İtalyanın sulh teklifi. 
nin kale ahnmadığr gibi. başla. 
dıktan sonra dahi mütareke akte
clip Alman askerlerini oldukları 

yerde tutmak suretiyle yapılan 
ıkinci İtalyan teklifini de Alman. 
yanrn kabul edip Fransanın da 
kabule hazır bulun<luğunu söv. 
lemi~ ve bı.: teklifi yalnız İn git. 
terenin reddettiğini ilave etmiş. 
tir. 

Bu suretle harbi gayri kabili 
içtinap bir hale getirenin - Al
manya değil de - İngiltere ol
duğunu göstermek istemiştir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Resim ve heykel sergisi 
On resim mükafat 

kazandı 
Ankara, 28 (A.A.) - Maarif 

Vekilliği tarafından her sene 
Cumhuriyet bayramında açıl -
masr takarrür eden devlet re -
sim ve heykel sergisinin birin
cisine ait hazırlıklar ikmal c -
dilmiş ve bu ayın 31 inci salı 
güni.i saat on beşte sergi evinde 
acllacak olan devlet resim ve 
he.yh.el serı:;isinin mükafatları, 
bn~ün onda sC:rgievinde topla -
nan jüri ta:ı: afmdan ghdi reyle 
te~bit edilmlşlir. 

Bu miildifatlardan 500 liralık 
birinci mükfıtatr ressam Zeki 
Kocameminin "Atatürk'ün ce -
naze töreni" ad!I tablosu, :300 
liralık ikinci mükafatı ressam 
Turı;ut Zaim'in "Erciyeş" adlı 
tablosu ve 200 liralık üçüncü 
mükafatı ise müsavi reylcrle 
ressam Arif Kaptanın "IrnçUk 
Peyzaj" ı ile re!:sam Rahmi R 
yüpoğlunun 5 numnralr figürü 
kazanmıştır. l'çüncü mükafat, 
müsavi rey abn ressamlar ara
sında tai>sim c'3ilını5ti. 

--·-----
iki mühitn kaza 
Tren yoldan çıktı· 20 

kişi öldü 
Kopcnhag. 28 (A.A.) - A • 

vusturyada kain Linz ci\'arında 
bir trenin yoldan çıktığı bildi -
rilmektedir. Kaza neticesinde 
20 kişi ölmüş, 30 kişi ağır su -
rette yaıalanmıştır. 

Bir maden ocağında 
34 kişi öldü 

Londnı. :?~ (A.A.) - İskoç
vada b.ı· kömür madeninde vu
İ;ubulan '.Jir kaza neticesinde 
:H ki~i i;.mü~. 20 kişi kadar da 
yaralanınış1:ır. 

Sovyet · Finlandiya 
müzaKerelerı 

lfcl::;inki, 2S (A .• \..) - Fin
landiynnm mukabil tekliflcri
ııin, lıüklımeliıı son sözü oln
eağ'ı ı;iiyil'nıncktedir. 

Sovyetlcriıı, Finlandiya bL 
raflığr ile telif edilebilir mahi
yetle diğer 11ir askeri pakt im
zası teklifinde bulundukları 
şayiaları dolaşınakladıı·. 

Finlandiya başvekil ile ma
li,·e ıınzıı·r, <ilin l\fosı~oyııdnıı 

dÜnen mıırnlıhas heyeti ile bir. 
likte Sovy('t tekliflerini tetkik 
ctmislerdir. 

öircnildiğiııo göre bug-Un ::;i
yasi liderlerin İ!;tirakiyle bir 
içtima aktetlilccel{tir. 

1vi lıalH'r alan mahfillerde 
lıalZinı olan kaııaa1ı• göre lıer 
ııc katlar 80\yet t:ı leplesi bir 
dereceye kadar nrazi mNH'le
leriyle alıilrndar ise cln bu ta
leploı-, Finlandiya 11111 lıfl kimi. 
yetini ve tamamiyetini tehli
keye cliişiircc<'k rnalıiyoltc tle
ğildirler. 

L1'1'\T,\NYALI !,,\ H VILNOYU 
l~G,\L ETTILEH 

Kaunııs, 28 (,\. \.) - Lit-
Yanya kıtaatı eltin öğleclPn son
ra \'ilııo lıelelliyc <laircslne geL 
m işlerdir. 

1\lr.ınurlar vazifell'ri lını;ında 
im l nıak emrini al ınışlardır. Şc 
hirllo ürri idare ilün oluıımu~ 
ve bir askeri vali tayin oılil

ıni';'tir. Zlotr nıunıkkatcıı tc
cla\ ül eder•ektir. BiiLUn cıınir_ 

nameler iki liı:;anla yazılmak 

tacl ır. 

fopkapı fukaraperver cemiyetın
den takirlere y J pı l an yardım 

So\"yetıcr Birlifi;i ile Lit\ an
va ara~·andn 1\Toskornıla 1 O t 11{
lc>;riıı l D3tl da imzalanan kar_ 
>;ılıklı yardım \'C Yilno nırııta
kasrnın Lilvanya:ya iadesi ınu
ah0clesinin lıirind maddesi mu
c·ibiııce iki clcvl<'t araı:;ıııdaki 
kati hut.luclu tl'frrrııatiylc tes. 
bit etl011 ıı:otokol clün Mosko
Yada imzalanmıştır. 

---o--

''Topkapr Fıkarapervcr Cc -
miyeli" her zaman olduğu gıbi 
dün de hayır vazifelerinden bi
rini görmüştür. Yardıma. ihti -
yacı olan ailelerden birçoğuna 
yeniden tevziat yapılmıştır. Yu-

Avrupa da n a zilik ga
lebe çalarsa 

Olto; ı:ı ~8 ( A.A.) - Radyo
clı bir autıık sövliven Mackeu
zie :\insr. demiştir ki: 

.A vruııa<la n·:ızilik galebe ca · 
lacak olurs<. kürreiarzın diğer 
kısımlarında hürri vet ne hak 
;;~l!r ·: 1 ki ı?\''ı<' evvel Kanada 
halkı yeni bir Avrupa harbi11° 
~tirak Ptm(·ge t:ıraftnr değildi. 

Diz de hdltere ve Fran~a gibi 
en·elfı büti;n muslihane <'ar<'le -
·e nıiiraC'a:ıt , dilır.rsini istiyor
luk. Hayata kıymet veren sey
leri kurtarmak için laarnız kor 
kusu İçinde yasamağa devam 
etmek ve kuvvetin diinvava ha

karıki resim dün sabahtan baş- kim oldııi!unu görm<'ktense her 
layaı ak uzun müddet <lc\·am e- tiirlii tehlikeyi göze almağr ter
den yiyecek tevziatmr göste~ - cih ettik. Medeniyetin selameti 
nıcklcdir. Ramazan dolayısılC' için hayatlarım1zi foda etmek 
yardıma muhtaç halka erzak zarureti karşısında bulunuyo -
dağıtılmıştır. , ruz. 
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' l Taymis'in yen~ 
1 

baş makalesi 
=-

Türk -- Rus tenıiııatınm 
samimiyetinden 

bahsediyor 
Dünkü p()sta ile gelı>n T4'ymis 

gazetesi Türkiye ve Avrupa baş. 
lı-,ı altında neşrPttİği J,.,.şmaka
lede, Türk • Ru~ münasebeünc 
temasla ezcümle diyor ki: 

"Bitler, sulh teklifinde bulun. 
cluğu zaman bu teklifler kabul c. 
dilmediği takdirde ne yapmak HL 
zımgeldiğini Alman hükumeti ile 
Sovyet hükumetinin istişare ede
ceklerini söylemek mevkiindeydi. 
Bugüne kadar Moskova matbuatı 
ve radyosu müteakıp inkişaflar 
hakkında herhangi bir tefsirde 
bulunmayorlar. Fakat şurası ta. 
mamen asikardrr ki Sovyet Rus. 
ya Ankara muahedesini tasvip et. 
miyorsa da, ne Rusya, ne de Tür~ 
kiye, aralarındaki müzakereler 
kafi bir neticeye varm<dı diye 
m~nas:_bet~crini tehlikeye dü~
muş gormıyorlar. Her iki taraf 
da, bu müzal$erclcrc fasıla veriL 
diği, fakat münkati olmadığı ka. 
naatindedirler. 

Türkiye Hariciye Nazırı Mös. 
yö Molotofa gönderdiği veda 
mesajında, "değişmiyen dostlu. 
ğu" teyit ediyor ve bilmuka
bele Sovyct hariciye komiseri 
Moskovada vaki olan fikh· mü.. 
badelesinin arada mevcut olan 
"~_?.stane münasebatx teyit" eyle. 
dıgı cevabını veriyordu. 

Bu teminatın samimiyetinden 
şüphe etmege sebep yoktur. Sov. 
yet Rusya ile Türkive arasmdaki 
te~riki mesai senel~rdir devam 
etmektedir ve Balkanlara Alman 
nüfuzu girmesine mani olmakta 
müsterek menfaatleri vardır." 

Türkkuşu talebelerı Ata
türkün manevı huzurunda 

Ankara, :!8 ( \.. \.) - llu-
gün Tiirkkuşunıın Öğretmen 
heyeti ile Ham g-cdiJ{lisi olmak 
iizcro yetiştirilmekte ol:ın GP
diklcr Hazırlama Yu\ ası tale. 
he.si iki ytiz küıllili: bir kafile 
halinde Atalürktin ıııuvakk, 
kabrine \C zafer fıbldesin(I ÇL 

lenkler koyınuşlartlır. 
Genç tan nreı ilet' ınunt, 

zam kıyafet ve ~ Urii~ Uşl<'ı ı · 
Jıer tarafta ltallnmızrıı taı,ll 

rini kazauınışlarclır. 
Di~or taraıtaıı ela Türk zir .. 

nt ınlilıenrlislcri birliği tarafıı 
dan zafer abidesine muhteşcıı. 
bir çcleıık konulmuş ve bu 'c· 
sile ile fıbirlo üııiindc ziraat 
ın ülıenclislcrimiz 1\li l li Sef ln
öıı ii Y!' Cumhuriyet r;jiıniııc 
bağlılık t0zalıtiratrncln bulun. 
muş Ye bir dakika sliküt <:'dil
mek ı·mrcliyk Ellıedi 8cf .Ata
tiirkiiıı aziz hatırası ta~iz olun
muştur. 

Zi~aat Vekili Moskova
dan hareket edıyor 

Mm;korn, 28 ( \..A.) - TUr
kirc Ziraat Vekili .Muhlis Erk
ıııen iJe rcfakntiııtlold zc~at 
dtın :'ıloskonHlaıı aJ rılııııı-lar. 
dır. 

Almanya şime.lde tnh
şidat yapmamı~ 

Bern, 28 (A.A.) - İsviçre a. 
jansı Londradan Parise ge1.en ve 
l 2 Alman fırkasını:ı Fra:ı:anın 
simal hudu !unda tahsidat yaptı. 
ğını bildiren haberlerin ha!=il:at~ 
kativen mutabık olmadığını söv. 
lc-ncktdeir. Simal hududundaki 
tahsidat. husu.si bir cn_,is~ye .. '"' .. e. 
l::·ebivet vermemektedir. 

41 ~ DlfilCa 
41 iJ n lf\H~ ~ 

Cuııılıuri~ elin 1ii ıııcı ~ ılciönüııı, 

ılhııı-ıız: İJ)h' )ıızılıl,; lcıl\:r ıe,Jı .. 
l,ırııııızıl.ı lıt p l r. r.ıJ,aıııını l.ullaıı 

ılık: f.ık.ıl !fi ıııı, 1i ırıi~ C:ıınılıııri 

H'liıııiz lıir ) ı~ 1,ii<.:lılınuş mu olı:
' ıırıız"? 

Cıııııhırriyl'I l!l:!:I yılırıın :.W l\j. 
ri11cılqriııiıııfo il:ın edildi. 22 ili 
riıu·ilr.~rin 1!l:ı!J da 1!i )• sını hitır. 
ıııi~. lıu~iiıı 1 i ~ ,ısııı.ı h.ısıııış olııı· 

Yıldliııiinılcri k•ıllıılanırl,en gl' cı 
'ıll:ıı ııı s.ın~ı alııı.wl.ık olursa l 
ılı·ııwl, dogrııtlur: kııllıılnıı:wal. ~er 
'ılın lınsl ım:ı ... ı ·sc ti foci denıl' 
J;ızıııı ki ilk lır ı :un Cuınhııri~ etıı 
ıloğduğıı giiıı ) ııılılıi:,ıııa göre J, 
lı:l\ rnmımız da ı:rnı l i inci ha~ ra1 
olıır. 

llıı rııl,am y:ııılı~lılh Cıımhurh 
1
• 

111 tın<"u ) ılı lıilirdiı;:i znman hu 1 
o yı' l,ll\ 'elit' ll'lıariız eıtinııeıı 
den ileri geliyor, snnırı.ı. 
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BAYRAMINI 

A 

-44- LA LE· Kalantanm villasın<la da bir ' Bu zat aynı zamanda zabıtaL j 
mazi vardı. ahlakiyeye mensup idi. .~ J ,\ s 1 1 . d k M d S rb b """ N J•; )I -Bu mazi, bır eniz azasını o , o onda oş olan bir 
müteakıp dul odası olan, ziffaf kürsüye namzet gösterilen ve 2 büyük filmle birden 
odasında bulunuyordu. cerrahi tıb ile cerrahi terapöti ..:. te it edi\"or 

Bu mazi, Kafkas sanatı yadi. zerine çok kıymetli esere sahip ı - Saatlerce kahkaha .... 
gan olan ve şimdi üzeri halılar, olan genç bir operatör ile de ta. Günlerce nc~e ... Aylarca saa· ı 
kadifelerle süslü bulunan eski nışmış ibulunuyortiu. 
bir kasada saklı idi. Güzel dansözii, il;.ıi bakımd~n det bulmak istiyorsanız. Ko 

Bir akşam Tito yumuşak, mor değil, fakat yalnızca bir amatör miklerin ~ahı 
kravatını sökerken sordu: sıfatiyle uzuvlarının yerli yerin-

1
. JOE. E . HIM w. r•m 

- İçinde ne var.. de olduğunu ve pek güzel bir a. TORI"ÇE ı 
Kalantan altın işlemeli seten henge sahip olduklarını bildir. ı "' 1 

iıkarpinlerinden birini yere ata. mişti. Hatta ~iraz ~üsnü. ni.yet -:'c - 'olo Sampı"yonu 1 
rak: yahut ufak bır dıkkatsızhk ılc ' ) ı 

- Bir gün gelecek öğrenecek. genç kadının mükemmel bir aile ı f"l . k (' "' !.. .. 
1 

• • 1 w d •ıA t • t" ı mıne ·o~umız... ,u unuz. 
sın... annesı o acagını a ı ave e mış ı. J 1 

Diye vaatta bulundu. Tito kum Fakat dans ile annelik pek güç Gülünüz ... Gülünüz .. 
rengi ceketini çıkararak: ve pek ender olarak telif oluna. 2 - Amerika\"I verinder 

- Pe;ci, niçin derhal öğrene. bilir. . A I ( c:arsan ha} dutl<;r akı~ları. A 
miyQrum? Sükunet a§ığr yüksek .~ılal}'eıt 1 mcrikayı seferber eden zulürr -

Diye ısrar etti .. Kalantan üze. memuru hiç durma!:lan guze - · 
rindeki harmaniyi atarken: talvandan gebe kalmamasını rica l"' · tufanları .. 

- Daha şimdi olmaz.. edivordu. Fakat Morl en ufak bir • • 
Diye cevap verdi. Tito gömle. tehİike hissettiği takdirde elinin lı o 1 u·· m Har b 1 

gini çıkarırken: altında cerrahi tıbba ait şayanı 
- Fakat, neden? dikkat bir eser ~hibi olan bir ni hazıriadı 
Diye soruyordu .. Güzel Erme. operatör bulundııf!unu söyliye· - HUMPHREY BOGG. RD . 

ni kadını vücudunu yorganın al. rek onu teskin ediyordu. 1 
tına saklarken: GEORGES BRE~T 

- Çünkü bugün sana söylen. Hic kimse bu küçük. sarı"'"l, 3 - l\IETRO Jl'R:'\AL"d< 
mesi Hizım olan çok daha mühim P'enç lohosalar ribi melankolik, !\l \Jİ:\0 HATTI ve HARI 
sözlerim var da... dal~ın bakışlı \ielikanlının bü. 

" k 1· ti h"l · HABEHLER1 Diye takı)dı. vu ame ıya ar yana ı ecegıne. 

_ Nedir bana söyliyccekle. kanserleri kurtaracağına , yumur. 
· -, talıkları kökünden sökeceğine nn . .. 

inanamazdı. - Bu kadar büyük bir yatak. 
ta kendimi kaybedeceğim de. o. Hem acemi olup olmadığını he. 
nun için hemen yanıma gelmeni nüz Allah biliyordu. 
istiyorum. Hatta halen Viyanada, Bertin. 

Ve böylece, Tito, o gün Ka. de, Pariste yapılan ve yavaş ya. 
lantanın mazisini saklayan Kaf. vaş italyaya da yayılmağa bas. 
kas işi. üzeri Türk halıları ile ör..ı lamış buluı~an bir ameliyatta ih. 
tülü eski kasanın içinde ne bu. tisas sahibi bulunuyorı:lu. Bu a
lun"Cluğunu anlıyamadı. meliyatı lohosalar ı?ibi baygın 

İtalyan dansözü Mod derece gözlil operatör, hiç bir asistan1 
itibariyle çok yüksek. fakat boy muhtaç olmadan. aletlerin ve el. 
itibarivle çok al~ak olan ve ileri. lerinin de temizlenmesi dahil ol. 
ye çıkmış v.öğsü, arkaya kaçmış mak üzere bir saat içinde yapıp 
t.ıı ile profilden gör~n büyük bitiriveriyor ve bunun için yirmi 
bir kaşığa benzeyen bir vilayet bin frank alıyordu. 
memuru ile tanışmış idi. 

Ttirk arti ti · Rejisör - Teknisyen • Musikişinas ve 
tuharrirlerının 

Bugün saat 11 ve 1 de ucuz 
matineler 

lL.. 1 ll<UE LA LE '-inemasınd.n 
Bugün türkçe POLO 

f::. \:\fPJYO~T 
• 1111111aaı•• ıuwrwıı. m - 2tSSJI" ~ 

IAıemdar Sinemas1I 
1 

I(anatlı insanlar 1 
Mister Motonun 

son kozu 

Başrollerde: MÜNİR NlJREDDlN • HAZIM • FERiHA TEYFJK - BEHZAD 
- HALlDE • SAiD • Ml AMMER ·SUAVİ· GÜLSEREN 

l\lusiki ve şarkılar: Bestck:lr~S.\DETTİ~ K.ı\ Y~AK - MUHLiS SABAHADDl.N 

Bugün ipek ve Saray r•~~"aemaıa-
Seanslar 11 · 1,5 - 2 • 4,15 • 6.30 ve 9 da. Bugün saat 11 - l.fi matinesi tcnzilii.tlıdır. 

~ 1 l • ' ı 1 1 1 1 ' " ' " .. ' 1 ı 1 ! 1 1 

-8-
Korkunç böğürmeler ortalığa 

korku saçıyordu; halbuki Habeş. 
ler sanki güzel bir musiki parça. 
sı dinliyorlardı; hepsi de o kadar 
sevinçli idiler; hatta hayvanların 
acı seslerini bastırmak için hep 
bir ağızdan kısa bir ara nagmesi. 
nin tekrarından ibaret olan ga. 
rip bir şarkı tutturmuşlar, silah. 
!arını kalkanlara veya bıçaklarını 1 
biribirine vurmağa başlamışlar -
dı. 

Sekiz on dakika sonra bütün 
hayvanlar ıtliri diri yüzülmüşler. 
di. 

Hiç kan akmamıştı. 
Bunun için hila kurtulmak ü. 

midiyle çırpınıyorlar. son derece 
acı ve korkunç bir sesle haykın. 
yorlardı. 

Şimdi cellatlar onları parçala. 
mağa başlamışlardı. 

Etler, büyücek parçalar halin. 
de sofralara atılıyordu; kadınlar 
da onları birkaç parçaya ayırıyor. 
lar, sonra kalınca birer urgan 
şeklinde uzun uzun kesiyorlardı: 
daha sonra bu uzun parçalar kuş. 
başı doğranıyoıdu. 

Ne zamandanberi ağzı açık 
'ı ~kleyen her erkek, sağındaki ka. 
-:ima dönüyor ve o kadın erkeğin 
ııgzına, henüz diri görünen et 
parçasını atıyordu. 

Erkek onu hemen f!Övdeye in.. 
diriyor: bu sefer açık ağzını so. 
)undaki kadına çeviriyordu; şim. 
di de o kadın erkeğin ağzına bir 
et parçası atıyor, böylelikle or. 
tadaki Habeşli ellerini iki kadının 
dizlerinden ayırmaksızın sadece 
ağzını açmak ve başını çevirmek. 
le tıka basa karnını doyuruyor. 
<lu ... 

Erkekler karınlarını doyurduk. 
tan sonra sıra kadınlara gelmişti. 

Şimdi de kadınlar ellerini ara. 
larınt3aki erkeklerin dizlerine koy 
muşlardı: onun bir sağa. bir 
sola uzattığı çiy et lokmalannı 
bir anda kaparak gövdeye indirL 
yorlardr. 

Macyo bu görünüşün karşısın. 
da ağzı açık kalmıştı. Bir aralık 
yüzbasıya yavaşça dedi ki: 

Yazan: Kadircan Kallı 
- Bu da bir çeşit yamyamlık .. 

Kendimi şu zavallı hayvanların 
yerinde sandım da tüylerim Ur. 
perdi. 

- Buna hiç şaşmamalı!.. Dü. 
şün ki birçok köşelerinde insan
ların bile, hele beyaz derili olan. 
!arın. böyle diri diri yüzülerek 
yenildiği bir kıtadayız. 

Matanyo yavaşça bu cevabı 
vermişti. 

Misafirler kendileri için ayrı. 
lan ve hazırlanan yataklara çekil. 
dikleri zaman gece yarısını çok. 
tan geçmişti. 

-6-
KADIN HIRSIZI .•• 

- Bugün bizim kumandan 
burnunun ucunu görmüyor; ner. 
deyse Ras Yatsunun ağzına gi. 
recek... Biraz da ... 

- Elbet. .. O, bir kumandan ol. 
duğu gibi aynı zamanda bir dip
lomattır. Ras Yatsu ile hoş ge. 
çinmek bizim icin en karlı yol. 
dur; Aduvada General BratyerL 
nin silahla alamadığını böyle 
dostlukla almak çok mümkün. 
dür. 

- Bunlardan bana ne?... Ne 
diye sözümü kestin? .. Ben onba. 
şıyım ve aldığım kumandayı ya. 
parım. Kumandanın ve arkadaı
larımın hayatlarından başka şey 
düşünmem. 

- Mademki öyledir, susman 
perek.. Yoksa birisinin başında 
ölümün dolaştığım mı sanıyor

sun? ... 
- Ölümü bilmem ama, bugün 

Sinyorita Matanyo için korkuyo. 
rum. Bu uğursuz herif, ona, so. 
kuldukça sokuluyor ... 

Bu konuşma, Adigrattaki meş. 
hur ziyafet gecesinden bir ay ka. 
dar sonra. Barakitin bir iki kilo
metre batısında ve Adigrada gi. 
den yol iizerinde oluyordu. 

Birincisi onbacı Koranzo, ikin. 
cisi de çavuş Saliyanti i:li. 

Saliyanti, onbaşının dediği ta. 
rafa baktı: Gerçekten. Mariya i. 
le Getasu vanvana ve atbaşı gi. 

diyorlardı. Getasu ona gittikçe 
sokuluyor, Adisababada Ras Ta.. 
fariyi imparatorluk naibi yapan 
İngiliz İntellicens Servis memur
larının belki uşaklarından öğren. 
diği tek tük ingilizce ile bir ı;cy
ler anlatmağa çabalıyordu. Ma. 
riya da ancak onun kadar ingi. 
lizce bildiği için sözden çok işa. 
retlerle konuşuyorlaror. 

Kurt azmanı Brüno ara sıra 

onların etrafında geniş halkalar 
çizerek geziniyordu. 

Mariya çok sıcak kanlı, sevim. 
li, güzel ve genç bir lcadın ')ldu. 
ğu için onu ilk görenin hemen 
hoşuna giderdi; Getasu bir gün 
önce Ras Yatsu ve adamlariylc 
birlikte kumandan Matanyonun 
ziyafetine gelirken yolda onu gör
müştü; çünkü Mariya da koca. 
siyle birlikte şehrin beş kilomet
re ilerisinde at üstünde onları 
karşılamıştı. 

Getasu onu görür görmez afal. 
lamıştı. 

Fakat kendisini tutmu§, lazım. 
gelen saygıyı esirgememişti. 

Yemekte, gezintilerde, oturur. 
ken ve iterken gözleri fılı:iır fıl. 
dır etrafa bakmıştı. önce onun 
bu halini Habeş şehir ve kalele
rine göre güzel ve eksiksiz olan 
Barakit kasabasını beğenmesin. 
den ötürü sanmışlardı. Fakat çok 
geçmeden yüzbaşıya sokulmuş 
ve sormuştu: 

- Hani ya buranın kızları? ... 
Beyaz kızlar? .•• 

Barakit, kücük bir hudut kasa
basr, daha doirusu bir kale oldu
ğu isin hiç şüphesiz orada bir ka. 
dın kalabalığı bulunamazdı. Ka. 
sabadaki beyaz kadının sayısı biı 
iki esnafla onbaşı ve çavuşlardan 
bir kaçının kanlamdan ibaretti. 
Genç kız hemen hemen hiç yok. 
tu. Zaten bu kadınlardan da hiç 
biri ziyafete gelmemiş, uzaktan 
bakmavı daha uvgun bulmuşlar. 
dı: halbuki yerlilerden epeyce 
kadın vardı; lakin Getasu onlara 
gözlerini çevirmiyordu bile ... 

(Daha rnr) 

tJ"•• Bugün SAKARYA sinemasında ••ın' 

Racanın Hazinesi 
Baş rolde: RAMON NOVARRO 

SöZLO - ŞARK ıVIUSIKiLI ilaveten: 500 metrelik fevkalade RENKLi MIKI 

Bugün 
MELEK 

Sinemasında 

1 de tenzilatlt matineler ~ 

ve 
Senenin en güzel \e en EFlS Fransız şaheserinde 

Çıkmaz Sokak 
' Programa ila;cten: TORK FRANSIZ - lNGILlZ anlaşmasının imzası 

"111 .... 1111•••••••••• Bugün saat 11 ve ı de tenzilatlı matineler •••••••••• 
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Bunun üzerine bütün hayatı 

değişmişti. Konstantine yardım 
etmek için ağlarını toplamak. ka. 
yığr çekmek gibi yaptığı yorucu 
İ§lere, güzelliğini ve kuvvetini 
göıterdiği için ıevinçle katlanı. 
yordu. 

T UN A KIZI 
ça hezeyanı .. Bu karanlık bulut, 
eski neşesini bulmuş olan Kon'L 
tantinin avdetiyle dağıldı. 

Konstantin tekrar Domnikayı 
muta<l nevazişleriyle okşamağa 
başlamış, fakat yine müthiş sah. 
ne cereyan etmişti. 

sınama ve ı 
Tlyatrolar l ... _ .. ____ _ --

Komtantin de hiç 'üphesiz ar. 
kadaşının göstermekte olduğu 
medent kudretin mahiyetini tak. 
dir etmekte asla aldanmıyor ve 
bundan memnun, mesut oluyor. 
du. 

Babasına yazmış olduğu mek. 
tupta: "Güzel oldu2u kadar da. 
gayretli .. Artık o bir şehir kızı 
değil. a:örseniz tanıyamazsınız." 
ldiyordu. 

Fakat bu ıizli mektuolarda hiç 
bir zaman a'k mevzuubahis ol. 
mayordu. Hatta mevzuunun ken. 
disinden çok uzak, çok yüksek 
olduğunu, dütilnerek bu aşkı 
kendi kendisine bile itiraf ede. 
miyordu ve Domnika kendiıine 
ne kadar yakın. ne kadar ic;ten 
görünürse, o da ker.l:liaini tahrik 
eden hissiyatını o kadar gizleme. 
ge çalıpyordu. 
Ekseriya, uykusuz ıedrdiii ge. 

celerde, Jtenç kızı emaalıiz çıp. 
lakhğı içinde görmüş clduğu o 
":Ünü hatırlavor, yine onu anadan 
dogma bir vulyette kollarına al. 
r.wı g~t olıı·ıcr ve nazik derisini 

62 
okşar gibi yatagın çarşafını ok. 
şayordu. 

Bu şekilde birleşmiş, fakat izi 
olan çift aynı hisleri duyuyorlar 
ve aşk her gün biraz ldaha ara. 
larında, hiç şüphe etmedikleri 
bağları işleyor. onları biraz daha 
h:ribirlerine yakınlaştırıyor, bağ
layordu. 

F k b
.. ~ ~ • 1 1c 1 

a at utun ınsan ara, anunu 
karşısında bcyun eğdiren insiya. 
kımız, Konstantinde de çok bü. 
yük tesirini gösteriyor, genç adıı. 
mm kendisine hakim olmasına 
rağmen hazan aşın hareketler 
yapmasına yol açıyordu. 

O gün Komtantin Valkovdan 
çok geç gelmişti. Domnika ile 
birlikte küçük evlerinin önünde 
yemeklerini yemişlerdi.. Bütün 
gün çalışmaktan yorgun ıdüşmüş 
ve iştahı açılmış olan genç a. 
dam o gün mükemmel yemek ye. 
miş. bir hayli de zuiko içmişti. 

Havada bonaltıcı bir sıcaklık 
vardı. Domnikanın üzerinde, yal. 

nızca omuzlarım ve göğsünü a. 
çıkta bırakan geniş bir harmani 
vardr. 

Konstantin önünde açılan bu 
emsalsiz vücuda bakıyor, duydu. 
gu kadın kokusu içini gıcıklayor. 
du. 

Bir an içinde gayri ihtiyarı eli. 
ni genç kızın saçları arasına sok. 
tu. Domnika teslimiyetle gözleri. 
ni kapamı§tı. Yalnızca balıktan 
av+.:iette yanağına konan küçük 
buse bile genç kıza ıehvani bir 
helecan veriyordu. 

KonJtantinin eli inaiyakına u. 
yarak yavaı yavaş başından kay
dır yüzünde, ensesinde dolaştı, 
sonra bir yayın tesirine maruz 
kalmış gibi kolu biı~enbire genç 
kızın vücudundan uzaklattı. 

Domnika, Konstantinin kalktı. 
ğını gördü. 

- Bu akşam birisini görece. 
gim .. diyordu .. Yarınki balık için 
konusacağız, çok geç kalacak 
değilim .. 

Ve genç adamın bUyük adım. 

tarla köy istikametine doğru git. 
mekte olduğunu gördü. tki saat 
sonra avdet etti ve bir tek keli. 
me bile söylemeden yattı, uyu
du. 

Ertesi sabah da birlikte ağları, 
oltaları hazırlarken de birkaç ke. 
lime ya söyledi, ya söylemedi ve 
mutad olduğu üzere Allaha ıs. 
marladık bile demeden çıktı, git. 
ti ... 

Domnika artık sevilmediğini 
zannetti ve o gün ilk defa olarak 
hep eski rabıtalarını, Jan Lö Mes. 
triyeyi dütündü. 

Eıki hayatını:ian artık nefret 
etmiyor. Boı geçmit seneler de
miyordu. Gerçi bu seneler boş 
ve gayeıiz idi, fakat onun bugün. 
kü hayatına bir istikamet veren 
kuvvet de birdenbire kaybolmuş. 
tu. Haftalardanberi içinde yaşa. 
dığı hayal artık silinmişti. Öl. 
mekten ba§ka çaresi yoktu ... 

*** 
Daha ıstırap çekmesini anla

mamış olan saf bir kalbin çocuk. 

Domnikanın bir türlü izah e. 
demediği tuhaf şey, Konstantin 
ile biribirlerine en ziyade yaklaş
tıkları, kendisinin en uysal gö. 
ründüğü, Konstantinin n-cvaziş. 
terini esirgemediği, saçlarını, ya. 
naklarını okşadığı gün. genç a
damın kendisini birdenbire bıra
karak yanından kaçması ve bir 
müddet için dargın durması idi. 

Bir gece Konstantini takip et. 
ti ve Maruşkanın evine girdiğini 
gördü. 

Bir mütecessis, çekingenlik ve 
korkaklığına galip gelen öğren. 
mek arzusiyle tahrik edilerek dul 
kadının evine doğru yaklaştı, gö. 
zünü yarı açık kalmış pancurun 
kenarına uydurarak içerisini sey
re koyuldu. 

il sı;HIH T1YA1'H0Sl 
Bugun giindıiz 15,31'. 

Gece: 20.30 da Tepebııt• 
Dr:ım Kısmı: 

AZRAiL TATiL YAPIYOR 

Komedi Kısmı: 
HiNDiSTAN cı::vızt 

HALK OPERE'ff 
Bugun maline ı6 
da. Akşam 9 d•: 

KADINl.ARIS 
ımGENDIGI 
J>nzarte.si: 

Maline: 18 d,. 

Türkiye l ı Bankaaıtr 
dan: 

Müessesemiz, lstanbul, Be)·oAlıt 
Galata, Kadıkoy, Cskiid:ır şube 
ajan !arı (lişclerinin 1 Teşrinisj, 
1939 tarihinden itibaren sabah 9 

Konstantin Maruşkayı dizleri
ne almış gülüyor, Maruşka da 
genç adamı ağzınôan öpüyordu. 
Birdenbire üzerin<leki ince göm. d~n akşam 16 ya kadar ve mus; 
leği de omuzlarından attı ve çıp. mırren açık olacağını muhter 
lak göğsünü Konstantinin ağzına ıniişlerilerinc bildirir. t.. 
doğru uzattt.. ' Cumarle i Riınleri icin gişe sa• 

(Daha var) !erimiz 9.30 - 11.30 olncnktır. 



11111 

~ . 

şı 

16 

S - V AKIT ~3 niRiNCiTEŞRIN 1939 

Üç büyük 
jAmbargonun kaldırılması S!Jlhçu mem· BaşvskiHn nutku ı Har'ciyc Vell:li diyor 

( BJŞ taralı ı mcıılt<) 1 /ıi: 

ses I !~~~!~e~Sd(~.A.~e~~~~!,!~!. b~!~d~~~~fşa -
yan tarafından kabul edilen bi- mi1ciir. 

muallimJer t•ralından talebelere 
hitabeler söylendi. 

Başvekil Refik Saydam bugün 
saat 13 de Cumhuriyet Dayramı. 
mııı racjyo ile neşredilen fU nut.. 

ransız gazeteleri Belçika · Krah ile 
~c:raflık kanunu proicsinin esas 5 - Proje, muharip meınlck· 
, addcleı i şun~r.rdır: retler tarafından Birleşik A -

1 - Pr ):f'. muharib!cre, pe merikaya esham iharacmı da 
ku ile açtı: 

"Aziı vatandaşlarım: 

Papanın nutuklarını nasıl karşıladılar 1 

ı;in oarJ. !le ~ilah satrlınasına yasak etmektedir. 
ıai~ı;aatıe etmektedir. YENl KANUN MÜ'ITEFİK- Bugün Cumhuriyetimizin 16 n

cı yıldönümü merasimi başlayor. 
Burada hepinizi selamlarken 
Cumhuriyetimizin baniıi Atatür· 
kün manevi huzurunda hürmetle 

Paris, 28 (A.A.) - Paris mat. 
huatı, Papanın beyannamesini 
~evzuubahis ederek bunu Belçi
ti Kralı Leopold'un ve Ruzvel.. 

n nutuklarına benzetmektedir. 
Eücelsio1· "tlç büyük ses dün· 

:Yaya hitap etti'' diyor. 
t Fakat gazetelerin asıl neşriya. 
dz Amerika ayan meclisi tarafın_ 

an ambargonun kaldırılması ka-
~Ununun kabulü etrafındadır. 

ter, yani bütün Fransızlar mcz- l 
kur kararı sevinçle karşı_~ar .. ~u:ı- 1 

dan böyle Amt.rika endustnsının 
sonsuz kaynakları Fransa ve ~n
giltere tarafından kullanılabıle
ccktir. 

Populaire gazetesi de şöyle ya. 1 
J 

zıyor: .. 1 
City of Flint vapurunun musa- · 

2 - Proıc, A::- erika vapurla
ri:e. herhnnC?i tarafa silah nak· 
lır..i me.1clm

0

C'l~t1..:aır. 

~~ - l'rOJl' bazı müstesna hal 
ler haricinde muharip memle -
ketlere, Amerika vapurlarile 
erzak ve yolcu naklini menet -
mcktedir. 

4 - Muhariplere gönderile · 
cek malzemenin, gönderileceği 
memleket hükumetirw aidiyeti 
tahakkuk etmedikçe sevkini 
menetnıektedir. 

LERE BÜYf'K KOLAYLIK· 
LAR BAHŞED1YOR 

Vaşington. 28 ·(A.A.) - De
mokrat lideri Barkley ayanın, 
ambargonun kaldırılması kanu· 
nunun metnini muhtelit komis· 
yoıı.1an almak üzere. sreleeek 
hafta. mebusan meclisinin ic;ti
maından sonra, toplanacağını 
haber vermiştir. Kanun proje
si, müttefiklere geniş kolavhk
lar bahşetmekle beraber. Ame· 
rikanm bir Avrupa harbine sü
ruklenmernesi ic;in mühim ta.h

e&ilirim. 
Ti.irk milletinin geçen 16 ıene 

zarfında vücuı:la ı;etirdiği muvaf. 
fakıyetli inkılip ve eserleri bu. 
rada tekrar edecek değilim. Bun. 
ları yalnız birkaç sözle hatırlat. 
makla iktifa edeceğim. Bu mu· 
valfakıvet!i eserler her sene biraz 
daha büyüyecek, değişmez yolla. 
rında ıevrine devam edecektir. 11~k ınezkur karar gazetel!r 

ltıa~ıneye verildikten sonra geç 
~akit Parise geldiğinden matbuat 
d u kararın verileceğini ihsas e-

deresi ve Sovyetlerin hattı hare. 
keti Amerika ayanında tesir yap· 
mış ve bitaraflık kanumınun mü
zakeresini tesri eylemistir. Ayan 
meclisi ambargoyu kaldırmıştır. 
Bu çok mühim bir hadisedir ve 
şunu itiraf edelim ki bunu biraz 
da Alman donanması kuman..tanı 
amiral Raeder ile Molotofa med. 
yunuz. Her ikisi de bizim için 
çalış'llışlardrr. 

Üçiirı.cü maddede zikredilen tlidatı ihtiva eylemektedir. Son bir sene içinde Türk mil 
lctinin geçirdiği büvük imtihan. 
lan hatırlayınız. Türk milleti 
büt~n d~ny~ milletleri . karşısın~ 
dakı bu ımtıhanlan tarihine ya
kışan vekarla, şuurla geçirdi ve 
bu imtihanlar onun yeryüzünde_ 
ki dinamik milletlerden biri oldu. 
ğunu bir kere daha iabat etti. 
Türk milletinin bu imtihanları 
geçirirken ıösterdiği asil birlik 
bugün olduğu ~ibi yarın da o. 
nun başlıca vasfı olacaktır. 

en Nye teklifinin reddini mev· 
ıuubahis eylemektedir. 

P~.tit Parisien diyor ki: 
I>un Amerika ayan meclisinin 

'lerd·~· k · !.-··. ıgı arar bılfiil ambargomın 
-.oırılmasmı tazammun eder. A. 
da~ meclisinde müzakerelerin al_ 
ıgı cereyan müttefikleri iltizam 

etrnekte ve onlara Almanvanın 
a~keri gayretlerine karsı müteza. 
rıt vasıtalarla mücadele etmek 
~rnk~ıru t.emin eylemektedir. 
enı Amenkan kanunu, bütün 

lnuhariplere silah ve mühimmat 
~~tdmasma müsaade eylemekte
ı~. Fakat denizler hakimiyeti 

~ıtnhasıran müttefiklerin elinde 
u!unduğundan ve böylece kala

cagından mezkttr karardan fiilen 
Yalnız müttefikler istifade ede_ 
Cekterdir. 

Exselsior gazetesi diyor ki: 

d Dünkü karar Amerika efkarın. 
b~ ~.asıl _olan değişikilği isbat ve 

Uyuk hır ekserivetle Ruzveltin 
ılferini teyit eyler. Ayanın hat. 
tı hareketi mücrimi irae ediyor 
~e hükmünü veriyor. Esa&<!n 
~z~elt de nutkunda şöyle de_ 

n:11Ştı: Bir milletin, hattı hareke· 
~~nde olduğu gibi fikirlerinde de 

1taraf olmasını istemek imkan. 
Sızı:lrr. 

Aubo gazetesi, Am,.rika ayanı. 
~;n kararını birinci derer.ede mü
ıın bir hadise olarak alkıslryor 

~e diyor kf: r 
İhtilafın muazzam hedefini ve 

l~ferin amillerini gözönünde tu
t~nlar, kıymet bilenler ve Ame
rıka müzaharetinin maddi ve ma. 
tlevı ehemmiyetini takdir eden. 

iNGİLiZLERE GöRE 

Lon:lra, 28 (A.A.) - Daily 
Telegraph gazetesi, başmakale
sinde Kral Leopold tarafından ı 
radyoda ı;;öylenen nutuk hakkın
da diyor ki: 

Kral Leopold. Belcikanın kati 
bitaraflığını muhafaza hususun· 
daki gavretine. nazi propagan
dasının bile reddetmekte müşkü. 
lat çekeceği deliller l"Östermiş
tir, ne Fransa, ne de b;z, Belçi.. 
kanın 1937 deki karan11ın isabe
tini asla inkar etmemistik. AL 
manya dahi, bu karar karşısında 
büyük bir memı;tuniyet izhar et. 
mis. hatta. ~eçP.n ağustosta, Bel. 
çika bitaraf kaldığı müddetçe o_ 
nun tamamivetin~ dokunmıyaca
ğına dair resmen vaatt~ bnlun
muştur. Maalesef. simdi Führe
rin vaadinin kıymetini herI<-:s bi
liyor. Kral Leopold. Bekikamn 
bir harp meydan1 olmasına. her 
ne pahasına olursa olsun meydan 
vermemek için, elinden geldiği 
kadar çalışacağını açıkça anlat_ 
mıs ve babasına yakışır bir li
sanla sul~q ntj\k ~~ı:efJ; ka.. 
zanıt'abildi&iqj lÖyl~tir 

Kral Alberin "kendini müda
faa etmesini bilen bir memleket 
asla mahvolmaT." diyen sesi, se
nelerden sonra hala akiselr uyan
dırıyor. 

Bitlerin harp 
pl 8nı 

_ (Ba-§tara/ı 1 incide) 
. Diğer. bir rivayete göre, ln -

gıltereyı tahrip etmek üzere 
3.0()() bombardıman tayyaresi 
toplamaktadır. 

Askeri münekkidler, bunla -
tın neri masalı olduğunu söyle· 
l'tlekte ve şunları ilave eylemck
ledirler: 

lngiltereyc karşı yamlacal{ 
akınların müessir olabilmesi i
çin ileri hava üsleri mevcut ol · 
~'.lsı lazımdır. Avcı tayyareleri 
ıçın İngiltere ile Almanya ara -
snıdaki mesafe pek uzundur. 
~V'cı tayvarelerinin himayesin· 

e hareket dmiyen bombardı -
~an tayyareleri ise müdafaasrz 
~ ırer silahtan başka bir şev de
~ildir. Esasen Almanlarm 

0

Ho · 
landayı istila edecekleri bu mü-

Romen Kral ı 

Ifilıazaya binaen ısrarla söylen· 
m~ktedir. 

Lon.dra, 28 (A.A.) - Bir Al
man taarruzunun muhtemel şe
killeri etrafında tahminler yü· 
rüten ~azetelcr Hitlerin. lngil
tereve karşı. külli kuvvetle ta · 
arruzda bulunmak hedefini ta
kibettiğini. fakat Holandayı. 
Belcikayı ve lsviçreyi çiğne -
mek suretile müşterek bir hare· 
ket faraziyesini de gayri muh -
temel görmektedirler. 

Mancester Gardiyan, Alman. 
kumandanlığının şimdi. Fran · 
sayı ihmal ederek bütün k~v -
vetlerini İngiltereye karşı hır a
raya toplamak mecburiye~in~e 
bulurıdu~nu. Holandanm ıstı · 
18.sı. lsvicreninkinden daha muh 
temd oldwhınu yazmaktadır. 

Molotof 
Ankara sefiriyle dört Sovyel mcchsin n toplan· 

saat görüştü tlsmda ızahat verecek 
BUkreş, (Hususi) - Bulga- , 

l"lstan yoliyle Ankararlnn Bük- 1 Londra, 28 (A.A.) - 1 tik· 
ı-eşe gelen Ankara elçisi Stoy. sek Sovyet meclisinin geleı'Cl{ 
lı:.a'dan başka Romanyanııı Bel toplantısı esnası~da Molotofun 
grad sefiri de BUkrese davet beynelmllel vazıyet hakkında 
edilmiştir. • izahatta bulunacağı öğrenil-

Sefirler dUn hariciye nazırı mektcdir. . 
<latenko ile czuıı uzadıya gB· Roma radyosunun bıldirdi. 
l'llşmüşlerdir. Bu görüşmeden ğine göre y*iksek Sovyet mec· 
60nra sefirleri kral J{arol ka· !isinin lçtima·rı müteakip hU· 
buı etmiştir. kümetin ittihaz ettiği mUhim 

Rral sefirlerle tam dört sa- bir karar llAn edilecektir. 
at görtişmUştUr. Gayri resmi ---o--

Harp vaziyeti 
Cephede keşif kolları 

müsademeleri oluyor 
Paris, 28 (A.A.) - 28 TeşrinL 

evvel tarihli Fransız akşam teb
liği: 

Cephenin muhtelif noktaların
da keşif müfrezeleri müsade:n:
leri olmuştur. 

Denizde karakol gemilerimiz, 
batan bir Al'llan t:ahtelbahirine 
mensuo d 0 n'z subavlarının C?"et
lerini toplam•şlard r. 

Alman t ,jliği 
Berlin, 28 (A.A.) - "Ordu 

baskumandanhğı tebliğ ediyor": 
Garp cephesinde. Mos~ı:e ile 

Palatinat ormanı arasında faa_ 
liyet biraz daha şiddetlidir. Düş· 
manın Varn-dt ormanı garbindc 
yaptığı mevzii bir taarruz püs
kürtiilmüştür. Baltık denizinde 
ve şim:ıl denizinde, iktısadi harp 
muvaffakıyetle devam etmiştir. 

Garp gemilerimiz tarafından 
teyit ed ·ıen haberlere göre, l 2 
ile 25 teşrinievvel arasında, 109 
bin 370 resmi tonilatoluk 22 ge. 
mi batırılmıştır. 

Ecnebi matbuatta intişar eden 
haberlere göre. 12.606 tonluk di. 
ğer üç gemi daha batırılmış rılup, 
batmlanlar diğerleriy1~ beraber, 
mecmuan 121.976 trniuk ZS gc. 
miyc baliğ olmaktadır. 

Harb:n bl avctindenberi batı· 
rılan gemiler, bu suretle, cenıan 
475.021 resmi tonilatoya baliğ 
115 f;emidir. Teyit fodilmiye'l 
haberler bu blar.çoya dahil ol
m-dığına göre, hakiki\tte, b<ıtırı. 
lan tcnajın bundan c°< t ıa yüksek 
olduğu tahmin edilebilir. Deniz 
kuvvetlerimizin kazandıkları bu 
muvaffakıyete rağmen, kendi za_ 
yiatımız pek cüz'idir. Denizaltı 
~emilerimizin üçünden hiç bir 
haber alınamadığına nazaran bun.. 
lar kaybolmuş telakki edilebilir. 

İngilterede ha va 
tehlikesi 

Londra, 28 (A.A.) - Firth of 
Forth mıntakasını:la bu sabah 
hava tehlikesi işareti verilmiştir. 
Alarm, 30 dakika kadar sürmüır;
tür. İ~aret verilmeden evvel top 
sesi ri işitilmiş, bulutların ara. 
sında pek yükseklerden birkaç 
tayyare görülmüştür. Tayyareler 
hiç bir bomb:a atmamışlardır. 

Lcndra, 28 ( A.A.) - İstihba. 
rat n :zareti tebliğ ediyor: 

Dün gece, Royal air force tay
yareleri, cenubi Almanyanın ba. 
zı mıntakalarrnda keşif uçuşları 
yapmışlar ve hepsi de üslerine 
avdet etmişlerdir. 
Cephede topçu faaliyeti 

ziv"-deleRİyor 
Berlin, 28 (A.A.) - Yüksek 

ku..,.,anda heyeti bil:liriyor: 
Garpte Moselle ile Palatina 

ormanlı arasında topçu ateşi son 
!!Ünlerden daha kesif olmuştur. 
Varndt'in p.arbinde hudut mm· 
takasında düşmanın pek büyük 
olmıvan kuvvetlerle yaptığı mev. 
zii bir taarruz geri püskürtül. 
müstür. 

Baltıkta, şimal denizinde ve 
Atlantikte iktisadi harp muvaf
fakıyetle ıdevam etmektedir. 

Deniz cüzütamlarımız tarafın. 
dan teyit edilen haberlere göre, 
18 den 25 ilkteşrine kadar ceman 
109.370 tonluk 22 vapur hatmi· 
nuştır. Bu rakamlara ecnebi mem 
balarmclan batırıldığı bildirilen 
ceman 12.606 tonluk 3 gemiyi de 
ilave etmek lbımdır. 

Deniz harbi 
Londra, 28 (A.A.) - "Olte

nia" ismindeki Rumen sahrinç 
vapuru bir Alman tahtelbahiri ta
rafından batırılmıştır. Batmadan 
evvel vapurda bir yangın çıkmış_ 
trr. Va.purun 50 kişiden ibaret o. 
lan mürettebatının boğulduğu 
zannedilmektedir. 

Berlin, 28 (A.A.) - Neşredi
len bir Alman tebliğinde bildiril
diğine göre harbin bidayetinden_ 
beri 4 7 5.000 tonluk 11 S vapur ba
tırılmıstrr. 

Tebliğde şunlar ilave edilmek. 
tcdir: 

"Tahtelbahirlerimizin üçünden 
haber alınamamıştır. Bunların za. 
yolduklarma hükmolunabilir." 

Batlrılan Alman 
tahteıbahirı 

Paris, 28 (A.A.) - Fransız 
harp e-cmllerinin dUn bUyük 
hir Alman tahtelbahirini batır 
rtıl;: !arı yarı resmi bi.' menba
dan bildirilmektedir. 

Loııdra, 28 (A.A.) - GoocL 
,·in yakininde batan Alman de· 
niznltı gemisi enkazında hiç· 
hjr ceset bulunmadığı. son da
kikada tcsbit edilmiştir. 

lngiltere şt mdiye kadar 
156 gemı tevf<if etti 

Aziz vatandaşlarım ; 
Dünyanın en buhranlı bir dev

rinde milletimizin bu~ününden 
ve yarınmdan eminim. Ne harici 
n~ d~ilf hiç bir 11trrabı olmıya~ 
bır mıllet oldu~umuzu düşünerek 
Cumhuriyetimizin 16 n-cı yıldö
nümünü neşeyle geçirmenizi te
menni ederim. 

Bizi bu büyük saadete ulaştı.. 
ran Milli Şefimiz. Reisicumhuru. 
muz İsmet tnönü'ne minnet ve 
şükranlarımı arze"ler, CumhurL 
yet Bayramımızın ba§ladığını ilin 
ederim." 

• it • 

TUrklyenfn baş şehrinde, 
Ankarada olduğu gibi btitUn 
yurd içinde Cumhuriyetin 16 
ıncı yıldönUmUnUn kutlanma. 
sına başlanmıştır. 

Memleketimizin muhtelif 
yerlerinden aldığımız telgraf
lar, yarın bu mesut yıldöntimU 
için yapılacak merasimle bera_ 
ber her ı>ahada vücuda getiril· 
miş olan imar eserlerinin, kül· 

Londra, 28 (A.A.) - lktısa_ tur mUesseselerlnln açılış to-
4ı..Juwı•-aezaret , b"arbtn; b1da., .,-enlertyllf'btrttk.ttrl111!r bir ta. 
yetJnc!enberl kaçakçılığa karşı kım yeni binaların yaz esasla· 
1ngfllz kontrolünün 156 İsveç rmın yapılacağını bildirmek· 
gemisini tevkif ettiğine dair tedir. 
olar~k ~Imaı.ı ra~yosu tarafın Bu meyanda, Bayburd'da: 
dan ılerı sllrtılen ıddiaları tav- 55.000 liraya mal olan elektrik 
zih mak~adiyle 26 Teşriniev- santralı ile 53.600 liraya inşa 
vel tarihıno kadar 65 lsveç ge. ettirilen halkevinln muhtelif 
misinin muayene edildiğini köylerde yaptırılan 3s eğitmen 
bunı.ardan kırk UçUnUn hamu- oku lunun, aygır deposunun a
lelerı müsadere edilmeksizin çıhş merasimi yapılacaktır. 
serbest bırakıldığını beyan ey- Bursada; 
]emektedir. Sekiz geminin ha- BugUn doğumevinln kUşad 
nıulesi tamamen veya kısmen resmi yapıldığı gibi yarın da 
mlisadere edilmiş olup yükleri Karacabey - Bandırma şosesi 
t n giliz resmi makam atı tara. üzerinde yapılan Hanife ve 
frndan halen muayene edil· Karadere kaprUlerlnln ve yüz 
mekto olan 14 gemi daha mev- yetmiş altı bin liraya mal olan 
cuttur. 25 kilometre uzunluğundaki 

Maarif meseleleri 
üzerin dekı · neşriyat 

Vekillik muhitinde na
sıl karşılandı? 

Ders saatleriyle mektep ki
tapları Uzerinde bazı gazete_ 
lerdc çıkan tenkitlere dUnkU 
( U1 us) ile uzun cevap neşredil
miştir. (Ulus' a, bu meseleleri 
çok iyi bilen bir zatla yapılmış 
bir mliHikat suretinde intikal 
eden bu yazıların başında. bu 
tenkitlerin hiç bir ciddi esasa 
dayanmadığı, tamamiyle tet· 
kiksizlikten ve ne olursa olsun 
tenkit etmek hevesinden gel
diği kaydedilmektedir. 

Ders saaUerlnin erken alın. 
nıası Akıl Muhtar, Neşet Ömer 
gibi profesörlerin raporla te· 
yit ettikleri bir !Uzumu tatmin 
ettiği ve tatbiken hiçbir mah
zur çıkmadığı İstanbul vallliğt 
tarafından dahi bildirildiği 
izah edildikten sonra ders ki
taplarının da - lise ikinci dev. 
re birinci sınıf tarihleri mUs· 
tesna - tamamen mekteplere 
tevzi edilmiş bulunduğu anla. 
şılmıştır. 
Okuyucularımız Yunus Kl· 

zım Köni'nin buna dair verdi
ği cevabı zaten gazetemizde 
okumuş olacaklardır. 

Bursa - Mudanya asfalt yo_ 
lunun açılışı yapılacaktır. 

Manlsada: 
Elektrik fabrikasının. yeni 

sinemanm, Manisa - Turgutlu 
yolunun, Akbisarda yapılan 
parti ve halkevlnln açılış tö
renleri yapılacaktır. 

Çorumda: 
Orta okul ile baatahane pav

yonlarının, sungurluda hUku
met binasının. MecJWzünde llk 
ve iki köyde iki eğitim okulu. 
nun ve Sungurlu yolunda ya· 
pılan beton köprülerinin açı
lışları yapılacaktır. 

Sumsk'da: 
Samsunda: 

tuyonunun makine, depo ve 
tamir hane ile villyet dahllin_ 
de husust idare, belediye ve 
köylülere alt diğer birçok bi· 
nalann temelleri atılacak ve 
Ttirkkuşu binasının Akçay, 
Terme köprülerinin, Ladik hü
kümet konağının, Havzada ya
pılan kütüphane binasının açı_ 
lışları yapılacaktır. 

Denizlide: 
Merkezde Gökpmar elek· 

. (Eaş t rafı 1 incide) 
yem senenin mütebessim ve va 
idkar bır tavırla hepimize e 
uzntışını görür gibı oluyorum. .. 

Adliye V c '::li 
ki: 

. (Ba~ tarafı 1 incide) 
lerı asırlardanberi bu g ııi esel' 
!erden mahrum kalmış ol .. n A 
nadolunun her yerinde gö 
çarnmaktadır. 
Halkın halk tarafından. halk 

menfa.ati ic:in idaresi bugUnk 
Cumhurivet rejımi savesin 
artık bir ı calitc ol mu tur. 

. Harici vaziyete gelince; Tü 
kıye devleti büyük de,·Ictler a 
rasında ve medeniyet cihanı 
nünde hiç b:r zaman bu derece: 
şerefli ve yüksek bir mevki ik
raz Ptmcmiştir. 

Tiirkiye devleti insanlık te 
rakki, medenivet ve zul~. 
cavti7.C karı;ı mukavemet hu • 
suslarında devletler arasında en 
muhterem bir uzuv olarak ta • 
nııımıştır. 

İşte Cumhuriyetin on altm 
yıldönümü mürıa.sebetile birka 
~Üf!lle ile ifade edebileceğim 
ıhtısaslar:unrn hulasası." 

Maarif 
ki: 

( lJa "tarafı 1 incttüJ) 
insani ideallerin tahakkuku için 
aranan ve dayanılan bir mev • 
cudivettir. Naci?. bir vatandaı 
ol~ak b:t m.ukaddes varlığın 
g~lı.~mesı ve ılerlemesi yolunda 
btitun bayat ve emeğimi vererek 
ralışmakla bahtiyanm. Her 
Türk gibi Cumhuriyet' mizilı; 
yeni bir vaşmı idrak ederken 
yeni bir hizmet ve vazife yılma 
girdiğimi duymaktayım." 

Gümrük ve inhisarlar 
Vekili diyor ki: 

(Baştarafı 1 incide) 
yük inkişaf ve tekamüle doğnı 
yol alacağına kuvvetli bir imaJl 
~ımaktayız. 

Biz Cumhuriyet bayramları • 
nı yaparken Cumhuriyetin ku • 
rulması için yaptığım'ız bU · 
mücadeleleri hatırlamakla be 
raber, Cumhuriyet devrinde ~ 
çen yıllardaki gayret ve faali 
vetimizi ve bunların bariz eser 
ierini bir kere daha gör.de~ ge
çirerek ilerdeki senelerde ya. 
pılması lhon gelen hamWer 
çin de aynı zamanda kuvvet a 
Iıyoruz." 

Amerika vapurunu Sov· 
yeller geri vermiyorlar 

Vaşin~on, 28 (A.A.) -Ha 
riciye nezareti Moskovadald 
Amerikan sefiri tarafından 
"Citv of Flint" vapunı ha.kkm· 
da e-önderilen raporu neşret 
miştir. Raporda, Sovyet hüku 
metinin vapuru serbest bırak 
mak ve iade etmek istemedifl 
kaydolunmaktadır. Poteınkb4 
sefire, vapurun Murmana 
geldiği şartlar iı:inde derhal ha 
reket etmesi icin emir verildi 
ğini bildirmiştir. 

Potemkin. hukukudüvel kal • 
delerine tevfikan verdiği karar 
da ısrar etmiştir. 
Diğer cihetten Potemkin, V&· 

purun limandan hareket edip 
etmediğini tasrih etmemiştir. 
İngiliz - İtalyan tica· 

ret görüşmeleri 
Londra, 28 (A.A.) - !ngi • 

liz - ltJtlvan tfr.arl münasebatı 
nm tef eniiata milt ... allik vuzuh 
larını tanzim maksadile tesis 
edilen komitenin. aynen Fran
sa. i.le ltalya .tarafından teşkil 
edılıp çok mükemmel neticeler 
veren komite mahiyetinde ola.. 
cağı söylenmektedir. 

trik santralının, Çal kazasılllll 
Bekitli, Köşeli, Çamköy, Co
gasli, İsa bey köylerinde llk. 
mektep, Dagal, Meler, lcflı:Ii. 
Çatak köylerinde köy konak. 
tarının, Bekitli köyünde kara
kol binasının ve Da,•asm Ca
gıııgan koyilnde mektep, Sofu. 
lar. Ovacık, Nlk!crbahçe, Di 
rilsin ve Tekke köylerinde kö; 
konaklarlnm vaz esasları Ya
pılacaktır. 

Olarak bildirildiğine göre, bu Ruslar bir İngiliz devlet 
~öruşmelerde Ankarada imza adamının Moskovaya 
<ta.nan muahede ile Balkanlar· go"nden"lmeam" 1• ı"stı"yor 

a bir blok teı:;kili te· 
'Sebbusıerl ve Ro~anyanm Bükreş, (Hususi) - R usya i.l.e 
~e Balkanlı devletlerin bUyU~ İn~iltere arasındaki iktısadi rnu-

ni İngiliz hükfunetine ihsas et
miştir. Söylendiğine ~öre, Lon. 
dradaki müzakereler iktısadi çer. 
çeveyi aşmaktadır. 

Bulgar Kralı Atatemili· 
terimizi kabul etti ile Sabah, Oğle ve Akşam 

Her yemekten aonra günde 3 defa =nala um 
diılerinizi fırçalayın& 

C\'letıerle olan mUnasebetlerı zakerelere Londrada devam olu. 
ltleseleleri görtişlilmüştUr. Ro~ nuyor. Londradaki Sovyetler se. 
lllanyanm diğer Balkan devlet firi Maiski bir İngiliz devlet ada
~l'rkezlori ndeld sefirleri de mmm Moskovaya ttöriderllerek 
Ukreşe davet edilerek dinle- Stalinle temas etmesi hüsnü ka. 

llecektır. bul görerek iyi telakki edileceği-

Lcndra siyast mahayili Mosko
vaya gidecek İn~iliz devlet ada. 
mmm eski hariciye nazı~ Lord 
Eden olacaB_ını tahajn etmekte. 
dir. 

Sofya, (Hususi) - Bulgar 
Kralı Boris, bugUn Ateşemlli
terimiz Yüzbaşı Yalkını kabul 
etmiştir. YUzbaşı Yalkın yeni 
ataşemiliterimizi krala tanıt- _ 
mıştır. llll~lfllll-IMl ... _._Wllıırl• .. ~11111"-"'-"" ... _.-"lld._.~ı!lll~ 
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Şiddetli EAŞ ve DiŞ ağrılarını keser. ROMATiZMA, SiNiR 
ADALE, BEL ağrılarına karşı bilhassa nıüessircıir. Kırık
lığı, Nezleyi, Soğukalgınlıklarından ınütevellid bütün ağrı 
sızı ve sancıları geçirir. icabında günde 3 kaşe alınab\\\ r 

Galatasaray - Fener 
Bu iki ezeli rakip Pazartesi günü 

Taksim stadında karşılaşıyorlar 
nan bu iki klübün karşılaşması 
neticesi herhangi bir liğ maçın. 
ldan daha mühimdir. 

........ 

Hatayda .Cumhuriyet 
bayramı 

Yarın Taksim stadında "Bay. 
ram kupası" adiyle Galatasaray • 
Fenerbahçe talomları karşılaşa
caklardır. Kurıılduklarındanberi 
hiribirlerinin en ciddi rakibi olan 
bu iki klübün maçları daima en 
zevkli oyunlar olmuştur. Ekseri
ya birer sinir maçı olan bu karşı
laşmalar hazan da mükemmel fut. 
bol olmuşlardır. En soğuk, sa. 
hada durulması imkansız olan 
havalarda oynanan Galatasaray -
Fenerbahçe maçları bile daima 
kalabahk olmuştur. 

Futbolde kat'i bir tahmin yap. 
mak imkansızdır. Hele karşılaşan: 
takımlar Galatasaray]a Fenerbah. 
çe olursa ... Şu halde GaJatasara
yın son mağlfıbiyetin acısını çı. Antakya, 28 (A.A.) - Cum. 
karmaya çalışması, ve Fenerbah. huriyetin cm altıncı yıldönümü 
çenin de müzesine yeni bir kupa Hatayda fevkaliide tezahüratla 
kazandırma gayretiyle oynama:n , kutlanacaktır. Bu münase<betle 
neticeyi tayin edecektir. yarın gençlik Atatürk büstüne 

çelenk koyacak ve Hatay müca
delesinde şehit !düşenlerin mezar
larım ziyaret eyliyeceklerdir. 29 
ilkteşrin günü yapılacak büyük 
merasim ve geçit resmini mütea. 
kıp o gece vali tarafından turizm 
oteJinde bir çay ziyafeti verile. 
cektir. 

Yarın- resı:nl hiç bir kıymeti ol
mıyan, fakat geniş pübliği bulu. 

B u müsabakadan evvel Galata. 
saray ve Fener mütekaitleriyle 
meşhur Matbuat takımı arasında 
da bir hususi maç yapılacaktır. 

Federasyonlar dairesi ilga edildi 
Danyal futbol federasyon reisi 

Ziya ateş de yalnız teftiş heyetinde çalıştlrılacak 
Beden Terbiyesi Genel Direk. 

törlüğünde bazı esaslı değişiklik
ler yapılmıştır. Bir tecrübe ola
r ak kurulan federasyonlar daire. 
si, bütün federasyonların işleri. 
nin muntazam surette islemesine 
mani olduğundan ilğa e"'dilmiştir. 
,Ve bu dairenin riyasetinde bulu. 
nan teftiş heyeti reisi, ve futbol 
federasyonu başkanı ve zat işleri 
ve sicil ve lisans müdürü Ziya 
'.Ateş yalnız teftiş işlerine bak
maya memur edilmiştir. 

F utbol federasyonuna da, ma
arifteki vazifesinin çokluğundan 

Eskrim faaliyeti 
Beden Terbiyesi Direktörlüğü 

eskrim federasyonu, bu güzel 
s por şubesinin yayılmasını ve 
kökleşmesini temin edecek tel:i. 
birler almaktadır. Memleketimiz_ 
de bu sporu gençliğe talim ede. 
cek muallim ve monitörler yeti
şinceye kadar, eskrimde iJerle
miş milletlere mensup bir antre. 
nör getirilmesi ve bu antrenörün 
milli takımımızı çalıştırması dü. 
şünülmektedir. Antrenörün Fran 
sadan getirilmesi muhtemeldir. 

J 

Öğrendiğimize göre, şubat son. 
larmda veya mart ayı içir.l:ie bir 
Balkan takımı ile Ankarada te
mas edilmesi icin tesebbüslere · 
girişilmiştir. Teşebbü; müsbet 
netice verirse Ankarada gelecek 
takımla üç silah üzerine müsaba
kalar yaprlacaktır. Gene haber aL 
?ı}~un~za gör.e, Ankara bölgesi 
ıçın bir esknm muallimi tayin e. 
dilmek ilzeredir. 

dolayr istifa etmiş bulunan eski 
aynı federasyon başkanı Danyal 
Akbel getirilmiştir. 

Bu karışık değişiklikten sonra 
başka istifalar ve tayin.Jer beklen. 
mektedir. 

Umum müdürlükteki federas. 
yon dairesine müvazi olarak İs. 
tanbul mıntakasında da kurulan 
spor servisinin de lağvedileceği 
muhakkak gibidir ki bu suretle 
bu serviste çalışmakta olan ser. 
vis şefi Kemal Halim i1e ikinci 
şef Rıfat ve katip Şazi Tezcan 
açıkta kalmaktadır. 

Matbuat takımının 
tebliği 

Matbuat Takımı Umumi Kap
tanlığından: 

30 Teşrinievvel pazartesi günü 
saat 13.5 da Taksim stadın-da 

Galatasaray • Fenerbahçe teka. 
ütleri ile takımımız arasml::la bir 
maç yapılacaktır. Arkad~şların 

futbol levazrmlariyle sahada bu. 
lunmaları rica olunur. 

Zayi 
13:!4 senesinde Nümunei tr. 

fan Rliştiyesinden aldığım şa

hadetnameyi zayi ettim. Yeni
sini çıkaracağrmdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

No.: rn SABRİ 

--<>---. 

Süleyman iye sahasındaki j Göz. ~~-~i~i · · · 
müsabakalar tehir edıldi li Dr. Murat Rami 

Bu h afta Süleymaniye stadrn_ İ i Aydın 
da y~pı9ması ka!J"den ilcin~i kii- ! ; Beyoğlu _ p, ı ır.~tCkapı, imam 
me lığ maçlan, sahanın yagmur- · ı sokağt No. z ':'el. 4 1553 
1-.ı- fan bozulmMI yüzünden geri f ""l ___________ _... 
1::-- ~ 'dmil!br. 

Ca,Odelerde taklar kurulmuş, 
her tarafa inkılabımıza dair veci. 
zeler asılmıştır. Hatay halkr a
navahna kavuştuktan sonra ilk 
defa bütün Türk milletiyle bera-

r ber kutlamak üzere hazırlandık. 
lan bu büyük ve kutsal gunun 
büyük sevinci içinl:iedirler. 

Berlinden ilk tayyare 
Salı günü geliyor 

İstanbul - Berlin hava seferleri 
önümüzdeki salı günü başlıya. 
cak. ilk tayyare o gün saat 14.45 
de Berlinden Yeşilköye gelecek. 
tir. Seferler hava müsait olduğu 
zamanlar yapılacak ve kış mev. 
siminde de tatil edilmiyecektir. 

-~-

Aliyi kimin vurduğu 
hala belli değil 

Bkkaç gece evvel ağır yaralı 
olarak bulunan ve hiç bir söz söy
liyemeden ölen, Dikimhane ame
lesinden Alinin katili henüz ele 
geçmemiştir. 

Müddeiumumi muavinlerinden 
Necati ldün de bu işle meşgul oL 
muş, Alinin arkadaslan ve ko. 
nuştukları insanlar ~arasında ya
pılan tahkikatı tetkik etmiştir. 

içki alemi sonundaki 
yaralama 

Unkapanında bir han odasında 
yaptıkları bir içki alemi sonun<la 
Aliş adındaki arkadaşını öldür
mek kasdiyle yaralayan Hasanın 
ağır cezadaki muhakemesi dün 
bitirilmiş, müddeiumumi tarafın. 
dan mutalea serdedilmiştir. 

Müddeiumumi sucu "öldürme. 
ğe tam teşebbüs" Jmahiyefnde 
görmüş, tecziyesini talep etmis. 
tir. Muhakeme karar için kai 
mıştır. 

Kadına söz atan bir deli 
Osman oğlu Hüsamettin adın

da birisi dün sab3 h Galata rıhtı. 
mında yolcu bekleyen bir kadına 
söz atmıs. sıkrştırmrş. ve kadının 
şikayeti üzerine yakalanmıstır. 
Öğl:dm sonra adliyeye teslim 

edilen Hüsamettin ifadesinde, 
ba~ı saçma sapan sözler sarfettL 
ğindeıı aklından siiphe edilrrıis, 
müşahede için tıbbıadliye gönde". 
rilmiştir. 

Denizciler için yeni 
bir talimatname 

Terfi imkanları intiza
ma konuyor 

Devlet Denizyolları Umum 
Müdürlüğü !denizcilerin terfi im. 
kanlarını tayin hususunda yeni 
bir talimatname hazırlamağa baş. 
lamıştır. 
Şimdiye kadar gelişigüzel terfi 

eden denizcilerden bir çokları, 
senede iki defa yapılan terfi im. 
tihanlarrnda kazandıkları halde 
aym mevkilerde kalmışlar. ne 
paraca, ne ide mevkice bir ilerle
me görmemişlerdir. Bu şekilde 
terfie hak kazanmış birçok de. 
nizciler vardır. Bunlar yeni talL 
matname ile derhal terfi ettirile. 
cekler ve ileride de terfi isleri bu 
talimatname mucibince bir intİ
tizama konulacaktır. 

Talimatname bugünlerde ta
mamlamp Münakale Vekaletine 
gönderilmek üzeredir. - ..... 
Kaptan ve Makinist ler 

Cemiyeti 
Kaptan ve makinistler cemiye. 

ti umumi heyet toplantısı önü
müzdeki salr günü yapılacaktır. 
Cemiyetl~ri tekrar faal bir hale 
gelmesi için resmi dairelerden 
başka bütün hususi müesseseler 
ve şirketlerde çalışan kaptan, ma
kinist ve yağcılar deniz adamla. 
n cemiyetine kaydedilecektir. 
Böylece cemiyet azasının iki yü. 
ze yaklaşacağı ümit edilmekte
dir. 

----0--

Reklam Matbaasından 
çalınan paspaslar 

Birkaç ay evvel RekHim mat_ 
baasında çalışan Vahdet adında 
bir gene;, arkadaşı Yuda ile mat
baad:ın bir paspas çalmnı. ''Yusuf 
Kenan'' matbaasına götürüp sat. 
mı51tır. Hırsızların ber ikisi de 
işlerinden çıkarılmış, tahkikat 
gayri mevkuf olarak yapılmağa 
başlanmıştır. 

Nihayet müddeiumumilik ka. 
lemine katip olarak g-irmeğe mu. 
vaffak olan Vahdet ile Yudanın 
dün sabah birinci snlh ce7.a malı_ 
kemesinde duruşmalarına başla
nılmış, matbaacı Yusuf Kenanın 
şahit olarak dinlenilmesine karar 
verilmi§tir. 

K HA 
ısa BER 

LER 
* İstanbul Belediyesinin Be -

lcdivcler Bankasından istikraz 
ettiği beş milyon liranın şim -
diye kadar dokuz yüz bin lira
sı bankadan c;ekilmiştir. Bu 
para bugünlerde Unkapam - E
minönü istimlak isine sarfedi -
lecektir. -

* Türkiye ile İng-iltere ara -
smda yapılan son müzakereler 
ncticcs.inde Türkiyeve kredi aç
ması piyasada müsait tesir u
yandırmıştır. Bugünlerde lngil
,tercden daha geniş siparişler 
beklenmektedir. ' 

·x- Belediye iktısat müdiirlüğü 
sinema ücretleri üzerinde ye -
niden tetkiklere başlamıştır. Bu 
müesseselerde fazla bir kar hu
sule geldiği anlaşıldığı takdir -
de iktısat kaidelerine uygun bir 
şekilde yeni tenzilat yapılacak
tır. 

-x- İstanbul ile Diyarbakır a -
rasında isleyen katarın posta 
vagonu ?ı.1alatyada bir kaza ne· 
ticesinde tutuşmuş, vagonda 
bulunan 20-10-939 tarihli g-aze· 
telerlc bütün mektuplar yan -
mıştır. 

* Münakalat Vekaleti hava. 
deniz ve kara volları arasında 
halk lrhine bir kotordinasvon 
tarifesi vapmrştrr. Bu tarifeye 
gört>. havavo!l:lrnıtla ~inin upl. 

me bileti alıp da hava muhale
feti veya herhang-i sebeolc av -
detlcri tavyare ile kabil olmı -
yan volculann hiç bir munzam 
ücret vermemek suretile aynı 
biletle demir veya deniz yolla -
rile geldikleri verlere dönmeleri 
kabil olacaktır. 

Davet 
Eıninönü Askcr:lik Şubesinden: 

Yüksek ehliyetnamelilerin şu
bede toplanma günü 31 Birinci. 
teşrin 939 salı günüdür. Mekte
be kavıt kabul muamelesi 1 İkin. 
citesrin 939 çarşamba günüdür. 

Bu tarihte şubeye müracaat e~ 
decek yüksek ehlivetli kısa hiz
metliler nüfus cüzdanr, ehliyetna. 
me ve okul diploması veyahut 
(vesikalariyle) şubeye gelmeleri 
bu tarihten sonra gelenlerin mü. 
racaatları kabul etdilemiyeceği gL 
bi haklarında da kanuni muamele 
tatbik edilecektir. 

·,:P.e~let'."~_mj~y.oJ_l,~r!:: y~ :.;~.i'!'anlil~L. 
~- ışJetrn.e - ·U"ronr~ıdaresr ilanları , ~ ··; 

1 - llil kiloıııı·ln· ııtC'\,ırc ıl.ılıilinıll· tam ':ıgıııı yiiJ,ii ol:ır:ık 
nıpılacnl, kiinıiir cıırııhıı ıı:ıklıy:ılııı:ı 15.11.HJ:l!l t;ırilıiııdı•ıı ilihnrcıı 
D.D/11 ~umar:ılı tarift• iizcriııılt•n ayrırn lrıızil:il yaıHl:ıcaklır. 

Fazl:ı lrıfsil:H i~·iıı hlas~ onlara müracaat. (5178) (881 O, 

Diş doktorlannın bütün hastala
rına söylediği gibi, dişleri sadece 
parlatmakla kalmıyarak onları 

mikroplardan, muzır salyalardan 
ve hamızlardan temizleyip çelik 
gibi sağlamlık veren yegane iksir
dir. 

Her sabah, öğle ve ak
şam her yemekten son ra 
günde 3 defa dişlerinizi 

DYOL 
Dış macunile muntazaman 

fırçalayınız. 

Zayi 

K:ıılıköy Scııjo:ı:er Fransız Lise
.siııılcn mukaddema alınış olduğum 

sertifika~ ı wyi cylcdiğimden lıir 
yPnisini nlncağııu. Eskisinin hük
mü yoktur. 

Ilnfid OT.:\l.\R . ............... .. 
Dr. Necaettin Atasagun 
Sabahları 8.30 a kndar; akşam.. 

lnrı 17 den sonra Laleli Tayyare 
Ap. Uaire 2; No. 17 de bastalanaı 
kabul eder. (Tdc/on: 23953) 

IC:!ll ................ .. 

SA llfBt : ASIAf US 

11Rsıldıl:iı yer: V Ali.iT Matb:ıası 

Umum Neşriyatı idare eden: 

Refik Ahmet Sevengil 


