
Ebedi Şefin aziz 
~atırasını anarken 

Milli mücadele zaferinden 
bu.qiine kil.dar Türkiye cıon .. 
huri1teti boş durmamıştır. Va.. 
tan hudut'liırını ve milli istik
lt'ili müdafaa için mütemadi· 
wn hazırlıklar 'fl(Jpmıştır. Ar. 
tıJc Tü.r1c millctimn i.stikl<ilinc 
vr. varlıi;ı na1dii.!]man olan hir 
bir kııvvet larşısuu:la bir mii. 
tarelı.-c T!Si-fi1ıe.'Ji lrulamaz. 
Onıın için bı~qiinkü harici teh
like ne olllT8a ols-ıuı 1918 tc 11

• 

1ike...oi111ı hcnf'm'ıc::.. 

Y'i:2an·: ASIM US . 
iki ,,ı c,·,·eı bugüri fani hayata 

· göıle.rtni kapayan Eb<'di Şer Ata. 
ttirkün yüksek yaı ıflanndan biri 
Mi) Uk zorlu'klar ka1111smda a.<ıla ııli. 
kfınetinl bozmarn»ı icJi; ne kadar 
tf'hllkeli olursa oisııa; hadi~Jt-rf t•n 
kiiı;lik ht>yt.~ana kapılmaksızın e-m. 
Jıll etle karşılardı; yanında bulunan 
bütün arka:daşlanna emniyet , .c 
tıül.imet telkin ederdi. Her badlM'. 
yl kendine mahııus debi ad~l~·le 
tahlil eder, alınacak Wblrlcrt ko. 
!aylıkla bulur , .e t.atblk ederdt 
J(ntdhlnl yakından tanınır.; olan. 
lar blrçolı defa onun ağmıdan ~u 
.elimleyi lfla.lfw.dlı': 

- R~ lllç bir mlltkül uzl. 
7et yoktar Jd. m•tlaka bir balis t.a. 
ı-esi balUJU!lllı'fll.'' 

DeıdleWllr ki Ebedi Şef Atattlr. 
küa llayatı ba sözün doğmluğunu 
1 hat eden bir mücadele sllsllesldlr 
ki ea blyttk eserini teşkil eden bu_ 
«Unkü !'llrld)•e cÜmhuriyeti bu su. 
rr.tJe \'Ücuda ı;:thBiştir. 

Onun için cihanın bugünkü karı. 
sıl, hengamesinde Rıiz metenıtni n. 

0

tarkea: • 
- )layatta hiç bir mllfklll ,.az1.. 

yet yoktur ki mutlaka bir halis ça. 
rtt.I bulunma.sın." 

HERYERDE 3 KURUŞ .. 

* yp,: 23 :;: 

İDARi<; EVİ: Ankara Cad. tSTANBUL •Telgraf: VAKIT• Poata kutusu: 48• T<>• f 

M.illi Şefin 
Beyannamesi 

Bütün ömrunu hizmetine verdiğin Türk 
.nilleti ile beraber senin huzurunda tazim il( 
eğiliyoruz. Bütün hayatında bize ruhundak 
ateşten canlılık verdin. Emin ol, aziz hatıraı 
;önmez şule olarak ruhlanmızı daima ateşi 
ve uyanık tutacaktır. 

Büyük Türk Milletine: 
Bütün ömrünü hizmetine ,·ak

fettiği sevgili milletinin ihtiram 
kollan üstünae ulu Atatürkün fani 
\'ücudu i tirat)at yerine tevdi edil. 
miştir. Hakikatte yattığı yer, Türk 
milletinin onun için a.;k , e iftihar
la dolu olan kahraman , e vefalı 
göğsüdür. 

~tatürk, taıihte uğradığımız en 
zalım \'C hak. ız ittiham ~ününde 
meydana atılmış, Türk milletinin 

ma-um ve haklı olduğunu iddia ve 
ilan etmiştir. tık önce ehemmiyeti 
kauanmamıs olaıt-~ür sesi. asla 
yıprarunıyan" bir Jrovvetle nihayet 
bütün cihanın ~uuruna nüfuz et· 
miştir. ,\ ·. 
En büyük zaf er~ri kazandıktan 

sonra da Atatür~,I ~mrünü, yalnız 
Türk milletinin k~'tarını, insani. 
'ete ezeli hizmetlerini ,.e tarih~ 
hakkettiği meziyetlerini isbat et-

(Devanıt 4 üncüde) 

Ebedi Şefin hatırasını taziz için 

Bugün yapıla- 1111111 YAZAN 
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, 

nimiz 

Bugün Ebedi Şef Atatürkün ölü
münün ikinci yıldönümüdür. Bu 
münasebetle köylere vanncaya ka. 
dar yüıdun her yanında ihtifal ya
pılacaktır. 
Şehrimizde bütün halkevleriyle, 

Üni,·ersite Ye okullarda saat 8,30 
dan itibaren ihtifal hazırlığına ba~ 
!anacaktır. 

Ataturtdur ~~ a181erimif 
büst ve fotofraflan toplantı ma-

( Devsmı 5 incide) 

Bugün, Atammn giizlerini yumduğu ~~Jki ııene 
bütün memleket aynı büyük acıyı bir kere ~ ~ ve &o11n.. 

d d 
•• - ..... 

run a uyuyor. •. ·~ ~-

Saat, ~·ine o saattir. Her ~ün, a.'kreplerle ·y~lko\'aıılar, )'bae •J
nı ı.adranın ü ttinclc dolaı:hkları halde, bogüti, biz bo en tabii hUi. 
MMllı 1le;ftUı 1ıir fevlcalAdelllr -.ı~ (lMmllll • 4e'A h-m ldıMı. 
rtlrldye, en büyük e\ lidının !'IOll nefesini kanftmnıttı. 

(Dooomı 5 incide) 

Sözü lli.hi bir irşad mPşalesi gibi 1 
hafı:r.amızda parlayor: her türlü 
nrnbtcmel tehlikeler karşısmda bl. 
ze kalb k1n" eti ,·eriyor. 

Atatürk hlrk~ arkadaşı ile bir. 
likte tstaabuldan Anadoluya gettlğl 
' c Oıımanh imparatorluğunun f'D. 
kazı lçludcu müstakil bir Türk , .a. 
tanı kurmak ~in mUeadeleye bafla_ 
dığı zaman me-ml<>kettn her tarafı 

Atatürkün ardından C6rçil'in 
dOnkO 

hitabesi 

RADYODA 

Bugünkü matem 
programı 

AtatlrlEID 11111 
seııaı lfltecetız (Devamı 4 üncüde) 

1
. iT AL VAN-YUNAN 
· HARBi 
1 Yunanlılar tekrar 

15 O esir, top ve 
mitralyöz. aldılar 

l 
Aliııa, 9 (A,,\.) - 13 numaralı 

r;:.sm1 tebliğ: 
Cephede az flddette topçu muha 

rcbesi olmuştur. 
Dün ve bugilnkü gün ccphenJU 

muhtelit noktaalnnda cereyan eden 
mevzlt harckA.t esnasında kıtaları 
mız dördU subay olmak Uzerc l~O 
kadar esir alını§, be§ havan topu ile 
yedi mitralyöz ve diğer baZı matze 
me lğUnam ctmJşlerdır. 
DU§manın hava. taaliycU J~cy ol 

muştur. ltalyaıı tayyareleri bir kö 
yU bombardıman . etml§lerdir. Tay· 
~aro dafi bataryalarımız bir dtit· 
.nan tayyareııi düşürmüşlerdir. 

JTAL\'A."'LARL°" İFŞA.ATI 
Atına, 9 (,\A:.) - Atinaya. getl 

nlen on be§ kl{dar ordu ve liavn 
kuvvetlerine m<'nsup 1talyan eubay. 
lerıııın istlC\'&J>hırınd ın ıınloşıh.lığı 

na göre, General Met.aksasa uıuma· 
tumun verildiği gecenin sabahr Yu
nan arazlıılııe girmekte olan 1tal· 
yan kuvvetıerl, stratejik noktalan 
ffgal etmek üzere kendilerine aer
beat geçit verildifi hl88i altında bu-

r nl'Vrr.mı " fl1rı'Hr) 

Şairi: Behçet Kemal Çağlar 
\'ok ~ayri bizlere uyku dünek \ay, 
Kime bel bağlaya'k kime dönek uy, 
l'ay am&D!llZ ('c<'I alçak frlt'k \a)', 

Türk1Uk yün'ğini dağlasın gayri, 
Cihan da bizJnılc ağla!lın ı.:ayrL 

Ağla J;ö.ıüm ai;la ) aşlar dil olı;un, 
Kunımu~ dereler yaı:tan srl ol!lun, 
Çlçc'i. ı.ara aç .. m, ça)'lr kul olsu~, 
Türklük , ürcğlni dağlasın ~a' n, 
Cihan da· bizimle ağlasın ı;a~ ri. 

............ ..... .... .... 
En bÜ)-'Ük en ~üıt'l r.n yiğit ka) ııı, 
Dereler dt'nizlrr çaj:;lar ağlapp, 
Rabbim dfl ~öz ~a'ı ıfökmf'St.' aşııı. 
Turklük yiirt'ğini dağlasın ga3 ri, 
Cihan da bizimle ailasm gayri. 

* !!: :;: 
H<>r gittiği yere o şan ,·erirdi, 
AKian bakı'!'ını gi;ne erlrdl, 
Kaşları y<'leden ni!}8n , ·erirdi. 
Türklük yiircğinl dtl~lasm gayri, 
Cihan da bizimle ağlıı!lm gayri. 

::: * * 
Bakıı,lan şlmM>k gibi (Skardı, 
l'annı görürdü düne bakardı, 
Kii~üye çıktı mı arşa çıkardı. 
Tiirklük ) üreğinl dağlasm gayri, 
Cihan da bizimi<' aji:la"ın gayri. 

* :;: * 
Hr.r lwlin önler arda atardı, 
D<'rmanılı hf'r derde hem<'n yetrnli, 
nahamızdı f'limb:dPn tut.ardı. 
Türkliik yür<'ğinl da~la-"lm ~a~·ri 
Cihan da bizimle ağlasm gayrL 

::: * * 
Kaybmı )"fldızlar hllt> hileler, 
Kırıla kanatlar ı.ola '.\'ek>r 
Kurt kuş du~·up <'f'lı"a,,t'n; ~t'lt'ler. 
~ilrklük )·tircğinl dağlasın gayri, 
C lhan da tı1z1,.1 1 ,. l!;;.18,,.ın gayri. 

* * •:< 
Gitti her Ot.'aim ı.öndii alm i, 
l ·eryüzü dedl~n bir ö1ü f'\ 1, 
Olhan türbe olsa almaz o <im f, 
T t "1"'11k YiirPf!inJ <hf,lasm ~a\ ri, 
Olban da bizimle ai:la.vor ı-'""'· 

(Devamı 4 füıcild6 ' 

Lonclra, 9 (A.A.) - B. Çörçil 
bugün Londrada bir nutuk söyle. 
ntiştir. BB§vekil bu nutkunda ez. 
cümle demi§ tir ki: 
Manız kaldığıma bütlin daı bele 

re rağmen, sırtımızdaki bütiin yük· 
lerin altında ve birçok kanlı tch • 
ditler ortasında, ne Avnıpanın zapt 
veya esir edilmiı.ı, ne de daima bi 
zimle birlikte hareket eden meınle · 
kellere kaıııı vecibe ve taahhütlc
~mizden en ~UçUk bir kısmını da: 
hı tcrkctmcdik. Bu dünya mU 
d~lesinde y~lnız bırakıldığımız ~: 
kıkadanbcn, kendileriyle birl"kt 
• · ke dil ri · · 

1 0 
\e)a n c ıçm kılıca sanld ' 

but
.. ıgı. 

mız un mcmclkctlcrin bütU d 
valarını tc) it veya daha sanI: b~; 
surette tcsbit eyledik. A- t -· vus urya 
Çekoslovakya, Polonun N ., • orvcç, 

(Devamı 4 füıcildc) 

ALMAN DEVLET 
REiSiNiN NUTKU 

Münib: 9 (.\.A.) - 1) ,.. 
dlrl~or: • ~'· B. bil· 

Dün ak§am, Nıuıyonaı ' 
parUsı uğrunda ca.rııa Sosyalist 
!erin hl!.tırasını anına r,uu feda eden· 
partinin eski tızasr YlldönUm!lndc 
Lövenbraukcllcr'dc tO:Ulad veçhlle, 
bliyUk toplantıda 1'tUı IUUnı§ ve bu 
ııöylemi§tir. ' rer bir nutuk 

Ftihrer, evvclA Al 1 
dar için mUeadct~ı mnnyad:ı lktl
rcsinl le§kil f'dcn 19~3 en yüksek tlcv· 
mış ve mUtl'nktbe Yılınr hatırlat· 
devredeki Almnn~a~914 den evv<'lki 
ml§tlr. an da bahset· 

O Almanya, deomı U ı 
Almanyaınız dc~ııuır r,. nrtık bizim 
rağmen, o Alman • Fakat buna 
1ı hissediyoruz. o~llc kendimizi bağ 
ma ve bir refah manya, bir çalış· 
yal kanunlara 

0 
memJC'.keU idi. Sos· 

O Almanya, 'demo~~rnanya ba§lndı. 
30 sene sonra, önUnd aallerin bugUn. 

• en sağır ve kör 
(Devamı 6 oıcıd.a) 

~ 

Bugün Ebedi Şet At&tUrkün ikinci 
ölUm yıldönUmüdür • . ~u mUnuebeUı 
BUyUk önderin hatırasmı aıımak içlD 
şehrimizde ve bütUn TUrkiyede ihWal 
yapılacak; bu ihtl!allere hakevleri ve 
mektepler i§~ak edeceği gibi akade· 
mide de merasim yapılacak; ellene• 
yerleri ve sinemalar ~ kalacak· 
tır. Aynca Ankarada ,.,.cıyoda yapıla• 
ca.k ihUfal programmda' Atattlrktıa 
gençliğe 'hltabeıi ve MiW Şef lnöııU· 
nUıı hitabclen.,.okunacaktır. Radyo
daki programı"okuyucularmuza bildi· 
rtyoruz: 

8,45 Progı;aın .. 8,48: Ajana, 9: .Ata· 
tUrkUn öltimünUn ikinci yıldönUmU 

mUnruıcbeWc, Milll Şef tamet lnönU· 
nUn o gün bu bUyUk acı dolayıalhı 

BUyUk TUrk Mllle,Une yaptı~ı beya· 
nntınm okunması, 9,05 TA..z..lm .UkQ· 
tu, 9,10·9,115 İltlkll!.l mal'§l, ve ııaat 12, 
30 a kadar kapruıı§. 12,30 program. 
12.33 A)ans, 12,45·12,601ııUklAI marıı 
ve saat 19,30 a.. kadar :ıc,a~I§· 19,30 
program, J9,33 ajans. 19,45 E'le<fl Şef 
Atat'UrkUn biUmUnUn iklncl' yıldönU· 
mU mUnasebitlle-, Milli Şof lıımet lnö· 
nUnUn o gÜıı' bu bUyUk acı dolayuılle 
BUyUk TUrk milletine yaptığı beya· 
natm oktinmaın, 19,5<> Aziz Ataıım 

(Devamı 6 uıcıda) 

Bu kuponu keelb ııakl&youz 

Yakıt Kitab Kuponu 7 
ı den 25 e kadar kppon toplayıp 

ldnremJze getiren olruyuculanmı.za 
Resimli Hafta Mecmuamun 26 ntla
halık ikinci altı aylık kollekatyonu 
ile bir hlkAye kitabı vereceğiz. 25 
kunonıa blr~lkte ~ kuruş da öden· 
mesi ıwmdır. ifft§nl okuyuculan· 
mız aynca 1:5 kuı'U§ ödeyeceklerdir. 



in6nDnD dinlerken: V 
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ilmf münakaşalar: 

ibnüle evabı 
üstad, etıffleti Ali Ayniyi 

Tbbırk ~ S©vye 
_)'anı mış buluyor mlYllFilas~betDe~ 

(Son Sadra ar) adlı büyük ve Bu sebeple ismi başa, mahlası Milli Şef senelik nutukle.rm. 
mWıtm eserin :Milli KUtupnanemize .:ona koyarak ''Fethi Ahmed,, de- da Türk - Sovyet münasebet. 
kazandırdıi!'ı ktymeU Uilll ve fı1oı ğil, "Ahmed Fethi,, demek l!zım- terine şu cümlelerle ip.ret bu-
aclamlp.r ız ar mda uyandırdığı ge· yurdular: 
J1if alfikarun arttı mı görüyoruz. gelır. 

Geç~nı ld b~ er ıçin .Mehmed Fethi Paşanın Viyana sefaretine "BO'V'l/et RuS1/a ile aramuda 
Ali A'lı ntn ın ~ .tıği bazı mutaıea- tayini hakkında -vesaiki resmiye.. yirmi sene'l/e 'l/Okm bir mazisi 
ıarmıı n c vaôını almış, Dak· ye istinaden yazı yazan- vak'a oUın itimatlı münasebetler her 
letmtş B Y hmed Ali Ayııt':ııin niıvis Ahmed LQtfı Efendi mer- ikimize de atfedilemi1recek olan 
ikinci m ı.n rşı da eserin de- buh 
ğarll ımuhamrı dı ini gören arka- humla benim beyanatı~ı~. paşa- ranUır qeçirdikteıı sonra e. 
~a a n:ıklettığiDılz ceva- nın "hakiki mcmuriyetını_n neden Bas ol.an dostane mahiyetini 
bı vefo1 rdlr. ibaret olduğunu,, göstermıyormuş. tekrar elde etmiştir. Bunu mem.. 
de'Ub~d ~ud{'er;ı~~ ~J!!~eı=:~ Ayni biraz sabretsın. A~~ed Fe~ tıuni'lfetle kn:udetmek isterim. 
ı riDiıı ı a 1 ı.ııe bir zlyaıı sa- Paşanın tercümei halı~ ~li. 'l'ürkiye • BOtn!et münase'betleri · 
YJYOrla ..;a da d ğunız cevabı oku· başlı- yazdığım zaman gosterının. dün11a si11a8etinin it>icaçUırı, i.. 
yazı W1l ay: m steflt olacakları Bay Ayni'nin, .. yalnız fre~ ~- 1 çinde başl·ı başına bir mevcudi. 
malfu:i:ı bula akları için bunları da rihlerin<len tercun;e ederek hızım 41ettir. Ve memleketleriıı*z di. 
kemailn lklll U adı.ledeı-ek keDdlsine tm " 
mnte ekkir olaca.klılrında gUpphe et- vasaike t~as e ı~en ':11akalele- ğer tesirattan müstakil bir av-
miyoruz. rinde -kı ~er bah!;J tetkıke muh. rette bu meııcıtdi11eti devam et. 

Bay Mahmua ~emaı tnaı diyorlar taçtır- ben~~· mahdud bir daire, I tirmek tztıra.rınd.a4ır. Bu siva-
1 : bir çerçeve ıçınde yazdığım "Ter- set böyle telakki fJdUd.ikçe iToi 

Bütün gazeteleri ve meanualan cüme! hal,, de sefirlerin, sefaretha- \ taTa,f menfaati tçın diJ:n.kü ve 
Oktlma maatteessüf vaktim mü- nelerın, konferansların, murahlıaı>-

1 
rimini wrın dıtı.ıt7erir. Ktm.Benm 

saıt olmaaıgından Meh.med Ali la~. ye .?luharebelerin mufassal zamnna olmawrak wln• mem. 
Aynı)1in ikınci makalesini -bir tarıhı_nı gormek istiyor ve tahmini- Zeketlerimizin nefittıe itler kıJ,. 
ınuhibbin ihtariyle-- gördi.iın. me ~öre -sabıka profesörlerinden ı naatitıdeviz ... 

Bert, her sö .. e kulak verecek o- oldugu_ Darülfümmda okuttuğu . . . 
lursam ı- Alhihın inayetiyle - dersleri, gQya benim eserimi tenkid ~k Sovy~t münasebetı~:mm 
§3rkta, garpte takdir edilen eser~e- makamında neşrediyor da kusuru- tarihi Sikı bır dostlukla hülasa 
nmı vucuQcı g tıremeın· Benim mu gördüğünü zannediyoc ve in. edilebilir. !aka.t bu dostlukla.
haysiyeti ilmiyedle halel vermeğe dinnek istiyor. rm temelini a;.an had.iseler 
sava an -her Jd,öı olursa olsun- Bu zat, evvelki makalesine ~ sonrası sıy~t ve ekono. 
,alim ve caW1 bıeki ve gabi bütün -"Vakıt., gazetesinde- verdiğim mik a.ruretlerl, ~i m~~eke
aşinfilan taraf~ ')i~! r~~an cevabı elbette okumuştur. Eseri· tin geopolltik vs.zıyetlerıdir. 
kaldın tatar a~ .. sozunu ışıtir. min bir zeyilden ibaret olduiunu BtiyUk harp sonrasında. TUr. 

Bazı irtı;an.ar --mesela- ulfunü -ve okuyucuJann gözüne kerli kiye ile Sovyet Rusya. arasm
siya ye ve hukukil'.ecfe, bazı a. ferli büyük bir müverrih, bir Alim da1d dostluğu vücuda. getiren 
4amlar tunonu ~alıye ve sarrafi- görünmek emeliyle- malfunat aat- tabii hldise her iki cemiyetin 
yede ınAhir ol~r. Bazıları da ;;.....,....ı'ğ' · b' n .... ~-k b1 teeavilze ma.nıs 
... _ .... c•mi ah~ V" edebiyatta VU· mak sevdasına d~ ... ı uru itla. mU9...aç r 
wıa ' T bi anlamıştır. . bulunmaları idi. 
kut go :erırler. Herkes, müntesip Mehmed Ali Aynl, protokotda Sevr muahedesi bi2)8 neler 
bulunduğu ıtnµn haricinde bahse imzası görülen "İhsanın kim oldu- dikte etmek istiyorsa Sovyetler 
kalkışmamak l~elir. ahm Kemal b' Bay Ayni)ı·n ''Ahmed Fethi Pa. ğunu üstad M ud ae memleketi de da.ha fecüni mu .. 
_ d.,;,..1 Fethi~ Pa=dır,, di- haber verecek olursa pek memnun kadder sayıyordu. Aynı yol~ 
ır "b' :.-- oluruz,, buyuruyor. rin<ie idik. O zaman akınlar bL 
ye ayak ~ görenler, ismini Hay hay, kırk yıldanberi nioe zim ilzerimizden geçerek şarka 
Ayni'n1il verdi~e zahip olurlar. muallim ve müteallimin irfanına doğru inkişaf edecekti. 
Eğer' bu ~ Zahmet edip -basbetenillillfilı- hizmet ettiğim 
Sultan ~:Türbesine kadar 
gıtse. Paştuµn,iazarıru bulup ki- gibi üstad Mehrned Ali Ayni'nin 
tabesıne ô~~ed Fethi ~ de istifadesini temin ederim. Arzu 
~ ısminl ve "iıuhlasıru görür de etti~ zaman -yabancısı olmadı· 
~ana müfuıllfii,'kallaşmaz. ğı- fakirhaneme gelirse istediği 

Yusuf ~şa memumun "Ihsan .. ile lhsanın siyast muhar .. 
krt'ai taril~ ··bulsa hakikate reratı hakkında, hattA soracağı 
daha ~de;ialdf olur. lşte 0 kıta- meçhul diğer eşhası tarihiyeye dair 

~~
. malOmatı k!fiye veririm. 

YI k · ediyorum: Hatime olarak ş.unu da söyliy~ 
"F•ftl' J), Hazret-! AA- yim: Eserlerim hakkında -iyi ve 

med(!) Pa.p kötü- yazdan ve yazılacak olan 
~k-i kiı'-L~ mihnet eyledi sözlere cevap vermekle vakit zayi 
KUnkereyıı _;~: dedi tarihini etmekten ziyade eserlerimi ikmale 
Fethi aşıı ~1 comıet eyledi,, çalışsam, hem ben müstefit olurum, 
B\l zat, "Zin Yusuf Paşa'', hem ilme mensup olanlar istifade 

"Husrev M~ Pac;a,, gibi malı- ederler. 
!aslan isimi~ ıiilOOiın ettikleri için Ayni açık, beyni mükemmel o
ismin doğnıSfi k Fethi Ahmed Pa- lanlar, gözümü kapamadan benden 
~ old ,ğunu!Rfifıa ediyorsa ''efild her suretle f~ideınent olmağa ça_ 
~ar bardakfottıu. eski bardaklar Iışmalıdırlar; ~ünkü giden bir da
da~. nııs~· . ~ ederim. Son ha gelmez ve onun yerini başkası 
aı;mia baba'tim nı. kendi ismi. doldurmaz. 

n 1 yetıiii' yınak ~det olda -----------
~ Rıı Tevfik'\ ''Cenab Sahabet. 
tın aire~tbi ~ugün "Ziya Yu. 

Pa a , d pek çok kimse 
u ~ ıya., zanneder. 
Y'ıne 'm" ak söylüvorum: 

"Ayııt Alı M ", yahud "Ke-
mal Mahınl.MC sek dinliyen bun.. 
<imlfe'~ 

itfaiye müdürü 
Ankaradan geldi 

Dahiliye Vekaletile itfa.iye iş
lerine ait bazı temaslarda 'bu.. 
lunma.k üzere Ankara.ya giden 
itfaiye müdürü Bay Ihsan, dün 
şehrimize dönmüştür. 

:sız garp oeplıesinde dövtifllr. 
ken şa.rlt cephesinde ilk sulh 
muahedelerimizi böylece ima.. 
ladık. Bu dostluk t.arihi 939 
harbi lbaşlaymca.ya. kadar aynı 
hat tblerlnde ilerledi. 

Sovyet Rusya Almanya ile 
bir ademi teee.vllz mUlllhedeei 
immladı. 

Biz de Sovyet dostluğunu cW-
ma bilinci safta. tutarak üQltL 
lü muahedeyi Anka.rada. ima. 
ladık. Dilnya h.Adiselerine ne.. 
zari değil, fakat aksiyon cep
hesinden bakıldığı 7.aman varı.. 
lan netice şu oldu: Her ild dev
let büyük a.nla.yış ve isabet 
göstererek kendi mmtakaları:nı: 
a.teş hat~ dışında tuttular. 
Fa.kat 939 harbinin başladığı 
giindenberi ateş hattı haricinde 
kalan bu iki memleketi harbin 
merkezi sikleti haline koym.a.k 
isteyenlerin fe.aliyetleri bir tür. 
lü eksilmedi. 

Muhariplerin harp harici kal
:nuş iki memleketi ate.şe sürük. 
lemek için ileri &ürdükleri tez.. 
ler şöyle hWasa edilebilirdi: 

Harbi A vrupanın haricine 
nakletmek, bu .suretle Avrupa.. 

1 
= 

Yazan: 

Sadri Ertem 
i 
·-----...-----------------· 
DlII. tahribine mani olmak bir 
gaye idi. Bilhassa bu nokt& ü -
zerinde Almanya ısrarla. duru. 
yordu. 1870 ve 1914 harpleri 
hep Alman hudutları haricinde 
cereyan etmişti. Eğer 939 har
bi kıta haricine nakledillne -
mesela Rusya. bu a.teş ha.ttma 
sokulacak olursa !ngiliz a.blo
ka hattmm çemberleyemediği 
21 milyon kilometrelik bir sa
ha gıda ve ham maddeleri ile 
Alm.anyanın fiil.t bir ~urette 
emrine amada. bir hale gıreoe.k.. 
ti. Hitlerin "Kavgam., adlı ese.. 
rinde Rusya hakkında ileri stır_ 
düğü tez, bu defa ittüa.k namı 
a.ltmda tahakkuk edecekti. Ay ... 
ru zamanda. Sovyet Rusya. böy. 
le bir harbe angaje edilince, On 
Asya.da. harbin ilk ateşine bq 
tanbaşa maruz kalacaktı. 

Bu tezin Fransada taraftar. 
ları vardı. Onlar da harbi bir 
yeni '"Kırım muharebesi,, Be 
kamnmak arzusunda idiler. U
.zun uzadıya. neşriyat yaptılar. 
lngilterede bu fikre ta.raftar.l&r 
aTadıla.r. Fa.kat ha.rıp halinde 
bile kendini hiwt.tiren A vruptL 
egosantirizrni kendini ortaya 
attı. 

Fakat iki tarafın basireti ilı::i 
msmleketi harp harici bıraktı. 
Bu hidiseler ha.kkmd:a. geçen 
senenin şubat ayında. muht.e. 
rem Başvekilimiz radyoda dün.. 
yaya hitap ettiği zaman · 'rork 
enerjisinin h&rp davuma. namı 
karşı koyduğunu bütün vuzu.
blyle anla.tmrştı. 

Cmnhuriyet TUrkiyetd o ka .. 
dar milll bir eiyaaet pevhıde idi 
ki mtittef"ı.klerimis lb.iM baYJe 
bir maceranın hikl~:~ 
anlatmadılar. 

Harlcl siyasetini dahilt siya.. 
eetlne lbile esas yapan 19 unru 
uır OmnanJr politikası ile ha
rici siyaseti dalıilt inkişafın bir 
vasıtuı telakki eden Türk 8i. 
yuetinin bu kada.r bariz ha.t -
larla ayrılmış olduğunu bilmem 
ki ip.rete lüzum var mıdır? 
Bütün lm.iller Tllrk - Sovyet 
münasebetlerini kötü ihtimalle. 
re değil. dostluğa. sevketmekte. 
dir. Bu sebepler şöyleee hülisa 
edilebilir: 

I - Dünyada statik bir hal 
alınış olan emperyalizm ile, 
harp sonrası dünyasında. dina. -
mik bir şekil alınış olan emper. 
Yali.mı arasmda blok halinde 
bir mücadele vardır. Bu müca.. 
dele çeklnilmeei mümkün olma
yan bir vakıa halinde 939 se • 
neeindenberi devam etmekte.. 
dir. 

Türkiye ve Sovyet Rusya ise 

btlnyelerl bakımından birer in
ta memleketfdirler. Bu infl. 
memleketleri eserlerinıi yarat. 
mak için sulh ve sllldma muh. 
taçtırlar. Bütün dtinya fad&Ja,. 
rm& rağmen inşa faaliyetlerini 
birinci plana alan iki devlet i. 
çin dostluk hakikaten bir aru.. 
rettir. 

n - Almanya - ltaıya • Ja. 
ponya arasında imzalanan ~ 
lü pa.kt statik emperyallimıle 
mücadeleden daha geni§ bir 
mana ifade etmektedir. 

Bir anlaşma, bir Uzl&flD&YI 
değil, dünyayı üç emperyalist 
arasında taksim gayesini gi1t. 
mektedir. Dünyaya. nizam ver· 
mek hakkını sarih bir surette 
kendilerine hasreden üçler, ne 
demokrasilere, ne de her mille. 
tin kendi mukadderatma sahip 
olmasına, ne de Marks'm fikir .. 
!erinin dünyaya ya.yılmasma 
imkb. bırakmaktadırlar. 

Küçük milletler, demokratik 
temayllller, komünist Wlerl tl· 
çO.zltı pakt müellifleri k8.1"§JB1D.. 
da aynı Qekilde imha. edilmei}e 
mahkfundurlar. BugUn yalnız 
Antibritanik gibi görllnen cep • 
henin devamı bundan bqka 
bi~ değildir. Uçüzlü pakt bir 
takmı fikir kamplan arum
da koalisyonlar vücuda getir. 
meği adeta .zaııırt kılma.kta.dır. 

m - Fra.nsanm inhillli, AL 
manyanm kara Avrupasmda h&
klm bir m.anza.ra. a.netmel!li, Ja.. 
ponyanm Asyada serbe8tleşne.. 
at. Sovyetlerin komşuları ile ve 
dünya ile olan münasebetlerini 
yeni esaslara göre mütalea. et
mek zaruretini orta.ya koymuş.. 
ttır. Yüz elli seneden fa.zla bir 
zam~danberi Rusya meseleleri 
mevzuuba.bsolduğu zaman "Bo. 
ğa.zla.r,, birinci plAnd& heea.ba 
katılırdı. A vrupanm inkişaf ta· 
rihi Rusyanm Ilık denizlere, 
yani cenuba, ~!tere, Frana 
~ ~ ~~1 'hat"eketile 
kar~rleşmiştir . Bu hareket 
saha.smm ortasında. Oema.nlı 
imparatorluğu vardı. Cenuba 
inenle şarka. giden Osma.nlı ara.. 
zisJ üzerinde Jrarşıla.şıyorlardr. 

Kah dost ve müttefik olu. 
yorlar, kih düşman saflara çe
kiliyorlardı. Dostluklar netice.. 
sinde Osmanlı imparatorluğu. 
nun taksim projeleri meydanı& 
çıkıyordu. Düşman olduklan 
zaman Boğazla.r Rusya için 
tehdit vasıtası oluyordu. Ru&
yanın ne şarkında., ne de ga.r. 
bmda. kuvvetli bir devlet olma. 
dığı için yegane tehlike deniz.. 
ler vasıta.sile gelebilirdi. 

Halbuki Fransa sür'atle inhi. 
lal edip kara Avnıpası Alrnan 
nüfuzu a 1 t ı n a girdikten 
Avrupa. - ~uh~ebesinin aldığı 
vaziyet netıcesınde Alman or. 
dulan serbest kaldıktan sonra 
Sovyet Rusya için artık denis _ 
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Ne~, -sofranın öteki başmda oturuyor ve on
lar& filkkat yordu. Bir zamandır kendisile alakadar 
oldu.; 1!'.IU Bedği ve bu gece bir fı:rsatmr bulup buraya 
kadar · erkek gtizeli, bu sarhos ve ihtiyar 

- Hangi mehtaptan .istifade •. allahmw severseniz, 
beyefendi? .. Görmüyor musunuz, içki m.asasmm başına 
çökmüşler, burunla.rmm uçlarını görm.iyecek derecede 
sarhoş olınU§lar, sade laf! .. 

Gökyüzünde parça Parça küçük beyaz bulutlar şef. 
fal ve seyyar, geminin ilerlediği :istikametin aksi tara. 
fa doğru kayarken arkalarındaki lacivert dekor dö. 
nüyor, def18tyor, silr'atli bir şekilde koşuyor gibi görü. 

''"'"'._ .... ın sinirli e11erlnde bir Yi1n Y\lmak gibi 
c:ık ve l endisi buna seyrel mi o1ncaktI" 
ıyor, Erdoi!'ı:ı.n sikrlıyordu. Nesrin bir a_ 
genci tetkik tmiye koyuldu; dıu ınanza. 

azbut, muntazam, ince ve manalı görün. 
vurdum duymazın biriydi. Ahmet bev 

rnünıes ı1 Elkeriın ile ıı.rapc;a. ltonuşnnya 1 

Nesrin, kotra sahibine dönf'rek: 

üeınin:lz ne gilzel, gezip görmek mümltiln mil? 
Capa, derhal hizmete hazu· vaziyette ayfl_ 

rainiz. 
ra b ından aynldiktnn sonrıı durup ar. 

nuyi g zmek · temez misıniz, Eıdooan 

kerim fena fena baltt.ı. Erdoğan oncL<ın 
erek nynldı. kotra sahibi i7.ahnt verı. 

fakat 

İçki masasının ba.3ına çökilp sarhoş ola.n yalnız Ma. 
dam Elkerim'cli; fakat Nesrin, ona karşı duyduğu hid. 
deti ortaya atarken böylece sözU umumileştirmek sure_ 
lıyle g\lya. asıl maksadını saklamış oluyordu. Ali Çapa. 
nın bu bahiste söz söylemesi nezakete uygun değildi. 
Erdoğan Nesrinin hoşuna gitmiye çalıştı: 

_ Aman, ne geveze, hem de ne yapışkan kadın ... 

Sözleriyle Madam Elkerlm'i çekiştirmiye başladı. 
Kotranın gezilip görülecek çok bir yeri yoktu; halatla. 
rm üstünden atlayıp rllzgiir olmadığı için açılanuyan 
yelkenlerin kenarından geçtiler, a.'jağr katta.ki küçük 
kamaraya merdiven bE1IJm<lan şöyle bir baktılar, Nesrin 
kaptan yerinin biraz iledsinde yelken iplmne tutuna. 
rıık güya mehtabı se:yrediyor:ınuş gibi durdu ve Erdo. 

anla uzun boylu konuşmıya ba.'jladr. 
Ali Çapa anlayışlı bir adamdı, ya,·aşqa. yanlanndaıı 

nldı ve bir müddet sonra ıki elinde içki dolu iki viski 

kadehiyle geldi: 
- Buyurmaz mısınız, rica ederinı ... 
Diye iltnunda bulundu, sonra ilave etti: 
-- Affınttı rica ederim. ben ev gabibiyinı. kwıura 

bakmaymn, öteki misafirlerin de arzuları olabilir, birar. 
a ~ gideyim, Yine gelirim, efe:ndim. 
~daha gelmedi, 

nüyordu. Ay ışığı, suların üstünde kısalıp uzanan, sal. 
!anan. bazan yayVanla.ştp genişleyen bir çizgi halindey. 
eli. Gemi ilerledikçe yarılıp iki tarafa sıçrayan sular 
tatlı bir hışirtr çıkarıyordu. Gece, mehtap, deniz ve ka. 
dm güı•,eldi. Buna rağmen uzaktan görenler zannedebi. 
lirlerdi ki Nesrin Erdoğana kur yapıyor. 

Erkek güzelinin yukarıya doğn.ı kalkık ince ka§la. 
ı mm altında yarı süzgün balrnıh açık elft gözleri bir 
zamandır genç kadının :rtı.ya.sma. giriyordu. Ahmet bey 
tzamenin parasından başka hoşa gidecek bir yeri yok. 
tur, evlenmelerinin tistUnden seneler geçtikten ve ih.. 
t.iyarı iyice avucunun içine alıp ona her dediğini yap. 

tırmrya ve kendisi her istediğini yapmıya başladıktan 
şonra Nesrin, şurada but'ada, ftrsatI bulup hoşuna giden 
erkeklerle eğlenmekte de geri kalınıyordu. Erdoğan da 
bir zamandır genç kadmm azgın iştahasına yem olmıya 
13.yık bir taravet ve eda ile ortalıkta dönüp dolaşıyor 
ve zaman zaman da ona arzulu gözlerle bakmaktan geri 
kalmıyordu. İş böyle karşthklı görünmesine rağmen Er. 
doğan<lan hiç bir t~ebbüs ye cesaret hamlesi gelme. 
yince Nesrin, dayımamamış ve nihayet bu gece onu ote. 
lin rnıtnnınde yakalayıp bir kilçük balrk gibi olwma 

·' t~kar~U.rii.kle~ " 

/ 
/ (Devu:u .,..) 

Hamiyetli va~lar 
Ankarcı, 9 (A.A.) - 'I""ılrlt 

Ha.va Kurum.una. ~ o.; 
lan yardrmlar etr8.fnıda ~ıt 
aldığımız telgraflar, ~da 
kurum ınenfaatine tertip edilen 
bir gecelik oyun haStla.t.i-ôla:rak 
79 lira. Haydar U~ofkı 
tarafından 53 ve K~ S&litt
tara:tmdan da 57 lira ~rll<tifi 
ııi, yine Trabzonda tnanifatmıt 
tüooa.rlarmdan Atl ~itı. 
azalık ta.a.hhüdatm<ıan ~ ı 
no lira, lzmirde tüccardot Ş8hi 
lı Şükrü ve biraderJeriıttn ~ 
Suphi Erkin ve Ş~ ~. 
manlfa.turacı Rıza Taşbbıalılrt 
25, Karşryaka musevt iba<tetha 
nesinin 46 lira teberttt eylem.it 
bulunduğunu bildiı;nıekteq\l:. 

.Anka.rada cumh~ baıyta,. 
mı gtınü resmi ge'fi~Wıasrnd& 
bulunan resmi ve Jnı&Qst t'Jto. 
mobil lf()lörlerinde1l. bir .:.kmnı 
parqfttçülerin atlaYJşla.m\'fan 
duydukları heyecan lı7.e~ o 
anda toplamış olduıtt'at:L3Q· 1'l 
rayı Jdiçük bir ya~ olarak 
Ban Kurumuna tevdh ej;lemış 
babmma.ktadrrla r. · 

Diler' taraftan Suriyed 
6 bin adet satılık veni (W)i 
bil 1A.stiği bulundu~ 
rilmiştir. 

Bu lastiklerin sa m 
fe tetk'kler · ) 



- lari.Jıten: 

Para dayak 
~~ ,QQ):t ;mışhurdur. F'aJrnt 

Yeti &~ Aalma. t.ekr.arı v.e\ k 
verir. Uçüncü Muradın çok tl\k.. 
c:li!' ettiği mukallitlerinden bi. 
n. ~ene padl§ahı epey gULCiii
irÜp ~ ~aya gelince: 

ikt1sat ve Tıcaret VekajetJerı arasırda 

Deri idhali yüzün
den bir ilılilô.f - PadişiıbJm demi.1, J.>ep ıbu

gün altın istemem. Y.üz değflıek 
i~h?J.. 
Padişah Myret ctıniş, fakat 

n.uıkafüt ıw-ar edince yatuınıış. 
ia.r ad~oe.ğ)zı ve başla.mışla-r 
sa.ymağa; 

lktı~at Vckillctj ılc Tinaı·et birfrri idare heyeti, nir.aınmıme 
V.ekaleti a1·aaında, S:ünıer Ban - I muciliirıce malın kil? . ~:;ı!'\ı~a 
k t ·..,.t··· -ı...; ·ı 200 1'ip kıymetinin ycırısını bırlıge kar m ge lıt<- ıgı ı1ı1r mı .}'00 'Ve ' k . l 1 • 

- BU, ~ki, üç ... 
kilo deıinin ithali huı;;usundff jh- olarak aymna_ 1~ e!11eı<te~.ıı. 
l .J'f ı t lktısa.t vekalet.ı ıse. Sümer ı a ~ı {ffllf ıı. . ı · · b' d 

Ellinci d~ tn:nrnm olun. 
.cp.: 

-:\1esele şıJdur: J3irliklcr nİ- Bank .~üe-0se~e e1~n~~ ırer b ev. 
zamname.Sİ mv..clbiuce hiitlin it. lct mUe65eS~Sl Ot~ arınr, U~
halit ve ibracatAn ait olduğu dan dola~'i lıcda;kel . ~ a:dt~~ bı-...... Durun demıs . ben.im bir 

de orı:.,gım var.dır. lbsanlan bu
r~ aJrp sıkaı en ~~ns.uıı o 
~ &lır.QJ. Tabıi de~. ağm :vıın -
ısını da o yiyecek. 

h . 1'kl r 1 yapılmuıı lir;rrn. le kaydedı!me 1 €rtnı , aıa ~-
ır. ı er e ıy e · • derek bfırliğfo dileklerini kabul 

dır. · - t kt d' H lb ki uelf:'n deııler. do,;nı.- e meme e ır. 

d ad :1 uy; Si.imcr Bankın em- J Vaziyet. tetkik edilmektedir. 
a.n ogr · · th 1 • t rine veıilmi'-'tiı. Derı ı aıa MW!aJl.idin mak.sa.dı, ı· dök

~ "})fW.ala.rınm ~ a[IiiJJJR. pn, • 
hip çı~ ~d<göze .. adaınakı~lı 
bir dens vm-m~. ı ı de açıga 
~rnıak. 

Padı*a.h, mukallidind~n daha 
~ok n;ı.eronµ,n olmus. ıh.salJ.mI 
~ha arttJrml§. 

Yumurta ihracatçı
ları emir bekliyor 

J;3azı ),. vrupıa. d_evle.tı~ri~iı;ı ~e 
rnukJ:!llit He ortagr gıliı bırıbır
Ierjne bş.ğh bwımduğunu gö~
~or~. Göriinüşt.e anlaşmıs gı -
Jnd,rler. fak~ hakikatte bazı. 
!arı mukallit. bazı!a;rı ıoıba. 
Ça il~.a ~ sıra dayağa gelince 
wa§ılacak. 

Hükumet, lsvi1_,reyc yumurta 
ihracı için fr.:ans verdiği halde 
İtalya için henüz fü:ans verme. 

miştir. Halbuki. hir müddet e~. 
ve! Ticaret Vcl\alcli atandardır 
zas'yon mtidi.irlüğu. şehr~n:i.zde_ 
kı ihracatçılara. llalya. ıçın __ d~ 
pek yakında lisans v~rıleçegını 
bilqirmi§ti. 

Ni ıa i A.hmet 
================:::;=====ı--

~ 
llaJ 
'Vaj 

Şehrimizdeki 
Yunanhlar 

dal :t gicuyor 
İ\f ba • '\I ıın tı bının bs !adı ı 

a-}:_o !Jk S'AA'~r{ie ehrtmizdeki Yunımlrl~r 
t>o.u;oc konMl~an"~ Jn!ıracaat der k or· 
auı duya iltıhıtk etmek yahut gonlillu )'1.' 

tan ıuımak iştedikleril)i ııoylenıwtıır; f at 
II kruuı~oaııık Atınawm Jıe-nij~ b1r nuııiı· 

ZU. mat almadı~ı ıçın mliracaalçıl ı;n 
lar, arı:ularını ıs'aı edem miııLJ. 

? Gelen ye:nı emird , ı:chrunizdcki Yu· 
k:a.h nulılal'm bu arııılar nın ı.Bafı bildi· 
dal{ r•IEtıiinden )\onaolosluk mtira.ce.atçıları 
kta. kay® başlanıl§tır. Kayıtların ne za· 

Tacirler. scvkiyal partilerinı 
haznladtklaı rndan emri be}rtle. 
mektedirler. 

Gravyer peyniri ıçın lisan.s 
verilmekte ise de beyaz Ye ka -
şar peymrleri ic:;in b~ ihr.aç 
müsaadesi henüz vcrılmcmış
tir, 

" -.. Oiteeegı ~ ne zaman eevkiyala 
peh,, •• "6.§lana.cağı mıl!fım değildir. 
vik mi ' 

Bc110qlu 1Ta11r.evi afijbrlrı ; .• th hıulıd laki kd'rdeş. 
lBri için çaltşwırn ı 

gövdes l;>ıiieı- tai'a.fiııA ?'.u:ıan Kahraman erlerimiı.e 'erılec.el< k.ı.ş· 
necekıcoDSOlosluğy m~mleketimızde lık hediyelerin .hazırlı;mması huausun· 

Çi ~erlik çagr:Q.~ bulunan da. halk.evlerinde faalıyete ba,,landığı· 
kab btttiln Yunan tebaasını . ısım nr yazmı;trk. 
ca ' ~ adreslerini kaydettını!e- Beyoğlu ha)l\evi.nin kurmuş old~ 

4 fi davet, etnıi,§tir. ŞQn iki gün dikim evleri bugünden itıbaron faaJi· 
~e 237 kişini;n vize muanıe- ete geçqı~tir. Bugün ilk olarak artı 

nıe.. t--: baı·,..ı·lmişt·ır. Y dik' """'' 
• IQlll\J "" ,. , evde dikı'm yapılmış ve bu ım und11 Gör ~n·ını·zdeki bı·r kısım Ama. 
~1 işinde 120den fazla tıaya11 ı:al~mrı· 

dak vııtılar da Yunanlılar lehine h8:l'- tır. 

örme işlemeğe bı\§lam~lardır. 
Pazarteslnde)1 ilLbaren Beyoğlu a.k 

şam kız sanat okulundıı. da 11.tölye !a. 
aliyete geçe ektir. Atölyede talebeler 
mi.ınavebe ile örme işleri hazrrlıya· 

ca.klardır. 

Diğer .Ulkevleri de kendi kazaların 
de. bu faaliyeti takviye hususunda 
büyült bir enerJi !le ç.alı§"maktıı.dır. 
Bagün yurt.rlaf.lar hediye ~de bliyU)ı( 
bir ai&ka göstermektedir. Yen be i3t,irak için Y:unanistaruı. ~t. Diğ&r taraft&ıı üniversitede kız t&· 

ayıı rneğe ba§lamıı;ılardrr. Bu.aja~ın lcbeler askerlere hediye !)'tmek uıren 
t a.rgmda ıKral Zogonun ma.ıye ı_::::_==~.,..-----.,...--:....._---::--:--:--'"-:~~~ 

ı"'~ ~~~~.~~~·kım .. bitıer d• Kauçuk geldi Ziya Gökalp ihtifaN 
~~ V ALININ BIR TEKZIB! 

"" Memleketimize ~ül~im mikta.r-
On\ Diğer taraftan vali Lütfi Kır- da kauçuk gelınıştır. Bu ka.u-
la.r, dar, fraıısızca "Beyqğ1ıu" gaze. ç···•·,~rın getirilm~1 i, bilhassa .. 

lesinde yazılan ve BeyoğjUnda. UEnJ. k 1 YWlanlılarla ltalyanlar arasında lastik. şoson ve a oş sana.yn 
h~ ?-abıtarun müdahalesini i.cabeıt- i9in çok faydalı olacaktır. 
lst til-en bir hadise çrktığmI .bildi. Bu kauçuklar. Holanda mlis.. 

ren bir haberi tekzip etroış, bu temlekeleri malı olup 'Basra -
~ su~tıe hiç bir tevki0t !'apılmış Bağdat yolu ile şehriıpize geti-

Olmadığını ilave etmı§tir. rilmiştir. Kauçuk muvaridatnun 
Merkezi lstanbm.da buhınan devam edeceği anla.§ılmaktadır. 

Büyük şair ve nıefküreci Zi -
ya Gökalpm ölümünün yıldönü
mli mü.ruı.sebetile 8 kanunuev
vel günü bir ihtifal yapılaeak. 

tlt'. 

Bu ihtifal halkevlerinde ve 
üniversitede olacaktır. Program 
tesbit edilmektedir. 

TUrk • Elen dostlrtlk ıl:>irliği Yu. 
nan ordu.unda çaııpışan asker. 
ler~ 'bir yardım oımak üzere §clı
rimi.1Ai~u yiyecek ve g1yecek eş_ 

\.'İ ... • ... • • ı..ıl"'· .... '• - . ' 

d ya rnühayaasma başlamıştır. ç[ ~tınlar Elen Kızılhaçına gön
d€rilecektir. l{, 

di 
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H balı yat.aktan çıkarktın ken
di ~:nme: "Bugün artık onu hiç 
düşünmiyeceğlıp .. ,. ~e~ekten ne 

·~--~· Meseleler: 

• 

Haman1 ve 
ueroerler 

Bı>ledıye olellc.-riıı l<'
r.nizJierine ha~sasi>etle a
laka t> göstcrıyor, pis ya
ta kir oteJ !er cezıı landırı-
lıyor. . 

fü?.ce sıhhati uınumıye 
namımı bu takibe lıa. 
mıım ve )·azı beı bcı· diik
"anları da Hhal edilme -
Hdir. Billul,ssa hamam_ 

larda müşteriye veril•·n 
pe§tima lla r. hamam ki.il • 
hanında tekrar kurutu
lup bir diğPrine veriL 
mektedir. 

Berberlerin kullandık_ 
ları hıwlular dıı öyle .. 
Bunlar, her tüı-Iü nıik. 
robu çıpln k vücutlara 
kolaylıkla nakledebilir
Jer. Eski jiletlerin yeni _ 
den bilenmek suretile sa_ 
tışa çıkarıldığı ,Yazıldığı 
vakit; bunların ne kadar 
gayri sıhhi şeyler olduk. 
!arı da ilave edilmişti. 
Onlar. hiç ol~7.Sa bir 
miktar mikroptnn temiz
lPniyor ve uzun bir 1.a._ 
man sonra teln-ar kulla_ 
mlryor. Ya diğarlni... 

•• + ) .. .,,.,.._ ' • 
Yalancı şahit bul
maya çallşan suçlu 

Uç cürüm le tevkif 
olundu 

Eyüp - Keresteciler hattı O
tobüf!ü şoförlerinden Niyazi, 
Hacer ismin.de bir kadınla Uca. 
ret mahkemesinde görülen bir 
davasında, Hac.erin lehinde şa _ 
Jıadet eden Ahmet adında bir 
şahidi yalan şahitlik yapması 
için kandırmak istemiş, Ahmet 
kabul etmeyince, öliimle tehdit 
etmiı;ıtir. 

Ahmet yine aldırmamı$. şo. 
för Niyazi bu sefer de pehli
van Mehmet adında birisine gi. 
det-ek: 

"- Ahmedi öldtirürsen saına 
~ lira vereceğim, hap.isanede 
buiunduğun zaman zarfında ~ 
mıara paranı, h~lığınr temin 
edeceğim!,, demi§ti r. 

Pehlivan Mehmet kabul etme_ 
m.i.ş ve iş meydana çıkarak ya. 
kalanmıştrr. 

Dün üçüncü sulh ce?..a mahke
mesinde sorguya Gekilen şoför 
~i~.azi, ~alancı ~hitliğe ~vik, 
oldunnege teşvik ve ölümle teh. 
dit suçlarından tevkif olunmuş. 
tm-. 

-----()---__ _ 
Emliki Milliye 
Müdürlüğü 

Eı::nllki milliye müdürü Hüs
nü tekaüde eevkedilmiş, yerine 
belediye müfettişlerinden, !smail 
Hakkı tayin edilmiştir. 

Deri Limited Şirketi 

A tatürküo bir 
ka~ hususiyeti 

4• 

-L)rır/r<ic• ok1111'1ca(r1111-:. ı111z'. 
lılilli ~cfirııi:: ı·c Cıııııiıuı; 1:'\ı
;ni~ l:sıııll lııij,ıii1ıii11 Atrıtüddi.ı 
hw-:1uo;iı;clir,·;.11c vr bıc aı ad1L 
l/Cılİ Tiiı·k ce11ti11ctıı 1 iıı /1İİ11f(f,<:i. 
>ır ılııiı iııqili:cf /Jir aawtrm 
1/UZı/ 1/\/111·1 11 rr ka fc.dfr l:i lıir /ı'I S. 
rıııııı Eiıcr/ı. ::)ı fi11 ifd,,vi iilihı 

ııılı/ij,ı,i;ll'ıi ı11iill(ısrb t:Zr il.lıl11ıs 
erli ııoı·u::.: 

Ataturk i:::ın benden bir yazı 
istediler. K~ndisine bu kadar 
yakınlığım, bir bakıma göre bu 
mevzuda bana bazı imkanlar 
\'ermek Jazınıdrr. Bir ba krma 
göre de benim bu mevzudaki 
salabiyetim münakıışa götliı lir. 
Her iki muhakemede de haki. 
katler buluna.bilir. Bunların de
recesini tayin etmeği başkala
rına bırakarak cesaretle ve 
memnuniyetle yazmağa ba..~hya_ 
cağım. 

Yazacaklarım, verin imkan ve 
icabı olarak. anc.ak Atatürk'ün 
birkac hususiyeti olacaktır. 
Her büvük san'atkarda., onwı 
insani ve şahsi hususiyetleri, 
eseri. üzerine tesir ettiği gibi, 
Atatür.k'ün şahsi hususiyetleri 
de Türk cemiyetinin hayatına 
ve Türk devlet ve hükumetinin 
siyasetine derin tesirler yapmış.. 
tı:r. 

Mlica.deleci ve inkılapçı tabi
:ltte Yaratılmış olan Şef imiz, 
cemiyet ile yaşamaıh ve cemL 
yet ile çalışma.ğt pek sever. Ka... 
~a~b~ b~r cemiyette Hmf veya 
ı~tıınaı bır meselenin mü?.ake. 
re edildiğine ra.5tgelm~ ve mü
zakereye ka n.şnıak sa.atleree 
m~naka '8. etmek, onun içtn 
mu.stesna bir zevk veısilet!lidir. 
Bunun gibi, kendi düşündüğü 
veya tetebbu ettiği bir mevzuu, 
birçok muhataptan mürekkep 
bir toplantıda anlatmak. onlarr 
:münakaşaya da\•e{; elmeJr, onlrı
rı ikna etmek için, zihin ve 
kuvvet sarletmek pek tatlı biı' 
iştigalidir. 

Atatürk'ün bu hassasr, evde 
ç.oeuklarm az söylemeğe1 cemL 
yette insanlaım susarak önüne 
bakmağa çalıştırıld.ıiı bir .rııu.. 
hit için <;ok feyizli bir milneıb
b.iıh olmuştur. 

Halk içinde Y~mağı sev~n 
devl~t reisinin diğer vazife se,_ 
hlplerini de halk içine atmasr 
tiıbit bir .şeydir. 

Yeni devir ve rejim ku.ra.n. 
lardan. eski ve yeni zamanlar. 
da halk \•e cemiyet içinde ~ 
görmek namına. Atatürk'terı 
ilerieini ve barizini 'bulanak 
gliçtür. Bıınun için yalruz !illh
~t temayül ve zevk de kifayet 

Yazan: ismet İnönü 
P.tr)l..:z . . uıe' ki ve vaziyet .. büyü. 
dükcc. geniş. t.emas ve munaka
Nil;um t"iı3kleri ae aı tar. Açık 
biı meyJa n-da herkel'le konu. 
·ur ve hele ınünaka~a ederken. 
ummauığrnı.ı birisi hiç hazrr .oı
m:ıdtgımz bir mevzu üzerınc 
meseleler oı taya alabilir. Bıı 
:karı;ıl.a malaı·dan. halk naz~. 
ıında isabetli olarak cıknbil. 
mek i ·n. fi'aen coii sernıayr 
intıkal \e kavrayış olarak da 
rok mnziyet ister. 

Bırrlü~ ~abancı nıunaııiıle. 
rin .A tattirk İ<'İn hiç hazırlıksı;ı: 
ust.geldıklerinde hayran kal: 
maları bundandrr. Ansızın ılmı 
ve sj.~asi dolaşrk me~·zula r ka:
şısın<ia kalınca, emnıyet ve ha.. 
kimiyetle konusmak onun sana. 
trdır. 

Ct>ıniyet yaşayışma ?1.an !s~ 
tida-dı, onun ikna. kabılıyetını 
azami derecede tekemmül ettir. 
mistir. Bura.da, bilhassa ciddi 
meAeleler mütalea etmek icin 
toplanmrş mümtaz heyetlerdeki 
ikna kuvvetini tebarüz ettirmek 
isterim. 

Atatürk'ün. cemiyet ile aöy. 
leşmek ve onunla iş gÖftnek 
hevesi, bu memlekete paha.~ 
öl~tilmez iyilikler yapınıttır. 

1919 ihtilaJine girdiğinden i. 
tiba.ren, fikirlerini koogrel~re, 
heyetlere ve fertlere anlatmağa 
çalışıyor. Nihayet, çetin silah 
hareketleri ile hallolunacak 
m.uğlik da.valar için. her ~y
den evvel, eemiyeti ikna. ~tme
ğe, yani cemiyet yapmafy te. 
)ıC!lbıbüs ediyor. Bu zihni~ıetın en 
bfi}"fik eseri, 1920 de Türkiye 
Büylik Millet Mecli~inin mey
dana gelmesi olmuştur. 

Büyük Millet Meclisi, mille -
tin arzusunu ve iradesini kendi 
nefsinde topluyor. Dahili w 
harici hıu>ımla.r ise, her ~yder. 
evvel, Millet Maclisinden ve 
herh~ bir mecliste açık \'(' 
cesur müna.lc.aşada.ıı çekirıfyor
lardr. Manevi balmndRn mil!I 
dava, gnyet esıu;lt bir temsilı 
ve ınünaka~ası mümkiin olmı 
Yı8Jl ,ınjllf -lihiye-te bağlanını~ 
jdi. Vaziyet, bütün dü.~nr~li, 
vatanperver ve .sinirleri aa li ın 
ola.n vatandaşları bir anda top. 
lamışt.r. 

Harp ve ihtilal içinde bulu
nan bir milletin meselelerini 
:meclis ile idare etmek kolay bir 
iş değildir. Atatürk'ün, cemi
yet içionde yer tutmak ve ~a.ht
mak hailllUrdrr ki, bu temiz ve 
çetin idareyi bize te-min etmif.. 
tir. 

Atatürkün kendi naklettili 
hatıratardan: 

"-Yollar çok! 
Mıntakalar çok!,. 

Deri Limiled şirketinin taafi- .~i~· gün Ismet Beyi (lsmet 
yesine başlanımıştır. Şirktıt ye - lnonu} davet etmiştim. Şijlide
tine, deri ithalat birliği i9 gö~ kı evinı.de beni yalnız bulan 

- Gene ne var? diye to.rd~ 
Bu suali sorarken. ,rösıerlnın 

ı~i, malfun olan yiikeek ~. 
ve emniyet. ve itimat vad~ 
derin şetare1.i ile frrrl tml do. 
nü)'Ordu. 

reoektir. 1.sıı:ıet Bey; 
1191111 ~ - ...-... .....-.... ....-... ...-... ...-... ....-... ...-..._ _...._.. 
..L<..V.L~\L.\t..<L\L'1:iı,..."TJl..."'IJL..~~ 

nıu,zun srrlarmı öğı·~nmesin, taklit 
e~in? 

* * • 
~ Kuper Burdet 

)o°oOI': 
telefon edi-

- Senden ne haber? dedm1. 
- Tahmin ettiğin gibf ! 

Konservacılardan 
teneke ihtiyaçları 

soruldu 

ika.r Mektuplarım onume geldik· 
ç ;_ ilcı· saat sonra telefon· ten :uemen A.şk ve macera romanı 

- J\Jlo .. N8ı8Ilsmız .Aleks? 
- Teıtd*iir ederi.Jn.. Ya .siz? 

Dedim ki: - Şuradan bana 
bır Türkiye hartagı bul, mau. 
ya. aç. onun üstiiııde ııeninle ko. 
nuşacağım. 

İsmet Bey derhal la~ını olan 
haritayı buldu. a()tı; 

Mınt~ka Ticaret MüdW.liiğü, 
kom;ervecilerderı, f,enelik t.ene -

de ke ihtiya~Iarımn dereeesini, ne 
Sı kadar teneke kutu kullandıkla. 
y nnı, ve bu malları şimdiye ka-

dar n.asıl 1 emın cttiklerlni bil -
djrir beyan na meler istemişti. 

d 
( 

ı 
l 
F' 

r. 

Ko~serveci~er, bu beyanına.. 
.melerı vermeg~ b~Jamrşlardır. 
Beyannamelel' tamamlandıktan 
~a son gelen 20 bin sandık. 
Irk teneke pe.rtılerinin tevziatı. 
na bafJ}anaaa.ktır. 

Altın Fiyatı 

Altın f1yatıaı·1, dhn 10 kuruş 
kadar ~ illtselrrıiştir. Evvelki 
~ l ı 23 95 !irtı. değerinde Oıla.n. 

r ıtltın. dün 24 lira 5 kurt!Ş 
ı melen ıuuamele 2önnüstür. 

la kapıeıyı arayıp : . 
_ Bana başka hiç bı~ mektup, 

Kaliforniyadan gelen hır _mek~up 
olmad1ğrna kati surette emın mısı
niz? 

Diye sorup: . 
H ~ı0··svö ııammıza hıç - ayır, .ı.n .ı ' 

bir mektup yok .. 
Cevabile karşılıµştıktan ~nra 

kendi kendime yaptığım bu tkaz 
neye yarar. 

Zavallı ihtiyarım! .. Bıı hana ~u
sayıp önüne hir haı <lnk su getırt· 
tikte~ sonra, bardl\ğl bir saat __ sl~~·-

go urreden ve suyu dudaklarımı 
mek için lazım olan hareketi yapa· 
mtyan tim6eyi halıl'iatıyor. . 

· d hu Daha yalcın zamana ka ar · 
tün m~gµliyetimi t~kil ~~n .?11 

insa.nr dü~ünmemek kudretını ~~
t6l'emiyeceğimi artık kendi kendı
me itiraf ediyonım. Ben altı a , .. 
dıa.nberi oııun tarafından ya.şatrl
dnn ve onun için Ylh'l!lcftm .. !=ıimdi 
onu ka:ı.-betmok .b~ 11ş.l,mıJ ırıııar 

Yazan: 

Moris dö Kobra 
Bir ı es.<l<ltiflo onun bir gtiıı oto· 

mnbilde unutmuş olduğu bir e.şar_ıı 
<>lime geçti.. Bu kUçtik eşyanm ti · 
zerinden artık silinmeğe ytiz tut· 
rrıuş olıı.n onun kokuı-ıu bende lıatı· 

rala..rın tallı hevec1:1.:11ını ya.ratu. 
Titredim. Gözlerlmi kııpıvara.k bu 
giizı>I kokuyu uzun uzun ciğ~rle· 
ri.rne ıioldu;duğumıı nicin !'lakhyıı
.\'lln ! 

Bir. an için Ö.} ı.. hıs.selLiın ki, 
Dolores krlı:şı}11dıı, sokağa 
çıkmak için h11aırJ.anmış vRZi,·etıte 
durmakta, sanki onun ı-esinin a· 
hengini duydum,. Ka~ ·nna geıµ-rıis 
güzel gör.lerini iizcrime dikmi§, 
müstebit, fakat :tevimlı ve na&ik 
bir ev kadını aile reiseai gibi: 
"Yok Aleks, ben bu kravatını ew
mi} orınn, bir başkasını tııkal'AAn 
tiaJıa frj aJu1·I" ıii1·ordu. Onu ve-

Ç-eviren: 

Muzaffer Acar 
niden gelmiş, af dtl~, mahcup 
tAvrile ~ni fathetrnitf, bütün ha~ 
vRya birden ha~im oloıııj uuınooi· 
~'or, bu tatlr his içinde ye.şıym . 
dum. 

Bir kadının lı.şıkr olmadan bütiın 
ı;amimıyeci i9indP yaşamak çok 
başka çok hususi bir haldir. SP.v
~. fikirlPrdeki mütekabil alrnnk, 
her gün ber!lher bulunmak, bun• 
far hizifll ecrlatlarrm17,m bir tüı iti 
kabul etmedikleri çok zevkli hal
lerdir. 

Bö' le hakiki bir do.ııtlııkt.an bü
tün düııyR ııüµhelen~r. VP.. gös~eri
len se\·ginin, doatlul{un bir mube 
deleye ec-as oldu~nu ve gecP!eı i 
yatakların sabtJ"Bız dftlorl ya.kl~
İ.ınırğmı: birleştirdiğini ll&bul eder. 
Ne PÜ)Uk hata! .. Niç.in baake. kim
seler de bizim bu temi% doethığu-

. - 13en nıi? Bir htyar aalatuın· 
aan d«.ha tazeyim .. Dinh~yin Al~ks, 
şa.!(aYI bırakalım .. BPn Kaliforniya 
ve Los Ancelosa gidiyonım. Pen· 
goen lII isimli yatmıla ufak hır ıe
zınti Yapacağım,. Sizi dP hilhR11ırıa 
davet ediyorum. 

1 - Oh .. bilmell), acfibıı kııhil o· 
Ul' nıu? 

I" - Tabii, tabi .. HPm ı;iz şimdi· 
ık hu gecı> bana gelerf'k bir kok· 

t Ayl j<:infa .. Size hus•ıııi oiarak bir 
ı,e~' f!Orıı.cağrm,. 

- Pek ala saııt ~·t>dide> si:ı:de 
•1lııeafanı · 
Dolore~ bu daveti tı ••es!lilsü. 

nıu tahrik etti. Dolor<>s Lo!I Ance. 
los'da.. Pepe·nin <>rada hulunmasr 
kuvvetle muhtemel.. Bu vaziyet 
karstl'll1da Mis Burdet Kuperin ani 
Reyahatine ne mana vermeli .. Yok. 
1'4 denir:. yoluyla yapılacak hu lll'. 

~·aha t, pişmlş. 8.$8 su katacak. Pc ,ıe 
ile Burdet KuDer ayrılacııklıır mı? 

(Devamı var) 

- Ne yapacaksı)l? 
Bu münuebetle ilhf' ~trne· 

liyim ki aramrnda en ıyı .~r.J:ı.ı:.. 
Uğınıız lsmet Be}'. bu mulaks. 
t.m sebef>8İT. olmBdığmıı hE>rne.n 
h'ilkmP.tmı§ti · 

_ Mesela. de<lun . hic:; bir fl.J. 

fat ve saı ılıiyet ·~ahihl olrnııli 
etQn Amıdol u 'ya gcı:rnek vC' o. 
ra.da kurlulus <;aıeleri arıı ıvı;ü. 
için en mü!lait rnmtıık:; ,.p C·'· 

ni o mıntakava g-ifüiıel'Pk e 
kol.ay yol nere.si ve hangi"İ o. 
labilir? 

iim ' t Yüzümf! btı ktı. ne9e ,·e 
içinde gtildü: 

- Kaı-ar verdin mi? diye 
aordıı : 

- :=:in!rlilık bun\.lan ~ııhsct 
me, &na sJrf memleketı, halkı 
ve oı duyu anıaınıt. V:•IİY~ ~
kmdıı.n görmfü;, te~lı.kenı" bi.i -
yüklüğilndt- şüphesı kalmanu.F 

(Lutfen ,<ı<t:t1fa11ı Cftt>irin~) 
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Atatürkün ardından 
(Ba.ş tarafı 1 inıeide) 

nönmü.) denir.hır gö:ıyaı;ı t.A~m~, 
Dlinya. <>rfak çıkrnt' Ttirktin ;rS...ma, 
He.r t>vdcn bir öfü çıkmr~mtı~ 
Til.ritliik yüref;inl dailnyor Pııdi, 
CJha.n d& birim'" ıı ~l.ayor ~indi. 

'İ' * >:• 
Gökler a~tdlardan tltrt1yor ~a.t k&t, 
Diiştii ii"itiimüze gerilen kanttt, 
Onsaz dün;n. ya.nm. lnsa.nhk s&J<at. 
Türkltik yüreiinl dağlayor ı:olndl, 
C1han ela bir.imi<> aS:layor &"indi, 

>:< * * 
Bizdendi ııe' inci, bi.,..dendj dPt'dl, 
Biıı uyurduk, O, hlrl bek.J,.rdl, 
Ujlldu nöbeti bhılere nrdl. 
Tlirkllik yttl't'ğint dailayor ~df, 
Cihan da. blrlml" ıt~layor elndi. 

* * "' Kımı yBf'raklıı r:ı h(>n1.Pdik l:ıu gür, 
Her W. kJI n kinde a&PMJ'f }ıe1' yü~, 
Mllyonlam. hlr btıbMan ribiiı.i;7. 
Tiirkfük yii.reğlni dl'lğlayor .ındi, 
Cihan dA. hbimk R~layor 11lndi. 

* >i< * 
Gök dti,ı;ün topl'l\Jta t-01.ıı heJenıdn, 
J\t~1'11Ja ~N·~ yrl<ln e.l('n.c;ln, 
Şc>h.itltı.r dofrol!ımı ııöbnt dolaJ't'lıtt. 
Tttrkfük yi:ıreifni da.:l.-ı.;\·or ~ndf, 
ClhA.n da. bb:iml" ıı.il11yor ~indi. 

* ~· * Hiin,\ a hPm kaOir olnr lwın nntı ı:-iimer, 
l'ıldnlı1.r kandildir -.eınalu kemı-r, 
8n" t>oiıJloya.7dm ı.us a~rk tm,,r. 
Türklilk yi.irf'ılinf dıtf~&yor ,l11dl, 
Cihan da b!T.imln a.ğlayo.r 'fndi. 

JUl!HÇ'F.T KE~lAL 

inönü'nün Ebedi Şefin· aziz 
beyannamesi hatırasını anarken 

( Bn.ş tarafı 1 incido) 

ıncl<le geçirmi5tir. MiJ ;ctimiıin bü
)i..iklüğünı:., kudretine, faizletir.e, 
medeniyet istidadına \'e mükellef 
olduğu ıno;aniyet yazifelerine sar. 
sılmaı itikadı rardı. "Ne Mutlu 
Türküm dırcne.. dediği zaman, 
kendi enı.:in r.uhunun, hiç sönmi>~n 
aşkını en manalı L'!r surette hula
sa etmişti. 

Fena zihni yet Ye idare ile geri 
brrakılmış Türk cemiretini, en kı
sa roldan insanlığın en mütek~l 
,-e en temiz zihniyetleriyle müceh.. 
hez modern bir devlet hali~ getir
:nek, onun başlıca kargu...~ olmuş
tur. Teşkilatı Esasiyemizde ve hu.. 
rGn hizmet haşında, irfan muhitin
'ie ve ~eniş halk içinde bulunan 
bütün 'ata11daşlann \·icdanlarmda 
yerleşmiş olan lAik, milliyetçi. halk
çı, inkılapçı, deı·letçi Cumhiyct, 
biı.e bütün. cvMfiyle Atatürkün 
en kıymetli emanetidir. ... 

lJfulündenberi Atatürkiin azfz 
wlt ve hatıra·ı. bütün halkımtzm 
rıı candan duygulariyle sanlmıştrr. 
'\ Tcmleketimizi n her köşesinde ve 
')iıtün milletçe kenciiı;ine gö~terdi. 
{:imfa samimi bağlılık, devlet ve 
milletimiı için kudret ve vefa_ 
nm beliğ mir.alidir. Türk mille. 
linin ;:ızi:r. Atat ürke ~österdiği se\'
gi \e s<ıygr, ~nL~tı i~iı.1 At_atlırk gibi 
bir evlat yetıst1reb1l1r bır kaynak 
olduğunu bütün dünyaya göster. 
mi~tir. 

ı\Lalürkc tazim \·azifemizi ifa 
elti~imiz bu anda. halkımıza, kal
bimden gelen şükran duyRulanmı 
ifade ctme}'i ödenme·i lanm bir 
borç sardım. 

;'\ Iılletler arasmdrt kardeşçe bir 
insanlık havatı Atatürkün en kıy
metli ideal( idi. Bi.ilun dünyada ö_ 
lümlinlin ~örduifü ihtiramı. insan. 
lrğın atisi için ümit verici bir müj
de ol~rak se1amlarmı. Bu söı:lerin, 
yaı:tlarirle ve topra~ımııda .söYaL 
ve askE'rleri ve mümtaz şahsıyelle
ri vJe \ 'JStmızc:t iştirı'k eden bütün 
milletİcrc, Türk milleti adına şük
raıılanmm ifadesidir. 

De\·!f'timiıin l~ni~i \'e milleti. 
' miıin fedakar, AAdrk hadimi, 

1n5anlık idealinin aşık H! nlU.ln· 
taı siması, "' 

Eşsiz kahıaman Atatürk! 

\'qtan ~ana ıninndtardır. 
Biitün ömrünü hizmetine ,·erdi· 

ğin Türk milleti ile beraber ~
ııin huzurunda tazim..ile eğiliyoruz. 
Bütün hayatında hiıe ruhundaki 
at(':Şt.en canlılık verdin. Emin ol, 
aziı hatrran sönmez meşa!e olarak 
ruhlarnnızı daima ateşli ve uyanık 
tutacaktır. 

RE1StCL1\ıfHCR 
lSMET JNONV 

bir a.rka.da4 gibi cevap Yer! 
lı:mıet Bey haritanın açılı 

bıılu.nduğu masa lHma.rındak! 
sandalyeye ili$i. dilşUnmeğe 
b~ladı. Bu sırada ben salonda 
ayakta dola.şıyordum. 

Nihayet tsınet Bey ayağa 
kalktr, ~le.!"ek! 

- Mmtakalıır 
çok! de<li. 

~ok, y.ollar 

(Bas tarafı 1 itıciM) 
ecnehl 1$,ı:a.li altmd& idi; umumi 
harpt.en bft.kiye k&lan ordular da. 
~rtdmı$, bütün mllli m\idafu n.111. 

talan işıral kU\'"\'t>tlrrlnin kontrol\i 
a.Jtma alınmış idi ; bunlıum hep!'i11. 
den da.ha. ~hHkeli olarak bt&nbul. 
ela. Türk m!lletinln meşrn bükfunet 
diye tanıdığı devlet t.eşkilatı e.c;lr 
edilerek işgal lrun·etıeri elinde o. 
yunoo.k haHu~ girmişti. Sevr'de bu 
onm('Ak hökfunet.e imza. ettirilen 
<'~aret muahedesi tatbik edilmek 
için Anadoluya yüz binlerce ordu 
Çtkanln11ştt. 

Böyl~ bir vam,-~t ksıl'Şlllında. bir 
~in btı vatan fopraklarmm lizE>rfn. 
r\I" buırtlnkü. dhl bir Tül'kiye Cw.ın. 
hurlyetl kurulabll~cğinc kıı.ç k1~ 

hıanabillrdJ? 

İşt~ ı\t.attirk bu ka.du m~kill 
bir ' ' a.7.lyet. içlnd~ İ!,14' ~ha.dı. TUT'k 
milletini kendi elrafmdft. fopl&dr. 
Bir nıilli mlqk yapıldı. Bn mllli 
ml~k elda ı>dilmedlkçe m\ktulel~. 
den \'azı:eçmemtye kann veri.idi. 
Bu mJlli birlik Ye fedakirhk sa.ye. 
&inde 11lh.ayet zafere \ 'anldJ. 

l'ıfilli mil<'a.dele zaferinden bu. 
güne bdar Türki~·<' Cumhuriyett 
iM>, dannıımrştır. Yaf41.n hndutlan. 
m nı milli i~ti~lali müd&fıuı. için 
mlitemMIİY<'n hımrhklar ynpmıştrr. 
Artrk TUrk mlllclinin lstfkllllne ve 
\'arlrğına düşmnn olan hi(' bir ku,·. 
n~t kıı.rşı<ınıda bir mütareke Tür. 
kl)'<'~i brılama7., Onun için buırün. 
kit harici tehlik<' ne olursa ol<ıun 
1!)18 te-hUl<esinc benzcmc:ı:. 

Fa,-Ja. olarak bugün ba.şmırzda 
F.bedi Şer At.a.tiirkiin en y akm mü. 
radrlc arkadaşı olan hımet İnönü 
Milli Şef ola.rıık bulunuyor. Onun 
etl'a.fmda bir td• ir.ı.,an ı;:ibi topla. 
nan millet lca.bodcnf' her fe<l&ki.r. 
his giYı.e almıştır. Onun için Tiirk 
mtıleti hle bir tehlike> ka rşı~rnda en 
kiiçük bir endl15e el ıı:nnıı k!'lw.m te_ 
tni:r. ve <>min bir istikbttlt> gururla. 
ookmaktadır. 

ASIM US 

C. H. P. 
Beyoğlu Kazası 

kongresi toplandı 
) l.'l~a~ılnıl, 9 ( A.A.) - H.alk 

1 artısı Beyoğlu kaz:ı. kongrc~i 
saat 15 de Beyoğlundaki kaza 
merkezinde toplanmıştır. 

Kongrede vali doktor Lütfi 
Kırdar. Vilayet Par-ti ldare He
~.eti reisi Reşat Mimaroğlu, vL 
1 ,~ · et umumi meclisi a1.:.ıları ve 
p(lrti €rkanı hazır bulunııı n~lar
dır. 

Jttifakl:ı. ksbul ollinan idare 
heyeti raponınun kıraatinden 
sonra. yeni idare heyeti itzala.rr. 
ve vilayet ko~e iştirak e. 
decek oJa.~ delegeler intihap e. 
dilmiı;lerdır. 

---<>--

Yeni Fransız sefiri 
şehrimizde 

J.,t<ınrnıl, g ( A.A.) - Yeni 
Frımsız ııefiri B. JulE>~ lfonry. 
ovvelki gün Sofya - Burgu ta
rikile !?ehrimi,..e gelmiştir. 

f';M-ir, bu ;ı.kf;'a m Ank.araya 
1'ı9.reJ.-et, c.e~~tir. 

Cörçil'ii1 
.nutku 

i (BM tarafı 1 incide) 
Holand.<ı. setc;ika, bunların hep&in. 
den bUyUk olan Fransa ve hepsin. 
den ve-ni olan Yunanistan. 

BÜtün bu memlPkeller için çalı. 
§acağıı ve harp edeceğiz ve bizim 
zaferimiz hepsinin kurtuluşunu te. 
mjn e<lPcelı:tir. 

Şimdi topra klarmt son 1talyan 
tecavfö;üne karşı müdafaa etmekte 
olan küçük kahraman Yunanistan 
için .sempatimiz ve hayranlığımız 
dPrindtr. Tarihi Londranm kalbin. 
den, bütün yüklerimiz ve endişele. 
ıi.ıni~ ar:uımda mücadele,;ine ya.r. 
dım için elimizden geleni yaptığı. 
mn: Ynn11.n milletine ı,u samimt vaa. 
eli göndPriyoruz: 

tBR.ETl ALEM i<;tN 

Alçak mütecavizi bugünden iti. 
haren cinayet ve ihanetleri adale_ 
ti:n pen~esinde Aleme ibret olacak 
~ekilda ve !il.yık oldukları veçhile 
cezalanaca.ğı güne kadar da.ima ar. 
tan bir lı:tıvvetle vurmaktan asla 
hali kı\Jmıyacağız. (Şiddetli alkıe. 
lar) Bu cinayetler ve ihanetler dai. 
ma. Mll.Mlininin boynunda as1lt dur. 
makta ,.e İtalyan ismini lekelemek. 
tedir. 

Az zaman önce talihimizi müte . 
vazi hir ~kilde takdir ve tahmin 
eden dilnya bugün lngilterenin ya. 
şa.yacağma inanmaktadır. Do.etla_ 
rrmtz biz~ güvenebileceklerini bili. 
yorlar. Düsmanlarrmız önlerinde 
lngi!lı mukavemetinin muayyen ol. 
nuyan bir müddei için vı> daima da. 
ha büyük mikyasta mevcut oldu. 
ğunu an!Iyorlar. Fakat bugi.inkU ya.. 
şama ile devamlı 1.afer arasında kat 
edilecek uzun bir yol vardır. 

Bu yolu katederken İngiliz ırkı. 
nrn 11.ziın ve metanetini ve eski mü. 
esseselerimizin şerefli intibak ka.. 
biliyetini dünyaya gö.cıtereceğiz. 

Bundan sonra Amerikan reisi. 
cumhur intihabatmdan bahseden 
B. Çörçil, "lngiltereye yardımda. 
asla kusur etmemiş ve şimdi de bu 
fevkalade buhran içinde kudretli 
milletini idare için üçüncü defa se. 
çilmiş olan milmtaz Amerika dev. 
let ade.mmı" hararetle tebrik eyle. 
ıniştir. 

B. Çörçil aynt zamanda cumhuri. 
yet partisinin namzedi B. Vilkiye 
de mııddt yardım vaadinden dolayı 
minnı:ıttarlığmı bildirmi~tir. 

R. Çörçil şöyle devam etm4;tir: 
Amt>rikanm hi7.e VAf\dcttiği yar. 

drm ha.len Amflrikı:ının hPr tarafın. 
dıt PŞ!liz fabrikalarda, yük:ısek fı. 
rmlarda ve izabe ev!Prinde ba~la. 
mış ol;ı.n muazum mühimmat is • 
tihsalatmr bizimle pek mebzul bir 
surette paylaşmaktan ibarettir. Bu 
müthiıı maddf yardrmdan başka da. 
va.mız için hararetli bir takdir ve 
sempati bitıSi mevcut olduğunda in_ 
gilterede hiç bh' kim!'!Pnin şUpbe. 
si brrakılma.xYıtşhr. Bu hi.!J kalbleri. 
mizi ıhtm&kta ve umimizi kuvvet. 
lendirmektedir'. (Alkışlar) 

NİÇİN TAARRUZ EDİLl\11YOR 

BazAn ni<;in dtişmana ke.rşı bir 
taarruz hareketine muktedir ola _ 
madrğımız ve niçin dfüımanın bize 
indirebileceği yeni bir darbeye in. 
lizar ctmektı> olduğumuz suale la. 
yık görillmektedir. Bunun sebebi 
şudur ki, mühimmat imalAtrmız an_ 
cak ikinci yılının başlangrcmdadrr 
ve harbin bid:ıyetinde veyahut harp 
Len biraz evvel inşasma başladığı. 
nnz muazzam fabrika ve tesisatla. 
rrmrz ancak simdi vermire başla. 
mıştır. Almanlar ise mühimmat L 
malatında normal olarak dördüncü 
seneye doğru erişilen en yüksek 
nokt::t~·ı çoktnn geçmiş bulunuyor. 
hır. Buna binaen' önümüzde a.ıııla. 
cak uzun ve çetin bir yol mevcut_ 
tur. Öyle bir devre ki bu müddet 
zarftnda harp sanayiimizin en yük. 
se-k noktaya yilkselineeye kadar ça_ 
lışnıalarr ,.e bahriyemizin harbin 
bidayetinde inşasına başla.nara k 
şimdi miitemadiyen hizmete dahil 
olmakta bulunan yüzlerce gemi ile 
takviye eclilmPai 18.znndrr. 

Bu dP\Te ıarfnıda ordumuz mııl. 
zeme ile teçhiz ve talim edilerek 
kudretli bir taıırruz .ı;ilahr haline 
ıtelmrk için tekemmül ettirilecek. 
tir. Yine bu devre zarfında bilhas. 
sa hava kuvvetl:-rimiz ln~mz t11.y_ 
varPrilerinin parlak vr aşikar bir 
tan.da iııbat etmiş bulunduklA.rı key 
ftvet üstünlüğüne adet üstünliiğU. 
nU de ilave edecPklerdir. 

AMERİKA.NIN KIYl\fETLt 
1."ARDBIT 

::;;m:. .....-=.:t. - . _:: ~~~- Jlll .. 

Manastır İtalya- Yunan harbı :: t~~=•tini reddet~ 
b Om bar d 1 m a • (Ba:; tarafı 1 itıcide) YUNANLILAlUN AL'IANLARA 

ıunmakta idiler. Bu subaylar, Kont CEVABI 

1 • Ciano, Yugoslavya başvekili Tsvet· At..IDa, 9 (A.A.) - Atin& Aja.nır.r nl mese esi koviç ve Metakaaam bu serbest ge· bildiriyor: 
çltıerin verilmem hakkında mutabık Alman radyosu Yunan milleUne, ce• 

Bclg.rad, 9 (A.A.) - Gazeteler, A
vala ajansının şu tebliğini neııretmelt 
tedir: 

Bitolje (M:rnastır) ~chrinin boın· 

bardımanı üzerine yapılan tahkika· 
tm neticesine intizaren, Yugoslavya 

·ı · aaret ve hissiyatma kapdtnl)'Uak kalmı" olduklarrnın kendisı erıne ı ~ . 
y mantığın sesini dlıılemeırini tavıuye 

bildirilmiş olduğunu da HA.ve etm4ı· 'etmektedir. Alman m!Ueti•gibt ı:nuh&" 
!erdir. Vaki olabilecek mukaveme·.ı rip blr milletin, şeref ve vekartf.lçln 
tın ancak henüz haberdar olmıyan. 'kahramanca çarpışan bir millete bu 
ileri karakollar tarafından yapda· sözlerden başka söyllyecok söz bul· 
cilece""i de bu subaylara. söylenml~tir manıış olmasına tee.ıısü! ederiz;. Al· 

o man radyoııu, Yunanistaııdan bJı;rtık 
hükfimeti, Atina Roma, ve Londı·a. ][AVA AKINI YOK oldukları halde icabata uymuı ole.:ı:ı 
nezdinde te,ebbtlsatta bulun-arak l'ir Atim~, 9 (ı\ . A.) - Emniyet ne. 1 diğer devletleri misal ola.ra!ı:•göste,r: 
muharip devlet tarafından Yugoslav· zareti, cuma günü gilndüz memle. ı. ,mekteclir. Şurasını tebarüz ettl~ek 

'hl-'! ' i ız h ket dahilin' de h.iç bı·r düaman hava{ ;Iı\T.ımdrr ki Yunanistan, miMllerini ya arazisi bitaraflığmın ı " L'l a ., ba~ka mJJietıerden değil, şeref, kaJtt 
etmlt!Şir. akını k11.ydedilmediğini bildirmek • ı ' re.ma.nlık ve fedakarllklarla. dolu ken.· 

Yugoslavya hükfımcli bu g·ibi M.· tedir. di tarihinden almalc ister. 
diselerin tekerrür eltiği takdirde tev· SELANJK 1JNiYRRSiTES1N1N YUNANLILARIN lTALYAN~ 
lit edeceği arzu edılmeı neticell'r hak- TEBLtG-l LARA CEVABI 
kında muharip dcvleUcrin nazarı dik- Selanik, 9 (A.A.) - Sclanik Ü. Atina, 9 (A.A.) - İU!Jtyan 
kAtlni celbetmiş ve bu devletlerin bu niversitesi bütün üniversitelere ' radyoları, !talyan tec&vUzü 
tekerrüre mani olacak tedbirler ala· hitaben aş~ğıdaki mesajı gönder •• ;başlamadan e\rvel Giritte lu.gi-4 
caldarı ümidini izhar eylemiştir. miştir: liz kıtaatı bulunmakta. olduğu.. 

Yugoslav hUkfimPtı, yapılmakta o· Bütün bilgilerin ban.isi Aristo. na dair gülünç ha'berler verme~ 
lan tahkikatrn neticeleri malüm ol· tun İtalyanlar dahi müstesna ol. tedir. 
duktan sonra, bombardıman neticeııi 
husule gelen zarar v~ ziyanlar ıçın 

tazminat t.Alep etmek hakkını da mu· 
hafaza etmektedir. 

* * • 
Be7grcul, .9 (A.A.) - ıranas. 

trrın ikinci defa olarak bombar
dıman edilmiş oldµğu hakkın -
da bazı yabancı matbuat organ
ları tarafından verilen haberler 
kat'i surette ve resmen tekzip 
edilmektedir. 

Sovyet 
bayramı 

mamak üzere ilim nurunu cihana Herkesçe malfımdur ki Yu.. 
!açtığı Makedonyadan bilcümle nd.nietanm takip ettiği sıkr bi ... 
dünya. üniversitelerine hitap et _ ·ı y 
mekle kesbi şeref eder, Makedon.i •taraflık siyaseti dolayısı e, u .. 
ya üniversitesi, an'anelerine sadık~ ınan topra.klarmda ne bir. telt 
kalarak müstevlilerin evamirine 1 ~ln.giliz neferi, ne de tek lbır Inı. 
boyun eğmeği ve binnetice esare.' •giliz bahriyelisi mevcuttu. 
ti kabul etmiyen küçük, fakat şan. Hatta, pek tabii olarak Ingi .. 
Jı Elen milletinin İtalyanların ko. liz donanması Giride gelebil .. 
caman imparatorluğu tarafından' 1 mek için muhasamattan sonra. 
maruz kaldığı çok haksız ve hiç tbirkaç gün vakit geçirmiştir. 
sebepsiz tecavüzünden mütevellit , ltaıyan dona.n,ma.sı ise muta,. 
nefret ve gayzını bildirir ve ayııı,! tdı üzere İngiliz donanma.smm 
zamanda Makedonya ve bütün Yu.~'"'iyolunu ke.c::mıek için meydana 
nanistanda sivil halkın ve ezcümle' fiÇlkmamı:ştır. 
eli silih tutmryan ihtiyarlal'la ço. ;-------------
cuk ve kadınların alçakça bomba. R B k' ı • 
!anmasını protesto eder ve Yuna. omanya aşve ' 1 
nistanrn işbu varlık mücadelesinde 
bütün dünya üniversitesinin mane. ftı · Hariciye nazın 

l\fo&ko' a, 9 (t\-A.) - Tas 
bildiriyor: 

vi yardrmlarmı saygılarla diler. "1'lf"' ile birlikte 
ajansı Selanlk ilııil'<'rsltesi profesörleri 

İlkt~ıırin büyük sosyalist Ilı lilAli · 
nin 23 üncü yıldönümll münaı.ebetile 
yapılan askerl geçit resimlcrile muu· 
zam işçi tezahüratı hakkında blltün 
şehirlerden haberler gelmeğe b~la· . 

mıttır. Biltun Sovyct halkı, Sovyet 
hükQmetlnln lcomünist partisinin şefi 

Stalinin etrafına toplanmış olduğunu 
coşkun tezahUratla tebarüz ettirmiş· 
tir. 

Dün kızıl meydanda 1.600.000 teza.· 
hüratçı geçmiştir. Lcningradda. Urvz· 
ki meydanından da 1.300.000 işçi geç· 
mi~tir. Bakuda yapılan tezahtlra.ta 

namına. Rektör R a a g ·ı tt i 
Anasf&S tkonoınoıtolot ~ 0 n1 y 

~· '· ) Roma, 9 ( A.A.) - D. N. ı.Bt. 
1TALYAN TEBJ.1Gl ajansı bildiriyor: 

Roma., 9 (A.A.) - 155 numaralı Eınin bir kaynaktan öğren.il .. 
tebliğ: diğin.e göre, Romanya başvekili 

Epirde krtalarrmrz Kalama.sın Ö • . general Antonesko hariciye na.. 
tesinde köprü ba.şlarrnı takviye et. , zrrı ile !birlikte Romaya gelm~-
mektedirler. tir. 

Orta Akdenizde yapılan bir ha. Romanya başvekili, B. Muso.. 
va istikşafı esnasında. tayyareleri_ lini ve Ciano ile görüşecekler .. 
miıı: bir düşman tayyaresini alevler . 
içinde düşürmilş, diğer iki tayya. dır. 
reyi de hasara uğratmışlardır. La val Roma ya gİtmi~or 

Şimal Afrikasmda düşmanın mı. Ylol, 9 (A.A.) - Havaıı Ajİ.tısı bil· 
500.000 ki,i, Kievdeki tezahürata kineli vasıtaları ileri unsurlarımız diriyor: Bir Amerika radyosu tara.• 
500.000 ve Harkovdnkilere de 300.000 t arafından kaçırılmıştır. fındım verilen ve Le.valin !evk&JMe 

blt' diploma.tt'k vazi!e ile R.om:ı.ya ha klşl l~Urak etmişti?'. 

Bu vıldonUmU ilk clcfa tcsit edil· 
mekte. olan yl'ni Sovyet Cu11'1huriyet· 
ler!le yeni bölgelerde coşkunluk, lstı:ı
nal bir şekil almıştır. 

Molotofun Berline 
gelmesi bekleniyor 

Berlin, 9 (.\ .A.) - D.N.B Ajanın 
bildiriyor: 

Alman hllkümı:ıtlnin daveti üzerine 
ve von Rlbentrobun geç'ın sene Mos
ko\'aya yaptığı ziyareti' z" mukn bele 
olmak üzeı·e, Sovyetler Birliğ"i halk 
komiserler meclisi reisi ve hnı·iciye 
komiseri Molotof, iki memlek<>t ara· 
sında. mevcut dontluk münasebetleri 
çerçeve.!li dlliresinde şahsen, yeniden 
temnA ııuretile devamlı ı:-örüş teatisi· 
ne devam etmek VE' bu teatiyl derin· 
laştlrmek için pek yakında. Berline 
hareket edecektir, 

Dö Golün bir 
muzafferiyeti 

Londra, 9 (A.A.) - Generııl dö 
Golün kıtaları Fran~ız tistü\'a Airi· 
knııındaki Gnbon'da. kflin Wmharene 
arazisini z.ıptetmişlerdlr. General Dö 
Gol bu suretle 125 kilometre ilerlemiş 
bulunmakladır. Kn.çanlar nehı·in yu· 
kan lmımına iltica eylemişlerdir. 

dominyonlarımızda ve Hindislan~a 
· ·malalı hn nevi harp malzemesı ı . 

Ye pilotlann talim ve ter'b_iycsı en. 
gelsir. yapılııbilir. Buna bın::ıcn. A. 
merika tarafından bize ,·aadedılen 
yardımlar şimdjye kadar. :ı:apıla_n 
mühim yardımları en samımı bır 
surette kanıılayorum. (Alkışlar) 

Bununll'l bı>rabPr gözden uzak 
tutamıyacağrın bir mesele vardrr. 
Düşma·n biz.im mühi~ ia~~ sev~iya. 
trmız.ı kesmek için hıç şuphesız e. 
linden geleni yapme.ktadrr. Buna 
binaen Okyanus yolları üzerinde de. 
niz kudrPtim.izin idamesi zaferimiz 
i~in kat'i surette lazımdır ve bu 
zaferi i.catiyenler veya buna ihtiya_ 
cı olanlar için büyük b.ir eh~mmi. 
yeti haizdir. Bu meseleyi önünüzde 
~zun uzun izahı zait olduğuna em.i. 

Düşman tayyareleri Topruk'u reketlnf bildiren haberin aelt e eaam 
bombardıman ederek bir kişinin ya_ yoktur. 
ralanrnMrna ve met>kenlerde hasa. 
rata sebebiyet vennişlerdir. 

Keza düşman tayyareleri Der. 
neyi de bombardıman etmişlerdir 
Dokuz ölU, 26 yaralı ve az maddi 
hasar vardır. 
Doğu Afrikasmda, düşman avcı 

tayyarelerinin bir akını da.fi ba..! 
taryalarımız tarafından tardedi~. t 
miş ve bir İngiliz tayyaresi dUşiı. 
rülmüştür. 

Dü.şmanın Torino üzerine yaptığı 
ha va. baskrnında. bir çocuk hasta. 
hanesi yakınına, Saint . Louis sa. 
natoryomuna, bir askeri hastaha. 
neye ve bir kışlaya bombalar dil. 
şerek bir miktar ha.sara, bir kişinın 
ölmesine ve yedi kişinin yaralan. 
masrna. sebep olmuştur. Moncalier 
ile Cambiano ara.!lmda bir eve bom_ 
ba isabet etmiştir. 9 ölü ve yaralı. 
lar vardır. Çıkan küçük yangınlar 
\abuk söndürülmüştür. 

Dfü;manın Cagliari üzerine yap_ 
tığı bir hava akım ne hasara ne de 
insanca :..ayiata sebep olma~ıştır 

B!R ITALYAN DAHA 
Atin:ı, 9 (A.. \.) - Andros Yunıı.ıı 

---0-

İngilizlerin ltalyaya = 
hücumu 

Lonclra, 9 (A.A.) - ResmAn bil. 
dirildiğine göre dün gece 1ngil.tz 
bomba.rdmıan tayyareleri İt.Alya.da. 
endUstri hedeflerine ve Almanya. 
da münakalat telaJci noktalarına ve 
daha bazı hedeflere taarruz etmiş.. 
lerdir. 

AI .. l\I.UiYAYA lrOOUM 
Lortdra., 9 (A.A.) - Hava neza... 

retinin tebliği: 
Bombardıman tayyarelerim.iı, 

dün gece İtalyan sanayi mer~sle. 
rini, Alma.nyada münakale yolJart.. 
nı ve diğer hedefleri bombardıman 
etmişlerdir. , • . u 

- ·:ıı ;J 

İsviçrede alarm İ§&reti 
Zurlch, 9 (A.A.) - Röytu: 
Cuma gUnU saat 23 buçukto. zu. 

rich'de alarm l~areti verilml'§ttr, 
* * • 

~rne, 9 (A..A. ) - Röyter: 
Cuma güntl saat 20/(5 d.e Bel'l11de 

bir alarm işareti verilmiştir. 

adasrnda ikamet etmekte olan İtalyan ı ----ı------~---~ 
tebaastntlan Antoniıı Bacalari, Yunan 
emniyet nıızırma gönderdiği mektup
la demiştir ki: 

30 senedir mlııafirperverliğini gör
dUğUın Yunanistana karşı vaki olnn 
alc;ak tecavüzden dolayı en büyük ncf· 
reli duymaktayım. İtalyan tabiiyeti· 
mı reddediyorum. 

BIR lTALY AN TEBEASINI 
TERKEIT! 

Alina, 9 ( A.A.) - Atir.~ a. 
jaruır bildiriyor: 

Atinada ikamet eden Ttalyan 
katoliklerinden B. Joseph Kav
riadi emniyet nezaretine bir be. 
yanname vererek Yunanistana 
karşx yapılan barbarca tecavüz... ı 

:2: -> 
~ .. 
1-

VakJUer 

Gtlneıln 
'doğuşu 

Öğle 

ikindi 
Akf!lm 
Yatııı 

lm.Uc 

Pazar Pazartesl 
ıoıı. teş. 1 ı ll. teş. 

Şevval: 10 Şevval: 11 

Kıuımı: S K.ııin:4 

Vıuaıt Eanl Vun.ıt Emnf 

El.12 1.43 6.43 l.48 

1U8 7.02 11.58 '7.QS 
14.39 9.AS U.18 D.43 
16.56 12.00 16..'5 ıı.oo 

18.30 1.84 18.29 l.M ,. 

5.01 12.0i li.02 U."6 

---·---------------~ 
h h .. nim. 

Ha.fon, düşmanm ava ucumu . HARlCl SİYASET Mevlidi Nebevi 
nun liddetli şartları YI'! bu.an leh. 
Jib iıa.reUerinin çaltşmaya verdi_ B. Çörçil, bu yılltk ziyafetlerde 1 
ğı zararlar altmda ha?.ırlanmış olan mut.ad olan dış slya~et hakkmdaki 1 

bu gen~ ba§anya tevessiil etmek umum.I i.ıahe.ta bu se(er lür.um gör. ! 
icabOOer. 1atihsali.mizi tacil için mediğ:i.ni kaydeylcmiş ve şöyle de. j 
bütiln kuvvetimizle çsı.hşıyonı" ve mirştir: 
bilgi ile Ye te~kilit içindf' çalışan Blitün km·w·tlerimizle mlllet!Prin 
fngilir. am.eleaintn faal ve a?.imli zulme kar&t htlrriy~tlerl, milletle. ! 
vArdımı savetıindp muvaffak olaca rin istiklı\l ic:inde t~rakkileri, in. 
İrmmıdan e

0

ilphe etmiyorum. 1şt~ SAnlar anamda ~·alruz refah ve~- ı 
Okyanuelarm ôtcl\indı>n gelen yar. mşm lade ~deceği. bUyUk kard~ı. 
dım hllhaMa hıı Mhıı.clıı krynıt>tlidir. iin tc-ıııiıııi için mUrı:ıdelc cttiii.miz 1 

Zira gerek Ameri.k:ıda, gereluıe a~ik4.rdır. C Alkıslar) 1 

!'\chl'iml1.hı maruf ll&lı:r.JarmMn ınıe:.lldba.n Hafız Sadıeddbı Ka,J• 
' .. 

nak, JIAfn llu:.a, HatrT.a Etıılnf' Sönmer.ı,,ık, Ha.irs BUrtıan, ]bbJ: 

1\ll'dd 5eeiırlir, Ham Mahmud, Ha~ Oaman, Hafa İbrahbn, Hahz 

' Nuri, Dua.g(\ EJ'Ctbnt>nd He 2() kJ~Jllk ~~lh(lll'rln iştfrlklle barft.n 

ikindi na.mu.mı nıtiU.klp l!!minönö. Yl'nicaınll şerlftnde 

NiMET ABLA 
t.nrahndl\n JTııwlldl '"rtr l'lnıthınılM'f\~nıdan an11 r<w.nlPrln t41ŞrHl1>rl 

••••••••••• rfoa oluntİr. : l -..... ~' ..... ·. ı ,,. ......... ·- • : . ~ • 

{ 
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Cle~lu ka.rpnndaJd Çardak teşvik, takdir etmeliyiz. 

Geliboluda Çardak 
Güreşleri 

TUrkiln kftbesi 
Bir cJemei ~ liıodiim, lmmızı, beyaz, 
Parll)'Bll tebDemled pembeJdl Wru, 
Meğer etebllem. aendılnn, ghJ'etlanymı , 
Kahpe felek acalJa ldaılere laynutf 
tsüklAI adındaki bir Ttlrk 1avrmu, 
Bağrma ıı.amıt, aak Wr JO(ealuğa.n, 

~esınde, Gelibolu mevlevi 
.~ Muawa Danış Efendinin 
61~tın aünııet düğü.nü müna.. 
1~ıe ~ertip ettiği güreşlere 

arı .~;nın en meşhur pehlivan. 
J:fwrak edecekti. 

nı~l\dırnıalı HUseyinln ölü-
na n en bir ay sonra hazırlığı. 
ta.rj başın· ~an ve milli pehlivanlık 

Koca Yusuf, Gcliboluya git
meden iki gün evvel, ma;beyin 
kfttiplerinden Servet Beyi gör_ 
mUş ve: 

l orgunlata altında ~ 110lgun. 
KiınbUlr nerelerden getlriyord•? _ 
){uhwna sevda. saldı onan kokan, 
Bari öğrensem, dedim, o kutlu yurda. 
- Yavrum, han~ ~ derdla banlan, 
Belll geldiğin dl,ar haraya mak. 

• 1ıntzde "Çardak güreşleri,, 
:nıyle meşhur olan bu gUre-

1 - Koca Yusuf 
2 - Kurdde ı· ' 
3 re ı, 

- Adalı Halil, 4 - Katrancı, 
S - KtiçUk Yuauf, 
6 - Kara Ahmet, 
7 - Rüstem, 
8 - Çanakkaleli Mehmet. 

Gibi me hur pehlivanlar işti
tak edecekti. 
li Baş mükafat ola.:ra.k on beş 
ra .!orunuştu. 
~ger başlara da aynca ik.. 

l'atnıyeler verilecekti. 
h Rüstem pehlivan o sırada 
k ~ıktan yeni kalktığı halde 
~'41'a. Ahnıetle gUre§lmek isti
"Ol'du. 
" Rüstem, çok usta bir pehli
~ı. KuvvetindeQ ziyade o.. 
~ az:ma, ustalığına güvendiği 
""".Y•entyordu. 

1{0eg YU8Ufun <Jelfboluya git 
~ ~am-landıfmı Gelibolu 
lla.kk Ö!ııceden duymuştu. Ça.. 
" aleden, Llpeekidıea. ve o cL 
d:;:ıaıu kaaa.balarm bir çoğun.. 
retnı - Çardak ~!erini sey. 
~ ~ için - 'binlerce in :ın 

ege hazırlanıyordu. 

~~-'!.usulun Kurdderelf ile a·:; ~ haberi - daha. Yu -
t Uf Geliboluya. gitmeden - Is -
anbulda. ya.yılmıştı. 
lierkestn a.ğzmd& ayni mev. 
~ üzerinde yaptlan mUnalcap
ar, dedikodular ~ 
Meseıt, bir gUn .Aapcapr 

~ahvesinde toplanan Istanbul. 
aki orta pehlivanlardan bir 
~ı şöyle diyordu: 

ı>ehlh...ı~ tlW gibi bir 
\Tik mı __;k mi atlık •• ~ .. 

• Çcv 1 • Koca Yusuf iri 
gôvdesıle Kurdde:reli.... __. 
necek?" J .. nCMX& ,.. 

k Çiçek ])aZ&.rmdaltf M:ilı&bn 
c:~esınde toplananlar ise IKo.. 

U8ufu iltizam ecteırek: 

- Sözümde duruyorwn, be. 
yim! Geliboludan döner dön.. 
mez A vrupaya gideceğim, de
mişti. 

!Koca Yusuf Geliboluya var
dığı glin, hos bir tesadüf eseri 
olarak Yakacıklı Nedlın Bey. 
Je karşılaştı. 

Nedim Bey. güreş meraklısıy
di. Böyle bütün Türkiyenin en 
meşhur pehlivanlarının bir ara
ya toplandığı bir şehirde Ne. 
diın Bey gibi neler vardı. Nef 
güreş meraklıları ... 

Koca Yusuf: 
- Şimdi nereye gidooefiz! 
Diye sonlu. Nedim Bey: 
- Şeyh efendi bütün misa. 

firhaneleri Mtırmış, misafirleri 
için !birçok çadırlar kurdurmuş. 
DilğUn Uç gün sonra ~laya.. 
cak. İstersen seni Danış efendi 
ile tanı. tıraynn. · 

Ceva:bını verdi. Koca Yusuf, 
vaziyetin çok sıkışık. olmadığı
nı anlayınca: 

- Eh, dedi, şeyh efendiyi ne 
zaman olsa ziyaret ederiz. Şim. 
di §ehrl dolaşalım. Pehlivanlar. 
dan kimler gelmiş .. ? 

- Biraz önce Kara Ahmedi 
gördüm. Camiin arkasmdaki 
kahvede oturuyordu. 1stersen 
oraya kadar gidelim. Hem bL 
rer kahve içeriz, lhem de konu-
~ 

Koca. Yusuf yUrildü. 
- Kara A.hmetle ben de gü_ 

reşınek isterdim. Deme:k ki o 
bizden önce gelmiş Geliboluya. 

IK'ahveye vardrkları zaman A. 
dalı Halil de uzaktan görün.. 
mtışttı. 

Kara Ahmet. Kooa. Yusufn 
garUnce yerinden fırladı, ve glL 
lerek: 

- Buyurun. Yusuf ağa!>ey! 
dedi. Yeni nıi g ldin? 

- Bir 11811.t ki.da'-~ Ne 
nr ne yok bakalnn? GeQen yıl 
da.nberl lstanbulda yoktun .. Ne. 
relerde idin? 

Yusuf oturdu. 
Kara. Ahmet, Koca YU8Ufu 

gole eayardı : 

ın;-·~ Kurddereli ibef p&r& et. 
~ r..oca, Yuaufun karşısmda Açık konuşmalar: 
daJc :1<8ıniz ki, Kurddereli Çar Veznecilerde B!J;'f/ Ftilı.ri Tar. 

- M~hal uker deallfa en. Jmbrlnden. 
Fı,kmul bu çloekleır ~lenk olac&k, 
Onlarla ıılliılenecek Ata ıne.an. 
Tilrldln Klbealnl bOm.es llllaln sen! ... 
O Kibf\yf yarat.an 94'11 detft misin~ 
Bütthı kalblerde yatan 9flll değil mlo+in ~ 
Çelenkler ördük, kendi çiçeklertndm, 
Dtlnyada lı'9 ~ ll8!f ePıedhl 8ell. 

NECtB 

. .. .. ... "' 

Bir kadın yavrusunu fare 
zehirile öldürdü 

lzmlt (Husu.si) - Burada 
Paç mahallesinde Fertıat ismin. 
de bir ad~mm metresi olan 
Hayriye adındaki genç kadın, 
evinde kiracı ola.n Hasan ile ae.. 
vişmiş ve iki sevdalı evlenmek 
istemişler, fa.kat kadmm bir 
çocuğu olduğu için erkek bu iz. 
divaca yanaşına.mIJ: 

Hapishane müdürleri 
arasında 

İstanbul tevkifhane mUdU:rtt 
Reşit Baykal, terfian Artvin 
vilayeti tevkif ve cezaevi mil
dürlüğüne, UskUdar hapisane 
müdürü Hüsnü Konukçu da İs
tanbul tevkifhane müdürltıfUne 
terfian tayin olunmuşlardır. 

Müeasif İrtihal 

Şehrhnlzln mf.ruf nn ~ 
SEKBAN Zil.de AH ladmuda Ahmet 
Sekban irtihal etmışttr. 

Ooıuı:ıesi buglin Fatihte İtfaiye kar
..-aa Ba3 darbey cacloo.lnde 10 Dlr 
~~-, .... .. .... ..... 
rak 81rkeclde Araba y.,._ ........ 
ıdndM Juuıutıl ~ ......... .mea 
ŞlrkeU Hayrlyeye ald bir ...,ada 
Bf\ykcwa götUrlilettk llle kabr"4* ma 
defnedilecektir. 

_,., 

- Senin piçin var, b\Jnfdıan 
dolayı evlenemeyiz, demiştir. 
Kadın da işığı ile bir ola.ra.k 

Salbahattin adında \'e 4 yaşın. 
da olan yavrusunu fare a!lb.irl. 
ile zelıirliyerek öldürmüş ve it 
anlaşılarak katil ana. ile &,ığ'l 
tevkif edilmişlerdir. 

Sümer Bank Umum 
Müdürü 

Şekel- ba.)Ta.:nımd&n eYVfi 
Bursa.ya giden Sümer Baıılt u.. 
mum mUdUrii Buııhan Zihni 
Sanusun. bugiin şehrimize Bel
meei beklenmektedir. 

Burhan Zihni Sanus, &u. 
Meri.noe fabrikasından eonra 
Gemliğe gitmiş, buradaki 9-.'I 
ipek faaliyetini de gör.den gıe. 
çlrmiştir. 

Askerlik Ham 
8mıl 8 hesap memuru lıf.e.bmM n. 

mil Oğlu Ahmet Tuvtlk (J.424) la e.ce· 
le §Ubeıe nlmelerl. 

J 
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Milli yas günümüz 
(Ba.s tarafı 1 inct<le) 

bldnıÖHbn, eğer blr bltl~, bir on, bir ı;Urilyüş i e, bizim blldlğlmlı, 
lnaa.dığmuz Ata ile bn halin hiç bir münascbetl olamaz. 

Evet, ölüm, biitiiıı doğaolarm almlamıa yazılmıstır, Ömlir, ':lkle blıezar a.rasmda bir köprüye benzer. Do n, ınntla.ka onun 
belen g~, Başı gibi sonu ela hak, bil! gibi sonu da gerçektir. 

::::ı ölttın dediğimiz neticeyi, fldle &.)ırmak gcrcl-. Jliz, bu farkı 
ten, hafızalardan üğrcnml't bulunu.) orm·~ 

an YeryUzüne nillyarla:rca insan geldi. l'akat hi , bu mll~arlıuı, 
eak bir yığın olarak biliyor, daha. dof,'l'tısu t hnıln edi.)oruz. J>of}.. 

~a~, Yaş&msşlar ve ölmü lerdlr. Bunlarda. "ölum" tamdır. Can-;ıı 
~v ~ nasl) çürür, toprak -olul'8&, lıunlar ı1a, Ö.))ece arkalarında hi~ 
lan b bırakmadan göçüp gittiler. Ucj'.ril ' tan '<' millet, ez ~ocuk. 

;ıe, t-Orunl&ı1hkça, onlıı.n unuttular. 
bıra.kt ln~ bu milyarlar içinde, hazan Ö.) leleri doğar, ki l c~ ı zundt' 
D ıkJan nur, hafızalan hiç sönmiyen ı nlt hır i inde blJ'akır. 
t:?'ı!'11ariyle gönttJlerlmlz süıılenfr, sözleriyle dilimiz zcngfnk•r, dC!t. 

l'ı, IOıelıkıbeleri, lnkıJAplariyle ruhumuz be lcnir. 
nıa Onlann mezarlarma örtülen nıermer, tunç, ıtm ı.~p 11.ır, za. 
b··t ı.aman kalkar ve ~inde nıhlann " fır J rafil" i öt<'r. nu <' le 

u tın bir 'atan tlrperlr, bütün göniiller kopurtir b itün ha ız.alar 
onunla dolar • • 

1 t ! ta, bü; lilı'. lnkılipgı, ejfiifz kahraman, ômcJ, iz yara fırı ftt, 
~ 4' onlardandır. Memleket, a.n ko\'anlarmın mesut mrnltL<;ı f~lnde 
~~lısırken, onun ruhu, ~önttılerden gcco :rorgunluğunu, karanlığmr 
I!~ t rPn hlr ısık olnr. Memleket gazi ~'tlı-ü''Ü üne m-'i ·ı :ı:anıaıı 
'lflC t • ol t;uu ' 
;lırar::uu ruhu! bir bayrak gibi ha'a~ aıe,deo riizgfıri3le el lg lsn. 
dmJectır başlar üstiioo açıhr. Httli8a, ınaşta "' bamıt.a. h<'P bl. 

ku~~~tl İı1ııgün, onun "yls" mı tuttuğumuz halde, yine milli birliğin 
an dn;ı ~ul uyonız, Sağlıiırıda başımndı, Bizi t.epeden :h-JM>ye ıı.. 

ona ki enn adnnlarlyJe ookurlardan g(i'Jclcrc çrkamn,tı. ·c mnthı 
yan' bl mezannda iken de btttttn \'atanı bir tek yUrok halinde toplı. 

r ku'\-'Vet olarak 3~11'. 
HAKKI SURA GEZGİN 

Bugün yapılacak merasim 
(Ba:J tMafı 1 incide) 

halUnıe 3-.. onaca.ıctn-. Saat ookuzu 
~ ~lantı açılacak ve büyük 
oltmün hltıruma. h" ten 
5 -ı- ,_,,_ umıe 

~~ ayakta huşu' ile sükUt 
eclil~tır. 

!lilfthara Atatürktin hayatı, eser
len, ~ekete yaptığı bUyijk hiz.. 
metleri hakkında söylevler veriJe. 
cek; en sonunda ismet Inönünün 
millete beyannamesi okunarak 
toplantı sona erecektir 
ta Üniversi~ ~at s,3o da bütün 

lebeler- Unıversıte merlcez binası 
aylmwxla t<>ı>lanacaklardu. Ede
biyat fakültesi dekaru Hımid On. 
gusu saat 9 u 5 geçe hazır bulunan 
lan beş dakika siıkiite davet ede
cektir. Müteakiben profesörler ta. 
rafından konferanslar verilecek ve 
Millt Şefin beyannamesi okllna
amtır • 
Emin&ıündeki hallcevmde yapı

lacak toplantıda Vali ve belediye 
reiai ile Istanbul Komutanı mülki 
ve askeri daire funirleri parti ve 

halkevi mensupları, resmi \e hu. 
cusi teşekküllerin mümessilleri bu
lunacaktır. 

Evin parti idare heyeti basın
dan Atıf Ocftil, Atatürkün gozlerini 
dünyaya kapadıkları saat Olaıt 
9 u 5 geçe toplantryı açarak 5l 
dakika tazim sükfıtuna davet 
edecektir. 

Bundan sonra halkevi reisi Ya
\UZ Abadan Atatürkün hayatı 
memleket ve millet için yapbğı bü. 
~ ük hizmetleri, kahramanlıkları 
anlatacak, bilfilıara ismet lnömi· 
nün beyannamesi okunacaktır. 

Bunu muteakip hep birlikte Gul
lı~e parkına gidilerek Atatür
k~ Saraybunı.undaki heykel'nc 
hır c.elenk konacaJ...-t:ır. 

Dı 'er biltün halkevlerinde de 
a~ _nı. şekilde ihtifaller tertip edil
mıştır. 

AKADEMiDE VE 
UNlVERSlTEDE 

Halke\•lerinden ba~a yine bu
gün Akademide 'e Universitoo 
birer ihtifal tertıp edilmh:;tir. 

Üniversitede Yüksek tahsil tale. 
besinin toplantıı;ı tamamlandıktan 
sonra başta Rektör \e profesorler 
olduğu halde Saraybumu parkına 
gelinerek buradaki heykele bir çe
Jenk konacaktır. Yenugureş~erinde Koca Yıuaufa lcuı - Mektubıcnuza ı>01ta ile 

aYaği ~tır. O, mı mağlflbiyete cevap oormekle berabfJr, ,,ehli. 
l)' Ye gidiyor!,, oonlarımız hal;.lctnda verdi(iinfz 

1Yordu. kmmetli maU'i.mattan iW"la'll' a-
ıaı:asııı bu iki ooreya.na. bpı • lene,ı teşekkürü bir oo.zif e biU.. 

• • • 
.Ankara.da Cebocide Celal Hak 

nıan - Koca Y1tsufıtn bir er. 

~~dan lhiçbfri katiyetle neti- rim. 
l{Oca ystırenıeuıekle beraber, 
OJl1l u~ ta.raftarlan ve 

lrek kardeşi olup olm<UÜQını 
tesbit edenıedfm. JJ'faamafih, 

1 sevenler, kuvvetmi, oyun,. 
arını takdir edenler pek goktn. 

Dünkü hususi maçlar 
G. Saray lst. Sporu 3 - O v9ndi 

Sehrimiuleki btitun sinema ve 
gazinolar bugun sabahtan itibaren 
Pazarte i sabahına kadar kapaJr 
kalmak uretiyle mateme iştirak e
deceklerdir • 

Radyo sabah neşriyatında ajans 
haberlerinden sonra Mıllt Şef ls.. 
met lnönünün beyannamesinı oku
yacak ve milletin büyük elemine 
katılarak tAZımen susacaktır. k:urddereıi hqin ve birçok 

li~leri gücendirmiş biır pelı
~~r. Böyle olma.kla. !beraber, 
llıasııuU!d~, onun mağ!Qp olma
deği1d· ıstıyenJerfn sayısı da. az 

ı. 

su · ~li~ ortaya. iştirak edecek 
kete ~ar da Geliboluya. lhare
sur b aaıanuştı. "Küçük Yu
du. '' unların başında. gidiyor-

l{oca Y 
deki kalı USuf bir gün Topha:M 
Ç\lk y Vede otururken, "KU... 
l<0ca ~Uf,, tan bahsediliyordu. 
dikt usuf söz alanları dinle -

en sonra: 
.:L - RilçUk Yusuf .. il b' · '4'! k nd. gun n irtn-
lnak ıa 1 .. etnsaıi arasında par. 
<>ntın b g08teri ektir, dedi, ben 
~da a.ş orta birincisi olaca-

1( n entinim. 
de ~°:;'d Yusuf itiraz edenler 
S ~· Bunlardan birisi de 
'l~rlı 1.tzetti. lzzet, Ktiçük 

u Çekemiyordu: 

dığ; l3<>n onu ilk güreşe başla.. 
O bet. tanıan il r kere Yentniştim. 

l>i ı>ar etmez. 
ı Yordu Ger k ~ t>ı · ç~. • Sarıyerli 
tıa. ısa r gw1, Kuçilk Yueu!u 
İ1'akat bir künde ile yenmişti 
Uk Yu bu kündPden sonra, ''Kü~ 
lı tı Uf., b lkı de beş kere 
nı ile :veıım k urctıle o künde~ 
l<oc ııu <:ıkarmı!}tı. 
_ li Yu uf, IZZE>tc: 

dl, 'lrUc~le sen sus bakalım de. 
)°enfJenıe!ı 'Yusufa birkaç kere 
~ n. onun hakkında söz 
baı1 ~ hakkı y ktur. lstik. 
tı S akın<i k olan pchlivanlamnı-

an t nım lıyız Onları 

Oorluda Yıunıftın akraba8'ındcın 
bulunan ihtivar bir BQ!JJml.: "Yu
lntfun karde~ 11oktur.,. Dedf. 
Bu huttu-rta fazla malamatınız 
varı~a liıtf ediniz. Pehlivanları.. 
mızın hıı usi11etlerilc ook 1/tlkın. 
dan alakadar olan o1cmfUCUl.arı· 
mızı ve bi · memnun ctmi.$ o. 
lursımı N. 

1. F. S. 

Türk - iran ticaret 
müoasebatı 

İran cuval fabrikaları 
müm~ssillerinden biri 

şehrimize geldi 
Dost Iran ile Türkiye arasın

daki ticaı i müncscbetlerin git -
tikçe inJdı:ıaf edeceği anlaşıl. 
maktadır. 

llk olarak Irandan çuval sa -
tm almamız için teşebbilslcre 
gcçilmistir. Irandaki çuval fab
rikaları mUmcssillerinden btrl, 
şehrimize gelerek Istanbul_ Ti
caret ve Sanayi odası nezdınde 
tema~ı ra b-ı~Jnmı~tır. 

Bund n b k dost Iranm 
meml ketim"zd n çikolata sa.tın 
almn1c istedi "i de haber veril. 
nwkt dir. 

Sürp A aop ihtilafı 
B lediye Si.irp Agop ihtilafı -

z:ı halt tmış bulwımaktadır. A. 
lal<adarl r 160 bin yerine 100 
bın lira almnk urctile ~ulh ol. 
n n:ktn ve a vadan feragat et. 
mektNlir. 

Ugpeştliler yılbaşında 
y apmak üzere şehrimize 

beş maç 
geliyorlar 

DUn, Şeref stadında. Galata
saray B takımı Beşiktaş B taı
kımile, Galtasaray A takımı d& 
lstanbulspor A takımile husu
si bir karşılaşma. yapmışlardır. 

Günün, ilk maçı Galatasar&Y 
B takımile Beşiktaş B taJtmır 
arasında idi. Oyuna. siyah • be. 
yazlılarm, sarı - kırmızı h~ 
hattında kesilen bir hücumu ı · 
le 18.şlandı. 

Ilk dakikalarda top ortaLuda 
dolaşırken Beşiktaşlılar yavaş 
yavaş hakimiyeti ele aJmağa 
başladılar \'C nitekim oyıınun 
onuncu dakikasında Befiki.8' 
sağ açığı ilk golU attı. 

Bu gol<len sonra Galatasara.Y 
lılarm canlanacağı beklenirken 
büsbütün bozuldular. • Oyunun 
yirmi yedinci da.kikruund& Be
şikta., sağiçi ikinci golü &ti1. 
BWlıdan sonra her iki ta.kını da 
bozuldu ve birinci haftaym bq.. 
ka hi<'bir gol olmadan bitti. 

İkinci devrede yine Beşiktaş
lılar ağır basıyorlar ve bunun 
mUkafatrnı on birinci dakika.. 
da attıkları üçlin.cü golle gör. 
dUler. Oyunun sonlarına doğru 
glinün en fena oyuncwru olan 
Galatasaraylı Recep ilk ve son 
Galatasaray golünü atm.1'br. 
Ve az sonra da oyun Gala.taea
raym 3 - 1 mağtfıbiyetile bit
mıştir. 

Galataaaray - lat. Spor 
Sıra günün en mühim müa.. 

be.kur olan A talamlan maçme. 
gelmigti. Hakem Şazi T,,.e•tnm 
idaresindeki bu ma.ça her iki ta. 
kmı da qağıdaJd ka.drolarta iş.. 
tirak etmiftir. 
la~f1or: Newxst - 'a· 

rıtk, Hat(fi - Mum./ fer, &n,,., 
Sa'OOr - N mmettin, I MfftJtl, 
Mü~. Cihcıt, KcuUr. 

Gakıtattarmr: Hıaır - 1'""'1c, 
Salim - Musa, Entıer, HalU -
Barbaros (Bedii), Sakt1tattift. 
Gündiiz, Boduf'i, M. .Ali (Bü.. 
'lenf). 

Oyuna fstanbulsporlulann a . 
kmiyle ba~landı. Oyun ilk daki
kalarda karşılrkh akmla.rla de -
vam ederken lstanbulspor!uıa.. 
rın yavaş yavaş h!kim ohnafa. 
başladıklarını görUye>ruL Fakat 
biraz şa.nssızlıklarmdan biraz 
da. beceriksizliklerinden bir ttır. 
ıu neticeyi kendi lehlerine cevL 
remiyorlar. 

Oyunun otuz altmcı dakika
sında. lstanbulaporlular bot ka
leye gol atamadılar ve bandan 
sonra birinci devre lstanbW.por 
luların neticesiz hlJdmi)"ltUe 
bitti. 
ikinci~: 
Oyuna b&fJlar bqla.mas Ge.1a.. 

tua.ravlılarrn bir ııeyler yapmak 
ıstediğini görüyoruz. Nitekim L 
kinci devNnin dardOadl da.ki-

.kaaında Sali.hattin ' lk GS 
libıU attı. 1 

• go • 

Oyun bundan sonra Galata. 
sarayl!la.rın hakimiyeti altında 
gı~ege başladı. On sekizinci 
~ıkada <?,UndUz, Bedlidcn aJ _ 
ci ~of~ gtızel kullnnal'nk ikin
ra 

0
Y'Un e yaptı. Bu golden son

sonla dtırgunl~ı. oyunun 
ne c l"lna doğru Galatasaray yi. 
üncü ~!!c~:;ıata.. ~aşlndı. Ve 33 
cu Gal ada uçuncü ve sonun_ 
lstanbu~f.asaray golünli Gilndüz 
yeye duŞqpor kalecisini kontrpi
aonra n t~rerek attı. Ve burulan 
sona er~f.ıce değişmek.sizin oyun 

•• -o--

Uypeşt geliyor 
Şehrimizde beı maç 
y 

1 
Yapacak 

der:kba.şı ~til.inden istifade e. 
Babak' §ehrimızde bir kaç mü. 
böl ~ Yapmak üzere: lsta.nbul 

gesıne mUracaat eden Uy-
~ Macar futbol ekibi ile böl
hat Ut.bol ajanlığı arasında ni-

211llılaşrnaya . rı.nlmıştır. 
ı ik; ~· 2~. 29 blrlncikAnun ve 
ner~cık5.mın tarıh'crinde Fe. 
t Çe, Galataaara.y, BetilL 
C:ı!~nbuJ ınuhteliti ile ya.pa
h a..uır. Beşinci :mUsabakanm 
h~ takımla yanıJ&eqı heaU. 
'·""""'1n. edilnıemiftir. . 

Diğer taraf tan sinemalar kapalı 
olmakla beraber )alnız Jpek \O 

Melek inemalan hasılatı Hava 
urumuna \enim.ek uzere Atatur

kün hayatına \e ölümunc a t bir 
film gö terecektir. 

Yabana memleketlerde bulunan 
yurddaşlanmız da ayni c; kilde 
konsolosluklarda toplanarak mera. 
im yapacaklardır. 
Ata türkün Anka.rada.k.i mu\i ak 

kat kabri de bütün zıyaretçıl re a
çık bulunacaktır. 
BEŞi KT AŞ il ALKEV 1 \ J)E 
Beşiktaş Halkevjnde de bu a.. 

bah bir toplantı \aprlacak, Cum. 
huriyet Halk Parti · Beşiktaş ka. 
za ı idare heyeti rei i Zuhtil Çu 
bukçuoJlu "Ataturkün ha; atı , 
mevzulu bır konferans verecektir. 

lnönünü dinlerken: V 

Türk - Sovyet 
&unasabetleri 

(Baş tat'Clfı g incide) 
!erden değıl. tehlikeler karalsra 
çıkmış bulunmaktadır. 

Boğaz! rın bugünhıi hali ne 
Lozan, ne de Moııtrö hat.ti ne 
de 939 harbınin ba.'}ladığı za 
manki şartlarla mukayese edil -
mez. Boğazdan gelebil~ teıh 
lıkeler ehem.miyetıe.rini maddı 
bir şe.kilde kaybetmişlerdir. 

Buna mukabil şar.ktaD· garp. 
tan gelen kuvvetle.r uıilıvenıı 
dlfil1daki her &wlet içiu m.Ü§. 
terek bir tehlikedtr. Doetluüar 
iQin bundan dalla bUyilk zaru
ret var mıdır' 

~ADRI BM'Blıt 



6 -. VAK11 10 lKJNctTEŞRtN 1940 r ............. ".E'Bllilllt'if~-
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betleri tesıs_ ctm1.:k iı;Uyordum. lt_aıya ı ıcrine ı;ilah almt.ğa uıccbur kalacal<la... 

(B t J 1 . . tle aynı mUnascbetıerı arzu cdıyor· rı zaman gelecektir. O zaman, bu ay· Pırlanta tek taş ki.ipe. yüzı.il;, 
a§ ara l ıncuic) uum. Ayni Zl!ıımııJa, menfaatleri bi· !ardan bız mi, on:··r mı kiru daha iyi 

blr halde ""eçti"'" e"~Ielcr kaı« ~ bilezik 14/11/940 da Sandal Be· 
o bı m "'" ·,.ısm- zım mcntaatıeı"lnıtllc birlcşebilece!4 isti.adc etmiş, giırccı-giz. 

da. vaziyet almıştır. Diğa taraftan bır devlet sıfatılc Japonyayı ela düşü· Her halde, Almanya ve ltalya bu· desteninde satrlacaktır. 
o :zamanki Almanya, biı· dcmokıallar 0 uyor<lum. gün, <lünyaıfa. her hangi bir kombine. 
memleketi idi. Fakat o zamanki Al· Bu teşelıblls, llalya ılc. taşızıni te· zona karşı J<oymalc için lüzumu ka· ımmmıma•ew..-fi ~ .. 
manya, her şeyden evvel bir sulh sis e~en adamın dalıiyllne faaliyeti \ dar kuvvctlı<lirler. Bize karşı koya bi· 
memle'teti idi. Sulhün muhafazaı;ı o •esınd f k · b ü sa} e muvat u · oıuu . .ilu te.~c o s ll'cel\ devletler ittihadı mevcut değil- (fsküdar tlüncl Sulh Hul.uk Mah 
derece ümid olunuyordu kı, bütü.n ve gayrQlll·ı·. .rupon.ra b:ıhsLıut; cıtı • dil". l<eınesindeu: t • 

dünyanın muhakkak surette Alman· ınu~·a..,.ıı.ijCLk LCLC" \iıç elti. ı•ı.ı.h .. ı , t.:konoınik ımıcııııtlıın, tlalıa sulh za· 9401188 yaya karqı silıı.hlandıgı bıı· dcvirJe, hı• ılt 'ı 1.ı ı · 1 ı ·· ··t·ıı· • ld 11-
" ,, , L' ;.ı ısmu" nıaa c3<) muv ...... •. ' j manınıhı y~.pınış 0 unumuz uzun ha· Uııküdarda eslü Yeni mahnUtı yeni 

<>nüne geçilmez çarpışma için leııınü- o~~ı..ı~ı. llıı?u.a l<aba.hat bızinı tlct;ıl- .ıırltkl<ı;" ciclı.Jen <ll'ğıni~tir. Şimdi tem. Pazarbaşı mahallesinde cskı l•'ıçıcı ye· 
ze bulunan bütün fırsatlar kacınldı. dıı. Son tlalnlrnya, mu_ıın,,anmtııı oa_· ş- dit etmiş old_uğ_unııız tlort s.-nrllk plfın, ni Kümbet soka""uıda eski 80 ve vcııt 
Ben o eski devrin tenkitcisi de.<?ıliın. ı k ,.., J - anı•tsrnc.ıan bır kaç guıı cvn:lmc a· b:ze büyül• ıhtıyııtlıır vermiştir ve !n· 62-64 ve 26-28 kapı No.lı iki evin 
Halbuki olabilirim. Çünl<ü bcıhı pek daı, harici siya,.ette eskı hcdcfımc !ıcr gilizler. b~nu pe_k_ iyi bilmektedir. Bu 13/4 hissesine mutasarrıf yazıcı Kara· 
az kişinin yaptığı l<adar, tarihten ve ne bahasına oL . .n sa olsun ':nmaga ça- plünın hc<.:cfi._ hızı, her türlll abluka· 1 kin ve babası Mıgırdıç ve yazmacı 
maziden dersler aldım ve bunları tat· lı t ı .... t b' tik J b tü ı _ş ım_ . O zarııaıı, nc;.ı ere . uy c · elan ve_ er r ti ç:enberden mtistakil Dikran karL'3ı Popliceden alacak ve 
bik ettim. ı 1.ı k t k t k F . _ . ;.; <.:_111.;me, mi..iı.ıkt .. ın o au en U) ...ı • c · b~r vazıye c so ·ıııaklı. Di!1'er taraftan. borç iddiasında bulunanların bir ay ve 

. .:::;Kl Uu:;>l'ıIA, l.ıızım ı lı.lc.ri yaptım. bır kaç ay sonra, biz mi onlar mı, lcim veraset iddfa.sında bulunanların da. Uç 
lngııtere, daha o. zama~ da t . Harp ta..ııı .. ıcı .nııı lı,ızıı:.ı, s<.?ı:dC•· abluka olacak, pek iyi göreceğiz.,. 8.'' içinde vesaiki ka.nunlyeleri ile bfr-

düşmanım~zd~ .. Ingiıtere C:_ıydon~~· m ~- Oonueri de.-am cdı.>ordu. Bıı uılıı iıue· llr\ \' ·\ i'II" , , t .,... Jikle Üsküuar İkinci ~ulh Hu kul, 
kat çok lyı bılıyorum ki oıa a 1 rıu bır nün ını ,Jııı: nılllellııi Alm.m . .tı· ı . 1 

..,( ADf,LE8 NJ.J., , · hk U-caatla lüz 
l t huk- · b · ayni ·kı şey " ' Ht:SUSIYETLERİ .. ıa emesme m rn rı umu e ve umct, bir :rının .' • ya karşı kinle nıcsl;u blr h·1\c 1'.'Ctı·-c· ' ' ' . • b·· ld . k f olan ın k. h' . 
d ğ·ıd· E t ı demokıadar- · . t ·"' .. ,.. . -ı;e af..ı a c -ı;a ı ez ur .s 

e ı ır. n ernasyonu ce"'inc sliphe yoktu Al:nan mlılc 1 kc, "uhrer ı;özlenne söyle devam et- 1 · ili t· kfe teslim eli! ıs-· 
d Y h dil d . ptutokrntlıırı1an 15 " • • 1 11 . I . . · ' se erın c e ı va e ecc.,1 an, a u er en \C . 

1 1
• Ingııtereye karşı hiç l>ir lcin .. c •. C"• 1 mışUr; .

1
. 

1 13398~ 1 -u kk kU Uk b"r hfzıp. ng ıtere· . . 9 1 ::;rıne· o. . ı an o unur. ı '" re ep !: L • • yordu. Daha H!J8 ve HIJ' < a ' .ı:.u efendilerin lıır çok sahalarda ya· 
ye hUknıetmektedlr ' 8 ~u hizı?, aana oruckcn'tle söylediğıın nutukl« ı.ıu va. lan ı;öylcmek zevkini kaybettiklerini 
o zaman da. lıarlıi tn.ıırılt et<nıştır. O zıycLe kar:;ıt ihtarlarda bııluııcluıu VE• sr.ıırvoııını Bıından altı yahut sekiz 
d 1 b U ı ti adamların avnidir . 1 yecc .. 'ını ·e · · ' a am ar, ug n 1 

• • •. • bunun böyle devanı e< cını !'.' L ay evı·eı Alınımların dcnizaltılarınm 
O zaman İngiliz hıı.rt .-lnrr, btituıı barliz ettirdim. Bundun sonrn oyle b.t yüzde ellisini bu ay tahrip ellik diyen 
dtin Al ıy·~ a!eylııne kaldırnı hl evzuu eaıleb ' yayı maı ' olrnuslardır. a- -aman geldi ki ba s m . ·. . . __ ı Çöre·!]. bir, ay sonra arlık yenide? 
ıta da muvaff~k > . Alı:nan ıccek şey, harbın trımnn~ılu. bcı .aıaf yüzde clllmnl tahrip ettllc diyemezdı. 
Y8:°I? istemedığ"ı harp, ~te boyıe gel· edilip edilcnli.)'t'cegı , ucğıl, !~ı•ı:ıt Al· Çtinl;;U bu tal<dlnie A lmanyııııın hiç· 
mıştır. . . manya için ağıı zılldlcı mukai:ıııuıc.ı bir denizaltısı ko.lmamn;ıı lıizım geli-

u harbın csli.ı ınutıarı·b· b" ı;ene ı"kı" s mumt ı ve harbin belki ır • ene \·eya yordu Bunun içln ertesi ·ay yalnız 
bugünkü Alınan ·orduları!;lın başku· hut üç sene bertaı af P.dilip edilenııye ·"iizde. " u dendi d~ha erte~i ~y Çör· 

danı sıfatilt• şunu soyıiye' 'l · 1 ·i oldu " · ' man • · o, ınrn ceği nıese e:s · 1 çil yi.ızdc 20 dahi diycmly..:cek vazi-
ki, bu adaı;ı~r, e~er memleketimiz o zıunan anladım ki 1ngıltcıe za. , yelle idi ve yüzde 10 la iktlia etti. 
dahilinde bızı ayıran müttefi" 1 ·ri 0 1• ınan kazanmaktan başka bır şey L>tc ' ve "tmu' bu "alııncı bası denizaltı ge-
-ft.,.,ydı 1914 Almanyas nı <5-l tng·ıt d h. '.J • J •• ' 
~ • . 

1 
• • ' uıa., up miyor ve ı ere e er ne bahasına mi:.,riıniz'n evvelkinden daha fa.zla 

edem~zlerdi .. Buıı m . ıçın ev\'t:~la, bir. olursa olsun harbelmek kararlaştıra g-itıi gö,üktiiğ"ilnti dünyaya itirafa 
Amerik~l~ sıhirbaz ~ aratınaıı. Tcabettı ını§tır. !şte o dakika, bende bir tek ba~lıvo··. B. <:örçil t'nıln olabillr ki de-

e bu sihirbazın buldu'""' f ··ıı bır· b ll d" · · " v . , <' .6" oıı;ıu .~ .. arzu e r ı: , nızaıtılarımrz, hakikaten daha çoktur 
!~bancı de-ı;h:l rei-ın~ ~r_t!•. sozun~ Mademki lngılterc bize harp ilanı-ı \'C k~Ödiı;i hir k(•re cıogruyu söylenıiş-
ıtı.mad eden .Alma~ n.11ıe.tı f~cı s~et ~a karar vermiştir, bunu ben hayatta tir. Falmt deniıı:altı gemilcrim:zin ba
te aldatıldı. Bu 11lınıau uzerınedir kı ıken yapsın, çünkli biliyordum ki bu li!t olacaıtı d:ı.h<ı yüksek miktar hak· 
~ıısap pu~la~mı ~·dlk. O z:ıı;ı~ ga~ ~ilcadele, Alman milletinin tarihte 1 Kmda !üç bir fikri yoktur. Bıı yalan: 
lıpleri. vaıdlcrtnd~~ bıç b1rısııı 1 • tu~ma_ şımdiye kadar yaptığı mticadeelerin I cılaıı ,.c ealernı.s;vonal kapltallst!C'rı 
dılar_ve bilt~ıı d ~lrlertlc ıı'l•slı gortil en şiddetlisi olacaktır ve ben, Alman nnıhrırebeyc her hıılllc mecbur cdece
memış soze ıhanrt ı~tcı cı zcınıan baş- milletinin yalnız onlarcu. hatta. yüz , itiz. ve bir giin ı;-elecek ki artık Cör· 
ladı... !erce seneden beri malık olmadığı eıı çil nıcvc:ıt olmıyac.:ık, fakat haHI. bü-

U UW Iü;~ı.ı çetin adam değil, falmt ıLynl zamanda 1 Jül. ı ı.ktaı·l.trd:ı Alınan denizaltıları 
Filllrer, bun<.1.ın sonra. Alınan nıil en bUy\lk otoriteye sahip bulunan a· ı mevcut bıılur.::ıc.ıL_ . . 

leti için başlamış olan sefalet, ıztırap llnnııyım. Evvelll., kııymııı. ve şaıtsı~, Bu stırellc, bu n~ı.>lı ~elmcmış dere
ve UmiUıizlik devresinin g • .mıı ta.bıo muvaffakiyetimc ınanıyorum . Katı- I ced" 0 1;11 strıı lejii< hıtkikali ıı ı'tın ln
.!!WlU çizmiş ve b.ızzut henui ııııic,ıue- yelle eminim k.l, val<tile meınlcketı· l k8.r edcml•yiııce, kencllsiııi hava. har· 
lesinin de lıaşl~ngıcını anlatını~tıc. miıı dahilinde yaptıgım mUeadele gı · j biııc atlı. F'ilh:ıkika, Lam bize nazaran 

''Bu mUcacıeıe, deınişth, bılhu~.,a bı. bu mUcadelc de henden başkasının 1 kendı.,ınin lııı derece a!)ağı bulunduğu 
memlcketirnızde tama.mile hükı.inıran ı t" K ti ti · · k h b b ı ~ 
glbi gözttken millete, Yahudiliğe kar- nim ki muknılcl~rot, yolumunıı bultuı sı. Çörçliın d.dııyanc bır fıl:rıııır. 

ellnlnde bıtrniycce' ıı. a .tc e _er'.~ı-ı b:r r,i.lrıhhl lıız.ı ar,ıı _ıır. _e. :ıs am .. -

:;ı ıni:cadele, çol< çetin olnıw;tur. Bu- engelleri ~crtur~( edeı·ek __ bcr.ı bu:ra~·~· Biliyon;unuz ki, bilha,co,sa siyi\ hal. 
günkü nesil, bıınun ne demek olduğu- Alman mıllct:nın bu mucadclesını ı ka. kaı ~ı bom ha harbine nilıavet ve_ 
nu anlryabilir. Uzak istikbalde bu ar- dare için getirdi. Bun elan lıaska, ben l . . ·. . .. · t k 
tık kolay anlaşılamıyaeaktır. Yahu- umu.ml harbi sipcrlndt! yapmış olan· f dmcsı ıçın Sl'nclcrce dunyaya e -
dilik bütün kudretıle, o zaman bizP. lardan ve ümitlerinde alcJatılııuı; bu- lifleı· yaptım. Fakat, her lıalde bu. 
harp ilAn ettı. Biliyorsunuz ki ben ıunanlardanım. Bu sebepten dolayıdıı güııkü şeraiti düşünen İngiltere, 
daima, Yahudi milletı kadar aptal, fa. ki, bu mücadelenin geçe~ ~eferklnıu teklifimi r~ddetli. Pek iyi. Fakat 
kat aynı zamanda Yahudi milleti ka· aynı neticeye varma~ası ıçın her şe· buna rağmen bu harpte hlç bir za_ 
dar riya.kar ve vıcdansız bir millet yi yapmağa azmetmış bulunuyoı um... • 
mevcut olmadığı fikrindeyim... man sivil halka karşı harp yapma_ 

tKTll>AR lU<;\"Kt1NDE YAKIN BİR MUKAYESE dım. Polonya seferinde, Polonya 
Führer, biliı.Iıare, ikticJarı elde et· Flihrcr, müteakıbcn, bundan bu· se şehirlerine karşı gece hücumları 

mek için yaptığı ilk teşebbüsünü ba- ne evvelki vaziyeti anlatmış ve geçen yaptırmadım. Çünkü geceleyin, 
his mevzuu eylenılş ve sözlerine şöyle seneki vıı.ziyeti bu seneki vaziyetle muhtelif hedeflere isabet knyclolu. 
devam etmi;ıtir: mukayese etmiştir. . 

"Vaziyet, demiştir, tamam.ile dc•;-iş- namaz. Bunun içiııclir ki yalnız gün. "1923 te katı bir mağlubiyet gibi o 
gözüken bu lıareltctten sonra, bunu miı;; ve hasımların düıJUndUklerinden düz ve yalnız askcl'İ hcdencri bom_ 
takibcden senelerde nasyonal sosya· tamam.ile başka olmuştur. Bir sene ev- bardrma.n ettirdim. Norveçde, lio_ 
lizm zafer yolunda daima ilerlemiştir. vel, Polonya, ortadan kaldırılıuıJlı. landada, Bel('.ikada ve Fransada da 

Btm ne kavga aradım, ne de pazar- Bugün, bir sene sonra, size yeni mu- aynı şeyi yaptım. Fakat, İngiliz ha. 
!ık paptım. Hedefimi, dalma vatan- vaıfakiyctıer bildirecek vaziyetteyim: 

k t k ·1 Yavaq yava" kendisine gelen Avru· va kuvvetleri gündüz Alman arazi. da§ı inandırmak ve kazanma eş ı ,, ,. 
etmiştir. Ben ancalc, daha bidayette pa kıta.sı, kılanın dlişmanma karşı si üzerinde uçmak imkansızlığı i . 
bana yumruk göı:ıteı ildiği zaman ken· seferber olmaktadır. lngilterenin Av- ç,inde bulunduğundan, B. Çörçil bir_ 
diml mtidafıuı. ettim. rupayı Balkanlaştırmak teşebbüsü, denbire, geceleri Alman halkına 

1933 te il•tldarr, tamamile aynı fi- muvaffak olmamış ve ortadan kalk- h.. fik . d b 1 t 
tin d lh nıı .. trr. Bunu, lngillz devlet adamla- ucum nn e u unmuş ur. kirlerle aldım.Filhakika, d · ya a,su " .. 

il kt dah · · rı kafalarına 1·yice ycrle .. tırsinlcr. tn· Benim sabrımı çok iyi bilirsıııız. içinde çalışab me en a ıyı ne ,. 
vardır? Almanya, refaha kavuşmağa giltere, Avrupa nizamını bozmak is- Sekiz gün İngilizleıin yaptıklarına 
başıadr. Fakat, Almanya kalkındığı teıniştır. Şimdi Almanya ve !talya, baktım. Renanya ve Vestfalya sivil 
nisbctte, evvelce bir kere daha harple Avrupayı yeniden tanzim edeceklerdir halkı üzerine bombalar atlılar. 15 
Alma.rıyanın üzermc çullanmış olan Şimdi tngiltercde mücadele devam .. d h b kl~ ı: k d" k di 

ed!yor dcmelerı· bcnl alakadar etmez.. gun a a e t.-u.ı.m ve en ı en -ayni ad:J.mların kıskançlıgı da artmış- · B d d ı·d· 
Bu mücadele, biz.im bunu nihayetlen· me dedim kı: u a am e ı ır, ne_ 

tırBay çörçll ve hempaları, Almanya direceğimlze kadar devam edecektir ticesinde İngiJterentn ancak tahrip 
aleyhine derhal lıerkesi kışkırtrnağa ve biz, bwıu nlhayetıendircccı;.riz. Bun. edilebileceği bir çarpışmaya başlı. 
başladılar. Bu sırtlanlar için demokra· dan emln olnbllirslniz. Bu mücadele, yor. 
sinin veyahut otoriter devletin ne bizim zaferimizle nıbayctlcuecekttr. G , t . 

d ? B Bana, bundıı. da ın· anabilirsı·nız· arpta harp ettigi zaman, . ngıl. mılnası var ır . u, onları alakadar 
etmez. Onları bir şey aldkadar eder: Şimdiye kaı.iaı· yapılan mücadele, tereye bir kere daha elimi uzalhnı. 
Tanı.amile ııer §eyi almalarına müsaa· misli olmıyan neticeler vermiştir: Bir kere daha, bana İfiitilmcdik 
deye hazır bir adaın var mı yok mu·~ 1 - Harp, Alman milletinden in· tarzda küfür ettiler. B. Halifaks da 
Eğer bir demokrasi, bu gibi şerait kaı· sanca pek ehemmiyetsiz fedakarlıklaz bir aeli gibi hareket etti. Bombar_ 
şısmda susnıağa haıı:1r olacak kadar ıstemiştir. Harp lrnrbanıarı, 1870 bar- dmıanları fazlalaı:ıtırdılar. Bc>n da.L 
ahınaksa, o zaman bu demokrasi çok bındekilcr kadardır. Muhtemel kayıp· b ki" d 
iyidir. ~~er biz, dcmokraaUerden far- lar için he ...... p edilmi~ bulunan biıtilll ma e · ıyor um. Bu, benim ic;in 
kı hallt kütıel<!rlnin arkıunız<la bulrn· muazzam ihtıyat teşekkülleri, saglam çok güç oluyorclu. Çiinkii birçok 
ması le! kil eden ve ismıne otoriter kalmıştır. kişi bana gc!i~·or ve Führcr daha 
denen devlet sıfe.tile, enternasyonal 2 - Maddi bakımcıun tla bu barbiu ne kadar bekliyecoksiniz, İngiliz. 
plutokratıarın bizden ~cdaka~!ık ola· fedakarlıkları pek ehemmiyetsiz ol- Ier kendiliklerindı>n bombardıman_ 
rak istedikleri her şeyt vermış olsay- muştur. MU!ıımınat sahamnda !limdiye I k 
dık o zaman bize şöyle diyeceklerdi: kadıı.r harcananlar, nihayet bir aylılc arr esmczi"r, diyorlardı." 
Nfuayet Almanyada makul bir rejim istihsalin bir kısmına teka.bi.ıl etmek· KAT'l }~MİR 
Jcaruldu. tedır. lhtiyatıaı· o derece btıyü.ktUr '"Üç a)•daıı fazla bcklPdim. ve nL 

Ben o zaman tamanıile başka bir ki bazı sahalarda. halen istihsali dur
fikird~ idim. İktidar rnevkiine geldi· dul'mağa mecbur bulunuyornm. Çün hayet bir gün emri verdim. 
ğim zaman .sulh yapmağa hazırdım. kil bu büyük miktarları harcamak "Şimdi çarptı?ma:ya başlryorum ve 
Silılliları terke hazır bulunuyordum. imkanı artık mevcut değildir. bülün mücadelelerime başladığım 
Eğer İngilizler kabul etmiş olsalardı, Şimdi bilhassa. kuvvcUt olmam ica· aynı kat'i kararla, yani sonuna ka_ 
her ;ıey mükemmel surette olup bite- belliği filu'indc bulunduğum sahalar dar mücadele karariylc başlıyorum. 
cekti. İngiliZler, kabul etmediler. Bu da istihsali fazlalıı'itırdım. Dir çok 
da. iyi oldu. P'akat o zam~, sonu_na şeyler istihsal etmek isUyen diğerlerı- Onlar. bunu ıstediler. Şimdi alsın. 
J,adar gitmek ve yarım tedbırlerle ik- nin tehdıtlerinı pek iyi i>'illyorsunuz: !ar. Hava harbi ile Almanyayı talı_ 
tifa etmemek ıcabcdiyordu. . . . Avustralyanın 6 ila 7 milyon nüfusu rip etmek ist<>diler, ı:ıimdi size ki_ 
Kararımı verdim. !ki şeyden bırısı; vardır, fakat buna rağmen, Almanya· min tahrip edileceğini gösterece. 

Ya biz asker değiliz ve yahut dilnya- ?an sekiz kene daha fazla tayyare ğim. Acıdığım İngiliz milleti, bun_ 
nın en birinci askeriyiZ. Ve o zaman ımal etmek istiyor. Kanadanm 9 mil· 
lüzumlu hazırlıkları yaptım. Alman. yon nüfusu vardır, fakat Almanya- dan dolayı katili Çörçile teşekkür 
milleti bundan bir şey kaybetmedı yadan on iki defa daha fazla tayyare edebilir. 
BilWs, yedi milyon fazlalaş~ık. Son· yapmak istiyor. Amerikan istihsaline B. Çörçil. bu mücadeleye başlar. 
ra. altına sahip olan devletlerın para- gelınce, bu, astromonik rakamlarla. ken, bir devlet adamının, bir aske. 
Jannm yıkıldığını gördük. Halbuki, dahi kıyas olunamaz ve ben bu saha· ri ku.mandanm ~imdiye kadar hiç 
biz, altın.sız devlet, para?1ız_ı muhafaza da bir rakip olmak arzusunda değilim 
ettik. 0 zamandan ben, ~ır kaç baş- Fakat buna mukabil size şunu temin yapmamış olduğu en büyük askeri 
ı.a :ınemleket, altını eııcrınde topadt. edeblllrim ki, Alman istihsal kabili· budalalığı yapmıştır. Çörçil, elin. 
sonra, birdenbire dünyada alt~r:ı ar- Y~f:i· d_linyada en büyük istihsal ka· de bulunan silahların en zayıfı ile 
tık ehemmiyeti olmadiğt tehdıdı işi- b_ılı_yetıdlr ve biz, bu istihsal faaliye· ve Alman kıtalarınm Trondlıcim. 
tilmeğe başladı tını ve bu mevkii muhafaza edeceğiz. k d 

BEYNELMİLEL MtJ<JADEL~ Çünkü, bugün bUtUn Avrupanrn he· den Breste a ar olan mıntakayı 
FUhrer, müteakiben, gere!{ dahilde, men bUtün kuvv !erini sef.ıerber ede- işgallerindenberi aynı zamanda en 

gerek hariçte, yeni Alman) ya karşı, cek vaziyetteyiz ve bunu endüstriyel aleyhte coğrafi şartlar içinde çar. 
imltA.n dahlllndf' bulunan bütün va.sı- mikyaslar~a. .Yapmakta olduğum mü- pışmıştır. Bu çarpışmaya. sonuna 
taıarla derhal bıı.şlıyan enternasyonal şahade edılrnıştir. Binaenaleyh maddi kadar devam edecegızv· .. 

U d le ÜZ · d"kk t' cel· esliha muazzamdır. ' m· ca e erme naıı:arı ı a ı Bu harbin Alnıanyadan da ku_r_. 
betmiş ve söz.lerine şöyle devam et- Binnetlce hulA.sa olarak diyebilirim 
miştir: ki eVl-'.elce h:ç. bir zaman olmadrğ"ı ka- banlar istemekte olmasından mu. 

<ırtık bır nihayet vermek lazımdır. 
Ve bir nilıayet vermiye azmetmiş 
bulunuyoruz. 

1938 de B. Çcmberlayıı bıırava 
Münibe g~ldiği ve bana riyakar~a 
sulh teklifleri yaptığı zaman, bu a. 
damm içinde, !ngiltrreyr> döner 
dönmez şunu söylemek karan var_ 
dı: Bir mühlet elde ettim ve şim. 
di, bilahare Almanyaya hücum için 
siliı..lı la.na biliriz. 

Onlar belki birkaç sene sonra be 
nim Almanyanın başında bulunmı: 
yacağmıı ve o zaman mücadeleye 
yeniden başlanabilecC'ğini iimit edi_ 
yorlarsa, biz pek iyi biliyoruz ki. 
hı>rhangi bir mütareke hakiki bir 
mlita.reke olmıyacaktır. 

Bunun için sarih bir neticr•yr' 'rn. 
dar harbe devama sarsılmAıı: bir o;ıu. 
rette azmetmiş bulunuyorum. Na. 
sıl. nasyonal sosyalist olarak A 1. 
manya için mücad<'l<'mdc lwr türfü 
kompromiyi redd0ttiys<'m, bunu 
simdi daha katiyetle yapııcağmı 
Ben, o kadar zaman elimizi uzat_ 
tını. Bu, fa~·da vermedi. Bu Ç'.lrpıs. 
mayı istediler. İ§te alsınlar. 

SONlr.VA KADAR 

Alınan milleti bu harbe sonuna 
kadar devam edecektir. iki veya 
lir. sene sonra yeni bir harbi talıri;· 
edecek tehlikeyi bertarat" etmek lıi 
zımdır. Alman milleti, nihayet sul~ 
~a kavuı:ımayı ve sulh içinde çalı::;. 
mayı istiyor ve sergüzcı:ıtçilerin 

başka milletleri bize karşı kışkırt. 
masma müsaade ctmiyecektir. Har 
bin bu gibi insanlar için büyük bi;. 
kfi.ı· olduğu sarihtir. Benim için mad 
di menfaat kaygusu ile harp 
yapmak için sebep yoktur. Harp. 
bizim için ancak hazindir. Harp, AL 
man milletinden ve Alman cemaa_ 
tinden kıymetli zamanlar ve kıy_ 

melli kuvvetler alıyor. Brnim en_ 
düstri sosyetelerinde hisselerim 
yoktur. Ben, hu harpten bir !)ey ka_ 
zanmıyorum. Benim Alman milleti 
için çalıştığım gibi, yenid<>n çalı5a. 
bilirsek mesut olacağız. Fakı:ıt b:.: 
enternasyonal caniler, aynı zaman. 
dn, en bü.vük silahlanma karat l:ı 
rıdır. Fabrikalar onlarındır. Bun. 
lıır. vaktile Almanvada bizim dr 
bildiğimiz aynı şahı.slardH' ve bun . 
!aria bir tek konuışma ııekli vardır. 

fkimizden birimiz serilecektir. Ve 
bu, Almruıya olmıyacııktır. Fakat 
eğer bug'in Almanya bac:ka bir va_ 
ziycttc ü<e bu. nasyonal sosyaliz. 
min Alman milletini kalkmdırdığı 
içindir. Nasyonal sosyalizm gen<· 
Rayhımızrn ordusunun muazzan' 
zafcrlı>ri için manevi ve maddi şart 
!arı vermiştir. Nas~·onal ımsyalizm 
yalnrz evvelce olduıhı gibi bir Al. 
mRnya i<;in değil. fak~t istikbal L 
Çin krnrfüıini göstcrqn Almanya 
ir;in de iman vermi 0 tir. Bugiin bıı 
Almanyayı 192:1 dl" yiirilmüş o. 
!anlara ve 'bu hareket i<:i·ı ilk ola. 
rıık caı:.larmı vermis bulunanlara 
medyunuz. Bu on alt ı kişiyi, bura. 
da ve Alman huclutlıırmm dıı1ınd·· 
yüzlercesi takip etmiştir. Billuı~. 
sa mücadelenin ümitsiz gözüktüiW 
şark eyaletlerinde ve Südellerdı.ı 
en ziyade güç olarak tecelli ctrniş 
bu fedakarlıklar yolu, on sene sür' 
müştür. Bu adamlar, kalblerind~ 
iman olarak mücadele etmiı::lerdir 
ve bu, 8, 9 teşrinisani 1923 d~ baş 
ıamıştır. Bunun içindir ki bu in -
sanların hatırasını bugün her z • 
mandan daha hususi merasimle t:· 
ziz ediyoruz. Bu adamlar. kalble: 
rinde, 1918 yıkıhşınnı hicabını da 
duym~lardrr. 

Kaç defa, beraber aynı fikirleri 
tekrarladık: Bu tarihimizde ta.mir 
olu~Iıclır. Bu, devam edemez. Bu 
vazıyet, bu hesap Alın .11 t.· ii .d . , anmır:>ı. 
zenn e dauna bi- "Ük "b d 
caktır A , _, gı ı ura.. 

1 
· lmanya, her ne pahasına 

ile sabah, öğle ve akşam 
ycm;:-kten sonrıı g-ünde üc; defa muntazaman clişlerinizl 

frrc;nla ~·rn ız 

• :•+ x .s 

Kiralık kat ve odalar 
Ankara Ladde:;ının en muteber yerınde ıevkaıade naıaretlı. 

havadar ve aydrnlrk bir kat kiralıktır. Aynı binada aynca kiralık 
'Xialar da vardu. 

Vakıt c;azetesı ldarehanesıııe müracaaı 
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Böbrclcleı·dcn idrar torbaııınıı. kadar yollıırdaki ha3falıklarııı oıikroplanıır 

ı.ökündrn tl'mi7.lı•mck tı;lıı llELMOBLö kullrumuz. 

HELMOBLEU 
Uübrdd<'rin çalı:ııııal• l..udntiııi arttırır. Kadm, t•rkck idr.ır :ıorlıtklaruıı, eski 
\e y>'ni b,.lsoğuklııj(uııu, nw...ane iltihabınr, bel ağnsınr, sı:k stk idrar boz.mak 
ve bozarken ll\•ıınak lıııllerlııi ı:-idt•rir. Bol idrar k>ınin cdt!r. İdrarda kunı· 

lıırm, ıncsaıırdc ta~ların t<>~t·kkülüne mani olnr. 
DİKKAT: HEL.,JOBJ,() idrarınızı temizli;\·erek ma\.1leşörir. 

l"ıhhat \ ckaJ.etiııin ruıı,,atmı haizdir. HE[' ECZANEDE B"CLu"'NUR 

9 ... 

rürkıye 

Z-i r -1-ai 
Cumhuriyet 

Bankası 
K v.rulu~ f a rihi: J 888 

~ermnvıP~ ·: 1 oo.""''l.'>"'o Türk ·l_irası 
~ube ve A ;~_,~ ... ..ı~di · 265 

f- - - ı,.~ muamefeJe.,.İ 

Para LHrıktırenıere 2 8. 8 O O Lira 

lkramıve · Verıyor 
'-ıı·n.aı l::ıaııı.<ı.:.ıııoa ı<uw· 1 raıı •c uıt>ı1ISU ~arrut oesapıarınaıs e.D ııı. 

'\O lırası butuııanıara ııcneac 4 defa çektıecek kur'a Ue a.şa*'ıdak• 
oııınıı ~ore lkramıye dağıtııacaktrr 

• ı ooo uraıııı 4.ooo l..Jnı 

• 
t 

600 t.000 

tO 
HJO 
120 

• 

• 

?;)u 

100 
/j(J 

~ll 

lfiO ıo 

" • 

• 

l .OflO 
•. ooo 
~.000 

vwo 
ıi.!00 

• 
• 
• 

DlKKA , .. Ht:ı!aplıtrtn•lakı ptı.raıaı oıı seoe içinde ~., liradan uş.ag-ı 
ıuşaılyenJere tkranılye 1:ıktığı LakdJrde % 20 fazıaslyle Yerııecektır. 
Kur'alaı seneae 4 <lelıı: l Eyını ı 81r1nctkAnun ı &!arı of' ı HA.ziran 
t11.n,'ılertnde çekllecektır 

Raoyo prouraını .. : 
(Brı~ tarafı 1 incide) 

cumhuriyeti.o onuncu YildönünıUnde 

necıp milletimize yaptığı tarihi hita· 
benin kendi sesleriyle ne§ri, 20,15·20,20 

lstıklii.l marşı ve saat 22,30 a kadar 
kapanış,-22,30 saat ayarı, 2:.!,33 ajans 
22,50·22,!55 yarınki Program, ist!kl!ı.1 
marşı ve kapanış. 

Zayi 
Fatih l!>mvalindcn Almakla 

olduğ-ura -~~- ve Eramil maaşımın 
tatbik ı:nuhlirunU zayi etLlm. Yenisini 
kazdıracağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Fa.tibt.e Atpaz.armda mu ,ım 
Naime Turgal. 

t 'skiitlar Sulh İkinci Hulmlı: Hiıklnı 
llğindeıı : 

936/211 
Ülo•}•üdarda .Rnnıl i'\lehm.-tııa~a 
mahalle!jU,dtı .l\ledce~ sokafınıla 
U No.lı hanede l\IUtekait Ahmet 
HamdL 

Davacı !stanbul Evkaf Mlidi.lrltiğil 
vekili tarafından aleyhinize ikame e
dilen (200) lira. (50) kuıuş alacak da· 
vruıımn ikametgaıımız meı;hul olduğu 
ilanen yapılan tebligata rıığmerı m:ı.b· 
kemeye gı.ılıııemiş olduğuıııızdan gıya· 
ben icra kılınan muhal;:emc sonunda.: 

"Dahilde ihtıl!l.l teııebbüsleri, vakti- daristikbal ıçın haztrlanmış bulunu- teess.i.rim. Fakat, sosyalist ~!~an. 
le dahilde yapılmış ~ulunan eski te· yoruz. Maddi bakımdan hazırız. !nsan yayı yalnız ben bilirim ve bı~y~n 
liebbilslerin aynl netıceyi vermiştir. bakımından da hazırız. bir kişi varsa B. Çörçildir. Buyuk 
Anla.pDaı.arla ve antantıarıa bize kar- Alman ordusunda askerlik etmi§ fark işte buradadır. Çör<;il, Alman. 
:JI devletleri seferber etmek için :'Y'.apı- herkes çok iyi bilir ki ordu kuvvetle- yayı ramedebilece<Ani sandı, f. alı:at 
lan her teşebbil.9, Almanyanm silah- ri her geçen günden istifade eder. b--

0 ;,.rsa ~lsun. Yenideıı doğnıalrdır. 
: bız, bu yolda mür:ıdele P.ttik 

~e u adanılar, bu fiKir için öldü. 
er. Bu fikir için. mlicadeleye de_ 

~alll:. ettik, bu fikirden dolayıdır ki, 
ugun başka bir diinya karşısmda. I!!!!!'!!!~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!~ 

yrz ve onların uğrunda hayatları. 

Davacı vekili subut delillerini ibraz 
edemediğinden yemin tekli! etmiş ve 
UA.nen tebliğ edilen ycmııı davctiyesı 
,.c yemin lhbal'naınelerlnc r:ığmcn bir 
itirazda bulunmamış ve gıyap ka.'arı 
dahl tebliğ edilmiş ve mahkemeye de 
gelmemiş olduğunuzdan H. U. M. J<. 
nun 337 nci maddesi mucibince yemin· 
den kaçmış addolunarak mUddcabib 
(200) lira (oO} kuruşun tarihi dava 
olan 2/10/928 tarihinden itibaren yüz· 
de 5 faiz ve yüzde 10 avukatlık ücre· 
tiyle birlikte sizden tahsiline temyizi 
kabil olmak üzere H /10/936 tarihin· 
de gıyaben karar verilmiş olmakla 
tarlbi ilA.ndan itibaren 8 gün zarfmda 
tcmyiZi dava etmediğiniz takdir~ 
mezkur karar katiyet kesbedeceği ııA· 
kiim lhbarnamesL makamına kaim ol· 
mak üzere ihbar Vfl 11A.n olunur. 

ıanma.&llllı gittikçe d~ha z!yade fazla. Dünyanın e:ıı birin?i ordusu durmadan karşısında tama.miyle başka bır Al~ 
Jaşt.:mDlı§tır. Ben, netıce~en nazarı dik· itnıarn ve ıslah edilmektedir ve büyük manya olduğunu unuttu. Bu AL 
kate armadan, her şeyı riske etmeğe çarpışma saati çaldığı zanıan, Um.it manya. her bom:ba. düştükçe daha 
katı Surette azmetmiş bulunuyorum.. ederim ki şimdiye kadar aldıklarımı- ' k~~ · k. lıv 

'h t tte müteassrp olma ..... ve azını ar gı versay muıı.tıedeeini nr. a sure zm ayni neticelere varacağız. Biz her eti. 
ortadan kaldırmak hedefi ıle mlicade- şeyl, bilo.hare sUratıe ve kaU bir tarz. gittikt:e da.ha kuvv enmektedir. 
ıc, dıımn-adıuı, devam etmiştir. A~i za. da hareket için, .ııonun& kadar lıazir- .A.lman9"a bitiyor ki bu manasr.ıı:lığa 

~~ verdikleri şeyi vücuda getirece. 
gız. 

Onlar, Almanyayı tahrip edecek
lerini .sanıyorlar. Fakat aldanıyor. 
lar. Bu mücadeleden, muzaffer ve 
Şanlı bir Almanya çıkacaktır." 

Sahibi: ASIM US 
Basıldığı yer: V AKIT Matbaası 

Umum neşriyatı idare eden: 
Refik Ahmet Sevengü 

(33988). 


